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12- Accounting for Management and 

Decision Making. 
13- Basics of Managerial Economics. 
14- Economic Feasibility Studies. 
15- Health, Safety and Environment. 
16- Wellness Guidelines: Healthful Life. 
17- General Lectures Directory. 

  رسالة المشروع
ري الب والخ ارات الط ع مه ات رف ن الجامع جين م

ى   سريع ف دماج ال ى االن ساعدتهم عل ة لم المختلف
ة    ع حاج ب م ا يتناس اراتهم بم قل مه ع وص المجتم

  .البحث العلمى وسوق العمل
  

  مطبوعات البرامج التدريبية
  عربيةالالكتب 

  .ساليب تنميتهاأ طرق قياسها و:المحاجة -١
 .القواعد اللغوية األساسية للكتابة العلمية -٢
امج    دلي -٣ ن برن رج م شروعات التخ ة "ل م تنمي

 ."مهارات البحث العلمى
 .التخطيط والرقابة -٤
 .التفكير النمطى واإلبداعى -٥
 . للبحثالمقترح المشروع  البحث وآتابةمناهج -٦
 .حصائى للبياناتالتحليل اإل -٧
 .الفرق والعمل الجماعىتكوين  -٨
 .المخاطروإدارة تقييم  -٩
  .تصال مهارات اال-١٠
 . مهارات التفاوض-١١
 .القدرة والمهارة واالسلوب: التفكير التحليلى -١٢
  .حل المشاآل وصنع القرار -١٣
 .إدارة الضغوط -١٤
 .المحاسبة لإلدارة وصنع القرار -١٥
 .قتصاد اإلدارىساسيات االأ -١٦
 .قتصاديةدراسات الجدوى اال -١٧
ستدامةال -١٨ ة الم ة والتنمي ى اإل: بيئ ار المعرف ط

 .التقييم المحاسبىو
 .حياة صحيةمن أجل : إرشادات الصحة العامة -١٩
  . وتنميتهالمشروعات الصغيرة إنشاء ا-٢٠
  موقع المشروع على شبكة اإلنترنت  .معاصرةالموضوعات  أضواء حول ال-٢١

www.Pathways.cu.edu.eg  
  

  . جامعة القاهرة– آلية الهندسة – ز تطوير الدراسات العليا والبحوثمرآ: الناشر
  +)٢٠٢ (٥٧٠٣٦٢٠:   فاآس    +) ٢٠٢ (٥٦٧٨٢١٦، +)٢٠٢ (٥٧١٦٦٢٠: ت

 capscu@capscu.com:  بريد إلكترونى   www.capscu.com: نترنتالموقع على شبكة اإل



 

  
  
  

  مناهج البحث

   المشروع المقترح للبحثةوكتاب
  
  
  إعداد

  سامى طايع. د.أ
   جامعة القاهرة-كلية اإلعالم 

  

  

  ترجمة

  سلوى فتحى أحمد. د
  
  القاهرة
٢٠٠٧  



 

  

   المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث
  

  ٢٠٠٧رس الطبعة األولى ما
  

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية :الناشر

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  

  +)٢٠٢ (٥٦٧٨٢١٨ – ٥٧١٣٨٥٢ - ٥٦٧٨٢١٦ - ٥٧١٦٦٢٠ :ت

  +)٢٠٢ (٥٧٠٣٦٢٠ :فاكس

  www.capscu.com :موقع المركز على شبكة اإلنترنت

  www.Pathways.cu.edu.eg: وقع المشروع على شبكة اإلنترنتم

  eg.edu.Pathways@Pathways :لكترونىاإلبريد ال
  

  ٥٦٧٠/٢٠٠٧ :رقم اإليداع بدار الكتب المصرية
  

 ISBN 977-403-134-2 :الترقيم الدولى
  

ال يسمح بطبع أو نسخ أو تصوير هذا اإلصدار أو أى            و جميع الحقوق محفوظة  

  .جزء منه إال بعد الحصول على إذن كتابى مسبق من الناشر



 أ  
 

  

  شكر وتقدير
  

الطرق المؤدية إلى التعليم العـالى      "يتقدم منسق المشروع بالنيابة عن إدارة مشروع        

مؤسسة فورد األمريكية لتقديمها الدعم للتعليم العالى       ، بخالص شكره وتقديره ل    "بمصر

ويتقـدم فريـق إدارة     .  والدراسات العليا واألنشطة البحثية والتدريبية فـى مـصر        

إيما باليفير، مدير مكتب مؤسـسة      / المشروع أيضا بخالص الشكر والتقدير للدكتورة     

لعالى وجميع العـاملين    دينا الخواجة، مدير برامج التعليم ا     / فورد بالقاهرة والدكتورة  

 لمساندة هـذا المـشروع الـذى توجـت           وافرٍ معنيين بالمكتب الذين ساهموا بجهدٍ    ال

إنجازاته بموافقة المركز الرئيسى لمؤسسة فورد بنيويورك على االستمرار فى تمويله     

  .وتنفيذ المرحلة الثانية
  

القاهرة، وعين  : تونتقدم بالشكر والتقدير إلى السادة المشاركين فى المشروع بجامعا        

شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج؛          

      ا فـى تنفيـذ   الذين ساهم بعضهم فى تنفيذ مرحلته األولى واالنتقالية ويساهمون جميع

كما أن الشراكة مع المجلس القومى      . المرحلة الثانية للمشروع على المستوى القومى     

 وإلـى تنـوع     ،جيل المستقبل أدت إلى ضخ أفكار ومقترحات جديدة       للمرأة وجمعية   

المستفيدين من خدمات وأنشطة المشروع، بحيـث شـملت العديـد مـن الطـالب               

  .والخريجين من الجامعات المصرية
  

وأخيرا، نتوجه بخالص الشكر والعرفان لجميع أعـضاء لجنـة تـسيير المـشروع              

ين والمحاضـرين واستـشاريى المـشروع       والمؤلفين والمنسقين والمدربين والمقيم   

والفرق اإلدارية المعاونة بكافة المحافظات، وجميعهم تم اختيارهم بعناية حتى يتسنى           

تنفيذ المشروع، بجميع مراحله المتعددة، بالنجاح الذى يليق به، على المستوى القومى          

  .وبمعايير الجودة العالمية



 ب  
 

  

  أعضاء لجنة تسيير المشروعالسادة 
 

  الجهة  الوظيفة  االسممسلسل

  منسق المشروع  محسن المهدى سعيد. د.أ  ١
   القاهرةجامعة

  المجلس القومى للمرأة

  جامعة القاهرة  رئيس جامعة القاهرة  على عبدالرحمن. د.أ  ٢

  عين شمسجامعة   رئيس جامعة عين شمس  على العبد. د.أ  ٣

  جامعة أسيوط  رئيس جامعة أسيوط  عزت عبداهللا. د.أ  ٤

  جامعة حلوان  رئيس جامعة حلوان   عبدالحى عبيد.د.أ  ٥

  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا  ماهر جابر. د.أ  ٦

  جامعة جنوب الوادى  رئيس جامعة جنوب الوادى  عباس منصور. د.أ  ٧

  جامعة الفيوم  رئيس جامعة الفيوم  جالل سعيد. د.أ  ٨

  يفجامعة بنى سو  رئيس جامعة بنى سويف  أحمد محمد رفعت. د.أ  ٩

  جامعة سوهاج  رئيس جامعة سوهاج  مصطفى كمال. د.أ  ١٠

  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا السابق  عبدالمنعم البسيونى. د.أ  ١١

  عبدالمتين موسى. د.أ  ١٢
رئيس جامعة جنوب الوادى 

  السابق
  جامعة جنوب الوادى

  مؤسسة فورد  العاليمديرة برامج التعليم   دينا الخواجة. د.أ  ١٣

  المجلس القومى للمرأة  مقرر لجنة التعليم والتدريب  هدى رشاد. د.أ  ١٤

  جمعية جيل المستقبل  نائب رئيس مجلس اإلدارة  معتز األلفى. أ  ١٥

  سمير شاهين. د.أ  ١٦
 جامعة –عميد كلية الهندسة 

  القاهرة
  القاهرةهندسة 

  سعيد مجاهد. د.أ  ١٧
مدير مركز تطوير الدراسات 

  العليا والبحوث
  لقاهرةاهندسة 

  جامعة القاهرة  مدير المشروع  سيد كاسب. د  ١٨
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 مقدمة الناشر
  

يمثل مركز تطوير   و  والتدريب المستمر،  جامعة القاهرة رائدة فى مجال التعليم     ب كلية الهندسة    دعت

 دعائم المراكز البحثيـة الموجـودة بكليـة         ىحدإالدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية       

 بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونيدو التـابعتين        ١٩٧٤مركز عام   الم تأسيس   تولقد  . الهندسة

، ال تهـدف    وحدة ذات طابع خاص   ك وحتى اآلن يعمل المركز      ١٩٨٤ ومنذ عام    .لألمم المتحدة 

تنميـة  التى تهـدف إلـى      ضمن خطة جامعة القاهرة     ألنشطتها  إلى الربح، وتقوم بتمويل ذاتى      

  .المجتمع
  

 كما يقـوم بـإجراء األبحـاث        ،ستشارات الفنية فى جميع التخصصات    قديم اال ويقوم المركز بت  

والهيئـات الحكوميـة    القطاعين العام والخـاص     التطبيقية فى المجاالت التى تطلبها مؤسسات       

يقـوم بإعـداد    و. إلخ...وإجراء دراسات الجدوى وتقييم األصول وخطوط اإلنتاج للمشروعات       

كما أن المركز يقوم بعقد دورات تدريبيـة        .  على تنفيذها  تصميمات المعدات والنظم واإلشراف   

  .ضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة
  

منحة دولية متعاقد عليها بـين جامعـة        فهو  " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "مشروع  أما عن   

ويـدير  . ارات الطالب وحديثى التخرج   ويهدف المشروع إلى تنمية مه     ؛القاهرة ومؤسسة فورد  

طبقـا    جامعـة القـاهرة    –هذا المشروع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة          

 ١٣بتـاريخ    ١٩١٢ – ١٠٢٠منحة رقـم    تفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد        لال

وكذلك اتفاقيـة   ،  ٢٠٠٥ سبتمبر   ١٦ بتاريخ   ١- ١٩١٢– ١٠٢٠، والمنحة رقم    ٢٠٠٢سبتمبر  

  .٢٠٠٦ يوليو ٢٧ الموقعة بتاريخ ٢- ١٩١٢ – ١٠٢٠المرحلة الثانية منحة رقم 
  

صـدار  إنشر العلم والمعرفة للمساهمة فى تنمية المجتمع، تقـرر           المركز فى    وسيرا على نهج  

 بهـدف   ، من أجل المشروع   االمقررات التدريبية التى تم تأليفها خصيص     نسخة باللغة العربية من     

  .اء المكتبات العلمية بمصرإثر
  سعيد محمد مجاهد. د

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثمدير 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  - فى العلوم الهندسية

  ٢٠٠٧           مارس 
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  المشروعتقديم إدارة 
  

ة منحة دولية متعاقد عليها بين جامعهو " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مشروع 

ويهدف المشروع إلى رفع مهارات الطالب والخريجين من  ؛القاهرة ومؤسسة فورد

 وصقل مهاراتهم بما مساعدتهم على االندماج السريع فى المجتمعالجامعات المختلفة ل

ويدير المشروع مركز تطوير الدراسات .  يتناسب مع حاجة البحث العلمى وسوق العمل

جامعات القاهرة، : ، ويشارك فى المشروعامعة القاهرة ج–العليا والبحوث بكلية الهندسة 

وعين شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، 

  .وسوهاج، باإلضافة إلى المجلس القومى للمرأة وجمعية جيل المستقبل

  

ر وفى إطار إعداد وتطوير مقررات تدريبية لتنمية مهارات الخريجين قامت لجنـة تـسيي             

بتحديد المهارات األساسية الالزمة لخريج الجامعة لسد الفجـوة         بمرحلته األولى   المشروع  

 لذا تم التعاقـد     . وبين إمكانيات الطالب عند التخرج     حتياجات البحث العلمى والمجتمع   ابين  

 وتدريس مقررات تدريبية تهدف إلى رفع مهارات خريجى         إلعدادمع أساتذة متخصصين    

  :برامج تدريبية عدة وهىمن خالل الجامعات 
  .تنمية مهارات البحث العلمى -٢          . التفكير واإلدارةتنمية مهارات -١

  . تنمية مهارات التدريس لمدرسى الثانوى-٤.    اكتساب المهارات األساسية لمجال األعمال-٣

  .تنمية المهارات القيادية -٦             .تدريب المدربين -٥

  

طبقًا لنظام جودة شامل، معتمـدا علـى        " ؤدية إلى التعليم العالى   الطرق الم "يعمل مشروع   

التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير وقياس العائد منه، ويتم تطويره من خالل تقييم كـل              

المشاركين بالنشاط لكل العناصر به، وتأخذ إدارة المشروع كافة المالحظات فى االعتبار            

ولذا وبعد أن   .  اقبة والتطوير، ويتم هذا بصورة مستمرة     عند إعادة التخطيط والتنفيذ والمر    

 باللغة اإلنجليزيـة فـى مرحلتـه األولـى          ١٧ كتابا منهم    ٢٠قام المشروع بتأليف ونشر     

 ١٨بتأليف ونـشر    ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(، يقوم المشروع فى مرحلته الثانية       )٢٠٠٥-٢٠٠٢(



 و  
 

 وبهـدف   ،يمى هـذه الـدورات    كتابا باللغة العربية تلبيةً لرغبة العديد من المتدربين ومق        

يجـرى اآلن إدراج بعـض المقـررات        و .استمرارية االستفادة من مخرجات المـشروع     

التدريبية بالمشروع ضمن المقررات الدراسية الرسمية التى تدرس بالكليات، وكذلك إنشاء           

  .برنامج متخصص للتدريب االلكترونى

  

 إدارةمرة من ثمار التعـاون بـين         باإلضافة إلى كونها ث    –ؤكد أن هذه النسخة     نود أن   نو

ليست مجـرد ترجمـة حرفيـة للنـسخة          –  منذ عدة سنوات   المشروع والسادة المؤلفين  

االنجليزيـة  الهنات والمالحظات فـى النـسخة        السادة المؤلفون اإلنجليزية، وإنما تدارك    

 سـلوى فتحـى أحمـد     / سامى طايع، والدكتورة  / نشكر األستاذ الدكتور  ولذا فإننا    السابقة

  .لقيامهما بهذا الجهد

  

لمكتبـات  فى مرحلتـه األولـى      هداء نسخة كاملة من كافة مطبوعات المشروع        إ وكما تم 

فسوف تقوم إدارة المشروع بـنفس العمـل فـى            ومكتبات المهتمين،  الجامعات المصرية 

عملية التطوير مستمرة مـن     مما هو جدير بالذكر أن      و. المرحلة الثانية للمؤلفات العربية   

 باللغة العربيـة     وكذلك من حيث زيادة عدد المقررات      ،لشكل والمضمون لكل مقرر   حيث ا 

  .أو اإلنجليزية

  

وب وعمل دائم   ءالمؤلفين والزمالء الذين ساهموا بجهد د     الختام نشكر السادة األساتذة      فىو

 واآلراء  المخلـص ، ونقدر الجهـد      ليكون بين أيديكم اآلن    الكتاب هذا   ينشرال ينقطع حتى    

  . لكل أعضاء لجنة تسيير المشروع واالستشاريينالسديدة

  

  محسن المهدى سعيد. د                     سيد كاسب. د

  

  منسق المشروع                 مدير المشروع
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   المحتوياتفهرس
  

  

  ١  النتائج التعليمية المستهدفة

  ٣  البحث العلمى: الفصل االول

  ٥   خصائص المنهج العلمى١-١

  ٧   إجراءات البحث٢-١

  ٩  األكاديمى والخاص:  مجاالت البحث٣-١

  ١١  خطوات إجراء البحث: الفصل الثاني

  ١٣   اختيار موضوع البحث١-٢

  ١٤   مصادر موضوعات البحث٢-٢

  ١٦   تحديد جدوى دراسة الموضوع٣-٢

  ١٩   مراجعة التراث العلمى٤-٢

  ١٩   وضع فرض أو تساؤالت البحث٥-٢
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  النتائج التعليمية المستهدفة   المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ١  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  

  النتائج التعليمية المستهدفة
 
  

 اه، سوف تكون قادر   ياتبعد قراءة هذه المادة العلمية وحضور هذا المقرر واستيعاب محتو         

  :على

 المعرفة والفهم •

  .تعريف البحث العلمي -

 .معرفة خصائص البحث العلمي -
 .معرفة شروط وضوابط التعبير والصياغة العلمية -
 .فهم اهمية وظائف الفروض العلمية -
 .جرائات المتبعة في البحث العلميفهم الخصائص واأل -
 .فوائد التحليل الثانوي ومعرفة ماهية -

 المهارات الذهنية •

 .البدائل و الفروضضعوصياغة و -
 .الضعف والمقارنة بين مناهج البحث العلمي مع التركيز على نقاط القوة -
 .تحديد المشكلة ووضع الحلول المتوقعة على أساس منهجية البحث العلمي -
مع الربط ما بين    ) مقاييس الداللة األحصائية  (أستخدام الوسائل المختلفة في التحليل       -

 .المخرجات والنتائج
 .غيرات في إطار مناهج البحثقياس المت -
 .القدرة على عرض النتائج -

 المهارات المهنية •

 .أختيار الطرق البحثية المختلفة على أساس علمي -
 .الفئات المختلفة وتحليل العينات من البيئات وجمع -
 .كيفية حساب حجم العينة المستخدمة وأين تستخدم العينة ومتى -
  .تصميم البحث -
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  ٢  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  للنقلالمهارات العامة والقابلة •

 .ستخدام الحاسب األليا -
 .كيفية العمل في فريق مع القدرة على إدارة الوقت -

 مـستخدما اللغـة المناسـبة لظـروف       تقديم تقرير في صورة مكتوبة وأيضا شفاهيه         •

  .ومخرجات الدراسة أو البحث
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  ٣  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  

  الفصل األول

  ىالبحث العلم
  

  

 الرياضيات، كلمة البحث وكل ما      يعتبر كثير من الناس لبعض األسباب، وربما من بينها كراهية         

ـ اذ ان كلمة بحث تعتبر مصطلح إومع ذلك ف  . كلمة غير محبوبة  ى  من معان  منهتتض ألنهـا تقـدم   ة  قيم

كيف يجيـب    هيتعلم فى بداية حيات    أن   الباحثى  وعل. عليها بدون بحث  ة  جاباإلات ألسئلة يستحيل    إجاب

   :همايين أساس سؤالينى عل

  ؟المطلوبة للبحثة يحصائالخطوات اإلى لبحث، وما هاأساليب يستخدم ى كيف ومت

ى البحث عل ة  يركز طلب  أن   كما يجب  ه البحث وخطوات  إجراءطرق  ة  الباحث معرف ى  كما يجب عل  

  .مجاالت تطبيق البحث

 يات التوصل أساسين، اال أنهما يعتبران من      ئيورغم اختالف تخصص كل من الباحثين واإلحصا      

ات والنمـاذج   جـراء اإلى  حصائويعد اإل . مجال اآلخر ى  مل كل منهما ف   يع أن   نتائج البحث، ويمكن  إلى  

ـ      هذه ويستخدم الباحثون    .ةيحصائاإل  أو يثيرهـا البحـث  ى النماذج لدراسة واستكشاف التـساؤالت الت

يين على فهـم ودراسـة موضـوع        حصائويساعد تضافر جهود كل من الباحثين واإل      . فروض البحث 

  .البحث

  

  

  : تعريف البحث العلمي
  

ـ نه أبScientific Research  ىيعرف البحث العمل بقواعـد  ة عملية استكشاف منظمة ومحكوم

ويـشمل هـذا   . يتم مالحظتهاى  توضح العالقات المفترضة بين الظواهر الت     ى  للفروض والفرضيات الت  

ات البحث المتفـق    إجراء كما يصف    ى،لتعريف البحث العلم  ة  المطلوبة  يساسالتعريف المصطلحات األ  

  .منذ قرونعليها 

ـ ى أساستبدأ بسؤال   بحاث  األالبحث، فأن كل    ة  صل فكر أوبغض النظر عن      أو ةعن ظاهرة معين

  .افتراض معين بخصوصها

  البرامج؟ى باقى  علا معينًايفضل مشاهدو التليفزيون برنامجماذا ل :مثال

  غالبا؟فراد يقرأها األى األجزاء من الصحيفة التى ما ه      
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  تجذب شريحة عريضة من القراء؟ى المجالت التة ف أغلأنواعما       

  من المنتجات؟ة  محددأنواعبيع ى فة فاعلي أو تأثيراكثر ات األعالنما اإل      

ولكـن   .تصميميا جيدا ة  مصممة  من خالل دراسات بحثي    األسئلة هذهى  علة  جاباإلتتم   أن   ويمكن

ـ    أداة   أية الدراسة؟ و  أنواعنوع من   ى  أ: التساؤل عن ى  تكمن المشكلة ف   داة األى  لجمع البيانات تعتبر ه

  األنسب؟

عنـدما  نـه  أدائما صادق،  نه   ما صادق أل   ايًئشن  إ يقولى  عن المنطق الذ  ة  المدافعون بشد ى  وير

ات فهو يستند فـى ذلـك       عالن باإل نال يؤمنا ى  ن والد ات أل إعالننا ال أقوم بعمل     أ: يقول صاحب متجر  

ـ    أو   ئن الشئ السي  إتغير و األشياء ال ت  ن   إ تقولى  على الفكرة الت   ـ     ى  الجيد يظل عل ى نفـس الحـال ف

  .المستقبل

نـه  الشئ صـحيح أل  أن افتراضى عل Method of Intuitionالحدث والتخمين ة وتقوم طريق

من األسـباب مـا يثبـت     هلدي أو ةصحتى  علSelf – Evidenceى دليل ذاتى عل همن داخلى يحتو

ذ يفتـرض   إ البحوث التليفزيونية هذا النمط من التفكير،        اءإجرالباحثون الذين يقومون ب    ويقابل. صحته

شكل مـا مـن     ى  تشتمل عل بحاث  األكل مشروعات    أن   الحدث والتخمين ى  ين بناء عل  مبحوثكثير من ال  

كل أشكال  ة  كما توجد جماعات مختلفة من المستهلكين يتملكها خوف مصحوب برغبة لمقاوم          . المبيعات

 ىيؤد أن   ويمثل هذا التفكير تهديدا يمكن    . غراء للبيع اإل أو   دف المبيعات تستهى  االتصاالت التليفونية الت  

  . تستخدم التليفونى التبحاث األانهيار إلى 

مثال قد يعتقد . المصدرى الثقة فى مدى  قد يؤمن الفرد بشئ ما بناء على،حاالت أخرى وف

ى أ. هذا الشئ صحيحن إ ال قامعلم أو اي صحفالًمراس أو ن قريبا لهمصحة المعلومة ألى البعض ف

ى الطريقة المستخدمة للحصول على مصدر المعلومة وليس على يركز أصحاب هذا التفكير عل

ة ن محرر جريدغدا ألى العالم سوف ينتهن إ ويظهر هذا التفكير عندما نصدق من يقول. المعلومة

New York Times ى  عملية التعلم ه فإن، للمنهج العلمىاالجانب اآلخر ووفقًى وعل. قال ذلك

، صحيحةغير  أو قد تكون صحيحةى ن المصدر يمدنا بالمعلومة التإمجموعة من الخطوات الصغيرة و

المنهج العلمى يصحح  أن ى مما يعنة،من التحليالت الموضوعية الحقيقة من خالل سلسل إلى ونصل

يصلح هذا  و.نظريةال أو فكاراألى أحداث تغير ف إلى ىمما يؤد Self Correcting هبنفس هنفس

تون بورنوس ونأهم عن كواكب أفكارغير العلماء :السابقة مثالبحاث األى الكتشاف األخطاء فسلوب األ

تصوراتهم السابقة أن اكتشف الباحثون ى وبالتال. جمعها رواد سفن الفضاءى المعلومات التى بناء عل

 تتغير من فكارالسلوك واأل إلى أن اوتوصلو. كتأثير الحقنة المخدرة لم تكن صحيحة عالماإلة عن قو

قد تختلف لنفس الرسالة وبطرق فراد وان ردود فعل األة، خالل المزج بين مصادر االتصال المتنوع

  .مختلفة
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 انهاختبار دي  أو   وقد ال يناسب المنهج العلمى الكثير من مجاالت الحياة، مثل تقييم األعمال الفنية            

المجاالت المختلفـة   ى  ومفيدة ف ة  لتقديم بيانات دقيق  ة  هج العلمى قيمت   ولكن ال يزال للمن    ة،صداقة  قامإأو  

  .لألبحاث

  

  

  خصائص المنهج العلمى ١-١
  

وال يعتبـر   . من منـاهج المعرفـة     هتميز المنهج العلمى عن غير    ة  يأساستوجد خمس خصائص    

  .المبادئ بحثا علميا هذهال يتبع ى البحث الذ

  

  Publicعام ى  البحث العلم١-١-١

ـ     . معلومات تقدم بالمجان للباحثين   ى  على  د تقدم البحث العلم   يعتم ى وال يستطيع الباحث خاصة ف

 كما يجـب  . النتائجى  فة  الدقى  مدة  طلب المعلومات، خاصة عند مناقش    ى  لحاح ف  اإل ى،كاديمالمجال األ 

لدقـة  درجـات ا ى الباحثين االلتزام بأعلى لذلك عل . خرآلبحرية من باحث    بحاث  األتنتقل معلومات   أن  

اختيارها، ووسائل  ى  المستخدمة ف ساليب  معلومات عن العينة واأل   ى  عند نشر تقاريرهم بحيث تشتمل عل     

 الدراسة ومن ثم تأيد   تقييم  ى  البيانات الباحثين اآلخرين عل    هذهوتساعد  . القياس، وخطوات جمع البيانات   

  .رفض نتائج البحث بموضوعيةأو 

نـه  البحث، أل ى  استخدموها ف ى  لبيانات والمادة العلمية الت   الباحثين االحتفاظ بالمالحظات وا   ى  وعل

ـ  ى  لم تعرض ف  ى  قد يطلب بعض الباحثين اآلخرين معلومات عن بعض النقاط الت          ـ ى  البحث، وف ة حال

  .االحتفاظ بها تكون المعلومات المطلوبة متاحة

دة العلميـة   المدة تقدم المـا    هذه سنوات، وبعد    ٥ة  البحث تحفظ لمد  ة  ماد أن    عليه ومن المتعارف 

 هـذه كنوع من المجاملة وحسن المعاملة بين الباحثين، ويـزود البـاحثون اآلخـرون ب             ة  مجانا وبحري 

   .ةضافيعند طلب معلومات إ أو المعلومات بمقابل ضئيل مقابل طباعتها

  

  Objective موضوعى٢-١-١

ـ  عدم تناس  أو   شذودى  أى  ذ يضع العلم قواعد تتحكم ف     إيتميز العلم بالموضوعية،     األحكـام  ى  ق ف

ـ  إجـراء بقواعد و  الباحث االلتزام ى   دراسة ما عل   إجراءولذلك عند   . يصدرها الباحثون ى  الت ة ات معين

تبـاع أنمـاط    اأكثرمن   أو   يتمكن باحث ى  تستخدم قواعد لتصنيف السلوك حت    ة  وعاد. وواضحةة  ومحدد

التليفزيون، قـد   ى  ارية ف ات التج عالناإلة  جاذبيى  مثال عند قياس مد   . من السلوك بنفس الطريقة   ة  محدد

 وهذا المقيـاس    .ىالتجارعالن  اإلتعرض  ى  يغير فيها المشاهد القناة الت    ى  يعد الباحثون عدد المرات الت    
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 موضوع ايعتبر مقياس من خالل  عالن  اإلة  ولكن عند قياس جاذبي    هالسلوك ورصد ة  يمكن مالحظ نه  أل اي

، عـالن عند عرض اإل  ى  التعبير السلب  أو   وجوههم االمتعاض ى  الذين يبدو عل  األشخاص  عدد  ة  مالحظ

 .ىالتعبير السلب  أو   قد يختلف مفهوم المالحظين عن االمتعاض     نه  أل ايشخص أو   ايذاتسلوب  يعتبر هذا األ  

ة ربما تقـل نـسب    ،  هالوجى  على  قدم تعريف محدد وواضح لمصطلح التعبير السلب      إذا  انه  ة  مع مالحظ 

 أو  ةن قـو  لباحث مع الحقائق وليس مع تفسيرات الحقائق،أل      يتعامل ا  أن   كما تتطلب الموضوعية  . الخطأ

  .يقدمها الباحث مع المالحظة المباشرةى ضعف العلم تتأثر عندما تتعارض التقديرات الت

  

   Emperical  العلم تطبيقى٣-١-١

: وتنبثق كلمة التطبيق من الكلمة اليونانيـة      . يهتم الباحثون بكل ما يتصل بالمعرفة وقابل للقياس       

ما يدرسونه، وعلـيهم البعـد عـن         تصور وتصنيف ى  يكون الباحثون قادرين عل    أن   ويجب .جربةالت

انخفاض معـدل   ن  إ ةصفحى  مثال عندما يقول ناشر ف    .وغير الملموسة لألحداث  ة  التفسيرات الميتافيزيقي 

لتقرير ال  ن مثل هذا ا   من العلماء أل  ة  ن هذا القول يقابل بمعارض    إف. اهللاة  رادإالصحيفة هو   ى  االشتراك ف 

  . قياسه أو هتصنيف أو هيمكن تصور

يجب نه أولكنهم يرون . نهم يواجهونها كل يوم المجردة، ألفكاريتجنب العلماء األ أن هذاى ال يعن

العلماء الربط بين ى وعل. والقياسة  عمليات المالحظإجراءيتمكنوا من ى حتة تحديد المصطلحات بدق

وباستخدام وسائل ة غير المباشر أو ةن خالل المالحظات المباشروالعالم الفعلى مة المصطلحات المجرد

دورا ى جرائويلعب التعريف اإل. طارإكى إجرائويتحقق ذلك الربط من خالل وضع تعريف . القياس

  .الموضوعة خلفيى لقاء الضوء علإى علة المختصرة العلم كما تساعد المقدمى هاما ف

  

  يوجد نوعان من التعريفات

 نبات ذو هبأنى الشوك األرضمثل تعريف نبات : مفاهيم أو مة باستبدالها بكلماتلتعريف الك -١

  .Canary Scolymustة عائل إلى ىق خضراء وهو عشب ينتمااور

ات الواجب جراءاإلى جرائيحدد التعريف اإل:  Operational Definitionىجرائالتعريف اإل -٢

 إلى اذهب : شوكياألرضلنبات ى جرائالتعريف اإلمثال يقول . قياس المفهوم أو ةتباعها عند تجريا

 هوما يوجد تحت هذ ى،شوك عليها كلمة ارضى التة قسم المنتجات واقرأ اليافط إلى هواتجة محل البقال

 أن  ولكن ليس شرطا–ة الدق  فيهتتوافرى جرائالتعريف اإل أن  ورغم.ىشوك األرض هو ة،اليافط

 وهذا الوضع يؤكد .ى ويكتب كلمة خس بدال من ارض شوك.ةقد يخطئ كاتب اليافطنه يكون قويا أل

  . مقياسى أة عند تقييم مصداقيى جرائوالتعريف اإلى االعتبار كل من التعريف التركيبى خذ فاألة هميأ
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ى بحث علمى ال يبدأ أ:  Systematic and Cumulativeةوتراكمية  العلم عملية نظامي٤-١-١

ويستخدم الباحثون . بحث بمفردهاى كذلك ال تنهار نتائج أ. نفسهى عل هالصفر وال يعتمد بنفسة من نقط

اح من يتما ة مراجعى خطوات البحث العلمى ولأومن .  لبناء بحثهمأساسالماهرون الدراسات السابقة ك

تراث متراكم من ى علة حالية دراسة بحثيى ولذلك تقوم أ. بموضوع البحثة متعلقة دبيات علميأ

تحديد نطاق مشكلة البحث  وتحديد البحثى السابقة علبحاث األة  كما تساعد مراجعالسابقة،بحاث األ

ى تحقيق التناسق والنظام بين النتائج الت إلى العلماءى ويسع .الدراسةى تؤثر عل أن والعوامل المحتمل

يات شكل نظرى فى ينتهى للحدث ثم يتقدم حتة الدقيقية ويبدأ البحث الجيد بالمالحظ.  اليهانيتوصلو

  . وقوانين

لظاهرة من خالل تحديد العالقات بين  اي نظامامجموعة افتراضات تقدم تقديرى ه:  Theoryة النظري

ـ      ة  نماذج موحد ى  النظريات باالعتماد عل   إلى   ويصل الباحثون . المفاهيم ى تشرح وتفـسر البيانـات الت

نفسها، هنـا يـضع     ى  هى  ه و ة،ظروف محدد ى  فة  وعندما تكون العالقات بين المتغيرات ثابت     ،  جمعت

ـ   ى  وتساعد النظريات والقوانين الباحثين عل    . الباحثون القانون  الـسلوك والمواقـف    ى  شرح التوافق ف

  .والظواهر

يهتم العلم بربط الحاضر بالمستقبل ويحاول العلمـاء جاهـدين   :  Predictiveالعلم يعتمد على التنبؤ

ـ  ى  علة  النظرية  وتتوقف دق  .بالسلوكالتنبؤ  ى  ن النظريات تفيد ف   أل،  نظريات إلى   التوصل ى قدرتها عل

إذا نـه   تحليل البيانـات، أل   ى  عل اي مبن اتنبًؤة  تقدم النظري  أن   ويجب. بالحدث أو    الدقيق بالظاهرة  تنبؤال

ـ  هـذه فحـص   ة  عادإيجب  نه  إف تحليل للبيانات، ى  على   غير مبن  اتنبًؤة  قدمت النظري  وربمـا  ة  النظري

   .ىخرأمواقف ى بالبيانات يمكن استخدامها للتنبؤ فة  مدعمؤاتتنبة ولكن عندما تقدم النظري. رفضها

  

  

  ات البحثإجراء ٢-١
  

ة جابوغير متحيز للبيانات لإلى  تقديم تقييم موضوعأساسى البحث على يعتمد المنهج العلمى ف

ى ن فيين والباحثيكاديم ويتبع كل الباحثين األ.ىمنهجى نظامأسلوب ب هعن أسئلة البحث وفروض

مع . اتجراءمن اإلة متتابعة الخطوات سلسل هذهوتمثل . تمام البحثخطوات إل ىلقطاع الخاص ثمانا

ة مكانيإوة البحث ومصادقيتة ال تضمن جود ىمجرد االلتزام بخطوات البحث الثمان أن ةمالحظ

ة وموضوعية مصداقية درجى تؤثر على من العوامل الت همنه، حيث يوجد عدد ال حصر لة االستفاد

  . تقان شديد وتخطيط جيدإتعد بى التبحاث األ ىالعوامل حت هذهلبحث، بل قد تهدم ا

اتبـع  إذا يخبـز كعكـا     أن   انـه بامك أن   شخص ما   فيه يفترضى  هذا الوضع الموقف الذ    هويشب

ة  الكعك إعدادتفسد عملية    أن    ولكن من المحتمل   .ةعمل الكعك ة  وصفى  فة  الموجودة  خطوات عمل الكعك  
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جانب العديد من    إلى   .ةعمل الكعك ى  فة  بسبب فساد بعض المواد المستخدم     أو   يعمل جيدا الموقد ال   ن  أل

   .ةالنتيجى من المحتمل حدوثها وتؤثر على المشاكل الت

  Research Procedures البحث إجراءخطوات 

   .اختيار المشكلة .١

 .ذات العالقة بمشكلة البحث والدراسات السابقة المتاحةة مراجع .٢

  .سئلة البحثأ أو وضع فروض .٣

 .البحثة تصميم منهجي .٤

  .جمع البيانات .٥

 .تحليل وتفسيرالنتائج .٦

 .عرض النتائج بالشكل المناسب .٧

 .مرتطلب األإذا  دراسة استطالعية إعداد .٨

    بحثـا نوعيـا    ىكـان الباحـث سـيجر     إذا  اتخـاذ قـرار عمـا        إلى   ةالرابعة  وتحتاج الخطو 

Qualitative Research عات النقـاش  مجموى سيعتمد البحث على أFocus Groups إجـراء  أو 

ى  أQualitative Researchبحثـا كميـا   ى سـيجر  أو ةباستخدام عينات صـغير ة مقابالت شخصي

ـ ى نتائج يمكن تعميمها عل إلى تسمح بالتوصلة   للدراسة كبير  ةعوسيستخدم الباحث مجم   ى المجتمع الكل

  .للدراسة

حـاالت كثيـرة   ى فنه الخاصة، ألبحاث  األى  فة  تعتبر الخطوات الثانية والثامنة خطوات اختياري     

. الشركة اتخـاذه  ى  تنوى  سؤال محدد متعلق بالقرار الذ    ى  ة عل جابالقطاع الخاص لإل  ى  البحث ف ى  يجر

 من المـال لتطـوير      ا كبير اهل تستثمر الشركة كم   : ة عن السؤال التالي   جاببحث لإل ى  عندما يجر  مثال

قد ال يوجد بحث سابق لالطالع عليه،       ،  بحاث، عادة األ هذهلة  الشركة؟ بالنسب ى  فة   ووسائل معين  أدوات

قـدم  إذا  و. ولالتحليل األ ى  يتخذ بناءا عل  ،  االمر تكرار الدراسة، الن القرار، عادة     ى  ونادرا ما يستدع  

  .الحالة تتم مراجعة البحث وإعادته هذهاتخاذ القرار، ففى ى البحث نتائج ال تساعد عل

من خطوات البحـث  ة تعتمد كل خطو أن  يجبة،من الكفاءة ليعاة درجى  يكون البحث عل  ى  وحت

الدراسـات الـسابقة، ليـتمكن       إلى   قبل الرجوع ة  ويجب تحديد مشكلة البحث بدق    . بعضها البعض ى  عل

ـ    أن   وكمبدأ عام يجب  . الستكشاف مشكلة البحث  ة  فعالة  الباحث من تصميم طريق    ى يتعرف الباحث عل

خطوات البحث تتفاعـل مـع بعـضها         أن   وباعتبار. وضوع بحثه الدراسات السابقة التى لها عالقة بم     

ى  مثال قد يؤد   .ةالتالية  الخطوى  من خطوات البحث تؤثر عل    ة  خطوى  أة  ن نتيج إبعضها، ف ى  وتعتمد عل 

جرتها شركة ما   أدراسة  ة  قد تؤثر نتيج  ،  اأيضتعديل مشكلة البحث،     إلى   االطالع على الدراسات السابقة   

  .ىخرأ ا شركةتجريهى الدراسة التى عل
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  والخاصى كاديمألا: مجاالت البحث ٣-١
  

ـ   أو. والمجال الخاص ى  كاديمالمجال األ : مجالين رئيسين هما  ى  البحث ف ى  يجر ى حيانا يطلق عل

ـ  Basic Research يهساساألبحاث األى كاديمالمجال األى فى تجرى التبحاث األ ـ ى تجـر ى الت ى ف

ى ولكن هذا الكتاب ال يفرق بين مـصطلح . Applied Researchة التطبيقيبحاث األالقطاع الخاص ب

القطاع الخـاص    أو   ىكاديمالقطاع األ ى  فى  بحث يجر ى  أ أن   أساسى  علة  والتطبيقية  يساساألبحاث  األ

كال القطاعين مهمان، ويعمـل االثنـان معـا لحـل            أن   جانب إلى   .ايتطبيق أو   ايأساسيكون   أن   يمكن

عمال قطاعات األ ى  تعمل ف ة  اص من قبل جهات غير حكومي     القطاع الخ ى  فبحاث  األى  وتجر. المشاكل

ى يكون الهدف من البحث التطبيق    ة  وعاد.ةالجهات غير الحكومي   هذهى  من خالل مستشار   أو   ةوالصناع

ـ ى  تجرى  التبحاث  األوتتناول  . اتخاذ القرار ى  استخدام نتائج البحث ف    القطاع الخاص، ى  ف القطـاع  ى  ف

نشاطها؟ وهل  ى  صيالت المستهلك، وتحديد إمكانية توسع الشركة ف      الخاص تحليل عمليات االتصال وتف    

العالقـات العامـة لحـل المـشكالت        أساليب  نسب   أ مكانيات؟ اختيار إتسهيالت و ى  تحصل الشركة عل  

  . بالمبيعات، دراسات عن ممتلكات واصول الشركةتنبؤبالمعلومات، الة المتعلق

ـ  Puplicعام  ى  كاديمالبحث األ  أن   والخاصى  كاديمبين البحث األ  ى  خرومن الفروق األ    ىبمعن

جمعها الباحثون، تـستطيع ذلـك      ى  استخدام المعلومات الت  ى  ترغب ف أبحاث  ة  مؤسس أو   باحثى  أأن  

 ى،خـر أة   ومن ناحي  .ةصليالمعلومات األ ة  صليالبحث األ ة  جه وأى  صلتطلب من الباحث األ    أن   بمجرد

وتعتبر نتائج  Information Propertyلومات القطاع الخاص تطبق مبدأ ملكية المعأبحاث ن معظم إف

خـرون الحـصول    ال يستطيع الباحثون اآل   ة  وعاد.تمويل البحث  ةلجه أو   ملكية خاصة للممول  بحاث  األ

أبحـاث  مثل  . هاإجرائالخاصة بمجرد   بحاث  األنتائج بعض   إعالن  يتم  نه  إومع ذلك ف  . النتائج هذهى  عل

وفى الجانب اآلخر توجد بيانـات ال يـسمح         . عالمئل اإل التخطيط للمستقبل ووسا  أبحاث  العام و ى  الرأ

  .ة الممارسات تعتبر استثناء من القاعد هذهولكن مثل . سنواتة ال بعد عدإبتداولها 

للبـاحثين  ى  ال يتحـدد وقـت نهـائ      ة  عـاد :  البحث جراءإل  به الوقت المسموح فرق آخر وهو مقدار     

يتقـدم  ة  وعـاد  .ة منح أساسى  كان البحث يمول عل    ذاإال  أبحاثهم إ ين لالنتهاء من مشروعات     يكاديماأل

القطاع الخـاص  ى  ولكن الباحثين ف .ةبما يتناسب مع جداولهم الدراسي    أبحاثهم  ى  يون ف كاديمالباحثون األ 

 الشركة الخاصة الوقت   أو   الجهةإدارة  وتحدد  .  البحث جراءإل  به للوقت المسموح ى  قصأملتزمون بحد   

 أو  القطاع الخاص بعمل بحث بشكل طارئ     ى  وال يسمح للباحثين ف   . تالوقة  قد تحدد الجهة الخارجي   أو  

  .يتوقف اتخاذ بعض القرارات على نتائج البحثنه عارض أل

بحاث األ أن   ذلكى  القطاع الخاص، ولكن ليس معن    أبحاث  من  ة  تكلف أقل   ةيكاديماألبحاث  األ: فرق آخر 

ـ ة  مبالغ ضـخم   إلى   ال يحتاجون ين  األكاديمي أن   مراألى   كل ما ف   ،التكاليفة  منخفضة  يكاديماأل ة لتغطي

ن ايجـار المكاتـب والمعـدات والتـسهيالت، والتحليـل      عللبحث  Overhead Costة النفقات الثابت
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ى البحث ف ى  جرأسواء  ،  القطاع الخاص ى  الباحث ف ى  ولكن عل . فراد واأل ة،بالكمبيوتر، والعقود الفرعي  

ـ   . هاعتبارى  النفقات ف  هذهيضع   أن   ه،ءإجراة  خارجية  طلب من جه   أو   الشركة ن انخفـاض   إولـذلك ف

تدفع كثير من شركات القطاع الخـاص وجماعـات         ى  اسباب الت حد األ أيعتبر  ى  كاديمتكاليف البحث األ  

  .القطاع الخاصى البحث فى على كاديمتفضيل استخدام البحث األ إلى ىخرأ

ى كـاديم البحـث األ  كال مـن     أن   يعرف الباحث منذ البداية    أن   االختالفات، يجب  هذهورغم كل   

ى ، وان الربط بين االثنين مهم جدا، حيث يجـر         اآلخرما  أحدهوالبحث الخاص ليسا مستقلين تماما عن       

تصنيفها  أن   يمكن اأبحاثًالقطاع الخاص   ى  جماعات ف ى   كذلك تجر  ة،ون دراسات كثيرة للصناع   كاديماأل

ويعمل فيها كثير   ة  اجتماعي اأبحاثً ىقسام تجر أشبكات التليفزيون   ى  مثال لد  .Theoreticalة  بأنها نظري 

والـشئ  . عالمواإلة  للقطاع الخاص والصناع  أبحاث  حيانا يقومون ب  أالجامعات كمستشارين و  ة  ساتذأمن  

ة القطاع الخاص بصفات معين   أو  األكاديميين  أبحاث  يتجنب الباحثون وصف     أن   يجبنه  أالهام هنا هو    

  . محدود المجال أو ل،كثير التفاصي أو غير مناسب، أو ى،مثل غير واقع

ـ     أال  إالمجال والتكاليف   ى  والخاصة تختلف ف  ة  يكاديماألبحاث  األ أن   ورغم ى نهمـا يتـشابهان ف

 اهدافًأالقطاع الخاص   أبحاث  وة  يكاديماألبحاث  ن لأل إجانب ذلك ف  ى  لإ .ةيحصائوالتحليالت اإل ة  المنهجي

  .وهو حل المشكلة والتنبؤ بالمستقبلة مشترك

يكون لديهم فهم واضح لما يقومون       أن   حثون الدراسة وفقا للمنهج العلمى يجب     الباى  وعندما يجر 

 المالحظـات   جـراء إلة  ات المطلوب جراءاإلى  بدراسته، وكيف يمكن قياس الظاهرة ومالحظتها، وما ه       

شكل سؤال  ى  لمشكلة البحث ف  ى   وضع تصور نظر   أيضاى   ومن الضرور  .ةالمقاييس المستخدم ى  وماه

اختبـار   أو   سـؤال البحـث   ى  علة  جاباإليمكن  ى  خطوات المنهجية للبحث حت   للى  ووضع تصور منطق  

  . فروضه
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  ىالفصل الثان

   البحث إجراءخطوات 
  

  

ـ   . للدراسة هإعداديتناول هذا الفصل عملية تحديد موضوع البحث وطريقة          ى وتتعدد المصادر الت

عنها  تنتجى  التحليالت الجيدة الت   المحتملة للبحث ابتداء من      فكاراألى  يحصل منها الباحثون عل    أن   يمكن

  .المواقف اليومية إلى أفكار

ـ          أكثر  يمر الباحث ب   أن   وبعد  همن تجربة تصبح عملية اختبار موضوع البحث وتحديـد خطوات

ـ   ئالباحثين المبتد ى   وعل .ةعملية سهل  ى ين االهتمام بالمادة العلمية المتاحة واختيار موضوع بحـث فرع

ويجـب علـى    . ة عليها جابزوا حدود التساؤالت التى يسعى البحث لإل      وعليهم اال يتجاو  ى  صغير وعمل 

تقدمهم  أثناء    وعليهم تحليل المادة العلمية وتفسيرها     ،للتحليلة  اختيار الطريقة المناسب  المبتدئين  الباحثين  

المـسح  أسلوب  ى   ويركز هذا الفصل عل    .ةومحددة  نتائج واضح  إلى   يتوصلواى  خطوات البحث حت  ى  ف

ـ أمن خالل    أو   ليها الباحث سواء من خالل المسح     إيصل  ى   الت النتائجى  وعل ه تمـد ى  خـر أطـرق   ة  ي

  .أفكاربمؤشرات عن ما يتوافر من معلومات و

عوامل خارج  ة  الدراسة من اي  ة  فرض البحث تنقي   أو   يحددوا سؤال البحث   أن   الباحثين قبل ى  وعل

  .نطاق البحث

باستمرار بالمصادر المحتملة للخطأ    ة  درايى  يكونوا عل  أن   القيام بالبحث  أثناء   يجب على الباحثين  

التجربة ومن ثم قـد     ى  قد تؤثر عل  ى   معرفة الظواهر الت   أيضا وعليهم   .ةنتائج مزيف  إلى   ىقد تؤد ى  والت

ة للفـروض االصـلي   ة  المضاد أو   ةاعتبارهم الفروض المنافس  ى  وأن يضعوا ف  . انهيار البحث  إلى   ىتؤد

   .ةومجموعات تجربية البحث مجموعات حاكمى فة لجن تتضمن عملية المعاأتم وضعها، وى الت

 دراسة واحدة مؤشـرا لمـا هـو      إجراءال يعتبر مجرد    أالباحث  ى  ولو تحقق ما سبق، عل    ى  وحت

دعم النظرية وإثبـات صـحة       إلى    العديد من الدراسات والتوصل لنفس النتائج يؤدى       إجراءف. محتمل

  . روضفال

ميم نتائجها على المجتمع الـذى      عأمكن تطبيق وت  إذا    يكون للبحوث قيمة علمية إال     أن   وال يمكن 

ـ    أساسى  الباحثين االلتزام بالمنهج العلمى الذى يقوم عل      ى  وعل .الدراسة  عليه جرىتُ  .ة خطـوات معين

 إلـى   االستكشاف إلى    الموضوع إعدادابتدء من تحديد و   ى   عملية البحث العلم   أيضاويتناول هذا الفصل    

مـع  .  موضوع البحـث   إعدادول من الفصل وصفا مختصرا لخطوات       األويقدم الجزء   . تكرار النتائج 

ويبـين  . المالحظات الجيدة وتحليـل جيـد     ة  البحث الموضوعي ى  ما يميز المنهج العلمى ف     أن   مالحظة
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هذا الـشكل    أن   مع مالحظة .  البحث جراءالباحثين اتباعها إل  ى  على  الخطوات الت  )١-٢ (ىالشكل التال 

   .ىعلميناسب كل مجاالت البحث ال

  

   
   البحثإجراءخطوات ): ١-٢(شكل 

  

  

  

  

 اختيار موضوع البحث

والدراسات التراث العلمىمراجعة

السابقة

وضع فروض أو تساؤالت البحث 

البحثتصميم

إجراء البحث الميدانى وجمع 

 البيانات

تحليل وتفسير البيانات

  النتائجعرض

 نشر البحث
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   اختيار موضوع البحث١-٢
  

 عـالم اإلمجال  ى  ن العاملين ف  إالواقع ف ى  وف. ال يهتم كثير من الباحثين باختيار موضوع البحث       

ى ون التركيز ف  نطاق اهتماماتهم، ومن ثم يستطيع    ى  نهم يستطيعون اختيار مجال البحث ف     محظوظون أل 

والـصحافة  عـالن   اإلمجاالت  ى  فة  وصغيرة  ن دراسة مجاالت محدد   وويستطيع هؤالء الباحث  . مجالهم

القطاع الخاص ال   ى  ولكن ف . بحاثهمألة  شاملة  صورى   الحصول عل  أيضاواالتصاالت، ومن ثم يمكنهم     

بحـث لالستكـشاف    الة  سـئل أتحديـد    أو   الختيار موضوعات البحـث   ة  الكافية  تتوافر للباحثين المرون  

 إلى  سئلتهاأدارة  اإله  توج أو   ،اإلدارةتثيرها  ى  الت األسئلةى  ة عل جابلإلأبحاثهم  نهم يجرون   أل. والدراسة

  . تقدم خدمات كاملة للبحثى الشركات التى الباحثين الذين توظفهم لهذا العمل، كما يحدث ف

ال إبار الموضوع محـددة،     اختى  القطاع الخاص ف  ى  درجة مساهمة الباحثين ف    أن   على الرغم من  

القطـاع  ى  الباحثون ف ى  ويسع. تساؤل البحث ى  علة  جاباإلتحديد طريقة   ى  نهم يتمتعون بسلطة كاملة ف    أ

 هـذه تـوافرت   إذا  و.  البحث جراءوموثوق فيها وغير مكلفة إل    ة  يجاد طريقة سريعة وقوي   إ إلى   الخاص

  . المعايير يستطيع الباحث القيام بمهمته

البحـث  ة   ورق إعدادبعملية اختيار موضوع البحث خاصة عند       المبتدئين  احثين  ويالحظ اهتمام الب  

يعرف الباحث من    أن   حوال يجب جميع األ ى   وف .ةالدكتورا أو   رسائل الماجستير  أو   ىالفصل الدراس ى  ف

ـ  ى  ولحسن الحظ يوجد العديد من المصادر المتاحة للبحث والت        .ين يبدأ أ تحديـد موضـوع    ى  تساعد عل

نـه، يوميـا، تتزايـد      أمع مالحظة   ة  سبوعي والدوريات، والجرائد األ   ة،يكاديمالت األ البحث مثل المج  

 أو  ١٢عليهـا   ى  مضأبحاث  ة  يكاديم، وتنشر المجالت األ   فكارمن األ ة  تمد الباحثين بثرو  ى  المصادر الت 

ـ     .ةالمراجعى  دورها ف ة  كما تنتظر كل مقال    ة،نها تمر بعمليات مراجع    شهر أل  ١٤ ى  وتقدم المقـاالت ف

موضـوعات   إلـى  كما يتوصل كثير مـن البـاحثين     . بحاث لموضوعات األ  أفكارة  يكاديملمجالت األ ا

ـ   أثناء   تواجههمى  بينهم للمشاكل الت  ى  تجرى  من خالل المناقشات الت   بحاثهم  أل عنـد   أو   ةالدراسة البحثي

مجالت الى  ويقدم بعض المحررين ف   . مزيد من الدراسة   إلى   تحتاجى  التة  الموضوعات المقترح ة  مناقش

  .البحثة وضع خطى تساعد علأبحاث  حول موضوعات اأفكار أيضاالعلمية 

المتخصصة ثروة مـن    ة  صدارات التجاري  تقدم المطبوعات واإل   ة،يكاديمجانب المجالت األ  ى  لإو

بحاث األ abstractsكما تعتبر مستخلصات    . ىجماهيرها طابع   المعلومات ترتبط بموضوعات بحثية ل    

كـل  ى  المنشورة ف بحاث  األلموضوعات  ة  كتبات الكليات والجامعات مصادر قيم    معظم م ى  الموجودة ف 

  .يةأكاديممجلة 
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  ث مصادر موضوعات البح٢-٢
  

  Magazines and Periodicals المجالت والدوريات العلمية١-٢-٢

الدوريات تكتب للعامة والمجالت العلمية المتخصـصة تكتـب          أن   يعتقد كثير من المتخصصين   

ولكن ما يميز الدوريات خلوها من المصطلحات الفنية        . درجة ما  إلى    وهذا القول صحيح   .للمتخصصين

 من  ان كثير إجانب ذلك ف   إلى   .المعقدة كما تعتبر مصدرا جيدا لتحديد مشكالت البحث ووضع الفروض         

. وتصدر المطبوعات أسـبوعيا وشـهريا     . المطبوعات يكتبها متخصصون مدربون جيدا    ى  الدوريات ف 

يتـابع   أن   يمكـن ة  سـئل أة  ثارإالمشكالت المعقدة و  ى  لضوء عل اعتبر الدوريات مصدرا إللقاء     ولذلك ت 

  .الباحثون دراستها

  

  Research Summariesبحاثاأل ملخصات ٢-٢-٢

ـ         بحاث  العملية ملخصات لأل  بحاث  األتنشر منظمات    ى توضـح المجـاالت الرئيـسة للبحـث ف

  .نها تقدم مسحا لمجموعة واسعة من الدراسات أالملخصات  هذهومن فوائد . التخصصات المختلفة

  

 Everyday Situationsالمواقف اليومية  ٣-٢-٢

. االتصاالت الشخصية أو   عالماإل مختلفة من المواقف سواء من خالل وسائل         اأنواعيوميا   هنواج

  .اهنها ثم يحللونللباحثين الذين يتلقوبحاث األالمواقف مصدرا ممتازا لموضوعات  هذهوتعتبر 

  : للبحث من خالل المواقف اليوميةأفكار إلى التوصلى فة التالي األسئلةوتساعد 

 رسالها للمستقبل؟إيهدف هذا الموقف ى التة ما الرسال •

 بهذا الشكل المحدد؟ة أعدت الرسالماذا ل •

  المختلفة من االتصال؟ نواعاأل هذهما التأثير المتوقع من  •

  

   Archive Dataاألرشيف بيانات ٤-٢-٢

بأنهـا  األرشـيف   وتتميز بيانـات    . فكارمداد الباحث باأل  مصدرا جيدا إل  األرشيف  تعتبر بيانات   

ـ    . تتابع تاريخ الحدث  ى  أ. الحاضر إلى   ىمعلومات تمتد من الماض    يـستخدمها  ى  وتطور الوسـائل الت

معلومات عن  Rating Booksمثال تقدم كتب التصنيف . الباحثون الستكشاف المعلومات عن حدث ما

ـ     . هانيعاصروى  التة  د المستخدمين ومواصفات الفتر   عد ة ويستخدم باحثون آخرون المعلومات التاريخي

حدث ما ثم التنبؤ بالمستقبل، واستكشاف العالقة بين تصنيف المشاهدين والعائد المتحقـق مـن               ة  لمتابع

  .ىالسوق الكلى فة كل محطى فعالن اإل
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ـ األرشيف  إلى وتعرف عملية الرجوع واصـبحت  . Secondary Analysisى انوبالتحليل الث

أساس ااسلوبنها توفر الوقت والمواردالبحث ألى ف اي.  

