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.الذي استمر يف االشراف على هذا العمل رغم طول انقطاع   

ويف كل مرة أجلأ فيها اليك إال وأجدك : أستاذي ، ماذا عساين أقول ؟ 
النشاط من متفهما ومقدرا لظرويف ، باعثا فيا روح البحث واجلد و

.جديد   
فيا أستاذي ، تقبل مين أمسى معاين العرفان لك جبميل تفهمك وتقديرك 
لظرويف، وإن كانت الكلمات تعجز عن وصف هذا التفهم والتقدير، 

.فجازاك اهللا كل خريعلى ما تبذله يف سبيل العلم واملعرفة   
، الذي يف األوقات اليت تعذر فيها  دليو فضيلكما أشكر األستاذ 

تصايل باملشرف ، إال و وجدته معينا يل يف نفض الغبار عن كثري من ا
األخطاء ، فأستاذي ليس أمامي إال أن أدعو لوالديك بألف رمحة من عند 

اهللا ، ودمت شاخما بعلمك ومعارفك ، متواضعا بنبل أخالقك 
.ومساعدتك للطلبة   

، اللذان قدما يل كل يوسف عنصر ، وعلي غريب وال أنسى األستاذ 
رمن جامعة مانع عماالتسهيالت االدارية الجناز هذا العمل ، واألستاذ 

.زودين ببعض املراجع  ياملسيلة الذ  
  

فشكرا لكم جميعا ولكل من ساعدني في 
 ا البحثذهإنجاز
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. أميو أيب :اىل من علماين أن االرادة هي سر النجاح   
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.رفيق دريبو  

.آالء الرمحان و لينة: اىل زهرتا قليب ، وأمل غدي ابنتيا   
اىل انسانة مهما قلت لن أوفيها حقها ، انسانة هيأت يل 
اجلو املناسب للبحث فكانت األم الثانية لبنايت ، رعتهما 
وسقتهما حبنان ما كنت وأنا أمهما أن أعطيهما إياه ، 

  *آسيا  *شقيقيت  تلك هي
ليكم واىل كل قلب خصص يل مكانا فيه أهدي مثرة إف

  .جهدي 
 

*مسرية  *  
 



  
 

 جزى اهللا خيرا من تأمل صنعتي
 و قابل ما فيها من السهو بالعفو
 وأصلح ما أخطات فيه بفضله

سهويإستغفر اهللا من  و فطنته و  
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  :المقدمة   
     
اإلنسان على حب اإلطالع، فطرة دفعتھ الى التعرف على بیئتھ، سواء الطبیعیة أو فطر 

اإلجتماعیة فكان في كل مرة یقدم تفسیرات حول ھذه البیئة، ھذه التفسیرات أدت بھ الى 
  .تكوین معرفة

ورات م والتصة من المعاني والمعتقدات، واألحكامجموعولما كانت المعرفة ھي     
الفكریة، التي تتكون لدى اإلنسان، نتیجة محاوالتھ المتكررة لفھم الظواھر المحیطة بھ، فانھا 

  :تتشكل لدیھ على ثالثة مستویات
  .تعتمد على الحواس بالدرجة األولى، وتعرف بالمعرفة البسیطة: معرفة حسیة   
  .رفة التآملیةتعتمد على الخیال بالدرجة األولى، وتعرف بالمع: معرفة فلسفیة   
  .تعتمد على المنھج العلمي بالدرجة األولى :معرفة علمیة   
موضوع ، واعتمادھا تین السابقتین ، توفرھا على ومایمیز المعرفة العلمیة ، عن المعرف   

على المنھج العلمي ، وكشفھا للقوانین، وھي لذلك تعرف بأنھا نشاط انساني منظم ومنسق، 
 - كانت أواجتماعیة طبیعیة - ، الذي یھدف الى ادراك الظواھرلميوأسلوب في البحث الع

  .یؤدي الى الكشف عن اإلرتباطات بینھاادراكا صحیحا 
  :ومن ثم فالعلم صنفان

  .علم طبیعي یھتم بدراسة البیئة الطبیعیة   
وعلم اجتماعي، یھتم بدراسة البیئة اإلجتماعیة، ویدور حول قضایا اإلنسان والمجتمع    

  .والتاریخ
ولما كان العلم یتمیز بالتخصص، واإلتجاه دوما نحو المزید من التخصص الدقیق، فقد    

  ...، والفلكالكیمیاء، والبیولوجیا و الفیزیاء:ضم الصنف األول، مجموعة من العلوم تشمل
لم علم اإلجتماع، علم النفس، ع:وضم الصنف الثاني، مجموعة من العلوم تشمل   

  ...یاسیة واإلنتروبولوجیا، والتاریخاإلقتصاد،والعلوم الس
  .ونحن ھنا یھمنا علم االجتماع باعتباره مجال تخصصنا

المتأمل في تاریخ علم اإلجتماع، ال یجد فیھ تعریفا جامعا مانعا لھ، فمنذ نشأتھ حتى  إن   
في حقیقتھا،ألنھا جمیعا تشیر الى  ضعصرنا الحالي، نجد ھناك تعاریف مختلفة، ال تتعار

لعلم الذي یدرس المجتمع من زوایا مختلفة، أو ھو علم یدرس الظواھر اإلجتماعیة وھي أنھ ا
والسیاسیة، ، ظواھر لھا صفاتھا الخاصة التي تمیزھا عن الظواھر النفسیة، واإلقتصادیة 

        .وان تداخلت معھا...والتاریخیة
، فان اإلتفاق في لعلماءتعریف علم اإلجتماع، أمرا واقعا بین اوادا كان االختالف في     

حة الى تحدید أھدافھ ھو قاسم مشترك بینھم، وذلك أن كل واحد منھم، یشیر ضمنا أو صرا
  : علم اإلجتماع، كغیره من العلوم، یسعى الى تحقیق األھداف األربعة التالیةأن 

 .الكشف عن الظاھرة المدروسة  – 1
 .بغیرھا من الظواھرالتعرف على العالقات التي تربط الظاھرة المدروسة  -  2
 .في المستقبل التوقع بما ستؤول الیھ الظاھرة المدروسة -  3
 .في سیر الظاھرة المدروسة لصالح اإلنسان التحكم -  4

وعلم اإلجتماع، كي یحقق ھذه الرباعیة علیھ اإلھتمام بالبحث اإلجتماعي، ألنھ یستمد    
  .أھمیتھ من تكامل ھذا البحث وكفاءتھ المنھجیة
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عن عملیة فكریة منظمة ، یقوم بھا الباحث من أجل تقصي  اإلجتماعي، عبارة والبحث   
  .لتعمیم أو مالئمة للعالج لموضوع اجتماعي ، بغیة الوصول الى نتائج صالحة 

من ذلك أكبر و أعمق  تقصي لحل المشكالت ، بل ھو اذن البحث اإلجتماعي ، لیس مجرد   
، تقص انما الذي یمكن أن یدخل في ھذا النطاق ، اذ لیس كل تقص یمكن أن یكون بحثا ، و
  :سم بالخصائص التالیة المتمن نوع معین ، قائم على التفكیر العلمي ،

 .استبعاد المعلومات الخاطئة  .1
 . اإلعتماد على النتائج العلمیة السابقة .2
 . الموضوعیة في معالجة الظواھر .3
 .التجرید .4
 .التعمیم .5

البحو ث األساسیة ي ، من حیث ھدفھ العام ، حیث نجد ھذا ویمكن أن یختلف البحث العلم   
  .و البحوث المیدانیة 

و البحوث األساسیة، تھتم بتطویر نظریات علمیة ، ومبادئ أساسیة ، أكثرمن اھتمامھا    
  .بحل بعض المشكالت الفوریة ، ولذلك فھي تضع األسس الضروریة للبحث المیداني 

لم یصل الباحث لو ى الوصول الى حل مشكلة معینة ، وھذا األخیر الذي یرمي أساسا إل   
ف الى دراسة تأثیر المخدرات على سلوك المراھقین تھد، فأثناء بحثھ الى حقائق جدیدة 

  .ي واضح غرض میدان
تظھر حاجة المجتمع الى البحوث المیدانیة التي تزودنا بالمعطیات الواقعیة التي ھنا ومن    

  .ح المجتمع وتنمیتھترشدنا إلختیار وسائل اصال
حت تھدد كیانھا وتمس بأھم الیوم تعاني من عدة مشكالت ، أصب خاصة وأن الجزائر   

: من بین ھذه المشاكل على سبیل المثال ال الحصر نذكر لولعمقوماتھا و مواردھا ، 
  ؟؟؟المخدرات ، التھریب ، و العنف 

في الوقت ذاتھ ، اإلنطالق في ، وتحاول  اكله المشواذا كانت الجزائر تعاني من ھذ    
طریق التنمیة و التقدم اإلجتماعي و اإلقتصادي و السیاسي ، فانھا في أشد الحاجة أن توظف 

  .بما یخدم ھذه األھداف -  منھا ةخاصة المیدانی- اإلجتماعیةالبحوث 
جامعیة وجامعتنا ادراكا منھا لھذه الحقیقة نجدھا تسعى الى تدریب الطلبة أثناء دراستھم ال    

تجعلھم قادرین على اضافة على البحو ث المیدانیة لتمكنھم من امتالك مھارات بحثیة معینة  
ظھار قدراتھم في البحث معرفة جدیدة، الى رصید الفكر اإلنساني ، كما تسعى أیضا إلى ا

واضح المعالم  رع المعلومات و عرضھا بطر یقة علمیة صحیحة ، وفي اطاعن طریق جم
درة الطلبة على اتباع األسالیب السلیمة للبحث واصدار األحكام النقدیة السدیدة یبرھن على ق

  .التي ھي میزة الدراسات األكادیمیة 
یتضمن اإلجتماع ال یخرج عن ھذه القاعدة ، حیث أن مجال التكوین فیھ  علموقسم     

الزم مقاییس خاصة باعداد وتدریب الطلبة على البحث السوسیولوجي ، وھي مقاییس ت
الطلبة طوال تعلیمھم الجامعي ، مقاییس تھدف إلى تزوید الطالب بمعلومات عن المناھج 

بحث  –بحث الماجستیر  –بحث التدرج  (وطرق البحث و أدواتھ ، لتأتي البحوث األكادیمیة
كي تعكس درجة اإلستیعاب ومستوى التحصیل الذي حققھ الطالب ، فھي محطة ) الدكتوراه 

 –ذلك أن البحث ، والتدریب على أسس البحث خصوصا  ، ة التكوین عموماأساسیة في عملی



 9

كما سبق القول لیس عمال عشوائیا ، بل ھو محاولة منظمة یحكمھا منھج وتضبطھا قواعد 
  .وأصول یجب ان یستند البحث علیھا 

اإلجتماع بجامعة منتوري قسنطینة ، یطلب كجزء من العمل الذي یؤدي  ومن ثم فان قسم   
لحصول على درجة معینة ، دراسة مستقلة قائمة بذاتھا ، یكون الطالب قد أجراھا على ل

ءات والنتائج مكتوبا في صورة بحث ، والغرض النحو الالئق ، مرفقا بھا تقریرا عن اإلجرا
ا كان الباحث قادرا على إضافة معرفة اصیلة الى حقل تخصصھ ، من ذلك ، ھو تحدید ما اذ

  .بنجاح موضوع بحثھ ثیبحوھل یستطیع أن 
، یعتبر واحدا من ھذه الدراسات أوالبحوث األكادیمیة وھي تبدأ عندما  الماجستیروبحث    

یتقدم الطالب الى قسم الدراسات العلیا ، من أجل السماح لھ بتقصي أبعاد موضوع معین في 
  منھ أن یقدم اشكالیة لموضوع بحثھحقل تخصصھ ، وھنا یطلب 

  
فألنھا  أھمیة كبیرة، - باعتبارھا بحث علمي - معة تولي للرسائل الجامعیةواذا كانت الجا  

تدرك أن عظمتھا تكمن في قدرات أبنائھا العلمیة والفكریة والسلوكیة، ولذلك ترفض أي 
نھا تعتبره دعامة أساسیة الستمرار ال في میدان البحث بما في ذلك البحث اإلجتماعي تقصیر

  .لیھا في تنمیة المجتمع وتقدمھتقدمھا كمؤسسة تربویة یعول ع
العدد ال یكفي تكوین طلبة في الدراسات العلیا كي یتمتع البلد بالتقدم، وال یكفي ذلك ...اذن   

بل ان تقدم أي بلد یقاس بمدى  ...معاھد الجامعیة كمقیاس لتقدم بلدماالھائل من خریجي ال
خالل بناء منھجي یرقى بھا الى كفاءة البحوث العلمیة المنجزة، وھذه الكفاءة تستنبط من 

في اإلھتمام بھ من قبل السلطات، اذ كیف مستوى البحث العلمي القادرعلى المطالبة بحقھ 
نطالب الدولة باإلھتمام بالبحث اإلجتماعي، واعطائھ مكانتھ بتجسید نتائجھ، ونحن لم نقف 

ال نعلم اذا ما  ، ونحنرعلى مدى مصداقیة ھذه البحوث؟كیف نطالب اآلخرین بعدم التقصی
  أوال؟ كنا مقصرین في بحوثنا

وبعبارة أخرى اذا كنا نلوم أصحاب القرار في الدولة بعدم اھتمامھم بالبحوث     
  كفاءة منھجیة؟ - باعتبارھا بحث اجتماعي - راإلجتماعیة؟ فاننا نتساءل ھل لرسالة الماجستی

والتناسق من الناحیتین النظریة كي تتحقق لھا األصالة  فان رسالة الماجستیر... وعموما    
  .والمنھجیة، علیھا اإللتزام ببناء منھجي متكامل

، تعمل كل واحدة منھا على آداء تنظیم مترابط الخطوات  ھذا البناء المنھجي، عبارة عن   
وظیفة معینة، وفق معاییر یتعین على الباحث اإللتزام بھا في بحثھ، حیث یتقید باتباعھا 

 .سبیل الحصول على نتائج ذات مصداقیة علمیة وعملیةویسترشد بھا في 
أو التصمیم الذي یقدم بھ الطالب رسالتھ، واذا قلنا بناء منھجي  وھو بناء یتجسد في الخطة   

فھذا یعني تطبیق خطوات المنھج العلمي المتمثلة في الشعور بمشكلة أو بسؤال یحیر 
روض ثم یأتي بعد ذلك اختبار صحة ھذه الباحث، فیضع لھ حلوال محتملة أو اجابات ھي الف

الفروض والوصول الى نتیجة معینة، ومن الطبیعي أن یتخلل ھذه الخطوات الرئیسیة عدة 
  ...والوصول الى تعمیمات البیانات، و تفسیرھا ،مشكلة وجمع الخطوات تنفیذیة مثل تحدید 

، ھذه یاتھ وضوحاوھكذا یسیر البناء المنھجي للبحث على شكل خطوات كي تزداد عمل   
الخطوات ال تؤخذ بطریقة جامدة، بل ان لكل خطوة معاییر تحدد كیفیة استعمال كل واحدة 

  :منھا،ھذه الخطوات حددناھا في بحثنا ھذا بخمس خطوات ھي
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أدوات جمع  - البحث مجتمع - منھج البحث - أو فروض البحث تساؤالت - مشكلة البحث   
  .البیانات

طوات تمثل بدایة البحث اإلجتماعي، وكلما كانت البدایة ملتزمة عتقادنا أن ھذه الخال   
  .البحث ما تحقق التكامل المنھجي لبناء بالمعاییر المنھجیة كل

 ان اختیار البناء المنھجي من المھام الصعبة ذلك أن خطواتھ، لیست شكلیة: ومن ثم نقول    
 والعالقة فیما بینھا، ولكي تحدد كیفیات استخدامھا فقط بل ان لكل خطوة شروط ومعاییر

، فان على طلبة الماجستیر الوقوف أمام عدة اعتبارات منھجیة یكون ھذا اإلستخدام متكامل 
  الخ... األمانةالدقة ، أھمھا الموضوعیة، 

والسبب األساسي في كل ذلك، والذي یجب أن یفھمھ الطالب، ھو أن یأخذ على عاتقھ عبء 
  . بحث أصیل ذو بناء منھجي متكاملتاج البرھان على قدراتھ من أجل ان

ات مستوى علمي ذ انما تتوجھ الى فئة أن رسائل الماجستیر...وصفوة القول في ھذا المقام   
بھا أن تتوجھ الیھم مستخدمة بناء  لف عن مستوى الفئات األخرى، لذا حريخاص، یخت

  .منھجیا متكامال
المنھجي في رسائل الماجستیر بمعھد علم  ماذا عن ھذا البناء: أن نتساءل وھنا یحق لنا   

  .اإلجتماع جامعة منتوري قسنطینة ؟
عیة، تلتزم بناء منھجي متكامل؟ وبھدي ھذا التساؤل، وبعبارة أخرى، ھل الرسائل الجام   

 :ین التالی ینالفرعی نطرح التساؤلین
   ؟الجامعیة في ھذا البناء المنھجي ماذا استعملت الرسائل: أول تساؤل    
  كیف استعملت الرسائل الجامعیة ھذا البناء المنھجي؟ :تساؤل ثان    
ھو تساؤل تمھیدي للتساؤل الثاني، الھدف منھ ھو معرفة أھم  :التساؤل األول   

  :الخطوات التي استعملتھا الرسائل وذلك من خالل طرح التساؤالت الفرعیة التالیة
  ھل توجد مشكلة بحث أو ال توجد؟   
  جد تساؤالت بحث أو فروض بحث؟ھل تو   
  )؟بمعنى ھل ھناك تنوع في استخدام أنواعھ المختلفة(ماھو المنھج المستخدم؟   
ھل ھو مسح شامل أم مسح بالعینة ؟وإذا كان مسحا بالعینة ، (مجتمع البحث؟ وماھ   

  )ماھي العینة المختارة ؟
ع في استخدام أنواعھا بمعنى ھل ھناك تنو(ماھي أدوات جمع البیانات المستخدمة؟   

  )المختلفة؟
امل الرسائل الجامعیة وھو تكامل ھو تساؤل یكشف عن مدى تك: التساؤل الثاني 
ستنبطھ من مدى التزام الرسائل الجامعیة بالمعاییر المنھجیة الخاصة بكل خطوة من ن

  :خطوات ھذا البناء بمعنى
  .ھا وصیاغتھادتحدیلتزام مشكلة البحث بالمعاییر المنھجیة الخاصة بإمدى   
   .مدى التزام التساؤالت أو الفروض بالمعاییر المنھجیة الخاصة بصیاغتھا  
  .مدى التزام منھج البحث بالمعاییر المنھجیة الخاصة بكیفیة استخدامھ  
  .بالمعاییر المنھجیة الخاصة بمجتمع البحثتزام لمدى اإل  
  .منھجیة الخاصة بكیفیة استخدامھامدى التزام أدوات جمع البیانات بالمعاییر ال  
  

  :أھمیة كبرى، وھذا من جوانب عدیدة تحتل  ال هبحثنا ھذ مشكلة إن   
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نجد أن علم اإلجتماع، كي یكسب ثقة الناس، ویثیر اھتمامھم ووعیھم : فمن جانب أول
عرفة العلمیة على وجھ بھ، وكي یشارك ایجابیا في تقدم المعرفة عموما، والم

  .اإلھتمام بالبحث اإلجتماعيعلیھ  الخصوص،
كان علم اإلجتماع یسعى لدراسة المجتمع، وطرح األسئلة بشأنھ، فان من  وإذا   

األولویات التي یجب أن تلقى على عاتقھ ھي دراسة البحوث اإلجتماعیة، ألنھ یستمد 
  .أھمیتھ من أصالة ھذه البحوث وتكاملھا من الناحیتین النظریة والمنھجیة

ه البحوث، كشف عن مدى أصالة ھذسی من األھمیة كونھ لھذا البحثوعلیھ فان   
بین الناس  ح مكانتھ وأھمیتھیبھ في تقدم علم اإلجتماع وتوض سھموبالتالي الدور الذي سی

.  
  نحن نعیش وسط مصالح متضاربة، تھدد صحتنا، وطمأنینتنا: ومن جانب ثان  

م، ال یستطیع المسؤولون وراحتنا، واستقرارنا، ونعیش وسط مجتمع متمزق متأل
على أساس التخیل والظن، بل ان الضرورة عنھ،تكوین آرائھم بخصوص مشاكلھ، 

الجانب اإلجتماعیة  تقتضي بحث ھذه المشاكل بجھد علمي، یھدف الى اعادة بناء 
اإلجتماعي لمجتمعنا، بناء یؤدي الى التئام التصدع الذي أصاب الركائز األساسیة لروحنا 

  .المعنویة
واذا كان مجتمعنا یعاني من ھذه المشكالت التي تكاد تكون مزمنة، واذا كان یحاول   

نطالق في طریق التنمیة والتقدم اجتماعیا، اقتصادیا، وسیاسیا، فانھ في أشد الحاجة اإل
  .الى أن یوظف البحوث اإلجتماعیة بما یخدم ھذه األھداف
 اذا قامت على أصول توفر لھا ولما كانت البحوث اإلجتماعیة بدورھا،ال تتیسر اال

ضح تالشروط العلمیة، وتمكنھا من تحقیق أھداف مجتمعنا، فانھ من ھذا الجانب أیضا،ت
عالج بالدراسة العلمیة المنظمة، األداة یس أھمیة ھذا البحث بشكل ال یقبل الجدل، ذلك أن

  .مع ومستقبلھما یخدم حاضر ھذا المجتتمعنا، وتوجیھھا بالكفیلة بالوقوف على مشاكل مج
للدراسات األكادیمیة، وھي  تعتبر رسالة الماجستیر، سمة ممیزة: ومن جانب ثالث  

ن ھدف الدراسات ألوثیقة اثبات لمقدرة الطالب، وجواز مرور الى باب البحث العلمي، 
العلیا ھو اتاحة الفرص األكادیمیة للبحث عن الحقیقة والمساھمة في تنمیة المعرفة ولو 

  .جامعتناعلى مستوى 
واذا كان طلبة الدراسات العلیا مباشرة بعد حصولھم على شھادة الماجستیر، قد   

  .یلقنون المعرفة الى األجیال القادمة من الطلبةیصبحون أساتذة 
واذا كانت الرسائل المعدة من قبلھم، ستصبح مرجعا یعتمد علیھ في بحوث أخرى، وال   

  .سیما مذكرات التخرج
ث كشف عن قدرة طلبة الدراسات العلیا في البحث من األھمیة، كونھ سیفان لھذا البح  

كشف أیضا عن مدى صالحیة ھؤالء الطلبة لمھنة عن الحقیقة، وتنمیة المعرفة، سی
لمنھج الق الى جانب كونھا التزام بخطوات االتدریس، ذلك أن رسالة الماجستیر ھي أخ

بحثھ، أمینا في دراستھ، تلقین  العلمي، اذ كیف ننتظر من طالب لم یكن نزیھا في
 ھؤالء الطلبة على تكوین جیل جدید، یملك زمامن كیف نأمالمعارف بنزاھة وأمانة؟ 

وھم أصال غیر ملتزمین بھذه البحث اإلجتماعي،  المبادرة واإلبداع متحكم في خطوات
ل، ھذه الرسائ كشف عن مستوىوكما سی؟ ألنھ كما یقال فاقد الشيء  ال یعطیھ، الخطوات

صبح من المراجع األساسیة التي یعتمد علیھا في العملیة التنمویة، ومدى كفاءتھا، كي ت
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بجامعتنا، اتخاذ اإلجراء  سھل على ادارة معھد علم اإلجتماعفاذا كانت متدنیة   فان ھذا ی
   .الالزم والكفیل بتوضیح كیفیات التعامل معھا

      
     :لألسباب التالیة ھذا وان اختیارنا لھذه المشكلة یرجع      
تكون مستمرة ،لمناقشات وسائل الماجیستیر على مستوى معھد تكاد  متابعة -  1     

ن جھة اإلجتماع ، بجامعة منتوري قسنطینة ، كشفت لنا عن قصور رسائل الماجیستیر م
  ، وكفاءتھا من جھة أخرى ؟؟؟

بھا تبدو انتقادات في غال ة المناقشة للرسالة ، وھيمن انتقادات لجن یستشف قصور ،    
  .ببناء منھجي متكامل اإللتزام رورة منطقیة ، ألنھا تطالب بض

ال  إجازةالممنوحة لمعظم الطلبة ، وھي " مشرف جدا " كفاءة تستشف من اجازة      
  .تمنح اال لرسالة ذات بناء منھجي متكامل 

ھل :  لى التساؤلین التالیینلدراسة بغیة اإلجابة عقض ، یدفعنا إلجراء ھذه اانت          
  األساتذة یبالغون في انتقاداتھم ؟ أم یبالغون في تقدیراتھم ؟

اال العینة .اال المنھج الوصفي ، وعن العینةنسمع عن المنھج ،  المناقشات النكادوفي ذات   
ج ؟ وعن أدوات جمع البیانات ، إال اإلستمارة ؟ وكأنھ ال وجود إال للمنھ العشوائیة البسیطة

  ؟؟؟...الوصفي ، و العینة العشوا ئیة البسیطة ، و اإلستمارة 
و تلك  ا ذلك المنھج ، وتلك العینة و اذا افترضنا ھذا الوجود فقط ، فھل الطلبة استخدمو
  األداة ، استخداما یحقق تكامل البناء المنھجي للرسالة ؟

یشكل ھ ، وھو افتقار تعالج الموضوع ذاتوأخیرا قلة الدراسات األكادیمیة ، التي  - 3 
البحث المتواضع ،  مر الذي دفعنا الى االسھام بھذاة على جیل الطلبة القادمین ، األخطور
 یصب في صمیم الدراسات المنھجیة                       والذي

  
  :لقد رسمنا لبحثنا ھذا ، ھدفا كشفیا تقویمیا ھو     
تمدین الجامعیة ، بتحلیلھا نقدیا ، مع ئلضعف في الرسالالوقوف على أوجھ القوة و ا    

  .على المراجع العلمیة
  

ى جمع ولما كانت تساؤالتنا ، ذات طبیعة كشفیة تقویمیة ، ولما كانت المشكلة تسعى ال    
ر بغیة تحلیلھا نقدیا ، فان اإلجابةعن ھذه التساؤالت و معلومات عن رسائل الماجستی

ظما ، یمكن من دراسة ھذه الرسائل بطریقة علمیة تحقیق ھدف الدراسة ، یتطلب منھجا من
، منھجا یمكننا من محتوى ھذه  و المعالجة العشوائیةمنظمة ، بعیدا عن اإلنطباعات الذاتیة 

  .الرسائل مباشرة ، دون الحدیث مع معدیھا 
سب منھج یحقق ذلك ، ھو منھج تحلیل المضمون ، و عند استخدامھ سنتبع الشك أن أنو    

  :التالیة  الخطوات
  ؟بناء منھجي متكاملھل الرسائل الجامعیة ، تلتزم : ل المشكلة وھواؤست دتحدی - 1
  : تحدید تساؤالت البحث وھي - 2
  ماذا استعملت الرسائل الجامعیة في ھذا البناء؟  -  1 – 2
  ھذا البناء؟ كیف استعملت الرسائل الجامعیة  -  2 – 2
  .؟و فئة كیف استعمل ؟فئة ماذا استعمل : یستینوھما فئتین رئ :فئات التحلیل تحدید  - 3
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، و ت التي استعملتھا رسائل الماجستیرو نقصد بھا الخطوا: ؟  فئة ماذا استعمل  - 1 -  3
تساؤالت أوفروض  –لبحث مشكلة ا: نا ھذا بخمس خطوات ھي التي حددناھا في بحث

  .أدوات جمع البیانات –مجتمع البحث –لبحث امنھج  –لبحث ا
  :ا استعمل ، خمس فئات فرعیةمن ثم ضمت فئة ماذو     
  ھل توجد مشكلة بحث  أو ال توجد ؟ -   1  - 1   - 3
  ھل توجد تساؤالت بحث أو فروض بحث ؟ - 2  - 1  -  3
  ماھو المنھج المستخدم ؟ -  3 – 1 – 3
  مجتمع البحث ھل بحث من خالل المسح الشامل أو المسح بالعینة ؟ – 4  - 1  -  3
   إذا كان مسح بالعینة ، ماھي العینة المختارة ؟ – 1-  4 – 1 – 3
   جمع البیانات ؟ماھي أدوات   - 5  -  1 – 3
بھا ، ھل ھناك التزام بالمعاییر المنھجیة في استخدام و نقصد فئة كیف استعمل ؟  -  2- 3

 –خطوات البناء المنھجي للرسالة الجامعیة ؟ وھي خطوات حددناھا بمشكلة البحث 
أدوات جمع البیانات ، و من  – مجتمع البحث–منھج البحث  –ض البحث تساؤالت أو فرو

في ھي تفرعت كل واحدة منھا الى فئات جزئیة ثم ضمت ھذه الفئة خمس فئات فرعیة 
  :مجملھا المعاییر المنھجیة الواجب توفرھا في كل فئة ودلك كالتالي 

  :ثالث فئات جزئیة ھي  و تحتھا نجد:  فئة مشكلة البحث - 1- 2- 3
 –واضحة  –واضحة تماما : وتقاس بثالثة مستویات ھي : فئة تحدید مشكلة البحث  -    

  .غیر واضحة تماما 
 –واضحة  –واضحة تماما : وتقاس بثالثة مستویات ھي : فئة صیاغة مشكلة البحث  -    

  .غیر واضحة تماما 
 –مرتبطة تماما : وتقاس بثالثة مستویات ھي : فئة ارتباط األھداف بمشكلة البحث  -    

   .غیر مرتبطة تماما  –مرتبطة 
  : ثالث فئات جزئیة ھي وتحتھا نجد:  البحث فروض فئة تساؤالت أو - 2- 2- 3

: وتقاس بثالثة مستویات ھي : فئة ارتباط التساؤالت أو الفروض بمشكلة البحث  -    
  .غیر مرتبطة تماما  –مرتبطة  –مرتبطة تماما 

: وتقاس بثالثة مستویات ھي : أو الفروض بأھداف البحث  فئة ارتباط التساؤالت -    
  .غیر مرتبطة تماما  –مرتبطة  –مرتبطة تماما 

وتقاس بثالثة مستویات : فئة توفر الشروط المنھجیة لصیاغة التساؤالت أو الفروض  -    
  . غیر متوفرة تماما  - متوفرة  –متوفرة تماما : ھي 

  : أربع فئات جزئیة ھي  ا نجدوتحتھ: فئة منھج البحث  - 3- 2- 3   
  .غیر مبرر –مبرر : وتقاس بمستویین ھما : فئة تبریر اختیار المنھج  -    
مرتبط   :وتقاس بثالثة مستویات ھي:المنھج بتساؤالت أو فروض البحث فئة ارتباط  -    

  .غیر مرتبط تماما  –مرتبط  –تماما 
 –واضحة  –واضحة تماما : ات ھي مستوی ةوتقاس بثالث: فئة خطوات منھج البحث  -    

  .غیر واضحة تماما 
  : خمس فئات جزئیة ھي  وتحتھا نجد :فئة مجتمع البحث   - 4- 2- 3   
 –واضح تماما : مستویات ھي  ةوتقاس بثالث: فئة تعریف المجتمع األصلي للبحث  -    

  .غیر واضح تماما  –واضح 
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  .غیر مبرر –مبرر : وتقاس بمستویین ھما  :فئة تبریر اختیار المسح الشامل أو العینة  -    
غیر  –واضح  –واضح تماما : مستویات ھي  ةوتقاس بثالث: فئة تحدید وحدة العینة  -    

  .واضح تماما 
 –واضحة  –واضحة تماما : وتقاس بثالث مستویات ھي : فئة طریقة اختیار العینة  -   

  .غیر واضحة تماما 
) ة(مرتبط: مستویات ھي  ةوتقاس بثالث: العینة بالمنھج  فئة ارتباط المسح الشامل أو -   

   .تماما ) ة(غیر مرتبط –) ة(مرتبط –تماما 
  :ست فئات جزئیة ھي  وتحتھا نجد :فئة أدوات جمع البیانات  - 5- 2- 3  
  .غیر مبرر –مبرر : وتقاس بمستویین ھما : فئة تبریر اختیار أداة البحث  -   
مرتبطة : مستویات ھي ةوتقاس بثالث: ؤالت أو فروض البحث فئة ارتباط األداة بتسا -   

  .غیر مرتبطة تماما  –مرتبطة  –تماما 
مرتبطة  - مرتبطة تماما: وتقاس بثالثة مستویات ھي : فئة ارتباط األداة بمنھج البحث  -   
  .غیر مرتبطة تماما  –
 –مرتبطة تماما : وتقاس بثالثة مستویات ھي : فئة ارتباط األداة بمجتمع البحث  -   

  .غیر مرتبطة تماما  –مرتبطة 
متوفرة : وتقاس بثالثة مستویات ھي : فئة توفر الشروط المنھجیة في اعداد األداة  -   

  .غیر متوفرة تماما  –متوفرة  –تماما 
  .لم توظف  –وظفت : وتقاس بمستویین ھما : فئة توظیف أداة البحث  -   
سھا في الرسائل الجامعیة موجود في الجانب المیداني لكل ه الفئات وكیفیة قیاذتعریفنا لھ  

  .فصل حیث أن كل فصل عالج خطوة معینة غطیناھا بالفئة المناسبة
  وھي وحدات التحلیل : تحدید أداة التحلیل  – 4 

لتحلیل ، باعتبارھا تساعد على  استیفاء اات وحدفي تحلیلنا ھذا ، سوف نعتمد على    
  .ووفق نظام واحد في معالجة البیانات جمیع فئات التحلیل ، 

دنا في اإلجابة ، باعتبارھا تساعالبند  وفي بحثنا ھذا ، سوف نعتمد على وحدة المفردة أو   
  . المباشرة على تساؤالت البحث

و خطوات الرسالة قابلناھا  ،  ھنا ، وحدات اإلنتاج أو خطوات الرسالةبالبند  ونقصد   
  .أخرى ل فئة فئات فرعیةتحلیل وقد كان لكبفئات ال
بندا یعبر عن انتاج الطالب ، ھذا   -  و بالنسبة لبحثنا –كل فئة ھي في الوقت ذاتھ بمعنى 

اإلنتاج سیقیم لنعرف ھل ھو متكامل منھجیا و ھذا من خالل التحلیل النقدي المعتمد على 
  .المراجع العلمیة 

د ق معاییر یضعھا المحلل ، و ھو ما ىعل یعتمد البند اذا كان التحلیل على أساس: بمعنى    
المعاییر التي  ذلك أن  لن یكون للذاتیة باب ،دي إلى الذاتیة ،  فانھ بالنسبة لبحثنا ، یؤ
وضع متخصصین في  ھا نحن ، بل ھي منعتمدھا كمرجع في التحلیل ، لم نضعسن

  . في جملة الكتب و المراجع التي تدخل في صمیم المنھجیة المنھجیة ،موجودة 
ھذا ، كما سنستعین بوحدة الفقرة أو الجملة و أیضا وحدة الموضوع و ذلك حسب     

 .ا استدعتنا الضرورة الى ذلك مطبیعة كل فئة وكل
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  :أما عن عینة بحثنا فھي     
المجازة  الماجستیركون المجتمع األصلي لبحثنا من مجموع رسائل تی: من الناحیة الكیفیة     

الى 1993اع ، جامعة منتوري  قسنطینة في في الفترة الممتدة من سبتمبر بمعھد علم االجتم
و حضورنا شبھ المستمر لمناقشات ھي فترة تواجدنا بمعھد االجتماع ، و 1998دیسمبر 

  .الرسائل ، و ذلك بغیة الوقوف علیھا میدانیا
 علم عھدرسالة أجیزت بم) 36(یتكون المجتمع األصلي للبحث من : من الناحیة الكمیة   

مكتبة العلوم رسالة فقط متوفرة على مستوى المكتبة المركزیة أو ) 28(االجتماع ، ومن 
  :لم نجد لھا أي أثر كما یوضحھ الجدول التالي  رسائل)08(االجتماعیة ، بمعنى 

   یوضح عدد الرسائل حسب السنة:  10الجدول رقم   
   

 السنة عدد الرسائل المجازة عدد الرسائل المتوفرة

01  
01  
06  
05  
06  
09 

01  
01  
07  
07  
10  
10  
 

1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998 

        
ھذه الرسائل منھم من ناقش رسالتھ وھو طالب ، و منھم من أعدھا و ناقشھا  ومعدو   
  .یمارس التدریس في الجامعة ، و الجدول التالي یوضح ذلك ھوو
  :الصفة یوضح توزیع الرسائل حسب السنة و : 2الجدول رقم  

  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

  الصفة          طالب أستاذ المجموع
  السنة           

        
01  
01  
06  
05  
06  
09 

/  
01  
01  

/  
02 
01 

01  
/  

05  
05  
04  
08 

1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  

 
 المجموع 23 05 28
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ح  ھذا و اختیارنا لعینة ھذا البحث كان بطریقة طبقیة عشوائیة بسیطة ، و لتوضی    
  :الختیار نقول

 06بما أننا لدینا  حیث من كل سنة نأخذ وحدتین ، واخترنا على أساس السنة ، ب: أوال   
 رسالة ا االمفیھ الم تجاز 1994و سنة  1993وحدة ، لكن سنة  12سنوات سنحصل على 

 لرسالة ، و ھو ما یمث 28من مجموع  10من ثم كان عدد الرسائل واحدة منھما ، و لكل
  .%35.71سبة ن

اخترنا على أساس الصفة ، ألننا رأینا أن ھذا المتغیر یمكن أن یعطینا بعدا في : ثانیا    
كما یوضحھ الجدول  يالتحلیل ، فتوزعت العشر رسائل على الطلبة واألساتذة بالتساو

  :التالي
  

  :عینة البحث حسب السنة والصفةتوزیع یوضح : 03رقم  جدول
  

الصفة                 طالب      أستاذ        المجموع
  

 السنة
 

01  
01  
02  
02  
02  
02 

/  
01  
01  

/  
02  
01 

01  
/  

01  
02  

/  
01 

1993 
1994  
1995  
1996  
1997  
1998 

 المجموع 05 05 10

  
  .فیھا رسالة واحدة وھي لطالب أجیزت 1993سنة : مالحظة     

  .اذفیھا رسالة واحدة وھي ألست أجیزت 1994سنة                  
  .رسائل واحدة فقط ألستاذ 06فیھا  أجیزت 1995سنة                  
  .رسائل وھي كلھا لطلبة 05فیھا  أجیزت 1996سنة                  
ومن ثم اخترناھما  یناذتألس 02رسائل منھا  06فیھا  أجیزت 1997سنة                  

  .طالبینحیث اخترنا رسالتین ل 1996لنحدث التوازن مع سنة 
فقط ألستاذ ومن ثم اخترنا  01رسائل منھا  09أجیزت فیھا  1998سنة                 

  .واحدة لطالب وواحدة ألستاذ
وفي اختیارنا للرسائل المنجزة من طرف الطلبة، قمنا بكتابة أسماء جمیع الطلبة : ثالثا      

ھة تماما، ثم قمنا بخلط على بطاقات متشاب –وھذا حسب كل سنة  - المعدین لھذه الرسائل
كما سبق (ھذه البطاقات مع بعضھا بعد طیھا، وبعدھا اخترنا العدد المطلوب من كل سنة 

  ).شرح ذلك
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     .ان بحثنا ھذا قد ضم مقدمة وخاتمة، تخللتھا ستة فصول: وفي األخیر نقول   
  .ھایصجراءات المنھجیة التي ستتبع في تقالمقدمة، طرحنا فیھا مشكلة بحثنا واإل

للبحث خصصناه للبحث اإلجتماعي، وفیھ حددنا تعریفنا اإلجرائي : الفصل األول
، بناء منھجي متكامل اإلجتماعي كما حددنا فیھ الخطوات التي سنبحث عن مدى التزامھا ب

ماذا استعملت الرسائل الجامعیة في : لنا اإلجابة على التساؤل األولوفي ذات الفصل حاو
  ؟ ھذا البناء

  .خصصناه لمشكلة البحث: صل الثانيالف  
  .خصصناه لتساؤالت أو فروض البحث: الفصل الثالث  
  .خصصناه لمنھج البحث: الفصل الرابع  
  .البحث لمجتمعخصصناه : الفصل الخامس  
  .خصصناه ألدوات جمع البیانات: الفصل السادس  

كیف استعملت ، الثاني ة على التساؤللفصول الخمسة، خصصناھا أیضا لإلجابھذه ا
مشكلة ( اإلجرائي لكل خطوة الرسائل الجامعیة ھذا البناء؟ كما حددنا في كل فصل تعریفنا

  ).البحث، أدوات جمع البیانات مجتمعالبحث، تساؤالت أو فروض البحث، منھج البحث، 
  .اإلقتراحات أما الخاتمة، فقد خصصناھا لمناقشة النتائج في عمومھا مع التوصیات و

  
  
  :ھا رد مالحظة نراھا جد ضروریة ، مفاذأن نو نا ، نودوھ     
قد یثیر " البناء المنھجي لرسائل الماجستیر بجامعة منتوري قسنطینة" إن عنوان بحثنا      

  :بعض اإلنتقادات من مثل 
 لماذا لم نخصص فصال للحدیث عن البناء المنھجي ؟ •
مذكرات مكملة  إنجازھو لماذا استخدمت كلمة رسائل بدل مذكرات ، فالمعمول بھ  •

 .لنیل شھادة الماجستیر ولیس رسائل 
  : وبامكاننا توضیح ذلك كاآلتي      
خطة البحث كلھا تمثل ھذا  أنلم نفرد فصال للحدیث عن البناء المنھجي ، على اعتبار     

  .البناء المنھجي 
وظیفة معینة ، ھذه ھو تنظیم مكون من خطوات ، تعمل كل واحدة منھا على آداء  ،فالبناء    

الخطوات تم تحدیدھا في فصل البحث اإلجتماعي ، لذلك تم تخصیص فصل للبحث 
، على اعتبار أنھ عملیة منظمة ، ال یتحقق تنظیمھا إال بالتزام بناء منھجي اإلجتماعي 

متكامل ، ولما كان ھذا البناء یتكون من خطوات لكل واحدة منھا معاییر منھجیة ، ارتأینا أن 
بقدر ما سیكون مجرد تلخیص لكل الفصول  ،یص فصل للبناء المنھجي لن یفید بشيءتخص

  .األخرى 
وعلیھ تناولنا ھذا البناء المنھجي من خالل الفصول التي ظھرت في خطة البحث وھي     

فصل البحث اإلجتماعي ، ثم بقیة الفصول األخرى ، والتي تمثل خطوات ھذا البناء المنھجي 
  .ھجیة التي تحكم آداء وظیفة كل خطوة وكیفیة تكاملھا مع باقي الخطوات والمعاییر المن
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  :أما عن استعمال كلمة رسائل بدل مذكرات نقول     
رسائل مكملة  إنجازموضوع كان المعمول بھ ھو الوقت الذي تم فیھ اختیار ھذا الفي  -    

 .لنیل شھادة الماجستیر ولیس مذكرات 
وصعب  ھ المجلس العلمي بھذا العنوان،ذا العنوان ، ووافق علیبھالموضوع تم تسجیلھ  -    

 .حالت ظروفنا دون اتخاذھا  إجراءاتعلینا تغییره بعد ذلك ، لما یتطلبھ ھذا التغییر من 
إضافة الى ذلك فان عینة بحثنا شملت بحوث أنجزت في فترة زمنیة كان المعمول بھ ھو  -   

 .نة البحث تتكون من رسائل ولیس مذكرات نظام الرسائل ولیس المذكرات بمعنى عی
وأخیرا نقول ، لكل ھذه اإلعتبارات وبعد استشارة مجموعة من األساتذة تقرر إبقاء  -   

  " .البناء المنھجي لرسائل الماجستیر بجامعة منتوري قسنطینة " العنوان على ما ھو علیھ 
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  الفصل األول
  
  
  

  البحث اإلجتماعي
  

  تمھید
  .تعریف البحث اإلجتماعي - 1
  .مقومات البحث اإلجتماعي  - 2
  .أھمیة البحث اإلجتماعي - 3
  .أنواع البحوث اإلجتماعیة - 4
  .خطوات البحث اإلجتماعي - 5
  .خطوات البحث اإلجتماعي في الرسائل الجامعیة - 6

  خالصة
.  
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  :تمھید   

   .ر فصال تمھیدیا لجمیع الفصول الالحقةجتماعي، یعتبفصل البحث اإل    
عرض ھ بحثنا في ھذا الفصل، مبتعدین عن علیھ حاولنا قدر اإلمكان عرض أھم ما یحتاجو

  .المعلومات لمجرد العرض، دون ما یكون لھا سند في بحثنا
عریف اجرائي للبحث اإلجتماعي سنلتزم بھ، ونسیر على حاولنا في ھذا الفصل الخروج بت   

  .ھدیھ في ھذا العمل المتواضع
كما تطرقنا فیھ للخطوات األساسیة الواجب تواجدھا في أي بحث اجتماعي، وحددنا    

  .الخطوات التي سنقف علیھا في تقصینا للبناء المنھجي للرسائل المنھجیة
ماذا استعملت الرسائل الجامعیة في ھذا البناء  :ولنا اإلجابة على التساؤل األكما حاول   

وجواب ھذا التساؤل یحدد لنا الفصول القادمة وما تتضمنھ من انواع خاصة  ؟ المنھجي
  .، وفصل عینة البحث، وفصل أدوات البحث، فصل منھج البحثاألخیرةالفصول الثالث 
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  :تعریف البحث اإلجتماعي - 1

 ال في اطار الكل الذي ینتمي الیھ،ال یمكن تعریفھ ا بحث علمي اإلجتماعي ،  البحث   
تحتم علینا تعریف البحث العلمي باعتباره كل شامل من أجل وعلیھ فان الضرورة المنھجیة 

  .لمعرفة العلمیةالوضول الى تعریف البحث اإلجتماعي كجزء خاص من ا
  .البحث والعلمي: ه یتكون من كلمتین ھماوالبحث العلمي اذا ما نظرنا الیھ وجدنا    

سأل، طلب، فتش، تقصى، تتبع، تحرى، : فھو مصدر الفعل بحث، ومعناه أما البحث ،   
  .ھو الطلب والتفتیش والتقصي، والمحاولة :، اكتشف، فیكون معنى البحث لغویاحاول

 وإدراكالدراسة المعرفة، و: فھي كلمة منسوبة الى العلم، والعلم معناه أما العلمي،    
:  1985غازي عنایة، (حقائق وكل ما یتصل بھا الحقائق، كما یعني اإلحاطة واإللمام بال

11.(  
  :والكلمتان في معناھما العام تعنیان    

بالنسبة للبحث ھو محاولة العثور على شيء معین، واإلنسان ال یحاول البحث عن الشيء اال 
وبالنسبة للعلم، ھو یحمل  نى المحاولة ھنا، ھادفةاذا كانت ھنالك حاجة تستدعي ذلك، بمع

نقول انھ معرفة منظمة، أو  - رضغواستفاءا لل - ھنا ولكننامعنى، اختلف العلماء حولھ، 
  .قة منظمةیادراك الحقائق بطر

دراك محاولة ھادفة إل: "، تصبح تعني )أي بحث علمي( وعلیھ فان الكلمتین مجتمعتین   
  .مةحقائق األمور بطریقة منظ

  : وحول ھذا المعنى تعددت تعاریف البحث العلمي اذ نذكر منھا على سبیل المثال   
البحث العلمي ھو استقصاء دقیق یھدف الى اكتشاف حقائق وقواعد عامة یمكن التحقق "    

  ). 37: 1984طلعت ھمام ، " (منھا مستقبال 
باستخدام المنھج العلمي، عبارة عن استقصاء دقیق ومنظم لظاھرة ما، البحث العلمي "   

بتقنیاتھ الكمیة والكیفیة، وذلك بھدف اكتشاف حقائق، وقواعد عامة، یمكن التحقق منھا 
  ). 15: 1997فضیل دلیو ، " ( مستقبال، ویمكن اإلستفادة منھا في الحیاة العلمیة والعملیة 

 خطة وتصمیم،وھما تعریفان یجمعان على أن البحث تقصي دقیق، والدقة ھنا تعني وجود   
في البحث للوصول الى الھدف المرجو والمسطر في البدایة، كما یؤكدان على صفة الصدق 

  .العلمي 
  :ھذا كما نجد التعریفات التالیة   
البحث العلمي ھو عملیة الوصول الى الحقائق، و أسلوب لحل المشكالت عن طریق "   

  )  20:  1982 - 1980عبد الغني النوري ،  ". ( المنھج العلمي 
 :محمد علي محمد " ( طریقة منظمة  باستخدام عالبحث العلمي ھو عملیة تقصي الوقائ" 

  ) . 349: ، ص 1986
، من اجل ) الباحث ( البحث العلمي ھو عملیة فكریة منظمة ، یقوم بھا شخص یسمى " 

قة ، باتباع طری) موضوع البحث ( تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معینة تسمى 
، بغیة الوصول الى حلول مالئمة للعالج أو الى  نتائج ) منھج البحث ( عملیة منظمة تسمى 

 1981عبد الفتاح خضر ، ) ( نتائج البحث (  صالحة للتعمیم على المشاكل المماثلة ، تسمى 
 :11 . (  
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لداللة على البحث ، و ھو مصطلح ال استخدمت مصطلح عملیة لھذه التعریفات الثالثة ، 
یقابلھ من الناحیة اإلصطالحیة ، ذلك  –و في رأینا  –من الناحیة اللغویة ، لكنھ یقابل البحث 

و كنشاط أ والبحثأن مصطلح عملیة یدل على أن ھناك بدایة ونھایة بینھما طریق أو مسافة ،
، و بدایة و نھایة ، بدایتھ سؤال یحیر الباحث  كتقصي ال یختلف عن ھذا المعنى ، اذ لھ

  .بینھما خطة و تصمیم  ھ إجابة عن ھذا السؤال ،نھایت
فھي تشیر ضمنا و ما یمكن استخالصھ من كل التعاریف السابقة، أنھ على الرغم من تعددھا 

أو صراحة الى أن البحث العلمي سواء كان عملیة أو محاولة ، فھو لیس عشوائیا بل منظم ، 
لمي ، اذ ال یوجد بحث علمي ال ملتزم بمجموعة من الخطوات تدخل في اطار المنھج الع

یقوم على المنھج العلمي الذي ھو عمود المعرفة العلمیة و ممیزھا عن المعرفة الحسیة و 
  .الفلسفیة 

فالمنھج العلمي ھو الموجھ ألي بحث ، ذلك أنھ یضع مجموعة من القواعد و األسس ، یتعین 
  .مصداقیة على الباحث اإللتزام بھا ، من أجل الوصول الى نتائج ذات 

فاننا ال نجد أي ھذا عن البحث العلمي ، أما اذا أردنا تعریف البحث في مجال تخصصنا ، 
  .اختالف ، اال من حیث موضوع البحث المختص بالحیاة اإلجتماعیة 

  :و مع ذلك ھناك من یضع تعریفا خاصا بالبحث اإلجتماعي حیث نجد التعریف اآلتي 
تقصي الوقائع ، والظواھر والمشكالت اإلجتماعیة البحث اإلجتماعي ، ھو عملیة "   

بطریقة منظمة ، و یجب البحث على التساؤالت التي یضعھا الباحث من البدایة ،  و یعتمد 
عاطف " ( على قواعد المنھج العلمي ، و تطبیقھا في دراسة مشكلة معینة  تنفیذهتصمیمھ و 

  ) . 447:  1997غیث ، 
خطة محكمة من أجل یة تصبو الى تحقیق ھدف معین ، باتباع اذن البحث العلمي ایضا ، عمل

  ...أو فھم ظاھرة اجتماعیة  تماعیة مشكلة اج اإلجابة على
فالبحث اإلجتماعي ینطلق من ظاھرة اجتماعبة یحیط بھا الغموض ، أو تحتاج الى تفسیر "   

ه تجعل الباحث ، و مشكلة البحث ھذ" مشكلة البحث "  المنھجیة  ، مما اصطلح علیھ علماء
یشعر بحب استطالع لفھمھا أو تفسیرھا ، وھو بذلك یحاول اإلجابة على  : اإلجتماعي 

  لماذا أدرس ؟ كیف أدرس ؟ : األسئلة التالیة 
  ) . 15:  1997دلیو ،  ضیلف( 
نخلص الى أن البحث اإلجتماعي ، عملیة منظمة ، تضم مجموعة خطوات ... مما سبق    

وفق أسس منھجیة یحكمھا المنھج العلمي ، و الذي حددت خطواتھ في مترابطة و متالحقة 
، على یشتمل تطبیق المنھج العلمي في دراسة مشكلة معینة : قاموس علم اإلجتماع كالتالي 

التعبیر عن المشكلة عن طریق مصطلحات  - تحدید المشكلة  ، ب  - أ: الخطوات التالیة 
( تحدید الفرض  - لنتائج المالئمة لبحوث سابقة ، جمن اإلطار النظري ، و مرتبطة با مستقاة

المبادئ النظریة التي تعتبر  المتصل بالمشكلة ، و اإلستفادة من) أو مجموعة الفروض 
  موضع اتفاق عام

  ع البیانات واختبار الفروضالذي سوف تستخدم في جم اتتحدید اإلجراء - د
مرفوضا، وأخیرا الربط بین نتائج جمع البیانات لتحدید ما اذا كان الفرض صحیحا أم  - ه

محمد (الدراسة، وبین الھیكل األصلي للنظریة الذي یمكن تعدیلھ من خالل النتائج الجدیدة 
  .) 402: 1997عاطف غیث ، 
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تزم الزمنا، وسنلي،  سیاجرائي للبحث اإلجتماع یمكننا وضع تعریف... بقاستناداعلى ما س
  :بھ طیلة ھذا العمل، مفاذه

ھو عملیة منظمة لتقصي موضوع یتصل بالحیاة اإلجتماعیة ، اإلجتماعيالبحث "   
  "  ملتزمة في ذلك بناءا منھجیا متكامال ، یحقق لھا ھدف ھذا التقصي

یبدأ بسؤال وینتھي باجابة ، وبین  السؤال واجابتھ  –كما سبق الذكر  –فھو عملیة ، ألنھ 
  .ھناك طریق یسلكھ عقل الباحث 

تكون بالظن  بعید عن العشوائیة ، ومادامت اإلجابة عن السؤال  ال وما دام ھذا الطریق
كان البحث عملیة منظمة والتخمین ، بل تتبع تخطیطا أو تصمیما یحقق الھدف المرجو منھا  

  .وھادفة تختص بالحیاة اإلجتماعیة 
یتحقق  ومادامت ھذه العملیة منظمة ، فھذا یوحي بوجود ، نوع من اإللتزام ألن النظام ال    

  .النظام  ھذا اال باإلنضباط واإللتزام بكل ما من شأنھ أن یحقق
      .عملیة منظمة ھو اإللتزام ببناء منھجي متكامل  –في نظرنا  - والذي یجعل البحث 

تعمل كل البناء ، وھو التنظیم الرابط بین بدایة البحث ونھایتھ ، تنظیم مكون من خطوات    
ة معینة ، وفق معاییر یتعین على الباحث  اإللتزام بھا لبلوغ واحدة منھا على آداء وظیف

   .ھدفھ
منھجي ، ألن ھذا التنظیم یعتمد على معاییر منھجیة خاصة بكل خطوة  من خطواتھ      

وھي في عمومھا خطوات المنھج العلمي ، المتمثلة في الشعور بالمشكلة  أو بسؤال یحیر 
، ثم یسلك مجموعة من اإلجراءات للتأكد من ھذه  الباحث فیضع لھ فروض كاجابات محتملة

  .الفروض وصوال الى اجابة شافیة یمكن تعمیمھا على المشاكل المماثلة 
متكامل ، ألن كل خطوة من الخطوات البحثیة ، یجب أن تؤدي وظیفتھا ، وتحقق التساند    

  .التكامل  والوصول بھ الى ھدف البحثالضروري مع الخطوات األخرى ، من أجل تحقیق 
  
     :مقومات البحث اإلجتماعي  – 2

الحیاة اإلجتماعیة  ب موضوع یتصل اذا كان البحث اإلجتماعي نشاط منظم وموجھ لتقصي    
  . لك بناءا منھجیا متكامالمستعمال في ذ

واذا كان ھذا البناء یتكون من مجموعة خطوات مترابطة تعمل كل واحدة منھا على أداء     
  .أجل تحقیق ھدف البحث والوصول بھ الى التكامل وظیفتھا من 

خاصة تحدد كیفیة استعمالھا ، واذا كان لكل خطوة من ھذه الخطوات معاییر منھجیة     
فھنالك أیضا مقومات منھجیة عامة ، یجب توافرھا في جمیع خطوات ھذا البناء ، اذ نذكر 

  :منھا ثالثة على سبیل المثال ال الحصر وھي 
  :صالة األ – 1- 2
 1981عبد الفتاح خضر، (دة ، واإلستقالل الفكري تعني تمیز البحث باألھمیة ، والج وھي  
 :13 . (  
  : األھمیة *
فأصالة البحث تنبع من أھمیة المشكالت التي یثیرھا ، والموضوعات التي یتناولھا ،   

وبالنسبة لغیرھا من  والمجاالت التي یمتد الیھا ، وكذلك قیمة ھذه المشكالت بالنسبة للمجتمع
 1985ة ، غازي عنای(الباحثین اآلخرین بھا  ، وبالنسبة الھتمامات مشكالت العلوم األخرى

 :31 (  
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كما یرى  -  ھواذا كانت البحوث اإلجتماعیة تتفاوت من حیث األھمیة العلمیة والعملیة ، فان
لیة تین النظریة والعماكثرھا فائدة ما یتناول المشكلة من الزاوی - الباحث عبد الفتاح خضر

  ) . 64:  1981عبد الفتاح خضر، .(ائل مختلفة لحلھابأسلوب علمي مالئم ، یقدم بد
ونحن نمیل الى ھذا الرأي ، العتقادنا الجازم ، أن أي موضوع ، یتناولھ البحث اإلجتماعي 

فھمنا لھا ،  ة اإلجتماعیة المحتاجة دوما الى آلیات تزید منلھ أھمیة ، ألنھ وثیق الصلة بالحیا
والبحث اإلجتماعي وحده الكفیل بتقدیم ھذه اآللیات من خالل المواضیع التي یتناولھا ، 

  .والنتائج التي یقدمھا ، ألنھ في النھایة یسعى الى خدمة الفرد والمجتمع 
ھي تلك الملتزمة ببناء منھجي  –في رأینا   –البحوث اإلجتماعیة  األكثر أھمیة  ، ولكن   

یظھر تكاملھ من خالل خطواتھ المتساندة والمسترشدة بالمعاییر المنھجیة ، ومدى  متكامل ،
  .تناسب ھذه الخطوات مع موضوع البحث وھدفھ 

ا العمل المتواضع من خالل الكشف عن مدى تكامل البناء ذوھذا ما نحاول معالجتھ في ھ
  .للرسائل الجامعیة المنھجي 

  :الجدة  *
  .ومبتكرا ویضیف معارف جدیدة جدتھ ، أي أن یكون جدیدا،  وأصالة البحث تنبع أیضا من

بالضرورة أنھ لم یعالج من قبل ، ولكن یجب أن ینصب البحث على  وجدة البحث ال تعني
جزء ، أو مشكلة متعلقة بالبحث ، ولم یتناول من قبل ، حیث أن معظم البحوث وحتى السابقة 

تبحث ، وتشمل جدة البحث ایضا زیادة الى  یجد فیھا الباحث الكثیر من الحیثیات التي لم
كترتیب البحوث السابقة ، وترتیب جزئیاتھا وموضوعھا  فات الجدیدة أمورا أخرى ،اإلضا

أسباب جدیدة لحقائق قدیمة ، ومجاالت جدیدة  إلى كاالھتداءترتیبا جدیدا وتنظیمھا ، 
 .) 30: 1985 ،غازي عنایة (لنظریات قائمة ، وقوانین متبعة ، وكأدوات جدیدة 

ا من و ھنا نقول أن البحث االجتماعي حتى و إن لم یبدع الجدید یكفیھ أنھ حقق ھدفا نافع
في رأینا یتمتع  باألصالة  –لك كفیل بان یحقق األصالة ، لكنھ األھداف التي سعى إلیھا ، وذ

ھذا الھدف  في تحقیقھ لھذا الھدف بالمعاییر المنھجیة للبحث ، ألن قیمة مأكثر ، إذا ما لتز
تناولھ في  لتكمن في البناء المنھجي المتبع في الوصول إلیھ ، و مدى تكاملھ ، وھو ما نحاو

  .ھذا العمل المتواضع 
  : االستقالل الفكري *

ھذا كما تنبع أصالة البحث اإلجتماعي من استقاللھ الفكري ، و ھو مقوم لن یتحقق إال إذا 
فیھ بأفكار  متأثراأن ینبع من ذاتھ ، حتى و لو كان كان فكر الباحث أصیل ، و ھو فكر یجب 

مادام یعبر عن شخصیتھ ، وھذا ال یقلل من تمیز الفكر واستقاللیتھ ، ذلك أن الباحث الغیر ، 
، و الذي تكون على مر الزمان ، نتیجة اإلطالع الواسع في فكره الخاص  ریستخدم ما استق

، واالتجاھات ، و األفكار ، و المعاني ، و یدخر في ذھنھ مختلف اآلراء المستمر ، وھو 
أن یبحث في موضوع معین ، ألھمتھ تلك  دان بھا ثروة فكریة ، حتى اذا ما أراأللفاظ و یكَو

من أفكار مفیدة  مالئمة ، و ھنا توصف أفكاره باألصالة ، و  ءالثروة ، فیشكل منھا ما یشا
  .بالتالي التمیز و االستقالل 

ال إذا تخلص بدرجة عالیة من التقلید و لفكري ال یصل إلیھ الباحث ، إو ھذا اإلستقالل ا 
  ر یتعارض مع االقتباس أو الرجوع إلى مراجع الغی تباع ، و ھذا الاإل
  ). 66- 65:  1981عبد الفتاح خضر ، ( 

    - باعتبارھا بحث اجتماعي   –و ھنا یحق لنا أن نتساءل ، ھل للرسائل الجامعیة 



 25

  استقالل فكري ؟
  
   : األمانة العلمیة  -2- 2

یر بوازع من تقتضي أن یحافظ المرء على حقوق الغ  -  فضیلة إنسانیة –األمانة بوجھ عام 
  .ر الخوف من الجزاء الذي قد تفرضھ السلطات یتأثأخالقھ و ضمیره ، الب

تحمل نفس المعنى ، لكنھا  –بما فیھ البحث اإلجتماعي  –و ھي في مجال البحث العلمي 
لذلك فالباحث ملزم باإلشارة الى المصادر إلى الحفاظ على حقوق الباحثین السابقین ،تترجم 

،  1981عبد الفتاح خضر ، ( التي استعان بھا في بحثھ،  التي استقى منھا مختلف المعلومات
من أھم  قومألن نقل أفكار الغیر دون اإلشارة الیھا یعتبر سرقة علمیة تخل بم)  15 – 14

  . العلمیة  ةو ھو األمانمقومات البحث 
اذن األمانة مبدأ خلقي ، یدل على أخالق الباحث وتربیتھ ، وھي تغرس فینا منذ نعومة    

أظافرنا ، وھي مطلب ضروري خاصة اذا كان الطلبة مباشرة بعد حصولھم على درجة 
  .الماجستیر قد یصبحون أساتذة یلقنون العلم والمعرفة ألجیال من الطلبة 

ة  بعیدا ذا أخالق ینقل المعارف بأمانة ونزاھفترض في القائم بھا ، أن یكون وھي مھمة ی
  .أو اقصاءھا  عن تھمیش آراء اآلخرین 

قوم في الرسائل الجامعیة ، الى جانب التزامھا ادنا الوقوف على مدى توفر ھذا الموفي اعتق
مستوى ھؤالء  بالمعاییر المنھجیة للبحث ، یكون من بین العوامل المساعدة للكشف عن

 .  الجامعيالطلبة وبالتالي مدى كفاءتھم وقدرتھم للقیام بمھمة التعلیم
                                                               

  :  الموضوعیة  – 3 – 2
  ویقصد بالموضوعیة عدم التحیز في البحث ، والبعد عن تأثیر العواطف ، والقیم 

ألحكام واصدارھا بعد استنادھا على أدلة علمیة ، حتى وان خالفت واإلنتماءات ، واثبات ا
  ) . 19:  2000بشیر صالح الرشیدي ، (توجھات الباحث 

، تعني ابداء الرأي ، بعیدا عن السخریة والتھكم ، ورفض آراء والموضوعیة بھذا المعنى 
ممارسات ، اآلخرین لمجرد الرفض ، بل على الباحث اإلجتماعي الترفع عن مثل ھذه ال

واللجوء الى تمحیص آراء الباحثین السابقین ونقدھا نقدا بناء ، فحتى وان رفض ھذه اآلراء 
وبأسلوب مھذب معتمدا على الحجج العلمیة علیھ طرح البدیل ، والرفض ھنا یكون بلباقة 

  .وفي ذلك قمة الموضوعیة 
وكما یقول مجدي  –لكنھا وھذا المعنى یقودنا الى القول بأن الموضوعیة التزام أخالقي ، 

  .لیست مرادفا للحیاد ، وفي الوقت ذاتھ لیست نقیض اإللتزام  - عبد العزیز
بمعنى تزییف ( عنى تصویر الواقع على ما ھو علیھ نقیضھا الال موضوعیةبم(فالموضوعیة 

زام ، وكالھما یرتبط بالتزام ما ، ولكن ھناك فرق بین التزام والت) حقائق ھذا الواقع واخفائھا
  ) . 17:  1989مجدي عزیز ابراھیم ، (بالطبع 

الظاھرة ،  فاإللتزام مع الموضوعیة في البحث اإلجتماعي ، یعني الكشف عن كل جوانب    
مثال ذلك ، الكشف عن اآلثار السلبیة للمالھي اللیلیة على قیم الشباب ، وبالتالي ، فان تعمد 

ه المالھي یعني مرتبطة بمصالح أصحاب ھذأو اھمالھ ألغراض اخفاء جانب من الجوانب ، 
باحث الملتزم ھنا باظھار واقع الظاھرة دون أي اعتبارات ، یعتبر الال موضوعیة ، فال

  .موضوعیا 
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اذن ، الموضوعیة التزام ، یتعلق أساسا بالضمیر العلمي ، والقیم الذاتیة للباحث فعلى     
ثر بما ھو سائد في مجتمعھ من أفكار الرغم ، من أن الباحث في تكوین ھذه القیم ، یتأ

واتجاھات ، لكن مع ذلك علیھ التعالي عن كل ما من شأنھ أن یشوه موضوعیة البحث 
  .اإلجتماعي وبالتالي التشكیك في نتائجھ 

عد اإللتزام ببناء منھجي متكامل ، أحد السبل المؤدي الیھا ، وھنا وھي موضوعیة ، ی    
  في الرسائل الجامعیة ؟ھل ھذا السبیل متوفر : نسأل 

كمحاولة منا لترصدھا في كافة أننا عالجنا مقومات البحث اإلجتماعي ، ... وخالصة القول   
  ) .باعتبارھا بحث اجتماعي(خطواتھ المتجسدة في الرسائل الجامعیة 

 .وھي محاولة ، سنعمل على تحقیقھا كلما أمكنا السبیل الى ذلك    
  
 :                                                                 أھمیة البحث اإلجتماعي – 3
تنبثق السیاسة اإلنمائیة في المجتمع المعاصر من مفھوم شامل متكامل لعملیة التنمیة ، یأخذ   

في اعتباره الجوانب اإلقتصادیة والجوانب اإلجتماعیة في عملیة التنمیة في كافة جوانب 
  ) . 3: 1983حمود الجوھري ،محمد م(حیاة المجتمع 

األول ، وثبات  دي دون اإلجتماعي یؤدي الى تطویرذلك أن اإلھتمام بالبعد اإلقتصا     
تالي حدوث ھوة بین الجانب المادي للمجتمع وجانبھ الثقافي ، وھي ھوة تعمل بالالثاني ، و

لركب عدم مسایرة ا ، ونشر الجھل فیھ ، ومن ثم على تكریس التخلف في المجتمع
  .الحضاري 

وال شك أنھ مما یعین أجھزة الدولة ومؤسساتھا في آداء رسالتھا اإلنمائیة أكبر العون ،     
بل ویوجھ كافة جھود التنمیة في مجتمعنا ، ویرشدھا للطریق الصحیح ، وجود البحوث 
ع اإلجتماعیة العدیدة المتنوعة ، التي تساعد المسؤولین في المواقع المختلفة ، على وض

أیدیھم على مواطن المشكالت القائمة المحتاجة الى ید التغییر ، فمثل ھذه البحوث 
اإلجتماعیة ، ھي التي تلقي الضوء الكافي على أكثر المجاالت احتیاجا ، الى أن تمسھا 

  وخطط التطویر ، وبدونھا تذھب أكثر الجھود اإلنمائیة ، أدراج الریاح ، سیاسات التنمیة 
 3:  1983محمد محمود الجوھري ، .(رة المرجوة ، وتحدث التأثیر المطلوب أوال تثمر الثم

. (  
لیط الضوء علیھا ، ي تكمن في المواضیع التي یختص بتساذن، أھمیة البحث اإلجتماع   

فھي مواضیع ترتبط اساسا بحیاة الناس ، وأسلوب معیشتھم ، كما تكمن أھمیة البحث 
كشف عن مشكالت المجتمع ومعرفة العوامل المؤثرة في اإلجتماعي في ھدفھ والمتمثل في ال

  . ، من أجل صالح ھذا المجتمع أوضاعھ ، بغیة التحكم
، حیث یقول محي الدین مختار كما تبرز أھمیة البحث اإلجتماعي في حاجة المجتمع الیھ    

،  ان الحاجة للبحوث والدراسات اإلجتماعیة ، لھي الیوم أشد منھا  في أي وقت مضى: " 
فالمجتمع الجزائري مثال ، ھو في أشد الحاجة الى قدر ممكن من المعرفة الدقیقة المستمدة 

أي  –من الواقع اإلجتماعي ، الذي یواجھ الیوم الكثیر من التحدیات لیضمن من خاللھا 
تجاوز الكثیر من العقبات التي تقف عثرة أمام كل محاولة للخروج من  –المعرفة الدقیقة 

  ) . 174:   1999محي الدین مختار،  (   "األزمة 
  یعتبر البحث العلمي من ضروریات ھذا العصر، : " ویقول فضیل دلیو         
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تصل فھو المحرك لكل تقدم في كافة المجاالت اإلقتصادیة ، والثقافیة ، واإلجتماعیة ، ولم 
تطویر البحث الدول الصناعیة لما وصلت الیھ ، اال بفضل تشجیعھا وسھرھا الدائب على 

  طویر ھذا المجالالعلمي ، ولعل الدول النامیة ، ومنھا الجزائر، أحوج ما تكون الى ت
  ) . 5:  1995فضیل دلیو،  ("      وتنمیتھ 

ل تمعات فھو سبیاذن ، البحث اإلجتماعي ، یعتبر دعامة أساسیة لتقدم أي مجتمع من المج    
جھة ، والكشف عن مع والعمل على تعزیزھا من ھام یمكننا من الوقوف على ایجابیات المجت

  .ھذا المجتمع والعمل على الحد منھا وتوجیھھا من جھة أخرى  سلبیات
وتزداد أھمیة البحث العلمي بازدیاد اعتماد الدول علیھ ، ال سیما المتفوقة منھا ، ألنھا     

تحقیق وبالتالي  كلھا أصبحت تدرك مدى أھمیة البحث العلمي في استمرار تقدمھا وتطورھا
فوزي عبد اهللا العكش ، (رفاھیة شعوبھا والمحافظة على مكانتھا الدولیة وأمنھا القومي 

1986  :1 . (  
      
أنھ اذا كانت ھذه ھي أھمیة البحث اإلجتماعي ، والتي أبرزت لنا ... وخالصة القول ھنا    

المحرك یحتاج منا ھذا  أن البحث اإلجتماعي ھو المحرك األساسي لعملیة التنمیة ، فان
  .تھ التي تجعلھ یعمل بكفاءة ومصداقیة الوقوف على خطوا

یتمكن من تحقیق لوھي خطوات تمثل البناء المنھجي ، وھو بناء یجب أن یكون متكامال     
ھدفھ ، ویسھم بالتالي في تقدیم خدمة معینة للمجتمع ، وھذا ما نحاول الوقوف علیھ في عملنا 

  .ھذا 
  
  :ع البحوث اإلجتماعیة  أنوا – 4

بتعدد المعاییر المعتمدة ،  اإلجتماعیة ، وتعددت ھذه األنواعھناك أنواع كثیرة للبحوث     
وسط ھذا التعدد ، ونخوض  نتیھفي التصنیف ، وعموما ، نحن وایفاء منا للغرض وحتى ال 

بحوث فیھ على حساب جوھر بحثنا ، فقد اعتمدنا على ثالثة مقاییس في تصنیفنا لل
  : اإلجتماعیة وھي 

 .ث دف العام للبحلھمن حیث ا – 1 – 4 
  .من حیث طبیعة البحث  – 2 – 4 
  .من حیث التخصص األكادیمي للبحث  – 3 – 4 
 
  :من حیث الھدف العام للبحث   - 1 – 4 
  .حیث نجد البحوث النظریة والبحوث التطبیقیة   
  : البحوث النظریة  *

ألساسیة ، أو البحوث البحتة ، وھي نشاط علمي ، یستھدف وتسمى أیضا البحوث ا    
بصورة مباشرة ، التوصل الى حقائق ونظریات علمیة ، بصرف النظر عما تؤدي الیھ تلك 

 34:  1982صالح مصطفى الفوال ،(الحقائق والنظریات العلمیة المكتشفة من آثار تطبیقیة 
– 35 . (  

ي العادة أي اھتمام مقصود ، بمشكالت التطبیق ، فتصمیم البحوث األساسیة ال یتضمن ف    
ألنھا تھدف في جوھرھا الى تقدم المعرفة ، ولذلك عادة ما تكون نتائجھا على درجة كبیرة 

  ) . 14:  1998فؤاد أبو حطب ، (من العمومیة ، تتعدى حدود التطبیق المباشر
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ي ، أو في اإلستفادة منھا في اذن ، البحث ھنا غیر مقید بتطبیق نتائجھ في المجال العلم     
ویلقي ضوء على الكثیر من األوضاع الوقت الحالي على األقل ، لكنھ یعطي ایضاحا ، 

  .القائمة ، ویفتح آفاقا للبحث العلمي 
وقد ال تكون نتائجھ ذات فائدة في البدایة ، وذلك لعدم معرفة الحقائق التي تنكشف عند 

ائدتھ تظھر في البحوث التي تلیھ ، وتبدأ من حیث انتھى اجرائھ ، ولكن مما ال شك فیھ ، أن ف
 24:  1962جمال زكي ، السید یس ، .(، أو على األقل ، تستخدم ما وصل الیھ كنقطة بدایة 

. (  
  : البحوث التطبیقیة  *

وتسمى أیضا ، بالبحوث العلمیة ، أو البحوث المیدانیة ، وھي نشاط علمي  الغرض      
منھ ، ھو تطبیق المعرفة العلمیة المتوفرة ، أو التوصل الى معرفة لھا األساسي والمباشر 

قیمتھا في حل المشكالت  قیمتھا وفائدتھا العلمیة في حل المشكالت الحیاتیة ، فھي بحوث لھا
  ) . 18: 1984رابح تركي ، .(المیدانیة 

األساسیة ، وفي أغلب األحیان فان أساتذة الجامعات ھم الذین ینشغلون في البحوث     
ویساعدھم في ذلك بعض طالب الدراسات العلیا ھؤالء ھم الذین یوجھون أنظارھم الى 

  ) . 01:  1998عبد الرحمان عدس ، .(الدراسات المیدانیة والتطبیقیة 
ي إلیھ عینة بحثنا ، و ھي الرسائل الجامعیة ، التي مھذا النوع من البحوث ھو الذي تنت    

التزامھا في تطبیق المعرفة العلمیة المتوفرة من أسس وقواعد أردنا الوقوف على مدى 
بناء منھجیا متكامال  لھا منھجیة ، ھل التزمت بھذه األخیرة ؟ حتى یمكننا أن نقول عنھا أن

  .ومالئما ؟
  : من حیث طبیعة البحث  -2- 4
دما یقوم بھا الباحث عامة عنو تسمى أیضا بالبحوث االستطالعیة ، :  البحوث الكشفیة *

، أو أن مستوى یكون میدان البحث جدیدا ، لم یسبق أن استكشف طریقھ باحثون آخرون 
البحوث من و من ثم فان ھذا النوع )  29:  1989أحمد بدر ، ( المعلومات عن البحث قلیل 

لطریق لبحوث مستقبلیة أخرى ، أي التوصل الى تحدید أولویات الموضوعات ا یمھد
امكان الباحث اإلكتفاء بطرح مجموعة من التساؤالت ب، ولذلك فانھ الجدیرة بالبحث مستقبال 

فضیل ( التي تفي بأغراض دراستھ ، و التي قد یطوھا الحقا إلى فروض جدیرة باالختبار 
  ) . 26:  1997دلیو ، 

و تسمى أیضا بالبحوث التشخیصیة ، و ھي التى تركز على وصف :  البحوث الوصفیة *
محي الدین مختار (  ین ، أو موقف معین، أو مجموعة معینة ،سمات و خصائص مجتمع مع

 ،1999  :190 . (  
لكن في كثیر من الحاالت ال تقف البحوث الوصفیة عند الوصف ، أو التشخیص الوصفي ، 

أن تكون علیھ الظواھر المتناولة بالبحث ، و ذلك في  يولكنھا تھتم أیضا بتقریر ما ینبغ
تتبع للوصول بھا  أن و اقتراح الخطوات واألسالیب التي یمكن.  معینةر ضوء قیم و معایی

 1984رابح تركي ، ( الى الصورة التي ینبغي أن تكون علیھا في ضوء ھذه القیم والمعاییر 
 :19 . (  
  : البحوث التفسیریة  *

یة بین المتغیرات ، بو تسمى أیضا ، بالبحوث التجریبیة ، و ھي بحوث تختبر العالقات السب
  .لفروض عن طریق التجربة ، و یحتاج ھذا النوع من البحوث الى دقة شدیدة أو ا
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، و فرض الفروض ، تمد على المنھج التجریبي ، القائم على المالحظة اذن ، ھي بحوث تع
و التجربة الدقیقة المضبوطة ، و ما یمیز ھذه البحوث ھو ضبطھا للمتغیرات و التحكم فیھا 

لعلمیة مصدرا رئیسیا للوصول إلى النتائج ، أو الحلول بالنسبة عن قصد ، و تعتبر التجربة ا
ى في للمشكالت المبحوثة ، لكن ھذه البحوث تستخدم في نفس الوقت ، المصادر األخر

تاج إلیھا الباحث ، بعد فحصھا والتحقق من دقتھا و صحتھا و الحصول على البیانات التي یح
  ) . 20:  1984رابح تركي ، ( موضوعیتھا 

  : البحوث التاریخیة   *
بالدراسة التتبعیة للظاھرة المعالجة ألنھ یسمح التي تعتمد على  المنھج التاریخي،وھي    

( من تقنیات مناسبة لھذا النوع من البحوث علیھ  دباإلضافة طبعا إلى ما یعتمعبر الزمن ، 
  ). 27:  1997فضیل دلیو ، 

  : البحوث اإلستشرافیة  *
استشراف مختلف األبعاد المستقبلیة للظاھرة و دلك من خالل طرح و تھتم بمحاولة     

مناقشة مختلف البدائل التطویریة الممكنة لھا مع إمكانیة تفضیل مسار مستقبلي على غیره 
لماضیة و الخاص بمختلف المعطیات ا مفي ذلك على التراك ةمن المسارات ، معتمد

  .)  27:  1997فضیل دلیو ، ( الحاضرة للظاھرة المدروسة
  
  : من حیث التخصص األكادیمي للبحث  – 3 – 4
  : و نقصد بھ تصنیف البحوث في المرحلة الجامعیة ، حیث نجد ثالثة بحوث ھي   
  .، و بحث الدكتوراه  الماجستیربحث التدرج ، بحث   
  
  : بحث التدرج  *

نطقیا ، و التألیف بینھا ، و ترتیبھا ترتیبا مع المعلومات الھدف منھ ،  أن یتعلم الطالب جم    
و التدرب على األمانة و الدقة  في النقل ، و تعلم طرائق النقد ، دون أن یطلب منھ اكتشاف 

  .الجدید 
فبحث التدرج ، دلیل على مدى قدرة الطالب في اختیار الموضوعات ، و تحدید المشكالت    
  . )  130 – 129:  1996خالدي الھادي ، قدي عبد العزیز ، ( ، 
بعد سنوات من الدراسة ، و تلقي مقاییس مختلفة ، و التي كانت المنھجیة  فیھ كمقیاس ف   

المقیاس و  لیترجم مدى استفادة الطالب من ھذایأتي ھذا البحث ، حاضرة في كل سنة ، 
  .استیعابھ لھ 

