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  المنهجية العليمة
تعد املنهجية العلمية إطار للعمل يف ما يتعلق بتنفيذ الدراسات والبحوث العلمية، حيث تسهم هذه املنهجية يف 

بحوث الب الدراسات العليا يف جتويد حبوثهم ورسائلهم العلمية. بل أنه ميكننا القول أن مساعدة الباحثني وطال
  بذلت لتحقيقها.عتماداً على منهجية علمية ال قيمة هلا، على الرغم من اجلهد والوقت والتكلفة اليت االرسائل بدون الو 

  وإذا كانت هناك منهجية علمية فلماذا ال تتبع؟
  

  ؤكد ذلك فنهاك منهجية علمية، كما أن هناك يف نفس الوقت منهجية غري علمية.غري أن الواقع ال ي
ولعل املشكلة تكمن يف أن كثري من الباحثني وطالب الدراسات العليا ال يبذلوا جهدًا إضافيًا للتحقق من نوعية 

  واليت ميكن تقسيمها إىل : املنهجية املستخدمة، ويرجع ذلك للعديد من األسباب، 
  

  العوامل العامة:أوًال 
 .أن كثري من الكتب العربية ال تقدم منهجية علمية سليمة 
 واليت يرجع إليها الباحثني وطالب الدراسات أن معظم الدراسات والبحوث والرسائل العليمة السابقة ،

 استخدمت منهجية غري دقيقة. العليا إليها،
   يتمتعون بقدرات يف املنهج والتحليل  كثري من املشرفني العلمني على طالب الدراسات العليا الأن

 اإلحصائي.
 .ضعف خمرجات املواد اليت تتناول املنهجية، حيث تستعرض يف الغالب منهجية غري دقيقة 
  ضعف مستوى الباحثني وطالب الدراسات العليا يف اللغة اإلجنليزية، مما ال ميكنهم على التعرف على

 املنهجية العليمة الصحيحة.
 باحثني وطالب الدراسات العليا ملكاتب جتارية تقوم بعمليات البحث األساسية نيابة جلوء كثري من ال

 عنهم، ويف الغالب يكون ذلك العمل غري منهجي علمي.
 .فقدان اجلامعات إىل مراكز حبثية حقيقية تعمل على تقدمي املساعدة فيما يتعلق باملنهجية العلمية 
 ت غري متخصصة يف البحوث العليمة.إسناد مهام رئاسة مراكز البحوث إىل كفاءا 
 .ضعف تشكيل جلان مناقشة الرسائل العلمية، حيث ال تتضمن أعضاء خمتصني يف املنهجية العليمة 
 يف اجلامعات، للتأكد جودة اخلطط البحثية  الدراسات العليا ن املراجعة العلمية من قبل عمادةفقدا

 واعتمادها على املنهجية العليمة.
  ة بالباحثني:ثانياً عوام خاص

 .اعتقاد كثري من الباحثني وطالب الدراسات العليا بأن رسائلهم حتصيل حاصل 
  حرص الباحثني من طالب الدراسات العليا على الدرجة العلمية، بغض النظر عن مستوى تلك

 األطروحة.
 .اجتاه كثري من الباحثني تقدمي حبث جملرد تقدميه للرتقية 
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 تلك املنهجية يدفعهم للبحث عن من يقوم بعمل البحث نيابة عنهم عدم أدارك كثري من الباحثني ل
 "تسليم مفتاح".

  .ا اء حبوثهم بأسرع وقت بغض النظر عن جود  استعجال الباحثني وطالب الدراسات العليا إل
  

  ثالثاً عوامل الدعم اللوجسيت:
 .فقدان املكتبات للمراجع العلمية اليت تتضمن آليات املنهجية العلمية 
 دم وجود مرجعيات علمية جتيب على استفسارات الباحثني وطالب الدراسات العليا.ع 
  عدم قيام مراكز البحوث بدورها احلقيقي يف خدمة الدراسات والبحوث العلمية، واقتصار دورها على

 عمل روتيين حمدد.
 رات ضعف مصادر متويل البحوث يدفع الباحثني على تنفيذ البحث بصورة ركيكة تتناسب مع قد

 الباحث املادية.
  
