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المحاضرة  01عناصر المذكرة (السابق)
تعترب اؼبذكرة أىم فبارسات الطالب للبحث العلمي خبلل مساره اعبامعي ،ىذا ،و يرجع ذلك
ألنبيتها يف تكوين البناء اؼبعريف و الفكري للطالب.
تتكون اؼبذكرة من ؾبموعة من العناصر أو األجزاء ،و اليت يبكن تقديبها وفق التقسيم العام اؼبتمثل
يف:
 السابق ،و اؼبتضمن للعناصر اليت تأيت قبل منت اؼبذكرة. متن المذكرة ،و ىو ؿبتوى اؼبذكر اؼبكون من الفصول و ما ربتويو من معلومات ،و الذي يقعبُت اؼبقدمة و اػباسبة.
 الالحق ،و ىو اؼبتضمن للخاسبة و اؼبراجع و كذا اؼببلحق. السابقو الذي يتكون من أىم العناصر التالية:
 صفحة الغالف
و ىي أول ما يقع عليو نظر القارئ ،و ىي اليت االنطباع األول عن شخصية الباحث ،و تشمل
ىذه الصفحة:
 إسم اعبامعة اسم الكلية اسم القسم العلمي ،الذي يشرف على الفرع العلمي عنوان الرسالة :يكتب خبط ظاىر ،حبيث يكون أكرب حجما من بقية البيانات األخرى. الدرجة اؼبقدم ؽبا التقرير إسم الطالب و إسم األستاذ اؼبشرف يف نفس اػبط. -السنة اعبامعية.

ىذا و يشترط في عنوان المذكرة ما يلي:
 أن يكون العنوان ؿبددا بداللة البحث و متضمنا أىم عناصره ،و قد ال يتضمن صبيع العناصر يفـبطط البحث لكي ال يكون العنوان طويبل أكثر من البلزم.
 و أن يكون العنوان متطابقا مع مضمون البحث ،حبيث يراعي ىيكل البحث و العناوين الفرعية والفقرات و اؼبعلومات و األفكار.
 هبب أن يشَت العنوان إىل موضوع الدراسة بشكل ؿبدد .فبل يشار إىل اؼبوضوع بطريقة عامة وغامضة.
 ينبغي أن تكون اللغة اؼبستعملة يف العنوان لغة مهنية عادية .و ليست لغة صحفية استعراضية .و علىالعموم ال يفضل أن يزيد عدد كلمات العنوان عن طبسة عشرة كلمة.
 األصالة :أن يكون موضوع البحث غَت متطرق لو سابقا. أن يكون دقيقا و واضحا و ـبتصرا. أن يكون ؿبددا بنطاق معُت :كأن يكون لو نطاق زمٍت و موضوعي ،حىت يتحقق للباحث القدرةعلى الًتكيز على ظاىرة مهمة و ؿبددة.
 صفحة الشكر و اإلىداء ،و قائمة الجداول و األشكال
و تكون عادة يف صفحتُت مستقلتُت ،أو يف صفحة واحدة ،و يف ىذه الصفحة يقدم الباحث
شكره ؼبن ساعده مثبل ،كما يهدي البحث ؼبن شاء من األشخاص أو اؼبؤسسات ،و يستحسن
االختصار ما أمكن و ذبنب اإلطالة اؼبملة.
و تضم قائمة اعبداول أظباء اعبداول مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب صفحاهتا ،مسبوقة برقم اعبدول و
متبوعة برقم صفحة.

أما قائمة األشكال فتضم كافة األشكال اليت يتضمنها منت البحث ،مرتبة تصاعديا حسبما جاءت
بو يف منت البحث ،و تتضمن ىذه القائمة رقم الشكل و الصفحة اؼبتواجد هبا.
 ملخص الدراسة
اؼبلخص ىو عبارة عن اختصار شديد للبحث .ال يتجاوز ثبلشبائة كلمة ،وبدد فيو الباحث
اؼبوضوع الذي سيكون ؿبور دراستو ،و ىيكلو الذي قام عليو تبويبا و تنظيما ،و اؼبنهج الذي سلك يف
دراسة حقائقو ،و النتائج اليت خرج البحث هبا.
 مخطط الدراسة
ـبطط الدراسة ىو الًتصبة العملية للتبويب الذي وضعو الباحث لرسالتو.
و ىو خطة منظمة ذبمع عناصر التفكَت اؼبسبق البلزمة لتحقيق الغرض من الدراسة .و يهدف
اؼبخطط لتحقيق ثبلثة أغراض أساسية

:

 يصف إجراءات القيام بالدراسة و متطلباهتا.
 يوجو خطوات الدراسة و مراحل تنفيذىا.
 يشكل إطار لتقومي الدراسة بعد انتهائها.
و من شروط التبويب:
 وحدة الموضوع :و تعٍت أن كل عنصر من عناصر التبويب موظف و يعمل يف إطار كليمتكامل و ال ىبرج عنو و ال يستقل بذاتو حىت ال يصبح عامل اغًتاب و انفصال.
 العمق العلمي :أن يكون كل عنصر من العناصر موظفا يف إطار كلي متكامل ال ىبرج إىلأسبابو و بواعثو و اؼبضي قدما يف التحليل العلمي للوصول إىل اعبزئيات و التفريعات حبيث يأيت
التقرير يف النهاية كامبل و متكامبل و شامبل.
 االتساق :أي أن يصبح البحث منسجما يف مواصفاتو و متناسقا يف أقسامو. الوضوح :دبعٌت أن يتضمن البحث كافة اؼبعلومات اليت تساعد القارئ على التوصل بسهولة إىلالفهم اغبقيقي ؼبا ىو مراد الباحث

 مقدمة البحث
و ىي ما يكتبو الباحث للتعريف بعملو ،و ربتاج اؼبقدمة من الباحث عناية خاصة من
الباحث ،فهي صورة حبثو .ؽبذا ينبغي أن ال تكتب إال بعد االنتهاء من العمل ،فيستطيع حينئذ
أن يتحدث عن بداياتو و تطوره و هناياتو.

و تتمثل أىمية المقدمة في كونها تعتبر:
 ما يتوقف عليو الشروع يف الفن ،كمعرفة حده و موضوعو و غايتو ،ألن من مل يتصور الفنبتعريف جامع عبميع مسائلو مانع لغَت مسائلو من الدخول فيو ال يتصور طلبو ػبصوص ذلك
الفن

.

 مطلع اؼبذكرة و واجهتها األوىل ،فبلبد أن تبدأ قوية مشرقة ،متسلسلة األفكار ،واضحةاألسلوب ،متماسكة اؼبعاين ،تستميل القارئ ،و ذبذب انتباىو.
 أول ما يوجو القارئ ،و هبا يبدأ قراءة البحث .و من خبلؽبا يتكون لديو اغبكم اؼببدئي عنمستواه العلمي ،و االستمرار يف قراءتو أو عدم ذلك

.

يشترط في المقدمة أن تكون:
 ذات صلة وثيقة دبوضوع الرسالة ،ألهنا تعد البداية اغبقيقية للبحث. صورة صادقة للبحث .و حىت يستطيع قارئها إصدار اغبكم الصائب على البحث من حيثمستواه

.