ي ، و لذا ، فالقیمة العلمیة لھذا البحث ، تتمثل في إتباع الطالب لخطوات البحث العلم   
 1985حمیدة عمیراوي  ، ) ( بحوث الماجستیر و الدكتوراه ( البحث المبتكرإعداده لمرحلة 

 :33 . (  
  : بحث الماجستیر  *
 - ماجستیر - بھ الطالب لنیل درجة علمیة عالیة  م، یقوأكادیمي ، طویل نوعا ما  بحثوھو  

ث ویتوخى فیھ اكتشاف أستاذ أكادیمي ، یتناول فیھ الطالب موضوعا یستحق البح بإشراف
  ) 17:  1998مھدي فضل اهللا ، (المعرفة بھا  وإثراءالحقیقة 

ھذا البحث ، یجب أن یكون جدیدا وجدیا ، ألنھ یأخذ شكل الكتب العلمیة ، ویصبح مسجال     
في المكتبات ویقرأه الطلبة الذین یھمھم ذلك الموضوع ، وفي نھایة األمر ، یصبح مرجعا 
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وعلیھ یجب أن یدرك الباحث ، أن بحثھ ھو مساھمة علمیة في حقل علمیا أساسیا ، 
  .اإلختصاص 

  ) . 19:  1995محمود الذنیبات ، محمد عمار بوحوش ، (
ھذه المساھمة یجب أن تكون ملتزمة ببناء منھجي متكامل ، وھذا ما نحاول الوقوف علیھ     

  .قسنطینة نتوري في الرسائل الجامعیة المجازة بقسم علم اإلجتماع بجامعة م
   

  :بحث الدكتوراه  *    
یقدم لنیل شھادة الدكتوراه ، وھذا البحث یوثق عامة بمصادر ومراجع * ھو بحث أصیل     

  .كثیرة ، ویقوم على التحلیل الدقیق وبراعة التألیف والتنظیم ، وحسن األسلوب ودقة المنھج 
ل بحثھ ، لم یسبق الیھ أحد ، ویساھم فعلى الباحث ھنا ، أن یقدم شیئا جدیدا في مجا     

  .مساھمة فعالة في اثراء المعرفة اإلنسانیة 
، ما یمیز األطروحة عن الرسالة ، ھو أن أصالة البحث تكون أوضح وأقوى في  إذن     

من األولى ، مما یعني أن صاحبھا یمكنھ اإلستقالل برأیھ بعیدا عن آراء الغیر ، سواء كانوا 
  ) . 17:  1998مھدي فضل اهللا ، .(ین ، أو الباحثین المعروفین األساتذة المشرف

  
عموما ، أیا كان نوع البحث ، فالمھم أن ھذا البحث علیھ أن یلتزم في تقصیھ لمشكلتھ      

  .بالمعاییر المنھجیة الكفیلة بتحقیق تكامل ھذا البحث 
 
  : خطوات البحث اإلجتماعي  – 5    

ة منظمة لتقصي مشكلة تتصل بالحیاة اإلجتماعیة ، ملتزمة بناء البحث اإلجتماعي ، عملی    
  .منھجیا متكامال یحقق لھا ھدف ھذا التقصي 

ببناء منھجي ، فھذا یعني السیر وفق خطوات المنھج العلمي المتمثلة في واذا قلنا اإللتزام     
ثم یسلك الشعور بمشكلة ، أو بسؤال یحیر الباحث ، فیضع لھ فروض كتفسیرات محتملة 

وصوال الى اجابة شافیة یمكن ... مجموعة من اإلجراءات للتأكد من صحة الفروض 
  .تعمیمھا على المشاكل المماثلة 

خذ بطریقة جامدة ، بل لكل خطوة معاییر تحدد كیفیة استعمال ؤاذن ، ھذه الخطوات ال ت    
  .كل خطوة منھا 

جتماعي من خالل الشكل الذي وھي خطوات یذكرھا المختصون في مناھج البحث اإل    
یقدم بھ البحث ، وال یوجد اختالف بینھم حول الخطوات الواجب تواجدھا في أي بحث 

تقریر البحث ، وھي في عمومھا اجتماعي ، وال سیما األساسیة منھا واالزمة حتى قبل كتابة 
  :ال تخرج عن الخطوات التالیة 

  :مشكلة البحث  – 1 – 5
ة عن موضوع یحیط بھ الغموض ، وإلزالة ھذا الغموض على والمشكلة ھي عبار    

  .الباحث تحدید مشكلة بحثھ وایجاد حل لھا 
بل وربما ویعتبر اختیار المشكلة وتحدیدھا من أصعب المراحل التي تواجھ الباحث ،    

وعند اختیارھا یجب مراعاة عدة معاییر منھجیة یمكن . تكون أصعب من ایجاد الحلول لھا 
ا في األصالة والوقوع في نطاق اھتمامات الباحث وتخصصھ ، فضال عن امكانیة تلخیصھ

  ) . 30 – 29:  1987غریب عبد الكریم ، المحمد .(القیام بدراستھا 
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اذن ، اختیار مشكلة البحث وتحدیدھا یتطلب من الباحث بذل جھود فكریة وعلمیة مكثفة     
ما یمكن دراستھ والتخصص بھ خالل فترة  إزاءودقیقة ، واتخاذ قرارات موضوعیة مھمة ، 

 ) . 33:  1994،  احسان محمد الحسن.(زمنیة معینة ، وتحت ظروف أكادیمیة محددة 
  
اذا وجدت الدراسات السابقة التي تتناول نفس موضوع :  الدراسات السابقة – 2 – 5    

، اال أن ذلك ال البحث من بعید ، أو من قریب ، فان عرضھا یعتبر من الخطوات األساسیة 
یكون من أجل العرض فقط ، بل الباحث مطالب بتقدیمھا وأكثر من ذلك بتوضیح كیفیة 

  .توظیفھ لھا في بحثھ 
ذلك ، أن دراسة جھود السابقین ، والمرتبطة بحوثھم بموضوع البحث یعود بالفائدة     

بحث في بحثھ  العلمیة على الباحث من نواح متعددة ، وھو أمر یضمن أال یسیر كل صاحب
  ) . 200:  1985، محمد شفیق(دون أن یضع في اعتباره ما جرى من قبل 

، ھي تلك الدراسات التي تحترم القواعد المنھجیة في البحث العلمي ،  السابقةوالدراسات    
وقد یوجد ھذا النوع من الدراسات في البحوث ، أو في الكتب ، أو في المخطوطات ، أو في 

ي األطروحات الجامعیة ، شریطة أن یكون للدراسة موضوعا وھدفا ونتائجا الرسائل ، أو ف
، وأما اذا وجدت فرضیات البحث والعینة والمنھج واألدوات ، فالدراسة تصبح أكثر تفصیال 

  ) . 91:  2002رشید زرواتي ، .(ودقة 
  : تساؤالت أو فروض البحث  – 3 – 5   
تقصیھ للمشكلة ، اما من تساؤالت في شكل جمل حیث أن البحث اإلجتماعي قد ینطلق في   

ا قد ینطلق من الذي یحیط بھذه المشكلة ، كماستفساریة تطرح استفسارات حول الغموض 
  .ریریة تقدم تفسیرات مؤقتة للغموض الذي یحیط بمشكلة البحث فروض في شكل جمل تق

دما یكون موضوع والتساؤالت أكثر ما تستخدم في البحوث الكشفیة اإلستطالعیة عن    
  .البحث جدیدا ولم یتناول من قبل ، وال توجد حولھ بیانات كافیة  

وعموما ان لم یضطر الباحث الى صیاغة الفروض فقد یلجـأ الى التساؤالت ، وھي     
  ) . 99:  2002رشید زرواتي ، (تؤدي نفس الوظائف المنھجیة التي تؤدیھا الفروض

  
 : مفاھیم البحث  -4 - 5

ر تحدید المفاھیم خطوة منھجیة ھامة في البحث ، فكلما كانت المفاھیم واضحة ودقیقة یعتب   
جامعة لكل جوانب الموضوع ، تمكن الباحث من عدم الوقوع في التناقض و خلطھ بین 

من تساؤالت أو ما  هثیرلى القارئ فھم مشكلة البحث و ما تالمفاھیم ، كما سھل ذلك ع
مع الباحث في اتجاه واحد دون أي تأویل  من السیر بذلكمن فروض ، وتمكن  ھتطرح

  .للمفاھیم 
و تحدید المفاھیم یكون من خالل تعریفھا إجرائیا ، بعد التعرض لھا لغویا و اصطالحیا ،    

و . فالتعریف اإلجرائي ھو تكییف مختلف التعاریف اللغویة واالصطالحیة لموضوع البحث 
وصف محدد للظاھرة : " لخدمات االجتماعیة على أنھ یعرفھا قاموس الخدمة االجتماعیة و ا

رشید زرواني ، .( الظاھرة  ، و كیف تدرس ، في مفاھیم توضح كیف سیتم قیاس ھذه
2002  :86 . (  
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  : منھج البحث  - 5 – 5
المنھج ھو الطریق الذي یسیر علیھ الباحث في تقصیھ لمشكلة بحثھ ، و اإلجابة على    

  .من صحة فروضھ  تساؤالتھ ، أو التأكد
و لكل منھج شروط و متطلبات ، و قدرات محدودة في البحث و التقصي تفرض على    

الباحث استخدامھا في حاالت معینة ، فالمنھج التاریخي یتطلب وثائق و سجالت رسمیة ، و 
غیر رسمیة ، و أقوال أشخاص معتمدین ، بینما المنھج التجریبي یتطلب عینة مسحوبة 

لومات بشكل شفوي ، أو من أجل استقصاء المعي من مجتمع البحث ، بشكل موضوع
  ).44:  1983ن خلیل عمر ، مع( مكتوب 

االجتماعیة ،  ثالبحوإذن لكل مشكلة بحث ، منھجا یختص بتقصیھا ، و بتعدد مشاكل   
  : تعددت مناھج البحث أیضا ، إذ نذكر منھا 

  .منھج المسح اإلجتماعي * 
 . منھج دراسة الحالة* 
  .منھج تحلیل المضمون * 
 .منھج قیاس اإلتجاھات * 
  .المنھج السوسیومتري *

 قیاس الرأي العام منھج * 
  .المنھج التاریخي * 
  .المنھج المقارن * 
 .المنھج التجریبي * 
  
  :البحث  مجتمع – 6 – 5

وھو المصدر الرئیسي الذي یجمع منھ الباحث بیانات بحثھ ، ومجتمع البحث یتكون من 
لوحدات التي سیتقصاھا الباحث سواء كانت ھذه الوحدات بشریة أو وثائقیة ، والباحث في ا

  .تقصیھ لمجتمع البحث قد یلجأ اما للمسح الشامل أو العینة 
  .المسح الشامل عندما تدرس جمیع وحدات مجتمع البحث    
   .العینة عندما یدرس جزء فقط من الوحدات الكلیة لمجتمع البحث   
في المسح الشامل ھو بحث كل المجتمع أما العینة فھي مجتمع البحث في جزء منھ  نىبمع   

  .فقط 
إذن الباحث عندما ال یدرس كل المجتمع علیھ اختیار عینة ، وفي ھذا اإلختیار یحدد حجم    

  .عینتھ ، خصائصھا وطریقة اختیارھا ودرجة تمثیلھا للمجتمع األصلي
نسبة معینة من وحدات المجتمع األصلي ، ثم تعمم نتائج  فالعینة إذن ھي جزء معین أو   

 ) . 191:  2002رشید زرواتي ، (.البحث على المجتمع كلھ 
یحملون نفس الصفات  اتدالعینة جزء محدد كما و نوعا ، و یمثل عددا من المفرف    

ع یق نالح الفرص لكل فرد من مجتمع األصل یشترط أن تتاالموجودة في مجتمع البحث ، 
  ). 118: 1983معن خلیل عمر ، . ( علیھ اإلختیار ضمن العینة دون تدخل الباحث 

تعدد المشاكل التي تتناولھا البحوث ، تعددت مناھج البحث ، وتعددت معھا العینات حیث بو  
  :نجد 
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العینة  –العینة المنتظمة  – البسیطة العینة العشوائیة: العینات اإلحتمالیة ، وتضم  -    
  .العینة المساحیة  –العینة متعددة المراحل  –ة الطبقی

–العینة الحصیة  –رضیة غالعینة ال –العینة العمدیة : العینات غیر اإلحتمالیة ، وتضم  -    
  .الثلجیة  الكرة عینة

  : أدوات جمع البیانات  – 7 – 5   
ث یختار في ھذه الخطوة ، یوضح الباحث كیف سیجمع البیانات المتعلقة ببحثھ ، حی    

، ویأتي بالبیانات الالزمة ، وعلیھ توضیح  لمجتمعالواسطة التي من خاللھا یتصل با
  .المبررات العلمیة التي جعلتھ یعتمد على ھذه األداة 

واألداة ، ال یقتصر دورھا على جمع البیانات فقط ، بل على أساسھا أیضا یتم تصنیف     
ات المستخدمة في جمع البیانات ویمكن استخدام البیانات وجدولتھا ، وھناك كثیر من األدو

  ) . 104:  1985محمد شفیق ، .(عدد منھا في البحث الواحد ، لتجنب عیوب احداھا
 –اإلستمارة  –المقابلة : في البحث اإلجتماعي ھي وبوجھ عام أدوات جمع البیانات    

 . المضمون تحلیلفئات ووحدات  –التجربة  –المالحظة 
  : عالجة البیانات م – 8 – 5   

  وھي خطوة تخص تفریغ البیانات ، التي تم جمعھا باألدوات التي اختیرت      
في البحث ، حیث تنقل كل البیانات المجمعة الى جداول تسمى جداول التفریغ ، وجدول 

  ة الجدولة ، حیث تصنف البیانات ،التفریغ خطوة تجرى تمھیدا لمرحل
  .أو مزدوجة  في جداول بسیطة ، أو مركبة ، 

وما شملھ  لمضمون الجدولة ثم ،  یتم تحلیلھا احصائیا ، إلعطاء صورة وصفیة دقیقة ،      
من نتائج ، وذلك بھدف تحدید الدرجة التي یمكن أن تعمم بھا نتائج البحث على المجتمع 

 محمد(األصلي وعلى غیره من المجتمع ، ویستعان في ذلك باألسالیب اإلحصائیة المختلفة 
 ) . 213 – 208: 1985شفیق ، 

  :نتائج البحث  – 9 – 5   
من نتائج بصورة موضوعیة  ث في ھذه الخطوة ، تقدیم ما انتھى الیھ البحث،یحاول الباح    

، حیث یقوم بترتیبھا حسب أھمیتھا وصلتھا بموضوع البحث وعالقتھا التكاملیة باإلطار 
  .النظري 

ت البحث ، أو نتائج التي من شأنھا أن تجیب على تساؤالفالمطلوب ھنا ، ھو استخالص ال    
  ) . 56:  1995محي الدین مختار، (یھا تثبت فروضھ ، أو تنف

حققت النتائج فروض البحث ، كان ذلك لبعد نظر الباحث عند وضعھ لفروض بحثھ  فإذا     
، وتجدر ، فعلى الباحث تفسیر سبب ذلك ، واعطاء تبریرات قویة لم تحققھا  إذا، أما 

 إذأن عدم تحقیق فروض البحث ال یعني مطلقا التقلیل من قیمة البحث وأھمیتھ ،  إلىاإلشارة 
  ) . 60:  1989مجدي عزیز ابراھیم ، (أن ذلك یكون أحیانا من أسباب قوة البحث وسالمتھ 

  
كان ذلك ، عن الخطوات الواجب تواجدھا في أي بحث اجتماعي ، أما عن الخطوات     

لكیفیة استعمال نتقصاھا نحن في بحثنا ھذا ، ونقف على التزامھا بالمعاییر المحددة التي س
  : ھي  كل واحدة منھا

أدوات  –البحث  مجتمع –منھج البحث  –تساؤالت أو فروض البحث  –مشكلة البحث   
  .جمع البیانات
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لة التي فیھا یجیب الباحث على األسئ إذوھي خطوات تمثل بدایة البحث اإلجتماعي ،    
بماذا ابحث ؟  كیف أبحث؟ من أبحث ؟ و ولماذا أبحث ؟ ؟ أبحث ماذا: ذھنھ وھي  إلىتبادر 

  .على ھذه األسئلة تكون اإلنطالقة الفعلیة لبحثھ  إجابة إلىوكلما توصل الباحث 
 تھوجاء اقتصارنا على ھذه الخطوات فقط ، لقناعتنا أنھ كلما كانت انطالقة البحث أو بدای   

  .حثي البة بالمعاییر المنھجیة كلما تحقق الھدف الذي من أجلھ أجرملتزم
  
  :خطوات البحث اإلجتماعي في الرسائل الجامعیة  – 6   

ماذا استعملت الرسائل : ھنا حاولنا اإلجابة على التساؤل األول لمشكلة بحثنا وھو    
  .الثاني من مشكلة بحثنا تمھیدي للتساؤل  –كما سبق  –ل لجامعیة في ھذا البناء ؟ وھو تساؤا

ھذا التساؤل ، غطیناه بفئة ماذا استعمل ؟ والتي تضمنت ھي األخرى فئات فرعیة وذلك    
  : كاآلتي 

ویتم قیاس وجود مشكلة من عدمھ بواسطة قدرة الطالب على  ھل توجد مشكلة ؟ – أوال 
ال  –مشكلة توجد : توضیح الغموض الذي یحیط بموضوع البحث ، من خالل مستویین ھما 

  ) . 97:  4. ، ع  1998الضحیان ، سعود بن ضحیان ( توجد مشكلة 
ھل توجد تساؤالت بحث أو فروض بحث ؟ یتم قیاس وجود تساؤالت أو فروض  – ثانیا   

على حسب الجمل المستعملة ، فإذا كانت الجمل تقریریة فھي تمثل فروضا ، وإذا كانت 
  ) . 14:  1995فضیل دلیو ،  (الجمل استفساریة فھي تمثل تساؤالت 

خدم من خالل الجملة التي بھا ؟ تتم معرفة المنھج المستما ھوالمنھج المستخدم   -  ثالثا  
  .الباحث المنھج الذي استخدمھ في بحثھ  یسمي

تتم معرفة ذلك من خالل الجملة التي : حث بالمسح الشامل أو بعینة مجتمع البحث ب – رابعا  
فیة بحث المجتمع األصلي ، ھل یشمل البحث جمیع وحدات ھذا بھا یوضح الباحث كی

 .المجتمع أم أنھ اكتفى بعینة منھ فقط 
إذا كان بحث بالعینة ماھي العینة المختارة ؟ تتم معرفة العینة المختارة من خالل الجملة  * 

 .التي بھا یحدد الباحث طریقة اختیار العینة 
تتم معرفة ھذه األدوات من خالل الجملة التي بھا : ما ھي أدوات جمع البیانات  – خامسا  

  .یذكر الباحث ھذه األدوات 
  .وفیما یلي بیان ذلك في الرسائل الجامعیة المختارة    
  

األوضاع االجتماعیة وانعكاساتھا على وعي المرأة في " المعنونة ب  )1(ففي الرسالة   
  " الجزائر 

األوضاع : " لة بحثھ على النحو التالي حیث بین الباحث أن مشك:  توجد مشكلة   
 العاملة ومدى انعكاسھا علیھا ، واكتشاف التناقضات المرأةاالجتماعیة التي تعیشھا 

والتغیرات والحالة التي تعیشھا بعد خروجھا الى العمل في الوسط االجتماعي ، باإلضافة 
  " .الى كشف مدى وعیھا لوضعیتھا 

ھل  - :  الباحث أن بحثھ ینطلق من التساؤالت التالیة  حیث بین:  توجد تساؤالت بحث   
  عالقة المستوى التعلیمي للمرأة العاملة وتمسكھا بعملھا عالقة ایجابیة ؟ 

ھل  - ھل المرأة العاملة العازبة تواجھ صعوبات أقل في مجال عملھا عن المتزوجة ؟   -  
  المرأة األم تواجھ صعوبات أكثر من العازبة ؟
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  المرأة في تشكیالت العمل والمنظمات نابع من وعیھا ، أم مفروض علیھا ؟  ھل مشاركة -  
  .ھو المنھج وصفي والمنھج التاریخي  المنھج المستخدم في البحث 
  .بحث من خالل المسح الشامل  مجتمع البحث 
  .االستمارة  –المقابلة الشخصیة  –المالحظة البسیطة : ھي  أدوات جمع البیانات 
  
أسالیب االتصال وعالقتھا باتجاھات العامل نحو عملھ في "  :ب المعنونة ) 2( في الرسالة 

  " المؤسسة الصناعیة الجزائریة 
أن االتصال : لقد رأینا : " حیث بین الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي :  توجد مشكلة  

ف العمال بأسالیبھ في المصنع الجزائري تواجھھ عقبات سواء من طرف االدارة أو من طر
، فاألولى في شكل بیروقراطیة ، ونقص الدراسة العلمیة ، والثانیة في الجھل ، وقلة الشعور 

إن الدولة وبعض المسؤولین فیھا یحاولون التغلب على ذلك من خالل تطبیق . بالمسؤولیة 
بعض أشكال التنظیم الجدید ، مثل التسییر االشتراكي للمؤسسات ، واستقاللیة المؤسسات ، 

تواجھھما صعوبات لم تحل بعد ، وعلیھ فھي النتائج الناجمة عن وجود  مللتنظیوھما شكالن 
  " بیروقراطیة وثقافیة ، على اتجاھات العمال نحو عملھم ؟ معوقاتأسالیب اتصال تعترضھا 

ھل : " حیث یبین الباحث أنھ قد  صاغ لبحثھ ھذا الفرضیة العامة التالیة :  یوجد تساؤل  
فعالة ، كافیة ، واضحة ، سھلة االستعمال ، وفیرة  –ذي یعمل في ظل أسالیب العامل ال

  في المؤسسة الصناعیة ، یكون اتجاھھ نحو عملھ ایجابیا ؟  –المعلومات 
  .ھو المنھج الوصفي  المنھج المستخدم في البحث 
  .من خالل عینة وھي عینة طبقیة عشوائیة  البحث مجتمع 
  .الوثائق والسجالت  –االستمارة  –المالحظة  :ھي  أدوات جمع البیانات 
  
  " واقع االتصاالت الرسمیة في التنظیم : " المعنونة  ب)3( في الرسالة  
في الدراسة الحالیة : " حیث یبین الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي :  توجد مشكلة  

في نسق متمیز حاول الباحث اثارة أھمیة االتصال كبعد تنظیمي لفھم ما یجري داخل 
الذي انتقل  –خاصة التنظیمات الصناعیة  –التنظیمات االقتصادیة للمجتمع الجزائري 

تاریخیا من تشكیلة اجتماعیة تمیزت بالسیطرة االستعماریة بكافة أبعادھا وانعكاساتھا الى 
  " تشكیلة اجتماعیة مستقلة 

  :بحثھ وھي حیث یبین الباحث أن ھناك ثالث فرضیات في:  توجد فروض بحث  
االتصال عملیة اجتماعیة ، یتم من خاللھا نقل مختلف التعلیمات واألوامر والتوجیھات  – 1 

  .بھدف تحقیق أھداف التنظیم المسطرة 
  .یؤدي االتصال األفقي الى تكامل األنساق الفرعیة للتنظیم  – 2 
  .ائدة یعكس االتصال الصاعد في التنظیم طبیعة العالقات االجتماعیة الس – 3 
  .منھج دراسة الحالة والمنھج المقارن : ھو  المنھج المستخدم في البحث 
  .وھي عینة عشوایة طبقیة متعددة المراحل : مجتمع البحث بحث بعینة  
 –المقابالت الحرة  –السجالت والوثائق  –المالحظة البسیطة : ھي  أدوات جمع البیانات 

  .االستمارة 
  
  " .النمو الدیموغرافي وسیاسة تنظیم النسل في الجزائر: " ب المعنونة )4(في الرسالة  
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مراكز ونظرا ألن الدولة عممت : حیث یبین الباحث أن مشكلة بحثھ كالتالي :  توجد مشكلة 
حمایة األمومة والطفولة في كامل الرتاب الوطني ونشرت سیاستھا في تنظیم النسل ، في 

نیة في والیة باتنة وذلك للوقوف على كیفیة تطبیق الجزائر ، على أن تكون ھذه الدراسة میدا
  .سیاسة تنظیم النسل في ھذه الوالیة كنموذج للوالیات الجزائریة األخرى 

حیث یبین الباحث أن ھناك فرضیة عامة لھا ثالث فرضیات فرعیة : بحث  توجد فروض 
جملة معطیات واقعیة یعتقد نجاح أو فشل سیاسة تنظیم النسل میدانیا على : على النحو التالي 

أكثر من اعتقادھا على قرارات فوقیة ، وھي الفرضیة العامة ، والفرضیات الفرعیة لھا ھي 
 :  
یتوقف نجاح سیاسة تنظیم النسل على ما توفره الدولة من موانع حمل على اختالف  - 1 

الجودة أنواعھا ، وتكوین المستخدمین في المیدان ، وكذا نوعیة استقبال األفراد من حیث 
  .والرداءة 

یتوقف نجاح سیاسة تنظیم النسل على ما تطبقھ األسرة الجزائریة لھذه السیاسة تطبیقا  – 2 
  .محكما 

  .للقیم الدینیة واالجتماعیة ، دور في التأثیر على سیاسة تنظیم النسل  – 3 
  .ھو المنھج الوصفي التحلیلي : في البحث  المنھج المستخدم  
  .وھي عینة طبقي عشوائیة : بعینة  بحث مجتمع البحث  
السجالت  –المالحظة البسیطة  –المقابلة الحرة  –االستمارة : ھي  أدوات جمع البیانات  

  .والوثائق 
  
الخطاب الثقافي في الصحافة العمومیة وعالقتھ بالسیاسة : " المعنونة  ب)5(في الرسالة    

  ".الثقافیة في الجزائر
ن ما شجعني أكثر على : "... أن مشكلة بحثھ على النحو التالي حیث یبین :  توجد مشكلة 

ھو انشغالي عدة سنوات بالقسم  –رغم صعوبة التحكم فیھ  –دراسة ھذا الموضوع بالذات 
على المساحة المحددة بالجریدة ، والتساؤالت التي یثیرھا ذلك العمل بالنسبة ألھداف 

ر مدى تطابق الخطاب الثقافي في جریدة النصر السیاسة الثقافیة في الجزائر ، أو بمعنى آخ
بما في ذلك  –مع المباديء والقیم واألفكار التي یسعى المجتمع من خالل مؤسساتھ الثقافیة 

الى نشرھا وترسیخھا بین أفراده ؟ وھل ھناك مؤشرات محددة تعود  –المؤسسات االعالمیة 
المجتمع من حالة استقرار سیاسي  جذورھا الى المیدان الثقافي ، وھي المسؤولة عما یمیز

في فترات زمنیة معینة ، أم العكس ھو الصحیح ، أي أن بعض واقتصادي واجتماعي 
  "المشكالت ذات المنشأ الثقافي تكون سببا في استقرار المجتمع ؟ 

الخطاب : " حیث یبین الباحث أن ھناك فرضیة عامة لبحثھ وھي :  توجد فروض بحث  
لنصر ینسجم تماما مع أھداف السیاسة الثقافیة في الجزائر ویعكس أبعادھا الثقافي في جریدة ا

  .ولھا أربع فرضیات فرعیة ھي " 
تھتم جریدة النصر بتنوع مادتھا الثقافیة مع التركیز على المجاالت األدبیة ، الفنیة ،  – 1 

  .والفكریة 
علمیة في المجاالت تركز جریدة النصر من خالل مضمونھا الثقافي في نشر دراسات  – 2 

  .األدبیة والفكریة على حساب القوالب واألشكال الصحفیة األخرى 
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اإلسالمي واالشتراكي أكثر : جریدة النصر تھتم باألحداث الثقافیة على إبراز البعدین  – 3 
  .من غیرھما من البعاد األخرى 

  .ھو منھج تحلیل المضمون :  منھج البحث المستخدم 
  .وھي عینة عشوائیة منتظمة : ت منھ عینة أخذ مجتمع البلحث 
  .ھي االستمارة :  أدوات جمع البیانات 
  
بعض الظروف المؤثرة على التحصیل الدراسي للتلمیذ " المعنونة  ب)6(في الرسالة  

  " .واألداء البیداغوجي لألستاذ 
میة العلم نظرا ألھ: " ...حیث یبین الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي :  توجد مشكلة 

والتعلیم في حیاة المجتمعات یمكن القول ، أنھ ال تنمیة حقیقیة وفعالة بدون تعلیم وتربیة ، 
وال تعلیم  بدون تھیئة الظروف لألطراف الفعالة في العملیة التربویة التعلیمیة ، خاصة 

یذ الطرف المعلم والتلمیذ ن باعتبار المعلم الطرف المعطي للمادة العلمیة والمربي ، والتلم
المستقبل واآلخذ لھذه المادة العلمیة ، لكن االھتمام بالمعلم وحده كما سبق ذكره ال یكفي ، إذا 
لم یكن ھناك اھتمام بالتلمیذ سواء من طرف اسرتھ وذلك بمساعدتھ وتھیئة الظروف 
المناسبة والمساعدة على المراجعة ، أو حتى بمساعدتھ ودعمھ معنویا ، وذلك من خالل 

ارات الدوریة للمدرسة ، وحتى من طرف المعلم واإلدارة في المدرسة ، ومن ھذا الزی
العالقة التي تربط : "من حیث ) التربیة والتعلیم ( المنطلق قمنا بطرق ھذا الموضوع 

األطراف الفاعلة في اعملیة التربویة التعلیمیة بالظروف التي تعیشھا ھذه األطراف ، وھذا 
  " .مردود والتحصیل الدراسي لھما من حیث تأثیرھا على ال

  :حیث یبین الباحث أن لبحثھ ثالث فرضیات ھي : وجد فروض بحث ت  
االقتصادیة التي یعیشھا المعلم تعتبر عامل مساعد على  –الظروف االجتماعیة  – 1 

  .التحصیل الدراسي الجید 
مل مساعد على االقتصادیة التي یعیشھ  التلمیذ تعتبر عا –الظروف االجتماعیة  – 2 

  .التحصیل الدراسي الجید 
الظروف المھنیة (الظروف التي یعیشھا كل من التلمیذ والمعلم داخل المدرسة  – 3 

  .، تعتبر عامل مساعد لھما على المردود العلمي والتحصیل الدراسي ) وظروف التكوین
  .ھو المنھج الوصفي ومنھج تحلیل المضمون :  حثبال فيالمنھج المستخدم  
  .وھي عینة عشوائیة بسیطة : أخذت منھ عینة  مجتمع البحث 
  .االستمارة  –المقابلة  –ھي المالحظة :  أدوات جمع البیانات 
  
  "الثقافة المنتجة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة: " المعنونة ب)7(في الرسالة  
ئر بخاصة من الجزا:" حیث یبین الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي :  توجد مشكلة 

الدول التي تسعى لتحقیق تنمیة بمفھومھا الواسع والمتكامل ، وقد أولت الحكومات المتعاقبة 
، وفي قطاعات اقتصادیة كبیرة جھودا معتبرة ومنذ االستقالل ، لتحقق تجربة صناعیة 

إال أن الطموح ال زال ... تھدف الى إعطاء معنى ومحتوى االستقالل الذي كان ثمنھ باھظا 
یحبو ، ولم تحقق التنمیة بعد نتائجھا ، من ھنا جاءت ھذه الدراسة للبحث في المشكلة 
ومحاولة معرفة الخلل ، وقد حاول الباحث االھتمام بجانب مھم في الثقافة التي ینبني علیھا 
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باألساس اإلنتاج واإلنتاجیة ، حیث حاول الباحث دراسة ھذه المشكلة القائمة بین اإلنتاج 
  " .من خالل رؤیتین مختلفتین ومتناقضتین والثقافة 

الثقافة تبني مجتمعا : " حیث بین الباحث ـن لبحثھ فرضیة عامة ھي :  توجد فروض بحث  
و كان لھا أربع فرضیات " قویا و متوازنا ، تسوده السكینة ، و یحیا حیاة اجتماعیة سویا 

  : فرعیة ھي 
  .الثقافة تشكیل للكیان الفطري لالنسان – 1 
  .الثقافة المنتجة لھا بعد وطیفي و حضاري في المجتمع – 2 
  .لن الخلل في ثقافة الفرد و المجتمع لھ بالضرورة تأثیر فیما ینتجھ – 3 
كلما كان االنسان متجاوبا سلوكیا مع ثقافتھ ، كان موضوعیا في عالقتھ و واقعیا في  – 4 

  .محیطھ االجتماعي
  .المنھج المقارنھو :  المستخدم في البحث المنھج - 
  .أخذت منھ عینة و ھي عینة عشوائیة منتظمة مجتمع البحث - 
  .االستمارة  –الوثائق و السجالت  –المقابلة  –ھي المالحظة :  أدوات جمع البیانات - 

أنماط العالقات االجتماعیة بین األساتذة و التالمیذ و عالقتھا " بـ  المعنونة)8(وفي الرسالة 
  " ي لتالمیذ التعلیم الثانوي بالتوافق االجتماع

مما سبق ، و انطالقا : " حیث بین الباحث أن مشكلة بحثھ على النحو التالي :  توجد مشكلة  
تربوي ، التي تتمثل من النقائص التي یعاني منھا التعلیم الثانوي من جھة ، و أھداف النظام ال

لذي یساھم في بناء المجتمع من جھة متعلمین تكوینا سلیما متكامال ، یبني الفرد افي تكوین ال
أخرى ، فان التالمیذ ال یستفیدون جیدا من البرنامج التربوي ، اال اذا توفر في القسم جو 
اجتماعي یساعدھم على تحقیق ذلك ، بمعنى آخر التوافق االجتماعي للتالمیذ ال یتحقق في 

اتذة و التالمیذ ، و التي تساھم اال اذا سادت العالقة االجتماعیة الدیمقراطیة بین األسالقسم 
  "في تحقیق النظام التربوي في المجتمع 

یحدد نمط العالقات : " حیث الباحث أن لبحث فرضیة عامة ھي :  توجد فروض بحث 
و لھا " االجتماعي للتالمیذ  قاالجتماعیة بین األساتذة و تالمیذ التعلیم الثانوي ، نوع التواف

  : ثالث فرضیات فرعیة ھي 
نمط العالقات االجتماعیة الدیمقراطیة بین األساتذة و التالمیذ ینعكس ایجابا على  – 1  

  .التوافق االجتماعي للتالمیذ
نمط العالقات االجتماعیة الدیكتاتوریة بین األساتذة و التالمیذ ینعكس سلبا على  – 2  

  .التوافق االجتماعي للتالمیذ
بین األساتذة و التالمیذ یحقق جزئیا التوافق  نمط العالقات االجتماعیة الفوضویة – 3 

  .االجتماعي للتالمیذ
  .ھو المنھج الوصفي:  المنھج المستخدم في البحث

  .و ھي عینة عشوائیة منتظمة: سحبت منھ العینة  مجتمع البحث
       االستمارة  –الوثائق و السجالت  –المقابلة  –ھي المالحظة :  أدوات جمع البیانات

  " صراع األدوار في المؤسسات الجزائریة "  :ة بـالمعنون)9(ة في الرسال
و اذا كان التراث : " حیث یبن الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي :  توجد مشكلة 

السویسولجي یطرح مسألة تحدید األدوار و توافقھا و تناسقھا لتحقسق الفعالیة التنظیمیة ، 
و االمبریقیة یخلص الى أن ھناك معالم الشكالھ  فان المتتبع لمختلف المساھمات النظریة
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یبنھا ، بل و تفرضھا دراسة ھذه األدوار باعتبارھا جزءا ال یتجزأ من البناء التنظیمي و 
شخصیة العامل و المواقف و الظروف البیئیة المحیطة ، و تتحد معالم تلك االشكالیة في نمط 

وار داخل المؤسسة بین التوقعات التنظیمیة العالقات التفارضیة التي یكشف عنھا تصمیم األد
  "  الرسمیة من الدور و بین ممارستھا 

حیث یبن الباحث أن بحثھ استوجب طرح الفرضیتین   : توجد فروض و تساؤالت*  
  : التالیتین 

و تكمن اإلجابة عن ھذه . تعوق ظاھرة صراع األدوار فعالیة التنظیم – 1الفرضیة   
  : التساؤلین التالین الفرضیة في اإلجابة عن

  ما ھي صور التعارض بین األدوار التي توجد في المؤسسة الجزائریة ؟  - 
إلى أي مدى تأثر ھذه الصور في إضعاف معنویات األفراد العاملین و عدم رضاھم عن  - 

  العمل، و تعرضھم لضغوط نفسیة تؤثر على إنتاجیتھم ؟
ان التحقق األمیر . حقیق الفعالیة التنظیمیة یؤدي التصمیم المنمط للعمل الى ت – 2الفرضیة 

  : یقي من مدى صدق ھذه الفرضیة یرتبط باإلجابة المیدانیة عن التساؤلین االثنین 
ھل أن التصمیم الجید للعمل یرتبط بأدوار و سلوكیات محددة تجنب المؤسسة أي تناقض  - 

  بین األفراد في أدائھم لوضائفھم ؟ 
  العمل واضحة ؟ل أ، القوانین و طرق ھ -  

  ھو المنھج الوصفي :  المنھج المستخدم في البحث
  .سحبي منھ العینة ، وھي عینة احصائیة مجتمع البحث

     المالحظة، المقابلة،اإلستمارة: ھي أدوات جمع البیانات
    
تقویم التحصیل الدراسي في مادة الفلسفة لدى األقسام "  :ة بـالمعنون 10(ة لفي الرسا 

   "النھائیة 
و ھكذا نجد أن مادة : " حیث یبن الباحث أن مشكلة بحثھ على النحو التالي :  توجد مشكلة

... الفلسفة ترمي الى تحقیق مجموعة من األھداف ، كالتحلیل ، النقد ، التركیب ، االستنتاح 
و غیرھا و لھذا یجب التأكد من مدى استفادة التلمیذ من ھذه األھداف ، و من مدى مالئمة 

یقة التي تقوم بھا ھذه األھداف ، و التي تكون مصاغة في المقرر ، و ھذا ال یأتي لنا اال الطر
  ..." باختیار الوسیلة التقویمیة الناجعة لمتابعة مدى مالئمة القضایا في نفس التلمیذ 

ھل : " حیث یبن الباحث أنھ حدد لبحثھ الفرضیة العامة التالیة : وجد تساؤل و فروض ی
یل الدراسي في مادة الفلسفة قائم على أسس علمیة ؟ و تندج تحت ھذه الفرضیة تقویم التحص

  : العامة الفروض الجزئیة التالیة 
االمتحانات التي التي تنطبق في ھذه المادة و سیلة كافیة لتقویم تحصیل التالمیذ في مادة  - 

  .الفلسفة 
أھداف مادة الفلسفة عند  بعض القضایا البیداغوجیة و التربویة سواء ما یتعلق بوضوح - 

، و صعوبة تدریس ھذا المحتوى ، تؤثر على عملیة  جالبرنامو كثافة محتوى  األستاذ،
  .التقویم في ھذه المادة 

  .تكویني و تحصیلي و نھائي تشخیصي،التقویم في الفلسفة یرتكز على المرحلیة في األداء  - 
  " سلوكاتھ النفسیة و االجتماعیة التقویم في الفلسفة یقیس مختلف نشاطات التلمیذ و - 

  .ھو المنھج الوصفي:  المنھج المستخدم في البحث
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  .و ھي عینة مقصودة: سحبت منھ عینة  البحث مجتمع
 .االستمارة –المقابلة  –المالحظة : ھي  أدوات جمع البیانات

 : و عموما ھذا العرض للبیانات یمكن تلخیصھ في الجدول التالي
                      في الرسائل الجامعیة يح خطوات البحث االجتماعیوض) 4(جدول رقم   

 كما حددھا اصحابھا 
  

أدوات جمع 
 البیانات 

( مجتمع البحث 
مسح شامل ام 

 )عینة 

تساؤالت  منھج البحث 
أو فروض 

 البحث

مشكلة 
 البحث

  الخطوات   
  رقم 

 الرسالة
  المالحظة - 
  المقابلة - 
 االستمارة - 

  الوصفي -  مسح شامل
 التاریخي - 

توجد 
 تساؤالت

  01 توجد مشكلة
 

  المالحظة  - 
  ستمارة الا - 
الوثائق و  - 

 السجالت 

  عینة
  

 طبقیةعشوائیة

یوجد  الوصفي - 
 تساؤل

 02 توجد مشكلة

  المالحظة  - 
الوثائق و  - 

  السجالت 
  المقابلة  - 
 االستمارة - 

عینة    - 
عشوائیة طبقیة 
 متعددة المراحل

دراسة  - 
  الحالة

 المقارن - 

توجد 
 فروض

 03 توجد مشكلة

  االستمارة  - 
  المقابلة  - 
  المالحظة  - 
الوثائق و  - 

 السجالت 

عینة  طبقیة 
 عشوائیة 

توجد  الوصفي
 فروض

 04 توجد مشكلة

عینة عشوائیة  االستمارة 
 منتظمة

تحلیل 
 المضمون

توجد 
 فروض

 05 توجد مشكلة

  المالحظة  - 
  االستمارة - 
 المقابلة  - 

ة عشوائیة عین
 بسیطة 

  الوصفي - 
تحلیل  - 

 المضمون

توجد 
 فروض

 06 توجد مشكلة

  المالحظة  - 
  المقابلة  - 
الوثائق و  - 

  السجالت
  االستمارة- 

عینة عشوائیة 
 منتظمة 

توجد  المقارن
 فروض

 07 توجد مشكلة

عینة عشوائیة   المالحظة  -   08 توجد مشكلة  توجد  الوصفي
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  المقابلة  - 
الوثائق و  - 

  السجالت 
 االستمارة  - 

 فروض منتظمة 

  المالحظة  - 
  المقابلة  - 
الوثائق و  - 

  السجالت 
 االستمارة  - 

توجد  الوصفي عینةإحصائیة 
فروض 

 وتساؤالت

 09 توجد مشكلة

  المالحظة  - 
  المقابلة  - 
 االستمارة  - 

یوجد  الوصفي مقصودة
تساؤل 
 وفروض

 10 توجد مشكلة

  
عتمد على جملة من الجداول نحاول أن نحلل منھا ھذا الجدول نلبیانات التي تضفي تحلیلنا ل

  : بواسطتھا بیانات كل فئة على حدى و ذلك على النحو التالي 
  
  

   .یوضح وجود مشكلة البحث في الرسائل الجامعیة ) :  05( الجدول رقم 
  

 مشكلة البحث ك ٪
 توجد مشكلة 10 100

 ال توجد مشكلة 0 0
 المجموع 10 100

  
توت على مشكلة بحث ، فعندما ح من ھذا الجدول ،ان جمیع الرسائل الجامعیة احیتض
تحت ما أسماه بمشكلة البحث  –معتمدین في ذلك على وحدة البند  –ى ما أنتجھ الباحث نتقص

، نجد أنھ استطاع أن یبرز لنا الغموض الذي یحیط بالموضوع المراد تقصیھ ، وھي 
ا تكتسیھ من أھمیة ، وھي أیضا كانت مشكالت مختلفة مشكالت جدیرة بالبحث فعال ، لم

ع الصناعي اومتنوعة ، منھا ما یتصل بعلم االجتماع التربوي ، ومنھا ما یتصل بعلم االجتم
  .، ومنھا ما یتصل بعلم االجتماع الحضري ، ومنھا ما یتصل بعلم اجتماع االتصال 

شكلة ، فبانعدام ھذه األخیرة ینعدم وھنا نقول ، من البدیھي ، أنھ ال وجود لبحث بدون م  
المشكلة إذن ، یقوم البحث ، حیث تصاغ باألول وتنعدم المھمة التي وجد على أساسھا ، ف

وتنكشف أدوات  البحث،  مجتمعویتحدد التساؤالت أو تطرح الفروض ، یتحدد المنھج ، 
  .جمع البیانات 

  .سائل الجامعیة وھنا نتساءل ، إذا كانت المشكلة موجودة في جمیع الر  
  فھل تم تحدید ھذه المشكلة ؟   
  المشكلة منھجیة ؟ وھل صیاغة ھده   
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  ثم ھل أھداف البحث ترتبط بھذه المشكلة ؟  
   
  معیة افروض في الرسائل الجالتساؤالت أو الیوضح وجود ) :  6( الجدول رقم   
    

 تساؤالت أو فروض ك ٪
 تساؤالت 02 20
 فروض 06 60
 وتساؤالت فروض 01 10
 تساؤل وفروض 01 10

 المجموع 10 100
  

من الرسائل الجامعیة وضعت لمشكلة بحثھا فروضا ) ٪ 60(یتضح من ھذا الجدول أن 
من الرسائل الجامعیة انطلقت في بحث المشكلة من ) ٪ 20(صاغتھا في جمل تقریریة ، أما 

  .تساؤالت صاغتھا في جمل استفساریة 
حث االجتماعي ال یعتبر عیبا ، وھذا راجع بال ساؤالت كانطالقة فيل ، إن وضع التوھنا نقو

  .لطبیعة البحث ، فھي التي تفرض وضع الفروض أو صیاغة التساؤالت 
كما یتضح في فصل (المنھجیة التي تقوم بھا الفرضیات والتساؤالت ، تقوم بنفس الوظائف   

  . )تساؤالت أو فروض البحث
من الرسائل وضعت لمشكلة البحث تساؤالت وفروض أو  )٪ 20 (ھذا ، كما أن ھناك  

  .فروض وتساؤالت 
وما دفعنا الى ھذه التفرقة ، ھو أننا وجدنا من انطلق في بحثھ من تساؤل وصاغ لھ فروض   

  .فرعیة ، وھناك من انطلق من فرضیات وصاغ لھا أسئلة فرعیة ، فھل یصح ذلك منھجا ؟ 
) على أساس الجملة االستفساریة التي صیغ فیھا (  الثم ھناك من وضع لمشكلة بحثھ تساؤ  

 أوضحناكما سبق وأن ( ، ومع ذلك فان صاحب البحث ال یسمیھ تساؤال بل فرضیة عامة 
تقویم التحصیل الدراسي في مادة الفلسفة لدى األقسام : " المعنونة ب) 10(في الرسالة 

  :ة من التساؤالت اؤل یطرح معھ جملتس ،منھجیا ؟ دلك فھل یصح" النھائیة 
  ھل ھذه التساؤالت والفروض ترتبط بمشكلة البحث ؟   
  ھل ھذه التساؤالت والفروض ترتبط بأھداف البحث ؟  
 ھل ھذه التساؤالت والفروض مصاغة بطریقة منھجیة ؟   
 .یوضح المنھج المستخدم في الرسائل الجامعیة ) :  7( الجدول رقم   
 

 المنھج ك ٪
 الوصفي 05 50
 تحلیل المضمون 01 10
 المقارن 01 10
 المقارن –دراسة الحالة  01 10
 تحلیل المضمون –الوصفي  01 10
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 التاریخي –الوصفي  01 10
 المجموع 10 100

  
یتضح من ھذا الجدول ، أن المنھج  الوصفي استخدم في الرسائل الجامعیة كمنھج منفرد 

ج األخرى التي استخدمت منفردة نة مع المناھعالیة جدا ، بالمقار وھي نسبة) ٪ 50(بنسبة 
  .سواء لمنھج تحلیل المضمون أو المنھج المقارن ) ٪ 10(اذ ال تتعدى نسبتھا 

، ) ٪ 20(ھذا ، والمنھج الوصفي استخدم مع مناھج أخرى في الرسائل الجامعیة بنسبة   
واجده في الرسائل ضفنا ھذه النسبة الى نسبة استخدامھ كمنھج منفرد ، تصبح نسبة تأواذا 

لماذا ھذا االستخدام : ، وھي نسبة تثیر جملة من التساؤالت مفادھا ) ٪ 70(الجامعیة تمثل 
لجامعیة ؟ أألن طبیعة ھذه للمنھج الوصفي والذي یكاد یكون مسیطرا على الرسائل ا

   تفرض استخدام المنھج الوصفي ؟ المشكالت
 !!  ؟ كالت على اختالف طبیعتھااسة جمیع المشأم أنھ منھج صالح لدر -       
 !!  أم ألنھ منھج أسھل في تطبیقھ من المناھج األخرى ؟ -       
  !!  أم ھو التقلید ال غیر ؟ -       
ھذا ، وھل المنھج الوصفي كمنھج یكاد یكون ھو المسیطر على الرسائل الجامعیة ،       

كمنھج علمي موضوعي في  یھكان استخدامھ ملتزما بالمعاییر المنھجیة الواجب توفرھا ف
  تقصي ابعاد المشكلة ؟

وجھھ للرسائل الجامعي التي فلتت من سیطرة المنھج الوصفي، والتي والسؤال ذاتھ ، ن    
ھل استخدمت ھذه المناھج فعال ، بحیث وظفتھا ؟ ،ف) ٪ 30(خدمت مناھج أخرى بنسبة است

  أم مجرد اقحام لمناھج في غیر موضعھا ؟  
     
  .یوضح تناول مجتمع البحث في الرسائل الجامعیة ) :  08( رقم الجدول   

  )مسح شامل بالعینة (                              
    

 مجتمع البحث ك ٪
 المسح الشامل 1 10
 العینة 9 90

 المجموع 10 100
  
من خالل المسح الشامل أو من خالل بحث بحث  یتضح من ھذا الجدول أن مجتمع البحث   
  ) .٪ 90(، في حین بحث من خالل عینة بنسبة ) ٪ 10(یع وحداتھ وھذا بنسبة جم
في جمع  ه أسلوبان عیوب المسح الشامل وتھرب الباحثین من اتخاذوھما نسبتان ، تؤكدا  

البیانات حیث أن تكالیفھ باھضة ، ویستغرق وقت وجھد كبیرین یتعذر معھا تقصي كل 
ع البحث قلیل الوحدات نسبیا یصبح استخدامھ ذو فائدة وحدات المجتمع ، إال إذا كان مجتم

تكون دقیقة وموثوق بھا ألنھا جمعت من كل فرد في المجتمع ، ضف الى ذلك نتائجھ و كبیرة
  ) .سنتناول ذلك في فصل عینة البحث ( أنھ یجنبنا أخطاء التحیز 
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  .عیة یوضح طرقة اختیار العینة في الرسائل الجام) :  09( الجدول رقم   
  

 طریقة اختیار العینة ك ٪
 عشوائیة بسیطة 01 11.11
 عشوائیة منتظمة 03 33.34
 طبقیة عشوائیة 02 22.22
 عشوائیة طبقیة متعددة المراحل 01 11.11
 مقصودة 01 11.11
 احصائیة 01 11.11

 المجموع 09 100
  )املالمجموع ال یضم الرسالة التي اعتمدت على المسح الش(            

یتضح من ھذا الجدول ، أن ھناك تنوع في استخدام العینات ، لكن الملفت لإلنتباه ھو أن    
من الرسائل استخدمت العینات العشوائیة أما عن العینات غیر ) ٪  77.79(ما یمثل نسبة 

، أما عن ) ٪  11.11( بنسبة ) المقصودة ( العشوائیة فاننا نجدھا ممثلة بالعینة القصدیة 
فال ھي عینة عشوائیة ، وال ھي عینة غیر  ة فاننا لم نجد لھا أي ، تصنیف ،ینة االحصائیالع

  عشوائیة ؟ 
ربما قد تكون عینة غیر عشوائیة لكن ھناك مغالطة في التسمیة فحسب ، عموما ھذا   

  .سیتضح في فصل عینة البحث 
  
، فاننا ) یر عشوائي غ –عشوائي ( أیا كان نوع العینة المستخدم في البحث : وعموما   

  الرسائل في اختیارھا للعینة الممثلة لمجتمع البحث؟  ل وفقتھ –نتساءل 
  ھل احترمت المعاییر المنھجیة الخاصة باختیار كل عینة ؟ -                 
  ھل العینات المختارة مرتبطة بمنھج البحث ؟  -                 

  
   . بیانات في الرسائل الجامعیةیوضح أدوات جمع ال) :  10( الجدول رقم 

  
 أدوات جمع البیانات ك ٪

 استمارة –مقابلة  –مالحظة  -  04 40
 وثائق وسجالت  - استمارة  –مالحظة  -  01 10
وثائق  –استمارة  –مقابلة  –مالحظة  -  04 40

 وسجالت
 استمارة  01 10

 المجموع 10 100
   

من الرسائل الجامعیة قد استخدمت في ) ٪  90( یتضح من ھذا الجدول أن ما یمثل نسبة    
بحثھا أدوات متعددة لجمع البیانات ، في حین نجد رسالة اعتمدت على أداة واحدة في جمع 

  ).٪  10( البیانات وھو ما یمثل نسبة 
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أن یتجاوز العیوب الموجودة في كل ھذا التعدد في استخدام أدوات جمع البیانات من شأنھ   
  . سیما اذا استخدمت كل أداة استخداما منھجیا أداة لوحدھا ، ال

ھل ھذا التعدد في أدوات جمع البیانات ، جاء ألن ھذه األخیرة تكمل بعضھا : وھنا نسأل   
البعض ؟ أم ھو مجرد اقحام لھذه األدوات في غیر موضعھا ؟ ودون توضیح لھدف وجودھا 

  و رصد للبیانات التي جاءت بھا كل أداة؟ أفي البحث ؟ 
نستطیع أن نخلص الى جدول أخر یوضح لنا نسبة استعمال كل أداة : ومن ذات الجدول   

  .على حدى 
   
  .الجامعیة  أداة لجمع البیانات في الرسائل كل یوضح نسبة استخدام) :  11( الجدول رقم  
   

 أداة جمع البیانات ك ٪
 االستمارة 10 100
 المالحظة 08 80
 المقابلة 07 70

  
حظ على ھذا الجدول ، أننا لم ندرج فیھ الوثائق والسجالت والتي اعتبرتھا الرسائل ما یال   

جمع البیانات ، وھذا خطأ ، حیث أن الوثائق والسجالت مصدر من مصادر جمع لأداة 
في فصل أدوات جمع سنتطرق الیھا  وھي قضیة  (لیست أداة لجمع البیانات البیانات و

  .)البیانات 
ھي االستمارة لرسائل الجامعیة قد استخدمت ثالث أدوات لجمع البیانات ووعلیھ تكون ا    

   )٪ 70(، والمقابلة بنسبة )٪  80( المالحظة بنسبة ، ) ٪  100( بنسبة 
وھي نسب تجعلنا نسأل ھل الرسائل الجامعیة استخدمت ھذه االدوات فعال بحیث وظفتھا     

مالءمة لمعالجة المشكالت المتناولة في ھذه في بحثھا توظیفا منھجیا ؟ وھل ھي األدوات ال
  الرسائل ؟ أم ھو مجرد اقحام لھا دونما فائدة ؟ 

التي مثلت استخدام االستمارة في الرسائل الجامعیة ، تجعلنا نسأل ) ٪  100( ھذا ، ونسبة   
 لجمع البیانات تعتبر أمرا ضروریا ، بل وحتمیا إلنجاز البحوثھل االستمارة كأداة : أیضا 

  .بدون استمارة یفقد قیمتھ ؟ ) الرسالة الجامعیة ( االجتماعیة ؟ ھل البحث االجتماعي 
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  :خالصة     
: ھو فصلنا عن البحث االجتماعي ، والذي أجبنا فیھ عن السؤال األول لبحثنا وھو ، ذاك     

  ما ذا استعملت الرسائل الجامعیة في ھذا البناء ؟
ن كل الرسائل الجامعیة تحتوي مشكلة بحث ، وھناك من انطلقت في أ: إجابة مفاذھا    

لھذه المشكلة من تساؤالت ، بینما ھناك من انطلقت من فروض ، وھناك من جمعت  اتقصیھ
فان المنھج الوصفي یكاد یكون ھو المسیطر  ، بین التساؤالت والفروض ، أما عن المنھج

السیطرة ، ومجتمع البحث على الرغم من  على ھذه الرسائل رغم  وجود من فلتت من ھذه
المحدودة لمنجزي الرسائل الجامعیة ، إال أن ھناك من اعتمد في بحثھ للمجتمع  اإلمكانیات

لتكون ھي على المسح الشامل ، بینما األغلبیة لجأت الى سحب عینة من مجتمع البحث 
  .المصدر الرئیسي الذي تجمع منھ البیانات وقد كانت عینات متنوعة 

أخیرا فان ادوات جمع البیانات انحصرت في ثالث ھي االستمارة ، المالحظة، والمقابلة   
  !!  مع تواجد االستمارة في كل الرسائل

  :إجابة على ھدیھا  نسأل     
ھل ھذه الخطوات المتبعة في الرسائل الجامعیة كانت ملتزمة بالمعاییر المنھجیة الخاصة   

ل سنقف علیھا في خاتمة ھذا البحث ، لكن بعدما نتقصى كل بكل خطوة ؟ إجابة ھذا السؤا
   .سنقف علیھ في الفصول الالحقة  ما، وھو حدى خطوة على
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  تمھید •
  

حاولنا في ھذا الفصل الخروج بتعریف اجرائي لمشكلة البحث، والتطرق لكل ما یسبق  
المشكلة، من عوامل اختیارھا،مصادرھا،و معاییر اختیارھا، وصول إلى تحدید  اختیار

  .مشكلة البحث و صیاغتھا، والمعاییر المنھجیة التي على أساسھا تقوم مشكلة أي بحث
في ھذا الفصل الوقوف على مدى التزام طلبة الماجستیر في تحدیدھم و صیاغتھم  ناكما حاول

المنھجیة، وبذلك نجیب على جزء من التساؤل الثاني للبحث لمشكلة بحثھم بھذه المعاییر 
  .وھو كیف استعمل طلبة الماجستیر ھذا البناء المنھجي؟
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         :تعریف مشكلة البحث .1
مصطلح كثیرا ما یتداول في  إلىقبل التطرق إلى تعریف مشكلة البحث نود التطرق      

  ".                        إشكالیة البحث"أو "اإلشكالیة"البحوث االجتماعیة و ھو 
فالغموض الذي یحیط بموضوع البحث یخلق في ذھن الباحث سؤاال، ھذا السؤال یصبح 

ا تتعذر اإلجابة علیھ إجابة حاسمة، و المشكلة تتحول إلى إشكالیة حینما ینتقل ممشكلة حین
الشعور والوجدان  كذلك، فھي  ر العقلي و حسب إلى مستوىالتصووضعھا من مستوى 

لحلھا حّال نھائیا، فضال عن تباین المواقف بشأن بدائل الحل إلى  قمشكلة تعاش وال یظھر أف
وتعددت بدائل حد التناقض، وھكذا فاإلشكالیة ھي مشكلة تجسدت إنسانیا، واتسعت جوانبھا، 

ستوى الوعي و ام بھا تصوریا مّرة واحدة، ودخلت إلى ممالحل، وأصبح متعذرا اإلل
علي غربي . (الشعور، بعد أن صعب اإلمساك بھا على مستوى الذھن والتصور الدقیق

  ).32: 2001- 2000وآخرون، 
فاإلشكالیة، ترتبط بموجھات نظریة تمدھا بالتصورات المنھجیة وتزودھا بالمفاھیم و    

ار ھذه الموجھات ال و اختی.األنساق المعرفیة الضروریة التي یقوم علیھا بناء البحث بكاملھ
اطي، وإنما لھ أسس و مقومات على الباحث أخذھا بعین االعتبار في كافة بتعیتم بشكل ا

... خطوات البحث، ألن البحث في جوھره بناء منسجم تتكامل خطواتھ و یتمم بعضھا بعضا
. ھذا االختیار یساھم بدوره في تحدید السؤال الذي یحدد فیھ الباحث ما یرغب في بحثھ

  ).75: 1999فضیل دلیو و آخرون،(
وما یفھم من ھذا الطرح، ھو أن اإلشكالیة عبارة عن إطار عام تحدد فیھ المعالجة النظریة   

اإلشكالیة باختصار عبارة عن ذلك :" حیث یقول فضیل دلیو،والمنھجیة لمشكلة البحث
ة اإلطار النظري الشخصي المبني حول تساؤل رئیسي،فرضیات بحث،وخطوط تحلیلی

  ).18: 1997فضیل دلیو،"(تسمح بمعالجة الموضوع المختار
ویتمثل دور اإلشكالیة إذن، في أنھا تعطي الفرصة للباحث لكي یحدد المسائل الجوھریة   

في بحثھ، من تلك التي یعتبرھا ثانویة، كما تحدد وبكل وضوح األسئلة المراد إیجاد أجوبة 
  .لھا
ق إلى حد النزاع الدائم وتباین البدائل، وتناقض وض وعدم االتفالغمومن عناصرھا، ا   

المواقف،واختالف المداخل، وتداخل الجوانب، و تعدد المیادین ،و صعوبة التناول الشامل 
فاإلشكالیة غموض و تداخالت . في محاولة واحدة ،وھذا یعني أن استمراریة األسئلة قائمة

علي .(اإلجابة عن سؤال إجابة حاسمة  وأسئلة قائمة وافتقار إلى الحسم، والمشكلة ھي تعذر
  ).32: 2001- 2000غربي وآخرون، 

كان ذلك عن اإلشكالیة كإطار عام ،أّما مشكلة البحث فإن الضرورة المنھجیة تحتم علینا 
  .تعریفھا بشكل من التفصیل حتى تتضح الرؤیة أكثر

ل و مشكالت، التبس ،والمشكلة جمع مشاك: والمشكلة مشتقة من الفعل شكل ، ومعناه   
  ). 2000المنجد في اللغة العربیة المعاصرة،.(ومعناھا األمر الصعب والملتبس

ومشكلة البحث في معناھا العام محاولة لتبسیط ما ھو صعب، أو تقصي لتوضیح ما ھو    
  .غامض و ملتبس

  .ات مشكلة البحث، إذ نذكر منھا على سبیل المثالفوحول ھذا المعنى تعددت تعری   
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ھو أن الظاھرة التي یختارھا الباحث موضوعا لبحثھ، تصبح ... المقصود بمشكلة البحث"    
مسألة علمیة، تعنى بالكشف عن جوانب معینة فیھا، كتفاصیلھا، وأوصافھا أو نشأتھا في 
المجتمع، وتطورھا وأسبابھا والعوامل المتداخلة في استمرارھا، أو ما یترتب علیھا من 

" و مدى إرتباطھا بظواھر أخرى، وما ینتج عن ذلك بالنسبة للظاھرةنتائج لظواھر أخرى، أ
  ).71: 1999فضیل دلیو و آخرون،.(موضوع البحث

تعرف مشكلة البحث، بأنھا موضوع یتحدى تفكیر الباحث، ویتطلب إزالة الغموض و "  
إبراز الحقائق،ومنذ أن یقع اختیار الباحث على موضوع دراستھ، فإن الموضوع یصبح 

  ).18: 1985محمد شفیق، "(ابة مشكلة لھ، ال ینتھي من التفكیر فیھ،إّال بإنھاء إعدادهبمث
  
كبدیل لمشكلة البحث، ربما تفادّیا للخلط الذي قد " مسألة"التعریف األّول، استخدم مصطلح   

یقع بین المشكلة االجتماعیة ومشكلة البحث، كما أشار إلى ذلك سعود بن ضحیان الضحیان 
أجدر بأن یستخدم في البحوث " مشكلة"إن مصطلح :"  الدلیمي في قولھماو عبد اهللا

یحمل غالبا البعد السلبي " مشكلة"االجتماعیة، ولعل السبب في ذلك یعود إلى أن مصطلح 
كالطالق (للظاھرة المدروسة، فضال عن أّنھ یصعب التفریق بین المشكالت االجتماعیة 

سعود بن ضحیان الضحیان، ). (ظاھرة الطالق مثال كدراسة(، والمشكالت البحثیة  )ونحوه
  ).108: 4.،ع1998

وھنا نقول، أن ھذا الخلط، قد یقع فیھ غیر المتخصص، أّما المتخصص في البحث    
  .االجتماعي، فیدرك تماما أن مشكلة البحث أشمل وأوسع من المشكلة االجتماعیة

ھي موقف یؤثر في عدد من : "الجتماعاعلم  فالمشكلة االجتماعیة، كما تعّرف في قاموس    
بأن ھذا الموقف ھو  –أو یعتقد األعضاء اآلخرون في المجتمع  –األفراد، بحیث یعتقدون 

مصدر الصعوبات و المساوئ، وھكذا تصبح المشكلة اإلجتماعیة موقفا موضوعیا و تفسیرا 
: المجتمع، ھيذاتیا من جھة أخرى، والمشكالت األساسیة التي یعاني منھا " اجتماعیا"

إنحراف األحداث، الجریمة، االنتحار، القتل، اإلدمان، الطالق، الضعف العقلي، التمیز 
العنصري، الصراع الصناعي، واإلسكان غیر مالئم، والمناطق المتخلفة، والبطالة، والفساد 

  ).433: 1997محمد عاطف غیث،".(الحكومي
عقبة أو مجموعة عقبات تحول بین " : وأیضا،كما یعرفھا عبد الباسط محمد حسن ھي    

  :أوھي" الظاھرة االجتماعیة وبین أدائھا لوظائفھا االجتماعیة األساسیة
عبد " .(انحراف السلوك االجتماعي عن القواعد التي حددھا المجتمع للسلوك الصحیح"     

  ).148: 1982الباسط محمد حسن، 
یة المرضیة في المجتمع، ومن ثّم ھي إذن، المشكلة االجتماعیة ترتبط بالجوانب السلب   

  .تحتاج إلى عالج قصد إصالحھا
أّما مشكلة البحث، في مدلولھا أوسع وأشمل من المشكلة االجتماعیة، فإذا كانت ھذه    

األخیرة وحسب قاموس علم االجتماع عبارة عن تفسیر اجتماعي ذاتي، فإن مشكلة البحث 
المشكلة االجتماعیة ترتبط بالجوانب السلبیة  عبارة عن تفسیر علمي موضوعي، وإذا كانت

والسلبي، فقد تكون  يفقط في المجتمع، فإن مشكلة البحث تھتم بالمجتمع في جانبیھ اإلیجاب
مشكلة البحث مرتبطة بظاھرة سلبیة في المجتمع كاإلرھاب مثال، كما قد ترتبط بظاھرة 

بھم من قبل بعض العائالت، أو  إیجابیة في المجتمع، كتبني األطفال المسعفین أو التكفل
  .التكافل االجتماعي في المجتمع اإلباظي
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ومع وضوح الفرق بین المشكلة االجتماعیة و مشكلة البحث، یصبح استعمال مصطلح     
عبارة عن إقحام للمصطلح في غیر مجالھ، خاصة وأن ھذا المصطلح لھ مجالھ " مسألة"

  .الذي یشیع فیھ استخدامھ و ھو الریاضیات
  

ھذا كما أّن التعریف األّول لمشكلة البحث مع التعریف الثاني یشیران إلى مصطلح آخر     
  ".موضوع البحث"و " موضوع"ھو 
فالموضوع، ھو الذي بإنعدامھ ینعدم البحث االجتماعي، ھذا األخیر الذي ال یوجد إّال     

ھا وكّلما حددنا ھذا بتوافر الموضوع و الھدف و المنھج، والموضوع ھو المشكلة في عموم
الذي : موضوع البحث يالموضوع العام أو المشكلة العامة وصلنا إلى مشكلة البحث وبالتال
  .لتقصیھ ةالالزم دواتألجلھ أثیرت التساؤالت و صیغت الفروض و اختیرت المناھج واأل

  .و لّما كان البحث اجتماعیا، فإن موضوعھ ال یكون إال اجتماعیا ھو األخر   
الموضوع االجتماعي ھو أي شكل أو فكرة، أو حادثة أو مجموعة ظروف تكتسي معنى و    

كبؤرة للسلوك  اأو ھو موضوع أو ظاھرة ینظر إلیھ... متمّیزا من خالل معاییر الجماعة
و یشیر المصطلح بمعناه الواسع إلى أي جانب متمّیز من ... االجتماعي في موقف معین 

  ).429: 1997ف غیث،محمد عاط( الواقع االجتماعي 
  .ھذا الموضوع االجتماعي یظھر من خالل تحدید عام و تحدید خاص    
  .المرتبطة بالموضوع) األبعاد(یعني حصر جمیع الجوانب :التحدید العام   
  .یعني اختیار جانب معین أو جوانب معینة ترتبط بالموضوع: التحدید الخاص   
م إلى الخاص، وصلنا إلى مشكلة البحث ومن ثّم إلى وكّلما سرنا في ھذا التحدید من العا   

  ).كما سبق الذكر(موضوع البحث
  

موضوع "مشكلة البحث عبارة عن : " وھناك تعریف آخر لمشكلة البحث، یشیر إلى أن   
" ... قضیة موضوع خالف"وبأنھا " ظاھرة تحتاج إلى تفسیر" وبأنھا " یحیط بھ الغموض

ض غیر محّدد، أو بقضیة موضع اختالف ونظر، ثم تدور مشكلة البحث ترتبط بموقف غام
عملیة البحث في جوھرھا،حول جمع الحقائق و المعلومات التي تساعد على إزالة 

عبد الباسط محمد ". (والوصول إلى تفسیرات علمیة تتعلق بموضوع الدراسة... الغموض
  ).138: 1982حسن، 

  .كلة البحثكمرادف لمش" قضیة"وھو تعریف یستعمل مصطلح     
و مصطلح قضیة من الناحیة المنطقیة یعني قول یصح أن یقال لقائلھ أنھ صادق أو كاذب     
  ). 2000المنجد في اللغة العربیة المعاصرة،(فیھ 
وھو معنى ال ینطبق على مشكلة البحث التي ھي غموض واستفسار وتساؤل، والشيء     

أن نقول لصاحبھ أنھ مصیب أو مخطأ ألّنھ الغامض الذي نستفسر عنھ ونسأل حولھ ال یمكن 
  .أصال لیس لدیھ إجابة عن ھذا السؤال أو توضیح لھذا الغموض

وفضال عن ذلك فإن مصطلح قضیة یشیع استخدامھ في العلوم السیاسیة و القانونیة، لذلك    
 .یبقى مصطلح مشكلة البحث ھو األنسب لمجال البحث االجتماعي

  :تشیر إلىكما نجد تعریفات أخرى    
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... إن مشكلة أي بحث ماھي في الواقع إّال سؤال ال توجد إجابة علیھ في ذھن الباحث "   
ویلزم اإلجابة علیھ لتحقیق فائدة معینة، أو نفع خاص للمجتمع، أو إضافة للعلم و التراث 

  ).29: 1987محمد الغریب عبد الكریم، " (النظري
" یحتاج دراسة ھلسؤال، أي كل ما یظھر علیھ أنتسمى مشكلة في البحث، كل ما یثیر ا"   
)Mourice Angers, 1997 :47 .( 
وھما تعریفان یشیران إلى أن مشكلة البحث عبارة عن سؤال، وھذا األخیر ال یكون   

اعتباطیا، بل ھو سؤال ھادف ومھم یستمد أھمیتھ من أھمیة البحث الذي یجرى لإلجابة علیھ 
  .ضافة علمیةو لتحقیق نفع للمجتمع، أو إ

وھما تعریفان شامالن لمعنى مشكلة البحث من الناحیة النظریة، لكن إذا رجعنا إلى تقاریر    
البحوث وتفحصنا الصیغة التي تطرح فیھا مشكلة البحث فإننا ال نجدھما جامعان لمعنى 

، أو قد تطرح في )سؤال(شكلة البحث، ھذه األخیرة التي قد تطرح في صیغة استفھامیة م
  .غة تقریریة، وھذا حسب مستلزمات كل بحثصی

  
المشكلة البحثیة ھي، في حقیقة األمر، عبارة عن غموض، أو : "كما نجد ھذا التعریف    

مجھول یجعل الطالب في موقف یعجز فیھ عن تفسیر ذلك الغموض أو ذلك المجھول، األمر 
وعن طریق ). ة المتوقعةاإلضافة العلمی(الذي یدفعھ للبحث و التقصي، للوصول إلى الحقیقة

 –في واقع األمر –البحث العلمي یتم كشف وتوضیح ذلك الغموض أو المجھول الذي یكمن 
في حدود المتغیر التابع، و یتجلى ذلك الغموض عندما ینجح الطالب في التعرف على دور 

وصول المتغیرات المستقلة المرتبطة بالمتغیر التابع عن طریق إبراز العالقة و اتجاھھا لل
موضوع : "إلى توضیح األسباب و العوامل المكونة لذلك المجھول، و لذا تعني المشكلة

سعود ". (یحیط بھ الغموض، وبأنھا ظاھرة تحتاج إلى تفسیر، وبأنھا قضیة موضع خالف
  ). 91- 90: 4.،ع1998بن ضحیان الضحیان، 

خدام مصطلح قضیة فقط لدینا مالحظة حول است، ونحن نتفق مع ھذا التعریف األخیر    
  .والتي تم التطرق إلیھ سابقا

  
مشكلة البحث عبارة عن " : وعلیھ نقول إن تعریفنا اإلجرائي لمشكلة البحث ھو    

موضوع یحیط بھ الغموض، یعجز الطالب أمامھ عن التوضیح أو التفسیر، فیلجأ إلى 
حقق إضافة البحث بغیة توضیح وتفسیر ھذا الغموض وبذلك یقدم خدمة للمجتمع أو ی

متغیر تابع ومتغیر مستقل، ونجاح الطالب متوقف على  من ھذا الغموض یتكون علمیة،
توضیح  يإبرازه للعالقة التي تربط ھذه المتغیرات من حیث شّدتھا و اتجاھھا، وبالتال

  ".األسباب والعوامل المكونة لھذا الغموض
    

 :عوامل اختیار مشكلة البحث .2
مواضیع التي تحتاج كلھا إلى البحث والتقصي قصد الوقوف على على الرغم من كثرة ال     

مكوناتھا وأبعادھا وفھمھا أكثر، إّال أن ھناك صعوبات كثیرة تواجھ الباحثین عند اختیارھم 
لمشكالت بحوثھم، وأكثر ما ینطبق ذلك على طلبة الدراسات العلیا، وھذا راجع إلى أن ھذا 
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من فراغ، بل ھو نتیجة عوامل كثیرة تتداخل وتتفاعل  االختیار ال یكون بالصدفة، أو یأتي
 :فیما بینھا، فتؤثر على اختیار الباحث لمشكلة بحثھ، ونذكر من ھذه العوامل ما یلي

  
  :معرفة مجال التخصص. 1- 2

أي أن الباحث یجب أن یكون ملّما بالتراث العلمي في مجال تخصصھ، فیجب أن یكون      
مجال تخصصھ من دراسات وبحوث وما ھو متوفر من كتب و على معرفة بكل ما أنجز في 

الخ، فال شك أن اإلطالع الواسع یعّرفھ على المشكالت التي لم تبحث ...مجالت ودوریات
بعد، والمشكالت التي تّم بحثھا، وھنا یطرح على نفسھ جملة من األسئلة من بینھا، ھل یمكن 

بحثھا سابقا ؟ و ما ھي الجوانب التي یمكن  بحث ھذه المشكلة ثانیة؟ ما ھي الجوانب التي تم
  .أن أتناولھا في بحثي؟ وال شك إجابة ھذه األسئلة ستساعده على اختیار مشكلة بحثھ

ففي كل مجال توجد ثغرات ال بد من ملئھا، وھي تقف كتحدیات لبراعة الباحث و      
  ).  60: 1981محمد زیان عمر، .(بخاصة المبتدئ

لمجال في صمیم تخصص الباحث، ستكون المشكلة أیضا وثیقة الصلة وكلما كان ھذا ا    
بھذا التخصص، وسیتمكن الباحث بذلك من حصر مختلف العوامل المؤثرة في المشكلة، 
وفھم أكثر لجوانبھا، وبالتالي القیام بالبحث بكفاءة وعلى أساس سلیم ، من خالل استغالل 

فال یكون البحث بمثابة ) 24: 1985ق، محمد شفی. (الخبرات التي ھي في مجال التخصص
  .تكرار عقیم بل بحث ذو فائدة علمیة و عملیة

  
  :الھدف من البحث. 2- 2

ال قیمة لبحث بدون ھدف، وقیمة البحث تستمد من الحقائق العلمیة التي یبرزھا و یمكن    
  .  االستفادة منھا، سواء في مجال البحث النظري أو مجال البحث التطبیقي

ت كل المشاكل تصلح للبحث، فھناك مواقف فردیة وحاالت خاصة، إذا تناولناھا فلیس   
بالبحث لم نتمكن من تقییم نتائجھا و استخدامھا كقاعدة للتنبؤ مستقبال على الحاالت المماثلة، 
وھذا یعني أن على الباحث عند اختیاره لمشكلة بحثھ أن یضع في اعتباره أصالتھا و 

وأصالة مشكلة البحث تكمن في ). 22: 1985محمد شفیق، . (صیھااألھداف المرجوة من تق
كما تكمن في أھمیتھا، وھي أھمیة ترتبط بما سیحققھ  –كما سبق الحدیث عن ذلك –جّدتھا 

  .البحث من نتائج في تقصیھ للمشكلة
  
  :تتوفر اإلمكانیا. 3- 2

:                     بارات منھافالباحث عند اختیاره لمشكلة بحثھ علیھ أن یضع في حسابھ عّدة اعت   
مدى مساعدة اآلخرین لھ في البحث، خاصة إذا كانت المشكلة تتطلب البحث المیداني، أیضا 
مدى توفر المصادر و المراجع المرتبطة بھذه المشكلة والتي بھا یكون الجانب النظري 

  .والمنھجي للبحث
لمقفل الذي ال توجد كتابات كثیرة عنھ فإذا كانت المشكلة ترتبط بموضوع من ذلك النوع ا    

. وال یمكن جمع بیانات كافیة عنھ، وال یمكن توفیر مراجع لھ، فإنھ ال یصلح أساسا للبحث
  ).23: 1985محمد شفیق، (

كما أن عامل الزمن أیضا یؤثر في اختیار المشكلة وفي كیفیة تناولھا، فكلما كان ھناك    
توسیع حدود مشكلتھ، وكلما كان الباحث مرتبط بوقت  متسع من الوقت كلما استطاع الباحث
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محدود و ضّیق، كلما حصر مشكلتھ في جانب معین فقط، فالمشكلة ذات الحدود الواسعة 
  .تستغرق وقت أطول في تقصیھا من المشكلة المحدودة في جانب معین

  
  :المیل الشخصي. 4- 2

یعي إلى االستطالع، وھذا لیس من شك في أن وراء أي بحث یقف میل اإلنسان الطب    
المیل واالھتمام الذي یستشعره الباحث نحو مشكلتھ ھو حجر الزاویة في إجادة البحث، فھذا 
االھتمام ال یجعلھ مستعدا لبذل ما في وسعھ من جھد لحل المشكلة فحسب، بل أیضا یشعر 

نفسي والشعور إلى حد كبیر بالسعادة واالعتزاز بالبحث الذي كثیرا ما یحقق لھ اإلشباع ال
  ).61: 1981محمد زیان عمر،.(بالقیمة واألھمیة

واھتمام الباحث بمشكلة دون أخرى یرجع إلى ما مّر بھ في حیاتھ من خبرات، وما یترتب    
  . في ذھنھ من قیم أصبح یؤمن بھا، و ما تشبع بھ تفكیره من إتجاھات فأصبحت ھي السائدة

  
    :دراسة الصعوبات. 2-5

اء البحث على ما یقف في وجھ الباحث من عقبات تحول دون إنجاز البحث، یتوقف إجر     
لذا على الباحث قبل أن یتخّیر مشكلة بحثھ دراسة ما یمكن أن یواجھ من صعوبات، فإذا 
كانت من الصعوبات القاھرة التي تتجاوز قدرة الباحث وإرادتھ، فعلیھ االبتعاد عن ھذه 

اوز ھذه الصعوبات فلیختر ھذه المشكلة على أن یكون المشكلة، أّما إذا كان بإمكانھ تج
  .مستعدا لتخطیھا

وفي ھذا یقول محمد شفیق، على الباحث االبتعاد عن اختیار المشكالت التي یواجھ بحثھا     
بصعوبات،خاصة فیما یتعلق بالنواحي االجتماعیة،والسیاسیة، والعقائدیة، و العسكریة، 

حكم و أمن الدولة، لذا یفضل أن تتناول البحوث موضوعات واألمنیة أو المتعلقة بنظام ال
اجتماعیة وثیقة الصلة بعملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة التي یعمل المجتمع على 

  ). 26 - 25: 1985محمد شفیق، ( .محاولة تحقیقھا في أسرع وقت
  
 :مصادر اختیار مشكلة البحث .3

  :مصادر متعددة نذكر منھا یستطیع الباحث أن یستقي مشكلة بحثھ من    
  
  :میدان التخصص. 1- 3

یعتبر مجال تخصص الباحث المصدر األول الختیار مشكالت البحث، وكلما كان الباحث     
متعمقا في میدان تخصصھ، سھل علیھ أن یحصر الموضوعات التي لم تدرس من قبل والتي 

یقوم بعملیة مسح مكتبي  ال تزال في حاجة إلى مزید من البحث، و ینبغي على الباحث أن
). 158: 1982عبد الباسط محمد حسن، ( .للبحوث التي سبق إجراءھا في میدان تخصصھ