جمعها باحثون سابقون   ى  عادة استخدام البيانات الت   إم،  يالتقيى  الباحثين عل ى  ويساعد التحليل الثانو  

 البـاحثين   البيانـات مـن قبـل      هـذه عادة استخدام   إويمكن  . وتم تحليلها واستخدامها ثم تركوها جانبا     

   .لسؤال البحث الجهد ىويوفر التحليل الثانو. البحثى المشاركين ف

  

  ىمزايا التحليل الثانو ٥-٢-٢

مجال محدد، وليعرف كيف يصمم البحث وكيف يجمع ويحلل         ى  ف هبحثى  يجر أن   كل باحث ى  عل

أصبحت المناهج  جدا و ة  الحديثة مكلف بحاث  األن   أل ى،ولكن لألسف ال يحدث هذا الوضع المثال      .البيانات

ـ  ة  صغيرة  ولو جماع ى  تجد حت  أن   لذلك من النادر  . البحث عالية التعقيد  ى  المستخدمة ف  ى متخصصة ف

حـد البـدائل لحـل    أى ويعتبر التحليل الثانو . الدراسات البحثية الواسعة  ى  كل مراحل البحث، خاصة ف    

ستقصاءات وال تدفع تكلفة    معظم األحيان، ال يتضمن تكاليف، ال تستخدم ا       ى  المشاكل ألنه، ف   هذهبعض  

  .  المستخدمةدواتلألة معهم المقابالت الشخصية وال تكلفى  قياس، كما ال تدفع أجور لمن تجرأدوات

بعـض  ن  إ تكاليف نسخ المادة العلمية، بل    ى  هى  يتضمنها التحليل الثانو  ى  ن التكلفة الوحيدة الت   إ

مـصدرا هامـا    ة  رشـيفي  تعتبر البيانـات األ    كما . باستخدام الكمبيوتر  االخدمة مجانً  هذهالجهات تقدم   

 األسئلةبعض  ى  ة عل جابيمكن استخدمها لإل  ى   حيث تزود الباحثين بالمعلومات الت     ة،للمعلومات التجريبي 

  .ةوالمشاكل الهام

ـ  الذين ال يعرفون اإل   ة   خاص ى،للبحث الثانو ة  سلبية  وقد ينظر بعض الباحثين نظر     ى مكانيات الت

 واسـتخدام العينـات     االستقصاءثين يستطيعون تحقيق فوائد من استخدام       بعض الباح  أن   يقدمها ورغم 

سـاليب  األ هذهى  على  التحليل المبن  أن   اال) لموضوع البحث ة  بدقة  وغير الممثل ة  العينات الصغير ى  حت(

دراسة ى  وليس أل  .عدت من قبل  ألبيانات  ى  بدون استخدام التحليل الثانو   ة  نتائج قوي  إلى   نادرا ما يصل  

جمعت من ى التة من استخدام البيانات الثانوي  ة   دون االستفاد  ة،ولوكانت دراسة صغير  ى   حت ة،دمحدة  قيم

  .قبل

تلك البيانـات تـوفر الوقـت للبـاحثين بحيـث            أن   ىلتحليل البيانات الثانو  ى  خرمن الفوائد األ  

احـث  البى  يجـر ة  حاالت كثير ى  ف. تحليل البيانات وليس جمعها   ى   استخدام الوقت المتاح ف    نيستطيعو

ى يقتصر التحليل الثانو   أن   ومن الصعب . وال يستخدمها ة  يحلل البيانات الثانوي   أو   تحليال ثانويا محدودا  

  .سلوبألالقطاع الخاص هذا اأو األكاديميين ستين، ومع ذلك قد يتبع الباحثون سواء ادر أو دراسةى عل

التقدم  أن    مع مالحظة  ى،واختالف تخصصاتهم القيام بعملية التحليل الثان     ى  ويحاول الباحثون عل  

ومع ذلك توجد بعض     ،ةمعلومات قيم  إلى   للباحثين للتوصل ة   ممتاز ايقدم فرص ى  طرق البحث العلم  ى  ف

  . السلبيات فى استخدام التحليل الثانوى
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  ىسلبيات التحليل الثانو ٦-٢-٢

ـ    ى  التحليل الثانو أسلوب  يقوم الباحثين الذين يستخدمون      راسـاتهم  دى  للبيانات، بوضع فروضا ف

حدود ى  يحللوا ف  أن   يجبى   أ –يضعوا حدودا للتحليل     أن   الباحثينى  ولذلك عل . اختيارهاى  ويعملون عل 

  .تم جمعهاى البيانات الت

عـدم   أو   ضعف البيانات ة  للبيانات مشكل ى  الباحثون الذين يقومون بدراسات تحليل ثانو      هقد يواج 

معلومات عن تصميم البحث،    ى  ليها الباحثون عل  إ يرجعى  التبحاث  األكثير من   ى  بل قد ال تحتو   . دقتها

  عادة ما  ،ولكن. غير حقيقية ى  صحتها أ ى   ف اات اختبار العينة، وقد تكون بعض البيانات مشكوكً       إجراء

 مما يـؤثر  ة،ات العلمية السليمجراءنهم اتبعوا اإل  أى  ولكن هذا ال يعن   . اتهاإجراءالكبيرة  بحاث  األتشرح  

  .ىحليل الثانوالتة قوى مدى على بشكل قو

للبيانات لمعرفـة مـدى     ى  الباحثين تقدير مزايا وعيوب التحليل الثانو     ى  حوال، عل جميع األ ى  وف

  .لدراساتهم همالئمت

  

  

  تحديد جدوى دراسة الموضوع ٣-٢
  

 أن  التأكد مـن  ى  هة  التالية  الخطوتكون  للبحث ويحددها،   ة  يساساألة  يختار الباحث الفكر   أن   بعد

  :ةالتالي األسئلةى علة جاباإلسة ويتحقق ذلك من خالل الموضوع يستحق الدرا

  هل الموضوع واسع جدا؟ : ١س

يقـوم   أن   وال يمكن . محددى  تخصص علم ى  مجال صغير ف  ى  علبحاث  األتركز معظم دراسات    

اختيار موضـوع    إلى   ويميل بعض الباحثين  . دراسة واحدة ى  فى  الباحثون بتحليل كل التخصص العلم    

تعتبـر موضـوعات     فعلى سبيل المثال   .دراسة واحدة ى  ف هير الممكن دراست  واسع بحيث يكون من غ    

الناخبين ى  على  الجماهير عالماإلطفال، تأثير معلومات    األى  التليفزيون عل ى  تأثير مشاهد العنف ف   : مثل

المشكلة، عادة يكتب الباحثون العنوان المقتـرح        هذه ولتجنب   .ةموضوعات واسع ة  انتخابات الرئاس ى  ف

  .ةالصغير األسئلةمن ة مجموع إلى ون البحثئ ثم يجزة،نقطة بدايللبحث ك

   هل يمكن بحث ودراسة المشكلة؟:٢س

قد ال يكون لـسؤال البحـث       نه  أى  قد يكون موضوع البحث غير مناسب للبحث والدراسة، بمعن        

  .  والمعلومات المتاحةدواتمن خالل األ عنهة جاباإلقل ال يمكن األى عل أو ة،إجابالمثار 

. الدراسةى  فة  ضرورة تحديد كل المصطلحات المستخدم    ى  وهى  خرأ مراعاة نقطة    أيضاجب  وي

اسـتخدام  : يقوم بدراسة حول  ى  مثال الباحث الذ  . ياإجرائللقياس  ة  كما يجب تعريف كل المتغيرات القابل     

ـ    "الصغار"ة  لكلمى  إجرائتعريف   إلى   يحتاج عالماإلالصغار لوسائل    والخلـط بـين    ى   لتجنـب الفوض
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ـ قدم تعريـف    إذا   ،هذا الموقف ى  فة  المشاكل المحتمل ة  مواجهواللبس  تجنب  ويمكن  . فاهيمالم ى إجرائ

  . سنوات٧ إلى ٣طفال من سن الصغارهم األ: الصغار كالتالية لكلم

م ال؟  أكل الدراسات السابقة المتاحة لتحديد هل الموضوع قابل للبحث والدراسة           ة  ويجب مراجع 

ة جابدراسات السابقة لإل  استخدمتها ال ى  الطرق الت ى  وما ه . اسات السابقة الدرى  مشاكل ف ة  يأوهل توجد   

  . ليهاإتوصلت ى النتائج التى سؤال البحث وما هى عل

  خضاع موضوع البحث للدراسة الجيدة ؟ إ هل يمكن :٣س

 فعلـى سـبيل     .ةالموضوع يتطلب بيانات ال يمكن جمعها بدق       أن   ىهذا يعن فال،  ة  جاباإلكانت  إذا  

ـ  أن   التليفزيون، يجـب  ة  يقيس تأثير عدم رؤي    أن   يريدى  الباحث الذ المثال   ـ  ضعي هـل   هاعتبـار ى   ف

بـصدق، ومـا    ة  جاباإل، وهل سيتم    ةومناسبة  سيجمعها عن الموضوع تتميز بالمصداقي    ى  المعلومات الت 

  . المعلومات بعد جمعهاة قيمى ه

نـه  أ مع مالحظة    ة، بدراسة قيم  ليتمكنوا من القيام  ة  تتاح للباحثين المعلومات الكافي    أن   كذلك يجب 

  .ىالمجتمع الكلى تعميم نتائج الدراسة علة مكانيإعدم ة حالى من غيرالمناسب تحليل نتائج الدراسة ف

ـ    ة  هميأاالعتبار  ى  فأن توضع   ويجب   ية حـصائ التعامـل مـع الطـرق اإل      ى  الخبرة السابقة للباحث ف

الن البـاحثين   . للبياناتى  حصائ يفهم التحليل اإل   الباحث أن   والبد من التأكد  . لتحليل البيانات ة  المستخدم

  . تفسيرالنتائجة ية وكيفيحصائمعرفة كيفية استخدام المقاييس اإل إلى يحتاجون

ـ  إحصائات  إجراءغلب االحيان يصمم الباحثون دراساتهم ويستخدمون فيها        أى  وف لـم  ة  ية متقدم

لـذلك ال   . تفسير النتائج ى  وفة   الحاسبي العملياتى  ء ف اأخط إلى   هذا النظام ى  يستخدموها من قبل، ويؤد   

البحث يقتـرح طريقـة     ى  ن المشرف عل  أل أو   ةشائعأساليب  نها  ألة  ية معين إحصائأساليب  يجب اختيار   

للدراسة ويفهمها القـائم    ة  نها مناسب أ أساسى  ية للبحث عل  حصائاإلساليب   ولكن يجب اختيار األ    ة،محدد

  .بالبحث

 أو تقدم لهـم  أن يمكنماذا ية ال يعرفون إحصائيارهم لمقاييس اختالمبتدئين خطاء الباحثين   أومن  

نـسب   إلى   فضل التوصل بشكل عام من األ   . يةحصائالمقاييس اإل  هذه  عليه تقومى  دون فهم للقانون الذ   

نتـائج   إلـى  وتصلى المستوة ية عاليإحصائاستخدام مقاييس ة محاولى مئوية بسيطة وتفسر النتائج عل   

   .ةغير مفهوم

  مكن تعميم نتائج الدراسة؟هل ي: ٤س

ى خارجية، أ ة  قيم له   تكون أن   ى من الضرو  ى،علمية، وبعد تحليل  ة  قيمى  يكون للبحث العلم  ى  حت

   .ىخرأمواقف  إلى البحثة يتناولى من الموقف الذ هيمكن تعميم

  التكاليف والوقت المطلوب للتحليل؟ى  ماه:٥س

. المـشروع ى  جـدو تقييم  العامل الوحيد ل  ى  هة  الدراسة البحثي ة  كثير من الحاالت، تكون تكلف    ى  ف

 مما يمنـع دراسـتها      ة،دارتها مرتفع إتكاليف   جيدة ولكن ة  الباحث فكر ى  قد يكون لد  ة  حاالت كثير ى  وف
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ليس من المعقول وضع    نه  أل. ا تحليل لنفقات دراسة البحث مبكر     إجراء لذلك يجب    ،ويترك البحث جانبا  

وترتفع تكـاليف   . البحث بسبب نقص التمويل   ى   ثم ال يجر    جمع البيانات  أدواتتصميم للبحث وتحديد    

ـ  ءلذلك قبل البـد   . للمشروع الواحد ة   جني ٥٠,٠٠٠تكاليفها  ى   وقد تتعد  .ةالمعقدبحاث  األ مـشروع  ى   ف

ـ ة  الضروريى  خربكل المواد والعدد والتسهيالت األ    ة  دقيقة   قائم إعدادى  البحث من الضرور    .ةالمطلوب

هداف ولكـن  تحقيق نفس األة امكانيى تحديد مد  عليه ستمنع تنفيذ البحث،التكاليف أن  تبين للباحث إذا  و

من ة  المساعدات المالي ى  الحصول عل ة  مكانيإى  الواجب مراعاتها مد  ى  خرومن العوامل األ  . قلأة  بتكلف

  .تدعم مشروعات البحث ى خرأمجموعات ى أ أو ةجهات ووكاالت التمويل والحكومات المحلي

 بسبب التكاليف، ومع ذلك يجب    ة  القطاع الخاص تحت ضعوط مالي    ى  ون ف وعادة ال يكون الباحث   

يمكـن  أسـلوب   بة   كذلك يجب تصميم الدراسات البحثي     .اإلدارةتخصصها  ة  محددة  يلتزموا بميزاني أن  

من ة  الوقت المحدد لكل خطو   ة  ولقد فشلت كثير من الدراسات بسبب عدم كفاي       . الوقت المحدد ى  ف هتنفيذ

نتاج بحث فعال ونتائج    إى  ثير من الحاالت يخلق ضغط الوقت المحدد مشاكل ف        كى  وف. خطوات البحث 

   .ةقوي

  تخطيط البحث مناسب للمشروع؟أسلوب  هل :٦س

ـ  ى  الت قياس التغيرات ى  فعلى سبيل المثال، عندما يرغب باحث ف       معـدالت حـضور    ى  حدثت ف

رسـل الباحـث استقـصاءات       هنا ي  ،واحدةة  مدينى  رؤية التليفزيون ف  ة  ظل زياد ى  السينما والمسرح ف  

ـ  عـالم اإللتحديد كيف تغيرت عادات استخدام وسائل       فراد  عدد كبير من األ    إلى   بالبريد الـسنوات  ى  ف

 إلـى   ات وإرسالها بالبريد المباشـر    االستقصاءة  طباعة   ولكن قد يكتشف الباحث ارتفاع تكلف      .ةخيراأل

 معدالت االستجابة، كذلك قد يتبين للباحـث      الرسائل واالتصاالت التليفزيونية لزيادة     ة  متابعة  جانب تكلف 

  .ممنوعة أو ات محظورةاالستقصاءأن 

طـار الهـدف مـن      إى  الدراسة بشكل يخفض بعض التكاليف ولكن ف       هذهلذلك يجب التخطيط ل   

 أن  كما يمكـن  . والبريدة  يجمع البيانات بالتليفون لتوفير تكاليف الطباع      أن   كما يمكن للباحث  . الدراسة

أسـاليب  فضل  أ إلى   دراسةى  عموما تحتاج أ  . ات التليفون إجراءبالتليفون لتناسب    سئلةاألة  تعاد صياغ 

  . التخطيط

يتضمن البحث ما يضر بالمفردات التى تجرى عليها الدراسة سـواء مـن    أن  هل من المحتمل   :٧س

  غيرهم؟ أو البشر

عناصـر  للى  نفـس  أو   ىضرر ماد ى  أ إلى   ىكان مشروع البحث سيؤد   إذا  الباحثين دراسة   ى  عل

ـ اإلبآخر، هل يطلب مـنهم       أو   ون بشكل مبحوثمثال هل سينزعج ال   . البحثى  ف موضوع الدراسة  ة جاب

 وهـل   .ايتخلق رد فعل عكس    أن   من المحتمل ى  تصرف محرج، والت  ى  القيام بأ  أو   ةمحرجة  سئلأى  عل

  ؟ةضرار مستديمأ إلى بالبحثة التعرض للظروف المحيطى يؤد



خطوات إجراء البحث    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ١٩  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

 ايقدم تقريـر   أن    يجب ة،تتضمن عناصر بشري  ى  التبحاث  األات  ولذلك قبل القيام بمعظم مشروع    

للدراسـة  ة  من العناصر الخاضع  ى  أ أن   سيتخذها الباحث للتأكد من   ى  ات الت جراءاإلة  يوضح ويحدد بدق  

  .ضرر بسبب البحثى عنصر خاضع للدراسة من أى أة بأخر وذلك لحماي أو لن تتضرر بشكل

  

  

  التراث العلمىة  مراجع٤-٢
  

 إلـى   دون الرجـوع  ى  وفقا لمبادئ البحث العلم   أبحاثهم  يبدأ الباحثون الذين يجرون      أن   ال يجب 

وتقدم الدراسات السابقة المتاحة معلومات . Reviewing The Literature الدراسات السابقة المتاحة

 إلى  وعويعتبر الباحثون المحترفون الرج   . توصلت اليها ى  السابقة والنتائج الت  بحاث  األ إجراءة  عن كيفي 

السابقة ومعرفة  بحاث  األالتعلم من   ى  نها تساعدهم عل  هم خطوات عملية البحث أل    أمن  ة  قبالدراسات السا 

ـ إعـدم  ة حالى قد يتعرض لها البحث ف   ى  ضرار الت الوقت والجهد والتكلفة واأل     إلـى  الرجـوع ة مكاني

  .الدراسات السابقة

  :ةالتالي لةاألسئة ثارإ  عليه البحث،إجراءى يبدأ الباحث ف أن وقبل

  نفس المجال من قبل؟ى جريت فأى التبحاث األما نوع  .١

 الدراسات السابقة؟ى يوجد فماذا  .٢

 قدمها باحثو الدراسات السابقة؟ى المقترحات التى ما ه .٣

 مجال الدراسة؟ى تضيف الدراسة السابقة من معلومات ف أن يمكنماذا   .٤

 الدراسات السابقة؟ى استخدمت فى التساليب األى ما ه .٥

 .تساؤالت البحث أو تحديد فروضى السابقة عل األسئلةى علة جاباإل تساعد ادة،وع

  

  

   تساؤالت البحث أو  وضع فرض٥-٢
  

ة يحـدد الباحـث مـشكل      أن    يجب ،التراث العلمى ة  بعد تحديد المجال العام للبحث، وبعد مراجع      

  . Research Questions شكل سؤالى ف أو قابل للدراسة  Hypothesisشكل فرض ى البحث ف

 هو تخمين يتناول عالقة بين متغيرين، ويتم اختبار الفرض مباشـرة، وقـد تكـون العالقـة                  :الفرض

  .ةخاطئ أو ةالمتوقعة بين المتغيرين صحيح
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 مؤشرا عن شئ ما، وهـو     ى  يصمم ليعط ى  ن سؤال البحث هو سؤال رسم     إ ف ى،خرأة  ومن ناحي 

 ستخدم تساؤالت البحث عندما يكون الباحث غيـر        وعادة ت  . لدراسة العالقة بين المتغيرات    اليس محدد

 وعادة  .ةويكون الهدف من التساؤالت مجرد جمع بيانات ميداني       . المشكلة قيد الدراسة  ة  متأكد من طبيع  

  . عن تساؤالت البحثة جاباإلة مرحل أثناء تخضع لالختبار من معلومات جمعتى تعد الفروض الت

  

  

  تصميم البحث ٦-٢

  

 مسح إجراء األسئلةبعض ى علة جاباإلقد تتطلب نه أل. ناهج البحثتتعدد طرق م أن يجب

الشخصية، وقد ة من خالل المقابلى خراأل األسئلةبعض ى علة جاباإلالبريد، وقد يفضل  أو بالتليفون

   .ةبعض العوامل الخارجية المؤثرى المعمل والتحكم فى  تجارب فإجراءتتطلب بعض المشاكل 

ة مادية من قدر هما يتوافر لديى هداف البحث، وبناء علالمنهج وفقا ألو  أويختار الباحث الطريقة

 بحثية اقد تبدو بسيطة جدا قد تتطلب طرقًى التبحاث األمشروعات ى حتنه أويالحظ .  التحليلجراءإل

مشروع ة للبحث مع مفهوم وضع خطى وقد يتداخل مصطلح تصميم الجانب التجريب. شديدة التعقيد

ال تستخدم ى مشروعات البحث التى على طالق مصطلح البحث الوصفإض الباحثين ويفضل بع. البحث

. المعملى فى تجرى التبحاث األى عل Experimental Designى المعمل ومصطلح التصميم التجريب

يثار جدل واسع حول اعتبار مشروع البحث تجربة نه  ألة،ويستخدم الكتاب المصطلحين بطريقة تبادلي

  . ل العالقة بين المعمل والتجربة حوأيضام ال وأ

أما تصميم تجربـة البحـث فهـو        . المعملى  فى  تجرى  التجربة الت ى  يجب التحكم ف   :التجربةة  حالى  ف

 تجميع اكبر قدر ممكـن مـن   أساسى  ويقوم التصميم الجيد للبحث عل    . خطط جمع المعلومات وتحليلها   

. الظروفى  معقدا عل  أو   تفصيليا أو   ختصرويتوقف كون البحث م   . قل وقت أى  وفة  المعلومات بأقل تكلف  

ومع ذلك تشتمل كل    . التصميمى  فة  فيما يتعلق بمقدار التفاصيل المطلوب    ة  محددة  وال توجد قواعد إرشادي   

ومـن الخطـأ    . يبدأ مشروع البحـث    أن   خطوات لجمع وتحليل البيانات قبل    ى  علبحاث  األتصميمات  

ى راد مدير التسويق ف   أإذا  مثال  . عد جمع البيانات  معين ب ى  إحصائأسلوب   أو    منهج معين  ضفرة  محاول

 وكـم عـدد مـرات       نين يسكنو أالعمالء الذين يشترون غالبا من المتجر، و      ى  متجر كبير التعرف عل   

 مـن   ،تصميم استقصاء بسيط لجمع المعلومـات     ى  التخطيط ف   من الً ضئي ااستخدم قدر إذا  نه  إالشراء، ف 

وهنا قد  .  لم يصمم بشكل يناسب للتحليل     االستقصاءن  ألة  مناسببين غير   يات المج إجابتكون   أن   المحتمل

 مـن عمليـات     ءات ابتدا االستقصاء وتتطلب كل    .ةات غير المفيد  االستقصاءيقوم الباحث بتوزيع آالف     

ة وتتناول موضـوعات معقـد    ة   كبير اعدادأى  تغطى  ات الت االستقصاءإلى  فراد  المسح لعدد قليل من األ    
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تحـدد   أن   ويجب.  القياس أدواتات والعوامل والعينات و   جراءتطلب تحديد اإل  نوعا من التصميم، كما ت    

  . ن يتم التخطيط لها مقدماأو هسئلتأكل العناصر السابقة بشكل يتناسب مع فروض البحث و

  

ـ     ة  من المصداقي ة  درجة عالي ى  وعلة  تكون الدراسة فعال  ى  وحت ة يجب مراعاة توافر الخصائص التالي

  : عند تصميم البحث

نه أى   بمعن .ةطبيعية  ظروف بيئي ى  فى  تجر أن   داخليا وفى الخارج يجب   ة  تكون الدراسة فعال  ى  حت -١

ة جلـس ى   كما ال يجب تحليل الظاهرة ف      ى،للبحث بالموقف البحث  ة  تعرف العناصر الخاضع   أن   ال يحب 

 الطويلـة بحاث  األوعادة تكون مشروعات    . االعتبار بعض العوامل المحيطة   ى  خذ ف ويجب األ . واحدة

  .ىالمدة من الدراسات قصيرأكثر المدى طبيعية 

العالقة بـين   ى  للتحكم ف  هيبذل كل جهد   أن   الباحثى  عل: النتيجة و بين السبب ة  وجود عالقة واضح   -٢

يـصل   أن   الدراسة يمكـن  ى  علة  تم تحديد كل العناصر المشوش    إذا  و. المتغير التابع والمتغير المستقل   

  .وموثوق فيهاة نتائج قوي إلى الباحث

بين عمليـات   ة  ملحوظ أو   ةتوجد عالقة واضح   أن    ال يجب  :ةوقوية  استخدام مقاييس غير ملحوظ    -٣

البحث الهدف من الدراسة    ة  عرفت عين إذا  نه   أل .ة القياس المستخدم  أدواتتتم مع العينة و   ى  االتصال الت 

التـأثير  تقييم  سة ل تصمم الدرا  أن   يجب. ليها بشكل مختلف  إ هالموج األسئلةعن  ة  جاباإل إلى   نها تميل إف

 المقاييس يجـب  ة  ولضمان جود . للدراسةة  العناصر الخاضع ى  على  وطويل المد ى  وقصير المد ى  الحال

  .التغيرات أو بسط التأثيراتأى  ليسمح باالستنتاج والتعرف علايكون حجم العينة كبيرأن 

الباحث عن مجال   عالقتها بالدراسة وبمعلومات    ى  عل بناءة  كما يجب اختيار العوامل التابع     -٤

 .ة تخصص الدراسة وليس لمجرد الموائم

ـ  مر األ يكون تصميم البحث واقعيا، ولذلك يتطلب األ       أن    يجب ى،وقبل كل ش   أوال :ةالواقعي -٥ ى خذ ف

ى الذين سـيقومون بالدراسـة والبـاحثين ذو       فراد  الوقت المتاح، والميزانية المتاحة واأل    ة  االعتبار بدق 

تـتم عمليـة تـصميم       أن   وبمجرد .ىحصائنهج المقترح للبحث والتحليل اإل    الذين سيضعون الم  ة  الكفاء

عمـل   أو   عدد ممكن من مراحل البحث،     كبرأى   اختبار قبلى عل   إجراءالباحث  ى  البحث بشكل جيد، عل   

ـ ة  المعدات المستخدم  أو    القياس أدواتى  خطاء ف أى  أة  ومراجع. اختبار بعدى لالستقصاء   دراسـة  ى  ف

  .المشكلة

للبحث المخطط ة مصغرة القيام بنسخى أ. Pilot Study دراسة استطالعية راءإجبى كما يوص

ـ      اممكنً أو   ذلك ليس دائما ضروريا    أن   مع مالحظة . القيام به  ى ، ولكن تساعد الدراسة االستطالعية عل

  .توفير الوقت والتكلفة
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  ةلبحث بمتطلبات الدراسة الميداني تزويد ا٧-٢
  

وعادة يقوم الباحثون بتصميم    . نفسهمأ الباحثين كل مراحل البحث ب     ال ينفذ معظم  ى  الواقع الفعل ى  ف

ـ ) مـثالً (ولكن ال يقوم الباحثون     .  القياس أدوات إعدادالدراسة، و ة  مشروع البحث وتحديد عين     إجراءب

 ذهولكن يتصل الباحثون بمن يقوم به     . المقابالت مع المبحوثين من المستهلكين     أو   االتصاالت التليفونية 

  . عمالاأل

لتقديم كل خدمات البحث    ة  حيانا، عندما تستخدم جه   أو. وتقدم شركات البحوث العديد من الخدمات     

ـ  األى  عمليات جمع المعلومات وعرض البيانات ف     ى  تصميم البحث وف  ى  نها تشارك ف  إف  ،ةشكال المطلوب

  . بتحليل البياناتأيضاوتقوم 

ـ  أو   عـالم اإلالتصال بوسائل   كثير من المجاالت مثل ا    ى  الشركات خدماتها ف   هذهكما تقدم    ى حت

 البحـث   أنواعنوع من   ى  تستطيع تنفيذ أ  ى  وتوجد بعض الشركات الت   . المستشفيات والبنوك  إلى   الذهاب

   المتاجر، ى  مقابالت مع المستهلكين ف    أو   ةمقابالت شخصي  أو    من خالل التليفون   اسواء كان البحث مسح

  . التركيزة وجماع

ـ      إجراءى  للبحث ف ة  يدانيوعادة تتخصص شركات الخدمات الم     ة  المكالمـات التليفونيـة، ومقابل

المستهلكين، والمقابالت الشخصية، وتسجيل المبحوثين، والمناقشات الجماعية المركزة، كمـا تـسجل            

تقدم خدمات  ى  بعض الجهات الت   أن   ورغم. الشركة بعض المبحوثين المطلوبين لحضور جلسات البحث      

ين مبحـوث الة  مقابلى  جداول، ولكنها تركز عل   ى  ووضع البيانات ف   االستقصاءتصميم  ى  للبحث تساعد ف  

ذات اتجاهين للمناقشات الجماعية المركـزة      ة  استخدام مرآ ة  وعادة تتطلب الخدمات الميداني   . وتسجيلهم

  .الجلسةى ما يحدث فة ليتمكن العميل من رؤي

. ال تكون كـذلك   ى  خرأحيانا  أوتتطلب جهد و  ة  مرهق هحيانا تكون متطلبات البحث ومستلزمات    أو

 مقـابالت   جـراء كثير من الحاالت تؤجر بعض شركات البحوث مـساحات داخـل المتجـر إل             ى  وف

وقد تستخدم بعـض شـركات      .  طريق المشترين ويجرون معهم لقاءات     نيعترضوأنهم  ى   أ ة،اعتراضي

  . داء مهامهاالبحوث المتجر قاعدة أل

الحالـة، يتـصل     هذهى  ف: بحث صغير ى  فة  دللمساعة  خدمات البحث والخدمات الميداني   ة  تأجير شرك 

ـ .  وتعرض الشركة ثمنا لخدماتها، ثم يوقـع العقـد  –الباحث بالشركة ويشرح المشروع     بعـض  ى وف

ى خـر أحاالت  ى  تقوم بها الشركة للبحث، وف    ى  الحاالت يكون السعر المعروض مقابل كل الخدمات الت       

  .ةالشركة التكاليف قبل المقابل تحدد

 إجراءللشركة قبل   ة  البحث تكاليف الخدمات الميداني   ى  تجرى  التة  تدفع الجه بعض الحاالت   ى  وف

تستلم مـا يـدفع   ة الخدمات الميدانية شرك أن ىبمعن. ن فعالوالمبحوثين موجود أن  أساسى  البحث، عل 

  .البحثة المسجلين يحضرون جلسفراد األ أن للمبحوثين الموجودين فعال وعليها التأكد من
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  : البحوث عليهإجراءى فة استخدام الشركات المساعدى ث فوعندما يبدأ الباح

ى يمكـن أل  نـه    ال .ىنفس المـستو  ى  تقدم خدمات البحث عل   ى  ليست كل الجهات الت   نه  أن يعرف   أ .١

وال ة   حيث ال توجد متطلبات رسمي     .ةخدمات ميداني  أو   تقديم خدمات للبحث  ة  مجموعى  أ أو   ىشخص

وكل المطلوب هو   . الشركات تقديم شهادات   هذهأو  راد  فتعقد لهم اختبارات وال يطلب من هؤالء األ       

والتسويق عالن  اإلمنظمات  ى  فة  العضوي أن   كما. بحاثاألة  الباب تحمل اسم شرك   ى  علة  تفالوضع  

ات إجـراء  وبسبب عدم وجود قواعد و     .ةتطوعيبحاث  األ وكثير من منظمات     .ةاختيارية  عضويى  ه

عرف توى  تستقص أن   ىالجهة المسئولة عن البحث ف    ى  كاملة عل ة  بحاث، تقع المسئولي  األة  صناعى  ف

القيام بدراسة المـشروع بطريقـة      ى  الشركات من بين مئات شركات البحوث المتاحة قادرة عل        ى  أ

  . علمية

 هـذه خـدمات   ى  توصيات من مستخدم  ى  بالشركات الجيدة بناء عل   ة   الخبرة قائم  وويعد الباحثون ذو  

  . الشركات

وهذا . عمالشركة بتقديم بعض األ   ولوقامت ال ى  ن قرب المشروع حت   وع هيتابع بنفس  أن   الباحثى  عل .٢

ـ   وذلك ليس بسبب  . الجيد منها ى  كل الشركات حت  ى  ينطبق عل   أن   ولكـن للتأكـد مـن      ة،عدم الثق

كثير من الحـاالت قـد ال       ى   وف .ةبدقة  البحث ويقدم المعلومات المطلوب   ة  سئلأى  المشروع يجيب عل  

 .العتبارات االمن  الدراسةإجراءباب سأطالقا بإخدمات البحث ة تعلم شرك

  

  

 تحليل البيانات وتفسيرها ٨-٢
  

ى الهدف من الدراسة والمنهج المستخدم فى يتوقف الوقت والجهد المطلوب لتحليل البيانات عل

القطاع أبحاث من  كثيرى وف. شهرأة عد أو يامأة لذلك ربما يأخذ تحليل وتفسير البيانات عد. الدراسة

     دقائقى تتم عملية تحليل البيانات وتفسيرها ف أو سؤال واحد فقطى لدراسة علالخاص تشتمل ا

Data Analysis and Interpretation .مثال قد تهتم الشركة بمعرفة درجة االهتمام بمنتجها الجديد 

سؤال البحث من خالل تلخيص ى علة جاباإل المسح، تتم إجراءوبعد . تقدمهاى التة الجديدة بالخدمأو 

كما يجب . المنتج، ويكون تفسير البيانات بسيطا أو ة المتعلق بالخدماالستقصاءعنصرين من  و أعنصر

وبعد االنتهاء من العمليات . صال للبحثأة مصممة رشاديإووفقا لمبادئ ة التخطيط للتحليل بعناي

  .دقتهاى  مدأساسى تحلل النتائج عل أن  ويجب.هما تم استكشافة الباحث مراجعى للتحليل، علة الحسابي

المجتمع ى يمكن تعميم نتائجها على الدراسة التى ان الدراسة ذات القوة والفعالية الخارجية ه

ت الدراسة اإجابهل : السؤال التاليى علة جاباإل من اجل اختبار القوة الداخلية للدراسة البد من .ىالكل

  .فعال على سؤال البحث
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   الصالحية الداخلية للدراسة١-٨-٢

 الباحثين اكتشفوا من خالل الدراسة     أن   مثال، نفترض . كل ظروف البحث  ى  الباحث التحكم ف  ى  عل

طفـال الـذين    من األ  أقل   تقديراتى  وقات طويلة يحصلون عل   طفال الذين يشاهدون التليفزيون أل    األأن  

  .ةوقات محددأى يشاهدون التليفزيون ف

طفال الذين  يجة؟ ربما يساعد األهل األ    النت هذه إلى   دتأهل توجد عوامل مصطنعة     : والسؤال هنا 

 ،العامل المصطنع ى  هل ه األة  ذن مساعد إ. داء الواجبات الدراسية  أى  ف أقل   يشاهدون التليفزيون ساعات  

  .اختالف المعدالت الدراسية للمجموعتينى  السبب ف،التليفزيونة وليس عدد ساعات رؤي

  : أساسى وتتحقق الصالحية الداخلية للبحث عل

  : يكون على علم بما يلى لتحقيق الفعالية الداخلية للبحث أن ث يجبن الباحإ

   History التاريخ. ١

ة مثال لتحليل حمل  . اتجاهات عناصر البحث  ى  حداث ربما تؤثر عل   أثناء القيام بالبحث، قد تحدث      أ

 فـراد  اختبـار قبلـى علـى األ       إجراء: والأالباحث،  ى  بترول عل ة  العالقات العامة لمنتج جديد لشرك    

المـشاركون لتجربـة هـى حملـة        فراد  ثم يتعرض األ  . المشاركين فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو الشركة     

ـ     إذا   بعد الحملة ليحدد ما      اثم يعقد اختبار  ) من خالل التجربة  ة  معالج(ترويجية   ى كانـت التغيـرات ف

قـات العامـة،   العالة فشل حرك إلى شارتأالنتائج  أن نفترض. الحملة الترويجية  إلى   االتجاهات ترجع 

 أن  وقبـل . غير جيدة للـشركة   ة  المشاركين تحمل صور  فراد  األ أن   االختبار بعد الحملة  ى  ظهر ف  حيث

. هذا التصور السئ للـشركة  إلى دتأكانت عوامل وسيطة  إذا  تقرير ما     عليه يقدم الباحث نتائج البحث   

الـشركة تخطـط     أن   لدراسةن ل والخاضعفراد  ما بين االختبارين علم األ    ة  الفترى  فنه  أويكشف البحث   

العالقـات  ة  سعار، وليست حمل  األة  خبار زياد أولذلك، ربما تكون    ،  %٢٠ة  سعار الجزولين بنسب  ألرفع  

بين ة  الزمنية  وكلما طالت المد  . التصور السئ  إلى   ىدأى  لعبت دور العامل الوسيط الذ    ى  التى  العامة، ه 

لما ذادت احتمـاالت تـأثر الدراسـة بالعوامـل          واالختبار بعد الحملة، ك   ى  االختبار التجريب : االختبار

  .المتداخلة أو الوسيطة

   Maturity النضج. ٢

مـثال ربمـا    . الدراسةة  فتر أثناء   الخاضعين للدراسة فراد  لألة  والنفسية  تتغير الخصائص الطبيعي  

  .الدراسة أثناء المبحوثينى السن عل أو التعب أو يؤثر الشعور بالجوع

ات من القرن العشرين،عندما بدأت محطـات  نيالثمانية بدايى  ف :لدراسةاى  مثال لتأثير النضج عل   

ى حدإ إلى   استماع، دعت المستمعين  ة  جلسى  فة  مريكا اختيار معزوفاتها الموسيقي   أى  فة  الراديو المنتشر 

 ٦٠٠ إلـى    ٥٠٠واختبرت الـشركة مـن      ى  غانمن األ ة  فندق كبير لتقييم مقطوعات قصير    ى  الغرف ف 

 اختلفـت   ٤٠٠تم اختيارها بعد رقـم      ى  غنيات الت واندهشت الشركة الن األ   . ةواحدة  جلسى  فة  مقطوع
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 المستمعين بعد  أن   وبعد فحص طويل اكتشفت الباحثون    . اختيرت قبلها ى  غنيات الت ألاختالفا كبيرا عن ا   

رقـم لمجـرد    ى  صابهم التعب جسمانيا ونفـسيا وكتبـوا أ       أساعتين تقريبا،   ة  واصلوا االستماع لمد  أن  

  .مشروعاستكمال ال

 Testingاالختبار . ٣

من قبـل،   ة  ون باختبارات مشابه  مبحوثمر ال إذا  ة  مصطنعا، خاص  هحد ذات ى  قد يكون االختبار ف   

ى قد تكون االختبارات السابقة جعلت العناصر الت      ،  كذلك. بعد الدراسة  أو   سواء كانت اختبارات تجربة   

بغـض  ى  االمتحان التـال  ى  ن درجاتها ف  لمواد االمتحان، ولذلك تتحس   ة  ومنتبهة  االمتحان حساس ى  تؤد

 وهذا التفسير يعتبر صحيحا عنـدما يـستخدم نفـس االمتحـان             .ةالنظر عن الموضوع ونوع المعالج    

تعـرف   أن    تستطيع ،األسئلةى  علة  جاباإلة  لالمتحان كيفي ة  عندما تعلم العناصر الخاضع   نه  للموقفين، أل 

ويجب تنويع  ة  والحقة  امتحانات سابق ة  عدى  تجر أن   ولتجنب هذا الموقف يجب   . مقدما طلبات الباحثين  

  .االمتحانات

 Tools دواتاأل. ٤

يسجلون فيها  ة  مرحل إلى   وربما يصل الباحثون  . تستهلك أو    البحث تتقادم  أدوات أن   من المعروف 

  .بالشكل المناسب األسئلةتقديم ى  فنالمالحظات روتينيا ويفشلو

  تحيز القائمين بالتجربة. ٥

ربما يوجـد   . نتائج الدراسة ى  يستطيع الباحث من خاللها التأثير عل     ى  الطرق الت يوجد العديد من    

  .التفسير أو ةالرياضية المالحظة، والبيانات، والمعالجى التحيز ف

خطاء تعتبر  ن األ إ ف ة،غير مقصود  أو   ةالتجربة مقصود ى  خطاء من يجر  أوبغض النظر عن كون     

  . من مراحل البحثة مرحلى أى التحيز فيحدث  أن ويمكن. تحيزا وقد تدعم فروض الباحث

كـل   أثناء   لم يكن موضوعيا بشكل كامل    إذا  للباحث  ة  موقفا يسبب مشاكل كبير   ى  التالى  ويوضح المثال 

معلومات ى  للحصول عل  أو   ثبات موضوع معين  باحثين إل  أفراد    أو عادة تؤجر شركات  : مراحل البحث 

ـ  إلـى    تليفزيونة  محطى   مدير البرامج ف   مثال قد يميل  . ويعرف الباحثون ذلك  . للقرارة  مدعم ة كراهي

هل يحب  : جر باحثا ليدرس االفتراض التالي    أ و .ةالنظرية  يثبت صح  أن    ويريد ة،المحطى  برنامج ما ف  

يـؤثر النتـائج     أن   مدير البرنامج ى  الحالة يكون من السهل جدا عل      هذهى  ف.  ال أمالمشاهدون البرنامج   

يفـسر   أن   ومـن المحتمـل   . مع الباحث لتخطيط مراحل الدراسة     ةمحادثات أثناء   هرأي إلى   بحيث تميل 

وقد يقترب موقف   . لغاء البرنامج مدير البرامج إل  ة  بدون قصد النتائج بشكل يدعم رغب      أو   الباحث بقصد 

  .عدم حب البرنامج بسبب تأثير مدير البرامج إلى يميل هالباحث من حب البرنامج ولكن

 هدرايى  يكونوا عل  أن   القائمين بالبحث ى  وعل. راحل البحث كل م ى  فة  محتملة  ويمثل التحيز مشكل  

. ات لتقليل تحيز القائمين بالتجربـة     إجراءة  تتخذ عد  أن    ويمكن .ىيسببها التأثير الخارج  ى  بالمشاكل الت 

 كذلك ال يجـب   . الذين يعطون التعليمات للمبحوثين بالهدف من البحث      األشخاص  يعلم   أن   مثال ال يجب  
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ـ  أو تجربةة يخضع لمجموعنه  أطرف آخر مشارك    ى  أ أو   لتجربةيعلم القائمون با  أن    ويجـب  .ةحاكم

  .استخدام شريط تسجيل لتقديم معلومات موحدة للمبحوثين الخاضعين للتجربة

مـن  أكثـر   ال يطلبـوا    أالهدف من البحث و   ة  يطلبوا من العمالء عدم منافش     أن   ويمكن للباحثين 

ـ  ة،يقول فقط المعلومات المطلوب    أن   لبرنامجويمكن لمدير ا  . للتجربةة  المعلومات المطلوب  عـدم   ه وعلي

تعريف الباحثين بالهـدف    ى  تستدعى  الحاالت الت ى  وف. البحثى   عل ستتخذ بناء ى  ات الت جراءاإلة  منافش

من مراحل  ة  كل مرحل ى  التحيز ف ى  ويجب التحكم ف  . يجب استخدام باحثين مستقلين    من البحث تفصيليا،  

  .البحث

  القلق/الخوفتقييم . ٦

مـن  ى  يجابإتقييم  ى  ويهمهم الحصول عل  . االختبار أو   المبحوثين قد يخافون من التقييم     أن   ىبمعن

  .الدراسةى فة المشتركى خرالباحث ومن العناصر األ

ـ    إلى   يميلون أو   ن بتصرفات مختلفة عن المعتاد    وولذلك قد يقوم بعض المبحوث      .ةاتبـاع الجماع

الباحث مهمـة    وهنا يقع على عاتق   . ين مع بعضهم البعض   الحاالت قد ال يتفق المبحوث     هذهى  فى  وحت

  .استجاباتهم الفردية مهمةأن ب وضاع السلبية من خالل تعريف المبحوثيناأل هذهتقليل ى العمل عل

  الوقت كسبب مؤثر. ٧

 أو  قد يخلق نظام التجربة مشاكل عند جمع البيانات وتفسيرها، وقد ال ترجع نتائج التجربة للمثير              

تجربة كيف  ى  ف(ون  بيمثال قد يغير المج   .  التابع نفسه  تأثير العامل  إلى    ولكن قد ترجع   ،لمستقلللمتغير ا 

 بعـد   االستقصاءرائهم عندما يجيبون    أ) سلوك الشراء ى  المجالت عل ى  فعالن  اإلتؤثر طريقة عرض    

  .اتإعالنة عدة رؤي

  الموضوعة معالجى التقليد ف أو االنتشار. ٨

يـام، كـذلك عنـدما      أة  مدار عد ى  عل أو   اليوم، أثناء   أوقات مختلفة ى  ون ف مبحوثعندما يشارك ال  

 تتاح المبحـوثين الفرصـة لمناقـشة        ى،خرتدرس الموضوع مجموعتان من المبحوثين الواحدة تلو األ       

وقد يضر ذلك بالدراسة، خاصة مع فى حالة استخدام المناقـشات           . مشروع البحث مع بعضهم البعض    

  .الغرفة بينما تدخل مجموعة جديدةة  مجموعالجماعية المركزة عندما تغادر

  ىس التعويضالتناف. ٩

  أو ةقـو أكثر  ضابطة بطريقة   ة  نها مجموع أتعرف  ى  بعض المواقف، قد تعمل المجموعة الت     ى  ف

  .المجموعة التجريبيةى نجاز بشكل مختلف لتتفوق علتحاول اإل

  عدم التقدير. ١٠

ـ     شروع أل وعة الضابطة االهتمام بالم   فقد عناصر المجم  تقد    وقـد   .ةنهم ليسوا عناصـر تجريبي

ـ     قد يغـضبوا أل    أو   انههاإل أو   لشعورهم بعدم التقدير  ى  العمل بشكل عاد  ى   ف نيفشلو ى نهـم ليـسوا ف

كـل مراحـل    ى  توجد ف  أن    ويمكن ة،وعادة تكون مصادر الضعف الداخلية معقد     . ةالمجموعة التجربيب 
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ـ   نتائج دراسة واحدة لرفض او    ال يمكن استخدام    ماذا  لذلك من السهل معرفة ل    . البحث  أو  ةتدعيم نظري

  .فرض

ة ويحاولون التحكم بدق  . وضاع، يستخدم الباحثون تصميمات مختلفة للتجارب     األ هذهى  وللتحكم ف 

  .بدون قصد أو نتائج البحث عن قصدى يؤثر الباحثون ف أن وال يجب هعناصرى عملية البحث وفى ف

  

   External Validity  الصالحية الخارجية٢-٨-٢

ـ  ة امكانيى مد إلى   تشير الصالحية الخارجية للبحث    ـ  ى تعميم نتائج البحـث عل ى المجتمـع الكل

  .باختالف الموقف والوقت

: بالتفاعل الناتج عن تحليـل العوامـل مثـل        ة  تتأثر الصالحية الخارجية للدراسة بشد     أن   ويمكن

الـصالحية  ى  اسة ال تستوف   وال يمكن تصور تطبيق در     ، وظروف التجربة  دواتاختيار المبحوثين واأل  

تم ى  التة  للعينة  فقط بالنسب ة  الحالة تكون الدراسة صالحة وفعال     هذهى  وف ،ىمواقف اخر ى  الخارجية عل 

  .اختيارها

  :ةللعينة بالنسبى ومن اجل دعم الصالحية الخارجية للبحث يجب مراعاة ما يل

 .ةاستخدام عينات عشوائي .١

 .مراتة دعادة الدراسة عإاستخدام عينات مختلفة و .٢

 .ستعمم عليها النتائجى التة للمجموعة ممثلة اختيار عين .٣

المتاحة للبـاحثين لجمـع معلومـات عـن          أو   ةالعينات الموائم أكثر  أة  وتعتبر العينات العشوائي  

 .ةراء ونمط الحيا  االتجاهات واآل ى  من جمع معلومات من مبحوثين متشابهين ف      أكثر  مبحوثين مختلفين   

كما تساعد  . االختيار للدراسة ى  فة  متساوية  العينة فرص ى  يكون لكل فرد ف    أن   ةئيويقصد بالعينة العشوا  

ة سـئل أاختيار الفروض و  ى  الباحثين عل ،  بخصائص مختلفة ة  مرات وكل مر  ة   عد ،عادة مشروع البحث  إ

. واحدة مـن المبحـوثين    ة  نوعيى  تنطبق نتائج البحث عل    أن   عدم القلق من  ى  البحث، كما تساعدهم عل   

مثال ال يمكن   . تقدير الباحث ى  ستعمم عليها النتائج عل   ى  التة  للمجموعة  ممثلة  ية اختيار عين  وتتوقف عمل 

  .الكلياتة من طلبة مجموعى علة المدارس الثانويى فة تعميم نتائج دراسة عن مجموع

م وغالبا تـصم  . طويلى  زمنى  مدى   البحث عل  إجراءى  لزيادة صالحية الدراسة ه   ة  الطريقة الرابع . ٤

ى  ثم ف  ة،التجريبية  ن للمعالج و ويتعرض المبحوث  .ىالمدة  كمشروعات قصير ى  الجماهير عالمإلاأبحاث  

 ويمكن  اضعيفًة  كثير من الحالت يكون تأثير المعالج     ى  فنه  إومع ذلك ف  . الحال، يتم قياس تأثير التجربة    

ـ  وعـا . والمعرفة بـالمنتج  ى  تصمم دراسة البحث لقياس درجة الوع     عالن  اإلى  مثال ف . همالهإ ى دة تبن

من النادر الحث واإلغراء    نه  أومن المعروف جيدا    . واحدى  تجارعالن   التعرض إل  أساسى  الدراسة عل 

ى مدى  المقاييس عل  هذهوضع واستخدام   ى  لذلك من الضرور  . بعد التعرض لعامل واحد    هوتغير االتجا 
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ى قد ال يحدث عل    أو   عيفاقد يكون ض   هتغير االتجا ن  إ .االعتبارى  شهور ألخذ التأثير الدائم ف     وأسابيع  أ

  .الطويلى المدى القصير، ولكن يحدث بشكل كبير على المد

  

  

  تقييم النتائج ٩-٢
  

ـ     . الهدف من الدراسة  ى  النتائج عل   به تقدمى  يتوقف الشكل الذ   ى ويستخدم الباحثون الراغبـون ف

ى تجـر ى  التبحاث  ألاوعادة تقدم   . العلميةة  المجل هتحددى  المجالت العلمية الشكل الذ   ى  فأبحاثهم  نشر  

باختالف طريقة اختيار العينة    ى   ويختلف الشرح التفصيل   ة،شكال مبسط أى  القطاع الخاص ف  ى  فدارة  لإل

ة ومناسبة  ومحددة  تقدم النتائج بطريقة واضح    أن   ولكن يجب  .ةوالدراسات السابقة المستخدم  ة  والمنهجي

  .الذين سيقرأون التقريرشخاص لسؤال البحث ولأل

  

  

  البحثتكرار  ١٠-٢
  

غلب أى ولكن ف. تكرار الدراسة  عليه من نتائج الدراسة،ولو نسبيا ،حتى يكون الباحث متأكدا

 أو ةالنظري وا النتائج كما لو كانوا يقدمون القاعدة نالباحثون دراسة واحدة ثم يقدموى حيان يجراأل

دراسة  هفروض أو سؤال البحثى علة جاباإلوتتطلب . يكون صحيحا أن وهذا ال يمكن. القانون

تصميم ى علة تكون النتائج مبني أن كما يجب .واستكشاف العديد من التصورات قبل اعتماد النتائج

  . معين

للحد من النتائج ة من ناحيأكثر الخصائص من ى كذلك يجب دراسة العناصر ذات التنوع ف

ى علة ل النتائج المبنيلتقليى حصائالتحليل اإلأساليب ى  كما يجب التنوع ف.ةمحددة عينى علة المبني

ى عامل منهجى نتائج الدراسة ال تعتمد عل أن للتأكد منة يبذل الباحث جهد أن يجبى  أ.ةطرق محدد

  .واحد، لذلك يجب تكرار الدراسة

  :شكال لتكرارالبحثأة ربعاوجد ت: شكال تكرار البحثأ

   Literal Replicationاتكرار البحث حرفًي .١

نفس / نفس ظروف التجربة /  ات اختبار العينةإجراء  فيهبق بماتكرار كل التحليل الساى بمعن

  .تحليل البياناتأساليب  نفس –القياس أساليب 
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  Operational Replicationىإجرائتكرار  .٢

كانت إذا التحليل السابق الختبار ما ى  التجربة فإجراء اختيار العينة وإجراءيتكرر فقط 

