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 الفصل  الثاني:

 مناهج البحث العلمي

 

 تمهيذ:

البحث العلمي تلك اجملموعة من القواعد و األنظمػة العامػة الػيت يػتع و ػعها مػن ادلقصود مبناىج 
أجػػل الوصػػوؿ إا حقػػائل مقبولػػة حػػوؿ الظػػواىر مو ػػوع االىتمػػاـ مػػن  بػػل البػػاح ُت يف سلتلػػ  رلػػاالت 

و بنػػاء عليػػو فمينػػو قكػػن القػػوؿ ابف ادلنػػاىج الػػيت تصػػلح للبحػػث عػػن حقيقػػة ظػػاىرة معينػػة  1ادلعرفػػة اسنسػػانية
تلػػػ  ابخػػػتوؼ ادلو ػػػوعات ادلطلػػػوب ل هػػػا مػػػن  بػػػل البػػػاح ُت والػػػذين قكػػػن أف يتبعػػػوا منػػػاىج علميػػػة خت

سلتلفػة  و بشػػكل عػاـ قكػػن تعريػ  ادلػػنهج العلمػي ةنػػو س عبػارة عػػن أسػلوب مػػن أسػاليب التنظػػيع الفعالػػة 
  2س جملموعة من األفكار ادلتنوعة و اذلادفة للكش  عن حقيقة تشكل ىذه الظاىرة أو تلك

 
و جتػػدر اسرػػارة ىنػػا إا أف تطبيػػل ادلنػػاىج العلميػػة للبحػػث يهػػدؼ و ابسػػتمرار إا توسػػي   فػػاؽ 
ادلعرفػػػة العلميػػػة حػػػوؿ سلتلػػػ  رلػػػاالت االىتمػػػاـ مػػػن  بػػػل البػػػاح ُت يف العػػػا  و مػػػن و ػػػ   خػػػر و  لػػػك 

ة والسياسػػػػػية ألسػػػػػباب أطهػػػػػا تطػػػػػور احليػػػػػاة اسنسػػػػػانية لبػػػػػٍت البشػػػػػر يف النػػػػػواحي اال تصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػ
 والتكنولوجية و غَتىا 

 
 يتناوؿ ىذا الفصل األنواع ادلختلفة دلناىج البحث العلمي من زاوية حتليلية مبسطة  

 

 المىهج التاريخي: -1
يػػػدور ىػػػذا ادلػػػنهج حػػػوؿ ااهػػػود الاػػػخمة الػػػيت يبػػػذذلا البػػػاح وف لتحليػػػل سلتلػػػ  األحػػػداث  الػػػيت 

اػامينها و تفسػَتىا بصػورة علميػة حتػدد  ثَتىػا علػى حدث  يف ادلا ي و تفسَتىا هبدؼ الو ػوؼ علػى م
  و بنػػػاء عليػػػو يسػػػتخدـ ىػػػذا ادلػػػنهج االسػػػًتجاعي  3الوا ػػػ  احلػػػات للمجتمعػػػات و اسػػػتخوص العػػػ  منهػػػا

للحصػػػوؿ علػػػى أنػػػواع سلتلفػػػة مػػػن البيػػػاات و ادلعلومػػػات  ات الطػػػاب  ادلعػػػريف و  لػػػك لتحديػػػد  ثػػػَت ىػػػذه 
و  و القاػػػال الػػػيت يعػػػار منهػػػا أفػػػراد اجملتمعػػػات يف األو ػػػات احلاليػػػة األحػػػداث ادلا ػػػية علػػػى ادلشػػػكوت أ

و اسػتخوص  جتدر اسرارة ىنا إا أف األحداث التارخيية تعت  مادة غنية حيث يقـو الباح وف بتحليلهػا 
ث أي األحػدا –   ماامينها ادلختلفة و  ابلتات فميهنا ت ري أفكارىع و خػ امع مػن جهػة ابس ػافة إا أهنػا

                                                           
1   ANDERSON ( E.E) : THE EFFECTIVENESS OF RETAIL PRICE REDUCATIONS : A 

CONPARISON OF ALTERNATIVE EXPRESSIONS OF PRICE, JOURNAL OF MARKETING 

RESEARCH< 1974, PP. 327-330 

 
2   SEYMOUR ( B.) : EXPERIMENTATION IN MARKETING   NEW YORK : MAC GRAW – 

HILL BOOK , 1965 , P. 110 
3

  351، ص 1985ديو بولود فاف دالُت : مناىج البحث يف الًتبية و علع النفس   تررتة دمحم نبيل نوفل، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة،   
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و تعميقهػػػا          تسػػػاعد يف تطػػػور ادلنػػػاىج العلميػػػة ادلسػػػتخدمة مػػػن  بػػػل البػػػاح ُت ا خػػػرين –التارخييػػػة 
 بشكل إجيايب 

 
ابدلسػػتقبل و يسػػتخدـ   بػػ يركػػز ادلػػنهج التػػارخيي علػػى دراسػػة ادلا ػػي مػػن أجػػل فهػػع احلا ػػر و التن
لرجػػػوع إا أصػػػلها و حتديػػػد كػػذلك يف دراسػػػة احلا ػػػر مػػػن خػػػوؿ دراسػػػة ظػػواىره و أحداثػػػو و تفسػػػَتىا اب

التغَتات و التطورات اليت تعر   ذلا و مرت عليها والعوامل و األسباب ادلس ولة عن  لك واليت منحتهػا 
 صورما احلالية 

 
و على الػرغع مػن أف ادلػنهج التػارخيي يقػدـ وصػفا د يقػا للما ػي، إال أنػو ال يقػـو علػى ادلوحظػة 

يعتمػػػد علػػػى التجربػػػة العلميػػػة للوصػػػوؿ إا احلقػػػائل، فمصػػػدر ادلعرفػػػة ادلبارػػػرة للظػػػواىر و األحػػػداث و ال 
األساسػػي فيػػو ىػػو ا لر و السػػجوت  التارخييػػة و أحيػػاا النػػاس أو األفػػراد ، و إف كػػاف ىػػ الء ال قلكػػوف 
القػػػدرة الػػػيت دتكػػػنهع مػػػن االحتفػػػاظ ابحلقيقػػػة لفػػػًتة زمنيػػػة طويلػػػة  و  ػػػد قيػػػل ىػػػ الء األفػػػراد إا التحيػػػز أو 

للما ي ال قكػن الباحػث لكع دراستو بالغة يف وص  احلقائل و تصويرىا  كذلك فميف ادلنهج التارخيي ادل
من اسًتجاع الظواىر و السيطرة عليها أو التػثثَت فيهػا، لػذلك فػميف النتػائج و ادلعرفػة الػيت يػتع التوصػل إليهػا 

حلدي ػػة ألهنػػا غػػَت كاملػػة و تسػػتند إا مػن خػػوؿ تطبيػػل ادلػػنهج التػػارخيي تكػػوف غػػَت د يقػػة ابدلعػػايَت العلميػػة ا
أدلة و براىُت جزئية ، و رغع  لك فميف ادلنهج التارخيي منهج ا د يبحث عن احلقيقػة مػن خػوؿ أسػلوب 
علمي يبدأ بتحديد ادلشكلة مرورا بو   الفروض ادلوئمة و رت  البياات وادلعلومػات و إخاػاع الفػروض 

شػودة ، كػذلك فػميف االعتمػاد علػى ادلوحظػة غػَت ادلبارػرة يف ىػػذا لوختيػار و مػن ا الوصػوؿ إا نتػائج من
  1ادلنهج ال ينقص من  يمتو خصوصا إ ا ما مت إخااع البياات للنقد و التمحيص الد يل

 
 خطىاخ المىهج العلمي التاريخي: 1-1

 :2تنحصر خطوات ادلنهج العلمي التارخيي يف عدد من اخلطوات ادلتسلسلة وادلًتابطة كما يلي
 

 املشكلة: حتديد          
ال خيتلػػ  أسػػلوب حتديػػد ادلشػػكلة يف ادلػػنهج التػػارخيي عنػػو يف منػػاىج و أسػػاليب البحػػث العلمػػي 
األخرى ألف طرائل حتديد ادلشكلة ىي نفسػها يف رتيػ  ادلنػاىج العلميػة بغػظ النظػر عػن مو ػوع الدراسػة 

 وادلنهج ادلستخدـ فيها 

                                                           
1

  209، ص   1982عبيدات  و اف و  خروف : البحث العلمي مفهومو و أدواتو و أساليبو، دار الفكر، عماف،   
  278-273 –لُت : مناىج البحث يف الًتبية و علع النفس ، مرج  سابل، ص فاف دا ديوبولد   2
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الدراسات العلمية تفشل بشكل كبػَت سخفا هػا يف حتديػد  من ادلعروؼ أف العديد من البحوث و

مشكلة البحث حتديدا وا حا ، يتع من خولو تعري  األسػباب الػيت أدت للمشػكلة مػن جهػة         و 
  1األبعاد ادلكونة للمشكلة نفسها من جهة أخرى

 
حػل الػيت قػر و ألف مرحلة الوصوؿ إا مشػكلة معينػة تصػلح للدراسػة والبحػث، تعػد مػن أىػع ادلرا

هبا الباحث، فميف عليػو أف يتعػرؼ علػى ادلصػادر الػيت عػن طريقهػا قكػن أف يتوصػل إا مشػكلة مناسػبة، و 
 تشتمل ىذه ادلصادر:

اجملػػػػاؿ، وادلشػػػػكوت الػػػػيت مت  التخصػػػػص الػػػػذي يػػػػوفر للباحػػػػث اخلػػػػ ة وادلعرفػػػػة ابسصلػػػػازات العلميػػػػة يف -
 دراستها وادلشكوت اليت ال تزاؿ  ائمة 

دراسػػات العليػػا و مػػا تقدمػػو مػػن حلقػػات دراسػػية و مقػػررات يف رلػػاؿ منػػاىج البحػػث و غػػَت بػػرامج ال -
  لك من ادلو وعات 

 والوظيفة  العمل وادليدانية يف العملية اخل ة  -
 ة للبحوث السابقة وااارية يالدراسات ادلسح -
 سائل ااامعية ) رسائل ادلاجستَت والدكتوراه ( ر ال -
 التقارير واسحصاءات  -
 ؽ ادل دترات والندوات العلمية أورا -
 مقاالت الدورلت ادلتخصصة  -
 الكتب وادلراج   -
 االتصاالت الشخصية م  اخل اء وادلتخصصُت  -

و تكوف األفكار يف  ىن الباحث عن مشكلة البحث عامة يف البداية و واسػعة يف رلاذلػا لدرجػة 
الباحػػػث يف مو ػػػوع البحػػػث أنػػػو مػػػن الصػػػعب معااتهػػػا مػػػن خػػػوؿ دراسػػػة واحػػػدة  و مػػػ  تقػػػدـ تفكػػػَت 

واستعانتو بزموئو أو ابدلشرؼ األكادقي، يطػور الباحػث  درتػو علػى صػياغة ادلشػكلة بطريقػة أك ػر حتديػدا 
 و أ يل رلاال 

 
 مصادر المعلىماخ: 1-1-2

 :2تتعدد مصادر ادلعلومات يف دراسات ادلنهج التارخيي و قكن حصر أطها فيما يلي

                                                           
  52-51، ص 1995عبيدات دمحم : مبادئ التسويل : مدخل سكلوجي، دار ادلستقبل للنشر و التوزي ، عماف،   1
  263-258، ص 1982، الكوي ،  توكالة ادلطبوعاأزتد بدر : أصوؿ البحث العلمي و مناىجو،   2
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: الدسػاتَت، القػوانُت، اسحصػاءات ادلختلفػة، الصػح  و نواعهفا ثلف السجالت والواثئق مبختلف    -
الكتب القدقة، ادلنشورات ةنواعها، الصور و األفوـ واخلرائط، األساطَت واحلكالت الشػعبية، السػَت 

