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جمع البيانات في البحوث الكمية وأساليب أدوات  .1
 والنوعية  

والوسائل التي يعتمد عليها الباحث في جمع البيانات والمعلومات  األدوات هنالك العديد من تمهيد: 
 المطلوبة عن الظاهرة التي يتم دراستها في بحثه سواء كان البحث كمي أو كيفي.  

وهدفها والمنهج المستخدم، أي  نوع الدراسة  انات تختلف باختالفوالجدير بالذكر أن أدوات جمع البي 
 أن المنهج المستخدم في الدراسة هو الذي يفرض علينا طبيعة األدوات التي نستخدمها.

إلى أنه يمكن االعتماد على أداة واحدة كما يمكن استخدام أكثر من أداة واحدة في   اإلشارةكما تجدر 
البحث العلمي  ويختلف ذلك بطبيعة المعلومات والبيانات المراد الحصول عليها. واختالف المبحوثين  

 الذين نتعامل معهم من حيث مستواهم الثقافي واالجتماعي وقدرة الباحث على التعامل معهم.

 يما يأتي نستعرض أدوات جمع البيانات في البحث الكمي والبحث النوعي وأساليب تطبيقها: لذا ف

إلى قياس المتغيرات البحث الكمي. يهدف الباحث فيأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية:  .أ
المبنية بناءا محكما والتي   على مجموعة من األدوات  في جمع البيانات  تعتمد البحوث الكميةالبحثية 

 تتمثل في:  تعميم النتائج بإمكانيةتسمح للباحث 
ويسميه بعض الباحثين االستفتاء أو االستبصار ويعرف االستبيان بأنه" عبارة  االستبيان:  .1

أو االستفسارات المتنوعة والمرتبطة ببعضها البعض بشكل يحقق الهدف أو   األسئلةعن مجموعة من 
     "التي يسعى الباحث إلى تحقيقها، وذلك في ضوء موضوع البحث والمشكلة التي اختارها الباحث  األهداف

للمبحوث  ويعرف أيضا بأنه "إحدى أدوات جمع البيانات قوامها االعتماد على مجموعة من األسئلة ترسل 
إما عن طريق البريد العادي أو تسلم باليد   أو ترسل الكترونيا إلى المبحوث أو إلى المؤسسات التي  
اختارها الباحث، بحيث يقوم الباحث بتعبئة االستبيان بالبيانات والمعلومات المطلوبة ثم إعادتها إلى  

 الباحث بنفس الطريقة التي استلمت بها. 



وقد تكون التي يشتمل عليها فقد تكون قليلة وقد تكون كثيرة  األسئلةوعدد  بالنسبة لحجم االستبيان
قليلة تبعا لطبيعة الموضوع  وحجم البيانات التي يتطلب جمعها وتحليلها، لكن يشترط أن تكون  

تماما مع هدف أو أهداف البحث وتتناول كل الجوانب المطلوب معالجتها من قبل   منسجمة األسئلة
 الباحث.

 بالنسبة ألسئلة االستبيان تنقسم أسئلة االستبيان إلى ثالثة أنواع: 
ها محددة سلفا نعم/ال أو موافق/ غير موافق/ األسئلة التي أجوبتوهي  االسئلة المغلقة: -

 محايد 
متروكة بشكل مفتوح   اإلجابةأي أن  اإلجابات غير محددة  سئلةاأل وهي  االسئلة المفتوحة: -

هي اقتراحاتك لتطوير العالقات العامة  الرأي كأن يكون السؤال: ما إلبداءومرن 
 بالمؤسسة؟.....

محددة والبعض اآلخر   إجابات إلى  األسئلةويحتاج هذا النوع من  المفتوحة: -المغلقة األسئلة -
         نعم/ ال             مع اآلخرين حول مضامين الدراما التركية؟ تتناقشغير محددة مثل: هل  إجابات إلى 

إذا كان الجواب بنعم فما هو مضمون   -
  ....النقاش؟...............................................

مثل ما طبيعة المضامين التي تفضل مشاهدتها في   : المتعددة البدائل أو الخيارات األسئلة -
 القنوات الفضائية )يمكنك اقتراح أكثر من اختيار واحد( 

مين الدينية                           المضامين الثقافية                المضامين  االمض -
 الرياضية  

المضامين االجتماعية              المضامين                        اإلخبارية المضامين  -
   االقتصادية

 وتمّر عملية انجاز االستبيان بمجموعة من الخطوات نلخصها فيما يلي: 
يلتفت إلى   أنالمطلوبة من االعتماد على االستبيان: فعلى الباحث  األهدافتحديد الهدف أو  .1

وموضوعه بشكل دقيق ليستطيع أن يحّدد أهدافه من تصميم االستبيان وكتابته له، وماهية   ث مشكلة البح
 البيانات والمعلومات المراد جمعها من األفراد أو الجهات المعنية بملء االستبيان. 

 .التي تغطيها واألسئلةترجمة وتحويل األهداف إلى مجموعة من المحاور  .2



يقسمها ضمن محاور   األسئلةوعلى ضوء هذه األهداف فإن يستطيع تحويل األهداف إلى مجموعة من 
 المطلوبة والكافية لبحثه كما ونوعا. اإلجابات كبرى بحيث تؤمن له الحصول على 

مسودة  إعطاءاختبار أسئلة االستبيان وتجربتها على مجموعة محدودة من األفراد: أي محاولة الباحث .3
بيان إلى عدد من األفراد المحددين في عينة البحث أو األفراد الذين يستطيع الوصول إليهم، وأن  االست

رأيهم بشأن نوعيتها من حيث الفهم والشمولية والداللة  وإعطاءالموجودة فيه  األسئلةيطلب منهم قراءة 
وكذلك كميتها وكفايتها لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة عن موضوع البحث  ومشكلته وعلى ضوء 

 المالحظات التي يحصل عليها فإنه يستطيع تعديل أسئلة االستبيان بالشكل الذي يعطي مردودية جيدة.

ممن لهم خبرات وسمعة علمية متعمقة وتجربة في  إلى خبراء أو متخصصين االستبيان  إحالةيمكن . 4
 ستبيان وتغطيته كافة جوانب البحث بحثه لالستشارة وللتحقق من استكمال االموضوع 

كتابة فقرات االستبيان وطباعته   بإعادةتصميم االستبيان وكتابته في شكله النهائي، وهنا يقوم الباحث  .5
 .المطلوبة باألعداد في شكله النهائي ليكون جاهزا لالستنساخ  وإخراجهوتدقيقه إذا تطلب األمر ذلك 

االستبيان بعد كتابة أسماء   وإرسالتوزيع االستبيان: حيث يقوم الباحث باختيار أفضل وسيلة لتوزيع  .6
أو الجماعات التي اختارها كعينة لبحثه، وان تضمن طريقة التوزيع هذه وصول االستبيان   األشخاص 

 بشكل سليم وسريع. 
على االستبيان وتعبئته بالبيانات المطلوبة فقد يحتاج الباحث إلى التأكيد على عدد من  اإلجابةمتابعة  .7

نسخ أخرى منه، خاصة   إرسالاج إلى وقد يحت وإعادتهعلى االستبيان  اإلجابةاألفراد والجهات في انجاز 
أو قد يدعي أصحابها ذلك، فكثيرا ما يحتاج الباحث إلى المتابعات الشخصية   إذا كانت فقدت بعضها

 والهاتفية أو البريدية أو وسيلة مساعدة أخرى. 
تجميع نسخ االستبيان الموزعة والتأكد من وصول نسبة جيدة منها حيث أنه البد من جمع ما   .8

فأكثر من عدد االستبيانات الموزعة في ضوء حجم العينة لتكون كافية ومناسبة لتحليل   60نسبته 
 معلوماتها ومن ثم الخروج باالستنتاجات المطلوبة.  

استخداما في البحوث الكمية نظرا   األدوات تعتبر أداة االستبيان من أكثر مزايا االستبيان:  ✓
 لما تمتاز بها من ميزات من بينها: 



يعتبر االستبيان أقل أدوات جمع البيانات تكلفة من حيث الجهد والنفقات والوقت، إذ أنها ال تحتاج   •
األخرى  لألدوات إلى فريق من الباحثين أو نفقات كبيرة أو وقت طويل مثلما هو الحال بالنسبة 

 )المالحظة والمقابلة( 
  يدويا بر البريد أو عبر االنترنت أو الصريحة والحرة ألنه يرسل ع  اإلجابات االستبيان يؤمن تشجيع  •

 توقيعه  أوالمبحوث بذكر اسمه  إحراجدون 
عليها  واإلجابةأسئلة االستبيان موحدة ومتشابهة لجميع أفراد العينة مما يساعد المبحوثين على فهمها  •

 بطريقة متشابهة  
على   لإلجابةناسب على االستبيان أن يختاروا الوقت والظرف الم باإلجابةالمعنيين  لألفراد يمكن  •

 أسئلة االستبيان  
 وإجراء سهولة التعامل مع البيانات التي تم جمعها من خالل االستبيان كالتفريغ والجدولة والتحليل  •

 المناسبة   اإلحصائيةالمعالجات 
على الرغم مما تتميز به االستبيان كأداة فعالة في جمع البيانات إال أنه يكتنفها  عيوب االستبيان:  ✓

 أيضا بعض أوجه القصور: 
استخدم الباحث   إذابطريقة واحدة من قبل كافة أفراد العينة خاصة  األسئلةعدم فهم واستيعاب بعض  •

 كلمات وعبارات غير مألوفة أو تحمل أكثر من معنى 
عن سؤال ما سواء عمدا أو   اإلجابة إهمالغير متكاملة بسبب  األسئلةعلى جميع  اإلجابات قد تكون  •

 -سهوا
جزء من وقته ألن معلوماتها متوفرة   بإعطائهاأسئلة غير جديرة  هناكيعتبر بعض المبحوثين أن قد  •

من مصادر ميسرة للبعض أو أنها أسئلة تافهة أو ما شابه ذلك لذلك فإنه يتوجب على الباحث  
 االنتباه إلى مثل هذه األمور  

 بالبريد أو بطرق أخرى   إرسالهاقد تفقد بعض نسخ االستبيان  •
  قد تحتاج بعض المواضيع إلى أسئلة طويلة مما يشعر المبحوث بالملل والتعب من أسئلة االستبيان •

مقابلة المنظمة من بين أهم األدوات المستخدمة في البحث الكمي، العتبر ت  ظمة:نالمقابلة الم .2
كون بين الباحث من جهة ومبحوث واحدة وتعّرف المقابلة على أنها حوار أو محادثة أو مناقشة موجهة ت

أو عدة مبحوثين  من جهة أخرى، وذلك بغرض التوصل إلى معلومات وحقائق أو مواقف محددة يحتاج  
أو   األسئلةالباحث التوصل إليها والحصول عليها، في ضوء أهداف بحثه وتمثل المقابلة مجموعة من 



أو التعقيب عليها، وتكون المقابلة عادة وجها لوجه  عليها اإلجابةوااليضاحات التي يطلب االستفسارات 
للمقابلة مثل االتصال بالهاتف أو عبر االنترنت أو   أخرى بين الباحث والمبحوثين، وقد ظهرت وسائل 

  )السكايب، الماسنجر، أو خدمة الشات... عبر وسائل االتصال الحديثة
 . االستبيان ألداة  ةالبحث الكمي مكملوقد تكون أداة المقابلة المتبعة في لإلشارة فقط 

المعدة  األسئلةال تختلف المقابلة المنظمة في طبيعة أسئلتها عن االستبيان حيث يتم طرح مجموعة من 
 مسبقا على المبحوثين، ويكون دور الباحث محايدا في المقابلة المنظمة. 

 أنواع المقابلة المنظمة: ✓
 تها إلى ثالثة أنواع:وتنقسم المقابلة المنظمة حسب طبيعة أسئل

: مثل ما هو رأيك في أداء الصحفيين في القنوات لجزائرية الفضائية مقابلة بأسئلة مفتوحة .1
 الخاصة؟ 

مثل هل تقوم بمشاهدة البرامج االجتماعية في الفضائيات الجزائرية   مقابلة بأسئلة مغلقة:  .2
 الخاصة  

 نعم                              ال
مثل هل تشاهد البرامج االجتماعية بمفرد مع العائلة إذا  مقابلة بأسئلة مغلقة مفتوحة معا: .3

 ............... كان الجواب بمفردك لماذا؟ 
 ة أخرى:وقد ينظر إليها من زاوي

،  اإلجابات وهي المقابلة المبنية بناءا محكما مسبقا تكون أسئلتها محددة سلفا ومقننة  المقابلة المقننة: .1
 إجابات إذ يشبه هذا النوع من المقابالت أسئلة االستبيان، إال أن الباحث هو الذي يقوم بكتابة 

 األشخاص الذين تتم مقابلتهم 
ولكنه قد يغير في تسلسلها أو   األسئلةاحث قد أعد مجموعة من : حيث يكون الب المقابلة شبه المقننة .2

 يحذف بعضها أو يضيف بعضا آخر لها وفق مجريات المقابلة والمعلومات التي جمعها.
 والتي تسمى المقابلة غير المصممة مسبقا حيث يثبت الباحث أسئلة محدودة جدا،  المقابلة المفتوحة: .3

وتختلف عن المقابلة المقننة   األخرى تتطور وفق ما تمليه الحاجة وطبيعة المقابلة، األسئلةويترك أمور 
ل  في كون الباحث حّر في تحريك الحوار، كما ان هذا النوع من المقابالت يتميز بالصعوبة في تحلي 

  ... البيانات 
 بمجموعة من الخطوات:  المنظمة للمقابلة  اإلعداد وتمر عملية 



يجب على الباحث أن يحدد  : إذ تحديد الهدف أو األهداف أو األغراص من المقابلة .1
أو الجهات التي سيجري  لألشخاص المقابلة وأن يقوم بالتعريف بهذه األهداف  إجراءهدفه أو أهدافه من 

  إجراء ء امعلقا بالصدفة أثنالمقابلة معها وعليه أن ال يجعل من هدفه أو غرضه شيئا غامضا أو يتركه 
 المقابلة. 