فمن خالل ھذا المسح یتمكن الباحث من الوقوف على بعض الجوانب التي لم تتناولھا تلك 
جد في اختیار ھذه الجوانب و اتخاذھا كمشكلة لبحثھ فیحاول أن ی ھالبحوث وھنا تبرز مھارت

 . لھا حلوال
  
  



 55

  :الدراسات الفرعیة. 2- 3
ال یشترط أن یكون مجال تخصص الباحث ھو المصدر الوحید الذي یستمد منھ مشكالت     

  .البحث
تخصصھ  وأن بعدت نوعا ما عن میدان –فالباحث یستطیع أن یجد في دراساتھ الفرعیة     

وطالب الدراسات العلیا  –معيدخیرة من المواضیع الصالحة للبحث، ویستطیع الطالب الجا- 
أن یستفید من المناقشات التي تثار في المحاضرات و حلقات البحث،  –على وجھ الخصوص

وعلیھ بتسجیل النقاط التي تدور حولھا المناقشة، فقد تساعد یوما ما في اختیار مشكلة البحث 
  ).159: 1982عبد الباسط محمد حسن، (. إذا أراد

بذوي العلم والخبرة مصدرا إلختیار مشكلة البحث، من خالل كما یعتبر االحتكاك    
المناقشات التي یجریھا الطالب معھم، و االستفارات التي یطلبھا منھم بغرض توضیح 
الرؤیة وفھم بعض المواضیع، وھي مناقشة قد تفتح لھ أبواب جدیدة على عدة مواضیع یمكن 

  .أن یختار منھا مشكلة البحث
النوع لدیھم خبرة واسعة، إكتسبوھا من إطالعھم الواسع في شتى  فاألساتذة من ھذا   

المیادین و من إشرافھم على مدى سنوات على العدید من البحوث، فتراھم كالمكتبة المتنقلة و 
الكتاب الثري ما إن تقصده إّال وزدت علما ومعرفة فتكشف لك الكثیر من األمور التي كنت 

  . ي كانت مبھمة، فتختار منھا ماتشاء من مشكلة لبحثكتغفلھا والكثیر من المواضیع الت
 
  :اإلطالع العام. 3- 3

یستطیع الباحث أن یستفید من اطالعھ ومن قراءاتھ الخارجیة في مختلف المیادین ،     
وتتضمن اطالع الباحث على ما تنشره الجرائد والمجالت عن بعض المشكالت االجتماعیة 

  . التي تحتاج إلى حلول علمیة 
فالجرائد یومیا تنشر أحداث تتصل بالواقع االجتماعي، فقد تنشرمواضیع تتصل بالرأي    

العام، وتواكب مختلف األزمات التي تثیر الرأي وتؤثر في اتجاھات المواطنین، ویمكن 
  .للباحث أن یجد فیھا موضوعا یختاره لمشكلة بحثھ

أن الباحث في إمكانھ  ولیس ھذا فحسب، حیث یذھب عبد الباسط محمد حسن ، إلى   
االستفادة من قراءاتھ للكتب األدبیة وإن بعدت عن حقل تخصصھ، فالقصص األدبیة الواقعیة 
كثیرا ما تثیر تساؤالت عدیدة، قد تدفع الباحث إلى محاولة التأكد من صحتھا من خالل 

  ). 160 - 159: 1982، عبد الباسط محمد حسن( .البحث العلمي
 
 :ة الباحثمعاییر اختیار مشكل  .4

بعد التعرف على المصادر التي یمكن للباحث أن یستقي منھا مشكلة بحثھ،  وبعد التعرف     
على جملة العوامل التي تؤثر على اختیار الباحث، یجد الباحث نفسھ أمام عدة مشكالت 

  :بحثیة، فأیھا یختار؟ ولإلجابة على ذلك علیھ طرح األسئلة التالیة
  اھتمامي ورغبتي؟ھل تستحوذ المشكلة على  - 
 ھل ھي جدیدة ؟ - 
 ھل سیضیف البحث إلى المعرفة شیئا ؟ - 
 ھل یستطیع الباحث القیام بالبحث ؟ - 
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 ).19:، ص 2002عمار بوحوش، (ھل المشكلة نفسھا صالحة للبحث ؟  - 
في إجاباتھ على ھذه األسئلة سیجد نفسھ یضع معاییر تحدد لھ اإلختیار السلیم للمشكلة 

  :یر ھيالمناسبة، وھذه المعای
فإحساس الباحث بالمشكلة ومیلھ لھا : استحواذ المشكلة على اھتمام الباحث ورغبتھ 1- 4

حفزه لبذل أقصى قدراتھ ومن تم العمل على الوصول إلى یدون غیرھا من المشاكل س
  .نتائج أكثر مصداقیة

ھا أن تكون المشكلة جدیدة لم یسبق تناولھا، وإن حدث ذلك، أن تكون متمیزة بتناول 2- 4
  .لجانب لم یتناول من قبل

أن یتضمن بحث المشكلة إضافة جدیدة إلى المعرفة وھذا یعكس أھمیة البحث،  3- 4
  .فبدون ھذه اإلضافة لن یكون البحث أصیال ولن یحقق الفائدة ال للعلم وال للمجتمع

سواء من حیث إلمامھ بمجال تخصصھ الذي : قدرة الباحث على القیام بالبحث 4- 4
حصرجمیع جوانب المشكلة،وتحدید الجوانب الممكن بحثھا،أوفي كیفیة  یساعده في

تناولھا وارتباطھ بزمن معین، أو حتى مدى توفر المصادر والمراجع الالزمة لتناول 
  .المشكلة

وذلك من خالل ارتباطھا بواقع المجتمع وما یطمح لھ ھذا : صالحیة المشكلة للبحث 4- 5
  ). 84- 81: 1989بدر، أحمد . (المجتمع من تقدم وازدھار

  
   :تحدید مشكلة البحث  .5

إذا كان اختیار مشكلة البحث عملیة أصعب من إیجاد الحلول لھا، فإن تحدیدھا ھو عملیة     
أكثر دقة وأھمیة، فكلما كان تحدید مشكلة البحث واضحا كلما ساھم ذلك في وضوح خطوات 

  .البحث الالحقة
ونھ یبقى الباحث ال یدرك ماذا یرید أن یدرس فتحدید المشكلة مطلب علمي ضروري بد   

بالضبط، ولكي یستطیع التقدم في بحثھ علیھ أن یعمل على تحدید الجوانب التي سیتناولھا 
بالبحث، أو المحاور الرئیسیة والفرعیة التي تتضمنھا المشكلة، أي تحلیلھا إلى عناصرھا 

، 1999فضیل دلیو وآخرون، (بة األولیة، ذلك أن ھذا التحدید یمھد لوضع الفروض المناس
  ). 112:ص
إذن، تحدید المشكلة عملیة جوھریة للبحث االجتماعي، بھا یصبح البحث یسیر في طریق    

واضح المعالم یوصلھ إلى ھدفھ، وتحدید المشكلة یجر معھ تحدید  المعالجة النظریة 
  .والمنھجیة المناسبة لمشكلة البحث

  .حث؟ إجابة ھذا السؤال اختلفت من باحث إلى آخرلكن كیف یتم تحدید مشكلة الب   
، یرى أنھ لتحدید مشكلة البحث ھناك أربعة أسئلة تساعد على Maurice Angersفمثال   

لماذا نھتم بھذا الموضوع؟ ما الذي نرجو ): یقصد تحدید المشكلة(تعریفھا بكل سھولة 
  .ي سنطرحھ في البحث؟الوصول إلیھ؟ ما الذي نعرفھ عن الموضوع؟ ماھو التساؤل الذ

  .نحدد فیھ سبب اھتمامنا بھذا الموضوع: السؤال األول   
نحدد فیھ الھدف من البحث ،ھذا الذي نقوم بھ إما لوصف الظواھر أو : السؤال الثاني   

  .ترتیبھا أو تفسیرھا أو فھمھا، أو تداخل بعض ھذه اإلحتماالت مع بعضھا
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علومات التي ترتبط بالمشكلة، فقد نجد معلومات خاصة تحدد فیھ نوعیة الم: السؤال الثالث   
بالجانب النظري ومعلومات خاصة بالجانب المنھجي، وبفضلھا نتمكن من اإلحاطة 

  . بالموضوع، فنعزل األفكار البعیدة عنھ ونرّكز فقط على األفكار المشكلة للبحث
الطرح یمكننا من  یتم فیھ طرح مشكلة البحث في صیغة تساؤل، ھذا: السؤال الرابع    

  ).Maurice Angers, 1997 :94-95. (اإلحاطة بمشكلة البحث وتحدیدھا
  

في الحقیقة كل ھذه األسئلة ال تتعلق بتحدید المشكلة بل نحن نراھا خاصة باختیار مشكلة     
  .البحث

  :أما أحمد بدر، فیذھب إلى أنھ عند تحدید المشكلة یمكن إتباع القواعد التالیة    
  .واثقا أن الموضوع الذي اخترتھ لیس غامضا أو عاما بدرجة كبیرةكن  - 
یمكن أن تجعل مشكلة البحث أكثر وضوحا، إذا قمت بصیاغتھا على ھیئة سؤال یحتاج  - 

 .إلى إجابة محددة
 .ضع حدود للمشكلة، مع حذف جمیع العوامل التي سوف ال یتضمنھا البحث - 
ستخدامھا في البحث، وذلك في حالة احتمال عّرف المصطلحات الخاصة التي یجب ا  -     

وجود لبس، أو سوء فھم أو تفسیر متباین لبعض المصطلحات، وھذا التعریف ال یفید القارئ 
، 1989أحمد بدر، . (فقط بل ھو أساسي  للباحث أیضا، ألنھ جزء من تحدید مشكلة البحث

  ).87- 86:ص
 

وھو تقدیم مرفوض منھجیا، فعملیة صیاغة  ھذه القواعد نجد فیھا تقدیم لعملیة قبل األخرى   
  .المشكلة، ال تسبق تحدیدھا، وإّال سنصیغ ماذا؟

  .فالقاعدة األولى تشیر ضمنیا إلى عملیة اختیار مشكلة البحث    
  .القاعدة الثانیة تشیر إلى صیاغة مشكلة البحث   
  .القاعدة الثالثة تشیر إلى تحدید مشكلة البحث   
  .نراھا أكثر ارتباطا بالقاعدة الثانیة القاعدة الرابعة   
، ثم )القاعدة الثانیة(، یأتي تحدید المشكلة )القاعدة األولى(اختیار مشكلة البحث  دمعنى بعب   

  ).القاعدة الرابعة( ، وأخیرا تعریف المصطلحات )القاعدة الثالثة(صیاغة المشكلة 
  
على الباحث أن یلتزم بعدة قضایا في حین یرى أحمد زردومي أنھ في تحدید مشكلة البحث   

  :منھا 
  . عزل األفكار البعیدة عن موضوع البحث والتركیز فقط على أفكار مشكلة البحث -   
 .تحدید األبعاد الحقیقیة للمشكلة المدروسة -   
توضیح المقوالت والعبارات توضیحا كامال، وتحویل الموقف الغامض إلى موقف مفھوم  -   

 .اظ باستعمال سلیممستعمال كلمات وألف
 .إبراز العالقة بین متغیرات المتغیر المستقل و المتغیر التابع والمتغیر السببي إن وجد -   
تحت (فضیل دلیو( .االبتعاد عن التناقض والتضارب في المشكلة الواحدة -   

  ). 32: 1995،)إشراف
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أّما المعیارین .البحث نرى أن المعاییر الثالثة األولى فقط ھي التي ترتبط بتحدید مشكلة  
  .الرابع و الخامس فیرتبطان بصیاغة مشكلة البحث كما سنرى الحقا 

ضف إلى ذلك، ومن الناحیة المنھجیة، في تحدیدنا ألي شيء ال تلتزم بقضایا، بل تلتزم    
بقواعد وأسس ومعاییر منھجیة تكاد تكون قاسم مشترك بین األغلبیة وھذا بقصد تحقیق 

ھي أساس المنھج العلمي، أّما إذا إحتكمنا إلى القضایا فسنبتعد عن ھذه  الموضوعیة التي
الموضوعیة، ذلك أن القضیة دائما تكون موضوع خالف، والخالف دائما سببھ التحیز 

  .والذاتیة
  

من كل ما سبق نخلص إلى أن ھناك قاسم مشترك بین المشتغلین بمنھجیة البحث      
وھو أن تحدید مشكلة الـبحث یتم من خال ل تحدید ، المشكلةاإلجتماعي، فیما یتعلق بتحدید 

  .األبعاد الحقیقیة للمشكلة المدروسة
فتحدید المشكلة یذكر فیھ الباحث و یبرھن بأن للموضوع عّدة جوانب تشترك في دراستھ،    

و أنھ یحدد فقط الجوانب التي یرید دراستھا ، ویسمى ھذا التحدید بتحدید جوانب الدراسة، 
،ألنھ یوفر على الباحث ) 74:  2002رشید زرواني ( ذا التحدید یجب وجوده في البحث وھ

الكثیر من الوقت و الجھد و یساعده في طرح فروضھ، وإختیار اإلجراءات المنھجیة 
  .المناسبة للتأكد من صدق الفروض أو اإلجابة عن التساؤالت التي یثیرھا البحث 

 يصر البحث في جانب معین أو جوانب معینة فقط،أوھإذن تحدید مشكلة البحث یعني ح   
تعني رسم حدود إطار الظاھرة المدروسة ،بمعنى تحدید الظاھرة الجزئیة المراد دراستھا 

في الوصول إلى صیاغة واضحة لمشكلة ) التحدید(بشكل دقیق ومحددا بحیث یساھم  
  ). 91: 4.، ع1998سعود بن ضحیان الضحیان ، (البحث 

  
تحدید مشكلة ″:ریف نستقي منھ تعریفنا اإلجرائي لتحدید مشكلة البحث وھووھو تع   

البحث یعني رسم حدود إطار الموضوع المبحوث، بمعنى تحدید الموضوع الجزئي المراد 
  .″بحثھ بشكل دقیق و محدد بحیث یساھم في الوصول إلى صیاغة واضحة لمشكلة البحث 

  
  :صیاغة مشكلة البحث  .6

ى أھمیة التحدید الواضح للمشكلة ، من خالل رسم إطار حدود بعد وقوفنا عل    
الموضوع المبحوث، نصل إلى عملیة ال تقل أھمیة عن تحدید المشكلة ، ھي صیاغة 
مشكلة البحث ،والتي تساعد ھي األخرى على تحقیق اإلضافة العلمیة في مجال 

  .التخصص ، كما یساعد وضوحھا على نجاح كافة خطوات البحث الالحقة
و صیاغة المشكلة عبارة عن عرض لمشكلة البحث ، حیث أن ھذه األخیرة ال یجب    

أن تبقى محصورة في ذھن الباحث فحسب ، بل یجب نقلھا لآلخرین ، و ھذا النقل یظھر 
،وإذا كانت ″ بصیاغة مشكلة البحث ″ في تقریر البحث و یسمى من الناحیة المنھجیة 

د المشكلة ، فإن الكیفیة التي یتم بھا ھذا العرض ھذه الصیاغة عبارة عن عرض لتحدی
  .نجدھا تختلف من باحث إلى آخر

فھناك من یرى أن صیاغة المشكلة یجب أن تكون في عبارات إستفھامیة ومن األمثلة    
  :على ذلك نذكر 
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صیاغة مشكلة البحث یعني تعریف المشكلة و تحدیدھا بحصر أبعادھا ووصفھا في ″  
أي أن صیاغة المشكلة ، تؤدي إلى طرح تساؤل حول الواقع المراد سیاقھا الفكري، 

  ),1997Maurice Angers: 47.( ″ معرفتھ 
أحمد ( ″ إن أفضل طریقة لطرح المشكلة إنما یتم عن طریق وضعھا في سؤال″    

  ). 66: 1983جمال ظاھر ، 
ض بھا مشكلة بینما ھناك من یرى أن للباحث كامل الحریة في إختیار الصیغة التي یعر

تقریریة،  ةبحثھ ، فباإلضافة إلى الصیغة اإلستفھامیة یمكنھ أن یعرض المشكلة في صیغ
  أي إن طبیعة المشكلة تفرض ذلك، ونذكر على سبیل(إذا دعتھ الضرورة إلى ذلك 

  : المثال  
ال توجد طریقة واحدة لصیاغة المشكلة، فكل طالب أو باحث ، یصوغھا حسب ما ″   

تساؤالت ، ھذه األخیرة تحیط بعدد كثیر  ةث، فالبعض یفضل تحدیدھا في صیغیالئم البح
من المتغیرات المشكلة للبحث، والبعض یصوغھا في أسلوب إنشائي مركز و متبلور ، 

تحت ( فضیل دلیو ( معبرا عن وجود مشكلة بعینھا لھا داللتھا ، تاركا فكرة التساؤالت 
  ) . 33:  1995، )إشراف 

یتم تحدید المتغیرات المستقلة المرتبطة بمشكلة البحث و مجالھا ، تأتي مرحلة بعد أن ″   
الصیاغة ، والصیاغة ھنا تأتي على شكل عبارة تقریریة رئیسیة ، أو على شكل سؤال أو 
أكثر یصف طبیعة العالقة  بین متغیر مستقل أو أكثر ، و المتغیر التابع ، و قد یتفرع من 

لسؤال الرئیسي عّدة عبارات فرعیة و أسئلة فرعیة تتعلق مباشرة العبارة التقریریة أو ا
  ) . 91:  4. ، ع 1998سعود بن ضحیان الضحیان ، .(″بموضوع البحث 

و نحن نمیل إلى أصحاب الرأي الثاني أي أن، صیاغة المشكلة تكون في عبارات    
شكل سؤال أو تقریریة أو في عبارات إستفھامیة ألن مشكلة البحث ال یتم عرضھا في 

  .أسئلة فقط 
و عموما ، و أیا كان شكل ھذه الصیاغة ، فـالمؤكد أنھا ال تعرض عشوائیا بل ھناك    

  .معاییر منھجیة یحتكم إلیھا لتكون ھذه الصیاغة واضحة جدا 
فمحمد علي محمد یرى أنھ من الضروري أن نصوغ المشكلة في مفاھیم محددة تماما    

ننا سندرس التصنیع ،أو األسرة ، أو القریة،  إذ ال بد من تحدید ، فمن العسیر أن نقول أ
محمد ( نطاق المشكلة و توضیح طبیعة العالقات التي ستكشف عنھا الدراسة العلمیة 

  ) . 350: 1983علي محمد ، 
  :صیاغة المشكلة ھنا یجب أن تحترم معیارین ھما   
   )تحدید نطاق المشكلة( تحدید المتغیرات المستقلة التي سیركز علیھا البحث  - 
 ) توضیح طبیعة العالقة(التابع  رتحدید العالقة التي تربط المتغیرات المستقلة بالمتغی - 
 
  :أما عبد الباسط محمد حسن ، فیرى أن الصیاغة الصحیحة للمشكلة یجب أن تتضمن   
 . تحدید الموضوع الرئیسي الذي وقع علیھ اإلختیار -  
 .و الفرعیة التي تشتمل علیھا المشكلةتحدید النقاط الرئیسیة  -  
تحدید العوامل الرئیسیة التي دفعت الباحث إلى إختیار المشكلة و تحدید الھدف من  -  

 .البحث 
 .التعریف بأھم الدراسات التي أجریت في الموضوع -  
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عبد الباسط محمد (التعریف بالصعوبات التي یتوقع الباحث أن یواجھھا في بحثھ  -  
 ). 162- 161: 1982حسن،

  :العنصر الثاني فقط یمكن إعتباره معیارا منھجیا خاص بصیاغة المشكلة و ھو   
تحدید النقاط الرئیسیة والفرعیة التي تشتمل علیھا المشكلة وھو ما یعني تحدید  -  

 .المتغیرات المستقلة التي سیركز علیھا البحث
العناصر فھي خاصة بما یجب أن و العنصر األّول فھو خاص بتحدید المشكلة، أما بقیة    

یتضمنھ عرض إشكالیة البحث، والتي كما قلنا سابقا بأنھا تشمل العدید من العناصر، و 
  .تعتبر جزء منھا –بما فیھا من تحدید وصیاغة –مشكلة البحث 

  
و ھناك من یرى أن صیاغة المشكلة یجب أن تراعي عّدة قواعد منھجیة، ونحن إیفاءا    

  :ي اآلتيللغرض نلخصھا ف
 .أال تتضمن الصیاغة أحكاما قیمیة وإقترحات - 
 .وضوح مفاھیم الصیاغة و ارتباطھا بالفكرة المحوریة للمشكلة - 
 .أن تكون الصیاغة من حیث مفاھیمھا قابلة لإلختبار - 
- 2000علي غربي و آخرون،(أن تكون الصیاغة مختصرة وواضحة في مفاھیمھا  - 

2001 :41 -45.( 
  :ن ھماھذا الرأي یتضمن معیاری

وضوح الصیغة (التحدید الواضح للمتغیرات المستقلة التي سیركز علیھا البحث  - 
 ).وارتباطھا بالفكرة المحوریة 

أن تكون الصیاغة من حیث المفاھیم قابلة (أن تكون المتغیرات قابلة للقیاس  - 
 .لإلختیار

 
  :وأخیرا نجد من یذكر المعاییر التالیة   
التحدید الواضح للمتغیرات المستقلة، قابلیة : ثة معاییرإن الصیاغة تتطلب تحقیق ثال   

المتغیرات للقیاس، ووضوح العبارة التقریریة أو السؤال ودقتھ من حیث توضیح العالقة 
  ).91: 4.،ع1998سعود بن ضحیان الضحیان، (بین متغیرات البحث 

عند صیاغة مشكلة " تحدید المتغیرات" وما یمكن قولھ بھذا الصدد، أنھ إذا كان معیار    
أن تكون المتغیرات قابلة " البحث، قاسما مشتركا بین جمیع اآلراء، وإذا كان معیار 

تحدید " قاسم مشترك بین الرأي الثالث وھذا الرأي األخیر، وإذا كان معیار " للقیاس
ھو قاسم مشترك بین الرأي األّول وھذا الرأي األخیر، فإن ھذا " العالقة بین المتغیرات

أي األخیر كان شامال لجمیع المعاییر المنھجیة التي لوتّم اإلحتكام إلیھا لكانت صیاغة الر
  .مشكلة البحث واضحة جدا

  
ونحن أیضا نحتكم إلى ھذه المعاییر في تقویمنا لمشكلة البحث من حیث مدى وضوح    

  :الصیاغة وھي
 .التحدید الواضح للمتغیرات المستقلة - 
 .لمتغیرات للقیاساقابلیة  - 
 .وضیح العالقة بین ھذه المتغیراتت - 
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 :المعاییر المنھجیة لتقویم مشكلة البحث .7
لما كان تحقیق الموضوعیة كمقّوم من مقومات البحث اإلجتماعي، یفرض علینا عدم   

وضع المعاییر المنھجیة الخاصة بكل خطوة من خطوات البحث، فقد واجھتنا صعوبة في 
ا في مشكلة البحث حتى نحكم علیھا بأنھا جیدة تحدید المعاییر المنھجیة الواجب توفرھ

  .أوالعكس وذلك من خالل إلتزام الرسائل الجامعیة بھذه المعاییر أو عدم التزامھا
ذلك أّن معظم المختصین في منھجیة البحث اإلجتماعي ال یتطرقون إلى ھذه المعاییر    

  .ر مشكلة البحثعلى الرغم من تطرقھم للمعاییر المنھجیة المحددة لكیفیة إختیا
ومع ذلك فقد تمكنا من تجاوز ھذه الصعوبة حیث توصلنا إلى تحدید ھذه المعاییر   

" بعنوان  –الواجب على الباحث إلتزامھا في مشكلة بحثھ وذلك من خالل ملخص بحث 
نشر في مجلة العلوم اإلجتماعیة و لألسف لم  –"المنھجیة و الرسائل الجامعیة العربیة

في بحثنا كدراسة سابقة، ألنھ كان مختصرا جّدا، وھو إختصار حال  نتمكن من عرضھ
دون العرض المنھجي السلیم لھذه الدراسة، ومع ذلك فقد إستفدنا من ھذا الملخص في 

 –تحدید المشكلة –مشكلة البحث ( تحدیدنا لتعریفاتنا اإلجرائیة الخاصة بھذا الفصل 
  .المعاییر المنھجیة لمشكلة البحث، كما إستفدنا منھ في تحدید )صیاغة المشكلة

والمعاییر المستخدمة لقیاس مدى إلتزام تلك :" ... حیث یقول صاحبا ھذا البحث   
في وجود مشكلة بحث من : الرسائل باإلجراءات المنھجیة الًصحیحة و المتمثلة في 

عدمھ، تحدید مشكلة البحث، صیاغة مشكلة البحث، مدى إرتباط األھداف بمشكلة 
  ".، مدى إرتباط التساؤالت بأھداف البحث البحث

یتم قیاسھ بواسطة قدرة الباحث على توضیح : وجود مشكلة البحث من عدمھ ∗
 .الغموض، والخالف الذي یحیط بموضوع الدراسة

یتم قیاسھ بواسطة قدرة الباحث في رسم حدود إطار الظاھرة : تحدید مشكلة البحث ∗
 ).غیر واضح - واضح- واضح تماما(ات المدروسة من خالل معیار ذي ثالثة مستوی

 : یتم قیاسھا من خالل إلتزام الباحث بالمعاییر الثالثة التالیة: صیاغة مشكلة البحث ∗
التحدید الواضح للمتغیرات المستقلة، أن تكون المتغیرات قابلة للقیاس، وضوح العبارات      

  .غیر واضح  واضح جدا ، واضح ،: التقریریة من خالل معیار ذو ثالث مستویات
یتم قیاس ذلك من خالل مدى إستجابة األھداف : إرتباط األھداف بمشكلة البحث ∗

( للكشف عن الغموض الذي یكتنف مشكلة البحث، بواسطة ثالثة مستویات إرتباطیة 
 ).مرتبط إلى حد ما - مرتبط - مرتبط تماما

اؤالت بأھداف الدراسة یتم قیاسھ من خالل مدى إرتباط التس: إرتباط التساؤالت باألھداف    
سعود بن ) (مرتبط إلى حّد ما - مرتبط - مرتبط تماما( بواسطة ثالثة مستویات إرتباطیة

  ).99- 97: 4.،ع1998ضحیان الضحیان، 
وھي معاییر إعتمدنا علیھا نحن أیضا للوقوف على مدى إلتزام الرسائل الجامعیة بالمعاییر 

مع تكییفھا لتتماشى مع  –المنھجي للرسالة  المنھجیة الالزمة لكل خطوة من خطوات البناء
  :مضمون ھذا الفصل و ذلك كاآلتي

  .حذفنا المعیار األّول و األخیر   
فالمعیار األّول ، تم العمل بھ في فصل البحث اإلجتماعي ومن خاللھ وصلنا إلى أن مشكلة    

  .البحث موجودة في جمیع الرسائل الجامعیة
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نا العمل بھ لحین الوصول لفصل تساؤالت وفروض البحث، ألننا أّما المعیار األخیر، فأجل  
رأیناه شدید اإلرتباط بالتساؤالت والفروض وھو ما فھمناه من المعالجة المیدانیة لھذا المعیار 

  .في ملخص البحث الذي سبقت اإلشارة إلیھ
جیة غیر وعن المستویات التي تم تحدیدھا لقیاس ھذه المعاییر، فھي من الناحیة المنھ   

  .سلیمة 
  .غیر واضح  –واضح  –واضح تماما : فمستویات تحدید المشكلة   
  .غیر واضح  –واضح  –واضح جدا : ومستویات صیاغة المشكلة   
  .مرتبط الى حد ما  –مرتبط  –مرتبط تماما : أما مستویات ارتباط األھداف بالمشكلة   
حیث أن مستوى القیاس في الغالب یتكون  التقابل والتوسط ، امستویات ال یتوفر فیھا شرط  

  .من مستویین متقابلین ومستوى ثالث یتوسطھما 
المستوى (فمستوى غیر واضح ال یقابل المستوى واضح تماما بل یقابل المستوى واضح   

  ) .المتوسط 
ومستوى اإلرتباط الى حد ما ال یقابل مستوى اإلرتباط التام ، وعلیھ مستوى مرتبط ال   

  .ما یتوسطھ
وھنا نقول كي تكون ھذه المستویات القیاسیة منھجیة یجب أن یتوفر فیھا شرطي التقابل   

  : والتوسط ، وذلك على الشكل التالي 
  .غیر واضح تماما  –واضح  –واضح تماما   
  .غیر مرتبط تماما  –مرتبط  –مرتبط تماما   
   

 : مشكلة البحث ھي وعلیھ فالمعاییر المنھجیة التي نعتمد علیھا في تقویم  
  .موضوع البحث وھو رسم حدود إطار  :تحدید مشكلة البحث :أوال  
وھي عرض مشكلة البحث في عبارة تقریریة  رئیسیة قد  :صیاغة مشكلة البحث :ثانیا  

تتفرع عنھا عبارات تقریریة، أو عبارة إستفھامیة رئیسیة قد تتفرع عنھا عبارات إستفھامیة، 
  :لصیاغة المعاییر التالیةویجب أن تحقق ھذه ا

 .التحدید الواضح للمتغیرات المستقلة ∗
 .قابلیة المتغیرات للقیاس ∗
 .توضیح العالقة بین متغیرات البحث ∗
فالمشكلة بدون ھدف تصبح ال قیمة لھا، ویتم قیاس ھذا  :إرتباط األھداف بمشكلة البحث: ثالثا

غموض الذي یحیط بموضوع اإلرتباط من خالل مدى إستجابة أھداف البحث للكشف عن ال
 . البحث

  
  :مشكلة البحث في الرسائل الجامعیة  – 8  

كیف استعملت الرسائل : نحاول اإلجابة على التساؤل الثاني لمشكلة بحثنا وھو   ،ھنا   
، فاننا الجامعیة بناءھا المنھجي ؟ ولما كان ھذا البناء یتكون من مجموعة خطوات مترابطة 

ل في جزء منھ فقط ، وھو مشكلة البحث باعتبارھا أول تساؤلى ھذا السنحاول اإلجابة عھنا 
خطوة ، بمعنى كیف استعملت الرسائل الجامعیة مشكلة البحث ، وھذا التساؤل غطیناه بفئة 
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مشكلة البحث والتي حددنا لھا ثالث فئات فرعیة ھي في مضمونھا معاییر منھجیة لتقویم 
  .مشكلة البحث 

ونقصد بھا رسم اطار موضوع البحث ، یتم قیاسھ بواسطة قدرة : لمشكلة فئة تحدید ا: أوال   
المبحوث ، من خالل معیار ذي ثالثة مستویات ھي  الموضوع الباحث في رسم حدود اطار

 .غیر واضح تماما  –واضح  –واضح تماما : 
  
ة ما في عبارة تقریریإونقصد بھ عرض مشكلة البحث ، : فئة صیاغة المشكلة : ثانیا   

رئیسیة قد یتفرع عنھا عبارات تقریریة ، أو في عبارة استفھامیة رئیسیة قد تتفرع عنھا 
  : المعاییر التالیة الصیاغة  عبارات استفھامیة ، ویجب أن تحقق ھذه 

  .التحدید الواضح للمتغیرات المستقلة  -    
  .قابلیة المتغیرات للقیاس  -    
  .توضیح العالقة بین المتغیرات  -    
  .یتم قیاسھا من خالل التزام الباحث بھذه المعاییر من خالل ثالثة مستویات    

  .عندما تتوفر المعاییر الثالثة : واضحة تماما  -    
  .عندما یتوفر معیارین على األقل : واضحة  -    
  .عندما ال تتوفر ھذه المعاییر تماما : غیر واضحة تماما  -    
  

ونقصد بھ أن المشكلة بدون ھدف تصبح ال قیمة : شكلة البحث ارتباط األھداف بم: ثالثا    
أھمیة مشكلة بحثھ والفائدة ح كلما دل ذلك على ولھا ،  فكلما كان ھدف الباحث تام الوض

  .ة من وراء تقصیھا والعكس صحیح المرجو
یتم قیاس ھذا االرتباط من خالل مدى استجابة أھداف البحث  للكشف عن الغموض الذي   

  : بموضوع البحث ، بواسطة ثالثة مستویات ارتباطیة ھي یحیط 
  .غیر مرتبطة تماما  –مرتبطة  –مرتبطة تماما   
  
  :وفیما یلي بیان ذلك في الرسائل الجامعیة   
األوضاع اإلجتماعیة وانعكاساتھا على وعي المرأة في : " المعنونة ب)  1( في الرسالة   

  " الجزائر 
من ھنا : " تماما ، حیث حدد الباحث اطار بحثھ على النحو التالي واضح  :تحدید المشكلة   

كان القصد باألوضاع االجتماعیة للمرأة ، جملة واجبات المرأة وتوقعات آدائھا وحقوقھا 
ات ، المحددة  ، اضافة الى وعیھا بحقوقھا وواجباتھا ، ووعي اآلخرین بھذه الحقوق والواجب

دلي بین المرأة  والعالم المحیط بھا وذلك في كل من التعلیم ل جالتي تأتي جمیعھا نتیجة تفاع
  " ، العمل والمشاركة 

" : واضحة تماما ، حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي  :صیاغة المشكلة  
األوضاع االجتماعیة وانعكاساتھا على وعي المرأة العاملة في الجزائر، واالشارة الى أھم 

التعلیم ، العمل ، : ، وذلك من خالل حصرھا في المجاالت التالیة  مالمح ھذه األوضاع
  " .والمشاركة 

مرتبط تماما ، حیث بین الباحث أھداف بحثھ على النحو التالي  :ارتباط األھداف بالمشكلة   
 :  
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  .االطالع وااللمام بواقع یعد مجھوال الى حد ما بالنسبة لنا  - "  
لیمیة للمرأة الجزائریة ، من حیث المرحلة المناسبة لتعلم الوقوف على االتجاھات التع -   

المرأة واختیار التخصص ، ومدى االقبال على التعلیم المھني والحرفي ، وكذلك دور المرأة 
  .، ومدى قدرتھا على العمل ، ثم مدى تحقیق قوانین العمل لطموحاتھا المجتمع في 

، وكذلك رأي المرأة العاملة نحو نظرة  الوقوف على دوافع المرأة الجزائریة للعمل  -  
  المجتمع الى عملھا ، ھل ھي المساندة أم االعاقة ؟ 

  .الكشف عن الصعوبات التي تواجھ المرأة العاملة في المنزل ، من جراء عملھا الخارجي  -  
الكشف عن الصعوبات التي تواجھھا المرأة العاملة في عدم التوفیق بین واجبات العمل  -  

  .لبیت وداخلھ خارج ا
  " .الكشف عن مدى وعي المرأة العاملة بعملھا  -  
  
أسالیب االتصال و عالقاتھا باتجاھات العامل نحو عملھ في : " ة بـ المعنون) 2(في الرسالة  

  "المؤسسة الصناعیة الجزائریة 
لیب أسا: " حیث حدد الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي  ، و اضح تماما :تحدید المشكلة 

اتجاھا صاعدا أو نازال أو أفقیا ، و تتمثل في  منھا االتصال التي یتناولھا ھذا البحث تتخذ كل
  : ثالثة أسالیب أساسیة 

  ...كما یتجلى في: أسلوب االتصال الكتابي -  
  ...كما یتجلى في: أسلوب االتصال الشفوي -  
  ...و یعتمد على: أسلوب االتصال المصور -  
أو  ات تضبط المشكلة أكثر و تؤثر مباشرة على االتصاالت بالسلبو ھناك أربع مؤشر 

  " اإلشراف ، المشاركة ، حریة االتصال ، و الكفایة أو كثافة اإلنتاج : باإلیجاب و ھي 
  : واضحة ، حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي  :صیاغة المشكلة 

صال القائمة من جھة و اتجھاھات العمال نحو دلة بین أسالیب االتابالعالقة القائمة و المت" 
عملھم من جھة أخرى ، و ما یترتب عنھا من نتائج یمكن االستفادة منھا في اصالح شروط 

  " العمل الصناعي و أحوال العمال 
: حیث بین الباحث أھداف بحثھ على النحو التالي : مرتبطة تماما  :ارتباط األھداف بالمشكلة 

 - .قتھ باتجاھات العمال نحو العمل في ھذه المؤسسة الصناعیة وصف االتصال و عال" 
تقدیم اقتراحات و توصیات كمساھمة الیجاد الحلول العملیة التي یبرھن البحث على وجودھا 

  " أو تحدید األسلوب األمثل لكیفیة التعامل مع ھذه المشكالت 
  

  ".یم واقع االتصاالت الرسمیة في التنظ" ة المعنون) 3(في الرسالة 
الكشف : واضح تماما ، حیث حدد الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي  :ید المشكلة دتح

عن األوضاع الواقعیة لالتصاالت الرسمیة في أبعادھا الثالثة ، الصاعدة و الھابطة و األفقیة 
و لكافة أعضائھ ، و تشخیص و ذلك تبعا التجاه تدفق المعلومات في مختلف أجزاء التنظیم 

تصاالت الرسمیة ، كما تتجلى في الواقع التنظیمي من خالل إعطاء صورة تحلیلیة اال
لقنوات االتصال و المعوقات التي تحول دون قیام ھذا البعد التنظیمي بدوره في عملیة نقل و 
تبادل المعلومات و األراء و األفكار و المشاعر بین أعضاء التنظیم و في مختلف المستویات 

  " خالل دراسة حالة مركب المواد البالستیكیة بمدینة سكیكدة التنظیمیة من 
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كشف و تشخیص : " واضحة حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ التالي: صیاغة المشكلة
  " االتصال الرسمي كما یتجلى و یبدو في الواقع التنظیمي الجزائري 

  :ن ھمامرتبطة تماما، حیث بین الباحث أن لبحثھ ھدفی :ارتباط األھداف بالمشكلة
محاولة الكشف عن االتصاالت الرسمیة و تشخیص مالمحھا و خصائصھا ، كما تتجلى  –" 

في الواقع التنظیمي لمركب المواد البالستیكیة كمجتمع مصغر قائم بذاتھ داخل المجتمع 
  .المحلي 

 السائدة أو تحدید العناصر التي یستند الیھا كل نمط ةمحاولة الكشف عن األنماط االتصالی - 
في تحقیق التكامل  على حدة ، و تشخیصھ ، فضال عن محاولة الوقوف على مدى اسھامھا

  "للمركب  يیفالو ظ
  

  " النمو الدیمغرافي و سیاسة تنظیم النسل في الجزائر " المعنویة بـ ) 04(في الرسالة 
 :حث مشكلة بحثھ في مجموعة من التساؤالت واضح تماما ، حیث حدد البا :تحدید المشكلة 

و التساؤالت التي یمكن طرحھا ھي أنھ اذا كانت سیاسة تنظیم النسل تشكل الحل األمثل " 
  : لالستقرار الدیمغرافي 

  فھل كانت الدولة تھدف فعال إلى سیاسة تنظیم النسل ؟   - 
  ما ھو موقف األسرة الجزائریة من تنظیم النسل ؟ - 
  ظیم نسلھا ؟ ماھي الدوافع التي تؤدي باألسرة الجزائریة الى تن - 
  "ات تعرقل تنظیم النسل في المجتمع الجزائري ؟ ھل ھناك معوق - 

"   :واضحة تماما حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي:  صیاغة المشكلة
سیاسة الدولة في تنظیم النسل ، و مدى تجاوب األسرة الجزائریة مع ھذه السیاسة و 

  " ات التي یمكن أن تعرقلھا وقالمع
مرتبطة تماما ، حیث بین الباحث أھداف بحثھ على النحو التالي :  ارتباط األھداف بالمشكلة

 :  
باعتبارھا انتھجت سیاسة تنظیم  –محاولة التعرف على الخدمات التي تقدمھا الدولة  –" 

في ھذه المراكز ، و ھل ھي كافیة للخروج بنتائج ملموسة في تنظیم النسل و بالتالي  –النسل 
  .كم في النمو الدیمغرافي التح

  .محاولة الكشف عن مدى استعداد األسرة الجزائریة نحو تنظیم النسل  - 
  .محاولة الكشف عن الدوافع التي تجعل األسرة الجزائریة تنظم نسلھا أو تحجم عن تنظیمھ  - 
تعلیمھم و تمسكھم ببعض القیم و ق بین األفراد ، حسب مستویات ومحاولة معرفة الفر - 

  " ادئ ، و في مقدمتھا القیم الدینیة و االجتماعیة المب
  

الخطاب الثقافي في الصحافة العمومیة و عالقتھ بالسیاسة : " ة بـ المعنون) 05(الرسالة 
  " الثقافیة في الجزائر 

  : واضح تماما ، حیث حدد الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي  :تحدید المشكلة 
و ما مدى شمولیة ذلك المفھوم لمختلف العناصر " الثقافة  "مفھوم الجریدة لعبارة  –" 

  .الثقافیة 
معرفة أھم العناصر الثقافیة التي تركز الجریدة على نشرھا ، و ھل ھناك عناصر تعتبر  - 

  أھم من غیرھا ؟ 



 66

( ما ھي مراكز االھتمام في كل ما یقدم للقراء من أخبار و مقاالت و دراسات ثقافیة  - 
  ؟ ) دولیة  –عربیة  –وطنیة 

فیما تتمثل المصادر المنتجة للمادة الثقافیة التي تنشرھا الجریدة ، صحافیون ، مراسلون ،  - 
  " وكاالت أنباء ؟ 

 إلى: " واضحة تماما ، حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي  :صیاغة المشكلة  
في الجزائر ؟ و ھل ھو  ةمدى یرتبط الخطاب الثقافي بالتوجھ السیاسي لقطاع الثقاف أي

یستجیب لمتطلباتھا ، و یؤدي إلى تحقیق أھدافھا ، أم ھو على العكس من ذلك ال یراعي ما 
  تقتضیھ السیاسة الثقافیة ؟ 
بحثھ على النحو أھداف  حیث بین الباحث ، غیر مرتبطة تماما :  ارتباط األھداف بالمشكلة

  : التالي 
بشكل  مضمون،اللمنھج تحلیل  ة لجریدة النصر و فقا تحلیل محتوى المواضیع الثقافی - " 

.( موضوع ، و تصنیف المواضیع حسب أجناسھا  كل یرتكز أساسا على الفكرة العامة من
  الخ ...قصة ، شعر ، تغطیة ، آثار و تاریخ 

اشتركي ، لیبیرالي ، أو ( تصنیف األفكار العامة بدورھا وفق األطر التي تندرج تحتھا  - 
  " ) إسالمي 

  
التحصیل الدراسي للتلمیذ و بعض الظروف المؤثرة على " ة بـ المعنون) 06(ي الرسالة ف

  " ء البیداغوجي لألستاذ األدا
لقد وقع : " ضح تماما ، حیث حدد الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي او :تحدید المشكلة  

اجتماعیة ، ( المعیشیة  ض الظروفاالختیار على ھذا الموضوع بالذات و ھو العالقة بین بع
، و المردود العلمي لألستاذ و التحصیل الدراسي للتلمیذ ، ) اقتصادیة ، مھنیة ، تكوینیة 

نظرا الى أن الواقع المعیش بكل أبعاده االجتماعیة ، االقتصادیة ، المھنیة ، و التكوینیة ، 
األحیان یوجھ یدخل في تكوین و تشكیل شخصیة كل من المعلم و التلمیذ ، و في بعض 

طاقتھما و عملھما ، فاما یشجعھما على المردود العلمي الجید و التحصیل الدراسي الجید أم 
  "العكس ، خاصة اذا كان الواقع مفروضا علیھما 

  : حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي ،  واضحة تماما  :صیاغة المشكلة  
على تشجعھ و المھنیة التي یعیشھا المعلم  ھل الظروف االجتماعیة و االقتصادیة –" 

  المردود العلمي الجید أو العكس ؟ 
ھل الظروف االجتماعیة و االقتصادیة و الدراسیة التي یعیشھا التلمیذ أیضا تشجعھ على  - 

  التحصیل الدراسي الجید أو العكس ؟ 
ارتباط " لمیذ ؟ھل ھناك عالقة بین الظروف التي یعیشھا المعلم و التحصیل الدراسي للت - 

  :حث أھداف بحثھ على النحو التالي مرتبطة تماما ، حیث بین البا :األھداف بالمشكلة 
معرفة العالقة الترابطیة بین الواقع المعیش للمعلم و التلمیذ و المردود و التحصیل  –" 

  .العلمي لھما 
المرجوة من دون تحقیق األھداف معرفة بعض األسباب و العوامل التي تقف حائال  -   

  .التربیة و التعلیم في الجزائر
التنمیة الشاملة من جھة  و معرفة العالقة الموجودة بین عملیتي التربیة و التعلیم من جھة -  

  ." أخرى
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  " الثقافة المنتجة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة: " ة بـ المعنون) 07(في الرسالة 
  :حث مشكلة بحثھ على النحو التاليحیث حدد البا، واضح تماما :تحدید المشكلة 

بالعالقة التي قد تنعكس  لكیف تحصل المعالجة لمشكلة الثقافة التي لھا دور حساس بالتكف" 
أحدھما إنساني : سلبا أو ایجابا على قضایا االنتاج ؟ ان لمشكلة البحث حالتین أو بعدین 

ثاني ینطلق وفق ذلك ، و یكون ثقافي اجتماعي و روحي ، لھ ارتباط بالھویة العقائدیة ، و ال
ناتج عنھ و عن نشاطھ الذي یتجسد في السلوك العلمي االقتصادي ، أي لكل ما یعود بالنفع و 

  " ، و یكون مكتمال وفق أساسیات و شروط و متطلبات االنسان  الفائدة
 أال: " واضحة تماما ، حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي  :صیاغة المشكلة 

إنتاج الفرد و  التي تؤطر ةعن طبیعة الثقاف یتساءلیحق للمالحظ و الباحث و الدارس ، أن 
المجتمع ؟ و ما ھي رؤیة وقناعات ھذه الثقافة التي نشأت في كیات االنسان و عقلھ ؟ و من 
ثم فھي تكون منھجا معینا ، تدفع بھ الى العمل في كل ساعة و كل لحظة ، و رغم ذلك لماذا 

  " في ضعف االنتاج ، و الكفایة و المردودیة ؟ یمكن للدراسة أن تتكفل باالجابة الحرج 
 –: " مرتبطة ، حیث بین الباحث أھداف بحثھ على النحو التالي :  ارتباط األھداف بالمشكلة

محاولة التحقق من صحة الفروض المقترحة ، و بالتالي االستفادة من نتائج البحث على 
  .لمؤسسة میدان الدراسة على وجھ الخصوص مستوى المجتمع ، و ا

محاولة تبني مشكالت المجتمع برؤیة تنبع من ثقافتھ و تاریخھ ، و ھو ما تقترحھ  - 
  .الدراسات العلمیة السوسیولوجیة 

   
أنماط العالقات االجتماعیة بین األساتذة و التالمیذ و : " ة بـ المعنون) 08(في الرسالة 

  " عي لتالمیذ التعلیم الثانوي عالقتھا بالتوافق االجتما
والجو : " واضح تماما ، حیث حدد الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي :تحدید المشكلة   

االجتماعي في الفصل یتأثر الى حد كبیر بنمط العالقة االجتماعیة التي یقیمھا األساتذة مع 
أنماط العالقات االجتماعیة  تنوعأنماط الجو االجتماعي في الفصل ب تالمیذھم ، ولذلك تتنوع

، التي تقوم بین األساتذة والتالمیذ ، فان كان نمط العالقة االجتماعیة دیموقراطیا ، فانھ 
سوف ینعكس ایجابیا على التوافق االجتماعي للتالمیذ في الفصل ، وان كان نمط العالقة 

تماعي في الفصل ، أما ، فانھ سوف ینعكس سلبا على توافق التالمیذ االجاالجتماعیة تسلطیا 
اذا كان نمط العالقات االجتماعیة متسیبا ، فانھ سیحقق جزئیا التوافق االجتماعي للتالمیذ في 

  " .الفصل 
  : حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ على النحو التالي ، واضحة:  صیاغة المشكلة  
لیم الثانوي ، وعالقتھا واقع أنماط العالقات االجتماعیة السائدة بین األساتذة وتالمیذ التع" 

  " .بالتوافق االجتماعي للتالمیذ 
: مرتبط تماما ، حیث بین الباحث ھدف بحثھ على النحو التالي : ط األھداف بالمشكلة ارتبا 

الكشف عن واقع : ویھدف الباحث من دراسة ھذا الموضوع الى تحقیق ھذف رئیسي ھو " 
اتذة وتالمیذ التعلیم الثانوي ، وعالقتھا بالتوافق أنماط العالقات االجتماعیة السائدة بین األس

  .االجتماعي للتالمیذ 
  
  " .صراع األدوار في المؤسسة الجزائریة :" المعنونة ب)  09(في الرسالة   
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تتجلى : " واضح تماما ، حیث حدد الباحث مشكلة بحثھ في النحو التالي  :تحدید المشكلة   
  : أبعاد المشكلة في 

  .الخ ...باشرة على الروح المعنویة والرضادوار وما تسببھ من تأثیرات متضارب األ -   
بطة بقدرات وطموحات ترلباتھ ، خاصة تلك االختالفات المعدم التوافق بین الدور ومتط -   

  : وقیم العامل ، وبین المطلوب منھ آداؤه أي 
  ھل أن قدرات الفرد أقل من متطلبات الدور ؟  -   
  لفرد أكبر من متطلبات الدور ؟ھل أن قدرات ا -   
                             تثیر نوعا من الضجر والملل وعدم الرضا لدى العامل؟ھل أن متطلبات الدور  -   
  ما ھي مصاحبات ھذه العملیة سواء من الناحیة السلبیة أو االیجابیة ؟ -   
، وھذا لبات الدورمباشرة بمتط رض بین مصالح مھنیة أو ذاتیة ، أولھا عالقةاالتع -   

  : التعارض یمتد لیشمل أیضا صورا أخرى مثال 
  .التعارض بین الدور وما تتوقعھ االدارة  -   
  .القیام بأدوار متعارضة  -   
  "الرجوع الى أكثر من قناة للتسلسل الھرمي للسلطة  -   
  : التالي حیث حدد الباحث مشكلة بحثھ على النحو  واضحة ، :صیاغة المشكلة   
التشخیص الفعلي لألدوار في تناسقھا ، وفي تعارضھا ، ورصد مختلف التأثیرات المترتبة " 

  " .عن ذلك 
مرتبطة تماما ، حیث بین الباحث أھداف بحثھ على النحو التالي  :ارتباط األھداف بالمشكلة   
 :  
  .الكشف عن ابرز أنماط تعارض األدوار التنظیمیة  - "  
  .ا تحدثھ ھذه األنماط من تأثیرات الكشف عم -    
  .التعرف على مدى اتفاق العمل المسند للعامل مع میولھ وخبراتھ  -    
              )  الطابع الروتیني ( التعرف على مصاحبات التخصص الزائدة وتنمیط العمل  -    
دى األقسام تقویم التحصیل الدراسي في مادة الفلسفة ل: " المعنونة ب) 10(في الرسالة    

  " النھائیة 
  :مشكلة على النحو التالي الواضح تماما ، حیث حدد الباحث  :تحدید المشكلة    
فھو یسمح بمراجعة جملة من األھداف ... یمكن لنا أن نضع أسسا علمیة للتقویم التربوي "   

طبعا  وھذا ینجر عنھ ال تصبح مسایرة للتطور المعرفي، المسطرة عندما ال تحقق أو عندما
مراجعة المحتوى وطرق التدریس ، لكن ورغم اتساع مفھوم التقویم الذي اتسع باتساع 
المنھج المدرسي ، یبقى االستعمال الشائع تقلیدیا ، حیث ما یزال أسلوب االمتحانات المقسمة 
على فترات السنة ھو الغالب ، قصد التعرف على مدى تحصیل التلمیذ من المادة الدراسیة 

نامج معین ، بوضع درجات تدل على ھذا التحصیل ، وھذا فیھ نوع من التقصیر أو من بر
وھذا یعني أن التقویم السلیم یتتبع ... على اعتبار أن ھذه الوسیلة تقوم الجانب المعرفي فقط 

نمو التلمیذ من كل الجوانب التي تمسھا األھداف ، حتى یتمكن ھذا التلمیذ من التكیف 
وانطالقا من كل ما سبق ذكره تأتي دراستنا لتندرج في ھذا ... االجتماعي دون صعوبة 

حیث أنھا تحاول أن تكشف أنواع الوسیلة التقویمیة في الثانویة عامة وفي مادة  اإلطار
   " .الفلسفة خاصة التي حددناھا كنموذج للدراسة الحالیة 

  : تالي واضحة ، حیث صاغ الباحث مشكلة بحثھ على النحو ال :صیاغة المشكلة   
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ما ھي طبیعة التقویم في : ومن ھذا المنطلق تأتي ھذه الدراسة للكشف عن ھذا التساؤل " 
مادة الفلسفة ؟ وھل یمكن لنا أن نطرح ھذا التساؤل بطریقة أخرى ، الى أي مدى یمكن 
القول أن تقویم أساتذة مادة الفلسفة لتحصیل التالمیذ من المقرر الدراسي قائم على أسس 

  . علمیة ؟
مرتبطة تماما ، حیث بین الباحث ھدف بحثھ على النحو التالي  :ارتباط األھداف بالمشكلة   
:  
  : الكشف عن طبیعة التقویم في مادة الفلسفة ، وتندرج تحت ھذا الھدف األھداف التالیة  –"  

محددة ق كاف للتحقق من تطبیق األھداف الما اذا كان األسلوب التقویمي المطبالتأكد فی -      
  .لمادة الفلسفة 

  .مادة الفلسفة التقویم في  الكشف عن المجاالت التي یطبق فیھا  -      
 " .ھل ھناك عالقة بین محتوى الوثیقة ، وبین الممارسات المیدانیة في مادة الفلسفة ؟  -      

  
 :یمكن تلخیصھ في الجدول التالي  عموما ھذا العرض للبیانات   

  یوضح مشكلة البحث في الرسائل الجامعیة  ) : 12( الجدول رقم 
    

  المشكلة        
  الرسالة

ارتباط األھداف   صیاغة المشكلة  تحدید المشكلة
  بالمشكلة

  مرتبطة تماما  واضحة تماما  واضح تماما  01

  مرتبطة تماما  واضحة  واضح تماما  02

  مرتبطة تماما  واضحة  واضح تماما  03

  تبطة تمامامر  واضحة تماما  واضح تماما  04

  غیر مرتبطة تماما  واضحة تماما  واضح تماما  05

  مرتبطة تماما  واضحة تماما  واضح تماما  06

  مرتبطة  واضحة تماما  واضح تماما  07

  مرتبطة تماما  واضحة  واضح تماما  08

  مرتبطة تماما  واضحة  واضح تماما  09

  مرتبطة تماما  واضحة  واضح تماما  10
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  لتي تضمنھا ھذا الجدول نعتمد على جملة من الجداول وفي تحلیلنا للبیانات ا
  

  :نحاول أن نحلل بواسطتھا بیانات كل فئة على حدى وذلك على النحو التالي 
  

  یوضح تحدید المشكلة ) :  13( الجدول رقم 
  

  ٪  ك  تحدید مشكلة
  100  10  واضح تماما

  00  00  واضح
  00  00  غیر واضح تماما 

  100  10  المجموع
  

ضح من ھذا الجدول ، أن جمیع الرسائل الجامعیة رسمت حدود اطار موضوع بحثھا یت     
  .، بحیث حددت الجوانب التي سیتم تسلیط البحث علیھا 

والوضوح التام لھذا التحدید سیساھم في وضوح صیاغة المشكلة ومن تم المساھمة في   
ھجي للرسائل وضوح باقي خطوات البحث و ھو وضوح ینجر عنھ تكامل البناء المن

الجامعیة ؟ فإلى أي مدى یصدق دلك على الرسائل الجامعیة ؟ اجابة ذلك تتوقف على تقصینا 
  .لباقي خطوات الرسائل الجامعیة 

   
  یوضح صیاغة المشكلة ) : 14(الجدول                     

  
  ٪  ك  صیاغة المشكلة
  50  05  واضحة تماما

  50  05  واضحة
  00  00  غیر واضحة تماما

  100  10  المجموع
  
من الرسائل الجامعیة كانت صیاغتھا ) ٪50(یتضح من ھذا الجدول أن ما یمثل نسبة   

لمشكلة البحث واضحة تماما ، حیث أن ھذه الصیاغة تضمنت المتغیرات المستقلة التي 
ستتناول بالبحث ، و قد كانت ھذه المتغیرات قابلة للقیاس، كما وضحت ھذه الصیاغة العالقة 

  .المتغیرات بین
من الرسائل الجامعیة ، كانت صیاغتھا لمشكلة ) ٪50(ھذا كما یتضح أن ما یمثل نسبة   

البحث واضحة فقط ، ألنھا لم تتوفر على المعاییر الثالثة لصیاغة المشكلة حیث أنھا 
أوضحت العالقة بین المتغیر المستقل و المتغیر التابع فقط و لم تشر الى المتغیرات المستقلة 

  ) .نطاق البحث أو اطار البحث ( 
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الجامعیة بحیث نجدھا اما  الرسائل في و عموما ، ھذه الصیاغة لم تعرض بشكل موحد  
  :یریة أو في جمل استفساریة كما یوضح الجدول التالي جمل تقر

   
  یوضح الجمل التي عرضت بھا صیاغة المشكلة :  15الجدول           

  
  ٪  ك  جمل عرض الصیاغة

  60  06  قدیریةجمل ت
  40  04  جمل استفساریة

  100  10  المجموع
  

و ھي صیغ نراھا تتماشى مع طبیعة مشكلة البحث ، و عموما الباحث حر في عرض    
یریة أو استفساریة ، لكن على الباحث أن یعمل على توفیر المعاییر رمشكلة بحثھ في جمل تق
  .المنھجیة لھذه الصیاغة 

ائل التي عرضت صیاغة المشكلة في جمل استفساریة كانت و المالحظ أیضا أن الرس  
صیاغتھا للمشكلة واضحة تماما ، و كأن الجمل االستفساریة تساعد على الصیاغة التامة 

  .الوضوح 
  

  یوضح صیاغة المشكلة حسب صفة الرسائل الجامعیة:  16جدول رقم       
  
   

  صیاغة المشكلة  الصفة
  

  ٪  ك

  واضحة تماما  استاذ
  

  ةواضح
  

01  
  

04  

10٪  
  

40٪  

  واضحة تماما  طالب
  

  واضحة

04  
  

01  
  

40٪  
  

10٪  

  100  10  المجمــــــــــــوع

  
و یتضح من ھذا الجدول أن الصیاغة الواضحة و التي ال تتوفر على جمیع معاییر   

 من قبل األستاذ تمثلالمنجزة الصیاغة المنھجیة كانت نسبتھا في الرسائل الجامعیة 
  ) ٪10(من قبل الطلبة و التي مثلت نسبة المنجزة لمقارنة مع الرسائل با) ٪40(نسبة
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و أیضا الصیاغة الواضحة تماما كانت نسبتھا في الرسائل الجامعیة المعدة من قبل األساتذة   
من الرسائل المعدة من طرف الطلبة و ھي نسبة لم نكن ) ٪40(مقابل نسبة ) ٪10(تمثل 

األستاذ أكثر خبرة من الطالب ، و یفترض فیھ أن یكون أكثر  نتوقعھا أبدا ، على اعتبار أن
  !! بالمعاییر المنھجیة من الطالب ؟التزاما 

  
  یوضح ارتباط األھداف بالمشكلة ) : 17(الجدول             

  
  ٪  ك  ارتباط األھداف بالمشكلة

  80  08  مرتبطة تماما
  10  01  مرتبطة

  10  01  غیر مرتبطة تماما
  100  10  المجموع

     
في الرسائل الجامعیة و مدى  ثیتضح من الجدول ، مدى قیمة المشكالت المتناولة بالبح  

من ھذه المشكالت كانت لھا أھداف ) ٪80(األھمیة التي تكتسبھا ، حیث أن ما یمثل نسبة 
واضحة تماما تبرز الغرض المنتظر من وراء بحث ھذه المشكالت ، وان وجد من الرسائل 

، على اعتبار أن ) ٪10(نسبة أھداف بحثھ بالمشكلة تماما ، و ھو ما یمثلمن لم ترتبط 
صاحب ھذه الرسالة لم یذكر أبدا األھداف المتوخاة من وراء بحث المشكلة فما یعتبره ھو 

بع في معالجة المشكلة ، وھي بعض تأھدافا ، ال نراه نحن كذلك ، فھي مجموعة خطوات ست
  .من خطوات منھج تحلیل المضمون 

) ٪10(و بین عدم االرتباط التام و وجود االرتباط التام بین األھداف ، نجد ما یمثل نسبة 
أیضا من الرسائل الجامعیة ، كانت أھدافھا مرتبطة بالمشكلة ، و االرتباط لیس ، على 

حدد لبحثھ ھدفین األول یعتبر ھدفا عاما  –و ھو أستاذ  –اعتبار أن صاحب ھذه الرسالة 
بار ، و أكثر و ھو التحقق من صدق الفروض ، فالفرض وضع أصال لالخت، لجمیع البحوث
  . ار الفروض لیس ھدفا للبحث بل ھو خطوة من خطواتھ كما سبق توضیح ذلك من ذلك اختب

و مجتمع البحث على ، ضمن ھذا الھدف ، ما ینجر عنھ من خدمة و نفع للمجتمع عامةتو 
  .وجھ الخصوص 

نوع الثقافة التي الباحث عن ل فیھاءن مرتبط بالمشكلة ، التي تساأما الھدف الثاني فقد كا 
تؤطر إنتاج العامل ، و ھو سیبحث ھذه الثقافة بمنظور معین سعیا منھ لتبني قضایا المجتمع 

  .برؤیة تتماشى مع واقع ھذا المجتمع 
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  : الخالصة *  

  .داني ذلك ھو فصلنا عن مشكلة البحث ، في جانبھ النظري و المی  
اإللمام بكل األمور النظریة المتصلة البحث ، و  –قدر االمكان  –جانب نظري ، حاولنا فیھ 

  .التي على أساسھا یمكن تقویم المشكلة 
جانب میداني ، صنفنا فیھ تلك المعاییر في فئات للتحلیل كما یحددھا منھج تحلیل المضمون 

ائل الجامعیة ، سعیا منا لالجابة على جزء ، ثم طبقنا ھذه الفئات على مشكلة البحث في الرس
من التساؤل الثاني لبحثنا ، وھو كیف استعملت الرسائل الجامعیة بنائھا المنھجي ؟ و ذلك 

  .من خالل الوقوف على مدى التزام مشكلة البحث في الرسائل الجامعیة بالمعاییر المنھجیة 
اء في لتزمة بالمعاییر المنھجیة سولنقول أن مشكلة البحث كخطوة في الرسائل الجامعیة ، م

و ھي عموما مشكلة تكتسي أھمیة و قیمة تستمد من األھداف  .تحدیدھا أو في صیاغتھا 
  .المرتبطة بھا 

  : ل و ھنا نتساء 
الرسائل  تاذا كان تحدید المشكلة و صیاغتھا من أصعب األمور المنھجیة ، و اذا كان   

عوبة الى حد بعید ، فھل باقي الخطوات في ھذه الجامعیة قد تمكنت من تجاوز ھذه الص
  الرسائل ستكون بنفس المستوى من االلتزام بالمعاییر المنھجیة؟

ھذا ما سنحاول االجابة علیھ في الفصول الالحقة ، لتتبلور اجابتھ أكثر في خاتمة ھذا    
  .الفصل عندما نعمل على مناقشة ھذه النتائج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 74
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 تساؤالت أو فروض البحث
  

  
  .تمھید 

  .فروض البحث  وتعریف تساؤالت  – 1
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  .خالصة 
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  : تمھید  *   

حاولنا في ھذا الفصل تعریف كل من تساؤالت البحث وفروضھ والخروج بتعریف     
  .اجرائي لھما سنلتزم بھ في بحثنا ھذا 

كما حاولنا التطرق ألھمیة التساؤالت والفروض وذلك من خالل الوظائف التي یؤدیانھا     
  .البحث اإلجتماعي في 

   .لمصادر وأنواع الفروض ثم صیاغة التساؤالت والفروض الالزمةكما تطرقنا    
وفي األخیر حاولنا اإلجابة على مدى التزام طلبة الماجستیر بالمعاییر المنھجیة الالزمة    

یر لطرح التساؤالت ووضع الفروض في الرسائل الجامعیة ، ھذا   بعدما تم تحدید ھذه المعای
  .المنھجیة 
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  :فروض البحث وتعریف تساؤالت  – 1
في أي بحث ،  امة ، ال بد من تواجدھات أو فروض البحث ، خطوة منھجیة ھالتساؤال      
بدونھا یصبح البحث عبارة عن عمل عشوائي ال قیمة لھ ، فبالتساؤالت أو الفروض ، ف

  . مشكلة بحثھ أبعادفیھ ، لتقصي  تتضح للباحث معالم الطریق الذي یسیر
التساؤالت تستخدم أكثر في البحوث الكشفیة اإلستطالعیة ، عندما یكون موضوع       

البحث جدیدا أو تندر المصادر العلمیة حولھ ، حیث یمكن اإلكتفاء باإلستطالع والوصف أو 
  ) . 70:  2004معن خلیل عمر، (على التساؤالت واإلستفسارات اإلقتصار 

فرضیات خاصة ، فان طرح وضع بمعنى اذا لم تفرض طبیعة البحث تعدد المتغیرات و      
التساؤالت یعتبر بدیال عن الفرضیات وتقوم بالوظائف المنھجیة نفسھا التي تقوم بھا 

  ) . 99:  2002رشید زرواتي ، ( الفرضیات 
أو الفروض ،  اذن ، طبیعة البحث ھي التي تحدد للباحث استخدامھ للتساؤالت     

( جمل استفساریة والفروض تصاغ في جمل تقریریة ، بینما التساؤالت تأتي على شكل 
  ) . 20:  1995،  6. مجلة العلوم اإلنسانیة ، ع 

وما یفھم من ھذا ، ھو أن التساؤالت یحتم استخدامھا طبیعة البحث ، وھي تؤدي نفس     
استفسار حول الغموض الذي یحیط  الوظیفة التي تؤدیھا الفروض ، والتساؤالت عن

بموضوع البحث ، ھذا اإلستفسار مصاغ في جملة استفھامیة تبدأ بحرف استفھام وتنتھي 
  .بعالمة استفھام 

في ذھن الباحث حول مشكلة  أسئلةوسواء التساؤالت أو الفروض ، فكالھما عبارة عن     
تفسیر جانب أو أكثر من  البحث ، ولیس لدیھ اجابة مؤكدة علیھا ، غرض ھذه األسئلة

المشكلة ، والتساؤل أكثر اتساعا من الفروض ، فالتساؤل ربما یحتوي على أكثر من فرض 
  ) . 72 – 71:  1985محمد شفیق ، ( 

ء األولیة التي یسلم العقل أصلھا اإلغریقي تعني مجموعة المبادىأما الفروض ، فھي في     
وعرفھا أرسطو  ،ا بطریقة مباشرة لشدة عمومیتھابصحتھا ، والتي ال یستطیع البرھنة علیھ

وأنھا المنبع لكل معرفة یكتسبھا نقطة البدء في كل برھنة ، وأنھا المنبع لكل  برھنة : " بأنھا 
 ) . 72:  2007ة وآخرون ، فیروز زرارق" (اإلنسان 

  :  او في عصرنا الحالي نجد عدة تعاریف للفروض نذكر منھ   
" عالقة عامة بین مجموعة من الظواھر  ھاالباحث یتمثل فی خیالع من تنب ةالفرض فكر"    
  ) . 137:  1970محمد فتحي الشنیطي ، ( 
مبدئیة تربط بین الظاھرة موضوع البحث ، و بین أحد العوامل الفرض عبارة عن فكرة "    

دھما مستقل بة لھا ، أو أنھ عبارة عن فكرة مبدئیة تربط متغیرین أحبھا ، أو المسب ةالمرتبط
  ) . 73-  77:  2007ة و آخرون ، قفیروز زرار" ( و اآلخر تابع 

الفروض ھي فكرة مبدئیة تبحث العالقة بین الظواھر قید البحث ، و العوامل المؤثرة "    
فیھا ، و الباحث غیر متأكد من صحة فروضھ ، لذا یحاول اختبارھا  و تجریبھا بالبحث 

  ) . 45:  1994د الحسن ، إحسان محم( العلمي المیداني 
  

والمؤكد أنھا  ،تتفق على أن الفرض عبارة عن فكرة تحوي عالقة،ھذه التعریفات الثالثة    
  .عالقة بین متغیرات مشكلة البحث
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و التعریفات نفسھا تجمع على أن الفرض عبارة عن فكرة في عقل الباحث ، و المؤكد    
ھي نتیجة تراكمات معرفیة كثیرة في ذھن الباحث أیضا أن ھذه الفكرة لم تأتي من عدم ، بل 

  .اكتسبھا من مصادر مختلفة 
ل و إذا كان التعریف األول یقر بأن الفرض فكرة تنبع من الخیال ، فالمؤكد أیضا أنھ الخیا   

تلمع في ذھنھ فكرة و یحضر في عقلھ  اتھ و تجاربھالعلمي ، فالباحث من خالل مالحظ
و یجرب ، فاذا كانت ھذه الفكرة صحیحة أثبتت التجربة ذلك  لیالحظ دخاطر ، و ھو یعو

قدرة الباحث اإلبداعیة ، و  ىوالعكس ، فالفرض لون من اإلبتكار یعتمد الى حد كبیر عل
  .على تمرسھ في تحلیل العالقات بین الظواھر

 بفضل إالو ال یثمر  ج، و  البحث ال ینت إقدامھإذن الخیال ھنا دلیل على جرأة الباحث و     
ما نمت لھذه الجرأة، ذلك ألننا لو اعتبرنا عمل الباحث عمال روتینیا لما تقدمت األبحاث و 

  ). 138:  1970محمد فتحي الشنیطي ، ( المعرفة العلمیة 
  

  : كما نجد التعریفات التالیة    
:  1995عمار بوحوش ، " ( ة ، أو متوقعة للمشكلة قید البحث الفروض حلول محتمل"    
36 . (  
 2007: فیروز زرارقة و آخرون " ( الفرض عبارة عن عالقة احتمالیة بین متغیرین "   
:71. (  

في الحیاة الفرض عبارة عن احتمال یتضمن برھنة ، أو رفض وجود عالقة سببیة "   
منظمة ، أو  قواعد  علىاإلجتماعیة ، یقام على األساس النظري ، أو المالحظة السابقة ، أو

بصورة مباشرة  دس الذي یسلم العقل بصحتھ ، و ال یتمكن الباحث من البرھنة علیھعلى الح
  ) . 62:  2004معن خلیل عمر ، (لشدة عمومیتھ 

 
تجمع على أن الفرض عبارة عن احتمال یتوقع وجود عالقة ، ھذه التعریفات الثالثة       

صحتھ أو خطئھ البد من قد یكون صحیحا وقد یكون خاطئا ، وللوقوف على ، بین متغیرات 
اتباع خطوات منھجیة معینة ، وھو كذلك احتمال یستقى من مصادر مختلفة ، وال یوضع 

  .بشكل عشوائي ، بل ھو مضبوط بقواعد تنظمھ شكال ومضمونا 
  

  : ما نجد تعریفات أخرى تشیر الى كما ھذا     
حث لتنظیم تفكیره في حل ، أو تخمینات ذكیة ، یقدمھا البا الفروض ھي مواقف مبدئیة"     

  ) . 115:  1999فضیل دلیو وآخرون ، .( "مشكلة البحث 
الفروض عبارة عن حلول اجتماعیة لمشكلة البحث ، وھي حقائق متصورة ، تنبعث من "    

من خالل برھنة  ،خیال الباحث في شكل تخمینات محسوبة تسعى لتفسیر الظاھرة المبحوثة
  ) . 67:  1985محمد شفیق ، ( یعالجھا الفرض أو رفض وجود عالقة أو سببیة 

الفرض یعتبر تخمین معقول مبني على الدلیل الذي یمكن الحصول علیھ عند وضع ھذا "    
  ) . 89:  1989أحمد بدر ، " ( الفرض 
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بل ،تجمع ھذه التعریفات على أن الفرض تخمین ، لكنھ لیس التخمین المبني على الظن     
ب ، ومعقول، یقوم بھ الباحث لیفسر الغموض الذي یحیط بموضوع ،محسوھو تخمین ذكي 

  .البحث 
في تبصر العالقات وھي قدرة تتفاوت بمعنى یرتبط بمدى قدرة الباحث فھو تخمین ذكي ،    

  .من باحث الى آخر 
حیث أنھ یلتزم بمعاییر منھجیة تساعده على ،بمعنى غیر عشوائي  ،وھو تخمین محسوب    

  .للغموض الذي یحیط بموضوع البحث  التفسیر الجید
وھو تخمین معقول ، بمعنى بعید عن القیم الفلسفیة واألخالقیة ، حیث یمكن اختباره     

  .والتأكد من صحتھ أو خطئھ 
  
  : وھناك من یعرف الفروض كاآلتي    

الفروض ھي التعمیمات التي لم تثبت صحتھا ، والتي یحاول الباحث أن یتحقق من "    
:  2007فیروز زرارقة وآخرون ، " ( ا لیتخذھا سبیال الى فھم الظواھر وتفسیرھا صحتھ

72 . (  
ریة یعني مصطلح الفرض العلمي نظریة لم تثبت صحتھا في بدایة البحث ، اال أن النظ "  

احسان محمد الحسن ، " ( صحتھ في نھایة البحث  تثبتھي نفس الفرض العلمي بعد أن 
1994  :45 . (  

  
ھما تعریفان یشیران الى أن الفرضیة ھي تعمیم أو نظریة ، وھي مصطلحات قاسمھا و    

حل المشكلة بناء على البحث ، واذا كان ھناك فرق ، فالتعمیم ھو النتیجة التي ھوالمشترك 
والنظریة ھي الفرض النھائي الذي یتوصل الیھا في البحث بعد التأكد من صحة الفرض ، 

  .لة وبراھین تأكد صحتھ بناء على أدت
  

سواء كان فكرة أو حلول محتملة ، أو تخمین  ،فان كل تعریف للفرض العلمي ،وعموما     
المتغیرات التي یحددھا الباحث  إلىیشیر ضمنا أو صراحة  إنما، أو تعمیم أو نظریة ، 

  .التي تشكل بناء الفروض  –لموضوع بحثھ  كإطار
حول الغموض الذي یحیط بموضوع البحث اذن كل من التساؤالت والفروض یدوران     

  .ویحاوالن ازالة ھذا الغموض 
  .كل من التساؤالت والفروض یتضمنان عالقة بین المتغیرات     
  .كل من التساؤالت والفروض تضبطھما معاییر منھجیة لصیاغتھما     
  .كل من التساؤالت والفروض یؤدیان وظیفة في البحث     

  
      : تعریف التساؤالت والفروض اجرائیا حیث نقول  وعلى ضوء ما سبق یمكن 

حیط بموضوع تستفسر عن الغموض الذي ی التساؤالت عبارة عن جملة استفھامیة "   
  " .البحث 

الفروض عبارة عن جملة تقریریة تقدم تفسیرا مؤقتا للغموض الذي یحیط بموضوع "   
  " .البحث 
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  :تساؤالت و فروض البحث وظیفة  – 2  
  : مالحظتین  دھنا نود أن نور    

 ،سبق تأكید ذلك كما ،أولھما أن التساؤالت تؤدي نفس الوظیفة التي تؤدیھا الفروض     
وعلیھ فعندما نتحدث عن وظیفة الفروض فنحن نتحدث في نفس الوقت عن وظیفة 

  .التساؤالت في البحث 
قون الى أھمیة الفروض أن أغلب المتخصصین في المنھجیة عندما یتطر: ثانیھما      

العلمیة فانھم یتحدثون عنھا من خالل تلخیصھم ألھم الوظائف التي تؤدیھا الفروض في 
لھذا وحتى ال نقع نحن في التكرار ، فقد فضلنا التطرق مباشرة الى وظیفة البحث العلمي ، 

  .الفروض ، والتي تبرز من خاللھا أھمیة ھذه الفروض 
  : في البحث العلمي متعددة نذكر منھا  وعموما ، وظائف الفروض    

  
  : الفروض تمكن الباحث من تحدید مشكلة بحثھ  – 1 – 2 

انطالق الباحث نحو حل مشكلتھ البحثیة بغیر فروض ، یؤدي في معظم األحیان الى البعد     
قیقیة ، عن تحقیق ذلك الھدف ، فضال عن ضیاع ما بذلھ من جھد ووقت ومال دون فائدة ح

والصدفة ال یمكن الوثوق بھا وحدھا ،  لصدفة في تحقیق ھدفھ اظرا إلعتماده على وذلك ن
لمشكالت في البحوث العلمیة  ، ومن ھنا فان لجوء الباحث إلستخدام لعلى األقل كحل 

الفروض یباعد بینھ وبین المعالجات السطحیة من جھة ، ویتیح لھ من جھة أخرى ، تحلیل 
من تحدید مختلف العوامل والمعلومات المتصلة ة ، كما تمكنھ كل العناصر المتصلة بالمشكل

بموضوع بحثھ ، وربطھا معا في سیاق تصوري منظم والتعبیر عن ذلك كلھ في عبارات 
  ) . 63:  1982صالح مصطفى الفوال ، (شاملة 

اذن ، الفروض توفر حال لمشكلة البحث بأقصر الطرق ، حیث أنھا توفر على الباحث     
المال والجھد ، كما أنھا تساعد الباحث على تقدیم حل یشمل كل أبعاد المشكلة الوقت و

  .موضوع البحث 
  
  الفروض تحدد العالقة بین الموضوع المبحوث والحقائق المتصلة بھ  – 2 – 2 

والحقائق المتصلة بالموضوع المبحوث ، أمر لھ خطورتھ وأھمیتھ  جمع واختیار البیانات   
 الحقائق التي یتصورلمختلف  المطروحة ، ولو سار الباحث في جمعھ في حل مشكلة البحث

أنھا تتصل بموضوع بحثھ ، دون تمییز أو تمحیص، فسوف ینتھي بھ المطاف الى حشد كم 
ولكن  ،ھائل من الحقائق التي ال تجمعھا وحدة منطقیة ، أوال تخدم الموضوع المبحوث

ع من الحقائق ما یتصل بموضوع بحثھ اإلنطالق من فروض معینة سوف یمكنھ من أن یجم
صالح مصطفى ( فقط وخاصة أن الفروض سبق أن مكنتھ من التحدید الدقیق لمشكلة بحثھ 

  ) . 64 – 63:  1982الفوال، 
وحقیقة جمعھا حول  معلومة،على تحدید ھدف لكل  إذن،الفروض تساعد الباحث ف    

لھذه المعلومات اذ كل واحدة منھا موضوع بحثھ ، بحیث ال تكون ھناك عشوائیة في عرضھ 
  .تتصل ببعد من أبعاد المشكلة 
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   :العلمیةالفروض تحدد الشروط التصمیمیة للبحوث  – 3 – 2 
تحدید مختلف اإلجراءات المتصلة بالعملیة  إلىالفروض تعمل كموجھات تقود الباحث     

ات المالئمة لجمع البحثیة ، فالفروض مثال یمكن أن تساعد في تحدید واختیار األدو
وكیفیة  وطریقةإختیار العینة المعلومات ویمكن أیضا أن تساعد في تحدید شكل األسئلة

  ) . 64:  1982صالح مصطفى الفوال ، ( التعامل مع المعطیات المجموعة احصائیا 
 بحثھ،سلكھ في حل مشكلة في رسم معالم الطریق الذي ی إذن لباحثالفروض تساعد ا    

تھا لھ في اختیار أدوات جمع البیانات األكثر مالءمة لموضوع بحثھ والتي لھا وذلك بمساعد
أكثر فاعلیة في جمع بیانات ذات صلة مباشرة بھذا الموضوع فضال عن أنھا تساعد الباحث 

  .في تحدید مصدر ھذه البیانات وكیفیة معالجتھا 
  
  : الفروض تعد مصدر الھام لبحوث جدیدة  – 4 – 2 

ھي وسیلة تفسیریة الستجالء األسباب  وإنماالعلمیة لیست غایة في حد ذاتھا ،  فالفروض     
حدوث الظاھرة بالشكل الذي حدثت علیھ ، وقد تفسر الفروض المقترحة  إلىالتي أدت 

لمشكلة وقد ال تفسرھا ، وفي كلتا الحالتین سوف تثیر لدى الباحثین ، عدة تساؤالت سواء ا
ي في حد طبیعة مشكلة البحث ذاتھا ، وھذه التساؤالت ھ حول طبیعة الفروض ، أو حول

الواجب ، أو  االھتمامذاتھا فروض احتمالیة تنم عن أن جانبا من المشكلة لم یأخذ حظھ من 
دراسة ، وھكذا تتولد عن  إلىقد تنم عن صلة المشكلة المبحوثة بمشكلة أخرى تحتاج 