  :أم منهجية األخطاء األخطاء المنهجية

  يف البداية جيب تناول مفهوم األخطاء املنهجية ، ومفهوم منهجية األخطاء. 
  األخطاء املنهجية:أوًال : 

إىل سبق وأن ذكرنا أن املنهجية العلمية عبارة عن حمددات وخطوات علمية يتعبها الباحث للوصول     
اجلودة العلمية لبحثه أو أطروحته. وهذا يعين أن الباحث اعتمد على تلك احملددات واليت سوف تقوده  درجة عالية من

حبث جيد. وأي خطوة ال يقوم الباحث بتطبيقها بشكل علمي متثل خطأ منهجياً. وجتدر اإلشارة أن هناك أخطاء 
  منهجية صغرية كما أن هناك أخطاء منهجية جوهرية. 

  طاء:ثانياً منهجية األخ
  

يتمثل مصطلح املنهجية، آلية تتضمن جمموعة من اخلطوات اليت جيب إتباعها لتنفيذ دراسة أو حبث علمي. 
أم مفهوم منهجية األخطاء نقصد به أن الباحث يرجع عند تنفيذ حبثه أو دراسته إىل حبوث ودراسات سابقة ويعتمد 

وبذا فهو يقوم بعمل ون التأكد من صحتها العلمية، عليها يف تنفيذ دراسته، أي أنه يعتمد على منهجية سابقة د
   خاطئ، وتكرار ذلك يف كثري من البحوث والدراسات العليمة أوجد ما يعرف مبنهجية األخطاء. 

  
  

  األخطاء المنهجية:
وصلنا فيما سبق إىل أن هناك أخطاء منهجية جندها يف كثري من البحوث والرسائل العلمية، تلك األخطاء يف جمملها 

  ، وجتعل خمرجات ذلك البحث ال قيمة هلا.أخطاًء جوهرية تفقد البحث قيمته العلمية
وبغض النظر عن حتد سبب تلك األخطاء، فإنه جيدر بنا أن نلقي الضوء السبب احلقيقي وراء حدوثها. وميكن حتديد 

  أهم تلك األخطاء املنهجية على النحو التايل:
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 :خطة البحث 
ألوىل اليت يعمد الباحثني على تصميمها، ومن مث إتباعها لتحقيق متثل خطة البحث اخلطوة ا

البحث، غري أن جل الباحثني وطالب الدراسات العليا ال يستند إىل آلية علمية يف تنفيذ تلك إعداد 
، ومتثل خطة البحث مصدر مجيع األخطاء املنهجية يف البحث أو الرسالة العلمية. ولتحدي تلك اخلطة

ا تنفذ فيها تلك اخلطة، هي اليت تسهم يف وقوع كثري  تلك األخطاء جيب اإلشارة إىل اآللية اليت يتم 
  من األخطاء املنهجية، وميكنننا حتديد تلك اآللية على النحو التايل:

  
  أن الباحث يعتقد بأن اخلطة هي جمرد متطلب يقوم به للبدء يف كتابة رسالته

 العلمية.
 سابقة، بل شيء من املعرفة العلمية، أو دراسات ب كمًا أن اخلطة البحثية ال تتطل

 خمتصر وقليل من املعرفة ميكن به إعداد اخلطة.
  اء البحث أو الرسالة يف إجناز اخلطة يف وقت قصري سوف يساعد الباحث يف إ

 وقت قصري.
 .اعتقاد الباحث أنه ميكن تعديل أو تغري ما يف اخلطة بعد إقراراها 
 طط البحثية بأمهية كون تلك اخلطط مشولية، ومتضمنة عدم إدراك جلان مراجعة اخل

 للمنهجية العلمية.
  ،فقدان التخصص الدقيق ملوضوع البحث ألعضاء جلان مراجعة اخلطط البحثية

 يف تلك اخلطط.  هوفقدان املرجعية املنهجية والتحليل اإلحصائي املقرتح الستخدم
  ا تقوم عدم قيام عمادة الدراسة العليا باجلامعات بالتحقق من صالحية تلك، بل أ

باعتماد تلك اخلطط بآلية روتينية، حيث يقوم تعرض اخلطة على جملس القسم 
ويتم تشكيل جلنة لفحصها، مث رفع تقرير عنها، وبعد ذلك يقوم القسم بالرفع إىل 
عمادة الكلية ومن مث إىل كلية الدراسات العليا، ومجيع تلك اخلطوات مكتبية ال 

 ية العلمية يف جمملها.تتصل باملنهج
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  منهج الدراسة 
  :تعلق باملنهج وعدم القدرة التفريق بني املميثل اخلطأ 

  وطبيعة الدراسة.نوع املنهج 
 .نوع املنهج ونوع الدراسة اخلاصة باملنهج املستخدم  

  
راسات العلمية ث والداألحبا من سوف اعرض إىل جمموعة وقبل الدخول يف تفاصيل ذلك اخلطأ،  يف البداية