على مجموعة من المراحل أو الخطوات وتشتمل هذه الخطوة المسبق للمقابلة:  اإلعداد .2
 : األخرى 

بالمقابلة، بحيث تكون كافية ووافية بأغراض البحث ومتناسبة  تحديد األفراد أو الجهات المشمولة  .أ
 مع وقت وجه الباحث 

واالستفسارات المطلوب طرحها على األفراد والجهات المعنية، ربما يكون من   األسئلةتحديد  .ب 
المبحوثين عن موضوع   لألشخاص فكرة  إعطاءالمقابلة بغرض  إجراءوتسليمها قبل  إرسالهاالمستحسن 

 ة البيانات المطلوبة.وتهيئالبحث 
 االنطباع أن الجواب غير صحيح  إعطاءتجنب التكذيب أو  .ت 
تجنب الباحث معرفة الجواب، أو أنه يعرف بقية الجواب من خالل كلمات جوابية قليلة،، بل ترك  .ث 

 أمثلة أو ما شابه ذلك. وإعطاءالجواب والطلب منه توضيح ذلك  إكمال باإلجابةالشخص المعني 
   :وتشتمل علىتنفيذ واجراء المقابلة:  .3

والجهات المعنية بالمقابلة والجهة التي ينتسب إليها الباحث وتأمين التعاون المسبق   األشخاص  إعالم .أ
 البيانات المطلوبة للبحث  إعطاءوالرغبة في 

 تحديد موعد مناسب مع األفراد والجهات المعنية بالمقابلة وااللتزام به من قبل الباحث  .ب 
 الجو المناسب للحوار من حيث المظهر الالئق للباحث، واختيار العبارات المناسبة للمقابلة   ايجاد  .ت 
 دراسة الوقت المحدد لجمع كل البيانات والمعلومات المطلوبة وبشكل لبق  .ث 
 التحدث بشكل مسموع وبعبارات واضحة .ج
إذا كانت المعلومات تخص شخصا واحدا محددا في العينة فيستحسن أن تكون المقابلة معه على انفراد   .ح 

والعاملين معه، أو الذين يشاركونه في النشاط االجتماعي أو الوظيفي المعني   األفراد وبمعزل عن بقية 
 . بالمقابلة

المبحوث ساعة  والمالحظات التي يبديها  اإلجابات يجب أن تسجل تسجيل المعلومات:  .4
إجراء المقابلة، وأن نسجل نفس الكلمات المستخدمة من قبل الشخص، وأن يبتعد الباحث عن تسجيل  



الفعلية، أي أن يبتعد الباحث عن تفسير معاني العبارات  واإلجابات التفسيرات التي ال تستند على األقوال 
 :ر ذلكبل أن يطلب منهم التفسير إذ تطلب األم نالتي يعطيها المبحوثي 

إلى   األسئلةمعدة مسبقا حيث تقسم  أوراقعلى مجموعة  األساسيةتسجيل البيانات والمالحظات  .أ
التي يحصل عليها   اإلضافيةأمام كل منها وكذلك المالحظات  اإلجابةوتوضع  مجموعات 

 الباحث.
المقابلة من  إجابات التوازن بين الحوار والحديث والتعقيب من جهة، وبين تسجيل وكتابة  إجراء .ب 

 جهة أخرى 
 بواسطة جهاز التسجيل الصوتي، إذا أمكن ذلك أو سمح ذلك  واإلجابات يستحسن تسجيل الحوار  .ت 
تها  التي تمت مقابل والجهات  األشخاص والمالحظات بعد كتابتها بشكل نهائي إلى  اإلجابات  إرسال .ث 

 تسجيل المعلومات.  هللتأكد من جق
 مزايا المقابلة المنظمة:   ✓

 معلوماتها وفيرة وشاملة لكل جوانب الموضوع •
 المطلوبة  األموروتوضيح  األسئلةشرح  إلمكانيةمعلوماتها دقيقة نظرا   •
المطلوب مقابلتهم وتقويم   لألفراد معلوماتها مفيدة جدا في التعّرف على الصفات الشخصية  •

   إجاباتهمشخصياتهم والحكم على 
كبار السن  األشخاص تعتبر وسيلة مهمة بالنسبة للمجتمعات التي ال تعرف القراءة والكتابة أو  •

 اإلعاقات وكذلك الذين يعانون من بعض 
 نسبة ردودها أعلى من االستبيان  •
 بأهميتهم مقارنة باالستبيان  األفراد تشعر  •

 عيوب المقابلة المنظمة:  ✓
 تعتبر أداة المقابلة مكلفة من حيث الوقت، والجهد، والتكاليف مقارنة باالستبيان   •
 ومات قد يخطيء الباحث في كتابة أو تسجيل المعل •
 قد ال يعطي المبحوثين الوقت الكافي للحصول على كل المعلومات المطلوبة •
ل على كل  و اللباقة والجرأة والمهارة الكافية ال يستطيع الحص إمكانيات الباحث الذي ال يملك  •

 المعلومات المطلوبة لبحثه من خالل المقابلة 
 صعوبة وصول الباحث إلى بعض الشخصيات المبحوثة.  •



المستخدمة في جمع   األدوات المالحظة المنظمة من بين  أداة تعتبر  المنظمة: المالحظة.3
ويمكن أن   والمعلومات في البحث الكمي، وتتميز المالحظة المنظمة بأنها معدة مسبقا.البيانات 

)االستبيان،   األخرى  لألدوات تدعيمية في جمع المعلومات  كأداة تستخدم المالحظة المنظمة 
 المقابلة( 

المالحظة المنظمة أن يتبع مجموعة من   أداة ى الباحث عند القيام باستخدام ويجب عل
 الخطوات:

يحدد هدفه من خالل اعتماده على أداة  أن الباحث تحديد الهدف: حيث يتوجب على  .1
 المالحظة المنظمة 

 الذين سيخضعون للمالحظة   األشخاص تحديد  .2
 تحديد الوقت الالزم للمالحظة  .3
 المالحظة إلجراءترتيب الظروف الزمانية والمكانية والبيئية المطلوبة   .4
 تحديد المجاالت والنشاطات المعنية بالمالحظة  .5
تسجيل البيانات والمعلومات بشكل نظامي وعلى الباحث أن يتأكد من صحة ودقة المعلومات  .6

 والبيانات. 
 المنظمة: تنقسم المالحظة العلمية المنظمة إلى نوعين اثنين:أنواع المالحظة 

وهي المالحظة التي يشترك فيها القائم بالمالحظة مع األفراد  مالحظة بالمشاركة أو المعايشة:  .1
السلوك  ألسباب أو المبحوثين في مواقف المالحظة ويتفاعل معهم، للوصول إلى تفسيرات صادقة 

. وقد تكون هذه المشاركة معلنة فيكون  اآلراءمن خالل معايشة نفس المواقف أو المناقشة وتبادل 
أو المبحوثين، كما يمكن أن يكون مجهوال لديهم لكنه   األفراد القائم بالمالحظة معروفا لدى 

 يتعايش معهم ويشاركهم في نشاطهم ومواقفهم المختلفة, 
 لألفراد لمالحظة التي ال يكون فيها القائم بالمالحظة معروفا وهي امالحظة بدون مشاركة:  .2

ذلك و المبحوثين ولكنه يقوم بمالحظة سلوكهم وتسجيل هذا السلوك، دون أن يكون معروفا لديهم 
التصوير الفوتوغرافي، أو الهاتفي،   آالت إما مباشرة أو من خالل أدوات المالحظة المساعدة مثل 

 .  رة أو المالحظة عن بعد من خالل الوسائل االلكترونيةأو آالت تسجيل الصوت والصو 
 مزايا المالحظة: ✓



 معلوماتها أعمق من المعلومات المجمعة بطرق أخرى  •
 معلوماتها أكثر شموال وأكثر تفصيال  •
 معلوماتها أدق وأقرب ما تكون إلى الصحة  •
 األخرى العدد المطلوب بحثه من العينات هو أقل مقارنة بالوسائل واألدوات  •
 المالحظة تسمح بمعرفة وتسجيل النشاط أو السلوك ساعة حدوثه  •
شرائح معينة من أفراد المجتمع  مناسبة لدراسة استجابة  األكثرالمالحظة األداة  أداة تعتبر  •

 ( األطفال)
 : الحظةمعيوب ال ✓

ردود أفعال وانطباعات مصطنعة عند معرفتهم أنهم   وإظهار قد يعمد المبحوثون إلى التصنع  •
 تحت المراقبة أو المالحظة 

 المالحظة )الضوضاء،....( إجراءكثيرا ما تتداخل عوامل أخرى تعيق  •
 بالوقت والمكان الذي تقع فيه األحداث  محدودةيعاب عليها أنها  •
نسبة لحياة الناس قد ال يسمح فيها بمالحظة وقد ال تفيد  هناك بعض الحاالت الصعبة بال •

 المالحظة شيئا.
 قد تستغرق عملية جمع المعلومات وقتا أطول  •
المالحظة دون معرفة الشخص الذي تجرى عليه أنه قيد المالحظة سعد مخالفة   إجراءإن  •

 البحث العلمي.  ألخالقيات 
تحليل المضمون أو تحليل المحتوى من بين  يعد  :(المضمون ) المحتوى أو تحليل.4

المتعلقة بمحتويات   .التي يعتمد عليها الباحثون في البحوث الكمية البحثية األساليب 
 )الرسائل( الوسائل االعالمية المختلفة  

الموضوعي، منظم وكمي، لمضمون   تقنية بحث للوصف" وعرفه بيرلسون على أنه 
 .  "واضح لالتصاالت هدفه التفسير

وقد ظهر جدل كبير بين الباحثين بين  التكييف المنهجي لتحليل المضمون فهناك من يعتبره أداة   
  ، ولكل باحث تبريره في ذلك.تقينة وهناك من يعتبره منهجا وهناك من يعتبره أسلوبا  أو

 تتمثل في: الخطوات مجموعة من  تحليل المضمون وفق إجراءيتم 



مسح   بإجراءحيث يقوم الباحث خالل هذه المرحلة لتحليل: تحديد المجال الزماني والمكاني ل .1
أسلوب المسح الشامل أو  لمادة التحليل من خالل تحديد المجال الزماني والمكاني للبحث اعتماد على 

اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي للتمكن من الوقوف على أهم االتجاهات التي سادت مجتمع البحث  
سواء كانت مقاالت أو تحقيقات أو تقارير صحفية أو أخبار أو نصوص   اإلعالميةعن طريق جمع المادة 

لكتروني. ويقرر الباحث المدة الزمنية التي اال اإلعالمأو تلفزيونية أو مادة منشورة في وسائل  إذاعية
 بحثه  غرض سيختارها لدراسته والتي تخدم 

تحليل المضمون يسعى إلى وصف عناصر المضمون وصفا   باعتبار أن: تحديد وحدات التحليل .2
كميا لذا يتوجب على الباحث أن يقسم هذا المضمون إلى وحدات تحليل وقد قسم بيرلسون وحدات التحليل 

 إلى خمس وحدات رئيسية هي:
 وحدة الكلمة:  -
 وحدة الموضوع )الفكرة( -
 وحدة الشخصية  -
 وحدة المفردة  -
 وحدة المساحة أو الزمن: -
فئات التحليل والمقصود بفئات التحليل  يعتمد تحليل المضمون على تحديد  فئات التحليل: تحديد .3

ات قابلة للقياس والعّد انطالقا من جمع الخصائص أو األوزان أو  د العمل على تجزئة المحتوى إلى محد 
  بإشكالية تصنيفها في عناوين جامعة ذات داللة لها عالقة مباشرة  وإعادةالسمات المشتركة في المحتوى 

، ومن أجل تحقيق فعالية وجودة عالية لعملية التحليل البّد من توافر جملة من الشروط الدراسة وتساؤالتها
 ...ا الشمولية، االستقاللية، الوضوح، المالئمةأهمه

 وتنقسم فئات تحليل المضمون إلى قسمين اثنين:
: وهي الفئات التي تصف المعاني واألفكار التي تظهر في المحتوى  ؟(فئات الموضوع )ماذا قيل أ.

 والتي تتضمن فئات فرعية أهمها:

وهي الفئة األكثر استخداما في دراسات تحليل المضمون والتي تقوم بتصنيفه  فئة الموضوع:  -
الخاص بالموضوع أو مجموعة الموضوعات التي تدور   األساسيعلى التساؤل  اإلجابةلموضوعاته مع 

 حولها المادة اإلعالمية 



المضمون للمواقف والقضايا أو  فئة االتجاه: وهي الفئة التي توضح التأييد أو الرفض أو الحياد في  -
 الموضوعات المتضمنة فيه 

أو الهيئات   األشخاص فئة الفاعل:تبحث هذه الفئة عن المحركين األساسيين في المضمون أو مجموعة  -
 والمنظمات... واألحزاب 

 تبحث هذه الفئة عن القيم المتضمنة في المضمون اإلعالمي،   فئة القيم:  -

  إبالغه التي يريد المضمون محل الدراسة  األهدافالفئة للبحث عن مختلف  : تستعمل هذهفئة األهداف -
 .إليهاأو الوصول 

التي تغذي المضمون   المصادر الداخلية والخارجيةالفئة عن مختلف  : تبحث هذهفئة مصدر المعلومات  -
 محل الدراسة

 أفعال مضمون ما حيال قضية معينة، فئة الموقف او المواقف: يستعين الباحث بهذه الفئة لمعرفة ردود  -

: تساعد هذه الفئة الباحث في معرفة الجمهور الذي يريد القائم باالتصال  فئة الجمهور المستهدف  -
 الوصول اليه والكشف عن طبيعته، وسماته، ...

فئات الشكل )كيف قيل؟(: وتمثل مجموعة الفئات التي تصف كيفية أو أسلوب تقديم أو عرض ب. 
 المحتوى وتتضمن العديد من الفئات أهمها:

وهتم هذه بفنون الكتابة الصحفية )تحقيق، ربورتاج، افتتاحية، عمود صحفي،   :طبيعة المادة اإلعالمية -
  تحديث صحفي...(  

: ويقصد بها اللغات المستخدمة داخل هذا المضمون فصحى، عامية، مزيج بين  اللغة المستخدمة -
 الفصحى والعامية، 

شكل العبارات: وهي الفئة التي تعنىى بالكيفية التي تبنى بها العبارات والجمل المحتواة في المادة محل  -
 التحليل  

 االساليب االقناعية  -



  اإلخراج ) العناوين،  اإلعالميةالمادة  إخراج: ويقصد بها الكيفية التي تم بها العناصر التيبوغرافية -
 ت,...(الفني، األلوان، الصور والرسوما

 : وهي الفئة التي تقيس الحجم المتاح من الجريدة أو المجلة،...فئة المساحة -

 بصرية -:  وهي الفئة التي تستعمل في المضامين السمعية فئة الزمان -

 فئة الموقع: وهي الفئة التي تهتم بموقع الموضوع أو الفكرة محل التحليل في المادة المدروسة -

 تحديد وحدة السياق ووحدة التسجيل:   .4
 جمع المعلومات وباء التصنيف .5
 اختبار صدق التحليل  .6
 اختبار ثبات التحليل:  .7
 
التي يعتمد عليها الباحثون في البحوث الكمية كونه يقدم قيمة  األدواتبين يعتبر القياس من  القياس:.5

 واآلخرين، عددية ثابتة للصفات الكيفية التي نصف بها ذاتنا 
أو تحديد صفات أو   األرقامأنه عملية وصف البيانات من خالل استخدام "ويعرف القياس على 

 ."األشياء أو األفراد وليست األشياء أو األفراد ذاتها
واألفراد وخصائصهم كإعطاء أرقام   لألحداث األرقام لألشياء وفق قواعد معينة ومحددة  "إعطاءوهو أيضا  

لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو ظاهرة ما، كاتجاهات الطلبة نحو المعالجة اإلعالمية لظاهرة الهجرة غير  
 الشرعية.

واألفراد فإنه يقع أيضا على الوقائع واألحداث، حيث   األشياءوكما يقع القياس على خصائص أو سمات 
يضا ولذلك يضاف إلى قياس قدر الخصائص والسمات، قياس  يخضع تكرار الحدث وشدته للقياس أ 

أو أنماط السلوك. ) فالتعرض لوسائل اإلعالم فعل أو حدث يتم وضعه من خالل   واألفعالالعمليات 
تكرار حدوثه )عدد المرات(، شدة حدوثه أو كثافته، والتي تقاس من خالل الزمن الذي يقضيه الفرد في  

 ..."ض، أوالتعرض، أو زمن عملية التعرّ 
وقد يتم الوصف النوعي والكيفي في البداية لكن قياس انتشار خصائص هذا الوصف وحدودها يتم   

التعبير عنه في شكل كمي, فمثال إذا قلنا هذا الفرد  ال يشاهد التلفزيون فهذه صفة نوعية ويتم تصنيف  



 األفراد الحجم أو النسبة بين في عدد يحدد  ووصفهمالفرد بناء على ذلك مع من ال يشاهدون التلفزيون 
 الذين يتم تصنيفهم. 