مشكلة جدیدة  إطارمترابط لتشكل الفروض تساؤالت ، والتساؤالت تتجمع في نسق فكري 
  ) . 65:  1982صالح مصطفى الفوال ، .( وجدیرة بالبحث 

ثیر من ھا الباحث في نھایة بحثھ قد توما نفھمھ من ھذا الطرح ، أن النتیجة التي یصل الی    
تقي منھ التساؤالت ما قد یشكل فروضا لبحوث أخرى الحقة وربما تكون كمصدر یس

التراكم  ثھم ویحاولون تقصیھا وھذا ما یخلقفي بحو دیدة یتبینونھا الباحثین مشكالت ج
  .المعرفي 

  
كانت تلك ھي وظائف الفروض ، فان التساؤالت تؤدي نفس الوظائف   إننقول  وعموما،    
بھا یغطي الباحث أبعاد مشكلتھ ، ویعرف ما یلزمھ من أدوات لجمع بیانات ذات صلة  إذ

لكل جوانبھا ، بالتساؤالت یعرف المصدر الذي تجمع منھ  مباشرة بمشكلة بحثھ ومغطیة
البیانات وأكثر من ذلك یحدد كیفیة اختیار ھذا المصدر ، كما أن الباحث بالتساؤالت یعرف 

یعالج بیاناتھ بمعنى التساؤالت أیضا توفر على الباحث الوقت والجھد والمال لیصل  كیف
ما یصل الى ھذا الحل ، یثیر من التساؤالت بحثھ بأقل التكالیف ، وھو عندحل مشكلة  إلى
  طلق من ھذه التساؤالت لتشكل منھا فروضا جدیدة نترى ما یمھد األرضیة لبحوث قادمة األخ

  
  : مصادر فروض البحث  – 3   
كما سبق وأن أشرنا ، الفروض ال تأتي من العدم ، بل ھناك مصادر یمكن للباحث أن   

  : ھذه المصادر في  زإیجایستقي منھا فروضھ ، ویمكن 
  : مجال تخصص الباحث  – 1 – 3     
 –كما سبق ذكر ذلك  –مجال تخصص الباحث ھو المصدر األول الختیار مشكلة البحث   

وبالمثل یمكن القول أن مجال التخصص ھو المصدر الرئیسي الذي یستمد منھ الباحث 
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ست اال فروضا تمت دراستھا فروضھ ، فالنظریات التي توصل الیھا الباحثون السابقون لی
وقد تستنبط منھا فروضا جدیدة قابلة لالختیار، تكون ارھا للتأكد من مدى صحتھا ، بواخت

  ) .  180:  1982عبد الباسط محمد حسن، ( أساسا لدراسة جدیدة 
اذن ، معرفة الباحث بالدراسات السابقة في مجال تخصصھ والمتصلة بموضوع بحثھ أمر   

مھ التفسیر للغموض الذي یحیط بھ وھو تفسیر قد یبنى علیھ فروضھ ، ثم ضروري ، قد یلھ
  .ینطلق لیختبرھا 

  :  اإلطالع العام – 2 – 3   
ولیس  حیث یمكن للباحث أن یجد في العلوم األخرى أیضا مصدرا یستقي منھ فروضھ    

ة من قیم ھذا فحسب ، بل یستطیع أن یستفید من ثقافة المجتمع ، بما تشملھ ھذه الثقاف
:  1982عبد الباسط محمد حسن ، . ( واتجاھات وتقالید وآراء شائعة في صیاغتھ للفروض 

180 . (  
اذن ، ال یجب على الباحث أن یكون منعزال عن التراث اإلنساني ، سواء مجال العلوم    

ض یمكن أن یجد فیھا بعحیث  األخرى أو ثقافة مجتمعھ ، أو األحداث الراھنة في المجتمع ،
  .الحقائق التي تساعده على وضع فروض تفسر حدوث المشكلة موضوع بحثھ 

كما أن اطالع الباحث على التراث الشعبي ، والسیر الشعبیة ، أو بعض الحكم  واألمثال     
ة ، أو فیلم سنیمائي ، أو قراءاتھ لروایة أو واألقوال المأثورة ، أو حتى اطالعھ على مسرحی

األمور تشكل الھامات یبدع من خاللھا  الباحثون ، فروضھم حول  الخ ، وكل ھذه...قصة 
  ) . 66:  1982صالح مصطفى الفوال ، ( موضوع البحث 

ي كثیرین من علماء المنھجیة بعد أھم وسیلة ذھنیة أالفرض في ر:  خیال الباحث – 3 – 3  
بین اك عالقة  اذن ھن ،لدى الباحث وظیفتھ األساسیة أنھ یوحي بتجارب أو مالحظات جدیدة

على قدرة الباحث الذھنیة أوال على تخیل العالقات بین األشیاء ، وعلى طاقتھ الذھنیة ثانیا 
 التي  اإلبتكار ، ألن قدرة الباحث على تخیل العالقة بین المشكلة األسباب التي تؤدي الیھا ھي

صالح (حثھا الى ابتكار الحلول التي یعتقد أنھا مناسبة للمشكالت التي یب سوف تدفعھ
  )  66:  1982مصطفى الفوال ، 

وخیال الباحث یعتمد على معرفتھ السابقة التي ھي أساس حدة الذھن والقدرة على     
اإلبتكار ، وھي الحافز الذي یدفع العقل الى التفكیر ، ویحفزه الى تصور العالقات بین 

  ) . 181:  1982عبد الباسط محمد حسن ، ( الظواھر 
ل قدرة ذھنیة متفاوتة من باحث الى آخر ، وفیھا یظھر تمیز البحوث عن بعضھا والخیا      

البعض ، في كیفیة صیاغة التساؤالت أو الفروض ، وفي كیفیة تحدید اإلجراءات المنھجیة 
  .المناسبة لمعالجة المشكلة ، وأیضا في كیفیة استخالص النتائج 

   
          :   اإلستنباط والقیاس – 4 – 3 

أو انحرافا للظاھرة المبحوثة مع النظام العام للمجتمع فانھ  قاندما یالحظ الباحث اتساع   
أن ذلك اإلتساق أو اإلنحراف انما یحدث نتیجة ألسباب یحتمل أن تكون ھي العامل یستنتج 

المؤثر في حدوث ذلك اإلتساق أو اإلنحراف ، وھذه األسباب المحتملة ھي الفروض بالطبع 
ن القوانین األساسیة للمجتمع من عاإلنحراف مثال  نبھ الباحث ھو أنھ استنبط أ، وكل ما قام 

  .خالل الظاھرة المبحوثة ربما یكون راجعا ألسباب معینة 
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أما القیاس فینھض على قیاس المجھول على المعلوم ، بمعنى أن الباحث وھو یبحث عن     
یكتشف الباحث بعض أوجھ التشابھ ، حل لمشكلتھ ، علیھ أن ینظر في البحوث السابقة ، فقد 

ومن ثم یحلل ذلك التشابھ بین ما انتھى الیھ بحث مشكلة سابقة ، وبین مشكلتھ ھو ، ویقرر 
الى أي مدى یمكن أن یفید ذلك في طرح حلول احتمالیة لمشكلتھ ، وعندئذ قد ینطلق الباحث 

قفین ، القدیم والجدید من ذات الفروض وقد یطورھا وذلك على حسب درجة التشابھ بین المو
أن اإلستنباط والقیاس ان لم تدعمھما خیرة الباحث وقدراتھ الشخصیة  اإلعتبارفي مع األخذ 

  ) . 67:  1982صالح مصطفى الفوال ، ( ، قد یكونان عامل تعویق وتضلیل 
  :  المناقشات والحوار – 5 – 3  

ألستاذ أو حوار مع مسؤول ،  قد یجد الباحث في مناقشة یجریھا مع زمیل أو استشارة    
مصدرا لفروضھ من خالل ما یبدیھ كل من ھؤالء من حلول مبدئیة للمشكلة المطروحة ، 
ألنھ خالل الحدیث یدلي كل واحد بتصوراتھ حول أنسب الحلول ، وعلى الباحث بعد كل 
مناقشة حوار ، أن یمحص وجھات النظر تلك وسوف یقوده ذلك الى صیاغة فروض ربما 

  ) . 67:  1982صالح مصطفى الفوال ، ( في متناولھ مثال  كانت
  
  : أنواع الفروض  – 4  
: لقد حددت للفروض أنواع متعددة ، اختلفت من باحث الى آخر ، وفي ما یلي بیان ذلك  

  : فعبد الباسط محمد حسن یرى أن الفروض العلمیة على أنواع ثالثة ھي 
  ) : البحثیة ( الفروض العاملة    
وھي الفروض التي یستنبطھا الباحث من نظریات علمیة سابقة ، ویضعھا في صیغة     

قابلة لإلختبار ، ولذلك فمن الضروري أن یكون الباحث ملما بالجوانب النظریة قضایا 
  .للموضوع الذي یدرسھ ، حتى تكون الفروض التي یضعھا على درجة كبیرة من الصحة 

  : الفروض الصفریة   
، تقلیال الحتماالت التحیز ، كأن یقول الباحث بأنھ ال توجد  سلبیةتصاغ بطرقة  وھي التي    

عالقة ین الوضع الطبقي ومعدل اإلنجاب ، وفي ھذه الحالة فان قبول الفرض الصفري ، 
) اإلنجاب ( والمتغیر التابع ) الوضع الطبقي( یعني وجود سلبیة بین كل من التغییر المستقل

جود عالقة ایجابیة بین المتغیرین ، ویقتضي ھذا وجود فرض بدیل كما أن رفضھ معناه و
  .یمكن قبولھ في حالة رفض الفرض الصفري 

  : الفروض اإلحصائیة   
اإلحصائیة ، فاذا وھي التي یمكن قیاسھا والتحقق من صحتھا باستخدام اإلختبارات    

تلفة بالمدینة ، وبین افترض الباحث وجود عالقة بین اإلقامة في المناطق السكنیة المخ
متوسط الدخل ، فانھ في ھذه الحالة یستطیع أن یحسب متوسط الدخل في عدد من األحیاء ، 
التي تختلف في مستواھا اإلجتماعي واإلقتصادي ، ویختبر داللة الفروق بینھا ، فاذا كانت 

:  1982.( الفروق حقیقیة أمكن قبول الفرض احصائیا وبالعكس اذا كانت الفروق ظاھریة 
179 – 180 . (  

الباحث ھنا ، لم یعتمد على معیار واحد في التصنیف ، حیث أن الفروض األولى صنفت   
من حیث المصدر الذي استقیت منھ ، والفروض الثانیة صنفت من حیث الصیغة التي 
عرضت بھا الفروض ، أما الثالثة فقد صنفت من حیث الكیفیة التي عولجت بھا ھذه 

  .الفروض 
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  : عمار بوحوش فیرى أن الفرضیة تتخذ شكلین ھما  أما
  : فرضیة مباشرة بصیغة اإلثبات       

توجد فروق احصائیة بین : " أي أن تصاغ الفرضیة بشكل یثبت عالقة بین متغیرین مثل   
ان مثل ھذه الفرضیة تؤید وجود " . اتجاھات الطالب والطالبات نحو التعلیم المختلط 

  .الفروق 
  : ة صفریة بصیغة النفي فرضی    
ال توجد فروق : أي أن تصاغ الفرضیة بشكل ینفي وجود عالقة بین متغیرین مثل   

فالباحث ھنا ینفي وجود " علیم المختلط تاحصائیة بین اتجاھات الطالب والطالبات نحو ال
  ) . 39:  1995( الفروق 

ف وھو صیغة الفروض بمعنى نالحظ ھنا ، أنھ تم اإلعتماد على معیار واحد في التصنی    
  .صیغة اإلثبات وصیغة النفي 

أما معن خلیل عمر فیتحدث عن فرضیة العدم والفریة البدیلة ، فیقول أن فرضیة العدم    
تعني ، عدم وجود عالقة بین متغیرات الفرضیة ، وھي تقدم خدمة كبیرة ذات نفع أكثر من 

قة ، ألن رفض فرضیة البحث الحقیقیة ، ، أي التي ال توجھھا فكرة ساب  جةالمالحظة الف
وقبول فرضیة العدم ، یعني عدم صحة الفرضیة الحقیقیة وعدم صحة العالقة السببیة التي 
وضعھا الباحث في بدایة بحثھ ، وتعني أیضا البحث عن ظواھر جدیدة كانت مجھولة عن 

" ضیات البدیلة الفر" ، اضافة الى ما تقدم یوجد نوع ثالث من الفرضیات یسمى الباحث 
التي ال تعني نقص أو رفض فرضیة البحث ، كما تھدف الیھ فرضیة العدم ، بل ھي تتضمن 

فرضیة البحث ، على أال تخرج عن جوھر متغیرات تختلف  عن المتغیرات التي تضمنتھا 
یمكن للباحث في ھذه الحالة أن  –فرضیة العدم  –موضوع البحث ، أو عدم اثبات نقیضھا 

  ) . 68:  2004. ( رضیة بدیلة عن فرضیة البحث والعدم یستخدم ف
فرضیة البحث  وفرضیة : یقدم لنا ثالثة أنواع من الفروض وھي اذن ، معن خلیل عمر    

  .العدم والفرضیة البدیلة 
  .تعني وجود عالقة بین المتغیرات الفرضیة : فرضیة البحث    
یرات الفرضیة وتأتي بعد رفض فرضیة عالقة بین متغتعني عدم وجود : فرضیة العدم    

  .البحث 
وتعني وجود عالقة بین متغیرات تختلف عن متغیرات مشكلة  البحث : فرضیة بدیلة    

  .وتأتي بعد رفض فرضیة البحث وفرضیة العدم 
وكأن الباحث ھنا ، علیھ دوما اإلنطالق في بحثھ من فروض في صیغة اثباتیة تتضمن   

  .رات وجود عالقة بین المتغی
  :فیرى أن ھناك ثالثة أنواع من الفروض ھي      Maurice Angersأما   

  : فروض بمتغیر واحد      
وھي فروض تركز على ظاھرة واحدة تبحثھا وتحاول أن تنبأ بكیفیة تطورھذه الظاھرة    

سیتتبع البحث ظاھرة " ارتفع الفقر في العالم منذ عشر سنوات : " وحصر حدودھا مثل 
  .البحث ھنا طبیعة وصفیة أن  خالل العشریة األخیرة حیث  الفقر
  : فروض بمتغیرین     
وھي فروض تتضمن عالقة بین متغیرین أساسیین یتوقع أن أحدھما یرتبط باآلخر ، وھو   

أكثر أنواع الفروض العلمیة استخداما ھدفھا ھو فھم الظواھر ، ھذه العالقة قد تتضمن عالقة 



 84

لمتغیرین بحیث أن تغیر واحد منھما مرتبط باآلخر ، كما قد تتضمن تالزمیة تربط بین ا
  .عالقة سببیة بمعنى أن أحد المتغیرین ھو سبب وجود اآلخر 

  :فروض متعددة المتغیرات    
النساء األقل انجابا ھن األكثر : " وھي فروض تتضمن عالقة بین عدة متغیرات مثال  

جاب والتعلیم والدخل اذن اإلن" تحضرا  تعلیما ، وصاحبات دخل مرتفع ، واألكثر
والتحضر، أربع متغیرات مرتبطة ، یمكن أن تصاع أیضا كفرضیة بمتغیرین في اطار 
عالقة تالزمیة أو عالقة سببیة مثل التحضر یرفع المستوى التعلیمي للمرأة ، ھذا األخیر لھ 

أو احتمال بین المفاھیم  تأثیر ، على إنجاب المرأة ودخلھا ، والعالقة ھنا ما ھي اال تنبؤ
حد ھذه المتغیرات ھو سبب حدوث المتغیرات األخرى أاألربعة والتي تنص على أن 

)Maurice Angers ، 1997  :106 – 107 . (  
وھنا نقول أن الفرضیات المتعددة المتغیرات أو المركبة ، تؤدي الى صعوبة في التجریب    

ببي واحد بالنتیجة ، ولم تحصل برھنة عالقة والتفسیر ، ألنھ قد تبرھن عالقة متغیر س
المتغیر المستقل الثاني بھا ، وھنا تحصل اشكالیة  برھانیة ، اذ ال توجد برھنة نصفیة في 

  ) . 63:  2004، معن خلیل عمر( البحوث اإلجتماعیة المیدانیة 
رشید ( ھذا كما نجد من یصنف الفروض الى فروض وصفیة وفروض تفسیریة      

  ) . 95:  2002: ي زروات
  .بط بطبیعة البحث التي تتعدى حدود الوصف تتر: فروض وصفیة    
  .تحاول تفسیر العالقة الموجودة بین المتغیرات : فروض تفسیریة   

  :  صیاغة التساؤالت أو فروض البحث – 5     
ة سواء التساؤالت أو فروض البحث كالھما عبارة عن أسئلة في ذھن الباحث حول مشكل  

البحث ، وھي استفسارات أو تفسیرات یقدمھا كمحاولة إلزالة الغموض الذي یحیط 
مقصورة على البحث فقط ، كان ال بد موضوع وحتى ال تبقى ھذه التساؤالت أو الفروض ب

" من نقلھا لآلخرین ، وھذا النقل یظھر في تقریر البحث ویسمى من الناحیة المنھجیة ب 
  " .حث صیاغة تساؤالت أو فروض الب

  .فصیاغة الفروض ، معناھا عرض ھذه الفروض في صیغة معینة    
  : فرشید زرواتي یرى أن ھناك ثالث صیغ لعرض الفروض ھي   

مثل كلما زادت وتیرة النمو الصناعي في المدن زادت الھجرة من الریف : الصیغة اإلثباتیة 
  .الى المدینة 

ة وتیرة النمو الصناعي في المدن الى زیادة مثل یمكن أن تؤدي زیاد: الصیغة اإلحتمالیة 
  ) . 95:  2002( الھجرة من الریف الى المدینة 

یمكن اعتبار الصیغة األولى والثالثة فقط صیاغة للفروض ، أما الصیغة الثانیة ال یمكن     
استفھامیة خاصة بصیاغة التساؤالت حیث یقول أن تكون صیاغة للفروض ، بل ھي صیغة 

الفروض تصاغ في جمل تقریریة ، بینما التساؤالت تأتي على شكل جمل "  :فضیل دلیو 
  ) . 20:  1995،  6. ع (استفساریة  

محمد طلعت ( ھذا باإلضافة الى أن التساؤل یبدأ بحرف استفھام وینتھي بعالمة استفھام    
  ) . 66:  1971عیسى ، 

: القة بین متغیرین مثل اخباریة تقریریة تعبر عن ع ةاذن ، الفروض تصاغ في جمل  
التدریب المھني یساھم في زیادة انتاجیة العمل ، على أن یكون باإلمكان قیاس ھذه 
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یعتمد الباحث أسلوبا ارھا ، وقد بغیرات ، أي أن صیاغة الفروض تستوجب امكانیة اختتالم
 فضیل( آخر في صیاغة الفروض كأن یحدد الفرضیة العامة ویستنبط منھا فرضیات فرعیة 

  ) . 118 – 117:  1999دلیو وآخرون ، 
الفرضیة العامة عبارة عن تفسیر احتمالي شامل للظاھرة وعندما تثبت أمام التجربة    

  .وتتحقق صحتھا ، فانھا تصبح في شكل نظریة للبحث تفسر الظاھرة التي سببت المشكل 
ا تثبت أمام والفرضیات الفرعیة ، عبارة عن عناصر فرعیة للفرضیة العامة وعندم   

رشید ( التجربة ، وتتحقق صحتھا ، فانھا تصبح قوانین تحكیمیة بغیة التحكم في الظاھرة 
  ) . 97:  2002زرواتي ، 

وصفوة القول ، ان التساؤالت بطبیعتھا اإلستفھامیة اإلستفساریة ، والفروض على     
أما المتغیر فھو .  ن اختالف صیاغاتھا ، عبارة عن جملة تقریریة تتضمن عالقة بین متغیری

واحدة أو عدة قیم تجریبیة ، مثل متغیر الدخل الذي یتضمن قیمة عبارة عن قیمة تجریبیة 
: دخل عال ومتوسط وواطي ، أو متغیر الطبقة اإلجتماعیة الذي یتضمن ثالث قیم ھي 

معن ( ذكر وأنثى : الثریة ، والوسطى ، والفقیرة ، ومتغیر الجنس الذي یتضمن قیمتین 
  ) . 63 – 62:  2004خلیل عمر ، 

  : ھذا وتنقسم المتغیرات الى   
  .وھو العامل الذي یسبب الظاھرة : متغیر مستقل      
یجة لتأثیرات توھو العامل الذي یتبع العامل المستقل ، والذي یظھر كن: متغیر تابع       

  .المتغیر المستقل 
ودة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع ، وھي العوامل الموج: المتغیرات المتداخلة      

  : وترتبط ھذه المتغیرات بعالقتین 
حدوث تغیر في المتغیر التابع یتناسب والمتغیر تنص على ضرورة : اما عالقة سببیة        

  .الذي طرأ على المتغیر المستقل 
تغیرین تتمیز وھي العالقة التي تنص على وجود عالقة بین م: واما عالقة وظیفیة       

فیروز ( بب والنتیجة سبوجود ارتباط بینھما ، أي انھما یتالزمان في التغیردون تحدید ال
  ) . 72 – 71:  2007زرارفة وآخرون ، 

  
  : معاییر منھجیة لتقویم تساؤالت أو فروض البحث  – 6     
یر المنھجیة بجملة من المعای اإللتزامعند طرح تساؤالت البحث أو وضع فروضھ ال بد من   

  .امل لوظیفة كل واحدة منھما التي تضمن األداء الك
وعموما ھذه المعاییر ال تشكل موضوع خالف بین المھتمین بالمنھجیة ، فقط بعضھم    

  : یذكرھا بشكل مفصل والبعض اآلخر یطرقھا بصورة موجزة ، وفیما یلي بیان ذلك 
  : مراعاة المعاییر المنھجیة التالیة  ھناك من یرى أنھ عند صیاغة التساؤالت ال بد من  

الوضوح والدقة وتجنب أي غموض أو لبس أو تداخل حتى ال تبقى األمور بغیر حسم وال     
    .تحدید 

  .المام ھذه التساؤالت بجوانب الموضوع   
  .ارتباط التساؤالت بمشكلة البحث   
  .أن تكون التساؤالت مصاغة بطریقة تسمح باختبارھا   
  .تضمینھا األحكام القیمیمة أو الفلسفیة  تجنب  
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  .ضرورة ارتباطھا بالفھم والتفسیر   
یتطلب صیاغة التساؤالت اإلختصار والوضوح ، وتجنب األسئلة المغلقة ، الصیاغة   

، علي غربي وآخرون ( الصحیحة ، التحدید الدقیق والواضح لما نریده من كل تساؤل 
2000 – 2001  :45 . (  

  :ر یمكن إنجازھا في اآلتيو ھي معایی
  .بمعنى الواضحة، الموجزة ، الدقیقة ، القابلة لإلختبار ، المحددة : الصیاغة الصحیحة   - 
  .ارتباط التساؤالت بمشكلة البحث - 

  : أما محمد شفیق فیرى أن الفرض یبنى على مجموعة من المعاییر المنھجیة الصحیحة
  .دحدومبسطا و واضحا، یؤدي إلى معنى م یكون أن

أن تصاغ في شكل موجز و مبسط على ھیئة قضایا واضحة و مختصرة، یمكن التحقق 
  . منھا

  .العلمیةأال یتعارض الفرض مع الحقائق الثابتة و القوانین و النظریات  - 
  .أال یكون بدیھي، ال مجال للشك فیھ - 
  .  أن یكون معموال، أي یمكن تحقیقھ - 
  .  أن یكون خالیا من التناقض - 

    .أن یكون بعیدا عن المغاالة و یقبل التحقیق - 
  .أال یكون تصمیم الفروض محددا إلدراك الباحث تفكیره - 
  .صحتھ  دمإذا ثبت ع صممھ،ألن یتخلى عن الفرض الذي  مستعدا،أن یكون الباحث  - 
        .بطالنھأن یصاغ الفرض على نحو یسمح بإثبات  - 
و ال یتضمن أكثر من إجابة واحدة ، فالفروض أن یكون الفرض واضح المعنى تماما ،  - 

قة بین العدید من المتغیرات تؤدي ألى صعوبة في التجریب المركبة ، التي تنطوي على عال
  .و التفسیر معا 

و محققا للغرض منھ ، و أن یعطي إجابة  البحث،أن یكون الفرض متماشیا مع ھدف  - 
  .واضحة للمشكلة المحددة 

ظواھر اجتماعیة عامة ، وال یتطرق لمشكالت شخصیة أو فردیة یجب أن یمثل الفرض  - 
  ) . 71- 69: 1985( خاصة 

و المالحظ على ھذه المعاییر ھو كثرتھا و تكرار المعیار الواحد في أكثر من موضع و علیھ 
  : یمكن إیجازھا في اآلتي 

 فیھا سوء داخل الفرض تناقضأن یكون الفرض ذو صیاغة بسیطة واضحة موجزة ال - 
    .الواحد ، أو مع الحقائق المعروفة 

  .أن تتضمن الصیاغة عالقة بین متغیرین - 
  .أن یكون الفرض قابل لالختبار - 
  .أن یرتبط الفرض بمشكلة البحث - 
  .أن یرتبط الفرض بھدف البحث - 

                :فیما یلي ر المنھجیة للفروضأما صالح مصطفى الفوال ، فیذكر المعایی
ھل الفرض یقدم حال احتمالیا : تقدیم تفسیر معقول للمشكلة المطروحةعلى قدرة الفرض 

وال و مالئما ؟ و المالئمة تعني مالئمة التفسیر للمشكلة المطروحة ، و المعقولیة قمع
  .تعني أن أال یكون الحل المقترح خیالیا أو غیر ممكن التطبیق 
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و امكانیة التحقق ھذه تنبع من  :التحقق من التفسیرات التي تقدمھا الفروض  إمكانیة *
لالختبار ، فان  ، أما إذا فقد الفرض قابلیتھ اوجود متغیرات یمكن قیاسھا و مال حضتھ

  .ذلك یخرجھ عن نطاق الفروض العلمیة 
یستلزم األمر أال تكون الفروض قلیلة من  :المشكلةالتواؤم بین الفروض و حقائق * 

كما ال یجب أن تكون طویلة  المشكلة،انب حیث الكم بشكل یعجزھا عن تفسیر كل جو
  .تخرجھا عن إطار الحقائق المتضمنة في المشكلة المطروحة

التناسق بین بناء الفروض من حیث الشكل والمضمون، و التناسق ھنا یتعلق بصیاغة * 
الفروض التي یجب أن تكون موجزة واضحة محددة ، متضمنة قضایا استنباطیة شاملة 

، و خالیة من التناقض فیما بینھا ومع النظریات المطروحةعلقة بالمشكلة لكل الحقائق المت
  .)  69،  68:  1982 ، صالح مصطفى الفوال( و القوانین و  المسلمات العلمیة

  : أیضا یتضمن المعاییر التي سبق تلخیصھا، لكنھ كان أكثر تركیزا علىو ھذا الرأي 
  .ضرورة ارتباط الفروض بمشكلة البحث - 
  .لي الفروض للبحثقاب - 
  .صیاغة الفروض المتسمة باإلیجاز و الوضوح و التحدید و االنسجام - 

و أخیرا فان عمار بوحوش یحدد أربعة معاییر منھجیة تضمن صحة الفروض و 
     : مصداقیتھا نذكرھا فیما یلي

  .            أن تكون منسقة مع الحقائق المعروفة - 
  .ا من اختبارھاأن تصاغ الفرضیة بطریقة تمكنن - 
  .ینبغي أن تصاغ الفرضیة في ألفاظ سھلة - 
  ) . 44: 1995( ینبغي أن تحدد عالقة بین متغیرات معینة  -  
  

مجموعة من المعاییر المنھجیة  الى نستطیع أن نخلص ،و عموما من كل ھذه اآلراء    
یر المتناولة ئل الماجستنعتمد علیھا في تقویمنا للتساؤالت أو الفروض الموجودة في رسا

  :ھيبالبحث و
   .و الفروض بمشكلة البحثأ ارتباط التساؤالت -    
    .ارتباط التساؤالت أو الفروض بھدف البحث -    
  .لتساؤالت أو الفروضا لصیاغةتوفرالشروط المنھجیة  -    
  

 ءمة االستفساراتمعناه مالو :ارتباط التساؤالت أو الفروض بمشكلة البحث  أوال
  .لكافة جوانب المشكلة شمولیتھاو لبحث ،ة الكلمش المقترحة التفسیرات أو المطروحة

     
فالغایة من التساؤالت أو الفروض : ارتباط التساؤالت أو الفروض بھدف البحث  ثانیا

الطرق ، فھل قدمت التساؤالت أو الفروض لرؤیة لبلوغ الھدف بأقصراھي توضیح 
  تحقیق ھدف البحث ؟  و التفسیرات التي تساھم في أ االستفسارات

  
ه ذونعني بھ أن تتوفر ھ:أوالفروض  لتساؤالتالصیاغة  توفر الشروط المنھجیة ثالثا

الصیاغة على الوضوح ، البساطة  واالیجاز،البعد عن التناقض ، التضمن لعالقة بین 
  . متغیرات قابلة لالختبار
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   .معنى محدد ال یحتمل التأویل بمعنى الصیاغة تـؤدي  :الوضوح   
عن اإلسھاب الذي یجعل القارئ ما بمعنى ما قل و دل ، أي البعد : البساطة و اإلیجاز    
  .یصل إلى نھایة الفرض حتى ینسى ما ذكر في أولھ  نإ

تطرح استفسارات ، أو تقدم  أال تكون التساؤالت أو الفروض: البعد عن التناقض   
  .تتناقض مع الحقائق المعروفة  كما ال یجب أن ال تفسیرات متناقضة لمشكلة البحث، 

دیھیا و ، و لیس ببمعنى أال یكون التساؤل أو الفرض فلسفیا أو أخالقیا :قابلیة االختبار    
  .   ال مجال للشك فیھ ، بمعنى یمكن التأكد من صحتھ

  
  :تساؤالت أو فروض البحث في الرسائل الجامعیة. 7

نا، و ھو كیف استعملت الرسائل الجامعیة نواصل اإلجابة على التساؤل الثاني لمشكلة بحث
جزء منھ فقط و ھو كیف استخدمت الرسائل الجامعیة تساؤالت أو  في بناءھا المنھجي؟ لكن

فروض البحث؟ تساؤل غطیناه بفئة تساؤالت أو فروض البحث، و حددنا لھذه الفئة ثالث 
  .و الفروضفئات جزئیة ھي في مضمونھا معاییر منھجیة لتقویم ھذه التساؤالت أ

  :فئة إرتباط التساؤالت أو الفروض بمشكلة البحث: أوال
المقترحة لمشكلة البحث، و  غطیة اإلستفسارات المطروحة أو التفسیراتو نعني بھ ت

شمولیتھا لكافة أبعاد ھذه المشكلة، یتم قیاس ھذا اإلرتباط في الرسائل الجامعیة بمدى تغطیة 
  :بثالثة مستویات إرتباطیة ھي الفروض لجمیع أبعاد المشكلة، و ذلك

 . عندما تكون التغطیة شاملة لجمیع أبعاد المشكلة: مرتبطة تماما
 .عندما تكون التغطیة شاملة للبعض من أبعاد المشكلة: مرتبطة

 .عندما تنعدم التغطیة تماما: غیر مرتبطة تماما
  :فئة إرتباط التساؤالت أو الفروض بھدف البحث :ثانیا

اھمة التي تقدمھا التساؤالت أو الفروض في تحقیق ھدف البحث، ذلك أن و نعني بھ المس
  .الغایة من التساؤالت أو الفروض ھي توضیح الرؤیة لبلوغ ھدف البحث بأقصر الطرق

ت أو من خالل اإلسھام الذي تقدمھ التساؤال، ھذا اإلرتباط في الرسائل الجامعیة قیاس  یتم
  :ثالثة مستویات إرتباطیة ھي بواسطة الفروض في تحقیق ھدف البحث،

 . عندما تكون المساھمة كلیة بحیث تغطي ھدف البحث تماما: مرتبطة تماما
 .عندما تكون المساھمة جزئیة بحیث تغطي ھدف البحث جزئیا: مرتبطة

 .ن المساھمة منعدمة بمعنى ال تغطي ھدف البحث تماما عندما تكو: غیر مرتبطة تماما
و نعني بھ عرض ھذه : منھجیة في صیاغة التساؤالت أو الفروضتوفر المعاییر ال :ثالثا

التساؤالت أو الفروض في جمل إستفساریة أو جمل تقریریة، و ما یجب أن یتضمنھ ھذا 
 - البعد عن التناقض - البساطة و اإلیجاز –الوضوح : منھجیة ھيمعاییر العرض من 

  .التضمن لعالقة بین متغیرات قابلة لإلختیار
ذه الصیاغة في الرسائل الجامعیة من خالل توفر ھذه المعاییر أو عدم توفرھا من یتم قیاس ھ
  :مستویات ھي ةخالل ثالث

 .عندما تتوفر كل المعاییر: متوفرة تماما
 .عندما تتوفر بعض المعاییر: متوفرة

  .عندما تنعدم كل المعاییر: غیر متوفرة تماما
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  :و فیما یلي بیان ذلك في الرسائل الجامعیة
  

األوضاع اإلجتماعیة و إنعكاساتھا على و عي المرأة العاملة " :المعنونة بـ ) 1(في الرسالة
  :بّین الباحث أن بحثھ ینطلق من التساؤالت التالیة" في الجزائر

 .ھل عالقة المستوى التعلیمي للمرأة العاملة و تمسكھا بعملھا عالقة إیجابیة؟ 
 .ت أقل في مجال عملھا من المتزوجة؟ھل المرأة العاملة العازبة تواجھ صعوبا

 .ھل المرأة العاملة األم تواجھ صعوبات أكثر من العازبة؟
 .ھل مشاركة المرأة في تشكیالت العمل و المنظمات نابع من وعیھا، أم مفروض علیھا؟

في فحصنا لھذه التساؤالت سنطبق الفئات الجزئیة الخاصة بفئة التساؤالت أو الفروض و 
  :ذلك كالتالي

مرتبطة تماما، حیث حدد الباحث مشكلة بحثھ بثالثة أبعاد :إرتباط التساؤالت بمشكلة البحث - 
 .التعلیم، العمل، و المشاركة، و تساؤالت غطت ھذه األبعاد الثالثة: نھي

مرتبطة تماما، حیث بین الباحث أن لبحثھ جملة من : إرتباط التساؤالت بھدف البحث - 
، و نالحظ ھنا أن التساؤالت ستساھم في تحقیق ھذه )سبقت اإلشارة إلیھا( األھداف 

 .ھااألھداف، حیث أنھا شملت
متوفرة تماما، فالتساؤالت واضحة، بسیطة : توفر المعاییر المنھجیة في صیاغة التساؤالت - 

 . عن التناقض، تتضمن متغیرات قابلة لألختبار ةوموجزة، بعید
 

عالقتھا بإتجاھات العامل نحو عملھ في أسالیب اإلتصال و " المعنونة بـ) 2(في الرسالة
: " ، بین الباحث أنھ قد صاغ لبحثھ ھذا الفرضیة العامة التالیة"المؤسسة الصناعیة الجزائریة

فعالة، كافیة، واضحة، سھلة اإلستعمال، وفیرة  - ھل العامل الذي یعمل في ظل أسالیب
  .ابیا؟في المؤسسة الصناعیة، یكون إتجاھھ نحو عملھ إیج - المعلومات

  :في تقویمنا لھذا التساؤل سنعتمد على الفئات الجزئیة الخاصة بالتساؤالت و ذلك كالتالي
مرتبطة تماما، فمشكلة البحث ھي العالقة القائمة و : إرتباط التساؤل بمشكلة البحث - 

ادلة بین أسالیب اإلتصال القائمة من جھة وإتجاھات العمال نحو عملھم من جھة بالمت
 .و التساؤل جاء لیستفسر عن ھذه العالقة... نھا من نتائجعترتب أخرى، و ما ی

 :حیث بین الباحث أھداف بحثھ كالتالي: مرتبطة تماما: إرتباط التساؤل بھدف البحث - 
 .وصف اإلتصال و عالقتھ بإتجاھات العمال في ھذه المؤسسة الصناعیة" - 
شكالت التي یبرھن تقدیم إقتراحات و توصیات كمساھمة إلیجاد الحلول العلمیة للم - 

و " البحث على وجودھا أو تحدید األسلوب األمثل لكیفیة التعامل مع ھذه المشكالت
ال شك أن ترمي أھداف البحث إلى وصفھا، ورا عن العالقة التي فسالتساؤل جاء ھنا مست

 ة العملیالحلول  إیجاد  يو جواب یساھم فھجواب ھذا التساؤل سیصف ھذه العالقة، و 
 ...للمشكالت

 .متوفرة تماما، حیث توفرت جمیع المعاییر: الشروط المنھجیة في صیاغة التساؤل رتوف - 
 

، بین الباحث أن ھناك "رسمیة في التنظیمواقع اإلتصالت ال" ونة بـالمعن) 3(الةفي الرس
  :ثالث فرضیات في بحثھ و ھي
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ر و یة، یتم من خاللھا نقل مختلف التعلیمات و األواماإلتصال عملیة إجتماع" - 
 .التوجیھات بھدف تحقیق أھداف التنظیم المسطرة

 .یؤدي اإلتصال األفقي إلى تكامل األنساق الفرعیة - 
 .یعكس اإلتصال الصاعد في التنظیم طبیعة العالقات اإلجتماعیة السائدة - 

  :في تقویمنا لھذه الفرضیات نطبق الفئات الثالثة على النحو التالي
 تبطة تمامامر: إرتباط الفرضیات بمشكلة البحث - 

حیث حدد الباحث أبعاد مشكلتھ المتمحورة حول اإلتصالت في اإلتصال الصاعد، الھابط، 
  ...األفقي، تبعا إلتجاه تدفق المعلومات

  .و نالحظ أن كل فرضیة من ھذه الفرضیات قد غطت بعدا من أبعاد المشكلة
 مرتبطة تماما: إرتباط الفرضیات بھدف البحث - 

تشخیص اإلتصاالت الرسمیة كما ھي في الواقع التنظیمي، و فالبحث یھدف إلى كشف و 
  .الت السائدة و مدى إسھامھا في التكامل الوظیفي للتنظیماكذلك كشف مختلف أنماط اإلتص

  .وال شك أن الفرضیات ستساھم مساھمة كلیة في تحقیق ھذه األھداف
رت فیھا جمیع حیث توف،  متوفرة تماما: توفر الشروط المنھجیة في صیاغة الفرضیات - 

  .معاییر الصیاغة الصحیحة للفرض
بین "  النمو الدیمغرافي و سیاسة تنظیم النسل في الجزائر" المعنونة بـ) 4(في الرسالة

یعتمد نجاح أو فشل سیاسة تنظیم النسل میدانیا، على : الباحث أن ھناك فرضیات عامة ھي
  .جملة معطیات واقعیة أكثر من إعتمادھا على قرارات فوقیة

  :و قد تفرعت عنھا الفرضیات التالیة
یتوقف نجاح سیاسة تنظیم النسل على ما توفره الدولة من موانع حمل على إختالف   - 

أنواعھا، و تكوین المستخدمین في المیدان، و كذا نوعیة إستقبال األفراد من حیث الجودة و 
 .الرداءة

ائریة لھذه السیاسة تطبیقا على ما تطبقھ األسرة الجز لنجاح سیاسة تنظیم النس یتوقف - 
 .محكما

 .على سیاسة تنظیم النسل نیة و اإلجتماعیة، دور في التأثیرللقیم الدی - 
  :ي ھذه الفروض من خالل الفئات الجزئیة السابقة و ھيقصـتسن
سیاسة :" حیث أن مشكلة البحث ھي،  مرتبطة تماما: الفروض بمشكلة البحث  إرتباط - 

ى تجاوب األسرة الجزائریة مع ھذه السیاسة و المعوقات التي الدولة في تنظیم النسل، و مد
  ".یمكن أن تعرقلھا

 .و قد جاءت الفروض مغطیة لھذه المشكلة بجمیع أبعادھا
فھدف البحث أو أھدافھ ھي في عمومھا ،  مرتبطة تماما: إرتباط الفروض بھدف البحث - 

م النسل، إستعداد األسرة في مجال تنظی ةمحاولة التعرف على الخدمات المقدمة من الدول
نحو تنظیم النسل، ودوافعھا إلى تنظیم النسل، وكذا محاولة التعرف على بعض القیم 

  .المعرقلة لھذه السیاسة
  .تساھم مساھمة كلیة في تحقیق ھذه األھدافسو كما نالحظ فالفرضیات الشك 

اما، ذلك أن لم نقل متوفرة تم،  متوفرة: ر المعاییر المنھجیة في صیاغة الفروضتوف - 
 .الفرض الفرعي األول لم یتوفر فیھ بعض المعاییر
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الخطاب الثقافي للصحافة العمومیة و عالقتھ بالسیاسة الثقافیة " معنونة بـال) 5(في الرسالة   
  ".في الجزائر

  :بین الباحث الفرضیة العامة لبحثھ كالتالي
السیاسة في الجزائر، ویعكس ینسجم تماما مع أھداف . الخطاب الثقافي في جریدة النصر" 
  :ولھا أربع فرضیات فرعیة ھي" دھا اأبع

تھتم جریدة النصر بتنوع مادتھا الثقافیة مع التركیز على مجاالت األدبیة، الفنیة، "  - 
 .الفكریة

میة في المجالت ضمونھا الثقافي على نشر دراسات علتركز جریدة النصر من خالل م - 
 .قوالب أو األشكال الصحفیة األخرىاألدبیة و الفكریة ، على حساب ال

 .جریدة النصر تھتم باألحداث الثقافیة الوطنیة أكثر من األحداث العربیة الدولیة - 
اإلسالمي، و اإلشتراكي : تركز جریدة النصر في محتواھا الثقافي على إبراز البعدین - 

 "أكثر من غیرھما من األبعاد األخرى
حیث أن الفروض غطت جمیع أبعاد ،  تمامامرتبطة : الفروض بمشكلة البحث إرتباط  - 

  .المشكلة
ذلك أن ما اعتبره الباحث فروضا ،  غیر مرتبطة تماما: إرتباط الفروض بأھداف البحث - 

  .ناول المشكلةتفي  ستتبعھي في الحقیقة إجراءات 
حیث توفرت جمیع معاییر ،  متوفرة تماما: توفر المعاییر المنھجیة في صیاغة الفروض - 

 .صحیحة للفروضالصیاغة ال
  

بعض الظروف المؤثرة على التحصیل الدراسي للتلمیذ و " :المعنونة بـ) 6(في الرسالة
  "األداء البیداغوجي لألستاذ

  :بین الباحث فروض بحثھ كالتالي
اإلقتصادیة التي یعیشھا المعلم تعتبر عامل مساعد و محفز  –الظروف اإلجتماعیة "  - 

 .على المردود العلمي الجید
اإلقتصادیة التي یعیشھا التلمیذ تعتبر عامل مساعد على  –ف اإلجتماعیة الظرو - 

 .التحصیل الدراسي الجید
الظروف المھنیة ( الظروف التي یعیشھا كل من المعلم و التلمیذ، داخل المدرسة  - 

، تعتبر عامل مساعد لھما على المردود العلمي و التحصیل الدراسي )وظروف التكوین
 ".الجید

حیث أن المشكلة حددت الظروف المؤثرة ،  مرتبطة تماما: روض بمشكلة البحثإرتباط الف - 
الظروف اإلجتماعیة، الظروف : على األستاذ و التلمیذ في األداء و التحصیل بـ

 اسیةالمھنیة، الظروف الدراإلقتصادیة، الظروف 
  ).التكوینیة( 

  .كما نالحظ الفروض غطت جمیع ھذه الجوانب
حیث أن ھذه الفروض تساھم مساھمة ،  مرتبطة تماما: ف البحثإرتباط الفروض بأھدا - 

  .كلیة في تحقیق أھداف البحث
 . متوفرة تماما: صیاغة الفروض في توفر المعاییر المنھجیة - 
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  "الثقافة المنتجة في المؤسسة الصناعیة" المعنونة بـ) 07(في الرسالة
مجتمعا قویا متوازنا، تسوده الثقافة تبني :" بین الباحث فروض بحثھ على النحو التالي

  :و ھي فرضیة عامة لھا إربع فرضیات فرعیة ھي" السكینة، و یحیا حیاة إجتماعیة سویة
 .الثقافة تشكیل للكیان الفطري لإلنسان - 
 .الثقافة المنتجة لھا بعد وظیفي و حضاري في المجتمع - 
 .إن الخلل في ثقافة الفرد والمجتمع لھ بالضرورة تأثیر فیما ینتجھ - 
لما كان اإلنسان متجاوبا سلوكیا مع ثقافتھ، كان موضوعیا و واقعیا مع محیطھ ك - 

 .اإلجتماعي
بعد : حیث أن مشكلة البحث لھا بعدین،  مرتبطة تماما: إرتباط الفروض بمشكلة البحث - 

و بعد إقتصادي مادي، یتمثل في السلوك العملي، و من ) إجتماعي، روحي، عقائدي(ثقافي 
ثقافة التي تؤطر إنتاج الفرد و المجتمع، و الفروض غطت البعدین تم فھي تبحث عن ال

  .تغطیة كاملة
  مرتبطة تماما : تباط الفروض باألھدافرإ - 

  .فالھدف األول یتحقق إذا تم التحقق من الفروض - 
  .والھدف الثاني ترجمتھ الفروض من خالل الرؤیة التي طرحت الفروض في ظلھا - 

 . متوترة تماما: الفروضتوفر المعاییر المنھجیة في صیاغة  - 
  

أنماط العالقات االجتماعیة بین األساتذة والتالمیذ وعالقتھا " :المعنونة بـ) 08(الرسالة 
  ".بالتوافق االجتماعي لتالمیذ التعلیم الثانوي

یحدد نمط العالقات اإلجتماعیة بین األساتذة : " لبحثھ فرضیة عامة ھي أن بین الباحث
  : ولھا ثالث فرضیات فرعیة ھي " ، نوع التوافق االجتماعي للتالمیذوتالمیذ التعلیم الثانوي

نمط العالقة االجتماعیة الدیمقراطیة بین األساتذة والتالمیذ ینعكس إیجابا على التوافق  - 
  .االجتماعي للتالمیذ

نمط العالقة االجتماعیة الدیكتاتوریة بین األساتذة والتالمیذ ینعكس سلبا على التوافق  - 
  .ي للتالمیذاالجتماع

نمط العالقة االجتماعیة الفوضویة بین األساتذة والتالمیذ ینعكس جزئیا على التوافق  - 
  .االجتماعي للتالمیذ

حیث أن الفروض غطت جمیع أبعاد  ، مرتبطة تماما: إرتباط الفروض بمشكلة البحث - 
العالقة  المشكلة المحددة بنمط العالقة الدیمقراطیة، ونمط العالقة الدیكتاتوریة، ونمط

  .وانعكاس كل نمط على التوافق االجتماعي للتالمیذ ، الفوضویة
ن صدق ھذه الفروض ، حیث أن التحقق م مرتبطة تماما: إرتباط الفروض بأھداف البحث - 

یساھم مساھمة كلیة في تحقیق ھدف البحث، الرامي إلى كشف ھذه األنماط السائدة بین س
  .االجتماعي للتالمیذ األساتذة والتالمیذ وعالقتھا بالتوافق

  . متوفرة تماما: توفر المعاییر المنھجیة لصیاغة الفروض - 
  

  ".صراع األدوار في المؤسسة الجزائریة"المعنونة ب ) 09(الرسالة 
  .بین الباحث أن بحثھ استوجب طرح فرضیتین لكل واحدة منھما تساؤلینحیث 



 93

وتكمن اإلجابة عن ھذه . ظیموق ظاھرة صراع األدوار فعالیة التنتع"  :الفرضیة األولى
  : اإلجابة عن التساؤلین التالیینفي الفرضیة 

  صور التعارض بین األدوار التي قد توجد في المؤسسة الجزائریة؟ ما ھي - 
إلى أي مدى تؤثر ھذه الصور في إضعاف معنویات األفراد العاملین وعدم رضاھم  - 

  .عن العمل، وتعرضھم لضغوط نفسیة تؤثر على إنتاجیاتھم؟
إن التحقق  مل إلى تحقیق الفعالیة التنظیمیة،یؤدي التصمیم المنمط للع: الفرضیة الثانیة 

  : من مدى صدق ھذه الفرضیة یرتبط باإلجابة المیدانیة على التساؤلین التالیین يقریباإلم
ھل أن التصمیم الجید للعمل یرتبط بأدوار وسلوكیات محددة تجنب المؤسسة أي  - 

  .في أدائھم لوظائفھم؟تناقض بین األفراد 
  .ھل أن القوانین وطرق العمل واضحة - 

ن الفروض غطت ،حیث أ مرتبطة تماما: مشكلة البحثرتباط الفروض والتساؤالت بإ - 
  :جمیع أبعاد المشكلة التي طرحت في مجموعة من التساؤالت نلخصھا في

 یر نوعاتث كبر من متطلبات الدور؟ ثم ھل ھذه األخیرةقدرات الفرد ھل ھي أقل أو أ - 
؟ وما ھي مصاحبات ھذه العملیة سواء لمن الضجر والملل وعدم الرضا لدى العام

  .بالسلب أو اإلیجاب؟
الفروض تقدم مساھمة كلیة ،  مرتبطة تماما: ارتباط الفروض والتساؤالت بأھداف البحث - 

دوار وما تحدثھ في تحقیق أھداف البحث الرامیة إلى الكشف عن أبرز أنماط تعارض األ
وكذلك معرفة مدى اتفاق العمل المسند للعامل مع میولھ وخبراتھ، . تأثیرات من

  .ومصاحبات التخصص الزائد وتنمیط العمل
حیث أن صیاغة الفروض لم تتوفر ،  متوفرة: المعاییر المنھجیة في صیاغة الفروضتوفر  - 

 .على جمیع المعاییر المنھجیة للصیاغة الصحیحة للفروض
 
تقویم التحصیل الدراسي في مادة الفلسفة لدى األقسام "معنونة بـ ال) 10(في الرسالة   - 

  ".النھائیة
  : بین الباحث أنھ حدد لبحثھ الفرضیة العامة التالیة 

  ھل تقویم التحصیل الدراسي في مادة الفلسفة قائم على أسس علمیة؟"
  :وتندرج تحت ھذه الفرضیة العامة الفروض الفرعیة التالیة

طبق في ھذه المادة وسیلة كافیة لتقویم تحصیل التالمیذ في مادة االمتحانات التي ت - 
  .الفلسفة

بعض القضایا البیداغوجیة والتربویة سواء ما یتعلق بوضوح أھداف مادة الفلسفة عند  - 
األستاذ، وكثافة محتوى البرنامج، وصعوبة تدریس ھذا المحتوى، تؤثر على عملیة 

  .التقویم في ھذه المادة
  .تشخیصي، تكویني وتحصیلي ، لسفة یرتكز على المرحلیة في األداءالتقویم في الف - 
  .قیس مختلف  نشاطات التلمیذ وسلوكاتھ النفسیة واالجتماعیةیالتقویم في الفلسفة  - 

  مرتبطة تماما: إرتباط التساؤل و الفروض بمشكلة البحث - 
التدریس،  اإلمتحانات، محتوى المادة، طرق( حیث أن الفروض تعطي جمیع أبعاد المشكلة 

  ).شمولیة التقویم لجمیع جوانب التلمیذ
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فالفروض تقدم مساھمة كلیة ، مرتبطة تماما: إرتباط التساؤل و الفروض بأھداف البحث - 
  .لتحقیق أھداف البحث

حیث أن التساؤل و ،  متوفرة: توفر المعاییر المنھجیة في صیاغة التساؤل و الفروض
  .المنھجیةالفروض لم یتوفرا على جمیع المعاییر 

  
  :رض للبیانات یمكن تلخیصھ في الجدول التاليعموما، ھذا الع

  
  
  
  

  یوضح تساؤالت أو فروض البحث في الرسائل الجامعیة): 18(الجدول رقم
  

توفر المعاییر 
المنھجیة في صیاغة 
التساؤالت أو 

 الفروض

إرتباط التساؤالت أو 
 الفروض باألھداف

إرتباط التساؤالت أو 
 لةالفروض بالمشك

  التساؤالت           
 أوالفروض          

  
 الرسالة

 01 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة تماما
 02 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة تماما
 03 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة تماما

 04 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة
 05 تماما مرتبطة تماما  ةغیر مرتبط متوفرة تماما
 06 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة تماما
 07 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة تماما
 08 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة تماما

  09 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة  
 10 مرتبطة تماما مرتبطة تماما متوفرة  

 
عتمد على جملة من الجداول نحاول أن نحلل لجدول ، نلبیانات التي تضمنھا ھذا افي تحلیلنا ل

  :بواسطتھا بیانات كل فئة على حدى، وذلك على النحو التالي
  

  یوضح إرتباط التساؤالت أو الفروض بالمشكلة): 19(الجدول 
  
   
  

 إرتباط التساؤالت أو الفروض بالمشكلة ك ٪
  مرتبطة تماما  10  100
  مرتبطة  00  00
  اغیر مرتبطة تمام  00  00

 المجموع 10 100
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ھا أو فروضھا مرتبطة یتضح من ھذا الجدول أن جمیع الرسائل الجامعیة كانت تساؤالت
اما بالمشكالت التي عالجتھا ھذه الرسائل، حیث وجدناھا قد إستفسرت، أو فسرت إرتباطا ت

  .جمیع جوانب ھذه المشكالت

ئیة و اإلعتباط، ذلك أن التساؤالت وال شك أن ھذا اإلرتباط، ینجي ھذه األسئلة من العشوا
أو الفروض بھذا اإلرتباط مع المشكلة، ستجعل من البحث في الرسائل أعمق و أدق بحیث 

  .یمس كل ما یتصل بمشكلة البحث

  یوضح إرتباط التساؤالت أو الفروض باألھداف): 20(الجدول رقم
  

  
 

  
  
  
  

  
من الرسائل الجامعیة قد إرتبطت تساؤالتھا )  ٪90(یتضح من ھذا الجدول، أن ما یمثل نسبة

فقط من الرسائل لم ) ٪10(أو فروضھا إرتباطا تاما مع أھدافھا، في حین أن ما مثل نسبة
ذلك أن ما ) 05(ا و أھداف بحثھا، و قد خّص ذلك الرسالةیكن ھناك أي إرتباط  بین فروضھ

في الحقیقة خطوات سیتبعھا في معالجة المشكلة، ومن تم لما كانت  دافا ھيھأإعتبره الباحث 
ھذه األھداف غیر مرتبطة تماما بالمشكلة فقد انعدم ارتباطھا أیضا بالفروض، و ھذا یعني 

لغرض من البحث مالھدف الذي یصبو إلیھ من أن الباحث سیسیر في بحثھ و ھو ال یدرك ا
  .!!!وراء حل المشكلة 

  .أنجزت من قبل طالب و لیس أستاذوجدت في رسالة  وھذه األسئلة التي لم ترتبط فروضھا بأھداف البحث 

  یوضح توفر المعاییر المنھجیة في صیاغة التساؤالت أو الفروض): 21(الجدول رقم
  

 توفر المعاییر المنھجیة ك ٪
 مرتبطة تماما 07 70
 متوفرة 03 30
  غیر متوفرة تماما  00  00

 المجموع 10 100
  

 إرتباط التساؤالت أو الفروض باألھداف ك ٪
 مامرتبطة تما 09 90
  مرتبطة  00  00
 غیر مرتبطة تماما 01 10

 المجموع 10 100
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من الرسائل الجامعیة قد توفرت صیاغة ) ٪70(یتضح من ھذا الجدول أن ما یمثل نسبة
تساؤالتھا أو فروضھا على جمیع المعاییر المنھجیة التي تحقق لھا الصیاغة الصحیحة فقد 

، بعیدة عن التناقض، متضمنة لعالقة بین متغیرات قابلة وجدناھا واضحة، بسیطة موجزة
  .لالختیار

في حین یتضح من ذات الجدول أن الرسائل الجامعیة توفرت في صیاغة تساؤالتھا أو 
  ). ٪30(فروضھا بعض المعاییر المنھجیة فقط و ذلك بنسبة 

عض فروضھا، و المتفحص لھذه الرسائل األخیرة یجدھا لم تتوفر على بعض المعاییر في ب
یتوقف نجاح سیاسة تنظیم النسل : تجد بعض فروضھا مصاغة كالتالي): 04(فمثال الرسالة

على ما توفره الدولة من موانع حمل على اختالف أنواعھا، و تكوین المستخدمین، وكذا 
نوعیة استقبال األفراد، فالفرض ھنا لیس واضحا فقد كان مركبا تضمن عالقة بین عدة 

الدولة  هسیاسة تنظیم النسل یتوقف نجاحھا على ما توفر أن یصل الباحث إلى متغیرات، فقد
د، على تكوین المستخدمین، و نوعیة استقبال األفرانجاحھا  فمن موانع حمل، و ال یتوق

ال توجد برھنة نصفیة في  ،حیث یقول معن خلیل عمرفكیف یبرھن ھنا على صحة الفرض؟
  ).63: 2004،معن خلیل عمر(  البحوث االجتماعیة

  ).10(و الرسالة) 09(و نفس المعیار لم یتوفر في بعض فروض الرسالة
لم یتوفر فیھا معیار البعد عن التناقض و ) 09(ضف إلى ذلك أن فروض و تساؤالت الرسالة

ذلك من حیث الشكل العام لھذه الصیاغة، إذ حدد لبحثھ فرضیتین عامتین لكل واحدة منھا 
  .ینیتساؤلین فرع

ان قد سبق و أن طرح مجموعة من التساؤالت في مشكلة بحثھ، ثم قدم تفسیرا مؤقتا فإذا ك
لھذه التساؤالت، ھذا التفسیر المؤقت ھو إجابة قدمھا الباحث كحل مؤقت للمشكلة و علیھ أن 

  .یمضي في البرھنة علیھ
اغ و التساؤالت كي نجیب علیھا ال تقابلھا بتساؤالت أخرى، كما فعل الباحث ھنا حیث ص

تناقض، فإما أن یكون لدیھ التفسیر المؤقت للمشكلة أو ال یھ تساؤلین، فالباحث ھنا ملفرضیت
  .یكون

ضف إلى ذلك أن الفروض ال تتفرع عنھا تساؤالت ذلك أن التساؤالت أكثر اتساعا من 
  ).72- 71: 1985محمد شفیق، (الفروض و ربما یحتوي على أكثر من فرض

بین بأنھا حددت تلبعض من ھذه الرسائل صاغت تساؤالت بینما ھذا و ما الحظناه أیضا أن ا
أي رسالتین واحدة خاصة بطالب و الثانیة ) ٪20(لبحثھا فرضیات و قد تكرر ذلك بنسبة

  .!!!خاصة بأستاذ
ھذا، و أیضا كانت ھناك رسالة واحدة خاصة بأستاذ لم تتوفر على بعض المعاییر المنھجیة 

  .!!!في صیاغة فروضھا
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  :خالصة
  .كان لھ جانبھ النظري و جانبھ المیداني ، فصل تساؤالت و فروض البحث

صل بالتساؤالت أو الفروض لتكون ام بكل ما یتاإللم - قدر اإلمكان - لنظري حاولنافي جانبھ ا
من معاییر منھجیة  ناهغا خلفیة تساعدنا على المعالجة المیدانیة السلیمة، من خالل ما صلن

  .  ھذه التساؤالت و الفروض في الرسائل الجامعیة دنا في وقوفنا على تساع
فنا تلك المعاییر في فئات جزئیة خاصة بتساؤالت و فروض البحث نص: في جانبھ المیداني

ستعملت الرسائل الجامعیة بناءھا كیف ا: كمحاولة منا لإلجابة على التساؤل الثاني و ھو
المنھجیة  بالمعاییر ى التزام التساؤالت و الفروضھو مدي؟ وذلك في جزء منھ ولمنھجا

  الخاصة بھا؟
و الفروض قد التزمت بالمعاییر أنا لھذه اإلجابة، وجدنا أن ھذه التساؤالت یسعو في 

  .المنھجیة إلى حد ما
  .فقد ارتبطت بمشكلة البحث ارتباطا تاما

  .ارتبطت بأھداف البحث ارتباطا لیس تاما
  .معاییر المنھجیة الخاصة بالصیاغة الصحیحةتوفرت في صیاغتھا بعض ال

إذا كان بناء الرسائل الجامعیة إلى حد اآلن متكامال، فھل سیحافظ ھذا البناء على تكاملھ  - 
  !.؟ةفي الخطوات الالحق
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  :تمھید  *   
 ھالمنھج ھو المحرك األساسي لعملیة البحث العلمي عامة والبحث اإلجتماعي على وج   

  .الخصوص ، فال وجود  للبحث بدون منھج علمي 
فما ھو المنھج العلمي ؟ ماھي خصائصھ ؟ وماھي خطواتھ ؟ ھذه ھي األسئلة التي حاولنا    

علیھا في ھذا الفصل على اعتبار أن المنھج العلمي ھو كل شامل یحوي جمیع مناھج  اإلجابة
  .العلوم األخرى 

ما ھو منھج البحث؟ ھل لھ : وبعد وقوفنا على المنھج العلمي طرحنا أسئلة أخرى مفادھا   
  .أنواع ؟ ولماذا ھذا التنوع ما مضمون كل نوع ؟ 

لة ومنھا خلصنا الى المعاییر المنھجیة الخاصة بتقویم وحاولنا أیضا اإلجابة على ھذه األسئ   
منھج البحث وفي األخیر انتقلنا الى الجانب المیداني لھذا الفصل من خالل تطبیقنا لھذه 
المعاییر على الرسائل الجامعیة ، وبذلك نكون قد أجبنا على التساؤل الثاني لبحثنا وھو كیف 

من خالل اجابتنا على التساؤل الفرعي الثالث لھذا  استعملت الرسائل الجامعیة ھذا البناء ؟
  .التساؤل وھو كیف استخدمت الرسائل الجامعیة منھج البحث ؟ 
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  :تعریف المنھج العلمي   - 1 

وھي كلمة استعملھا "  odos" یرجع مصطلح منھج الى أصل یوناني تحت مصطلح     
( معرفة ، كما استعملھا أرسطو في أحیان كثیرة بمعنى أفالطون بمعنى البحث أو النظر أو ال

والمعنى اإلشتقاقي األصلي لھا یدل على الطریق المؤدي الى الغرض المطلوب خالل ) بحث
  ) . 68:  1999محي الدین مختار، ( المصاعب والعقبات 

والمنھج العلمي على ھذا النحو اإلصطالحي لم یكن موضع اھتمام اال مع مطلع عصر    
النھضة ، وفي القرن السابع عشر وعلى وجھ الخصوص حینما صاغ فرنسیس بیكون 

، وكان ذلك بوضوح قواعد المنھج التجریبي ، وطالب دیكارت بتبني طریقة الشك المنھجي 
یمثل ثورة في البحث العلمي على الطرق التقلیدیة القدیمة القائمة على اإلستدالل والقیاس 

ل تحویضاف الى رصید المعرفة اإلنسانیة ، وھكذا  یددجي الى األرسطي باعتباره ال ینتھ
المنھج العلمي الى استقراء الوقائع الجزئیة وترتیبھا داخل نسق  ینتھي الى قضایا عامة 
تفسر طائفة كبیرة من الوقائع ، وأصبح المنھج العلمي ھو المنھج اإلستقرائي ، الذي توسع 

لمعرفة ، وُاْنُتھَج في العلوم الطبیعیة ، كما ظل الباحثون في تطبیقھ على مختلف فروع ا
بالنسبة للعلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة أمال یراود المتخصصین في ھذه العلوم ، ویتطلعون 

اإلجتماعیة ، یماثل فھم علماء  الطبیعة  ظواھرسیمكنھم من تحقیق فھم دقیق  لل تبارهالیھ باع
  .للظواھر الطبیعیة 

ھنا الى حقیقة ال یجب اغفالھا ، وھي أن المنھج العلمي اإلستقرائي ال لكن یجب اإلشارة    
یمكن اعتباره خالصا للحضارة الغربیة والنھضة األوروبیة ، ذلك أن البحوث المنھجیة 
كشفت عن أن مفكري اإلسالم كان لھم دور في تطویر البحث العلمي اإلستقرائي وأنھم 

، وأكدوا أھمیة المالحظة والتجریب في البحث ،  استطاعوا أن یكشفوا الطرق اإلستقرائیة
واألكثر من ذلك تفسیر أن المبادىء التي طورھا فرانسیس بیكون كان قد اكتشفھا مفكرو 
اإلسالم من قبل ، بعد أن رفضوا المنطق األرسطو باعتباره ال یتفق مع روح الحضارة 

  ) . 76:  1999محي الدین مختار، ( اإلسالمیة 
اال بعد مشقة طویلة ، فقد عاش اإلنسان لقرون طویلة  ج العلمي ، لم یكتسباذن المنھ   

لتفكیر بعیدة كل البعد عما نسمیھ بأسالیب لیتلقى ألواًنا من المعارف ، ویصطنع أسالیب 
التفكیر العلمي الصحیح ، ثم تعرضت تلك األسالیب لحمالت من النقد المستمر بدأھا مفكروا 

طى ، وتابعھا المحدثون من مفكري أوروبا ، وانتھت موجة النقد األسالم في العصور الوس
الى اتخاذ المنھج العلمي القائم على المالحظة والتجریب ، أداة لدراسة الحقائق ، ووسیلة 

  ) . 17:  1985عبد الباسط محمد حسن ، .( لتحصیل المعارف العلمیة 
ح لسلسلة من األفكار الجدیدة  أما فن التنظیم الصحی: " وبذلك عرف المنھج العلمي بأنھ    

ون بھا جاھلین ، واما من أجل البرھنة علیھا لآلخرین نكمن أجل الكشف عن الحقیقة حین 
  ). 12:  1981عبد الفتاح خضر، ( حین نكون لھا عارفین 

وعلیھ یكون المنھج العلمي وسیلة لكشف الحقیقة باتباع سلسلة من العملیات المعتمدة    
  .لتنظیم والبرھان العلمي أساسا على ا

فھو الوسیلة التي یمكننا عن طریقھا الوصول الى الحقیقة أو مجموعة الحقائق في أي    
لتأكد من مدى صالحیتھا في مواقف أخرى ، لمن المواقف ، ومحاولة اختبارھا موقف 
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:  1999محي الدین مختار، ( وتعمیمھا لنصل الى ما نطلق علیھ اصطالح قانون أو نظریة 
69 . (  
المالحظة والتجربة وعلى تحدید المشكلة ووضع  علىھذا المعنى ، یعتمد المنھج العلمي ب   

حتھا بغیة الوصول الى التعمیم على الحاالت صالفروض واختبار ھذه الفروض للتأكد من 
  .ع نظریة في میدان معین من میادین المعرفة اإلنسانیة المشابھة ، ومن ثم وض

لمي قاسم مشترك بین جمیع العلوم ، ألنھ في جوھره مجموعة قواعد علمیة فالمنھج الع   
فیروز ( تحدد اإلجراءات العملیة والعملیات الفعلیة المتبعة من أجل الوصول الى الحقیقة 

  ) . 36:  2007زرارقة ، 
تكیف مع طبیعة میدان كل ی مرنوما نفھمھ من ھذا التعریف ھو أن المنھج العلمي    

  .المعرفة 
" أسلوب البحث الذي یمكن بأستخدامھ التعرف على الواقع " وھو أیضا كما یعرفھ البعض   
  )  23:  1982 – 1980عبد الغني النوري ، ( 
الطریق المؤدي الى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة مجموعة من القواعد " أو ھو   

بشیر صالح ( تیجة معینة التي تھیمن على سیر العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل الى ن
  ) . 22:  2000الرشیدي ، 

وھنا نقول مھما تعددت تعاریف المنھج العلمي ، فال اختالف بینھا ، ألنھا تشیر ضمنا أو    
  .صراحة الى أن المنھج العلمي ھو السبیل الوحیدة للمعرفة العلمیة المنظمة 

الطریق الوحید المؤدي الى  ان المنھج العلمي ھو... وصفوة القول في ھذا المقام     
مجموعة قواعد علمیة الكشف عن الحقیقة في مختلف العلوم ، وھو طریق مبني على 

   .ُیْلَتَزُم بھا لتحقیق الھدف بأقصر الطرق 
  

  :  خصائص المنھج العلمي – 2     
" یتسم المنھج العلمي بجملة من الخصائص أوردھا محي الدین مختار في كتابة      

ونأتي نحن لتقدیمھا في ھذا " ات النظریة والتطبیقیة في منھجیة العلوم اإلجتماعیة اإلتجاھ
  :اإلیجاز على النحو التالي 

ھو طریق البحث للوصول الى المعارف والحقائق ، ووسیلة اإلنسان للتحقق من مدى  *   
ثبات وصدق صحة ھذه المعارف والحقائق ، بمعنى ھو أفضل وسیلة لتوسیع المعارف 

  .اإلستزادة في المعلومات الموثوق بھا ، أي ھو مصدر المعرفة العلمیة و
المنھج العلمي یرفض المعرفة غیر الممحصة ، ویفرض التدقیق والتقصي المنظم  *   

  .والمالحظة الموضوعیة ، والتفكیر المنطقي السلیم 
  .اتھ الى ذلك المنھج العلمي قابل للتطویر والتعدیل ، كلما دعا تقدم العلم وحاج *   
یستند على المنھج العلمي یبدأ في الغالب بالمالحظة ، أو التجربة المبدئیة ، أي أنھ  *   

  .أن یالحظھا في كل زمان ومكان  بظواھر وحقائق یمكن لكل شخص مدر
الدقیق  الكمي المنھج العلمي یمتاز بالموضوعیة ، ولجوئھ الى الفروض والى القیاس *   

  .یصبح الفرض قانونا بعد التحقق من صدقھ  حتى لتحلیلوالى التصنیف وا
المنھج العلمي یشجع على الشك ویساعد على تنمیتھ الى أقصى حد بمعنى ال یدعي أن  *   

  .نتائجھ مطلقة بل ھي قابلة للنقد والنقض 
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المنھج العلمي یجمع بین اإلستنباط واإلستقراء وبالتالي بین الفكر والمالحظة ، وھذا  *
  .من خالل الخطوات التي یتبعھا  یتضح

یمتاز المنھج العلمي أیضا بالمرونة والقابلیة للتعدد والتنوع یتعدد وتنوع العلوم  *   
محي الدین مختار،  (عن بعضھا وبالتالي تتعدد المناھج والمشاكل ، وھكذا نجد العلوم تختلف 

1999   :72 – 74 . (  
  .حیحة الدقیقة والمنظمة اذن المنھج العلمي سبیل للمعرفة الص   
  .المنھج العلمي موضوعي نتائجھ نسبیة ولیست مطلقة    
  .المنھج العلمي یجمع بین الفكر والحس أي بین اإلستنباط واإلستقراء    
  .المنھج العلمي مرن یتكیف مع طبیعة كل علم    
  
  : خطوات المنھج العلمي  – 3  

طوات ، یمكن أن یسیر علیھا في سبیل تحقیق المنھج العلمي یعتمد على جملة من الخ   
أھدافھ ، ھذه الخطوات تتمثل في الشعور بمشكلة أو بسؤال یحیر الباحث ، فیضع لھ حلوال 
محتملة ھي الفروض ، ثم تأتي بعد ذلك التأكد من صحة ھذه الفروض ، والوصول الى 

أخرى تنفیذیة مثل  نتیجة معینة ، ومن الطبیعي أن یتخلل ھذه الخطوات الرئیسیة خطوات
  .تحدید المشكلة وجمع البیانات وتفسیرھا والوصول الى تعمیمات 

  على النحو التالي وعموما ، ھذه الخطوات فصلھا عبد الباسط محمد حسن ویمكن إیجازھا    
  : المالحظة  *  

  فالمنھج العلمي یبدأ بمالحظة الظواھر على النحو الذي تبدو علیھ بصفة طبیعیة    
  ب المالحظة في أي علم من العلوم على مجموعة الظواھر التي اتخذھا العلم میدانا لھ وتنص

والمالحظة نوعان ، بسیطة غیر مقصودة ، وعلمیة مقصودة ، وتعرف المالحظة البسیطة    
عادة بأنھا المالحظة التي ال تھدف الى الكشف عن حقیقة علمیة محددة ، أو غایة نظریة 

عبد الباسط محمد .(النوع من المالحظة في نطاق المعرفة الحسیة واضحة ، ویدخل ھذا 
على أن المالحظة غیر المقصودة قد تتحول في بعض األحیان الى )  33: 1985حسن، 

مالحظة مقصودة ، فیصل الباحث عن طریقھا الى تقریر حقائق علمیة على جانب كبیر من 
  :یة األھمیة ، وتتمیز الحقائق الجدیدة بالخصائص التال

  .أنھا لم تكن مقصودة لذاتھا ألن الباحث اكتشفھا دون أن یسعى الیھا  - 
 .أنھا تدعو للدھشة ألنھا قد تقلب بعض الحقائق المعروفة  - 
أنھا تصبح ذات أھمیة استراتیجیة من الناحیة العلمیة ، بمعنى الحقیقة الجدیدة تصل  - 

الباسط محمد حسن، عبد .(بالباحث الى فرض نظریة قائمة ، وتقریر نظریة جدیدة
1985 :34 ( 

وتعتبر المالحظة العلمیة أعلى مكانة من المالحظة البسیطة فھي تتمیز بوضوح الھدف   
المتمثل في الكشف عن خصائص الظاھرة المبحوثة ومعرفة األسباب المؤدیة الى 

  .وجودھا 
من جانب  وھي عبارة عن مالحظة علمیة تحت الضبط الناتج عن التحكم اّما: التجربة  * 

الباحث أو من الطبیعة ، فالقائم بالتجربة یستطیع أن یعدل الظاھرة بحیث تبدو في أنسب 
دھا تحت ظروف مختلفة ، یوضع صالح لدراستھا ، كما أنھ یستطیع أن یكرر التجربة ، ویع

  .النتائج بعضھا ببعض ویالحظ النتائج التي تحصل علیھا في كل مرة ویقارن 
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ربة في المرحلة األولى للبحث ، یقومان بتوجیھ تفكیر الباحث الى والمالحظة والتج    - 
  .) 36: 1985عبد الباسط محمد حسن، .(وضع الفروض العلمیة 

  : وضع الفروض العلمیة  *  
ھذه الفروض .قت یضعھ الباحث كحل لمشكلة بحثھ ؤوالفروض عبارة عن تفسیر م    

شارة الى ذلك في فصل تساؤالت أو استقاھا الباحث من مصادر مختلفة كما سبقت اإل
  .فروض البحث 

والفروض لھا أھمیة كبرى خاصة في البحوث التجریبیة وذلك من خالل الوظائف التي     
  .تؤدیھا والتي سبق تناولھا 

  : اختبار الفروض  *   
وھي تعتبر أھم خطوة في المنھج العلمي ، ذلك أن الفرض لیست لھ قیمة علمیة، ما لم    

صحتھ اثباتا موضوعیا مقنعا ، وغالبا ما یؤدي الفرض الى اجراء التجارب والقیام تثبت 
  .التثبت من صحتھ  وبمالحظات جدیدة ، وذلك للتأكد من صدقھ ،

أو متغیر معین من جوانب وتھدف التجربة الى التعرف على ما یحدث في جانب     - 
عبد .( التغیراتثبات سائر الظاھرة التي ندرسھا بداللة جانب أو متغیر آخر في حالة 

 ) 38: 1985الباسط محمد حسن، 
  

و الدراسات المعملیة، وتعتمد وبالرغم من أن البحوث العلمیة ال تشتمل على التجریب    
یعد احدى الدعائم القویة التي على مناھج أخرى كالمنھج التاریخي مثال، إال أن التجریب 

  .ن العلوم الى أرقى درجات التقدمتعتمد علیھا العلوم ، وبفضلھ وصلت كثیر م
ومن األمور الھامة في البحوث التجریبیة أن تكون ھناك قواعد عامة یسترشد بھا الباحث    

: في التحقق من صحة الفروض التي یختبرھا ، حددھا فرنسیس بیكون بأربع قواعد ھي 
، قاعدة ) الحضور( ف ،قاعدة التالزم في الوقوع والتخل) الغیاب ( قاعدة التالزم في التخلف 

  ) . 73:  2007رشید زرواتي ، ( التالزم في التغیر، وقاعدة طرح البواقي أو الحذف 
وتعتبر قاعدة أو طریقة الحذف من الطرق المتبعة في البحوث العلمیة ، والتي تحاول    

وبین الظاھرة موضوع البحث، وتنحصر ھذه الطریقة في أن ایجاد العالقة بین عامل واحد 
یضع الباحث جمیع الفروض الممكنة لتفسیر ظاھرة معینة ، ثم في حذف الفروض التي ال 
یؤدیھا الواقع ، أو التي ال یمكن اثباتھا ، وكثیرا ما تتمخض ھذه الطریقة في العلوم الطبیعیة 

فرض واحد ، یقدم علیھ البرھان بطریقة علمیة ، أما اذا تبت خطأ الفروض  بقاءعن است
ذلك أن الباحث لم یستوعب جمیع الحلول الممكنة ولم یصل بعد الى الفرض جمیعا فمعنى 

الصحیح ، ولذا وجب علیھ أن یعید المالحظات والتجارب ، ویضع فروضا جدیدة ثم یحاول 
التحقق من صدقھا حتى یصل الى الفرض الذي یمكن اثبات صحتھ اثباتا علمیا ومن 

  : الضروري عند اجراء التجارب العلمیة 
  .ر الباحث أكثر من فرض في الوقت نفسھ یختب أال - 
 .أال ینتقل الى فرض آخر اال اذا تأكد من خطأ الفرض األول  - 
مع الفرض  ضدلیل واحد یتناف ،إنأال یقنع باألدلة الموجبة التي تؤید صحة الفرض - 

 .كفیل بنقضھ 
تائج أال یتحیز الباحث لفروضھ ، ویكون مستعدا إلستبعاد الفروض التي ال تؤدیھا ن - 

 ) . 40 – 39:  1985عبد الباسط محمد حسن ، ( التجارب والمالحظات العلمیة 
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واذا وجد الباحث أمامھ فرضیتین متناقضتین فعلیھ أن یبرھن على خطأ أحدھما حتى  - 
القائم بالتجارب أن یكون موضوعیا وأمینا في في رط تیتأكد من صدق اآلخر، ویش

 .عرض النتائج 
  :علمیة الوصول الى تعمیمات  *

یوجد  ندون أاذا أبدیت التجارب والمالحظات العلمیة صحة فرض من الفروض     
فرض آخر یناقضھ أو یتعارض معھ ، فان الفرض الصادق ینتقل الى مرحلة القانون ، 
وكثیرا ما توحي عدة فروض صحیحة بتكوین قانون واحد ، كما توحي فروض غیرھا 

لما نقدم علم من العلوم ، حاول التقلیل من عدد بتكوین قانون ثان وثالث وھكذا ، وك
العالقات القائمة بینھا ، وذلك بالربط بینھا في قانون عام القوانین المستقلة فیھ ، ومد نطاق 

واحد یطلق علیھ قانون القوانین ، ویتمیز ھذا القانون األخیر عن غیره من القوانین 
  .الجزئیة بأنھ أكثر عمومیة وأكثر تجریدا 

ال ینتھي المطاف بالعلماء عند وضع القوانین العلمیة ، فاكتشاف القوانین یدعو الى و   
وضع النظریات التي تعمل على تفسیر الحقائق والقوانین ، والنظریة العلمیة تصبح أكثر 

عبد الباسط محمد حسن ، (احتماال للصدق اذا فسرت أكبر عدد من الحقائق والقوانین 
1985  :41 – 42 . (  

  
  : تعریف منھج البحث  – 4   

العلمي من حیث تعریفھ وخصائصھ والخطوات التي یعتمد علیھا ، بعد تطرقنا للمنھج    
  .تأتي اآلن الى تعریف منھج البحث باعتباره جزء من المنھج العلمي 

وسبقت اإلشارة الى أن المنھج العلمي قاسم مشترك بین جمیع العلوم ، وھو مرن    
د منھا حسب خصوصیة كل علم ، وعلى ضوء ھذه الخصوصیة قام یتكیف مع كل واح

علم یعني بدراسة مناھج البحث في میادین العلم المختلفة ویعرف بمصطلح منھجیة 
METHODOLOGY   وقد أول من استخدم ھذا المصطلح ،  ونتكأوجست ، ویعتبر

محمد شفیق .(قة قصد بھ العلم الباحث في الطرق المستخدمة في العلوم للوصول الى الحقی
 ،1985  :78 . (  

  Methode:    ، یتكون من مصطلحین ھما   Methodologyومصطلح منھجیة     
  . logosو

ویعني الطریقة  odosیرجع الى أصل یوناني تحت مصطلح  Methodeمصطلح     
  .الموصلة الى ھدف البحث التي تحتوي على مجموعة القواعد العلمیة 

رشید ( جع الى أصل یوناني أیضا ویعني علم طریقة البحث یر logosومصطلح     
  ) . 118:  2002زرواتي ، 