 اخل …الذاتية، الرسائل، الوصال، العقود ةنواعها
 

و ىػػػذه تتم ػػػل يف بقػػػال و سللفػػػات العصػػػور السػػػابقة، م ػػػل بقػػػال ادلػػػدف  اآلاثر والشفففوااد التارخي فففة: -
 اخل …واذلياكل وادلدافن وادلخطوطات

 
 و تشمل ىذه الكتب و الدراسات التارخيية ةنواعها ادلختلفة  الدراسات التارخي ة الق مة: -

 
 وقذ المعلىماخ: 1-1-3

ادلوحظػػػة غػػػَت ادلبارػػػرة و أياػػػا دتتػػػاز دلػػػا كانػػػ  مصػػػادر ادلعرفػػػة يف البحػػػث التػػػارخيي تقػػػـو علػػػى 
بقػػدمها، فػػميف علػػى الباحػػث أف ال يسػػلع بصػػدؽ ىػػذه ادلعلومػػات و ةهنػػا تقػػدـ وصػػفا موثو ػػا بػػو للظػػواىر    
و األحداث ، بل ال بد أف يفحصها و قحصها ليتثكد من د تها وصدؽ زلتواىػا خصوصػا و أهنػا عر ػة 

فهي تكتب أو تعدؿ حسب وجهة نظر فئة أو جهػة معينػة،  مبرور الزمن للتعديل ادلقصود و غَت ادلقصود،
و لكػػي يتثكػػد الباحػػث مػػن صػػدؽ ادلعلومػػات الػػيت حصػػل عليهػػا و د تهػػا فمينػػو يقػػـو بنقػػدىا   و دراسػػتها 

 على مستويُت طا:
 

 الىقذ الخارجي: 1-1-3-1

و    يػػرتبط نقػػد ادلعلومػػات اخلػػارجي مبػػدى صػػدؽ و أصػػالة ادلعلومػػات ال كػػاف نوعػػو و رػػكلو،   
يركز كذلك على حتقيل رخصية ادل ل  والكاتب و زمن الوثيقة و مكػاف صػدورىا و ت ػار يف ىػذا الصػدد 

 1رلموعة من األسئلة اليت البد أف جيد الباحث اسجابة ادلقنعة ذلا م ل: 
 يف أي عصر ظهرت الوثيقة أو ادلصدر؟ -
 الوثيقة؟من ىو الكاتب أو ادل ل ؟ و ىل ىو الذي كتب النسخة األصلية من  -
 ىل الوثيقة اليت يعتمدىا ىي النسخة األصلية أـ صورة منها؟ -
 مىت ظهرت الوثيقة ألوؿ مرة و أين؟ -

و لكػػي يتتبػػ  الباحػػث أصػػوؿ الولئػػل أو اكتشػػاؼ مػػا هبػػا مػػن تزويػػر و تعػػديل فمينػػو يبػػدأ بفحػػص 
 د يل حملتواىا و لغتها بناء على معايَت و أسس معينة م ل:

 ل أو تغيَت على الوثيقةالتثكد من حدوث أي تعدي -
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 ىل التعديل أو التغيَت الذي طرأ كاف ابلزلدة أـ ابحلذؼ من الوثيقة؟ -
 أين مت التعديل أو التغيَت، و دلا ا؟ -
 ىل كتب  الوثيقة بلغة العصر ادلنسوبة إليو؟ -

 
 الىقذ الذاخلي: 1-1-3-2

ا الوثيقػة أو ادلصػدر، و يرتكز النقد الداخلي على التثكد من مدى صحة زلتوى ادلادة اليت حتويهػ
 :1يتع  لك من خوؿ اسجابة على عدد من األسئلة  ات العو ة مبو وع الوثيقة م ل

 ىل ىناؾ أي تنا ظ يف زلتوى الوثيقة أو مو وعها؟ -
 ىل  دـ ادل ل  احلقيقة كاملة أـ حاوؿ تشويهها و حتريفها؟ -
 دلا ا  اـ ادل ل  بكتابة الوثيقة؟ -
 لنفس العصر و تتفل م  الوثيقة يف زلتواىا؟ ىل توجد ولئل أخرى تعود -
 ىل كتب  الوثيقة بناء على موحظة مباررة أـ غَت مباررة؟ -

 
 

و اادير ابلذكر أف عملية النقد بشقيها اخلارجي والداخلي ليس  عشوائية و إمنا تتع وفل 
 أصوؿ و  واعد عديدة منها على سبيل ادل اؿ ال احلصر:

 أحدال اترخيية حدث  يف عصور الحقةال تشتمل الولئل القدقة  -
إطاؿ الوثيقة لذكر بعػظ األحػداث يف العصػر الػذي كتبػ  فيػو ال يعػٍت أف م لػ  الوثيقػة جيهػل ىػذه  -

 األحداث بل  د يكوف جتاىلها لسبب أو  خر 
 ال جيب تبخيس  يمة أي مصدر كما ال جيب إعطاؤه أك ر شلا يستحل من أطية  -
مصػدر للتثكػد مػن احلقػائل و األحػداث و مقارنتهػا مػ  بعاػها الػبعظ جيب االعتماد على أك ر من  -

 والتثكد من تطابقها 

 
 
 صياغح الفزوض في المىهج التاريخي: 1-1-4

يتطلػب البحػػث التػػارخيي كغػػَته مػػن منػػاىج البحػث أف ياػػ  الباحػػث فر ػػا أو فر ػػيات تسػػاعده 
نػػػػػة، و بعػػػػػد فحػػػػػص ادلعلومػػػػػات و يف حتديػػػػػد مسػػػػػار اجتاىػػػػػو و وجهتػػػػػو و توجيهػػػػػو إا رتػػػػػ  معلومػػػػػات معي

دتحيصها و نقدىا فمينو قكن تعديل فر يات البحث يف  وئها، و بناء عليها و من ا جيػري اسػتخوص 
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احلقػػائل و و ػػ  النتػػائج، علمػػا ةف النقػػد اخلػػارجي و الػػداخلي للمعلومػػات يكػػوف مب ابػػة اختبػػار لفر ػػيات 
 الدراسة واثبات أو نفي ذلا 

 
التػاري  ال قكػن  حػداثالفروض يف الدراسات التارخييػة علػى اعتبػار أف معظػع أو عادة ما تتعدد 

تفسػػػػَتىا بشػػػػكل مو ػػػػوعي لسػػػػبب واحػػػػد، و ىػػػػو أف األحػػػػداث التارخييػػػػة معقػػػػدة و متداخلػػػػة         و 
 يصعب ربطها بسبب واحد 

 

 عمليح التزكية و التفسيز التاريخي: 1-1-5
يكوف الباحث التارخيي  د حتصل على ادلعلومات  و بعد حصر و رت  و نقد الولئل التارخيية، 

  1احلقائل التارخيية اليقينية وادلتفر ة
 

التػػارخيي، حػػىت تػػتع و تنجػػز عمليػػة التػػاري  احلقيقػػي، و تكشػػ    و التفسػػَتفتػػثع عمليػػة الًتكيػػب 
يػة التارخييػة و تفسر احلقيقة التارخيية يف صورة نظرية أو  ػانوف لبػ  و عػاـ يكشػ  و يفسػر احلقيقػة العلم

حوؿ حدث أو وا عة من األحداث والو ائ  التارخيية، م ل اتري  بلد معُت أو اتري  رػعب أو اتريػ  ثػورة 
  2من ال ورات أو اتري  سَتة رجل من الرجاؿ أو اتري  فكرة من األفكار

 
للو ػائ   التارخيية، أو الًتكيب والتفسَت التػارخيي و األحداث و عملية استعادة واستحاار الو ائ 

واحلػػػػوادث التارخييػػػػة، ىػػػػي تنظػػػػيع احلقػػػػائل التارخييػػػػة اازئيػػػػة ادلتنػػػػاثرة و ادلتفر ػػػػة و بنائهػػػػا يف صػػػػورة او فكػػػػرة 
  3متكاملة من ما ي اسنسانية

 
 العمليػػػػات و تتاػػػػمن مرحلػػػػة أو عمليػػػػة الًتكيػػػػب والتفسػػػػَت التػػػػارخيي للو ػػػػائ  واحلػػػػوادث التارخييػػػػة

 :4التالية
وا ػحة لكػػل حقيقػة مػػن احلقػائل احملصػػلة لػدى الباحػػث التػػارخيي،      و  عمليػة تكػػوين صػورة فكريػػة -

  اجملتمعة للمو وع ككل الذي تدور حولو احلقائل التارخيية 
عملية تنظيع ادلعلومات واحلقائل اازئية و ادلتفر ة احملاة و توصيفها و تصنيفها و ترتيبها علػى أسػس  -

 منطقية سلتارة 
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ر بعػػػد عمليػػػة التوصػػػي  والتصػػػني  والًتتيػػػب للمعلومػػػات و احلقػػػائل عمليػػػة مػػػلء ال غػػػرات الػػػيت تظهػػػ -
ىػػػذه عػػػن طريػػػل احملاكمػػػة، الػػػيت  ػػػد تكػػػوف  تالفراغػػػاالتارخييػػػة اازئيػػػة وادلتفر ػػػة وادلتنػػػاثرة  و تػػػتع مػػػلء 

سػػلبية عػػن طريػػل إسػػقاط احلػػادث النػػا ص يف الولئػػل التارخييػػة ، و  ػػد تكػػوف احملاكمػػة  تركيبيػػةزلاكمػػة 
 كمة إجيابية بواسطة استنتاج واستنباط  حقائل اترخيية   تذكرىا الولئل الًتكيبية زلا 

والتعليػل  التسػببعملية ربط احلقائل التارخيية بواسطة عو ات حتمية و سببية  ائمة بينها أي عمليػة  -
 التارخيي 

 
 المىهج التجزيثي:-2

َت احملكمػة الػيت يتػدخل فيهػا قكن تعري  ادلنهج التجرييب ةنو س يتامن كافة اسجراءات و التػداب
        و 1الباحػػػث االجتمػػػاعي أو التسػػػويقي عػػػن  صػػػد مسػػػبل يف كافػػػة الظػػػروؼ احمليطػػػة بظػػػاىرة زلػػػددة

يهدؼ ىػذا ادلػنهج التجػرييب إا  يػاس أثػر أحػد ادلتغػَتات ادلسػتقلة أو أك ػر علػى متغػَت اتبػ  زلػدد       و 
مػػل احمليطػػة ابلظػػاىرة مو ػػوع التجربػػة   و بنػػاء عليػػو  لػك مػػن خػػوؿ الػػتحكع أو السػػيطرة  علػػى كافػػة العوا

 د ة لتحليل الظواىر وادلشكوت االجتماعية واال تصادية  العلميةيعد ىذا ادلنهج أك ر ادلناىج 
 

و يااؼ إا  لك أف أسػلوب التجربػة يقػـو أساسػا علػى أسػلوب التجػارب العلميػة ادليدانيػة   و 
ت السػػػببية بػػػُت العوامػػػل ادلختلفػػػة الػػػيت حتػػػدث الظػػػاىرة أو ادلشػػػكلة ادلخ يػػػة الػػػيت تػػػ دي إا تعػػػرؼ العو ػػػا