وكذلك يد يتم تقدير ـوزان الخصائص أو سمات كيفية مثل التأييد والمعرضة والحياد ) موافق، غير موافق، 
 محايد(، ويتم بناءا عليها التحديد الكمي التجاه الفرد ومنها اتجاه المجموع بناء على ذلك.

لبحث العلمي وتعتبر البيانات الوصفية هي القاعدة المعرفية لعقد  وحيث أن الوصف يتصدر أهداف ا
فإن المقاييس تعتبر أدوات جمع البيانات عن هذه السمات والخصائص في  حكاماأل وإصدارالمقارنات 

كمي أو لفظي يعبر عن الكم، أو تعتبر المقاييس أيضا المحتوى الرئيسي ألدوات جمع البيانات   إطار
 الشائعة مثل االستبيان والمقابلة...

أحكام صادقة وثابتة، حيث يوفر درجة  إصدار وتظهر أهمية القياس في مساعدة الباحث على 
قف حدود األحكام على وصف األشياء واألفراد ويتجنب التحيز والذاتية, وال ت كبيرة من الدقة والموضوعية 

والوقائع ولكن يسهم أيضا في عقد المقارنات والخروج باستدالالت صادقة حول العالقات بين المتغيرات  
 التي تعتمد على نتائج القياس.  اإلحصائيةمن خالل االختبارات المنهجية للفروض 

المتنوعة التي تستهدف التصنيف   سئلةمجموعة من األويعتمد بناء المقاييس بصفة عامة على 
المتباينة أو مجموعة من العبارات التقريرية التي يستجيب لها الفرد بدرجة تعبر  اإلجابات من خالل مجمل 

والوقائع كما يراها ويضم المقياس وحدة أو أكثر للقياس يستدل   األشياءعن تقديره لخصائصه واآلخرين أو 
 بحثه.  يستهدفهاالمختلفة التي  األبعاد الباحث من نتائج قياسها على الخصائص أو السمات أو 

ويميل الخبراء إلى تصنيف المقاييس  إلى أنواع متعددة ترتبط بالشكل والبناء الخاص بالمقياس  
 ومحتواه، مثل التصنيف إلى مقاييس لفظية وغير لفظية ، ومقاييس مباشرة وغير مباشرة،  

ومن بين التصنيفات الشائعة االستخدام هو التصنيف الذي يعتمد على الهدف من بناء المقاييس  
 صنف إلى: وت

وتعني قيام الفرد بتصنيف ذاته )الخصائص والسمات واألنماط   مقايييس تصنيف الذات: .1
عبارات القياس ويقوم الفرد  أوالسلوكية( في فئة من فئات التصنيف التي تستهدفها أسئلة 

 فئات التصنيف التي تشملها وحدات المقياس. إطارالتي تصف نفسه في  باإلجابةبنفسه 
وتعتمد هذه المقاييس على الوضوح في عرض وحدات القياس ومفرداته حتى يمكن للفرد أن يحدد 
موقعه من الخصائص أو السمات التي تصف الفرد على المقياس بنفسه، مثل فئات النوع، الحالة  



العائلية، الحالة االقتصادية...وغيرها من الخصائص التي تصف كل فرد فيستجيب إلى الخاصية  
 تتفق ورؤيته لذاته. التي 
ويستخدم هذا النوع من المقاييس في قياس الرأي العام واالتجاهات  :مقاييس االتجاهات .2

صدقا   األكثرالقياس، وتعتبر البديل  إجراءوقت  واألشخاص  واألفكارنحو الموضوعات  لألفراد الكامنة 
واتجاهاتهم نحو المواضيع والقضايا حيث ال يكفي في معظم األحوال تصنيف   األفراد لتصنيف آراء 

قياس درجات الشدة أو  األمراألفراد بناء على درجة الموافقة أو درجة المعارضة فقد لكن يتطلب 
بديلين فقط هما الموافقة  إطارالكثافة وتتميز بمرونة تحديد الرأي أو االتجاه حيث ال يتم التصنيف في 

الموافقة والتأييد واالعتراض فقط ولكن تترك مساحة من تحديد درجات التأييد والمعارضة على  وعدم
 هذه المقاييس.

 :مقياس الصفات أو السمات .3
قياس   إطارالذي قدم في  "تشارلز اسجود "مقياس التباين الداللي: ينسب هذا المقياس إلى  -

ن تكون  المعاني، على أساس أن االستجابات الفردية إلى المثيرات إما أن تكون ايجابية وإما أ
فإذا كانت هذه المثيرات تصف  نتيجة تأثير المخزون المعرفي للفرد عن هذه المثيرات، سلبية 

ة  يجابيموضوعا ذا اتجاه فإنه يمكن التعرف على هذا االتجاه من خالل وصف االستجابات اال
 والسلبية نحو المثيرات التي تصف هذا الموضوع.

المجاالت الفاصلة بين طرفي االستجابات االيجابية والسلبية نحو   أيضا ويستخدم المقياس  -
 المثيرات في حدود سبعة مجاالت.

المبحوثين لألفراد والمؤسسات  األفراد في تقدير  اإلعالميةويمكن أن يستخدم في الدراسات 
مثل  األفراد أو  األشياءوذلك بتحديد المفاهيم التي تصف هذه  األفكاروكذلك  اإلعالميةوالوسائل 

الكفاءة، النشاط، القوة، .السرعة،...وغيرها من الصفات التي تصف المفهوم، ثم اختيار الصفة  
تحدد  تحدد االتجاه نحوها، أو والموضوعات التي األشياءوعكسها لكل مفهوم يحدد خصائص 

الصفات والسمات الخاصة بها ودرجة وجود هذه الصفات وغيابها وهذا المقياس يصلح بصفة  
 لدى الغير   األشياءأو  والموضوعات خاصة في البحوث الخاصة بالصورة الذهنية عن األفراد 

 
 



  



يعتمد الباحث هو اآلخر في البحوث الكيفية   أدوات جمع البيانات في البحوث الكيفية:ب. 
على مجموعة من األدوات تختلف عن األدوات التي يستخدمها الباحث في البحوث الكمية 

  في كونها أقل تنظيما، لكن في آن واحد أكثر عمقا منها. 
تسمى أيضا المقابلة المعمقة والمقابلة غير   : In depth interviewالمقابلة المتعمقة  .1

مة،  وتعتبر المقابلة المتعمقة من بين األدوات الفعالة التي تستخدم في جمع البيانات في  المحك
البحوث الكيفية )مشاعر، معلومات،وجهات نظر، شهادات...( بهدف تحليلها واستكشاف عللها  

 العميقة، باستخدام مساءلة المبحوثين فرديا أو جماعيا،  
تجرى مقابلته لكن هذا ال يمنع من وجود أسئلة مشتركة  يتم صياغة أسئلة المقابلة لكل شخص   -

 لجميع المشتركين أو لعدد منهم.
تستخدم المقابلة المعمقة في حالة عدم وجود معلومات أو بيانات واضحة عن طبيعة المشكلة،  -

وبالتالي تكون عملية المقابلة استطالعية ألن الباحث يكون غير ملم بشكل كبير بأسباب الظاهرة  
معرفة  الموضوع، كما تستخدم في الدراسات التي تستهدفوعواملها، وبالتالي ال يكون لديه خلفية حول 

واالتجاهات . وقد يكون للشخص المقابل أثر في تشكيل محتوى المقابلة من خالل   واألفكارالدوافع 
التركيز على موضوع  أو موضوعات محددة لها جانب من األهمية، لذا يتوجب على الباحث تشجيع  

وكتابة نسخ  المقابالت  بتسجيلالمشارك على الحديث بالتفصيل في مجاالت اهتمامه ويقوم الباحث 
 العامة واالستنتاجات. األفكارعنا لغرض تحليل 

البّد من التأكيد أن ما يهم الباحث الوعي بالدرجة األولى أن يتعمق في الحصول على معلومات كافية  
أو جديدة أو مهمة فإنه يمدد وقت  إضافيةووافية، فإذا وجد الباحث أن أحد المبحوثين يمتلك معلومات 

 ومن فترة الحوار واالستماع بغض النظر عما حدث في المقابالت األخرى.  األسئلةمن المقابلة، ويزيد 
تمر عملية التحضير للمقابالت المتعمقة بمجموعة من  المقابالت المتعمقة:  إعدادخطوات  •

 الخطوات والمراحل تتمثل في:
 تصميم المقابلة النوعية:  .1

 إليهم الذين ستطرح  األشخاص التي ينوي الباحث طرحها، وتحديد واختيار  األسئلةتحضير  •
عادة خالل فترة تنفيذها وخصوصا بعد معرفة المزيد  األساسيةتتغير تفاصيل تصميم المقابلة  •

 بيئة المشاركين   عن
 تفصيل التصميم وتنقيحه: وينبغي أن يتميز تصميم المقابلة النوعية ب:  .2



 المرونة •
 رالتواصل والتكرا •

 في: األنواعهناك أربعة أنواع من المقابالت المعمقة، تتمثل هذه أنواع المقابالت المعمقة:   •

في تحقيق أهدافها، ويمكن   إصالحيةمقابالت تقييمية: تهدف إلى تحديد مدى نجاح برامج أو محاوالت .1
 استخدامها في البحوث النوعية التقويمية بشكل خاص 

في موقع المسؤولية:  أي في مواقع اتخاذ القرار وهناك مزايا لمقابالت هذا   ألشخاص مقابالت فردية .2
النوع من الشخصيات، هي أنها تساعد في الحصول على معلومات دقيقة في ضوء المنصب البارز 

 مثل وزير، مسؤول، مدير عام...(للشخصية )

: تكون لديهم معلومات وفيرة وغنية يسعى الباحث اليها خاصة في  العاديين األشخاصمقابالت .3
 البحوث النوعية. 

بين الباحث   تسمى أيضا المقابالت البؤرية وهي عبارة عن مقابلة تجري : مقابالت حلقات النقاش. 4
لظاهرة أو   وإدراكهميتم اختيارهم بعناية تسعى للتعرف على آرائهم واتجاهاتهم ومجموعة من المبحوثين 

وتختلف مقابالت جماعات النقاش أو الجماعات البؤرية اختالفا جوهريا عن المقابالت   .موضوع ما 
لمبحوثين، فهي عملية دينامية قائمة  المتعمقة، ألن البيانات يتم توليدها في جماعة مكونة من الباحث وا

تجة لحدث معيّن ال يمكن تكراره  إذ نعلى التفاعل بين أفراد متعددين ويمكن النظر إليها على أنها م 
تزودنا برؤية ثاقبة للمصادر التي تنبع منها السلوكيات والدوافع المعقدة )بمعنى الحوار والتفاعل الذي 

 كرر حتى لو أجري مع المبحوثين أنفسهم( يجري داخل جماعة ال يمكن له أن يت

تحقق مجموعة   ألنهاأهمية كبيرة في البحوث النوعية  جماعات المناقشة المركزة مقابالت ل
 من األهداف: 

تسهم مناقشات المشاركين في تكوين وجهات نظر متعمقة حول المسائل التي تخص موضوع  ✓
المبحوثين خاصة إذا كان من الصعب التحقق من الظاهرة  ة أو القضية البحثية من قبل شالمناق

 بمالحظتها بطريقة مباشرة مع اآلخرين. 



إذا خطط لها بطريقة سليمة فإنه يمكن الخروج منها بمعلومات يتعذر الحصول عليها من خالل  ✓
المقابالت الفردية، حيث تؤدي إلى تحقيق بحث عميق وأكبر للبصيرة والفوائد التي تعود من  

 نها، حيث تتيح الفرصة للمشاركين لتبادل اآلراء والتعليق على خبرات ووجهات نظر اآلخرين. تكوي
توفر هذه األداة كثير من الوقت حيث يتم الحصول على آراء أكثر من مبحوث في وقت واحد،  ✓

وآراء قد تختلف  أو تتفق للوصول إلى نتيجة بخصوص الموضوع أو القضية التي يتم بحثها،  
 قوم بديال أكثر فاعلية وأقل تكلفة من العديد من أدوات جمع البيانات.حيث أنها ت

ء كان الموضوع ماضيا  االقضية البحثية من وجهة نظر المبحوثين سو  أوضوع و تفيد في دراسة الم ✓
او حاضرا أو حتى وجهة نظرهم المستقبلية في القضية البحثية المثارة، بما يتيح فرصة للحصول 

 .األخرى  األدوات ا بعض على بيانات ال تحققه 
العمليات التفاعلية التي تتم أثناء المقابالت الجماعية البؤرية يمكن أن تساعد المشاركين على   ✓

النظر إلى ما بداخلهم والوصول إلى وضوح أكبر حول وجهات نظرهم من خالل التفاعل بين  
استخدمنا أي أداة  تظهر إذا أنالمشاركين في المناقشة كوسيلة للوصول إلى بيانات ال يمكن 

 أخرى لجمع البيانات 
 : وتتطلب المقابلة البؤرية مكونات أساسية •

موضوع أو قضية بحثية تثير جدال للباحث وتهم المجموعة التي سيتم اختيارها لمناقشة هذه   •
 القضية 

    وقد يقل وقد يزيد  10-7: يتراوح عدد أفرادها بين جماعة بحثية صغيرة الحجم  •
 المناقشة: إلجراءمكان مناسب  •
 المشاركين به  وإبالغالمقابلة  إجراءتحديد موعد  •
 :  باحث أو قائد للمقابلة أو المناقشة •
 دليل المقابلة  •
 قائد المناقشة وبين المشاركين   أوعالقة جيدة بين الباحث  •
 ت طريقة لتسجيل ما يتم من مناقشا •

تتعدد مزايا المقابالت البؤرية عن غيرها  مزايا المقابالت البؤرية:  ✓
 من األدوات األخرى ومن بين هذه المزايا:



تمكن الباحث من الحصول على البيانات المطلوب الحصول عليها بطريقة أسرع ووقت   •
 وتكلفة أقل

تتضمنها المشكلة البحثية  تتيح الفرصة للباحث للتعمق في فحص او نقطة من النقاط التي  •
 في اطار التفاعل المباشر بين الباحث والمبحوثين 

تتيح الفرصة لقيام الباحث بمالحظة سلوك المبحوثين، خاصة التعبيرات غير اللفظية التي قد  •
 تعطي داللة تفيد الباحث في تدوين مالحظات حول الموضوع الذي تتم مناقشته 

بالت الجماعية البؤرية فرصة لتبادل الخبرات واآلراء بين  تتيح المناقشات التي تدور في المقا •
ة تفيد نتائج الموضوع جديد  بإضافات ، بما يثري الحوار ويزيد من تفاعل المبحوثين المبحوثين

 الذي يتم دراسته. 

تعطي الفرصة ألن يعبر كل مشارك عما يريد أن يقول، وتشجيع المشاركين على التجاوب  
التي يتضمنها موضوع   لألسئلةالتحقق من أي سوء فهم  إلمكانية الفوري مع اآلخرين نتيجة

 الدراسة.

شديدة التنوع من   أنواع المرونة الشديدة للجماعات البؤرية حيث يمكن استخدامها في دراسة 
 الموضوعات مع أنواع مختلفة من المبحوثين أو أنماط ومتعددة منهم. 