  .ةنتائج مشابه إلى ىات ستؤدجراءاإل

   Instrumental Replicationدواتتكرار األ .٣

الدراسة السابقة مع تغير الظروف المحيطة بتجربة ى استخدمت فى هنا تكرر المقاييس الت

  .ةيساسالدراسة األ

   Constructive Replicationتكرار التركيب  .٤

 –ابقة الدراسة السابقة مع تجنب تقليد الدراسة السى استخدمت فى الطريقة التة هنا تختبر قو

يبدأ البحث بتقديم حقيقة ى أ... .ىالدراسة األولى استخدمت فى وتختلف كل من المعالجة والمقاييس الت

  .نفس الحقيقة إلى يصل أن الدراسة السابقة ويحاول البحثى تجريبية لم تكتشف ف

  

  

 مخاطر البحث ١١-٢
  

قانون  أن ويبدو.  لهابنفس الطريقة المخططى ال تجربحاث األ أن قد يكتشف الباحثون بسرعة

 أن الباحثينى نوع من األبحاث، لذلك على أى الشئ الخطأ يستمر خطأ ينطبق علن إ يقولى الذى ميرف

 مما يتطلب توافر التخطيط والمرونة .ة البحث ولو كانت صغيرإجراء أثناء يكونوا مستعدين للصعوبات

  . البحثى ف

  :المشاكل هذهالدراسة ومن  أثناء لباحثا هتواج أن  من المحتملىهناك بعض المشاكل الت

 . أطول من الوقت المخططايأخذ البحث وقتً •

ولكن بعد . جيد وعظيمنه إيبدأ يقولون  أن الذين يراجعون البحث قبلفراد كثير من األ أن رغم •

 .فضلأيكون البحث  أن نهم يعترضون ويقولون من المفروضإ البحث فإجراء

 .دخال البياناتإى خطاء فأتوجد  •

 .تأخذ وقتا طويال قبل اكتشافها وتصحيحهاى خطاء التخطاء البيانات األأصعب أمن  •

 .من المطلوبأكثر موال، فأنه، عادة، يتكلف أرغم كل ما يخصص للبحث من  •

 .ىولالمراحل األى د ال تعمل برامج الكمبيوتر فق •

 .جداة العينة دائما صغير •

 من المحتمل فإنهة المقاييس والتعليمات واضح  أن دراسة استطالعية للتأكد منإجراءبالرغم من  •

 .جدا وجود شخص ال يفهم التوجيهات

  .يعلمونماذا يفكرون وال ماذا ى يشعرون وال فماذا ن بصدق بوال يذكر المبحوث •
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  الثالثالفصل 

   عيناتال
  

  

، فقد حرص التجار على ضرورة أخـذ        Samples دأب اإلنسان منذ القدم على استخدام العينات      

الـسلع   هـذه عينة من المحاصيل والمنتجات المختلفة التى يقومون بشرائها للحكم على نوعية وجودة             

اآلن   عليـه  تاريخ العينات بشكلها المتعـارف     أن   يستخدم حتى اآلن، إال   سلوب  ككل، وال يزال هذا األ    

  .عيناتنهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر حيث بدأت تظهر نظرية ال إلى يرجع

  دراساتهم على جزء من المجتمع الذى يهـدفون   إجراء إلى   يلجأ معظم الباحثين فى الوقت الحالى     

  عليـه  ، وهذا الجزء هو مـا يطلـق       ا صادقً الًيمثل هذا الجزء من المجتمع تمثي      أن   دراسته، بشرط إلى  

 هلمجتمع الذى يسحب من   العينة ويقوم الباحث بعد ذلك بتعميم النتائج التى يتوصل إليها من العينة على ا             

يين من العينات وهمـا العينـات       أساسأمام نوعين    هالعينة، وعند اختيار الباحث لعينة الدراسة يجد نفس       

  .االحتمالية والعينات غير االحتمالية

 المختلفة من العينات االحتمالية التى تشمل العينة العشوائية البـسيطة           نواعيتناول هذا الفصل األ   

ة والعينة الطبقية وعينة المجموعات والعينة متعددة المراحل، ثم يلـى ذلـك مناقـشة               والعينة المنتظم 

المتاحة وعينـة المتطـوعين      أو    المختلفة من العينات غير االحتمالية التى تشمل العينة الميسرة         نواعاأل

ـ  أنـواع الفرضية وعينة الحصص، وسناقش السمات المختلفة لكل نوع من           أو   والعينة العمدية  ات  العين

ومزاياها وعيوبها، وينتهى هذا الفصل بتناول األمور المختلفة التى تتعلـق بحجـم العينـة وأخطـاء                 

  .المعاينة

فراد وصف مجتمع ما، وقد يكون هذا المجتمع عبارة عن مجموعة من األ            إلى   تهدف أى دراسة  

 الدراسة على   ءإجرا لصعوبة   امجموعة من الظواهر، ونظر    أو   المفاهيم أو   مجموعة من المتغيرات  أو  

 الدراسة  جراءمن هذا المجتمع إل   ) عينة(فراد  كل مفردات المجتمع يقوم الباحث باختيار مجموعة من األ        

 أن  أسـاس العينة على    منه ويقوم بعد ذلك بتعميم نتائج دراسة العينة على المجتمع الذى سحبت             ،عليهم

  .ا صادقًالًتمثية تمثل أن العينة تمثل هذا المجتمع ولكن يجب

الحصر أسلوب  على كل مفردات المجتمع وهذا ما يسمى ب       ه   دراست إجراء ما يقوم الباحث ب    اونادر

Census  ، حيث إن              ااحتمال قدرة الباحث على دراسة كل مفردات المجتمع هو احتمال ضـعيف جـد 

  .عالوة على الصعوبات فى التنفيذة وذلك للتكاليف المرتفعة والوقت الطويل الذى تستغرق
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المستخدم فى معظم الدراسـات، وهنـا يجـب         سلوب   هو األ  Samplingالمعاينة  سلوب  أيعتبر  

 الًتمثل العينة المجتمع الذى تم سحبها منه، والعينة التى ال تمثل المجتمع تمثـي              أن   التأكيد على ضرورة  

  ال يمكن تعميم نتائجها على كل مفردات المجتمع، ويحتاج الباحث فى بدايـة تخطـيط               ا وحقيقي اصادقً

تحديد المفردات التى تشملها الدراسة أى مجتمع الدراسة، ويعتمد تحديد مجتمع الدراسـة              إلى   الدراسة

اختيار العينة يلى عملية تحديد أهداف الدراسـة         أن   ى على الهدف من الدراسة، ففى الواقع      أساسبشكل  

  .وتحديد المناهج البحثية التى سيستخدمها الباحث

يكثر استخدام المصطلح األول وذلك لتجنـب أى   (Population أو The Universeوالمجتمع 

هو عبارة عن مجموعة من الوحدات التى تشترك فى مجموعة من السمات            ) خلط مع المجتمع اإلنسانى   

التى تجعلها متشابهة، وقد يحتوى المجتمع الواحد على بعض المجتمعات الفرعية التى قد توجـد فيهـا                 

  .بعض االختالفات البسيطة

يتوافر مـا يـسمى بإطـارات العينـة          أن   صول على عينة من كل مفردات المجتمع يجب       وللح

Sampling Framesخريطة للمناطق فـى حالـة    أو ، وهذا اإلطار قد يتكون من قائمة من الوحدات

 وال يحتـوى    ا ومحـدد  ايكون إطار العينة دقيقً    أن   الرغبة فى الحصول على عينة من المناطق، ويجب       

 دراسة على عينة مـن      إجراء وحديث، فعلى سبيل المثال فى حالة رغبة الباحث فى           على أى تكرارات  

االعتماد على دليـل التليفونـات كإطـار         همشاهدى برنامج تليفزيونى على مستوى القاهرة ال يمكن ل        

ال يسجلون أسماءهم فى دليل التليفون من جهة، ومن جهة أخـرى            فراد  هناك بعض األ   حيث إن للعينة،  

  .ر لدى البعض اآلخر خط التليفونال يتواف

  :الحصر الشامل ومن أهمهاأسلوب عن ة المعاينة ببعض المزايا التى تميزأسلوب يتمتع 

تنخفض التكلفـة    أن    الدراسة على جزء من المجتمع، فمن الطبيعى       إجراءعند  : التكلفة المنخفضة  -١

لعينات وتصميمها يتطلـب  اختيار ا أن عما لو أجريت الدراسة على كل المجتمع، وعلى الرغم من       

خبرات ومهارات خاصة وهذا مما يزيد من تكلفة كل وحدة نقوم بمالحظتها ودراستها من العينـة                

أسـلوب   أن   الحصر الشامل، إال أننا عندما نحسب التكلفة اإلجمالية للعينة سنجد         أسلوب  بالمقارنة ب 

الباحث يـتمكن    أن   االعتبارنا فى   وضعإذا  الحصر وخاصة   أسلوب  تكلفة بمراحل من     أقل   المعاينة

  .من تعميم نتائج دراسة العينة على المجتمع كله

 الدراسة والحـصول علـى نتـائج        جراءتساعد العينات على توفير الوقت الالزم إل      : توفير الوقت  -٢

  .الحصر الشاملأسلوب بشكل أسرع من 

ت دقيقـة   تتيح العينة الفرصة للباحث للحصول علـى معلومـا        : الحصول على معلومات متنوعة    -٣

 الفرصة للباحث لدراسة العالقات بـين       أيضاومتعمقة عن الظاهرة موضع الدراسة، وتتيح العينة        

العالقات التى تربطها ببعضها وذلـك لـصغر    إلى   المتغيرات المختلفة التى تتم دراستها والتوصل     

حوال علـى    فى كثير من األ    امرغمة  الباحث يجد نفس  ن  إ حجم العينة بالمقارنة بالمجتمع ككل، بل     
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 الدراسة على اإلطالق وتتميز البحـوث       إجراءعدم   أو   المعاينة كبديل وحيد  أسلوب  االعتماد على   

التى تعتمد على العينات باتساع مجالها والمرونة فيما يتعلق بالمعلومات التـى يمكـن الحـصول                

 إجـراء   وفـى حالـة    ايكون حجم العينة كبير    أن    ضرورة اعليها، وتتطلب بعض الدراسات أحيانً    

الحـد الـذى     إلى   ايكون حجم العينة كبير    أن   الدراسة على مجتمع غير متجانس، وقد يقتضى ذلك       

  . أفضلالًيجعل من الحصر بدي

 دراسة محكمة ودقيقة لسهولة الـتحكم الجيـد فـى           إجراءتساعد العينة الباحث على     : دقة النتائج  -٤

المحللين المؤهلين بعد إعطائهم التدريب     عمليات جمع البيانات وتحليلها باالعتماد على الباحثين و       

دقـة  أكثر  الالزم، ومن هنا يمكن القول بأن االعتماد على العينة يساعد على الحصول على نتائج               

  .وأفضل من نتائج الحصر الشامل

  

  

   العيناتأنواع ١-٣
  

  :يين من العينات وهماأساسنميز بين نوعين  أن يمكن لنا

  Probability Samples           العينات االحتمالية) ١(

  Nonprobability Samples    العينات غير االحتمالية) ٢(

  

   العينات االحتمالية١-١-٣

، Theory of Probability  لنظرية االحتماالتاالعينة االحتمالية هى التى يتم اختيار مفرداتها وفقً

احتمال أمام كل مفردة    أو    لمعايير حسابية وبعض الخطوات المنظمة بحيث تكون هناك فرصة         اأى وفقً 

من المجتمع للظهور فى العينة، وفى نفس الوقت تتساوى كل مفردات المجتمـع مـن حيـث فرصـة                   

الظهور فى العينة، ومن أهم مزايا العينات االحتمالية أنها تمكن الباحث من حساب أخطـاء المعاينـة،                 

ليات نظامية مثـل جـدول األرقـام         عم أساس ما يختار الباحث مفردات العينة االحتمالية على         اوغالب

مع استخدام الحسابات والنظم نه أ إلى  ولكن يجب اإلشارةTable of Random Numbersالعشوائية 

االحتمالية فى اختيار مفردات العينة، ليس هناك أى ضمان بأن العينة التى يتم اختيارها تمثل المجتمـع                 

 باختيار عينة عشوائية للتعرف على متوسـط أطـوال          ، فقد يقوم الباحث   ا صادقً الًتمثي منهالتى ُسحبت   

 يحصل الباحث على عينة ينتمى نسبة كبيرة من أفرادها         أن   الطلبة فى جامعة القاهرة، ولكن من الممكن      

  . احتمال ألخطاء المصادفةافريق السلة، فهناك دائمإلى 
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   العينات االحتماليةأنواع

  :الحتمالية وهى تشمل من العينات اأنواعنميز عدة  أن يمكن لنا

  Simple Random Sample      العينة العشوائية البسيطة) ١(

  Systmatic Sample          العينة المنتظمة) ٢(

  Stratified Sample           العينة الطبقية) ٣(

  Cluster Sample              عينة المجموعات) ٤(

  Multi-Stage Sample            العينة المتعددة المراحل) ٥(

  .ا يلى سنناقش مزايا وعيوب كل من العينات السابقةوفيم

  :العينة العشوائية البسيطة) ١(

 العينات االحتمالية، وفى هذا النوع من العينات يكون لكل مفـردة مـن              أنواعوهى أول وأبسط    

مفردات المجتمع نفس الفرصة لالختيار والظهور فى العينة، وفيما يتعلق باالختيار العشوائى لمفردات             

  :عينة فإن هناك طريقتينال

عند اختيار مفردة فى العينة، يقوم الباحث باسـتبعادها         نه  إالحالة ف  هذهوفى  : االختيار بدون إحالل   •

 االطرق شـيوع  أكثر  الطريقة   هذهمن مجتمع الدراسة وال تخضع لعمليات االختيار التالية، وتعتبر          

  .فى مجال العينة العشوائية البسيطة

مجتمع الدراسة بعد اختيارها فى العينة، وهـذا         إلى   وهنا يتم إرجاع المفردة   : لاالختيار مع اإلحال   •

  .مما يتيح لها الفرصة للظهور فى العينات الالحقة

وعند استخدام الباحث العينة العشوائية فهو يقوم باختيار مفردات العينة باستخدام جدول األرقام 

 حيث يتكون من مجموعة من األرقام ،)١-٣(فى شكل  هالعشوائية وهو الذى يظهر نموذج ل

 دراسة على عينة من البرامج الرياضية على مدار إجراءأراد الباحث إذا العشوائية، فعلى سبيل المثال 

 برنامج، ولو أراد الباحث اختيار عينة مكونة من ١٠٠البرامج هو  هذهالشهر، فلو كان إجمالى عدد 

 ويقوم بعد ٩٩ تتراوح ما بين صفر وااء البرامج أرقامالحالة يقوم الباحث بإعط هذه برامج ففى ١٠

ذلك باختيار عشرة أرقام عشوائية من جدول األرقام العشوائية، وفى البداية يختار الباحث رقم عشوائى 

 أو بأخرى، ويعتبر هذا الرقم بمثابة نقطة البداية ويختار بعد ذلك تسع أرقام أخرى من يمين أو بطريقة

أسفل هذا الرقم حتى يكتمل العدد المطلوب، وقد يقرر الباحث اختيار األرقام التسعة  أو أعلى أو شمال

  .البداية) رقم(بنقطة  له األخرى بشكل عشوائى ال عالقة

جدول األرقام العشوائية هناك طريقة أخرى تعتمد باختصار على وضع أسماء  إلى باإلضافة

 ىبشكل يسمح بتساو هطة هذا الورق بعد طي فى ورق صغير وتتم عملية لخباأرقامه أو المفردات

 باختيار عدد من األوراق حسب عدد – الً طفل مث–الفرص فى االختيار ويقوم بعد ذلك شخص محايد 

الطريقة تصلح فقط فى حالة صغر حجم مجتمع الدراسة حيث ال يمكن  هذه أن المفردات المطلوبة، إال
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 حيث إنمئات اآلالف  أو يتكون من عشرات اآلالفكان مجتمع الدراسة إذا الطريقة  هذهاستخدام 

 اهى عملية مملة وتستغرق وقتً هولخبطته األرقام وطي أو كتابة الورق الصغير الذى يحمل األسماء

  .الًطوي

  
Random Numbers 

38 71 81 39 18 24 33 94 56 48 80 95 52 63 01 93 62 
27 29 03 62 76 85 37 00 44 11 07 61 17 26 87 63 79 
34 24 23 64 18 79 80 33 98 94 56 23 17 05 96 62 94 
32 44 31 87 37 41 18 38 01 71 19 42 52 78 80 21 07 
41 88 20 11 60 81 02 15 09 49 96 38 27 07 74 20 12 
95 65 36 89 80 51 03 64 87 19 06 09 53 69 37 06 85 
77 66 74 33 70 97 79 01 19 44 06 64 39 70 63 46 86 
54 55 22 17 35 56 66 38 15 50 77 94 08 46 57 70 61 
33 95 06 68 60 97 09 45 44 60 60 07 49 98 78 61 88 
83 48 36 10 11 70 07 00 66 50 51 93 19 56 45 33 23 
34 35 86 77 88 40 03 63 36 35 73 39 44 06 51 48 84 
58 35 66 95 48 56 17 04 44 99 79 87 85 01 73 33 65 
98 48 03 63 53 58 03 87 97 57 16 38 46 55 96 66 80 
83 12 51 88 33 98 68 72 79 69 88 41 71 55 85 50 31 
56 66 06 69 44 70 43 49 35 46 98 61 17 63 14 55 74 
68 07 59 51 48 87 74 79 19 76 46 68 50 55 01 10 61 
20 11 75 63 05 16 96 95 66 00 18 86 66 67 54 68 06 
26 56 75 77 75 69 93 54 47 39 67 49 56 96 94 53 68 
26 45 74 77 74 55 92 43 37 80 76 31 03 48 40 25 11 
73 39 44 06 59 48 48 99 72 90 88 96 49 09 57 45 07 
34 36 64 17 21 39 09 97 33 34 40 99 36 12 12 53 77 
20 32 06 40 37 02 11 83 79 28 38 49 44 84 94 47 32 
04 52 85 62 24 76 53 83 52 05 14 14 49 19 94 62 51 
33 93 35 91 24 92 47 57 23 06 33 56 07 94 98 39 27 
16 29 97 86 31 45 96 33 83 77 28 14 40 53 59 04 79 

  نموذج لجدول األرقام العشوائية): ١-٣(شكل 

  

ون يقوم الباحث باستخدام طريقة يطلق عليها االتصال فى حالة المسوح التى تعتمد على التليف

 حيث يقوم الباحث باختيار أربعة أرقام بطريقة عشوائية Random Digit Dialingبالرقم العشوائى 

جدول األرقام العشوائية، ويضيف إليها بعد ذلك الثالثة  أو  ما يحصل عليها باستخدام الكمبيوتراغالب

 على ٧٣٥المدينة، فعلى سبيل المثال قد يختار الباحث أرقام  أو ى الحىأرقام األخرى التى تدل عل

 أنها داخل أحياء الزمالك والمهندسين بمدينة القاهرة ويقوم بعد ذلك بإضافة أرقام عشوائية لها أساس

قد يقوم بتغيير  أو ، ويقوم بتكرار نفس العملية مع تغيير األرقام األربعة األخيرة،٧٣٥٥٣٨٩لتصبح 

رغب فى الحصول على مفردات أخرى من أحياء مختلفة داخل القاهرة، ومن إذا قام الثالثة األولى األر

أرقام  إلى العشوائىسلوب الطريقة توصل الباحث فى بعض األحوال من خالل هذا األ هذهأهم مشاكل 

االتصال برقم الحالة يقوم بإعادة المحاولة مرة ثانية وثالثة حتى يتمكن من  هذهتليفون ال تعمل وفى 

يقوم باختيار ثالثة أضعاف العينة  أن المشكلة، هذهيعمل وبالتالى يجب على الباحث، لكى يتجنب 
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 ١٥٠يقوم بتكوين عينة من  أن  عليه فيجب، مفردة٥٠المطلوبة، فلو كان حجم العينة المطلوب هو 

  .رقم تليفون

رقم تليفون عشوائى من دليل  اختيار أى أساسوهناك طريقة أخرى لمسوح التليفون تقوم على 

 لو اختار الباحث رقم الًهذا الرقم، فمث إلى "٣" أو "٢" أو "١"التليفونات، ويقوم الباحث بعد ذلك بإضافة 

 أو ٧٣٥١١٩٥ أو ٧٣٥١١٩٤تكون األرقام األخرى هى  أن الحالة يمكن هذه ففى ٧٣٥١١٩٣

لوب لحجم العينة، وقد يقوم الباحث  وهكذا حتى يتمكن الباحث من استكمال العدد المط… ٧٣٥١١٩٦

 ثم ٧٣٥١٢٥٥ ثم ٧٣٥١٢٢٤ وبالتالى يكون الرقم األول هو ٣١بإضافة رقم عشرى مثل 

الحالة تكون األرقام  هذه وفى ٣٣٠، وقد يقرر إضافة رقم يتكون من ثالثة أرقام مثل ٧٣٥١٢٨٦

  . وهكذا٧٣٥٢١٨٣ ثم ٧٣٥١٨٥٣ ثم ٧٣٥١٥٢٣المطلوب االتصال بها هى 

أى طريقة أخرى، فيجب التأكيد على  أو ء اعتمد الباحث على جدول األرقام العشوائيةوسوا

  :يين وهماأساسشرطين 

  .نفس الفرصة للظهور فى العينة) مفردات مجتمع الدراسة(تتوافر لكل المفردات  أن البد •

  .يتم االختيار بشكل عشوائى بحت دون أى تدخل شخصى من جانب الباحث أن يجب •

  : المنتظمةالعينة) ٢(

حد ما مع العينـة العـشوائية        إلى   ه العينات االحتمالية، وهى تتشاب    أنواعوهى النوع الثانى من     

هذا النوع يعتمد على وجود نوع من النظام فى اختيار مفردات العينة، فعلـى سـبيل                 أن   البسيطة، إال 

 مفردة، فمعنى   ١٠٠٠من   مفردة من مجتمع يتكون      ١٠٠المثال لو أراد الباحث اختيار عينة مكونة من         

 أن  الحالة يتحتم على الباحـث     هذهمن مفردات المجتمع فى العينة، وفى       % ١٠سيقوم باختيار   نه  أذلك  

ا عشوائايختار رقمويقوم بعد ذلك بتحديد فاصل العينة " ١٠" إلى "١" من يSample Interval فلو قام ،

الرقم الذى يلى ذلك هو عبارة عـن الـرقم           أن   فمعنى ذلك " ٧"الباحث على سبيل المثال باختيار الرقم       

الفاصل بين كل مفردة والمفـردة       أن   ، أى "١٠"فترة المعاينة هنا هى عبارة عن        أن   ، أى "٢٧"ثم  " ١٧"

 مفردات، وحتى يمكن استخدام العينة المنتظمة البد من تواجد المفردات فـى شـكل               ١٠التى تليها هو    

  .لبرامج الشهريةقائمة ا أو  مثل دليل التليفون،قوائم

أى القائمة  (Sampling Frameتعتمد درجة دقة العينة المنتظمة على مدى مالئمة إطار العينة 

الباحث، فعلى سبيل  هالذى يستخدم) الدراسة  عليهالتى تحتوى على مفردات المجتمع الذى تُجرى

ال يسجلون فراد  بعض األ وذلك ألن هناك،المثال ال يمكن االعتماد على دليل التليفون كإطار للعينة

ممن ال يملكون جهاز تليفون، ومن هنا يتحتم على فراد أرقامهم فى الدليل عالوة على وجود بعض األ

يتأكد من وجود قائمة يمكن االعتماد عليها  أن يقرر االعتماد على العينة المنتظمة أن الباحث قبل

اختيار العينة المنتظمة،  له ائمة فال يمكنالق هذهلم تتوافر إذا وتحتوى على كل مفردات المجتمع، و
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 قرار الباحث باختيار العينة المنتظمة على طبيعة موضوع الدراسة والغرض من أيضاويتوقف 

  .الدراسة

 لتوفيرها الوقت والتكلفة اوذلك نظر ،عالماإليشيع استخدام العينة المنتظمة فى مجال بحوث 

الكبير بين كل من العينة ة  للتشاباالعشوائية البسيطة، ونظروالجهد فى نفس الوقت بالمقارنة بالعينة 

اعتبار العينة المنتظمة مساوية للعينة  إلى المنتظمة والعينة العشوائية البسيطة يذهب بعض الباحثين

  .العشوائية البسيطة

وحدات العينة عالوة على دقة  / وأهم ما يميز العينة المنتظمة هو سهولة اختيار مفردات

 من أيضا وتعتبر التكلفة البسيطة ،تيار بالمقارنة باالختيار فى حالة العينة العشوائية البسيطةاالخ

العيوب هى ضرورة توافر قائمة شاملة تحتوى  هذهأهم  أن العيوب فنجد إلى نظرناإذا المزايا، أما 

زيادة  إلى قة تؤدىتكون القائمة التى يعتمد عليها الباحث مرتبة بطري أو أن على كل مفردات المجتمع،

  .بعض المفردات عن غيرهافرصة ظهور 

  :العينة الطبقية) ٣(

 العينات االحتمالية، ويستخدم الباحث هذا النوع أنواعتعتبر العينة الطبقية هى النوع الثالث من 

من العينات فى حالة الرغبة فى تمثيل كل قطاعات ومفردات المجتمع فى العينة، ويعتمد هذا النوع من 

) الجنس والسن والمدين ومستوى الدخل(فراد عينات على ضرورة ظهور السمات الديموجرافية لألال

فى العينة، ) األقل مشاهدة أو مشاهدةكثر األفراد األ(والسمات األخرى مثل عادات مشاهدة التليفزيون 

 عدد غير أساس الطبقات المختلفة التى يتكون منها مجتمع الدراسة على أو ويمكن لنا تحديد القطاعات

الطبقات المطلوب تمثيلها فى العينة على  أو محدود من المتغيرات والسمات، ويتوقف نوع القطاعات

  .موضوع البحث والغرض من الدراسة

يتم تمثيل كل من المجموعات المتجانسة فى مجتمع الدراسة،  أن وتضمن العينة الطبقية للباحث

 إجراءة على الحد من أخطاء المعاينة، فلو أراد الباحث ويساعد التجانس داخل المجموعات المختلف

الحالة  هذهدراسة على استخدام البريد اإللكترونى باالعتماد على اإلنترنت بين أساتذة الجامعات، ففى 

المستوى األول من أساتذة الجامعة ممن يستخدمون اإلنترنت : يقوم الباحث بتحديد ثالثة مستويات

كترونى، والمستوى الثانى هم من يستخدمون اإلنترنت وال يستخدمون البريد ويستخدمون البريد اإلل

اإللكترونى، والمستوى الثالث يشمل من ال يستخدمون اإلنترنت على اإلطالق، فلو كانت الفئة األولى 

 أن الحالة عند سحب عينة من أساتذة الجامعات فيجب هذه، ففى %٦٠والثالثة % ٣٠والثانية % ١٠

تمثيل كل فئة فى العينة  أن من الثالثة، أى% ٦٠ ومن الثانية% ٣٠ن الفئة األولى وم% ١٠تشمل 

الدراسة، وهذا   عليهالذى تُجرى) أساتذة الجامعات(سيكون بنفس نسبة تواجدها فى المجتمع األصلى 

الرغبة على العينة الطبقية وليست العينة العشوائية البسيطة فى حالة أكثر مما يجعل الباحثين يعتمدون 

   .ا صادقًالًفى تمثيل المجتمع تمثي
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 وهناك Proportionate Stratified Sample ويطلق على هذا النوع العينة الطبقية النسبية

 وقد Disproportionate Stratified Sampleنوع آخر يسمى بالعينة الطبقية غير النسبية 

الطبقة أهمية  هذهكان لإذا قة محددة خاصة طب أو فى زيادة تمثيل فئة هيستخدمها الباحث فى حالة رغبت

  .خاصة لموضوع البحث وأهدافه

يعتبر التمثيل الصادق لمجتمع الدراسة من أهم مزايا العينة الطبقية، حيث يمكن تمثيل المتغيرات 

 الفرصة لالختيار من أيضاالمختلفة وعقد المقارنات بينها فى نفس الوقت، وتتيح العينة الطبقية 

 وأهم ما يؤخذ على هذا النوع من . وهذا مما يقلل من أخطاء المعاينة،بقات متجانسةمجموعات وط

العينات ضرورة المعرفة الجيدة بمجتمع الدراسة وتكوينه، وقد يستغرق اختيار المفردات بعض الوقت 

  أهميةنفستكون المتغيرات التى تميز بين طبقات المجتمع بال وترتفع التكلفة، وفى نفس الوقت قد 

  .لموضوع الدراسة

  ):العينة العنقودية(عينة المجموعات ) ٤(

 دراسة على عينة من القاهرة للتعرف على عادات مشاهدة التليفزيون فى            إجراءلو أراد الباحث    

 إلـى   الحالة لو اعتمد الباحث على العينة العشوائية البسيطة سـيؤدى ذلـك            هذهمحافظة القاهرة، ففى    

التغلب على التكلفة والوقت، حيث     ة  باستخدام عينة المجموعات يمكن   نه  أ  استغراق وقت وجهد كبير، إال    

  .مجموعة من األحياء ويتم بعد ذلك اختيار المفردات إلى يتم تقسيم محافظة القاهرة

 أن  وأهم ما يميز عينات المجموعات التكلفة المنخفضة فى حالة التحديد الجيد للمجموعـات، إال             

 ،تحدث أن    فى أخطاء المعاينة حيث يوجد نوعان من األخطاء التى يمكن          العينات يتمثل  هذهأهم عيوب   

وهى تشمل األخطاء التى تتعلق بتحديد المجموعات واألخطاء التى تنشأ عن االختيار من المجموعات،              

  .ويمكن التغلب على ذلك باختيار عدد محدود من المجموعات

  :العينة المتعددة المراحل) ٥(

 العينات الـسالفة الـذكر،      أنواعمن نوع من    أكثر  اختيار   إلى   لجأ الباحث فى كثير من األحوال ي    

، ومن جهة أخرى Multi Stage Sampleيقوم باختيار العينة المتعددة المراحل نه إالحالة ف هذهوفى 

 لعينة المجموعات، ويتم اختيار العينـة        أنها تعديل  أساسالعينة المتعددة المراحل على      إلى   يمكن النظر 

  ).مراحل(ة المراحل باتباع عدة خطوات متعدد

 دراسة عن التغطية اإلخبارية لحـرب الخلـيج فـى الـصحف             إجراءيقوم ب  أن   أراد الباحث إذا   :مثال

) موضـوعات (الحالة يقوم باختيار مفـردات       هذهالمراحل، ففى   متعددة  المصرية وقرر اختيار العينة     

  :العينة باتباع المراحل اآلتية

  ).الًاألهرام واألخبار مث(جرائد المصرية اختيار عينة من ال -١

  ). عدد من كل جريدة على سبيل المثال٥٢(الجرائد  هذه إعداد اختيار عينة من  -٢
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 المختارة  عداد بعد ذلك يقوم الباحث بدراسة كل الموضوعات التى تظهر عن حرب الخليج فى اإل              -٣

  .من كل جريدة

متعددة فى حالة العينة    نه  أينة المجموعات هو    المراحل وع متعددة  ى بين العينة    ساسواالختالف األ 

المراحل تختلف المفردات التى يتم اختيارها فى كل مرحلة عن مفردات المرحلة السابقة، وفـى نفـس                 

أفـراد، فـى   / المفردات والتعامل مع مفردات   إلى   ى فى النهاية هو الوصول    ساسالوقت فإن الهدف األ   

  .المفردات/ فراد  من األClustersلتعامل مع مجموعات فى حالة عينة المجموعات يتم انه أحين 

 دراسة للتعرف على مدى مواظبة الجمهور المصرى علـى مـشاهدة            إجراء الباحث الذى يقوم ب    :مثال

الحالة فإن اختيـار     هذهمتعددة المراحل، وفى     قد يقرر االعتماد على العينة       نشرة أخبار التاسعة مساء   

  :اآلتية) المراحل(ر بالخطوات المراحل سوف يممتعددة العينة 

  .اختيار عينة ممثلة من المحافظات المصرية -١

  .اختيار عينة من األحياء داخل كل محافظة -٢

  .اختيار عينة من الشوارع داخل كل حى -٣

  .الشوارع هذهالذين يسكنون فى فراد اختيار كل األ -٤

األولى عبارة عـن    نالحظ من المثال اختالف المفردات فى كل مرحلة، فالمفردات فى المرحلة            

          فى المرحلة الرابعة،    أفراد   امحافظات، وفى المرحلة الثانية أحياء ثم شوارع فى المرحلة الثالثة وأخير

  . تضيق المجال فى كل مرحلةأيضاونالحظ 

اإلناث فـى    أو   اختيار مفردات محددة فقط مثل الذكور      إلى   وفى كثير من األحوال يحتاج الباحث     

الذين تتم مقابلتهم من سـكان المنـازل        فراد  يحدد األ  أن    عليه الحالة يتحتم  ذههفئات عمر محددة، وفى     

الحالة يستفسر ممن يجيب علـى التليفـون         هذهالتى تم اختيارها، وقد يعتمد الباحث على التليفون وفى          

عن الحاالت المطلوبة، وقد يقرر الباحث االعتماد على االختيار العشوائى فى تحديد المفردات من كل               

  .فى العينة العشوائية البسيطة همنزل على النحو الذى سبق شرح

  

   العينات غير االحتمالية٢-١-٣

ال تعتمد العينات غير االحتمالية على الخطوات الحسابية فى اختيار مفرداتها كما هو الحال فـى                

  وخاصـة   معـال  ما تستخدم العينات غير االحتمالية فى مجال بحـوث اإل          االعينات االحتمالية، وكثير ،

 والعينـة  Volunteers Sample، وتعتبر عينة المتطـوعين  Available Sampleالعينات الميسرة 

 العينات غيـر  أنواع من Quata Sample وعينة الحصص Purposive Sampleالغرضية /العمدية

  .االحتمالية
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  :المتاحة / العينة الميسرة) ١(

 يختار الباحث المفردات الميسرة، مثل الطلبة فى العينة على مبدأ ما هو متاح، بحيث هذهتعتمد 

هذا  أن  وعلى الرغم من.مجموعة من مشجعى كرة القدم فى أحد النوادى أو المدرسة أو الجامعة

 هذهأهم عيوب  أن  إال،حد كبير على جمع المعلومات االستكشافية إلى النوع من العينات يساعد

اء، ويكثر حديث النقاد عن عدم تمثيل العينة الميسرة العينات أنها تسبب حدوث كم كبير من األخط

لمجتمع الدراسة وبالتالى ال تحتوى على أى صالحية خارجية، أى خارج حدود مفردات العينة، 

فى الدراسات  أو االستقصاء االختبارات القبلية على صحيفة إجراءوتستخدم العينات الميسرة فى 

العينة فى التعرف على المشاكل  أفراد  يجمعها الباحث مناالستطالعية حيث تساعد المعلومات التى

  . البحثإجراءيواجهها عند  أن التى يحتمل

  

  :عينة المتطوعين) ٢(

العينة على المعايير الحسابية ولكن يعتمد على مبدأ التطوع، أى رغبة  هذه أفراد ال يعتمد اختيار

حد  إلى هؤالء المتطوعين يختلفون أن لواقعللمشاركة فى المشروعات البحثية، وفى اة الفرد واستعداد

 إلى العديد من األخطاء فى النتائج، وقد توصل بعض الباحثين إلى كبير عن غير المتطوعين مما يؤدى

هؤالء  حيث إنبعض السمات التى تميز هؤالء المتطوعين عن غيرهم من غير المتطوعين، 

 ما يكونون من امستوى تعليمى عال، وغالبحب الظهور والعمل على إظهار  إلى المتطوعين يميلون

االجتماعيين ممن فراد ن من األواالجتماعية والمهنية العالية، ويعتبر هؤالء المتطوعانه أصحاب المك

من صغار السنون ما يكونايحبون النقاش والجدل وغالب .  

نوع من  إلى ىالتطوع يؤد إلى الذين يميلونفراد السمات فى األ هذهتوافر مثل  أن فى الواقع

 أن ، عالوة علىا صادقًالًقد ال يمثلون مجتمع الدراسة تمثيفراد هؤالء األ حيث إنالتحيز فى النتائج، 

 لتبنى وجهة نظر الباحث، وعلى الرغم من أهمية عينات الًميأكثر هؤالء المتطوعين قد يكونون 

الخدمات، إال أنها مثل العينات  أو المتطوعين فى بعض المجاالت مثل اختبارات المقارنة بين السلع

  .كم كبير من األخطاء فى النتائج إلى ها تؤدىحيث إنالميسرة من 

الباحثين فى مجال الوسائل     أن   على الرغم من عدم مالئمة عينة المتطوعين للبحوث العلمية، إال         

  .استخدام هذا النوع من العينات إلى يميلون) الراديو والتليفزيون(اإللكترونية 

  

  :الغرضية/ العينة العمدية)٣(

 للعينة العمدية يقوم الباحث باختيـار       ا العينات غير االحتمالية، ووفقً    أنواعوهى النوع الثالث من     

السمات، فعلى سبيل المثـال فـى        هذهمفردات العينة حسب سمات محددة، ويستبعد من ال تتوافر فيهم           

العينة من   أفراد   يكون أن   زيونى محدد، يشترط   دراسة عن مشاهدة برنامج تليف     إجراءحالة قيام الباحث ب   
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فى هذا النوع من العينـات يكـون         .فى العينة  هال يمكن اختيار   همشاهدى هذا البرنامج، ومن ال يشاهد     

 ولكنها تمثل فقـط     ا صادقً الًتمثي منهالباحث على علم بأن العينة العمدية ال تمثل المجتمع الذى تسحب            

  .من هذا المجتمعمجموعة محددة  أو شريحة محددة

  

  :عينة الحصص) ٤(

 انسبة محددة مسبقً إلى فى حالة عينة الحصص يختار الباحث مفردات العينة لكى تصل

ومعروفة، ففى دراسة عن استخدام اإلنترنت وتأثيرها على مشاهدة التليفزيون بين طلبة الجامعات، قد 

النسبة  هذهاإلنترنت، وبالتالى يلتزم بفقط من طلبة الجامعات يستخدمون % ٥ أن ايعرف الباحث مسبقً

  .من غير المستخدمين% ٩٥ ومن مستخدمى اإلنترنت% ٥العينة  هذهعند اختيار العينة بحيث تشمل 

أمام أهم سؤال يتعلق بنوع العينة سواء ة عند قيام الباحث باختيار العينة المالئمة لدراسته، يجد نفس

 هيأخذ الباحث فى اعتبار أن ل اختيار أى من النوعين، يجبغير احتمالية، وهنا قب أو كانت احتمالية

  :همة التى تتعلق بما يلىمبعض القضايا ال

نتائج يمكن تعميمها على  إلى التوصل إلى هناك بعض الدراسات التى تهدف: الغرض من الدراسة -١

سبة، بينما يختار عينة احتمالية منا أن العينة، وهنا يجب على الباحث منهكل المجتمع الذى سحبت 

بعض المعلومات االستكشافية  إلى التوصل إلى البعض اآلخر من الدراسات يهدف أن نجد

وحدات وفئات تحليل المضمون، وهنا فإن العينة  أو االستقصاءالستخدامها فى تصميم صحيفة 

  .غير االحتمالية قد تناسب هذا الغرض

هى تلك التى تحقق أكبر قدر ممكن من أهداف تعتبر العينة المناسبة : تكلفة الدراسة وقيمة نتائجها -٢

 فى ضوء اكانت تكلفة الحصول على عينة احتمالية مرتفعة جدإذا الدراسة وبأقل تكلفة ممكنة، ف

عينة غير احتمالية وذلك  إلى الحالة يلجأ الباحث هذهالبيانات والمعلومات المطلوب جمعها، ففى 

  .الماديةة  إمكانياتلتجب التكلفة المرتفعة التى قد تتعدى حدود

ال يتوافر للباحث فى بعض األحوال الوقت الكافى الختيار العينة االحتمالية التى قد : القيود الزمنية -٣

اختيار عينة غير  إلى يستغرق اختيارها بعض الوقت، وهنا يضطر الباحث بسبب ضغط الوقت

  .كانت نوع البيانات المطلوب جمعها أوليةإذا احتمالية وخاصة 

استطالع ظاهرة ال يكون  إلى ففى حالة الدراسات االستطالعية التى تهدف: لخطأ المسموح بهكم ا -٤

قدر كبير من  إلى ، وبالتالى قد تتناسب العينات غير االحتمالية التى تؤدىةلكم الخطأ أهمية كبير

مع فإن تعميم نتائجها على المجت إلى  دراسة تهدفإجراءالدراسات، وأما فى حالة  هذهاألخطاء مع 

  . والبد من اختيار عينة احتمالية تسمح بقدر محدود من الخطأ،الوضع يختلف
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   حجم العينة٢-٣
  

همة التى يجب على الباحث اتخاذهـا،       ميعتبر القرار الخاص بتحديد حجم العينة من القرارات ال        

    ة تكلفة الدراسة، وفى    تبديد الموارد وزياد   إلى   من الالزم فإن هذا يؤدى    أكثر   افلو كان حجم العينة كبير

إضعاف قيمة النتائج وصعوبة تعميم النتائج على المجتمـع       إلى   نفس الوقت يؤدى الحجم الصغير للعينة     

العينة، وال تتوافر فى الوقت الحالى المعلومات الكافية التى تساعد الباحث على تحديد              هالذى ُسحبت من  

 يمكن الباحث من الحكـم      ا عام افر للباحث إال إطار   نظرية المعاينة ال تو    حيث إن  ،الحجم األمثل للعينة  

  .الجيد على الحجم المناسب للعينة

 الدراسة عليها يقوم بتحديد حجم العينة، إجراءيقوم الباحث بتحديد نوع العينة التى يقوم ب أن بعد

 هو الحجم الباحث فى المعاينة، فماواجه ويعتبر تحديد الحجم األمثل للعينة أحد أهم الصعوبات التى ت

 ولتوفير نوع من الثقة فى النتائج التى ا صادقًالًاألمثل للعينة حتى تكون ممثلة لمجتمع الدراسة تمثي

ة بسيطة وسريعة لهذا السؤال، فهناك العديد من أحجام العينات إجابيحصل عليها الباحث؟، ال توجد 

  البحوثأنواع واحد مناسب لكل يات المطلوبة وفى نفس الوقت ال يوجد حجمحصائالتى تتناسب مع اإل

 عند تحديد ايدقق الباحث كثير أن يات المطلوبة، ولذلك فمن الضرورىحصائللحصول على كل اإلأو 

يين وغيرهم من الخبراء لتحديد الحجم حصائالمتخصصين من اإل إلى حجم العينة وأن يرجع فى ذلك

  .األمثل لعينة الدراسة

يسترشد بها الباحثون فى تحديد الحجم المقبول من  أن هناك بعض األسس العامة التى يمكن

 ما تكون بمثابة نقطة اية ولكنها غالبحصائاإل أو األسس ال تعتمد على النظريات الحسابية هذهالعينة و

  :األسس فى سبعة هى هذه ويمكن إدماج ،البداية فى معظم األحوال

ى تحديد حجم العينة، ففى حالة استخدام يعتبر المنهج المستخدم فى الدراسة هو المعيار األول ف )١(

  فإن حجم العينة يجبFocus Groupsالباحث لطريقة بحثية مثل المناقشات الجماعية المركزة 

 أنها تمثل المجتمع الذى تتم دراسته، وتعتبر العينات أساس على ا فرد١٢ إلى ٦يتراوح ما بين أن 

  .Pilot Studies  والدراسات االستطالعيةPretestة  فى حالة االختبارات القبليأيضاالصغيرة مناسبة 

تتحكم التكلفة واإلمكانيات المادية للباحث فى تحديد حجم العينة، فقد يرغب الباحث فى استخدام  )٢(

ما تحول دون ذلك، والقاعدة العامة هىاعينة مكونة من ألف مفردة لدراسته، ولكن التكلفة غالب  

 اضطر الباحثإذا مكنة فى حدود اإلمكانيات المادية المتاحة، فيعتمد الباحث على أكبر عينة مأن 

 لذلك، وبعبارة أخرى االحالة يجب تفسير نتائج الدراسة وفقً هذهاستخدام عينة صغيرة، ففى إلى 

  .يلتزم الباحث بالحذر الشديد عند تعميم النتائج على مجتمع الدراسة
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عينة كبيرة،  إلى الحالة يحتاج الباحث هذهففى عندما يقوم الباحث بدراسة العديد من المتغيرات،  )٣(

يون بعض القواعد الخاصة بالدراسات التى تتعدد فيها المتغيرات التى تشملها حصائوقد وضع اإل

 :الدراسة كما يلى

  التقويم  حجم العينة

٥٠  

١٠٠  

٢٠٠  

٣٠٠  

٥٠٠  

١٠٠٠  

للمجتمع على اإلطالق:  وغير ممثلاسئ جد  

  سئ

  معقول

  جيد

اجيد جد  

  زممتا

 
وذلك حتى يمكن التغلب على  ه، باختيار حجم عينة أكبر مما يحتاج إليايقوم الباحث دائم أن يجب )٤(

تكون هناك مفردات أخرى على سبيل  أن مشكلة عدم وصول بعض االستجابات، وبالتالى البد

االحتياط، وتتضح أهمية ذلك بشكل خاص فى حالة الدراسات المستمرة حيث تتم دراسات نفس 

يتوقع عدم  أن ردات وعلى مدار فترة طويلة من الزمن، وفى معظم األحوال يجب على الباحثالمف

من مفردات % ٢٥ إلى %١٠عدم صالحية نتائج نسبة تتراوح بين  أو على استجاباتة حصول

  .العينة

يسترشد الباحث بالمعلومات التى يتوصل إليها الباحثون اآلخرون عن العينات التى  أن يجب )٥(

أراد الباحث إذا يكون ذلك هو نقطة البداية للباحث، ف أن أساسعلى ، ا فى دراساتهماستخدموه

 مفردة ٥٠٠على عينات مكونة من   به دراسات أخرىإجراء دراسة ما فى موضوع سبق إجراء

يستخدم حجم عينة أكبر  أن الحالة قد ال يكون من الضرورى على الباحث هذهوبنتائج جيدة ففى 

  . مفردة٥٠٠من 

 ولكن فى نفس الوقت ،كقاعدة عامة، كلما كبر حجم العينة كلما كان ذلك أفضلنه أكن القول بيم )٦(

 قد ال يكون لها أى فائدة مثل العينة ا صادقًالًفإن العينة الكبيرة الحجم والتى ال تمثل المجتمع تمثي

 أن نما يجب وإ،الصغيرة، وبالتالى ال يجب على الباحث التركيز على الكم فقط على حساب الكيف

  . العنصرين فى االعتبار، أى حجم العينة وتمثيلها الجيد للمجتمع فى نفس الوقتضعي

 أن عندما يقوم الباحث بدراسة عدة متغيرات وسمات ديموجرافية مختلفة فيرى الكثير من الباحثين )٧(

١٠٠ا مفردة يعتبر حجمالمثال  لدراسة كل سمة ديموجرافية، فإن أراد الباحث على سبيلا مناسب 

 ٣٠ – ٢٠ و٢٠ – ١٥دراسة تأثير السن على مشاهدة التليفزيون وكانت فئات السن المحددة هى 

 أساس مفردة على ٤٠٠الحالة يجب أال يقل حجم العينة عن  هذه، ففى ٥٠ – ٤٠ و٤٠ -٣٠و
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يضيف تأثير عامل آخر مثل  أن أراد الباحثإذا  مفردة من كل فئة من فئات السن السابقة، و١٠٠

 مفردة من كل فئة من فئات السن ٢٠٠اختيار   عليهالحالة يتحتم هذهففى ) ذكور وإناث(لجنس ا

  . مفردة٨٠٠ إناث، وبالتالى يكون الحجم األمثل للعينة هو ١٠٠ ذكور و١٠٠يكون بينهم  أن على

على العينة للمجتمع يعتبر  هذهفإن موضوع تمثيل  ه كان حجم العينة الذى يقوم الباحث باختيارياأ

الحالة فإن  هذهدرجة كبيرة من األهمية، فإن كان هناك تماثل وتجانس بين كل مفردات المجتمع ففى 

مفردة واحدة تكفى لتمثيل المجتمع، وهذا ما يحدث فى مجاالت االختبارات الهندسية واختبارات 

يكون حجم  أن الحالة يجب هذهكان هناك اختالف كبير بين مفردات المجتمع ففى إذا المستهلك، أما 

بذلك،  هلو سمحت إمكانيات هدراسة المجتمع كل إلى ، وقد يلجأ الباحث فى بعض الدراساتاالعينة كبير

ما يكون سؤال تكلفة ومنفعةاوبالتالى فإن السؤال الخاص بحجم العينة غالب  Cost-Benefit Question 

  . المتغيرات األخرىاعاةرممع 

 من ا عدد٤٨ و٢٤ و١٨ و١٢ و٦ج دراسة عينات مكونة من قام بعض الباحثين بمقارنة نتائ

زاد حجم العينة  أن بعدنه أ إلى  السنوية كلها من الجريدة، وقد توصلواعدادالجريدة مع نتائج دراسة اإل

 جريدة فإن النتائج التى تم التوصل إليها لم تكن بينها اختالفات جوهرية، ولكن ال يمكن ١٢عن 

حديد حجم العينة، فال يزال هناك اختالف كبير بين الباحثين فيما يتعلق بالحجم االعتماد على ذلك فى ت

  .األمثل للعينة

  اسم  عليهوهناك نوع آخر من االختبار للحجم األمثل للعينة وهو ما يطلق

Split-Half Techniqueكان نتائج إذا نصفين متساويين، و إلى ا، حيث يتم تقسيم العينة عشوائي

هو حجم ة الحجم الذى تم اختيار أن  نصف تؤيد نتائج النصف اآلخر فإن معنى ذلكالدراسة من كل

نه ألم ينجح هذا االختبار فإن معنى ذلك إذا أمثل، ويمكن تكرار هذا االختبار على تقسيمات متساوية، و

  .نتائج مشابهة من نصفى العينة إلى يزيد حجم العينة حتى يتوصل أن يجب على الباحث

  

  

   المعاينة أخطاء٣-٣
  

 Sampling Errorsيشمل كل بحث على مجموعة من األخطاء التى تشمل أخطـاء المعاينـة   

 إلـى  نظرنـا إذا و .Random Errors وأخطاء العشوائية Measurement Errorsوأخطاء القياس 

ـ      أن   عملية المعاينة، وهذا يعنى    إلى   اأساسأخطاء المعاينة نجد أنها ترجع       صول المقاييس التى يـتم الح

 منـه عليها من العينة تختلف عن المقاييس التى يتم الحصول عليها من المجتمع األصلى الذى أخـذنا                 

العينة، وهناك العديد من الطرق التى يمكن استخدامها فى حساب أخطاء المعاينة وفى نفس الوقـت ال                 



العينات    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ٤٥  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

، وعالوة على ذلك    مع كل المواقف   أو    العينات أنواعالحسابات يتناسب مع كل      هذهيوجد نوع واحد من     

  .تتفاوت حسابات أخطاء المعاينة فى طرقها

ـ  يتمكن الباحث من حساب أخطاء المعاينة فقط فى حالة استخدام العينات االحتمالية،              ال ه  حيث إن

نفـس الفرصـة   فـراد  األخطاء فى حالة العينات غير االحتمالية التى ال تتيح لكل األ          هذهيمكن حساب   

استخدام العينات غير االحتماليـة      إلى   و السبب الرئيسى الذى يدفع الباحثين     للظهور فى العينة، وهذا ه    

يعتمـد   .فى الدراسات التى ال تؤثر فيها معدالت الخطأ على النتائج          أو   فى مجال البحوث األولية فقط،    

ـ Central Limit Theoremقياس أخطاء المعاينة على ما يسمى بنظرية النزعة المركزيـة    ا، ووفقً

ـ الن هذهل ـ اظرية فإن جميع المتغيرات المستغلة تكون ممزعة توزيع ا عادي Normal Distribution ،

ة نـسمي  أن   ما يمكن  أو   والتوزيع العادى يعتبر على درجة كبيرة من األهمية فى حساب أخطاء المعاينة           

  . عادى ما تكون موزعة بشكلاأخطاء المعاينة التى تظهر فى النتائج غالب حيث إنبتوزيع المعاينة، 

ويعتبر حساب الخطأ المعيارى هو عملية تحديد لالختالف بين العينة ومجتمع الدراسة وبدرجـة              

نتيجة وجود خطأ فى العملية البحثيـة، ولكـن          أو   معينة من الثقة، فالخطأ قد يحدث عن طريق الصدفة        

جود عالقة بـين     وذلك بسبب و   ،عندما يعتمد الباحث على العينة االحتمالية فيمكن تحديد حدوث الخطأ         

  .الدراسة  عليهالعينة وتمثيلها للمجتمع الذى تجرى

 فى كل توزيع طبيعى وحدة معيارية تقع مـا  Standard Deviationيحدد االختالف المعيارى 

بين نقطة المركز للتوزيع الطبيعى واألطراف التى تبعد عن المركـز، وتـستخدم وحـدات مراحـل                 

ذلـك تحـدد وحـدات      إلـى    باإلضافة   الثقة المقبولة فى البحث،   االختالف المعيارى فى تحديد درجة      

  .Standard Errorاالختالف المعيارى مقدار الخطأ المعيارى 

  من درجات الثقة، وتزداد درجة الثقة فى النتائج عندما يتم اختبارها عند             اويستخدم الباحثون عدد 

 من األخطاء   ١,٦٥يتماشى معها   % ٩٠ فعلى سبيل المثال فإن درجة الثقة     . %٩٥المستويات العليا مثل    

تتماشـى  % ٩٩ من األخطاء المعيارية، ودرجة الثقة       ١,٩٦مع  % ٩٥المعيارية، وتتماشى درجة الثقة     

تواجدت البيانات التى قام الباحث بجمعها من العينة مع المـدى الـذى             إذا   أخطاء معيارية، و   ٢,٥٨مع  

  .النتائج دقيقة ولها قيمة أن ه، فهذا يعنىديحد

الباحث دراسة، ويقوم     عليه ى على سحب عينة من مجتمع يجرى      حصائيعتمد اختبار الفرض اإل   

ية ويقارن بعد ذلك النتائج مع توزيع المعاينة النظرى، وتحدد المقارنة           حصائبحساب بعض المقاييس اإل   

 متوسـط   ية المتوقعة للعينة، والقيمة المتوقعة هى عبارة عن       حصائاحتمال تكرار حدوث بعض القيم اإل     

 وهناك العديد   .توزيع العينة، والخطأ المعيارى هو عبارة عن االنحراف المعيارى للتوزيع داخل العينة           

 أنواع، ولكن ال توجد طريقة واحدة تتناسب مع كل          )خطأ المعاينة (من الطرق لحساب الخطأ المعيارى      

  .المواقف أو العينات
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المعادالت هى المعادلة    هذه ىحدإعقيدها، و ذلك تختلف معدالت الخطأ فى درجة ت       إلى   باإلضافة

لقيـاس   أو   التى تستخدم فى تقدير أحجام الجمهور خالل فترات زمنية معينة بالنسبة لبـرامج معينـة              