وعلیھ فان منھجیة البحث ھي العلم الذي یھتم بدراسة القواعد العلمیة الواجب اتباعھا     
في مجال البحث العلمي في أي میدان من میادین المعرفة العلمیة وبمعنى آخر ھي علم 

  .مناھج البحث 
ما منھج البحث فقد عرف تعریفات متعددة لیست مختلفة في جوھرھا ، حیث أنھا أ    

تتضمن معنى واحد ، فنجد من عرفھ على أنھ طریق أو طریقة ، ونجد من عرفھ بأنھ 
  : مجموعة قواعد ، وفیما یلي بیان ذلك 
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 منھج البحث یشیر الى الطریقة التي یتبعھا الباحث في دراستھ للمشكلة موضوع"     
البحث ، وھو یجیب على الكلمة اإلستفھامیة كیف ؟ فاذا تساءلنا كیف یدرس الباحث 

عبد الباسط " ( الموضوع الذي حدده ؟ فان اإلجابة على ذلك تستلزم تحدید نوع المنھج 
  ) . 134:  1985محمد حسن ، 

ة منھج البحث ھو الطریق المؤدي الى الغرض المطلوب ، فالمنھج اذن ھو الطریق"     
واإلجراءات التي یتبعھا الباحث في دراستھ للمشكلة من أجل التوصل الى الحقیقة في 

  ) . 21:  2000بشیر صالح الرشیدي ، " ( العلم 
منھج البحث ھو الطریقة التي یتعین على الباحث أن یلتزم بھا في بحثھ ، حیث یتقید "     

البحث ، ویسترشد بھا الباحث في  باتباع مجموعة من القواعد العامة التي تھیمن على سیر
  ) . 11:  1981عبد الفتاح خضر، " ( سبیل الوصول الى الحلول المالئمة لمشكلة البحث 

ھذه التعریفات الثالثة عرفت المنھج على أنھ طریق أو طریقة ، وھما یحمالن نفس     
ى تحقیق المعنى وھو السبیل أو اإلتجاه الذي یجب على الباحث أن یسیر فیھ لیصل ال

، ) ب ( الى مدینة  )أ( الھدف ، فاذا افترضنا أن البحث عبارة عن سفر من مدینة 
والباحث ھو القائم بھذا السفر ، فإنھ قبل أن یعزم على السفر البد أن یكون على علم بكل 

، وما علیھ اال اختیار الطریق ) ب(الطرق الممكن السیر فیھا بغیة الوصول الى مدینة 
  .الى وجھتھ بأقل جھد ووقت ومال الذي یوصلھ 

والحال نفسھا في البحث ، فھناك موضوع یحیط بھ الغموض ، والبد من توضیح ھذا      
الغموض وتفسیره ، وبین الغموض والتفسیر ، ھناك طریق على الباحث أن یسلكھ حتى 

  .یقدم التفسیر المالئم ، ھذا الطریق ھو منھج البحث 
  : البحث بأنھ وھناك من یعرف منھج      
" مجموعة من القواعد العامة التي یتم وضعھا بقصد الوصول الى الحقیقة في العلم "     
  ) . 29:  2002عمار بوحوش ، ( 
مجموعة القواعد العلمیة التي تحدد اإلجراءات العملیة والعملیات العقلیة المتبعة " أو ھو   

تماعیة والوصول الى القوانین التي من أجل الوصول الى الحقیقة وتفسیر الظاھرة اإلج
  ) . 36:  2007و آخرون  فیروز زرارقة" ( تحكمھا ، والتنبؤ بما ستؤول الیھ 

ھما تعریفان یشیران الى أن منھج البحث ھو مجموعة قواعد ، والقاعدة طالما وجدت    
العشوائیة بل ھو مضبوط فھي تستوجب اإللتزام ، وھذا یعني أن البحث ال تحكمھ 

  .، التي تحدد سیره ) قواعد( جموعة من المعاییر المنھجیة بم
قة ، ذلك أن المنھج اذا كان طریق یسیر بونحن نراھما تعریفین مكملین للتعریفات السا   

علیھ الباحث في بحثھ ، فھو طریق محكوم بمجموعة من المعاییر المنھجیة ، مثل المسافر 
كي یصل الى وجھتھ ، بل علیھ أیضا أن  الذي ال یكفیھ أن یعرف الطریق الذي یسلكھ

  : یلتزم بمجموعة من التدابیر من بینھا 
توفیر الوسیلة التي سیسافر بھا ، واذا كانت ھذه الوسیلة خاصة علیھ أن یتأكد من    

سالمتھا حتى تفي بالغرض علیھ أن یكون یحسن القیادة وأن یعمل على احترام قوانین 
  .المرور قدر اإلمكان 

ي الحال نفسھا في البحث ، فاباحث ال یكفیھ أن یحدد منھج البحث فحسب  بل ان وف    
ھذا المنھج فیھ من المعاییر المنھجیة ما یلتزم على الباحث اتباعھا بغیة تحقیق ھدف 

  .البحث 
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وعلى ضوء كل التعاریف السابقة ، یمكن الخروج لتعریف اجرائي لمنھج البحث     
  :كالتالي 

بحث ھو الطریق الذي یتبعھ الباحث لتوضیح أو تفسیر الغموض الذي منھج ال"      
یحیط بموضوع البحث ، وھو طریق یتحدد بجملة من الخطوات ، كل خطوة منھا 
محكومة بمجموعة من المعاییر المنھجیة على الباحث اإللتزام بھا لتقدیم التفسیر 

  " . المناسب
  

  : أھمیة منھج البحث  – 5    
 د خلصنا في فصل البحث اإلجتماعي ، الى أن البحث اإلجتماعي ھو المحركاذا كنا ق    

األساسي لعملیة التنمیة ، فان ھذا المحرك حتى یؤدي دوره بكفاءة ، علیھ أن یتبع منھج 
  .بحث یمكنھ من تحقیق ھدفھ و یسھم بالتالي في تقدیم خدمة معینة للمجتمع 

لیم بدون منھج، و تتضح أھمیة ھذا المنھج في و ھنا نستطیع القول أنھ ال وجود للبحث الس
ھتمام الكبیر الذي حظي بھ منذ عصر أرسطو حتى یومنا ھذا ، فمعرفة مناھج البحث اال

تمكن من إتقان البحوث العلمیة و السیطرة على إجراءاتھا و تجاوز الكثیر من الصعوبات 
  ) . 12:  1981عبد الفتاح خضر ، ( التي قد تعترض سبیلھا 

على مدى صحة و سالمة المنھج الذي اتبع في  توقفسالمة البحث و سالمة نتائجھ م اذن
البحث ، فتقدم البحث العلمي في أي بلد یقاس بمدى النجاح الذي أحرزه  ھذا البلد في 

  ) . 71،  1999محي الدین مختار ، ( مناھج البحث العلمي و وسائلھ ، 
ھج نلعملیة البحث من خالل ما یتضمنھ ھذا الم و علیھ فالمنھج العلمي ھو العمود الفقري 

  .من خطوات و معاییر تمكن الباحث من تحقیق ھدف بحثھ بأقل التكالیف الممكنة 
اذا كانت غایة اإلنسان ھي التحكم في الظواھر بغیة توجیھھا لصالحھ ..... و صفوة القول 

علمیة عامة و االجتماعیة اال من خالل التزام البحوث ال، فان ھذا الھدف ال یمكن تحقیقھ 
على وجھ الخصوص بمناھج بحث لھا من الكفاءة ما یساعد في التوصل الى اكتشاف 

التنبؤ بما ستؤول الیھ الظواھر و بالتالي التحكم فیھا ألجل مصلحة  من القوانین التي تمكننا
  .االنسانیة 

  
  : أنواع مناھج البحث  – 6

سیعالج بھ مشكلة بحثھ بل ان ھذه المشكلة ھي  منھج الذيالالباحث لیس حرا في اختیار 
  .التي تفرض على الباحث منھجا معیینا یبحثھا من خاللھ 

، و كل نوع یتطلب منھجا البحوث االجتماعیة كثیرة و متنوعة  و لما كانت مشكالت
  .خاصا بھ ، تنوعت مناھج البحث االجتماعي و اختلفت حسب طبیعة موضوع البحث 

أنھ ال یوجد اتفاق : حظة مفادھا لمناھج البحث االجتماعي ، نورد مال و حول ھذا التعدد
 ، یعتبره البعض منھجا فمابین الباحثین في المنھجیة حول مناھج البحث االجتماعي ، 

یعتبره البعض اآلخر أداة أو تقنیة من تقنیات البحث ، فمثال تحلیل المضمون ھناك من 
و ھناك من   )  Maurice angers،  1997:  157( یراه مجرد أداة لجمع البیانات 

، و أیضا المسح    )  roger muchielli،  1984:  17( یعتبره منھجا قائما بذاتھ 
صالح مصطفى الفوال ، ( عتبرھما منھجا یاالجتماعي و دراسة الحالة ھناك من ال 
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خلیل  معن( منھجین قائمین بذاتھما بینما ھناك من تعتبرھما )  185 – 129:  1982
  ) . 81:  2004عمر ، 

معن خلیل عمر ، ( كما أن ھناك من الباحثین من ال یعترف بوجود المنھج الوصفي 
ج الوصفي من حیث ھن، في حین ھناك من الباحثین من یتحدث عن الم)  81:  2004

، وحتى من حیث ایجابیاتھ  خصائصھ و خطواتھأھمیتھ ، تعریفھ ، أسسھ ، أھدافھ ، 
  .)  86:  2007شید زرواني ، ر(  وسلبیاتھ

  .كان ھذا الخالف فاننا لن نخوض فیھ أیا عموما ،    
وفي بحثنا ھذا سنتطرق لبعض المناھج فقط من حیث تعریفھا وخطواتھا ، تقییمھا    

  :وكیفیة توظیفھا وھذه المناھج ھي 
  .المنھج الوصفي  -    
  .المنھج التاریخي  -    
  .منھج المسح اإلجتماعي  -    
  .منھج دراسة الحالة  -    
  .المنھج المقارن  -    
  .منھج تحلیل المضمون  -    
وھي مناھج نحتاجھا في معالجتنا المیدانیة وخاصة في تقویم منھج البحث المستخدم في   

  .الرسائل الجامعیة 
  
  :  المنھج الوصفي – 1 – 6   

  :لقد وضعت للمنھج الوصفي عدة تعریفات نذكر منھا:  تعریفھ *   
ھو المنھج الذي یقوم فیھ الباحث بوصف الظاھرة كما ھي في الواقع ، وصفا دقیقا كما " 

  ) . 86:  2007رشید زرواتي ، ( وكیفا 
ھو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر ، وبشكل علمي منظم من أجل الوصول الى " 

:  1995عمار بوحوش ، " ( جتماعیة أو مشكلة اجتماعیة أغراض محددة لوضعیة ا
119 . (  

من خالل ھذه التعریفات یتضح أن المنھج الوصفي یعتمد باألساس على الوصف ، وھو   
، یعتمد على التحیز والذاتیة ، وھو وصف منظم لیس أي وصف ، بل ھو وصف علمي 

  .وع البحث یقوم على جملة من الخطوات تنظم لھ سیره في معالجة موض
  :وھو وصف ھادف یرمي الى    
  .جمع مادة علمیة عن موضوع البحث  -   
  .تحدید وضبط ابعاد الظاھرة  -   
الوصول الى مقارنة الظاھرة المدروسة بالظواھر المماثلة أو المشابھة ، أو مقارنة  -   

  .بعض أجزاء الظاھرة المدروسة ببعض أجزاء الظواھر األخرى 
  ) . 89:  2007رشید زرواتي ، ( بین الظواھر ودراستھا  ربط العالقة -   

  : یقوم المنھج الوصفي على جملة من الخطوات ھي :  خطواتھ – *   
  .اختیار الموضوع المراد بحثھ  -    
   ) 152:  1982صالح مصطفى الفوال ، ( تحدید المشكلة ووضع الفروض -    
  ) . 90:  2007رشید زرواتي ، ( تحدید مفاھیم البحث  -    
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  ) . 153:  1982صالح مصطفى الفوال ، ( اختیار عینة ممثلة لمجتمع البحث  -    
  ) .االستمارة أو المقابلة أو المالحظة ( تحدید أدوات جمع البیانات المالئمة  -    
جمع المادة العلمیة ومعالجتھا وصوال الى عرض النتائج وتفسیرھا الستخالص  -    

  ) . 90:  2007واتي ، رشید زر( التعمیمات 
  .وسلبیات  یجابیاتللمنھج الوصفي ا:  تقییمھ –*  
  : االیجابیات ومنھا   
  .یقدم معلومات وحقائق عن الواقع الحالي للظاھرة  -   
یوضح العالقة بین الظواھر المختلفة والعالقة في الظاھرة نفسھا كتوضیح العالقة بین  -   

  .األسباب والنتائج 
  .را للظواھر والعوامل التي تؤثر فیھا مما یساعد على فھم الظاھرة نفسھا یقدم تفسی -   
  ) . 136 – 135:  1995عمار بوحوش ، ( یساعد في التنبؤ بمستقبل الظاھرة نفسھا  -   
  : السلبیات ومنھا  
  .قد یعتمد الباحث على معلومات خاطئة من مصادر خاطئة ومراجع خاطئة  -   
  .جمع المادة العلمیة  قد یتحیز الباحث في -   
  .قد تجمع بیانات خاطئة من خالل ادالء المبحوثین باجابات خاطئة  -   
  ) . 95:  2007رشید زرواتي ، ( عجز التنبؤ أحیانا  -   
  
    :المنھج الوصفي یوظف في البحث االجتماعي على النحو التالي:  توظیفھ – * 
  .حث دون غیره من المناھج األخرى تبریر سبب اختیار المنھج الوصفي منھجا للب -   
  : توضیح ماذا یصف وكبف ؟ ویكون ھذا التوضیح كاألتي  -   
  .عرض المادة العلمیة للبحث ، من خالل عرض محاور البحث النظریة والمیدانیة *   
  .تصنیف المادة العلمیة للبحث *   
  . ترتیب المادة العلمیة للبحث *   
  .بحث تبویب المادة العلمیة لل*   
  .التحلیل الكیفي للمادة العلمیة للبحث *   
التحلیل الكمي للمادة العلمیة للبحث ، ان كانت طبیعة البحث تتطلب ذلك ، مع االشارة *   

ض ، التصنیف ، الترتیب ، الى تسمیة محاور البحث بعناوینھا التي تخضع الى العر
  ) 97:  2007رشید زرواتي ، ( ، الربط والتحلیلالتبویب

  
  : المنھج التاریخي  – 2 – 6  

ھو منھج یتناول الظاھرة االجتماعیة في الماضي من خالل معالجتھا :  تعریفھ –*   
  .علمیا ألجل التنبؤ بما قد تحدثھ من تأثیرات في المستقبل 

وھو یعالج الظاھرة من الماضي الى الحاضر ، أي دراسة تتبعیة من الماضي الى   
ا من الحاضر الى الماضي أي دراسة األحداث التي وقعت بتسلسل الحاضر ، كما یتناولھ

  ) . 112:  2007رشید زرواتي ، ( وقت حدوثھا 
  :  خطواتھ – *  
  .اختیار موضوع البحث وتحدیده  -   
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جمع المادة العلمیة التاریخیة من مصدرین ، أولھما المصادر األولیة والتي تضم  -   
قایا حضارة ماضیة وقعت في الماضي ، أما الوثائق فھي اآلثار والوثائق ، واآلثار ھي ب

سجالت ألحداث ووقائع ماضیة ، قد تكون مكتوبة أو مصورة أو شفھیة ،  ثانیھما 
المصادر الثانویة ، وھي معلومات غیر مباشرة ، وتشمل كل ما نقل وكتب عن المصادر 

  .مصادر األولیة الاألولیة ، وھي تعطینا فكرة عن الظروف التي أدت الى اندثار 
  .قد مصادر المعلومات والمادة المجمعة ن -   
  ) . 100 – 58:  1995عمار بوحوش ، ( صیاغة الفروض وتحقیقھا  -   
  .عرض وتصنیف وترتیب وتحلیل المادة العلمیة  -   
  ) . 112:  2007رشید زرواتي ، ( استخالص النتائج  -   
  .لھ ایجابیات وسلبیات :  تقییمھ – * 
  : یجابیات ومنھا اال  
یكاد یكون المنھج الوحید الذي یمكن استخدامھ لدراسة تطور ظواھر وأحداث الحیاة  -   

عمار بوحوش ، ( االجتماعیة ، وتعقب مسارھا منذ أن حدثت في الماضي الى یومنا ھذا 
1995  :107 . (  

  .توفر المصادر العلمیة في المنھج التاریخي وھي االشیاء  -   
قواعد منھجیة علمیة وفي كیفیة نقده وتحلیل مصادر ومراجع المادة العلمیة وجود  -   

  ) . 118:  2007رشید زرواتي ، ( التاریخیة 
  : السلبیات ومنھا  
المعرفة التاریخیة معرفة جزئیة بحكم طبیعتھا حیث ال یمكن الحصول على معرفة  -   

  .كاملة للماضي 
  . ال تخضع المادة التاریخیة للتجریب -   
المصادر التاریخیة عرضة للخطأ ، ألن الباحث ال یتمكن من االتصال المباشر بالمادة  -   

  .التاریخیة حیث یعتمد على مالحظات اآلخرین وأقوالھم 
یصعب الوصول الى نتائج تصلح للتعمیم في األبحاث التاریخیة ، وذلك الرتباط  -   

( رارھا بنفس الدرجة من الدقة الظاھرة التاریخیة بظروف زمنیة ومكانیة یصعب تك
  ) . 106:  1995عمار بوحوش ، 

  
  :یتم توظیف المنھج التاریخي كاآلتي :  توظیفھ – *
     . تبریر سبب اختیار المنھج التاریخي منھج للبحث دون غیره من المناھج  -   
  .توضیح بأنھ بالمنھج التاریخي تتم نغطیة محاور البحث بالدراسة  -   
  .دید بدقة محاور البحث التي تحتاج الى المنھج التاریخي ذكر وتح -   
  .عرض المادة التاریخیة المجمعة  -   
  .توضیح مصادر جمع المادة التاریخیة في البحث  -   
  .ضبط أدوات جمع المادة التاریخیة في بحثھ  -   
تي ، رشید زروا( الجة المادة التاریخیة بتحلیلھا الكمي كلما تطلب األمر ذلك مع -   

2007  :119 – 120 . (  
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  :منھج المسح االجتماعي -  3 – 6  
   :تعریفھ  - * 

  : تعددت تعریفات منھج المسح االجتماعي ، و نذكر منھا 
ام ظمة لتحلیل و تأویل وتسجیل الوضع الراھن لنظالمسح االجتماعي ھو محاولة من" 

ي من الحاضر و لفترة اجتماعي أو لجماعة أو لمنطقة ، و المسح یركز على قطاع عرض
من الزمن كافیة للدراسة ، و الھدف منھ الحصول على مجموعة من البیانات المصنفة و 

" ( تأویلھا و التعمیم انطالقا منھا ، كل بھدف ترشید التطبیق العملي في المستقبل القریب 
  ) . 17: س .عمر محمد التومي الشیباني ، د

ل وتفسیر الوضع الراھن لنظام اجتماعي أو لجماعة مة لتقریر و تحلیظھو محاولة من"    
یركز على الوقت الحاضر ، كما یھدف الى الحصول على معلومات معینة ، وھو 

  ) . 95:  1962جمال زكي ، " ( لالستفادة بھا في المستقبل 
ھو دراسة عامة لظاھرة موجودة في جماعة معینة ، وفي مكان معین ، وفي الوقت "    

ناك المسح العام كما یحدث في التعداد السنوي للسكان ، وھناك المسح الحاضر ، وھ
  ) . 118 – 117:  1983محمد زیان عمر، " ( بالعینة 

جتماعیة من خالل مقابالت االجتماعي منھجا لجمع وتحلیل البیانات االیعتبر المسح "    
ن أعداد كبیرة ، وذلك بغرض الحصول على معلومات م قننة ومن خالل استبیانات مقننةم

  ) . 115:  1983محمد محمود الجوھري ، ( من المبحوثین یمثلون مجتمعا معینا 
ما من حیث خصائصھ أو من إ ،كل ھذه التعریفات تناولت منھج المسح اجتماعي    

  .مجاالت استخدامھ أو من  حیث أھدافھ 
یتسم  یر ھذه التعریفات الى أن منھج البحث اجتماعيشفمن حیث خصائصھ ت    

  : بالخصائص التالیة 
رتبط بمكان معین وبزمان معین كذلك ، كما ورد في كل من التعریفات الثالثة األولى ی*     

. 
یتقصى موضوع البحث بأبعاده المختلفة وبكل ارتباطاتھ في المجتمع كما ورد في كل *     

 .من التعریف األول والثالث 
 ة نسبیا كما ورد في كل من التعریف األول والرابع عینة المسح االجتماعي تكون كبیر*     
( نستنتج من ھذا أن نتائج المسح تكون دقیقة وأكثر مصداقیة وبالتالي لھا قابلیة للتعمیم      

  ) . 181:  2007رشید زرواتي ، 
المسح االجتماعي یستعین بالمقابلة واالستبیان كأدوات لجمع البیانات كما ورد في  - 

 .بع التعریف الرا
المسح االجتماعي یكون شامال عندما یدرس كل المجتمع ، وقد یكون بالعینة عندما  -  

 تشیریدرس جزء من المجتمع كما ورد في التعریف الثالث ومن حیث مجاالت استخدامھ 
 :التعریفات الى أن منھج المسح االجتماعي یستعمل في الحاالت التالیة 

 .ما ورد في التعریفات الثالثة األولى اذا كان موضوع البحث في الحاضر ك - 
اذا كان الھدف ھو القاء نظرة عرضیة أو شاملة عن واقع المجتمع كما ورد في كل من  - 

 .التعریف األول والثالث 
االجتماعي اذا أردنا معرفة ما ھو سائد في المجتمع من  لمسحما یستخدم منھج اكھذا  - 

 )  165:  1994محمد صفوح األخرس، ( اتجاھات واعتقادات 



 111

فمنھج المسح لھ أھداف عدیدة أشارت ھذه التعریفات الى البعض : أما من حیث أھدافھ 
  :منھا كاآلتي 

توزیع بعض الخصائص االجتماعیة كالسن والنوع والمھنة والحالة ( وصف المجتمع  - 
سلوكیة معینة أو باتجاھات  الزواجیة ، وأن یحدد كیف ترتبط ھذه الخصائص بأنماط

  .كما ورد في التعریف الثالث ) 115: 1983محمد محمود الجوھري،  (نةمعی
جمع معلومات كثیرة بعرض االستفادة منھا مستقبال كما ورد  وصفالھدف من ھذا ال - 

 .في كل من التعریف األول والثاني 
ونضیف على ھذین الھدفین ھدف یتمثل في تقسیم البرامج ومتابعتھا أو بناء نماذج  - 

  ) . 180:  2007رشید زرواتي ، ( نساني للسلوك اال
 

   أنواعھ –*   
على معیارین ، األول من بناء ھناك أنواع كثیرة للمسوح االجتماعیة ، نذكر البعض منھا     

  .حیث المجال البشري للمسح والثاني من حیث ھدف المسح 
  : من حیث المجال البشري نجد نوعین ھما  –    
ت المجتمع دون استثناء ، ایأخذ بعین االعتبار دراسة جمیع مفردالذي :  المسح الشامل   
ى بطریقة المسح الشامل ، وتمتاز بأھمیتھا العلمیة في جمع البیانات واستخالص موتس

االقتراحات والحلول ، ویقصد بمفردات المجتمع جمیع أعضاء مجتمع النتائج والوصول الى 
  .البحث 

ث عینة من مجتمع البحث ، آخذا بعین االعتبار شرط تمثیل وفیھ یأخذ الباح:  المسح بالعینة 
العینة لمجتمع البحث ، وتعمم النتائج على بقیة أعضاء مجتمع البحث الذي اختیرت منھ عینة 

  ) . 185:  2007رشید زرواتي ، .(البحث 
  : من حیث ھدف المسح ، نجد خمسة أنواع ھي  –   

لصفات العامة للمجتمع واألماكن والمواقع لبعض الذي یھدف الى معرفة ا : المسح الوصفي 
الصفات السكانیة واالجتماعیة واالقتصادیة ، فالباحث الذي یستخدم ھذا المسح ال یھتم بسبب 
وجود ھذه الصفات االجتماعیة في المجتمع بقدر ما یھتم بواقع صفات المجتمع وتحدید 

  .وضا بالضرورة أماكنھا الجغرافیة ، ھذا النوع من المسح ال یتضمن فر
من خصائص ھذا المسح أنھ یصف الظاھرة بصورة منفصلة عن المحیط االجتماعي    

  ). 140:  2004معن خلیل عمر ، .( والظواھر األخرى المحیطة بھا 
الذي ینطوي على كشف أسباب توزیع الصفات العامة والظواھر والحقائق :  المسح الكشفي  

في فترة زمنیة محددة ف أسباب ظھور مشكلة اجتماعیة داخل المجتمع أي التركیز على كش
  .ومكان معلوم 

اذن ، ھذا المسح یبدأ من وجود المشكلة ، ویبحث عن أسباب حدوثھا وھذه حالة متقدمة     
في البحث االجتماعي ، ألن من أساسیات البحث التنقیب واالستقصاء عن جذور الظاھرة 

الباحث اذ یستوجب منھ تحلیل الظاھرة أو موضوع  وأسبابھا ، وھذا یتطلب جھدا فكریا من
  )  140:  2004معن خلیل عمر ، ( البحث سببیا 

الذي ینطوي على تشخیص نوع عالقة متغیرات الظاھرة ، أو المشكلة   : المسح التشخیصي 
المدروسة ، لتشخیص اصالة أو عدم اصالة عالقة متغیرات الظاھرة ، بواسطة البحث عن 
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تقل والتابع ، وكشف أھمیة األول في أحداث وتسبیب الثاني ، داخل الظاھرة المتغیر المس
  .المدروسة ، ومن ھنا جاءت تسمیتھ بالمسح التشخیصي 

وھذا النوع یمتاز باستخدامھ الفرضیات قبل البدء بعملیة المسح ، أي یختبر مدى صدق أو    
احتمال مستنبط من صدق نتائج بحوث سابقة ، أو بعض النصوص النظریة ، أو عدم 

مالحظة الباحث للواقع المراد بحثھ ، كأن یشخص عالقة متغیرات أسباب اشتغال الصبیة 
الفصل من : المبكر في مدینة صناعیة معینة ، من خالل افتراضھ بأن أسباب اشتغالھم ھو 

معن ( الخ ...الء مستوى المعیشة غالمدرسة ، الفصل في الدراسة ، تدني دخل األسرة ، 
  ) . 141:  2004یل عمر ، خل
ظاھرة واحدة عند الوحدات االجتماعیة  قیاس اذ ینطوي ھذا المسح على:  المسح التتبعي   

في فترات زمنیة متعاقبة ال تقل عن فترتین زمنیتین متتالیتین لمعرفة مدى تكرار المعلومات 
كي تتیح للباحث فرصة القیاس األول ل نتائجة تطابقھا في القیاس الثاني مع المأخوذة ، ودرج

اذا أراد أحد الباحثین أن یدرس مواقف الطلبة تجاه نظام : لتعمیم نتائج بحثھ ، فمثال 
االمتحان في الجامعة في ھذه الحالة واستنادا الى اجراءات ھذا النوع من المسح یقوم الباحث 

د یمن طرفھم ، ویع تمأل أن بتوزیع االستبیان ، على طلبة السنة األولى ، ثم یقوم بجمعھا بعد
لئھ توزیع نفس االستبیان على نفس الطلبة عندما ینتقلون الى السنة الثانیة ویقوم بجمعھ بعد م

من طرف الطلبة ویعید ھذه العملیة معھم عندما ینتقلون الى السنة الثالثة والسنة الرابعة دائما 
  .بنفس االستبیان وبعدھا یقوم بمقارنة النتائج سنة بعد سنة 

ن بمثابة جماعة ضابطة لجماعة وكلقیاس الثاني لنفس مجتمع البحث ینالحظ ھنا أن ا    
ة جماعة ضابطة بیكون الطلبة فیھ بمثا القیاس األول ، وقیاس موقف الطلبة في السنة الثالثة

  .لمجتمع الدراسة في القیاس الثاني وھكذا 
المجتمع بأكملھ ، ودراستھ في من الجدیر بالذكر ھنا أنھ قد یأخذ ھذا النوع من المسح    

فترات زمنیة متفاوتة ، وذلك لمعرفة درجة التغیر والتطور الحاصلة فیھ من خالل دراسة 
تھا المالیة ، ونوع وكمیة الغذاء المستھلك من قبل یالتغیرات الحاصلة في حجم األسرة ومیزان

طالة العمالیة ، الفرد ، واألمراض الموجودة ، وحالة السوق المحلي والخارجي ، والب
          . واالتجاھات السیاسیة والفكریة 

من االنتقادات الموجھة لھذا المسح أن مجتمع البحث قد یفقد أحد عناصره من فترة الى أخرى 
بسبب التنقل ، أو الوفاة أو الھجرة و ھذا یؤثر على حجم مجتمع البحث ، و بالتالي یؤثر على 

ج عنھ ضعف في موضوعیة البحث ، فصال عن ذلك الصدق الداخلي للبحث و الذي ینت
معن ( مراجعتھم في كل مرة بنفس األسئلة  نداحتمال حصول ملل و ازعاج للمبحوثین ع

  ) . 143 – 141:  2004خلیل عمر ، 
  

الذي یخص حیاة و حاجات و رغبات و مواقف المبحوثین التي لھا عالقة : المسح التفصیلي 
سل األبناء داخل واحدة فقط ، مثل معرفة حجم األسرة ، و تسل بموضوع البحث الذي یقام مرة

األسرة ، و دخل الفرد الشھري أو السنوي ، ومستواه الثقافي و التعلیمي و عمره ومنطقتھ 
السكنیة و صحتھ العامة ، و األمراض الجسمانیة التي  أصیب بھا سابقا ، وتقدمھ الدراسي ، 

  .تغطیة كاملة ومفصلة عن الفرد  و أنواع األشغال التي قام بھا ، أي
االجابة على األسئلة ، وھذا یشبھ النوع  دھذا النوع یعتمد كثیرا على ذاكرة المبحوث عن

الوصفي ، اال أن الفرق الجوھري بینھما ھو أن الوحدة االجتماعیة الخاضعة للبحث في 
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الجماعة ، أو الحزب بینما في المسح الوصفي یكون األسرة أو " الفرد " المسح التفصیلي ھي 
فضال عن كون المسح التفصیلي ال یتطلب وضع الفرضیات ، . السیاسي أو المجتمع المحلي 

عند الوحدة االجتماعیة و ھذا فرق آخر یجعلھ أو تشخیص أسباب وجود الصفات االجتماعیة 
  .مختلفا عن المسح التشخیصي و الكشفي 

اسة الوحدة االجتماعیة مرة واحدة فقط و أما اختالفھ عن المسح التتبعي فانھ یقوم بدر
معن خلیل عمر ، ( ا التتبعي یدرسھا أكثر من مرة واحدة و بشكل تتبعي مبالتفصیل ، بین

2004  :144 . (  
ف شاذن منھج المسح االجتماعي ال یھدف الى الوصف فقط ، بل یتعدى ذلك الى الك

  .والتشخیص 
  
  : خطواتھ  *

ماعي كطریق لتقصي مشكلة البحث ، ھناك جملة من الخطوات عند اختیار منھج المسح االجت
  : على الباحث االلتزام بتطبیقھا في بحثھ و ھذه الخطوات ھي 

  .)  117:  1983: محمد محمود الجوھري ( یجب على الباحث تحدید مشكلة بحثھ :  أوال
  .تحدید ھدف أو أھداف البحث :  ثانیا
  امل أو تحدید عینة البحث ، اذا كان المسح بالعینة شلمسح تحدید مجتمع البحث اذا كان ا:  ثالثا
        ) 186: 2007رشید رزواتي،( تحدید و ضبط فرضیات البحث و مفاھیمھ :  رابعا
  : یجب على الباحث أن یصمم أداة لجمع البیانات من أحد األدوات التالیة :  خامسا

  .سھ و ھو كشف أسئلة یجیب علیھا المبحوث بنف: االستبیان - 
یقوم الباحث بتطبیقھ بنفسھ على المبحوثین من خالل و ھي كشف أسئلة : استمارة المقابلة  - 

                  .مقابلة كل مبحوث على حدة 
محمد محمود الجوھري ، ( و قد یتخد االستبیان أو استمارة المقابلة شكال مقننا أو شبھ مقنن  - 

1983  :117 . (               
عد جمع البیانات ، یتم تنظیمھا أو تصنیفھا ، بحیث توضع االستجابات في فئات ب:  سادسا

منطقیة أكثر شموال ، و یتم ترمیز االجابات بحیث تتخد كل اجابة رقما معینا العدادھا للتحلیل 
  .، و یتم بعد ذلك استخراج النسب من الجداول 

  ) . 119:  1983محمد محمود الجوھري ، ( كتابة تقریر البحث : سابعا 
  
  :  تقییمھ *

  : لمنھج المسح االجتماعي ایجابیات و سلبیات نذكر البعض منھا 
  :  االیجابیات –

  .یسمح بجمع أكبر قدر ممكن من البیانات 
  .نتائج المسح الشامل تكون أكثر مصداقیة

  .منھج یحتوي على الوصف و التشخیص و التحلیل و المقارنة
  .منھج یستخدم االحصاء

من خاللھ یعرف الباحث مواطن الضعف والقوة و أسباب ذلك ، یقوم : ییمي وتقویمي منھج تق
بمعالجة ماھو سلبي و مرضي في الظاھرة ، و على ذلك یبنى خطة منھجیة لتقویم الظاھرة و 

  ) . 188-  187،  2007رشید رزواني ، ( ھو بذلك منھج اصالحي 
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  : السلبیات - 
مسح تركز على الواقع الحاضر ، في حین أن غالبا ما معظم البحوث المعتمدة على منھج ال

  .تكون الظواھر الحاضرة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالماضي 
قد یحدث الملل و تجنب االجابة من طرف مجتمع البحث نظرا لتكرار البحوث المسحیة على 

  . ) 188:  2007رشید زرواني ، ( نفس األعضاء ، و بدون انعكاسھا علیھم بنتائج مرضیة 
  
  :  توظیفھ *

توظیف منھج المسح االجتماعي یعتمد على جملة من المعاییر المنھجیة على الباحث أن یلتزم 
  :بھا في بحثھ و ھذه المعاییر ھي

      . تبریر اختیار منھج المسح االجتماعي منھجا للبحث دون غیره من المناھج -  
  . البحث  تدلیل بأن منھج المسح االجتماعي سیغطي جمیع محاور -   
   .ذكر ھل المنھج المتبع ھو مسح شامل أم مسح بالعینة  - 
تحدید ھدف المسح ، ھل لوصف خصائص المجتمع ، أو لتعمیم برامج أو لبناء نمادج  -  

  .للسلوك االنساني ، و بھذا الھدف یظھر مدى ارتباط المنھج بمشكلة البحث و ھدف البحث 
  .بیانات توضیح األدوات المستخدمة في جمیع ال - 
  .تحدید بدقة مجتمع البحث أو عینة البحث - 
  ). 189:  2007رشید زرواني ، ( توضیح خطوات منھج المسح االجتماعي  - 
  
  : منھج دراسة الحالة  –4 – 6
  :عریفھ ت *

  :تعددت تعریفات منھج دراسة الحالة ، اذ نذكر منھا 
تبط بأیة وحدة مطلوب دراستھا ھو المنھج الذي یتجھ صوب جمع البینات العلمیة التي تر" 

  الخ ...سواء أكانت فردا ، أو مؤسسة ، أو نظام اجتماعي أو مجتمعا محلیا
  ) . 177:  1994محمد صفوح األخرس ، ( 
ھو المنھج الذي یعني بدراسة عینة صغیرة جدا من أفراد مجتمع الدراسة التي یصعب على " 

   173: 2004عمر،  معن خلیل. ( الباحث دراستھا بالمناھج األخرى 
منھج دراسة الحالة یھتم بجمیع الجوانب المتعلقة بشيء أو موقف واحد عاى أن یعتبر الفرد " 

أو المؤسسة أو المجتمع أو أي جماعة ، كوحدة للدراسة ، و یقوم ھذا المنھج على التعمق في 
مراحل التي مر دراسة المعلومات بمرحلة معینة من تاریخ حیاة ھذه الوحدة أو دراسة جمیع ال

  ) . 292:  1989أحمد بدر ، " ( بھا 
لجمع البیانات لدراسة السیرة لحالة أو أكثر و تطوراتھا في الماضي ھو الطریقة العلمیة "     

والحاضر ، و تكون الحالة عبارة عن فرد أو جماعة أو مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو 
  ) . 154 – 153:  2007ي ، د زرواترشی( عالمي أو مجموعة دول مجتمع محلي أو مجتمع 

  : نستخلص من ھذه التعریفات جملة من الممیزات یتمیز بھا منھج دراسة الحالة وھي       
منھج یجمع بیاناتھ من عینة صغیرة الحجم عكس منھج المسح الذي یجمع بیاناتھ من  -      

  .لثاني عینة كبیرة الحجم أو من مجتمع البحث كلھ ، كما ورد في التعریف ا
منھج یھتم بدراسة حاضر الحالة وكذلك ما فیھا عكس منھج البحث الذي یرتبط بالوقت  -     

  .ورد في التعرف األخیر كماالراھن لمجتمع البحث ، 



 115

منھج یركز على وحدة معینة كما ورد في التعریفین األول والثالث ، والوحدة موضع  -     
ات ویمكن أن تكون ھي نفسھا حالة قائمة بذاتھا في الدراسة ، قد تكون جزءا في احدى الدراس

  ) . 293:  1989أحمد بدر، ( دراسة أخرى 
: في دراسة الحالة كما ورد في التعریف الثالث ، حیث یقول محمد زیان عمر مقمنھج یتع -    
ان ما یھدف الیھ الباحث في دراسة الحالة لیس فقط مجرد وصف كامل للوحدة اإلجتماعیة " 

  ) . 134:  1983محمد زیان عمر، (لدراسة، بل النفاذ دائما الى األعماقموضع ا
اذن منھج دراسة الحالة یمكن الباحث من استغالل معارفھ الشخصیة وخبراتھ عند القیام  -   

ام بجمیع الجوانب المختلفة للظاھرة ماإلل من خالل بار مجتمع صغیر یعرفھ بدقةتباخ
  .المدروسة 

( ستفادة من مختلف مصادر البیانات المتعلقة بالحالة المدروسة اإلمكن في ھذا المنھج ی -   
من مثل الوثائق والسجالت الرسمیة )  190 – 189:  1994محمد صفوت األخرس ، 

والمذكرات الشخصیة وتقاریر األطباء ، ومالحظات الجھاز اإلصالحي داخل المؤسسة 
وعموما منھج دراسة الحالة یستخدم    )  173:  2004معن خلیل عمر، (وھوایات المبحوثین 

عندما یلزم جمع أكبر قدر ممكن من البیانات عن الوحدة المدروسة وتاریخھا القدیم من أجل 
 قاستنباط فھم أوسع لحاالت مماثلة لم یستطع الباحث أن یتناولھا ، ویفید ھذا الفھم العمی

  ) . 178:  1994س ، محمد صفوح األخر( أبعاد الظاھرة بشكل دقیق ومفصل بمعرفة 
    
 :خطواتھ  *

عند اختیار منھج دراسة الحالة كطریق لتقصي مشكلة البحث، ھناك جملة من الخطوات 
  :على الباحث اإللتزام بتطبیقھا في بحثھ وھذه الخطوات ھي

  .تحدید المشكلة المراد بحثھا: أّوال
  .انات المتعلقة بمشكلة البحثتحدید الفروض العلمیة و المفاھیم والتأكد من توفر البی: ثانیا
  .اختیار العینة التي ستشمل الحالة مجال الدراسة :ثالثا
   - المقابلة - اإلستمارة: تحدید أدوات جمع البیانات من األدوات التالیة: رابعا

  .المالحظة
  .جمع البیانات وتسجیلھا وتحلیلھا: خامسا
  ).297: 1989أحمد بدر، . (إستخالص النتائج و وضع التعمیمات: سادسا

  
  :تقییمھ *

  :لمنھج دراسة الحالة إجابیات و سلبیات نذكر البعض منھا
  :اإلیجابیات - 

تیح للباحث الفرصة للتحقق من موضوعیة وصحة البیانات الخاصة یمنھج دراسة الحالة 
بالحالة موضوع البحث من خالل المالحظة و المقابالت المتكررة التي یجربھا الباحث مع 

  ).159: 2007رشید زرواتي، ( . المبحوثین
ا المنھج یمكن الباحث من رؤیة العالقة بین العوامل المعزولة بصورة أكثر وضوحا عن ھذا

 ).304: 1989أحمد بدر، . (طریق البحث المعمق للحالة
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یساعد ھذا المنھج على التّوغل في دراسة حاالت إجتماعیة، نفسیة محدودة اإلنتشار داخل 
ساعدة المصلحین اإلجتماعیین بتشخیص أسباب األمراض اإلجتماعیة  و المجتمع و من تّم م

 ).175: 2004معن خلیل عمر، . (النفسیة
 :السلبیات - 

اإلبتعاد عن الموضوعیة بسبب تفاعل الباحث مع المبحوثین، كما أّن الطابع الذاتي لدراسة 
شى وفرضیاتھ الحالة قد یدفع الباحث إلى حذف بعض الحقائق و الظروف التي ال تتما

  ).205: 1994محمد صفوح األخرس، . ( األولیة
صعوبة تعمیم النتائج بسبب صغر حجم العینة، وھذا یعني أن عملیة التعمیم ترتبط إرتباطا 

 ).136: 1983محمد زیان عمر، . (مباشرا بمدى صحة العینة إحصائیا و دقتھا
قومات البحث اإلجتماعي و باإلختیار لكن ھذه السلبیات یمكن للباحث أن یتفاداھا إذا إلتزم بم

  . الصحیح للعینة أو الحالة موضوع البحث
 
 :توظیفھ * 

دراسة الحالة على الباحث أن یلتزم بمجموعة من المعاییر المنھجیة  منھج  ھذا عند توظیف
  :ھي
  .یبرر سبب إختیار منھج دراسة الحالة منھجا لبحثھ دون غیره من المناھج - 
 .ج دراسة الحالة سیتم تغطیة كل محاور البحثیدلل بأّنھ بمنھ - 
 .یبرھن بأن موضوع بحثھ یمثل حالة و تقتضي منھج دراسة الحالة  - 

 للحالة؟ يیوضع ھدف منھج دراسة الحالة في بحثھ، ھل ھو دراسة التطور التاریخ - 
 .ضبط أدوات جمع البیانات في بحثھ - 
صادر مكتوبة فقط أم مصادر یبرر مصادر جمع المادة العلمیة للبحث ھل ھي م - 

 .مكتوبة و مصادر بشریة
 .الخ...ھل ھي فرد أم جماعة أم أسرة أم مؤسسة: الدراسة في البحث وحدة یحدد - 
 .یراعي شروط جمع المادة في ھذا المنھج - 
 - 161: 2007رشید زرواتي، .(یأخذ بعین اإلعتبار خطوات منھج دراسة الحالة  - 

162.(  
 

 :رنالمنھج المقا - 5- 6
  :تعریفھ *    

  :تعددت تعریفات المنھج المقارن إذ نذكر منھا
ینطوي ھذا المنھج على إقامة تناظر متقابل، أو متخالف إلبراز أوجھ الشبھ و اإلختالف " 

  ). 145: 2004معن خلیل عمر، (تحدثان في المجتمع ) أو أكثر( بین حالتین أو ظاھرتین 
غیرات، لكّنھ بالمعنى الخاص یعني دراسة توزیع بالمعنى العام ھو مقارنة بین المت" 

الظواھر اإلجتماعیة في مجتمعات مختلفة أو أنماط محددة، أو حتى مقارنة مجتمعات كلیة 
بعضھا ببعض، أو مقارنة النظم اإلجتماعیة الرئیسیة من حیث إستمرارھا و تطورھا و 

  ).97: 1983محمد علي مجمد، ". ( التغیر الذي یطرأ علیھا
نفھمھ من ھذه التعریفات أن المنھج المقارن یحاول الوقوف على أوجھ التشابھ وأوجھ ما 

اإلختالف بین متغیرات الظاھرة الواحدة أو بین عّدة ظواھر في الحاضر أو الماضي 
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وذلك بأسلوب علمي أساسھ التفسیر و التعلیل المبني على األسالیب اإلحصائیة المختلفة 
  : إلى أن المنھج المقارن لھ أبعاد متنوعة منھاومن التعریف الثاني تخلص 

  .وفیھ یقارن الباحث بین وضع الظاھرة في مراحل تاریخیة متعاقبة: البعد التاریخي *
وفیھ یقارن الباحث بین تواجد الظاھرة في مكان ما وزمان ما مع : البعد المكاني *

 ).103: 1994محمد صفوح األخرس، . ( تواجدھا في أمكنة أخرى وأزمنة متباینة
موضوع البحث بالرجوع إلى الماضي لیعرف كیف تّم  تقصىإذن المنھج المقارن قد ی

تطور ھذا الموضوع و ذلك بالمقارنة بین كل مرحلة و أخرى كما قد یقارن ھذا 
الموضوع في مجتمع معین و وجوده في مجتمع آخر لكن في الوقت الحاضر، وقد یقارن 

 .جتمعات في الحاضر والماضيھذا الموضوع المتواجد في عّدة م
  :بمعنى المنھج المقارن قد یتناول تغیرات الموضوع اإلجتماعي من عّدة نواحي

حیث یتم تقصي المتغیرات المتتالیة : تغیرات الموضوع اإلجتماعي في مجتمع واحد *
و مقارنتھا مع بعضھا في آن واحد للخروج بنتائج یمكن تعمیمھا حول ھذا الموضوع 

  .ه التاریخي من خالل تطور
حیث یتم تقصي : تغیرات الموضوع اإلجتماعي في عّدة مجتمعات من جنس واحد *

تغیرات ھذا الموضوع عبر تطوره التاریخي و لكن في عّدة مجتمعات من جنس 
واحد كالمجتمعات العربیة، أي أننا نوسع دائرة المقارنة في مجتمع واحد إلى عدد من 

 ).س الجنس مثالنف(المجتمعات المنسجمة مع بعضھا 
حیث یتم تقصي : تغیرات الموضوع اإلجتماعي في عّدة مجتمعات من أجناس مختلفة *

ھذا الموضوع في عدد من المجتمعات مثال على ذلك دراسة نظام الزواج وتطوره في 
 ).104- 103: 1994محمد صفوح األخرس، . ( كل من الجزائر و فرنسا و الصین

 :خطواتھ * 
لمقارن كطریق لتقصي مشكلة البحث، ھناك جملة من الخطوات على عند إختیار المنھج ا

  :الباحث اإللتزام بتطبیقھا في بحثھ و ھذه الخطوات ھي
  .وجود مشكلة تستوجب البحث إلیجاد الحل ∗
 ).ماذا سیقارن. (تحدید أبعاد المشكلة و أسبابھا ∗
 .جمع المعلومات النظریة و المیدانیة عن الظاھرة، تنظیمھا و تصنیفھا ∗
المقارنة بین أوجھ اإلختالف كیف لماذا؟ كما یقارن أوجھ التشابھ كیف و لماذا؟ وھل  ∗

اإلختالف إختالف كلي، أو ھو إختالف جزئي مع التحلیل و التفسیر و التعلیل و 
التركیب و یكون ذلك مصحوبا بدالالت نظریة و إحصائیة مع ذكر بعض النماذج 

 .المفسرة لذلك
 .راحاتإستخالص النتائج و اإلقت ∗
 .إمكانیة تعمیم النتائج ∗
 ).101- 100: 2007رشید زرواتي، (إمكانیة التنبؤ  ∗

  
 

 :تقییمھ *
  :للمنھج المقارن إیجابیات و سلبیات نذكر منھا
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  :اإلیجابیات -    
  .أنھ قابل لإلستخدام في العلوم اإلجتماعیة - 
 .أنھ یعتمد على التأمل العقلي كما یستند على المعطیات المیدانیة - 
 .اإلستخدام الواسع ألسالیب اإلحصاء الوصفي و اإلحصاع اإلستداللي - 
یسمح باإلستعانة بالعوامل و الجوانب الثقافیة الخاصة بكل مجتمع مبحوث في تفسیر  - 

  ).100- 90: 2007رشید زرواتي، . (النتائج
 
 :السلبیات -      

  .صعوبة التحكم في ظروف المقارنة
 .أحیانا مما یفقد التحلیل مصداقیتھ عدم صدق بعض إجابات المبحوثین

  ).105- 104: 2007رشید زرواتي، . (صعوبة حصر و تحدید بدقة عوامل المقارنة
 

 :توظیفھ *
ھذا وعند توظیف المنھج المقارن على الباحث أن یلتزم بمجموعة من المعاییر المنھجیة 

  :ھي
  .المناھجتبریر سبب إختیار المنھج المقارن منھجا لبحثھ دون غیره من  - 
  .یبرر بأن المنھج المقارن ھو المعتمد في البحث وبھ تتم تغطیة البحث في جمیع جوانبھ - 
  .تحدید المفاھیم - 
  .تحدید المتغیرات المتشابھة و المتغیرات المختلفة - 
  .تحدید وحدات المقارنة - 
  .ربط عالقة المقارنة بین جمیع محاور البحث - 
كیفي في المقارنة مع اإلستعانة بالتحلیل الكمي كلما تطلب یتبع الباحث أسلوب التحلیل ال - 

  ).106- 105: 2007رشید زرواتي، . (األمر ذلك
  

 :منھج تحلیل المضمون - 6 – 6
  :تعریفھ *    

  :تعددت تعاریف منھج تحلیل المضمون إذ نذكر منھا
ھو أسلوب للبحث یھدف إلى الوصف الموضوعي المنظم و الكمي للمحتوى الظاھر " 

  ).11: 1980السید یس، ". (لإلتصال
طریقة دقیقة تسعى إلى وصف مضمون رسالة متبادلة مع مراعاة تحقیق الدقة والثبات و " 

  ).351: 1988مركز البحوث التربویة، ".( الموضوعیة لھذا الوصف ألكبر درجة ممكنة
( كتوبة و الم) المذیاع(ھو منھج دراسة النص بإدخال جمیع أشكال اإلتصال الشفویة " 

وأیضا المضمون السمعي البصري، مثل ...) مجلة، مقالة، رسالة، نصوص رسمیة
  ).165: 2007رشید زرواتي،".(الحصص التلفزیة

  .كل ھذه التعریفات تشیر إلى جوانب معینة من تحلیل المضمون أو إلى بعض خصائصھ
لضمني، و فالتعریف األّول قد حصر تحلیل المضمون على المضمون الصریح فقط دون ا

بذلك یكون ھذا التعریف غیر شامل لمعنى منھج تحلیل المضمون الذي یتناول إلى جانب 
المحتوى الصریح، القصد الذي یتضمنھ ھذا المحتوى من خالل تحلیلھ على أساس جملة من 
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القواعد العلمیة التي تساعد على التفسیر السلیم لھذا المحتوى الضمني كما ورد قي التعریف 
  .الثاني

التعریف الثالث یؤكد على أن یكون التحلیل ملتزم بجملة من الشروط أھمھا الدقة و الثبات و 
  .الموضوعیة و ھناك من یعددھا بالموضوعیة و الثبات و الصدق

بمعنى اإلبتعاد عن التحیز و اإلجتھاد الشخصي أو التفسیر غیر المبني على : الموضوعیة
  .الحقائق
 .الوصول إلى نفس النتائجبمعنى یمكن للغیر : الثبات
بمعنى أن ما یحویھ ھذا التحلیل من تفسیرات ینبغي أن یتبع قواعد محددة و : الصدق

تعریفات واضحة یلتزم بھا المحلل حتى نضمن تحقیق قدر مناسب من الصدق لھذا 
 .التحلیل

وقد أشار التعریف الثاني أیضا لبعض ھذه ) 348- 347: 1984مركز البحوث العربیة، ( 
 .لشروطا

ما ھو مكتوب فحسب،ولكنھ یتناول  ىالتعریف الرابع لم یجعل تحلیل المضمون مقتصر عل
  .أیضا المضمون المسموع أو المشاھد

وما نستنتجھ أیضا من ھذه التعریفات أن منھج تحلیل المضمون لم یعد قاصرا على المجال  
المعرفة فھو یستعمل  اإلعالمي فقط بل أصبح یستعمل في جمیع المجاالت و جمیع میادین

الخ، نظرا ألھمیتھ البالغة حیث ...في علم اإلجتماع، في علم النفس، في التاریخ في اإلقتصاد
تحلیل المضمون یعني المنھج القادر على إحداث إنتفاع كامل :" Roger Mucchielliیقول 

   (Roger Mucchielli, 1984 :17).و ھادف للمعطیات
  
  
  :خطواتھ *  

منھج تحلیل المضمون كطریق لتقصي مشكلة البحث، ھناك جملة من الخطوات عند إختیار 
  :على الباحث اإللتزام بتطبیقھا في بحثھ و ھذه الخطوات ھي

  ).149: 1994محمد صفوح األخرس، (تحدید مشكلة البحث و الھدف من البحث  :أوال
  ).395: 1998مركز البحوث التربویة، ( صیاغة تساؤالت البحث أو فروضھ : ثانیا
البیانات التي یتناولھا التحلیل  بحو حتى تص: تحدید عینة البحث التي ستناولھا التحلیل :ثالثا

  .ممثلة للمجتمع األصلي ینبغي مراعاة المعاییر المنھجیة في إختیارھا
  ).149: 1994محمد صفوح األخرس، (تحدید فئات التحلیل : رابعا

  ئة كیف قیل؟فئة ماذا قیل؟ ف: و ھناك فئتان رئیستان
یقصد بھا تحدید ماذا قیل في المضمون الذي یخضع للتحلیل و یجد تحتھا عّدة : فئة ماذا قیل؟

فئة  - فئة الفاعلین -   فئة القیم  - فئة إتجاه المضمون - فئة موضوع اإلتصال: فئات فرعیة ھي
  .طبینفئة المخا- فئة المكان - المرجع

فئة الشكل الذي یتخذه  - نوع اإلتصال فئة: و تتضمن فئات فرعیة ھي: فئة كیف قیل؟
  ).12 –11: 1980السید یس، ( في المضمون  المتبعة فئة الوسیلة –الموضوع 

و الفئة عبارة عن مفھوم عام معرف بدقة، وحتى تؤدي ھذه الفئات وظیفتھا في التحلیل یجب 
  :أن تتوفر على أربع خصائص ھي

  .تحلیلھا تتناول كافة الجوانب المراد: أن تكون شاملة - 
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بمعنى ال یمكن لعنصر أن ینتمي إلى فئتین في نفس الوقت، أي تتناول : أن تكون مانعة - 
  .خاصیة بخاصیة بشكل مستقل

من  التحلیل بمعنى على عالقة بأھداف التحلیل من جھة و بمضمون: أن تكون مناسبة - 
  Roger Mucchielli )،1984 :36  (.جھة أخرى

ووحدات التحلیل وھي ) 1988:395مركز البحوث التربویة (ل تحدید وحدات التحلی: خامسا
 بینمقیاس الوقت و المساحة، ونفرق ھنا –الشخصیة  –الجملة  –الموضوع  - الكلمة: خمسة

  .وحدة التسجیل ووحدة السیاق
  .ھي أصغر جزء من المضمون یتضمن مرجعا یتم عّده: فوحدة التسجیل
  .مكن فحصھ للتعرف على وحدات التسجیلھي أكبر جزء من المضمون ی: وحدة السیاق

وحدة التسجیل یمكن أن تكون كلمة مفردة، ولكننا إذا أردنا أن نعرف ما تعنیھ الكلمة، : مثال
  ال بد أن نضعھا في الجملة التي وردت فیھا، وھكذا تكون الكلمة

ة وحدة تسجیل و الجملة وحدة سیاق، و یجوز أن تكون الجملة وحدة تسجیل و الفقرة وحد
  ).13- 12: 1980السید یس ( سیاق 
  .بإستعمال فئات ووحدات التحلیل: فحص المضمون: سادسا
  .تحویل اإلستجابات الكیفیة إلى صورة كمیة: سابعا
  .معالجة البیانات التي حّولت من الكیف إلى الكم: ثامنا
عن ویتم ذلك في ضوء فروض الدراسة بشكل یساعد على اإلجابة : تفسیر النتائج: اتاسع

  ). 396–395: 1988مركز البحوث العربیة، . (التساؤالت المطروحة
  
  :تقییمھ *

  :لمنھج تحلیل المضمون إیجابیات وسلبیات نذكر منھا
  :اإلیجابیات   - 

بإعتماده على الوثائق المختلفة یتفادى منھج تحلیل المضمون صعوبة الوصول إلى أفراد  
  .المجتمع

  .لیف المادیة بالمقارنة مع منھج المسح اإلجتماعيیوفر منھج تحلیل المضمون التكا 
  .المعطیات مسجلة في الوثائق بتلقائیة عندما تحدث، ولیس عندما یرید لھا أن تحدث 

  :السلبیات  - 
 .إمكانیة تحیز الباحث في إختیار عینة من الوثائق الخاصة بموضوع البحث 
  .و الكافیة لموضوع البحث عدم توفر الوثائق الكاملة 
 –174: 2007رشید زرواتي، (إمكانیة وجود تحّیز من طرف الذین دونوا الوثیقة  

175.(  
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  :توظیفھ *   
ھذا، وعند توظیف منھج تحلیل المضمون على الباحث أن یلتزم بمجموعة من المعاییر 

  :المنھجیة ھي
  .یبرر سبب إختیار منھج تحلیل المضمون منھجا لبحثھ دون غیره من المناھج - 
  .بأنھ بمنھج تحلیل المضمون تتم التغطیة الكاملة لمحاور البحث یعلل - 
  .یبرھن بأن طبیعة موضوع بحثھ تقتضي إستخدام ھذا المنھج - 
  .یحّدد بدقة الوثائق التي یقوم بتحللھا - 
  .یحّدد ھدف الوثیقة في بحثھ - 
  .یحّدد ھدف بحثھ المتمثل في تحویل مضمون الوثیقة من الكیف إلى الكم - 
  ).177- 176: 2007رشید زرواتي، ( اع خطوات منھج تحلیل المضمون إتب - 
 

  :معاییر منھجیة لتقویم منھج البحث  – 7
المناھج  منھذه المعاییر استخلصناھا من المعاییر المنھجیة الخاصة بتوظیف كل منھج   

  : المناھج وھي ھذه التي تناولھا وھي معاییر شكلت قاسما مشتركا بین 
ونعني بھ األسباب التي جعلت الباحث یختار ھذا : یر اختیار منھج البحث تبر: أوال    

  .المنھج طریقا لتقصي مشكلة بحثھ  دون المناھج 
ونعني بھ مدى قدرة ھذا المنھج في : ارتباط المنھج بتساؤالت أو فروض البحث : ثانیا    

  .ازالة الغموض الذي یحیط بموضوع البحث
ونعني بھ توضیح الباحث لخطوات المنھج التي : لبحث وضوح خطوات منھج ا: ثالثا 

  سیتبعھا في بحثھ
  .ونعني بھ ھل استخدم الباحث ھدا المنھج فعال في بحثھ  :منھج البحث  توظیف: رابعا  

  :منھج البحث في الرسائل الجامعیة  - 8
الثاني لمشكلة بحثنا لكن ھذه المرة من خالل كیفیة  لنواصل اإلجابة على التساؤ

ھي خطوة غطیناھا  وستخدام الرسائل الجامعیة لمنھج البحث، كخطوة من خطوات البحث، ا
  :بفئة منھج البحث، و حددنا لھا أربع فئات جزئیة ھي

و نعني بھ ذكر المبررات التي جعلت الباحث یختار ھذا : فئة تبریر اختیار منھج البحث: أوال
اس ھذا التبریر بوجود المبررات أو المنھج منھجا لبحثھ دون المناھج األخرى، یتم قی

  .غیر مبرر - مبرر: بانعدامھا، من خالل معیار ذو مستویین
  

و نعني بھ مدى قدرة ھذا المنھج في تقدیم :فئة ارتباط المنھج بالتساؤالت أو بالفروض: ثانیا
 اإلجابة المناسبة لتساؤالت البحث، أو التأكد من التفسیر الذي تقدمھ الفروض، و یتم قیاس
ذلك في الرسائل الجامعیة بمدى قدرة ھذا المنھج في اإلجابة على التساؤالت أو التأكد من 

  :، من خالل معیار بثالثة مستویات ارتباطیھ ھيالفروضصدق 
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من أو التأكد  اإلجابة على التساؤالتالوحید لتحقیق  المنھجعندما یكون ھو : مرتبط تماما - 
  صدق الفروض

ھو المنھج الوحید لتحقیق اإلجابة على التساؤالت أو التأكد من  عندما ال یكون: مرتبط - 
 .صدق الفروض

عندما ال یكون ھذا المنھج سبیال لإلجابة على التساؤالت أو التحقق من : مرتبط تماماغیر  - 
  .الفروض

 
ج التي اتبعھا في و نعني بھ توضیح الباحث لخطوات المنھ:منھج البحثفئة خطوات : ثالثا

خطوات سھا من خالل مقارنة ما یذكر في الرسالة من خطوات المنھج مع ام قیبحثھ، و یت
، و ذلك من خالل ثالثة مستویات )حسب كل منھج( التي حددت في الجانب النظري المنھج
  : ھي

  .  البحث خطوات منھجأي ذكر الباحث لجمیع  :واضحة تماما - 
  .خطوات منھج البحث بعضأي ذكر الباحث ل: واضحة - 
  .أي عدم ذكر ھذه الخطوات نھائیا: تماما واضحة غیر - 
  

و نعني بھ ھل استخدم الباحث ھذا المنھج فعال في بحثھ، و :  منھج البحثفئة توظیف : رابعا
البحث واضحة خطوات السابقة، أي كلما كانت  خطوات المنھجیقاس بمدى التطبیق الفعلي ل

ات ھي موجھ الباحث في كیفیة توظیف الفعلي للمنھج، حیث أن تلك الخطو فكلما تم التوظی
  .لم یوظف - وظف: منھجھ و ذلك من خالل مستویین ھما 

  
  :و فیما یلي بیان ذلك في الرسائل الجامعیة

  
األوضاع االجتماعیة و انعكاساتھا على وعي المرأة " المعنونة بـ) 1(في الرسالة 
  " العاملة في الجزائر

  
  مبرر :تبریر اختیار منھج البحث - 

یستخدم المنھج الوصفي لوصف الظاھرة موضوع الدراسة، " یبین الباحث أنھ  حیث
و إلقاء الضوء على جوانبھا المختلفة، و یتضمن ھذا الوصف أبعاد و خصائص األوضاع 

  ".االجتماعیة للمرأة العاملة، و مدى وعي ھذه المرأة بأوضاعھا االجتماعیة 
ي من أجل تتبع المراحل التاریخیة یستخدم المنھج التاریخ" و یبین أیضا بأنھ   

  "لألوضاع االجتماعیة للمرأة بشكل عام و المرأة الجزائریة العاملة بشكل خاص
  
  :ارتباط المنھج بالتساؤالت - 

المنھج الوصفي مرتبط بالتساؤالت، و التي تستفسر عن أبعاد األوضاع االجتماعیة للمرأة 
    .و عالقتھا بوعي المرأة

ر مرتبط تماما بالتساؤالت، و التي ال تستفسر عن المراحل التاریخیة المنھج التاریخي غی
  .ألوضاع االجتماعیة للمرأةل
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  : خطوات منھج البحث - 
  ).لكال المنھجین الوصفي و التاریخي( غیر واضحة تماما 

  :منھج البحثتوظیف  - 
  ).فبانعدام الخطوات ینعدم توظیف المنھج( لم یوظف 

  
أسالیب االتصال و عالقتھا باتجاھات العامل نحو عملھ في " بـ  المعنونة) 2(الرسالة   

  "المؤسسة الصناعیة الجزائریة
  

  مبرر :تبریر اختیار منھج البحث - 
  :الوصفي لالعتبارات التالیة المنھجحیث بین الباحث أنھ استخدم 

  .الوصفي ألنھا تقرر عالقة بین متغیرین المنھجإن ھذه الدراسة تتالءم مع   - "
باستخدام العدید من أدوات البحث التي تشكل في النھایة مجموعة متكاملة  المنھجح ھذا یسم

  .یمكن من خاللھا الحصول على إجابة عن تساؤالت البحث
یستطیع ھذا المنھج الوصول إلى بیانات یمكن تصنیفھا و تفسیرھا، و ذلك لالستفادة منھا 

 .حالیا و في المستقبل كھدف علمي
تماعیة التي تھدف إلى الحصول على صورة متكاملة لمجتمع البحث سواء إن البحوث االج

 .أكان ذلك على مستوى موقع جغرافي أو بقطاع محدود، فإن المنھج الوصفي یالئمھا
ھذا المنھج یعتمد على االتصال المباشر بأفراد مجتمع البحث، و تستخدم فیھ المالحظة 

 ".المباشرة، و المشاركة أثناء المقابلة
 
  .مرتبط تماما: تارتباط المنھج بالتساؤال - 
 
 تماما واضحة:  منھج البحثخطوات  - 

من ھنا فوصف الظاھرة غیر كاف و یتعداه إلى عملیتین :"... حیث یبین الباحث ذلك في
 :رئیسیتین ھما
  .االتصال، أنواع ب، أسالیر، عناصمفھوم، وظائف :االتصالتحلیل ظاھرة 
عن  اإلدبارالعمل بكل ما تتضمنھ من مظاھر اإلقبال أو نحو  االتجاھاتتحلیل ظاھرة 

 .عند العمال االتجاھاتو المشاعر و الرغبات التي تتشكل منھا ھذه  ،العمل
 .ھاتین الظاھرتین ببعضھما في عالقة ما، و كیف تؤثران على بعضھما ارتباط

یب الكمیة و تفسیر لمعنى العالقة و ذلك بواسطة التحلیل المنطقي المعتمد على األسال
 "الكیفیة 

 
  .وظف:  توظیف منھج البحث - 

  ".واقع االتصاالت الرسمیة في التنظیم " المعنونة بـ ) 03(الرسالة 
  

  :تبریر اختیار منھج البحث  - 
  .غیر مبرر: منھج دراسة الحالة 
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رغم ضیق نطاق المقارنة، إال " غیر مبرر حیث یبین الباحث ذلك في : المنھج المقارن 
  : قیدة من حیث أنھا م

دراسة و تحلیل ظاھرة االتصال التنظیمي الرسمي في التنظیم الصناعي موضوع 
الدراسة ، و كشف و تشخیص األنماط االتصالیة في مختلف األقسام و داخل كل قسم 

  .على حدى
محاولة إدراك التباین في المواقف إزاء ظاھرة االتصال الرسمي و عملیاتھ و أنماطھ في 

 .حدالقسم الوا
محاولة إبراز التصور في المواقف اتجاه االتصال التنظیمي تبعا الختالف الفئات العمالیة 

 .و داخل كل فئة مھنیة على حدى
 "معرفة مدى تنوع  ظاھرة االتصال الرسمي في التنظیم 

  .برر الباحث المقارنة التي تستعمل في التحلیل و لیس تبریر المنھج المقارن
  

  :لفروضارتباط المنھج با - 
  مرتبط تماما : منھج دراسة الحالة 

 ).الفروض ال تشیر إلى أي نوع من المقارنة ( غیر مرتبط تماما : المنھج المقارن
  
  : خطوات منھج البحث - 

 : حیث أشار الباحث إلیھا في واضحة: منھج دراسة الحالة
  .كشف و وصف  و تشخیص واقع االتصال الرسمي في المركب  - "
  .ت الترابط بین مختلف المكونات التنظیمیةفھم عالقا -   
  "دراسة مختلف التفاعالت الرأسیة و األفقیة  -   

 .غیر واضحة تماما: المنھج المقارن
  
   :توظیف منھج البحث - 

  .وظف : دراسة الحالة 
  . لم یوظف: المنھج المقارن

  
  ״لجزائرالنمو الدیمغرافي و سیاسة تنظیم النسل في ا"المعنونة بـ ) 04(الرسالة 

  
   مبرر: تبریراختیارمنھج البحث - 

المنھج المستخدم في الدراسة ھو المنھج الوصفي التحلیلي الذي : " حیث بّین الباحث ذلك في
یساعد على تحقیق أھداف الدراسة السالف ذكرھا، و ذلك بالحصول على بیانات وصفیة 

ئریة مع ھذه السیاسة و حول سیاسة الدولة في تنظیم النسل، و مدى تجاوب الدولة الجزا
  .المعوقات التي یمكن أن تعرقلھا

  .مرتبط تماما:  ارتباط المنھج بالتساؤالت
  

 .غیر واضحة تماما:  خطوات المنھج
 .لم یوظف: توظیف المنھج
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الخطاب الثقافي في الصحافة العمومیة و عالقتھ بالسیاسة : " المعنونة بـ) 05(الرسالة 

  ".الثقافیة في الجزائر
  
  .غیر مبرر: البحث جتبریر اختیار منھ - 
  
  .مرتبط تماما: ارتباط المنھج بالفروض - 
 
  .واضحة: خطوات منھج البحث - 
 
 ).تطبیق فئات و وحدات التحلیل( وظف : توظیف المنھج - 

  
بعض الظروف المؤثرة على التحصیل الدراسي للتلمیذ و : " المعنونة بـ ) 06(الرسالة 

  "اذاألداء البیداغوجي لألست
  
  .غیر مبرر  :تبریر اختیار منھج البحث - 

  
  :ارتباط المنھج بالفروض - 

  .مرتبط: المنھج الوصفي 
 .تماما طغیر مرتب: منھج تحلیل المضمون

  
  .تماما ةغیر واضح:خطوات منھج البحث - 

     
  لم یوظف: البحث توظیف منھج - 
  

  ". صناعیة الجزائریةالثقافة المنتجة في المؤسسة ال: " المعنونة بـ) 07(الرسالة 
  
  .مبرر: تبریر اختیار منھج البحث - 

إذا كان البحث یتناول بالدراسة الثقافة المنتجة في :" حیث یوضح الباحث ذلك كالتالي
المؤسسة الصناعیة الجزائریة من منظورین أو رؤیتین أو مرجعیتین مختلفتین بل و 

نا من حیث الشكل یمكن أن یكون و إذا نظر... متناقضتین، و حتى متصارعتین في الرؤیة
، بل على )الرؤیتین(و ھي مقارنة ال على أساس المقارنة بین ... المنھج ھو المنھج المقارن

أساس إعطاء أو تقدیم التفسیر الموضوعي و العلمي للوقائع المشاھدة على ّأنھا إما تنتمي 
  ".  لھذه الثقافة أو تلك، و من ثّم الخروج بمالحظات أساسیة

  .مرتبط تماما :البحث رتباط المنھج بفروضا - 
 
  .تماما ةغیر واضح:خطوات منھج البحث - 
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  .لم یوظف  : توظیف المنھج - 
  

أنماط العالقات االجتماعیة بین األساتذة و التالمیذ و عالقتھا : " المعنونة بـ ) 08(الرسالة 
  ".بالتوافق االجتماعي لتالمیذ التعلیم الثانوي

  
 . مبرر: ر منھج البحثتبریر اختیا - 

إن موضوع ھذه الدراسة ھو الذي فرض على : " حیث وضح الباحث ذلك في
الباحث اختیار المنھج الوصفي، ذلك أن الموضوع لم یدرس من قبل في الجزائر بھذه الصورة 

و لذلك فإن المعلومات عنھ غیر متوفرة نظرا لعدم إجراء دراسات سابقة . حسب علم الباحث
  ".لھ
  .مرتبط :باط المنھج بالفروضارت - 
  .واضحة :خطوات منھج البحث - 

و الباحث ال یقتصر في : " حیث یذكر الباحث البعض من ھذه الخطوات إذ یقول
إلى ... دراستھ للموضوع بالوصف فقط، و إّنما یعمد إلى التفسیر إلى جانب الوصف للواقع

  .جانب االستعانة بالطریقة اإلحصائیة
  

  .وظف :حثتوظیف منھج الب - 
  
  ".صراع األدوار في المؤسسة الجزائریة: " المعنونة بـ) 09(الرسالة   
  

  .مبرر : تبریر اختیار منھج البحث - 
لتحقیق أھداف الدراسة و اختبار فروضھا : " حیث وضح الباحث ذلك في اآلتي 

  ".امبریقیا، اعتمدت الدراسة على إجراءات و قواعد المنھج الوصفي
  
  ).فالفروض لم تتعدى حدود الوصف( مرتبط  تماما :ج بالفروضارتباط المنھ - 
  
 . واضحة تماما :خطوات منھج البحث - 

  :حیث ذكر الباحث الخطوات التالیة
ھذا المنھج من حیث  تطرح إشكالیة الدراسة و أھدافھا بما یتماشى و أطروحا - "

  .التشخیص و الوصف
الجوانب المختلفة من الظاھرة استشارة التراث النظري و االمبریقي بغرض معرفة 
  .المدروسة، و ذلك بغرض تكوین رؤیة واضحة للدراسة

 .االستناد إلى إجراءاتھ العلمیة من مالحظة و مقابلة، و استمارة و سجالت و وثائق
 .تكمیم البیانات و حساب النسب المئویة

 .ربط المعطیات الكمیة بالشواھد النظریة و التاریخیة
 ".اسة الراھنة في ضوء الفروض و الدراسات المشابھةمناقشة نتائج الدر

 وظف :توظیف منھج البحث - 
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تقویم التحصیل الدراسي في مادة الفلسفة لدى األقسام " : المعنونة بـ) 10(الرسالة   
  ".النھائیة

  
 . مبرر : تبریر اختیار منھج البحث - 

ل المنھج الوصفي في و من ثم یصبح التركیز على استعما:" وضح الباحث ذلك فيیحیث 
الدراسة الحالیة مطلبا ھاما، ألن مھمتھ تبرز في مساعدتنا على جمع اكبر قدر من 
المعلومات ذات الصلة بالظاھرة محل الدراسة، و یتعداھا أیضا إلى تشخیص و وصف 
مختلف العوامل المتحكمة في ھذه الظاھرة، و بالتالي یمكن أن نصل إلى تفسیرھا من خالل 

  .یعة العالقات القائمة بین ھذه العوامل باعتبارھا متغیرات قابلة للقیاستحدید طب
  

  .مرتبط تماما :ارتباط المنھج بالفروض - 
 .واضحة تماما:  خطوات منھج البحث - 

و من ھنا فنحن نستعمل المنھج الوصفي،ألنھ :" حیث یذكر الباحث ھذه الخطوات في
و المتمثلة في تقویم التحصیل الدراسي في  یساعدنا في التعرف على الظاھرة محل الدراسة

مادة الفلسفة، و ھذا ما یمثل مرحلة الوصف للظاھرة، وصوال إلى مختلف العناصر المكونة 
لھا، و ھذا ما یمثل مرحلة التحلیل، على أساس أننا ننتقل من العمومیات إلى الخصوصیات، 

انب التقویم، و كذا مختلف فمثال نجد التفسیر للظاھرة محل الدراسة یتناول مختلف جو
مادة الفلسفة، و بھذا التحلیل یمكن لنا أن نكشف العالقات التي  يجوانب التحصیل الدراسي ف

تربط ھذه األجزاء، و ھكذا نكون أمام مرحلة تفسیر الظاھرة، و ھنا نشیر إلى أننا اعتمدنا 
إلى نسب و مقادیر كمیة  على األسلوبین الكمي و الكیفي أثناء تحلیل البیانات، حیث حولناھا

تكرارات و نسب مئویة، و ذلك لجعل ما ھو  نعلى شكل معطیات إحصائیة، و جداول تتضم
كما قمنا باستخدام األسلوب الكیفي كتكملة لألسلوب الكمي ألن األرقام و ... كیفي كمي

  ". النسب ال تمثل سوى احتماالت
  .وظف :توظیف منھج البحث

 :یمكن تلخیصھ في الجدول التالي عموما ھذا العرض للبیانات
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  یوضح منھج البحث في الرسائل الجامعیة) : 22(الجدول رقم 
  
  

  المنھج
  

  الرسالة

المنھج 
  المستخدم

تبریر 
اختیار 
  المنھج

ارتباط المنھج 
بالتساؤالت أو 

  الفروض

خطوات 
  المنھج

توظیف 
  المنھج

01  
 ةغیر واضح  مرتبط  مبرر  الوصفي

  وظفلم ی  تماما

واضحة غیر   تماما غیر مرتبط  مبرر  التاریخي
  لم یوظف  تماما

  وظف  واضحة تماما  مرتبط تماما  مبرر  الوصفي  02

03  

دراسة 
  وظف  واضحة   مرتبط تماما  غیر مبرر  الحالة

غیر واضحة   غیر مرتبط تماما  غیر مبرر  المقارن
  لم یوظف  تماما

غیر واضحة   مرتبط تماما  مبرر  الوصفي  04
  لم یوظف  تماما

تحلیل   05
  وظف  واضحة  مرتبط تماما  غیر مبرر  المضمون

06  
غیر واضحة   مرتبط  غیر مبرر  الوصفي

  لم یوظف  تماما

تحلیل 
غیر واضحة   غیر مرتبط تماما  غیر مبرر  المضمون

  لم یوظف  تماما

غیر واضحة   مرتبط تماما  مبرر  المقارن  07
  لم یوظف  تماما

  وظف  واضحة  مرتبط  مبرر  الوصفي  08

  وظف  واضحة تماما  مرتبط تماما  مبرر  الوصفي  09

  وظف  واضحة تماما  مرتبط تماما  مبرر  الوصفي  10

  
و في تحلیلنا للبیانات التي تضمنھا ھذا الجدول نعتمد على جملة من الجداول نحاول أن نحلل 

 :بواسطتھا بیانات كل فئة على حدى و ذلك على النحو التالي
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  منھج البحث تبریر اختیار یوضح) : 32(الجدول رقم 

  
  %  ك  تبریر اختیار المنھج

  61.54  08  مبرر
  38.46  05  غیر مبرر

  100  13  مجموع التكرارات
  

یتضح من ھذا الجدول أن المناھج المستخدمة في الرسائل الجامعیة تم تبریر اختیارھا في    
  .الرسائلمن مجموع تكرارات استخدام المناھج في ھذه )  %61.53( البحث بنسبة

من ) %38.46(بینما لم تقدم أي تبریرات الختیار المنھج في بعض الرسائل و ذلك بنسبة   
  .مجموع تكرارات استخدام المناھج في ھذه الرسائل

إن استعمال المنھج دون معرفة ھدفھ في البحث، یصبح استعماال عشوائیا، : وھنا نقول   
ره من المناھج یساعد الباحث كثیرا على فمعرفة الغرض من استعمال منھج معین دون غی

  .معرفة كیفیة توظیف ھذا المنھج في بحثھ حتى یمكنھ تحقیق ھدف البحث بأقصر الطرق
  
  

  البحث بالتساؤالت و فروض منھجارتباط ال یوضح) : 42(الجدول رقم 
  

  %  ك  ارتباط المنھج
  53.84  07  مرتبط تماما

  23.08  03  مرتبط
  23.08  03  غیر مرتبط تماما

  100  13  مجموع التكرارات
  

من مجموع تكرارات استخدام المناھج ) %53.84(یتضح من ھذا الجدول أن نسبة 
في الرسائل الجامعیة قد ارتبط منھج بحثھا بالتساؤالت أو الفروض ارتباطا تاما، حیث كانت 

  .ھذه المناھج قادرة بشكل منفرد على تقدیم اإلجابات أو التحقق من صدق الفروض
لم یكن المنھج المستخدم فیھا ھو الوحید ) % 23.08(ي حین نجد أن ما یمثل نسبة ف

  .القادر على تقدیم اإلجابات الستفسارات مشكلتھا أو التأكد من صحة فروضھا
و نفس النسبة مثلت الرسائل التي لم یرتبط منھجھا بتساؤالت أو فروض البحث، فھو 

  .ساؤالت أو الفروضالتغیر قادر تماما على االستجابة لھذه 
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  البحث منھجخطوات  حیوضت :) 52(الجدول رقم 

  
  %  ك  البحث خطوات منھج
  23.08  03  واضحة تماما

  23.08  03  واضحة
  53.84  07  غیر واضحة تماما
  100  13  مجموع التكرارات

من مجموع تكرارات استخدام  )%53.84( ما یمثل نسبة یتضح من ھذا الجدول أن
، كانت خطوات المناھج المختارة فیھا غیر واضحة تماما، الرسائل الجامعیةالمناھج في 

على الرغم من أن وجود ھذه الخطوات یمثل ضرورة منھجیة، بھا یحدد الباحث اإلجراءات 
التي سیتبعھا في معالجة مشكلة البحث، فھي بمثابة المرشد و الموجھ للباحث حتى یبلغ ھدف 

  .البحث بأقل التكالیف الممكنة
و ھنا نقول أن سیر الباحث في بحثھ دون تحدید الخطوات التي ستتبع في ھذا البحث،   