  2مو وع االىتماـ
 

عمومػػػا قكػػػن القػػػوؿ أف ادلػػػنهج التجػػػرييب يتاػػػمن عػػػددا مػػػن اخلطػػػوات أو ادلراحػػػل ادل رلػػػة أطهػػػا 
أو أسػػباهبا  –أي ادلشػػكلة أو الظػػاىرة  –موحظػػة ادلشػػكلة أو الظػػاىرة مو ػػوع االىتمػػاـ، و تعػػرؼ أبعادىػػا 

علػػى رػػكل فر ػػيات  ابلػػة لوختبػػار و مبنيػػة  علػػى أسػػس نظريػػة  ويػػة، و مػػن ا و ػػ  تصػػميع التجربػػة و 
نوعها و مكاف إجرائها، يليو اختيػار عينػة شل لػة جملتمػ  البحػث   ا يػتع بعػد  لػك تصػني  مفػردات العينػة 

لاػػػػابطة، و األخػػػػرى و تقسػػػػيمها إا رلمػػػػوعتُت واحػػػػدة منهػػػػا يطلػػػػل عليهػػػػا رلموعػػػػة ادلرا بػػػػة أو اجملموعػػػػة ا
اجملموعػػة الػػيت سػػيتع تعرياػػها للتجربػػة مػػ  حتديػػد وسػػائل التجريػػب ادلناسػػبة بعػػد القيػػاـ بتجربػػة أوليػػة للتثكػػد 
من صحة أسلوب القيػاس و د تػو و مػا جيػب أف يقػاس يف أثنػاء التجربػة، وصػوال إا القيػاـ بتنفيػذ التجربػة  
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2   GREEN ( P.) : RESERCH FOR MARKETING DECISIONS, FOURTH EDITION . PRENTICE- 
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بة وادلع ة عن فر يات التجربة فعو و حتليلهػا وصػوال كما يتع التخطيط ذلا واحلصوؿ على البياات ادلطلو 
  1للنتائج اليت مت استخوصها

 
ر رػػرعية الفر ػػية الػػيت مت اختبػػاو مػػن اخلصػػائص العامػػة للمػػنهج التجػػرييب أنػػو يقػػـو علػػى الد ػػة يف 

و ػػػعها، و ىػػػي ليسػػػ  رلػػػرد موحظػػػة سػػػلبية كمػػػا يقػػػوؿ بعػػػظ الكتػػػاب دلػػػا  ػػػدث يف كػػػل مػػػن رلمػػػوعيت 
التجربة ) ادلفحوصة والاابطة ( و إمنا ىي موحظة إجيابية ىدفها جترب حجع التغػَت الػذي حػدث  علػى 

نشث بُت اجملموعتُت نتيجة تعػرض اجملموعػة  العامل ادلتغَت واجتاىو من جهة ابس افة إا حتديد التغَت الذي
  كما يتعُت على الباحث إبػداء أو إبػراز موحظاتػو  العلميػة الد يقػة عنػد 2الفاحصة لتثثَت العامل ادلستقل 

مقارنػػة ماػػموف الفر ػػيات الػػيت و ػػعها والوا ػػ  أو النتػػائج الػػيت توصػػل إليهػػا  ةسػػلوب حتليلػػي منطقػػي أو 
ا، إا أف ىػػذا ادلػػنهج قتػػاز عػػن غػػَته مػػن منػػاىج البحػػث العلمػػي ةنػػو يسػػعى وا عػػي   و جتػػدر اسرػػارة ىنػػ

 أصو للكش  عن العو ات السببية بُت العوامل ادل ثرة والظاىرة زلل االىتماـ 

 
 أوىاع التجارب:2-1

ن أف تسػػتخدـ يف ادلػػنهج التجػػرييب، و سػنحاوؿ فيمػػا يلػػي أف نقصػػرىا كػتعػددت التجػػارب الػػيت ق
 :3ات رئيسية ىيعلى ثوث رلموع

 
 تجزتح المجمىعح الىاحذج: 2-1-1

يرتكػز ىػػذا األسػلوب علػػى جتريػػب  ثػَت عامػػل واحػد علػػى أداء اجملموعػػة مو ػوع االىتمػػاـ، علػػى 
مليػػة سػػبيل ادل ػػاؿ،  يػػاـ رئػػيس اامعيػػة الوطنيػػة حلمايػػة ادلسػػتهلك بقيػػاس أداء مػػوظفي اامعيػػة ابلنسػػبة لع

 ات العو ػػة  بقاػػال ادلسػػتهلك و بعػػد و ػػ  الػػدرجات اخلاصػػة  تلقػػي الشػػكاوي و متابعتهػػا مػػ  ااهػػات
مبسػػػتوى أداء كػػػل موظػػػ  يػػػتع إعطػػػاء ادلػػػوظفُت يف اامعيػػػة دروسػػػا أو تػػػدريبات خاصػػػة يف كيفيػػػة الػػػرد و 
التسػػػجيل وادلتابعػػػة الصػػػحيحة لشػػػكاوي ادلسػػػتهلكُت و  لػػػك خػػػوؿ فػػػًتة زمنيػػػة مػػػدما رػػػهرا، يػػػتع بعػػػدىا 

تػػػدريبهع الػػػرد علػػػى رػػػكاوي ادلسػػػتهلكُت و متابعتهػػػا كخطػػػوة أوا يػػػتع بعػػػدىا مطالبػػػة ادلػػػوظفُت الػػػذين مت 
مقارنػػػػة درجػػػػة األداء لكػػػػل مػػػػنهع يف ادلػػػػرة األوا و مقارنتهػػػػا مػػػػ  الػػػػدرجات الػػػػيت حصػػػػلوا عليهػػػػا بعػػػػد فػػػػًتة 

 التدريب أو التثىيل ادلشار إليها سابقا 
 

                                                           
1   IBID . P.4. 
2   KERLINGER ( N. ) : FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL RESEARCH, HOLT -  SAUNDERS , 

1973, P. 67. 
3
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كػػن أف نقػػوؿ أف التػػدريبات الػػيت و إ ا كانػػ  نتيجػػة ادلقارنػػة أف ىنػػاؾ تطػػورا ملموسػػا يف أدائهػػع ق
أعطي  ذلع كان   ات أطيػة و أهنػا رػكل  العامػل ادلسػ وؿ عػن التغػَت يف أدائهػع فيمػا يتعلػل يف التعامػل 
مػػ   اػػال ادلسػػتهلكُت و مشػػكومع بعمػػل أولئػػك ادلػػوظفُت التػػابعُت امعيػػة زتايػػة ادلسػػتهلك إ ا مػػا أريػػد 

در اسرػػارة ىنػػا إا أف ىنػػاؾ  ػػرورة كبػػَتة لاػػبط كافػػة العوامػػل و جتػػ احلصػػوؿ علػػى نتػػائج إجيابيػػة للتجربػػة 
 األخرى احمليطة 

 
 التجزتح علً مجمىعتيه: 2-1-2

سػػب ىػػذا النػػوع مػػن التجػػارب يػػتع التعامػػل مػػ  رلمػػوعتُت متشػػاهبتُت، و يف الو ػػ  نفسػػو يقػػـو ل
مػػوعتُت مػػ  جتاىػػل مػػن اجمل –اجملموعػػة ادلفحوصػػة  –الباحػػث بعػػرض العامػػل التجػػرييب علػػى رلموعػػة واحػػدة 

عر ػػو علػػى اجملموعػػة الاػػابطة بعػػدىا تػػتع مقارنػػة اجملمػػوعتُت هبػػدؼ تعػػرؼ وجػػود أي تغػػَت ملمػػوس علػػى 
 اجملموعة ادلفحوصة أـ ال ؟

 
أىع ما يعيب ىذا األسلوب يف التجريػب أنػو ادرا مػا توجػد رلموعتػاف متشػاهبتاف بشػكل كامػل، 

حػاالت أو جتػارب معينػة و ةاصػة يف بيئػة يصػعب الػتحكع  األمر الذي يقلػل مػن تعمػيع نتػائج التجربػة يف
 يف العوامل ادل ثرة فيها 

 
 
 التجزتح علً مجمىعاخ عذج: 2-1-3

يرتكز ىذا األسلوب على استخداـ أك ر من رلموعػة و ابلتنػاوب   الشػرط األساسػي ذلػذا النػوع 
جػػػػل تطبيػػػػل العامػػػػل مػػػػن التجػػػػارب ىػػػػو وجػػػػود رلموعػػػػات متشػػػػاهبة أو متكافئػػػػة إف أمكػػػػن، و  لػػػػك مػػػػن أ

التجػػػرييب علػػػى كػػػل رلموعػػػة ابلتنػػػاوب، ليػػػث تصػػػبح كػػػل واحػػػدة مػػػن اجملموعػػػات يف ادلػػػرة األوا رلموعػػػة 
جتريبيػػة و يف ادلػػػرة ال انيػػػة رلموعػػة  ػػػابطة   و جتػػػدر اسرػػارة ىنػػػا إا  ػػػرورة تػػوافر بعػػػظ الشػػػروط سصلػػػاح 

أساس نظري د يل كخطوة أوا مػ  تػوافر  ارىا  اتبالبحث التجرييب، منها أف تكوف الفر يات ادلراد اخت
إجػػراءات وا ػػحة لعمليػػة التجريػػب ادليدانيػػة أو ادلخ يػػة كخطػػوة لنيػػة ابس ػػافة إا  ػػرورة وجػػود ابح ػػُت 
رلربُت من  وي ادلوحظة الد يقػة حػىت قكػن الوصػوؿ إا نتػائج وا عيػة قكػن تعميمهػا علػى رلموعػات أو 

 عينات شل لة جملتم  الدراسة 
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 جزاءاخ التجزتح و تىفيذهاإ 2-2

يف حالة تطبيل ادلنهج التجرييب البد مػن حتديػد نػوعُت مػن ادلتغػَتات بشػكل د يػل و وا ػح    و 
  1طا

و ىػو العامػل الػذي يريػد الباحػث  يػاس مػدى  ثػَته يف الظػاىرة ادلدروسػة وعػادة مػا  املتغري املسفتق : -
 يعرؼ ابسع ادلتغَت أو العامل التجرييب 

 و ىذا ادلتغَت ىو نتاج  ثَت العامل ادلستقل يف الظاىرة  ابع:املتغري الت -
 

زلػػػاوال إجيػػػاد عو ػػػة بػػػُت ادلتغػػػَت ادلسػػػتقل وادلتغػػػَت التػػػاب ،        توي ػػػو عػػػادة يقػػػـو الباحػػػث بصػػػياغة فر 
و لكػػي يػػتمكن الباحػػث مػػن اختيػػار وجػػود ىػػذه العو ػػة أو عػػدـ وجودىػػا، البػػد لػػو مػػن اسػػتبعاد و  ػػبط 
 ثػػَت العوامػػل األخػػػرى علػػى الظػػػاىرة  يػػد الدراسػػة لكػػػي يتػػيح اجملػػػاؿ للعامػػل ادلسػػتقل وحػػػده ابلتػػثثَت علػػػى 

   ادلتغَت التاب
 

و  ػػػد لػػػوحال مػػػن خػػػوؿ خػػػ ات ك ػػػَت مػػػن البػػػاح ُت أف ادلتغػػػَت التػػػاب  يتػػػثثر ةصػػػائص األفػػػراد يف 
اجملموعػػػة التجريبيػػػة الػػػيت تتعػػػرض للمتغػػػَت ادلسػػػتقل لتحديػػػد درجػػػة  ثػػػَته فيهػػػا، و للتغلػػػب علػػػى م ػػػل ىػػػذه 