المعادلة على الخطأ المعيارى لنسبة مستخلصة من عينـة عـشوائية            هذهالجماهير المتراكمة، وتعتمد    

  :المعادلة هى كما يلى هذهو .بسيطة

( ) ( )SE P
P P

n
=

−100
 

  .SE ترمز لحجم العينة، ونرمز للخطأ المعيارى بـ ”n“ و ترمز لنسبة العينة،”P“ حيث إن

من % ١٠نسبة  إلى أن توصلت نتائج الدراسةإذا  مفردة، و٧٠٠كان هناك عينة مكونة من إذا  :مثال

  :كما يلىالحالة يمكن حساب المعاينة  هذهيشاهدون برامج معينة، ففى فراد هؤالء األ
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الذين يشاهدون البرامج التى أجريت عليها الدراسة والتى تم % ١٠نسبة الـ  أن وهذا يعنى

النسبة من المجتمع  هذهالمقابل ل أن ، ومعنى هذا١,١٣ ±ة حسابها من العينة هى عرضة لخطأ مقدار

والخطأ المعيارى  %.١١,١٣ إلى ترتفع  أو%٨,٨٧ إلى العينة قد تنخفض منهاألصلى الذى سحبنا 

حجم خطأ وهذا توضيح ل .الخطأ مع ازدياد حجم العينة) قيمة(يرتبط مباشرة بحجم العينة، ويتحسن رقم 

  :كما ورد فى المثال السابق% ١٠بحجم المعاينة باستخدام معدل 

  الحد األعلى  الحد األدنى  الخطأ  حجم العينة

٨٠٠  

٩٠٠  

١٠٠٠  

١٢٠٠  

١٥٠٠  

١,٠٦  

١  

٠,٩٤  

٠,٨٦  

٠,٧٧  

٨,٩٤  

٩  

٩,٠٦  

٩,١٤  

٩,٢٣  

١١,٠٦  

١١  

١٠,٩٤  

١٠,٨٦  

١٠,٧٧  
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 مفردة، فإن الخطأ المعيارى يتحسن بمعـدل طفيـف        ١٥٠٠ إلى   وحتى عندما يتزايد حجم العينة    

إذا يقـرر    أن   الحالة يجب على الباحث    هذه مفردة، وفى    ٧٠٠فقط عن المعدل عندما كان حجم العينة        

التحسن البسيط فـى الخطـأ،       هذه مفردة أخرى تبرر     ٨٠٠ت والتكاليف بإضافة    كانت الزيادة فى الوق   

وهناك جداول خاصة توضح لنا الخطأ المحتمل مع األحجام المختلفة من العينات وهى التى تظهر فـى               

  .)٢-٣(شكل 
 

Sample Error 

  1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%  

  Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or  

 99% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Survey 
result 
is: 
sample 
of: 

25 4.0 87 12.0 14.3 16.0 17.3 18.3 19.1 19.6 19.8 20.0 

 50 2.8 6.2 8.5 10.1 11.4 12.3 13.0 13.5 13.9 14.1 14.2 

 75 2.3 5.0 6.9 8.2 9.1 10.0 10.5 11.0 11.3 11.4 11.5 

 100 2.0 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.5 9.8 9.9 10.0 

 150 1.6 3.6 4.9 5.9 66 7.1 7.5 7.8 6.0 8.1 8.2 

 200 1.4 3.1 4.3 3.1 5.7 6.1 65 6.8 7.0 7.0 7.1 

 250 1.2 2.7 3.8 4.5 5.0 5.5 5.8 6.0 6.2 6.2 6.3 

 300 1.1 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.5 5.7 5.8 5.8 

 400 .99 2.2 3.0 3.6 4.0 4.3 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0 

 500 .89 2.0 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.5 

 600 .81 1.8 2.5 2.9 3.3 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 

 800 .69 1.5 2.1 2.5 2.8 5.0 3.2 3.3 3.4 3.5 35 

 1000 .63 1.4 1.9 2.3 2.6 2.8 2.9 3.1 3.1 3.2 3.2 

 2000 .44 .96 1.3 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 

 5000 .28 .62 .85 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 

 تمل مع األحجام المختلفة للعيناتنموذج لجدول لتوضيح الخطأ المح): ٢-٣(شكل 
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  الفصل الرابع

  المسوح
  

  

هم ايعتبر بحث المسح منهجمى استخداما فكثر حد المناهج األأكما يعتبر  .لجمع البيانات اا ومفيد

: بدأ باتخاذ الباحث قراراعدد من الخطوات تى ويشتمل بحث المسح عل. وذلك لمرونته عالماإلأبحاث 

  ومن ثم يحدد اهداف الدراسة، يراجع التراث العلمى.ىالتحليلسلوب م األأالوصف أسلوب هل يستخدم 

يختارالعينة، ، االستقصاءالمسح، يصمم صحيفة أسلوب  يحدد ة،ذات العالقة المتاحة الدراسات السابقأو 

ليس نه أويالحظ . م يوزعهاأ سينشر نتائج الدراسة هلة النهايى يحلل ويفسر البيانات، ثم يتخذ قرار ف

ى  فءالخطوات قبل البد هذهة  ولكن والمطلوب مراعا،الخطوات وبهذا الترتيب هذهتطبق كل  أن شرطا

 أو ةاستطالعية واحدة  دراسإجراء هيتأكد الباحث من تناسق خطوات البحث، يمكن ىوحت. بحث المسح

  . خطاءاألى للتعرف علأكثر 

ى خطا فى أى وقد يؤد. حباطالدراسة االستطالعية الوقت والتكاليف وتجنب الباحث اإلوتوفر 

ويقدم . المسحى ية فأساسة  خطواالستقصاءانهيار الدراسة كلها ويعتبر تصميم صحيفة  إلى ةمرحلى أ

ة إجابما بة بطريقة مقابل أو معينأسلوب سؤال ب هيوحى توجي أن توضح كيف يمكنة مثلأهذا الفصل 

قد تؤثر نه ات، ألجاباإلى  هو تجنب التحيز فاالستقصاءمن تصميم ى ساسن الهدف األإ لذلك ف.ةعينم

ة عناي هلذلك يجب توجي. ات المبحوثينإجابى عل هنطاق أو هشكل أو هطول أو االستقصاءأسئلة ة صياغ

الباحثين ى علة جاباإلمعقول من ى ولتحقيق مستو.  للتأكد من حيادهاالستقصاءتصميم ة لعملية فائق

 ه ما يوضح موضوعاالستقصاءن يرفق مع أ للمبحوثين وا حافزاالستقصاءيتضمن  أن ة ضرورةعامرا

ة ربعاألساليب مسح من األأسلوب ويمكن للباحثين اختيار  . طابعا شخصيااالستقصاءن يأخذ أو

لكل  أن مع مالحظة. المجموعاتإدارة البريد والتليفون والمقابلة الشخصية و: الرئيسية للمسح وهي

  .مزايا وعيوب يجب تقييمها قبل اتخاذ القرارأسلوب 

. الهدف من الدراسة والوقت المتاح للباحث والتمويل المتوفر للدراسةى ويتوقف نوع المسح عل

المقابلة بواسطة ى ويزداد اعتمادهم عل هلوج االمسح وجهى المستقيل قد يقل اعتماد الباحثين على وف

  .تليفونوالالكمبيوتر 

: عمليات اتخاذ القرار يوميا، حيث يستخدمهى كل مجاالت الحياة وفى المسح فأسلوب ويستخدم 

  .رجال األعمال، جماعات المستهلكين، السياسيون المعلنون
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ى فة من مرأكثر نطاق واسع وى من خالل عرض نتائجها علة المسح العامأبحاث ة هميأوتظهر 

عن نتائج االقتراع ة ويتضح ذلك بشكل خاص عندما يقرأ العام. سعةالواة ذات الشعبي عالماإلوسائل 

  .مواقف المرشحينة جريت لتغطيأى الت

، وحاليا. وعرض نتائجه هادائة طريقى االستخدام لبحوث المسوح، حدثت تغيرات فة ومع زياد

علميات ن  أىات ومعدالت الخطأ، مما يدل علاالستقصاءاهتمام كبير الختيار العينات وتصميم  هيوج

أبحاث تستخدم ى التى الجماهير عالماإلتعرف وسائل  أن  ويجبين دقيقا وتنفيذًاتخطيطً المسح تتطلب

 ويقدم هذا الفصل معلومات للباحثين .ة من القرارات والمشكالت المتنوعا كبيرامامها كمأ أن المسح

  .ية لمنهج المسحساسعن الخطوات األ

  

  

  ىلليوالمسح التحى المسح الوصف ١-٤
  

ى والمسح التحليلى االقل، نوعين من المسح هما المسح الوصفى يستخدم الباحثون، عل

Descriptive and Analylical Surveys.  

الظروف  هذه كما يسجل ة،للظروف واالتجاهات الحالية صورى يقدم المسح الوصف: المسح الوصفي

ى مكتب العمل ف ىمثال يجر. للحظةا هذهى وصفا لما يحدث فى يقدم المسح الوصفى واالتجاهات أ

العام بمسح نقاط ى  كما يقوم المستطلعون للرأة، تحدد مقدار البطالامسوح، بانتظامة، الواليات المتحد

تذوق المشاهدين للبرامج ى مسوح باستمرار للمشاهدين لتحديد مدذاعة شبكات اإلى  وتجر.ةمعين

وفى هذا النوع من المسح يهتم . البرامجى قد تؤثرعل ىالتة نماط الحياأالقيم وى ولتحديد التغيرات ف

  .ةمحددة منطقى فى الموقف الحالة الباحثون بدراس

ى المسح التحليلسلوب ووفقا ألة توجد مواقف معينماذا شرح لى يحاول المسح التحليل: المسح التحليلي

ة للباحثين بدراس ىوتسمح نتائج المسح التحليل. الختبار فروض البحثأكثر  أو يتم فحص عاملين

 امريكا مسحأى صحاب محطات التليفزيون فأى مثال يجر. نتائج إلى العالقات بين المتغيرات والتوصل

ة نماط حياأاستخدام  ةمكانيإلتحديد  أو ة،عادات المشاهدى علة نماط الحياأللسوق لتحديد كيف تؤثر 

واسع ى مستوى  علاليفزيون، سنويا، مسوحشبكات التى  وتجر.ة بنتائج البرامج المباعتنبؤالمشاهدين لل

االتجاهات بمواقف المشاهدين من  هذهذواق ورغبات الجمهور، وكيف ترتبط أكيف تتغير ة لمعرف

  .الثالثة ات التجاريعالنشبكات اإل
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  مزايا المسح ٢-٤
  

  :جداة للمسح مزايا محدد

ة مثال يمكن دراسة قراء. الواقعيةالمواقف ى المسح الستكشاف المشاكل فأبحاث يمكن استخدام  :والأ

 أو معملى من دراستها فأكثر أنماط سلوك المستهلك وقت حدوثها  أو التليفزيونة رؤي أو الصحف،

  .إطار ظروف اصطناعية مختلفةى ف أو ةمشاهدة غرف

حثين كما يمكن للبا .يتم جمعهاى االعتبار مقدار المعلومات التى خذ فأإذا ة تكاليف البحث معقول :ثانيا

النفقات من خالل االختيار من بين الطرق األربع لجمع بيانات المسوح وهى البريد ى التحكم ف

  .المجموعاتإدارة والتليفون والمقابلة الشخصية و

  

  

  المسحأبحاث عيوب  ٣-٤
  

  :ة للبحث لوجود العديد من السلبيات التاليا جيداالمسح منهجأسلوب ال يعتبر 

نـه  أل. تجارب المعمل ى  المسح مع العوامل المستقلة، كما يتم التعامل معها ف        ى  فال يمكن التعامل    : والأ

العالقة بين   أن   ال يستطيع الباحث التأكد من    ة  العوامل المستقل ى  تحدث ف ى  التغيرات الت ى  بدون التحكم ف  

يـصل   أن   يمكـن نه  أى   بمعن .ةغير سببي ة  عالق أو   ةسببية  عالقى  هة  العوامل المستقلة والعوامل التابع   

ـ      )ا( أن    ولكن من المستحيل االستنتاج    )ب(،  )ا(وجود عالقة بين     إلى   بحث مسح  ى  فقط هو الـسبب ف

حيانـا  أن كثير من العوامل الخارجيـة تتـدخل         ألة  عالقة سببي ة  قامإمن الصعب   أنه  ى  أ. )ب(حدوث  

  .العالقةى وتؤثر عل

  . دائماولكن ليسة المشكل هذهحل ى وتساعد كثير من دراسات سالسل الوقت عل

لذلك يجب صـياغة    . تحيز النتائج  إلى   االستقصاءعدم الصياغة الصحيحة ألسئلة     ى  تؤد أن   يمكن: ثانيا

  .المعلومات الضرورية إلى  بشكل يمكنها من الوصولاالستقصاءأسئلة 

 الحديث مع الشخص الخطأ   ة  مشكلة  من المحتمل مواجه  نه  أدراسات المسح بالتليفون،    ى  يالحظ ف  :ثالثا

ـ   ة  ولكنة   سن ١٨ - ١٤بين  انه  المبحوث  ى  يدع أن   مثال يمكن .  المقصود غيرأو   الحقيقـة  ى  قد يكون ف

  .ة سن٣٠فوق ال 

مسح التليفون بـسبب وجـود      أبحاث  ى  المسح خاصة ف  أبحاث   بعض   إجراءصبح من الصعب    أ :خيراأ

 انخفـاض معـدل    إلـى    العوامـل  هذهى  وتؤد. الحديثى  الذين ال يرغبون ف   األشخاص  أجهزة الرد و  

 عـالم اإلأبحـاث   انهيـار    إلـى    يستخدم التسويق بالتليفون  ى  فريق المبيعات الذ  ى  وقد يؤد . االستجابة
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ـ  ى  فة  الذين يرفضون المشارك  فراد   حيث يزداد عدد األ    ى،الجماهير عبـر التليفـون    ة  الدراسات البحثي

  .يبيع لهم شيئا ما أن المتحدث يحاول أن فىتشككا 

لجمع معلومـات مفيـدة     أداة   ما زال بحوث المسوح يعتبر       ة،ومع االعتراف بكل المشاكل السابق    

  .مفيدة لجمع المعلومات عن المشاهدينأداة  أيضا فيها، واوموثوقً

  

  

  االستقصاء أسئلة صحيفة إعداد ٤-٤
  

  :همينممرين ألوضع استقصاء جيد لمسح جيد يجب مراعاة 

  .بوضوح. ىالمتلقلى  إ المعلومات المطلوب توصيلهااالستقصاءتنقل أسئلة  أن يجب. ١

 .الباحثين إلى ات المبحوثينإجاببشكل يمكنها من توصيل  األسئلةيجب صياغة . ٢

تكـون   أن   مثال يجـب  . يختارها الباحث لجمع المعلومات   ى  التساليب  األى   عل  بناء االستقصاءويصمم  

كمـا ال   . األسـئلة  االستفسار عـن  ى  المبحوثين عل ة  والفهم لعدم قدر  ة  القراءة  أسئلة المسح بالبريد سهل   

ى بمرور الوقت قد ينس   نه   أل .ىتتناول الرأ ى  الت األسئلةمن  ة  يستطيع مسح التليفون استخدام قوائم طويل     

إدارة  إلـى    ةالموجه األسئلةتكون   أن    كذلك يجب  .ةآخر مر   عليه قرأتى  التى  ولات األ جابالمبحوث اإل 

  .عليهاة جاباإلومن السهل ة المجموعات محدد

ـ  ة  الشخصية والحساس  األسئلةيقدم القائم بالمقابلة     أن   ت الشخصية، يجب  المقابالى  وف  ة،بكل لباق

  .وجود الباحثى ف األسئلة هذهعن ة جاباإلى فة رغب أقل  يكون المبحوثة،عاده نأل

بحـاث  األمثال، تتطلب موضوعات    . للبحثى  ساس الهدف األ  االستقصاءيعكس تصميم    أن   ويجب

ة تفصيال عن تلك المـستخدم    أكثر   أسئلة   ة،السياسية  الحمل أثناء   عالماإل مثل موضوع استخدام     ة،المعقد

  .ةالمفضلذاعة اإلة تحديد محط إلى يهدفى المسح الذى ف

  . وترتيبها وتحديد طولها األسئلةة يجب اتباعها لصياغة رشاديإ توجد قواعد عموما،

  

  Types of Questions األسئلة أنواع ١-٤-٤

  : األسئلةعين من  من نواالستقصاءيتكون 

 Open Ended Questionsة أسئلة مفتوح •

  Closed Ended Questionsة أسئلة مغلق •

  : جباتهم من عندهم مثالإن ويكتب المبحوث أن ةالمفتوح األسئلةتتطلب  •

 من غيرها؟أكثر تفضلها ى التة ما المجالت المحلي •

 تفضله؟ى الذى ما البرنامج التليفزيون •
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 البلد؟ هواجهم ثالث مشكالت تأى ماه •

كمـا تتـيح    . ات بالتفـصيل  جابن يقدم اإل  أوة  يجيب بحري  أن   للمبحوثة  المفتوح األسئلةوتسمح  

يـسأل   أن   يسألوا لماذا؟ ويمكـن   ى  ة، أ جابسباب اإل أن يسألوا عن    للباحثين أل ة  الفرصة  المفتوح األسئلة

  كثر؟أتك بتفاصيل إجابهل يمكنك تقديم : الباحث المبحوث

معلومات عن مـشاعر    ى   القائم بالمقابلة من الحصول عل     االستقصاءى  فة  فتوحالم األسئلةوتمكن  

ـ  ة، بسبب ما يتوافر لأل    جابسباب وراء اإل  المبحوث والدوافع واأل   ـ   ة  سئلة المفتوح وحـث  ة  مـن مرون

ذهـن  ى  ات لم ترد عل   إجابى  الحصول عل ى  القائم بالمقابلة عل  ة  المفتوح األسئلة كذلك تساعد    ،للمبحوث

وجود عالقات بين    إلى   تلفت نظر الباحثين   أن   كما يمكن . االستقصاء إعدادوا بها عند    أيتنبالباحثين ولم   

  تحب سماعها؟ى الراديو التى  البرامج فأنواعما : السؤال التاليى علة جاباإلعند : مثال. اتجاباإل

كن قـد يقـدم      ول ة،خبار، الطقس، الرياض  األ: ةجابتكون اإل  أن   للراديوة  المحلية  قد يتوقع مدير المحط   

عـن بعـض     هتـصورات ى  النظر ف ة  عادإ إلى   ةهنا يضطر مدير المحط    .ةة غير متوقع  إجابالمبحوث  

  . للراديوة المحطات المحليى مستمع

قـد ال يعـرف     نه  أل. الدراسة االستطالعية للبحث  ى  بشكل خاص ف  ة  المفتوح األسئلةتفيد   :خيراأ

نها تسمح للمبحـوثين    ألة  المفتوح األسئلةلك تستخدم   لذ. من المبحوثين ة  ات المتوقع جابالباحثون نوع اإل  

أكثر قدمها المبحوثين   ى  ات الت جاباإلة  يرغبون فيها، ثم يختار الباحثون من قائم      ى  التة  بالطريقة  جاباإلب

 األسـئلة كما يوفر اسـتخدام     . ات عديدة إجابشكل أسئلة مع بدائل     ى  ذكرت ويضعونها ف  ى  العناصر الت 

 إلـى   مـر  وال يحتاج األ   ة،ات الممكن جابتتضمن كل اإل   أن   من المحتمل نه  د أل الوقت والموار ة  المفتوح

  . ةجابتحقيق العدد المناسب من عناصر اإلى  التحليل عندما يفشل الباحث فإجراءة عادإ

ـ لجمع وتحليل اإله تحتاجى  مقدار الوقت الذ ة،المفتوح األسئلةى  ية ف ساسومن العيوب األ   ات، جاب

ات لوجـود   جاباإلة  وطباعة  كتابى  القائمون بالمقابلة وقتا طويال ف    ى  يقض أن   ةتوحالمف األسئلةذ تتطلب   إ

 تحليل مضمون كامـل لكـل       إجراءكما يجب    .تحتاج لتحليل المضمون  ى  ات الت جاب اإل أنواعالعديد من   

ـ وبعـد تحليـل المـضمون لإل      . جداولى  توضع ف  أن   بيانات يمكن  إلى   سؤال مفتوح للوصول   ات جاب

 كتاب الرمـوز    عداد وتستخدم نتائج تحليل المضمون إل     .ةالمغلق األسئلةفئات لعمل   ى  فيجمع  ة  المتشابه

Code Bookـ  ساساألى  وف.ةات المفتوحجاب لتقييم اإل ـ مـن اإل ة ، يعتبر كتاب الرمـوز قائم ات جاب

  .الكمبيوترى دخال فاإلة عند عملي" ١"ى الرقم الكودى نعط أن حب التليفون يمكنأنا ال أ مثال .ةالمرقم

ويشيع اسـتخدام   . يقدمها الباحث ة  ة من قائم  إجاب يختار المبحوثون    ة،المغلق األسئلةة  حالى  ما ف أ

  .اتجابرقام لإلأعطاء معها إات كما يسهل جابنها تحدث نوع من التماثل بين اإلأل األسئلة هذه

ات جاب اإل بعض إلى   غالبا، ال يستطيع الباحثون التوصل    ،  أنهة  المغلق األسئلةى  فى  ساسوالعيب األ 

ة المـشكل  هـذه ولحل  . ليهإة  ات المقدم جابعن اإل ة  ة مختلف إجابالمبحوث  ى   قد يكون لد   أيضا و ة،الهام

وهنا يتم  . تهإجابلتقديم  ة  عطاء المبحوث فرص  إلة  فارغة   ويتبعها مساح  )ىخرا(ة  عبارة  جاباإلتتضمن  
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. ات ويعد كتاب رمـوز    جابإلنها سؤال مفتوح، ثم يستكمل تحليل المضمون ل       أى  علة  جاباإلالتعامل مع   

  .ةالمغلق األسئلة معظم مشاكل االستقصاءاالختبار القبلى لصحيفة  أو وغالبا تحل الدراسة االستطالعية

  

  المفتوحه األسئلةصعوبات تفسير  ٢-٤-٤

ة حـاالت كثيـر   ى  حباط، وف قدر كبير من اإل    إلى   ةالمفتوح األسئلةى  حيان، تؤد كثير من األ  ى  ف

حيان قد ال يفهم المبحوث السؤال ويقـدم        بعض األ ى   وف .ةوشاذة   المبحوثين غريب  اتإجاب، تكون   أيضا

ال  هالقائم بالمقابلة نفس   أن   ىوهة  القائم بالمقابلة مشكل   هحيانا يواج أو. بالموضوعة  ة ليست لها عالق   إجاب

باحث تفـسير   الى   عل ة،الحال هذهى  ف. يقول المبحوث ماذا  ال يفهم    أو   قدمها المبحوث، ى  التة  جاباإليفهم  

  .لهاة المناسبة وتحديد الشفرة جاباإل

بعـض الجامعـات    ى  جريت ف أمسح  أبحاث  ة  تقدم تعليقات اقتبست حرفيا من عد     ة  التالية  مثلواأل

مـن   اٍلعى  مستوى  عدت عل أاستخدام استقصاءات   ة  حالى  فى  حتنه  أويتضح من التعليقات    . األمريكية

  .اتجابن اإلمة  مختلفأنواعينتج عنها  أن التخطيط يمكن

  :يقول سؤال المسح

  لديك؟ة الراديو المفضلة محطى البرامج فى كيف تر

  : ات كالتاليجابكانت اإل

  .ىولكنها تناسب جيرة جيدة المحط •

 .الكثيف الشعر يحبهاى ن كلبألة المحط إلى ستمعأ •

  .جدا لبوبرة حيانا تكون صغيرأولكنها ة جديدى الموسيق •

 .ةالمدينى فة رضيأش عظم فرأولديها ة عظيمة المحط •

 .القئى فة شعر بالرغبأى تجعلنحيانا أولكنها ة عظيمة المحط •

 .تحبهاى مأن حبها ألأولكن ال  إلى ةنها المفضلإ •

 .الكثير من الكلمات هتعلمة يتعلم الحديث، والمحطى بدأ ببغائ •

 .ارفع صوت الراديو عاليأنا أ لذلك فى،طفالأيكرهها  •

 .ةالكبيرى مع عربتة نها جيدإ •

 .سماعهاى على صديقى يرغمن •

  

  .ةرشادات عامإ ٣-٤-٤

  :القيام بما يلي  عليهللمسح،ة مناسب األسئلةمن ة  معيناأنواع أن يقرر الباحث أن قبل

ولكـن  . ولو لم يطلب ذلك مـن الباحـث       ى  حتة  واضح األسئلةتكون   أن   يجب :ةوضع أسئلة واضح  

ة المبحوث غير متعايش مـع المـشكل       أن   صوروننهم ال يت  أة  لدرجة  يتعايش بعض الباحثين مع المشكل    
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قد ال يكـون واضـحا      ،  ن ما هو واضح للباحث    أل. نفسهم مكان المبحوث  أال يضعون   ى   وبالتال ،مثلهم

تقدمها شركتنا؟ قـد    ى  الت نسبة الخصم ى  ما رأيك ف  : يقولى  السؤال الذ : مثال. للمبحوثينة  بنفس الدرج 

؟ هل  ةللمبحوث هل نسبة الخصم منخفض    ى   ولكن ربما يعن   ،للباحثى   معن ا جدا وذ  الًيبدو السؤال معقو  

يفهـم المبحـوث    ى  حتة   بدق االستقصاءتصاغ أسئلة    أن   لذلك يجب . يدفع الخصم ى   حت الً طوي ايأخذ وقتً 

 كما يجب تجنـب     ة،المتخصص أو   ةيكون السؤال واضحا، يجب تجنب الكلمات الصعب      ى  وحت. السؤال

ـ    ى  المفردات الت ى   يعتبر مستو   وبشكل عام  .ةأنالطن أو   ةالمركبة  اللغ الجرائـد  ى  تستخدم بشكل شائع ف

يوميا كما يجب االبتعاد عـن      ة  المستخدمة  باللغ األسئلةة  ويجب صياغ .  للمسح امناسبة  والمجالت العام 

 كذلك يجب تجنب الكلمـات      .ةمجال العلوم االجتماعي  ى  فة  المتخصص أو   ةلفاظ والمصطلحات الغربي  األ

. الكلماتى  فة  الخفي أو   ةالمزدوجى   بالمعان االستقصاءى  ف األسئلةوضوح  ة  ثر درج تتأ أن   ويمكن ،ةالفني

  : العنفة عروض التليفزيون قليل أن هل تعتقد: يقولى مثال السؤال الذ

 .معظمها •

 .البعض •

 .قليل •

  .التوجد •

اليوجد بنـاء   : العنف سيجيبون ة  كل برامج التليفزيون عالي    أن   ن بعض المشاهدين الذين يرون    إ

القليـل مـن     أو   بأن كل عروض التليفزيون فيها الكثيـر      ى  يوحى  السؤال الذ ة  صياغى  التحيز ف ى  عل

ـ    ة  الغيت كلم إذا  و. ال يوجد ى  جدا للسؤال ه  ة  المناسبة  جاباإللذلك ف . العنف ن ذلـك   إقليال من السؤال ف

ض فيها  بعض العرو ،  قلاألى  عل،  أنهة  يخلق فكر ،  بدون قصد ،  ن السؤال  أل ة،المشكلة  زالإى  يساعد عل 

التى تحتوى على عنف     اعتقادك كم عدد برامج التليفزيون    ى  ف :ىيصاغ السؤال كالتال   أن    ويجب ،عنف

  كثير؟

  .معظمها •

  .البعض •

  .ال يوجد •

  .بحيث تناسب من المستوى التعليمى للمبحوثين األسئلةكما يجب صياغة 

ولـذلك   ،ةوغير غامض  ةسئلتهم محدد أتكون   أن   يحاول بعض الباحثين   :ةقصير األسئلةتكون   أن   يجب

 نن بعض المبحوثين قد يكونـو     إنفس الوقت ف  ى  وف .ةومعقدة  شكل جمل طويل  ى  ف األسئلةنهم يكتبون   إف

ليتمكن المبحوث  ة  ذات الجمل القصير   األسئلةفضل استخدام    لذلك من األ   ،االستقصاءعجل ليكمل   ى  عل

  األسئلةى علة جاباإلمن استكمال 

ـ االستقصاءى يغط أن فضل األمن :االعتبـار ى وضع هدف البحث ف  ة تتـصل مباشـر  ى  العناصر الت

للمبحوثين والهدف من البحث، يجب     ى  المهنى  بين المستو ة  مثال عندما ال توجد عالق    . بموضوع البحث 
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ون أسـئلة بهـدف تقـديم       ئيضيف الباحثون المتبد  ،   وغالبا .ىالمهنى   عن المستو  االستقصاءال يسأل   أ

  .األسئلة وتقليل عدد االستقصاءى االختصار فة راعالذلك من المهم م. استقصاء طويل

ـ أكثـر    أو   يسأل سؤالين ى  السؤال المزدوج هو السؤال الذ     :ةمتوازن أو   ةعدم تقديم أسئلة مزدوج    ى ف

مـن  أكثر  هل يتضمن السؤال    ة  السؤال لمعرف ى  فة  فحص بناء الجمل  ى  لذلك من الضرور  . نفس الوقت 

  : اا المنتج ناعم وال يسبب اتساخًهذ :يقولى مثال السؤال الذ. سؤال واحد

  م ال توافق؟أتوافق؟ : هل

. مزعجـا للجلـد   ة  بقع قوي  هال ينتج عن  ى  يكون المنتج الذ   أن   من المحتمل جدا  نه  أولكن باعتبار   

يجـب  ى  ول، أ الجزء األ ى  من السؤال وال يوافق عل    ى  الجزء الثان ى  ن المبحوث قد يوافق عل    إفى  وبالتال

  .نسؤالي إلى تقسيم السؤال

ة وقت فراغك هل تفضل قـراء ى ف: سؤال مثل هذاى ف :التحيز إلى ىتؤدى تجنب استخدام الكلمات الت   

  التليفزيون؟ة م مشاهدأكتاب 

 من أقل   نها تتضمن وجود شيئا ما    مثل هذا السؤال تحقن القارئ بالتحيز للكتاب أل       ى  ن الكلمات ف  إ

خبار عـن   ين تسمع األ  أمن  : يقولى  لسؤال الذ ن ا إوبالمثل ف . التليفزيونة  يكون مرغوبا وهو مشاهد   أن  

 أو  التليفزيون أو   الراديو أن   يقترحنه  ا ضد الجرائد أل   يزححد ما مت   إلى   البرنامج الجديد للرئيس؟ يعتبر   

ةجابلإلة مناسبأكثر آخرين  اأشخاص .  

 ما تعتبـر  ى  بافتراض عن ش  ة  ال توافق مصحوب   أو   هل توافق : تبدأ ب ى   الت االستقصاءن أسئلة   إ

 ايصبح الموضوع سـلب   أموضوع ما   ى  دولف هتلر ف  أسم  ازج ب إذا  مثال، و . حد كبير  إلى   ةأسئلة متحيز 

مـصدر   أو   سم شخص معين  امن المحتمل جدا خلق نوع من التحيز عند الزج ب         ى  وبالتال. حد كبير إلى  

  .السؤالى معين ف

ى المبحوث هـو الـسؤال الـذ      يقود  ى  السؤال الذ : ةة معين إجاب إلى   تقود المبحوث ى  الت األسئلةتجنب  

هل تقرأ  : مثال. يحفز افتراض معين   أو   )ضمنيا أو   حرفيا أو   سواء بوضوح (ى  للقارة  ة معين إجابيقترح  

 سيوصـف  الإويجـاب  يجيب المبحوث باإل  أن   هنا يقترح السؤال  . ينيمريكالجرائد يوميا مثل معظم األ    

 يـا  خف انا يتضمن افتراض  اجويستخدم المار هل ما زلت ت   :  السؤال أيضا. ينيمريكاألمعظم   هال يشب نه  أب

ـ وبغض النظـر عـن      . سؤال يربط المبحوث بشكل مزدوج    نه  أى  هذا السؤال عل   إلى   ويشار ات إجاب

ـ  المبحـوث يـستخدم     أن   هن الـسؤال معنـا    أل،  للـسؤال ة  ة مثبت إجابن السؤال يتضمن    إالمبحوثين ف

  .ماة بدرجنا اجويالمار

  :ةكثيرة ليال تسأل أسئلة تتطلب معلومات تفصي

الثالثـين يـوم    ى  شاهدت فيها التليفزيون مع عائلتك ف     ى  كم عدد الساعات الت   : يقولى   السؤال الذ  مثال،

  ؟ةخيراأل
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كثـر  والمدخل األ . عليهة  جاباإلال عدد قليل من المبحوثين      إوال يستطيع   ى  هذا السؤال غير واقع   

ن إ .مسالتليفزيون باأل ة  مشاهدى  ئلتك ف قضيتها مع عا  ى  كم عدد الساعات الت   : هو السؤال التالي  ة  واقعي

تـسجيل عـادات   ة يطلب من المبحوثين االحتفاظ بمفكر    أن    عليه ،االثالثين يوم ة  يهتم بفتر ى  الباحث الذ 

  .ةالمشاهدى العائلة ف

  :ذلك بشكل كبيرة استدعت الضرورإذا اال ة المحرج األسئلةتجنب 

ولكن قـد تـسبب     . شخصية أو   ةسرية  بيعجمع بيانات ذات ط    إلى   المسحأبحاث  تحتاج كثير من    

ـ اإلحراجا يمنع المبحوث مـن      إتناول الجوانب الشخصية    ى  تبالغ ف ى  الت األسئلة ومـن   ،انـه بأمة  جاب

فراد حيث يعارض كثير من األ    . عن السن والدخل   األسئلةحراج  ترتفع فيها احتماالت اإل   ى  المجاالت الت 

عـن سـن    ة  وبدال من الـسؤال مباشـر     . قومون بالمسح عن العمر للغرباء الذين ي    ة  تقديم بيانات حقيقي  

ـ الثالثين أو   اتيالعشرينى  نت ف أللسؤال، مثل هل    ة  قدر من السري  ة  تاحإفضل  المبحوث، من األ    أو  اتي

ـ   أن يرغب كثير من المبحوثينة وعاد. اتيالستين أو اتيالخمسين أو  اتيربعيناأل  ىيحددوا العقـد الزمن

 .ةيحـصائ غراض اإل بهذا الشكل كل األ   ى  وتناسب البيانات الت  . السنيحددوا   أن   ىعل إليه   ينتمونى  الذ

ة عند الفئ ى  قفن أو  من فضلك،  ة،متعددة   سأقرأ فئات عمري   :يقول للمبحوث  أن   كذلك يمكن للقائم بالمقابلة   

ى السؤال المباشر الـذ   ى  يؤدة   وعاد .ةالدخل بنفس الطريق  ة   كذلك يمكن معامل   ،اليهاى  تنتمى  التة  العمري

ـ  هذهاستخدام  ة  ومن الحكم . هذا ليس شأنك  : هية  ة سريع إجاب إلى   ى هو دخللك السنو   يسأل ما  ة القائم

  :السؤالى ف

  :الفئات يقع دخللك السنوي هذهمن ى أى ف

  . دوالر٣٠,٠٠٠منأكثر 

  . دوالر٢٩,٩٩٩ -١٥,٠٠٠

   . دوالر١٤,٩٩٩-٨,٠٠٠

   . دوالر٧,٩٩٩-٤,٠٠٠

  . دوالر٣,٩٩٩ -٢,٠٠٠

  . دوالر٢,٠٠٠قل منأ

 ويناسب التحليل   .ةمن الخصوصي ة  عالية  بقدر كاف يسمح للمبحوثين بدرج    ة  الفئات واسع  هذه نإ

ى  بمـستو  ٢,٠٠٠مـن    أقـل    ىالفئات وه ى  دنأ أو   ةذلك فقد وضعت القاعد   إلى   باإلضافة   .ىحصائاإل

ـ  ٣,٩٩٩ -٢,٠٠٠ة  الفئى  الذين يقعون ف  فراد  ال يحرج األ  ى  منخفض مصطنع حت   نهـم  أ أسـاس ى   عل

  .الدخولأقل  ىيحصلون عل

ـ    االستقـصاء الهدف مـن    ى  ويتوقف تصنيف الدخل عل    ى والـديموجراف ى   والتوزبـع الجغراف

  .ةماكن كثيرأى  منخفضا ف٣٠,٠٠٠للدخل ى قصومثال، يعتبر الحد األ. للمبحوثين
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  ٥٨  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

عمـالهم  أإدارة  أسـاليب   و،   استخدام المخدرات، والدين   ة،حياتهم الجنسي : فرادلألة  مور الحساس ومن األ 

ـ     هذهواالهتمام ب ة  الدقة   يجب مراعا  .ةسري إلى   تاجتحى  الت احتـرام  ى  المجاالت والتأكيد للمبحوثين عل

  .مكانوعدم ذكر االسم بقدر اإلة السري

 وأنعم   أوافق   الأو   أوافق   :ىهة  ة محدد إجابيقدم  ى  هو السؤال الذ  ة  سئلة المغلق بسط شكل لأل  أن  إ

 .ى ال رأ  – أوافق    ال – أوافق   التليفزيون؟ى  فى   الرأ تعبر عن ة  هل يجب تقديم مقاالت افتتاحي    : مثال،  ال

ـ ة الحـساسي ة قليل األسئلة هذهسئلة تعتبر   لألى  خرشكال األ باأل األسئلة هذهة  وبمقارن بـدرجات  ة ومقنع

  .اعتبارهى يضع ذلك ف أن الباحثى وعل. جداولى وضعها فى سهل فأوة مختلف

  :مثلات إجابة ة من عدابإجوتسمح أسئلة تعدد االختيارات للمبحوثين باختيار 

  :ةصادقة ات التجاريعالنإلهل تعتبر ا، بشكل عام

تشمل أسـئلة تعـدد      أن   ويجب. ال،  نادرا،  وقاتبعض األ ى  ف،  وقاتمعظم األ ى  كل وقت، ف  ى  ف

  : مشاكل مثلة هممة إجابى يستبعد أى يخلق السؤال الذة  وعاد.ةات المحتملجاباالختيارات كل اإل

  . ٣ة القنا، ٢، القناه١القناه: تفضلهاى  التالتليفزيونة محطى ماه

   ٥ة القنا، ٤ة المشاهدون الذين يفضلون القنا  عليهيجيب أن ال يمكن، بالنسبة لهذا السؤال

 ة،ات محـدد  إجابى  فة  االختبارات المحصور ة  متعدد األسئلةتتضمن   أن   ذلك يجب  إلى   ضافةباإل

  :ةالجريدى كم عدد سنوات عملك ف:  مثلمبحوثلكل ة ة واحدإجاب

  .ةواحدة اقل من سن •

   . سنوات٥ -١اقل من  •

   . سنوات١٠ -٥اقل من  •

 ه؟ ولحـل هـذ    ة سنوات خبـر   ٥ هلديى  يشير الشخص الذ   أن   فراغ يمكن ى  أى  هنا ف ة  والمشكل

  :ةالقاهرة جامعى كم عدد سنوات العمل ف: السؤال كالتالية  تعاد صياغة،المشكل

 اقل من سنه •

  . سنوات٥ى ال١من  •

  . سنوات١٠  إلى٦من  •

  .فقيا ورأسياأ ويمكن الترتيب ة،االجتماعيبحاث األى نطاق واسع فى وتستخدم مقاييس الترتيب عل

  :التليفزيونى ات علعالنيوجد الكثير من اإل: مثال

  . للتحليل٥ إلى تترجمة وافق بشدأ •

 .٤ إلى وافق تترجمأ •

 .٣ إلى محايد تترجم •

 .٢ إلى تترجم أوافق ال •

 .١ إلى رجمتتة بشد أوافق ال •
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  ٥٩  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  خبار التليفزيونأى ما رأيك ف: س

 ى،بمقاييس اخـتالف المعـان     المقاييس هذهى  وتسمة  غير جيد ) ١(،  )٢(،  )٣(،  )٤(،  )٥(ة  جيد

 وتـستخدم  . شياءاأل المفاهيم أو  وأاألشخاص   من مقاييس الترتيب وغالبا تستخدم لترتيب        اوتعتبر نوع

  .ما بين الطرفينى صفات تنتشر بطول المد

  .التليفزيون العامى  تركيف

  . سئ- - - - - - - - - جيد

  . حزين- - - - - - - -سعيد 

  .ى مسل- - - - - -ى غير مسل

  . مثير- - - - - - - - -كئيب 

 وهنا يكـون    ،للعديد من المفاهيم والمصطلحات   ة  النسبية  يهتم الباحثون بالنظر  ة  حيان كثير أى  وف

  .اتمن المناسب استخدام نظام ترتيب المستوي

ة  امام المهن  ١ ضع رقم    ى، وفقا لوضعهم االجتماع   ارتبه،  من فضلك ،  من المهن ة  مجموعى   ما يل  :مثال

  . وهكذاة،همياألى فى تلى التة مام المهنأ ٢ا ورقم اجتماعيى علاأل

  .ضابط بوليس •

  .البنكى العمل ف •

  .محاٍم •

  .سياسي •

  .مراسل تليفزيون •

  .مدرس •

  .سنانأطبيب  •

  .ةصحيفى كاتب ف •

جدا، كما يضع ترتيـب     ة  ستصبح مرهق ة  ن العملي عنصر، أل ١٢ يزيد عن     بترتيب ما  وال ينصح 

هاؤإجرالممكن ى حصائالتحليل اإلى  علاالبيانات حدود.  

   .ىللمشروع النهائ األسئلةة لتصفية الدراسات االرشاديى غالبا، ف، األسئلةة وتستخدم قائم

   :للتليفزيونة شياء جديدأة يك مجموععرضت علإذا ، تلفت انتباهكى شياء التألاى  ماه:مثال

 .للموسيقيى توماتيكأى منق •

 .ريموت كنترول •

 .ةكبيرة شاش •

 .كابل جاهز •

 .حامل •
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  .صوت محمول ستريو •

 .ىخرأ •

اختارها المبحوثون لتقديمها كأسئلة تعدد اختبارات وتستبعد ى ات التجاباإلأكثر ويمكن استخدام 

ى الت عالماإلدراسات ى ستخدم أسئلة تعدد االختيارات فوت، ر اليها المبحوثونلم يشى ات التجاباإل

 من عناصر وكل عنصرة شكل قوائم مكونى توضع فة  وعاد.ةنماط الحياأتصمم لجمع معلومات عن 

وقد تكرر .  اختيار١٢لى إ وقد تصلة تكون أسئلة تعدد االختبارات طويل: مكون من زوجين وغالبا

اهتمام ة نماذج، وتسجل درج إلى كل موضوع للتوصلات إجابوتحلل . لنفس الموضوع األسئلة

  .المبحوث بالموضوع

  :عناصر كل منها زوجينى تشتمل على نموذج ألسئلة تعدد االختبارات الت: مثال

  :من جملتينة مكونة موعج من كل مة واحدةر جملاخت

  .صدقائيأاستمتع بحضور الحفالت مع أ .١

 .المنزل بمفرديى ستمتع بالجلوس فأ ب.١

 .ةلوقف الجريمة السالح ضروريى علة الرقابأ .٢

 .ةالسالح الجريمى علة  تزيد الرقابب.٢

 .حاول دائما مساعدتهأ ا جريحاحيوانًى رأعندما أ .٣

  .ستعالجهة الطبيعن أ عتقدأ ا جريحاحيوانًى رأعندما ب .٣

ـ     ى  ة ف جابإال توجد   نه  أالمبحوثون من   ى   يشتك ة،وعاد ا، ولكـن   تعدد االختبارات يرضـون عنه

مـن   هنموذج للسلوك ولالتجا  لى  إ ويمكن التوصل  .ةآخر من العناصر المكتوب   و  أ عليهم اختيار عنصر  

  .)هداف العملأ/ أنماط الحياه/ العنف ( لموضوع نفس اى عل األسئلةة خالل مجموع

  :  الفراغاتأسئلة مأل

 الفراغ  ءتناسب أسئلة مل  و.  الفراغ ءالمسح أسئلة مل  أبحاث  غالبا يستخدم الباحثون الذين يجرون      

ـ  عالن  اإلة  مثل اختبار نسخ  . بشكل كبير وخاص بعض الدراسات     ـ تـذكر اإل  ة  واختبار درج ات عالن

عـشوائيا،  ،  لغيـت أوقد  ى  التجارعالن  يستلم المبحوث النص المكتوب لإل    ة  السابقة  مثلاألى   ف .ةالتجاري

كمال إلة   الكلمات الناقص  ءين مل ويطلب من المبحوث  ) ٧رقم  و  أ ٥رقم  ة  غالبا كل كلم  ( بعض الكلمات   

عضاء مجلس  أ: مثل. اختبارات المعلومات ى   الفراغ ف  ءتستخدم أسئلة مل  ن  أ  ويمكن .ىالتجارعالن  اإل

ـ ة  للقـص ى  كان العنوان الرئيـس   . ____و  أ_____و  _____لشيوخ من واليتك هم     ا ة الـصفح ى  عل

 وضع  دواتأوتطورت  . المسح بحاثأى  شكال والرسومات ف  كذلك تستخدم الجداول واأل   _____ ليواأل

ـ   لعاى  هم ومشاعرهم بمستو  فكارأتوصيل  ى  المبحوثين عل ة  لمساعدة  أسئلة بارع   ويظهـر   .ةمن الدق

  .طفال الصغاريس لصور بسيطة تستخدم مع األيمقا )١-٤(ى الشكل التال
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  طفال الصغاراس لصور بسيطة تستخدم مع األيمق): ١-٤(شكل 

  

 الـصغار يعـانون مـن       طفـال األ أن   أساسى  وعل. طفالليستخدمها األ بحاث  األتصمم بعض   و

  . هو استخدام الصورة حد البدائل المنطقيأن إرقام للقيم، فأصعوبات تحديد 

  :السؤال التالي)  سنوات ٥وهوطفل يبلغ من العمر (المبحوث ى قد يقرأ القائم بالمقابلة عل: مثال

  .للطفلة قبالسا هحد؟ ثم يقدم الوجوالتليفزيون صباح األى عرض فى ون الذالقانة ما هو شعورك تجا

   Yackyوهومقياس  اهمشاب اأسلوب) ١٩٧٥(  Zillmann and Bryantوقدم كل من 

  
 
   االستقصاءصحيفة تصميم  ٥-٤
  

 االستقصاء  بهيظهرى ، والشكل الذاألسئلةتقديم ى المستخدم فسلوب يؤثر األن أ من الممكن

Questionaire Design) المبحوث دون وجود طرف آخر  عليهيجيبى  الذاالستقصاءة حالى ف (

استقصاء جيد بيانات تستخدم  إعدادى ولذلك يقدم الوقت والجهد المستثمران ف ،ةجاباإلى مستوى عل

  .كبرأبشكل 

  

  ةالمقدم ١-٥-٤

ـ  عدادإ المسح هو    نواعأنوع من   ى  أى  فة  جاباإلترفع من معدل    ى  من الوسائل الت   ـ ة   مقدم ة مقنع

ـ ة  مبادئ لكتاب٦) ١٩٨١(  Backstorm and Mursh Cesar واقتراح .االستقصاءصحيفة ل ة مقدم

  .ةومسلية ومحايدة جاد  باإلضافة إلى أنهاا والتتضمن تهديدة، وواقعية،قصير

ى الضروركذلك ليس من    . قيمته أو   شرحا لهدف المسح  ة  تتضمن المقدم  أن    اليجب :وبشكل عام 

المـسح  ن إ قيل للمبحـوث إذا مسح التليفون ى مثال ف.  يستغرقها المسحى الت ة المبحوثين عن المد   إعالم

٥  ٥  
0 

٥  ٥  
0 

٥  ٥  
0 
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كل هذا الوقت    هليس لدي نه  إليرد قائال   ة  هذا الشرح للمبحوث الفرص   ى   سيعط ة،سيستغرق دقائق معدود  

  .للحديث

يستطيع ى   وحت ،ةجاباإلة  كتابى   ف ءيستطيع المبحوث البد  ى  حتة  قصيرة  تكون المقدم  أن   يجبى  أ

   .ةمباشر األسئلةيبدأ ب أن القائم بالمقابلة

  :لبحث مسح بالتليفونة فعالة تعتبر مقدمة التالية والمقدم

ـ   ى  بحث مسح للرأ  ى  نحن نجر _____ة  من شرك _____ ى  هال اسم أ ـ ى  عن الراديو ف ة منطق

. هتمون فقط بأرائك   نحن م  ، لمبيعات اترويج أو   ةشئ، وهذا ليس مسابق   ى  نحن ال نحاول بيع أ    . شيكاجو

ـ  هذهى  نت ف أ هل   .ة سن ٢٩ إلى   ة سن ٢٥سن من   ى  ففراد  هذا البحث الحديث مع األ    ى  ونحتاج ف   .ةالفئ

لم يوجـد   إذا  السن، و  هذهى  اسأل عن شخص آخر ف    ،  الة  جاباإلكانت  إذا  نعم استمر و  ة  جاباإلكانت  ذا  إ

  .الحديث  انِهة،المطلوبة العمرية الفئى شخص ف

 إجراءة  السابقة   تناسب المقدم   أن  ويمكن .ةالمقدمى  التغيرات والتعديالت عل   بعض   إجراءويمكن  

ـ ة  الجملة  تشمل المقدم  أن    ويمكن .ةالمبحوث دون مساعد   هيجيبى  استقصاء الذ  ـ ة  الثاني  ثـم   ة،والرابع

  .مكانبقدر اإل ةانكلها بأم األسئلةعن جب أ من فضلك :ةجملة النهايى تضاف ف

ال يكون  ى  تبدأ المقابلة بأسرع ما يمكن حت      أن   مسح التليفون هو  اث  بحأى  فة  ن الهدف من المقدم   إ

 ايعـدائ  أو   ايهجومسلوب   قد يبدو هذا األ    .ةة التليفوني لمالمكاى  ن يقول ال وينه   ألة  المبحوث الفرص ى  لد

المبحـوث  ة  يجيبى  يدار ذاتيا أ  ى   الذ االستقصاءة  الهدف من مقدم   أن   الباحث تذكر ى  وعل. يحدث هولكن

  .مكانيكون بسيطا بقدر اإلأن  هبمفرد

 يمكنى   حت ا جيد اإعدادة   المقدم إعداديجب  نه  إالبحث، ف ى  المستخدم ف سلوب  وبغض النظر عن األ   

فضل من القـول    أة  تتوافر فيها المواصفات السابق   ى  التة  مقدمن  إ .ةة مرتفع إجابمعدالت   إلى   ىتؤدأن  

   :ةالتالي األسئلةى جب علأ من فضلك :ةببساط

  

   Instructionsلتعليمات ا ٢-٥-٤

 بوضوح، سواء كانـت     االستقصاءأسئلة  ى  ة عل جابلإلة  توضع كل التعليمات الضروري    أن   يجب

ى  وتختلف التعليمات وفقا لنوع المسح الذ      ،القائمين بالمقابلة  أو إلى    المبحوثين إلى   ةالتعليمات موجه  هذه

ـ اإلكانـت   إذا  دا ليعرف المبحوث    تحديأكثر  المسح بالبريد تعليمات    أبحاث  تتطلب  ة  وعاد. ىيجر ة جاب

  .عنصر ماى تخط أو أو ووفقا لنظام محدد ترتيب العناصر أو ة،شارإ أو ةوضع دائرى هة الصحيح

ة كما يجب استخدام عالمات مميز    . ات والتعليمات للمبحوثين بشكل واضح ومميز     جراءتوضع اإل ة  وعاد

من بحـث   ى  التال والمثال .اخطوطً أو   اهمقد تكون اس  ى  وبعض الرسومات، الت  ة  كبيرة  وحروف هجائي 

  ؟معظم الوقتة راديو معينة محط إلى هل نفضل االستماع: بالبريد

  ال             نعم



المسوح    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ٦٣  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

ى مقـدم  أو   Jockeporسماء من اسـطوانات     أة  نعم، هل تستطيع تذكر خمس    ة  جاباإلكانت  إذا  

يرتب المبحـوث   أن   ئلةاألسوقد تتطلب بعض     .سفلأسماء  ؟ اكتب األ  ةالمحطى  يعملون ف ى  خبار الذ األ

  .ةقيمى علأتقدم ى ات التجابات بوضوح لإلجراءتحدد اإل أن يجبة الحال هذهى من العناصر، فة قائم

مام أ )أ٢( و المهن تفضيال،  ىعلأمام  أ )أ١(ضع  : هميتها لك وفقا أل ة   من فضلك رتب المهن التالي     :مثال

  :٥رقم ى حتوهكذا ة هميمن األة التالية المرتبى فى تأتى التة المهن

 .طباءاأل •

 .نوالمهندس •

 .رجل البوليس •

 .المدرسون •

دون تـدخل    هيجيبها عليها المبحوث بمفرد   ى  ات الت االستقصاءعند وضع   ى  ما يل ة  ويجب مراعا 

  : من القائم بالمقابلة

  .وتفسر بنفسهاة واضح األسئلةتكون  أن يجب .١

 ااختيـار ة  جاباإلتكون   أن   ويجبة،  ردائ أو   وضع مربع : االختيارة   طريق االستقصاءيحدد   أن   يجب. ٢

اواحد.  