یجعلنا نشك في النتائج المتوصل إلیھا، ألنھا لم تكن مضبوطة بتخطیط و تصمیم بل 
  .الوصول إلیھا كان من خالل الصدفة، و الصدفة ال یوثق بھا في مجال البحث العلمي

من وضحت الخطوات المتبعة في البحث في ظل المنھج  و مع ھذا فھناك من الرسائل  
، و ھي )% 23.08(المختار توضیحا تاما على الرغم من ضعف ھذه النسبة و التي مثلت  

  . نفس النسبة التي وضحت بعد خطوات منھج بحثھا
 یوضح توظیف منھج البحث) : 26(الجدول رقم 

  
 % ك توظیف منھج البحث

 46.15 06 وظف
 53.85 07 لم یوظف

 100 13 مجموع التكرارات
   

، وظف منھا ما في الرسائل الجامعیة المستخدمة المناھج یتضح من ھذا الجدول أن
  ).% 53.85(، في حین لم توظف ھذه المناھج بنسبة %)46.15(یمثل نسبة 

  !و ھنا نتساءل، لماذا ھذه المفارقة بین ذكر المنھج في الرسائل و توظیفھ فیھا؟  
 الجامعیةیوضح ذكر المنھج و توظیفھ في الرسائل ) : 27( الجدول رقم

  
 تكرارات توظیف المنھج تكرارات ذكر المنھج المنھج
 04 07 الوصفي
 00 01 التاریخي

 01 01 دراسة الحالة
  00  02  المقارن
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 01 02 تحلیل المضمون
  

ثل و ھو ما یم رسائلالمنھج الوصفي قد وظف في أربع یتضح من ھذا الجدول أن 
( من مجموع ھذه الرسائل بعدما كان یسیطر بوجوده في ھذه الرسائل بنسبة ) % 40(نسبة 

70%.(  
كما یتضح من الجدول أن منھج تحلیل المضمون قد وظف في رسالة واحدة بنسبة 

  ).%20(من مجموع الرسائل، بعدما كان مذكورا بنسبة) %10(تمثل 
  .واحدة و تم توظیفھ في ھذه الرسالةھذا، و منھج دراسة الحالة قد ذكر في رسالة 

  .بینما المنھج المقارن ذكر في رسالتین و لم یتم توظیفھ نھائیا
  .أما المنھج التاریخي فھو أیضا ذكر في رسالتین و لم یوظف نھائیا

فالمنھج المقارن لم یوظف كمنھج لھ خطوات تتبع في تقصي المشكلة بل الباحث 
  .ض البیاناتاعتمد على المقارنة في تحلیل بع

و المنھج التاریخي لم یوظف ألنھ كما سبق و أن ذكرنا لم یكن مرتبط تماما 
، و علیھ فھو لیس منھجا في الرسالة بل )التي لم تستفسر عن تاریخ الظاھرة( بالتساؤالت 

ھو مجرد تغطیة تاریخیة قام بھا الباحث في الجانب النظري بأن تحدث عن تاریخ األوضاع 
  . مرأةاالجتماعیة لل

مما سبق نخلص إلى أن ھناك ست رسائل وظفت المنھج الذي ذكرتھ، و ھو منھج 
سواء كان ھذا االرتباط و ( كان مرتبطا بالتساؤالت أو الفروض، و واضح الخطوات

، و أن أربع رسائل فقط من ھذه الرسائل الست وظفت )الوضوح تامین أو غیر تامین
ھناك أربع رسائل لم توظف أي منھج في البحث منھجھا، و بررت اختیارھا لھ، في حین 

  !!واحدة منھا أنجزت من طرف أستاذ
و صفوة القول في ھذا المقام أن الرسائل الجامعیة الملتزمة التزاما تاما بالمعاییر 
المنھجیة الخاصة بمنھج البحث كانت أربع رسائل من مجموع عشرة و ھم ما یمثل 

الجامعیة التزمت بھذه المعاییر إال أن التزامھا لم  من الرسائل) %60(، بینما )%40(نسبة
  .یكن تاما
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  :خالصة •
  

  .المنھج، كخطوة من خطوات البحث، تناولناه في ھذا الفصل نظریا و میدانیا
بالمنھج و ال سیما  ةاإللمام بكل األمور المتعلق - قدر اإلمكان - نظریا، حیث حاولنا   

منا ھذا الجانب النظري بالمعاییر المنھجیة الواجب توفرھا في التي رأیناھا أساسیة، و خت
  .منھج البحث و التي یمكن تقویم المنھج من خاللھا

    
میدانیا، حیث وضعنا تلك المعاییر في فئات للتحلیل طبقناھا على المنھج في الرسائل 

المعاییر الجامعیة، كمحاولة منا لإلجابة عن مدى التزام منھج البحث في ھذه الرسائل ب
المنھجیة الخاصة بھ، فتوصلنا من خالل تلك المحاولة، إلى أن المنھج في الرسائل الجامعیة 

  .بالمعاییر المنھجیة الخاصة بھ) %60(قد التزم إلى حد ما 
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v  تمھید : 

المشكلة ، ھذه  الباحث في تقصیھ لمشكلة بحثھ ، یعمد الى جمع بیانات تتعلق بھذه 
مختلفة ، قد تكون وثائقیة كما تكون بشریة ، ھذه  البیانات قد یستقیھا من مصادر

األخیر نعني بھا مجتمع البحث ، الذي قد یحصل الباحث على البیانات من بعض 
الكل فھو یمثل المسح  أوھذا المجتمع ، وھذا البعض یمثل عینة البحث مفردات 
   .الشامل

  فماھو المسح الشامل؟ وماذا نقصد بعینة البحث؟       
حاولنا اإلجابة علیھما في ھذا الفصل ومن خالل تعریفنا لعینة البحث ، عرفنا أن  سؤالین  

تبع تھناك شروطا یعمل الباحث على توفیرھا في اختیاره لعینة بحثھ ، كما أن ھناك خطوات 
في ھذا االختیار، وطرقا متعددة تحدد نوع العینة المختارة ، فماھي ھذه الشروط ؟ وما ھي 

  ما ھي ھذه الطرق ؟ ھذه الخطوات ؟ و
أسئلة حاولنا اإلجابة علیھا أیضا في ھذا الفصل ، ومن اجاباتھا خلصنا الى المعاییر     

البحث ، وھي معاییر حاولنا أن نترصدھا في العینة التي  مجتمعالمنھجیة الخاصة بتقویم 
  .   اختارتھا الرسائل الجامعیة كمجتمع بحث 
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  :ف المسح الشامل والعینة تعری  - 1  

الباحث في اجابتھ على تساؤالت بحثھ أو اختباره للفروض یختار المنھج المالئم القادر     
على تقدیم أفضل تفسیر لمشكلة البحث ، من خالل مجموعة من البیانات تجمع من 
مصادر مختلفة ، قد تكون مصادر وثائقیة أو مصادر میدانیة، ھذه األخیرة یتم جمع 

  .لبیانات فیھا من مجتمع البحث ا
ھذه البیانات قد تجمع من جمیع المفردات التي تشكل مجتمع البحث ومن كافة الحاالت    

التي تنطبق علیھا خصائص معینة دون ترك أي مفردة أو حالة وھذا ما یسمى بالمسح 
في حدود  الشامل أو التعداد ، وقد تجمع البیانات من عدد قلیل من مفردات المجتمع یؤخذ

  ) . 176:  1985محمد شفیق ، ( الوقت والجھد والمال 
  .اذن ھناك مسح شامل وھناك مسح بالعینة    
المسح الشامل یشمل كافة مفردات مجتمع البحث ، ویقصد بالمجتمع مجموع وحدات    

البحث التي یراد الحصول على معطیات منھا سواء أكانت وحدة العد انسانا أو نباتا أو 
  .ا جماد

  .والمسح الشامل لھ مزایا ولھ عیوب    
  .دقة النتائج والوثوق في كفاءتھا ألنھا جمعت من كل فرد یشملھ البحث : ومن مزایاه    
تجنب أخطاء التعمیم التي تنجم عن استخدام بیانات مأخوذة من عینة وتعمیمھا  §

 .على الكل 
 .یتفادى ھذا المسح خطأ التحیز و الصدفة  §

   :ومن عیوبھ  
 .أنھ باھظ التكالیف  §
 .یستھلك وقت وجھد كبیرین  §
 ) . 178:  1985محمد شفیق، (یحتاج لجھاز فني واداري ضخم ومدرب للقیام بھ  §

أما المسح بالعینة ، فیلجأ الیھ الباحث عندما یتعذر علیھ دراسة جمیع وحدات مجتمع  
  : ا البحث ، وقد وضعت للعینة تعریفات كثیرة ال تعارض فیھا نذكر منھ

ھي مجتمع البحث الذي تجمع منھ البیانات المیدانیة ، وھي تعتبر جزء من الكل ، "  
بمعنى أنھ تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لیجري علیھا 
البحث ، ووحدات العینة ، قد تكون أشخاصا كما قد تكون أحیاءا أو شوارع أو غیر ذلك ، 

دما ال یمكن للباحث القیام بالمسح الشامل ، أي بحث جمیع أفراد وتستخدم العینة عن
  ) . 191:  2002رشید زرواتي، "(المجتمع لظرف من الظروف 

المسح بالعینة یعني شمول جزء من المجتمع اإلحصائي ، على أن ھذا الجزء ممثال "  
البلداوي ،  عبد الحمید عبد المجید" ( دقیا لخصائص المجتمع المسحوب منھ ھذا الجزء 

2005  :50 . (  
العینة جزء محدد كًما ونوًعا یمثل عدد من األفراد یحملون نفس الصفات الموجودة في "  

مجتمع البحث ، على شرط أن تتاح الفرص لكل فرد أو وحدة اجتماعیة من مجتمع األصل 
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 ...ألن یقع علیھ اإلختیار فیكون ضمن العینة دون تدخل أو تحیز أو تعصب الباحث
الباحث في ھذه العملیة ھو المحافظة على موضوعیة سحب العینة بطریقة سلیمة  بیلوس

  ) . 189: 2004معن خلیل عمر، " (وعلمیة 
العینة ھو الجزء الذي نختاره ونستخدمھ في الحكم على الكل، وعملیة اختیار ھذا "   

نة ، ویجب علینا الجزء ھي ما نسمیھ بالمعاینة ، وطریقة اختیارھا تسمى طریقة المعای
اختیار الطریقة الصالحة والمواتیة لكل مجتمع ، لكي تكون العینة ممثلة لھ أصدق تمثیل ، 
حتى أن كل خواص المجتمع بما فیھا اإلختالف  بین وحداتھ تنعكس في العینة بأحسن ما 

  ) . 282:  1983محمد زیان عمر، " (یسمح بھ حجم العینة 
والثاني ، أن العینة ھي البدیل عن المسح الشامل ، یلجأ الیھا  ما یفھم من التعریف األول   

  .الباحث عند استحالة تقصي جمیع مفردات المجتمع 
اذن الباحث یلجأ الى العینة بعد مقارنة مع المسح الشامل ، وعادة ما تتم المقارنة وفق    

، قدر  معطیات كل أسلوب وقدرتھ على توفیر بیانات قادرة على اإلجابة الصحیحة
اإلمكان على األسئلة المطروحة ، ومن الطبیعي أن تتم المفاضلة وفق قدرات وامكانات 

صالح مصطفى (القائمین بالبحوث العلمیة وظروفھم طبقا لخطة البحث الموضوعة 
  ) . 321:  1982الفوال ، 

 .فالمسح بالعینة یوفر الوقت والجھد والتكالیف عكس المسح الشامل  •
 .بیانات أكثر مما لو استعملنا المسح الشامل  یمكن الحصول على •
 .تحلیل نتائج العینة ال یتطلب وقتا طویال عكس المسح الشامل  •
یمكن الحصول بسھولة على اإلجابات الكاملة الدقیقة اذا استخدمنا جزء من    •

المسح الكلي ویمكن استبدال الذین رفضوا اإلجابة بآخرین عكس المسح الشامل 
حذف بعض الوحدات وعد البعض اآلخر مرتین أو أكثر ، لذلك دي الى ؤالذي ی

  )  81 – 80:  2007، فیروز زرارقة وآخرون(دام العینة تقاس دقة البیانات باستخ
السیطرة علیھ یعكس خطأ  مكنخطأ الصدفة الذي ینشأ عن استخدام العینة ، ی •

 .التحیز عن المسح الشامل 
المتحصل علیھا عن طریق المسح  و یمكن أن یضاف الى كل ذلك أن النتائج •

الشامل ال تختلف كثیرا بعد تحلیلھا عن تلك المتحصل علیھا باستخدام العینات ، و 
من ھنا فاستخدام المسح الشامل یشكل اقالقا ال مبرر لھ سواء للمبحوثین أو 

 ) .  323 – 322:  1982صالح مصطفى الفوال ، ( القائمین على أمور البحث 
ذا نقول أن ھناك ضرورة تستلزم استخدام المسح الشامل ، و خاصة اذا ما و لكن مع كل ھ

كان المجتمع المبحوث قلیل العدد و یتواجد في مكان محدود المساحة كعمال مصنع أو 
  .الخ ....تالمیذ مدرسة أو مرضى مستشفى 

بحث كما نقول أیضا مع كل ھذه المزایا للعینة ، فھناك عیوب في استخدامھا أھمھا أن ال
بطریقة العینة یتعرض لنوعین من األخطاء ھما خطأ الصدفة و خطأ التحیز ، على الرغم 

  ) .سنتطرق لھذه األخطاء الحقا ( من وجود منافذ للسیطرة على ھذه األخطاء 
كان ذلك عن العینة كمصدر لجمع البیانات عند استحالة جمعھا من كل مفردات المجتمع 

  .والثاني كما جاء في التعریفین األول 
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ھذا وكل التعریفات تشیر الى أن العینة یجب أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي تمثیال دقیقا 
ما یالزمھ من الشروط األخرى ما یزید في دقة ھذه  طحتى یمكن تعمیم نتائجھا ، وھو شر

العینة ، و ھي شروط ال یتسع المكان لذكرھا اآلن ، لذلك فقد خصصنا لھا عنصرا منفردا 
  .ذا الفصل ، نظرا ألھمیتھا المنھجیة في ھ

فرد ، أفراد ، وحدات ، مجتمع و ھي : كما و ردت في ھذه التعریفات مصطلحات مثل 
مصطلحات یقول صالح مصطفى الفوال البد من ذكرھا في الحدیث عن العینات و 

المفردة ، المجتمع ، و حدة : تستلزم منا الحدیث و ھي في عمومھا أربعة مصطلحات ھي 
  .العینة ، اطار العینة 
تجمع منھا البیانات ، أما المجتمع ، فھو مجموع المفردات التي   التي فالمفردة ھي الوحدة

تخمع عنھا البیانات ، فاذا كان المطلوب الحصول على البیانات عن سكان حي من األحیاء 
  .، فان المفردة ھنا ھي الشخص الواحد ، أما المجتمع فیعني جمیع سكان الحي 

أما الوحدة فلیس من الضروري أن تكون ھي المفردة ، فكثیر من العینات نؤخد وحداتھا 
من مجموعات من المفردات ، فقد تكون وحدة العینة من التالمیذ ، و قد تتسع لتكون 
فصال دراسیا بأكملھ ، و قد تتسع أكثر لتضم مدرسة أو معھدا بكاملھ ، و بالمثل قد تكون 

ة ، أو مجموعة األسر التي تسكن في منزل واحد أو حي واحد ، و و حدة العینة األسر
خبراء االحصاء یقررون أن تحلیل نتائج العینات یكون عادة أسھل لو كانت وحدة العینة 

  ) . 329 – 328:  1982صالح مصطفى الفوال ، ( ھي ذاتھا المفردة 
حوث ، كما یحتوي ذلك و أما االطار فھو قائمة تضم جمع وحدات العینة في المجتمع المب

  االطار على الوسیلة التي یتم عن طریقھا التعرف على موضع تلك الوحدات على الطبیعة 
و بعبارة أخرى االطار ھو الذي یمدنا بالمعلومات األساسیة في تعیین وحدة العینة و في 

  ) . 331 – 330: صالح مصطفى الفوال ( تحدید الطریقة التي تسحب بھا العینة 
فة الى ما سبق نجد التعریف األخیر قد حدد أیضا جملة من المصطلحات المرتبطة و اضا

ار العینة أما الكیفیة یالمعاینة ، و طریقة المعاینة ، فالمعاینة حددھا باخت: بالعینة ، وھي 
التي نختار بھا العینة حددھا بطریقة المعاینة ، و ما نستنتجھ من ھذا أن ھناك طرقا 

ستخدام احداھا على الضرورات المنھجیة المتعلقة بموضوع البحث للمعاینة یتوقف ا
  .ومجتمعھ 

  : و عموما نقول 
المسح الشامل عبارة عن بحث یشمل جمیع مفردات مجتمع البحث ، خاصة اذا كان " 

  " ھذا المجتمع قلیل العدد و یتواجد في مكان محدود المساحة 
یتم سحبھ باحدى طرق المعاینة  العینة عبارة عن جزء معین من مجتمع البحث ،" 

المناسبة لطبیعة موضوع البحث ، من أجل بحثھ و تعمیم نتائجھ على جمیع وحدات 
   "المجتمع 

  
  :  الشروط الواجب توفرھا في العینة – 2

لكي یختار الباحث عینتھ على أساس علمي سلیم ، و حتى یضمن نتائج بحث دقیقة ، البد 
  : على بعض الشروط ، أھمھا وأن تكون ھذه العینة متوفرة 

  : أن تكون العینة ممثلة للمجتمع األصلي  – 1 – 2
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:  1985محمد شفیق ، ( أي أن یحمل مفرداتھا نفس الصفات الموجودة في مجتمع البحث 
ع خصائص المجتمع األصلي ، ألن الباحث ال یستطیع أن یأي تكون شاملة لجم)  176

قة عرضیة ، بمعنى اذا تكررت نفس النتائج على اذا اختار العینة بطری.یعمم نتائجھ 
عینات أخرى كانت العینة التي یجري علیھا البحث عینة ممثلة للمجتمع األصلي أصدق 
تمثیل ، بحیث تكون المتوسطات و النسب المئویة لخصائص العینة متقاربة أو متشابھة و 

رشید زرواني ( ي الیھ نسب المجتمع األصلي ، حتى تصبح العینات ممثلة للكل الذي تنتم
 ،2007  :339 – 340 . (  

  : التمثیل ھذا ینقسم الى قسمین ھما  طو شر
فوق من  % 10حیث یفضل أن یصل أعضاءه عینة البحث الى  التمثیل االحصائي *

  .مجموع مجتمع البحث 
أحیانا یكون مجتمع البحث واسعا جدا ، و فیھا یصعب :  التمثیل حسب طبیعة المجتمع *

منھ ، فمثال في موضوع الخدمات االجتماعیة المقدمة  % 10الباحث أخذ نسبة على 
للعمال األجراء ، دراسة میدانیة في والیة من والیات الوطن ، مجتمع البحث في ھذا 
الموضوع واسع جدا ، اذ یعد بعشرات اآلالف ، فاذا اختار الباحث التمثیل االحصائي 

عدد العمال كان البحث تصل الى اآلالف ، فاذا ، فان عینة  % 10لعینة بحثھ بنسبة 
  3000تكون %10ألف عامال ، فان العینة بنسبة  30األجراء في والیة من الوالیات ھو 

عامال ، و لما كان الباحث محكوم بالوقت و الجھد و المال ، فانھ یصعب علیھ أخد ھذا 
الى طبیعة الموضوع ، و العدد من المبحوثین في بحثھ ، و لذلك یستند في تمثیل بحثھ 

طبیعة الموضوع ھنا ، الخدمات االجتماعیة المقدمة للعمال األجراء ، فالعمال متساوون 
عامال ، و  300عامال ، یقدم ل  300في الخدمات االجتماعیة ، فما یقدم من خدمات ل 

 و تعتبر %1محكومة بنفس قوانین الضمان األجتماعي ، و علیھ فان نسبة العینة تساوي 
  )  335:  2007رشید رزواني ، ( ع ممثلة حسب طبیعة الموضو

  
و ھذا یعني أن :  أن تكون لوحدات المجتمع األصلي فرصا متساویة في االختبار – 2 - 2

نتائج الفرص متكافئة لكل مفردة من المجتمع األصلي ألن یقع علیھا االختیار فتكون 
احث ، بمعنى أن یكون االطار الكلي یز أو تعصب من البحضمن العینة ، دون تدخل أو ت

للمجتمع األصلي الذي تعتمد علیھ في اختیار العینة حدیثا و شامال لكافة المفردات ، دون 
محمد ( إغفال لبعضھم أو حذفھ أو تحیز للبعض اآلخر في ھذا االختیار أو تكرارا لھ 

  ) . 180:  1985شفیق ، 
رط الثاني ألن فیھ عادة ضمان شباحث بالو یقول رشید زرواني ، أنھ عادة ما یكتفي ال

الستفاء الشرط األول ، فاذا ضمنا تساوي فرص االختیار لجمیع المفردات تحصلنا على 
  ) . 340:  2007: رشید زرواني ( عینة ممثلة في المجتمع األصلي في غالب األحوال 

ط خاص بالباحث ھذا و یمكننا اضافة شرط ، نراه یزید من سالمة العینة و دقتھا و ھو شر
  : اذ علیھ أن یتفطن لھ و ھذا الشرط ھو 

  : مراعاة مصادر الخطأ  – 3 – 2
  :عرض لنوعین من األخطاء ھما تتفنتائج البحث من خالل العینة 
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و ینشأ ھذا الخطأ من الفروق بین أفراد العینة و أفراد المجتمع كلھ ، :   خطأ الصدفة – *
جم ، فكلما اقترب حجم العینة من حجم مجتمع البحث خاصة عندما تكون العینة كبیرة الح

  ) . 439:  1982عبد الباسط محمد حسن ، ( اقترب خطأ الصدفة الى الصفر 
قد یتعرض الباحث عند اختیاره للعینة للوقوع في خطأ التحیز ، و ینتج : خطأ التحیز  – *

أن االطار الذي یعتمد ھذا الخطأ عندما ال یتم اختیار أعضاء العینة بطریقة عشوائیة أو 
علیھ الباحث في اختیار العینة لم یكن وافیا بالغرض ، أو لصعوبة االتصال ببعض 

عبد الباسط محسن ( المبحوثین و تركھم دون الحصول على االستجابة المطلوبة منھم 
  : و یختلف خطأ التحیز عن خطأ الصدفة فیما یلي )  440 – 439:  1987حسن ، 
 تقدیر خطـأ التحیز تقدیرا دقیقا كما ھو الحال في خطأ الصدفة عدم وجود وسیلة ل •
عبد ( بزیادة حجم العینة كما ھو الحال في خطأ الصدفة  صخطأ التحیز ال یتناق •

 ) . 441:  1982الباسط محمد حسن 
 ھذه الشروط الواجب توفرھا في العینة و الواجب على الباحث مراعاتھا حتى تكون

یمة و بالتالي یمكن تعمیمھا على جمیع وحدات المجتمع بحثھ دقیقة و سل نتائج
  .األصلي 

  
  :     خطوات اختیار العینة   – 3

  : عند اختیار عینة البحث ، یمكن للباحث أن یتبع الخطوات التالیة 
اذ البد من تعریف موضوع البحث تعریفا واضحا و :  تحدید مشكلة البحث – 1 – 3

ذا كان بحاجة الى عینة لجمع المعلومات الالزمة لھ ، أم دقیقا حتى تتمكن من معرفة ما ا
  )   53:   1997فضیل دلیو ،( یكفیھ المسح الشامل 

بتعریف المجتمع تعریفا دقیقا ،  ءو ذلك بد:  تحدید المجتمع المراد معاینتھ – 2 – 3
ال عند لمعرفة العناصر الداخلة فیھ ، التي ال تنتمي لھ و التي یشك في انتماءھا لھ ، فمث

إجراء معاینة على الصحافة الجزائریة ، ال بد أن نعرف ما ھي الصحافة المقصودة ؟ ھل 
تشمل المجالت ؟ الصحافة العمومیة و الخاصة ، الوطنیة و الجھویة ، الحزبیة ، الحالیة 

  ) 53:  1997فضیل دلیو ، ( ؟ ...فقط أم لفترة زمنیة محددة 
البحث تتألف من مجموعة وحدات ، و لیس من  فعینة:  تحدید وحدة العینة – 3 – 3

الضروري أن تكون الوحدة التي نختارھا ھي الفرد نفسھ ، فكثیرا ما نجد عینات وحدتھا 
أسرة أو مدرسة أو مصنع أو مجموعة أفراد ، و لما كانت الوحدة تختلف من بحث الى 

ائیون عن ھذه آخر ، فانھ من الضروري أن یحدد الباحث وحدة عینتھ ، و یعبر االحص
یجب تعیین وحدة الشيء المعدود أو المطلوب جمع البیانات بصدده ، و : القاعدة بقولھم 

تحدید معنى الوحدة یتوقف على تحدید الصفات األساسیة التي یجب أن تتحقق في كل 
وحدة من وحداتھ ، فاذا لم تتحقق كلھا في وحدة ما ، خرجت ھذه الوحدة عن االحصاء و 

على أدق النتائج اذا كانت الوحدة ھي الفرد نفسھ و أنھ كلما كبر حجم  الباحث یحصل
المجموعة التي تكون وحدة العینة قلت دقتھا ، و ذلك ألن درجة التجانس بین األفراد تقل 
كلما زاد عدد أفراد المجموعة ، اال أن الصعوبات العلمیة كثیرا ما تقف حائال دون اختیار 

عبد الباسط محمد ( الباحث إلى اتخاذ وحدات من المجموعات عینة من األفراد ، وتضطر 
  ) . 445 – 144:  1982حسن ، 
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و یقصد باألاطار المجتمع األصلي أي :  تحدید االطار الذي تأخد منھ العینة – 4 – 3
مجتمع البحث ، و یجب على الباحث أن یحدد نوع االطار الذي یعتمد علیھ في اختیار 

  : ا یلي الوحدات و یشترط فیھ م
أي احتوائھ على جمیع الفئات التي تدخل في البحث مثال ، اذا أردنا :  أن یكون كافیا  *

دراسة مشكالت طلبة الجامعة و حددت وحدة البحث بالطالب أو الطالبة ، وجب أال 
ال یكون  الحالة اطار البحث على السنوات األولى فقط من الجامعة ، ففي ھذه ریقتص

  .االطار كافیا 
أي احتوائھ على جمیع مفردات المجتمع األصلي نبعا للمثال السابق :  أن یكون مكتمال  *

یجب أن یضم االطار اسماء جمیع طلبة الجامعة دون نقص من أي نوع و اال اعتبر 
  .االطار ناقص 

من ضأن تكون البیانات المعطات عن وحدة من وحدات البحث دقیقة بمعنى أال یت *
ى ، أو المنازل التي أزیلت ، لذا ینبغي أن یكون االطار حدیثا حتى االطار أسماء الموت

  .نتفادى الوقوع في تلك األخطاء
  .مراعاة أال یتكرر ذكر األسماء في اطار البحث *
ن یكون االطار منظما تنظیما سھال یسھل اختیار العینة ، وكلما كانت الوحدات تحمل أ *

  .) 287:  1983ان عمر ، یمحمد ز( ار العینة أرقاما متسلسلة أدى ذلك الى سھولة اختب
  
فحجم العینة یتوقف على نسبة التقارب الموجودة بین العینة :  تحدید حجم العینة – 5 – 3

والمجتمع األصلي ، فاذا كان ھناك تجانس أو تقارب بین أفراد العینة ، و المجتمع 
ھناك تباین كبیر بین أفراد  األصلي ، أمكن أخد عدد صغیر ومعتبر من الواقع ، و اذا كان

المجتمع األصلي فالبد من أخذ عینة كبیرة وعریضة ، حتى یمكن أخذ معلومات كافیة عن 
  )  46:  2002عمار بوحوش ، ( موضوع البحث 

  : و عموما تحدید حجم العینة یتأثر بمجموعة من العوامل نذكر منھا 
من  %10سبة العینة الممثلة ب و ھنا نشیر الى أن ن: حجم المجتمع المطلوب بحثھ  *

مجموع مجتمع البحث ال تصلح دائما فمثال اذا كان المجتمع یقدر بالمالیین فالباحث ال 
احسان محمد الحسن ، ( یستطیع التقید بعامل النسبة في تحدید حجم العینة تحدیدا احصائیا 

1994  :60 – 61                             . (  
فكلما قل اإلختالف و : ع البحث في صفاتھا و عناصر مكوناتھا تجانس وحدات مجتم *

التفاوت  دتشضؤل التفاوت بین وحدات البحث جاز أن ینقص حجم العینة ، و العكس اذا ا
بعا لذلك یقل خطر عامل الصدفة ، كلما كبر حجم العینة ، و تلزم زیادة حجم العینة ، و 

  .حجمھا  یزداد حجم الوقوع في مجال الصدفة كلما صغر
عدد البحوث السابقة التي تناولت نفس موضوع البحث ، حیث تساعد الباحث في  *

التعرف على حجم العینات التي استخدمت و مدى تجانس وعدم تجانس مجتمعات بحوثھم 
، و النتائج التي توصلوا إلیھا من خالل العینات التي استخدموھا ، أي أن البحوث السابقة 

  .سلیط الضوء على المشاكل التي واجھوھا في تحدید عیناتھمتساعد الباحث على ت
فاذا كانت من النوع العشوائي ، فسوف تعمل على : نوع العینة المستخدمة في البحث  *

تسھیل عملیة تحدید حجم العینة أكثر من الطبقیة أو المركبة ، ألن العینة التي تكون طرق 
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، فانھا تسھل على الباحث تحدید عینة  تطبیقھا بسیطة و ذات متطلبات عملیة و واضحة
  ) . 194 - 193:  2004   معن خلیل عمر،(بحثھ ، و العكس صحیح 

انت الفترة الزمنیة المخصصة للبحث طویلة ، فان كفاذا : الوقت المخصص للبحث  *
  .ذلك یساعد الباحث على سحب عینة كبیرة الحجم والعكس صحیح 

مخصصة للبحث ، فكلما كانت كمیة المال كبیرة فان ذلك اإلمكانیات المالیة و البشریة ال *
یساعد على سحب عینة كبیرة الحجم و العكس صحیح ، و أیضا كلما كان عدد الباحثین 
المساھمین في البحث كثیرا سیساعد في سحب عینة كبیرة الحجم ، و كلما نقص عددھم 

  ) . 61:  1994إحسان محمد الحسن ، ( تقلص حجم العینة 
  
و الذي یعتمد على نوع العینة المقرر اختیارھا ، :  تحدید طریقة اختیار العینة – 6 – 3 

، و العینات غیر ) االحتمالیة ( و ھناك نوعان من العینات ھما العینات العشوائیة 
، و لكل منھا استخداماتھا التي تتوقف على الھدف الرئیسي ) غیر االحتمالیة ( العشوائیة 

  .سنتناولھا الحقا )  52:  2005د عبد المجید البلداوي ، عبد الحمی( للبحث 
  : طرق اختیار العینة – 4

تصنف العینات حسب الطریقة التي یتم بھا اختیارھا ، و عموما ھناك صنفین رئیسیین من 
  ) غیر االحتمالیة (، و العینات غیر العشوائیة ) ةاالحتمالی( العینات ھما العینات العشوائیة 

  : عشوائیة تعني العینات ال
  .عدم تحكم الباحث في اختیار عینة بحثھ  * 
أصدق تمثیل ألنھا تعطي المجال لكل فرد  لتمثل األفراد المسحوبین من مجتمع األص*  

  .ألن تكون لھ فرصة الدخول في عینة البحث 
  .تعطي الباحث تقدیرا دقیقا الحتمال فشلھ أو نجاحھ في البحث * 
  .            دید حجم عینة بحثھ تساعد الباحث على تح* 
  .تساعد الباحث على تحدید الوحدات اإلحتمالیة لبحثھ * 

كس صفات العینات عفانھا تتصف ب) غیر اإلحتمالیة ( أما العینات غیر العشوائیة 
  ) . 196 – 195: معن خلیل عمر ( العشوائیة 

قول توجد أنواع أخرى درجة تحت ھذین النوعین الرئیسیین للعینات نمو عن األنواع ال
  : بشيء من التفصیل و ذلك على النحو التالي  اسنتناولھ

  
قف اختیار وتوجد عدة أنواع من العینات العشوائیة ، و بت:  العینات العشوائیة – 1 – 4

المتاحة و أھم ھذه  تكل واحدة منھا على طبیعة المجتمع و الغرض من البحث و اإلمكانیا
  : األنواع ھي 

و ھي العینة التي یتم اختیارھا بطریقة تعطي لكل وحدة من : العشوائیة البسیطة  العینة *
وحدات المجتمع فرصة الظھور نفسھا في كل مرة من مرات االختیار ، و ھي تستخدم 
عندما یكون المجتمع متجانس من حیث الغرض أو الصفة التي یتعلق بھا البحث ، و ھي 

  . یار كل منھا أبسط العینات ، إذ تعد أساسا الخت
اع معناه أننا حین جو ھذا اإلختیار العشوائي یكون باإلرجاع أو بدون إرجاع، و االر

  .نختار وحدة من المجتمع فاننا نعیدھا ثانیة الى المجتمع لیتم  اختیار الوحدة الثانیة 
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ر د اختیانو قد تظھر الوحدة نفسھا أو غیرھا ، أما االختیار بدون ارجاع معناه ، أننا ع
عیدھا للمجتمع و انما نختار وحدة مما تبقى من وحدات المجتمع و ھكذا نالوحدة األولى ال 

،  و من الناحیة العلمیة فان جمیع البحوث المعتمدة على العینة تتبع اإلختیار بدون ارجاع 
  ) . 61 – 59:  2005عبد الحمید عبد المجید البلداوي ، ( 
  
  
  
  :وھناك طریقتین الختیار العینة 

على بطاقات متشابھة تماما  ةتتمثل في كتابة أسماء الوحدات أو أرقامھا المتسلسل: األولى 
، ثم خلط ھذه البطاقات ببعضھا حتى یختفي كل أثر للترتیب ، ثم نختار عددا من البطاقات 

  .المجموعة كلھا بعدد الوحدات التي تتكون منھا العینة 
شوائي ، و یستوجب على الباحث في ھذه الطریقة الع ستخدامفتكون بواسطة اإل: الثانیة 

أن یحضر قائمة بأسماء تضم جمیع الوحدات الخاصة بالمجتمع األصلي ، و یضع رقما 
أمام كل وحدة في القائمة ، ثم یذھب الى جدول األرقام العشوائیة ، و یضع اصبعھ على 

ذ ذلك الرقم من قائمة ھذا الجدول ، فاذا وقع اصبعھ على رقم من األرقام ، علیھ أن یأخ
یشترط أال یزید عدد األرقام المأخوذة من الجدول العشوائي ( وحدات المجتمع األصلي 

، فاذا كان المجتمع ) على عدد األسماء الموجودة في القائمة المعبرة عن المجتمع األصلي 
من المجتمع األصلي ، فان  % 10، و عینة البحث تمثل نسبة  100األصلي یساوي 

أرقام تمثل عینة بحثھ ، مع  10مرات أي  10احث یسحب من الجدول العشوائي الب
رشید زرواني ، ( استبعاد أي عدد یتكرر أو أي عدد أكبر من عدد عناصر مجتمع البحث 

2007  :341 – 342 .(  
أنھ اذا كانت وحدات المجتمع غیر متجانسة في : من عیوب العینة العشوائیة البسیطة  - 

قوم ببحثھا ، فان استخدام العینة العشوائیة البسیطة ال یضمن أن تكون العینة الصفة التي ن
  .ممثلة لھذه الصفة بالمجتمع 

أنھا كما سبق القول تعد أساسا لباقي أنواع العینات فضال عن كونھا من : و من میزاتھا  - 
  ) . 65 – 64:  2005عبد الحمید عبد المجید البلداوي ، ( أبسط العینات استخداما 

و فیھا یختار الباحث عینة بحثھ معتمدا على مبدأ مسافة : العینة العشوائیة المنتظمة  *
ختار الوحدة األولى اختیارا عشوائیا ، و نظرا لتساوي یاالختیار بین العینة ، على أن 

مسافة االختیار بین أفراد العینة المنتظمة ، فان ھذا النوع من العینات تدعى بالعینة ذات 
ن ع / ن م = م أ : افة المتساویة ، والختیار المسافة یعمل بالمعادلة اإلحصائیة التالیة المس

ھو ) ن ع ( ھو حجم مجتمع البحث ، و ) ن م ( ھو مسافة اإلختیار و ) : م أ ( حیث أن 
وحدة ، و نأخذ  400حجم العینة المختارة ، و اذا فرضنا أنھ لدینا مجتمع بحیث یساوي 

، بمعنى  10وحدة ، فمسافة االختیار حسب المعادلة السابقة تكون  40منھ عینة بحجم 
مما یتطلب أعداد قائمة بأسماء .  10الفرق بین كل وحدة ، ورقم الوحدة التي تلیھا ھو

وحدات المجتمع ، ویعطي لكل وحدة رقم یدل على اسم الوحدة ، ثم یختار الرقم األول 
م ھو الوحدة األولى ، ثم یعمل بمسافة مثال ، فیصبح ھذا الرق 4عشوائیا ولیكن 

، وبالتالي فاختیار  14= 10+4ھ بدء مسافة اإلختیار ھي ط، وعلیھ فنق 10اإلختیار
  .... 4،14،24وحدات العینة یكون كالتالي 
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  ، وأما معامل الرفع الذي یساوي  394وھكذا حتى نصل الى آخر وحدة وھي  
أفراد في مجتمع  10د في العینة یمثل بمعنى أن كل فر 10/  1= ن م / ن ع = م ع 

 – 342:  2007رشید زرواتي ، ( % 10البحث ، وبخصوص النسبة المئویة للعینة فھي 
343 . (  

العینة العشوائیة المنتظمة تختلف عن العینة العشوائیة البسیطة ، ففیھا یكون اإلختیار    
  .وحدات تختار عشوائیا عشوائیا في الوحدة األولى فقط ، أما في الثانیة فجمیع ال

في العینة العشوائیة المنتظمة اختیار الوحدات الموالیة للوحدة األولى یكون مرتبطا    
ویتحدد بمسافة اإلختیار ، أما في العینة العشوائیة البسیطة فاختیار كل وحدة یكون مستقال 

  .عن الوحدات األخرى 
بعض الوحدات خاصة عندما یكون من عیوبھا أن الصفة المنتظمة لإلختیار تتجاھل    

  .ترتیب وحدات مجتمع البحث ترتیبا دوریا 
  :العینة العشوائیة الطبقیة  * 

ان تقسیم المجتمع اطار البحث الى أجزاء یشكل قاعدة العینة الطبقیة ، ففیھا تنتمي كل     
ه وحدة من وحدات المجتمع الى أحد األجزاء ، أو الفئات ، أو الطبقات ، ومجموع ھذ

  .األجزاء یشكل موضوع عملیة المعاینة 
  :ان الممیزات األساسیة لھذا النوع من العینة واسعة اإلستعمال ھي كاآلتي     

یسمح بمعالجة منفردة لمختلف األجزاء ، مما یساعد على استعمال تقنیات مختلفة ،  •
مكن وعلى القیام بتقدیرات منفردة لبعض األجزاء موضوع البحث ، لھذه الطریقة ی

 .تقلیص تباینات التقدیرات العینیة 
 .یزید من دقة التقدیرات  •
فضیل دلیو ، أنواع المعاینة في البحوث (یسھل التنسیق بین األعمال المیدانیة  •

 .وھذه العینة تستخدم في المجتمعات غیر المتجانسة )  1997اإلجتماعیة ، 
  : وتتلخص خطوات اختیار وحداتھا في اآلتي 

المجتمع غیر المتجانس الى مجتمعات صغیرة تكون متجانسة بالنسبة تقسیم : أوال 
قوم ببحثھا ، كأن تكون ھذه الصفة ھي العمر أو الدخل أو غیرھا ، على نللصفة التي 

  . أال یحصل تداخل بین وحداتھا ، أي ال تتكرر الوحدة نفسھا في أكثر من طبقة واحدة 
بقة ، بحیث تكون العینة المختارة من تختار عینة عشوائیة بسیطة من كل ط: ثانیا 

  .الطبقات المختلفة ھي العینة العشوائیة الطبقیة 
  : أما عن عدد الوحدات المسحوبة من كل طبقة فیكون بطریقتین     

اما طریقة اإلختیار التناسبي حیث أن حجم العینة العشوائیة المأخوذة من طبقة الى 
تلك الطبقة الى الحجم الكلي للمجتمع و اما حجم العینة النھائي یكون مساویا لحجم 

طریقة االختیار األمثل و تقوم ھذه الطریقة على أساس تقلیل التباین ، و على افتراض 
 – 65:  2005، لحمید عبد المجید البلداويعبد ا(       تكالیف اختیار الوحدة متساویة

67  (  
في مختلف أنواع المعاینات ة یان الوحدة العین: العینة العشوائیة بالمجموعات  *

السابقة كانت تتكون من عناصر أو أفراد مجتمع البحث ، لكن توجد طریقة أخرى 
الختیار العینة و ھي طریقة عشوائیة أیضا ، لكن وحدتھا لیست أفراد ، بل مجموعة 
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فالوحدات " بالمجموعات " أفراد یمكن اعتبارھا وحدة واحدة ، و ھذا النوع یسمى 
، أو الدوائر الجامعیة ، أو علبة منتوجات معینة ، تعتبر أمثلة عن  االستشفائیة

مجموعات طبیعیة ، كما توجد أنواع أخرى من المجموعات األخرى غیر الطبیعیة 
: مثل سابقاتھا ، ومثال ذلك  ینیاتتكون أیضا من العناصر التي یمكن معالجتھا ع

  .صنادیق االقتراع في االنتخابات 
العینة تخضع نسبیا إلى  ستخراجالعینة و المجموعات ، فان طریقة ابعد تحدید وحدات 

غیر یمكن استخراج وحداتھا بنفس الطرق صحجم العینة ، فلما یكون حجم العینة 
السابقة و لكن مع ضرورة استجواب كل عناصر المجموعة ، و أما إذا كانت 

نصر من عناصرھا المجموعات كبیرة جدا ، فمن المستحیل تطبیق المقابالت مع كل ع
  ).متعددة المراحل ( ، لذا یلجأ إلى العینات الفرعیة 

تطبیق المعاینات  على إذن المعاینة بالمجموعات أحادیة المراحل، تقتصر في الواقع
العشوائیة البسیطة ، أو المنتظمة ، أو الطبقیة ، و من ثم فان العینة الناتجة تكون 

فضیل دلیو ، أنواع ( وى أنى من المعلومات مركزة أكثر و تسمح باالعتماد على مست
  ) . 1997المعاینة في البحوث االجتماعیة ، 

و ھي نوع خاص من أنواع : أو المركبة  أو العنقودیة : العینة متعددة المراحل  *
العینة بالمجموعات ، و لكن وحدة العینة النھائیة فیھا لیست مجموعات بل أجزاء من 

  .ھذه المجموعة 
لعینة یتم اختیار وحدات العینة من المجموع الكلي لوحدات المجتمع الى في ھذه ا

مراحل عدیدة، على أن ینقسم المجتمع الكلي أوال الى مجموعات من الوحدات ، و 
تعتبر وحدات ابتدائیة تختار منھا عینة ، و ھده ھي المرحلة األولى ، ثم یعاد تقسیم 

ت الى وحدات ثانویة نختار من بینھا عینة الوحدات االبتدائیة في العینة التي اختیر
  ) . 345:  2007رشیذ زرواني ، ( جدیدة ، و ھذه ھي المرحلة الثانیة و ھكذا 

ثر على درجة تجمع و تشتت العینة ، و بالرغم من تأثیرھا السلبي على ؤھذه العینة ت
یص التباین الكلي التكالیف ، اال أنھا تؤثر ایجابا على دقة التقدیرات ، ألنھ بامكانھا تقل

  )  1997فضیل دلیو ، أنواع المعاینة في البحوث االجتماعیة ( 
و اذا كانت العینة بالمجموعات تتصف بالمرحلة الواحدة بمعنى تقسیم مجتمع البحث 
إلى عدة أقسام و كل قسم یقسم إلى أقسام أصغر فأصغر ، ثم یسحب قسما واحدا حسب 

تجمع البیانات من جمیع أفراد القسم الذي سحب  الطریقة البسیطة أو المنتظمة ، ثم
عشوائیا ، فان العینة المركبة ذات مراحل متعددة ، بمعنى تقسیم مجتمع البحث الى 
أقسام كبیرة ثم یسحب حسب الطریقة العشوائیة قسما واحدا من األقسام بعدھا بقسم 

معن ( ثھ القسم المسحوب الى أجزاء أصغر ثم تسحب عینة من الجزء المطلوب بح
  ) . 206:  2004خلیل عمر ، 

اذا كان حجم المجتمع األصلي كبیرا ، و یتعذر على الباحث : العینة المساحیة  *
استخدام األسالیب السابقة الختیار العینات ، نظرا النتشار وحدات العینة في مساحات 

الممكن  جغرافیة متشعبة ، و لصعوبة اعداد قوائم تفصیلیة لجمیع الوحدات ، فان من
  .تركیز البحث في مناطق معینة ، و ذلك باتباع طریقة العینة متعددة المراحل 
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و یتم االختیار على مستویات متعددة تبدأ من المستویات العامة الى المستویات 
الخاصة ، و یطلق علیھا أحیانا اسم عینة التجمعات ، ألنھا تھدف الى تمثیل مساحات 

  تمھیدا الختیار مفردات من العینة من المساحات الممثلة  متسعة بعینة صغیرة تمثلھا ،
م الختیار ھذه العینة اعداد خرائط دقیقة عن المنطقة التي یشملھا البحث ، فیبدأ زو یل

الباحث بتقسیم المجتمع الى وحدات أولیة یختار من بینھا عینة عشوائیة بسیطة أو 
ختار من بینھا عینة توحدات ثانویة منتظمة ، ثم تقسم الوحدات األولیة المختارة الى 

جدیدة ، ثم تقسم الوحدات الثانویة المختارة الى وحدات ثالوثیة ثم وحدات رباعیة ، 
الى أن یقف الباحث عند مرحلة معینة ، فقد یختار الباحث  مثال عینة من الدوائر التي 

، ثم یختار من  تدخل في اطار البحث ، ثم یختار من بین الدوائر المختارة من البلدیات
:  1982عبد الباسط محمد حسن ( و ھكذا ... بینھا عینة من األحیاء ، ثم المساكن 

457 . (  
  : و نذكر منھا أربعة أنواع ھي : العشوائیة  غیر العینات – 2 – 4
  ) : شبھ عشوائیة أو عینة الصدفة ( العینة العمدیة  *

ده ، أنھا تعطي نتائج مرضیة ، و یتم اختیار وحداتھا وفق وجھة نظر الباحث العتقا
القضایا العرفیة ، الدینیة ، العالقات ( یفضل استعمالھا عندما یكون الموضوع حساسا 

، یصعب من تكوین قاعدة عینیة ذات مصداقیة مقبولة ، عندھا یمكن ...) العاطفیة 
 سواء كانت(   ةاتباع طریقة شبھ عشوائیة تحدد مجموعة من األماكن االستراتیجی

التي یرتادھا أفراد مجتمع البحث لتطبیق ) بعیدة نسبیا عن أعین الناس أو لم تكن كذلك 
ھنا یكون )  150:  1999فضیل دلیو و آخرون ، ( االستمارة على من قد یتواجد بھا 

  .ختیار من الحاالت التي تصادف الباحث حتى یصل الى العدد المطلوب من العینة اإل
و تكون باختیار الباحث لمجموعة من المفردات ) : ضیة الغر( العینة القصدیة  *

( قصدیا ، العتقاده بأنھا تساعده على تحقیق الغرض من البحث أحسن من غیرھا 
، و معنى ذلك أن ھذه العینة ال تعطي )  90:  2007فیروز زرارقة و آخرون ، 

الباحث  الفرص المتكافئة لكل وحدة ألن تكون ضمنھا ، مثال على ذلك ، اذا أراد
دراسة المواقف السیاسیة و سحب عینة منھ ، بل یمكن أن یستعیض عن ذلك بالذھاب 
الى منظمي أو قادة التظاھرة لكي یتصل بھم ، و یجمع المعلومات منھم ، باعتیار أن 
الجمھور خاضع لتوجیھاتھم في قیادة تظاھراتھم ، و ھنا في ھذا النوع من العینات ال 

ھا بعیدة عن لر الذي یضع تعمیم نتائج البحث و یجعیعرف حجم العینة األم
  ) . 208:  2004معن خلیل عمر ، ( الموضوعیة 

و فیھا أیضا یتم اختیار وحدات العینة و فق وجھة نظر الباحث ، و : العینة الحصیة  *
 كونلكن تركیبھا یكون حسب نسب األجزاء الموجودة بالمجتمع ، فإذا كان المجتمع یت

أسر ذات دخل متدني ، و اسر : فئات من مداخیل األسرة و لنقل  مثال من ثالث
متوسطة الدخل ، و ثالثة من أسر عالیة الدخل ، و كانت نسب كل من ھذه الفئات في 

 1000على التوالي ، فان اختیار عینة تتكون من  %10،  %50،  %40المجتمع ھي 
أسرو ذات  400على أسرة ، یجب أن تضم ذات النسب المذكورة ، ، بحیث تشتمل 

أسرة ذات دخل عال ، اال أن  100أسرة ذات دخل متوسط و  500دخل متدني و 
عبد ( عملیة االختیار تتم بصورة كیفیة من دون االعتماد على الطریقة العشوائیة  

  ) . 73:  2005الحمید عبد المجید البلداوي ، 
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طبق على شكل مراحل یتم في إن طبیعة ھذه العینة مرحلیة أي ت: عینة الكرة الثلجیة *
یمثلون موضوع البحث أولھم  عددالمرحلة األولى جمع معلومات من مبحوثین قلیلي ال

عالقة بھ، یستخدم الباحث ھؤالء كأدالء أو مخبرین أو مصادر للمعلومات حول 
ذاتھ یسألھم عن أسماء أشخاص آخرین لھم عالقة بذات  تموضوع البحث و بالوق

  .ام فیھ أو عندھم معلومات إضافیة یمكن االستفادة منھا في بحثھالموضوع أولھم إلم
علیھم من  لحث الى ھؤالء المبحوثین الذین تم االستدالایذھب الب: في المرحلة الثانیة 

األدالء األوائل و یجمع المعلومات منھم ، بذات الوقت یسألھم عن أفراد آخرین لھم 
مات أخرى تضیف الى البحث معلومات عالقة بالموضوع ، المبحوث أو عندھم معلو

  .مفیدة و جوھریة 
یذھب الى األفراد الذین حصل على أسمائھم من األدالء الذین : ثم في المرحلة الثالثة 

قابلھم في المرحلة الثانیة و یجمع المعلومات منھم و بالوقت ذاتھ یسألھم عن أسماء 
تفید البحث ، و ھكذا  أخرى لھا صلة لموضوع البحث ، أو لدیھم معلومات أخرى

   فاألدالء ھنا یمثلون المبحوثین و جمیعھم یكونون عینة تتزاید عبر مبحوثیھا.
حسب الطریقة العشوائیة ،  نفال توجد قائمة بأسماء المبحوثین و ال یسحبو) أدالئھا (  

  ) . 211 – 210:  2004معن خلیل عمر ، ( فھي إذا عینة غیر عشوائیة 
  
  : البحث مجتمعلتقویم  معاییر منھجیة – 5

البحث ، و  مجتمعفي الحقیقة واجھتنا صعوبة في تحدید المعاییر المنھجیة الخاصة 
بل ھي من تحدید باحثین و  –تحدیدنا  و أن ذكرنا لیست من قي معاییر كما سبھ

یتم استخالصھا  .عموما و البحث االجتماعي خصوصا مختصین في منھجیة البحث 
  .یم البحوث االجتماعیةمن مؤلفات تصب في صم

ھذه االخیرة لم تتناول تلك المعاییر بصفة مباشرة ، بل تطرقت الیھا ، اما من خالل  
الشروط الواجب توفرھا في العینة أو من خالل اختیار خطوات العینة ، كما سبق 
التعرض لذلك ، و ھناك من تحدث عن ھذه المعاییر من خالل الكیفیة التي یتم بھا 

ینة في البحث على النحو الذي ذھب الیھ رشیذ زرواني في كتابھ مناھج و توظیف الع
وات البحث العلمي في العلوم االجتماعیة حیث یرى أن على الباحث أن یوظف دأ

العینة و طریقة اختیارھا في البحث ، و أن یدلل على مالءمة نوع العینة للبحث دون 
نوع العینة المختارة و محاور  سواھا ، كأن یوضح العالقة الوطیدة بین خصوصیة

البحث ، مع البرھنة على أن ھذه المحاور یالئمھا ھذا النوع من العینة أفضل من 
  : األنواع األخرى مبینا ذلك كما یأتي 

  .التعریف بالعینة: أوال          
  .طریقة اختیار العینة: ثانیا          
  .توظیف العینة: ثالثا          
  .ت العینةفامواص: رابعا         

 وو یضیف أن مواصفات العینة تؤخد من المحور األول في االستمارة أو المقابلة، أ
البیانات العامة أو البیانات : في المالحظة ، و ھذه المواصفات تكون تحت عنوان

الجنس ـ السن، الحالة العائلیة، المستوى التعلیمي، : الشخصیة، و تتضمن عموما
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رشید زرواتي ( ربط ھذه البیانات العامة بمحاور موضوع البحث كما یجب ... أخرى
2007  :348 – 349 . (  

یقصد بتعریف العینة ؟ ألیس الباحث  ذالمالحظ على ھذا الرأي بعض الغموض، إذ ماا
  بذكره لمواصفات العینة یكون قد عرف عینة بحثھ ؟ 

  :قولھ مثالھذا وطریقة اختیار العینة، ھل یكتفي الباحث بذكرھا فقط ك  
من  رح كیفیة ھذا االختیایأم علیھ توض" لقد كانت عینة بحثنا عینة عشوائیة منتظمة " 

  التي اتبعھا في سحب عینتھ من المجتمع األصلي ؟  تخالل اإلجراءا
و أخیرا فان توظیف العینة حسب ھذا الرأي یكون من خالل توضیح الباحث لعالقة 

تحدید مشكلة بعد  طھا بمشكلة البحث، بمعنى موضوع البحث أي مدى ارتبابالعینة 
خاصة اذا  –الباحث ما إذا كان سیقوم ببحث جمیع وحدات ھذا المجتمع  البحث یقرر

مصغرة من ذلك المجتمع، و اذا ما أم سیقوم ببحث مجموعة   - كان صغیرا 
  .عینة ممثلة لھذا المجتمع و االكتفاء بتقصیھا علیھ تبریر ذلك اختیارقرر

بناء على ھذا الرأي و على ما سبق تناولھ في ھذا الفصل نستطیع الخروج  …و علیھ
البحث كخطوة من مجتمع الوقوف على  لمعاییر المنھجیة التي تمكننا منببعض ا

  : خطوات البحث و ھي كالتالي
ھذا المجتمع تعریفا دقیقا، لمعرفة  أي تعریف :تعریف المجتمع األصلي للبحث : أوال

  .، و التي یشك في انتماءھا إلیھ  فیھ، أي العناصر التي تنتمي إلیھ العناصر الداخلة
أي المبررات التي جعلت الباحث  : تبریر اختیار المسح الشامل أو العینة  : ثانیا    

یختار المسح الشامل أسلوبا للبحث ، وكذا المبررات التي جعلت الباحث یكتفي بعینة فقط 
  بدراستھا وتعمیم نتائجھا من المجتمع األصلي للبحث لیقوم 

أي تحدید الصفات األساسیة التي یجب أن تتحقق في كل :  تحدید وحدة العینة : ثالثا    
وحدة من وحدات مجتمع البحث ، فاذا لم تتحقق كلھا في وحدة ما ، خرجت ھذه الوحدة 

  .عن العینة 
بل توضیح  مجرد ذكر نوع العینة فحسب،أي لیس : طریقة اختیار العینة: رابعا  

  .اإلجراءات التي اتبعت في اختیار ھذه العینة
المسح مة ءو نعني بھ مدى مال: منھجالالعینة بالمسح الشامل أوارتباط : خامسا  

الشامل كأسلوب لبحث و حدات المجتمع مع المنھج المستخدم في البحث،وكذا مدى 
  .مالءمة العینة المختارة للمنھج المستخدم في البحث 

  
  مع البحث في الرسائل الجامعیة مجت – 6

استعملت الرسائل  كیف نستمر في اإلجابة على التساؤل الثاني لمشكلة بحثنا ، وھو
الجامعیة بناءھا المنھجي ؟ لكن بتناولنا لخطوة أخرى من خطوات ھذا البناء ، وھي 

وھو مجتمع البحث ، بمعنى ھل تم االلتزام بالمعاییر المنھجیة في بحث ھذا المجتمع ؟ 
  : تساؤل غطیناه بفئة مجتمع البحث التي تضمنت بدورھا خمس فئات فرعیة ھي 

ونقصد بھ تعریف ھذا المجتمع تعریفا :  فئة تعریف المجتمع األصلي للبحث:  أوال  
دقیقا ، لمعرفة العناصر الداخلة فیھ ، أي العناصر التي تنتمي الیھ ، والتي یشك في 

: ى وضوح ھذا التعریف من خالل ثالثة مستویات ھي انتمائھا الیھ ، یقاس ذلك بمد
  .غیر واضح تماما  –واضح  –واضح تماما 
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 ونقصد بھ المبررات التي دفعت:  فئة تبریر اختیار المسح الشامل أو العینة:  ثانیا  
الختیار عینة فقط ، یقاس  الباحث إلى إختیارالمسح الشامل،وكذا المبررات التي دفعتھ

  .غیر مبرر  –مبرر : ررات أو عدم وجودھا من خالل مستویین ھما ذلك بوجود المب
ونقصد بھ تحدید الصفات األساسیة التي یجب أن :  العینة وحدة فئة تحدید:  ثالثا  

تتحقق في كل من وحدات مجتمع البحث ، فاذا لم تتحقق كلھا في وحدة ما ، خرجت 
د من خالل ثالثة مستویات ھي ھذه الوحدة عن العینة ، یقاس ذلك بوضوح ھذا التحدی

  .غیر واضح تماما  –واضح  –واضح تماما : 
ونقصد بھ لیس مجرد ذكر طریقة اختیار العینة ، :  فئة طریقة اختیار العینة:  رابعا  

بل التوضیح الوافي لالجراءات التي اتبعت في اختیار ھذه العینة ، وتقاس بوضوح 
غیر  –واضحة  –واضحة تماما : ت ھي ھذه االجراءات ، من خالل ثالثة مستویا

  .واضحة تماما 
ونعني بھ مدى انسجام :  فئة ارتباط المسح الشامل أو العینة بالمنھج:  خامسا  

ومدى انسجام العینة مع منھج البحث، ویقاس ذلك من  ،المسح الشامل مع منھج البحث
 –تماما ) ة(رتبط م: خالل االرتباط بالمنھج أو العكس ، بواسطة ثالثة مستویات ھي 

  .تماما ) ة(غیر مرتبط –) ة(مرتبط
تخص جمیع الرسائل ان الفئات األولى والثانیة والخامسة : وھنا نورد مالحظة   

ا الفئة الثالثة والرابعة تخص الرسائل التي اعتمدت على عینة مأخوذة بینمالجامعیة 
  .من المجتمع 

  
   :وفیما یلي بیان ذلك في الرسائل الجامعیة   
األوضاع االجتماعیة وانعكاساتھا على وعي المرأة :" المعنونة ب)  1( الرسالة   

  " .العاملة في الجزائر 
 ) عرف في الجانب المیداني ( واضح تماما :  تعریف المجتمع األصلي -   
تم اختیار عامالت : " مبرر حیث یقول الباحث :  تبریر اختیار المسح الشامل -   

وسبب ھذا االختیار ھو وجود ... لتفصیل النسیج واأللبسة الجاھزة المؤسسة الوطنیة 
  .عدد كبیر من العامالت في ھذه المؤسسة ، مما یؤھلنا الجراء الدراسة المیدانیة 

  .غیر مرتبط تماما :  ارتباط المسح الشامل بالمنھج -   
  
لعمال نحو أسالیب االتصال وعالقتھا باتجاھات ا: " بـالمعنونة )  2( الرسالة    

  " .عملھم في المصنع الجزائري 
عرف من حیث مكانھ وزمن بحثھ . ( واضح تماما :  تعریف المجتمع األصلي -  

  .وكذلك من حیث أفراده 
  
اذا كان من الصعوبة : "  ذالك في الباحث بررحیث  ،مبرر: تبریر اختیار العینة  -  

م اختیار عینة ، وأمام ھذا فقد دراسة كل عمال الوحدة واالحاطة بھم ، فان ذلك یستلز
، بطریقة اسلوب العینة المتمثل في العینة الطبقیة تم اختیار العینة في ھذا البحث 

العشوائیة ، حیث أنھا تمثل كل مصالح وفئات التنظیم حسب التصنیف الوظیفي للوحدة 
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، وألنھا تعطي صورة وافیة ، وبمصداقیة مقبولة للھدف األساسي من دراسة ھذا 
  " .لموضوع ا

لقد اعتبرت :" واضحة تماما ، حیث وضح الباحث ذلك في :  طریقى اختیار العینة -   
  " دراسة العامل ھي الوحدة األساسیة لھذا البحث 

  .مرتبطة تماما :  ارتباط العینة بالمنھج -   
  
  " واقع االتصاالت الرسمیة في التنظیم :" المعنونة ب)  3( الرسالة   
تمیزه : " ... واضح تماما ، حیث عرفھ الباحث كالتالي :  مع البحثتعریف مجت -   

بتركیبتھ البشریة التي تتشكل من فئات مھنیة ذات مستویات تعلیمیة ومھنیة متباینة 
  ... "تتطلبھا طبیعة الصناعة البتروكیماویة

نة فان اختیار عی: " ... مبرر ، حیث برر الباحث ذلك في :  تبریر اختیار العینة -   
البحث یتالءم مع طبیعة موضوع الدراسة وأھدافھ ، وعلیھ فقد تم اختیار عینة 

  "عشوائیة طبقیة متعددة المراحل 
  .غیر واضحة تماما :  تحدید وحدة العینة -   
  .غیر واضحة تماما :  طریقة اختیار العینة -   
  . )مرتبطة بمنھج دراسة الحالة ( مرتبطة :  ارتباط العینة بالمنھج -   
  
  
  " النمو الدیموغرافي وسیاسة تنظیم النسل في الجزائر: " المعنونة ب)  4( الرسالة   
فئة : " واضح ، حیث عرف على النحو التالي :  األصلي للبحث جتمعتعریف الم -   

( الشباب تعتبر فئة مساھمة الى حد كبیر في زیادة النمو الدیموغرافي باعتبار السن 
على المستوى الوطني وعلى مستوى والیة  لإلنجابالمناسب یعتبر السن )  49 – 15

  ..." باتنة 
تم اختیار العینة الطبقیة : " مبرر، حیث برر على النحو التالي: تبریر اختیار العینة -  

  " .العشوائیة ألنھا تمثل التمثیل الدقیق للمجتمع األصلي الذي أخذت منھ العینة 
الفرد سواء كان رجال : " یث حددھا الباحث في واضح تماما ح: تحدید وحدة العینة - 

  " أو امرأة في سن اإلنجاب و لدیھ أطفال 
  .غیر واضحة تماما: طریقة اختیار العینة -  
  .غیر مرتبطة تماما: ارتباط العینة بالمنھج -  
  

الخطاب الثقافي في الصحافة العمومیة و بالسیاسة الثقافیة : المعنونة بـ) : 05(الرسالة 
  " مجتمع في ال

: " واضح تماما، حیث عرف على ھذا النحو: تعریف المجتمع األصلي للبحث -  
  ..."اإلطار العام للعینة ھو أعداد جریدة النصر الیومیة

سنة ( للدراسة اعتبار للفترة الزمنیة " حیث برر بـ: مبرر :  تبریر اختیار العینة -  
فان اعداد الصور تبلغ في ...راري ، و نظرا لمتطلبات األسبوع الصناعي التك) واحدة 

  " عددا نظرا لھذه االعتبارات كانت العینة ، و ھي عشوائیة منتظمة  26الشھر الواحد 
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عینة دراستنا عشوائیة :  " واضحة تماما ، حیث حددت بـ :  تحدید وحدة العینة -  
  " " ...و أدب وفكر " فن و مجتمع " أما وحداتھا فتتمثل في صفحتي ... منتظمة 

  .واضحة تماما:  طریقة اختیار العینة - 
  ).منھج تحلیل المضمون ( مرتبطة تماما :  ارتباط العینة بالمنھج - 
  

بعض الظروف المؤثرة على التحصیل الدراسي للتلمیذ و : " المعنونة بـ )06(الرسالة 
  " األداء البیداغوجي لألستاذ 

  .غیر واضح تماما:  تعریف المجتمع األصلي للبحث -  
وقع االختیار على تلمیذ سنة : " ، مبرر حیث الباحث ذلك في  تبریر اختیار العینة -  

أساسي ألن التالمیذ في ھذه السنة یبدلون قصارى جھدھم ، و أیضا لكبر سنھم و  9
  ".سھولة التعامل معھم 

میذ ، عینة التالواضحة تماما    ، عینة األستاذ وحدتھا األستاذ:  تحدید وحدة العینة -  
  وحدتھا التلمیذ

  واضحة تماما   :  طریقة اختیار العینة -  
  . غیر مرتبطة تماما :  ارتباط العینة بالمنھج -  
  

  " الثقافة المنتجة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة : " المعنونة بـ ) 07(الرسالة 
تحاول الدراسة : " واضح تماما حیث عرف في :  تعریف المجتمع األصلي -  

 انیة أن تقدم معلومات دقیقة عن المجتمع الذي أجریت فیھ الدراسة ھذه الورقاتالمید
و مثل ھذا العمل یسھل مھمة عینة البحث في ...تسعى الى التعریف بھذا المجتمع 

  " الموضوع الذي یعالج فیھ االجراءات المنھجیة
  غیر مبرر :  تبریر اختیار العینة -  
  ) عامل أو موظف ( وحدة العینة ھي الفرد " ما واضح تما:  تحدید وحدة العینة -  
  غیر واضحة تماما :  طریقة اختیار العینة -  
  غیر مرتبطة تماما :  ارتباط العینة بمنھج البحث -  
  

أنماط العالقات االجتماعیة بین األستاذ و التالمیذ و : " المعنونة بـ ) 08(الرسالة 
  " یم الثانوي عالقتھا بالتوافق االجتماعي لتالمیذ التعل

ان مجتمع البحث " واضح تماما حیث عرف بـ :  تعریف المجتمع األصلي للبحث -  
في ھذه الدراسة یتمثل في تالمیذ السنتین الثانیة و الثالثة في ثانویة سمیة بمدینة 

  ..." قسنطینة 
و انطالقا من أنھ یتعذر على " مبرر ، حیث برر كاآلتي :  تبریر اختیار العینة - 
تلمیذا ، لذلك فانھ  584احث تطبیق االستمارة على كل التالمیذ الذین یبلغ عددھم الب

یكون من الضروري اللجوء الى أخذ العینة الممثلة لھؤالء التالمیذ أو ما یسمى 
  " بالمجتمع األصلي للبحث 

أخذ أفراد یمثلون المجتمع " واضح تماما ، حیث حدد بـ :  تحدید وحدة العینة -  
  " لمحدد األصلي ا

  واضحة تماما :  طریقة اختیار العینة - 
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  مرتبطة تماما :  ارتباط العینة بالمنھج - 
  

  " صراع األدوار في المؤسسة الجزائریة " المعنونة بـ ) 09(الرسالة 
:                                    واضح تماما ، حیث عرف كاآلتي : تعریف المجتمع األصلي للبحث  - 

، .... اإلطارات و عددھم : یتكون المجتمع األصلي للبحث من الفئات التالیة ... " 
  ... " ، أعوان التنفید و عددھم …وعددھم أعوان التحكم

  غیر مبرر :  تبریر اختیار العینة -  
ركزت الدراسة على العمل : " واضح تماما ، حیث حددت في :  تحدید وحدة العینة -  

واقع األدوار في المؤسسة الجزائریة المعاصرة ، و قد  و تشخیص تحلیللكوحدة 
قسمت وحدة الدراسة ھنا الى ثالث فئات أساسیة و ھي الفئات المشكلة للبناء التنظیمي 

  " االطارات، أعوان التحكم ، و أعوان التنفید : " 
  غیر واضحة تماما :  طریقة اختیار العینة -  
  اما مرتبطة تم:  ارتباط العینة بالمنھج -  
  

تقویم التحصیل الدراسي في مادة الفلسفة لدى األقسام : " المعنونة بـ ) 10(الرسالة 
  " النھائیة 

و یشمل المجال " واضح تماما ، حیث عرف في :  تعریف المجتمع األصلي للبحث -  
البشري جمھور البحث الذین تشملھم الدراسة ، و ھم عدد من أساتذة مادة الفلسفة في 

أستاذا موزعا على مختلف ثانویات الوالیة ، و ھم  90عددھم .... ثانوي التعلیم ال
  ... " مقسمون حسب صفة تدریسھم 

انطالقا من أن العینات من أھم : " حیث برر كاآلتي  ،مبرر:  تبریر اختیار العینة -  
األعمال التي یقوم بھا الباحث نظرا لحاجتھ الدائمة لدراستھا من أجل الوصول الى 

  " یمات لیطبقھا على المجتمع الذي تأخذ منھ العینات التعم
 واضحة حددت ھذه الوحدة باألساتذة :  تحدید وحدة العینة - 
تم تختیار العینة " واضحة، حیث وضح الباحث ذلك في :  طریقة اختیار العینة - 

بطریقة مقصودة على اعتبار أنھا وجھت ألساتذة مادة الفلسفة دون غیرھم من األساتذة 
  " ن جھة ، و ألنھا خصت ثانویات والیة سطیف دون غیرھا من الوالیات األخرى م
  .مرتبطة:  ارتباط العینة بالمنھج -  

 : عموما ھذا العرض للبیانات یمكن تلخیصھ في الجدول التالي 
 مجتمع البحث في الرسائل الجامعیةیوضح ) : 28(الجدول رقم      

  

مجتمع          
  البحث

  
  الرسالة

  

تعریف المجتمع 
  األصلي للبحث

تبریر 
اختیار 
المسح 

الشامل أو 
  العینة

تحدید 
وحدة 
  العینة

طریقة 
  اختیار العینة

ارتباط المسح 
الشامل و العینة 

  بالمنھج

غیر مرتبطة   -   -   مبرر  واضح تماما  01
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داول نحاول في تحلیلنا للبیانات التي یتضمنھا ھذا الجدول ، نعتمد على جملة من الج

  :حلل بواسطتھا بیانات كل فئة على حدى و ذلك على النحو التالينأن 
  
  یوضح تعریف المجتمع األصلي للبحث في الرسائل :  )29(الجدول رقم       

  
  ٪  ك  تعریف المجتمع األصلي للبحث

  80  08  واضح تماما
  10  01  واضح

  10  01  غیر واضح تماما
  100  10  المجموع

  
من الرسائل الجامعیة عرفت المجتمع ) ٪80(الجدول أن مایمثل نسبة  یتضح من ھذا

من الرسائل عرفت ھذا ) ٪10(األصلي للبحث تعریفا دقیقا و وافیا ، و أن مایمثل 
المجتمع لكن تعریقھا لم یكن دقیقا ، في حین ھناك من الرسائل من لم یعرف المجتمع 

  .) ٪10( األصلي للبحث بتاتا و ذلك بنسبة 
من الرسائل قد عرفت المجتمع األصلي للبحث سواء ) ٪ 90( ان ما میثل : ھنا نقول  و  

  .أكان ھذا التعریف تاما أو غیر تام 

  تماما
واضح   مبرر  واضح تماما  02

  تماما
واضحة 

  تماما
  مرتبطة تماما

غیر   مبرر  واضح تماما  03
واضحة 

  تماما

غیر واضحة 
  تماما

  مرتبطة

واضح   مبرر  واضح  04
  تماما

غیر واضحة 
  تماما

غیر مرتبطة 
  تماما

واضح   مبرر  واضح تماما  05
  تماما

واضحة 
  تماما

  مرتبطة تماما

واضح   مبرر  غیر واضح تماما  06
  تماما

واضحة 
  تماما

غیر مرتبطة 
  تماما

واضح   غیر مبرر  واضح تماما  07
  تماما

واضحة غیر 
  تماما

غیر مرتبطة 
  تماما

واضح   مبرر  واضح تماما  08
  تماما

واضحة 
  تماما

  مرتبطة تماما

واضح   غیر مبرر  واضح تماما  09
  تماما

غیر واضحة 
  تماما

  مرتبطة تماما

  مرتبطة  واضحة  واضح  مبرر  واضح تماما  10
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  یوضح تبریر اختیار المسح الشامل و العینة في الرسائل:  )30(الجدول رقم     

   
  ٪  ك  تبریر االختیار

  80  08  مبرر
  20  02  غیر مبرر
  100  10  المجموع

  
من الرسائل الجامعیة ، قد بررت ) ٪80(من ھذا الجدول ، أن ما یمثل نسبة  یتضح

من الرسائل لم تبرر ) ٪20(اختیارھا للمسح الشامل أو العینة ، بینما ما یمثل نشبة 
  اختیارھا للعینة كجزء ممثل للمجتمع األصلي 

عوبة دراسة عموما ، الرسائل التي بررت اختیار العینة ، تمحورت تبریراتھا حول ص   
جمیع وحدات المجتمع األصلي ، أما تبریر المسح الشامل ھو احتواء المؤسسة على عدد 

 .كبیر نسبیا یستطیع الباحث تغطیتھ كلیا 
  

   یوضح تحدید العینة في الرسائل:  )31(الجدول رقم        
  

  ٪  ك  تحدید وحدة العینة 
  77.78  07  واضح تماما 

  11.11  01  واضح 
  11.11  01  ماماغیر واضح ت

  100  09  المجموع 
  
من مجموعة الرسائل الجامعیة التي ) ٪  77.78( یتضح من ھذا الجدول أن ما یمثل   

اعتمدت على العینة قد حددت وحدة عینتھا تحدید تام الوضوح، حیث حددت كل 
  .الصفات الواجب توفرھا في ھذه الوحدة العینیة 

الرسائل التي لجأت الى العینة ، حددت وحدة  من) ٪  11.11( سیما ما یمثل نسبة   
  .عینتھا لكن ھذا التحدید لم یكن تاما 

( أما الرسائل التي اختارت عینة ولم تحدد نھائیا وحدة ھذه العینة فقد تمثلت بنسبة   
  .من مجموع ھذه الرسائل ) ٪  11.11

  
   یوضح طریقة اختیار العینة في الرسائل:  ) 32( الجدول رقم   
    

  ٪  ك  طریقة اختیار العینة
  44.44  04  واضحة تماما

  11.12  01  واضحة
  44.44  04  غیر واضحة تماما
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  100  09  المجموع
  
من الرسائل التي لجأت الى ) ٪  44.44( یتضح من ھذا الجدول أن ما یمثل نسبة   

العینة ، قد وضحت تماما الطریقة التي اختارت بھا عینة البحث، بأن ذكرت جمیع 
  .جراءات التي اتبعتھا في ھذا االختیار اال
اختارت (من ھذه الرسائل ) ٪  11.12( كما یتضح أیضا أن رسالة واحدة بنسبة   

  .قد وضحت طریقة اختیار العینة اال أن ھذا التوضیح لم یكن تاما ) العینة 
وھنا نقول أن رسالة لم توضح نھائیا طریقة اختیار عینتھا نشك في تمثیل عینتھا   

لمجتمع البحث ، ذلك أن مدى تمثیل العینة للمجتمع األصلي للبحث یوقف على طریقة 
  .اختیار العینة 

حیث أن الرسائل التي وضحت طریقة اختیار عینتھا نستطیع أن نقول على عینتھا   
أنھا ممثلة لمجتمع البحث ، حیث أنھا اخترمت في ھذه الطریقة شروط اختیار وتمثیل 

  .العینة 
  
  .یوضح ارتباط المسح الشامل أو العینة بالمنھج في الرسائل :  ) 33( ول رقم الجد  
    

  ٪  ك  ارتباط المسح الشامل أو العینة بالمنھج

  40  04  مرتبط تماما

  20  02  مرتبط

  40  04  غیر مرتبط تماما

  100  10  المجموع

     
ة بحثھا من الرسائل الجامعیة ارتبطت عین) ٪  40( یتضح من ھذا الجدول أن   

من نفس الرسائل ارتبطت عینة بحثھا بالمنھج ) ٪  20( بالمنھج ارتباطا تاما وأن 
من الرسائل لم یرتبط المسح الشامل فیھا ) ٪  40( لكنھ لیس ارتباطا تاما ، في حین 

  .أو العینة یمنھج البحث نھائیا 
أكان ھذا  والمالحظ ، أن الرسائل التي ارتبطت فیھا عینة البحث بالمنھج سواء  

  .االرتباط تاما أو غیر تامل ، ھي الرسائل ذاتھا التي وظفت منھج بحثنا 
  : نستخلص من كل ما سبق التالي    
  .من الرسائل الجامعیة عرفت المجتمع األصلي للبحث ) ٪  90( أن ما یمثل نسبة  -   
الشامل  من الرسائل الجامعیة بررت اختیارھا للمسح) ٪  80( أن ما یمثل نسبة  -   

  .للعینة 
من الرسائل التي اختارت عینة ، قد حددت وحدة ) ٪  88.89( أن ما یمثل نسبة  -   

  .العینة 
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من الرسائل التي اختارت عینة ، قد أوضحت ) ٪  55.56( أن ما یمثل نسبة  -   
  .طریقة اختیار العینة 

ة بحثھا بالمنھج الجامعیة قد ارتبطت عینمن الرسائل ) ٪  60( أن ما یمثل نسبة  -   
  .الموظف في الرسالة 

ان نسبة الرسائل الجامعیة التي التزمت بجمیع المعاییر المنھجیة : وصفوة القول   
منھا أنجزت من قبل أساتذة ) ٪  20( ، ) ٪  40( نسبة الخاصة بمجتمع البحث مثلت 

  .منھا أنجزت من قبل طلبة ) ٪  20( ، و
ل الجامعیة توفرت فیھا بعض المعاییر المنھجیة من الرسائ) ٪  60( ھذا كما أن   

الخاصة بمجتمع البحث ، وھذا یعني أننا لم نجد أي رسالة غیر ملتزمة بھذه المعاییر 
  .نھائیا ودفعة واحدة 
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 :خالصة *
یث تطرقنا في ھذا الفصل الى بعض العناصر المرتبط بمجتمع البحث نظریا ، من ح   

التعریف ، والشروط ، والخطوات المتبعة في اختیار العینة ، الى أنواع طرق اختیار 
  .العینة وصوال الى المعاییر المنھجیة التي یمكن االعتماد علیھا في تقویم مجتمع البحث 

ھذه المعاییر من خاللھا انتقلنا الى الجانب المیداني لھذا الفصل ، وذلك بصیاغتھا في   
یل طبقناھا على الرسائل الجامعیة على الخطوة الخاصة بمجتمع البحث ، فئات للتحل

فتوصلنا الى مجموعة من المعطیات ، ھي أن كل معیار تحقق في ھذه الرسائل بنسب 
في الرسالة الواحدة لم یمثل معینة ، اال أن توفر ھذه المعاییر المنھجیة مع بعضھا البعض 

  .المعالجة  من مجموع الرسائل) ٪  40( اال نسبة 
لم تتوفر فیھا المعاییر ) ٪ 60( وھنا نتساءل لماذا باقي الرسائل والتي تمثل نسبة   

  المنھجیة الخاصة بمجتمع البحث وتوفرت على بعض ھذه المعاییر فقط؟ 
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  :  تمھید *

البیانات المجمعة ھي عملیة جمع البیانات من المراحل المھمة في البحث االجتماعي، ألن 
یة ھذه النتائج ترتبط مالمادة الخام التي یستخلص منھا الباحث نتائج بحثھ ، و ألن عل

یة ھذه البیانات المجمعة ، فإذا كانت ھذه البیانات ال تعبر عن الواقع االجتماعي كانت لمبع
لكفیلة بجمع النتائج أیضا بعیدة عن ھذه الواقع ، لذلك كان اختیار األداة أو األدوات ا

بیانات صادقة ، موضوعیة تتصف باألمانة ، لیس اختیارا عشوائیا ، یحدده الباحث على 
ھواه ، أو العتقاده بسھولة أداة على األخرى ، بل ھو اختیار تحدده جملة من العوامل 

  .لتجعل منھ اختیارا صائبا ، فما ھي ھذه العوامل التي تؤثر في اختیار الباحث ألداة بحثھ 
سؤال حاولنا اإلجابة علیھ في ھذا الفصل، و ذلك طبعا بعد تناولنا ألدوات جمع  ھو

البیانات من حیث تعریفھا مع اإلشارة إلى اختالفھا عن مصادر جمع البیانات ، و بعد 
  .تطرقنا أیضا ألنواع أدوات جمع البیانات 