المزايا التي تحققها المقابالت البؤرية  بالرغم من  عيوب المقابالت البؤرية: ✓
 إال أن لها عدة عيوب من بينها: 

ال يمكن الحصول منها على بيانات صادقة وموضوعية إذا سيطر بعض المبحوثين على سير  
 المناقشات وأثروا برأيهم وأفكارهم في توجيه المبحوثين اآلخرين 

 إدارةد المناقشة أو الباحث قادرا على ذا لم يكن قائإقد ال تحقق المقابالت البؤرية أهدافها  •
المناقشة ومستعدا بدليل المناقشة وواضعا خطة معينة تشتمل على تحضير األسئلة الخاصة  

بأي اتجاهات أو   إيحائهبالنقاط التي تغطيها حتى يمكن السيطرة على سير المناقشة دون 
 يالت تؤثر على المشاركين ض تف

المقابلة بطريقة علمية تتضمن جميع النقاط التي يجب   عداد إ ال يتحقق الهدف منها إذا لم يتم  •
 محل البحث  الموضوعمناقشتها لتغطية 



الصعوبة الكبيرة في تحليل البيانات التي يتم الحصول عليها لتعدد واختالف اآلراء التي تطرح   •
 بشأن المشكلة البحثية 

ابلة الفردية مما قد يكون ة قياسا بالمقكليس هناك سيطرة لدى الباحث على المجموعة المشار  •
 الوقت في مناقشة قضايا ال صلة لها بالموضوع  إهدارسببا في  

مفتوحة من أجل  إجابات ذات  األسئلةمن نوع تكون أسئلة الباحث في المقابالت المتعمقة  
الحصول على معلومات حية وتفصيلية عن رأي المبحوثين مما يسمح بفهم أكثر للظاهرة المدروسة 

خبرة عميقة فهي تطلعه   ع من المقابالت تتولد لدى الباحث والتعامل معها بشكل صحيح. فخالل هذا النو 
 بحثية أخرى  أدوات تخدم اس إذاعلى أمور عن الحياة االجتماعية يستحيل للباحث أن يطلع عليها 

البحث الكيفي التفاعلي، وتتميز   أدوات : تعتبر المالحظة النوعية من بين أهم المالحظة النوعية.2
المالحظة النوعية بأنها أقل تنظيما من المالحظة التي قد تستخدم في البحوث الكمية، فالباحث النوعي  

 يسجل مالحظاته بشكل طبيعي ومسترسل ومفتوح فيقوم بتسجيل الواقع كما يحدث.
ي ال تسهل دراستها  وتستخدم أداة المالحظة النوعية عادة لتلك المظاهر من السلوك الت

في الحصول على معلومات من السلوك في المواقف  أساسياوتؤدي المالحظة دورا  األخرى بالوسائل 
عند مشاهدة رسوم متحركة مليء بمشاهد عنف( وهناك اعتقاد بين كثير من   األطفالالطبيعية )مثل سلوك 

ه السلوك والتصرف الطبيعي تحت من السلوك يمكن تشخيصها بمالحظت األساسية األنماطالباحثين بأن 
 ظروف يتفاعل فيها الفرد مع العوامل التي تحيطه وتعينه 

على قابلية الباحث وقدرته على الصبر   األساس وتعتمد طريقة المالحظة النوعية بالدرجة 
واالنتظار فترات مناسبة، وتسجيل المعلومات واالستفادة منها وبعبارات أوضح فإنه يجب أن بالمالحظة  

 فرد ذو خبرة وقابلية. 
 مراحل المالحظة النوعية:  •

 مرحلة الدخول إلى الموقع: .1
 مرحلة جمع البيانات والمعلومات  .2
تسجيالت الفعلية وال ت تسجيالالدانية: حيث يقوم الباحث بمرحلة تسجيل المالحظات المي .3

 استنتجها الباحث التأملية التي 
 المالحظات  إنهاءمرحلة  .4



 : : تنقسم المالحظة من حيث دور الباحث إلى األقسام التالية أنواع المالحظات النوعية
ويتطلب هذا النوع من المالحظات أن يدرك الباحث الموقف  ة:المشارك الكاملب ةمالحظ ✓

فيها قدر من التضليل بخصوص وجوده  أو الموقع بطريقة مدروسة، وخطة مسبقة محكمة
 داخل المجموعة.

فالباحث في هذا النوع من المالحظات )غير معلن( أي أنه يخفي أمره أثناء قيامه بالمالحظة بسبب  
رفض المجموعة التعاون معه إذا كشف عن أغراضه أو احتمال تغيير أفراد المجموعة لسلوكهم أثناء  

دوره ، يحاول أن يكون عضوا فاعال في الجماعة، و اإلمكانوجوده، حيث يتصرف بشكل طبيعي قدر 
ث المالحظ المشارك على  ينبغي أن يركز الباحو  يكون أقرب إلى دور الجاسوس من دور الباحث.

 : األتي

تواجد الباحث في الموقع فترة طويلة من الزمن للمالحظة، مما يسمح له باستقصاء ووصف  
العمليات، ومالحظة التغيرات وهو من متطلبات البحث النوعي الميداني )خاصة البحث 

 غرافي( و ناالث

وأن   اإلشباعيستمر الباحث في جمع البيانات لفترة زمنية طويلة حتى يشعر أنه قد وصل إلى حّد  •
 هدفه قد تحقق 

ومشاعرهم  توصل إلى ما يدركه المشاركين من خالل أفعالهم تساعد مالحظة المشارك في ال •
تعبيرات المشاركين ومعتقداتهم وبالتالي التوصل إلى الحقائق فقد يتوصل إلى ذلك من خالل 

اللفظية وغير اللفظية وتعبيراتهم الجسمية ونبرات الصوت وحركات الجسم والتفاعالت  
 االجتماعية...

قصص المشاركين الموجودين في نقاشاتهم اليومية تشير إلى محتوى عالمهم وتتطلب مهمة  •
قدات واألفكار مهارة عالية من الباحث، بمختلف حواسه ليكشف عن المالبسات والمعت اإلصغاء

 والمشاعر والقيم. 
احث النوعي خاصة االثنوغرافي إلى التحقق من المالحظات الميدانية من خالل معرفة يسعى الب •

 من قبل المشاركين المختلفين توخيا للدقة والمصداقية  واألشياء لألحداث النظر المختلفة وجهات 



يتواجد المالحظ المشارك بين المبحوثين لغرض جمع  المالحظ المشاهد المشارك )المعلن(: ✓
في كون يتوجب أن تعرف البيانات، ويختلف المالحظ المشارك المعلن عن النوع األول، 

 الجماعة المبحوثة بأكملها أن هذا الشخص يالحظها أي أنها تحت البحث والمالحظة.
المالحظات أن يبني عالقة  وبهدف الحصول على معلومات يتوجب على الباحث في هذا النوع من 

 قوية مع أفراد الجماعة، ويكسب ثقتها  
مناسب لجميع أنواع البحوث النوعية الميدانية بما فيها البحث  هذا النوع من الباحثين 

 االثنوغرافي 
يأخذ الباحث الهامشي دورا يكون فيها مستوى مشاركته  المالحظ المشارك الهامشي: ✓

بالمالحظة فقط وغائب ماديا ومعنويا كالشخص الذي يراقب من ضعيف جدا في البحّث، حيث يكتفي 
 نافذة ذات اتجاه واحد، وهو غير مناسب للدراسات االثنوغرافية ويمكن استخدامه في أشكال بحثية أخرى 

تعتبر الوثائق والسجالت من بين أهم األدوات التي تستخدم في البحوث النوعية   .الوثائق والسجالت:3
إلى أنه البّد على التأكيد على   اإلشارةخاصة تلك التي تعتمد على المنهج الوثائقي التحليلي، لكن  تجدر 

 عدة أمور ينبغي على الباحث أن ينتبه لها:
ت والبيانات قبل اللجوء إلى المصادر الثانوية في حالة  أن يعتمد على المصادر األولية في جمع المعلوما -

 األولية صعوبة الحصول على المصادر 
التي ينبغي االعتماد عليها في البحث في تحليل   اة الوحيدةأكد أن المصادر والوثائق هي األد أن يت  -

 البيانات أم أنها أداة مكملة ألدوات أخرى كاالستبيان، المقابلة، المالحظة...  

ن يتأكد من طبيعة أوعية المعلومات التي سيعتمد عليها الباحث، فهل سيعتمد على الكتب؟، أم على  أ -
البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة في الدوريات، أم على التقارير أم على براءات االختراع ....؟ فلكل  

 مثدر شكله وميزاته، وطبيعة المعلومات التي يحويها... 

 لتي يعتمد عليها الباحث إلى مصادر ووثائق أولية ومصادر ووثائق ثانوية وتنقسم المصادر ا 

وهي المصادر التي دونت وسجلت بياناته ومعلوماتها بشكل مباشر بواسطة  :الوثائق األولية .1
الشخص أو الجهة المعنية بجمع تلك المعلومات ونشرها، وهي المصادر التي تكون معلوماتها  

والسكان هي أقرب إلى  اإلحصاءأقرب إلى الصحة والدقة، فمثال البيانات المجمعة عن دوائر 
طبعها ونشرها عن مثل تلك الدوائر، كما أن المذكرات  إعادةي يتم ات الت نالصحة من تلك البيا



التي يدونها القادة والشخصيات المهمة هي تعبير مباشر ودقيق عن األحداث والتطورات  التي 
  عنهم بواسطة أشخاص آخرين فيما بعد.  تنقلتحيط بحياتهم وهي أكثر دقة من المعلومات التي 

ومات تنشر ألول مرة ومنقولة مباشرة من الجهة المعنية  وهي تعبر عن كل مصدر يحمل معل
 تلك المعلومات.  بإنتاج

 ومن بين الوثائق األولية التي يعتمد عليها الباحث:

نتائج البحوث والتجارب العلمية المنشورة سواء كانت رسائل ماجستير ودكتوراه أو كانت  -
 بحوث المؤتمرات واللقاءات العلمية والمحلية  

براءات االختراع المسجلة لدى الجهات الرسمية المعنية والمبينة  لمواصفاتها وماهيتها   -
 وفوائدها

ية والسياسية واالجتماعية والمهنية  السير والتراجم الخاصة بمختلف الشخصيات العلم -
والمدونة معلوماتها عن طريق أشخاص قريبة ومرافقة أو ذات اطالع مباشر بالشخصية  

 أو الشخصيات صاحبة السيرة
الوثائق الرسمية الجارية والتي تتمثل في مخاطبات ومراسالت الدوائر والمؤسسات المعنية   -

ومات تعكس نشاطات تلك المؤسسات وعالقاتها  المختلفة والتي تشتمل على البيانات والمعل
 والمهنية المختلفة  اإلدارية

الوطنية المعنية بحفظ تلك  والمراكزالوثائق التاريخية المحفوظة في دور الكتب والوثائق  -
 الوثائق 

التي يكتبون   واألمورالمذكرات واليوميات المسجلة بواسطة شخصيات عاصرت األحداث  -
 عنها ويوثقونها 

 السنوية والدورية ) الشهرية، الفصلية، نصف سنوية...( والصادرة عن المؤسسات  التقارير -
 هات الرسمية مطبوعات اإلحصائية الصادرة عن الجال -
 المخطوطات التاريخية  -
المصادر التي تنقل عادة عن المصادر األولية   وهي. الوثائق والمصادر الثانوية: 2 -

بشكل مباشر أو غير مباشر أي أن البيانات والمعلومات المتوفرة في المصادر الثانوية قد 
تكون منقولة عن مصادر أخرى أو هي مترجمة من لغة أخرى ظهرت فيه تلك البيانات  



ي منقولة أو مترجمة والمعلومات وبشكل مباشر أو أن تكون تلك البيانات والمعلومات ه
  عبر مصدر ثاني أو ثالث وقد تم تناقل معلوماته عن المصدر األولي بشكل غير مباشر. 

 هذا ما يجعل من معلومات الوثائق الثانوية أقل دقة من معلومات المصادر األولية.
 من بين المصادر الثانوية التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث:و

لتي تجمع معلومات عادة من مختلف المصادر األولية  الموسوعات ودوائر المعارف ا -
 والثانوية 

 مقاالت الدوريات بشكلها العام والتي تعتمد على مصادر منشورة اخىر   -
 الكتب المتخصصة في مختلف المواضيع والمعارف البشرية ... -

وم  والباحث ال يكتفي باالطالع على المصادر والوثائق االولية والثانوية بل البد من أن يق
 من ناحيتين اثنتين:بفحصها ونقدها 

 بمعنى أن الباحث البدّ  الفحص والنقد الخارجي للوثيقة: .أ
وذلك من خالل استخدام كافة   بالوثيقةأن يتأكد من أصالة وصحة المعلومات الموجودة في  

الوسائل المتاحة في سبيل التأكد من ذلك ومن أجل التحقق من ذلك البّد على الباحث أن يوجه  
 :األسئلةمجموعة من األسئلة واالستفسارات بالنسبة للوثائق والكتب التاريخية من بين هذه 

 هل الوثيقة صحيحة؟  -
بالفعل؟ إذا لم تكن كذلك فما هو النص هل الوثيقة هي وصف للحدث والواقعة كما حدثت  -

 الصحيح؟ 

)والذي يعني مدى صحة   ثيقة على الباحث أن يقوم بنقد التصحيحففي النقد الخارجي للو 
الوثيقة فقد يكون نص الوثيقة محرفا في بعض منه أو كل أجزاءه أو قد تحتوي الوثيقة  

ثم نقد  على عبارات ونصوص تؤثر في طبيعة الحدث أو الواقعة التي يكتب عنها(
المصدر) والمقصود به أمانة الكاتب وهنا يجب أن يتعرف على الشخص الناقل أو الكاتب 

 وعالقته بالحدث أو الواقعة وموقفه منها( للوثيقة 

 والحوادث تفسير المعلومات واألرقام الفحص والنقد الداخلي للوثيقة: والذي يعني  .ب 
الواردة فيها فهما صحيحا، وهنا يجب على الباحث أن يوجه مجموعة أخرى من  



التي وجهها في نقده الخارجي ومن هذه  األسئلةتختلف عن  واالستفسارات  األسئلة
 : األسئلة

 ما معنى هذا النص الموجود في الوثيقة؟  – .ت 
 هل آمن به صاحبه؟  .ث 
 هل كان محقا في أيمانه  .ج

ويرى باحثون آخرون أن النقد الداخلي للوثيقة أبعد وأشمل بكثير من ذلك حيث البّد على 
 يجيب على أسئلة أخرى  أنالباحث 

اها؟ هل هناك معنى أخر خفي  ننة  بالذات؟ ما معن عبارة معيالذي يعنيه الكاتب م  ما -
 وراء المعنى اللفظي 

إلى  ة؟، وهل كان الكاتب تحت ضغط يدعوههل صدرت تلك العبارات عن عقيدة صارم -
 ؟ اإلضافة التحريف والتبديل أو الحذف أو 

 هل العبارات المستخدمة صحيحة؟  -
ر فكري أو حركة سياسية وهل توجد اهل الكاتب متأثر باتجاه معين أو متعاطف مع تي -