وغير ة   وضع أسئلة واضح   االستقصاءة  خطى  يكون ف  أن   ويجب. الًقلي األسئلةيكون عدد    أن   يجب. ٣

ـ ى  عندما يكون المبحوث ف   ة  عدد من التعليمات خاص    أقل   يوضع أن    كما يجب  .ةمكدس  أو  ةحيـر ة  حال

  .يقوم به أن يشعر بالغموض لما هو مفترض

ة الصعوب أو ةالسهولى ن المبحوثين يواجهون نفس مستو أل٢رقم ة اللتزام الشديد بالنقطويجب ا

نه إ فـة،مغلق أو ةمفتوح األسئلة وسواء كانت .ةالمغلق األسئلة أوة المفتوح األسئلةى علة جاباإلى ف

  . وضوحهاى لتحديد مدى قبل وضعها بشكلها النهائ األسئلةيجب اختبار 

  .وبين قوسينة كبيرة شكل حروف هجائيى ات للقائمين بالمقابلة فتطبع تعليم ،وغالبا

  : وقد تبدأ تعليمات بحث المسح بهذا الشكل

  لك؟ ة المفضل ةالعروض التليفزيونيى ما ه أوالعن التليفزيون،  األسئلةسؤالك بعض ى نرغب ف

  كان لديك إذا واضف المزيد ) قلاألى عل٣(ة سماء العروض التلفيزيونيأسجل كل  

٣____________________ .١ .___________________  

٤____________________ .٢ .___________________ 

  :ةالتنقي أو ةأسئلة التصفي

ـ    جابلفحص اإل ة  التنقي أو   ةتستخدم أسئلة التصفي    ليكـون المبحوثـون هـم       ة،ات غيـر المطلوب

ن أ مـر  وقد يتطلب األ   .ةعينمة  بطريق األسئلةى  ويجيبون عل ة  يتمتعون بخصائص معين  ى  المبحوثون الذ 

  .اكثر أو الًالباحث سؤاى يتخط



المسوح    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ٦٤  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

 إلـى  انتقـل (ال ة جاباإلكانت إذا  ال،      نعم  AMراديو إلى سبوع محدد هل تستمعأى  ف:مثال

  .)١٧السؤال رقم 

 إلى الذين يستمعونفراد يتضمن هذا السؤال لسؤال األى  الذاالستقصاءويجب تصميم 

. م الأة المجموع هذهكان المبحوث يقع ضمن إذا  ما ة،التقني أو ةصفيلذلك تحدد أسئلة الت. AMراديو

ى قد ينهأو  األسئلة من ا محدداعددى يتخط هالمبحوث نفس أو ن القائم بالمقابلةإ المبحوث ال فجابأإذا و

ة حالى القائمون بالمقابلة، سواء ف هيستخدمى  الذاالستقصاءتكون تعليمات  أن ويجب. الحالى المسح ف

ة كما يجب وجود نماذج سهل. المقابلة وجها لوجه، كاملة ومن السهل اتباعها أو المقابلة بالتليفون

ى ات تكتب فجابكانت اإلإذا (ات جابلتسجيل اإلة يجب تخطيها ومع توفير مساحات كافيى سئلة التلأل

ة لة بما فيها المقدمالقائم بالمقاب هكل ما يقولى تشتمل استقصاءات التليفون عل أن ويجب). االستقصاء

  .وشرح للتعريفات والمفاهيم

ى مام المبحوث عل  أيظهر   أن   ن القائم بالمقابلة يجب   أل،  جداة  نطق الكلمات مهم  ة  ن طريق إكذلك ف 

وفقا لعلم الصوتيات،    IVXSالرواد  ة  تنطق مجموع  أن   مثال يجب . علم جيد بالموضوع  ى  علنه  أ أساس

ول ألنمط الـشكل ا   ى   عل االستقصاءى  يسير باق  أن   ما يجب نطقها بين قوسين ك   ة  تكتب طريق  أن   ويجب

 يجبنه  أهل تعتقد   : القائم بالمقابلة سيقول   أن   عدم االلتزام بذلك، من المؤكد    ة  حالى  وف. ظهرت به ى  الذ

  ؟لديكة الراديو المفضلة محطى ف. كذاة تقدمها مجموعى التى تعزف الموسيقأن 

 الغـامض   االستقـصاء ن  وبسيطة، أل ة   واضح ءاالستقصاتكون كل تعليمات     أن   يجب ،وعموما

ى ، وعل االستقصاءة  إجاب نقلل عدد المبحوثين الذين يستكملو    القائم بالمقابلة وي  ة  والمحير يقلل من فاعلي   

  .االستقصاءالطويل تزيد تكاليف ى المد

  

  Question Orderاألسئلةترتيب  ٣-٥-٤

فضل، أ المسح بشكل أنواعكل ى  فصاءاالستقى تتدفق فى الت األسئلةى علة جاباإلمن الممكن 

وغالبا يضع الباحثون أسئلة  .عليهاة جاباإل بسيطة ومن السهل االستقصاءة بدايى ف األسئلةعندما تكون 

ى علة جاباإلى  ويتعود علاالستقصاءيندمج المبحوث مع ى  حتهالدراسة تتناولى للتمهيد للموضوع الذ

كدوافع لخلق االهتمام ة ولياأل األسئلةوتستخدم  . المسحموضوعى ف هثم يبدأ تركيز تفكير األسئلة

 أو أسئلة شخصية أو ةتتناول بيانات ديموجرافيى الت األسئلةتوضح  أن ويجب. االستقصاءى فة والرغب

حضور القائم ى ف أو هالمبحوث بمفرد هيجيبى  الذاالستقصاءة نهايى فة مواضيع حساسة يأتتناول 

  .بالمقابلة

 امورأتتناول ى الت األسئلةبعض ى علة جاباإل بعض المبحوثين يرفضون مازالنه أورغم 

. من البياناتى ساسقل يكون قد تم جمع الجزء األاألى  لكن علن،، بل ربما يغلقون التليفوشخصية



المسوح    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ٦٥  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

يمكن ى  حتاالستقصاءول من الجزء األى عن العمر والجنس فة توضع المعلومات المطلوبة وعاد

  .تحديد المبحوث

المحدد، ويجب تجميع  إلى يبدأ من العامى تتابع منطقى  فاالستقصاءترتب أسئلة أن  ويجب

 هيليى  الذءالجز إلى كما يجب االنتقال من جزء. مع بعضهاة تتناول موضوعات متشابهى الت األسئلة

  .ةومنطقية واضحة بطريق

 أن افتراضب: مثال. ات المبحوثإجابتحيز  إلى االستقصاءالترتيب السئ ألسئلة ى ويؤد

ة المجتمع، ثم يطلب من المبحوث ترتيب المشاكل الرئيسيى  يبدأ بعدة أسئلة عن العنف فاالستقصاء

  : ةالتالية الوقت الحاضر من القائمى البلد ف هتواجى الت

 .الحرب •

 .الشيوعيه •

 .التليفزيونى العنف ف •

 .ارتفاع االسعار •

 .فساد الحكومات •

 .التلوث •

ة نفس إجاببة ات المبحوث، مقارنإجابى فى ولاألة عنف المرتب قد يحتل الة،الحال هذهى وف

  .لعنفاأسئلة عن ة مجموع هنفس السؤال ولكن قبل سؤال هالمبحوث عند سؤال

الزيت ة شرك هتجاة كتشاف االتجاهات العامايحاول ة العالقات العامى  فاباحثً أن  نفترض:مثال آخر

سعاره، ثم يطلب من المبحوث ترتيب أالزيت وتضخم  تسرب  بأسئلة عناالستقصاءبدأ إذا  و.ىالكبر

 بسبب الشعور ة،متدنية مرتبى يرتب كل شركات الزيوت ف أن  من المحتمل.ةشركات زيوت معين

  .ةالسابق األسئلة هخلقتى العام الذ

تسأل بعض  أن يجبنه أومن الواضح . السؤال الملئ بالعيوبة عموما ال يوجد حل لمشكل

واختبار ة الباحث للمشكلة حساسيى هو مد األسئلةفضل مدخل لترتيب أ و.ىقبل األخر األسئلة

  .رسميا ه قبل استخداماالستقصاء

  عليهة،ج، د قد يتضمن تأثيرات متحيز، ترتيب السؤال بالشكل أ، ب أن الباحثى رأإذا و

ل دائما، تحقيق الحياد الكامة مكانيإورغم عدم . ا، د، باستخدام الترتيب ج، بى خرأة اختيار صيغ

ة وعندما توضع كلم ،األسئلةتعاقب ة طريقة عادإالتحيز يجب  إلى ىيؤد األسئلةكان ترتيب إذا ولكن 

  .مبحوثات كل إجابترتيب ة عادإالقائم بالمقابلة ى تعاقب بعد السؤال، عل أو دوران

تيا يجيب عليها المبحوث ذاى ات التاالستقصاءى ف األسئلةلترتيب ة شكال مختلفأويمكن وضع 

  .بدون وجود القائم بالمقابلةى أ

  



المسوح    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ٦٦  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

   Layout التصميم ٤-٥-٤

ال يجـذب   أ مـثال مـن المحتمـل        .ىالمادة  خراج شكل إبالنسبة لالستقصاء   ة  من العوامل الهام  

ة ات الكثيـر  االستقـصاء  كذلك ال تساعد     .ةاستجابات كثير ة  سيئة   بالبريد والمطبوع بطريق   االستقصاء

   .ةيجابياالتجاهات اإلى ات من المبحوثين ذوإجابى الحصول على ل ع)ةالصفحى  سؤال ف٤٠( األسئلة

ـ ال تكون اإل  ى  ات حت جاببين مجموعات اإل  ة  كذلك يجب ترك مسافات كافي     ـ  جاب ـ ة  ات المكتوب ة مزعج

  :ةجاباإلى مشاكل ف إلى ىيؤدهذا و .للقارئ

ال ------توافـق  ------ة  التليفزيون هل توافق بشد   ى  فة  ات التجاري عالنيوجد العديد جدا من اإل    

  .ةبشد أوافق  ال-----ال توافق -------ى رأ

  

  :ترتيب االختيارات رأسيا كالتاليى قل عموضا هواألة فعاليكثر العرض األة ن طريقإ

  :التليفزيون ى فة ات التجاريعالنإليوجد العديد جدا من ا

  .ةاوافق بشد •

  .وافقأ •

   .ىرأ ال •

  . أوافقال •

  .ةبشد أوافق ال •

ن المبحوثين والقـائمين بالمقابلـة يفـضلون        جماال، أل إين بتجنب الفراغات    باحثوينصح بعض ال  

ـ  وبالنسبة للفراغـات  . صعباة  جاباإلمن فراغ وتجعل تفسير     أكثر  ى  قد تغط ة  كبيرة  وضع عالم  ى الت

كـل  ى  ا وف وعموم. دوائر توضح حول االرقام    أو   ةشارإ أو   نسب االشكال هو مربعات   أن  إستستخدم، ف 

ـ ة  جاباإلويخلق تغير شكل    . اتاالستقصاءى  ا ف مناسبة  جاباإليكون شكل    أن   حوال، يجب األ نفـس  ى  ف

يخـصص لكـل     أن   ا يجـب  خيرأو. من المبحوث والقائم بالمقابلة    اضطرابا وخلطا لكل   تااالستقصاء

  .ةالمفتوح األسئلةى فة ة خاصجابلإلة كافية سؤال مساح

  

  :  والقائمين بالمقابلةللمبحوثينة كبيرة درج إلى محبطاى ويعتبرالعرض التال

 السينما؟ إلى هل تذهب •

 من هم النجوم المفضلون لك؟ •

 .تفضلهى الذى ما العرض التليفزيون •

تعليقـاتهم  ة  يطلب من المبحوثين كتاب    أن   البحث بتوفير ورق كاف يمكن    ة  لم تسمح ميزاني  إذا  و •

 .ةخلف الورق

  



المسوح    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ٦٧  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  االستقصاءطول  ٥-٥-٤

 االستقـصاء ن طول    المسح، أل  أنواعنوع من   ى  أى  ف ةمور الهام  من األ  االستقصاءيعتبر طول   

رهاق الشديد للمبحـوث،    التعب واإل ة  الطويلبحاث  األوتسبب  . ةجاببمعدالت استكمال اإل  ة  يرتبط مباشر 

تحقيـق   إلـى    ةات القصير االستقصاءى  حين تؤد ى  ف. االستقصاءى  علة  جاباإلومن ثم انخفاض معدل     

، ويعتمد  االستقصاءتحديد طول   ى  تساعد عل ة  رشادات محدد إ توجد    وعموما ال  .ةة مرتفع إجابمعدالت  

  :من العوامل منهاة مجموعى  علاالستقصاءطول 

خصائص المبحوثين  / عمر المبحوثين / محل الدراسة    األسئلة أو   ةنوع المشكل / الهدف من البحث  

  فيهىيجرى ن الذالموقع ،المكا ،االستقصاءأسئلة ى التعقيد فة نوع ودرج/ ة المسح إجابالمطلوب منهم 

  فيـه  ىيجـر ى  والوقت من اليوم الـذ    ة  االختبار، الوقت من السن   ة  بعملية   العوامل المحيط  ،االستقصاء

 من  االستقصاءحوال يحدد طول    معظم األ ى  وف. ةن ام هوا  ون بالمقابلة محترف  و وهل القائم  ،االستقصاء

 امن المبحوثين مـسح   % ١٠٠ن  م أقل    عليه يجيبى  ويعتبر المسح الذ  . والخطأة  المحاولأسلوب  خالل  

  :  وهنا يجب االسترشاد بما يلىالًطوي

 ٦٠ ( يشرف عليها القـائم بالمقابلـة      ةوضمن مجموع  هالمبحوث بنفس   عليه يجيبى   الذ االستقصاء •

  )ةدقيق

  )ة دقيق٦٠(   مبحوث وراء مبحوثة  مقابلأساسى مسح عل •

   )ة دقيق٢٥(          مسح بالتليفون  •

  )ة دقيق٢٠(  المبحوث ذاتيا   عليهيبالمسح المرسل بالبريد ويج •

 )ة دقيق١٥(ى حد ممرات المركز التجارأى ف أو التسوق أثناء االستقصاء •

   اويعتبر مسح التليفون مسح االحتفاظ بـالمبحوث   ى  القائم بالمقابلة ف  ة  موهب إلى   يحتاجنه   أل ا صعب

يـشد   أن   ائم بالمقابلة المحتـرف   يستطيع الق ة  وعاد .ةالنهايى  حت األسئلةكل  ى  ة عل جابالتليفون لإل ى  عل

يوبخ القائم و أ المبحوث ىيغلب النعاس عل أن تقريبا، ولكن من المحتملة  دقيق٢٥ ة،المبحوث لمد هانتبا

  .ة دقيق٥٠من أكثر ة رافعا السماعظل إذا بالمقابلة 

  

  

  االستقصاءاالختبار القبلى لصحيفة  ٦-٤
  

ا هو اختبارهـا قبـل      ا جيد تصميمة  البحث مصمم  أداة أن   للتأكد من ة  فضل طريق أ أن   من المؤكد 

ـ  إجراءويتم ذلك من خالل     . نطاق واسع ى  وعلى  بشكل رسم  Pretestingاستخدمها   ة محـدود ة   دراس

وبذلك يمكن توضيح العناصر    . األسئلةالدراسة صحيح ولتعديل    أسلوب   أن   للتأكد من ة  صغيرة  عينى  عل

  .الوقت والجهدة ضاعإوبدون ة بسهولة الغامض



المسوح    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ٦٨  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

 ،شـكل مقبـول    إلى   االستقصاءة  تصل نسخ ى   حت االستقصاءيوجد العديد من الطرق الختبار      و

هـذا   أن    مع المبحوثين المحتملين، مع مالحظـة      االستقصاءة  من المحكمين لمناقش  ة  وتستخدم مجموع 

ويقـرأ    شخص ٢٠ -١٠يزور القائم بالمقابلة     أن   فضل اختبار الستقصاء التليفون هو    أو. مر مكلف األ

ـ اإلتتم  ى   الذ االستقصاء ويجب اختبار    .ةبسرعة  مشكلى   وهنا تظهر أ   ،عجلى   عل الستقصاءالهم   ة جاب

ى يجب مالحظـة أ ى  خرأة   ومر .ةالدراسة الفعلي ى  فة  جاباإلستقوم ب ى  التة  ذاتيا مع نفس المجموع    عليه

  .الحالى تظهر فة مشكل

لمبحوثين بعد االنتهاء من    المشروع مع ا  ة  ، من المناسب مناقش   االستقصاءة  موقف لمناقش ى  أى  وف

ـ اإلبسيطة ويمكن    األسئلةسئلة، وهل   فهمهم لأل ى  ، ويمكن سؤالهم عن مد    االستقصاءى  علة  جاباإل ة جاب

  .الباحثينة يكون المبحوثون مستعدين لمساعدة  وهكذا وعاد،عليها

  

  

  جمع بيانات المسح  ٧-٤
  

جمع ى هة التالية  الخطوفإنكثر،أ أو استطالعيةة  دراسإجراءوة  واختباراالستقصاء إعدادبعد 

  .Gathering Survey Data من المبحوثينة المناسبة البيانات من المجموع

  : طرق لجمع البيانات٤وتوجد 

  .ةالمجموعإدارة  -٤          المقابلة الشخصية-٣          التليفون-٢         البريد -١

 رسال ديـسك  إمثل المسح من خالل     ة  ختلفالوسائل الم  هذهكل   أو   ويمكن للباحثين استخدام بعض   

االعتبـار  ى   ف وضعهامزايا وعيوب يجب مراعاتها و    ة   ولكل طريق  .ةماكن العام األى  فة   مقابل إجراءأو  

  .منهاى قبل اختيار أ

  

  Mail Surveyالمسح بالبريد ١-٧-٤

من ة مساعد أو دون تدخل هيجيب عليها المبحوث بنفسى ات التاالستقصاءيشمل البحث بالبريد 

طابع  هف وعليوظرم االستقصاءويرسل مع . فرادمن األة يكون المبحوثون عينة وعاد. القائم بالمقابلة

  .الباحث إلى ةثانية مرة  وارسالاالستقصاءكل أسئلة ى علة جاباإلى البريد لتشجيع المبحوثين عل

ومن . وقت أقل ىيف وف من البيانات بأقل تكالا كبيرايوفر قدرنه وينتشر استخدام بحث البريد أل

 ولذلك ة،ن وقتهم مشحون بمتطلبات كثيرأالمبحوثين مشغولون و أن يعرف الباحثون أن  يجبة،البداي

  .جانبا نهيلقوة  من المبحوثين اليشاركون الباحثين حماسهم لالستقصاء وغالبان كثيرإف
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ة طـوات محـدد   الخ أن   رغـم نـه   أات مسح البريد، مع مالحظة      إجراءة  وتمثل الخطوات التالي  

ـ  أو   الخطوات بترتيب مختلف   هذهالواقع قد تنفذ    ى   ولكن ف  ة،القائمى  فى  بالترتيب ووفقا لتتابع رقم    ى ف

  .نفس الوقت

سـماء وعنـاوين للمبحـوثين      أى  على  طار معد يحتو  إبشكل عام تختار العينة من       :اختيار العينة . ١

سماء والعناوين  تجميع لأل ى  البريد، وه ة  ئماالستخدام هو قا  ى  طر العينة شيوعا ف   أأكثر  ومن  . المحتملين

 .ةتعدها شركات تجارية وبشكل محدد وعادة محددة مجموعى ف

ن يكون محـددا ومركـزا، أل      أن   استقصاء المسح بالبريد يجب    أن   ذكر من قبل  : االستقصاء إعداد. ٢

ـ  األسئلةة عن   جابلإل أو   سئلةسوء فهم لأل  ى  أة  زالإلة  جاباإل أثناء   القائم بالمقابلة ال يكون موجودا     ى الت

  .عطاء تعليمات للمبحوثإ أو يثيرها المبحوث

تـشرح الهـدف مـن      ة  مختـصر ة  عن نبـذ  ة  هذا الخطاب عبار   :اكتب خطاب كغالف لالستقصاء   . ٣

  .ةجاباإلى رفع مستوى ، مما يساعد علاالستقصاءة عادإة هميأ واالستقصاء

ـ  ى  لخطاب المرفق والظرف الذ    وا االستقصاءيجمع   أن   يجب :ة  المرسلة  تجميع الحزم . ٤ ى يستخدم ف

ـ وظرمحيان يستخدم الباحثون    بعض األ ى  وف. ف ويرسل بالبريد  وظرمى   ف االستقصاءرجاع  إ  مـن   افً

للباحـث  ة  الطريق هذهوتسمح  . ات العمل إجابف  يراظم، وقد تستخدم    االستقصاءرجاع  إلى  ولاألة  الدرج

ـ  ة   وعموما تتوقف طريق   .رجعت فعال ى  البريد لالستقصاءات الت  ة  بأن يدفع تكلف   يختارهـا  ى  البريد الت

 .البحثة ميزانيى الباحث عل

 رسال المسح بالبريدإ. ٥

 االستقصاءمعدالت رجوع ة استعرض بدق. ٦

سبوعين أعد بة ول متابعأرسال إويجب . لم ترجعى  التاتاالستقصاءة رسل بطاقة تذكير لمتابعأ. ٧

 ويمكن .ىولاألة سبوعين من المتابعأبعد ) مر األى استدعا إذ( ة الثانية ول، والمررسال البريد األإمن 

  .لم تردى للعناصر الت أو لكل العينةة رسال رسائل متابعإ

  ثم حللهاجداول ى ضع البيانات ف. ٨

ـ ة المسح بالبريد مناطق جغرافية واسعى يغط :مزايا المسح البريدى  . أ  كمـا يعتبـر   .ةبتكاليف معقول

ى ليها ف إل  يصعب الوصو ى  المناطق الت ى  الذين يقيمون ف  فراد  لومات من األ  لجمع المع ة  الوحيدة  الطريق

 .ةختيار عينات من خالل قوائم البريد المتخصـص       االمسح بالبريد ب    كما يسمح  .ىخرأبالد  ى  ف أو   البلد

المستهلكين الذين   أو    دوالر، ٥٠,٠٠٠يتجاوز  ى  الدخل الذ ى  ذوفراد  كما تتاح قوائم بريد تشمل فقط األ      

ـ ة  منطقى  المقيمين ف  أو   ةمعينة  مجلى  المشتركين ف  أو   ة،الماضية  خالل السن ى  فة  ا سيار اشترو  ،ةمعين

  .ىالتخصص العالى ذوفراد  جدا لألاجذاب اأسلوبالمسح بالبريد أسلوب ويعتبر 

ن المبحوث إفى يذكر المبحوث اسمه، وبالتال أن ال يتطلبنه ألمسح البريد ى خرومن المزايا األ

ى ف أو المنزلى  فاالستقصاءة إجابكما يمكن .  منها،الحساسى حت، األسئلةى علة يجيب بصراح
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المكان ى أسئلة استقصاء البريد فى يجيب المبحوث عل أن كما يمكن. المكتب مما يوفر وقت المبحوث

كما يحد مسح البريد من التحيز . كتبهاى المعلومات التة لمراجعة الفرص له مما يتيح هيفضلى الذ

بين ى ة، حيث ال يوجد اتصال شخصجاباإل أثناء حضور القائم بالمقابلةة حالى ف هتمل حدوثالمح

من القائمين ة  كبيراعدادانها ال تتطلب أالمسح بالبريد ة هم مزايا طريقأومن . المبحوث والقائم بالمقابلة

ة وعند حساب تكلف. طباعته، وقوائم البريد وطوابع البريدى هة الوحيد هبالمقابلة المدربين وتكلفت

استعداد ى الباحثين الذين هم علن إ ويمكن القول. أرخص طرق المسحنه أاستكمال مسح البريد يتضح 

رجاع إمن ة معدالت عاليى مسح البريد يمكنهم الحصول على والنقود فة لبذل الوقت والطاق

  .االستقصاء

  

 همـن يوضـح    إلـى    ةدون حاج  هبنفس هيوضح مسح البريد نفس    أن   يجب :عيوب المسح البريدى  . ب

كمـا   .ال يفهمها المبحـوث   ى  الت األسئلةى  ة عل جابن القائم بالمقابلة ال يحضر المقابلة لإل      للمبحوث، أل 

بعـد  ة  الرجـوع واحـد   ى  ات ف االستقصاءجمع البيانات، حيث تبدأ     أساليب  بطأ  أيعتبر مسح البريد من     

ويـضع كثيـر مـن      . أ وصولها بعد شهور    وقد يبد  ،سابيعأة  سبوع، وربما بعد عد    أ خاللى  فى  خراأل

ومـن   .التحليلى  تصل بعد هذا التاريخ وال تدخل ف      ى  ات الت االستقصاءة  الباحثين تاريخا نهائيا لمقاطع   

مثال ربما يقوم   . االستقصاءأسئلة  ى   عل جابأالباحثين ال يعرفون من      أن   لمسح البريد ى  خرالمشاكل األ 

ـ كثر  واأل. المدير إلى   رسلأى  ذ ال االستقصاءى  علة  جاباإلمساعد المدير ب   ات ال  االستقـصاء  أن   ةاهمي

 ويعتقد كثير من الباحثين   . النتائجى  وجود تحيز ف   إلى   ى مما يؤد  ،المهتمين بالمسح فراد  ال من األ  إتصل  

، %٢٠يتراوح ما بين    ى  ان والذ ي المنخفض لالستب  االستجابة معدلمسح البريد هو     كبر عيوب أمن  أن  

  .النتائجة مصداقيى مدى  فالشك إلى ىمما يؤد% ٤٠

  

ات لتحـسين معـدالت رجـوع       جـراء  مـن اإل   ادرس باحثو المسح عدد    :ةرفع معدالت االستجاب  . ج

وبعـد تحليـل    . اتجـراء وسريع لتحقيق تلـك اإل    ى  ومع ذلك ال يوجد ضمان قو     ،   بالبريد االستقصاء

 بعضها لحساب المتوسـط     وتدمج مع ة  والمالحظات المستقل ة  ات تعالج نتائج الدراسات المختلف    جراءاإل

تـساعد  طـرق  ة بعدة يمكن رفع معدالت االستجاب، المتوسطى ف، أنهظهرت الدراسات أو. العام للتأثير 

  :على رفع معدالت االستجابة وتشمل

رسال إ، االستقصاءوجود طابع البريد لرجوع ة، جامعة  تحت رعاياالستقصاءعندما يكون 

ة  ورقاالستقصاءوعندما يكون ة بريد للمتابعة  بطاقرسالإ، االستقصاءللمبحوث بخصوص ة رسال

ة ، استخدام عيناالستقصاءة  المبحوث بآخر وقت لمقاطعإعالمبيضاء اللون، ة خضراء اللون مقابل ورق

لمسح لة  معدالت االستجابفتساعد كل الطرق السابقة على رفعة للقياس، تقديم حوافز ماديأداة ك

  .ىالبريد
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  Telephone Susveys المسح بالتليفون ٢-٧-٤

للسؤال ، مدربين كفريق بحث أفراد المقابلة الشخصية أو التليفونة يكون القائمون بمقابل أن يجب

التليفون  أن وباعتبار. االستقصاءة للمبحوث لرؤية الواقع ال تتاح الفرصى وف. اتجابشفهيا وتسجيل اإل

 .أيضاالمسح بالتليفون والمقابلة الشخصية ى  علتنطبقة ن، النقاط التاليإوالمقابلة الشخصية يتشابهان ف

ويتيح المسح بالتليفون . وسط بين المسح بالبريد والمقابلة الشخصيةة منطقى يقع المسح بالتليفون ف

 هبالمسح بالبريد، ولكنة مقارنة عالية  وتكون معدالت االستجاب،المقابالتى كبر فأة تحكم وسيطر

قل أبالمسح بالبريد، وة مقارنة تكلفى علأكما يعتبر . يمكن استخدامهاى لتا األسئلةة محدود بالنسبة لنوعي

ن المسح بالتليفون يوازن بين المسح بالبريد إالعوامل ف هذهول. بالمقابلة وجها لوجهة بالمقارنة تكلف

  . عالماإلأبحاث ى بشكل واسع ف هاستخدامة وهذا يفسر زياد. المقابلة الشخصيةى والمسح ف

 هن وظيفتبالمقابلة مهم جدا لكل من المسح بالتليفون ومسح المقابلة الشخصية ألن القائم إ

يؤثر  أن ولكن ال يجب. الباحث إلى ات المبحوثينإجابة وسيط محايد تصل من خاللنه أى ية هساساأل

  . شكلى ات المبحوثين بأإجابى عل هكالمة طريق أو تواجد القائم بالمقابلة

ينتج عن تواجد ى البيانات والذى جيد والتعليمات من التحيز المحتمل فيقلل التدريب ال أن ويمكن

ة المبحوث فمن غير المحتمل استمرار إجابمن  هالقائم بالمقابلة دهشتى بدأإذا  مثال ،القائم بالمقابلة

 اتإجابى عل هبداء القائم بالمقابلة موافقتإكذلك ربما يدفع . كاملةانه بام األسئلةة إجابى المبحوث ف

ة مرور القائم بالمقابلة بسرعى كذلك قد يؤد. ىخرسئلة األلألة ات مشابهإجابتقديم  إلى المبحوثة معين

  .مشاكل إلى وعدم الصبر مع المبحوث األسئلةبعض ى تخط أو عند السؤال األسئلةبعض ى عل

  :ةالقائم بالمقابلة اتباع النصائح التاليى التحيز، علة تنخفض درجى وحت

تقول التعليمات يجب ى الت األسئلةى حرفيا، وبنفس الترتيب، تخطة مكتوبى كما ه ئلةاألسأقرا . ١

  .ذلكى وال استثناء ف. تخطيها

 ولكن ال ة،المطلوبة جاباإلنوع  إلى شر فقطأ أو  حاول شرح السؤالة،ة معينإجابال تقترح مطلقا . ٢

  .ةإجابى تسخر من أ

 ظـل إذا   و ، وبوضـوح  ءببط ه وكرر ة،ثانية   السؤال مر  اقرأى  دعن: لم يكن السؤال مفهوما قل    إذا  . ٣

  .بالسؤال غير مفهوم للمبحوث ال تج

مـاذا   ،هل يمكن شرح ذلـك    :  مثل .ةات والتعليقات كما يقدمها المبحوث كاملة ومحايد      جاباكتب اإل . ٤

  .كثرأنك تريد معلومات أة للمبحوث مجرد االنتظار للحظى حيانا قد يوحأ؟ وتقصد بذلك

. ات المبحـوثين  إجابى  تماما، التعليق عل  ،  وتجنب. وتقدير لتعاون المبحوث  ة   باهتمام ويقظ  دورك دأ. ٥

قد يجعل المبحـوث   هياة مجرد التعبير بكلم أن .ةالدهش أو   عدم موافقتك  أو   والتعبر مطلقا عن موافقتك   

  .ات المبحوثإجابتستخف ب أو وال تؤيد األسئلةالمزيد من ى علة جاباإليرفض  أو يتردد

  .غير موافق أو سواء كنت موافقا عليهاة  اتبع التعليمات بدق.٦
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  .، واترك انطباعا جيدامبحوثاشكر كل . ٧

ـ   ى،تتابع رقم ى  فة  مقدمة  ات التالي جراءاإل أن   يالحظ : مسح التليفون  جراءإلة  ات عام إجراء ى  ولكن ف

  .نفس الوقتى ين فإجرائيمكن القيام بى الواقع الفعل

يغطيها المسح  ى  المنطقة الجغرافية الت  ة  يحدد المبحوث بدق   أن   ب المسح بالتليفون  يتطل :اختيار العينة . ١

 أفراد  ى المسح بالتليفون عل   أنواعوتقتصر كثير من    . معهم المقابلة ى  لتحديد نوع المبحوثين الذين ستجر    

  .ةالهدف من الدراسى ات العينة علإجراءوبشكل عام تتوقف . مر العائلةأى ولأ أو ة سن١٨كبر من أ

ومن . ة عنها جابلإلة  وغير معقد ة  يتطلب المسح بالتليفون تقديم اختيارات مباشر     : االستقصاء إعداد. ٢

يزيد  أن   كذلك ال يجب  . وسؤالها بالتليفون، بل يجب تجنب ذلك      األسئلةمن  ة  طويلة  الصعب وضع قائم  

تطلـب المقـابالت    تو. ف دقائق بالنسبة للقائم بالمقابلة غير المحتر      ١٠المسح بالتليفون عن    ة  طول مد 

  .المقابلةة نهايى التليفون حتى االحتفاظ بالمبحوث على طول محترفين قادرين علاأل

ـ الكتيـب التعليمـات األ    ى  يغط أن   يجب :بالمقابلةللقائم   ؤهعطاإتحضير كتيب للتعليمات و   . ٣ ية ساس

 أن  كما يجب ) كذات وه كبف تسجل الوق  ،  تتصلى  الذين تتصل بهم تليفونيا، مت    األشخاص  عدد  (للمسح  

لقـاء  إة  عن كيفي ة  معهم المقابلة بالتليفون، ويجب تقديم تعليمات عام      ى  من العائلة ستجر   أفراد   ىيحدد أ 

  .اتجابوتسجيل اإل األسئلة

ى يتعودوا عل ى   حت االستقصاءى  التدريب عل  إلى   يحتاج القائمون بالمقابلة  : تدريب القائمين بالمقابلة  . ٤

ـ   ومن األ . ات والتعليمات جابإلكل جوانبه، من اختيارات ا     شـكل  ى فضل تدريب القـائمين بالمقابلـة ف

ـ . األسـئلة لقـاء   إى  لكل فرد التدريب عل   ة  تتيح الفرص ة  مجموعات، مع القيام بمواقف محاكا     ى ويوص

  .االستقصاءباختبار ى  اختبار للقائمين بالمقابلة قبل القيام بها وكذلك يوصإجراءب

( واحـد   ى  من موقع مركز  ى  عندما تجر ة  كفاءأكثر  جمع المعلومات   ة  تكون عملي  : جمع المعلومات  .٥

كذلك يمكـن   . تحدثى  يسهل عالج المشكالت الت   نه  أل) بافتراض وجود عدد كاف من خطوط التليفون      

 يـسهل الموقـع     أيـضا  .ةالمجموعة  بقي إلى   حد القائمين بالمقابلة  أيثيرها  ى  التة  هممال األسئلةتوصيل  

 . عمل القائمين بالمقابلةة فاعليى مد ةللباحثين مراجعى المركز

ة عاد(مع المبحوثين ة ضافيإاتصاالت ى تجر أن يجب :عادتهاإالواجب ة القيام باالتصاالت التليفوني

. ولثناءاالتصال األأالذين لم يجيبوا  أو ةمشغولة الذين تكون خطوطهم التليفوني) من مرتينأكثر ليس 

الشخص  إلى التوصلى وترتفع فيها احتماالت النجاح فة مختلفة ليل أو يومى االتصال فة عادإويجب 

  . المقابلة معهإجراءيرغب القائم بالمقابلة ى الذ

تعاود االتصال بعد نصف  أن التليفون مشغول، فالمبدأ أن ولاالتصال األى وعندما يكون الرد عل

االتصال ى كان الرد ف إذاو. لالتصالة المعقولة الساعى  ما زالت هةالساع ههذ أن بافتراضة ساع

ى يستمر القائمون بالمقابلة ف أن ذلك يجبإلى  باإلضافة .ىاليوم التالى االتصال ف جرأة، إجابول ال األ

  .حالتهمى تغير يطرأ على رقام العينة وتسجيل أأثر وضع أاقتفاء 
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   :ةتغير حالة ورقة عينى  عل٢٠٤الشكل ى يحتو

  ______رقم التليفون 

  ____٥رقم___رقم ____٣رقم____٢ رقم____١االتصال رقم

  _____التاريخ ______التاريخ _____التاريخ _____التاريخ 

  _______الوقت _____الوقت _____الوقت ______الوقت 

  الرقم

   . المقابلة كاملةإجراءتم  .١

  .ة آلة الردإجاب .٢

 .مشغول .٣

  .ةإجابال  .٤

  .الرفض .٥

  ___________________ى مت ى،خرأة موعد لالتصال مر .٦

   .) غير موجود – منفصل –عطالن ( الرقم ال يعمل  .٧

  .رقم لشخص غير مقيم .٨

 .)ىالمستشفى ف/ خارج البلد ( تم االتصال ولكن المبحوث غير موجود  .٩

ـ     جابالشخص الموجود غير مؤهل لإل    ( تم االتصال ولكن لم تجر المقابلة        .١٠ ى ة، توجد صـعوبات ف

  .)العمر غير مناسب / الكالم 

  عينة تغير وضع الة ورق

  

االتصال مع ة عادإانات، يجب يكل االستبى علة جاباإلبعد  : Verify The Results النتائجتأكد من

المسح ى  المبحوثين فإعالملذلك يجب . المعلوماتة لكل قائم بالمقابلة لمراجعة فرعية صغيرة عين

ة  االتصال بهم مرال يضطربوا عندى وقت آخر الحق حتى ف  اتصاال اضافياننهم ربما يتلقوأول األ

ى تستطيع الباحث استخدام االسم فى حت هعن اسمى ولاألة المرى  كذلك يجب سؤال المبحوث ف.ةثاني

ـ يسأل، مثال، هل تم االتصال ب أن ةالثانية المرى القائم بالمقابلة فى  ويجب عل.ىاالتصال الثان

James سؤالينة عادإال إة  الثانيةالمرى ابلة ف يحتاج القائم بالمقوال. يام ليتأكد من المبحوثأة منذ عد 

 أن من المحتملنه ألة الحساس األسئلةوة، المفتوح األسئلةتكون  أن يفضل(ة صلياأل األسئلةمن ة ثالثأو 

  .)حذفهاقد يكون القائم بالمقابلة 
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ة، للبيانات، عادى جانب التحليل الطبيعى لإ:  Tabulate The Dataجداولى ترتيب البيانات ف

كملوا المقابلة، وكم أعدد الذين لبالنسبة ة جاباإلب القائمون بالمقابلة عن طريق التليفون معدل يحس

  .ن التليفون مفصولوكم لم يمكن االتصال بهم أل، اتإجابوكم بدون ، رفضوا

ال ذ  إة  ن تكاليف العينة قليل    أل ة،تكون معقول  أن   تميل تكاليف المسح بالتليفون   : مزايا المسح بالتليفون  . أ

ـ     .ةاالتصال بسيطة واقتصادي  ة  عادإتكاليف   أن   كما. توجد تكاليف لالنتقال   ى  وتمكن خدمات التليفون ف

ـ . موقـع ى  من أ ة   مسح التليفون بامتداد الدول    إجراءالمناطق الواسعة والممتدة الباحثين من       ة وبالمقارن

ى القائمون بالمقابلة توضيح أ   كما يستطيع   . تفصيالأكثر  ن مسح التليفون يشمل أسئلة      إبالمسح بالبريد، ف  

  . المقابلة بالتليفونإجراء أثناء هسوء فهم من المحتمل حدوث

أسـلوب  عند اسـتخدام  ة خاص، مسح التليفونى علة  جاباإل تنخفض معدالت عدم     وبشكل عـام،  

سرع من مسح البريد، ويستطيع عدد كبيـر        أن مسح التليفون    إما سبق ف  إلى   باإلضافة   .االتصالة  عادإ

  إلى يميل مسح التليفون  ى  أ. وقت قصير نسبيا  ى  فة  قائمين بالمقابلة جمع بيانات من العينة المحدد      من ال 

  .ةجاب، غير مكلف نسبيا كما تنخفض معدالت عدم اإلا، بسيطًايكون سريعأن 

مسح التليفون لـيس   أن يعرف أن الباحثى يجب على وقبل كل ش  أوال :عيوب المسح بـالتليفون   . ب

نيتهـا  ى   من الشركات تخف   ان كثير إسف ف ولأل. فرادتتبع شئ ما لأل   ة  محاول هالق ولكن طاإلى  مسحا عل 

 من المبحوثين يتشككون ويتحفزون     ا، مما جعل كثير   امسحى  نها تجر أمنتجتها من خالل ادعاء      بيعى  ف

ثال ال يستطيع   م ،ةغير متاح ة  المرئي األسئلةن  إذلك ف إلى   باإلضافة   .تبدأ أن   نهاء المقابلة بالتليفون قبل   إل

ومـن المحتمـل    . عالناإلى  كان المبحوث يتذكر ذلك المنتج ف     إذا  للمنتج ليسأل   ة  الباحث عرض صور  

، يـستخدم ى  دليل التليفون الذ  ى   ف الًمجتمع البحث مسج  ى  ليس كل فرد ف    أن   ىوهة  كبيرة  حدوث مشكل 

ـ     أون  ال يضع فراد  كثير من األ  و،  اكل فرد تليفونً  ى   ليس لد  أيضا و .ةغالبا، للعين  ى رقـام تليفونـاتهم ف

ة المشكل هذهوقد ال تكون    . لم تسجل بعد  ة  رقام جديد أوقد توجد   ،  رقام خطأ قد تسجل بعض األ   و .ةالقائم

دليل التليفـون  ى رقام تليفوناتهم فألم يسجلوا    أو   الذين ال يمتلكون تليفون   فراد  عندما ال يكون األ   ة  خطير

 هالتشاب هوجأة  لمراجعة  الباحثين طريق ى  كن األسف ليس لد   ول. دليل التليفون ى  رقامهم ف أمثل المسجلين   

ـ    ة  تكون العينة المأخوذ   أن   ولذلك من المحتمل  . االختالف هوجأو جـدا عـن    ة  من دليل التليفون مختلف

  .ىالمجتمع الكل

  

  Personal Interviewالمقابلة الشخصية ٣-٧-٤

ة مقابلى وتسم( مكتب البحثأو  ةموقع الخدم إلى المبحوثة تشمل المقابلة الشخصية دعو ة،عاد

ويوجد  .المنزلى ف أو مكان عمل الشخصى المقابالت فى حيان تجربعض األى وف). فردا، فردا

  .)ةالمقابالت غير المقننة والمقابالت المقنن: ( يان من المقابالتأساسنوعان 
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   Structured Interview :ةالمقابالت المقنن

ال إنـسبيا   ،  القائم بالمقابلـة  ى  وفقا لنظام محدد سلفا، وال يعط     ة  ارييسأل القائم بالمقابلة أسئلة معي    

  .ةقدرا ضئيال من الحري

  Unstructured Interviewة المقابلة غير المقنن

ـ  ة  وتسمح المقابلة غير المقننة،واسع يسأل القائم بالمقابلة أسئلة ـ ة للقائمين بالمقابلـة بالحري ى ف

والتحليل، ولكنها ال   ة  المقابلة المقنن ة   ومن السهل جدول   .ةالمطلوبالمعلومات  ى  ضافة أسئلة للحصول عل   إ

  .ةالمقابلة غير المقننى االتساع كما يحدث ف أو تحقق العمق

 لتحديد درجات   الً طوي ابالمزيد من التفاصيل، ولكنها تأخذ وقتً     ة  تسمح المقابلة غير المقنن   ،  العكسى  وعل

  . مسح المقابلة الشخصية مع مسح التليفوندإعداخطوات  هوتتشابه. تحليلها أو اتجابلإل

  . التليفونة تختلف فيها المقابلة الشخصية اختالفا كبيرا عن طريقة مثلأة التالية وتناقش القائم

اختيار العينة  ة   مع عملي  ،يأساسبشكل  ،  الشخصيةة  للمقابلة  اختيار عين ة  عملية  تتشاب :اختيار العينة . ١

شخص، يتم اختيار المبحوثين     إلى   من شخص  أو   هقابلة وجها لوج  المى   وف .ىبحث اخر ة  طريقى  أى  ف

  .سلفاة  متطلبات محددأساسى لع

ـ ة  اختيار منطق  أوالالمراحل بحيث يتم    ة  متعددة  المقابالت من باب لباب، تستخدم عين     ى  وف ة عام

  .ة ثم يختار شخص من كل اسر.ياسر عشوائخيرا تختار األأوة ثم مجموع

 أن  ويمكن–ة تسأل أسئلة تفصيلي أن ومن السهلة، لمقابالت الشخصية مرنا: االستقصاء إعداد. ٢

 أن كما يمكن). ة  دقيق٦٠ -٣٠مقابالت من لتستمر معظم ا( يمتد الوقت المحدد الستكمال المسح 

يطلب  أن  يمكنأيضا. األسئلةليسألوا ة والصور الفوتغرافية يستفيد الباحثون من وسائل العرض المرئي

كروت  إلى اتهمإجابيشيروا ب أو فئات، إلى عليهمة المعروضة الماد أو ين تصنيف الصورمن المبحوث

 أو هم من خالل عمل اقتراعءسماأوال يذكرون ة يتمتع المبحوثون بالخصوصي أن  ويمكن.ةمطبوع

  .ف ويختموظرمى ات فجابثم يضعون اإلى تصويت سر

المقابالت ى مثال ف. نوع المقابلةى يل التعليمات علتعتمد تفصيالت دل : دليل لتعليمات المقابلةإعداد .٣

ن الموقع واحد وسبق تسجيل ألة مع شخص بعد اآلخر ال تكون التعليمات تفصيليى تجرى الت

تعليمات عن ى باب عل إلى تعليمات المقابلة من بابة دلأى وتحتو .المبحوثين ميدانيا وتم ترتيب الوقت

يفعل القائم  أن يجبماذا  و– هيجب اختيارى الذة سرمن األالمبحوث  ويجب اختيارهاى سر التاأل

المقابلة تعليمات عن ة دلأوغالبا تشمل . المنزلى عدم وجود الشخص المستهدف فة حالى بالمقابلة ف

 . األسئلةلقاء إة المبحوث وطريقة مخاطبة  المقابلة وكيفيإجراءة كيفي

ـ  االستقـصاء ن  لمقابلة مهم جدا أل   تدريب القائمين با   :تدريب القائمين بالمقابلة  . ٤ وكثيـرة  ة  ات طويل

 كما يجـب تزويـدهم      -عالقة مع المبحوثين  ة  قامويجب إعطاء القائمين بالمقابلة تعليمات إل     . التفاصيل

المقابلة وكم تستغرق من الوقت وكـم سـيدفع لكـل قـائم     ى تجرى  مت: (المقابلةإدارة  بتفصيالت عن   
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هـداف  أتحقيـق   ى  يجب عقد عدة جلسات للتدريب للتأكد مـن مـد         و. األسئلةة  متابعة  بالمقابلة وكيفي 

   .ن القائمين بالمقابلة يتبعون التعليمات المقررةأالمشروع، و

 ولهذا يفضل كثير مـن البـاحثين        .ة وتكاليف عالي  اتتطلب المقابالت الشخصية جهد    :جمع البيانات . ٥

ة عـد  إلى   يامأة  المقابلة الشخصية من عد   يستغرق بحث    أن   ويمكن. المسح بالبريد  أو   استخدام التليفون 

شخص بطيئا، وقد يكمل القـائم       إلى   باب ومن شخص   إلى   من باب ة   مقابل إجراءيكون  ة  وعاد. سابيعأ

 ف المرتبات والنفقات، لـذلك مـن       ارتفاع تكالي إلى   باإلضافة   . من المسح كل يوم    الً ضئي ابالمقابلة عدد

 دوالر عـن    ١,٠٠٠ إلى    فى الواليات المتحدة   ض الشركات لبعبحاث  األة  تصل تكلف  أن   ةمور العادي األ

التـصوير   أو   التسجيلأو  ة  جاباإلة  ويتم جمع البيانات بكتاب    .باب إلى   المقابلة من باب  ى   ف مبحوثكل  

   .ةكما تتطلب مراجعة  مكتوباوتتطلب نسخًة ئبطية والطرق السابق. بالفيديو

ـ ة  صـلي األة  سـر األ إلى    القائم بالمقابلة  يرجع أن   االتصالة  عادإتتطلب  : االتصالة  عادإ. ٦ تـم  ى  الت

ذلـك مـن مرتبـات      ة  جانب ما يتطلب   إلى   ة،صليالمقابلة األ ى  استخدم ف ى  المكان الذ  أو إلى    اختيارها

  .وتكاليف ووقتة ضافيإ

ـ   نه  إف،  المسح بالتليفون ى  مثل ما يحدث ف    :النتائجة  كد من صح  أالت. ٧ ـ ة  يتم اختيار عين مـن  ة  فرعي

ة عـاد إ أو   ويمكن االتصال بالمبحوثين تليفونيـا    . النتائجة  استكملت للتأكد من صح   ى  لتات ا االستقصاء

  .مقابلتهم شخصيا

جداول كما يحدث   ى  وضع بيانات المقابالت الشخصية ف    ى  من الضرور : جداولى  وضع البيانات ف  . ٨

  وتـدخل االستقـصاء ، ويرقم Code Bookويجب تصميم كتاب ترقيم . للبحثى خرأة طريقى أى ف

  .البيانات الكومبيوتر

الوسائل أكثر  ذ تعتبر   إالشخصية الكثير من المزايا،     ة  يوجد للمقابل : مزايا المسح بالمقابلة الشخصية   . أ

 .عمقا وتفصيال أكثر  يكون السؤال    أن   ةالمقابلة وجها لوج  ى  ويمكن ف . المعلوماتى  للحصول عل ة  مرون

ضافة أسئلة  إالمقابلة دون    أثناء   حظة بعض المعلومات  مال هن القائم بالمقابلة يمكن   إف،  ذلكإلى  باإلضافة  

ـ إ للقائمين بالمقابلة    ،أيضا ،كما يمكن . المالحظات هذه للسؤال عن    االستقصاءى  ف عالقـات مـع    ة  قام

ـ   إجابى  ال يمكن الحصول عل   ى  التة  الحساس األسئلةات عن   إجابى  المبحوث، والحصول عل   ى ة عليها ف

ـ ة  شخصية المبحوث تكـون موصـوف      أن   روباعتبا .البريد أو   مسح التليفون  ـ ة  ومعروف المقابلـة  ى  ف

بحـث البريـد مـن    ى ولكن ف. مسح المقابلة الشخصيةى يمكن للقائم بالمقابلة التحكم ف    نه  إالشخصية، ف 

ـ        أن   كذلك بمجرد . ةجابالعائلة قبل اإل   أفراد   يتشاور كل  أن   المحتمل ى تبدأ المقابلة، مـن الـصعب عل

نهاء مسح التليفون ال يحتاج المبحوث إل     ى  بينما ف . األسئلةكل  ى  علة  جاباإلم  تت أن   ها قبل ؤنهاإالمبحوث  

  . يغلق التليفون أن ىالمقابلة سو

ة ومـشكل . المقابلة الوقت والتكـاليف   سلوب  ية أل ساسمن السلبيات األ   :عيوب بالمقابلة الشخصية  . ب

بعض  أو   هأومالبسى  نثأ أو   ذكرا هكونو   أ ةسن أو   ذ قد يدفع مظهر القائم بالمقابلة     إبالمقابلة،   تحيز القائم 
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ما سبق،  إلى   باإلضافة   .ةات غير حقيقي  إجابتقديم   إلى   المبحوث...... تعليقات أو   ركاتح أو   تصرفات

من أكثر  جهاز القائمين بالمقابلة ميدانيا،     إدارة  التسجيل، والتدريب و  ة  ن المقابالت تتطلب تنظيم عملي    إف

كبر عـدد مـن     أ وتدريب   إعداد:  وتتطلب المقابلة  .ىع بيانات اخر  جمة  عمليى  ألة  ات المطلوب جراءاإل

إذا نـه   إجانب ذلك ف   إلى   .ةالقائمين بالمقابلة، توظيف مشرفين ميدانيا لتنسيق العمل مما يزيد من التكلف          

يكون معظم المبحوثين خارج المنزل، لـذلك        أن   اليوم فمن المحتمل   أثناء   جريت المقابالت الشخصية  أ

وضع جداول  ى  ومن الضرور .  مقابالت مع المبحوثين الذين يعملون خارج المنزل       اءإجرفضل  من األ 

  . المساءى ف أو ةسبوعيالعطالت األى للمقابالت ف

  

 المسوح بالمقابلة فى المراكز التجارية ٤-٧-٤

ى انتشار استخدامها عل أن الإ، ا، من المقابالت الشخصيةأساس، المقابالت بالبريد تعتبر أن رغم

صبحت المقابالت أات من القرن العشرين، نيواخر الثمانيأى وف. بهافراد واسع يبرر اهتمام األنطاق 

 إلى أن وتوصلت الدرسات .طرق البحث شيوعاأكثر ة ردهات المراكز التجاريى ففراد واعتراض األ

ى  تم من خالل اعتراضهم وهو يتسوقون ف١٩٨٤المسح عام ى الذين شاركو ففراد من األ% ٣٣

  .ةاكز التجاريالمر

خطأ العينة اليمكن تحديده،  أن ورغمة المراكز التجاريى فة يتم اعتراض عينات موائمانه ورغم 

مركز ى تذهب للتسوق ف أن لذلك من النادر.  لكثير من الباحثيناصبحت معيارأة الطريق هذه أن الإ

 .ىمع المشترة  مقابلإجراءوراق ويحاول أ  فيهومعهم لوح مثبتة امرأ أو رجلة دون رؤيى تجار

صبح من أو. كل مكان، ويشمئز بعض المشترين من هذا التدخلى فة شائعة الطريق هذهصبحت أو

المتجر لتجنب القائمين بالمقابلة ى يغير بعض المشترين طريقهم وهو يسيرون ف أن ةمور العادياأل

  .ةوالذين يمكن التعرف عليهم بسهول

ى خرأة توجد طريقنه تجنب القائمين بالمقابلة، ألى علة يعقد النى  ليس من الضرورةوبالمناسب

كل  أن ةتتذكر من المناقشات السابق أن ةالطريق هذهوتطلب . كنت ال ترغب فيهاإذا لتجنب المقابلة 

الستبعاد المبحوثين غير ة وتصفية فحص وتنقية ثم عمليفراد من األة تتطلب نوعيات معينبحاث األ

ى بأ أو للدراسةة الممول أو ةالراعية ستقصاء أسئلة ترتبط بشكل ما بالشرككل اى توجد فو. وبينلالمط

نا أ :ةبكل بساط هتسويق، ولذلك عندما يوقفك القائم بالمقابلة، قل لأبحاث ة شخص يعمل لحساب شرك

بالكذب ولكننا ى بالطبع نحن ال نوص. اختياركة تسويق، هنا تتضائل فرصأبحاث ة شركى عمل فأ

تقول أن لهمة وطأ أقل –ن وظرفاء مؤدبأشخاص ن القائمين بالمقابلة هم إوبشكل عام ف. انقدم اقتراح: 

ة ات المتبعجراءاإل أن .ىالمركز التجارى عن وجودهم فة لهم مالحظة ساخر هتوج أن ىعلى اتركون

يد  والفرق الوح،المقابالت الشخصيةى فة ات المتبعجراءنفس اإلى هة  المقابالت االعتراضيإجراءى ف

 وتدفع شركات الخدمات .ىالمركز التجارى تقود البحث فى التة الميدانية وجود الخبرة هو ضرور
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 مع مالحظة .ىالمركزالتجارى  البحث فإجراءليسمحوا لهم بى  لمالك المركز التجارارسومة الميداني

  .ىمركز تجارى أى  بحث فإجراءتستطيع ة ليس كل شركات الخدمات الميدانينه أ

  : االمزاي

  .لجمع البياناتة وغير مكلفة سريعة يعترض فيها المقابل المبحوث طريقى تعتبر المقابالت الت

  :العيوب

تكون  أن   كما يجب . تعميم نتائج البحث  ة  مكانيإمن  ة   الموائم أساسى  تختار عل ى  تحد العينات الت  

 بها شـركات الخـدمات   تقومى جمع المعلومات التة عمليى علة   كما ال توجد رقاب    ة،مدة المقابلة قصير  

  .للقيام بالعمل بشكل مناسبة شركات الخدمات الميدانية  ويكون الباحثون تحت رحمة،الميداني

  DBM ( By Mail SurveyDisk: (  كمبيوتررسال قرصإالمسح من خالل 

بمـستقبل  ة  تكنولوجيـا واعـد   ى  وه. لمسح بالبريد ة  ، استخدمت تكنولوجيا عالي   ١٩٨٠ر عام   خواأى  ف

  . DBM المسح بالبريد باستخدام قرص جراءهذا اإلى ويسم ،زاهر

أسـئلة يجيـب عليهـا      ى  على  ترسل ديسكات كمبيوتر تحتو    :اتجراءاإل أن   ومن اسم المسح يتضح   

. ةجابلإلى  الشخصالكمبيوتر  ويطلب من المبحوث استخدام     . دون تدخل القائم بالمقابلة    هالمبحوث بنفس 

 ابحـاث  هوتتـشاب  .البحثى  يجرى  االعتبار مت ى  خذ ف مع األ ة  دمجاالت جدي ى  فة  الطريق هذهوتستخدم  

