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أنواع مناهج البحث العلمي
تعريف المنهجية :المنهجية مفهوم مركب من كلمتين  Methodو تعني المنهج (الطريقة) و  logyو تعني علم،
وبالتالي يمكن تعريف المنهجية اصطالحا بأنها عبارة عن " العلم الذي يهتم بدراسة المناهج أي علم طرق البحث
العلمي "
ويقصد بمنهج البحث العلمي هو األسلوب الذي يستخدمه الباحث في دراسة ظاهرة معينة والذي من خالله يتم
تنظيم األفكار المتنوعة بطريقة تمكن من عالج مشكلة البحث.
 )1المنهج الوصفي Descriptive Methodology

تعريف :أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد عبر فترة
أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع
المعطيات الفعلية للظاهرة .أو "طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير
النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها" .و يهدف إلى تحديد سمات وصفات
وخصائص ومقومات ظاهرة معينة تحديدا كميا ونوعيا.

يعد المنهج الوصفي من أنسب المناهج وأكثرها استخداما في دراسة الظواهر اإلنسانية واالجتماعية .ويمكن
استخدام المنهج الوصفي في دراسة الظواهر الطبيعية مثل وصف الظواهر الفلكية والبيولوجية .ويستخدم الباحث
المنهج الوصفي في ظل وجود معرفة مسبقة ومعلومات كافية حول الظاهرة موضع الدراسة .فمن خالل الدراسات
السابقة يتمكن الباحث من تحديد مشكلة الدراسة والفرضيات ثم يعمل على جمع المعلومات األولية والثانوية
المناسبة من أجل صياغة الفرضيات واختبارها وهذا يساعد في تحليل وتفسير أكثر للظاهرة والوقوف على
دالالتها.
 ويرتقي المنهج الوصفي لمرتبة األسلوب العلمي ألن فيه تفسير وتحليل للظاهرة وعمق في النتائج وهذا
يساعد في التوصل إلى قانون علمي أو نظرية .ويتسم المنهج الوصفي بالواقعي ألنه يدرس الظاهرة كما
هي في الواقع ويستخدم مختلف األساليب المناسبة من كمية وكيفية للتعبير عن الظاهرة وتفسيرها من
أجل التوصل إلى فهم وتحليل الظاهرة المبحوثة .فالتعبير الكمي يعطينا وصفا رقميا يوضح فيه مقدار
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الظاهرة أو حجمها ودرجه ارتباطها بالظواهر األخرى ،أما التعبير الكيفي فيصف لنا الظاهرة ويوضح
خصائصها .
 ويقتضي استخدام المنهج الوصفي مراعاة التالي:
جمع كافة المعلومات والبيانات المتوفرة والضرورية لفهم وتفسير مشكلة البحث ،وهذا يتطلب استخدام المصادر
الثانوية من كتب ومقاالت وغيرها ،أو استخدام المصادر األولية مثل المقابالت أو االستبيان أو المالحظة إن
لزم األمر.
أن تتوفر لدى الباحث القدرة والمهارة الالزمتين الستخدام أدوات القياس والتحليل المناسبة وخاصة عند استخدام
األسلوب الكمي في تحليل البيانات .ومن أهم المهارات المطلوبة القدرة على استخدام األساليب واالختبارات
اإلحصائية المناسبة في التحليل.
خطوات المنهج الوصفي



.I

اإلحساس بالمشكلة وجمع البيانات والمعلومات التي تساعد على تحديدها

.II

تحديد المشكلة المراد دراستها ويفضل أن يتم صياغتها في شكل سؤال.

.III

صياغة فروض الدراسة والتي يمكن أن تجيب عن سؤال البحث بصورة مؤقتة ومن ثم يبدأ الباحث
بجمع المعلومات عنها إلى أن يتم إثباتها أو دحضها

.IV

اختيار العينة التي ستجرى عليها الدراسة وتحديد حجمها ونوعها

.V

اختيار أدوات جمع البيانات والمعلومات المناسبة كالمقابلة واالستبيان والمالحظة والقيام بجمع
المعلومات المطلوبة بطريقة منظمة .حيث يختار الباحث األداة التي تناسب طبيعة المشكلة
والفروض

.VI

يقوم الباحث بكتابة النتائج وتفسيرها ويختبر الفروض ويقدم عدد من التوصيات وعند بدء مرحلة
اختبار الفروض ومناقشتها ال بد من الرجوع إلى أدبيات الدراسة والى الدراسات السابقة للتعرف على
مدى اتفاق نتائج البحث مع نتائج البحوث السابقة والعمل على تفسير أسباب االتفاق أو االختالف.