 -كتابتها العناية باألفكار قوة و وضوحا .و ترتيبا و تسلسبل .و خبطة البحث دقة و ترتيبا.

مما تتكون منو المقدمة فنذكره على النحو اآلتي:
 المفاتيح أو المفاىيم األساسية للبحث :يتم إفراد ىاتو الفقرة يف اؼبقدمة لتجنب مشكلةخسارة الوقت و اعبهد الذي يبذلو الباحث يف التفاصيل اليت يتعرض ؽبا حُت ىبصص فصبل أو
.

مبحثا يتناول فيو مفاىيم الدراسة ضمن ما يسمى باإلطار اؼبفاىيمي

 صعوبات البحث :قد يواجو الباحث صعوبات كثَتة للوصول إىل النتائج اؼبرجوة ،لذا ال ضَت.

من ذكر مثل تلك الصعوبات إن وجدت و تستحق الذكر

إذ يذكر الصعوبات اليت تواجو ه و تعيق إمكانية تعميم نتائج البحث ؿبددات الدراسة .و ىي إما
موضوعية أو زمانية أو مكانية .
و يبكن تصنيف ؿبددات الدراسة و مصطلحاهتا إىل فئتُت  :فئة تتعلق باؼبفاىيم و اؼبصطلحات ،لذا
يلزم على الباحث تعريف اؼبفاىيم بطريقة ؿبددة تشَت إىل الدالالت اليت أعطيت ؽبا يف الدراسة .و ىذا
التعريف يبثل ربديدا لنتائج الدراسة ،حبيث ال تصلح لتعميمو خارج حدود ىذا التعريف ،و ىذا ما
يقصد بو يف ربديد اغبدود اؼبوضوعية ،أي ال يسمح بامتداد اؼبوضوع إىل أبعد من التعريف احملدد .الفئة
.

الثانية تتعلق بإجراء الدراسة

 أىمية البحث :و ىي بيان أسباب اختيار اؼبوضوع ،و من مث التأكيد على أنو يبتغي عن طريقالبحث اكتشاف حقائق جديدة أو ردبا تصحيح بعض اغبقائق ،وصوال إىل تقدمي حلول أو
نتائج معينة لئلشكالية أو الظاىرة موضوع البحث.
كما تحتوي المقدمة على عناصر أخرى تتمثل في المشكلة البحثية ،فرضية البحث ،و
المناىج العلمية و الدراسات السابقة ،و ىي عناصر سنخصص لها مطالب مستقلة ألىميتها في
صناعة موضوع الدراسة.

المحاضرة  02عناصر المذكرة (الالحق)
ىو ما يأيت بعد منت اؼبذكرة ،و ىو اؼبشتمل على اػباسبة ،و النتائج و التوصيات و اؼبراجع و
اؼببلحق
 خاتمة المذكرة
اػباسبة ىي آخر البحث فبا يرسم خبلصتو ،و يوضح نتائجو ،و يرصد توصياتو.
و ىي النتيجة اؼبنطقية لكل ما جرى عرضو و مناقشتو ،و ىي اؼبسانبة األصيلة ،و باإلضافة العلمية
اعبديدة اليت تنسب للباحث ببل مزاضبة أو منافسة ،إمبا تذىب إىل أبعد من قضايا البحث و مقدماتو،
حيث تقرر فيها النتائج.
و تحوي الخاتمة ما يلي:
خالصة البحث ،و ذلك بالتعرض لعناوينو الرئيسية و موضوعاتو و أفكاره الرئيسية بصورة ـبتصرة ،وعرض اػببلصة يتم بقصد أهنا تقود إىل نتائج البحث .و يف سبيل ذلك ينبغي الًتكيز على بعض النقاط
الرئيسية و األفكار ذات الصلة الوثيقة بنتائج البحث و ربليلها.
أىم النتائج التي انتهى إليها البحث ،حبيث يرسم الباحث صورة سريعة ؼبا استطاع أن يسهم بو يفخدمة العلم هبذا اإلنتاج ،و يرسم يف ىذه الصورة مواطن الكشف و التجديد يف البحث ،و آراءه و
وجهات نظره سواء بالنسبة عبوىر اؼبوضوع أم بالنسبة عبزئياتو ،و يرسم النتائج اليت انتهى إليها البحث،
و مدى قوة ىذه النتائج أو ضعفها.
المقترحات ،كما يرسم الباحث مقًتحات و توصيات عن أمور جديرة باالىتمام و اإلبراز و جذبانتباه القارئ انقدحت يف ذىنو من خبلل حبثو ،لكنو مل يتمكن ىو لظروف ما من القيام هبا ،و يوصي
من سبكنو أىليتو و ظروفو أن يسَت هبا مرحلة إىل األمام.

و يشًتط أن تكون اؼبقًتحات و التوصيات ذات صلة وثيقة بالنتائج اليت أمكن الوصول إليها ،و أن
تكون ؿبددة ربديدا دقيقا ،و تتجلى مهارة الباحث يف الربط بُت ما يتوصل إليو من نتائج و بُت ما
يقًتحو من حلول للمشكبلت اليت أسفرت عنها الدراسة و اليت تشَت إىل نتائج البحث بدون مبالغة أو
حشو أو تطويل.
 المالحق
اؼبلحق ىو ما ليس من صميم موضوع البحث و ليس وثيق الصلة بو ،لكنو مفيد يف اؼبوضوع.
و يسمى ملحقا ألن الباحث يذكره بعد نص البحث تابعا لو ،و يوضع اؼبلحق منفردا و ليس يف صلب
البحث حىت يتحاشى االستطراد و حىت ال يقطع انسجام اؼبوضوع و تسلسل األفكار .و يتم اللجوء
فقط إىل اؼبلحقات اليت للباحث حاجة إليها دون ذباوز ضم أمور ال عبلقة ؽبا بالبحث.
و مما تتضمنو المالحق:
االستبيانات ،و الرسائل الشخصية ،و األسئلة اػباصة اليت أقام الباحث عليها بعض نتائجو.اػبرائط و مباذج األشكال.اعبداول.اإلحصاءات اػباصة.الرسوم البيانية.وسائل اإليضاح ،فصل خاص من كتاب ،لو صلة دبوضوع البحث.صور لبعض صفحات ـبطوط أو أكثر. المراجع

حيث يتضمن ىذا العنصر كافة اؼبراجع اليت مت استخدامها يف البحث ،حبيث ترقم و ترتب ترتيبا
أجبديا ،كل مرجع حسب لغتو ،حيث تدرج اؼبراجع ذات نفس النوع باللغة نفسها ،و من أنواع الراجع
اليت يتم الفصل بينها قبد على رأسها ،الكتب ،اجملبلت ،الدوريات ،اؼبقاالت االلكًتونية ،مواقع
االنًتنت.
أما خبصوص القرآن الكرمي فيجب أن يتقدم على سائر الكتب يف سائر اؼبصادر بصرف النظر عن
الًتتيب اؽبجائي أو اؼبوضوعي .و تليو أيضا كتب السنة النبوية.