إحداطا اجملموعػة التجريبيػة و ادلشكلة فمينو يقًتح أف يقـو الباحث إبجراء جتربتو على رلموعتُت من األفراد 
األخػػػػػرى اجملموعػػػػػة الاػػػػػابطة رػػػػػريطة أف ال يكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ أي فػػػػػروؽ بػػػػػُت خصػػػػػائص وصػػػػػفات األفػػػػػراد يف 

 اجملموعتُت 
 

كػػذلك  ػػد يتػػثثر ادلتغػػَت التػػاب  ابلعديػػد مػػن العوامػػل اخلارجيػػة و إبجػػراءات تنفيػػذ التجربػػة لػػذلك 
 ثَتىػػا علػػى العامػػل التػػاب ، لكػػي يسػػتطي  حتقيػػل  العوامػػل و حتييػػدىا و منػػ  ىػػذه البػػد للباحػػث مػػن  ػػبط
 نتائج د يقة و صحيحة 

 
 الصعىتاخ التي يجة أن يتجىثها الثاحث: 2-3

  ادلنهج التجرييب يف البحث صعوابت عديدة، رثهنا يف  لك رػثف طػرؽ البحػث األخػرى نيكت
 :2وعا ما يليار الفرض عن طريل التجريب و لعل أك ر ىذه األخطاء ريبو  لك ابلنسبة الخت

 
 ميل الباحث الطبيعي لوعتماد على النتائج اليت  صل عليها يف جتربة واحدة  -

                                                           
1

  283-282البحث العلمي : مفهومو و أدواتو و أساليبو، مرج  سابل، ص    زموؤه:عبيدات در اف و  
  295-293أزتد بدر : أصوؿ البحث العلمي و مناىجو، مرج  سابل، ص     2
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عدـ تػوفر األدوات و األجهػزة الد يقػة،  لػك ألف اسػتخداـ األجهػزة غػَت الد يقػة يف التجربػة ك ػَتا مػا  -
 ي دي إا بياات و نتائج غَت د يقة و ابلتات فشل التجربة والدراسة هنائيا 

صعوبة من غَت رك يف حتديد رتي  ادلتغَتات أو العوامل اليت تػ ثر علػى نتػائج التجربػة أف عػزؿ ىناؾ  -
رتيػػ  العوامػػل الػػيت قكػػن أف يكػػوف ذلػػا صػػلة ابلتغػػَتات الػػيت حتػػدث خػػوؿ التجربػػة، أو الػػتحكع فيهػػا، 

 يعت  أمرا مستحيو 
 …التجربػة  امػا  ين ىػع مو ػء يف القػائع ابلبحػث أو يف األرػخاص الػذاىناؾ دائما خطث التحيز سو  -

إا دورىػع يف التجربػػة و ابلتػات سػيحاولوف بػػذؿ جهػد لنجػػاح  سػينتبهوفىػ الء األرػػخاص  ألف لػك 
 التجربة 

 
يعػػػار التجريػػػب مػػػ  األرػػػخاص أياػػػا مػػػن  لر ادلمارسػػػة غػػػَت الواعيػػػة  و مػػػن العسػػػَت اكتشػػػاؼ ىػػػذه  -

تعر ػو للعامػػل التجػػرييب مػػدة طويلػػة،   و ادلخػاطر إ  ك ػػَتا مػػا يػػتعلع ادلفحػوص مهػػارات خاصػػة نتيجػػة 
 راز عومات عالية بعد ادلمارسة للعامل التجرييب ىذا حىذا يف حد  اتو  د ي دي ابدلفحوص إا إ

و علػػى كػػل  …ىنػػاؾ سلػػاطر اسػػتخداـ عػػدد  ليػػل مػػن ادلفحوصػػُت يف التجربػػة الػػيت تتنػػاوؿ رتاعػػة معينػػة -
 ار العينة االختبار الصحيح حاؿ فيجب مراعاة ادلبادئ العلمية اخلاصة ابختب

 
 المىهج الىصفي:-3

يرتكػػز ىػػذا ادلػػنهج علػػى وصػػ  د يػػل و تفصػػيلي لظػػاىرة أو مو ػػوع زلػػدد علػػى صػػورة نوعيػػة أو  
وير يشػمل فػًتات زمنيػة صػكمية ر مية  و  د يقتصر ىذا ادلنهج علػى و ػ   ػائع يف فػًتة زمنيػة زلػددة أو ت

 عدة 
 

أو مو وع زلدد هبدؼ فهع ماػموهنا أو ماػمونة أو  ػد يهدؼ ىذا ادلنهج إما إا رصد ظاىرة 
يكػػوف ىدفػػو األساسػػي تقػػوني و ػػ  معػػُت ألغػػراض عمليػػة، علػػى سػػبيل ادل ػػاؿ تعػػرؼ أعػػداد العػػاطلُت عػػن 

 العمل من خرجيي ااامعات من األم لة احلية على ىذا ادلنهج 
 

ركػز علػى معلومػات  بشكل عاـ، قكن تعري  ىذا ادلػنهج س ةنػو أسػلوب مػن أسػاليب التحليػل ادل
كافيػػػة و د يقػػػة عػػػن ظػػػاىرة أو مو ػػػوع زلػػػدد مػػػن خػػػوؿ فػػػًتة أو فػػػًتات زمنيػػػة معلومػػػة و  لػػػك مػػػن اجػػػل 

 س 1مت تفسَتىا بطريقة مو وعية و مبا ينسجع م  ادلعطيات الفعلية    للظاىرة عملية احلصوؿ على نتائج
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  176، مرج  سابل، ص   أساليبوالبحث العلمي، مفهومو و أدواتو و   خروف:عبيدات  و اف و   
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يف حػػُت يػػرى  خػػروف ةف ادلػػػنهج الوصػػفي عبػػارة عػػػن طريقػػة لوصػػ  ادلو ػػػوع ادلػػراد دراسػػتو مػػػن 
ليهػػا علػػى أرػػكاؿ ر ميػػة معػػ ة قكػػن إخػػوؿ منهجيػػة علميػػة صػػحيحة و تصػػوير النتػػائج الػػيت يػػتع التوصػػل 

  1تفسَتىا
 

كافيػة       و ات  او جتدر اسرارة ىنػا إا أف ادلػنهج الوصػفي يهػدؼ كخطػوة أوا إا رتػ   بيػ
د يقػػة عػػن ظػػاىرة أو مو ػػوع اجتمػػاعي و حتليػػل مػػا مت رتعػػو مػػن بيػػاات بطريقػػة مو ػػوعية كخطػػوة لنيػػة 
تػػ دي إا تعػػرؼ العوامػػل ادلكونػػة و ادلػػ ثرة علػػى الظػػاىرة كخطػػوة لل ػػة  ياػػاؼ إا  لػػك أف ىػػذا ادلػػنهج 

دلوحظػػػة ادلبارػػػرة ا ليػػػة منهػػػا يعتمػػػد لتنفيػػػذه علػػػى سلتلػػػ  طػػػرؽ رتػػػ  البيػػػاات كادلقػػػابوت الشخصػػػية وا
 والبشرية واستمارات االستبانة و حتليل الولئل وادلستندات و غَتىا 

 
 خطىاخ الثحث تاستخذام المىهج الىصفي: 3-1

تشػػتملها  الػػيت ال يكػاد تطبيػػل واسػػتخداـ ادلػنهج الوصػػفي يف البحػػث خيتلػ  يف مراحلػػو عػػن تلػك
ادلػػنهج بتحديػػد ادلشػػكلة و و ػػ  الفػػروض و رتػػ  البيػػاات الطريقػػة العلميػػة بشػػكل عػػاـ، حيػػث يبػػدأ ىػػذا 

فيمػػا  لوادلعلومػػات و مػػن ا حتليلهػػا و تفسػػَتىا و ابلتػػات الوصػػوؿ إا النتػػائج، و قكػػن حتديػػد ىػػذه ادلراحػػ
 :2يلي

 حتديد ادلشكلة و صياغتها  -
 و   الفروض و تو يح األسس اليت بني  عليها  -
عهػػػا ألغػػػراض البحػػػث و كػػػذلك حتديػػػد طرائػػػل و أسػػػاليب حتديػػػد ادلعلومػػػات والبيػػػاات الػػػيت جيػػػب رت -

 رتعها 
 رت  البياات و ادلعلومات من ادلصادر ادلختلفة و ابألساليب اليت مت حتديدىا  -
 تنظيع البياات وادلعلومات و حتليلها و تفسَتىا  -
 حصر النتائج واالستنتاجات و صياغتها  -
 و   التوصيات ادلناسبة  -

 
م ػػػل فقػػػط يف رتػػػ  البيػػػاات وادلعلومػػػات و تبويبهػػػا و عر ػػػها ، بػػػل أنػػػو إف ادلػػػنهج الوصػػػفي ال يت

على حتليػل د يػل ذلػذه البيػاات وادلعلومػات و تفسػَت عميػل ذلػا، و سػ  ألغوارىػا مػن أجػل  كذلك  ملتيش
 استخوص احلقائل والتعميمات ااديدة اليت تساىع يف تراكع و تقدـ ادلعرفة اسنسانية 

                                                           
1

  133-131علمي و أساليبو، مرج  سابل، ص   مناىج البحث ال  خروف:سامي عريفج و   
  313مناىج البحث يف الًتبية و علع النفس، مرج  سابل، ص    ديوبولد فاف دالُت:  2
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 صفي:أسالية المىهج الى 3-2
يشتمل ادلنهج الوصفي على رلموعة من أساليب البحث العلمي اليت تستخدـ من  بل 
الباح ُت  و سنحاوؿ يف الصفحات ادلوالية التعرؼ على أىع ىذه األساليب ليس فقط على الصعيد 

 ىذه األساليب فهي:أىع النظري و إمنا من خوؿ بعظ األم لة التو يحية، أما 
 أسلوب ادلسح -
 الةدراسة احل -
 حتليل احملتوى -

 
 و فيما يلي تفصيل ذلذه األساليب:

 
 أسلىب المسح: 3-2-1

يعت  ادلسح واحدا من ادلناىج األساسية يف البحوث الوصفية، حيث يهتع بدراسة الظروؼ 
االجتماعية والسياسية واال تصادية و غَتىا يف رلتم  معُت، بقصد جتمي  احلقائل واستخوص النتائج 

 حلل مشاكل ىذا اجملتم   الوزمة
 

ىذا و تعتمد الطريقة ادلسحية علػى جتميػ  البيػاات واحلقػائل اااريػة، عػن مو ػ  معػُت،       و 
لطريقػػة ال مػػتع بصػػفات األفػػراد  او ىػػذه  … لػػك مػػن عػػدد كبػػَت نسػػبيا مػػن احلػػاالت يف و ػػ  معػػُت أياػػا

تخلص البيػػاات مػػن عػػدد مػػن احلػػاالت كػػثفراد و لكنهػػا مػػتع ابسحصػػائيات العامػػة الػػيت تنػػتج عنػػدما تسػػ
  1الفردية  فهذه الطريقة ابلارورة ىي دراسات مستعر ة

 
و جيػػب أف نشػػَت إا أف ادلسػػح لػػيس  اصػػرا علػػى رلػػرد الوصػػوؿ إا احلقػػائل واحلصػػوؿ عليهػػا، و 