DBM  ،  تـصميم  / ة   تحديد المشكل  :ةالمسح بالبريد، وتشمل الخطوات التالي    أبحاث   مع   ى،أساسبشكل

  . قبل استخدامهاالستقصاءاختبار  / االستقصاء

  

  : DBMأسلوب يراعيها الباحث عند استخدام  أن يجبى االعتبارات الت

  :ةنوع الدراس

ى عمال ذ أصحاب  أمع عينات من     أو   مع محترفين  DBMة  معظم عمليات المسح بواسط   ى  تجر

ـ  ى   ولكن تدل المؤشرات عل    .ةاختيار العينة وقتا وتكلف   ة   وتستهلك عملي  .ةعالق  هداماسـتخ ى  التوسع ف

مـع   DBMأبحـاث   ى  تجـر ى  الوقت الحال ى  وف. اوشائع ياعادسلوب   وربما يصبح هذا األ    ،مستقبال

  .مكان عملهمى فى الشخصالكمبيوتر استخدام ى علة فين الذين يمتلكون القدرالمحتر

  :اختيار العينة

ال فيما يتعلـق    إ ى،خراألبحاث  األى  ن ف ونفسهم المبحوث أهم   DBM ـن المبحوثين المؤهلين ل   إ

  .ىالشخص توافر الكمبيوترة  وضرورة،ضافة أسئلة التصفيإب

  :الكمبيوتر

 ولكن  .ةكتابأداة  المبحوث  ى  يكون لد  أن   المبحوث بمفرده،   عليه بيجيى  يتطلب مسح البريد الذ   

ة نظمأحد  أالكمبيوتر  يستخدم   أن    يمكن ،وقبل كل شي   أوال .نواحة  من عد ة  يعقد العملي  DBMأسلوب  

ـ ة  المـستخدم ة  نظماأل أن   ولحسن الحظ . تشغل الكمبيوتر ى  اللغات الت  وأة  التشغيل المتعدد  ، IBMى  ف
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Apple قرصـين   إعـداد ويمكن حل المشكالت مع هذين النظامين للتـشغيل ب        : داماوسع استخ األى  ه 

خـر مـن    يحاول وضع النـوع اآل     أن   حد مجموعات المستخدمين  أالطلب من    أو   DBMـ  مختلفين ل 

  .ليكمل المسحالكمبيوتر 

ليست كل  نه  أمع مالحظة   . م بلون واحد  ألوان   باأل االستقصاءهل يعرض   وأيضا نتعرض لمشكلة    

ولتجنـب  . آخـر  إلى   من عرض ة  اللون وشكل ى  قد تختلف مستو  نه   أل ة،لوان واحد رض باأل العأساليب  

  . بلون واحداالستقصاءقدم ة المشكل هذه

أسئلة عـن نـوع درج      ى  علة  تشمل أسئلة التصفي   أن   يجب نوع درج الديسك   ةمشكلكما تظهر   

  .ليستلم المبحوث النوع الصحيح للديسك ) ٣٠,٥٠ أو ٥,٢٥هل ( الديسك 

عنـد   أو   مرتين هللتلف الستخدام  هالديسك واحتماالت تعرض  ة  هشاشة  المجيبون مشكل واجه  يقد  و

  .لبعض المبحوثينى رسال ديسك احتياطإولذلك يجب . الشحن

  : الدعم

 لـذلك   ،للمبحوثين أو   من المحتمل حدوث مشاكل للكمبيوتر    نه  ة المسح أل  إجابقد ال يتم استكمال     

  .ةطلب المساعدة حالى فة مجانية  مكالمات تليفونيجراءيجب تقديم رسوم للمبحوثين إل

 DBMأساليب  المبحوثين؟ تعتبر   ى  المسح تأثير عل  ى  الجديد ف سلوب  هل لهذا األ  : ويثار التساؤل التالي  

 بشكل واسـع    DBM ولكن المحتمل استخدام     ،اتهاإجراءالبحث وال يعرف الكثيرون     ى  فة  جديدأساليب  

  .المستقبلى ف

  

  وعاتالمجمإدارة  ٥-٧-٤

إدارة وتقـوم   . المجموعات بين خصائص المسح بالبريـد والمقـابالت الشخـصية         إدارة  تجمع  

سبق تسجيلهم من خـالل     ( من المبحوثين مع بعضهم البعض      ة   تجميع مجموع  أساسى  المجموعات عل 

قد يطلـب    أو   .ة عليها جاب لإل االستقصاءمن  ة  نسخة  المجموعى  كل فرد ف  ى  ويعط. )ةالخدمات الميداني 

ـ    إجابة  ويمكن عقد جلس  . )مناقشة جماعية مركزة   (جماعيةة  مقابلى  فة  م المشارك منه ى ة لالستقـصاء ف

 أن  محطات التليفزيون مـن الممكـن      أو    عن الراديو  االستقصاءى  علة  جاباإل مثال عند    .ىمحيط طبيع 

ـ اإلقد يطلـب     أو   .الدراسةة  قاعى  الجرائد ف ة  قراءى   عن عاداتهم ف   االستقصاءى  علة  يجيب الطلب  ة جاب

ى للمبحـوثين ذو   األسـئلة يقرأ القائم بالمقابلة     أوالوقد يقرأ   . عرض لفيلم جديد  ة  أسئلة بعد مشاهد  ى  عل

  .كل الحاالتى يا فرولكن ذلك ليس ضرو. ةالمشاكل مع القراء

ـ ة  المبحوثين بالنسبة لمهارات القراء   ة  لتصفيسلوب  وقد يستخدم هذا األ    فـضل   ومـن األ   ة،واللغ

ى زعـاج بـاق   إدون  فـراد   لحل مشاكل بعض األ   ة  الجلسة  قاعى  قائمين بالمقابلة ف  العديد من ال   حضور

ة الـسمعي  أو   ةالمجموعـات بعـض الوسـائل البـصري       إدارة  بعض جلسات   ى  ويستخدم ف  .المبحوثين
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ويسمح القائمون بالمقابلة   . ة المبحوثين إجابالمجموعات بتقدم معدالت    إدارة  وتسمح جلسات   . للمبحوثين

  . غير مطلوبسلوب ذلك األ أن رغم. يم أسئلةللمبحوثين بتقد

  :المزايا. أ

المجموعات قد  إدارة  استقصاء   أن   مقدمتهاى  فى  تأية  المجموعات مزايا معين  إدارة  أسلوب  يحقق  

تكـون  ة وعاد. االستقصاءة إجابيتم جمع المبحوثين بهدف  نه  أل. طول من استقصاء مسح البريد    أيكون  

ـ للباحثين لإل ة  الفرصة  تاحإن  إوة  صخا. جداة  مرتفعة  جاباإلمعدالت   ـ  جاب ـ  األسـئلة ى  ة عل ة ومعالج

  .ةقليلة ات غير الصحيحجاب اإلأيضاوة ة قليلإجابتركت بدون ى  التاالستقصاءنقاط  أن ىالمشاكل يعن

  : العيوب. ب

مـن    عليه دارتها مصدق إتتم  ى  التة  مسح المجموع  أن   اعتقد المبحوثون إذا   ة،السلبية  ومن الناحي 

تم تجميع عدد من المدرسـين  إذا  مثال .ةمر ويشعرون بعدم الراح   األى  نهم يتشككون ف  إما، ف  ةقبل سلط 

ـ إدارة  مـن     عليه المسح مصدق  أن   قد يعتقد البعض  ،   استقصاء ءلمل ـ ة  المدرس ن النتـائج   إوة  المحلي

ـ ة  بالمجموعة  المحيطة  تتيح البيئ  أن    من المحتمل  أيضا. رؤسائهمى  ستعرض عل  ن يتفاعـل   ألة  الفرص

ذلـك  إلى   باإلضافة   .الموقفى  التحكم ف ة  الباحث عملي ى  مبحوثون مع بعضهم البعض مما يصعب عل      ال

ة  كثيـر  أنواع تتطلب   ،غالبانه  شكل مجموعات، أل  ى  تختار ف ى   المسح العينات الت   أنواعال تستخدم كل    

 إلـى   تجميع المبحوثين مع بعـضهم    ى  وقد يؤد ة،  كبيرة  درج إلى   مختلفين أفراد   ات من إجابمن المسح   

  .اتجابتحيز اإل

تكـاليف التـسجيل،    : تشمل التكاليف ة   وعاد .ةمكلفة  المجموعإدارة  تكون   أن    من الممكن  خيرا،أ

 مرتبات القائمين   ، تأجير الفندق، المشروبات   ة،المجموع هستجمع في ى   المكان الذ  ،الرسوم، المصاريف 

  .بالمقابلة

  

  من االستجاباتة يق معدالت معقولتحق ٦-٧-٤

معدل ى من المستحيل الحصول عل، الواقعى فنه إفى، يجرى  عن نوع المسح الذبغض النظر

 ةوبدرج) مثل المقابلة الشخصية( المسح أنواعبعض ى فة عالية ويتحكم الباحثون بدرج%. ١٠٠ة إجاب

قد ال يتعاون كل نه إ ف، وبغض النظرعن الموقف،أيضا. مثل مسح البريدى خرأمواقف ى فأقل 

  .ظروفى معدل ممكن تحت أى علأ إلى جابةستيحاول رفع معدل اال أن الباحثى عللذلك . المبحوثين

  :مقبوالة جاباإلكيف يكون معدل 

كلما ترتفـع   نه  أومن الواضح   . معدل ممكن ى  علأ إلى   جابةستترتفع معدالت اال   أن   فضلمن األ 

  .جابة، يقل احتمال التحيزستمعدالت اال
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  :جابةستمعدل ا أقل ما هو

توضح ى  التة   ولكن تتاح بعض البيانات المساعد     ة،معدل استجاب  أقل   وجودى  باحثون عل ال يتفق ال  

وتوضـح  . نواعلمختلف األ  بهوالمسموحة  وحسبت كثير من الدراسات المعدل المتوسط لالستجاب      . ذلك

  .ىجابة طبيعستمعدل اى علأوى دنأرقام بين األة المقارن

ة انخفض بحـد  هالمقابالت وجها لوجى فة جابمعدل االست أن )١٩٧٨(  Dillmanيالحظ  :مثال

الـسنوات  ى  ولكن ف  % ٨٥ إلى   %٨٠ات من   يالستينى  ذ كان المعدل المتوسط ف    إ ،ةالسنوات الحالي ى  ف

جريت معهم مقـابالت شخـصية      أللسكان الذين   ة  العينات العام ى  فة   وصلت معدالت االستجاب   ة،الحالي

عرضـت  ى التة جاباإلمعدالت استكمال  Yu and Cooperودرس% ٦٥ إلى %٦٠من ة وجها لوج

معـدالت   أن   ووجدا،  ١٩٨١عام   إلى   ١٩٦٥من عام   ة  مجاالت العلوم االجتماعي  ى   موضوعا ف  ٩٣ى  ف

، %٧٢مـا يقـرب مـن        إلى   ومقابالت التليفون % ٨٢ إلى   المقابالت الشخصية وصلت  ى  جابة ف ستاال

 مـن المقـابالت     اكثيـر أن   ةويجب مراعـا  . %٤٧ إلى   البريدأبحاث  ى  جابة عل ستووصل معدل اال  

خذ أات من القرن العشرين، لذلك يجب       يالسبعينة  ات وبداي يالستينى  جريت ف أالدراسة   هذهى  الشخصية ف 

  .هبعاليذكرت ى الت Dillman بيانات مرقااأل هذهة االعتبار عند مقارنى هذا الوضع ف

تحيز ى  ستكشاف أ واة  ن الباحث مسئول عن دراس    إة، ف جابمعدالت اإل ى  وبغض النظر عن مستو   

استجابة مـن   ى  علأمن الذكور؟ هل الكبار     ة  استجابى  علأهل النساء   : مثال. اتجابنماط اإل أى  محتمل ف 

قد يضعف المعـدل المـنخفض السـتجابة        نه  من غير البيض؟ أل   ة  استجابى  علأالصغار؟ هل البيض    

 .ةالجماع هذه أفراد   قدمهاى  توصل إليها الباحث من البيانات الت     ى  االستنتاجات الت ة  من قو ة  معينة  جماع

الـذين لـم    فراد  عن األ ى  خرأيحاول جمع معلومات من مصادر       أن    عليه يكون الباحث مطمئنا  ى  وحت

كـان  إذا  يمكن تحديد مـا     . خذت من المبحوثين  أى  بالبيانات الت ة  ضافيإلالبيانات ا  هذهة  يجيبوا وبمقارن 

  .النتائجى تحيز ف إلى ىدأة البعض إجابانخفاض معدل 

  :جابةستمعدالت االة زيادى مور علاألى والحكم السليم علة والبديهة اعد استخدام الفطريس

المنزل ى  من المحتمل تواجدهم ف   ى  وقات الت األى  مسح التليفون، يجب االتصال بالمبحوثين ف     ى  ف

ـ  و ،ينامون أو   نهم يأكلون أعندما يكون من المحتمل     فراد   وال يجب االتصال باأل    .ةومستعدين للمقابل  ى ف

يخصص  أن   الباحثى  جانب ذلك، عل   إلى   .ةالقائم بالمقابلة ارتداء مالبس مناسب    ى  المقابلة الشخصية عل  

. االستقصاءعدم استكمال    أو   ةالذين لم يستجيبوا، ويسألهم عن سبب رفضهم للمقابل       فراد  األة  وقتا لمتابع 

: المسحة  عمليى  وف. ستقصاءاالى  فة  معين نواٍحى  ات الضوء عل  جاب من اإل  نواعاأل هذهى  تلق أن   ويمكن

وصـل   وأدفعا،  ة  جاباإل إلى   القائم بالمقابلة متبلد الشعور ويدفع    : نإتقول  ى  ن تعليقات المبحوثين الت   إف

يعرض شيئا للبيع، كـل   نه  أ ك االستقصاءيبدو   أو   طابع البريد، ة  آخر موعد النتهاء فعالي   ى   ف االستقصاء

ى والحكم السليم عل  ة  والفطرة  جانب البديه ى  جابة وال ستالمعدالت ا ى  تنعكس عل  أن   التعليقات يمكن  هذه
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معدالت ى  علة  يكون لها انعكاسات واضح    أن   تصميم البحث يمكن  ى  فة  ن توافر عناصر معين   إمور ف األ

  .ةاالستجاب

  :ما يلي)  موضوع نشرت ٩٣مسحهما ل ى ف) ١٩٨٣ ( Yu and Cooperاكتشف 

ة جابة، كما تعتبر الحوافز غير المادي     ستزيد من معدل اال   نها ت ألة  حوافز فعال ة  تعتبر الحوافز المادي   .١

  .ةعوامل مساعد) توزيع اقالم : مثال( 

 .ةالمقابالت الشخصية من معدالت االستجابى فة  التبليغ المسبق عن موعد الزياريزيد .٢

 أو  ،االستقـصاء الخطاب المرفق مـع     ة  معدل االستجاب ة  بزيادة  القوية  من االمور غير ذات العالق     .٣

 . االستقصاءرسال إلى تحديد موعد نهائ أو عدم ذكر االسمى أكيد علالت

ـ   ة  المبحوث لمساعد ة  للدراسة واستمال ة  االجتماعية  المنفعى  كذلك لم يؤثر التأكيد عل     .٤ ى الباحـث عل

 .ةمعدالت االستجاب

  

  

  المسحأبحاث ى فة المشاكل العام ٨-٤
  

وتؤكد التجارب ما   . مسحى  أى   مشاكل ف  توجدنه  أ الإبحاث،  ألاى  فة  قيمأداة  المسح ك ة  هميأرغم  

  :من المشاكلى يل

 وأة  الـذاكر ى  وذلك بسبب مشاكل ف    هنشاط أو   هغالبا ال يستطيع المبحوث تذكر المعلومات عن نفس        •

فهـم الـسؤال لتـأثير       بسبب عدم  أو   ة،الدراسة البحثي  أثناء   هيخضع ل ى  الذى  بسبب الوضع العصب  

. تبدو بسيطة للباحث مشاكل للمبحـوثين     ى  والتة  المثير لةاألسئتخلق   أن   ومن الممكن ى  خرأعوامل  

يـسأل   أن غالبا، يطلب مدير محطات الراديو من الوسـيط       ،  المناقشات الجماعية المركزة   أثناء   مثال

وقد يندهش المديرون   . برمجوا أزرار سياراتهم عليها   ى  محطات الراديو الت  ة  المبحوثين عن مجموع  

ة جهزأزرار  أى  علة  المحطات مبرمج ى  لذين ال يعرفون ليس فقط أ      عدد المبحوثين ا   نعندما يكتشفو 

ـ  ،الذين ال يعرفون  فراد   كم عدد األ   أيضاالراديو عندهم، ولكن     ـ  عـدد األ  ى،  حت ة جهـز أى  زرار ف

ـ  ى  ويقلق المديرون العامون للراديو ومديرو البرامج عل      . الراديو بالنـسبة لمحطـات    ة  جوانب معين

ى رار عل أزة  ست أو   ةكان لديهم خمس  إذا   يعرف كثير من المستمعين      كذلك ال . يملكونهاى  الراديو الت 

  . الراديو لديهمة جهزأ

تقـديمهم   إلـى    نقص المعلومات عن موضوع معين     أو   ةشعور المبحوثين بعدم الكفاء   ى  وغالبا يؤد  •

مـثال  . بـالتحيز للوجاهـه   ى  وهوما يسم . نهم ال يعرفون  إمما يقولون   أكثر   ة،القيمة  لمعلومات عالي 

ـ ،  الراديو العـام بينمـا هـم       إلى   نيستمعو أو   نهم يشاهدون التليفزيون العام   أالمبحوثون   ىيدع ى ف

  . ال يفعلون ذلكة، الحقيقي
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 سئلة، وغالبا ال يمكن عمـل شـئ       ات خطأ لأل  إجابعطائهم  إوربما يتعمد المبحوثون خداع الباحثين ب      •

ال توجـد   نه  أكما يجب مالحظة    . ةيرالعينات الكب ى  ات ف جاباإل هذه وقد تستبعد . الكاذبينللمبحوثين  

وغالبا يحـاول   . ات كما قدمت  جاب ويجب قبول اإل   ة،حقيقية  جاباإلكانت  إذا  لتحديد ما   ة  مقبولة  طريق

ألسئلة ة  ات مطول إجابيفعل الباحث، لذلك فهم يقدمون      ماذا  المبحوثون اكتشاف الهدف من الدراسة و     

التركيز ة  كن يزداد فضولهم عندما يكونوا بؤر     الناس بطبيعتهم فضوليون، ول    أن   والمعروف. بسيطة

  .ىبحث علمى ف

ـ   ى  المبحوثين عل ة  بسبب عدم قدر  ة  معقدة   المسح المختلف  أنواعوغالبا تكون    • ة شرح مشاعرهم الحقيقي

وغالبـا  . معتقدات لـديهم   أو   تصورات أو   وتصوراتهم ومعتقداتهم وليس بسبب عدم وجود مشاعر      

تحـب  ماذا مثال، سؤال ل. بير عن مشاعرهم ومعتقداتهم بالكلماتالتعى غير قادرين علفراد  يكون األ 

وبرا األفراد  وربما يشاهد األ  .  قد يبدو السؤال معقدا بشكل خاص لبعض الناس        ة،وبرا السهل األة  رؤي

ى وقد يساعد حث المبحوث عل" حبهاأى نأل"ة جاباإلهم هذا السؤال قد تكون     ليإة  وجإذا  كل يوم ولكن    

   .ةكل حالى يحدث ذلك ف أن ولكن بشرط،  من المعلوماتالمزيدى الحصول عل

  :ةمثيرة يكون المسح عملي أن يمكن

ـ  ماذا   أو   تلك، أو   ةالطريق هذهيفكر الناس ب  ماذا  تكتشف ل  أن   من الظريف  مواقـف  ى  يفضلون ف

جمـع  ة  تعترض عملي  أن   باستمرار بالعقبات المحتمل  ة  درايى  يكونوا عل  أن   الباحثينى   ولكن عل  .ةمعين

فيهـا  ى  جرنالعالم  ى  فة  دولأكثر  ة  وتعتبر الواليات المتحد  . المشاكل هذهيانات، وعليهم التعامل مع     الب

ـ . نوع من مـشروعات البحـث     ى  أى  فة  ويرفض الكثيرون المشارك  ،  من المسح ة   متعدد أنواع ى وعل

  .اتخاذ القرار وحل المشاكلى فة مساعدتهم مهم أن قناع المبحوثينإالباحثين 

  :حث باستمراريتغير شكل الب

ـ    بـاب  إلـى    المقابلة الشخصية من باب   أسلوب   من الصعب تطبيق     حاليا، ة زيـاد ى  ممـا يعن

جمع البيانات اليكترونيـا     أو   ة،ردهات المراكز التجاري  ى  المبحوثين ف ة  مقابل،  مسح البريد : التركيزعلي

  الكمبيوتر ةبمساعدة بالمقابلة التليفونيى ما يسم أو مسح التليفونى مثل ما يحدث حاليا ف

Computer – Assisted Telephone Interviewing (CATI)    ـ ة وتـستخدم المقابلـة التليفوني

تعرض بالفيديو ويقوم بتشغيلها القـائمون بالمقابلـة لتقـديم       ة   نهايات طرفي  CATIالكمبيوتر  ة  بمساعد

يـستخدم  ى  الـذ ى  ليد التق االستقصاء إلى   ةالحاجسلوب  ا األ ذويقلل ه . ات المبحوثين إجاب، وتقبل   األسئلة

السؤال المناسب بالترتيب المناسب، مما يقلل احتمال خطـأ القـائم           الكمبيوتر  ويعرض  . والقلمة  الورق

ات المبحوث من   إجاب ثم يدخل القائم بالمقابلة      .ةيسقط أسئلة صحيح   أو   بالمقابلة عندما يسأل أسئلة خطأ    

   .ترميز البياناتة المفاتيح مما يسهل جدا عملية خالل لوح

 النتائج عند استخدامى وجود فروق بسيطة ف إلى ١٩٨٤عام  Groves and Mathiow وتوصل

فعال القـائمين بالمقابلـة     أوردود  ة  جاباإلالواقع، معدالت   ى  فى  حيث تتساو . CATIعدم استخدام   أو  
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مر مع وجـود    طول ولكن يتوازن هذا األ    أوقتا   CATIوتأخذ مقابالت   . البياناتى  والمبحوثين ومستو 

ة وكلما تتطور برامج جديـد  . منهم األسئلةقد يقوم بها القائمون بالمقابلة بسبب سقوط بعض          أقل   خطاءأ

ى ومن مجاالت التغير االخـر    . CATIمسح  سلوب  ألة  نها تبشرباستخدام نسبة كبير   إهذا المجال، ف  ى  ف

ـ  ة  المسح المسموع حيث يجيب المبحوثون بواسط     الكمبيوتر  جيل  ى  ف ـ    ى  الضغط عل ى زر الـصوت ف

ـ  األسـئلة ى  ة عل جاب لتسجيل االتصال تلفونيا لإل    ٨٠٠ويستخدم المبحوثون رقم التليفون     . التليفون ى الت

ات االستقصاءللمس  ة  وتقدم شاشات التليفزيون الحساس   . يسألها الكمبيوتر ى  الت أو   يسألها القائم بالمقابلة  

   .ةالمسح بسرعأبحاث تتطور ة النهايى وف. للمبحوثين
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  مسالفصل الخا

  مناهج البحوث الكيفية
  
 

ـ سـاليب   واأل. المعمل والمـسح  ى  البحث البديلة ألسلوب  أساليب  يناقش هذا الفصل     : هـي ة  البديل

ـ   .ةودراسات الحالة المكثفة ، المقابلالمناقشات الجماعية المركزة، ةالميدانية  المالحظ ة وتقـوم المالحظ

 الً منفص ا وقد يكون الباحث مالحظً    .ىالطبيع  أو ىموقعها الفعل ى  فة  الظاهرة   دراس أساسى   عل ةالميداني

ويمكـن  ، مرنأسلوب نها أة الميدانية هم مزايا المالحظأ ومن   .ةالميدانية  المالحظة  عمليى   ف امشاركًأو  

ـ  ة  لدراس أو   ةيساسوجمع البيانات األ  ة  وضع فروض الدراس  ى  استخدامها ف  يـستحيل  ى  المجموعات الت

  .طارهاإم فاعليتها خارج  عدساسولكن عيبها األ. الوصول اليها

 ةالبحثية  للدراسة  وليأ لجمع معلومات    المناقشات الجماعية المركزة   أو   ةالجماعية  وتستخدم المقابل 

جمـع  ة   سهول المناقشات الجماعية أسلوب  ومن مزايا   . لسؤال البحث ة  كيفي أو   لجمع معلومات كيفية  أو  

  .سلوبتجمع بهذا األى البيانات وعمق البيانات الت

ـ  أساس المناقشات الجماعية تجمع من خالل    ى  تتوقف كيفية المعلومات الت    :نهألعيوب  ومن ا  ى ا عل

ى بحث آخر يستخدم ف   أسلوب  استكمال  ى  ا ف أساس المناقشات الجماعية ويتلخص دور   . مهارات الوسيط 

  .ةنها تقدم بيانات كيفية وليست كمي ألة،الدراس

ـ   ة  ثيرلجمع معلومات ك  ة  المكثفة  المقابلأسلوب  ويستخدم   مـن  ة  صـغير ة  التفاصيل من مجموع

مـع  ى   تجر ة،عاد نهاأ وعيوبها   ة،نها تقدم معلومات كثير   أة  المكثفة  للمقابلة  يساساألة  المبحوثين والميز 

ما دراسـات   ا .ةالتعميم تحيز القائم بالمقابل   ة  مشكلواجه  نها ت إفى  وبالتالة  غير عشوائي ة  صغيرة  مجموع

تفسير بعـض   ى  كما تستخدم ف    من المصادر الستكشاف حدث ما،     كبر قدر ممكن  أنها تستخدم   إفة  الحال

ـ  الً طوي اوتستهلك وقتً ة  العلمية  القو إلى   افتقارهاة  ومن مشاكل دراسات الحال   . الظواهر . هـا إجرائى   ف

  .ةتجمع من دراسات الحالى تعميم البيانات التة كذلك من المحتمل صعوب

توجـد مواقـف    نه  ابق كل مشاكل البحث أل    الفصل الس ى  قدمت ف ى  التة  وال تناسب الطرق الكمي   

بـين الطـريقتين وهمـا      ة  يساسطارا لالختالفات األ  إ ويضع هذا الفصل     .ةبحث مختلف أساليب  تتطلب  

  .االستخدامة البحث الكيفية الشائعساليب ألوسع األة والكيفية، مع التركيز والدراسة  الكمي:ةالطريق
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  البحث الكيفيةأساليب ة اف وفلسفهدأ ١-٥
  

   :ةرئيسي  نواٍحثالث ٣ى فى  عن الكمالكيفىيختلف البحث 

منفـصل  هـو   وة،موضوعي ةطبيعى للبحث الكم  حيث إن : فلسفتهما وواقعهما ى  يختلف البحثان ف   :والأ

ولكـن  . منفصل عن الباحث  ى  البحث الكم  أن   آخرى  الجميع، بمعن ة  بواسط هعن الباحث، ويمكن رؤيت   

يالحظهـا  ى  التة  من الواقع، حيث يخلق كل باحث الحقيق      انه  ى  علمؤشرات  ى  ال توجد أ  : الكيفىالبحث  

ـ إبحثا كميا يؤمن بى يجرى ن الباحث الذ إذلك ف إلى   باإلضافة   .البحثة  كجزء من عملي   ـ تجزة مكاني ة ئ

. العناصـر  هذهلة  المعلومات عن الكل من خالل دراست     ى  عناصر، كما يحصل الباحث عل     إلى   ةالحقيق

كـل متكامـل وال   ة يستخدم البحث الكيفى يؤمن بأن الحقيقى ن الباحث الذإالجانب االخر، ف ى  ولكن عل 

  .تهائيمكن تجز

ـ    فراد  األ أن   ىرؤيتهما للفرد حيث يؤمن الباحث الكم     ى  يختلف البحثان ف   :ثانيا ى متشابهون ويقعـون ف

ـ  إلـى    مختلفونفراد  األ أن   بينما يؤمن الباحث الكيفى   . تلخص تصرفاتهم ومشاعرهم  ة  فئات عام   ةدرج

  .ةواحدة فئى تجميعهم ف وال يمكنة كبير

ة للسلوك تشرح اشياء كثير   ة  قوانين عام  إلى   التوصل إلى   ىمجال البحث الكم  ى  يهدف الباحثون ف   :ثالثا

شخص  أو    لكل موقف محدد،   ا مميز االعكس يحاول البحث الكيفى تقديم شرح     ى   وعل .ةمواقف متعدد ى  ف

ى العمق، ولكـن يـسع     إلى   الوصول إلى   جاهدينى   الكم مجال البحث ى  الباحثون ف ى   كذلك يسع  ،محدد

ـ    . التوسع إلى   مجال البحث الكيفى  ى  الباحثون ف  أكثـر  سـلوبين   بـين األ  ة  وقد تكون االختالفات العملي

  .البحثى وضوحا ف

  :والبحث الكيفىى بين البحث الكمة يساسللبحث توضح االختالفات األة يأساسمجاالت ة خمسى وفيما يل

 وينفـصل عـن     ة،الموضـوعي  إلى   جاهدا للوصول ى  البحث الكم ى  الباحث ف ى  يسع :دور الباحث . ١

ة  بدون المشارك  ة،الحقيقى  وف. البحث الكيفى هو جزء ال يتجزأ من البيانات       ى  ولكن الباحث ف  . البيانات

  .البحث الكيفى لن توجد بياناتى للباحث فة النشط

ينـشأ  ،  البحـث الكيفـى   ى  تبدأ، ولكن ف   أن   لقبة   يحدد تصميم الدراس   ة،الطرق الكمي ى  ف :التصميم. ٢

  . البحثإجراء أثناء هتغير أو التصميمة عادإالبحث، بل يمكن  أثناء ويتطور التصميم

 إجـراء  أثنـاء    ةالمعاكس أو   ةالعوامل الضار ى  التحكم ف ى  البحث الكم ى  يحاول الباحثون ف  : الموقف. ٣

ـ ى الميدان، أى ى يجرون البحث فالبحث الكيفى المعمل، ولكن الباحثين فى  استكشافتهم ف  الموقـف  ى ف

ـ ة حداث دون محاوللألى  ويحاولون استكشاف التدفق الطبيع  ى،الطبيع ـ  ى التحكم ف ة العوامـل الخارجي

  .محل البحثة عن الظاهرة الغريب
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ى خـر أطراف  ألالواقع يمكن   ى  يحدد المقياس خارج الباحث، وف    ى  البحث الكم ى  ف:  القياس أدوات. ٤

ن الباحث هو   إالبحث الكيفى، ف  ى  ولكن ف . غياب الباحث ى  فى  القياس لجمع البيانات حت    أدواتاستخدام  

  .يحل محل الباحث أن وال يستطيع شخص آخرداة األ

ى  ولكن ف  .ىرفضها بشكل نهائ   أو   لقبولهاة  يختبر الباحث النظري  ة  المجاالت الكمي ى  ف :ةبناء النظري . ٥

  .البحثة سيتم الحصول عليها وتنبثق كجزء من عمليى البيانات التى هة ن النظريإالبحث الكيفى ف

البحث ى  فة  شائعأساليب   ٤وسيقدم الفصل   . من خالل هذا الفصل   أكثر  االختالف   هذهوستتضح  

  .ة دراسات الحالة،المقابالت المكثف/ والمناقشة الجماعية المركزة/ ةالميدانية المالحظ: ىوهى الكيف

  

  

 ة المالحظات الميداني ٢-٥
  

ال إ ١٩٨٠قبل عـام  ى البحث العلمى ف  Field Observationsةتخدم المالحظات الميدانيلم تس

نـشرت  ى  من الموضوعات الت  % ٣ أو   %٢ أو   %١ة  الدراسى  ال ف إسلوب  ذ لم يستخدم هذا األ    إ،  نادرا

ـ   أسلوب  صبح  أالوقت الحاضر   ى  ولكن ف ة،  المجالت العلمي ى  ف شـيوعا  أكثـر   ة  المالحظـات الميداني

فـروض   إلـى    جمع البيانات والتوصـل   ى  فة  وتفيد المالحظات الميداني  . دبيات البحث أى  واستخداما ف 

من اهتمامهـا   أكثر  بالوصف والشرح   ة  الكيفية، تهتم المالحظات الميداني   ساليب  ومثل كل األ  . ونظريات

  .ةبالقياس والحسابات الكمي

  :ينأساسبعدين ى بناءا علة وتصنف المالحظات الميداني

  .ةالسلوك محل المالحظى باحث فالة مشاركة درج .١

 .ةغير مرئية المالحظى مدى أى ال .٢

ـ  .ةالعلنية  تعبر عن المالحظ   قسامأة  ربعأ إلى   ةمقسمة   دائر )١-٥ (ويوضح الشكل  الربـع  ى   وف

ة الخاضعين للمالحظ فراد   حيث يعلم األ   ة،الدراسة  ، فأن الباحث يكون معروفا من بداي      ةول من الدائر  األ

تحـت  ة  العمليى  فقط وال يشارك ف   ة  المالحظى  وينحصر دور الباحث ف   ة  مالحظوالة  انهم تحت الدراس  

ـ  فـراد  حيث يكون الباحث معروفا لألة  علنية   مشارك ٢ ويقدم الربع رقم     .ةالمالحظ  .ةتحـت المالحظ

مـن مجـرد    أكثـر    إلـى    ن دور الباحث يمتد   إ ف ة، من الدائر  ١الربع رقم   ى  عكس ما يحدث ف   ى  وعل

ـ ى  محصورا ف   يكون دورا لمالحظ   ٣ويقدم المربع رقم    . الموقفى  يشارك ف نه  ألة  المالحظ ة المالحظ

يشارك المالحظ  ة   من الدائر  ٤الربع رقم   ى   وف .ةنهم تحت المالحظ  أة  تحت المالحظ فراد  وال يعرف األ  

  .نما كمشاركإكباحث ة واالستكشاف ولكن ال يحدد دورة قيد الدراسة العمليى ف
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ـ ى  باحثا يرغب ف   أن   افترض :ةالسابقة  بعرولتوضيح الفرق بين المداخل األ     وتحليـل  ة  مالحظ

ـ أسـلوب   يمكن للباحث اسـتخدام     ة  الحال هذهى  موضوع كوميدي للتليفزيون، ف   ة  كتابة  عملي ة المالحظ

). مثالة  الكاتبة  صالح األل إ(ما  ى  يقوم بعمل ش  نه  أ أساسى  للحضور عل ة  الكتاب أثناء   ى وقد يدع  .ىالخف

 كذلك يمكن تقـديم الباحـث     . للتليفزيون وهم يعملون  ة  الكوميدية  ريق الكتاب الواقع يراقب ف  ى  بينما هو ف  

وقد يقدم كباحث   . الفريق وهم يعملون  ة  بمراقب هويسمح ل ى  كاتب كوميد نه  أ أساسى  علة  المجموعإلى  

نه أى  المشارك، قد يقدم الباحث عل    ة  اخفاء شخصي ة   وعند استخدام استراتيجي   .ةالكتابة  عمليى  يشارك ف 

مر لهذا األ ة   كل الترتيبات الالزم   إعدادى  من الضرور نه  أة  مع مالحظ (ة  يد يشارك المجموع  كاتب جد 

   .)للباحثة الحقيقة يعرف الشخصيى يكون هو الشخص الوحيد الذى الذى مع الكاتب الرئيس

  ى  علن  

  مالحظ   ١  ٢  مشارك 

  ٣  ٤    

  خفي            

  ةبعاد المالحظة الميدانيأ: )١-٥(شكل 

  

فـراد  األة  التعاون بين مجموع  ة  البحث ودرج ة  مشكلى  علة  السابقساليب  ار احد األ  ويتوقف اختي 

ـ    .ةيخالقاالعتبارات األ  ةمراعاة  جانب ضرور  إلى   ةمحل المالحظ  ـ ة   وقد تؤثر المالحظ ـ ة الخفي ى عل

ـ ى  خرأة  ومن ناحي . مثل الخداع ة  يأخالق امورأ أيضا وقد تثير    ة، للمالحظ ينالخاضعفراد  األسلوك   ن إف

ـ   األشخاص  عندما ال يعرف    ة  وقوة  مصداقيأكثر  يتم جمعها قد تكون     ى  ومات الت المعل ة محـل المالحظ

  .ةنهم تحت المالحظأ

  

  ةمزايا المالحظات الميداني ١-٢-٥

ى والتحكم وعدم توافر الجانب الكم    ة  كل انوع البحث بسبب الرقاب    ة  ال تناسب المالحظات الميداني   

  :همة منهامولكنها تحقق مزايا 

غير المالحظـات   ى  خرأة  منهجيى   بأ االجتماعيةكثير من مشاكل وموضوعات     ة  ال يمكن دراس   :والأ

ـ األة  تمثل الخلفي ى  تحديد المعلومات الت  ى  الباحث عل ة  الميدانية  وغالبا تساعد المالحظ   ،ةالميداني ة يساس

 :مهتم ب مثال، الباحث ال  . طار للفروض ولفصل العامل المستقل عن العامل التابع       إلوضع  ة  والضروري

ـ      ة  مالحظة  ، يمكن عالناإلى  فة  تتخذ قرارات ابتكاري  ى  مدى  أإلى   ة عدد من جلسات اتخاذ القرار لمعرف

  .ة ممتازاستطالعيةة دراسة وغالبا تقدم المالحظ. ليها الجلسات فعالإتصل ى النتائج الت

ة قـدر ى  تمد عل ال تع ة  ن المالحظ إ ف ة،ول مر البيانات تجمع أل   أن   باعتبار: نهإذلك ف  إلى   ةباالضاف

 إلـى   طفال الصغار مثال، ربما يفتقر األ   . توصيل سلوكهم ى  رغبتهم ف ى  وال عل ة  تحت المالحظ فراد  األ
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يتعلق بسلوكهم  ى   الذ االستقصاءى  علة  جاباإلقد ال يستطيعون     أو   االتصال المكتوب  أو   ةمهارات القراء 

ـ    .ةلمالحظاأسلوب  باستخدام  ة  البيانات يمكن جمعها بسهول    هذهمثل  . اللعبى  ف ة  وال تستخدم المالحظ

ة المناسـب ة  الوحيدة  تكون الطريق ة  حاالت كثير ى   ولكن ف  ى،خرأساليب  ألة  وليأة  كخطو،   دائما ة،الميداني

ى فة  الميدانية  المالحظأسلوب   ويناسب   .ىالكمسلوب  عندما يكون من الصعب استخدام األ     ة  لذلك ،خاص 

. التليفزيـون ة  خبار شـبك  أقسم  ى  فعون رسوم الدخول ف   االحتفاظ بعدد المشاهدين الذين يد    ة  كيفية  دراس

 إلى  استقصاءرسل  أ: مثال. يصعب مالحظتها ى  الجماعات الت ة  مدخال لدراس ة  وتقدم المالحظات الميداني  

رجاع إال تكون معدالت     أن   مع احتمال ،  Xة  فئى  تصنف ف ى  التة  االفالم السينمائي ى  نتجممن  ة  مجموع

مع ة  المتبادلة  مقبول من الثق  ى   مستو ىعالقات عل ة  قامإيمكن للمالحظ    انه ومع ذلك ف   .ة عالي االستقصاء

  .ةجدا والصعبة الدقيقى حت األسئلةى علة جاباإلقناعهم بإلة المجموع

 أو  ةالمادة  مجرد كتاب ى  معظم الحاالت يكف  ى  فنه  ألة  غير مكلف ة   تكون المالحظات الميداني   ة،وعاد

 اعددة  قيد الدراس ة  عندما تتطلب المشكل  ة  لمالحظات الميداني اة  وترتفع تكلف . شريط تسجيل ى  تسجيلها عل 

مثل جهاز فيديو للتسجيل(ة ومعدات خاصة  من المالحظين وسفريات كثيراكبير.(  

ـ   ى  للنشاط الذ ى  المكان الفعل ى  فى  تجرة  الدراس أن   ةهم مزايا المالحظات الميداني   أمن    هتـتم في

الكثيـر مـن مواقـف       أن   كذلك يالحظ  . ومن ذهن نشط   وبالتفصيلة   لذلك تقدم بيانات غني    .ةالمالحظ

وتتعرض باستمرار لتأثيرات وتـدخالت،     ة  للتليفزيون تعتبر مواقف معقد    ةسراألة  مثل مشاهد  عالماإل

ـ      هذهولكن المالحظة الميدانية تمكن المالحظين من تحديد         المالحظـة  ى  األمور، باعتبارها تقـوم عل

  . غير المعروفةموراأل بعض التعرف علىالدقيقة، بل يمكن 

  

  المالحظة الميدانيةعيوب ٢-٢-٥

      بالـصالحية  غير موفق عندما يهتم الباحث       امن الناحية السلبية تعتبر المالحظة الميدانية اختيار 

المالحظـات   هـذه تمثل   أن   ةمكانيإالتساؤل حول    إلى   الصعوبة، جزئيا،  هذهوترجع  . الخارجية للبحث 

ة مالحظة  تقدم عملي  أن   مثال يمكن . العينةى  احتمال حدوث مشاكل ف   ى  الوى   صادقا للمجتمع الفعل   تميثال

عـن  ة  مركز رعاية اليوم آراء ووجهات نظر قيم      ى  من األطفال ف  ة  التليفزيون لمجموع ة  سلوك مشاهد 

لمـا  ة ضـعيف ة الموقف عالق هذهيكون ل أن التليفزيون، ولكن من المحتمل   ة  لمشاهدى  الموقف االجتماع 

   .ىخرأتحت ظروف  أو ىأماكن أخرى ف أو المدرسة إلى سن قبل الدخولى طفال فاأل  بهيقوم

ـ ى  المالحظة الميدانية تعتمد بشكل كبير عل      أن   باعتبار و ما سبق إلى  باإلضافة   وتـصور  ة  رؤي

ال يمكن تجنب تحيز    نه  إ ف ة،عن موضوع الدراس  ه  لدية  واالنطباعات المسبق  هاحكامى   عل أيضاالباحث و 

لـذلك مـن     .يترك بعض المالحظات   أو   قد يجعل الباحث يهمل     أو ة،نتائج معين قد يدعم   ى  الباحث الذ 

ـ ى   ولكن من الضرور   ة،واحدة  ميدانية  النادر استخدام مالحظ   ـ     ة  تقوي ة وتـدعيم المالحظـات الميداني

  .ةوثالثة ثانية بمالحظ
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نه  أل ة،نيالتجارب الميدا ى  رد الفعل مثلها مثل باق    ة  من مشكل ة  المالحظات الميداني ى  تعان :خيراأو

ويقدم الباحثون بعـض     .سلوكهى  علة  موضوعا للدراس  أو   ة تحت المالحظ  وجود الفرد يؤثر   أن   يمكن

ـ  ة  ذلك بيانات مستمد  ى  السلوك، ويستخدمون ف  ى  علة  التصورات عن تأثير المالحظ    عـن  ة مـن دراس

 يـنعكس   المنـزل ى  وجود المالحظ ف   إلى أن    وتوصلوا.التليفزيونة  مشاهدى  سلوك العائالت ف  ة  مالحظ

طفال يتـأثر   من األ % ٢٥مهات و باء واأل من اآل % ٢٠ما يقرب من    نه  أ ووجدوا   .ةسرعضاء األ أى  عل

بسبب وجود المالحظ،    ةدبا وظرفا ورسمي  أأكثر  ة  صبح الغالبي أسلوكهم العام بسبب حضور المالحظ، و     

وجـود   أن   مـنهم % ٨٧ بينما قال    .ةللعناصر تحت المالحظ  ى  ساساأل السلوكى  فروق ف  إلى   ىدأمما  

ـ ة  وجود فروق منتظم  ى  كذلك لم يستدل عل   . التليفزيونة  مشاهدى  سلوكهم ف ى  المالحظ لم يؤثر عل    ى ف

نهـم شـاهدوا    أقالوا  ى  عدد الذ ى  تساو ذإ. توزيع التغيرات بين الذين قالوا انهم تأثروا بوجود المالحظ        

ـ أكثـر   فزيون  نهم شاهدوا التي  إحضور المالحظ مع عدد الذين قالوا       ى  ف أقل   التليفزيون حـضور  ى  ف

عن المجموعـات   ة  دراسات اضافي  إلى   فهما كامال يحتاج  ة  المشكل هذهفهم   أن   ومن الواضح . المالحظ

ة رد الفعل تمثل مشكل   ة  عملي أن   بالرغم من : نهأ Lullدراسات  ى   ولكن تر  .ةمواقف مختلف ى  فة  المختلف

  .يتصورها البعضى التة نها ليست بالقوأال إالمالحظات أساليب مع 

 للموقففراد   توجد استراتيجيتان للحد من تأثير تصور األ       ة،موقف من مواقف المالحظ   ى  أى  وف

  :فعال هماردود األو

  .النتائجة فاعلية استخدام العديد من المالحظين لتقوي .١

، االستقـصاء مثـل   ى  خرأببيانات تجمع بوسائل    ة  جمعت من خالل المالحظ   ى  تدعيم البيانات الت   .٢

 .  يساعد على تحقيق الدقةمما ، وهكذا،السجالت
 
 :ةالمالحظات الميدانيأساليب  ٣-٢-٥

  : وهية من دراسات المالحظات الميدانية دراسى أى  مراحل ف٦ قلاألى عل يوجد

  .ترك الموقع/ تحليل البيانات/ جمع البيانات/ ةالعين/ الموقع إلى الوصولة مكانيإ/اختبار موقع البحث

  

  

  اختيار موقع البحث ٣-٥
  

يتناول مجال البحث سـلوك     ة  وعاد. لسؤال البحث ة  العامة  الطبيعى   اختيار موقع البحث عل    يعتمد

 تحـدث ى اختيار الموقع الذة  التالية  تكون الخطو ة  الظاهر أو   وبعد تحديد السلوك  . محل االهتمام ة  ظاهر

  ويجب .ةالقيمة  تكون المالحظات عالي  ى  من التكرارحت ة  كافية  السلوك بدرج   فيه يحدث أو   ةالظاهر فيه

يخطط المالحظ الستخدامها مثل الفيديو، كما يجـب تـوفير          ى   التسجيل الت  أدواتالموقع  ى  تتوافر ف أن  
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 هـذه ثم يقـوم بزيـارات ل     ة  ثالث أو   ن يختار الباحث مكانين   أبى  ويوص. ضوء كاف لتعمل الكاميرات   

ـ  ا ومـستقر  ايكون دائم  أن   ويجب اختيار موقع يمكن   .  وعيوبها مزاياهاالمواقع ليعرف    ـ ة   بدرج ة كافي

  .ىزمنى مدى علة ليسمح بالمالحظ

  

  الموقع إلى الوصولة امكاني ١-٣-٥

ـ     .اتصال دائم مع الموقع   ة  اقامى  هة  التالية  بعد اختيار الموقع،الخطو   ى وترجـع الـصعوبات الت

  :عاملين إلى الموقع إلى يواجهها الباحثون للوصول

  ا عامايعتبر هذا الموقع موقعى مدى أى لإ :ولاأل

  .ةن تكون محل مالحظالموقع ألى فة العناصر الموجودة رغبى مد :الثاني

 فيـه فـراد  وجـود األ ى ال يستدعى والذة هو المكان المفتوح للعام إليه سهل موقع للوصولأن  إ

 ة غرف النوم المشترك   ،، والمقاهى المطاراتة،  ماكن العام األى  التليفزيون ف ة   مثل مشاهد  ،خفاء سلوكهم إ

حيـث   أو    الدخول فيهـا،   يحظرى  ماكن الت ليها األ إ ومن أصعب المواقع للوصول      ،)ةاخليالد(ة  العامأو  

  .)أماكن الحجز (االنشاط سرة المكان ممارسى تستدع

 حيانا تحتـاج  أ و ،اإلدارةتصريح من   ) فيلمنتاج  إمثل فريق   (ى  فريق رسم ة  وغالبا تحتاج مالحظ  

وجـود  ى  رس وكثير من األماكن الحكومية عل     المداة  نظمأكذلك تنص   . من االتحاد ة  رسمية  مواقفإلى  

  . التصاريح الضروريةى يحصلوا على حت هتسلم الطلب من الباحثين ودراستى خاصة تتولإدارة 

العالقات ى  بحث المالحظات الميدانية مثابرة ومهارات فجراءتصريح إلى ويتطلب الحصول عل

معظم الحاالت، ى  عن طبيعة البحث، وفيمكن الكشفى مدى أ إلى ةالباحثين معرفى ويجب عل. العامة

ذلك ما يتعارض ى ال كان فإ هاتإجراءيقدم الباحث شرحا كامال عن فروض البحث و أن ليس ضروريا

جهاز ى يتحكم فى الذة من هو عضو العائلة ويمكن للباحثين المهتمين بمالحظ. مع المناطق الحساسة

 كما يجب ة،العائلى نماط االتصال فأنهم يدرسوا أة للمالحظ ةيشرحوا للعناصر الخاضع أن التليفزيون

  .ةستخضع للمالحظى عالقات مع العناصر التة قامإ

بين المالحظ والعناصر ة عالقة قامإلة الفعالساليب األ) ١٩٨٤( Bogaan and Taylorواقترح 

ـ        إالباحث  ى  عل :ومنهاة  للمالحظة  الخاضع ـ العالى  يجاد اهتمام مشترك مع المشاركين، الـدخول ف ة ق

كان ذلك مناسبا بشرط    إذا  ة  سراألة  نشطأوة  حداث العام األى  فة  ، وال بأس من المشارك    ءبالتدريج وببط 

  .للمشاركينى ال يزعج ذلك الروتين اليومأ

  

  العينه ٢-٣-٥

  .ىخرالبحث األأساليب ى عنها فة الميدانية المالحظى غموضا فأكثر ة تكون العينة عاد
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مثال عنـدما تركـز    .ةستخضع للمالحظى والجماعات التفراد عدد األتحديد  ة  مشكل :أحد المشاكل هى  

ـ   كم عدد غرف األ   : خبار، يكون السؤال  األة  غرفى  االتصاالت ف ى  علة  الدراس . سـتالحظ ى  خبـار الت

سـف ال    ولأل ة،ستشملها المالحظ ة  كم عائل : التليفزيون يكون السؤال  ة  وعندما يكون الموضوع مشاهد   

هـداف  أالبحـث و  ة  تستخدم مـشكل  ة   وعاد ،األسئلة هذهى  علة  جاباإلى  علتساعد  ة  رشاديإتوجد مبادئ   

ـ  إفى  المجتمع الكل ى   وعندما يكون الهدف تعميم النتائج عل      .ةكمؤشرات لحجم العين  ة  الدراس ة ن مالحظ

  .ىقد ال تكفة واحدة جماع أو عنصر واحد

ـ  سيتم مال ى  الذة  شرائح سلوك العين   وأتحديد الجزء من سلوك      :هيى  اخرة  مشكل ن أوة  حظته، خاص

ـ      ةما يشاهد ن  إ .كل مكان ليشاهد كل شئ    ى  الباحث ال يكون موجودا ف     لمـا تـتم    ة   الباحث هـو عين

ن هذا االجتمـاع    إف،  خباراألة  غرفى   للعاملين ف  اشاهد المالحظ اجتماع  إذا  مثال  . مالحظته أو   همشاهدت

ـ ة  القهوة  عند ماكين ة  واحدة  كما تمثل محادث  . لم يالحظها ى  التى  خراالجتماعات األ ى  باق هيمثل ل  ة عين

ولكن ة  االحتمالية  معظم الحاالت ال يستطيع الباحثون االلتزام الشديد بمبادئ العين        ى  لكل المحادثات، وف  

  .ةتمثلها العين أن يجبى التة العامة االعتبار الفكرى خذ فعليهم األ

  

ـ يحصل المالحظـون     :ةتستخدم معظم المالحظات الميدانية عينات مستهدف      المعلومـات عـن    ى  عل

كثير من  ى   وف .ةحداث ذات العالق  من األ  اوة  من سلوك العناصر والعين   ة  والعينة  العناصر تحت الدراس  

مـثال،  . النشاط محل البحث الجوانب المطلوب دراستهاة للباحث ودراسة السابقة الحاالت توضح الخبر 

اجتماعـات العـاملين    ة  مالحظى  ن ف خبار، يرغب الباحثو  األة  غرفى  اتخاذ القرار ف  ة  عملية  عند دراس 

نه اجتماعات الموظفين، أل  ى  علة   ومع ذلك، من الخطأ قصر العين      .ةالعمليى  باعتبارهم العنصر المهم ف   

وال يميل الباحث   . الطرقاتى  ف أو   الغذاءثناء  أ  أو ةالمياة  قد تتخذ الكثير من القرارات بالقرب من نافور       

  .التحليل المحتمل  عليهىهم موقف ليجرأ هاعتبارى ف يضع هعزل موقف محدد ولكن إلى المحترف

  

وقت ليكونوا انطباعـا عـن الموقـف         إلى    يحتاج الباحثون  ة،كثير من المالحظات الميداني   ى  وف

  .ىيبدأ التحليل التفصيل أن بالموقف قبلة  لها عالقالتى أو الموقفة لبيئة واستيعاب العناصر المكون

  

  جمع البيانات ٣-٣-٥

ـ ة   التقليدي دواتمحل األ ة   الحديث دوات حلت األ  ة،ت المالحظات الميداني  معظم حاال ى  ف جمـع  ى  ف

مـن  ة  صـغير ة  عينى  مثال قد توضع كاميرات التليفزيون ف     . الحديثى  البيانات بسبب التقدم االلكترون   

يبدأ جهـاز    أن   كاميرا اتوماتيكيا بمجرد   وتعمل. التليفزيونة  مشاهدى  سر لتسجيل سلوك العالئالت ف    األ

مـن  أكثـر   تـسجيل المعلومـات     ى  علة  الكاميرا قادر  أن   ورغم. لتليفزيون لتصوير الموقف بالفيديو   ا
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 أو  ،منزلهاى  بوضع الكاميرات ف  ى  عائالت ترض  إلى   التوصلى  فى  هة  ن المشكل إمالحظتها بالدفتر، ف  

  .مر صعبامما يجعل األ...تفضوء خاى حداث فلتسجيل األ، تسجيلة شرطأ

عنـد  ة  يأساسعيوب  ة   ولكن توجد خمس   التسجيلأسلوب  يقدمها استخدام   ى  تال بالرغم من المزايا  

  : االستخدام

  .ن تهيأ جيدا للعملأوقت لضبطها باستمرار و إلى التسجيلة يحتاج استخدام أجهز .١

للواقـع بطـول    ى  المالحظ البشر ة  ن رؤي  أل .ةالبشرية  طار المالحظ إطار التسجيل عن    إكما يختلف    .٢

 .ة درج٦٠اميرا الكة بينما رؤي ة درج١٨٠

التسجيل وتسجل وتدون   ة  تفهرس عملي  أن   التسجيل، ويجب ة  وجود كتالوج لعملي  ى  كذلك من الضرور   .٣

ضافإ الً وعمامما يضيف جهدللمشروع اي. 