 يحرف في معلوماته  الكاتب شواهد تشير إلى أن هناك دوافع جعلت 



 العينات والمعاينة في البحوث الكمية والبحوث النوعية .2

دراسته على اختيار عينات تمثل مجتمع البحث، حيث أنه من   إجراءيعتمد الباحث اإلعالمي في  تمهيد:
الصعب في معظم األحوال تطبيق الدراسة على جميع مفردات  مجتمع البحث وهذا ما يعرف بالحصر  
الشامل خاصة وأن االعتماد على عينات ممثلة للمجتمع يؤدي إلى النتائج نفسها الناتجة عن الحصر  

 توفير للجهد والوقت والمال. إلى ما ينتج من إضافةالشامل، 

وتعرف العينة أكاديميا بأنها "عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل الباحث معها  
منهجيا، ويسجل من خالل هذا التعامل البيانات األولية المطلوبة  ويشترط في هذا العدد أن يكون ممثال  

 ا أفراد هذا المجتمعالتي يتسم بهلمجتمع البحث في الخصائص والسمات 

والعينة الممثلة هي ما يهدف الوصول إليه الباحث الكمي، وهي بذلك قد تكون عينات احتمالية او عينات 
غير احتمالية، أما بالنسبة للبحث النوعي فالباحث يختار عينات  يتصف أفرادها بأن لديهم المعلومات 

يلي نستعرض العينات في البحوث الكمية ثم ننتقل  . لذا فيماالتي يحتاجها الباحث بطريقة غير احتمالية
 بعدها إلى العينات في البحوث الكيفية 

  في البحوث الكمية:  العينات .1
تعتبر خطوة اختيار العينة من أهم الخطوات التي البّد على الباحث التركيز والحذر فيها  
قدر المستطاع عند اختيار العينة وتحديد نوعها،  وتمر عملية اختيار العينة بمجموعة من  

 المراحل: 
 

 تحديد مجتمع الدراسة

 تحديد إطار العينة 

 
 تحديد نوع العينة وإذا كانت احتمالية أو غير احتمالية 

 تحديد اجراءات سحب العينة 

 تحديد حجم العينة 

 اختيار مفردات العينة 

 بالعمل الميداني القيام 



 وتقسم العينات في البحوث الكمية إلى نوعين: 

تيارها وفقا لقواعد وهي العينات لتي يتم اخ: Probability Samplesالعينات االحتمالية  .أ
وحدة في مجتمع الدراسة للظهور ضمن العينة معروفة ومحددة. حسابية تكون فرصة كل 

 ومن بين أنواعها: 
مفرداتها عشوائيا من بين   وهي العينة التي يتم اختيار العينة العشوائية البسيطة:  .1

قوائم إطار أو أطر العينة، وبذلك تعطي لجميع المفردات فرصا متساوية في االختيار، هذا النوع 
ومن الطرق من العينات يعني تكافؤ الفرص لجميع عناصر المجتمع لتكون أحد مفردات العينة. 

ل األرقام العشوائية ويمكن أيضا  الشائعة في اختيار العينات العشوائية طريقة القرعة، طريقة جداو 
 .استخدام الحاسوب 

ويتم اختيار مفردات العينة على أساس تقسيم العدد الكلي العينة العشوائية المنتظمة:  .2
لمجتمع البحث على العينة المطلوبة، ومن ثّم توزيع وحدات المجتمع األصلي بشكل متساوي ومنتظم  

 على الرقم الناتج من ذلك التقسيم.
طالب وطالبة، كرقم يمثل عدد طلبة   5000ذا كان العدد الكلي لمجتمع البحث إمثال: 

مفردة. يكون توزيع الوحدات الكلية األصلية للمجتمع على   100كلية ما، وكانت العينة المطلوبة 
 50=  100: 5000الشكل التالي: 

ثم  10وليكن مثال الرقم ،  50بهذا يتحدد الرقم األول للعينة أي اسم الطالب يكون أقل من الرقم 
 يبدأ بتوزيع العينة على بقية األسماء 

من التي يعمد الباحث إلى اختيار عدد وهي العينة العينة العرضية أو اآلنية )عينة الصدفة(:  .3
الذين يستطيع العثور عليهم في مكان ما وفي فترة زمنية محددة بشكل عرضي أو عن  األفراد 

 طريق الصدفة.
ت الطلبة الجامعيين نحو استخدام االنترنت اجراء دراسة حول اتجاهاباحث يريد مثال: 

في البحث العلمي، يمكن للباحث أن يذهب إلى المكتبة ويوزع االستبيان على  
   الموجودين بها،

 العينة الطبقية: يقوم الباحث بتقسيم مجتمع البحث إلى الطبقات التي يشتمل عليها،  .4



دراسة حول استخدام الطلبة الجامعيين لالنترنت في البحث العلمي، يقوم   إجراءباحث بصدد مثال: 
ان تقسيم طلبة جامعة البويرة إلى طبقات سنة أولى، ثانية، ثالثة، أولى ماستر، ثانية ماستر، وإذا ك

 ، فإنه يقوم بأخذ عدد متساوي من كل طبقة  200حجم العينة المطلوبة هو  
    40، ثانية ماستر  10، اولى ماستر:40، سنة ثالثة:  40سنة ثانية:   ،40سنة أولى: 

  قواعد حسابية في اختيارها، وبهذا ال  إتباع يتم  العينات التي الهي و العينات غير احتمالية:  .ب 
يمكن تحديد وحساب فرصة ظهور كل وحدة في المجتمع ضمن عينة الدراسة، ومن بين  

 أنواع العينات غير احتمالية:
وهي نوع من أنواع العينات التي ترتكز أيضا على تقسيم المجتمع  العينة الحصصية:  ✓

عينة الطبقية، ان في العينة الطيقية يحدد حجم  األصلي للبحث إلى فئات لكن الفرق بينها وبين ال
العينة على أساس متساوي بين كل الشرائح والطبقات، بينما في العينة الحصصية حجم العينة  

   .والتعداد األصلي لكل شريحةع حجم مجتمع البحث يجب أن يكون متناسبا م

نترنت في البحث باحث يريد ان يجري دراسة حول استخدام الطلبة الجامعيين لالمثال: 
مفردة  100طالب ، ويريد اختيار عينة مقدرة ب  5000العلمي، ويبلغ الحجم الكلي للطلبة

  :من

 2100السنة األولى: البالغ عددهم  

   1000السنة الثانية:  

 900السنة الثالثة 

 600سنة أولى ماستر:  

 400سنة ثانية ماستر:

   50يساوي 100:5000بتقسيم الحجم الكلي للطلبة على حجم العينة  يقوم  

 وه   42يساوي  50:2100بالنسبة للسنة األولى: 

 20يساوي  50:1000السنة الثانية:  



   18يساوي   50:900السنة الثالثة : 

 12يساوي  50:600سنة اولى ماستر:  

 08يساوي  400: 50سنة ثانية ماستر:
ويقوم هذا النوع من العينات على اختيار وحدات العينة األكثر اتاحية،  :العينة المتاحة ✓

ويلجأ الباحثون إلى هذا النوع من العينات للحصول على عينة كبيرة بسرعة وبأقل 
  التكاليف،  



 العينات في البحوث النوعية:  ب.

فإن ، في الغالب  احتماليةعينات  نهافي الوقت الذي تتميز فيه العينات في البحوث الكمية بأ
ومن قبل الباحث   وقصدي يكون على أساس حرّ في البحوث النوعية  اختيار هذا النوع من العينات 

بحيث تحقق أهداف الدراسة. فالعينات في البحوث الكيفية هي عينات غير   وحسب طبيعة البحث.
لمعلومات حيث تسمح بفهم  ات غنية بانعشوائية ومقصودة فالباحث يختار قصدا عينة بحثه ألنها عي

 الظاهرة المدروسة بطريقة معمقة.

ث عن  حجم العينة المقصودة في البحث النوعي: من بين المالحظات التي ينبغي التذكير بها عند الحدي
 يلي:  النوعية ماحجم العينات 

ة في البحوث النوعية وكل ذلك يتوقف على  نال توجد أرقام محددة ووصفات جاهزة لحجم العي  .1
 أهمها:  أمور
 الباحث الذاتية  إمكانيات  -
  وإمكانيات ما يتوفر له من وقت  -
 الهدف من البحث  -
 مدى تعاون وتجاوب األفراد عينة الدراسة المبحوثين مع الباحث. -

أو أكثر قليال  40-1يمكن أن يتراوح حجم العينة المقصودة في البحث النوعي بي لإلشارة
 .األمرتطلب  إذا

البّد من التذكير بأن العينات ذوات الحجم الصغير قد تكون ذات فائدة أكبر من ذوات الحجم  .2
المالحظات والمقابالت المعمقة   إجراءالكبير في بعض الدراسات خاصة الدراسات التي تتطلب 

 والتفصيلية لحاالت معينة. 
 توفر العينات النوعية عمقا وتحليال أفضل من التحليالت السطحية التي تتم العينات أكبر حجما  .3
االعتبار العوامل كنوع البحث، فرضيات البحث، بعين  األخذ عند تحديد حجم العينة يجب  .4

البيانات ، الدقة المطلوبة، حجم  المعوقات المالية، عدد المتغيرات في الدراسة، طرق جمع 
 المجتمع، أهمية النتائج 

هناك أنواع عدة من العينات القصدية   أنواع العينات المقصودة في البحث النوعي: •
 في:  األنواعتستخدم في البحث النوعي تتمثل هذه 



وهي نوع من العينات يتم اختيارها من األفراد  العينات واسعة التباين )عينة الفروق القصوى(: .1
غير المتجانسين في الخصائص والغرض من هذا النوع من العينات هو تقديم وصف تفصيلي  

 للمعاني وراء هذه االختالفات 
ن بينها لتمثل كافة الفئات يستخدم هذا النوع من العينات عندما يكون هناك أكبر مدى من التباي

 ع  نة في الموقي المتبا
مثل: دراسة حول أثر البرامج التلفزيونية على قيم المرأة الريفية، الباحث في هذه الدراسة يقوم بتوزيع   -

امرأة ذات مستوى تعليمي   المبحوثات حسب مستواهم التعليمي إلى مرأة ذات مستوى تعليمي متدني، 
لى عازبة،  متوسط، امرأة ذات مستوى تعليمي عالي، أو توزيعهم حسب وضعيتهم االجتماعية إ

وصف تفصيلي   بإعطاءمتزوجة، مطلقة، أرملة أو غيرها من التصنيفات، حيث يسمح هذا التصنيف 
 جميع فئات العينة. ب  اإلحاطةللمعاني المختلفة من خالل 

يقوم الباحث ضمن هذا النوع من العينات برسم صورة أو   الثلج:العينات الشبكية أو عينة كرة  .2
أن يقترح مشاركا آخر أو  لمحة محددة عن خصائص مطلوبة في أفراد العينة، ثم يطلب من كل مشارك 

  اإلستراتيجيةلكي يكونوا ضمن العينة، ويمكن للباحث استخدام هذه أكثر تنطبق عليهم تلك الخصائص 
جماعة ذوي حدود وظيفية أو مكانية مختلفة، حيث  المقصودين  خاص األشفي المواقف التي ال تشكل 

يقوم الشخص المشارك بتقديم التوصية للباحث بمقابلة شخص آخر يحدده باالسم يمتلك معلومات وافية 
خر ويقوم هذا الشخص الثاني بذات آ ومتعمقة وقد يكون هذا الشخص في موقع وظيفي أو مكاني 

ثالث، ثم رابع، وخامس وسادس وهكذا تزداد العينة بتوصية كل شخص  التوصية بالنسبة لشخص 
مشارك بمشارك آخر ويستمر كذلك حتى يصل إلى الحجم المراد الوصول إليه. وغالبا ما تستخدم  
العينات الشبكية في انجاز البحوث النوعية القائمة على المقابالت المتعمقة أكثر منه في البحث القائم  

 مشاركة. على المالحظة بال
باحث يجري دراسة حول عالقة اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي   مثل:

والعنف لدى المراهقين، هنا الباحث يستطيع أن يجري مقابلة مع أحد المراهقين، الذي بدوره يقترح  
 مشاركا أو عدة مشاركين آخرين وهكذا   

عينات حسب الحاالت الخاصة التي  هذا النوع على  شتملي: و الفريدة الحاالت الخاصة أو عينات .3
 تحتلها والتي تتمثل في: 



 حاالت متطرفة: من خالل التعرف على الحالة النموذجية ظاهرة النجاح البارز أو الفشل –
أنهم   أوذلك الطلبة الذين هم فوق مستوى التحصيل والنجاح  ليست متطرفة مثال عن ولكنها

  واألفكار  اآلراءالطبيعي، بحيث يتم دراسة مجموعة أو عينة من ذوي  األداءيكونوا تحت مستوى 
المعتدلة والناس   اآلراءالمتطرفة في موضوع البحث وهنا ينبغي على الباحث أن يبتعد ع ذوي 

 المتطرفة. األفكاراالعتياديين ويركز على أصحاب 
عرف على الخصائص ويستخدم هذا النوع من العينات بهدف الت  موذجية: نعينات الحاالت ال -

حيث يتم في هذا النوع من العينات دراسة كل  النموذجية لشخص أو جماعة ما أو فئة نموذجية ، 
 ة المعنية بالدراسة أي كل فرد أو جماعة في موقع ما، مشارك في النشاط أو الظاهر 

استثنائية عما هو متعارف حاالت : حيث يتم اختيار سلبيةأو الحاالت الستثنائية عينة الحاالت اال -
 عليه في القواعد واألعراف السائدة في المجتمع. 

عينة الحاالت الحادة أو ) من العينات المقصودة منها أخرى  أنواعهناك  األنواعإلى هذه  إضافة
إال أن   ...( عينات مبنية على مفهوم أو نظرية،ة حاالت الشهرةنعي ، عينة الحاالت الغنية، الحرج

 استخدامها قليل في بحوث الظواهر االتصالية.
 
 

  



 عرض البيانات وتحليلها في البحوث الكمية والكيفية.3
بعد قيام الباحث في المراحل السابقة بجمع البيانات عن طريق أدوات معينة تختلف   :تمهيد

تحليل البيانات   يباختالف المناهج البحثية، ينتقل خالل هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى تتمثل ف
  إجابات من خالل مراجعتها من عدم وجود بيانات ناقصة أو وتفسيرها وعرضها، بعدما تأكد 

 متناقضة، .... إجابات غير صحيحة أو 
تحليل البيانات في البحث  أنوقبل التفصيل في أنواع التحليل وخطواته البّد من التأكيد 

البيانات المجمعة عبارة عن أرقام ونسب مئوية لذا  أنباعتبار  إحصائي الكمي هو تحليل 
ية في تجميع المعلومات والبيانات  ض جب على الباحث استخدام الوسائل الحسابية والريا و يت

والحسابات  األرقام المختلفة ومن ثم تنظيم وتبويب تلك البيانات والمعلومات عن طريق 
ووصفها بشكل يقدم فيه   األرقام تحليل البيانات وتفسير تلك  أنبها، كما  ةوالعمليات المرتبط

 المنشودة. األهدافالباحث عدد من االستنتاجات التي توصل إلى 
 سواء لطريقة عرض البيانات وتحليلها.نسبة للبحوث الكيفية بال  األمربينما يختلف 

وتمر عملية تحليل البيانات  في البحث الكمي:  وتفسيرها البياناتتحليل عرض و أ.
 وتفسيرها بمجموعة من الخطوات أو المراحل تتمثل في: 

صورة   إعطاءالمرحلة األولى: وصف البيانات وعرض النتائج: يتم خالل هذه المرحلة وصف أو  -
ات تكراراية تكشف أوجه  وصفية دقيقة وملخصة للبيانات في شكل جداول بسيطة ومرطبة أو توزيع

 االنتظام في النتائج التي توصل إليها، كما يمكن أن يكون عرض النتائج في شكل رسوم بيانية 

 المرحلة الثانية: استخالص النتائج   -

للبيانات والدرجة التي يمكن بها تعميم النتائج المستخلصة من العينة   اإلحصائيويتم من خالل التحليل 
 اإلحصاءات تمع بناءا على جدراسة على المجتمع سواء من خالل استنباط معالم المالتي يجري عليها ال

في معنوية الفروق التي يتوصل إليها عند القيام بالمقارنة بين   التأكد المستمدة من العينة أو من خالل 
 فئات البحث أو التأكد أن العالقات التي ظهرت بين المتغيرات ال ترجع لمجرد الصدفة.