ادلعرفػػة، كمػػا قكػػن أف يػػ دي إا حػػل للمشػػاكل  لكػػن ادلسػػح قكػػن أف يػػ دي إا صػػياغة مبػػادئ ىامػػة يف
علميػػة  و علػػى  لػػك فادلسػػح طريقػػة و مػػنهج عػػاـ مػػن منػػاىج الػػث  و ال ينبغػػي أف خيػػتلط مػػ  العمػػل ال

الػػػروتيٍت، الػػػذي يػػػتع فيػػػو جتميػػػ  و تبويػػػب األر ػػػاـ،  لػػػك ألف ادلسػػػح يتاػػػمن ابلاػػػرورة مشػػػكلة وا ػػػحة 
اجملموعػػة  زلػػددة، و أىػػدافا لبتػػة مقػػررة  كمػػا يتطلػػب ادلسػػح التخطػػيط ادلػػاىر و حتليػػل و تفسػػَت البيػػاات

 بعناية ابلغة، ابس افة إا تقدني النتائج مبنطقية و حذؽ 
اكتشػػػاؼ عو ػػػات معينػػػة بػػػُت سلتلػػػ  الظػػػواىر، الػػػيت  ػػػد ال  علػػػىىػػػذا و يسػػػاعد ادلسػػػح كػػػذلك 

يسػػتطي  الباحػػث الوصػػوؿ إليهػػا بػػدوف مسػػح  و قكػػن أف يعتػػ  ادلسػػح الػػذي  امػػ  بػػو رتعيػػة السػػرطاف 
                                                           

1
  78، ص  1994عوض عداف : مناىج البحث العلمي ، جامعة القدس ادلفتوحة، عماف،  
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األمريكيػػة الكتشػػاؼ العو ػػة بػػُت التػػدخُت و سػػرطاف الرئػػة واحػػدا مػػن األم لػػة الػػيت يػػ دي فيهػػا ادلسػػح إا 
  1اكتشاؼ ىذه العو ة

 
 أوىاع المسح: 3-2-1-1

: كادلسح االجتماعي و ادلسػح التعليمػي و مسػح الػرأي العػاـ    و 2ىناؾ أنواع سلتلفة من ادلسح 
 و قكن أف نشَت إا ىذه األنواع بشيء من اسجياز  …مسح السوؽ
 

 املسح االجتماعي: -

ياة االجتماعية ال وثينات عن احل يفو رلاالت ىذا النوع من ادلسح ك َتة منها ادلسح الذي مت 
س الفريد كينزي س يف جامعة أندلا، عن السلوؾ اانسي  دراسة واال تصادية للزنوج يف أمريكا  ومنها

حالة، و دراستو عن  12000للذكور، واليت اعتمد فيها على ادلعلومات والبياات اليت رتعها من 
  3، واليت نشرىا بعد  لك ةمسة أعواـلإلاثالسلوؾ اانسي 

 
رت ك ػَتا مػن ااػدؿ إال أهنػا  ػدم  للبػاح ُت منهجػا على الػرغع مػن أف ىػذه الدراسػات  ػد ألو 

و رجػػاؿ       علميػا لدراسػػة إحػػدى ادلشػػاكل االجتماعيػػة اذلامػػة  و كػاف ذلػػا  ثػػَت ملحػػوظ علػػى ادلشػػرعُت 
 القانوف و األخصائيُت االجتماعيُت و غَتىع 

 
األطفػاؿ للتلفزيػوف و ىػذه الدراسػة ىػي الػيت  ػاـ و ىناؾ دراسات أخػرى عػن عػادات ادلشػاىدين 

هبا س بوؿ وييت س و  د  اـ ىذا الباحث بنشر تقارير سنوية عن دراستو تلك  و  د أرػار يف ىػذه التقػارير 
إا الفًتة اليت يقايها التلميذ أمػاـ رارػة التلفزيػوف والػ امج ادلفاػلة لديػو يف ادلرحلػة األوا   و ال انويػة و  

بة  ابء التوميػػػػذ و معلمػػػػيهع  كمػػػػا بػػػػذؿ الباحػػػػث جهػػػػدا يف إجيػػػػاد عو ػػػػة بػػػػُت مشػػػػاىدة كػػػػذلك ابلنسػػػػ
  4التلفزيوف و الذكاء و العادات القرائية والتحصيل العلمي وغَت  لك من العوامل

 

 

 

                                                           
1

  300-299أزتد بدر : أصوؿ البحث العلمي و مناىجو، مرج  سابل، ص    
2   BEST ( J.) RESEARCH IN EDUCATION 2 ND. ED, PRINTICE- HALL, 1970, PP. 120-126. 

 
3   MYRDAL ( G.) : AN AMERICAN DILEMMA , THE  NEGRO PROBLEM AND MODERN 

DEMOCRACY , N.Y HARPER AND ROW PUBLISHERS , 1944  
4
   WITY ( P.) : CHILDREN OF THE TV ERA , ELEMENTARY ,ENGLISH , 1967 
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 املسح التعل مي: -
 و ىذه ذلا رلػوت متعػددة، منهػا القيػاـ هبػذه ادلسػوح بغػرض مقارنػة التحصػيل التعليمػي يف مػدارس أو

و مػػػن بػػػُت الدراسػػػات الشػػػهَتة يف ىػػػذا اجملػػػاؿ  لػػػك ادلسػػػح الػػػذي اسػػػتغرؽ سػػػ   …نظػػػع أو بػػػود سلتلفػػػة
حيػث اسػتخدـ يف ىػذا  …سنوات للتعرؼ على التحصػيل العلمػي ادلقػارف للرل ػيات يف اثنػيت عشػرة دولػة

ال ال ػػة عشػػرة ابلنسػػبة للػػذين بلغػػوا سػػن  القصػػَتة واالختبػػارات ادلتعػػددة االختيػػار و  لػػك اسجػػاابتادلسػػح 
طالػػب ، و    132000السػػنة النهائيػػة لدراسػػتهع ال انويػػة و ارػػًتؾ يف ىػػذا ادلسػػح  وابلنسػػبة للطػػوب يف

  1مدرسة 5000مدرس،  13000
 

 العام: الر يثسح  -
ابلنسػػػػػػبة لك ػػػػػػَت مػػػػػػن ادلو ػػػػػػوعات السياسػػػػػػية  أاسالعػػػػػػاـ طريقػػػػػػة للتعػػػػػػرؽ علػػػػػػى  راء  الػػػػػػرأييعتػػػػػػ  مسػػػػػػح 

و بػػػػدوف ادلسػػػػح فسػػػػيكوف مػػػػن العسػػػػَت أف نتعػػػػرؼ إال علػػػػى  …واالجتماعيػػػػة ادلفتوحػػػػة للجػػػػدؿ و ادلنا شػػػػة
وجهػػات نظػػر األ ليػػات ادلنظمػػة تنظيمػػا كبػػَتا والػػيت تعػػ  عػػن  رائهػػا بفاعليػػة عػػن طريػػل الكلمػػة أو الصػػورة 

راء النػػػػاخبُت  بػػػػػل  تخدم  طريقػػػػة ادلسػػػػح ىػػػػذه السػػػػتطوع و  ػػػػد اسػػػػ …ادلطبوعػػػػة أو ادلذاعػػػػة أو ادلرئيػػػػة
السياسػية الػيت  تأو القػرارالبعظ ادلشػروعات  أو ادلعار ُتالتصويب النهائي والتعرؼ على نسبة ادل يدين 

  2تتخذىا اسدارة احلاكمة و غَت  لك
 

 ثسح السوق: -
ة زلاولػمسػح السػوؽ يتاػمن  إ  أف …العػاـ الػرأيو يعت  ىذا النوع من ادلسح تطبيقا ختصصيا دلسح  -

علػى العػادات الشػرائية و  اسعػوف  ثػَتتقيػيع  أو ياس رد فعل لناس ابلنسبة للمنتجػات االسػتهوكية 
 …زلدة ترويج البااعة

و    و رجػػاؿ الصػػناعة وادلػػوزعُت و غػػَتىع اسعػػواتلتحليػػل لػػو  لره اذلامػػة دلصػػممي اىػػذا النػػوع مػػن  -
و   …وت قكػػن جتميػػ   راء عينػػة شل لػػة يف اجملتمػػ  و حتليػػل ىػػذه ا راءابسػػتخداـ االسػػتبياات وادلقػػاب

 بناء على ىذه ا راء يقـو ادلوزع وادلعلن بتقدني السلعة بطريقة أك ر جا بية للمستهلك 

 
 دراسح الحالح: 3-2-2

و      سػة احلالػة إا لتعػرؼ علػى خصػائص و ماػموف حالػة أو ظػاىرة واجػدة ايهدؼ منهج در 
و مػن   بصورة مفصلة و د يقة  و يرتكز منهج دراسة احلالة إا حتديػد حالػة زلػددة بعينهػا كخطػوة أوا، 

                                                           
1   GRISEZ ( J.) : METHODES  DE LA PSYCHOLOGIE SOSIALE, PARIS , P.U.F .1975. 

3    STOETZEL ( A.) : LES SANDAGES D’OPINION PUBLIQUE, PARIS, P.U.F. 1973.  
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ا رتػػ  معلومػػات مفصػػلة و د يقػػة عنهػػا كخطػػوة لنيػػة، و حتليػػل ادلعلومػػات الػػيت مت رتعهػػا بطريقػػة علميػػة 
 أخػػػرىعلػػػى حػػػاالت  معااتهػػػا أسػػػاليبومو ػػػوعية للحصػػػوؿ علػػػى نتػػػائج زلػػػددة قكػػػن تعميمهػػػا وا ػػػًتاح 

  1متشاهبة
 

بعػظ الكتػاب ةنػو س عبػارة عػن لػث  رأيلسب  احلالة بشكل عاـ، قكن تعري  منهج دراسة
  2س إا نتائج قكن تعميمها على حاالت أخرى متشاهبة ؿالوصو متعمل حلالة زلددة هبدؼ 

 
راد   فالطبيػب  ػد العديػد مػن ادلوا ػ  اليوميػة ل فػ يااؼ إا  لك أف دراسة احلالة تسػتخدـ يف

يقػـو بدراسػػة حالػػة ادلػػريظ ليتعػػرؼ علػى اترخيػػو الصػػحي مػػن خػػوؿ مراجعػة ملفػػو الطػػيب، كمػػا أف الباحػػث 
 أسػبابالتسويقي  د يقـو بدراسة حالة سلعة تتنا ص مبيعاما منػذ ثػوث سػنوات مػن أجػل التعػرؼ علػى 

 تراج  مبيعاما 
 

سابقا األسلوب الفعاؿ لدراسة سلوؾ ربػة البيػ   أورداهكما تعت  دراسة احلالة و ابلشك الذي 
 لػك أف ىػػذا ادلػػنهج يػ دي إا دراسػػة مػػا يتوجػػب  –حلمػػراء والبياػػاء اكػػاللحـو   -عنػد ارتفػػاع سػػل  غذائيػة

 اليت أدت إا ىذه الظاىرة  أسبابدراستو بطريقة حتليلية استطوعية هبدؼ التعرؼ على 
 

 خطىاخ أسلىب دراسح الحالح: 3-2-2-1

 :3التات ى النحولأسلوب دراسة احلالة لظاىرة ما رلموعة من اخلطوات الرئيسية عيتامن 
  ادلشكلة أو نوع السلوؾ ادلطلوب دراستو حتديد الظاىرة أو -
 ادلتعلقة  تتوفَت البيااوالتثكيد من  العلميةحتديد ادلفاىيع والفروض  -
  اختيار العينة ادلم لة للحالة اليت يقـو بدراستها -
  وسائل رت  البياات كادلوحظة وادلقابلة والولئل الشخصيةحتديد  -
  تدريب جامعي البياات -
  رت  البياات و تسجيلها و حتليلها -
  استخوص النتائج و و   التعميمات -