 .طار المحيط بهيخرج التسجيل السلوك من اإل .٤

لـذلك  . ككـل ة  العملي إلى   توماتيكيا ومجزءا، بينما يفضل النظر    أ هالسلوك ويجعل ى  يؤثر التسجيل عل   .٥

ة خطى   التسجيل ف  أدواتقبل اتخاذ قرار باستخدام     ة  بين المزايا والعيوب بدق   ة  الباحثين الموازن ى  عل

 .ةالمالحظ

تعـرف العناصـر     أن   خذ المالحظات عندما يلعب الباحث دور المـشارك دون        أة  وتتطلب عملي 

   االخاضعة للمالحظة بذلك اهتمام ـ  ى  رة ف قد تجذب الكتابة المستم   نه  أل. ا خاص يقـوم بهـا    ى  دفتر والت

. موقـف معـين   ى  للباحث ف ى  المالحظ، بل قد تكشف الهدف الحقيق     ى  تثير الشك ف   أو   هالمالحظ، االنتبا 

ـ  أى  ثم يكتبها ف   هذهنى  المواقف ينصح الباحث باالحتفاظ بالمالحظات ف      هذهمثل  ى  وف إذا  و .ةول فرص

 ال ينـصح  نه  إورغم ذلك ف  . حد ما  إلى   ةأوط أقل   خذ المالحظات تكون  أة  ن مشكل إمر الباحث ف  أاكتشف  

ة تعرف العناصر الخاضع   أو   غضب أو   هياجة  حالى  خذ المالحظات وهو ف   أى  ف هالباحث وقت ى  يقضأن  

ة ن تدوين المالحظات بشكل واضح ومستمر يجعل العناصر الخاضع         أل ة،نها تحت المالحظ  أة  للمالحظ

. المالحظـات فيمـا بعـد     ة  ثم كتاب ة  المالحظى  ف هكذلك يمكن للباحث تركزانتباه   . قلقاكثر  أة  للمالحظ

ن الباحث ال يسجل ما     ألة  الميدانية  الدراسى  من البيانات ف  ى  ساسالجزء األ ة  وتمثل المالحظات الميداني  

مـع  . تفسيرات لما يـتم مالحظتـه     والمشاعر و ة   االنطباعات الشخصي  أيضانما يسجل   إيحدث فقط، و  

يوضع الوصـف بـين      أن   ويمكن عن الوصف، ة   الشخصي راء العام هو فصل األ    جراءاإل أن   ةحظمال

  .قوسين

  

  ما مقدار ما يسجل من مالحظات؟

 ،قد تصبح بعض المالحظاتنه كبر قدر من المعلومات ألأيسجل المالحظ  أن فضل دائمامن األ

القيام  أثناء ةوداللة هميأذات ى ولاألة المشاهدة جلسى سجلت فى  والتة،غير ذات العالقى حت

ة تشعر العناصر الخاضع أن ال يرغب الباحث أو ةوعندما تكون المعلومات حساس. بالمشروع
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شكل ى ف أو ةالباحث تدوين مالحظات مختصرى المعلومات تأخذ بهدف البحث، عل أن ةللمالحظ

  .ةرموز معين

  

  تحليل البيانات ٤-٣-٥

يانات ثم تحليل تدوين البى علة المالحظات الميدانيى فى، أساس بشكل ،يقوم تحليل البيانات

نظام يقوم  إلى المالحظة، وتحتاجى مة فهمتدوين البيانات من الخطوات الة  وتعتبر عملي.ىالمحتو

 إلى المالحظة الميدانية أثناء  بهكتبتى  ترتيب وتنظيم البيانات الميدانية من الشكل الذأساسى عل

ى بناء علة د فئات التدوين بدقوتحد. استرجاع البيانات فيما بعدى تساعد علة نماذج وأشكال منظم

األخبار يمكن وضع العناوين ة مثال غرفى وف. االفتراضية التخاذ القرارة اسالدرى  علالبيانات وبناء

سيا، الخالفات، ويمكن أقيا، التفاعل رالتفاعل أف: ستندرج تحتها البياناتى الرئيسة التالية للفئات الت

لكل المالحظات وتدوين ة من نسخأكثر لمفيد عمل ومن ا. من فئةأكثر ى فة مالحظى أة ضافإ

تقليل بل ى وتساعد العمليات السابقة عل. المالحظة الميدانيةة طوال فترى المالحظات بشكل دور

  .قد تحدث فيما بعدى فوضى وتجنب أ

ة  أوليمضمونتحليل ة ملفاتها الصحيحة، يجب القيام بعمليى وبعد وضع كل المالحظات ف

مثال ( ة مواقف غير رسميى األخبار فة وقد تتخذ معظم قرارات غرف. ج متناسقةنماذ إلى للتوصل

 قد تتخذ قرارات أيضا. غرف المؤتمرى فة منها رسميأكثر ) الطرقات ى تتخذ قرارات ف أن يمكن

حاالت خروج عن ى وبشكل عام يجب كشف أ. التشاور بين الرؤساء والمرؤوسينى  علكثيرة بناء

  .لألحداثة خبارياإلة همياألى ل كل المراسلين بدون استثناء عن رأيهم فوربما يسأ. المعتاد

هم عام ف إلى المالحظة الميدانية هو التوصلى لتحليل البيانات فى ساسالهدف األ أن باعتبار

وسائل البحث ى المعمل وفى ولكن ف. ن المالحظ يتمتع بميزة المرونةإللظاهرة موضوع الدراسة، ف

غفل الباحث أإذا و.  محدداستقصاءب أو االلتزام بنظام معين) حد ما إلى (باحثين الى ن علإفى خراأل

هم اعنصرالمالحظة الميدانية يستمر ى ولكن ف. جداة حدود ضيقى ال فإ فال يمكن عالج الوضع ام

  .تطلب سير الدراسة ذلكإذا يمكن تغير تصميم البحث  والدراسةة تحليل البيانات طوال فتر

  

  الموقعة رمغاد ٥-٣-٥

إذا ة وال يمثل ترك الموقع مشكل. موقع الجماعة محل الدراسةة لمغادرة يعد خط أن الباحثى عل

المالحظين يدخلون  أو ن المشاركين ألة،تحت المالحظفراد المشارك معروفا لأل أو كان المالحظ

ة خفية المالحظو  أةعندما تكون المشاركة الموقع صعبة  ولكن تكون مغادر.الموقع ويخرجون بانتظام

ة مغادرى الباحث بشكل ما، بحيث قد تؤدى علة بعض الحاالت قد تعتمد الجماعى  وف.ةوغير معلن

 أن ىالباحث فة تسببت مغادرإذا ى خرأحاالت ى وف. ككلة الجماعى علة ثار سلبيأ إلى الباحث للموقع
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قد يكون الموقف غير  ى،خارج من طرفة الخفية نها كانت تحت الفحص والدراسأة تكتشف الجماع

شئ بسبب ى يا بعدم القيام بأأخالقيلتزم  أن الباحثى وعل .حد ما إلى امحزنً أو لطيف وغير مقبول

أ أو ىذأ أو اجرحنفسالم عاطف أو ايجسمان أو ايالموقع ة  لذلك يجب مغادر.ةللعناصر تحت الدراس اي

  .ةولياقة بدبلوماسي

  

  

 جماعات التركيز  ٤-٥
  

ـ ى حدإة الجماعية المقابلأو Focus Groups  عات التركيزتعتبر جما ى استراتيجيات البحث الت

 ١٢ إلـى    ٦مع  ة   عقد مقابل  أساسى  علة  الجماعية  وتتم المقابل . تستهدف فهم اتجاهات وسلوك المستهلك    

ومـن  . المناقـشة  نسبيا، حـول موضـوع       ة،حرة  مناقشى  شخص مع وجود وسيط يقود المبحوثين ف      

ـ أ وتستخدم لجمـع بيانـات       ة،بقواعد معين ة  محكومة  مناقشة  نها جماع أتركيز  الة  خصائص جماع  ة ولي

 .ةمعينة سباب وراء ظاهر بحث المسح وتفهم األاستقصاء إعدادى لمشروع البحث وتساعد عل

  

  يزمزايا جماعات الترك ١-٤-٥

ـ  تمكن الباحث من جمع البيانات األ      نهاأيز   مزايا جماعات الترك   ىحدإ  أو  عـن الموضـوع   ة  ولي

 أفكـار  إلى    للتوصل االستطالعيةالدراسات  ى   لذلك تستخدم جماعات التركيز ف     .ةمحل الدراس ة  الظاهر

  .ىخرأكيفية ة طريقى أ أو مثل مسح التليفونى خرأبحث ة طريقى من أأكثر تتم دراستها، 

تسجيل المجموعات  إدارة   ويستهلك معظم وقت     .ةمجموعات التركيز بسرع  إدارة  يمكن   :ةالثانية  الميز

تـسجيل مجموعـات التركيـز      ى  فة  المتخصصة، و الجيدبحاث  األتستطيع شركات   ة،  وعاد. المبحوثين

كيفية الـشخص   ى  مر عل وعموما يتوقف األ  . يامأ ١٠ إلى   ٧تتراوح ما بين    ة  مدى  وتسجيل المبحوثين ف  

  .المطلوب

. لمجموعاتاإدارة ة لتكلفة  بالنسبابحث جذابأسلوب مجموعات التركيز أسلوب كما يعتبر 

 دوالر لكل ٣,٠٠٠إلى ،  ١,٠٠٠تتراوح ما بين ة معظم مجموعات التركيز بتكلفإدارة ويمكن 

ى ومستوة الجماعية المقابل  فيهىتجرى والمكان الذة وفقا لكيفية الشخص المطلوب للجماعة مجموع

ة وع المقابليتطلب موض أو  وعندما يكون من الصعب تسجيل المبحوثين.ةتدير المجموعى التة الشرك

ومع ذلك، فما . آالف من الدوالراتة عد إلى التركيزة مجموعة وجود وسيط مدرب، قد تصل تكلف

ويفضل . لدراستها وبحثها مستقبالة التركيز معلومات قيمة قدمت جماعإذا ة غير مرتفعة زالت التكلف

 .ةالمتابعى وف سئلةاألتصميم ى فة من مرون هجماعات التركيز لما تتيحأسلوب كثير من الباحثين 

 كما يفرض ة،المحدد األسئلةمن ة وفقا لمجموع متسلسلى المسح التقليدى فة ويعمل القائمون بالمقابل
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مجموعات أسلوب ى ولكن ف. للمبحوثين األسئلةعند تقديم ة عليهم االلتزام بقواعد وتوجيهات محدد

تشجع وتدفع ة سئلأاستخدام ة رصف له كما تتاحة واسعة سئلأن الوسيط يعمل من خالل إ فالتركيز

ى يثيرها المشاركون فى التة مهمالنقاط الة الوسيط متابعى  لذلك من السهل علة،جاباإل إلى مبحوثال

ى التة ات الغامضجابوفهم اإلة للوسيط لمعرفة مجموعات التركيز الفرصأسلوب  كما يتيح .ةالمجموع

  .البحثة عمليى فة عالية ذا قيم اأسلوبركيز جماعات التأسلوب ون، مما يجعل من مبحوثيقدمها ال

ى  يسمإجراءبحاث األالتركيز وشركات ة مجال جماعى ويستخدم معظم الوسطاء المحترفون ف

تبدأ  أن  مكتوب قبلاستقصاءى علة جاباإلبين يها يطلب من المجأساسى  وعل.ةالتركيز الممتدة جماع

 أثناء ستناقشى الموضوعات التى أساسبشكل ى يغطى  والذ،االستقصاءويستخدم هذا . التركيزة جماع

قبل ة مواقف معين أو ةات معينجابإب، المبحوثين لاللتزامى ضغط علأداة  ك،التركيزة مجموعة جلس

ة تخلقها ديناميكية حدوث مشكل ويقلل هذا االلتزام من احتمال. التركيزة جماعة جلس إلى الدخول

  .ةقليأنه أل هتقديم رأيى  يرغب فقد الة الجماعى فردا ف أن ىوهة الجماع

ة المقابلة سئلأ إلى تضافة سئلأى علة جاباإلالتركيز الستكمال ة تسخدم جماعة  عاد:خيراأ

  .اتها اكثرإجابتكون ة  وعادة،الفردي

ى اتباع خطوات ف إلى ةعضاء الجماعأى حد المبحوثين باقأيقدمها ى  قد تدفع المالحظات التيضاأ

ثير الفعال للمناقشة يضاعف من التأ أن ء ويستطيع الوسيط الكف.ىموقف فردى فالتفكير قد ال تظهر 

 الكشف عن أراء ءكذلك يستطيع الوسيط الكف. آلخرينآراء اى حد المبحوثين علأعندما يعلق 

 تعبيرات الوجه، والتعبيرات غيرة الذين لم يستطيعوا التعبير عنها من خالل مالحظفراد واتجاهات األ

  .ينما يتحدث اآلخرونبة الكالمي

  

  التركيزة  جماععيوب ٢-٤-٥

 أن من الممكن. مشاكلهى  وفيما يل.التركيز من السلبيات والتعقيداتة جماعأسلوب ال يخلو 

وقد يسيطر هذا القائد . ذاتياة الجماع هتختارى الذة قائد المجموعة تصبح بعض الجماعات تحت سيطر

 إلى سلوك هذا الشخصى وقد يؤد. المشاركينة بقيى عل هفرض رأيى المحادثات ويعمل عل ىعل

مثل ى يتحكم ف أن الوسيطى  وعل.ةداء المجموعأى  تماما علا معاكساستياء اآلخرين وربما يخلق تأثيرا

  .مور من بين يديهتفلت األ أن قبلة المواقف بكياس هذه

ى الكمسلوب ا يكون األ وعندم.ةجمع البيانات الكمية التركيز عملية جماعأسلوب كذلك ال يناسب 

 األسئلةتسمح بالمزيد من ى خرأ بحث أدواتجماعات التركيز ب فضل تزويدمهما للبحث، من األ

فراد خطأ، كثير من األ،  ويفترض.ىتمثيال للمجتمع الكلأكثر ة عين إلى يجب توجيههاى والتة المحدد

كم : تتناولى الت األسئلةى  عليجيبسلوب هذا األ أن ة،الجماعية المقابلأسلوب ال يستوعبون ى الذ

ن الهدف من بحث جماعات التركيز جمع ر؟ ومن الخطا وضع هذا االفتراض ألعدد؟ وما مقدا
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حيان، يستاء كثير من األى لماذا؟ وكيف؟ لذلك ف: مثلة سئلأى علة جاباإلى أ ،ةميك أو ةمعلومات كيفي

نهم يتوقعون يز من نتائج البحث، ألالتركة بحث جماع جراءإلة شرك أو يؤجرون شخصاى الذفراد األ

  .المعلومات هذه ولكن ال تقدم جماعات التركيز مثل .ةنسب مئوي أو ة محددعدادأشكل ى تقديم نتائج ف

 أن يجبى مهارات الوسيط الذى على أساسن جماعات التركيز تعتمد بشكل إوكما اقترح سابقا، ف

ة يوقف المبحوثين عن مناقشى لومات ومتالمزيد من المع إلى يدفع المبحوثينى يعرف جيدا مت

 نرف كيف يجعل كل المشاركين يشاركويع أن  كما يجب.ةبموضوع الدراسة موضوعات غير مرتبط

غير  أو ةن التعليقات الساخرألة ومهارة مور بحرفياأل هذهالوسيط تحقيق كل ى  وعل.ةالمناقشى ف

  .حباطباإلة شعور المجموع إلى قد تؤدئة المناسب

تتكون من متطوعين ة عينات جماعات التركيز الصغير أن التركيزة ن سلبيات جماعكذلك م

التسجيل وبعض ة جهزأ قد تعيق أيضا. جاءوا منهى الذى للمجتمع الكلة تكون ممثل أن ةوليس بالضرور

ن إفة ون من االنحراف عن موضوع الدراسمبحوثتمكن الإذا  و–للموقع المجبيبين ة الخصائص المادي

  .ةج قد ال تكون مفيدالنتائ

  

  جماعات التركيزة منهجي ٣-٤-٥

  :بحث جماعات التركيزى فة يأساس خطوات ٧توجد 

 وتتحد .ى البحث العلمأنواعبحث جماعات التركيز مع كل ى فة الخطو هذه هتتشاب :ةتحديد المشكل. ١

كثير ى  مثال تجر.كنتاج لفضول الباحث أو ة استكشاف الدراسات السابق علىبشكل دقيق بناءة المشكل

 ٥٠ إلى ١٠ من ة،للمسلسالت المحتملة تقوم ببرامج استطالعيى التى، فزيونينتاج التلمن شركات اإل

  .فعالهم لكل موضوعأك مشاهدين مستهدفين لتحديد ردود ذلى تركيز، وتستخدم فة جماع

 .ةالدراس هذهمحدد لالباحثين تحديد عدد ى  علة،جماعات التركيز صغير أن باعتبار: ةاختيار العين .٢

 مستهلكين يستخدمون نوعا معينا :ةوقد تكون العين. التركيزة الهدف من جماعى علة ويتوقف نوع العين

نوع  إلى ويستمعونة  سن٣٤ إلى ١٨هم ما بين رالرجال الذين تتراوح اعما أو من مساحيق الغسيل،

  .مات تسجيل كل عام البو١٠من أكثر المراهقين الذين يشترون  أو ىمعين من الموسيق

يستخدم  ة،ممثلة  اختيار مجموع ة  جل الحد جزئيا من مشكل    أمن   :ةتحديد عدد المجموعات المطلوب   . ٣

 النتائج لتحديد هل يوجد اختالف   ة  لنفس الموضوع ثم مقارن   أكثر   أو    تركيز ىكثير من الباحثين مجموعت   

 أن   ومن النـادر   .ىخرللمجموعات األ  ةبالنسبة  للمقارنة  كقاعدة  واحدة  وقد تستخدم مجموع  . تشابهأو  

كانت النتائج تعبر عـن     إذا  ما  ة  ال يمكن معرف  نه  ألة  تركيز واحد ة  تركيز جماع ة  جماعة  تستخدم دراس 

  .وسعأمع خصائص جماعات ى م تتماشأة محددة جماع

ـ القيام بكل الترتيبات الم   . التركيزة  جماعة  ليوصفا تفصيليا أل  ى  فيما يل  :ةالدراس إليه   إعداد. ٤ ة طلوب

ـ ى  اللقاء مع مجموعات أخـر    ة  بواسط أو   التليفونة  بواسط(لتسجيل المبحوثين    ردهـات مراكـز    ى  ف
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 التسجيل  أدوات أنواع المقابالت مع المجموعات مثل تحديد       جراءإلة  تأمين التسهيالت المطلوب  ) التسوق

 تحديد  ة،جموعبالمعلومات عن الهدف من الم     ه، اختيار الوسيط وتزويد   )مرئى/ىسماع(ستستخدم  ى  الت

 دوالر  ٥٠ إلـى    ١٠ون ما بـين     مبحوثالى  يعطة  وعاد .مقابل مشاركته ى   ف مبحوثمقدار ما يدفع لكل     

 أو   دوالر ١٠٠االقل  ى   عل نبوطباء والمحامين قد يطل   المتخصصين مثل األ   أن   ةمع مالحظ . للحضور

  .ةللمشاركأكثر 

التركيـز بالتفـصيل وال     ة  انب جماع يجب تخطيط كل جو    :التركيزة  لجماعة   المواد المطلوب  إعداد. ٥

 إعدادويجب  . التركيزة  يسمح للوسيط باالبتعاد عن جماع     أن    كما ال يجب   .ةمر للصدف أى  يجب ترك أ  

  . المبحوثين واختيار المبحوثين المرغوبينة  لتصفياستقصاء

ة تشاهدها العناصر الخاضـع    أو   ستسمعهاى  التى  خر التسجيل والمواد األ   أدواتويجب تحضير   

ى  الـذ  االستقـصاء ون بمـا فيهـا      مبحوثسيستخدمها ال ى  ات الت االستقصاء إعداد كذلك يجب    .ةدراسلل

  . تحضير دليل الوسيطأيضا وة،قبل الجلس هسيجيبون علي

ة مـشترك ة  يجاد قاعد إلة  المشتركة   من التجرب  تركيز باستعراض نوع  الة  جماعة  تبدأ جلس  ة،وعاد

قـد   أو    منتجا جديدا،  ايفحصو أو   شريط فيديو،  إلى   يستمعواأن    مثال يمكن  .ةالمناقشفراد  ليبدأ منها األ  

وجـود دليـل    ى  وال يعن . االستقصاءتسبق  ى  التة  الجلسى  ف األسئلةة  إجابيوضع للمبحوثين كيف يمكن     

ن أل،  الدليل، العكس صـحيح تمامـا     ى  فة  غير الموجود ة  يسأل اسئل  أن   الوسيط ال يستطيع   أن   للوسيط

ـ يقـدمها ال ى التعليقات التة نها تسمح للوسيط بدراسأركيز التة لجماعة يساساألة  الصف  أثنـاء  ونمبحوث

لم يفكر فيها احد مـن      ى  الت األسئلةمن  ة   قائم إعدادى  وغالبا يكون الوسيط المحترف قادرا عل      .ةالجلس

  .من قبلة المجموع

ـ . جـدا ة  والتساؤالت معلومات مفيـد    األسئلةة  ثارإة  كثير من الحاالت، تقدم عملي    ى  وف صل ويح

  .التركيزة جماعة لقياد جر عاِلأى المهارات عل هذهيتمتع بى الوسيط المحترف الذ

 ابتـدء مـن غـرف مـؤتمر         ة،مواقع مختلف ى  جماعات التركيز ف  ى  تجر أن   يمكن :ةالجلسإدارة  . ٦

  .المناسبات هذهالفنادق لى فة الغرف المؤجر إلى بمرايا ذات اتجاهينة المتخصصين المزود

مكـان قريـب، غالبـا، تـستخدم غـرف مـؤتمر            ى  ر تسهيالت جماعات التركيز ف    وعندما ال تتواف  

  .ةوالصغيرة المتخصصين وغرف الفنادق الكبير

ى يعتمد الملخص المكتوب عن مقابالت جماعات التركيز عل        : تقرير ملخص  إعدادتحليل البيانات و  . ٧

 يكتب الوسيط ملخصا مختـصرا     وقد .ةمكانيات مادي إوالوقت المتاح وما يتوافر من      ة  احتياجات الدراس 

  .ةللدراسة ات العناصر الخاضعإجابقد يكتب تفسيرا عن  أو عما قيل

يجب  حدث،  لماملجل تقديم وصف كاأومن  تطورا وعمقا،أكثر  المضمونيكون تحليل ى وحت

شكل ى  نظام للتصنيف ف   إلى   يتمكن الوسيط من استعراض التعليقات والتوصل     ى  حتة  نص الجلس ة  كتاب

معظـم   أن    مثال، عنـدما يالحـظ الباحـث       ة،المناسبة  الفئى  ف هعطاء رمز لكل تعليق ورصد    إوفئات  
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ـ         فئة مضمون ثمن المنتج الجديد، يحدد     ى  المبحوثين يركزون عل   ى  يطلق عليها اسم، الـثمن، ثـم يعط

. ويضع لها عنوانا رئيـسيا عامـا      ة  المكتوبة  الثمن ثم يرتب الماد    إلى   النص مشيرا ى  رموز للمكتوب ف  

ـ  .ىخرالفئات األى لمحتوة بالنسبة  نفس الطريق ى  يسير الباحث عل  و الترميـز  ة  وعندما تـستكمل عملي

ومـن  . التناسق بين التعليمـات   ى  الصوت، مد ة  الرقم، نبر : كل ما يتعلق ب   ة  كل فئ ى  يدرس الباحث ف  

  .ةالدراس هلى تجرى العميل الذ أو وقتا ونقودا سواء من جانب الباحثة الطريق هذهتتطلب  أن ىالطبيع

  

  

   ةالمقابالت المكثف ٥-٥
  

 نتاج ،يأساسبشكل ة، المقابالت المتعمقأو  Intensive Interviews ةتعتبر المقابالت المكثف

  .الرابعالفصل ى تمت مناقشتها فى والتة الشخصية المقابلأسلوب 

  

  -:ما يلية ومما يميز المقابالت المكثف

 .بشكل عامة الصغيرة العينة تستخدم المقابالت المكثف •

 .ةات محددإجابون مبحوثالى يعطماذا ل: سبابمعلومات عن األة تقدم المقابالت المكثف •

/ القيم / عن آراء المبحوثين ة معلومات تفصيليى علة المكثفة يحصل الباحث من المقابل أن يمكن •

 . المشاعر/ التجارب/ الذكريات/ الدوافع

لم يكتبها ى ات التجابعن اإلة وطويلة ت تفصيليمالحظاى الحصول علة تتيح المقابالت المكثف •

 . ونمبحوثال

بحث المسح ى ف تستخدمى التة ، عكس المقابالت الشخصيالً طوياوقتًة تستغرق المقابالت المكثف •

من أكثر وربما تأخذ  .ساعاتة لعدة المكثفة وقد تستمر المقابل. ةقد تستمر لدقائق معدودى والت

 .ةجلس

يسأل القائم ة الشخصية المقابلى ولكن ف. مبحوثوفقا لكل ة مقابالت المكثفيمكن تعديل وتكييف ال •

 بناءة سئلأبوضع ة للقائمين بالمقابلة  وتسمح المقابالت المتعمق.األسئلةكل المبحوثين نفس ة بالمقابل

  .مبحوثات كل إجابى عل

 .ةالشخصية  من المقابلكبرأبشكل ة بالمناخ السائد حول المقابلة المتعمقة تتأثر المقابل أن يمكن •

 .مبحوثوالة تقوم بين القائم بالمقابلى التة العالقى علة المكثفة كذلك يتوقف نجاح المقابل
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  ةالمكثفة مزايا وعيوب المقابل ١-٥-٥

وعند مقارنتها . نها تقدم كم كبير من التفاصيلأة المكثفة المقابلى فة هم ميزأ أن من الواضح

ة بين القائم بالمقابلة  كما تساعد العالق.ةمور حساسألة ات دقيقإجابنجدها تقدم ة بوسائل المسح التقليدي

  .ىخرأوسائل بحث ى فة رمحم أو ةتعتبر محظورة تناول موضوعات محددة سهولى  علمبحوثوال

من ، مثال. لهاة بالنسبة الوحيدة العملية الطريقة المكثفة المقابلة ذلك، تعتبر جماعات معين إلى ةضافباإل

 أيضا ة،المالحظأسلوب مريكا بأى عضاء مجلس الشيوع فأل عالماإلعن عادات ة  دراسإجراءالصعب 

ى علة جاباإلى قضاء وقت فى عضاء مجلس الشيوخ توافق علأمن ة عينى من الصعب الحصول عل

  .ةالحديث مع القائم بالمقابلى ففراد ولكن قد يرغب هؤالء األ.  مسحاستقصاء

ـ  ة  المكثفة  المقابلى  ذ تجر إ .ةللمقابالت المكثف ة  حيانا يكون التعميم مشكل   أ :ةالسلبية  من الناحي  ة مع عين

 مبحـوث  فقد يسأل كل     ة،غير معياري ة  المكثفة  تكون المقابل ة  من ذلك، عاد  أكثر   .ةغير عشوائي ة  صغير

لم ة  سئلأحد المبحوثين عن    أيجيب   أن    ولذلك من المحتمل   .ةالعين أفراد   ىعن باق ة  مختلفة  سئلأة  من العين 

  . آخرمبحوثيسأل عنها 

 مما قد يتيح    انها تأخذ وقتً   أل ة،لتحيز القائم بالمقابل  ة  نها عرض أ ة،المكثفة   من سلبيات المقابل   أيضا

ـ   أن    وبالرغم من  .ةيعرف قدرا من المعلومات عن القائم بالمقابل       أن   مبحوثللة  الفرص ة القائمين بالمقابل

المبحوثين من خالل    إلى    اتجهاتهم نبدون قصد، قد ينقلو   ،  بعضهم  أن الإة  المكثفة  المقابلى   عل نيتدربو

وقد يكـون لهـذا     . صواتاألة  مثل نغم ة  من خالل تصرفات غير مكتوب     أو   ة،معين بمعاِنة  محملة  سئلأ

  .نفس الوقت من الصعب قياس هذا التأثيرى  وف،ات المبحوثينإجابى عل الوضع تأثيرا قويا

ثم ة الباحث بيانات عن المقابل إلى يقدم قدنه تحليل البيانات، ألى مشاكل ف ةالمكثفة المقابلواجه ت: أخيرا

  .ىصل األمبحوثال هعما قدمة الباحث بتفسيرات مختلف هيواج

  

  Proceduresات جراءاإل ٢-٥-٥

ـ ى فة ات المستخدمجراءمع اإلة المكثفة  ات القيام بالمقابل  إجراء هتتشاب فيمـا  ة الشخـصي ة المقابل

  .جمع البيانات وتحليلها/ تسجيل المبحوثين/ ة لمشكليتعلق بتحديد ا

  :ةالشخصية والمقابلة المكثفة بين المقابلة يساساالختالفات األ

 .  دوالر١٠٠٠ إلى ٥٠٠ من ا مرتفعاجرأة المكثفة المقابلى يدفع للمشارك ف -

 إلـى    أسـابيع  تقدمها المقابلة المكثفة كبير جدا، وقد يستمر التحليل من عدة         ى  كم المعلومات الت   -

 .شهرأعدة 

كثفة وفقا  تكون المقابالت الم   أن   المقابلة المكثفة بالتعب والضيق، لذلك يجب     ى   ف مبحوثيشعر ال  -

 .جمع المعلوماتى  أطول فا وقتًجراءويستهلك هذا اإل .للمقابلةة فلجدول يحدد ساعات مختل
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 يحـدث فعـال      وهـو مـا    –من وقت   ة  من الصعب ترتيب المقابالت المكثفة بسبب ما تتطلب        -

 .الحرف والتخصصاتى ذو أو للمبحوثين المتخصصين

ـ      ى  ال تسمح العينات الصغيرة المستخدمة ف      - ـ   ى  المقابلة المكثفـة بـالتعميم عل ى المجتمـع الكل

 .المستهدف

  

   ةدراسات الحال ٦-٥
  

. البحث الكيفىى االستخدام فة الطرق شائعى حدإ Case Studiesة تعتبر دراسات الحال

 ةلمنظم أو ةلجماع أو لفردة نظامية  دراسجراءكبر قدر ممكن من البيانات إلأة ات الحالوتستخدم دراس

وغالبا تستخدم . ماة شرح ظاهر أو فهمى عندما يرغب فة الحالة الباحث دراسى ويجر. لحدثأو 

وكتب .  التاريخ،اإلدارة علم ى،الطب، علم خصائص السكان، علم الطب النفسى فة دراسات الحال

كابل ة عن صناعة  وكتب االقتصاديون دراسات حالة،عن مرضاة  فرويد دراسات حالسيجمون

  .ةويوجد الكثير من دراسات الحال FCCالتليفزيون 

استخدام ى  علبناءة استكشاف تجريبية بأنها عملية تعرف دراسات الحالى، الرسمى المستوى وعل

وقد . ىمن خالل محيطها الطبيعة معاصرة الستكشاف ظاهرة دلمن البراهين واألة مصادر متعدد

  .ومحيطهاة بحيث ال تتضح الحدود بين الظاهرى مع محيطها الطبيعة تمتزج الظاهر

أسلوب مثال يعزل   . بحاثاستراتيجيات األ ى  يختلف عن باق  ة  دراسات الحال أسلوب   أن   من التعريف تبين  

المـسح تحديـد    أسـلوب   حـاول   وي. العملة  بيئى   ويتم التحكم ف   ى،عن محيطها الفعل  ة  الظاهرة  التجرب

وتشمل دراسـات    .يجب دراستها ى  تحديدا ضيفا ودقيقا لحصر عدد العوامل الت      ة  محل الدراس ة  الظاهر

دراسـات  ى   وغالبا يستخدم البحث المقارن ف     .ةمتعدد أو   ةحاالت جماعي  أو   ةحاالت فردي ة  دراسة  الحال

   .ةالمتعددأو  ةالجماعية كمثال لدراسات الحالة العلوم السياسيى فة الحال

  :ةالحالة لبحث دراسة ربعاألة يساسالخصائص األ

 أو  حـدث معـين    أو   موقف معين ى  تركز عل ة  الحالة  دراس أن   ى بمعن ى،عملة  الحالة  بحث دراس  .١

  .ةالواقعية مشاكل الحياة لدراسة افضل طريقة الحالة وتعتبر دراسة معينة ظاهر أو برنامج معين

وصفا تفـصيليال للموضـوع قيـد       ة  الحالة  لدراسة  تائج النهائي تقدم الن : وصفية  الحالة  بحث دراس  .٢

 .ةالدراس

ـ ة  دراس أن   ىبمعن. شياء بنفسه اكتشاف األ ى  يشجع الدارس عل   ةالحالة  بحث دراس  .٣ تـساعد  ة  الحال

تفسير جديـد    إلى   التوصلى  فة  الحالة  هداف دراس أوتتركز   .فهم موضوع الدراسه  ى  الباحثين عل 

 .ة جديد ةجديد ورؤيى وتصور جديد ومعن
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فحـص  ى   ويؤد ى،االستنتاج السبب ى  علة  تعتمد معظم دراسات الحال   : استنتاجية  الحالة  بحث دراس  .٤

ـ . مبادئ وتعميمات إلى  التوصل إلى   البيانات ـ ة كما تركز كثير من دراسات الحال اكتـشاف  ى عل

 .ةمن استهدافها اثبات فروض قائمأكثر ة عالقات جديد

  ةمزايا دراسات الحال ١-٦-٥

ى الحصول على عندما يرغب الباحث فة والفائدة القيمى عال اأسلوبة دراسات الحالأسلوب يعتبر 

تزود الباحث بكم هائل من ة الحالة ن دراسذلك أل. المعلومات عن موضوع البحثكم كبير جدا من 

التفاصيل عندما ال يعرفون بالتفصيل  هذهمثل ى كثير من الحاالت يرغب الباحثون فى وف. التفاصيل

  .يبحثونى شى عن أ

ة دلأ وأفكار إلى يحاول التوصلى للباحث الذة مفيدة العملية من الناحية الحالة وتعتبر دراس

ة المرحلى علة الحالة قصر استخدام دراسى هذا الرأى ال يعنو ، المزيد من البحثجراءإلة جديد

ة جمع معلومات وصفيلة دراسات الحالأسلوب نما يمكن استخدام إ ة،فقط من الدراسة االستكشافي

   .ةوتوضيحي

ات، طلب نينيمنتصف الثماى مثال ف. شياءبعض األ تحدثماذا لة دراسات الحالأسلوب ويوضح 

ليها مفاوضات حق إوصلت تى عفاء من بعض االلتزامات التكثير من المدن اإلى من شركات الكابل ف

. العديد من المدنة المتعدد لدراسة الالحة دراسأسلوب تم استخدام ، سباباألة جل معرفأومن  .االمتياز

كل  إلى التوصلى طالق علاإلى علة  قادر، مثل المسح،خريقد ال تكون طرق البحث األنه وذلك أل

فهم ة درجى علألتحقيق ة والنظرية المثالية الحالة  ويجب الدمج بين دراس.ةللظاهرة سباب المحتملاأل

  .ةللظاهر

 أن ويمكن .والبراهينة دلاحث من التعامل مع العديد من األبالة الحالة دراسأسلوب كذلك يمكن 

المسح ى وحتة  والمالحظات المباشرة،والمقابالت النظامي، الوثائقة دراسة الحالة تتضمن دراس

 تكون ة،دراسات الحالى يمكن استخدامها فى  وكلما توافر الكثير من مصادر البيانات الت.ىالتقليد

  .ىقوأة الحالة دراس

  

  ةسلبيات دراسات الحال ٢-٦-٥

   : من النقدأنواع ٣ة دراسات الحال إلى هيوج

الباحـث ال   أن ةمن دراسات الحالة حاالت عديدى  حيث لوحظ ف ة،العلمية  الدق إلى   االفتقار :النقد االول 

ؤل، كما يـؤثر  امحل تسى حت أو  فيهاامشكوكًة دلأكما قد يستخدم ى، االهتمام الكافة  الحالة  سرادى  يعط

ـ ة دراسى يجر أن الباحثى ومن السهل عل. النتائجى عل لباحث زتحي عطائهـا االهتمـام   إدون ة حال

  .ا وجهداوقتًة الجيدة  ولكن تتطلب دراسات الحال.ىالكاف
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 إلـى   التوصل إلى    وعندما يهدف الباحث   .ةالحالة  دراسى   عل ليس من السهل التعميم بناء     :ىالنقد الثان 

ـ ة ن طريقإمحدد فى  مجتمع كل ى  فة  عن تكرار الظاهر  ى  إحصائ أساسى  علة  مبنية  نتائج معياري  ة دراس

نتائج  أن   هذاى   وال يعن  .ىخرأاستخدام طرق بحث    أكثر  الحاالت ال تحقق الهدف، ويكون من المناسب        

ـ  افتراضات بناء  إلى   التوصل إلى    وعندما يهدف الباحث   .ةومميزة  ذات خصوصي ة  دراسات الحال  ى  عل

  . جداايكون مناسبة  الحالدراساتأسلوب ن إنظريات ف

ومن وقت آلخر تنـتج     .ا تستهلك وقتً  ة،المالحظى  علة  قائمة  مشاركى  مثل أ ة  الحالة  ن دراس إف: خيراأو

اكم ـ    إلى   لذلك يضطر الباحثون  . يصعب تلخيصها ى   من البيانات الكيفية الت    ا كبير ى االنتظار سنين حت

ـ ة  المشكل هذهى  عل للتغلب و .ةتكون غالبا ضعيف  ى  النتائج، والت  إلى   يصل البحث  ن بعـض الكتـاب     إف

  .لتوصيل المعلوماتة  غير تقليديايجربون طرقً

  

  ةالحالة  دراسإجراء ٣-٦-٥

 ومع ذلك   .ةللمسح والتجرب ة  التقليديساليب  األى  باق  دقيقا ومحددا مثل   اترتيبة  الحالة   دراس ال تتبع 

  : مراحل وهية من خالل عدة الحالة يتم تنفيذ دراس

  .تقديم التقرير/ تحليل البيانات/ جمع البيانات / االستطالعيةة دراستصميم ال

حـد   إلـى    ةوتناسب دراسات الحال  . يسأل الباحث ماذا  هو  ة  الحالة  اهتمامات دراس ى  ولأمن   :التصميم

ـ      . لماذا أو   تبدأ ب كيف  ى  الت األسئلةكبير،   ـ   ى  ويحدد السؤال الواضح للبحث الجهود الت ة تبـذل لدراس

كثيـر  ى  وف. عناصرها أو   مكوناتهاى  وما ه ة  تحلل الحال ماذا  ى  ، عل أيضا تصميم البحث     ويركز .ةالحال

جمعـت  إذا و. حداثأعدة  أو   احدثًأو   أفراد   ةتشمل عد ة  حال أو   ةفردية  حالة  من المواقف قد تكون الحال    

ة راسشكل د ى  و ف أة  واحدة  حالة  شكل دراس ى   تقدم النتائج ف   ة،بالحالة  عالقى  المعلومات عن كل فرد ذ    

 وقد تكـون    .ةللحالة  يكون من الصعب وضع حدود محدد     ى  خرأمواقف  ى   وف .ةجماعي أو   ةمتعددة  حال

  .ا منفرداحدثً أو ا معينًابرنامج أو وقت معينى فة معينة منظم أو ا محدداقرارة الحال

ى الباحثون ف يرغب  ة  وعاد. نستخدمماذا  لتحديد  ة   الوسائل المستخدم  ىحدإة  دبيات البحث المتاح  أوتعتبر  

ة السابقبحاث  األيراجع الباحث    أن   ة الجيد فكار لذلك من األ   ة،السابقبحاث  األبنتائج  أبحاثهم  نتائج  ة  مقارن

  .ىالماضى ها فؤإجراتم ى والت

ـ  أسلوب يستخدم ى الباحث الذى عل: Pilot Study: االستطالعيةة الدراس يعـد   أن ةدراسـات الحال

  .االستطالعيةة  الدراسجراءإقبل ة  للدراسانظام أو وكولبروت

ووسائل جمع المعلومات ة الحالة دراسى ات الواجب استخدامها فجراءاإل توكولوويتضمن البر

 كما يشتمل .ةمعينة منظم أو  شخص معينىتمكن من الوصول الى التة ات الضروريجراءواإل

جدول ى  علأيضا السجالت، ويشتمل إلى تمكن الباحث من الوصولى الوسائل التى توكول علوالبر

ة لدراسة مداد بالتسهيالت المطلوبالتعامل مع مشاكل اإلأساليب توكول وكما يحدد البر. لجمع البيانات
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لعمل نسخ من السجالت، ة مواقع الدراسى تصوير فة لأتوكول بتوفير ويهتم البر أن البد: مثال .ةالحال

يحدد  أن كذلك يجب. جب توافرهاويجب التأكد من وجود مكاتب للباحثين وكل االحتياجات الوا

يجب ى للمعلومات والتة سؤالها والمصادر المحتملة المطلوبة المركزي األسئلةبة البروتوكول قائم

ى يحتو أن  يجبة،الحالة دراسى فة المقابلأسلوب استخدم إذا  و.األسئلة ههذى علة جاببها لإل ةاناالستع

 إلى توكول يكون الباحث مستعدا للذهابو البرإعدادعد وب .يجب سؤالهاى الت األسئلةى توكول علوالبر

  . االستطالعيةة موقع الدراس

وتنقيتها من ة ات الميدانيجراءتصميم البحث واإلة  لتطوير عملياالستطالعيةة وتستخدم الدراس

ة الدراس أثناء تظهر بشكل غير متوقع أن كما يمكن .اتجراءاإلى ف أو التصميمى شوائب فة يأ

ة اكتشاف المشاكل المتعلق كذلك يمكن. التصميمة مرحلى لم تظهر فى ، العوامل التيةاالستطالع

  .ةللدراسة  المطلوبوبالوسائلبالتسهيالت  أو بالبروتوكول

ة نـشط أيالحظ   نألجمع البيانات و  ة  يجرب طرق مختلف   أن   للباحثة  رشادياإلة  كما تسمح الدراس  

  .ة توكول الدراسوتطوير مجال برى فة رشاديإلاة تستخدم نتائج الدراسة النهايى وفة، مختلف

  :ة دراسات الحالى قل للبيانات فاألى  مصادر عل٤يجب استخدام : Data Collection جمع البيانات

 شكل خطابات، مـذكرات،   ى  للبيانات وتكون ف   اي ثر اتمثل الوثائق مصدرDocuments:    الوثائق .١

  .وهكذا...ة  مالزم، ملصقات دعاية،اريخيسجالت ت، عمالأجلسات واجتماعات، جداول  محاضر

طرق بحـث المـسح حيـث تطلـب مـن           ة  تستخدم بعض دراسات الحال   : Interview ةالمقابل .٢

  .ةالمكثفة المسح المقابلأبحاث تستخدم بعض   وقد،اتاستقصاءى علة جاباإلالمبحوثين 

ذكـرت  ى لتوتنطبق نفس المالحظات ا : Participation / Observationةالمشارك/ةالمالحظ .٣

كـدليل    وآخر مصدر يستخدم   .ةدراسات الحال ى  علة  والمشاركة  هذا الفصل عن المالحظ   ى  سابقا ف 

 .كومبيـوتر ة  طابعى  حت أو   ثاثأة  ما، قطع أداة  مثل  ة  المصنعة  شياء المادي هو األ ة  دراسات الحال ى  ف

ـ نسان وتستخدم بشكل شائع كمصدر للبيانـات        شياء من صنع اإل   المنتجات واأل  أن   ورغم علـم  ى  ف

 .ىالجماهير عالماإلى  فة  دراسات الحال أبحاث  ى  نها نادرا ما تستخدم ف    أال  إ ،السكان والتاريخ ة  دراس

وينصح كثيـر مـن البـاحثين الـذين         . عالمباإلة  المتعلقة  القانونيبحاث  األى  ولكن غالبا تستخدم ف   

ـ يمكن  ى  للبيانات حت ة  باستخدام مصادر متعدد  ة  الحال دراساتأسلوب  يستخدمون   الجوانـب  ة  دراس

   .ةمحل الدراسة للظاهرة المتعدد

ى رفع مـستو  ى  علة  دراسات الحال أسلوب  يستخدم  ى  كما يساعد تعدد مصادر المعلومات الباحث الذ      

الباحثين الذين   إلى أن    ةالحال تدرس دراسات ى   لذلك توصلت الدراسات الت    .ةللدراسة  والقوة  المصداقي

  .مصدر واحدى  علنمن الباحثين الذين يعتمدوة مرتب ىعلأللبيانات ة يستخدمون مصادر متعدد



مناهج البحوث الكيفية   حث المشروع المقترح للبةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ١٠٥  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

ترشـد الباحـث    ة  محددة  ال توجد صيغ  ،  للبحثة  الكيفيساليب  عكس الكثيرمن األ  ى  عل: تحليل البيانات 

نه أ ورغم   .ةصعب مراحل دراسات الحال   أمن  ة  المرحل هذهتكون   أن   لذلك من المحتمل  . لتحليل البيانات 

  .ةقف دراسات الحالكل مواى من الصعب تعميم ذلك عل

  :للتحليل هيساليب أ ٣ولكن توجد 

ـ   ة   مقارن أساسى  توافق النماذج عل  ة  استراتيجيأسلوب  يقوم   :توافق النماذج ة  استراتيجي ى نمـوذج مبن

 أن  مثال، نفتـرض  . ؤالتنبى  علة  بدائل من النماذج المبني   ة  بعد أو   ؤالتنبى  على  بنموذج مبن ة  التجربى  عل

العليـا  دارة  اإلبين  ة  من اللقاءات الدوري  ة  لجديد وهو عقد سلس   ى  ادارأسلوب  استخدام   إلى   هتتجة  جريد

ـ إالتنظيم فة نظريى   عل وبناء). مستبعدين المحررين (سلين  والمرا  أو ةن الباحث قد يتنبأ بمخرجات معين

ـ اإلة   زيـاد  ،التوتر بين المراسلين والمحررين   ة   مثال ارتفاع درج   ة،فعال معين أردود    ضـعف   ة،نتاجي

من  لم تحدث ردود فعل   نه  أ إلى   ةبيانات دراسات الحال  ة  توصل الباحث من دراس   إذا  و. اف وهكذا شراإل

 وعنـدما ال يتوافـق      .ىدارالتغير اإل  يستنتج بعض النتائج عن هذا     أن   يمكننه  إالواقع، ف ى  هذا القبيل ف  

ة ولياالفتراضات األ  ىالنظر ف ة  عادإاالمر يستلزم    نإ ف ى، مع النموذج الواقع   تنبؤالى  على  النموذج المبن 

  .ةللدراس

وتفسيرها من  ة  شرح للحال  إلى   يحاول الباحث التوصل  : )التفسيرة  عملي(للبناء  ة  التحليلية  االستراتيجي

 هذهالتفسير  ة  تأخذ طريق  أن    ويمكن .ةمحل الدراس ة  سباب الظاهر أ أو   خالل تقديم توضيحات عن سبب    

بعـض   أو   عن بعض العمليـات   ة  يئمبدة  ضيحات نظري يقدم تو  أن   الباحثى  على  وبالتالة   متعدد الًشكاأ

ـ  ةالتوضيحات بنتائج دراس   هذهة  مقارن  عليه كذلك،  النتائج ـ أة  حال  أو  ثـم يراجـع التفـسيرات     ة  ولي

  .كبر عدد ممكن من المراتألة العملي هذهويكرر ة ثانية مقارنة التوضيحات، ثم يحلل حال

ن الباحث قد يضع    إ ف ة،نولوجيا االتصاالت الجديد  تكأساليب  تفشل بعض   ماذا  عندما يشرح الباحث ل   :مثال

مبد اافتراض ة صـناع ى  يدرس االكتتاب ف  ى   ولكن الباحث الذ   .اإلدارةى  الخبراء ف ة  السبب هو قل   أن   ائي

ى خـر ن مـن العوامـل األ     أ و ة،ال جزء من المشكل   إ ىماهدارة  اإلخبراء  ة  قل أن   التليفزيون قد يستنتج  

 يقوم الباحث بعـد     ى،البيان التوضيح ة  مراجعى  عل  وبناء .ىحث التسويق البة  عدم كفاء ة  للمشكلة  المسبب

المزيد مـن    إلى   ذ كان التفسير المقدم يحتاج    إليعرف  ة  المباشرة  ذاعياإلة  قمار الصناعي األة  ذلك بدراس 

  .تماماة مرضية إجاب إلى يصل الباحثى حتة هكذا تستمر العملي و.والصقلة المراجع

سالسل نقاط البيانات بـبعض     ة  يحاول الباحث مقارن   :ةتحليل السالسل الزمني  االستراتيجية التحليلية ل  

واجهت إذا   ،مثال ةالمضاد أو   ببعض االتجاهات المنافسة   أو   ليها قبل البحث  إتم التوصل   ى  النظريات الت 

سـتطرأ  ى  ت عن التغيرات الت   ؤايدرس الحالة تنب  ى  قد يضع الباحث الذ    بعض المدن إضرابا للصحف،   

ـ    إجراءالتجمعات بالنسبة لبحثهم عن المعلومات، ثم يقوم ب        هذهى  المقيمين ف سلوك  ى  عل ة  دراسـة حال

  .تؤاالتنب هذهصحة ى مدى للتعرف عل



مناهج البحوث الكيفية   حث المشروع المقترح للبةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ١٠٦  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

يتبع التقريـر شـكل      أن   شكال مختلفة، مثال، يمكن   أبة  يكتب تقرير دراسة حال    أن   يمكن :التقريرة  كتاب

  .النتائجة  ثم مناقش،راسة، النتائجالدأساليب  –تحديد المشكلة : وهيى دراسة البحث التقليد

ى الترتيب الزمنأسلوب ويناسب  .التقريرة كتابى تستخدم الطريقة غير التقليدية ف أن كما يمكن

. تقارير دراسات الحالة المقارنة بهذا األسلوبة  يمكن كتابأيضا. بعض دراسات الحالة بشكل جيد جدا

المستهدف ى المتلق هاعتبارى يضع ف أن الباحثى لالباحث، عة يختارى الذسلوب وبغض النظر عن األ

تقرير ة كتابة السياسة عن طريقى يقدم لصانعة تقرير دراسة حالة كتابة مثال تختلف طريق .للتقرير

  .ةعلمية مجلى ينشر ف



كتابة المشروع المقترح للبحث    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ١٠٧  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  

  الفصل السادس

  المشروع المقترح للبحثة كتاب
  

  

والعمليات المـستخدمة   ب  سالي األ مختلفى  ا بتدريب الطلبة عل   أساسيهتم  نه   ال ى،هذا الفصل عمل  

 . الكتابةى ف
 



     المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 
 

  ١٠٨  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 



كتابة تقارير البحث    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 

 

  ١٠٩  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  

  الفصل السابع

  تقارير البحثة كتاب
  
 

ى البحث فة ن التقرير يضع دراس، ألالمنهج العلمىى فة مهمة تقرير البحث خطوة تعتبر كتاب

رير تقة كتابة ن عمليوئدبتوبشكل عام، يجد الباحثون الم. التثبت منها أو ةمتناول المجال العام للدراس

 االلتزام أساسى للتقرير علة الصحيحة وتقوم الكتاب. كثرأ أو  بحثإجراءبعد ة سهولأكثر البحث 

 أو من الشركاتة كل شرك هتحددى النمط الذ أو ةالمجالت العلميى يضعها المحررون فى بالقواعد الت

  .عمالمنظمات األ

يغفـل   أن   وال يجب .  التقارير كلى   ويطبق هذا النمط ف    ة،يأساسجزاء  أة  خمس إلى   ويقسم التقرير 

ـ    أن   من المحتمل نه   البحث، أل  إجراءعند  ة  يخالقالباحث االعتبارات األ   ـ   ة  تؤثر كل دراس ى بحـث عل

يهتم الباحثون الذين يدرسـون      أن   كما يجب . عضويا أو   نفسيا،  آخر أو    بشكل ة، الدراس موضعفراد  األ

ضرر محتمل للعناصر   ى  لمنع حدوث أ  ة  قاهتماما كبيرا بأخذ كل االحتياطات المسب     ة  نسانيإت  موضوعا

تطلبها العناصر قيـد    ى  وتقديم المعلومات الت  ة  مر التخطيط الدقيق للدراس   ويتطلب األ . للبحثة  الخاضع

 جميع تمويل البحث، حيث يهتم   ة  خير من هذا الفصل عملي    ويوضح الجزء األ  . كمال المشروع إلة  الدراس

ة كما يناقش هذا الفصل المصادر المتنوع     . البحثى  د يلغ ن نقص التمويل ق   الباحثين بموضوع التمويل أل   

  .موراأل هذهمن ى غفال أإ وال يجب ة،المالية مداد البحث بالمعونإل

  
 
  تقارير البحث ١-٧
  

. فالمـستهد ى تحديد القارى ه Research Reportsتقرير بحث ى أة كتابى فى ولاألة الخطو

ـ . القارئ المـستهدف  ى  التقرير يتوقف عل  ى  ض ف ن شكل التقرير ونمط العر    وهذا التحديد هام أل    ى وف

  :يان من القراء ونوعان من تقارير البحثأساس يوجد نوعان على سبيل المثال عالماإلأبحاث 

تقـدم وفقـا    ى  والتة  المتخصصة  المجالت العلمي ى  تقدم للمتخصصين ف  ى  التبحاث  األتقارير   .١

  .ةصول معينأد ولقواع

  .فقطة تستخدم داخل المنظمالقرار وى متخذ إلى تقارير تقدم .٢



كتابة تقارير البحث    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 

 

  ١١٠  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

ـ ة  تحددها المجل ى  شكل وطول وتصميم التقرير مع القواعد الت      ى  يتماش أن   ويجب ـ ة  العلمي ى الت

ى قـص أبذل   عليهقراء علماء ومتخصصين مثله، إلى وعندما يقدم الباحث التقرير  . سينشر فيها التقرير  

  .التحليلأساليب  البحث وراءجإلة عليها البحث والطرق المستخدمى يبنى التة اهتمام بالنظري

  :القراراتى متخذ إلى تقديم التقارير: المثال الثانيى ف

ى كثر، حيث يفـضل بعـض متخـذ       أة  القرار تتاح للباحث مرون   ى  متخذ إلى   عند تقديم التقارير  

  يقدم املخص: يتضمن التقرير المكتوب   أن   البدة  الحال هذهى  وف. يبلغهم الباحث شفهيا بالتقرير    أن   القرار

 ى،خرأظروف  ى  وف. جانب تقرير مفصل يقدم عند الطلب      إلى   ة،مساعدة  وينشر ويوزع، ووسائل مرئي   

ـ          به قد يعد الباحث تقريرا مكتوبا ويرفق      ـ ة  ملخصا تنفيذيا مختصرا، ويضع معظم البيانـات الفني ى ف