 المرحلة الثالثة: تفسير النتائج   -



السابقة لالستفادة من  ويتم ذلك في ضوء األطر النظرية المستخدمة في البحث ونتائج الدراسات 
 تعميمها. وإمكانيةنتائج البحث 

 : ةفي البحوث الكمي اإلحصائيوعين اثنين من التحليل نوهناك   

 األرقامل على وصف وتلخيص الوصفي: ويركز هذا النوع من التحلي اإلحصائيالتحليل  .1
المجمعة حول موضوع البحث وتفسيرها في شكل نتائج يحصل عليها الباحث والتي ال يشترط  

 خر بالضرورة  أن تكون قياسية أو نمطية بمعنى ال تنطبق على مجتمع آ
ويعتمد هذا النوع من التحليل على اختيار  : االستقرائية أواالستداللية  اإلحصائيةالطريقة  .2

نموذج أو عينة من مجتمع أكبر، ومن ثّم تحليل وتفسير البيانات الرقمية المجمعة عنها  
المعني   األصليللوصول إلى تعميمات واستدالالت على ماهو أوسع وأكبر من المجتمع 

 .  بالبحث 
المجمعة  األرقاماالستداللية على أساس التعّرف على ما تعنيه  اإلحصائيةوتقوم الطريقة 

تقديمها للقاريء كما هو الحال  و واستقراءها ومعرفة دالالتها أكثر من مجرد وصفها وتفسيرها 
 الوصفية.  اإلحصائيةة قفي الطري

 من بينها:  إحصائيةويستخدم الباحث في البحوث الكمية عدة مقاييس 
 :  ومن بينها... الوسط الحسابي، الوسيط، المنوالمقياس النزعة المركزية -
 مقاييس التشتت: االنحراف المعياري، ونصف المدر الربيعي  -
 رلسون، معامل سيبرمان يمعامالت االرتباط: معامل ب  -
، تحليل التباين الختبار معنوية الفروق بين  2اختبارات الدالة االحصائية: اختبار كا  -

 . معنوية العالقات بين المتغيرات البحثيةالمجموعات أو اختبار 
الذي يوفر كثيرا من العمليات الحسابية البسيطة والمعقدة   SPSSكما يمكن استخدام برنامج 

 التي تتعلق بالتحليلي العاملي، االرتباط، واالنحدار...
تأتي  ت مرحلة تالية لمرحلة تحليل البيانات ناتعتبر عملية عرض البيا عرض البيانات: •

بغرض التأكد من المعلومات المدرجة بغض النظر عن الطريقة التي جمعت بها تلك  
 البيانات.



أما عن طرقة عرض البيانات في البحث العلمي الكمي، فيجب على الباحث تحديد 
الطريقة المناسبة لعرض البيانات والمعلومات التي قام بجمعها وتنظيمها وتحليلها في محتوى  

 بحثه. 
القاريء  وإفهامث طرق رئيسية يستطيع الباحث عرض البيانات والمعلومات وهناك ثال

 محتواها وموضوعها وهي: 
تستخدم هذه الطريقة غالبا في عرض ووصف   انشائي:-عرض البيانات والمعلومات بشكل سردي .أ

ويتم استخدام هذه الطريقة   إنشائي-البيانات والنتائج المستخدمة في هذه الطريقة بشكل سردي
 في حال كانت كمية البيانات المتوفرة قليلة.  اإلنشائية

ويكون عرض البيانات في هذه الطريقة في أعمدة   عرض البيانات والمعلومات في شكل جداول: .ب 
 كل نوع من المفردات بشكل يجعل من السهل استيعابها واستخالص النتائج منها. 

وهنا يحاول الباحث تحيلي البيانات احصائيا بشكل  عرض البيانات والمعلومات في رسوم بيانية: .ت 
 خذ التحليل االحصائي أشكاال متعددة. يسهل له استخالص النتائج منها وتقدير امكانية تعميمها ويا

يمكن استخدام طريقة عرض بمعنى  عرض البيانات باستخدام أكثر من طريقة واحدة وتقويمها: .ث 
 البيانات في جداول ورسوم بيانية معا،  

 تحليل البيانات وعرضها في البحث النوعي وتفسيرها:  .ت
في هذه المرحلة يكون لدى الباحث كم كبير من البيانات، أمضى في جمعها مدة زمنية  

طويلة، ما بين مقابلة ومالحظة ووثائق وغير ذلك. كما أن لديه كمًا من الملحوظات األولية التي  
سجلها في أثناء جمع المعلومات. هذه المعلومات تحتاج إلى تنظيم وترتيب يساعد على الرجوع لها 

ل سريع، وعلى التعامل معها بشكل ييسر تحليلها. وليس هناك نمط تنظيم واحد، بل يمكن  بشك
للباحث أن ينظم البيانات بالشكل الذي يراه مناسبًا، فيمكن تصنيفها حسب طريقة جمع المعلومات 
)المالحظة أو المقابلة أو الوثائق(، ويمكن تصنيفها على حسب األفراد الذين أجري عليهم البحث، 

أو غير ذلك بما يراه الباحث مالئمًا له ولألسلوب الذي سينتهجه في التحليل. ويمكن أن يتم هذا  
التنظيم بشكل يدوي، عن طريق وضعها في ملفات، أو يمكن االستفادة من الحاسب في تصنيفها 

عمليات تنظيم البيانات  وفهرستها. وهناك برامج حاسوبية مخصصة للبحث النوعي تساعد على  
 . يلهاوتحل

 



ف عن الجوانب الجوهرية في المواقف أو الموضوعات محل إن تحليل البيانات الكيفية يكش
ال تقدم الكثير حول السلوك،  البيانات البحث الكيفي، والتي تأخذ شكل كلمات، أو صور، وهذه 

 األحداث تركز على  ألنهاالتي تحمل في طياتها معاني تؤدي إلى نتائج  باألفعالبقدر ما تزودا 
العادية التي تجري على نحو طبيعي في المواقع الطبيعية لدرجة أنها توفر مؤشر قوي عما تمثله  

 الحياة الواقعية.
 وتتحكم في التحليل الكيفي مجموعة من العوامل واالعتبارات أهمها:

تحت تصنيف معين من الميول أو االتجاهات حتى يتم تحليلها في  تحديد العبارات التي تدخل  •
 ضوء ما تدل عليه من معاني

التي يمكن أن تصنف تحت نمط معين من أنماط الشخصية   السلوكيات تحديد التصرفات وأنواع  •
 . اإلنسانية

 تحديد المواقف االيجابية والسلبية والحيادية من واقع استجابات معينة وفقا لموضوع البحث  •
 تحويل أي معطيات وصفية إلى رتب قابلة للتصنيف.  إمكانية •

 
يبدأ التحليل بشكل أو بآخر مع بداية جمع البيانات بحيث ينتهي تقريبًا بعد نهاية جمع  و على 

البيانات بقليل. وهذا غالبًا ما يقوم به الباحثون الميدانيون الخبراء المتمرسون في البحث النوعي. 
البيانات ال بد أن يتخللها نوع من التحليل، ولو بشكل مبدئي. أما مرحلة التحليل الخالص فعملية جمع 

فتكون بعد االنتهاء من جمع البيانات. ولذا فمن المرجح أن يقوم الباحث خاصة المبتدئ بالتركيز على  
 .جمع البيانات واستكمالها، ثم يتفرغ لعملية التحليل بعد ذلك

التحليل بعد االنتهاء من جمع البيانات مباشرة، بل ربما كان من المفيد ترك  ليس من الجيد بدء عملية
البيانات قليالً واالنشغال بشيء آخر، وذلك لطرد الملل عن نفس الباحث من ناحية، ولكي يخرج  

لكن ليس من الجيد  .الباحث من جو البحث قليالً لكي ال يقرأ ما في ذهنه في أثناء قراءته للبيانات 
أن تطول فترة االبتعاد، حتى ال ينسى الباحث السياقات التي جمعت فيها البيانات، والتي تفيد  أيًضا 

 .كثيرًا في وضع المالحظات تلك البيانات 
 ة بعدة مراحل وخطوات تتمثل في: وتمر عملية تحليل البيانات في البحوث الكيفي

 : اختصار البيانات األولىالمرحلة  -



اختيار والتركيز وتبسيط ونقل البيانات التي يقوم الباحث في المرحلة األولى ويتم 
تم جمعها من خالل االقتراب الوثيق من موقف محدد أكثر من   ألنهبترميزها والتي يثق فيها 

 االعتماد على البريد أو المحادثة الهاتفية. 
  إيجاد نمط أكبر عن طريق  إطارللبيانات وتصنيفها في  اإليجاز ويتم هذا االختصار من خالل 

طريقة تجمع بها الكم الكبير من البيانات المبعثرة وتختصر في صور يمكن استخدامها في  
 المراحل التالية.  

 
 المرحلة الثانية: عرض البيانات

ويعتبر العرض بمثابة تجميع منظم للبيانات بما يسمح استخالص النتيجة وهذا العرض يساعدنا  
البيانية والخرائط، وذلك في شكل  واألشكالي صورة نماذج من المصفوفات على فهم ما قد حدث ف

يسيرا ويمكن ذلك في شكل جداول متقاطعة تحمل تصنيفات بدل   أمرايجعل استعرض محتوياتها 
 .األرقام

 المرحلة الثالثة: استخالص النتائج وتفسيرها 
والوصول إلى  واألقوال األفعاللباحث خالل هذه المرحلة بتحديد المعاني الكامنة وراء يقوم ا

يجب أن تجرى عليها اختبار  المغزى الذي يمكن أن يفهم من البيانات والمعاني المستخلصة من بيانات 
 من صدقها. التأكد بمعنى  من حيث درجة معقوليتها وقوتها وقدرتها على التأكيد،

  



 بات في البحوث الكمية والكيفية الصدق والث .4
 

تعتبر مسألة الصدق والثبات من أهم المسائل المثارة في البحوث العلمية سواء الكمية والكيفية  : تمهيد
حيث تعتبر البحوث الكمية بحوث أمبريقية قابلة للقياس فهي بحاجة ماسة إلى التأكد من مسألة صدق 

البحوث الكيفية التي وباعتبار أنها بحوث استنباطية فهي تتميز بالقابلية  عكس  البيانات المتحصل عليها.
 للتحكم، التكرار والتنبؤ، والمالحظة...

 الصدق والثبات في البحوث الكمية:  .أ
عن الظروف العرضية للبحث، ومن ثم مدى صالحية   اإلجابات "درجة استقاللية  ويقصد بالصدق

 جارب يرتبط أساسا بقابلية تكرار الت أداة جمع البيانات لقياس ما وضعت لقياسه، ألـن الصدق 
 مناسبة.  إحصائيةواالكتشافات العلمية ولن يتأتي إال بمعاينة أدوات جمع البيانات ومعالجة 

الذي يتم فيه فهم نتائج المقياس فهما صحيحا أي مدى  أما الثبات فيشير إلى االنتظام أو إلى الحدّ 
دقة النتائج وعلو درجة التوافق في حالة تكرارها في وقت آخر من طرف باحث آخر ومن ثمّ قابلية  

 تعميمها. 
 ويرى الباحثون المتخصصون أن هناك عدة أنواع من الصدق أهمها: 

عن الظروف الخارجية العرضية )كون فترة   اإلجابات استقاللية  الصدق الداخلي: ويقصد به ضمان -
المبحوثين خالل فترة الدراسة، أو خطأ في اختيارهم،   البحث غير مناسبة، حدوث تغير في سلوك

 بالعّد والقياس.ط ذلك على البيانات فق إثبات غير مناسبة مع االقتصار في   األسئلةوكون صياغة 
نتائج في ظروف مكانية وزمانية مختلفة لذلك فهو الصدق الخارجي: يشير إلى درجة تعميم ال -

يتطلب استخدام مجاالت دراسية وتقنيات ومناهج ومواقف أكثر تنوعا وانفتاحا، مقابل التركيز في  
الصدق الداخلي على حسن التحكم في وضعيات محددة وفي معطيات بعينها، مما قد يشير إلى أن 

فالتعدد واالختالف يجعل  ت الصدق الخارجي مستلزمات الصدق الداخلي تتعارض مع مستلزما
التحكم في الوضعيات الدراسية صعبا ومن ثم وجب ايجاد حل وسيط بينهما في حالة عدم اقتضاء  

 أهداف الدراسة غير ذلك.

الثبات: يذكر بعض الباحثون أن هناك عدة أنواع لقياس ثبات أدوات جمع البيانات الخاصة الثبات  
 االختبار( ، االتساق الداخلي )المفردات األولية(، تبات المحكمين )تقاطع مالحظاتهم( الكلي )اعادة 



 ومن بين المعامالت والمعادالت االحصائية المستخدمة في قياس الثبات:

 االختبار واعادة االختبار  -
 قياس الثبات أو التناسق الداخلي -

 ة في هذا النوع من البحوث.وتعتبر معادلة هولستي من بين أهم معامالت الثبات المستعمل

   الصدق والثبات في البحث الكيفي: .ب

أما البحوث الكيفية وكما سبق وأشرنا ونظرا ألنها تتميز بالمرونة في التصميم فهذا ما قد يساعد  
 الباحث في بناء منهجية صحيحة قد تؤدي إلى بحوث ذات مصداقية أكبر.

درجة استقاللية االجابات ع الظروف العرضية للبحث ويتاتى   إلىأيضا والصدق الكيفي يشير 
من أمانة وعمق وثراء وسعة البيانات وتعددية المصادر، أما الثبات فيشير إلى الحد الذي يتم  

   فهمها فهما صحيحا.

ويعتمد صدق البحوث الكيفية على حل مشاكلها المتعلقة بالتصميمين الداخلي والخارجي،  
الكيفي يرتبط باحتمال أن يعيد باحثون آخرون بناء استراتيجيات تحليلية  فالصدق في البحث 

 تكرار التجارب واالكتشافات العلمية.   أصلية،ومن ثمة يرتبط الصدق بقابلية

ثنوغرافية يكون معقدا من حيث ومنها االومع ذلك فإن الصدق في التصميمات الكيفية 
  إنتاج  إعادةالدراسة يكون في بيئة طبيعية فريدة عادة، وال يمكن  إجراء، ألن ر قابلية التكرارمؤش

بعض الحاالت المدروسة نظرا لدينامية السلوك البشري وحركيته الدائمة، لذلك فإن البحوث  
 الكيفية معرضة بشكل خاص لمشكلة صعوبة أو استحالة تكرارها. 