المحاضرة  03المشكلة البحثية
اؼبشكلة ىي مسألة أو موضوع ،و اؼبشكل (اؼبلتبس) .و ما ال يفهم حىت يدل عليو دليل غَته .و
استشكل (التبس).
تتجسد اؼبشكلة يف وجود حالة الغموض اليت تكتنف موضوع البحث أو أهنا تتجسد يف وجود
خبلف يف اآلراء و مواقف حول ىذا اؼبوضوع .و اإلشكالية على وجو العموم ىي دبثابة عبلقة بُت
متغَتين أو أكثر.
إشكالية البحث ىي ؾبموعة األسئلة اعبديرة بالطرح ،و اؼبتعلقة بظاىرة أو شيء معُت ،و سبتاز بقابلية
.

اعبواب عنها دبا يب ّكن من فهمها أو تفسَتىا أو التحكم فيها

و المشكلة البحثية ليست ىي العرض ،بل العرض ىو دال على اؼبشكلة فقط ،فمثبل :البفاض
اؼببيعات ،أو قلة اؼبوارد اؼبالية ،أو كثرة تغيب العمال ما ىي إال أعراضا ال يبكن معاعبتها ،و إّمبا االىتمام
و العبلج يتم للمشكلة اغبقيقية و اؼبتمثلة يف السبب الذي أدى بروز األعراض السابقة.
فبالنسبة اللبفاض اؼببيعات قد يكون سببو راجع إىل قلّة تكوين رجال البيع يف التعامل الشخصي مع
الزبائن ،كما قد يرجع سببو إىل طول اؼبدة الزمنية بُت تقدمي الطلبية و تسليم اؼبنتج.
و اؼبشكلة البحثية تصاغ يف النهاية يف شكل سؤال متكون من ؾبموعة ألفاظ ،أو بشكل أدق
يتكون يف عمومو من متغَتين أساسيُت ،أحدنبا متغَت مستقل و اآلخر متغَت تابع.
المتغير ىو مفهوم تطبيقي لو قيمتان أو أكثر .و اؼبفاىيم اليت يتم تطبيقها امربيقيا مثل الطبقة
االجتماعية تعامل كمتغَتات.
و المتغيرات أنواع:
 -متغير مستقل ،و ىو السبب االفًتاضي للمتغَت التابع.

 -متغير تابع ،و ىو الذي يرغب الباحث شرحو

.

 المتغير الوسيط ،و ىو اؼبتغَت الذي لو تأثَت غَت متوقع (تأثَت شرطي) على عبلقة اؼبتغَتاؼبستقل باؼبتغَت التابع .ذلك أن ظهور متغَت ثالث (اؼبتغَت الوسيط) يؤدي إىل تعديل العبلقة
اؼبتوقعة يف األصل .أي اليت كانت متوقعة لوال ظهوره بُت اؼبتغَت اؼبستقل و التابع.
و مثال ذلك :عدد الكتب يؤثر على زيادة مهارة األطفال دبساعدة أوليائهم.
اؼبتغَت اؼبستقل :عدد الكتب.
اؼبتغَت التابع :مهارة األطفال.
اؼبتغَت الوسيط :مستوى األولياء.
 أىمية تحديد المشكلة البحثية
يكفي اإلشارة إىل أن مرحلة ربديد اؼبشكلة تعترب أىم مرحلة و األحرج من بُت اؼبراحل األخرى ،و
ىي مرحلة يواجو فيها الباحث غموضا و اضطرابا هبعلو يف غالب األحيان يبر إىل صياغة اؼبشكلة من
غَت تبصر و فهم عميق.
ربديد اؼبشكلة ربديدا دقيقا ،يعٍت أن بوادر حلها و طرق حلها ستتجلى للباحث .فاألفضل
للباحث أن يقضي وقتا أطول يف فهم اؼبشكلة على أن يقع يف خطأ جسيم يتمثل يف بذل جهود كبَتة
يف عدم حل اؼبشكلة أو تقدمي حلول ترتبط بغَت مشكلتو اليت تصورىا.
و كنا قد ذكرنا يف بداية األمر أن الباحث وبتاج أن يتصف بالصرب ،و هبذه الصفة سيبتعد بأقصى
ما يبكن عن العجلة يف صياغة اؼبشكلة بصفة خاطئة.
و ىكذا فالطبيب البارع ىو الذي يركز جهوده و يبنح الوقت الكايف و يبر بكافة اؼبراحل من أجل
تشخيص جيد .و ىو من يقدم الدواء الفعال بعد اكتشافو للداء حقيقة.
و يف ىذا قبد أن كل العلماء متفقون على الذي هبيد طرح السؤال بالطريقة الصحيحة ىو من
يبكنو أن يتقدم يف البحث أشواطا عديدة.

و ال ىبفى أن عملية التفكَت يف اؼبشكلة و مسببات حدوثها و ظروف حدوثها ىو تفكَت يف
اغبقيقة يف حلوؽبا و طرق حلها .و بالتايل فالوقت اؼبستغرق يف فهم اؼبشكلة ىو يف حقيقة األمر وقت
مستغرق يف إهباد اغبلول ،بفتح ؾباالت تفكَت كثَتة سبنح الباحث فيما بعد على رسم اػبطة السليمة و
تصميم البحث بالطريقة اعبيدة.
يعترب اختيار اؼبشكلة البحثية و ربديدىا أصعب من إهباد اغبلول ؽبا ،و نشَت إىل أن ذلك التحديد
يًتتب عليو العديد من اؼبزايا ،منها:
 ربديد نوع الدراسة. ربديد طبيعة اؼبنهج الواجب إتباعو. ربديد خطة البحث و أدواتو. ربديد نوعية البيانات الواجب اغبصول عليها و مصادرىا. منابع تحديد المشكلة البحثية
تتمثل اؼبصادر اليت يبكن أن تنبثق عنها مشكلة البحث فيما يلي:
 الخبرة الشخصيةيواجو اإلنسان تجارب يبكنها أن تطرح عدة تساؤالت تستدعي منو إهباد اؼبعلومات اليت تساعده يف
الوصول إىل تفسَتىا و شرحها.
 القراءة النقد ةي و التحليليةتعترب القراءة الناقدة أحد مصادر اؼبعرفة حيث يبكن أن تش ّكل أفكارا و نظريات يبكنها إثارة عدة
تساؤالت حول صدق تلك األفكار ،ىذا ما يدفع إىل التحقق منها.
 الدراسات السابقةكثَتا ما تكون يف البحوث العلمية السابقة إشارة إىل موضوع أو ؾبموعة من اؼبواضيع تستحق
الدراسة و البحث بسبب عدم سبكن الباحث من دراستها لضيق الوقت أو عدم توفر اإلمكانيات
البلزمة ،ىذا ،باإلضافة إىل اؼبوضوعات اليت يقًتحها الباحثون يف حبوثهم.