 
 

                                                           
  101أزتد غريب : تصميع و تنفيذ البحث االجتماعي، مرج  سابل، ص    1
  102لسابل، ص   ادلرج  ا  2
  702، ص  1971عبد الباسط دمحم حسن: أصوؿ البحث االجتماعي، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة،   3
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 األسالية المستخذمح في دراسح الحالح:  3-2-2-2

يف دراسػػة احلالػػة  و ىػػذا سػػاليب الشػػائعة ادلسػػتخدمة األ أك ػػرقكػػن أف تعتػػ  ادلقابلػػة الشخصػػية 
و ادلقابلػػػة الشخصػػػية يف  …بطريقػػػة مبارػػػرة مػػػن الشػػػخص مو ػػػوع الدراسػػػة تإا ادلعلومػػػايعػػػٍت الوصػػػوؿ 

 دراسة احلالة تكوف أ رب إا احلالة الطبيعية و عدـ التقيد ابلرمسيات 
 

سػة و ضلن نػذكر كيػ  أف س لػوبوي س و ىػو أحػد رواد اسػتخداـ مػا نسػميو ضلػن ا ف بطريقػة درا
 1االجتماعيػة يف فرنسػا و اال تصػادية أحواذلػا د عاش بُت عائوت العماؿ الػيت كػاف يقػـو بدراسػة  –احلالة 

و إف كاف مػا ي خػذ علػى ىػذه الطريقػة غػَت الرمسيػة، صػعوبة كتابػة و تػدوين ادلوحظػات وادلنا شػات بػُت  –
 الباحث والشخص ادلفحوص بد ة كافية 

 
يجب أف نشَت إا أف ىذا ااػزء مػن طريقػة دراسػة احلالػة، يعتػ  و على  كر كتابة ادلوحظات، ف

ت أو ادلوحظػػات جيػػب أف تػػدوف خػػوؿ عمليػػة ادلقابلػػة، و إ ا تعػػذر  لػػك فيجػػب ا، فادلػػذكر أساسػػياجػػزءا 
 أف تكتب بعد ادلقابلة مباررة 

 
 فاػػػلأ إاإف اسػػػتخداـ االسػػػتبياف أو التخطػػػيط ادلعػػػد مسػػػبقا يف دراسػػػة احلالػػػة ال يػػػ دي دائمػػػا 

إا  لػػػك أف  أ ػػػ النتػػػائج  لػػػك ألف ىػػػذا األعػػػداد ادلسػػػبل  ػػػد  ػػػوؿ بػػػُت ادلتحػػػدثُت و حريػػػة احلػػػديث، 
سئلة اخلاصة بتاري  حياة الشخص ال تتع اسجابة عليها بطريقة س نعػع س و س ال س   كمػا أف اسجػاابت األ

 ادلفيدة فعو ، قكن أف تكوف اسجاابت ادلفصلة و ابلتات الطويلة 
 

و ابس ػػافة إا ادلقػػابوت ، فسػػيكوف ىنػػاؾ البحػػث عػػن الولئػػل ادلكتوبػػة و دراسػػتها دراسػػة ىػػذا 
ادلقابلػػػػة، مبختلػػػػ  الوسػػػػائل   مستفياػػػػة  كمػػػػا جيػػػػب التحقػػػػل مػػػػن ادلعلومػػػػات الػػػػيت يػػػػتع احلصػػػػوؿ عليهػػػػا يف

فكػػػػرات واحلسػػػػاابت والسػػػػجوت الطبيػػػة وادلدرسػػػػة و سػػػػجوت اخلػػػػدمات االجتماعيػػػػة، دلا كاخلطػػػاابت و
 الدراسة والبحث  ةغراض خذين يف االعتبار دائما البياات األك ر داللة واتصاال  …اخلح  والص

 
 ةسػئلةأو  ةو إ ا كنا  د اررا إا أف دراسة احلالػة ال تتطلػب مػن الباحػث أف يتقيػد ةطػة زلكمػ
يكػػوف  أفل اسػػتبياف سلطػػط ذلػػا مػػن  بػػل  فػػميف ىػػذا ال يعػػٍت أف تػػتع ادلقابلػػة دوف أي تنظػػيع، بػػل مػػن ادلفاػػ

 ىناؾ ترتيب و تنسيل على  در اسمكاف يف إدارة احلوار 

                                                           
1    LE PLAY ( F.) LES OUVRIERS EUROPEENS  2 ED ; TOURS MAME PARIS PRINTER 

LARCHER PP. 261-281. 
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دراسة حالة زلددة علػى حػاالت أخػرى مشػاهبة نسػبيا و  أما أىع ما يعيب ىذا ادلنهج صعوبة تعميع نتائج
  لك لتغَت الظروؼ البيئية احمليطة ابحلالة مو وع االىتماـ ابستمرار  

و         صي من  بل الباحث عند حتليل نتػائج دراسػة احلالػة بعينهػاابس افة إا إمكانية وجود حتيز رخ
تفسػػػَتىا، األمػػػر الػػػذي يهػػػدد مػػػن جهػػػة نظػػػر بعػػػظ البػػػاح ُت درجػػػة ادلصػػػدا ية يف النتػػػائج الػػػيت مت التوصػػػل 

  1إليها
 

و جتػػدر اسرػػارة ىنػػا إا أف ىػػذا ادلػػنهج يعػػار مػػن صػػعوابت أخػػرى تػػرتبط إبمكانيػػة  ػػع  دت يػػل  
جملتمػػ  الدراسػػة يف معظػػع احلػػاالت األمػػر الػػذي يػػ دي إا صػػعوابت كبػػَتة عنػػد تعمػػيع النتػػائج علػػى العينػػة 
 اجملتم  

 
 تحليل المحتىي: 3-2-3

و        بدأ استخداـ ىذا ادلػنهج منػذ سػنوات  ليلػة يف حتليػل ادلاػامُت الفعليػة لظػواىر سػلوكية،  
ية،  لػػػك أف ىػػػذا ادلػػنهج  و فائػػػدة كبػػػَتة لتحديػػػد اجتماعيػػة، وا تصػػػادية و سياسػػػية يف اجملتمعػػات اسنسػػػان

العوامل ادل ثرة على سلوؾ االستهوؾ العاـ لشػر ة ا تصػادية واجتماعيػة يف رلتػ  دوف غػَته مػن اجملتمعػات 
  علػػى سػػبيل ادل ػػاؿ الدراسػػات ادليدانيػػة الػػيت تقػػـو هبػػا اامعيػػة الوطنيػػة حلمايػػة ادلسػػتهلك و تقػػـو بتحليػػل 

ية واالجتماعيػػػػػة واال تصػػػػػادية تفيػػػػػد بدرجػػػػػة كبػػػػػَتة مػػػػػن أجػػػػػل التعػػػػػرؼ علػػػػػى كافػػػػػة ماػػػػػامينها االسػػػػػتهوك
ادلستجدات اليت طرأت علػى منظومػة الغػذاء ل سػرة اازائريػة خػوؿ العشػرين سػنة ادلا ػية مػن أجػل التنبػ  
العلمي ةية تغػَتات زلتملػة علػى ادلنظومػة مػن خػوؿ حتديػد العوامػل األك ػر مسػاطة و  ثَتىػا علػى الػنمط 

يف السػػػػنوات العشػػػػر  –لسػػػػب الطبقػػػػات االجتماعيػػػػة فيهػػػػا  –السػػػػلوكي االسػػػػتهوكي ل سػػػػرة اازائريػػػػة 
 .2القادمة

 
بشكل عاـ قتاز ىذا ادلػنهج ابعتمػاده علػى الدراسػات ادليدانيػة و الولئػل و اسحصػائيات الرمسيػة  

و سلتلػػػػػػ  وسػػػػػػائل اسعػػػػػػوـ للوصػػػػػػػوؿ إا ادلوا ػػػػػػ  أو ا راء الفعليػػػػػػة للمسػػػػػػػتهلكُت ضلػػػػػػو ىػػػػػػذه القاػػػػػػػية 
 االسػػتهوكية أو تلػػك بػػدوف أي تتػػدخل رخصػػي أو حتػػز مػػن  بػػل الباحػػث الػػذي يسػػتخدـ ىػػذا ادلػػنهج 
 لك أف الباحث يف ىذه احلالة يعتمد على إيراد حتليوتػو بصػورة وا عيػة ختػدـ كافػة أفػراد رلتمػ  الدراسػة و 

 ليس رريعة واحدة من ررائ  اجملتم  كالتجار أو الصناع و ىكذا  
 

                                                           
  7-2، ص   1995مارة، دار رلد الوي للنشر، عماف، حساف أبو عنيمة: اتري  السينما األردنية منذ زمن اس  1

2
   BON ( F. ) LES SANDAGES PEUVENT – ILS SE TROMPER ? PARIS, CALMANN-LEVY, 

1972, PP.13-14. 
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و عادة يتع حتليل ادلاموف من خوؿ اسجابة على أسئلة معينة و زلددة يتع صياغتها مسبقا، 
سجابة على ىذه األسئلة يف وص  و تصني  زلتوى ادلادة ادلدروسة بشكل يساعد ليث تساعد ا

  1إظهار العو ات و الًتابطات بُت أجزاء موا ي  النص
 

و يشًت ط يف م ل ىذا األسلوب عػدـ حتيزػز الباحػث عنػد اختيػار عينػة النصػوص أو ادلسػموعات 
 لة بشكل مو وعي جملتم  الدراسة الذي دت لو ادلراد دراستها و حتليل ماموهنا، ليث جيب أف تكوف شل 

 

 إيجاتياخ و سلثياخ أسلىب تحليل المحتىي: -3-2-3-1
  2قتاز أسلوب حتليل احملتوى بعدد من اسجيابيات ىي

 
ال  تػػػاج الباحػػػث إا االتصػػػاؿ ابدلبحػػػوثُت سجػػػراء جتػػػارب أو مقػػػابوت و  لػػػك ألف ادلػػػادة ادلطلوبػػػة  -

 ادللفات أو وسائل اسعوـ ادلختلفة للدراسة متوفرة يف الكتب و 
 ال ي ثر الباحث يف ادلعلومات اليت يقـو بتحليلها فتبقى كما ىي  بل و بعد إجراء الدراسة  -
ىنػػاؾ إمكانيػػة سعػػادة إجػػراء الدراسػػة مػػرة لنيػػة و مقارنػػة النتػػائج مػػ  ادلػػرة األوا لػػنفس الظػػاىرة أو مػػ   -

 نتائج دراسة ظواىر و حاالت أخرى 
 

 ذه اسجيابيات إال أف استخداـ و تطبيل ىذا األسلوب ال خيلو من بعظ العيوب م ل:و رغع ى
 

  تاج إا جهد مكتيب من  بل الباحث  -
يغلػػب علػػى نتػػػائج أسػػلوب حتليػػل احملتػػػوى طػػاب  الوصػػػ  حملتػػوى و رػػكل ادلػػػادة ادلدروسػػة و ال يبػػػُت  -