 ةمعاییر المنھجیو بعدما حددنا العوامل التي تؤثر في اختیار أداة البحث ، تطرقنا لل
لنا تقصي ھذه المعاییر في الرسائل الجامعیة والخاصة بتقویم أدوات جمع البیانات ، ثم حا

  .لیمثل ھذا التقصي الجانب المیداني لھذا الفصل 
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  :  تعریف أدوات جمع البیانات –1
از غرض من األدوات جمع أداة ، و ھي من الناحیة اللغویة تعني ما یستعان بھ النج

  ) 2001المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، ( األغراض 
و الباحثون یستخدمون كلمة أداة و یقصدون بھا مختلف الوسائل التي تستعمل في البحث 

وبیھا أو ما تعلق منھا بعرضھا و بسواء ما تعلق منھا بجمع البیانات أو بتفریغھا و بت
  .تحلیلھا 

تشیر الى الوسیلة التي یجمع بھا الباحث البیانات التي تلزمھ  أما أدوات جمع البیانات فھي
حث بیاناتھ فان ا، و ھو یجیب على الكلمة االستفھامیة بم و بماذا ؟ فاذا تسائلنا بم یجمع الب

عبد ( االجابة على ھذا التساؤل تستلزم تحدید األداة أو األدوات الالزمة لجمع البیانات 
  )  134،  1982الباسط محمد حسن ، 

اذن أدوات جمع البیانات ھي و سائل یستعین بھا الباحث عندما یتجھ الى مصدر بیانات 
  .بحثھ من أجل الحصول على البیانات 

ھي مصادر جمع البیانات بل ھي وسیلة للحصول  یستو على ھذا فأدوات جمع البیانات ل
  .على البیانات من ھذه المصادر 
ر جمع البیانات ، على اعتبار ما مر معنا في الى مصاد و ھنا نرى ضرورة االشارة

فصل البحث البحث االجتماعي و ما ال حضناه من خلط ، حیث تم ادراج الوثائق و 
السجالت و التي تعد من مصادر جمع البیانات ، على أنھا أدوات لجمع البیانات في 

  .الرسائل الجامعیة 
المیداني منھ ، و ال تقتصر على مصادر جمع البیانات في البحث االجتماعي و ال سیما 

المصادر المیدانیة فحسب ، اذا لیس من الضروري أن ینزل الباحث الى المیدان و یقوم 
بجمع البیانات الالزمة من أشخاص معنیین ، بل أیضا یحصل علیھا من مصادر أخرى 

  )  305:  2003حسن الساعاتي ، ( كالسجالت و الوثائق و الكتب و المجالت 
فمصادر البیانات المتاحة للباحثین تعود اما لمصادر وثائقیة وتكون عادة متوفرة و علیھ 

في السجالت والوثائق والمیزانیات وغیرھا ، والتي تأتي من حصیلة النشاط الیومي 
للشركات والمؤسسات في مختلف المجاالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة والمالیة 

وأما المصدر اآلخر فھو میداني یخص تلك التي یتم ... والصحیة والتربویة وغیرھا
  ) . 49:  2005عبد الحمید عبد المجید البلداوي ، (جمعھا من مفردات المجتمع میدانیا 

والمصدر المیداني ال یتعلق باألشخاص الذین یمثلون مجتمع البحث ، فقد یتعلق أیضا     
  .حث بأشخاص آخرین یمكن أن یزودونا ببیانات عن مجتمع الب

ھذا ومجتمع البحث ال یقتصر على األشخاص فحسب ، فقد یكون مجتمع البحث     
عبارة عن مجموعة من الصحف ، وھنا تمثل ھذه الصحف مصدرا میدانیا مكتوب في 

  .الوثائق 
تلك ... وقد یستعین البحث العلمي باإلحصاءات الرسمیة أو شبھ الرسمیة لكن    

ال تعد أكثر من مجرد مصدر إضافي للبیانات  اإلحصائیات في معظم األحیان ،
والتصوري الذي یمكن وضع البحث  اریخيوالمعلومات ، حیث یمكن أن توفر اإلطار الت

  ) . 273:  1993سامیة محمد جابر، ( داخلھ 
  .إذن ، أدوات جمع البیانات تختلف عن مصادر جمع البیانات    
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جابة عن السؤال بم أو بماذا نجمع البیانات ؟ فإذا كانت أدوات جمع البیانات تتعلق باإل   
فإن مصادر جمع البیانات تتعلق باإلجابة عن السؤال من أین تجمع البیانات ؟ أو من أین 

  .نحصل على البیانات ؟ 
إذا كانت األدوات تتعلق بالوسیلة التي یستعین بھا الباحث في جمع البیانات فإن   

  ) .بمعنى منبع البیانات ( یانات المصادر تتعلق بمكان تواجد ھذه الب
أدوات جمع البیانات یتوقف وجودھا على البحث العلمي في حد ذاتھ ، فھي توجد    

بوجود البحث وألجلھ ، أما المصادر من سجالت ووثائق وإحصائیات فھي موجودة 
بالبحث العلمي أو بدونھ ، بمعنى أدوات جمع البیانات ترتبط بالبحث فقط ، ألن الباحث 
ھو الذي یختارھا ویقرر استعمالھا في بحثھ ویقوم باعدادھا وتطبیقھا وفق خطوات 
ومعاییر منھجیة معینة بینما مصادر جمع البیانات  ال یتدخل الباحث في اعدادھا ، حیث 
تكون جاھزة وما على الباحث إال اللجوء الیھا بأدوات معینة لیأخذ منھا ما یحتاجھ من 

  .بیانات 
  :كل ما سبق یمكننا تعریف أدوات جمع البیانات كالتالي بناء على     
أدوات جمع البیانات ھي وسائل یختارھا الباحث حسب محددات معینة ویقوم "     

بإعدادھا وفق معاییر منھجیة معینة لیتجھ بھا الى مجتمع بحثھ بغیة الحصول على 
  "البیانات الالزمة لتغطیة موضوع بحثھ 

  
  :مع البیانات أنواع أدوات ج – 2   

أدوات جمع البیانات متعددة ویتوقف استخدام إحداھا على موضوع البحث ، والمجتمع     
المعني بالبحث ، البیانات الالزمة للبحث وغیرھا من العوامل التي تؤثر على اختیار 

  .الباحث لألداة المناسبة لبحثھ 
كما قد یلجأ الى التعدد في استخدام ھذا ، والباحث قد یستخدم أداة واحدة لجمع بیاناتھ ،     

ھذه األدوات التي تتنوع بین االستمارة والمقابلة والمالحظة والتجربة وفئات ووحدات 
  .تحلیل المضمون 

ونحن في بحثنا ھذا سنحاول التعرف على االستمارة والمقابلة والمالحظة وفئات     
كانت من األدوات المستخدمة  ووحدات تحلیل المضمون ، على اعتبار أن الثالثة األولى

في الرسائل الجامعیة ، كما مر معنا في فصل البحث اإلجتماعي ، في حین األداة الرابعة 
  .تناولناھا ألننا نرى أننا نحتاجھا في المعالجة المیدانیة لھذا الفصل 

  
  :اإلستمارة  – 1 – 2   
  :وضعت اإلستمارة عدة تعریفات نذكر منھا :  تعریفھا *

اإلستمارة ھي نموذج یحتوي على مجموعة أسئلة توجھ الى األفراد بھدف الحصول  "    
 1983محمد علي محمد ، " ( على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف أو انجاز

 :349 – 350 . (  
اإلستمارة ھي مجموعة من األسئلة مرتبطة ، حول موضوع معین ، ترسل "     

و تسلم لھم بالید ، تمھیدا للحصول على أجوبة للألسئلة األشخاص المعنیین بالبرید ، أ
  ) . 104:  2007فیروز زرارقة وآخرون ، " ( الواردة فیھا 



 161

التعریفان ال تعارض فیھما ، إذ یشیران الى أن اإلستمارة عبارة عن مجموعة من    
ت أو معلوما( األسئلة ، وھي اسئلة لیست اعتباطیة بل ھادفة غرضھا جمع بیانات معینة 

  ) .أجوبة 
وھي اسئلة مرتبطة بموضوع البحث ، ألن تلك البیانات المجمعة ھي التي تقدم التفسیر    

  .المناسب لموضوع البحث 
وھنا نقول أن أسئلة اإلستمارة من خالل ارتباطھا بموضوع البحث یجب أن تغطي    

  .أخرى  محاور موضوع البحث ، وذلك حسب استخدامھا كوسیلة وحیدة أو مع وسائل
وھذا یعني أن كل محور في موضوع البحث یجد ما یقابلھ في افستمارة وھذه األخیرة    

  .الى محاور  مسقكي تحقق ھذه التغطیة ت
ھو محور البیانات الشخصیة ویتم  من خاللھ تحدید ھویة المبحوثین : المحور األول    

كون لھا داللة في تت ومنھ نستخلص مواصفات العینة ، ھذا المحور یضم عدة متغیرا
  .البحث بمعنى فائدة من وراء استعمال ھذا المتغیر 

وفیھ یتم تحویل تساؤالت أو فروض البحث الى أسئلة ، وذلك لتحویل : المحور الثاني    
المتغیر المستقل في الفرضیة الى محور من محاور اإلستمارة ثم تفكیك المتغیر التابع ، 

، ومن ثم تحویل ھذه المؤشرات الى اسئلة في اإلستمارة والبحث عن مؤشرات دالة علیھ 
ومن األفضل أال تظھر المحاور على )   104 : 2007وآخرون، زرارقة  فیروز(

االستمارة بل ترتب األسئلة متتالیة مع مراعاة التسلسل المنطقي بینھا ، ولیس شرطا أن 
وعي تام بدور كل سؤال تكون أسئلة المحور متتالیة ، ولكن على الباحث أن یكون على 

:  19. ، ع  2003زعیمي  مراد ، (   تقیسھ  التي  بالمؤشرات  في االستمارة وعالقتھ
153 . (  

سئلة مدرجة في وأسئلة االستمارة قد تكون مفتوحة أو مغلقة ، كما قد تكون ھذه األ   
قة االستبیان استمارة عادیة ، أو استمارة قیاس البعد االجتماعي ، أو یمكن تطبیقھا بطری

  .أو اإلستیبار 
  .عندما یتولى المبحوث ملء االستمارة بنفسھ دون تدخل من الباحث : االستبیان    
( إذا تولى الباحث بنفسھ ملء االستمارة استنادا الى إجابات المبحوث : اإلستیبار   

  ) .  153:  19. ، ع  2003زعیمي مراد ، 
ھا یكون الباحث وجھا لوجھ مع المبحوث ، وھناك إذن ھناك اإلستمارة بالمقابلة وفی   

، حیث ترسل اإلستمارة للمبحوث عبر البرید لیمألھا  اإلستبیاناالستمارة البریدیة أو 
ویرجعھا ، وھناك االستمارة عن طریق الھاتف حیث یتصل الباحث بالمبحوث عن 

ق الشبكة طریق الھاتف ویقوم بملء االستمارة ، وأخیرا ھناك االستمارة عن طری
 2007رشید زرواتي ، ( ، حیث یكون اإلتصال عبر األنترنیت ) األنترنیت ( اإلعالمیة 

 :223 – 224 . (  
االستمارة ھي إحدى أدوات جمع البیانات تضم مجموعة " وبناء على ما سبق نقول ،    

ا أسئلة مغلقة أو مفتوحة ، مغطیة لموضوع البحث یمألھا الباحث مع المبحوث أو یرسلھ
  "  .لھ 
  

تتنوع أسئلة االستمارة بین األسئلة المباشرة وغیر :  أنواع أسئلة االستمارة *    
  .المباشرة ، واألسئلة المغلقة والمفتوحة 
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  :واألسئلة غیر المباشرة  األسئلة المباشرة -   
ة أسئلة تتعلق بالحقائق ، إجابتھا تكون اسھل من اإلجابة على األسئل:  األسئلة المباشرة 

إحسان محمد حسن ، (غیر المباشرة ، ألنھا ال تحتاج الى التفكیر العمیق والتأمل العقالني 
ھل تمتلك سیارة ؟ : ، ویمكن أن نضرب مثاال على ھذا النوع من األسئلة )  84:  1994

سؤال یجیب عنھ المبحوث بكل سھولة ، فھو إما یمتلك سیارة أو ال یمتلكھا ، وھذه 
  .ي التي تساعد على اإلجابة على ھذا السؤال بكل دقة وأمانة الحقیقة البسیطة ھ

( إذن الھدف من األسئلة المباشرة ھو الحصول على إجابات واضحة وحقائق صریحة    
، ألنھا تدور حول مواضیع تتعلق بالجوانب العمریة )  162:  1985محمد شفیق ، 

والصحیة والدینیة للمبحوث ، وھي والمھنیة والثقافیة واإلجتماعیة والسكنیة واإلقتصادیة 
اسئلة صیاغتھا تكون بسیطة واإلجابة علیھا من قبل المبحوث تكون بسیطة أیضا ، 

تشویھھا ، أو دون  والباحث یستطیع شرحھا وتفسیرھا والتعلیق علیھا ، أمام المبحوث
  ) . 85:  1994إحسان محمد الحسن ، ( تغییر مضامینھا ، أو طمس معالمھا 

أسئلة تتعلق باآلراء واالتجاھات والمواقف إجاباتھا تحتاج الى لة غیر المباشرة األسئ   
التفكیر العمیق والتأمل العقالني ، وذلك یستغرق وقتا طویال ، ویتطلب من المبحوث بذل 

 1994إحسان محمد الحسن ، ( جھود مركزة قبل اإلجابة على السؤال إجابة مقنعة علمیة 
 :84 . (  
جابة على األسئلة غیر المباشرة یستنتج الباحث البیانات المطلوبة ، التي ومن خالل اإل  

یستخدمھا في قیاس درجات التكیف ومستویات الطموح وكشف اتجاھات المبحوثین 
وتحدید قیمھم االجتماعیة ، فمثال إذا أراد الباحث معرفة درجة التكیف االجتماعي یوجھ 

ك كسب أصدقائك بسھولة ؟ ھل یضایقك ھل لدیك أصدقاء ؟ ھل یمكن: أسئلة مثل 
( االنطواء في حیاتك ؟ ویمكن للباحث استنتاج المطلوب من اإلجابة على ھذه األسئلة 

  ) . 163 – 162:  1985محمد شفیق ، 
ھذه األسئلة صیاغتھا تكون صعبة وكذلك إجابتھا ألنھا تحتاج الى فھم وتصور عمیقین    

تیبھا الى خبرة  وكفاءة عالیة ، والباحث في من قبل الباحث ، ویحتاج عرضھا وتر
األسئلة غیر المباشرة  لیس من حقھ أن یعلق أو یشرح أو  یفسر ، ألن التعلیق أو الشرح 
یسبب سوء فھم ، والتحیز في اإلجابة ، لھذا یجب على الباحث قراءة السؤال غیر 

أو محاولة توضیح المباشر على المبحوث كما ھو مدون في االستمارة دون شرح وتفسیر 
  ) . 85:  1994إحسان محمد الحسن ، ( المبحوث 

فالباحث مثال عندما یرید معرفة رأي المبحوث في العالقات العاطفیة قبل الزواج لیس 
من حقھ التعلیق على ھذا السؤال أو تفسیره للمبحوث ألن مثل ھذا االجراء ربما یجعل 

  .من قناعتھ الخاصة بل بتأثیر ھذا التفسیر المبحوث یؤید ھده العالقات أو یعارضھا لیس 
  : األسئلة المغلقة و األسئلة المفتوحة  -   

تعني أن المبحوث ملزم باإلجابة على السؤال ضمن إحدى اإلجابات :  األسئلة المغلقة
  . التي یحددھا الباحث و قد تكون أسئلة مغلقة بخیارین أو أسئلة مغلقة متعددة الخیارات 

یكون فیھا المبحوث ملزم باختیار إجابة واحدة من بین خیارین : ارین األسئلة بخی  
ھل عندك : مثال ) أوافق ال أوافق ( ، ) صحیح أو خطأ ( ، ) نعم أو ال ( مقدمین لھ إما 

  أوالد 
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و ھي تفتح المجال للباحث بأن یختار اجابتھ من بین : األسئلة متعددة الخیارات   
  : نقسم الى ثالثة أنواع مجموعة خیارات و ھي بدورھا ت

ما ھو مستواك التعلیمي ؟ : أسئلة متعددة الخیارات و تقبل اجابة واحدة ممكنة مثال  -    
أخرى أذكرھا، الخیار األخیر یتم إضافتھ ألنھ   جامعي   متوسط ثانوي   ابتدائي 

  .یصعب على الباحث أحیانا حصر كل األجوبة الممكنة 
أخرى ( و فیھا أیضا نضیف عبارة : و یقبل عدة إجابات  أسئلة متعددة الخیارات -    

ما : ألن المبحوث قد تكون لدیھ إجابة غیر مذكورة في الخیارات المقدمة مثال ) أذكرھا 
  مكیف ھوائي   غسالة  ثالجة   ھي األدوات المنزلیة الموجودة في البیت ؟ تلفاز 

  .أخرى أذكرھا
ھا یقوم المبحوث بترتیب أو تقویم عناصر قدمت لھ و فی: أسئلة تعدادیة أو تطبیقیة -    

  )   Maurice angers ، 1997:  181 – 182( ضمن مجموعة 
األسئلة المغلقة تحدد إجابات المبحوث باإلجابات التي یریدھا الباحث ، و ھذه اإلجابات 

ن ة و ال تعبر عن األفكار و االنطباعات و المواقف التي تدور في دھیقد ال تكون حقیق
المبحوث و ھنا تكون نتائج البحث مصطنعة و ال تعبر عن الحقیقة والواقع ، ثم أن 

ألسئلة لاألسئلة المغلقة ال تكشف اآلراء و المواقف و القیم و االتجاھات ، و مع ھذا فان 
ویب بیاناتھا سھولة تبالمغلقة فوائد أھمھا سھولة اإلجابة علیھا من قبل المبحوثین ، 

ھا إلى أرقام و وضعھا في جداول إحصائیة ، و تحلیل الجداول تحلیال میدانیا و تحویل
  ).  88 – 87:  1994إحسان محمد الحسن ، ( إحصائیا علمیا 

تعني أن المبحوث لھ الحریة في اإلجابة و اإلدالء برأیھ بدون :  األسئلة المفتوحة  
مفتوحة ذات  خیارات یضعھا الباحث لیجیب المبحوث على إحداھا و ھي تكون أسئلة

ما ھي األفالم التي تفضل مشاھدتھا ؟ أو أسئلة مفتوحة ذات إجابة : إجابة مختصرة مثل 
،   maurice angers( ما ھي الصفات األساسیة للروح الریاضیة ؟ : یة مثل رتصو
183  :1997  (  

ة ، رأینا في األسئلة المغلقما لھ من قبل الباحث ك دإذن تفكیر المبحوث بالسؤال ال یحد
جابة ، و ھنا یجد فھو حر في االجابة و في تزوید الباحث ببیانات مفصلة عن ھذه اإل

الباحث صعوبة في تدوین البیانات ، و في بعض الحاالت یختار بعضھا و یترك البعض 
الباحث و ال یسجلھا على االستمارة قد تكون مھمة  یتركھا اآلخر ، و بعض البیانات التي

اآلخر یكمن في صعوبة تحویل األسئلة المفتوحة إلى أرقام  جدا للبحث ، و العیب
  ) . 85:  1994احسان محمد الحسن ، ( وإدخالھا في جداول احصائیة خاصة 

االستمارة اعدت اسئلتھا اساسا لجمع البیانات من المبحوثین :  شروط أسئلة االستمارة *
ة بموضوع البحث ، و حتى ، و حتى تجمع ھذه االستمارة أكبر قدر من البیانات المرتبط

تكون للبیانات المجمعة مصداقیة یجب أن تتوفر في أسئلة االستمارة جملة من الشروط 
  : ھي 

الوضوح والبساطة من خالل صیاغة أسئلة بعبارات بسیطة لھا معنى مألوف و  -    
تعطي في الوقت نفسھ المعنى المقصود ، ذلك أن أسئلة االستمارة موجھة الى أفراد 

عبد ( لفین في مستویاتھم الثقافیة و التعلیمیة و حتى أحیانا من عاداتھم االجتماعیة مخت
و ھذا یعني مراعاة مستوى ثقافة المبحوثین ، )  23:  2003الحمید عبد البلداوي ، 

ختلف عن أسلوب استمارة ین أفاسلوب استمارة موجھة الى مجموعة من المثقفین یجب 
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ن و اذا كانت مفردات العینة تختلف في مستویاتھا الثقافیة موجھة الى العمال و الفالحی
یجب اختیار اللغة التي یفھمھا أقل الناس ثقافة و لیس ھناك ما یمنع من استخدام اللغة 

  ) . 354:  1988عبد الباسط محمد حسن ، ( العربیة البسیطة أو العامیة 
لة الكیفیة التي تتوقف على عند السؤال عن شيء یمكن قیاسھ یجب االبتعاد عن األسئ -   

غیر ) كثیرا ( ھل تذھب الى المكتبة كثیر ؟ اذ أن : تقدیر المبحوث ، فال یسأل مثال 
أذكر عدد المرات التي تذھب فیھا : محددة و یستحسن تحدید عدد المرات لیصبح السؤال 

فأكثر  6/  5 – 3/  2 – 0الى المكتبة أسبوعیا ؟ أو تحدید المرات على شكل فئات مثل 
  ) . 25:  2005عبد الحمید عبد المجید البلداوي ، ( لیقوم المبحوث باختیار أحدھا 

ال تتطلب األسئلة من المبحوث تفكیرا عمیقا أو قیامھ بعملیات حسابیة معقدة ، مثال  أن -   
نسأل المبحوث عن مصاریف األكل و الملبس في سنة كاملة ، و انما  یمكن سؤالھ عن : 

:  1982عبد الباسط محمد الحسن ، ( فترة محددة قد تكون أسبوعا أو شھرا ذلك لكن في 
357  (  

اال تكون االجابة موحاة أو متضمنة ، بمعنى ال یوحي السؤال للمبحوث برأي معین أو  -  
بحیث یجیب المبحوث في )  162:  1982قباري محمد اسماعیل ، ( فكرة محددة بالذات 

بل أن تكون حیادیة تجعل االجابة تنبع من قناعة المبحوث و  االتجاه الذي یریده الباحث ،
الصیاغة االیجابیة التأكیدیة ، ألنھا تحث المبحوث : لیس بالتأثیر غیر المباشر علیھ مثل 

  ) . 85:  1997فضیل دلیو ، ( على االجابة بنعم 
م في ھذه إذا كان مستوى النقل العا فیماتجنب األسئلة الغامضة كان نسأل المبحوث  -   

السنة أفضل من مستواه العام الماضي ، مما یجعل اإلجابة صعبة ومعقدة لعدم توضیح 
معنى المستوى وعدم تحدید المعیار المعتمد للقیاس ، أھو معیار سرعة الواسطة أو 
معیار الراحة والمالءمة أو دقة المواعید أو معیار آخر ، باإلضافة الى إمكانیة تحدید عدد 

عبد الحمید ( ت لیقوم المبحوث بتأشیر المستوى المناسب لقناعتھ واعتقاده من المستویا
  ) .  23:  2003عبد المجید البلداوي ، 

ینبغي أن تكون األسئلة متعلقة بموضوع البحث وال تخرج عن إطاره ومضامینھ  -   
العلمیة بأیة صورة من الصور ، فإذا كان البحث یتعلق مثال بدراسة طبیعة العالقات 

والمرضى ، فإن الباحث یجب أن یطرح مجموعة من األسئلة على  ءاإلنسانیة بین األطبا
األطباء وعلى المرضى تتوخى معرفة صیغ العالقات والتفاعالت بینھما كتوجیھ أسئلة 

كما یجب على ... على األطباء حول طبیعة األسالیب العالجیة المنتھجة إزاء المرضى
ضى والتي قد تدور حول اقتناعھم أو عدم اقتناعھم الباحث طرح األسئلة على المر

 فإذا كانت جمیع األسئلة متعلقة بموضوع البحث فإن الباحث ... بفحوصات األطباء لھم 
  ال بد أن یجمع البیانات المطلوبة عن البحث ویستفید منھا في الوصول الى نتائجھ النھائیة 

شجعا للمبحوث على التعاون مع یجب أن یكون عدد األسئلة المطروحة معقوال وم -   
الباحث ، فعدد األسئلة الموجودة في االستمارة یجب أال یزید على الثالثین سؤاال ، ویجب 
أال تكون اسئلة متفرعة ومتشعبة ألن كثرتھا وتشعبھا ال یشجع المبحوث على اإلجابة 

عھا یشجع جر ویتدمر، بینما قلة األسئلة وتركیزھا وعدم تفرضعلیھا ، ویجعلھ یمل وی
)  82:  1994إحسان محمد الحسن ، ( المبحوث على اإلجابة علیھا بصیغة جیدة وعلمیة 

.  
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أن تتجنب الصیاغة النافیة لمعنى السؤال ألنھا قد تجعل معناھا غامضا، وإجابة  -   
، ألنھا  ال   ھل ال تعارض ریاضة المالكمة نعم : المبحوث مشكوك في تأویلھا مثل

" نعم " ، قد تجعل اإلجابة " ال " صیاغتھا تحث على اإلجابة ب باإلضافة إلى أن 
 – 80:  1997فضیل دلیو ، ( غامضة ، ألنھا قد تعني نعم أعارض أو نعم ال أعارض 

85 . (  
أن تبدأ األسئلة بترتیب معین من البسیط الى المركب أو من سؤال عام یتمیز بالشمول  -   

طة محدودة ودقیقة، بحیث تتتابع األسئلة في إلى سؤال خاص یتمیز بالتركیز على نق
  ) . 163:  1982قباري محمد إسماعیل، ( سیاق منطقي وتترابط ترابطا منھجیا 

بأكثر من صیاغة للتأكد من صحة اإلجابات التي یدلي بھا  ةیجب صیاغة بعض األسئل -   
عن السن،  المبحوث، ویعرف ھذا النوع من األسئلة باسم أسئلة المراجعة، مثل السؤال

وقت الزواج، ومدة الحیاة الزوجیة، على أنھ یستحسن أن تصاغ أسئلة المراجعة بشكل 
  .یخفي مغزاھا الحقیقي، كما یستحسن أال تتلو بعضھا

إذا كانت األسئلة من النوع المغلق، یجب إعطاء جمیع اإلجابات المحتملة، وفي حالة  - 
" تجابات الممكنة ، ینبغي إضافة جملة اإلجابات ال تمثل جمیع االس أن عدم التأكد من

  " .بیانات أخرى تذكر 
یجب أن یكون الباحث متأكدا من أن لدى المبحوثین المعلومات أو اآلراء التي  -   

یستطیعون اإلجابة بواسطتھا على األسئلة، وفي حال احتمال عدم معرفتھم اإلجابة ینبغي 
عبد الباسط ( ال أعرف : ال خانةإعطاؤھم فرصة للتعبیر عن ذلك بأن توضع في السؤ

  ) . 357:  1983محمد الحسن، 
أن تكون األسئلة قدر اإلمكان بعیدة عن الحساسیة، واإلحراج، وأال تعد تدخال في *   

  .    مسائل شخصیة، قد تؤدي إلى إزعاج المبحوث 
جزءان ، سئلة أكثر من فكرة واحدة ، فاذا كان ألحد األسئلة فكرتان أو أال تتضمن األ -   

ھل تملك فیدیو وتلفزیون ؟ فمن : یستحسن أن یكونا سؤالین متتالیین ، فال نسأل مثال 
ھل : الجائز أن یمتلك المبحوث أحدھما فقط ، كما ال یستحسن دمج سؤالین معا مثال 

:  2005عبد الحمید عبد المجید البلداوي ، ( تستمع الى الرادیو ، واي البرامج تفضل ؟ 
24 . (  

جب أن تكون األسئلة خالیة من المصطلحات الفنیة والمفاھیم العلمیة التي یتداولھا ی -   
العلماء والمتخصصون ، كمصطلحات العائلة النوویة أو العائلة الممتدة ، برامج التخطیط 

الخ بمعنى أن ...العائلي ، األدوار اإلجتماعیة ، المئسسات البنیویة ، القوة اإلجتماعیة 
فھومة عند المختص وغیر المختص، فإذا كانت أألسئلة تتضمن تكون األسئلة م

مصطلحات فنیة مدونة بلغة صعبة ومعقدة فإن المبحوث سوف ال یفھمھا وال یدرك 
وھنا تكون إجابتھ علیھا مبھمة ومشوشة بحیث ال تفي بالغرض المطلوب ، / مضمونھا 

یة یستطیع استعمال عبارة فبدال من أن یستعمل الباحث في أسئلتھ اصطالح العائلة النوو
العائلة الصغیرة ، وبدال من استعمال اصطالح العائلة الممتدة یستطیع استعمال عبارة 
العائلة الكبیرة ، وبدال من استعمال اصطالح الدور اإلجتماعي یستطیع استعمال عبارة 

  ) . 83:  1994إحسان محمد الحسن ، ( الوظیفة أو المھنة وھكذا 
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االستمارة كأداة لجمع البیانات ، یتم إعدادھا باتباع جملة من :  تمارةإعداد اإلس *  
اختیار  –تصمیم األسئلة  –تحدید نوع البیانات المطلوبة : الخطوات المنھجیة ھي 

  .اإلعداد النھائي لالستمارة  –اإلستمارة 
    
لوب الحصول حیث یبدأ الباحث في تحدید البیانات المط:  تحدید نوع البینات المطلوبة -   

علیھا بما یخدم أھداف البحث ، انطالقا من خبرتھ الشخصیة وتصوره الذاتي ووفقا 
  .لإلطار العام للبحث 

یحدد الباحث المحاور األساسیة التي یشتمل علیھا البحث ویقسم البیانات المطلوبة في    
صمم أسئلة كل محور الى بنود تفصیلیة محددة في شكل نقاط مركزة یمكن تغطیتھا ، ثم ی

تتعلق بكل بند من البنود بحیث تغطي اإلجابة على ھذا البند المحور أو الجزء الذي 
یقصده الباحث ، ثم یرتب ھذه األسئلة ترتیبا منطقیا ، كما یحدد العدد المناسب لألسئلة في 
كل محور ، بعدھا یستشیر زمالءه فیما یتعلق بكفاءة األداة وشمولیتھا لكل محاور البحث 

البیانات التي یمكن الحصول علیھا بواسطتھا ، ثم یعرض التصور المبدئي لإلستمارة ، و
:  1985محمد شفیق ، ( على الخبراء والمتخصصین في الموضوع إلبداء رأیھم بشأنھ 

160 – 161 . (  
  
  :  تصمیم أسئلة االستمارة -   
أما اسئلة استمارة  فأسئلة استمارة االستبیان یفضل أن تكون مصاغة بلغة عربیة بسیطة  

االستیبار یفضل أن تكون مصاغة بلھجة عامیة دارجة ، إذا كان المبحوثین أمیین ،  أو 
محدودي الثقافة ، على أن ترقى صیاغة  ھذه األسئلة كلما ارتقى المستوى التعلیمي 

  .والثقافي 
دة علمیة سئلة یتوقف على المادة التي یعالجھا السؤال ، وما إذا كانت ماتصمیم األ   

متخصصة أم أنھا مبسطة وتتعلق ببیانات عامة تتصل بالخبرات الیومیة أو الحیاة 
  .اإلجتماعیة لألفراد 

تصمیم األسئلة یتوقف على الطریقة التي سیعالج بھا الباحث بیاناتھ ویحللھا ویفسرھا ،    
، األسئلة  وعلیھ یحدد الباحث ما إذا كان سیستخدم األسئلة المباشرة أم غیر المباشرة

محمد شفیق ، .( المغلقة أم المفتوحة أو یجمع بین ھذه األنواع التي سبق وأن تطرقنا إلیھا 
1985  :161 – 162 . (  

     
قبل تسلیم االستمارة  للمبحوثین ال بد من تجریبھا على مجموعة :  اختیار االستمارة -   

اإلسترشاد في حذف من الناس تتفق خواصھا وصفاتھا مع أفراد البحث لكي یصبح 
وتوضیح بعض األسئلة إذا ما اقتضى األمر ذلك ، وترجع أھمیة اختیار االستمارة قبل 

  :تعمیمھا على المبحوثین الى اآلتي 
  .واالستمارة على وجھ الخصوص  ةتحدید درجة استجابة المبحوثین للبحث بصفة عام  

  .تحدید طول االستمارة والزمن الذي یستغرقھ ملؤھا    
تحدید صعوبات اللغة ومعرفة ما إذا كانت األلفاظ والعبارات في مستوى فھم المبحوثین    
  ).    359 – 358: 1982عبد الباسط محمد حسن ، ( 
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كاألسئلة اإلیحائیة أو اإلدعائیة أو البدیھیة ( حذف أو تعدیل بعض األسئلة غیر المناسبة 
  .) الخ ...أو المجھدة أو أو الطویلة أو المزدوجة 

  .التحقق مما إذا كان المبحوثین  قد اكتشفوا أسئلة المراجعة من عدمھ   
اإلستفادة من آراء المبحوثین و مقترحاتھم وتعلیقاتھم ومالحظاتھم على أداة البحث مما   

  ).  172:  1985محمد شفیق،( یحقق سالمة االعداد وتجنب األخطاء
لباحث الى ضرورة تعدیل استمارتھ بعد تجریب االستمارة تكون ھناك دالئل تقود ا  

  :وھذه الدالئل ھي 
عدم انتظام توزیع اإلجابات على األسئلة في رتب ومجموعات وھو دلیل على عیوب في 

  .سئلة نظام األ
إذا كانت ھناك إجابات واحدة لجمیع المبحوثین على بعض األسئلة ، ھذه األخیرة یجب 

  .حذفھا أو تعدیلھا 
دل ذلك على أن السؤال ...) غیر متأكد ، ال أعرف ( المحایدة إذا كثرت اإلجابات  -  

  .صعب أو غامض أو حساس لذلك وجب حذفھ أو تعدیلھ 
عبد الباسط ( وإذا كانت ھناك أسئلة مغلقة أثارت الكثیر من التعلیقات وجب تعدیلھا  

  ) . 359:  1982محمد الحسن ، 
  
تمارة وتعدیل أسئلتھا یصل الباحث الى بعد تجریب االس:  اإلعداد النھائي لالستمارة -  

اعدادھا في شكلھا النھائي ، وحتى تؤدي االستمارة دورھا في جمع أكبر قدر ممكن من 
  : البیانات الالزمة للبحث ال بد وأن یراعي الباحث فیھا جملة من اإلعتبارات نذكر منھا 

  .ملئھا اخراج االستمارة في شكل الئق ومشوق حتى یقبل المبحوثین على    
  .أن یكون نوع ورقھا جید ویسمح بالكتابة علیھا بمختلف أدوات الكتابة    
  .أن تطبع االستمارة على وجھ واحد فقط حتى تسھل قراءتھا  

  .أن یحتوي كل سطر على سؤال واحد ویخصص لھ المكان الكافي لإلجابة    
، مع )قد ال تظھر(  تقسم األسئلة الى مجموعات متناسقة وتوضع لھا عناوین واضحة   

  .إعطاء األسئلة أرقاما متسلسلة ، وترتیبھا منطقیا 
  .إذا كانت االستمارة مكونة من عدة صفحات یفضل أن تكون على شكل كراسة    
  .إذا استدعى األمر ثنیھا فیجب أن یكون ذلك في أماكن غیر مخصصة لإلجابة    

فراد ، یفضل وضع عالمات إذا رغب الباحث في مقارنة إجابات مجموعات من األ
-  173:  1985محمد شفیق ، ( ممیزة على االستمارات لتسھیل التعرف على كل فئة 

175 (  
  : ھذا وبعد اإلعداد النھائي لالستمارة ، تكون لھا ثالثة أقسام رئیسیة    
یتعلق القسم األول بالصفحة األولى التي تتكون منھا االستمارة والتي یجب أن تحمل   

ات واضحة وبارزة من الجھة المسؤولة عن البحث ، عنوان البحث، صاحب معلوم
البحث ، المشرف على البحث ، وأخیرا یمكن أن تدون في نفس الصفحة المالحظة التالیة 

" ( البیانات الواردة في االستمارة سریة ، وال تستخدم إال لألغراض العلمیة للبحث " 
  ) . 222:  2007رشید زرواتي ، 

القسم الثاني ، فیدور حول جمع البیانات العامة والشخصیة المتعلقة بالمبحوث ، أما   
وھذه البیانات تزود الباحث بحقائق جوھریة عن عمر المبحوث وجنسھ ، مھنتھ ودخلھ 
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الشھري أو السنوي ، مستواه الدراسي والعلمي ، دیانتھ ، عدد أفراد أسرتھ، منطقتھ 
  ).   67:  1994حسن ، إحسان محمد ال(   الخ...السكنیة

  .عموما من ھذا القسم تستخرج مواصفات العینة   
أما القسم الثالث ، فیضم جمیع األسئلة التي یجب أن تغطي جمیع محاور البحث   

  .وفرضیات البحث المراد تخصیص االستمارة لھا 
ن ویشترط أن تكون ھذه األسئلة على عالقة وطیدة بمشكلة البحث وفرضیاتھا ، ویمك  

 تبوباألسئلة حسب عناوین خطة البحث أو حسب فرضیاتھ ، كما یمكن أال  بأن ثبو
االستمارة ، ولكن فقط تصاغ األسئلة وترقم ، ویعرف االنتقال من محور آلخر حسب 
محتوى االستمارة ، ثم تصبح ھذه المحاور مفصلة عند تفریغ االستمارة ، حیث تفرغ 

رشید زرواتي ، (ورسوم بیانیة وصور وخرائط االستمارة وتعنون في جداول واشكال 
2007  :223 . (  

    
  .االستمارة كأداة لجمع البیانات ، لھا ایجابیات وسلبیات :  تقییم االستمارة  *
  
  :ونذكر منھا :  اإلیجابیات - 

توفر االستمارة المال والجھد المبذول ، فجھود جمع البیانات مثال بعد إعدادھا  ال تتطلب 
ھا بالبرید دفعة واحدة ، ومن ثم انتظار النتائج بالبرید ، كما أن جھود جمع إال إرسال

كما أن )  116:  4. ، ع  1996،  امغسامي الد( البیانات ال تتطلب أكثر من باحث 
االستبیان غیر مكلف مادیا ویقلل من الوقت المخصص للبحث حیث یتم الحصول على 

ل وقت ممكن ، كما ال یتطلب وقتا كبیرا سواء البیانات من عدد كبیر من األفراد في أق
  ) . 244:  2007رشید زرواتي ، ( عند التوزیع والملء مع سھولة في التقنین والتفریغ 

استمارة االستبیان تكون مناسبة أكثر للمبحوث ألنھ یجیب عنھا أثناء وقت فراغھ ، وھذا 
  ) . 244:  2004خلیل عمر ، معن ( یمنحھ وقتا كافیا للتفكیر في االجابة على األسئلة 

وھذا یمكن المبحوث من أخذ حریتھ في اإلجابة على األسئلة ، فھو یستطیع التفكیر في  
إحسان محمد الحسن ، ( السؤال قبل اإلجابة ، كما أنھ ال یرتبك في إجابتھ على األسئلة 

1994  :90 . (  
ث ، ولیس ضروریا ایضا لیس من الضروري أن یقدم الباحث ھذه األسئلة بنفسھ للمبحو  

أن یجاب على األسئلة في حضور الباحث ، بل یمكن أن ترسل األسئلة واإلجابات إما 
قباري محمد ( بطریق البرید أو بواسطة بعض المساعدین في جمع وتسجیل البیانات 

  ) . 161:  1982اسماعیل ،  
ومجھولیة عندما تمأل االستمارة من طرف المبحوثین ، ھذا من شأنھ حفظ سریة 

المبحوثین ، حیث یتم تعامل الباحث في معظم األحیان ، مع استمارات تحمل أرقاما 
. ع :  1996،  امغسامي الد( معینة من دون معرفة أي من المبحوثین في استمارة بعینھا 

جابة على األسئلة دون إحراج لعدم وجود شخص إل، وھذا یسمح للمبحوث با)  116:  4
  ) . 244:  2004معن خلیل عمر ، ( ألجوبة معھ اثناء كتابة ا

رشید زرواتي ، ( إجابات المبحوثین تكون مرتبة ومنظمة حسب وجودھا في االستمارة 
2007  :245 . (  

  .غیاب الباحث اثناء اإلجابة یؤدي الى إزالة عامل تأثیره على المبحوث 
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  .لمبحوث ال تطلب من الباحث شرح األسئلة الموجودة فیھا ، أو توضیحھا ل  
  ) 244:  2004معن خلیل عمر ، ( ال یحتاج الباحث الى مھارة في توزیعھا   
  
  : ونذكر منھا :  لسلبیاتا *  
االستبیان البریدي یصبح عدیم الجدوى ، إذا كانت ھناك نسبة كبیرة من المبحوثین ، ال    

عبد ( ضمون تجید القراءة والكتابة ، والخدمات البریدیة غیر متوفرة بشكل شامل وم
أي ال یمكن استخدامھا مع األفراد الذین ال )  37:  2005الحمید عبد المجید البلداوي ، 

  .یعرفون القراءة والكتابة 
نسبة المردود في االستمارات الموزعة تكون قلیلة ، فبعض االستمارات ال یتم ارجاعھا  

لل ستمارة ناقصة مما یقأو أن المبحوث قد یھمل اإلجابة على بعض األسئلة ، فتكون اال
  )  245:  2004معن خلیل عمر ، ( من دقة النتائج 

تخوف المبحوثین من اإلجابة بدون موافقة رؤسائھم في العمل أو الشك في إمكانیة    
  ) . 49:  2001عمار بوحوش ، ( تحویل المعلومات الى جھات أخرى تستغلھا 

رشید زرواتي ، ( تجاه بعض األسئلة قد یفقد الباحث اتصالھ المباشر بالمبحوثین    
بمعنى الباحث ال یتمكن من الربط بین ظروف المبحوث و صیغة )  245:  2007

  .األجوبة التي سجلھا 
قد تكون بعض أسئلة االستمارة بحاجة الى وضوح وتفسیر لكي یفھمھا المبحوث ،    

  .ویكون الباحث غائب عن المبحوث 
ین بكتابة إجاباتھم على األسئلة ، بقدر میولھم الى الحدیث قد یكون المبحوثین غیر مبال   

  )  245:  2004معن خلیل عمر، ( والمناقشة عند االستجواب 
قد یقرأ المبحوث جمیع األسئلة قبل اإلجابة علیھا ، وھنا یتمكن من اتخاذ مواقف حولھا  

  .واإلجابة علیھا بطریقة متحیزة تشوه نتائج البحث العلمي 
كن الباحث من صیاغة األسئلة المعقدة والمتفرعة خاصة األسئلة المتعلقة بكشف ال یتم   

المواقف والمیول واالتجاھات والقیم ، فالمبحوث ال یفھم ھذه األسئلة ، وإذا لم یفھمھا قد 
إحسان محمد الحسن ، ( یمتنع عن اإلجابة علیھا ، أو یجیب بصورة خاطئة ومضللة 

1994  :90 . (  
  ة الى المبحوثین عندما تكون ھناك حاجة الى أخذ بیانات اضافیة یتعذر العود 
رشید زرواني ، ( االستمارة قد تشعر المبحوث بالملل و الضجر مما یؤثر على اجاباتھم  

2007  :245  (  
خطوات الخاصة لو في األخیر نقول كل ھذه العیوب یمكن للباحث أن یتخطاھا اذا التزم با

  ما الشروط الخاصة بصیاغة األسئلة باعداد االستمارة ال سی
  
  : المقابلة  – 2 – 2 

   تعریفھا *
المقابلة كأداة لجمع البیانات وضعت لھا تعریفات كثیرة ، نذكر واحدا منھا على سبیل 

  : المثال ال الحصر 
انھا التقاء مباشر بین فردین وجھا لوجھ ، و تتحقق طریقة المقابلة في البحوث المیدانیة " 

في ) المبحوث ( لمعرفة رأي المجیب ) الباحث ( ھا السائل یأسئلة یلق عن طریق
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م ثموضوع محدد بالذات ، أو البحث عن اتجاھاتھ الفكریة و معتقداتھ الدینیة ، و من 
:  1982محمد اسماعیل ) بین السائل و المجیب ( تكون المقابلة في ذاتھا ھي تبادل لفظي 

156 (  
ابلة ھي احدى و سائل جمع البیانات في البحوث المیدانیة من ھذا التعریف نرى أن المق

أیضا ، تعتمد على الحوار بالدرجة األولى ، و ھو حوار متبادل بین الباحث و المبحوث ، 
و محدد بموضوع البحث و مسیر من قبل الباحث . و لیس أ ي حوار ، بل حوار منظم 

  .على اعتبار أنھ ھو السائل 
، و أیضا قد تكون غیر مباشرة ، حیث یتم ) و جھا لوجھ ( اشرة ھذا و المقابلة تكون مب

رشید زرواني ( الحوار عبر الھاتف أو االتصال عبر الشبكة اإلعالمیة العالمیة اإلنترنت 
 ،2007  :250  (  

اذن حضور الباحث ضروري و أكید في المقابلة و ھذا یعني أن المقابلة تكون مع عدد 
ھم الباحث الوقت الالزم لإلجابة ، و یعطیھم الحریة في االجابة قلیل من المبحوثین ، یعطی

  .لكنھا حریة محكومة بعدم الخروج عن موضوع البحث 
المقابلة ھي إحدى أدوات جمع البیانات ، من خالل الحوار بین الباحث : " و علیھ نقول  

  "  و المبحوث بھدف الحصول على بیانات تغطي موضوع البحث 
   : ابلةأنواع المق *  

  .ھناك نوعین رئیسیین للمقابلة ھما المقابلة الموجھة و المقابلة نصف الموجھة 
أو المقننة ، تقید المبحوث باختیار اجابتھ على األسئلة من إجابات : المقابلة الموجھة  -  

یحددھا الباحث مسبقا ، فحتى المالحظات الخاصة بالتمھید للمقابلة و اختتامھا تقدم 
مقننة ، ألنھا توفر غیر الیة في طبیعتھا أكثر من مھذه المقابالت المقننة عل بانتظام ، و

الضوابط الالزمة التي تسمح بصیاغة تعمیمات علمیة ، و مع ھذا فھي ال تستطیع التعمق 
  )  72:  1982خیر اهللا عصار ، ( بدرجة كافیة ، و ھذا یعتبر عیبا فیھا 

و فیھا ال تحدد خیارات اإلجابة على األسئلة :  المقابلة نصف الموجھة أو نصف المقننة - 
مسبقا ، فالمبحوث یمكن لھ التوسع في الحدیث و الكالم على ھواه ، و ینحصر دور 
  الباحث في إعادة الدفع أم التشجیع ، أي الباحث یطرح الموضوع  و ال یتدخل اال للتوجیھ

  ) . 138:  2007فیروز رزازقة و آخرون ، ( 
یز بھ ھذه المقابالت من مرونة، فإنھا تحتاج إلى مھارة فائقة من جانب و نظرا لما تتم

عبد الباسط محمد حسن، ( الباحث حتى یستطیع تحلیل نتائج مقابالتھ و المقارنة بینھا 
1982  :337 . (  

یستطیع حصر أبعاد موضوع بحثھ  ال ھذا النوع من المقابالت یلجأ إلیھ الباحث عندما
توحا، عكس األولى و التي یستعملھا الباحث عندما یكون موضوع لذلك یترك الحدیث مف

  .بحثھ غیر متشعب، و یستطیع تحدید أبعاده و بالتالي حصرھا في أسئلة
ھناك جملة من الشروط ال بد من توافرھا في المقابلة حتى یتحقق  : شروط المقابلة *

  : مد اسماعیل في ألجلھ بكفاءة ، و ھذه الشروط حصرھا قباري محأعدت الھدف الذي 
  .أال تكون األسئلة غامضة التعبیر، بمعنى تكون واضحة، متمیزة و مختصرة -   
  .أن ال تكون األسئلة دقیقة و مضبوطة بحیث تغطي موضوع البحث -   
  .على أنھ طبیعي تلقائي السؤالأن یبدو -   

 .أن تكون األسئلة في مستوى تجربة الفرد بمعنى تراعي ثقافتھ
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 .باحث محایدا دون جمودأن یكون ال
: 1982قباري محمد إسماعیل،.(ینبغي أن توصلنا األسئلة واإلجابات إلى ھدف البحث

160.( 
  :كیفیة إجراء المقابلة *

المقابلة ال یمكن أن یقوم بھا أي شخص، ألنھا تتطلب مھارة وخبرة وتدریب، ولكي تكون 
المتداخلة و المتشابكة، و نحن نذكرھا ھذه المقابلة ناجحة ال بد و أن تتبع جملة من الخطوات 

  :معین ألجل اإلیضاح فقط وھي لبتسلس
  :القیام بصیاغة األسئلة - 

و ھي أسئلة تكون في عالقة بموضوع البحث، و متماشیة مع المجتمع المراد بحثھ، ویراعي 
بحوث، وقد تكون ھذه األسئلة مفیھا التدرج من العام إلى الخاص، و أال تكون محرجة لل

  .لقة أو مفتوحةمغ
  
  :تھیئة جو المقابلة - 

  : و ھي تھیئة تشتمل على ثالث نواحي ھي
ذلك أن المكان التي تتم فیھ المقابلة یعتبر عامل مساعد في نجاح المقابلة، : مكان المقابلة

فالمقابلة التي تجرى في مكان یسوده الھدوء عكس التي تجرى في مكان صاخب تعج فیھ 
ساعد المبحوث على التركیز، بینما الصخب و الفوضى یعمالن الفوضى، ألن الھدوء ی

 . على تشتیت أفكار المبحوث
تتم في مكان  لتيكذلك فالمقابلة التي تتم في مكان ال یسمح بوجود طرف ثالث، لیست كال 

یتواجد فیھ أفراد آخرین، حیث أن وجود طرف ثالث في المقابلة قد یؤثر على إجابة 
  .برة عن قناعتھالمبحوث فتصبح غیر مع

المقابلة التي تتم في وقت فراغ المبحوث لیست كالتي تتم في وقت یكون فیھ : وقت المقابلة
مشغوال، فعندما تتم المقابلة في وقت یكون فیھ الباحث متفرغا، سیتمعن في األسئلة و یقدم 

سیقرأ  –بلةأن قبل إجراء المقا –إجابات مركزة، أّما إذا كان مرتبطا بإلتزامات أخرى فإنھ 
لذلك یجب التفكیر في الوقت . األسئلة قراءة سریعة و ربما یدلي بإجابات لیست دقیقة

الحقیقي الذي یملكھ المبحوث، و بالتالي الحرص على إبالغھ مسبقا بفترة المقابلة، كي 
فیروز زرارقة،  (للسیر الحسن للمقابلة  و ذلكضمن تفرغ المبحوث و عدم إحراجھ ن

2007 :144.(  
فالباحث سیجري مقابلتھ مع شخص ال یمد لھ بأي صلة، و مع ھذا : سب ثقة المبحوثك

سیحاول جمع بیانات تتصل بحیاة ھذا الشخص الغریب، و ھذا لیس باألمر السھل، إذ 
، و حتى تتحقق ھذه الثقة )المبحوث(یتطلب منھ مھارة یستغلھا في كسب ثقة ھذا الشخص 

 :ر ممكن من البیانات علیھ إتباع اآلتيالتي تمكن الباحث من جمع أكبر قد
عبد الباسط محمد حسن، (م إختیارھم بھا ترض األساسي للبحث و الطریقة التي غشرح ال    

1982 :341.( 
 .تعریف المبحوث بالجھة المسؤولة عن البحث

 .التأكید على سریة البیانات التي سیدلي بھا المبحوث
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لدى المبحوث على ث، إذ تتوقف عملیة تقبل الباحث بمعنى یقوم الباحث بتقدیم نفسھ للمبحو
ودة مشخصیة الباحث و خبرتھ و على عالقتھ بالمبحوث، و ھي العالقة التي تتحقق فیھا ال

  ).143: 2007فیروز زرارقة و آخرون،(بین الباحث و المبحوث 
  :توجیھ األسئلة - 

لموضوع رأسا، فقد تثیر بعض یھ أسئلة منصبة على اجینبغي أن ال یبدأ القائم بالمقابلة بتو
تثیر إھتمام المبحوث  التي ھذه األسئلة مخاوف المبحوث، و یفضل التدرج في األسئلة من

إلى األسئلة المتخصصة ذات الصلة الوثیقة بموضوع البحث، إلى األسئلة األكثر تخصصا، 
باحث و و یراعي أن یكون ھذا التدرج متمشیا مع تدرج عالقة األلفة التي تنشأ بین ال

  ).344: 1982عبد الباسط محمد حسن، ( المبحوث 
على الباحث اإلستعداد إلى ما قد یصادفھ في المیدان من حاالت مختلفة للمبحوثین، و ینبغي 

التي على ضوئھا سیحدد كیفیة توجیھ ھذه األسئلة، فقد یصادف األنواع التالیة من 
 :المبحوثین

فتھ للموضوع فقد ال یجیب نھائیا على و الذي یوحي بعدم معر: المبحوث الخجول
 .األسئلة أو یجیب عن البعض فقط

 .و الذي قد یظھر مشاكل في السیطرة علیھ و إعادتھ للموضوع: المبحوث الثرثار
 .الذي یقنع الباحث بأفكاره: المبحوث المحاور

 .و الذي یستھزئ في إجاباتھ: المبحوث اإلستھزائي
: 2007فیروز زرارقة و آخرون،(ھلھم للمقابلةوھو أس: المبحوث الواثق من نفسھ

128.(  
من یتكلمون مأو : كما أن المبحوث قد یكون من األشخاص الذین یتكلمون ببطء شدید

مضغھم للكلمات، وفي مثل ھذه الحاالت یجب أن یمنح الباحث بسرعة لدرجة 
ستحثھ المبحوث الفرصة الكاملة التي تجعلھ یعطي ما یرید بسرعتھ الخاصة دون أن ی

 . في التأني أو اإلسراع في اإلجابة
ھذا، وال یجب توجیھ أكثر من سؤال في وقت واحد حتى یستطیع المبحوث تنظیم إجابتھ 

  ).344: 1982عبد الباسط محمد حسن، (تنظیما دقیقا
قصد ھنا اللغة المستخدمة ، بحیث نضرورة توجیھ األسئلة بالكیفیة التي یفھمھا المبحوث، و

ة مع مستوى المبحوث، فكلما كان المستوى التعلیمي والثقافي للمبحوث بسیطا، تكون متماشی
كلما كانت اللغة المستخدمة بسیطة، و ربما تصل إلى حد إستعمال اللھجة التي یستعملھا 
المبحوث في حیاتھ الیومیة، و إذا لم یفھم المبحوث المعنى المقصود من أحد األسئلة ینبغي 

سؤال بتأن مع تأكید بعض األجزاء الھامة التي توضح المعنى دون أن على الباحث أن یعید ال
یحاول تفسیره حسب رأیھ ھو، فإذا إستمر المبحوث في عدم فھمھ للسؤال، یمكن اإلنتقال إلى 

ویجب إن یظل الباحث ). 345- 344: 1982عبد الباسط محمد حسن، (السؤال الذي یلیھ 
  .غراض البحثأإلى ما یخدم محایدا، و ال یتدخل إال لتوجیھ الحوار 

  :الحصول على اإلجابة - 
من المستحسن أن ینظر الباحث للمقابلة على أنھا دراسة لطباع الناس، ودراسة الناس بم 
یصدر عنھم من سلوك حركي و لفظي ھي من أمتع الدراسات في الحیاة، وبھذه الطریقة 

یح و آخرھا متعب إلى عملیة ممتعة آلیة، أولھا مر ةیمكن أن تتحول المقابلة من عملیة روتینی
 . أو لھا متعب و آخرھا مریح
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وعلیھ البد من مالحظة األحوال اإلجتماعیة و اإلقتصادیة للمبحوثین أثناء إجراء المقابلة و 
مطابقتھا بما یدلون بھ من إجابات، و من الضروري مالحظة سلوك المبحوثین، و ما یطرأ 

: 1982عبد الباسط محمد حسن، ( ة و اإلجابة علیھا علیھ من تغییر أثناء توجیھ األسئل
346.( 

على الباحث أن یستكمل البیانات الناقصة والتي یرى أنھا ضروریة من خالل اإلستعانة 
  :بالتساؤالت التالیة

 ...إذا فھمت جیدا كنت تود أن تقول أنھ
من أجل  سؤال یطرح(ھل بإمكانك أن تدقق أكثر؟ ... كنت ترید أن تقول قبل قلیل أنھ

 ).الرجوع إلى قضیة أو نقطة تستحق التعمق أكثر
 ؟)كذا(ماذا كنت تقصد بالعبارة 

مظھر ال أو لقد ذكرت قبل قلیل وجود مظھرین أو سببین للمشكلة، و لقد ناقشت السبب
یطرح السؤال للعودة للحدیث عما كان المبحوث قد (األول، فما ھو المظھر أو السبب الثاني 

 ).نسیھ
بحوث عن اإلجابة على سؤال ما، بحجة أنھ ال یعرف، فعلى الباحث أن مام الو في إحج

فیروز (یحاول معرفة العوامل الذي تدفعھ إلى عدم اإلجابة، فقد یكون السؤال غیر واضح 
 ).146- 14: 2007زرارقة و آخرون، 

 :تسجیل اإلجابة - 
ى ال یؤدي ذلك على على رغم وجود من ینصح بتسجیل اإلجابات إلى ما بعد المقابلة، حت

تكّلف المبحوث في إجاباتھ أو إثارة مخاوفھ، إّال أن ھناك من ینصح بضرورة التسجیل أثناء 
المقابلة، حتى ال یتعرض الباحث إلى نسیان  كثیر من البیانات، ھذا كما أن تكّلف المبحوث 

مبحوث من عالقة وخوفھ یستطیع الباحث إزالتھما في بدایة المقابلة، من خالل ما یخلقھ مع ال
  ).347- 346: 1982عبد الباسط محمد حسن ( ودیة كما سبق تناول ذلك

وھناك عدة طرق لتسجیل اإلجابة، فإذا كانت المقابلة موجھة على الباحث أن یضع العالمة 
المطلوبة أمام اإلجابة التي یختارھا المبحوث، و إذا كانت المقبلة نصف موجھة ، ینبغي 

لمبحوث تسجیال حرفیا، و من الممكن اإلستعانة بالمصطلحات تسجیل كل ما یقولھ ا
المختصرة في الكتابة و طریقة اإلختزال، أو إستخدام أجھزة التسجیل الخاصة لكن بعلم 

  .المبحوث
  :تقییم المقابلة *

  .للمقابلة إجابیات و سلبیات
  
  :إلجابیاتا - 

  :و نذكر منھا
مبحوثین عن المشكلة المراد بحثھا و ال تسمح بالحصول على بیانات عمیقة ودقیقة من ال

  ).116: 4.، ع1996سامي الدامغ، (تحدد المبحوثین بإجابات معینة 
تساعد المبحوثین على اإلجابة من خالل قیام الباحث بتوضیح و شرح أي إستفسار أو 

و تقلیل نسبة الخطأ، كما تتیح المقابلة  تغموض مما یساعد على زیادة دقة المعطیا
لى أحوال المبحوثین من خالل مالحظتھم، و ھذا یمكنھ من إستغالل ھذه التعرف ع

 ).38: 2003عبد الحمید عبد المجید البلداوي، ( المالحظات 
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تستخدم مع جمیع شرائح المجتمع على إختالف مستویاتھم اإلجتماعیة، اإلقتصادیة،   
 .الخ...الثقافیة التعلیمیة و السیاسیة
 .عالیةنسبة اإلجابات فیھا تكون 

 ).240: 2004معن خلیل عمر، (تستطیع دراسة السلوك الشعوري للمبحوثین 
إذا أراد الباحث أن یوجھ أسئلة كثیرة للمبحوثین، ففي إستطاعتھ أن یقنعھم باألھمیة العلمیة و 
العملیة للبحث، و ما یمكن أن یستفیده المجتمع من ورائھ، و بھذا یكسب معونتھم، و یضمن 

  ).332: 1982عبد الباسط محمد حسن، ( حث إستجابتھم للب
 
  : السلبیات- 

  :ونذكر منھا
وھي تتطلب الكثیر من الجھد و الوقت و تكالیف : ال تحفظ سریة ومجھولیة المبحوثین

مرتفعة، مع إمكانیة ما ینشأ فیھا من تحیز،و إحراج للمبحوثین في حدیثھم عن المواضیع 
  .)116: 4.، ع1996سامي الدامغ، (الحساسة 

الباحث ال بد أن یكون مدعوما سواء من طرف مؤسستھ، أو شخصیات قویة یستند إلیھا، 
عمار بوحوش، (و إال إمتنع الناس عن إستقبالھ و تزویده بالمعلومات التي یبحث عنھا 

2002 :50.( 
یصعب تحلیل النتائج المتحصل علیھا، كما یصعب صیاغة المادة التي یجمعھا الباحث 

 .بصورة كمیة
 .تكون البیانات المتحصل علیھا مزیفة وغیر صادقة قد

محمد شفیق، (یمتنع فیھا المبحوث على اإلجابة عن األسئلة السریة أو الحرجة أو الخاصة 
1985 :108.( 

لكن الكثیر من عیوب المقابلة یمكن التغلب علیھا إذا توفرت في الباحث بعض الصفات و 
  :منھا

 .قابلة و تعلیماتھاأن یكون مؤھال إلستعاب أھداف الم
 .أن یتمتع بالمرونة في الحدیث و القدرة على اإلقناع

 .أن یتمتع بسعة الصدر و الصبر و القدرة على المجاملة
 .أن یحترم العادات و التقالید الخاصة باألشخاص

عبد الحمید عبد المجید البلداوي، ( أن یحترم األسماء و األلقاب الخاصة باألشخاص 
2005 :38.(  

 
  :المالحظة. 3- 2
  :تعریفھا *

ھي إحدى أدوات جمع البیانات و ال سیما حینما یتعذر إستعمال اإلستمارة أو المقابلة خاصة 
حینما یرفض المبحوثون اإلجابة على األسئلة، وقد و ضعت عّدة تعریفات للمالحظة تشیر 

مبنیة على  ن المالحظة المستخدمة في البحث اإلجتماعي ال تكون إّال مالحظةأكلھا إلى 
  :األمانة و الموضوعیة و من ھذه التعریفات نذكر منھا
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المالحظة ھي المشاھدة الدقیقة و المنظمة و الھادفة لظاھرة ما، مع اإلستعانة باستخدام " 
: 2007رشید زرواتي، " (بعض األدوات العلمیة التي تخدم المالحظة العلمیة لظاھرة ما

257.(  
في  عي الذي یمارسھ األفراد بشكل فعلىالذاتي و اإلجتماالمالحظة تعني رصد السلوك " 

و ھي تتضمن قدرا كبیرا من التفسیر و ھذا یحتاج إلى عنصر عقلي ... الحیاة الیومیة العملیة
  ).219 - 218: 2004معن خلیل عمر، " (إال أضحت المالحظة خاطئة و و حسي

، ھذا الھدف مرتبط بھدف التعریفان یؤكدان على أن المالحظة تكون ھادفة، و ال شك أ
البحث ذاتھ، وھي مالحظة دقیقة و ھذا یعني أن الباحث ال یالحظ كل ما ھب و دب، بل 
یدقق في مالحظتھ و ال یركز إال على ما لھ عالقة بالبحث، وھي مالحظة منظمة ألنھا 

  .لیست عشوائیة بل موجھة بدلیل یعده الباحث و یالحظ موضوع بحثھ في إطار ھذا الدلیل
و ھناك من یفضل إستخدام مصطلح المشاھدة في البحث اإلجتماعي بدل مصطلح 
المالحظة، لما تحملھ الشھادة من معاني تستوجب الحضور الواعي للشخص النزیھ المسؤول 

، و )153:  19.، ع2003زعیمي مراد، ( عما یحملھ من شھادة عند اإلدالء بالمعطیات 
ھذا  نفي البحوث اإلجتماعیة، نراه ال یخرج ع مصطلح المالحظة الذي ألفنا إستخدامھ

المعنى، إذا ما إلتزم القائم بالمالحظة بالشروط الكفیلة بتحقیق الكفاءة المنھجیة لھذه األداة، 
فتحقیق الھدف من المالحظة یتوقف إلى حد كبیر على فطنة الباحث لما یجب مالحظتھ، و 

  .قدرتھ على التفسیر الموضوعي للوقائع المالحظة
المالحظة ھي أداة لجمع بیانات ذات صلة وثیقة بالبحث من : " و علیھ نستطیع القول أن

  ".خالل مشاھدتھا و تسجیلھا كما تحدث تمھیدا لتفسیرھا موضوعیا
  :أنواع المالحظة  *

مشاركة أو الوضعت عدة تصنیفات للمالحظة، و نحن في بحثنا ھذا نرى إما مالحظة ب
  .مالحظة بدون مشاركة

  :الحظة بالمشاركةالم- 
ینحصر معناھا الدقیق في إنضمام الباحث إلى المبحوثین في تجمعاتھم اإلجتماعیة تدریجیا، 

وفھمھ المتعمق الواضح لألحداث و التجارب الواقعة، ... و اندماجھ في حیاتھ الیومیة
ایشھ السابقةعلیھا و الممھدة لھاو المؤثرة فیھا، و تسجیل الماضي منھا و الحاضر الذي یع

بمشاركتھم، و بذلك یستطیع أن یقرر أنھ صار واحدا منھم، و نتیجة لھذا التعمق في عالقاتھم 
حسن ( اإلجتماعیة، یمكنھ أن یحلل ما یجرى حولھ و یفسره، و یصل إلى األسباب 

  ).172: 2003الساعاتي، 
العینة و  إذن المالحظة بالمشاركة تعني إندماج الباحث في عینة بحثھ، بحیث یعیش مع ھذه

في نفس الوقت یالحظ معیشتھا، لذلك فھي تستغرق فترة من الزمن قد تدوم شھور و قد تدوم 
ر الباحث المبحوثین بدوره كمالحظ أو بسنوات، و في ھذا النوع من المالحظة قد یخ

العكس، و ذلك متوقف على درجة ثقة المبحوثین في الباحث، و غالبا ما تستخدم عندما یكون 
  ).155: 2002رشید زرواتي، ( عمل أو یدرس مع عینة البحث الباحث ی

  :المالحظة بدون مشاركة - 
ھي على عكس األولى  ، حیث ال یندمج الباحث مع عینة بحثھ، فھو یالحظھا دون العیش 

  .معھا لذلك فھي ال تستغرق وقتا طویال
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الجماعة موضوع  ھي التي یقوم فیھا الباحث بالمالحظة دون أن یشترك في أي نشاط تقوم بھ
المالحظة، و غالبا ما تستخدم في مالحظة األفراد أو الجماعات التي یتصل أعضاؤھا 
ببعض إتصاال مباشرا، و من مزایاھا أنھا تتیح الفرصة للباحث لمالحظة السلوك كما یحدث 
فعال، كما أنھا تجنب الباحث األخطاء التي قد یقع فیھا باستعمالھ أدوات أخرى كاإلستبیان 

عبد الباسط محمد ( مثال، حیث یعطي المبحوث اإلجابات التي یظن أن الباحث یریدھا 
  ).312: 1982حسن، 

إذن المالحظة بدون مشاركة ال تتطلب إندماج الباحث في عینة بحثھ، بل ھو خارج عن ھذه 
  .العینة، یالحظھا دون معایشتھا، و ھي لذلك ال تستغرق وقتا طویال

  :شروط المالحظة *
لمالحظة سواء بالمشاركة أو مالحظة بدون مشاركة، كي تحقق الھدف الذي أعدت ألجلھ ا   

  :یجب أن تتوفر فیھا جملة من الشروط نذكر بعضھا كاآلتي
و تعني أن على الباحث تسجیل مالحظتھ باستخدام : أن تكون المالحظة موضوعیة         

تقالید و العرف اإلجتماعي مستخدما مھاراتھ المیدانیة، و التحرر من رواسب العادات و ال
معن (أسالیب التحلیل المترابط و النقد البناء بعیدا عن التعصب و اإلندفاع في اإلستنتاجات 

  ).222: 2004خلیل عمر، 
و الموضوعیة تتحقق من خالل األمانة و الدقة في تسجیل المالحظات في وقتھا     

أو بعد اإلنتھاء منھا مباشرة، أو ) المالحظة( المناسب، بحیث یكون آنیا أي أثناء المشاھدة
: 19.، ع2003زعیمي مراد، (  ةبعدھا بوقت قصیر ال یتجاوز الساعات الثالث الالحق

153  .(  
بمعنى على الباحث تحدید ھدف بحثھ و تحدید الھدف من : أن تكون المالحظة ھادفة    

، و ھو جمع بیانات ذات عالقة المالحظة على أن یكون الثاني سبیال لتحقیق الھدف األول
 .وثیقة بموضوع البحث و ھي بیانات من شأنھا تقدیم التفسیر المناسب لھذا الموضوع

بمعنى على الباحث إعداد دلیل یتبعھ في المالحظة و ھذا : أن تكون المالحظة موجھة    
محاور ور یلتزم بھا الباحث أثناء مالحظتھ لمجتمع بحثھ، و ھي االدلیل یشتمل على مح

مرتبطة بخطة البحث أو بتساؤالتھ أو فروضھ، و ھذا الدلیل أو الموجھ یساعد الباحث في 
 .تحدید ما ینقصھ من بیانات فیسعى إلى مالحظتھا سعیا منھ إلستكمال بیانات بحثھ

بمعنى على الباحث ضبط طریقة تسجیل المالحظات ھل : أن تكون المالحظة مضبوطة    
بعدیا؟ ھل یكون یدویا، أم یستعین ببعض األجھزة؟ ھل یكون بعلم  أو آنیا التسجیل یكون

المبحوثین أو بدون علمھم؟ حیث أن ضبط طریقة التسجیل یمكن الباحث من الدقة في جمیع 
 .البیانات

   :كیفیة إجراء المالحظة*
ول افي إستخدام المالحظة كأداة من أدوات جمع البیانات تتبع جملة من اإلجراءات نح

  :ا في اآلتيتلخیصھ
  :  ید الھدفدتح - 

أي مالذي یرید الباحث أن یحققھ من خالل إستخدام أداة المالحظة، أو ما ھو الھدف الذي    
؟ و ھذا یفترض من الباحث معرفة الموضوع ةیسعى إلیھ الباحث من اإلستعانة بھذه األدا

  .)188: 1997فضیل دلیو و آخرون، ( المراد مالحظتھ بعناصره و حیثیاتھ 
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فتحدید الھدف یبدأ أوال بتحدید ھدف البحث و ما یسعى البحث إلى تحقیقھ، و إذا كان     
الباحث قد إختار المالحظة كأداة لجمع البیانات في ھذا البحث، فعلیھ تحدید ھدف ھذه 

  و لماذا تالحظ؟ أین تالحظ؟ بماذا تالحظ؟. المالحظة، بمعنى ماذا تالحظ؟
المواضیع التي یجب أن یالحظھا و یسجلھا؟ ھل یالحظ أي ماھي : ماذا تالحظ؟    

المواضیع التي لھا عالقة مباشرة بھدف البحث فقط؟ أم یسجل المواضیع المادیة الموجودة 
 ).223: 2004معن خلیل عمر، (في المیدان باإلضافة إلى السلوكیات اإلجتماعیة 

لجمع بیانات مفسرة للغموض  حظة، و التي أعدت أساساالبمعنى ھدف الم: لماذا یالحظ؟    
 .الذي یحیط بموضوع البحث

 .ممثلین لمجتمع البحث اأي تحدید األفراد المعنیین بالمالحظة، على أن یكونو: أین یالحظ؟
بمعنى تحدید الطریقة التي سنسجل بھا المالحظات، و الوقت الذي نسجل : بماذا یالحظ؟    

أو بعد اإلنتھاء منھا مباشرة؟ و ھل یتم تسجیلھا ، ھل أثناء عملیة المالحظة، تفیھ المالحظا
 - 222: 2004معن خلیل عمر، ... (على شریط صوتي أو تلفزیوني؟ أو یكتبھا على الورق؟

ر المبحوثین بھذه المالحظة أم ال؟ و ھذا یتوقف على تحدید نوع العالقة التي بخنھل ) 223
 .یجب أن نقیمھا مع المبحوثین

      :إعداد دلیل المالحظة - 
بعد تحدید ھدف المالحظة، یتعین على الباحث إعداد الدلیل الذي ینزل بھ إلى المیدان و      

یوجھ مالحظاتھ، وھو دلیل یتضمن المحاور الالزم مالحظتھا وھي محاور ترتبط بمحاور 
البحث، و مع ھذا فقد یكتشف الباحث أثناء إجراء المالحظة بعض الوقائع التي لم یتضمنھا 

( و لھا أھمیتھا و مدلولھا في تعمیق جوانب البحث، و ما على الباحث إال تسجیلھا البحث،
  ).188: 1997فضیل دلیو و آخرون، 

  :القیام بالمالحظة - 
و التي تتطلب التقید بالدلیل الذي تّم إعداده، كما تتطلب من الباحث الفطنة و الدقة، و     

فیروز زرارقة و (تعملة من قبل مجتمع البحث إحترام ما یالحظھ، و اإلصغاء إلى اللغة المس
  .و مالحظة ما یحدث دون أي تدخل من الباحث) 156: 2007آخرون، 

  :تسجیل المالحظة - 
أي تدوینھا فور وقوعھا و كما تجري بالضبط، حتى یتسنى للباحث تحقیق الموضوعیة      

عین الباحث في ھذا في البیانات المتحصل علیھا، و یضمن أیضا عدم نسیانھا، و قد یست
  .المجال ببعض و سائل التسجیل المتوفرة

 :   تقییم المالحظة* 
  .للمالحظة إجابیات و سلبیات

  : اإلجابیات - 
  :و نذكر منھا

تعتبر األداة الوحیدة لجمع البیانات في حالة رفض المبحوثین اإلجابة على أسئلة اإلستمارة 
 .أو أسئلة المقابلة

لى الطبیعة و تسجیل السلوك مع حدوثھ في ذات الوقت ، و ھذا تسمح بتجمیع البیانات ع
 .یساعد في دقة البیانات

: 2002عمار بوحوش، ( تساعد في التعرف على بیانات جدیدة لم یتوقعھا الباحث من قبل 
51.( 
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 .إمكانیة إجراء المالحظة على عدد قلیل من المبحوثین
  :السلبیات - 

  :و نذكر منھا
إن لم یكن من المستحیل أن یالحظ الباحث الحیاة اإلجتماعیة كما ھي، ألنھ إنھ من النادر جّدا 

، و ألنھ یمتلك الخبرات السابقة و األفكار ةإنسان قبل كل شیئ  و لیس آلة تصویر فوتوغرافی
 ).232: 2004معن خلیل عمر، (المسبقة 

 .عاجزا عن ذلك قد تستغرق المالحظة وقتا طویال و جھدا  و أمواال كبیرة، و یكون الباحث
رشید زرواتي، (بأنھم تحت المالحظة  اقد یغیر المبحوثین آراءھم و سلوكھم عندما یشعرو

2007 :266.(  
  
  :فئات ووحدات تحلیل المضمون 4 - 2

زعیمي ( ھي تقنیات تستخدم في الحصول على المعطیات المتضمنة في محتوى الوثائق      
  ).154: 19.، ع2003مراد، 

 دات تحلیل المضمون تستخدم لجمع البیانات من مجتمع البحث، لكن ھذهفئات و وح    
، أي ما ینتجھ البشر و ةمجتمع البحث ال یتكون من وحدات بشریة، بل من وحدات وثائقیالمرة

  .یدون على مختلف الوثائق
فئات و وحدات تحلیل المضمون كغیرھا من األدوات األخرى حتى تتحقق لھا الكفاءة و      

و أن تعرضنا لھا في  سم بجملة من الشروط سبق تالغرض الذي أعدت ألجلھ، ال بد أن تتحقق 
  .أن تكون شاملة، مانعة و مناسبة: حدیثنا عن منھج تحلیل المضمون وھي

  .و كغیرھا أیضا من األدوات، تتنوع فئات التحلیل و وحدات التحلیل   
  و فئة كیف قیل؟فئة ماذا قیل؟ : ففئات التحلیل تنقسم إلى قسمین ھما

الفقرة أو  - الموضوع أو الفكرة أو البند - و وحدات التحلیل ھي خمس وحدات ھي الكلمة   
و بین ھذه الوحدات ھناك وحدتین ھما وحدة . مقیاس الوقت و الماسحة - الشخصیة - الجملة

  .التسجیل و وحدة السیاق
جملة من اإلجراءات أو و كغیرھا أیضا من الوحدات تتبع فئات و وحدات لتحلیل المضمون 

  : الخطوات في حصولھا على البیانات من مضمون الوثیقة و ھي
تساؤالتھ أو ، و یكون ذلك بتحدید ھدف البحث صیاغة تحدید البیانات المراد الحصول علیھا 

 .فروضھ
تصنیف فئات للتحلیل، إنطالقا من المؤشرات المستخلصة من فروض البحث أو تساؤالتھ التي   

ى، فیوضع كل مؤشر في فئة، ثم تجزأ رول الموضوع، مثلھا مثل سائر األدوات األخأثیرت ح
طبعا ). 154: 19.، ع2003زعیمي مراد، (تلك الفئة إلى وحدات عبارة عن مؤشرات جزئیة 

قبل التصنیف النھائي الباحث علیھ إستشارة المختصین حول مدى إلتزام الفئات التي صنفھا 
 .تغطیتھا لموضوع البحثبالشروط المنھجیة و مدى 

 من البیانات ما ھي الوحدات التي بمقدورھا جمع أكبر قدر ممكنأي : تحدید وحدات التحلیل   
 الخ؟...في كل فئة؟ ھل ھي الكلمة، الموضوع، الفقرة، الشخصیة

 .فحص مضمون الوثیقة باستعمال فئات و وحدات التحلیل  
المتعلقة  أن لھا إیجابیات و سلبیات ھي ذاتھا أّما عن تقییم فئات و وحدات التحلیل فنقول 

  .بمنھج تحلیل المضمون وقد سبق تناولھا في فصل منھج البحث
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  :عوامل مؤثرة في إختیار أداة جمع البیانات. 3
كیف تجمع البیانات من مجتمع البحث؟ أي ماھي األدوات التي سیعتمد علیھا الباحث في 

دة؟ أم أن بحثھ یتطلب عدد معین من األدوات حتى جمع البیانات؟ ھل یحتاج إلى أداة واح
  تتحقق التغطیة الكاملة لموضوع البحث؟

في الحقیقة جواب ذلك لیس باألمر السھل، ألن الباحث في ذلك یخضع لمجموعة من 
العوامل تؤثر على ھذا الجواب و تحدد األداة و األدوات الكفیلة بجمع البیانات، و ھذه 

  :العوامل ھي
  : موضوع البحث طبیعة. 1- 3

أي الظاھرة المتناولة بالبحث، حیث أن لكل ظاھرة إجتماعیة خصوصیاتھا، و أبعادھا التي 
ال یمكن الكشف علیھا إال باإلعتماد على أدوات معینة، فقد تصلح أداة بحثیة لجمع المعطیات 

: 19.، ع2003زعیمي مراد، (عن ظاھرة، و ال تصلح لجمع المعطیات عن ظاھرة أخرى
15(.  