ىذا ،و يكتشف الباحث اؼبشكبلت من خبلل:
 إطبلع الباحث و إؼبامو بالًتاث الفكري يف فرع زبصصو. حضور اؼبناقشات العلمية و حلقات الدراسة اؼبختلفة. من مشاكل الساعة اليت ربدث يف اجملتمع و يهتم هبا الرأي العام. يستقي الباحث مشكلة حبثو من ربقيق أو رفض نظرية أو قانون سابق ،أو التأكد من صحةحبث أو فرض معُت.
 من فكرة مفاجئة أتت بشكل مباشر. من ؿبادثة أو نتيجة مت استنباطها من نظرية أو قانون. حينما يقرأ مقاال ىبتلف فيو مع مؤلفو اختبلفا بينا. من اػبربات اليومية اليت يعيشها الفرد. مواصفات المشكلة البحثية الجيدة
 أن يكون موضوع البحث ذا قيمة علمية. جدة اؼبوضوع و ذبنب التكرار. توفر اؼبصادر و اؼبراجع العلمية و البيانات اؼبطلوبة للمشكلة موضوع الدراسة. هبب أن يتخَت الباحث مشكلتو يف حدود اإلمكانيات اؼبادية و البشرية اؼبتاحة. مراعاة الزمن احملدد للبحث. أن ىبتار الباحث مشكلة حبثو يف نطاق زبصصو. اجتناب اختيار مشكلة كبَتة أو متشعبة. -دراسة الصعوبات اليت يبكن أن ربيط دبشكلة البحث.

 من األفضل اختيار موضوع وثيق الصلة بعملية التنمية االجتماعية و االقتصادية.:

و من الشروط الالزم مراعاتها الختيار مشكلة بحثية جيدة ،نذكر ما يلي

 مدى أىمية الموضوع من الناحية العلمية :فيما إذا كان موضوعا حيويا يستحق اعبهد الذيسيبذلو.
مدى صالحية الموضوع للبحث :إذ قد تكون مادة اؼبوضوع نادرة أو ال تكفي لتكايلف حبثطويل.
مدى إمكانيات أو قدرات الطالب الفعلية :و ظروفو الشخصية للتصدي ؼبوضوع حبثو ،كحاجتوإىل إتقان اللغات األجنبية ،أو إقباز حبثو يف مدة زمنية ؿبددة.

المحاضرة  04فرضية الدراسة
يعترب بعض اؼبؤلفُت يف منهجية البحث العلمي أن الفرضية ىي الوجو اآلخر للمشكلة البحثية ،و
قد نالت الفرضية اىتماما ملحوظا يف غالب كتب منهجية البحث العلمي من قبل صياغتها إىل
اختبارىا.
و تعترب الفرضية بالنسبة للمشكلة ؿبددا ؽبا ،و جوابا مسبقا ؽبا ،باختباره يتم إثباتو أو نفيو .إذ بتحديد
فرضية البحث ربدد ؾباالت تفكَت الباحث و يتوجو الوجهة الصحيحة و يقًتب أكثر من اغبل .ؽبذا
سنتعرف من خبلل ىذا اؼببحث على معٌت الفرضية ،و أنبيتها و مواصفاهتا.
الفرضية ىي عبارة عن تفسَت مؤقت أو ؿبتمل يوضح العوامل أو األحداث أو الظروف اليت وباول
الباحث فهمها.
و الفرضية ىي زبمُت أو تفسَت مؤقت لوقائع ؿبددة تنتمي لظاىرة بعينها ،ال تزال دبعزل عن
التحقق ،حىت إذا ما امتحنت يف الوقائع ،أصبحت من بعد إما فرضية زائفة هبب العدول عنها إىل
فرضية جديدة ،و إما قانونا يفسر ؾبرى الظواىر.
 مصادر فرضية الدراسة
يتحقق تكوين الفرضية الصحيحة بالتعرف على ـبتلف اؼبصادر اؼبمكن استخدامها يف ذلك:
 اؼبوضوعات الضيقة جدا اليت تكون قصَتة و ضيقة و ال تتحمل لضيقها أن تكونرسالة علمية.
 حدث قائم على التخمُت يرتبط جبانب من جوانب البحث. االعتماد على فرضيات و نتائج أحباث و دراسات سابقة. اػبربة الشخصية و اؼبيدانية للباحث. -خيال الباحث و قدراتو الذاتية يف استنطاق و استحداث الفرضية.

 إؼبام الباحث دبختلف جوانب الثقافة يف اغبياة و اجملتمع يعطي حرية كبَتة يف اهبادالفرضيات.
و بالنظر و التمعن يف أعمال العلماء و اكتشافاهتم العلمية ،يبكن اكتشاف تلك الصبلت الوثيقة
بُت الفرضية و اػبيال و اغبدس ،فأعظم االكتشافات اليت أقبرىا العلماء للبشرية جاءت وليدة إما
للخيال أو اغبدس.
فلكون عملية الكشف العلمي معقدة و متشابكة اعبوانب فبل يبكننا أن نعزي العوامل الداخلة يف ذلك
للخطوات اؼبنطقية و اؼبنهجية ،لذا فللوصول إىل أفكار مبتكرة أصيلة هبب التخلي عن التفكَت اؼبوجو
باؼبنطق و خطواتو اؼبنهجية ،فاػبيال يعترب اؼبهندس الذي يضع تصميم النظرية.
كما ال ينبغي للخيال أن يتجاوز الواقع احملدود ،بل هبب إدراك أن اػبيال تفسَتي و ؿبدود تكمن
فعاليتو يف البحث على الروابط و بناء األشياء اليت نبلحظها يف الواقع.
 أىمية فرضية البحث
تؤدي الفرضية الكثَت من الوظائف ،نذكر أنبها فيما يلي:
 توجيو الباحث الوجهة الصحيحة. ربديد مصدر اؼبعلومات و مدى حاجتنا إليها. ربديد نوع البحث. ربديد أكثر اؼبناىج و األدوات مناسبة للتحليل. تشكل الفرضية جزءا من النظرية عندما يتم اختبارىا. توضح للباحث كيفية ارتباط اؼبتغَتات ببعضها البعض. تعد الفرضية من أىم أسس البحث العلمي بل جوىره ،و الفرضية ىي عبارة عن حلمقًتح إلشكالية البحث أو تفسَت مسبق يتبناه الباحث ،و ما حبثو إال ؿباولة إلثبات
صحة تلك الفرضية.