 أنماط الدراسات الوصفية
 )Aالدراسات المسحية : Survey Studies :وتتم الدراسات المسحية من خالل جمع البيانات والمعلومات عن
الظاهرة كما هي في الواقع ،من أجل التعرف على طبيعة وواقع هذه الظاهرة ومعرفة جوانب القوة والضعف
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فيها ،من أجل التوصل إلى تصور قد يقود إلى إحداث تغيير جزئي أو جذري على الظاهرة .والدراسات
المسحية ليست قاصرة على جمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة موضع البحث ،بل يتعدى ذلك إلى
التوصل إلى مبادىء وقوانين عامة في المعرفة.
 )Bدراسات الروابط والعالقات المتبادلة :تدرس العالقات بين الظواهر ،وتحللها بهدف معرفة االرتباطات
الداخلية في هذه الظواهر ،واالرتباطات الخارجية بينها وبين الظواهر األخرى .وتنقسم دراسات العالقات
والروابط التبادلية بين الظواهر إلى ثالث أنواع وهي :دراسة الحالة ،الدراسات العلمية المقارنة الدراسات
االرتباطية
دراسة الحالة Case Study

تقوم على دراسة حالة واحدة مثل دراسة فرد أو مجموعة او مجتمع ،وهذا يتم من خالل جمع معلومات
وبيانات تفصيلية عن الظاهرة حول الوضع الحالي والسابق للظاهرة ومعرفة العوامل التي أثرت وتؤثر
عليها والخبرات الماضية لهذه الظاهرة.
 من أهم مزايا دراسة الحالة هو التوصل إلى معلومات شاملة ومفصلة عن الحالة المدروسة ،فالباحث
يركز على حالة واحدة وال يشتت جهده في دراسة موضوعات متعددة.
 ومن االنتقادات الموجهة لمنهج دراسة الحالة ،صعوبة تعميم النتائج على حاالت أخرى أو مجتمع دراسة
أكثر اتساعا ،وقد ال تكون المعلومات التي يقدمها الباحث عن نفسه دقيقة أما عن قصد أو غير قصد.
الدراسات العلمية المقارنة :
يعتمد إجراء المقارنات بين الظواهر الكتشاف أسباب حدوث الظاهرة والعوامل التي صاحبت الحدوث.
• هناك الكثير من الظواهر ال يمكن إخضاعها للتجريب وال يناسبها إال األسلوب المقارن.
• استخدام هذا األسلوب أسهل وأبسط وأقل تكلفة من المنهج التجريبي.
• ال يلزم الباحث التدخل إلحداث تغيير على الظاهرة مما يجعل النتائج أكثر دقة وواقعية.
الدراسات االرتباطية :Correlation Studies
يهتم هذا النوع من الدراسات بالكشف عن العالقات االرتباطية بين متغيرين أو أكثر ،من أجل التأكد من
مدى وجود هذا االرتباط وما هي قوة هذا االرتباط .وال يمكن أن تقاس هذه العالقة بالعين المجردة بل ال
بد من استخدام الطرق اإلحصائية المناسبة لذلك.
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مزايا المنهج الوصفي وعيوبه
 يساعد المنهج الوصفي في إعطاء معلومات حقيقية دقيقة تساعد في تفسير الظواهر.
 اتساع نطاق استخدام المنهج الوصفي لتعدد الطرق المتاحة أمام الباحث عند استخدام المنهج الوصفي،
مثل أسلوب المسح ،أو الدراسات المقارنة ،أو تحليل المضمون.
 يقدم المنهج الوصفي توضيحا للعالقات بين الظواهر ،كالعالقة بين السبب والنتيجة ،بما يمكن اإلنسان
من فهم الظواهر بصورة أفضل.


يتناول المنهج الوصفي الظواهر كما هي على الواقع دون تدخل من قبل الباحث في التأثير على
مسارها ،مما يعطي نتائج أكثر واقعية

 قد يستند البحث الوصفي إلى معلومات مشوهه وال تستند إلى الواقع سواء كانت عن قصد من قبل
الباحث أو غير قصد .كأن تكون الوثائق والسجالت المستخدمة غير دقيقة مثال.
 هناك احتمال تحيز الباحث آلرائه ومعتقداته ،فيأخذ البيانات والمعلومات التي تنسجم مع تصوره ويستبعد
التي تتعارض مع رأيه ،وهذا راجع إلى أن الباحث يتعامل دائما مع ظواهر اجتماعية وانسانية غالبا ما
يكون طرفا فيها.
 غالبا ما يستخدم الباحث مساعدين عند القيام بالدراسات الوصفية وذلك من أجل جمع البيانات
والمعلومات ،فصدق وانسجام هذه البيانات يعتمد على مدى فهم المساعدين ألهداف البحث.


صعوبة إثبات الفروض في البحوث الوصفية ألنها تتم عن طريق المالحظة وجمع البيانات المؤيدة
والمعارضة للفروض دون استخدام التجربة في إثبات هذه الفروض .فالباحث في الدراسات الوصفية قد
ال يستطيع مالحظة كل العوامل المحيطة بالظاهرة ،مما يعيقه في إثبات الفروض.
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