 توى األسباب اليت أدت إا ظهور ادلادة ادلدروسة هبذا الشكل أو احمل
 ال قتاز ىذا األسلوب ابدلرونة حيث يكوف الباحث مقيدا ابدلادة ادلدروسة و مصادرىا احملددة  -

 
 المىهج المقارن:-4

ينهظ ىذا ادلنهج اترخييا على  ناعة عديػد مػن علمػاء االجتمػاع األوائػل ال سػيما دوركػاني خػوؿ  
ةنػػػو ال قكػػػن إخاػػػاع اجملتمػػػ  للتجريػػػب و  لػػػك نظػػػرا لػػػًتابط عناصػػػره فاػػػو عػػػن  –كتابػػػة  واعػػػد ادلػػػنهج 

تعقيػػدىا، و بنػػاء علػػى وجهػػة النظػػر س النظاميػػة س تلػػك فػػميف تغيػػَت أي رػػيء يف اجملتمػػ  يػػ دي ابلاػػرورة إا 

                                                           
  48، ص  2000علياف رلي مصطفى و  خروف: مناىج و أساليب البحث العلمي، دار  صفاء للنشر و التوزي ، عماف   1
  155.156  ص  1986عبد هللا: البحث العلمي: ادلناىج و اسجراءات ، مطبعة العُت احلدي ة، العُت، العكش فوزي   2
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 اختوؿ توازف رلموعة النظع اجملتمعية كلها، ىذا عووة على اتساع نطػاؽ اجملتمػ  و كػ  حجمػو بدرجػة ال
 قكن معها موحظة كل ريء 

 
و بنػػاء عليػػو، يعتػػ  دوركػػاني أف ادلػػنهج ادلقػػارف مػػا ىػػو إال جتريػػب غػػَت مبارػػر يػػتع خولػػو الكشػػ  
عػػػػن سلتلػػػػ  االرتباطػػػػات الػػػػيت توجػػػػد بػػػػُت سلتلػػػػ  الظػػػػواىر عػػػػن طريػػػػل الكشػػػػ  عػػػػن وجػػػػود أو صػػػػدؽ 

  1االرتباطات السببية بينها
 

ا احتدت الظواىر من خػوؿ مقارنتهػا مػ  بعاػها الػبعظ يقـو ىذا ادلنهج على معرفة كي  و دلا 
من حيث أوجو الشبو واالختوؼ و  لك من أجل التعػرؼ علػى العوامػل ادلسػببة حلػادث أو ظػاىرة معينػة 
والظروؼ ادلصاحبة لذلك  والكش  على الػروابط و العو ػات أو أوجػو الشػبو واالخػتوؼ بػُت الظػواىر، 

  2رت ميل س من خوؿ عدة طرؽ أطهاو يتع  لك كما يرى س جوف ستيوا
 

 التوـز يف الو وع  -
 التوـز يف الو وع و عدـ الو وع  -
 التوـز يف عدـ الو وع  -
 توـز التغَت يف السبب  والنتيجة  -
 طريقة العو ات ادلتقاطعة  -

 
 خصائص المىهج المقارن: -4-1

التنظػيع ادلنهجػي للفكػر ، و قكػن ال يتميز ادلنهج ادلقػارف بطػرؽ فنيػة خاصػة بػو، و إمنػا يتجػو إا 
تفسػػَت خصػػائص ىػػذا ادلػػنهج مػػن خػػوؿ احلركػػات العاػػوية الػػيت تػػدفعنا دلقارنػػة كػػل مػػا نشػػاىده و لػػذلك 
فػػػادلنهج ادلقػػػارف مسػػػتعمل مػػػن طػػػرؼ كػػػل العلػػػـو االجتماعيػػػة و علػػػى األخػػػص علػػػـو الػػػنفس و االجتمػػػاع 

 والسياسة واألن رويولوجيا وال تصاد 
د علػػى ادلػػنهج ادلقػػارف يف إجػػراء دراسػػات موسػػعة لتلػػك الدراسػػات ادلتعلقػػة ىػػذا و قكػػن االعتمػػا

بتطػػػور الفكػػػر الرأمسػػػات أو االرػػػًتاكي مػػػ و، أو يف إجػػػراء دراسػػػات خاصػػػة أو زلػػػدودة كتلػػػك الدراسػػػات 
 ادلتصلة بعملية التصوي  أو اال ًتاع السياسي، أو يف إجراء دراسات وصفية أو كمية 

                                                           
1   DURKHEIN ( E.) : LES REGLES DE LA METHIDE SOCIOLOGIQUE, PARIS , P.U.F, 1968, PP. 

16-21. 
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قكن اخللط بُت القيػاس و ادلقارنػة، و لػو أف القيػاس قكػن احلصػوؿ عليػو إال أنو خوؿ ادلوحظة 

، أما ابلنسبة للمقارنة فػميف القيمػة النسػبية للظػواىر ىػي الػيت ت خػذ بعػُت االعتبػار ، مبعػٌت  طبقا دلعيار معلـو
 أف ادلقارنة بُت وسيلتُت للتو يح ىي اليت تقيس فاعلية الوحدة ابلنسبة ل خرى 

 
قارف قكن استخدامو خوؿ كل مراحل البحث، فهػو يعتػ  جػزءا مػن ادلوحظػة لكنػو و ادلنهج ادل

قكػػن أياػػا أف يقػػًتح عػػدة فػػروض معينػػة ، كمػػا قكنػػو أحيػػاا مرا بتهػػا أو التثكػػد مػػن صػػوحيتها    و أف 
جيد ادلنهج ادلقارف مكاا لو يف سلتلػ  مسػتولت البحػث، فتلػك خاصػية شليػزة لػو، ففػي الوصػ  قكػن أف 

سػػجل  ياسػػا سػػطحيا أو حتليػػل بنيػػة مػػن البنيػػات يف أي رلتمػػ  كتحليػػل النظػػاـ الر سػػي مػػ و يف كػػل مػػن ي
الواللت ادلتحػدة األمريكيػة واامهوريػة الفرنسػية ، أمػا فيمػا يتعلػل ابلتصػني  فػميف ادلقارنػة تسػتعمل خولػو 

تفسػػػَتي للبحػػػث فػػػميف إا أ صػػػى حػػػد شلكػػػن خاصػػػة فيمػػػا يتعلػػػل إب امػػػة النمػػػا ج، أمػػػا خػػػوؿ ادلسػػػتوى ال
استخداـ ادلقارنة عدة صعوابت، ألف ادلقارنة قكن أف تقًتح تفسَتا أو عو ة سببية بػُت العوامػل  احلا ػرة 
أو الغائبػػة، لكػػن يف أغلػػب األحيػػاف يبقػػى التفسػػَت علػػى أسػػاس ادلػػنهج ادلقػػارف موجػػودا  و  ائمػػا و إف كػػاف 

  1يف كل أحواؿ تفسَتا زلدودا أو  يل النطاؽ
 

 حذود المىهج المقارن: -4-2

مػػن األدوار ادللفتػػة فيمػػا يتعلػػل ابدلػػنهج ادلقػػارف،  لػػك الػػنقص ادلتعلػػل بد ػػة تعريػػ  ادلقارنػػة سػػواء  
أنػو مػن األمػور ادل ػارة بك ػرة علػػى  –أي ادلػنهج ادلقػارف  –كمفهػـو أو كمػنهج، و يػرى منتقػدي ىػذا ادلػنهج 

سلتلػ  مراحػػل تطػػور العلػـو االجتماعيػػة بصػػفة عامػة و علػػع االجتمػػاع بصػفة خاصػػة، لكػػن كػع مػػرة أثػػَتت 
 رروط إعداد منا ج ادلنهج ادلقارف أو عناصره؟

 
بػػل صلػػد بعػػظ العلمػػاء والبػػاح ُت يصػػروف علػػى أف ادلػػنهج ادلقػػارف يف حػػد  اتػػو ال قكػػن أف ينتهػػي 

ائج  ات  يمػػػة نظػػػرا للصػػػعوابت وادلشػػاكل الػػػيت تعًت ػػػو والػػػيت مػػػن أطهػػا عػػػدـ اعتمػػػاد علػػػى  ػػػروض إا نتػػ
قكػن  أف تشػكل نقطػة البػػدء أليػة دراسػات مقارنػػة، كمػا أف حتديػد وحػدة ادلقارنػػة انطلقػ  خػوؿ العديػػد 

ا كػػل مػن اسػػتخدامات ادلػنهج ادلقػػارف مػن أسػػس فلسػػفية أو فصفا ػة ، كتلػػك الوحػدات الػػيت اعتمػد عليهػػ
 من س ىو هباوس س أو س كون  س 

 

                                                           
1
 MACKENZIE ( W.J) : TENDANCES PRINCIPALES DE LA RECHERCHE DANS LES 

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES , UNESCO, 1970.PP. 16.19. 
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كمػػا أف التماثػػل الظػػاىري لػػػبعظ الػػنظع أو الظػػواىر مو ػػوع ادلقارنػػػة  ػػد خيفػػي وراءه اختوفػػػات 
و   جوىريػػة و رمبػػا تنا اػػات، و  ػػد ال يلتفػػ  إليهػػا الباحػػث الغػػارؽ مػػن خػػوؿ ادلقارنػػة إا اكتشػػاؼ     

  1وؼ الظاىرة للعياف فقطدراسة سلتل  أوجو التشابو او ادلماثلة أو االخت
 

 المىهج االستقزائي: -5

يتم ػػػػػل ادلػػػػػػنهج االسػػػػػػتقرائي يف السػػػػػَت مػػػػػػن اخلػػػػػػاص إا العػػػػػػاـ، كمػػػػػا يشػػػػػػمل االسػػػػػػتقراء سلتلػػػػػػ  
االسػتنتاجات العلميػة ادلسػتندة علػى ادلوحظػة أو التجريػب  و معػٌت كلمػة اسػتقراء لسػب الًترتػة للكلمػة 

حيث تدؿ على حركة العقػل للقيػاـ مبعطيػات ىػدفها التوصػل إا س يقود س    ENAY WYNاليوانية    س  
 2 انوف أو  اعدة كلية حتكع الفرعياف أو التفاصيل اليت مت إدراكها من  بل األفراد 

 
إ ف ، يعتمػػد  ادلػػنهج االسػػتقرائي علػػى ادلوحظػػة أوال و علػػى التجربػػة لنيػػا، والباحػػث ينتقػػل فيػػو 

 تنتاجي اليت ينتقل فيو من العاـ إا اخلاص من اخلاص إا لعاـ عكس ادلنهج االس
 

و الباحػػػث يقصػػػد بػػػو ادلتخصػػػص ، يبحػػػث عػػػن العلػػػل واألسػػػباب والعو ػػػات الػػػيت تػػػربط مػػػا بػػػُت 
سلتلػػ  تلػػك الظػػواىر و مػػن مت ياػػ  التفسػػَت العلمػػي ذلػػا  و ذلػػذا قكػػن القػػوؿ ةف الباحػػث العلمػػي يسػػَت 

 وفل اخلطوات التالية:
 اىرة الوص : أي كيفية حدوث الظ -
 البحث والتحليل: عن العلة األساسية يف حدوث الظاىرة  -
 التنب : أي استخوص النتائج اليت يتوصل إليها  -
 الربط: أي ربط الظاىرة بغَتىا من الظواىر األخرى اليت تدور يف  ات النطا -