 مواصفات الفرضية الجيدة
تتصف الفرضية اعبيدة دبا يلي:
 وضوح اؼبفاىيم ،و ذلك من خبلل تعريف اؼبفاىيم تعريفا إجرائيا. أن تكون الفرضية ؿبددة و توضح العبلقة اؼبتوقعة بُت متغَتات الدراسة. أن تكون قابلة للقياس و أن ال تتضمن أحكاما قيمية و أن توفر اإلمكانية عبمع الدالئل العمليةلفحص النظرية.
 أن تتسم الفرضية باؼبوضوعية و البساطة ،و تكون ـبتصرة. أن تصور ما يتوقع الباحث فعبل عند حل اؼبشكلة أن تستخدم أسسا نظرية و براىُت علمية تؤكد جدوى اختبارىا. -أال تتعارض مع ما تسلم بو القوانُت العلمية ،أو قوانُت الفكر

المحاضرة  05المناىج العلمية ،مفهومها و أنواعها
لكون اؼبعلومات اليت يتم التعامل معها كثَتة و لكون التفكَت يف اؼبوضوع الواحد معقد و متشعب،
وبتاج الباحث إىل منهج ،أي إىل طريق ؿبدد اؼبعامل يسَت عليو يف القيام بنشاطو البحثي بأقل اعبهود.
فما ىو اؼبقصود باؼبنهج العلمي ،و ما ىي أنواعو؟.
 تعريف المنهج العلمي و أىميتو
يبكن تعريف اؼبنهج العلمي بأنو ربليل منسق و تنظيم للمبادئ و العمليات العقلية و التجريبية اليت
توجو بالضرورة البحث العلمي أو ما تؤلفو بنية العلوم اػباصة.
اؼبنهج ىو ؾبموعة اإلجراءات الذىنية اليت يتمثلها الباحث مقدما لعميلة اؼبعرفة اليت سيقبل عليها،
من أجل التوصل إىل حقيقة اؼبادة اليت يستهدفها.
و اؼبنهج ىو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار سواء من أجل الكشف عن اغبقيقة حُت ال
تتوفر أي معلومة لدينا أو من أجل الربىنة عليها لآلخرين و إثباهتا جبوانبها اؼبختلفة ؽبم حُت نكون على
إؼبام كامل هبا.
 أىمية المنهج العلمي
تتمثل أنبية اؼبنهج العلمي يف عدد من النقاط ،منها نذكر:
 اؼبنهج يعترب بالنسبة للباحث اؼبرشد و الدليل الذي يسًتشد بو للوصول إىل النتائج و األىدافاؼببتغاة.
 يعترب اؼبنهج ىو الوعي باؼبوضوع من خبلل الوعي باػبطوات اليت تتبع من أجل اكتمالو و تبيانو. البحث من دون منهج علمي موضوعي يرتبط بالواقع العملي أو البيئة البحثية ،فيصبح عامل اغًتابو انعزال ،إذ يصبح ؾبرد حصر و ذبميع ؾبموعة من اؼبعارف اإلنسانية الفكرية ليًتاكم بعضها فوق بعض
دون أن تكون ىناك رابطة بينها و بُت استخدامها أو االستنباط منها لوضع حل ؼبشكلة عملية.

 أنواع المناىج العلمية
ال يكاد عدد اؼبناىج ينحصر .ففي داخل كل علم عدة مناىج ،لذا سنذكر فقط اؼبناىج الشائعة
االستعمال يف ؾبال العلوم االقتصادية عموما.
 المنهج االستنباطييستخدم يف العلوم النظرية و الرياضيات من بينها على وجو اػبصوص .و يستند االستنباط إىل
ؾبموعة من اغبدود األولية و التعريفات و البديهيات و اؼبصادرات ،و ينتقل منها يف إطار ؾبموعة من
قواعد االشتقاق الصارمة إىل ما يًتتب عنها من نتائج أو تظريات.
و البديهيات ىي قضايا واضحة بذاهتا ال يربىن عليها ،أما اؼبصادرات فإننا نسلم هبا رغم أهنا
ليست واضحة وضوح البديهيات.
 المنهج االستقرائييهدف ىذا اؼبنهج إىل الكشف عن إطراد الظواىر و انطوائها ربت قوانُت بعينها .و يستلزم ىذا
اؼبنهج تطبيقا دقيقا واعيا جملموعة من اػبطوات و االجراءات يبكن تصنيفها يف ثبلث مراحل،
ىي مرحلة اؼببلحظة و التجربة و مرحلة تكوين الفروض العلمية و مرحلة ربقيقها.
 المنهج الوصفي ،فيعتمد على اكتشاف اغبقائق و آثارىا و العبلقات اليت تتصل هبا و تفسرىاو القوانُت اليت ربكمها ،و يصنف اؼبنهج الوصفي إىل :الدراسات اؼبسحية ،و الدراسات
اؼبتعلقة بالعبلقات اؼبتبادلة و الدراسات التطويرية.
 المنهج التاريخي ،فيهدف إىل التوصل إىل اؼببادئ و القوانُت العامة عن طريق البحث يفأحداث التاريخ اؼباضية و ربليل اغبقائق اؼبتعلقة باؼبشكبلت اإلنسانية و القوى االجتماعية اليت
شكلت اغباضر ،ىذا األخَت الذي ال يبكن فهمو إال من خبلل التعرف على اػبلفية التارىبية.

المحاضرة  06الدراسات السابقة
يشًتط يف موضوع البحث األصالة ،و يف حال وجود دراسات سابقة حول اؼبوضوع ينبغي
مراجعتها ،و يف حال وجودىا يلزم أن يكون مشروع البحث دبثابة استكمال و إضافة أفكار و تصورات
و نتائج جديدة و متميزة ،و قد تكون مغايرة لتلك الدراسات ،لذا على الباحث استعراض ؿباور تلك
الدراسات األساسية ،و ذكر أىم نتائجها بإهباز يف ىذه الفقرة ،و من ىنا فعلى الباحث أن يبدأ من
حيث انتهى أسبلفو.
الدراسات السابقة ىي الوثائق اؼبنشورة كتبا كانت أو غَتىا ،ليستنتج منها األدلة و الرباىُت اليت
ذبيب على أسئلة حبثو.
و يقصد بالدراسات السابقة مراجعة الدراسات السابقة اليت تناولت اؼبوضوع أو بعض جوانبو حىت
يتسٌت الباحث أن يبدأ من حيث انتهى غَته ،و أن يوضح مدى االختبلف و التشابو بُت دراستو و
دراسة من سبقو من دراسات.
و على الباحث أن يبُت فيها ما قام بو اآلخرون مث يوضح سباما جوانب النقص أو القصور يف
دراساهتم كما عليو أن وبدد بدقة ما ستتميز بو دراستو عن الدراسات األخرى .فإبراز ىذا يعد اؼبربر
األول لقيام الباحث بدراستو ،و كذا إقناع لآلخرين باعبدوى العلمية لدراستو.
 خطوات مراجعة الدراسات السابقة
تتمثل اػبطوات اليت يبر هبا الباحث عند مراجعتو للدراسات السابقة يف:
-ربديد اؼبادة اليت يلزم الباحث قرائتها.

 يستخدم الباحث يف تدوين مراجعاتو لؤلدب السابق بطاقة اؼبرجع .إذ يدون الباحث معلومات تتعلقدبرجع واحد على البطاقة الواحدة.
 تنظيم تقرير األدب السابق بلغة الباحث و ليس بفقرات سابقة من اؼبراجع اؼبختلفة بطريقة متتالية قدال يربطها نسق أو ىدف .
 تدوين الدراسات وفق التصنيف الذي وضعو ،حبيث ىبصص لكل دراسة اغبيز الذي يتناسب معنوعيتها و حداثتها و مدى ارتباطها بدراسة ،و يلزم التوسع يف عرض بعض الدراسات اؼبتميزة ،و
االقتضاب يف دراسات أخرى ،و يبكن االنتقاء بإشارة سريعة إىل نتائج عدد من الدراسات اليت تتفق يف
نتائجها .
 و من اؼبهم أن يربز الباحث بلغتو اؼبدى الذي استوعبت فيو الدراسات السابقة ميدان البحث ،ومدى اتفاقها أو تناقضها يف النتائج .و النقد الذي يبكن أن يوجو إليها ،سواء يف ؾبال تصميم
الدراسات أو مبلئمة األدوات أو تفسَت النتائج و تعميمها .