مكن یفعندما یكون موضوع البحث یتعلق  بعقائد األفراد و مشاعرھم و قیمھم و تصوراتھم 
  .یانببار أو اإلستتإستخدام اإلس

و عندما یكون موضوع البحث یتعلق بإتجاھات األفراد و میولھم لقیاس شدة ھذا اإلتجاه 
  .اإلتجاه سإستلزم إستخدام إستمارة قیا

بالكشف عن الرأي السائد بین فئة واسعة من الناس إستلزم  و إذا كان موضوع البحث یتعلق
 .إستخدام  إستمارة قیاس الرأي العام

و إذا كان موضوع البحث یتعلق بالكشف عن العالقات اإلجتماعیة بین األفراد و حجمھا و 
  .أشكالھا إستلزم  إستخدام إستمارة البعد اإلجتماعي

لألفراد أثنا ء مواقف حیاتھم و لفترة زمنیة  و إذا كان الموضوع یتعلق بالسلوك الظاھر
  .معینة أمكن إستخدام المالحظة بدون مشاركة

و إذا كان الموضوع یتعلق بالسلوك الظاھر لألفراد أثنا ء مواقف معقدة و لفترة زمنیة طویلة 
  .نسبیا أمكن إستخدام المالحظة بالمشاركة

تجاھات و آراء و عقائد مسجلة في و عندما یكون موضوع البحث یتعلق بمفاھیم وقیم و ا
، 2003زعیمي مراد، ) (المضمون( وثائق إستلزم إستخدام فئات و وحدات تحلیل المحتوى

  ).157 - 156: 19.ع
إذا كان الموضوع یفرض المنھج، فإن المنھج یفرض األدوات،  :طبیعة المنھج المتبع. 2- 3

  :و لھذا، فإن لكل منھج أدوات یستخدمھا دون غیرھا مثال
 .منھج قیاس اإلتجاھات یفرض إستمارة قیاس اإلتجاه

 ).المضمون( یفرض أدوات تحلیل المحتوى) المضمون( منھج تحلیل المحتوى
 .)المالحظة بالمشاركة( شاھدة بالمشاركةمالمنھج األنثرویولوجي یفرض ال

 .منھج المسح اإلجتماعي یفرض اإلستمارة أو المقابلة أو المالحظة
 .س البعد اإلجتماعياتري یفرض إستمارة قیالمنھج السوسیوم

 .المنھج التجریبي یفرض التجربة
 .المنھج التاریخي یفرض التحلیل الوثائقي

 .منھج دراسة الحالة یفرض اإلستمارة أو المقابلة أو المالحظة
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: 19.، ع2003زعیمي مراد، (المنھج المقارن یفرض اإلستمارة أو المقابلة أو المالحظة 
155.( 
 .قیاس الرأي العام یفرض إستمارة قیاس الرأي العاممنھج 

  
من حیث سریتھا و خصوصیتھا، و تعقدھا و درجة :طبیعة البیانات االزمة للبحث. 3- 3

( حول سلوك ظاھر إستلزم إستخدام المشاھدة) بیانات(تكمیمھا، فإذا كانت معطیات
منا اإلستمارة أو ، و إذا كانت معطیات حول قیم و آراء و إتجاھات إستخد)المالحظة

المقابلة، و إذا كان الباحث یحتاج إلى بیانات معمقة عن موضوعھ إستخدم المقابلة نصف 
زعیمي مراد، (الموجھة، و إذا كان یحتاج إلى معطیات محددة إستخدم المقابلة الموجھة 

  ).157 - 155: 19.، ع2003
  
مجتمع بجمیع أفراده، أو الذي قد یكون ال،أو مصدر المعطیات طبیعة مجتمع البحث. 4 - 3

عینة فقط من ھذا المجتمع، أما إذا كان البحث من خالل عینة فإن  ھذه األخیرة ھي التي 
یان، و إذا بمتعلمین تجمع المعلومات منھم عن طریق اإلست اتحدد أداة البحث، فإذ ا كانو

ریبا عنھم لكي متفتحین لتقبل شخص غ اأمیین تفضل المقابلة أو المالحظة، و إذا كانو اكانو
یدرس أحوالھم و مشاكلھم، إستخدم الباحث اإلستمارة أو المقابلة، و إذا تعذر اإلتصال 

  ).156: 2004معن خلیل عمر، (المباشر بھم بسبب رفضھم، أمكن إستخدام المالحظة 
  
ا إذا كانت العینة محدودة النطاق أمكن إستخدام المقابلة أو اإلستبار، أّما إذ:حجم العینة. 5- 3

  .یانبكانت العینة كبیرة الحجم فاألولى ھو إستخدام اإلست
مالحظة ربما لیست في إطارھا و ھي أن البحث الذي ال یختار عینة بل یدرس  نورد و ھنا

  .المجتمع كلھ یستلزم إستخدام أداة اإلستمارة في جمع بیاناتھ
  
باحث النظري و العلمي و و ھو أمر یتعلق بتكوین ال:   الخبرات الفنیة المتاحة للباحث. 6- 3

: 19.، ع2003زعیمي مراد، (مدى خبرتھ باألداة التي یرید إستخدامھا و مدى تمرنھ علیھا
155.(  

  
  : معاییر منھجیة لتقویم أدوات جمع البیانات  – 4

الباحث بعد أن یختار األداة أو األدوات التي یراھا مناسبة لجمع بیانات بحثھ، فھو مطالب 
  .ه األداة جملة من المعاییر المنھجیة تحدد كیفیة توظیفھا في البحثبان تتوفر في ھذ

ما الشروط الواجب توفرھا سیوھي معاییر استخلصنا مما مر معنا في ھذا الفصل، و ال   
  .في كل أداة ، و الكیفیة التي تعد بھا ھذه األدوات و العوامل المحددة الختیارھا

  : فمن خالل ما مر معنا وقفنا على   
ضرورة أن ترتبط األداة بموضوع البحث و ال تخرج عن إطاره و مضامینھ ، *    

  :          احسان محمد حسنالعلمیة بأیة صورة من الصور ، حیث یقول 
اذا كانت جمیع األسئلة متعلقة بموضوع البحث فان البحث البد أن یجمع البیانات " 

احسان محمد (  "ى نتائجھ النھائیة المطلوبة عن البحث ، و یستفید منھا في الوصول ال
  ) . 82:  1994/ حسن 
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  .ھي أسئلة االستمارة و المقابلة الموجھة: و األسئلة ھنا  
تكون  نو كما مر معنا أیضا فان دلیل المالحظة، و المقابلة بصف الموجھة یجب أ  

  .على ارتباط وثیق بموضوع البحث ھمامحاور
جب أن تكون مالءمة لموضوع البحث و شاملة حدات التحلیل ، ی و و أیضا فئات و 

  .لجمیع محاوره
و االرتباط بموضوع البحث و تغطیة محاوره ، یكون باالرتباط بمشكلة وھدف البحث ،  

و أیضا بتساؤالتھ و فرضیاتھ ، و یمكن أن تكون األسئلة حسب عناوین خطة البحث ، أو 
  ). 223:  2007رشید رزواني ، ( حسب فرضیاتھ 

نقول أن أداة البحث یجب أن ترتبط بتساؤالت البحث أو بفرضیتھ ، فاذا تحقق ھذا وھنا  
  .االرتباط یتحقق معھ ضمنیا ارتباط األداة بھدف البحث و مشكلتھ و العكس صحیح

تساؤالت و فروض البحث ، من معاییر منھجیة و ال فعلى اعتبار ما مر معنا في فصل 
دف البحث و كذلك بمشكلة البحث ، یكون ارتباط سیما ارتباط التساؤالت أو الفروض بھ

أدوات البحث بھدف مشكلة البحث ، متضمنا في ارتباط التساؤالت أو الفروض بھدف و 
مشكلة البحث و العكس صحیح ، ألن التساؤالت أو الفروض و المؤشرات المتفرعة عنھا 

  .، ما ھي إال تغطیة لمشكلة البحث أیضا
بمنھج البحث ، ألن المنھج یعتبر من العوامل المؤثرة في ضرورة أن تربط األداة *   

  .ث أن لكل منھج أدوات خاصة بھ یجمع بھا البیانات حیاختیار أداة البحث ، 
فكما مر معنا ، طبیعة المجتمع المبحوث ، : ضرورة أن ترتبط األداة بمجتمع البحث *  

كان ناسبة ھي االستمارة ، و اذا تحدد نوع األداة ، فإذا كان المسح شامال كانت األداة الم
البحث بعینة بشریة فھي اما االستمارة أو المقابلة أو المالحظة ، و اذا كانت عینة البحث 

  .وثائقیة فھي فئات و وحدات تحلیل المضمون
( األداة جملة من الشروط الخاصة باعداد األداة من ناحیة الشكل  فيضرورة أن تتوفر*  

تباط األداة بتساؤالت أو فروض البحث ، و ال تشمل ارتباط األداة الشروط ھنا ال تشمل ار
  ) بالمنھج ، و ال تشمل ارتباط األداة بمجتمع البحث ، فقد سبق تناولھما كل على حدى 

اعداد تتوفر فیھ جمیع الشروط  ھل ھو  و اعداد أداة البحث ، ھبمعنى آخر كیف  
المقابلة و المالحظة  دلیلشكل سلیم ؟ ھل المنھجیة ؟ ھل أسئلة االستمارة كانت مصاغة ب

ال یوجد تداخل أو تكرار في محاورھما ، ثم ھل أن فئات التحلیل أیضا غیر متداخلة و 
  .متناقضة مع بعضھا البعض 

ضرورة تبریر الباحث الختیاره ھذه األداة دون غیرھا ، اذ أن المطلوب منھجیا عند *   
ساس تبیان المبررات المنھجیة التي جعلت الباحث كتابة التقریر النھائي للبحث ھو باأل

فیروز رزازقة و ( یلجأ الى استخدام أدوات لجمع البیانات دون غیرھا من األدوات 
  ). 98:  2007آخرون ، 

یوظف الباحث أداة بحثھ ، أي ال یجب ذكر أداة أو أدوات جمع البیانات  نضرورة أ*  
أن تكون لجمیع األدوات المستخدمة في البحث مع غیاب بیاناتھا في البحث ، أیضا یجب 

  .وظیفتھا ، على أال یكون ھناك تكرارا ، أي البیانات نفسھا تجمع بجمیع األدوات
أن تكون و كأرورة ظھور و ظائف جمیع األدوات المستخدمة في البحث ، ضو بالتالي  

بیانات میدانیة تعلیل ما یعرضھ الباحث من  والمالحظة تكمن في تحلیل و تفسیر أ ةوظیف
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 – 218:  2007رشید زرواني ، ( مجمعة عن طریق االستمارة و المقابلة في البحث 
219  (  

ھذا و أي أداة تستخدم في البحث ، استخدامھا یقتصر على جمع بیانات من وحدات  
مجتمع البحث فقط ، اذا كان موضوع البحث عن الصعوبات التي یواجھھا العمال في 

في تقریر البحث ، بأن الباحث استخدم أداة االستمارة و المقابلة ،  مصنع ما ، و یرد
االستمارة استخدمت في جمع البیانات من عمال المصنع الممثلین لعینة البحث كما حددھا 
الباحث ، بینما المقابلة استخدما مع مدیر ھذا المصنع ، فھنا نقول و من الناحیة المنھجیة ، 

مع البیانات في ھذا البحث ، و علیھ یكون الباحث قد استخدم فعلیا المقابلة ال تعتبر أداة لج
  .أداة واحدة فقط ھي االستمارة من خالل توظیفھ المنھجي لھا 

  
و صفوة القول في ھذا المقام ،أن المعاییر المنھجیة التي نعتمدھا نحن في تقویمنا ألداة أو 

  : ي المستخدمة في الرسائل الجامعیة ھ جمع البیاناتأدوات 
و نعني بھ ذكر الباحث المبررات التي دفعتھ الختیار ھذه : تبریر اختیار أداة البحث :أوال

  .األداة دون غیرھا من األدوات و تقاس 
و نعني بھ مدى تغطیة األداة :  ارتباط األدات بتساؤالت أو فروض البحث :ثانیا 

  .لتساؤالت أو فروض البحث و المؤشرات المتفرعة عنھما
  .للمنھج و نعني بھ مدى مالئمة األداة: ارتباط األداة بمنھج البحث :ثالثا
و نعني بھ مدى مالءمة االداة لطبیعة المجتمع من : إرتباط األداة بمجتمع البحث :رابعا

  .حیث الحجم و الصفات
ونعني بھ صیاغة أسئلة االستبیان و : توفر الشروط المنھجیة في إعداد األداة :خامسا

جھة و مدى توفرھا على ھذه الشروط ، و كذلك نعني بھ دلیل المالحظة و المقابلة المو
المقابلة نصف الموجھة ، ومدى توفرھا على التسلسل المنطقي و أیضا نعني بھ تصنیف 

  فئات التحلیل و مدى بعدھا عن التناقض و التداخل فیما بینھا 
ة من خالل ظھور بیاناتھا و نعني بھ االستخدام الفعلي لألدا: توظیف أداة البحث :سادسا

  .في البحث
  
  : أدوات جمع البیانات في الرسائل الجامعیة – 5

نصل اآلن، إلى اإلجابة على التساؤل األخیر المتفرع عن التساؤل الثاني لبحثنا ھذا، 
و ھو كیف استعملت الرسائل الجامعیة بنائھا المنھجي، بحیث سنجیب في ھذا المقام على 

ة حددناھا لھذا البناء بالمعاییر المنھجیة، و ھي أدوات جمع البیانات، و مدى التزام آخر خطو
  :التي غطیناھا بفئة أدوات جمع البیانات المتضمنة لست فئات فرعیة ھي 

  
  :فئة تبریر اختیار أداة البحث: أوال

و نعني بھ ذكر الباحث للمبررات التي دفعتھ الختیار ھذه األداة دون غیرھا، و تقاس 
  : ذه المبررات أو عدم وجودھا من خالل مستویین ھمابوجود ھ
  . مبرر  - 
  .غیر مبرر  - 
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  :فئة ارتباط األداة بتساؤالت أو فروض البحث : ثانیا 
و نعني بھ مدى تغطیة األداة لتساؤالت أو فروض البحث و المؤشرات المتفرعة 

خالل ثالثة مستویات  عنھا، و تقاس بالتحقق الكلي أو الجزئي أو المنعدم لھذه التغطیة من
  .غیر مرتبطة تماما - .مرتبطة  - .مرتبطة تماما - :ارتباطیھ ھي

  
  :فئة ارتباط األداة بمنھج البحث : ثالثا 

 - :               و نعني بھ مدى مالئمة األداة للمنھج و یقاس بثالثة مستویات ھي
  .غیر مرتبطة تماما - . مرتبطة  - .مرتبطة تماما

  
  :اط األداة بمجتمع البحث فئة ارتب: رابعا 

و نعني بھ مدى مالئمة األداة لمجتمع البحث سواء من حیث الحجم، أو من حیث 
 - : الصفات، و تقاس بمدى تحقق ھذا االرتباط، من خالل ثالثة مستویات ارتباطیھ ھي

  .غیر مرتبطة تماما  - مرتبطة   - مرتبطة تماما 
  

  
  :ألداة توفر الشروط المنھجیة في إعداد ا: خامسا 

و نعني بھ صیاغة أسئلة االستمارة و مدى توفرھا على ھذه الشروط، و نعني بھ 
أیضا دلیل المالحظة أو المقابلة نصف الموجھة، و مدى توفرھما على التسلسل المنطقي و 
عدم التناقض و التداخل، و كذلك نعني بھ فئات التحلیل و مدى بعدھا عن التناقض و عدم 

  : یقاس ذلك بمدى توفر ھذه الشروط من خالل ثالثة مستویات ھي .  االتداخل فیما بینھ
  .غیر متوفرة تماما - متوفرة   - متوفرة تماما   - 
  

  :توظیف األداة : سادسا
و نعني بھ االستخدام الفعلي لألداة من خالل وجود بیاناتھا في البحث، و عدم تكرار 

بحث، یقاس بتوظیف األداة من عدمھ، من البیانات مع أداة أخرى، و استغالل بیاناتھا في ال
  :خالل مستویین ھما 

  .لم توظف  - وظفت  - 
  

  : وفیما یلي بیان ذلك في الرسائل الجامعیة 
األوضاع االجتماعیة وانعكاساتھا على وعي المرأة العاملة " المعنونة بـ ) 1(الرسالة 

  "في الجزائر 
  :تبریر اختیار أداة البحث* 

  .غیر مبرر: المالحظة  -         
  .غیر مبرر: المقابلة -   
 :مبرر، برر ذلك على النحو التالي: االستمارة  -   

بما أن االستمارة تحتوي على مجموعة كبیرة من األسئلة التي ترتبط داللتھا بمدى صدق " 
اإلجابة علیھا ، و فھم و وعي المبحوثات، فقد وجد الباحث أن المقابلة الشخصیة ھي 

  ".حصول على البیانات بالدقة المطلوبةالضمان الوحید لل



 184

  
  :ارتباط األداة بالتساؤالت*
  .غیر مرتبطة تماما: المالحظة -  
  .غیر مرتبطة تماما:  المقابلة -      
  مرتبطة تماما حیث أن أسئلتھا غطت   : االستمارة  -     

  .جمیع تساؤالت البحث
  : ارتباط األداة بالمنھج*    
  .طة بالمنھج الوصفيمرتب: المالحظة   -      
  .مرتبطة بالمنھج الوصفي: المقابلة  -      
  .مرتبطة بالمنھج الوصفي: االستمارة  -      
   :ارتباط األداة بمجتمع البحث*    

  .غیر مرتبطة تماما: المالحظة -       
  .غیر مرتبطة تماما:  المقابلة -       

یستخدم االستمارة في تقصي :     " لك یوضح الباحث ذ. مرتبطة تماما: االستمارة  -       
و أنماط  المبحوثاتالمعلومات و الحقائق عن المبحوثات، و ذلك عن طریق تفاعالت 

و ھي ". العالقات االجتماعیة التي تربطھا ببعضھا البعض و سلوكھن و عالقاتھن باإلدارة
  . % 59.99استمارة استبیان الن نسبة األمیة في مجتمع البحث تقدر بـ  

  :توفر الشروط المنھجیة في إعداد األداة*    
  . غیر متوفرة تماما: المالحظة   -      
  .غیر متوفرة تماما : المقابلة   -      
  .متوفرة تماما: االستمارة -      

   :توظیف أداة البحث *  
  .  لم توظف: المالحظة -       
  .لم توظف : المقابلة -       
  .فھي األداة الرئیسیة في البحثوظفت : االستمارة -       

   
أسالیب االتصال و عالقتھا باتجاه العامل نحو عملھ في المؤسسة " المعنونة بـ ) 2(الرسالة  

  ".الصناعیة الجزائریة 
  

  :تبریر اختیار األداة*   
ألنھا مالئمة لموضوع البحث، و ألن الباحث مقتنع بأن لغة األرقام " مبرر: المالحظة  -     

ض األحیان قد تكون مضللة، و ال تكشف عن الجوانب الكامنة في المشكلة، و أن في بع
الوثائق وحدھا ال تكفي للكشف عن كل العالقات القائمة بین أسالیب االتصال واتجاھات 

  ".العامل نحو العمل 
عدم قدرة المبحوثین على  ،تتماشى مع موضوع البحث و متغیراتھ  - ."مبرر: االستمارة - 

كتابیا بسبب األمیة في بعض الحاالت و عدم التمكن من اللغة العربیة في حاالت  اإلجابة
  .أخرى

  



 185

  :ارتباط األداة بالتساؤالت*
 .غیر مرتبطة تماما: المالحظة - 
أسئلة غطت أسالیب االتصال و ما یتعلق بھا و أسئلة غطت :مرتبطة تماما: االستمارة - 

  .االتجاھات نحو العمل
  

  :منھجارتباط األداة بال*
  . مرتبطة: المالحظة -   

  .مرتبطة: االستمارة -    
  

  :ارتباط األداة بمجتمع البحث*
  ).عدم وضوح كیفیة إجراءھا ( غیر مرتبطة تماما : المالحظة - 
تصاغ األسئلة بلغة یستطیع العمال ذوي المستوى الثقافي " االستمارة مرتبطة تماما   

  .الضعیف فھمھا
  
  :عداد األداةإلتوفر الشروط المنھجیة *
 ).عدم وجود الدلیل ( غیر متوفرة تماما : المالحظة - 
  ).سؤال 53عدد األسئلة (متوفرة : االستمارة  -  

  
  : توظیف أداة البحث*
  . لم توظف: المالحظة-      
  .وظفت: االستمارة -  
  

  ".واقع االتصاالت الرسمیة في التنظیم " المعنونة بـ) 3(الرسالة 
  
  : داة البحثتبریر اختیار أ*

  .غیر مبرر: المالحظة  -     
  .غیر مبرر : المقابلة  -     

سھولة معالجة بیاناتھا بالطرق :" حیث بررت على ھذا النحو. مبرر: االستمارة   - 
اإلحصائیة فضال عن كونھا الوسیلة العلمیة التي تساعد الباحث على جمع الحقائق و 

  ".لة المعلومات من المبحوث خالل عملیة المقاب
   :الفروضارتباط األداة ب*
  . غیر مرتبطة تماما: المالحظة - 
  .غیر مرتبطة تماما : المقابلة  - 
  .مرتبطة تماما : االستمارة  -  

فالرسالة صاغت ثالثة فروض، الفرض األول و الفرض الثاني غطتھما أسئلة 
  .من االستمارة المحور الرابع من االستمارة و الفرض الثالث غطتھ أسئلة المحور الثالث

  :ارتباط األداة بمنھج البحث*    
  . مرتبطة: المالحظة  -      



 186

  . مرتبطة: المقابلة -  
  .مرتبطة: االستمارة-   
  
  : ارتباط األداة بمجتمع البحث*
  . غیر مرتبطة تماما: المالحظة -       

  . غیر مرتبطة تماما: المقابلة -    
  .مرتبطة تماما: االستمارة  -    
  
  :فر الشروط المنھجیة في إعداد األداةتو* 

  ).عدم وجود الدلیل(تماما  ةغیر متوفر: المالحظة -        
  ).عدم وجود الدلیل(تماما  ةغیر متوفر: المقابلة   -        

  ).سؤاال 55عدد أسئلة االستمارة (متوفرة : االستمارة  -        
  

   :توظیف أداة البحث*
  .  لم توظف: المالحظة-   

  . لم توظف: المقابلة  -       
  .وظفت: االستمارة -   
  

  "النمو الدیمغرافي و سیاسة تنظیم النسل في الجزائر" المعنونة بــ ) 04(الرسالة 
  

  :تبریر اختیار أداة البحث* 
استخدمت ھذه األداة للحصول على " مبرر ، برر الباحث ذلك في : المالحظة  - 

ھدافھا و التي یصعب الكشف عنھا من خالل معلومات تتعلق بموضوع الدراسة، و أ
  "االستمارة 

تم اختیار ھذه األداة نظرا لفائدتھا في البحوث " مبرر، برر الباحث ذلك في : المقابلة -      
ن نوع من التفاعل االجتماعي بین الباحث و المبحوثین، مما یسھل ِّاالجتماعیة، ألنھا تكو

  ".ھم للمبحوثین التعبیر عن مشاعرھم و أفكار
  .غیر مبرر: االستمارة -     

  
   :ارتباط األداة بالفروض*   

  .غیر مرتبطة تماما: المالحظة -      
  . غیر مرتبطة تماما: المقابلة  -        
  ".أسئلتھا غطت الفرضیة العامة و الفروض المتفرعة عنھا " مرتبطة تماما : االستمارة -   
  

  :ارتباط األداة بمنھج البحث*
  .           مرتبطة: ظةالمالح - 

  .        مرتبطة: المقابلة -         
  . مرتبطة: االستمارة  -         
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  : ارتباط األداة بمجتمع البحث*

استخدمت لمالحظة سلوك المستخدمین بمراكز " غیر مرتبطة تماما، : المالحظة -    
  ".حمایة األمومة و الطفولة، و لم تستخدم لمالحظة أفراد العینة 

مقابالت أجریت مع المسؤولین أو القابالت أو " غیر مرتبطة تماما، : المقابلة   -        
األطباء أو العامالت في العیادة، و النساء في مختلف أعمارھن حتى النساء في سن ما بعد 

  ".اإلنجاب
  ".طبقت باللھجة الشاویة الرتفاع نسبة األمیة " مرتبطة تماما، : االستمارة  -       
 

  : توفر الشروط المنھجیة في إعداد األداة* 
 )ال یوجد دلیل ( غیر متوفرة تماما : المالحظة

  )ال یوجد دلیل ( غیر متوفرة تماما : المقابلة  -             
  .متوفرة تماما: االستمارة  -         

 
  :توظیف أداة البحث* 
  .  لم توظف: المالحظة 

   .لم توظف: المقابلة  -             
  .وظفت: االستمارة  -         

  
الخطاب الثقافي في الصحافة العمومیة و عالقتھ بالسیاسة " المعنونة بــ ) 05(الرسالة 

  ".الثقافیة في الجزائر
  

استمارة الدراسة بھذا الشكل فرضتھ طبیعة الدراسة " مبرر: تبریر اختیار أداة البحث -   
  ". لمطلوبةنفسھا و أھدافھا في الكشف عن البیانات ا

                                              
فاالستمارة ضمت فئات التحلیل التي جاءت "مرتبطة تماما،  :ارتباط األداة بالفروض - 

  ".مغطیة لھذه الفروض
        

من حیث التسمیة لكن في مضمونھا ( غیر مرتبطة تماما  :ارتباط األداة بمنھج البحث - 
  ).مرتبطة تماما

من حیث التسمیة لكن في مضمونھا ( غیر مرتبطة تماما  :ارتباط األداة بمجتمع البحث -
  ).مرتبطة تماما

  ).شكال، لكنھا مضمونا متوفرة(غیر متوفرة تماما   :عداد األداةإلتوفر الشروط المنھجیة  - 
  

 .وظفت :توظیف أداة البحث
  

تحصیل الدراسي للتلمیذ و بعض الظروف المؤثرة على ال" المعنونة بــ ) 06(الرسالة 
  ".األداء البیداغوجي لألستاذ
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  : تبریر اختیار أداة البحث* 

كان الغرض من استعمال ھذه التقنیة ھو الوقوف على سیر " مبرر : المالحظة 
الدروس و العالقة السائدة داخل الفصل الدراسي سواء بین األساتذة و التالمیذ 

حظة العالقة السائدة بین اإلدارة بصفة عامة أو بین التالمیذ أنفسھم ، كذلك مال
و األساتذة و التالمیذ و كیفیة التصرف من طرف اإلدارة في حالة وقوع 

  ".بعض المشاكل
  .رغیر مبر: المقابلة -        
نظرا لخصوصیة عینة بحثنا قمنا بتصمیم نوعین من " مبرر : االستمارة  -            

  ".واحدة للتالمیذاالستمارات، واحدة لألساتذة و 
  

   :ارتباط األداة بالفروض* 
یظھر ھذا االرتباط من خالل التبریر الذي برر بھ الباحث (مرتبطة : المالحظة

  ).استخدام المالحظة
  .غیر مرتبطة تماما: المقابلة  -             
  ".أسئلة محاورھا غطت جمیع الفروض" مرتبطة تماما : االستمارة -             

  
  ).مع المنھج الوصفي(مرتبطة  : ارتباط األداة بمنھج البحث *         

  ).مع تحلیل المضمون( غیر مرتبطة تماما                                       
  

  :ارتباط األداة بمجتمع البحث*    
  .مرتبطة تماما: المالحظة  -        
  .غیر مرتبطة تماما: المقابلة -            
حیث تم صیاغة استمارتین نظرا لخصوصیة كل فئة .  مرتبطة تماما: االستمارة -           

  .من مجتمع البحث، فئة األساتذة و فئة التالمیذ
  :عداد األداةإلتوفر الشروط المنھجیة *       

  ).انعدام الدلیل( غیر متوفرة تماما : المالحظة -           
  ).انعدام الدلیل( غیر متوفرة تماما : المقابلة  -           
سؤاال، و األسئلة الموجھة  50عدد األسئلة الموجھة لألساتذة ( متوفرة : االستمارة -           

  ). 67للتالمیذ 
  

   :توظیف أداة البحث* 
  .  لم توظف: المالحظة  -         
  . لم توظف: المقابلة -             
  .وظفت: االستمارة  -             

  
  ".الثقافة المنتجة في المؤسسة الصناعیة" المعنونة بــ ) 07(الرسالة 
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  .رغیر مبر:  تبریر اختیار أداة البحث *
  
  :ارتباط األداة بالفروض*

  .تماما ةغیر مرتبط: المالحظة -      
  .غیر مرتبطة تماما: المقابلة -          

  .ضأسئلة االستمارة غطت جمیع الفرو:مرتبطة تماما: االستمارة-           
  
    :ارتباط األداة بمنھج البحث*

  .مرتبطة: المالحظة -     
  .مرتبطة: المقابلة -         
  .مرتبطة: االستمارة -         

قبل تطبیق االستمارة تمت دراسة أفراد العینة، و أماكن تواجدھم و الوقت المناسب " 
  ...".لذلك

  : إعداد األداةفي توفر الشروط المنھجیة * 
  ).انعدام الدلیل( غیر متوفرة تماما : مالحظةال -         
  ).انعدام الدلیل( غیر متوفرة : المقابلة  -         
  .متوفرة تماما: االستمارة  -         

  :توظیف أداة البحث* 
  .  لم توظف: المالحظة -         
لي لقد جرت المقابلة مع العدید من المسؤولین و مسؤو" لم توظف : المقابلة -         
  ..." العمال

  .وظفت: االستمارة   -        
  

أنماط العالقات االجتماعیة بین األساتذة و التالمیذ و " المعنونة بــ) 08(الرسالة 
  ".عالقتھا بالتوافق االجتماعي لتالمیذ التعلیم الثانوي

  
  :  تبریر اختیار أداة البحث*       

  .رغیر مبر: المالحظة  - 
  .رغیر مبر: ةالمقابل -             
إّنھا تمكن من جمع : " مبرر، حیث برر استخدامھا على ھذا النحو: االستمارة -             

ثم إّنھا من جانب آخر تقّید كال من . البیانات المراد جمعھا من المیدان عن موضوع الدراسة
ل و الباحث و المبحوث بااللتزام و اإلجابة فقط بما ھو متصل بالموضوع دون االسترسا

  ".الخروج عن موضوع البحث
  

  :ارتباط األداة بالفروض*        
  .تماما ةغیر مرتبط: المالحظة -  

  .تماما ةغیر مرتبط: المقابلة -              
  حیث أن أسئلتھا غطت جمیع الفروض. مرتبطة تماما: االستمارة -        
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  .مرتبطة :ارتباط األداة بمنھج البحث *     
  

   :ة بمجتمع البحثارتباط األدا* 
  .تماما ةغیر مرتبط: المالحظة -         
  .تماما ةغیر مرتبط: المقابلة -             
وزعت على أفراد العینة لتمكّنھم من فھم األسئلة و . (مرتبطة تماما: االستمارة -             

  ).اإلجابة علیھا
  :توفر الشروط المنھجیة في إعداد األداة*     

  ).ال یوجد دلیل( غیر متوفرة تماما : المالحظة  -            
  ).ال یوجد دلیل(غیر متوفرة تماما : المقابلة  -            

  .متوفرة تماما: االستمارة -            
  

   :توظیف أداة البحث *   
  .  لم توظف: المالحظة -           

ي مقابلة كل من مدیر الثانویة في وظفھا الباحث و استفاد منھا ف"لم توظف : المقابلة -        
البدایة مرتین، ثم بعد ذلك وظفت بشكل واضح مع المراقبة العامة للثانویة من أول الدراسة 

  ". المیدانیة حتى نھایتھا
  .وظفت: االستمارة -       

  
  ".صراع األدوار في المؤسسة الجزائریة" المعنونة بـ ) 09(الرسالة 

  
  .رر مبرغی: تبریر اختیار األداة *
  
  : ارتباط األداة بفروض البحث*

  .تماما ةغیر مرتبط: المالحظة -          
  .غیر مرتبطة تماما: المقابلة  -          

و :"... مرتبطة تماما حیث وضح الباحث ھذا االرتباط في العبارة التالیة: االستمارة -          
عن الفرضیتین تتفرع في حد ذاتھا الجدیر بالذكر أن األسئلة األربعة التي طرحت كإجابة 

إلى أسئلة فرعیة تتمحور حول التكوین، القوانین، طرق العمل، صعوبات العمل، المؤھالت 
و القدرات، األجر، الرضا، الترقیة، االتصال، اإلكثرات، و كل ھذه العناصر التنظیمیة ھي 

  ".محور اھتمام استمارة الدراسة الراھنة 
  .مرتبطة: ھجارتباط األداة بالمن *  
  
  : ارتباط األداة بمجتمع البحث*   

  .تماما ةغیر مرتبط: المالحظة -            
  .تماما ةغیر مرتبط: المقابلة -            

  .مرتبطة تماما: االستمارة -      
  %).23( فاالستمارة طبقت بحضور الباحث نظرا لوجود األمیة في مجتمع البحث بنسبة    
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  :المنھجیة إلعداد األداةتوفر الشروط *     
  ).انعدام الدلیل( غیر متوفرة تماما : المالحظة -           
  ).انعدام الدلیل( غیر متوفرة تماما : المقابلة  -           

  .متوفرة تماما: االستمارة  -           
  

  :توظیف أداة البحث*      
  .  لم توظف: المالحظة -              
من خالل المقابالت التي أجریت مع : " لم توظف، حیث یقول الباحث: مقابلةال -              

    ".  بعض المسؤولین، تم استخالص الكثیر من القضایا
  .وظفت: االستمارة -             

  
تقویم التحصیل الدراسي في مادة الفلسفة لدى األقسام " المعنونة بــ) 10(الرسالة 

  ".النھائیة
  

  .رغیر مبر: األداةتبریر اختیار  *   
  

  :  ارتباط األداة بالتساؤل و الفروض *   
  .تماما ةغیر مرتبط: المالحظة

  .تماما ةغیر مرتبط: المقابلة   -             
غطت أسئلة االستمارة التساؤل الرئیسي للبحث و (مرتبطة تماما : االستمارة -       

  ).الفروض المتفرعة عنھ
  

  : ارتباط األداة بمنھج البحث*
  .مرتبطة: المالحظة  -         
  .مرتبطة: المقابلة   -             

  .مرتبطة: االستمارة   -        
  
  :ارتباط األداة بمجتمع البحث*   

  .تماما ةغیر مرتبط: المالحظة 
  .تماما ةغیر مرتبط: المقابلة  -             
تبیان ألن األساتذة بإمكانھم طبقت استمارة االس(مرتبطة تماما : االستمارة  -            

  ).اإلجابة على األسئلة دون وجود الباحث
  
  :توفر الشروط المنھجیة في إعداد األداة*

  ).انعدام الدلیل( غیر متوفرة تماما : المالحظة -          
  ).انعدام الدلیل( غیر متوفرة تماما : لمقابلةا -           
  .متوفرة تماما: االستمارة  -           

  :توظیف أداة البحث *
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  .  لم توظف: المالحظة  -            
أما بالنسبة لطریقة استخدام المقابلة في : " لم توظف حیث یقول الباحث:  المقابلة  -            

... فعلى المستوى األول تمت على مستوى مدیریة التربیة: بحثنا ھذا فھي على النحو اآلتي
بینما ... د تمت على مستوى الثانویات، حیث اتصلنا بمدرائھا أّما على المستوى الثاني فق

على المستوى الثالث استعملنا المقابلة مع األساتذة المبحوثین حیث تّم توضیح بعض القضایا 
الواردة في االستمارة في حالة وجود غموض في العبارات المتضمنة فیھا و ھذا حتى یتسنى 

  ..."   بحثنا لنا الحصول على استجابة معبرة تفید
  .وظفت: االستمارة-        

   :عموما ھذا العرض للبیانات یمكن تلخیصھ في الجدول التالي
 
 
 

 یوضح أدوات جمع البیانات في الرسائل الجامعیة) : 34(الجدول رقم 
  
  
          أدوات     

    جمع             
  البیانات           

  
  الرسالة

األدوات 
  المستخدمة

تبریر 
ختیار ا

  األداة

ارتباط األداة 
بالتساؤالت أو 

  الفروض

ارتباط 
  األداة

  بالمنھج

ارتباط 
األداة 

بمجتمع 
  البحث

توفر الشروط 
المنھجیة في 

  إعداد األداة

توظیف 
  األداة

01  

غیر مرتبطة   غیر مبرر  المالحظة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

یر مرتبطة غ  غیر مبرر  المقابلة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

مرتبطة   مرتبطة  مرتبطة تماما  مبرر  االستمارة
  وظفت  متوفرة تماما  تماما

02  

غیر مرتبطة   مبرر  المالحظة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

تبطة مر  مرتبطة  مرتبطة تماما  مبرر  االستمارة
  وظفت  متوفرة  تماما

غیر مرتبطة   غیر مبرر  المالحظة  03
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما
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غیر مرتبطة   غیر مبرر  المقابلة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

مرتبطة   مرتبطة  مرتبطة تماما  مبرر  االستمارة
  فتوظ  متوفرة  تماما

04  
  

غیر مرتبطة   مبرر  المالحظة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

غیر مرتبطة   مبرر  المقابلة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

مرتبطة   مرتبطة  مرتبطة تماما  غیر مبرر  االستمارة
  وظفت  متوفرة تماما  تماما

مرتبطة   مرتبطة تماما  مبرر  االستمارة  05
  تماما

مرتبطة 
  وظفت  متوفرة تماما  تماما

06  

مرتبطة   مرتبطة  مرتبطة  مبرر  المالحظة
  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

غیر مرتبطة   غیر مبرر  المقابلة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

رتبطة م  مرتبطة  مرتبطة تماما  مبرر  االستمارة
  وظفت  متوفرة  تماما

07  

غیر مرتبطة   غیر مبرر  المالحظة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

غیر مرتبطة   غیر مبرر  المقابلة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

مرتبطة   مرتبطة  مرتبطة تماما  غیر مبرر  االستمارة
  وظفت  رة تمامامتوف  تماما

  
غیر مرتبطة   غیر مبرر  المالحظة  08

  مرتبطة  تماما
غیر 

مرتبطة 
  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما
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غیر مرتبطة   غیر مبرر  المقابلة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

مرتبطة   مرتبطة  مرتبطة تماما  مبرر  االستمارة
  وظفت  متوفرة تماما  تماما

  
09  

غیر مرتبطة   غیر مبرر  المالحظة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

غیر مرتبطة   غیر مبرر  المقابلة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما

غیر متوفرة 
  لم توظف  تماما

مرتبطة   مرتبطة  مرتبطة تماما  غیر مبرر  االستمارة
  وظفت  متوفرة تماما  تماما

10  

غیر مرتبطة   غیر مبرر  حظةالمال
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما
  لم توظف  غیر متوفرة 

غیر مرتبطة   غیر مبرر  المقابلة
  مرتبطة  تماما

غیر 
مرتبطة 

  تماما
  لم توظف  غیر متوفرة 

مرتبطة   مرتبطة  مرتبطة تماما  غیر مبرر  االستمارة
  وظفت  متوفرة تماما  تماما

  
ضمنھا ھذا الجدول نعتمد إلى مجموعة من الجداول نحلل بھا كل في تحلیلنا للبیانات التي ت

  .فئة على حدى حسب كل أداة لجمع البیانات في البحث
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   :أداة المالحظة: أوال
  

  في الرسائل الجامعیةالمالحظة  یوضح تبریر اختیار) : 35(الجدول رقم 
 

  %  ك  المالحظةتبریر اختیار 
  33.33  03  مبرر

  66.67  06  غیر مبرر
  100  09  مجموع التكرارات

  
، )% 90(یتضح من ھذا الجدول أن المالحظة استخدمت في الرسائل الجامعیة بنسبة 

و قد    %) 33.33(نسبة بینما ھذا االستخدام لم یبرر إال في ثالث رسائل و ھو ما یمثل 
عن  مالئمتھا للموضوع و كشفھا لبیانات تعجز االستمارة: تمحورت ھذه التبریرات حول

  . الوصول إلیھا
  

   بالتساؤالت أو الفروضالمالحظة ارتباط  یوضح ):36(الجدول رقم 
  

  %  ك  بالتساؤالت أو الفروضالمالحظة ارتباط 
  00  00  تماما ةمرتبط
  11.11  01  ةمرتبط

  88.89  08  تماما ةغیر مرتبط
  100  09  مجموع التكرارات

  
بیانات لم ترتبط تماما بالتساؤالت كأداة لجمع ال یتضح من ھذا الجدول أن المالحظة

أو الفروض، حیث أننا لم نتمكن من كشف ھذا االرتباط لعدم وجود دلیل المالحظة، و الذي 
، و على أساس ھذه المالحظةمن المفروض أن یوضح فیھ الباحث المحاور التي سیتناولھا ب

  .التساؤالت أو الفروضمع  االرتباطالمحاور تحدد 
التساؤالت أو ب كأداة لجمع البیانات المالحظةالتي ارتبطت فیھا  و الرسالة الوحیدة

كأداة  المالحظة، حددنا ارتباطھا على أساس التبریر الذي قدمھ الباحث الختیاره الفروض
 . حیث وضح أنھ سیستعملھا لجمع بیانات كانت على صلة بفروض البحث

  
 البحث منھجب المالحظةیوضح ارتباط ) : 37(الجدول رقم 

  
 % ك بالمنھج المالحظة ارتباط

 00 00 مرتبطة تماما
 100 09 مرتبطة

 00 00 غیر مرتبطة تماما
 100 09 مجموع التكرارات
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في جمیع الرسائل التي تم اختیارھا فیھا كانت  المالحظة یتضح من ھذا الجدول أن
تستعمل و ذلك أن المناھج التي استخدمت في الرسائل الجامعیة . مرتبطة بمنھج البحث

 .المالحظةمجموعة من األدوات لجمع البیانات و من بینھا 
 یوضح ارتباط المالحظة بمجتمع البحث ) : 38(الجدول رقم 

 
 % ك ارتباط المالحظة بمجتمع البحث

 00 00 مرتبطة تماما
 11.11 01 مرتبطة

 88.89 08 غیر مرتبطة تماما
 100 09 مجموع التكرارات

  
المالحظة كأداة لجمع  ھ في الرسائل التسع التي اختیرت فیھاأنیتضح من ھذا الجدول 

إال في رسالة واحدة و ھي الرسالة نفسھا  بمجتمع البحثفیھا  المالحظة، لم تربط البیانات
 المالحظةمن تلك الرسائل لم ترتبط فیھا  %) 88.89(، بینما لمالحظةالتي بررت اختیارھا ل

في أي  بمجتمع البحثاالرتباط التام  المالحظةحقق ، في حین لم تبمجتمع البحثنھائیا 
 .رسالة

 المالحظة توفر الشروط المنھجیة في إعداد یوضح ) : 39(الجدول رقم 
 

 % ك توفر الشروط المنھجیة 
 00 00 متوفرة تماما

 00 00 متوفرة
 100 09 غیر متوفرة تماما
 100 09 مجموع التكرارات

  
لم تتوفر فیھا نھائیا الشروط  حظة كأداة لجمع البیاناتیتضح من ھذا الجدول أن المال

، حیث المالحظةالتي اختارت  الرسائل الجامعیةالمنھجیة الخاصة بإعدادھا، و ھذا في جمیع 
 .كأداة منھجیة أو ال المالحظةأن الباحث لم یقم بإعداد دلیل مالحظتھ، الذي على أساسھ تقوم 

 حظة في الرسائل الجامعیةیوضح توظیف المال) : 40(الجدول رقم 
 

 % ك توظیف المالحظة 
 00 00 وظفت

 100 09 لم توظف
 100 09 مجموع التكرارات

. لم توظف في أي رسالة یتضح من ھذا الجدول أن المالحظة كأداة لجمع البیانات 
وھنا نسأل لماذا لم توظف المالحظة في البحث؟ ھل ھو عدم التمكن من ھذه األداة؟  لكن 

رسائل أنجزت من قبل أساتذة؟ ) 05(نجد منھا  المالحظةلرسائل التسع التي اختارت ھذه ا
؟ أم أن ھذه األداة یصعب المالحظة كأداة لجمع البیاناتفھل ھم أیضا غیر متمكنین من 
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تطبیقھا؟ و إذا افترضنا صعوبة األداة من جھة و عدم التمكن منھا من جھة أخرى، فلماذا 
  !!.؟الرسائل الجامعیة اة فيھذا اإلقحام لھذه األد

  
  :أداة المقابلة: ثانیا

 في الرسائل الجامعیة المقابلةیوضح تبریر اختیار ) : 41(الجدول رقم 
  

 % ك تبریر اختیار المقابلة
 12.50 01 مبرر

 87.50 07 غیر مبرر
 100 08 مجموع التكرارات

 
 كأداة لجمع البیانات قابلةالمالرسائل الثمانیة التي اختارت  یتضح من ھذا الجدول أن

لم تبرر ھذا االختیار، إال واحدة فقط مبررة اختیارھا للمقابلة بما تتیحھ ھذه األخیرة 
  . للمبحوث من تعبیر عن المشاعر و األفكار

  بتساؤالت أو فروض البحث  المقابلةیوضح ارتباط ) : 42(الجدول رقم 
  

 % ك بالتساؤالت أو الفروض المقابلةارتباط 
 00 00 تبطة تمامامر

 00 00 مرتبطة
 100 08 غیر مرتبطة تماما
 100 08 مجموع التكرارات

  
ال ترتبط تماما بتساؤالت أو  كأداة لجمع البیانات المقابلة یتضح من الجدول أن

، لمقابلةال یوجد بھا دلیل ل المقابلةفروض البحث، حیث أن جمیع الرسائل التي اختارت 
حولھا، و ھي  المقابلةالمفروض أنھ یحوي المحاور التي ستدور  حیث أن ھذا الدلیل من

لتساؤالت أو ل المحاورمحاور تقارن بتساؤالت أو فروض البحث لنقف على مدى تغطیة ھذه 
 .و بالتالي ارتباطھا بھا الفروض

 بمنھج البحث  المقابلةیوضح ارتباط ) : 43(الجدول رقم 
 

 % ك بالمنھج المقابلةارتباط 
 00 00 تماما مرتبطة
 100 08 مرتبطة

 00 00 غیر مرتبطة تماما
 100 08 مجموع التكرارات
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ارتبطت بمنھج البحث في جمیع الرسائل التي  المقابلة یتضح من ھذا الجدول أن
، ذلك أن المناھج المستخدمة في ھذه الرسائل تستعمل كأداة لجمع البیانات اختارت المقابلة

  .المقابلةنھا مجموعة من األدوات من بی
  

 بمجتمع البحث  المقابلةیوضح ارتباط ) : 44(الجدول رقم 
 

 % ك بمجتمع البحث المقابلةارتباط 
 00 00 مرتبطة تماما

 00 00 مرتبطة
 100 08 غیر مرتبطة تماما
 100 08 مجموع التكرارات

  
تي ال الرسائل لم ترتبط بمجتمع البحث في جمیع  المقابلة یتضح من ھذا الجدول أن

سواء أكان ھذا  البحث، فھي لم تطبق نھائیا مع مجتمع المقابلة كأداة لجمع البیاناتاختارت 
  .المجتمع قد بحث بالمسح الشامل أو بعینة

  
  

 یوضح توفر الشروط المنھجیة في إعداد المقابلة ) : 45(الجدول رقم 
 

 % ك توفر الشروط المنھجیة 
 00 00 متوفرة تماما

 00 00 متوفرة
 100 08 غیر متوفرة تماما
 100 08 مجموع التكرارات

  
یتضح من ھذا الجدول أن المقابلة كأداة لجمع البیانات لم تتوفر فیھا نھائیا الشروط 

، حیث ال المقابلة المنھجیة الخاصة بإعدادھا، و ھذا في جمیع الرسائل الجامعیة التي اختارت
  .و یحدد فیھ محاور مقابلتھ الذي یعده الباحث المقابلةوجود لدلیل ھذه 

  
 في الرسائل الجامعیة المقابلةیوضح توظیف ) : 46(الجدول رقم 

 
 % ك  المقابلةتوظیف 
 00 00 وظفت

 100 08 لم توظف
 100 08 مجموع التكرارات
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لم یتم توظیفھا من قبل الرسائل التي اختارتھا  المقابلةیتضح من ھذا الجدول أن  
  .كأداة لجمع البیانات

ھذا على الرغم من إشارة بعض الرسائل إلى أنھا استخدمتھا في مقابلة مدیر الثانویة 
إلخ نقول ھذه لیست مقابلة كأداة منھجیة ...أو مدیر المصنع أو مع األطباء أو مع القابالت

تستعمل لجمع البیانات من مجتمع البحث، بل ھي لقاءات تسھل للباحث مھمة بحثھ في 
  .المیدان
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  : أداة االستمارة: اثالث
  
  

 في الرسائل الجامعیة  ةیوضح تبریر اختیار االستمار) : 47(الجدول رقم 
  

 % ك تبریر اختیار
 60 06 مبرر

 40 04 غیر مبرر
 100 10 مجموع التكرارات

 
بررت اختیارھا  الرسائل الجامعیةمن  %) 60(یتضح من ھذا الجدول أن نسبة 

ارتباطھا بموضوع البحث، : و ھي تبریرات تتمحور حول اتكأداة لجمع البیانلالستمارة 
الحصول على بیانات دقیقة، سھولة معالجة بیاناتھا، تحقیق أھداف البحث، خصوصیة 

  .مجتمع البحث، التقید بعدم الخروج عن الموضوع
من الرسائل لم تبرر ھذا االختیار، ھل ألنھا تعتبر  %) 40(نسبة في حین نجد أن 

  دیم الجدوى؟ أم أنھا لم تبرره سھوا؟ھذا التبریر ع
  

  تساؤالت أو الفروضبال االستمارةیوضح ارتباط ) : 48(الجدول رقم 
 

 % ك بالتساؤالت أو الفروض االستمارةارتباط 
 100 10 مرتبطة تماما

 00 00 مرتبطة
 00 00 غیر مرتبطة تماما
 100 10 مجموع التكرارات

       
في جمیع الرسائل الجامعیة قد ارتبطت  ستمارةاالیتضح من ھذا الجدول أن 

  .البحث و فروض تبالتساؤال
الخاصة بمنھج تحلیل المضمون ارتبطت بفروض البحث، وھنا  االستمارةفحتى 

ھذه التي أسماھا الباحث  - بل ھي من حیث مضمونھا و ما حوتھ استمارةنقول أنھا لیست 
  .البیانات في منھج تحلیل المضمون تمثل فئات التحلیل التي ھي أداة لجمع - استمارة

و وجودھا  االستمارة، ھل ھو ھوس االستمارةلماذا أسماھا الباحث ب: و ھنا نتساءل
  الذي أصبح أمرا حتمیا و لوحة في غیر الموضع المناسب؟

  
 بمنھج البحث  االستمارةیوضح ارتباط ) : 49(الجدول رقم 

 
 % ك بالمنھج االستمارةارتباط 
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 10 01 مرتبطة تماما
 90 09 مرتبطة

 00 00 غیر مرتبطة تماما
 100 10 مجموع التكرارات

  
ارتبطت فیھا  الرسائل الجامعیة من%)  90(نسبة یتضح من ھذا الجدول أن 

على اعتبار أن المناھج المستخدمة فیھا . بمنھج البحث فیھا كأداة لجمع البیانات االستمارة
  .تحتمل جمع البیانات بأكثر من أداة

 تماما بمنھج البحث و ھو منھج االستمارة إال أن ھناك رسالة واحدة ارتبطت فیھا
، و قد یبدو ھذا األمر غریبا، إذ كیف یمكن ألداة تستعمل لجمع بیانات في تحلیل المضمون

  !.بحث مجتمعھ وحدات بشریة مع منھج یستعمل أصال مجتمعھ وحدات وثائقیة؟
حقیقة األمر مجرد تسمیة من صاحب الرسالة في  االستمارةإن تفسیر ذلك أن ھذه 

منھج تحلیل لكنھا في الواقع فئات التحلیل التي ھي األداة الوحیدة لجمع البیانات في 
  !!. ، و بدل من أن یسمي الباحث أداة بحثھ بفئات التحلیل سماھا االستمارة؟المضمون

  
 بمجتمع البحث  االستمارةیوضح ارتباط ) : 50(الجدول رقم  
 

 % ك بمجتمع البحث االستمارةتباط ار
 100 10 مرتبطة تماما

 00 00 مرتبطة
 00 00 غیر مرتبطة تماما
 100 10 مجموع التكرارات

  
قد ارتبطت تماما بمجتمع البحث في جمیع  االستمارةیتضح من ھذا الجدول أن  

 استعملت في التي االستمارةف. أنھا تكیفت مع طبیعة ھذا المجتمع ثالرسائل الجامعیة حی
تي مجتمع البحث فیھا وحدات بشریة، كان تطبیقھا فیھ یتوقف على حجم ھذا الرسائل ال

و قد كان ذلك في تسع رسائل من مجموع . المجتمع، و مستواه التعلیمي و حتى خصوصیتھ
  %). 90(عشرة و ھو ما مّثل 

ارتبطت فقد ) حسب تسمیة صاحب الرسالة(أما الرسالة التي استعملت االستمارة 
تماما ھي األخرى بمجتمع البحث المكون من وحدات وثائقیة، ذلك أّنھا في مضمونھا فئات 

  .   التحلیل و ھي أداة شدیدة االرتباط بالمجتمع الوثائقي للبحث
  
  االستمارة إعداد یوضح توفر الشروط المنھجیة في) : 51(الجدول رقم  
 

 % ك  االستمارةتوفر الشروط المنھجیة في 
 70 07 توفرة تمامام

 30 03 متوفرة
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 00 00 غیر متوفرة تماما
 100 10 مجموع التكرارات

  
في الرسائل توفرت فیھا  یتضح من ھذا الجدول أن االستمارة كأداة لجمع البیانات

و قد شملت ھذه النسبة كذلك %)  70(جمیع الشروط الخاصة باالستمارة و ذلك بنسبة 
نھا فئات التحلیل، فھذه األداة األخیرة كانت شاملة في تعریفھا االستمارة التي ھي في مضمو

  .غیر متناقضة
 30(أما الرسائل التي لم تتوفر فیھا جمیع الشروط الخاصة باالستمارة فقد مثلت نسبة 

، و ھنا نقول إن الشرط الذي لم یتوفر و جعلنا ال نحكم على االستمارة بعدم التوفر التام %) 
سؤاال ، و ھذا من الناحیة  50یھا، ھو أن عدد األسئلة فیھا قد تجاوز للشروط المنھجیة ف

سؤاال كما أشرنا إلى ذلك  30المنھجیة غیر مقبول، حیث أن أسئلة االستمارة تكون في حدود 
فإّنھ ال یجب أن یتجاوزھا بالنصف  30في الجانب النظري، و حتى و إن تجاوز عدد األسئلة 

  .    سؤاال 45أي 
  

 في الرسائل الجامعیة االستمارةیوضح توظیف ) : 52(قم الجدول ر
 

 % ك االستمارةتوظیف 
 100 10 وظفت

 00 00 لم توظف
 100 10 مجموع التكرارات

 
الجامعیة، فقد في الرسائل وظفت في جمیع  یتضح من ھذا الجدول أن االستمارة 

  .كانت ھي األداة الوحیدة التي جمعت بھا بیانات البحث
ستمارة التي ھي فئات التحلیل وظفت، حیث طبقت ھذه الفئات على محتوى و حتى اال

  .صفحة جریدة النصر، و جمعت البیانات التي تحتاجھا الرسالة بواسطتھا
  

قد استخدمت ثالث أدوات لجمع  لرسائل الجامعیةا بدأنا بحثنا ھذا، فوجدنا: ختاّما نقول
   .البیانات ھي المالحظة و المقابلة و االستمارة

       
فوجدناھا لم توظف المالحظة و الرسائل ختمناه بتقصي آخر خطوة في بناء ھذه 

و أداة لم تذكر في البحث لكنھا موجودة و وظفت و ھي فئات  االستمارةالمقابلة، و وظفت 
  .التحلیل

لرسائل فاالستمارة، و فئات التحلیل ھما األداتین المستخدمتین فعال لجمع البیانات في ا
یة، و رأیناھما أداتین ملتزمتین بجمیع المعاییر المنھجیة الخاصة بأدوات جمع الجامع
  .البیانات

ملتزمة  الرسائل الجامعیة و ھنا نقول إن أدوات جمع البیانات المستخدمة فعال في
  .؟لرسائل الجامعیةبالمعاییر المنھجیة، فھل التزامھا ھذا سیساھم في تكامل البناء المنھجي ل
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  :خالصة

  
لرسائل ذاك ھو فصلنا عن أدوات جمع البیانات كخطوة من خطوات البناء المنھجي ل

، و الذي تطرقنا فیھ إلى كل ما یتصل بھذه األدوات نظریا، حیث حددنا المعاییر الجامعیة
، و ھي المعاییر نفسھا التي مثلت فئات األدوات ھذهالمنھجیة التي یحتكم إلیھا في تقویم 

  .تي صنفناھا وفقا لطبیعة موضوع بحثنا ھذا، و تماشیا مع منھج تحلیل المضمونالتحلیل ال
  

وقفنا على  الرسائل الجامعیةفي  أدوات جمع البیاناتالفئات على  ھذهو بتطبیقنا ل
  :جملة من الحقائق مفادھا

، بحیث ذكرت في البحث و لم توظف و ھي األدوات ھذهأن ھناك إقحام لبعض 
  !.، فلماذا ھذا اإلقحام؟لةالمالحظة و المقاب

أداة  كو ھناك أداة وظفت لم یذكر اسمھا، فلماذا ھذا الحرج في التسمیة؟ بینما ھنا
  .ذكرت و وظفت و تلك ھي االستمارة

  !.المالحظة و المقابلة؟فلماذا لم توظف 
لرسائل سیساھم في تحقیق التكامل المنھجي ل فئات التحلیلو ھل توظیف االستمارة و 

  ؟ةالجامعی
  

  .ذاك ھو محور اھتمامنا في خاتمة ھذا الفصل
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  :الخاتمة 

حاولنا في ھذا البحث الوقوف على أوجھ القوة والضعف في الرسائل الجامعیة ، بتحلیلھا 
  .نقدیا معتمدین على المراجع العلمیة 

ؤلین الخاصین طت التساغحلیلنا لھذه الرسائل من خالل الفئات التي صنفناھا و التي ت في و 
  : بھذا البحث و ھما 

  ماذا استعملت الرسائل الجامعیة في بنائھا المنھجي؟  -  
  كیف استعملت الرسائل الجامعیة ھذا البناء ؟  -  

  : و صلنا الى جملة من الحقائق مفادھا   
  : الرسائل الجامعیة استعملت مجموعة من الخطوات ھي: على مستوى التساؤل األول

  بحث في جمیع الرسائل الجامعیة وجود مشكلة - 
  .استخدمت تساؤالت بحث كما استخدمت الفروض - 
المنھج الوصفي ، التاریخي ، المقارن ، دراسة : استخدمت مجموعة من مناھج البحث ھي  - 

كان ھناك سیطرة للمنھج الوصفي على الرسائل الجامعیة  إنو  ،الحالة ، تحلیل المضمون
  %).70(بنسبة 

، بینما لم نجد اال رسالة واحدة اعتمدت %) 90( رسائل الجامعیة العینة بنسبة استخدمت ال - 
ي األكثر استعماال في البحث و ذلك ھعلى المسح الشامل ، ھذا وكانت العینات العشوائیة 

  .من مجموع الرسائل التي اختارت عینة%) 77.79(بنسبة 
، %) 80(ھي المالحظة بنسبة استخدمت الرسائل الجامعیة ثالث أدوات لجمع البیانات  - 

  %.100، االستمارة بنسبة %) 70(المقابلة بنسبة 
  

  : الرسائل الجامعیة استعملت خطوات ھذا البناء كاآلتي : على مستوى التساؤل الثاني 
  .التزمت الرسائل الجامعیة بالمعاییر المنھجیة الخاصة بمشكلة البحث - 
  .نھجیة الخاصة بتساؤالت أو فروض البحثالتزمت الرسائل الجامعیة بالمعاییر الم - 
من الرسائل الجامعیة التزمت بالمعاییر المنھجیة الخاصة بمنھج %) 60(ان ما یمثل نسبة  - 

  .البحث
  .من الرسائل الجامعیة التزمت بالمعاییر الخاصة بمجتمع البحث%) 40(ان ما یمثل نسبة  - 
المنھجیة الخاصة  رزمت بالمعاییمن الرسائل الجامعیة الت%) 10(ان ما یمثل نسبة  - 

  .بأدوات جمع البیانات
  

  : ھذه االجابات جعلتنا نعدل اجابتنا على التساؤل األول وذلك على النحو التالي 
المنھج : الرسائل الجامعیة استخدمت فعلیا ثالثة مناھج فحسب وھي : بانسبة لمنھج البحث

  .لة الوصفي ، منھج تحلیل المضمون ، و منھج دراسة الحا
  :و بالنسبة ألدوات جمع اللبیانات ، استخدمت الرسائل فعلیا أداتین فقط ھما 

  .االستمارة و فئات التحلیل 
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ھل  :و باجابتنا على ھاذین التساؤلین یمكننا االجابة على التساؤل الرئیسي لبحثنا ھذا و ھو  
   الرسائل الجامعیة تلتزم بناء منھجیا متكامال ؟

  
الرسائل ، و جدنا رسالة واحدة التزمت في جمیع خطواتھا بالمعاییر في تحلیلنا لھذه 

  .المنھجیة ، و ھو التزام حقق لھا التكامل المنھجي لبنائھا 
من مجموع الرسائل ، و ھي نسبة ضعیفة جدا ، ال یمكن %) 10(و ھو تكامل مثل بنسبة  

  .أن نعمم بھا ھذا التكامل على جمبع الرسائل الجامعیة
الرسائل الجامعیة في جامعة منتوري قسنطینة ال تلتزم بناءا منھجیا : قول و علیھ ن 

  .متكامال
  

  :نتیجة دفعتنا الى طرح جملة من التساؤالت 
اذا كان تحدید مشكلة البحث و صیاغتھا من أصعب األمور التي تواجھ الباحثین ، و اذا  و

لما كان ھذا التحدید واضحا كان ھذا التحدید تتوقف علیھ باقي خطوات البحث ، حیث أنھ ك
  .كلما اتضحت معھ ھذه الخطوات

اذا كانت التساؤالت أو الفروض تعمل كموجھات تقود الى تحدید مختلف االجراءات  
  .المتصلة بالمشكلة ، و ترسم معالم الطریق الذي یسلكھ البحث في حل مشكلة بحثھ

   الخطوات ؟ لماذا لم تساھم مشكلة البحث في وضوح باقي :فاننا نتساءل 
   مل الفروض على رسم معالم الطریق المتبع لمعالجة المشكلة ؟علماذا لم ت و 

فبالرغم من التزام المشكلة ، و التساؤالت أو الفروض بالمعاییر المنھجیة الخاصة بھما في 
   !!قي الخطواتباھذا االلتزام لم یتحقق في  إال أنجمیع الرسائل الجامعیة ، 

  
وجدنا سیطرة شبھ كلیة للمنھج الوصفي على الرسائل الجامعیة ،  البحثمستوى منھج فعلى 

  .وضوع مو التبریر الوحید الستخدامھ في البحث ھو مالءمتھ لل
ھل المنھج الوصفي ھو المنھج المالءم فعال للمواضیع المتناولة في الرسائل : نتساءل  ناو ھ 

  !ا ؟الجامعیة على تنوعھا و اختالف صفاتھا و تمیز أبعادھ
ھل استخدام المنھج الوصفي یعتبر بدیال للمناھج األخرى التي لم یتمكن منھا الباحث ، أو  

  ھو استخدام بدافع التقلید ال غیر ؟  ویفھا ؟ أظیجد صعوبة في تو
  
أین الرسائل الجامعیة من الموضوعیة كمقوم من مقومات البحث  :و ھنا نقول   

ن یكون اختیار موضوعیا مبني على أبحث یجب اذا كان اختیار منھج ال االجتماعي ؟
مبررات مؤسسة ، ال على امكانیات الباحث و اعتقاداتھ ، و محاولة لفرض منھج معین یعتقد 

  .في سھولة استخدامھ
وجدنا من استخدم في بحثھ عینة لم نجدلھا أي تصنیف ، فضال مستوى مجتمع البحث على  

ي الطریقة التي تحدد درجة تمثیل العینة لمجتمع عن عدم وضوح طریقة اختیار العینة ، و ھ
البحث ، و مع عدم وضوح طریقة اختیار العینة یكون تمثیلھا لمجتمع البحث غیر صادق و 

  .في البیانات المجمعة من وحدات ھذه العینة  قوثمن ثم عدم الو
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ة و الرسائل ذكرت المالحظة و المقابل أن وجدنا: مستوى أدوات جمع البیانات و على 
ھذه األدوات لم توظف اال االستمارة و أداة أخرى لم لاالستمارة اال أنھا في االستخدام الفعلي 

  .تذكر ھي أداة فئات التحلیل
نسأل لماذا ھذا االقحام للمالحظة و المقابلة ؟ ھل ألن تطبیق ھذه األدوات صعب  ناو ھ 

  میدانیا ؟ أم أن الباحثین غیر متمكنین منھا ؟ 
ھذه السیطرة ألداة االستمارة في الرسائل الجامعیة ؟ ھل ألنھا أداة سھلة كما جاء ثم لماذا  

  اختیارھا كأداة ؟ تفي بعض تبریرا
طبیعة : و ھنا نقول أن اختیار األداة ال یكون عشوائیا بل تحكمھ جملة من العوامل منھا  

  .عة مجتمع البحث موضوع البحث ، طبیعة المنھج المتبع ، طبیعة البیانات الالزمة ، طبی
و لماذا اإلحجام في ذكر أداة فئات التحلیل في البحث و تعویضھا باالستمارة ، على  ،ھذا

الرغم من أنھا األداة الوحیدة التي ارتبطت بمنھج البحث ارتباطا تاما و توفرت فیھا جمیع 
  ؟الشروط المنھجیة الخاصة باعدادھا 

  !!جعل البحث أكثر عملیة ؟ھل ذكر اسم االستمارة بدل فئات التحلیل ی
یؤكد االعتقاد الخاطئ بأن البحث المیداني ھو تطبیق ،ام جحاإل افي الحقیقة مثل ھذ

  .ستمارةلال
   

و على ضوء ھذه التساؤالت و ما صاحبھا من تفسیرات استفھامیة نرى ، أن الرسائل 
تیار المنھج تحقیق ھدف البحث ، حیث أن ھدفھا  تمثل في اخ إلى سعىالجامعیة لم تكن ت

  .ال للبحث و تطبیق أداة االستمارة یالوصفي سب
  .و ھو الھدف الذي أبعدھا عن المعالجة السلیمة للمشكالت التي طرحتھا 

  
ان عدم التكامل المنھجي في بناء الرسائل الجامعیة ھي نتیجة البحث ، و ھي تحتاج الى   

  .من تأثیرات على األجیال الالحقة مزید من البحث قصد الوقوف على أسبابھا و ما قد تحدثھ 
   في ھذا البناء المنھجي غیر المتكامل ؟ بباھل ضعف تكوین الباحثین یعد س: و ھنا نسأل 

لكنھم تلقو من المقاییس ذات الصلة الوثیقة بالبحث االجتماعي و اجراءاتھ  ،لنرجع ونقول
نجاز بحوث بمستوى إ من –في اعتقادنا  –المنھجیة ، خالل سنوات تدرجھم ، ما یمكنھم 

قدمھ كتفسیر لعدم تكامل الرسائل الجامعیة المنجزة من قبل نھذا السبب ،ومقبول على األقل 
الطلبة ، فماذا عن الرسائل التي أنجزت من قبل أساتذة    أعدوھا و ھم یمارسون التعلیم في 

  .الجامعة ، و یلقنون المعارف للطلبة لالستفادة منھا نظریا و منھجیا 
االستاذ الجامعي یفترض فیھ أن یكون ملما باجراءات البحث االجتماعي عامال على  أن ثحی

تطبیقھا في بحوثھ ، فھو قدوة للطلبة ، ناصحھم ، و مرشدھم ، و موجھھم فیما یواجھونھ من 
  .صعوبات في مجال البحث االجتماعي 

ھم بالمعاییر المنھجیة أساتذة وجدناھم في بحثنا ھذا ،  سواسیة مع الطلبة في عدم التزام
  : للبحث ، و فھمھم الخاطئ لكثیر من األمور المنھجیة و التي نذكر منھا 

  
معالجتھا الل الفھم الخاطئ للمنھج التاریخي ، و الذي یتناول الظاھرة االجتماعیة من خ

علمیا من أجل التنبؤ بما ستحدثھ من تأثیرات في المستقبل ، و ما یتبع في ھذا المنھج من 
د مصادر المعلومات و المادة المجمعة ، فالمنھج التاریخي لیس ھو الخلفیة قطوات ، منھا نخ
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التاریخیة للبحث أو لبعض فصولھ ، فتلك تغطیة تاریخیة و ھناك فرق بین المنھج التاریخي 
  .المرتبط بالبحث التاریخي و بین التغطیة التاریخیة للموضوع والتي قد تكون في أي بحث

  
مصدر من مصادر جمع البیانات في البحث فھي الخاطئ للوثائق و السجالت ،  الفھم  -  

  .أداة لجمع البیانات  تاالجتماعي ، و لیس
  
الفھم الخاطئ للمالحظة و المقابلة ، و ھما أداتین من أدوات جمع البیانات من أفراد مجتمع  - 

لمالحظة ، فھما ابلة أو البحث ، تتطلبان اعداد دلیل یلتزم الباحث بھ ، في اجراءه للمقا
ھذا و المقابلة كأداة لجمع البیانات ، لیست  ،یختلفان عن حوار الرجل العادي و مالحظاتھ

حث مع مدیر المصنع ، أو ثانویة أو مركز صحي ، بھدف اھي تلك اللقاءات التي یجریھا الب
  .تسھیل مھمتھ في المیدان 

  
و أدوات جمع البیانات ، حیث أن توظیف  توظیف المنھج و العینة كیفیتالفھم الخاطئ ل - 

متھا للموضوع و االلتزام ءالفعلي لھا من خالل مال مھذه االجراءات المنھجیة یعني االستخدا
فیھا بالمعاییر المنھجیة التي تمكنھا من تحقیق ھدف البحث الذي الجلھ تم بحث المشكلة ، و 

اءات ، فكل ذلك یمثل معارف ذلك االسترسال في تعریف ھذه االجر ،ال یعني التوظیف
موجودة في مراجع مخصصة لدلك ، و الباحث لیس مطالب بسردھا في بحثھ ، بل ما ھو 
مطالب بھ ھو ترجمة تلك المعارف المنھجیة في البحث من خالل االستخدام الفعلي لھا و 

  .بمنھجیة سلیمة 
  
مل بناءھا المنھجي اال ان الرسائل الجامعیة على الرغم من عدم تكا.... و صفوة القول   

أن فیھا من مواطن القوة ، ما یخطو بھا الى التكامل ، اذا ما وجدت ھذه الرسائل االھتمام 
  .و اعادة التوجیھ 

  
حیث أن أصعب الخطوات في البحث االجتماعي كانت الرسائل متحكمة فیھا وھي تحدید 

  .المشكلة ، و طرح التساؤالت أو صیاغة الفروض 
  لماذا ھذا التحكم في المشكلة و التساؤالت و الفروض ؟  :و ھنا نسأل  

في رأینا ذلك یرجع الى أن الطالب خالل تكوینھ الجامعي یتلقى معارف نظریة بعیدة عن 
الطرح المنھجي النظري للبحث ، عكس المعالجة في التطبیق ، و اال كیف نفسر ھذا التحكم 

  .المنھجیة التطبیقیة لھ 
  

تدرج في المقاییس الخاصة بمنھجیة اعداد البحث االجتماعي التطبیق  اذن على الجامعة أن
  الفعلي لھذه المنھجیة في المیدان ، و السیما كیفیة تطبیق المالحظة و المقابلة میدانیا 

وعلى الباحث كذلك ، أال یكتفي بالمعارف التي تلقاھا في مدرجات الجامعة ، ألن ھذه  ،ھذا
في الكتب و المراجع و المجالت و  ،أما تفاصیلھا فموجودةسیاتاألخیرة لن تعطیھ اال االسا

  .و التي یفترض إطالع الباحث علیھا ...الدوریات العلمیة 
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مثل موضوعا ال تكفیھ ھذه یان أسباب عدم تكامل البناء المنھجي للرسائل الجامعیة   
یلة بالكشف عن ھذه عالجھ ، بل یتطلب منا بحثھ بالدراسة العلمیة المنظمة الكفنالسطور كي 

األسباب و تقدیم الحلول لمعالجتھا و من تم الوصول بالرسائل الجامعیة الى التكامل في 
  .و تنمیة المجتمع  بناءھا ، و أداء دورھا باعتبارھا بحث علمي یساھم في خدمة 
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1996 .  
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الضحیان ، عبد اهللا الدلیمي ، المنھجیة والرسائل الجامعیة العربیة ،  ضحیانسعود بن  – 2  
،  26، تصدرعن مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، المجلد  العلوم االجتماعیة مجلة
  . 1998، شتاء  04العدد 

مجلة العلوم مراد زعیمي ، أدوات البحث االجتماعي محدداتھا ومجاالت استخدامھا ،  – 3 
  . 2003، جوان  19العدد : ، جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر  االنسانیة

، منشورات  مجلة العلوم االنسانیةیو ، مالحظات حول انجاز مذكرة التخرج ، ضیل دلف 4
  . 1995،  06جامعة قسنطینة ، سلسلة ج ، العدد 

  
  : محاضرات ومؤتمرات : رابعا 

عبد الرحمان عدس ، البحث التربوي في العالم العربي بین الواقع والطموحات ، ورقة  – 1 
ي الوطن العربي ، الى أین؟ عمان المملكة األردنیة ف مؤتمر البحث التربويمقدمة الى 
  . 1998نوفمبر  5/  3الھاشمیة ، 

ث العلمي ، المركز العلمي للبحوث التربویة لدول البحعبد الغني النوري ، أساسیات  – 2 
التي ألقیت في الدورة  مجموعة المحاضراتالخلیج ، مكتب التربیة العربیة لدول الخلیج ، 

  . 1982 – 1980ولى في البحث التربوي ، التمھیدیة األ
فؤاد أبو حطب ، نحو استراتیجیة قومیة للبحث التربوي في الوطن العربي ، ورقة  – 3 

في الوطن العربي الى أین ؟ عمان المملكة األردنیة  مؤتمر البحث التربويعمل مقدمة الى 
  . 1998نوفمبر  5/  3الھاشمیة ، 

،  المنھجیة سلسلة محاضرات فيینة في البحوث االجتماعیة ، فضیل دلیو ، أنواع المعا – 4 
  . 1997، معھد علم االجتماع ، جامعة قسنطینة ، مارس ) غیر منشورة ( 
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   :قائمة الرسائل الجامعیة): 1(الملحق رقم 
بھذه الرسائل لن التعریف  وھي الرسائل العشر التي مثلت عینة البحث ، وفي

الكامل ، وذلك تفادیا للتشھیر أو اإلحراج ، لكننا بأصحابھا  لقب و إسم  نذكر
  .صاحب الرسالةلقب و إسم  ن لكل من تحقیقا للموضوعیة سنشیر للحرفین األولی
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  :بحثبحثــــــص الص الــخــخململ
  

حاولنا يف هذا البحث الوقوف غلى مواطن القوة و الضعف يف الرسائل اجلامعية، لتحليلها نقديا معتمدين على       
  .املراجع العلمية

  هل الرسائل اجلامعية تلتزم بناءا منهجيا متكامال؟: يف حتقيقنا هلذا اهلدف طرحنا تساؤال رئيسيا مفاده      
  :تساؤل، تساؤلني فرعيني مهاوقد ضم هذا ال

  ماذا استعملت الرسائل اجلامعية يف هذا البناء؟  - 
 كيف استعملت الرسائل اجلامعية يف هذا البناء؟  - 
إجابتنا على هذه األسئلة، اتبعنا منهج حتليل املضمون، و استخدمنا أدواته املتمثلة يف فئات و وحدات التحليل، يف      

  .عة من الفئات كانت مغطية خلطوات هذا البناء و املعايري اليت حتقق له التكاملحيث قمنا بتصنيف جممو
  .جمموعة من الرسائل اجلامعية اخترناها بطريقة عشوائية بسيطة هذه الفئات طبقناها على حمتوى

  :فتوصلنا إىل اإلجابة على التساؤلني املطروحني يف البحث
  ::ائل اجلامعيةائل اجلامعيةإجابة التساؤل األول متثلت يف أن الرسإجابة التساؤل األول متثلت يف أن الرس  - 

  .توفرت على مشكلة حبث •
 استخدمت تساؤالت و فروض •
 .استخدمت املنهج الوصفي، حتليل املضمون و دراسة احلالة، و إن كانت السيطرة للمنهج الوصفي •
 .استخدمت املسح الشامل و كذلك العينة، و إن كانت العينات العشوائية هي املسيطرة •
ات و كذلك فئات التحليل، و إن كانت السيطرة استخدمت االستمارة كأداة جلمع البيان •

 .لالستمارة
  ::إجابة التسائل الثاين متثلت يفإجابة التسائل الثاين متثلت يف  - 

  % 100نسبة . التزمت الرسائل اجلامعية باملعايري املنهجية اخلاصة  مبشكلة البحث •
 % 100 نسبة. التزمت الرسائل اجلامعية باملعايري املنهجية اخلاصة بالتساؤالت و الفروض •
 % 60 ةنسب. سائل اجلامعية باملعايري املنهجية اخلاصة مبنهج البحثالتزمت الر •
 % 40نسبة  .التزمت الرسائل اجلامعية باملعايري املنهجية اخلاصة مبجتمع البحث •
  % 10نسبة. التزمت الرسائل اجلامعية باملعايري املنهجية اخلاصة بأدوات مجع البيانات •

  
الرسائل اجلامعية جبامعة : الرئيسي على النحو التايلت اإلجابة على التساؤل وباإلجابة على هذين التساؤلني مت       

  .منتوري قسنطينة ال تلتزم بناء منهجيا متكامال
عدم تكامل هذا البناء املنهجي إال أن الرسائل اجلامعية فيها مواطن قوة متثلت يف التمكن و التحكم يف و برغم       

 .أو فروضهامشكلة البحث و صياغة تساؤالا 



Résumé de la thèse 
 

ous avons tenté dans cette thèse de dégager les points forts et les points faibles des 
thèses  universitaires afin d’en établir l’analyse critique en nous basant sur les 

référents scientifiques. 
Pour atteindre ce but nous nous sommes posé une question fondamentale : est ce 

que les thèses universitaires se basent sur des structures méthodologiques fiables ? 
Cette question donna naissance à deux autres questions connexes qui sont :  
- qu’est ce que les thèses universitaires ont utilisé comme éléments de cette 

structure ? 
- comment ont-elles utilisées les dits éléments ? 

 
Dans notre réponse à ces questions nous avons suivi la démarche de l’analyse de 

contenu et utilisé les moyens présents dans ses catégories et unités d’analyse. Nous avons 
opté pour  un ensemble de catégories sous-jacentes dans l’élaboration de cette structure et 
les normes lui permettant une certaine complémentarité. 
Cette démarche, nous l’avons appliqué  à un choix aléatoire simple de thèses. 

 
Ayant abouti à la réponse aux questions posés par notre contribution, nous 

avons constaté : 
 

A)  Il ressort de prime abord que  les thèses universitaires : 
- disposent d’un sujet de recherche ; 
- d’hypothèses et de référents ; 
- exploitent la méthodologie descriptive ; l’analyse de contenu et l’étude des cas 

(quoique la méthodologie descriptive jouie de la prééminence.) 
- exploitent l’exposition exhaustive et les particularités (quoique les particularités 

aléatoires soient prédominantes.) 
- utilisent le recensement comme outil d’accumulation des données et également les 

unités d’analyse (bien que le recensement soit prioritairement exploité.) 
 

B)  concernant la réponse à la seconde question  il ressort que : 
 - à 100%, les thèses universitaires s’orientent sur les structures méthodologiques 
particulières aux sujets d’analyse ; 
 - à 100 %, elles s’orientent sur les questionnements et les hypothèses ; 
 - à 60%, elles s’orientent sur la méthodologie de recherche ; 
 - à 40 % elles s’orientent sur les ensembles de recherche ; 
 - à 10 % elles s’orientent sur les outils de collecte de données. 
 

En répondant à ces deux questions subsidiaires nous avons abouti à la réponse à la 
question principale de la façon suivante : 
Les thèses universitaires de l’université Mentouri de Constantine ne jouissent pas d’une 
structure méthodologique fiable. 
Mais malgré cette carence il reste que les thèses en question disposent de certains points 
forts concrétisés par la maîtrise des sujets et l’exposé de leurs questionnements et 
hypothèses.  

N



Summary of the thesis 
 

e tempted in this thesis to clear the strong points and the weak points of the 
academic theses in order to establish the critical analysis of it while basing us on 

the scientific norms. 
To reach this goal us is put us a fundamental question: do the academic theses 

take the reliable methodological structures as a basis? 
This question gave birth to two other related questions that are:  
- What did the academic theses use like elements of this structure? 
- How did they use the so-called elements? 

 
In our answer to these questions we followed the gait of the content analysis and used 

the present means in his/her/its categories and units of analysis. We opted for a set of 
categories underlying in the development of this structure and norms him permitting a 
certain complementarily. 
This gait, we applied him to a simple uncertain choice of thesis. 

 
Having succeeded to the answer to questions put by our contribution, we noted: 
 

A) He is evident from bonus access that the academic theses: 
- Arrange a topic of research; 
- Of hypotheses and references; 
- exploit the descriptive methodology; the analysis of content and the survey of 

cases (although the descriptive methodology enjoyed the pre-eminence.) 
- Exploit exhibition exhaustive and particularities (although random particularities 

are predominant.) 
- use the census as tool of data accumulation and also units of analysis (although 

the census is exploited in first priority.) 
 

B) Concerning the answer to the second question he/it comes out again that: 
 - To 100% the academic theses move on the particular methodological structures 
to topics of analysis; 
 - To 100% they move on to questions and hypotheses; 
 - To 60% they move on the methodology of research; 
 - To 40% they move on wholes of research; 
 - To 10% they move on tools of data collection. 
 

As answering to these two subsidiary questions us succeeded to the answer to the 
main question of the following way: 
The academic theses of Constantine University Mentouri don't enjoy a reliable 
methodological structure. 
But in spite of this defaulting he/it remains that theses in question arrange certain strong 
points concretized by the restraint of topics and the exposition of their questions and 
hypotheses.  

W