ظروف الدراسة في البحوث  بناء إعادة إمكانيةوفي هذا السياق يؤكد بعض الباحثون عدم 
 االثنوغرافية بالدقة الكافية، وأن تكرار استعمال المناهج بدقة قد ال يسفر عن نتائج مماثلة  

وبغية الزيادة من صدق النتائج ينبغي على الباحث في البحوث الكيفية خاصة  
 االثنوغرافية:

 أن يكون موضوعي إلى حّد بعيد  -



 للتعريفات ولوحدات التحليل المكونة لطبيعة البحث ذ أن يقوم بعرض شفاف ودقيق وواضح  -
تحديد مجاالت جمع البيانات ووصف وضعية أعوان البحث وحدهم أو مع الباحث وفي سياق  -

 المجموعة.
 أن يقوم بعرض شفاف ألساليب جمع البيانات وتحليلها  -
-  

 أنواع الصدق في البحوث الكيفية: •
 لبحوث الكيفية يضم خمسة أنواع هي: لقد قدم ماكسويل تصنيفا ألنواع الصدق في ا

والمقصود بالصدق الكيفي دقة الوقائع المرصودة كما هي موثقة  الصدق الوصفي:  -
التقاطع الثالثي   إستراتيجيةوموصوفة  من قبل الباحث، وقد يكون ذلك من خالل تطبيق 

 أو المتعدد  باستخدام عدة مالحظين 
إلى أي مدى يمكن لتأويل ما تمثيل فهم  والمقصود بالصدق التأويلي الصدق التأويلي:   -

للمبحوثين والمعاني المرتبطة بكلماتهم وأفعالهم، ويمكن   األساسوجهة نظر المجموعة 
التعبير عنه بدقة في تمثيل تصورات المبحوثين للظاهرة قيد الدراسة، والتي قد تتحقق من 

 مع تأويالته لتصوراتهم. للتأكد من مدى تطابقها  خالل رصد ردود الفعل البعدية للمبحوثين
ويقصد به إلى أي درجة يمكن أن تكون فيها دالالت البيانات المجمعة الصدق النظري:  -

ظرية للنتائج، وخاصة إذا ن ويمكن التعبير عن ذلك بالمعقولية المتسقة مع التفسير النظري 
 .تم ذلك من خالل االحتكام إلى عدة نظريات 

تقييمي على مفردات  إطار ويقصد به إلى أي مدى يمكن تطبيق الصدق التقيمي:  -
 الدراسة، وذلك في مقابل أطر وصفية وتأويلية وتفسيرية. 

ويقصد به إلى أي مدى يمكن للباحث تعميم عرض الحال ووصف أو  القابلية للتعميم:  -
    و مفردات أ سياق معين 

كما يرتبط الصدق بقابلية تكرار االكتشافات العلمية يتعلق الثبات بمدى  :الثبات الكيفي ✓
 :دقتها، وفي هذا الصد يتطلب الثبات 

 تمثيل االستنتاجات للواقع تمثيال حقيقيا.   ىتقدير مد   -
المصممة من قبل الباحثين تمثل أو تقيس مقاطع حقيقية   تقدير ما إذا كانت البنى -

 من التجربة البشرية 



وفيما يخص هذا النوع من البحوث تعتمد درجة الثبات الداخلي على تقنيات جمع وتحليل البيانات   
 وهو ما تؤكده المؤشرات التالية: 

تحليالت   إلجراءالفرصة  إلتاحةالتعايش مع المبحوثين وتمديد عملية جمع البيانات لفترات طويلة  -
 ومقارنات مستمرة لهذه البيانات 

 للبيانات مع مختلف المبحوثين لمنجزة باعتبارها واحدة من المصادر الرئيسية تكييف المقابالت ا -
يجب القيام بالمالحظة بالمشاركة كمصدر أولي لبيانات الباحث في البيئات الطبيعية التي تعكس   -

 واقع تجارب حياة المشاركين بمزيد من الدقة
ل عملتي التشكيك واعادة  يخضع الباحث نفسه في جميع مراحل بحثه للرقابة الذاتية من خال -

   ، وهذا ما يعرف بالذاتية المنضبطة التقييم المستمرين

كما يمكن الحصول على تقديرات الثبات الكيفي بواسطة وسائل مختلفة مثل التقاطع الثالثي    
  كالمالحظة  األدوات وتحكيم باحثين آخرين، كما يقترح باحثون آخرون الجمع بين العديد من 

  للتعويض عن التحيز. ...، المقابالت المتعمقة،بالمشاركة



 نوعي الكمي والإعداد التقرير النهائي للبحث   .5
بعد فراغ الباحث من جمع البيانات، عرضها، تحليلها واستخالص النتائج يجد  تمهيد:

كان بحثا كميا أو كيفيا   سواءالباحث نفسه قد وصل إلى آخر الخطوات ، ولم يتبق من بحثه 
، سوى القليل، حيث توجب على الباحث خالل هذه المرحلة تنقيح بحثه وتحريره في شكله النهائي 

  األولى ن يتوجب على الباحث التريث بعد انتهائه من كتابة المسودة النهائية إلى أ  اإلشارةوتجدر 
بالصيغة األخيرة التي يرضاها وتناسب التقديم   وإخراجهللبحث وقراءتها الثانية لها بغرض التنقيح 

 للجهات المتخصصة. 
اتها  فالتقرير النهائي للبحث هو عرض لموضوع البحث وخطواته وتفسير تلك النتائج ومستخلص

 بما ييسر االستفادة منها في الدراسة الحالية أو الدراسات المستقبلية. 
 ويختلف أسلوب كتابة تقرير البحث وخطته باختالف الجمهور الذي سيتلقى هذا التقرير 

 مباديء عامة في كتابة تقرير البحث:  .1
 ضرورة الكتابة الواضحة المفصلة لمعلوماتت ومكونات البحث  -
تقريره من قبل باحثين آخرين  الكتابة الناقدة التي يفترض خاللها الباحث قراءة ونقد  -

 متخصصين مما يساعد الباحث على تحسين تقريره وتصحيحه لغويا، بنائيا وأسلوبيا
 ضرورة الكتابة بلغة واثقة غير مترددة من النتائج  -
من المستحسن استخدام   بل للباحث بنفسه باستخدام مثال ضمير "أنا" اإلشارةاالبتعاد عن  -

   لفظ الباحث 
 السماح للدراسات السابقة أن تجادل وتناقش مشكلة البحث  -
 الحرص على تقديم الباحث لرأيه الخاص وعدم االكتفاء بتقديم أفكار اآلخرين  -
االبتعاد عن استخدام من البديهيّ أو من المتعارف عليه او من المعلوم....ألن البحث  -

 العلمي ال يوجد فيه شيء بديهي أو أمور متعارف عليها 
  البتعاد عن استخدام بعض المفردات مثل يفيد الباحثون او المؤلفون حيث يضع الباحث ا -

 ...ثين أو عدد من الباحثين نفسه محل تساؤل لذا يستحسن استخدام يفيد بعض الباح



واالبتعاد عن المبالغة    االبتعاد عن استخدام الجمل والعبارات الطويلة في الكتابة،  -
مع االبتعاد عن التعقيد في اللفظ والمعنى واستخدام لغة بسيطة  والبالغة واأللفاظ المنمقة 
 في متناول القراء والدارسين

يتها عموما مع االنتباه إلى ئالجداول واألشكال ومقرو  إخراجالمحافظة على وضوح وجاذبية  -
 وضعها في مواقعها المناسبة من محتوى التقرير. 

 :إخراجهلغة تقرير البحث النهائي وأسلوب  ✓
أسلوب الباحث للتخطيط والبدء بكتابة تقرير البحث: ويمكن أن يختار الباحث  طريقة من  -

يار الفصل األول إذا كان البحث مقسما إلى بين طريقتين اثنتين أما أن يبدأ الباحث باخت 
أو أن يبدأ بكتابة الجزء أو األجزاء من البحث التي  فصول، وينتهي بكتابة الفصل األخير، 

يشعر الباحث أنه أكثر استعدادا وارتياحا له، ثم ينتقل بعد ذلك إلتمام مختلف الفقرات  
 شرط أن يضعها وفق ترتيب منطقي. 

تم إعدادها حيث يقوم الباحث بتغيير صيغة العبارات  مراجعة خطة البحث التي  -
المستخدمة في الكتابة من صيغة المستقبل التي كان قد استخدمها في البداية إلى صيغة  

 الماضي واجراء كل التعديالت المطلوبة.
حيث أن  اعداد قائمة محتويات مبوبة لتساعد الباحث على متابعة بحثه أو أطروحته -

قائمة المحتويات تساعده في أنن يرى إذا كان قد أغفل فقرة أو نص ما، والبّد أن يتأكد 
 واضحة ومفهومة بصورة جيدة. أن قائمة المحتويات 

 وضوح العناوين والكلمات المفتاحية والمصطلحات المستخدمة -
 فحص ومعاينة عدد من الرسائل الجامعية والبحوث السابقة   -
، وال تقتصر اللغة المفهومة والفعالة على  ن تكون مفهومة وفعالةلغة البحث يجب أ -

 المصطلحخات وحسب بل تشتمل كل التعابير والمفاهيم التي يريد الباحث ايصالها 
 دقة صياغة العبارات والجمل مع تجنب الحشو والتزويق اللفظي -
استخدام الجمل والتراكيب المناسبة فاستخدام الجمل القصيرة الواضحة والتراكيب اللغوية   -

واالسلوبية المناسبة، مع تجنب استخدام العبارات المبنية للمجهول وتجنب الجمل 
 والتراكيب االحتمالية  

 اختيار الكلمات والعبارات التي تخدم وتوضح الهدف   -



 المستخدمة من حيث النحو والصرف االنتباه إلى التراكيب اللغوية   -
 والمختصرات والمصطلحات المناسبة: اإلشاراتاستخدام  .2

والرموز الضرورية المستخدمة في كتابة   اإلشارات هنالك العديد من : اإلشارات استخدام  •
 :اإلشارات البحوث والرسائل الجامعية، ينبغي استخدامها بشكل صحيح ومن أمثلة تلك 

التنقيط أو استخدام النقاط: وتستخدم النقطة بعد االنتهاء من كتابة جملة   .1
،  متكاملة من حيث عباراته ومفاهيمها ومعانيها ومن دون تقطيع في المعنى 

ن مثل هذه الجملة قصيرة ال تزيد عن بضعة كلمات أو تكو طويلة  وقد تكو 
أخرى غير النقطة   بإشارات  ببعضهابحيث تتألف من مقاطع متعددة مرتبطة 
 كالفارزة والشارحة والنقطيتين المتعامدتين 

توضع النقطة المستخدمة بعد حرف أو أكثر والذي يمثل اختصارا لكلمة أخرى فكثيرا ما   -
 ضرورية في الكتابة خاصة إذا تكررت الكلمات المختصرة. تستخدم مختصرات 

فوق بعضهما لدالالت محددة عندما يحاول الباحث أن  ☺تستعمل اللفظتان المتعامدتان ) -
 يقسم ما يريد كتابته إلى أقسام 

تستخدم النقاط الثالثة )...( الواحدة بعد األخرى للداللة على وجود كالم محذوف ال حاجة   -
 لالستمرار به بسبب االكتفاء بما هو مذكور من كالم أو اقتباس  

 استخدام اشارة الفارزة )،(   .2
تستخدم الفارزة على مستوى الكتابة العادية أو الطباعة وفق ضرورات 

 ة: ومجاالت محددة في الكتاب
ع وقفة أو مقاطعة قصيرة الستمرارية الحديث عن موضوع محدد إن الفارزة هي عبارة  -

 والكتابة عنه  
وتستخدم أيضا للفصل بين مقطعين مرتبطين بحروف أو عبارات ربط الجمل مثل )لكن،  -

 غير أنه، إال أنه...(  
 قد يكون عددها ثالثة او أكثر... والعبارات  األسماءتستخدم الفارزة بين سلسلة من  -
 أو محل عمل   إقامةتستخدم الفارزة للفصل بين عبارات تمثل عنوان  -

يستخدم القوسان الصغيران عادة في بداية ونهاية  استخدام القوسين الصغيرين:  .3
حديث أو نص محدد ويسميهما بعض الباحثين أداة التنصيص، وتستخدم مثل  



في موضوع االقتباس للداللة على اقتباس معلومات ونصوص   األقواسهذه 
 حرفية

العادية عند كتابة عبارة باللغة   األقواسالعادية: وتستخدم  األقواساستخدام  .4
  اإلذاعة مثل  األجنبيةالعربية الفصحى ولها ما يعادلها من العبارات في اللغات 

   أخرى لتوضيح عبارة بعبارة  أيضا)الراديو( كما تستخدم 
الخطين الصغيرين في بداية عبارة محددة وتستخدم عادة   أياستخدام الشارحة:  .5

كلمة اعتراضية وتوضيحية مثل:  تعتمد معظم القنوات  أو كاستخدام عبارة 
 اإلشهار...على -لم نقل كلها  إذا–الفضائية الجزائرية 

استخدام المختصرات: في متن البحث أو في كتابة المصادر أو المراجع   .6
امش والمواضيع الهامة ومن أمثلة ذلك د. د.ن )دون دار نشر(، ع والهو 

 )العدد(، ط )الطبعة(...
يتضمن الشكل النهائي للتقرير مجموعة من األجزاء   شكل التقرير النهائي للبحث: ✓

 المتكاملة والتي تتمثل في: 
 شكل التقرير  .أ
 عنوان التقرير   -
 مقدمة التقرير   -
 البناء الرئيسي لتقرير البحث  -
 عرض الحواشي والهوامش -

 الجانب الثاني: محتوى التقرير .ب 
 تعريف مشكلة البحث وتحديدها -
 تحديد التصميم المنهجي للبحث  -
 عرض نتائج الدراسة -
 تفسير ومناقشة النتائج   -
 الملخص  -
 قائمة المراجع   -

  



 ) مثال عن مذكرة ماستر(  كتابة التقرير في البحث الكمي: ✓
 الصفحات التمهيدية : المعلومات التمهيدية -

تتكون الّصفحات األولى من األطروحة من : صفحة العنوان )الغالف(، صفحة العنوان مكررة   
)ورقية(، صفحة الشكر، صفحة اإلهداء، صفحة قائمة المحتويات، صفحة قائمة الجداول، صفحة قائمة  

الملخص بلغة أجنبية   األشكال، صفحة قائمة المالحق، الخطة، صفحة الملخص باللغة العربية، صفحة
 واحدة على األقل )فرنسية أو إنجليزية(. 

، الجوانب المنهجية  مقدمةويشمل المتن على أقسام وجوانب مختلفة تتمثل في ) ال المتن: -
، للدراسة، الجانب النظري للدراسة، الجانب التطبيقي للدراسة، االستنتاجات والتوصيات 

 ( الخاتمة
 المصادر والمراجع، قائمة المالحق: ويضم قائمة الجزء األخير -

 
هناك صعوبة كبيرة في كتابة تقرير البحث الكيفي   :كتابة التقرير في البحث الكيفيب. 

قواعد معينة مثلما هو الحال  إتباعحيث يتميز البحث الكيفي بعدم  مقارنة بالبحث الكمي،
 بالنسبة للبحث الكمي. 

ذلك  إلى إضافةفالتقرير في البحث الكيفي ال يجب أن يكون خارج رؤية الباحث للموقف  -
 يجب أن يكون عرضا وصفيا وتحليليا للبيانات التي تم جمعها وتفسيرها بطريقة منتظمة.