 أىمية الدراسات السابقة
تكمن قيمة الدراسات السابقة فيما يلي:
 بلورة مشكلة البحث اليت يفكر هبا ،و ربديد أبعادىا و ؾباالهتا ،و التخلص أو ذبنباؼبشكبلت أو الصعوبات اليت وقع فيها غَته من الباحثُت و اقتحام اؼبشكلة ببصَتة و عمق.
 إثراء ؾبال الدراسة للباحث باألطر النظرية و الفروض اليت اعتمدهتا دراسات اآلخرين واؼبسلمات اليت تبنتها و النتائج اليت أوضحتها.
 تزويد الباحث دبزيد من األفكار و األدوات و االجراءات و االختبارات اليت يبكن أن تفيد يفإجراءات حبثو (اختيار أداة مناسبة أو تصميم مشابو) أو توضيح كيفية معاعبة الباحثُت اآلخرين
ؼبشكبلت حبوثهم.
 تزويد الباحث بكثَت من اؼبراجع و اؼبصادر اؽبامة و الوثائق اليت مل يطلع عليها. -اإلفادة من نتائج البحوث و الدراسات السابقة يف ؾبالُت:

 بناء مسلمات البحث اعتمادا على النتائج اليت توصل إليها اآلخرون.
 استكمال اعبوانب اليت وقفت عندىا الدراسات السابقة.
 تساعد الباحث على رؤية دراستو من حيث وضعها التارىبي الذي يبكن أن ربتلو يف إطارالدراسات اؼبتعلقة دبجال حبثو.
 -تساعد الباحث على تقومي اعبهود البحثية لآلخرين.

المحاضرة  07عينة البحث
العينة ىي جزء فبثل جملتمع البحث األصلي .و تعترب العينة أحد اؼبفاىيم األساسية اليت يستعُت
هبا الباحث يف إعداد إطاره التطبيقي ،و من أجل أن تكون العينة اليت ىبتارىا الباحث وفق شروط
اؼبنهجية العلمية نورد أىم ما يلزم توفره من خصائص ،و طرق لتحديدىا و ربديد حجمها و كيفية
سحبها.
 المجتمعيعٍت اجملتمع اجملموعة الكاملة من الناس ،أو األحداث ،أو األشياء اليت يهتم الباحث بدراستها.
 العنصرالعنصر ىو عضو من اجملتمع .فإذا كان ىناك  1000عامل يف اؼبنظمة يبثلون اجملتمع الذي يهم
الباحث ،فإن كل عضو يف ذلك اجملتمع عبارة عن عنصر.
 وحدة المعاينةالوحدة اليت تدرس إجابتها ىي عبارة عن عضو من أعضاء العينة .سباما مثل العنصر الذي ىو عبارة
عن عضو من أعضاء اجملتمع.
 إطار المجتمعإطار اجملتمع عبارة عن سجل عبميع عناصر اجملتمع الذي سوق تؤخذ منو العينة .فقائمة الرواتب
ؼبنظمة ما يبكن أن تكون إطار ؾبتمع.
 أىمية العينة
من األسباب اليت تؤدي بالباحث إىل اللجوء إىل العينة و ليس اجملتمع ككل نورد ما يلي:
 التكلفة العالية ،إذ التوصل إىل كافة وحدات البحث يتطلب تكلفة عالية يستحيل يفربملها.
معظم األحيان ّ

 تستغرق عملية دراسة اجملتمع ككل وقتا أطول قد هبعل من نتائج الدراسة غَت قابلةللتعميم بسبب تغَت و تطور الظاىرة ؿبل الدراسة.
 تتطلب دراسة كافة اجملتمع و جهود و إمكانيات يبكن للباحث االستغناء عنهاباللجوء إىل العينة ما دامت فبثلة.
 يف غالب اغباالت يستحيل الوصول إىل كافة عناصر ؾبتمع البحث األصلي بسببانتشارىا الواسع جغرافيا.
 التجانس بُت وحدات اجملتمع تغٍت الباحث عن دراسة كل اجملتمع. خطوات اختيار العينة
سبر عملية اختيار العينة دبجموعة اػبطوات التالية:
 الخطوة األولى :نقوم يف ىذه اػبطوة بتعريف ؾبتمع الدراسة ،و يتضمن ذلك ربديدعناصر ؾبتمع الدراسة و وحدات العينة و حدود اجملتمع و وقت اختيار العينة.
 الخطوة الثانية :نقوم فيها بتحديد إطار العينة ،و الذي يتضمن صبيع عناصر العينةاؼبتوفرة لبلختيار.
 الخطوة الثالثة :نقوم بتحديد حجم العينة و يتضمن ذلك ربديد العناصر اليت هببأن تشكل العينة.
و يراعى يف ربديد حجم العينة نوعان من االعتبارات ،منها غَت الفنية ،و ىي اليت نفصل اغبديث
عنها يف اؼبطلب الثالث ،و أما االعتبارات الفنية فتتمثل يف:
 درجة التجانس بُت وحدات اجملتمع و مدى الثقة اليت يود الباحث أن يلتزم هبا يف البحث،
فإذا كانت درجة التجانس كبَتة بُت وحدات اجملتمع أمكن االكتفاء بعينة صغَتة اغبجم ،أما
إذا كان التباين كبَتا فحينها يلزم أن يكون حجم العينة كبَتا و ذلك للتقليل من خطأ الصدفة.

 درجة التعميم اؼبنشودة تعترب ؿبددا غبجم العينة ،و كذا حجم ؾبتمع الدراسة األصلي ،إذ كلما
زاد حجمو زاد حجم العينة و العكس بالعكس.
 الخطوة الرابعة :تحديد طريقة اختيار العينة :زبتلف أنواع العينات باختبلف الطرق اؼبتبعة يفاختيارىا و إن كانت صبيعها هتدف إىل سبثيل صبيع فبيزات و خصائص اجملتمع األصلي.
 الخطوة الخامسة :سبثل ىذا اػبطوة ذبسيدا لبلختيار الفعلي للعينة بناء على اإلجراءات اليت متاختيارىا يف اػبطوة الرابعة.
 تحديد حجم العينة
لقد أورد  Uma Sekaranالنقاط التالية اليت يبكن االسًتشاد هبا من أجل ربديد حجم العينة
اؼبطلوب:
 يًتاوح حجم العينة بُت  30و  500مفردة ،و يع ّد ىذا مبلئما ؼبعظم أنواع األحباث. عند استخدام العينة الطبقية ،فإن حجم العينة لكل فئة هبب أن ال يقل عن 30مفردة.
 يف حالة استخدام االكبدار اؼبتعدد أو االختبارات اؼبماثلة لو فإ ّن حجم العينة هبب أنيكون أضعاف متغَتات الدراسة ،و يفضل ىنا أن يكون حجم العينة  10أضعاف
متغَتات الدراسة.
 يف بعض أنواع األحباث التجريبية اليت يكون فيها حجم الضبط و الرقابة عاليا فإنحجم العينة مقداره  10إىل  20مفردة قد يكون مقبوال.