-  
 التمييز تيه االستذالل االستقزائي واالستذالل االستىثاطي:5-1

ل العقلػػي إا التمييػػز بػػُت نػػوعُت مػػن األصػػوؿ ادلنطقيػػة ادلطبقػػة علػػى لقػػد أدى اذلجػػـو علػػى ادلنطػػ
التفكَت، و نعٍت هبما التمييز بُت االستدالؿ االستقرائي واالسػتدالؿ االسػتنباطي، واالسػتدالؿ االسػتقرائي  
كمػػػػػا ىػػػػػو معػػػػػروؼ ينطلػػػػػل مػػػػػن األم لػػػػػة اخلاصػػػػػة إا ادلبػػػػػادئ العامػػػػػة أو مػػػػػن الو ػػػػػائ  إا النظػػػػػرلت، أمػػػػػا 

ؿ االستنباطي فهو علػى العكػس مػن  لػك حيػث ينسػحب مػن العػاـ إا اخلػاص أي مػن النظريػة االستدال
 إا حالة خاصة  

                                                           
1   IBID , PP. 69-70.                                                                                                                                        

2
  212، ص  1972عبد احلل كايد: مباديئ يف كتابة البحث العلمي وال قافية ادلكتبية ، مكتبة دار الفتح، دمشل،   
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و مػػن ىنػػا فػػميف النتيجػػة ادلستخلصػػة يف حالػػة االسػػتدالؿ االسػػتنباطي كمػػا يقػػرر س بفػػردج س تكػػوف 

ميف   و علػػػػػى ىػػػػػذا األسػػػػػاس فػػػػػ1 ػػػػػمن ادلقدمػػػػػة األصػػػػػلية و ال تكػػػػػوف صػػػػػحيحة إال إ ا صػػػػػح  ادلقدمػػػػػة 
االستدالؿ االستنباطي ال قكن أف ي دي أي تقدـ حقيقػي يف العلػع و  لػك ابعتبػاره تطبيقػا دلبػادئ عامػة 
على مزيد من احلاالت اخلاصػة األخػرى، و ىػذا بعكػس االسػتدالؿ االسػتقرائي الػذي يعتػ  ا ػل يقينػا   و 

ر للتوصػػػل إا نظػػػرلت لكنػػػو أك ػػػر خصػػػوبة، فثمػػػا اخلصػػػوبة فػػػ ف االسػػػتقراء ىػػػو يف جػػػوىره وسػػػيلة الفكػػػ
البػػدء  –مػػن خػػوؿ االسػػتقراء  –جديػػدة، و أمػػا  لػػة اليقػػُت فتعػػود إا طبيعػػة الو ػػائ   امػػا مبعػػٌت أنػػو قكػػن 

مبجموعػػػػة مػػػػا مػػػػن الو ػػػػائ  الػػػػيت تقػػػػودا إا بعػػػػظ النظػػػػرلت ادلمكنػػػػة، لكػػػػن لػػػػيس رػػػػرطا أف تكػػػػوف تلػػػػك 
 ظع األحياف النظرلت صحيحة، فبعاها سوؼ يتعارض م  البعظ ا خر يف مع

 
 وظيفح االستقزاء: 5-2

ال قكػػػن أف نػػػتفهع وظيفػػػة االسػػػتقراء إال إ ا تعرفنػػػا علػػػى طبيعػػػة ادلعرفػػػة العلميػػػة  فادلعرفػػػة العلميػػػة 
ليسػػ  رلػػرد موحظػػة األرػػياء موحظػػة سػػا جة مػػن أجػػل تسػػجيل حقػػائل جزئيػػة تسػػجيو عشػػوائيا، أف 

أجػػل التوصػػل إا حقيقػػة العو ػػات القائمػػة مػػا ادلعرفػػة العلميػػة خوصػػة رلهػػود سلطػػط و جهػػد مسػػتمر مػػن 
بُت الظواىر  و الكش  عن ىذه العو ات ىو األساس ادلتػُت الػذي  امػ  عليػو ادلعرفػة العلميػة إ  بػدوف 
ىذه احلصيلة ما حػدث التقػدـ و دلػا جػاءت ادلعرفػة العلميػة  والوا ػح أف االسػتقراء يػ دي بنػا إا القػوانُت 

عو ػػػات مػػػا بػػػُت الظػػػواىر، إ ف أف وظيفػػػة االسػػػتقراء ىػػػي الػػػيت تيسػػػر لنػػػا العامػػػة مػػػن خػػػوؿ اسػػػتخوص ال
  2احلصوؿ على ادلعرفة العلمية بناء على اتباع منهج علمي وا ح ادلعا 

و إ ا تعرفنػػػا علػػػى القػػػوانُت اسػػػتطعنا التنبػػػ     لػػػك أف الباحػػػث يتنبػػػث لػػػدوث الظػػػاىرة يف ادلسػػػتقبل كمػػػػا 
يقينيػػة دوف حاجتػػو إا ادلوحظػة ولتجربػػة مػػن جديػػد   وىكػػذا يعتػػ  حػدث  يف ادلا ػػي، بصػػورة أكيػػدة و 

التنب   عبارة عن ربػط األسػباب ابدلسػببات يف ادلسػتقبل طبقػا الرتباطهػا يف ادلا ػي بنػاء  علػى مبػدأ علمػي 
 ىو مبدأ اتساؽ الظواىر 

 
أياػػا ، و ال تقػػ  وظيفػػة االسػػتقراء عنػػد حػػدود معرفػػة األسػػباب، بػػل تسػػعى إا معرفػػة القػػوانُت 

م و: أف احتاد أو كسيد الكار بوف ابلدـ يفاي إا موت الكػائن احلػي فهنػا تقػـو عو ػة بػُت سػبب    و 

                                                           
1   SCHILLER ( F.C.S.) : SCIENTIFIC DISCOVERY  AND LOGICAL PROOF .” IN STUDIES IN 

THE HISTORY – 2 AND METHOD OF SCIENCE “ LONDON , 1917. PP. 616-620 

. 
2   GRAWITZ ( M) : METHODES DES SCIENCES SOCIALES, PARIS  PRECIS DALLOZ 1981, 

PP.20-21.         
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مسبب بُت علة و معلوؿ   بينما يكش  لنا االسػتقراء أياػا علػى القػانوف التػات الػذي يو ػح العو ػة مػا 
 ا عكسيا م   غطو بُت حجع الغاز و  غطو، و الذي ىو : زلرة حجع الغاز تتناسب  تناسب

 
يبػػد أننػػا ال نسػػتطي  أف نعػػرؼ فيمػػا إ ا كػػاف تغػػَت الاػػغط ىػػو السػػبب يف تغػػَت احلكػػع أو العكػػس 

  لك أهنما  دلف يف  ف واحد  يف العلية أو السببية البد من أف تسبل العلة وادلعلوؿ 
 

 أوىاع االستقزاء: 5-3

اسنسػػػاف العػػػادي يف حياتػػػو اليوميػػػة   يكتشػػػ  االسػػػتقراء فجػػػثة مسػػػتقو عػػػن القيػػػاس، حػػػىت أف 
 :1يستخدـ الك َت من أنواع االستدالؿ القياسي   و أنواع االستقراء ىي

 
الذي يع  عن صفة عامػة مشػًتكة يف رلموعػة مػن نػوع معػُت أو رتيػ  انػواع مػن  االستقراء الشكلي: -

 جنس معُت 
  اسنسػاف واحلصػاف والبقػرة ذلػا تعػيش فػًتة طويلػة مػن الػزمن …م اؿ أرسطو: اسنساف واحلصاف والبقػرة -

 مرارة، فطوؿ احلياة صفة موزمة للحيواف الذي لو مرارة 
 

و شلا يبدو لنا أف االستقراء الشكلي ال أيتينا بشيء جديد، و ذلذا الك ػَتوف اسػتقراء  ياسػيا رغػع 
 ما يف ىذا االعتبار من تطرؼ 

 
يبػادر هبػا اسنسػاف العػادي يف نشػاطو اليػومي و الذي يطلل على أنواع التعمػيع الػيت  االستقراء الفطري:-

الرك أف ىناؾ تعميمات سػريعة خاطئػة   مػ و: لػو تعػرض الػبعظ إا إىػاات عنصػرية يف بلػد مػا، فمينػو 
يطلل التعمػيع القائػل ةف رتيػ  أفػراد ىػذا البلػد مػن العنصػريُت  أنػو حكػع ال يسػتند إا أسػاس مػن الت بػ  

ات صػػحيحة و تػػتع عػػن حقيقػػة، مػػ و : الطفػػل الػػذي يتعػػرض لوحػػًتاؽ أو ادلعرفػػة  غػػَت أف ىنػػاؾ تعميمػػ
 حُت قس النار مرة واحدة يتوصل إا احلقيقة القائلة ةف النار حترؽ 

 
الػػذي يعػػ  عػػن معلومػػات  ائمػػة يف احليػػاة االجتماعيػػة العاديػػة، و رغػػع أف ىنػػاؾ  االسففتقراء الفطففريإنزػػو  

 ات إال أهنا  رورية يف اكتساب ادلعرفة واخل ة الصواب واخلطث أياا يف م ل ىذه التعميم
 

                                                           
1   LA LANDE (A) : THEORIES DE  L`INDUCTION ET DE L`EXPERIMENTATION, BOIVIN, 

1929. PP.7-29. 
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الػػذي يسػػَت وفػػل دراسػػة منظمػػة تعتمػػد علػػى ادلوحظػػة والتجربػػة ، حيػػث عػػن طريػػل  االسففتقراء العلمففي:
التعميع يػتع التوصػل إا حكػع عػاـ يقاػي إا الكشػ  عػن القػانوف العلمػي ، إ  بواسػطة القػانوف العلمػي 

إا إمكانيػػة اسػتخداـ القػػوانُت العلميػػة يف التطبيقػات التقنيػػة ادلختلفػػة   قكػن التنبػػ  بعػػودة الظػواىر، إ ػػافة
إ ف ىنػػاؾ ااانػػب النظػػري كمػػا أف ىنػػاؾ ااانػػب التطبيقػػي، والػػًتاث العلمػػي الػػذي تػػنعع  بػػو البشػػرية  يف 
 الو ػػػ  احلا ػػػر إمنػػػا ىػػػو ذتػػػرة البحػػػوث  ادلسػػػتندة إا الطريقػػػة االسػػػتقرائية و الػػػيت بػػػدوهنا مػػػا كػػػاف اسػػػتطاع

 العلماء التوصل إا اكتشافامع ادلختلفة و ىناؾ األم لة ادلتعلقة بعدد من القوانُت 
 الكتلة                    ؾ                      

 --------أي ث =  ------- انوف الك افة = 
 احلجع                     ح                     

إليهػا بعػد جتػارب ك ػَتة و يصػدؽ علػى األجسػاـ كلهػا إنو يكش  عن حقيقة رلهولػة مت التوصػل 
 الصلبة أو السائلة أو الغازية 

 
و رغػػع بعػػظ النقػػد الػػذي وجػػو إا مبػػدأ السػػببية الػػذي يػػنهظ علػػى االسػػتقراء، خاصػػة مػػن  بػػل 
الفوسػفة، إال أف ىنػػاؾ فوسػفة  خػػروف اعتػػ وه رػرطا ال غػػٌت لصػػحة التفكػَت، أم ػػاؿ الفيلسػػوؼ        س 

 1كان  س  و س جوف ستورات ميل س   امانوبل
 

  
 
 
 
 
 

 

                                                           
1   PIAGET ( J.) :; NATURE ET METHODE , IN LOGIQUE  ET CONNAISSANCE  DROZ 

GENEVE  1965, PP. 103.113. 