 ويحتوي تقرير البحث الكيفي على العناصر التالية:  -
)العنوان، صفحات الشكر واإلهداء، قائمة المحتويات والجداول  فحات التمهيديةالص -

 واألشكال البيانية( 
 متن التقرير: ويتضمن االمقدمة، والجوانب المنهجية للدراسة  -
وأساليب التي قام بها الباحث والعينة  اإلجراءات إجراءات البحث: وتشتمل على وصف  -

 وأدوات جمع البيانات 
 االستنتاجات: -
 الخالصة والتوصيات  -
 المصادر والمالحق -



 دات في البحث العلمي: توثيق مصادر المعلومات واالستشها.6

المرجعي: هو أسلوب لتوثيق المعلومات يطلق عليه بعض الباحثين تسمية   االستشهاد  -
االقتباس غير المباشر يعني اقتباس غير حرفي  بحيث يستفيد الباحث من فكرة أو  

 صياغتها   بإعادةمعلومة أو معلومات محددة ثم يقوم  
 ين.االقتباس: هو عبارة عن النقل الحرفي لمعلومة أو معلومات محددة من مصدر مع -

هناك مجموعة من االعتبارات والشروط ينبغي على الباحث  شروط االقتباس:  •
 مراعاتها عند االقتباس وهي: 

وردت في البيانات والمعلومات  إشارةعدم التصرف أو التغيير في أية عبارة أو كلمة أو  -
 المتوفرة في أصل المادة

 يجب أن يكون حجم االقتباس محدودا -
 التنصيص في بداية ونهاية المعلومات المقتبسة  إشارةتستخدم  -
فها لم يؤثر على تحريف أو تغيير  أن حذ في حالة حذف بعض البيانات ينبغي التأكد من  -

 المعنى 
قواعد عامة في توثيق المصادر: هناك مجموعة من القواعد ينبغي على الباحث االلتزام  -

 في: بها عند توثيق البيانات البيبليوغرافية تتلخص أهمها 
 ذكر اسم المؤلف أو المؤلفين دون ذكر الرتبة العلمية )دكتور مثال(  - -
 ينبغي على الباحث التأكد من رقم الصفحة التي اقتبس منها  -
مرة أخرى، يكتب الباحث نفس المرجع السابق، ص بالنسبة  في حالة تكرار نفس المرجع  -

 بالنسبة للغة االنجليزية  Ibid , pللغة العربية، وكتابة 
في حالة تكرار نفس المرجع لكن بشكل غير مباشر أي أن هناك مراجع أخرى فصلت  - -

 ..بين االستخدام األول والثاني يكتب اسم المؤلف، مرجع سابق، ص 

 

 

 



 تشهاد المرجعي واالقتباس:أهمية االس  •
االستشهاد المرجعي يوضح الجهد المبذول من قبل الباحث في تحديد وتشخيص المصادر  -

 أهمية للوثيقة المستشهد بها  إعطاءذات العالقة أي 
جانب التزامه بمتطلبات  إلىالعلمية  وأخالقهاالستشهاد المرجعي يعكس أمانة الباحث  -

 قواعد البحث 
حث للمعلومات المجمعة المستشهد بها، ومتابعة يساعد القراء في فهم فحوى مناقشات البا -

 معلوماتها  إلىالمصادر والمراجع التي قام بها الباحث بالرجوع 
اآلخرين  تحدد االستشهادات المرجعية مكانة عمل الباحث وجهده مقارنة بجهود الباحثين  -

حيث يساعد االستشهاد في توليد أفكار جديدة ومستحدثة من خالل مناقشة آراء اآلخرين  
 م سواء كانت متفقة مع رأي الباحث أو كانت متعارضة معه وتحليل آرائه

الفرصة لباحثين آخرين   إتاحة يسمح االستشهاد في تعريف الكتاب والباحثين بفضلهم في  -
 ث من البح مقيدةبجانب أو جوانب 

إلى استشهاد استفاد منه تظهره بشكل المنتحل أو السارق لجهود  اإلشارةالباحث في  إخفاق -
 اآلخرين 

 وأفكاره ومشروعية جهوده  أصالة إبرازتساعد الباحث في  -
 الحوار والنقاش العلمي والبحثي  إدارةتظهر مهارة الباحث ومسؤوليته في  -

هناك عدة طرق وأساليب تستخدم في االستشهاد  : طرق االستشهاد المرجعي •
  ، من بين هذه األساليب المرجعي

 (APA)أسلوب الجمعية األمريكية  - •
 توثيق الكتب   –أوال  •
: االسم األخير، االسم األول.)التاريخ(. عنوان الكتاب)بخط  كتاب لمؤلف واحد - •

 .أسود غامق(. بلد النشر: الناشر
الرياض: دار عالم  .النماذج في بناء المناهج .1418لطيفة.) السميري، :مثال •

 .الكتب 
: االسم األخير، االسم األول للمؤلف األول؛ ثم االسم  كتاب لمؤلفين أو أكثر - •

األخير، واالسم األول للمؤلف الثاني.)التاريخ(. عنوان الكتاب)بخط أسود غامق(. 
 .بلد النشر: الناشر



المنهج   .(1416ثيري، راشد؛ وسرالختم، علي.)الشافعي، إبراهيم؛ والك:مثال •
 .الرياض: مكتبة العبيكان .المدرسي من منظور جديد 

: عنوان الكتاب)بخط أسود غامق(. )الطبعة(.)التاريخ(.  كتاب مجهول المؤلف - •
 .بلد النشر: الناشر

 .(. بيروت: مكتبة لبنان1992(.)3ط ). تعليم التعبير اللغوي للمبتدئين:مثال •
االسم األخير، االسم األول. عنوان الكتاب)بخط أسود ون تاريخ: كتاب بد - •

 .غامق(.)الطبعة(. بلد النشر: الناشر
 .دار القلم. بدون تاريخ .دراسات في النفس اإلنسانية .قطب، محمد :مثال •
حين تتعدد المراجع لمؤلف واحد عدة أعمال لمؤلف واحد وطريقة ترتيبها:  - •

قدم فاألقدم، فإن تطابقا في التاريخ فيتم الترتيب وفق فيتم ترتيبها وفق التاريخ األ 
عنوان المرجع مع إهمال )أل( التعريف في الترتيب وإضافة حرف هجائي للترتيب 

االسم األخير، االسم األول.)التاريخ(. العنوان. اسم المجلة. :بعد التاريخ مباشرة
 .المجلد بخط أسود غامق )رقم العدد(. الصفحات 

 :مثال •
هـ، أ(. قياس التفكير التجريدي حسب نظرية بياجيه  1412المقوشي، عبدهللا.) . 1 •

جامعة الملك سعود في الفصل  -لدى الطلبة الجدد الذين التحقوا بكلية التربية
مجلة  .هـ وعالقته ببعض المتغيرات 1409/1410الدراسي األول للعام الجامعي 

 .21-1 .(1) 4جامعة الملك سعود. مجلد 
هـ، ب(. قياس التفكير التجريدي حسب نظرية 1412بدهللا.)المقوشي، ع. 2 •

بياجيه وعالقته ببعض المتغيرات لدى طالب التربية الميدانية الذين سوف  
جامعة الملك سعود مع نهاية الفصل الدراسي األول  -يتخرجون من كلية التربية

-179.(1)4مجلة جامعة الملك سعود. مجلد  .هـ1409/1410للعام الجامعي 
198. 

المنظمة.)التاريخ(.عنوان الكتاب)بخط كتاب من تأليف منظمة أو جمعية:  - •
 .أسود غامق(.)رقم الطبعة(.بلد النشر: الناشر

(.  2ط) تربية األطفال .(1425الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية.):مثال •
 .الرياض: جامعة الملك سعود

االسم األول.)التاريخ(. عنوان  االسم األخير، مؤلف من عدة مجلدات:  - •
الكتاب.رقم المجلد. عنوان المجلد)بخط أسود غامق(. )الطبعة(. بلد النشر: 

 .الناشر



(. موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية  1423وزارة المعارف.):مثال •
 .(. الرياض 2ط).تراجم شخصيات  .السعودية في مائة عام. المجلد األول

االسم األخير، االسم األول.)التاريخ(. عنوان  شورة: رسالة علمية غير من  - •
الرسالة)بخط أسود غامق(. معلومات توضيحية. القسم، الكلية، الجامعة: اسم  

 .البلد 
مدى تحقيق أهداف تعليم النصوص األدبية في   .(1419الكثيري، سعود.):مثال •

شورة.  رسالة ماجستير غير من .المحتوى المقرر على طالب الصف األول الثانوي 
 .قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود: الرياض 

االسم األخير، االسم األول.)التاريخ(. عنوان  عمل منشور في سلسلة:  - •
الكتاب)بخط أسود غامق(.في اسم السلسلة)بخط أسود غامق(. بلد النشر:  

 .الناشر
العلمية المجازة من مؤسسات التعليم  دليل الرسائل  .(1417أبانمي، محمد.):مثال •

في سلسلة مطبوعات  .العالي بالمملكة في تخصص المناهج وطرق التدريس
 .مكتبة الملك فهد الوطنية الثالثة. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية

االسم األخير للمؤلف، االسم األول.)التاريخ(. عنوان  عمل مترجم:  - •
السم األول واألخير للمترجم(. بلد النشر:  الكتاب)بخط أسود غامق(.)ترجمة ا

 .الناشر
ترجمة أحمد كاظم، وجابر  ) أساسيات المناهج .(1982تايلور، رالف. ) :مثال •

 .عبدالحميد(. مصر: دار النهضة العربية
وثيقة حكومية: الجهة المؤلفة.)التاريخ(. عنوان الوثيقة )بخط أسود غامق(.   - •

 .المدينة: الناشر.رقم النشر
الالئحة الموحدة للدراسات العليا في  .(1419عمادة الدراسات العليا.):مثال •

الجامعات السعودية والقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا 
 (. الرياض: جامعة الملك سعود. )بدون رقم نشر .بجامعة الملك سعود 

 .بلد النشر: الناشرعنوان التقرير)بخط أسود غامق(.)التاريخ(. تقرير سنوي:   - •
التقرير السنوي الثاني عشر لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية  :مثال •

 .الرياض: جامعة الملك سعود  .(1425) 1425-1424والنفسية: تقرير 
 الدوريات  توثيق –ثانيا  •
االسم األخير، االسم األول.)التاريخ(. عنوان البحث. اسم  بحث في مجلة:  - •

 .العدد)بخط أسود غامق(، الصفحات المجلة. 



هـ(. دراسة تحليلية لألسئلة الواردة في الخطط 1423الديحان، محمد.):مثال •
رسالة التربية وعلم النفس.   .الدراسية التي يعدها معلمو الصف األول المتوسط

14  ،1- 34. 
األول.)التاريخ(.  االسم األخير، االسم بحث في مجلة ذات صفحات متصلة:  - •

 .عنوان البحث. اسم المجلة. المجلد بخط أسود غامق)رقم العدد(. الصفحات 
(. الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الفنية في  1423النجادى، عبدالعزيز.):مثال •

 .836-797 .(2)15مجلة جامعة الملك سعود. مجلد  .المرحلة المتوسطة
خير، االسم األول.)السنة والشهر(. االسم األبحث أو ورقة عمل في مؤتمر:  - •

 .عنوان البحث)بخط أسود غامق(. عنوان المؤتمر. البلد. مكان انعقاد المؤتمر
اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس   .(، ذو القعدة1425مثال: الشايع، فهد.) •

بحث مقدم في ندوة  .في كليات العلوم اإلنسانية في جامعة الملك سعود ومعوقاته
أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي: التحديات والتطوير.  تنمية 

 .جامعة الملك سعود: الرياض
االسم األخير، االسم األول. )السنة والشهر واليوم(. مقال في دورية أسبوعية:  - •

 .عنوان المقال اسم المجلة. العدد)بخط أسود غامق(، الصفحة
رسالة البحوث.  .مهارات التدريس(. 29هـ شوال1425عبدهللا، محمد.):مثال •

112 ،7. 
االسم األخير، االسم األول.)السنة والشهر واليوم(. مقالة من صحيفة يومية:  - •

 .عنوان المقال. اسم الصحيفة)بخط أسود غامق(.عنوان الصفحة رقم الصفحة
(. تطوير المناهج:رؤى في  28هـ محرم 1425الكثيري، سعود.):مثال •

 .19مقاالت  .جريدة الرياض  .الميزان
 توثيق المصادر اإللكترونية  –ثالثا  •
يراعى فيها ما تم بيانه في توثيق المراجع وفق نوع كل مرجع مع إضافة تاريخ   •

االسترجاع من االنترنت وعنوان الموقع، فإذا كان المرجع بحثا في مجلة فتتبع  
 :الطريقة اآلتية

حث)بخط أسود غامق(.  االسم األخير، االسم األول.)السنة والشهر(. عنوان الب •
التاريخ   [ عنوان المؤتمر. البلد. مكان انعقاد المؤتمر. تم استرجاعه في

 .  ]يوضع الرابط كامال[ على الرابط ]الهجري 
المطور لقياس   (Vaughan) دراسة مقياس فون  .(2001النصار، صالح.):مثال •

بحث مقدم إلى مؤتمر   .اتجاهات المعلمين نحو تدريس القراءة في المواد الدراسية



هـ على  1425/ 1/11جمعية القراءة والمعرفة. القاهرة. تم استرجاعه في 
 http://www.arabicl.org/ seerah/Vaughan1.phpالرابط

 توثيق غير المطبوعات –رابعا  •
السم األول.)السنة والشهر واليوم(.عنوان  االسم األخير، اخطاب أو محاضرة:  - •

المحاضرة)بخط أسود غامق(.]معلومات توضيحية[. اسم الصحيفة)بخط أسود 
 .غامق(. المدينة: المكان

 . كلمة افتتاحية لعميد الكلية .(2، ذو القعدة 1425الطريري، عبدالرحمن.) :مثال •
م العالي: التحديات  ألقيت في ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعلي

 .والتطوير. الرياض: جامعة الملك سعود 
 توثيق المراجع األجنبية خامسا:  •
يتبع في كتابة المراجع األجنبية األسلوب نفسه الموضح في كتابة قائمة المراجع   •

أختي الطالبة عرضا لبعض النماذج في كتابة  –العربية، وإليك أخي الطالب 
 :المراجع األجنبية

; Books 
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 أهم المراجع المعتمدة:
 الكتب: 

، دار اليازوري ابراهيم عامر قندلجي، ايمان السامرائي: البحث العلمي الكمي والنوعي ✓
 . 2009العلمية، األردن، 

ابراهيم عامر قندلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية   ✓
 ، وااللكترونية

سعد سلمان المشهداني، مناهج البحث اإلعالمي، دار الكتاب الجامعي )دولة االمارات  ✓
 ،  2017، 1الجمهورية اللبنانية(، ط-العربية

شارلين هس، بيبر باتريسيا ليفي، البحوث الكيفية في العلوم االجتماعية، تر: هناء   ✓
، مصر، 1الجوهري، مراجعة وتقديم: محمد الجوهري، المركز القومي للترجمة، ط

2011   
حسين علي ابراهيم الفالحي: أساسيات البحث العلمي ومناهجه في الدراسات  ✓

 2018اللجمهورية اللبنانية(، -االمارات العربية اإلعالمية،دار الكتاب الجامعي، )دولة 
علي عبد الرزاق جلبي: المناهج الكمية والكيفية في علم االجتماع، دار المعرفة  ✓

 2012الجامعية، مصر، 
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