و من الحلول التي تعالج مشكلة حجم العينة:
 إجراء دراسة استطبلعية أولية قبل القيام بالدراسة اؼبيدانية. اإلفادة من خربات الدراسات السابقة اؼبتشاهبة حول حجم العينة و عبلقتها باجملتمعاألصلي .
 االستعانة خببَت إحصائي.و حسب الحجم العينات تقسم إلى:
 العينات الصغَتة :ال يتجاوز عدد أفرادىا على  30فردا لدى بعض اإلحصائيُت أو يزيد على
 100فرد لدى البعض اآلخر .
 العينات الكبَتة :اليت يزيد عدد أفرادىا على  30فردا لدى بعض اإلحصائيُت أو يزيد على
 100فرد لدى البعض اآلخر.
و لبتار عينة كبَتة يف اغباالت التالية:
 وجود عدد كبَت من اؼبتغَتات.
 توقع وجود فروق بسيطة يف النتائج حىت تسمح العينة الكبَتة فرصة لظهور النتائج .
 وجود تفاوت كبَت بُت أفراد اجملتمع األصلي فيما يتعلق باؼبتغَتات اليت ىي موضوع الدراسة.

المحاضرة  08أداة االستبيان لجمع البيانات األولية
االستبيان ىو عبارة عن ؾبموعة من األسئلة اؼبكتوبة اليت تعد بقصد اغبصول على بيانات أو آراء
اؼببحوثُت حول ظاىرة أو موقف معُت.
و يعرف االستبيان بأ ّنه وسيلة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة اؼبكتوبة يف مبوذج يعد
ؽبذا الغرض و يقوم اجمليب دبلئو بنفسو.
 مزايا و عيوب االستبيان
لبلستبيان غَته من األدوات ؾبموعة مزايا و عيوب ،نذكرىا فيما يلي:
مزايا االستبيان
 يفيد يف حالة ما إذا كان أفراد العينة منتشرون و يصعب االتصال الشخصي هبم. قليل التكاليف و اعبهد. يعطي فرصة كبَتة للمبحوثُت ،لئلجابة عن األسئلة بدقة و يف الوقت الذي يناسبهم. يكفل للمبحوثُت مواقف متجانسة نتيجة لعدم اتصال الباحث هبم شخصيا. ال وبتاج إىل عدد كبَت من جامعي البيانات.عيوب االستبيان
 يستلزم أن يكون اؼببحوثُت مثقفُت ،أو على األقل ملمُت بالقراءة و الكتابة. يتطلب عناية فائقة يف صياغة األسئلة ،إذ هبب أن تكون واضحة و سهلة و ؿبددة ،و الربتمل أكثر من معطى.
 ال يصلح االستبيان إذا كان عدد األسئلة كبَتا. يف حالة وجود إجابات غامضة ،فلن يتيسر الرجوع للمبحوث حيث لن يكون معلومات ،وبالتايل يتم إلغاء ىذا االستبيان.
 ال يصلح االستبيان لدراسة اآلراء الشخصية و االذباىات ،ألن الباحث ىنا سيضطر للمناقشةمع اآلخرين و التأثر بوجهة نظرىم.
 -يصعب التأكد من صدق اؼببحوث عند ملئ االستبيان.

 قواعد تصميم االستبيان
ألجل تصميم االستبيان بالطريقة اليت ذبعل الباحث هبمع البيانات األولية ،و هبمع البيانات اغبقيقية
اليت تساىم يف معاعبة موضوع البحث ،يتطلب األمر منو اإلؼبام دبجموعة القواعد البلزمة لذلك:
القواعد العامة لصياغة االستبيان
بأن ال يكون كبَت اغبجم ،مع اجتناب األسئلة غَت اؽبامة اليت ربد من دافعية اؼبستجوبُت ،و كذا
ذبنب األسئلة اؼبثَتة للتفكَت الدقيق أو اؼبعقد.
و التأكد من ارتباط كل سؤال دبشكلة البحث و بتحقيق ىدف جزئي يسهم يف ربقيق أىداف البحث.

قواعد تتعلق بصياغة األسئلة
حبيث تصاغ األسئلة بعبارات واضحة و سهلة ؿبدودة اؼبعاين حىت يسهل إدراك اؼبطلوب من
السؤال ،و أن تكون صياغة األسئلة قصَتة ،و أن وبوي السؤال فكرة واحدة فقط ،و أن توضع صبيع
اػبيارات اؼبمكنة لئلجابة و الًتكيز على اػبيارات الرئيسية و ترك بند مفتوح الحتمالية وجود خيار آخر،
و أن تصاغ األسئلة ذات الطابع الكمي بشكل دقيق و مباشر.
اختبار صدق اإلجابة
و يكون ذلك بوضع أسئلة خاصة توضح مدى صدق اؼبستجوب ،و وضع أسئلة خاصة ترتبط
إجابتها بإجابات أسئلة أخرى موجودة يف االستبيان ،ألن وجود أي خلل يف إجابات األسئلة يكشف
عن عدم دقة اؼبستجوب يف اإلجابة.
ترتيب األسئلة
يراعى يف ذلك البدء باألسئلة السهلة و يتم ترتيبها بشكل منطقي متسلسل ،كأن يضع الباحث
األسئلة اػباصة دبوضوع معُت يف وحدة واحدة متسلسلة يف االستبيان ،و ينتقل بعدىا إىل أسئلة مرتبطة
دبوضوع آخر ،فيلزم أن يعاجل كل سؤال مشكلة واحدة.
 خطوات تصميم االستبيان