  .ةيتميز تقرير البحث بالدق أن ىساسن الهدف األإوبغض النظر عن الموقف والقارئ، ف. مالحق

  

  

  للتقريرة ات دقيقإجراء إلى ة الحاج٢-٧
  

  :تقديم تقرير دقيق عن البحث لسببين إلى يحتاج الباحثون

ـ ى  استخدمها الباحث ف  ى  التساليب  كلما قدم تقرير البحث تفسيرات وشرحا واضحا لأل        :ولاأل  ة،الدراس

ـ    أن   الباحـث ى   وعل ،فضلأالبحث بشكل   للقارئ لفهم مشروع    ة  تتاح الفرص   أن  هتبـار اعى  يـضع ف

ـ   ى   عل ،معظم الحاالت ى   ف ،يأساسمعلومات القارئ عن مشروع البحث تعتمد بشكل         ى المعلومـات الت

لـذلك  ة،  الدراسى  فة  ات المستخدم جراء كل اإل  ة،القراء ال يفهمون، بالفطر    أن   وباعتبار. يقدمها التقرير 

  . التفاصيل هذهيقدم التقرير كل  أن يجب

ـ  جـراء استخدام اإل ة  عادإى  للراغبين ف ة   المعلومات الضروري  يقدم تقرير البحث الدقيق    :ثانيا ى ات الت

ـ        ة،يتضمن التقرير معلومات كافي    أن   لذلك يجب . استخدمها الدارس  ى  كما يجب وضـع المعلومـات ف

  .بالباحثى االتصال الشخص إلى ةدون الحاجة نتاج الدراسإة عادإلتمكين الراغبين من ة ملفات عام

  .جيالباالحترام مهما تمر العقود واألة نها تكون جديرإلهدف، فهذا اة حققت الدراسإذا و

ـ      ة  المنشورة  استخدام الدراس ة  عادللباحثين إل ة  تتاح الفرص  أن   كما يجب  ى من خـالل المعلومـات الت

ـ          .ةيحتويها تقرير الدراس   ـ   ى   ولكن قد يكون من المستحيل تحقيق ذلـك ف  وال يتمتـع    .ىالواقـع الفعل

ـ   ة   وطباع ة،صلياألة  العلمية  ل الماد كة  طباعة  المحررون برفاهي  تتـضمنها  ى  الجداول والرسومات الت

  .رشيف البياناتأ والبديل ة،حذف بعض المعلومات الهام إلى يضطرونى  وبالتال.ةالدراس

 وتخـزين بيانـات     التقريـر ة  كتابى  فة  درجات الدق ى  قصأى  توخة  الباحثين مسئولي ى  تقع عل  :ةالنتيج

ـ  ى  فة  مهمالعناصر ال ة   توضح المقترحات التالي   ة،المهم هولتسهيل هذ . بحاثهمأ  أن  يجـب ى  البحث والت



كتابة تقارير البحث    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 

 

  ١١١  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  يمكن ى،الواقع الفعل ى  بعض الحاالت، ولكن ف   ى  فة  طويلة   وقد تبدو القائم   .ةمنشورة  دراسى  تستوفيها أ 

ـ      أن   فضلأل وكمبدأ عام، من ا    .ةوقليلة  جمل قصير ى  تقدم معظم البيانات ف   أن   ى يـشتمل التقريـر عل

  .جداة  معلومات قليلوليسة معلومات كثير

  

  

  تقرير البحثة كتاب ةلي آ٣-٧
  

ـ  ة  ومحرجة  تقرير البحث مربك  ة  كتابة  طريق أن   نئوقد يشعر الباحثون المبتد     لـذلك   .ةوغير فني

يبذل البـاحثون كـل الجهـود        أن   كما يجب  .ةهداف معين ألتحقيق  ة  العلمية  صول الكتاب أتوضع قواعد   

 أيـضا  يوجـد نه  إ البحث، ف  جراءإلة   وجود طرق متنوع   ومع. ثتقرير البح ة  كتابى  لتجنب الغموض ف  

  .تقرير البحثة كتابأساليب العديد من 

الدراسات  أو   دبيات البحث أة  مراجع/  المقدمه :ةيأساسجزاء  أة  وتشمل معظم تقارير البحث خمس    

  . النتائجة مناقش/ النتائج/ ةالدراسى فة المستخدمساليب األ/ ةالسابق

  

  Introductionةالمقدم ١-٣-٧

  :تتضمن معظم المقدمات ما يلية وعاد، هايالقارئ لما يل هانتباة تلفت المقدم أن يجب

ة مشكلة  تصف خلفي ى  كاتب التقرير هو تقديم بعض المعلومات الت        به ول عمل يقوم  أ :ةبيان المشكل .١

ـ  عـن الخل   الباحث تقديم ملخـص قـصير     ى   عل ة،تاريخية  كان لموضوع البحث خلفي   إذا  و. البحث ة يف

  .لموضوع البحثة سس النظريتقرير البحث القواعد واألة تناقش مقدم أن  ويجب.ةللمشكلة التاريخي

يجيب هـذا    أن   الموضوع ويجب ة  استدعت دراس ى  سباب الت الباحث شرح األ  ى  عل :ةالمشكلة  هميأ. ٢

وقد ترجـع   بالذات؟  ة  المشكل هذهة  دراسى  قضاء وقت وجهد ف   ة  هميأى  ما ه : السؤال التالي ى  الجزء عل 

  .ةمنهجية قيم أو ةعملية قيم هل أو ماهمموضوعا نظريا  هتناول إلى البحثة هميأ

 أو  وهو الفـروض    فيه باستنتاج واضح ال لبس   ة  تختم المقدم  أن   يجب :ةالمقدمة  الهدف من الدراس  . ٣

 .ةالدراس  عليهتجيب أن يجبى سؤال البحث الذ

  

  أدبيات البحثة مراجع ٢-٣-٧

ـ    ة،دبيات الدراس ألة  التقرير هو تقديم مراجع   ى  هم ف المى  القسم الثان  دبيـات  أة   وقد تدمج مراجع

دبيات أة  ن مراجع إوكما يتضح من اسم هذا الجزء ف      . ث تقارير البح  أنواعبعض  ى  فة  البحث مع المقدم  

.  ولكن باختصار  ،هذا المجال ى  بذلها باحثون آخرون من قبل ف      ى الجهود الت  االطالع على ى  البحث تعن 



كتابة تقارير البحث    المشروع المقترح للبحثةوكتاب مناهج البحث: ٢٣/١ك 

 

  ١١٢  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

تكـون كـل     أن    ويجـب  .ىبالموضوع الحـال  ة  القوية  ص الباحث فقط الدراسات ذات العالق     حيث يلخ 

  . بموضوع البحثة ومرتبطة دبيات البحث دقيقالمراجعات أل

  :ةالدقـــ

دبيات البحث قيام الباحث باسـتخالص محـدد ودقيـق          ألة  مراجعى  ألة  يساسمن المتطلبات األ  

ـ الباحث تلخيص النقاط األ   ى   وعل .ةذات العالق ة  من الدراسات السابق  ة  للمعلومات من كل دراس    ة يساس

ـ   بـه تقدمى الذسلوب األ/ةالمستخدمة العين/ ة الغرض من اختيار الدراس:ةكل دراسى فة  التالي ة الدراس

تم اختيارهـا   ى  فقط، ثم تراجع الدراسات الت    ة  الدراسات ذات العالق  ة  ويجب مراجع  .النتائج وتفسيراتها 

  .ةبدق

  :ةالحالية بموضوع الدراسة سات السابقارتباط الدراى مد

 أن دبيات البحث مجرد استظهار للمعلومات بدون فهـم، ولكـن يجـب      أة  ال تكون مراجع  أيجب  

يوضح الباحـث    أن    والبد .ةقبيعرضها الباحث من الدراسات السا    ى  تتضمن تحليال وربطا للعناصر الت    

ـ  ى  الذى  والتنظيرى  ور الفكر  والتط ة،والدراسات الحالي ة  االرتباط بين الدراسات السابق    ة يمكن مالحظت

ة مور مـشترك أ وهل توجد ة، الدراسليهاإتوصلت  ى  التة  يساسالنتائج األ ى   وما ه  ة،الدراسات السابق ى  ف

ة من مراجع ى  الهدف النهائ ن  إ ؟ةالحالية  بالدراسة  تقدمها الدراسات السابق  ى  ات الت جاب؟ وهل ترتبط اإل   

وكيف يقـدم   ة  الجهود السابق ى   عل بناء هث كيف يمكن تطوير دراست    وهو تعرف الباح  ة  الدراسات السابق 

  .ةالحالية البحث السابق تبريرا للدراس

  

  البحثى فة الطرق المستخدم ٣-٣-٧

البحث، ة  استخدمها البحث للتعامل مع مشكل    ى  التساليب  ويوضح هذا الجزء الطرق والمداخل واأل     

  :ويشمل هذا الجزء العناصر التالية

  :التحليلى لمستخدمة فالمتغيرات ا

التحليل وصفا للعوامل المستقلة والتابعة، وشرحا لكيفيـة اختيـار          ى  تقدم المتغيرات المستخدمة ف   

العناصر ى  الدراسة وكيف تم التحكم ف    ى  ف) وجدت  إذا  (المتغيرات البارزة   ى  متغيرات الدراسة، وما ه   

ة ضـاف إوال يجب   . باب استخدامه وتوضيح أس الباحث تقديم بعض الشرح لكل عنصر       ى  وعل .الخارجية

لكـل  ى  متغير بدون تقديم أسباب تبرر استخدامه، كما يجب توضيح الوسيط واالنحراف المعيـار             ىأ

  .استدعت الضرورةإذا متغير 

  :حجم العينة

 هـذه اختيـار  ة   وشرح كيفي  ة،الدراسة  لعينة  الوحدات المكون  أو   عدد العناصر ة  الباحث كتاب ى  عل

  .بالتفصيلى العادى العشوائسلوب انحراف عن األى كما يجب توضيح أ. الوحدات أو العناصر
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  ١١٣  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  :ةخصائص العين

ـ   ى   أ ة،نمط الحيا ة  من ناحي ة  للعينة  يجب توضيح الخصائص الديموجرافي    ى تقديم الخصائص الت

ـ ،   يجب ة، للدراس اخاضعى   وعندما يكون العنصر البشر    .ةتصف العين  قـل، توضـيح الـسن      األى  عل

  .والجنس

  :ةالمنهجي

 ويتوقف مقـدار    ،جمع وتحليل البيانات  ى  استخدمت ف ى   بحث وصفا للطرق الت    ريتطلب كل تقري  

تقـدم   أن   مـثال يجـب   . القـارئ  أو   ىخصائص المتلق ى  يقدمها التقرير عل  ى  البحث الت ة  منهجية  وصف

ـ   أكثـر   البحث  ة  معلومات تفصيلية عن منهجي    ةمجالت علمي ى  تنشر ف ى  الموضوعات الت   هممـا تقدم

  .القطاع الخاصبحاث تعد ألى لتالتقارير ا

  :  البياناتمعالجة

شـكل  ى   تغيرات ف  إجراءالباحث  ى   وعل .ىتم جمعها بشكل الطبيع   ى  غالبا، ال توزع البيانات الت    

تقديم شرح   عليهسلوب  استخدام الباحث هذا األ   إذا  و. حد ما  إلى   للبياناتى  البيانات لتحقيق التوزيع العاد   

  . لذلككامل

  

  النتائج ٤-٣-٧

  :ما يليى البحث، ويشتمل عل إليه قدم الجزء الخاص بالنتائج ما توصلي

  : حليلوصف الت

اسـتخدم الباحـث    إذا  و. تحليل البيانات ى  استخدم ف ى  الذى  حصائاإلسلوب  الباحث ذكر األ  ى  عل

ـ سلوب  هذا األ  إلى   يشير الباحث  أن   ىيكفنه  إالتعامل معه، ف  ة  يتميز بسهول  أو   يا شائعا إحصائسلوبا  أ ى ف

تحليـل  ى جـر أ أو Chi- Square Analysisأسـلوب  مثل تم تحليل البيانات باستخدام ة واحدة لجم

  .استخدمهى الذى حصائكان مناسبا، يمكن للباحث تحديد البرنامج اإلإذا و. االنحراف

  :جزئينى يشمل هذا الجزء بشكل عام عل أن يجب :خيراأ

  .Regression Analysis تحليل االنحدار نتائجى والثان Variance نتائج تحليل التباين :ولاأل

  

  :وصف النتائج

ـ ى ذكر ف ى  بسؤال البحث الذ   أو   ترتبط النتائج بالفروض   أن   يجب يوضـح   أن  ويجـب .ةالمقدم

ة ضافيإت  وبعد ذلك يقدم الكاتب استنتاجا    . البحثى  الكاتب كيف تدعم النتائج الفروض وكيف تجيب عل       

ة حذف التفسيرات ومناقش  ة   المجالت العلمي  ىن الباحثين ومحرر   ويقترح كثير م   .ةيساسللنتائج األ ة  مكمل

قتصر يهذا الجزء يجب أال  أن آخرونى وير. فقط ن يعرض الكاتب الحقائقأالنتائج من هذا الجزء، و

ـ ى ويسم. النتائج ه تفسيرات وشرحا لما تتضمن   أيضايقدم   أن   رقام بل يجب  تقديم األ ى  عل ى هذا الجزء ف
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  ١١٤  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

ـ  هنموذج الستخدام ى   ويتوقف اختيار أ   .ةبالنتائج والمناقش ة  القصيربحاث  األبعض   الهـدف مـن    ى  عل

  .النشرة التقرير ووسيل

  

  :Tables الجداول

عدد ممكن من الجدوال والخـرائط       أقل   تقديم  عليه ةعملية  مجل إلى   عندما يقدم الباحث الموضوع   

القـراء يقلبـون    أن   هاعتبارى  يضع ف  أن   الباحثى   وعل .ىخرالبيانات األ والرسومات وطرق عرض    

تكون الجـداول    أن   لذلك يجب . للجداولى  الصفحات بحثا عن الجداول وقد ال يقرأون النص التوضيح        

  .ةعن الفكرة ومعبرة واضح

  

  تائجالنة مناقش ٥-٣-٧

العناصر ى  وتشتمل عل ة  هميمن األ ة  عالية  درجى  على  النتائج آخر جزء من التقرير، وه     ة  مناقش

  :ةالتالي

  .ةللدراسة ديم موجزا للنتائج الرئيسي وهو تق:الملخص

  :النتائج وتفسير ما تتضمنهة مناقش

ـ   ة  النتائج مع النظري  ى  النتائج؟ وهل تتماش  ى  تعنماذا  يناقش هذا الجزء من التقرير       ة والبحث؟ وما عالق

الباحث تقديم شـرح    ى  ال تدعهما، عل   أو   ةالحالية  النتائج بما حدث؟ وعندما تتعارض النتائج مع النظري       

  .للنتائجى للنموذج الحال

  

  : ةقيود الدراس

قـد تكـون    نه  التقرير، أل ى  فة  من خالل عرض بعض قيود الدراس     ة  نتائج الدراس ة  يجب معالج 

ـ    الًرجعت قلي ى  ات الت جابقد يكون معدل اإل    أو   ة،محددة  الدراسى  فة  المستخدمة  العين ة  وقد تكون عملي

  .البحثى ف فعبنقاط الضة الباحث وضع قائمى لذلك عل. البيانات تأثرت ببعض الشوائبة معالج

  

  :ةمستقبليأبحاث اقتراحات ب

تكـشف عـن    بحاث  األن معظم   إسؤال البحث، ف  ى  علة  إجابمن  ة  الدراس هما تقدم  إلى   ةضافباإل

ـ ة  مـستقبلي أبحـاث   تكون االقتراحات ب   أن   ةمع مراعا . يجب دراستها واستكشافها  ة  مهمة  سئلأ ة مرتبط

  .وقابلة للتطبيقبالموضوع 
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  ١١٥  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  ةالكتابأسلوب  ٤-٧
  

ـ     ة  متخصصة  مجالت عملي ى  تنشر ف ى  التقارير الت ة  تختلف متطلبات كتاب   ة عـن متطلبـات كتاب

التقـارير  ة   لذلك يوجد نوعان من القواعد لكتاب      .ةالتقارير الحكومي  أو   عمالتقدم لقطاع األ  ى  التقارير الت 

  .ةعمال والحكومقطاع األى القرار ف ىتقدم لمتخذى والتقارير التة متخصصة مجالت عملي إلى ةالمقدم

  

  :ةللمجالت العلمية التقارير المقدمة قواعد كتاب

  

  ة العلميالمجالت إلى ةالتقارير المقدمة لكتابة يساسرشادات األاإل ١-٤-٧

، وغالبا تكتب تقارير ة استخدام حروف الملكيأيضانا ونحن وتجنب أب استخدام ضمير المتكلم تجن .١

 ،وهكذا .....عشوائيا، ويقدم الموضوع أ للباحث بحاث األت ارائب مثل اختببضمير الغابحاث األ

  . اتقييم أو ال عندما يقدم الموضوع تعليقاتإنا أوال يجب استخدام ضمير المتكلم 

شـكل   أو   ةخريط أو   رسم أو    يجب وضع كل جدول    ة،علمية  مجلى  للنشر ف ة  بحثية  عند تقديم ورق   .٢

شكال والجـداول،   تطبع صفحات األ  ة  ن شرك إالموضوع للنشر ف  قبل  إذا  نه   أل ة،مستقلة  صفحى  ف

 أو  الجـداول  أو    ال توضع التقـارير    ،اإلدارةتقارير  ى  وف( تطبع النص المكتوب    ى  خرأة  وشرك

 . )ةصفحات مستقلى  توضع فاأساس( جدا مةهمكانت إذا ال إالنص ى فى خرشكال العرض األأ

رشـادات قواعـد   اإل هـذه وتحدد . الكتاب إلى ةلميعة توجهها كل جريد  ى  اقرأ ارشادات النشر الت    .٣

 ،وهكذا .....تقدم  ى  المراجع، عدد النسخ الت   ة  شكال الهوامش قائم  أ ة،المقبولة  لنمط الكتاب ة  محدد

ـ     ة  رشادات من فرص  اإل هذهى  السير عل ى  وقد يضعف عدم توفيق الباحث ف       هقبـول تقريـر بحث

  .تتم التعديالت ىقل، قد يتأخر نشر التقرير حتاألى عل أو للنشر،

. وهكـذا  .....جزاءشكال، عناوين األ  عرض الجداول والخرائط واأل   ى  فى  حصائالتزم بالتناسق اإل   .٤

  .ترقم بالتتابع أن  كما يجبايكون شكل كل الجداول واحد أن  يجب،مثال

يـصف العنـوان     أن   تعرضها، ويجب ى  شكال الت لكل األ ى  وعناوين ذات معن  ة  سماء واضح أضع   .٥

ى يقدمها وعالجها ف  ى  التة  يصف العنوان الماد   أن    كما يجب  .ةالشكل بدق  أو   ةلخريطا أو   الجداول

  .ةالتقرير بدق

وذلك بتجنب الكلمات والجمل    . مكانمكان، وقدم وصفا بسيطا بقدر اإل     بقدر اإل ة  بسيطة  استخدم لغ  .٦

 شـرح ة  العلمية  ن الهدف من الكتاب   وب، أل تزيد عن المطل  ى  والتة  والمصطلحات غير الضروري  

 .ةودقة النتائج بوضوح وبساط
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  ١١٦  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

مـثال مـن    . للمجهولى  المبنأسلوب  للمعلوم وليس   ى  المبنى  اللغوسلوب  مكان األ  بقدر اإل  ،استخدم .٧

 ويجعل  .ىلإالباحثين  ة  تكتب تم التوصل بواسط    أن   ىعل ..... إلى    توصل الباحثون  :ةفضل كتاب األ

 .من الكلمات أقل الب عددكما يتطة متعأكثر ة للمعلوم القراءى المبنى اللغوسلوب األ

صيل فـى   حتى الباحثين شديدى التدقيق والذين يهتمون بالتفا      نه   أل ة،راجع بدقة ما كتب بعد الطباع      .٨

ويجـب  . خطاء فى تجميع المادة العلمية ووضعها كنص مكتـوب        أ نمجالهم العملى، قد يرتكبو   

 عدة مرات للتأكد مـن      ،اإلدارةمراجعة   أو    التى تستهدف النشر   ة،مراجعة كل النصوص المكتوب   

  .دقتها

  :ةاعتبارات متنوع

  .ةعرقي أو ةيمكن تفسيرها بأنها جنسيى شارات التاإل أو تجنب الجمل -

ـ   ى  قد يؤثر مجرد وضع رقم واحد ف      نه   أل  ،راجع كل البيانات للتأكد من دقتها      - ى موقع خطأ عل

  .ةنتائج الدراس

  .غة العاميةلالوتجنب ة المقبولة استخدم قواعد اللغ -

  .التقريرى ف هباحث استفدت منى بفضل أة شاد الشكر واإلقدم -

  .ةالمساعد أو المزيد من المعلوماتى الحصول علة مكانيإاكتب الهوامش لتأمين  -

  

  ةعمال والحكوممجال األى القرار فى التقرير لمتخذة كتاب ٢-٤-٧

  :ما يلية ومعمال والحكمجال األى القرار فى يقدم لمتخذ ىالتقرير الذة رشادات كتابإتشمل 

ـ ى  القرار مشغولون، وقد ال يقرأون أ     ى  ن متخذ أل،  التقرير، اكتب ملخصا تنفيذيا   ة  بدايى  ف .١ ى ش

 .ىالملخـص التنفيـذ    إلى   اهتمام كبير  هلذلك يجب توجي   ،ىالملخص التنفيذ ى  التقرير سو ى  ف

  :كالتالي

 .ةالموضوع واعرض النتائج بسرع إلى ةادخل مباشر. أ

 .ال يفهمها متخذ القرارة مصطلحات علمي أو الفاظًأوال تستخدم ة ددومحة واضحة استخدم لغ. ب

ن ما يزيد عن صفحتين ال      ألة  واحدة  يزيد الملخص عن صفح    أن   اكتب باختصار، وال يجب   . ج

  .يعتبر ملخصا

يقتصر جـسم    أن    ويجب ى،الملحق الفن ى  فساليب  للطرق واأل ة  والمعقدة  ضع المناقشات المطول   .٢

  .اتجراء لإلملخصى التقرير عل

ى ن الكثيرين من متخذأل. ،تحديدا واضحا ومن السهل فهمها    ة  محددة  تحليل كمي أساليب  استخدم   .٣

الباحث تقـديم التحليـل     ى   وعل .ةالمعقدة  يحصائات اإل جراءباإلة  كافية  درايى  القرار ليسوا عل  

ـ   ة،متقدمة  يإحصائات  إجراءاستخدام  ة  ذ استدعت الضرور  إو. بشكل مبسط ى  ساساأل ى  اشرح ف
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  ١١٧  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

سـلوب  ارفق بالتقرير ملحقا فنيا آخر يصف األ      . النتائجى  تعنماذا  و هتم عمل ماذا   سم التقرير ج

 .بالتفصيلى حصائاإل

تكـون  ى  وحت.ةالمناسبى عندما تستدع أو  مر ذلك األى  شكال والخرائط حينما يستدع   استخدم األ  .٤

ظهار إحها و جدول دون توضي  ى   التكتب معلومات ف   ة،معناها ومفهوم ى  وضوحا ف أكثر  النتائج  

 .هميتها وشرحهاأ

ليهـا  إتوصـل   ى  لذلك ضع النتائج الت   . سئلتهمات أل إجابيقدم  ى  يفضل متخذو القرار البحث الذ     .٥

 .آخر جزء من التقريرى يجب القيام بها فى كان ذلك مناسبا، وضع التوصيات التإذا الباحثون، 

  

  

  يات البحثأخالق ٥-٧
  

يفعلون، تفحـص مـا     ماذا  تسألهم  : ظات عن البشر  مالحى  علة  االجتماعيبحاث  األتشتمل معظم   

. حقوق المشاركين لم تنتهـك     أن   الباحث تأكيد ى   لذلك عل  ة، مؤكد اللبشر حقوقً  أن   وباعتبار. يقومون به 

ـ ى  لذلك من الضرور  . االعتبارى  فة  يخالقخذ الجوانب األ  أب  مما يتطل  لخطـأ  بـين الـصح وا    ة  التفرق

ة توجد سلسل ،  وبدال من ذلك  . موراأل هذهلة  د تعريفات عالمي  سف ال توج  ولأل. والمناسب وغير المناسب  

ى  معظم العاملين ف   ، وافق عليها  ،قلاألى  عل، أو   ومقترحات صدق عليها  ة  والعامة  رشادات الواسع من اإل 

يثـار، ولكنهـا    أن يمكـن ى قأخالمر ألكل ة إجابرشادات ال تقدم  اإل هذه أن   ةمع مالحظ . البحثة  مهن

  .موراأل هذهلة نتباها ويقظاأكثر تجعل الباحثين 

 امـورً أنهـا تمـس   أالبحث يفترض   ى  لبعض المواقف ف  ة  المبادئ، نعرض قائم   هذهوقبل استعراض   

  : ةيخالقأ

، ويقول لهم   مقررةة  الذين يدرسون ماد  ة  الطلبى   عل استقصاءة  كبيرة  جامعى  عندما يوزع باحث ف    .١

  .ةالمادى  درجات فنو سيفقداالستقصاءلم يكلموا إذا 

ـ  أبالبريد عن الحضور   اباحث مسح ى   يجر عندما .٢ ويحـدد  . اكـس ة شـع ألة مام صـور الحرك

وبدون علم المبحوثين، يـضع الباحـث       . اتجاباإلى  سماء المبحوثين ال تذكر ف    أ أن   االستقصاء

المرسـل مـن    ى  المبحوث، ويتمكن الباحث من التعرف عل      هف عندما يرسل  وظرمالى  علة  عالم

 .ةخالل العالم

مـن بعـض    ة  مناظر قليل ة  المطلوب مشاهد ن  إ  ويقول للمشاركين  ة،حث لتجرب عندما يسجل البا   .٣

 مـن المـشاهد     االمبحوثين عدد ى  قد يعرض عل   هالوقت الحاضر، ولكن  ى  تعرض ف ى  فالم الت األ

 .والعنفة الدموي
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  ١١٨  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

ـ   ى  طفال مشاهد لعروض عنف ف    من األ ة  مجموعى  باحث يعرض عل   .٤ ى التليفزيون، ويعرض عل

ملعـب   إلى   طفاليرسل األ ة  وبعد المشاهد . مشاهد عنف ى  على  توبرامج ال تح  ى  خرأة  مجموع

 سلوك عنف يقوم  ة  الملعب ثم يسجل كل حال    ى  طفال الموجودين ف  عام ويطلب منهم اللعب مع األ     

 .طفال الصغار الذين خضعوا للبحثاأل به

ـ   من كتاباتهم لأل  ة  ما، يطلب الباحث من المشاركين تقديم عين      ة  تجربى  ف .٥  يقـدمونها ى  خبـار الت

 عمل سـينال    نسيقدم احس ى  الفرد الذ  أن    ويجعلهم يعتقدون  ة،كبيرة  جريدى  ين ف يللمديرين التنفيذ 

قدمها جميـع   ى  عمال الت األة  وينتقد بشد ة  التجربى  فى  ويشترك المدير التنفيذ  ة  الجريدى  فة  وظيف

 .المشاركين

  .ةتصميم الدراسى فة يقخالأخطاء أة السابقة مثليجب اعتبار األ

  

  

  ةالعامة يخالقدئ األ المبا٦-٧
  

ـ أقـل،   األى  عل،  مجال البحث، ولكن يوجد   ى  فة  يأخالقمن الصعب وضع مبادئ      مبـادئ  ة  ربع

  .ة يات ذات العالقخالقاألة من دراسة مستخلصة رئيسي

  م التقرير الذاتي؟ أهل المبدأ االستقالل  :ولالمبدأ األ

ارات اآلخـرين، كمـا يجـب       ق وقيم وقر  الباحث باحترام حقو  ة  من المهم مطالب  نه   أ ،يقرر هذا المفهوم  

ى علة  بالموافقاإلقرار   إجراء مثال يجب استخدام     ،تصرف ما بتدفع الشخص للقيام    ى  سباب الت احترام األ 

  . ات البحثإجراءمن قبل المشاركين كأحد ة المشارك

ـ يذاء، أل دم اإل هو ع ة  العلوم االجتماعي أبحاث  ى  فى  الثانى  خالقالمبدأ األ  :المبدأ الثاني  ـ   ه  ن  أمـن الخط

   .عمدأى ذاآلخرين باألة صابإ

. الـضرر بـاآلخرين    لحـاق إعـدم    أو   يذاءحسان مرادفا لعدم اإل   المبدأ الثالث يعتبر اإل    :المبدأ الثالث 

حسان اإل: ويعمل المبدآن . خرينلألة  ضرر موجود لتقديم المنفع   ة  لزاإب يا ايجاب احسان التزام ويتطلب اإل 

 هضـرار البحـث بفوائـد     أمخاطر و ة  موازنى  يعمل باستمرار عل   أن   الباحثى  وعل. يذاء معا وعدم اإل 

  .ةالنظرية تنقي أو المعلوماتة الباحث االختيار بين زيادى  مثال عل.ةالمحتمل

 حيث يؤكد   .ةهو مبدأ العدال  ة  بالعلوم االجتماعي ،  حياناأيرتبط  ى  الرابع الذ ى  خالقالمبدأ األ  :المبدأ الرابع 

طار هـذا   إى   وف .ةجوانب معين ى  ين ف المتساوفراد  األة  معاملى  فة  المساواة  ي حتم ،بشكل عام ،  هذا المبدأ 

بحاث األتستفيد كل    أن    ويجب .ةالسياسات الجديد  أو   البرامجتقييم  عند  ة  لاديجب تطبيق مبدأ الع   ،  الوضع

علم جديد للت أسلوب  عدم االعتراف بفوائد    ى  خالق وكمثال للوضع غير األ    .ةيجابيمن النتائج اإل  ة  المتساوي
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  ١١٩  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

ـ   ة  مقارنة  الحاكمة  المجموعى  ليكونوا عناصر ف  ،  صالأطفال الذين تم اختيارهم،     لأل ة بما يقدم للمجموع

ـ     أن    ويجب .ةالتجربيبة  ات المجموع إجراءطبقت عليها   ى  الت  مـن ة  االسـتفاد ى  يشترك كل المؤهلين ف

الدراسـات  ى  باحثى  نه، عل أفمن الواضح   ،  التعميمة  وبالرغم من صعوب  . تحققها مؤهالتهم ى  المزايا الت 

ـ ة  العناصر الخاضع  هتجاى  خالقمن القواعد لتأكيد التزامهم األ    ة  مجموعى  السير عل االجتماعية    ةللدراس

  .المبحوثين هتجاأو 

  :للسلوكة المعمل وقدم المبادئ التاليأسلوب ) ١٩٦٧(  Cookناقش 

  .ةالمشاركى علفراد ال تجبر األ .١

  .وموافقتهمالبحث دون معرفتهم ى ففراد ال تشرك األ .٢

  .البحثة عن المشاركين طبيع ال تخف .٣

  .البحثة المشارك بخصوص طبيعى ال تكذب عل .٤

 .القيام بتصرفات تجعلهم يشعرون بعدم االحترام النفسهم إلى ال تدفع المشاركين .٥

 .اتخاذ القرارى حق الفرد فى عل ال تعتد .٦

  .ىعقل أو ى جسمانغطضى ال تعرض المشاركين أل .٧

  . المشاركينخصوصية ال تنتهك .٨

  .الضابطةالمجموعات ى ال تحجب المنافع عن المشاركين ف .٩

 .بدأء االهتمام واالحترامإالمشاركين بعدالة وة معاملى ال تفشل ف .١٠

  

  

  المشاركةى بالموافقة علاإلقرار و يةالتطوعلمشاركة ا ٧-٧
  

ى ف همشاركتى  ينهى  حت أو   ،مشروع بحث ى  أى  ف همشاركتى  يخفض من مستو   أن   من حق الفرد  

 وال يقبـل    ة،تركيز تطوعي ة  جماع أو   امسحة  تجربى  أى  تكون المشاركة ف  ة  وعاد. وقتى  أى  البحث ف 

ـ ة لذين يشغلون مواقع تتيح لهم سـلط يكون الباحثون ا أن  ويجب.هكرانوع من اإل ى  أ العناصـر  ى عل

ـ  كمـا (للمشاركين،   هكراإ أو   جبارإى  أى  سلوكهم عل ى  ال ينطو أمنتبهين ويقظين   ة  المشارك مثـال  ى   ف

الباحـث   أن   افتراضى  المثال السابق، عل  ى  فى  وحت. )ةالجامعة  طلبى   عل استقصاءيوزع  ى  الباحث الذ 

مثل هذا  ى  ف. لن يصدقوه ة   من الطلب  ان كثير إدرجاتهم، ف ى  عدم مشاركتهم لن تؤثر عل     أن   ةسيقول للطلب 

ة من الغرف ة  السلطن يخرج الشخص صاحب     أو،  سماءأ بدون ذكر    االستقصاءيكون   أن   الموقف ينصح 

  .االستقصاءى علة جاباإلعند 
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  ١٢٠  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

  :ةالتطوعية المشارك

ـ نه  أل. التليفون أو   مسح البريد  همما يثير  أقل   ةيأخالق امورأة  التطوعية  تثير المشارك  مـسح  ى  ف

 للقولى  وال داع . البحثى  ف هلغاء مشاركت إ أو   ةنهاء المكامل إى  البريد يكون المبحوث حرا ف     أو   التليفون

ة عطـائهم فكـر  إمن خالل  ة  المشاركى  للبحث عل ة  غراء العناصر الخاضع  إال يحاول   ألباحث  اى  علن  إ

يطلـب مـن الـذين       أو   .هميتهأهداف البحث و  أى  فة  المبالغ أو   البحثة  راعية  عن الشرك ة  غير حقيقي 

ثين ن لقسم المعلومات لتضليل المبحـو     ونهم ممثل أنفسهم ب أيعرفوا   أن   ةالتليفونية   المقابل إجراءيقومون ب 

حصاءات الـسكان   إشكل  ى   ف االستقصاءال يوضع   أوبالمثل، يجب   . لبحث ممول حكوميا  ليعتقدوا بأن ا  

ـ  أو   ىات الضمان االجتمـاع   استقصاءشكل  ى  ف أو   شكل نماذج دفع الضرائب   ى  ف أو   ةالتقليدي ـ أى  ف ة ي

  .ىخرأة حكومية شكال رسميأ

  .ةالمشاركى علة قبالموافاإلقرار ة بشكل كبير بفكرة التطوعية وترتبط المشارك

معلومات، بشكل كاف، عـن المـشروع       ة  معرف إلى   مشروع البحث ى  للتطوع ف فراد  ويحتاج األ 

ـ ى   العناصر المحتمل مشاركتها ف    إعالمة  الباحثين مسئولي ى  وتقع عل . ايكون قرارهم سليم  ى  حت ة الدراس

فـراد  ألقنـاع ا  بـشكل معقـول إل    ة  تكون مقبول  أن   يمكنى  عن كل خصائص وصفات المشروع والت     

ـ   نه  أ أو   ة دقيق ٤٥ة  قد تستمر لمد  ة  المقابل أن   يعلم المبحوثون  أن    ويجب .ةبالمشارك ة مطلوب منهم مقابل

بحـث  ى  وف. فرادأمعهم ك ة  تليفونية  مقابل إلى   مر البريد ربما يحتاج األ    استقصاءبعد استكمال    أو   ة،ثاني

لمـشاركين وتحـذير العناصـر       ا مـن ة  بالموافقاإلقرار  ى  مر حصول الباحث عل    يستلزم األ  ة،التجرب

ـ   ة  مور غير سار  أة  يأ أو   ةزعاج محتمل للراح  إى  من أ ة  للدراسة  عالخاض  كـذلك   .ةقد تتضمنها التجرب

 وأى  مؤثر سمع ى  أل أو   ةكهربية  صدمى  تعرض أل كانت ست إذا  ة  للدراسة  يجب تبليغ العناصر الخاضع   

للقياس غير  أسلوب  ى  صف لهم أ  يو أن   كما يجب . إجراءى   من أ  ننهم قد يعانو  أ أو   غير محبب، ى  مرئ

ـ     ى  الت األسئلةعن كل   ة  جاباإلالباحثين االلتزام ب  ى  وعل .معتاد سوف يستخدم   ى يثيرهـا المـشاركون ف

  : هىخداع مشاكلى أتتضمن ى التة وتسبب التجرب .والصدق ةانمكبر قدر من األأبة الدراس

 جـراء كون الخداع ضروريا إل   وعندما ي . ةقرار بالموافق إى  للحصول عل ة  بالنسب :األولىالمشكلة  

بـأنهم قـد    ة  ستخضع للدراس ى  خبار العناصر الت  إهل القائم بالبحث ملزم ب    : السؤال هنا يكون    ة،التجرب

؟ وهل يؤثر ذلـك،     ةالتجربى  المشاركين ف ى   وهل يؤثر هذا التصريح عل     ة،القيام بالتجرب  أثناء   نيضللو

خبـار العناصـر   إحل وسـط وهـو    إلى لالباحث الوصوى  ؟ وهل يجب عل   ةنتائج التجرب ى  بدوره،عل

  ؟نعض المشاركين وليس كلهم قد يضللوب أن البحثى المحتمل مشاركتها ف

  

ـ       يجب اإل ى  تحديد مقدار المعلومات الت   ى  ه :ةالثانية  المشكل ى فصاح بها عن المشروع للحـصول عل

ـ وضع مستويات لإل   تتضمنة  التجربن  إ القولى   وهل يكف  .ةقرار بالموافق إ ـ ات التج عالن م مـن   أة  اري

إذا الختبار مـا    ة  مصممة  التجرب أن   ةبالغ العناصر المشارك  إالقول السابق،   إلى   باإلضافة   ى،الضرور
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  ١٢١  لى التعليم العالىإالطرق المؤدية 
 

 .المنخفض IQSى  عن ذو ة  مختلفة  ات تجاري إعالن المرتفع تفضل    IQS ذاتة  كانت العناصر المشارك  

: فـساد النتـائج  إشف عن كل شئ عن المشروع خوفا من  قد ال يستطيع الباحث الك    ى  خرأ مواقفى  وف

 ة،ات التجاري عالناإلتقييم  ى  الزمالء عل  هيمارسى  تأثير الضغط الذ  ة   عندما يستهدف البحث دراس    ،مثال

  .ةالتجربى هذا الشكل من االستكشاف قد يغير سلوك المشاركين ف إلى ن تحويل الموضوعإف

 .ةات غير المثقف  الجماعى  عل عالماإلتدرس تأثير   ى  التبحاث  األى  ومن المحتمل حدوث مشاكل ف    

ـ ة  ما يقال لهم بشأن الدراس    ة  للدراسة  المجتمعات، قد ال تفهم العناصر الخاضع      هذهى  فنه  أل  ة،المقترح

تخزين بيانـات   ى  فة   قد ال يستطيع كثير من الناس فهم الهدف من السري          ة،المجتمعات المثقف ى  فى  وحت

 مقدما،،  مام الباحث أقد ال يتضح    ،  كذلإلى   باإلضافة   .تسجيلة  شرطأ أو   ديسكات كومبيوتر ى  المسح عل 

وباعتبار . المسح يزعجها نفسيا   أو   ةجزءا من التجرب   أن   ىقد تر ة  للدراسة  بعض العناصر الخاضع  أن  

نه أة  مريكيواقف، اقترحت المنظمة النفسية األ    كل الم ى  علة  بالموافقاإلقرار  ينطبق   أن   من المستحيل نه  أ

ـ  ى  وخير العناصر الت  ة  وراحة   لتحقيق سعاد  الجهدة  مواصلة  الباحثين مسئولي ى  تقع عل  ة خضعت للدراس

ـ        . جمع البيانات ة  بعد استكمال عملي   . للمـشاركين  هوتقدم نتائج البحث بعض المؤشرات عما يجب قول

وصف عام للتجربة وما هـو متوقـع مـنهم،          ة  معرفى  البحث ف ى  وغالبا ترغب العناصر المشاركة ف    

جربة، وما هـو الهـدف مـن        يتضمن خطرأ، وكم تستمر الت    مر  كان األ إذا  ة  معرفى  وكذلك يرغبون ف  

لمـا يقـال    ة  ويختلف الباحثون بالنـسب   . المسحى  المشاركة ف ة  التبليغ بالموافقة، وأهمي  ة  هميأالتجربة و 

يتبعها البحث والقـائمين    ى  التة  مسح، تقريبا، الجه  ى  أى  فة  وتحدد المقدم . المسحة  مقدمى  ين ف مبحوثلل

ـ ة  معلومات عن الجه  ة  قدم وصفا لموضوع البحث، وقليال ما تقدم المقدم       باالسم، كما ت  ة  بالمقابل ة الممول

كانـت  إذا  المـسح ومـا     ة  يـستغرق ى  الوقت الذ  و ذكر االسم  أو   البحثى  فة  للبحث، وضمانات السري  

   .ةتطوعية المشارك

  

تكـون   أن   ويحب. يجب الحصول عليها  ى  التة  االعتبار شكل الموافق  ى  يوضع ف  أن   يجب :خيراأ

ـ         أيضاو. حكومياة  بعض برامج البحث الممول   ى  فة  كتابية  وافقالم ة  قد تطلب كثير مـن لجـان مراجع

غير   عليه شكل نموذج موقع  ى  فة  تعتبر الموافق ة  مواقف كبير ى   وف .ةكتابية  موافقة  الجامعى  فبحاث  األ

فيها النماذج  تعتبر  ى  الحاالت الت  و ،ة مثل مواقف مسح التليفون، مسح البريد، المقابالت الشخصي        ة،عملي

وجهـا  ة  المقابلى  فة  للمشارك له   كدافع هوعد بعدم ذكر اسم   ى  مثال المبحوث الذ   .ةا للسري انتهاكًة  الموقع

ـ  ة  ن موافق مر مشكوك فيه، أل   األن  إ ف ة،قرار بالموافق إى  يوقع عل  أن   هطلب من إذا   هلوج ى المبحوث عل

  .ة ضمنيا بالموافقاقرارإتعتبر ة الحال هذهى فة المقابل
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  والخداعاإلخفاء  ٨-٧
  

هو حجب معلومات   اإلخفاء  و. والخداعاإلخفاء  مواقف تتطلب   ة  التجريبيبحاث  األ هتواجما  غالبا  

ـ   أو   ةعطاء معلومات كاذب  إالخداع هو تعمد    بينما  ،  ةللدراسة  عن العناصر الخاضع  ة  معين  .ةغير حقيقي

  .ةيأخالقمرين مشاكل ويثير كال األ

العناصـر  ى  علة  يكذب القائمون بالتجرب   أن   من الخطأ نه  أكل عام   الشعور بش مشكلة  تتمثل هنا   و

ة الخداع يحول العناصـر الخاضـع      أن   لتلك الممارسات ة  والنقد الموج . يخدعوهم أو   ةللتجربة  الخاضع

قد ،  ذلكإلى   باإلضافة   .شياء يتم التالعب بها مما يحط من قدر المشارك        أ إلى   امن كونها بشر  ة  للدراس

 .ىخـر أأبحاث  مشروعات  ى  فى  خرأة  توقعهم الخداع مر   إلى   ةللدراسة  ر الخاضع خداع العناص ى  يؤد

ـ   أو ةللدراسة الشك بين العناصر الخاضع  ة  ارتفاع نسب  إلى   قل،األى  وتوصلت دراستان عل   ى البحـث ف

  .العليا بعد تعرضهم للخداع المدارس

ـ   مـن   ة   معين أنواع إجراءال يمكن   نه  إ يقول بعض الباحثين     ى،أخرة  ومن ناحي  ى الدراسـات عل

يلحق بالمخدوعين من خـالل     ى  يمكن تجاوز الضرر الذ   نه  أطالق بدون استخدام الخداع، ويدعون      اإل

ـ   هذهمثل  ى   ويستند الباحثون عل   .ةالعلمية  يحققها البحث للمعرف  ى  الفوائد الت   أو  رفـض ى  المناقشات ف

  .قبول األخطاء

ـ  ىزعاجا ف إ أقل   ةخالفيأة  مشكلاإلخفاء  وبشكل عام، يعتبر     ة تزويـد العناصـر الخاضـع     ة  حال

ى عل ةانمأبة  جاباإلكما يجب   . من عدمه ة  بالموافقاإلقرار  تسمح لهم ب  ى  والتة  بالمعلومات الكافي ة  للدراس

غير واضـح    أو   الخداع بشكل مشوش  أسلوب  وال يجب استخدام    . ةللدراسة  العناصر الخاضع ة  سئلأكل  

ـ ى  فى   تكتيك إجراءتخدام الخداع ك  يقرر الباحث اس   أن   غير مميز، ولذلك يقترح قبل     أو   عليـه  ة،التجرب

  :األسئلة هذهة مراجع

 الدراسة المقترحة؟ة ما أهمي -

 تقدم نفس المعلومات؟ أن للخداع يمكنة ات بديلإجراءهل توجد  -

 الخداع؟ة درجة حد أو ةشدى ما مد -

كتبت الرسـالة التاليـة ليقرأهـا    ، New York Timesة جريدى دراسة تجريبية نشرت فى ف -

ـ   ى  صمم االختبار لقياس الميول االنتخارية الكامنة لـد       : لمبحوثونا خـضعت  ى  العناصـر الت

 . لالختبار
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ى خالقللتبرير األ ى  شروط ضرورية تكف  ة  قواعد عبارة عن خمس   ة  مجموع) ١٩٨٢( ELMS مقد

  :العلوم االجتماعيةأبحاث ى للخداع ف

 . المطلوبةالمعلوماتى معقولة للحصول على أخرة عندما ال توجد طريق -

 .تلحق بالعناصر الخاضعة للدراسة أن عندما تفوق الفوائد المحتملة للبحث األضرار المحتمل -

وقت بدون  ى  أى  االنسحاب من الدراسة ف   ة  عندما تكون العناصر الخاضعة للدراسة لديها حري       -

 .عقوبة 

 .مؤقتاللعناصر الخاضعة للدراسة  هالمحتمل حدوثى النفس أو ىعندما يكون الضرر العضو -

عن الخداع، وعنـدما  ة يساسكل المعلومات األ  ى  عندما تحصل العناصر الخاضعة للدراسة عل      -

 .ات البحث متاحة للمراجعة العامةإجراءتكون 

ـ ى  عندما تجـر   أو   تمر بها الدراسة  ى  لتخطيط المراحل الت  ة  ويقدم الباحثون نصائح جيد     ة،تجرب

ة الباحـث مـسئولي   ى  وتقع عل . خداع أو   خفاءإى  لتشتمل ع ى  التجارب الت  أو   خاصة بالنسبة للدراسات  

تكون المعلومـات المقدمـة للعناصـر        أن   ويجب. تخضع للدراسة ى  العناصر الت  إلى   تقديم المعلومات 

ـ  أو   ىالتعامل التجريب ة  تأثيرات حدثت نتيج  ى  أة  زالإلة  الخاضعة للدراسة كافي   جانـب مـن    ى  أة  نتيج

ة المتوقعة  همياألى  والتركيز عل ة  للدراسة  عناصر الخاضع الة  سئلأى  علة  جاباإل ويجب   .ةجوانب التجرب 

  .ةعالية  بدرجاالجتماعيينين بين الباحثين مبحوثتقديم المعلومات للأسلوب  وينتشر .ةللتجرب

  

  

  ةالخصوصية  حماي٩-٧
  

ـ   أالمسح بشكل   أبحاث  ى  للمشاركين ف ة  الخصوصية  حماية   تحدث مشكل  ة،عاد بمـا  ة  كبـر مقارن

م أخـصوصياتهم   ى  هل ستحم : ةمعرفة  للدراسة  ومن حق العناصر الخاضع   . ملالمعأبحاث  ى  يحدث ف 

  .يقدمونهاى المعلومات التى ومن سيطلع عل! ال

   :ةتوجد طريقتان لضمان الخصوصي

ـ ة  إجاب معين ب  مبحوثليس من المحتمل ربط     نه  أعدم ذكر االسم، و   ى  التأكيد عل  ويحقـق   .ةمعين

  .وصدق ةانمأبة جاباإلى يشجع المبحوثين علنه ، ألبحاثاألى عدم ذكر االسم مزايا وفوائد ف

المسح بالبريد بدون ذكر االسـم،       أو   ةتكون المقابالت الشخصي   أن   ال يمكن نه  إوبالتحديد، يمكن القول    

. رقم تليفـون محـدد   أو ةمحددة عائل أو  محدد وشخص معيناستقصاءن الباحث يستطيع الربط بين   أل

ن إحاالت الكشف عنهم ف   ى  فنه  أين  مبحوثيؤكد لل  أن    عليه ى أ ة،السرييعد المبحوثين ب   أن   الباحثى  وعل

ال يستخدم مطلقا عدم ذكر االسم بشكل قد        أالباحث  ى  قدموها، وعل ى  هم لن تقترن بالمعلومات الت    ءسماأ
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ة مكانهم معرف إيعلم المبحوثون بمن سيكون ب     أن   ما سبق يجب   إلى   ةضاف وباإل .ىسرة  يبدو مرادفا لكلم  

ـ ى  تنته أن   بمجرد ةالباحث عن تأمين السري   ة  مسئولي هوال تنت . قدموهاى  لتالمعلومات ا  تحليـل  ة  عملي

ـ األشخاص  سماء  أتحمل  ى  ات الت االستقصاءتخزن   أن   وال يجب . ة الدراس إجراءالبيانات و  مـاكن  أى  ف

 ذاإال  إة  فحص البيانات السري   أو   ةذن باستخدام الدراس  باحثون آخرون اإل  ى  يعط أن   ال يجب   كما ة،عام

  .صاحب البياناتى علة زيلت كل العالمات الدالأ

  

  

  يات تحليل البيانات وتقديمهاأخالق ١٠-٧
  

. تحليـل البيانـات وتقـديمها     ى  فة  المتخصصة  الباحثون مسئولون عن تحقيق المستويات العلمي     

 حد القواعـد  أو .وضوحا وتحديدا أكثر  للنقاش والجدل و  ة  عرض أقل   هذا المجال ى  فة  يخالقوالمبادئ األ 

البيانات، وال يجب   ى  بعدم التأثير عل   ايأخالقو اي معنو االباحث التزام ى  عل أن   هذا المجال، ى  فة  يساساأل

أو  باإلضـافة   الة،التجربيبة من المالحظة المأخوذ أو االستقصاءى ات فجاباإلى تغيرات على  حداث أ إ

خطاء أالبيانات لحمايتها من    ة  جعند معال ة  معقولة  عناية  الباحثون درج  هيوج أن   ومن المتوقع . بالحذف

ى الباحثون المعلومات الت  ى  يخف أن   وال يجب مطلقا  . النتائجى  قد تؤثر عل  ى  لها، والت ة  وال حاج ى  الداع

ـ     أى  نقضاإذا  مثال،  . تفسير النتائج ى  قد تؤثر عل   ـ ة  سبوعان بين اختيـار المجموع واختيـار  ة  التجربيب

 تأثير  لىالتعرف ع ستطيع الباحثون اآلخرون    يى  ير حت هذا التأخ  إلى   ةشار، يجب اإل  الضابطةة  المجموع

وصـف كامـل    ى  تقرير كل بحث عل   ى  يحتو أن   كما يجب .  النتائج صالحيةى  مستوى  علة  الزمنية  المد

  .ةات المعياريجراءابتعاد للبحث عن اإلى أالبحث وة لطريق

ـ   ن األ الباحثية  بمشاركى  أخالقالباحثين التزام   ى  ، عل ا عام اوباعتبار العلم نشاطً   ى خرين للنتائج الت

ـ    االستقصاءكل  ة  تاحإويجب  . البحثى  استخدموها ف ى  ليها والطرق الت  إتوصلوا   ة ات، المـواد التجربيب

ـ  وكل األة للدراسة  العناصر الخاضع  إلى   ةالتعليمات الموجه و القياس   أدواتو لمـن  ة مـور ذات العالق

 بأن تكون النتـائج بنـاء     ى  أخالقزام  الباحثين الت ى  خيرا، يقع عل  أ. الموضوعات هذهة  دراسى  يرغب ف 

 أو  ال يتسع تفـسير البيانـات     أويجب  . وافق النتائج مع البيانات   ن تت أحصلوا عليها و  ى  البيانات الت ى  عل

ـ ة  درج أو   ةكبيرة  هميأينسب الباحثون    أن    كذلك ال يجب   .ةنظر شخصي ة  مع وجه ى  لتتماش هتشو ة عالي

 Correlation Coefficient عند تحليل معامل االرتباط مثال. تهم دون وجود دليلنالبياة من المصداقي

 يذكر أن   الباحثى   ولكن عل  .ةمقبولة  يإحصائة  دالل إلى   نصل أن    من المحتمل  ة،كبيرة  المأخوذ من عين  

ـ  أن  ومجمل القول .ةسعالم تكن و   االرتباطة   بمنفع ؤالفائدة المتوقعة من التنب    أن البـاحثين تقـديم   ى عل

  .ةناأموة اهزالنتائج بصدق ون
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   توفير دعم للبحث١١-٧
  

كل حقول العلـوم    ى   ف ةيكيف أو   ةالباحثون الذين يجرون بحوث كمي     هويواج،  البحث مكلف ماديا  

يحتاج للتمويل االتصال بالمنظمات    ى  الباحث الذ ى   وعل ،توفير مصادر تمويل للبحث   ة  مشكلة  االجتماعي

كما يجب الـسؤال    .  ومقدار التمويل المتاح   يدعمونها ماليا ى   الدراسات الت  أنواعوسؤالها عن تفاصيل و   

  .  مشروع البحثعداديحددونها إلى عن التعليمات الت

كلياتهم وجامعـاتهم برنـامج للمـنح       ى  كان لد إذا  ة  الكليات والجامعات معرف  ى  الباحثين ف ى  وعل

  .ةفسيمعايير تناى  علبناءة االجتماعيبحاث  وتقدم كثير من الكليات منح لأل.ةعضاء الكليأبحاث أل

ة يقدم مـساعد ) ةسماء مشابهأبأو  (المنح   أو   كثير من الكليات والجامعات مكتب العقود     ى  خيرا، يوجد ف  أ

ـ  ة  الضرورية  نهاء المتطلبات البيروقراطي  إى  مساعدتهم ف إلى   باإلضافة   ،للباحثينة  كبير  .ةلطلب المنح

المكاتـب خـدمات     هـذه دم   مثال تق  .ىخرأمجاالت  ى  فة  المكاتب تقديم مساعدات قيم    هذهكما تستطيع   

 ة،للميزانية   نصائح بالنسب  ة،عن وكاالت للتمويل، كما تقدم معلومات عن المنح الحالي        الكمبيوتر  البحث ب 

الهيئـات  ى  الباحثين ف ى  وعل. الكومبيوترى  البحث عل ة   خدمات طباع  أيضاتحضير ملخصات البحث و   

  . مكانياتاإل همن هذة االستفادة يكاديماأل
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