يبر إعداد االستبيان دبجموعة خطوات ،نوجزىا فيما يلي:
 بيان ىدف االستبيان يف ضوء ربديد موضوع الدراسة بشكل عام (صياغة اإلشكالية) و بيانأىداف الدراسة.
 إعداد األسئلة الفرعية اؼبتعلقة بالسؤال الرئيسي ،حبيث تتضمن ىدف االستبيان يف ضوءمضمون اإلشكالية ،و ذلك أن يصاغ سؤال أو أكثر مقابل كل موضوع فرعي ،و أن يرتبط كل
سؤال جبانب من جوانب اإلشكالية ،مع التقليل من عدد األسئلة و االقتصار على الضروري
منها ،و بذلك يتم وضع الصورة األولية لبلستبيان.
 إجراء اختبار ذبرييب لبلستبيان بعرضو على عدد من أفراد الدراسة قبل اعتماده يف شكلوالنهائي ،و الطلب منهم التعليق عليو ،و بيان الرأي فيما إذا كانت األسئلة واضحة أو غامضة
و مدى تغطية االستبيان ؼبوضوع البحث ،و اقًتاح أسئلة إضافية حول إشكالية البحث مل ترد
يف االستبيان .و كذا تقدمي االستبيان جملموعة من احملكمُت إلبداء رأيهم من الناحية اؼبوضوعية
و الشكلية و إمكانية اؼبعاعبة اإلحصائية.
 تعديل االستبيان بناءا على االقًتاحات إن وجدت ،و بذلك يأخذ االستبيان الصورة النهائية.و وبتوي االستبيان يف شكلو النهائي على جزئُت ىامُت:
مقدمة
تتضمن اؼبقدمة التعريف بالباحث و الدراسة و يوضح فيها الغرض العلمي لبلستبيان و
يستخدم فيها عبارات التشجيع على اإلجابة اؼبوضوعية و يطمئنهم على سرية اؼبعلومات ،كما
تتضمن اؼبقدمة توضيحا على طريقة اإلجابة إن كان األمر يستدعي ذلك.
فقرات االستبيان
و تشمل كافة أسئلة االستبيان ،مع اإلجابة اليت توضع أمام كل فقرة ،و تكون اإلجابة ؿبدودة
اػبيارات (مثل :نعم ،ال ،كثَت ،قليل ،)...كما قد تكون اإلجابة مفتوحة ،يًتك فيها اغبرية
للمستجوب.

و هبب أن تبٌت الفقرات بعناية و دقة و أن يؤخذ بعُت االعتبار النقاط التالية:
 oلزوم ارتباط الفقرات ارتباطا مباشرا دبوضوع البحث ،أسئلتو و فرضيات البحث.
 oيلزم أن تكون الفقرات واضحة و مفهومة من قبل اؼبستجيب ،و يراعي يف ذلك الباحث
اؼبصطلحات الفنية و يتجنب الكلمات الغامضة.
تعرب كل فقرة عن مفهوم واحد ال أكثر ،كأن تتكون الفقرة :من أىداف اعبامعة أهنا تشجع
 oأن ّ
على التفكَت العلمي و تعمل على القضاء على البطالة.

 oاجتناب األسئلة اليت تقود إىل اإلجابة اغبتمية ،و مثال ذلك :ىل أنت ضد إعطاء صبلحية
أكرب ؼبدير الشركة؟.
 oاجتناب األسئلة اليت تتضمن التفصيل.
 oاجتناب األسئلة اليت تتطلب معلومات شخصية.
 oأطلب اؼبعلومات اليت يستطيع الفرد اإلجابة عليها.
 oالفقرات القصَتة أفضل من الطويلة ،و كذلك الفقرات السهلة و البسيطة أفضل من الفقرات
اؼبعقدة.
 oذبنب الفقرات السلبية قدر اإلمكان.
 أنواع األسئلة
سبق و أن أشرنا أن االستبيان ىو ؾبوعة أسئلة تعد بقصد اغبصول على بيانات تتمثل يف
تلك اإلجابات اليت تأيت على األسئلة اؼبطروحة .و يف ىذا وبتاج الباحث أن يتعرف على أنواع
األسئلة اليت يبكنو استعماؽبا:
 السؤال المفتوح ( غير المقيد) :األسئلة من ىذا النوع ىي اليت ال وبتمل اإلجابة عليها بكلمة أو بكلمات ؿبدودة ،بل يكون
اجملال فيها متعددا و مفتوحا أمام اؼبستقصى منو و غَت معروفة إحتماالتو ،فالسؤال اؼبفتوح

يتميز بأنو يسمح بدرجة عالية من اغبرية للمستقصى منو لكي يعرب عن رأيو ،فمثبل كسؤال مستهلكي
سلعة ما  :ما ىي الدوافع أو األسباب اليت دفعتهم لشراء السلعة ؟ أو ما ىي األغراض اليت تستخدم
فيها السلعة ؟ أو ما ىي اؼبشاكل اليت تقابلهم عند إستخدام ىذه السلعة ؟
و من عيوب ىذا النوع من األسئلة أنو وبتاج إىل جهد أكرب من قبل الباحث يف تفسَت السؤال
جملوعة اؼبستقصُت ،حىت يتأكد اؼبستقصى من أن اؼبستقصى منو قد فهم السؤال و بالتايل يستطيع
اإلعتماد على إجابتو ،و من ضمن العيوب أو اؼبشاكل اليت قد تظهر مع ىذا النوع من األسئلة أيضا،
ىي صعوبة تفريغ و تبويب اإلجابات اؼبختلفة اجملمعة من اؼبستقصى منهم على نفس السؤال ،و ىذا ما
يزيد من الوقت و اعبهد و التكلفة البلزمة.
 السؤال المغلق ( المقيد)السؤال اؼبغلق ىو السؤال احملدد اإلجابات البديلة مسبقا .و اإلجابة عليو تكون ؿبدودة يف كلمة أو
كلمات قليلة .و ىو بدوره ينقسم إىل:
سؤال مغلق أحادي اإلجابة  :يطلب يف ىذه اغبالة من اؼبستقصى منو إختيار إجابة واحدة.
سؤال مغلق متعدد اإلجابات  :و يف ىذه اغبالة يطلب من اؼبستقصى منو إختيار اإلجابة
أو اإلجابات اليت تناسبو.
ىذا ،و يمكننا فيما يلي ذكر مزايا و عيوب السؤال المغلق:
سرعة و سهولة فهم اؼبستقصى منو السؤال و اإلجابة عليو ،و سهولة و سرعة توجيو السؤال و
تلقي اإلجابة و بالتايل سهولة و سرعة تسجيلها .و ىذا ما ينعكس على الوقت و اعبهد و
التكلفة اليت تبذل يف ىذه اؼبعلومات.
أما من عيوبو نذكر أن تركيب و صياغة مثل ىذا النوع وبتاج إىل ؾبهود كبَت من مصمم
القائمة ،فمثبل لو طرحنا السؤال .يعٍت أنو يلزم التفكَت يف وضع كافة اإلجابات اؼبمكنة وفق

صياغة السؤال .كما أن اإلجابات قد ذبعل اجمليب يبحث عن اإلجابة البديلة اؼبنطقية متجاىبل
الواقع.
و تتمثل العوامل التي يجب مراعاتها لضمان نجاح األسئلة المغلقة:
 هبب أن تكون قائمة اإلجابات احملتملة شاملة؛ صياغة األسئلة اؼبتعددة اإلجابات هبب أن يرتكز أساسا على دراسة كيفية وافية مسبقة أوإستطبلع مسبق كاف ،حىت يتسٌت حصر كل اإلحتماالت اؼبمكنة؛
 عدم تداخل إحتماالت اإلجابة و عدم إقًتاب تشاهبها إىل درجة كبَتة ،فبا يدخلاؼبستقصى منو يف حَتة عند اإلختيار؛
 هبب أن يتم عرض اإلحتماالت اؼبمكنة بصورة متناوبة ،ألن اغبل األول احملتمل يستفيد يفالغالب من أحكام مسبقة مبلئمة ( إهبابية).