  م أياً من العبارات التالية:استخدامن الباحثني يف تناوهلم للمنهج  كثريحيث عمد  واليت وصفت املنهج، 
o "املنهج املستخدم يف الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي" 
o "املنهج املستخدم يف الدراسة هو املنهج التحليلي الوصفي" 
o "املنهج الوصفي" 
o "املنهج التحليلي" 
o ملنهج املقارن""ا  

  
  .ومراكز البحوث واجملالت العلمية قسامالرسائل واألحباث العلمية واملقدمة لألتلك العبارات جندمها يف جل 

  ؟يف تلك التسميات أين اخلطألكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
، هايسعى لتحقيق فأو جمموعة من األهدا أن لكل منهج هدف، وقبل اإلجابة على تساؤلنا، جيب إدراك يف البداية

  .ناول منهج املسح االجتماعي كمثالف نتو وس
  

  أهداف المنهج المسح االجتماعي هي:
  

  الوصف: -أوالً 
هنا يقصد به وصف جمتمع الدراسة وهذا الوصف ليس بنتائج، يعين أن نعرف القاري ما مسات ذلك اجملتمع الوصف 

جملتمع أو عينة  طلق عليه اخلصائص الدميوجرافيةيما  أوشوائية) سواء من كامل اجملتمع أو من العينة (عشوائية أو غري ع
  الدراسة

  فهاك العمر اجلنس العمل احلالة االجتمعية ....اخل
فالوصف هنا ليس أكثر من التعرف على ذلك اجملتمع، فعندما نتناول املتغريات الدميوجرافية فنحن نقدم للقارئ وصف 

أي أن جمتمع الدراسة يف مرحلة الشباب، ولو قلنا أن ممتوسط  ٣٠األعمار لذلك اجملتمع، فنقول مثًال أن متوسط 
دوالر (مت استخدام عملة الدوالر لتوضيح القيمة ملن ال يعرف قيمة الريال السعودي وإلجياد فهم  ٥٠٠٠الدخل مثًال 

  مشرتك) سوف نقول إن هذا اجملتمع جمتمع متوسط يف القدرة املالية.
ليل أية نتائج، ولكننا عرضنا خصائص ذلك اجملتمع .وهذا كله يدخل ضمن الوصف للمجتمع نالحظ أننا مل نقم بتح

  اخلاضع للدراسة.
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  التحليل: -ثانياً 
تلك القياسات، فالتحليل آداة  نتائج ق بالنتائج اخلاصة بالعالقات اليت مت وضعها ومت قياسها ونريد تفسريلالتحليل متع 

تم العملية التحليلة بتحديد العالقات االرتباطية اليت وضعها الباحث من وت لدراسة.لتفسري عالقات قائمة يف جمتمع ا
  خالل تساؤالته أو أسئلته أو فرضياته البحثية.

مع متغري واحد فقط وهو املتغري التابع والذي ميثل  )والعالقة البحثية جيب أن تتضمن متغري مستقل (أو أكثر
  البحث.سألة م

  
تلك العالقة، وعملية التحليل  باختبارتخدام القياسات اإلحصائية هو يف الواقع يقوم وعند قيام الباحث باس

ا وهل هي عالقة معنوية أم غري ذلك، وتبعاً لنوع ا دراسة املستخدم يقرر طبيعة لاليت ينهجها لتوضيح هذه العالقة وشد
  تلك العالقة االرتباطية.

   
جمتمع  كيف مت التعرف على  ولكنهما آليتني متكنا الباحث من عرض: أن الوصف أو التحليل ليسا مبنهج خالصةال 

  تمع الدراسة الذي يتناوله.جمالدراسة وتوضيح طبيعة العالقات االرتباطية اليت توقع وجودها يف 
  

، وحيث أن مجيع أنواع ينفي خصوصيتها للجزء من المجموع االشتراك في الصفةكما جيب اإلشارة إىل أن 
ث العلمية تقوم على الوصف وعلى التحليل فإنه ال ميكننا القول بأن هناك منهج وصفي أو منهج الدراسات والبحو 

  .حتليلي
ومن جانب آخر جند بعض الباحثني يستخدم مصطلح "املنهج املقارن"، هذا االستخدام يعد استخدامًا خاطئ ألن 

  مجيع البحوث تقوم على املقارنة سواء بني جمموعات أو بني مفردات. 
  

  ما هو المنهج:إذن 
  .البحث هيتم تطبيقاملنهج هو آلية البحث، أي كيف سوف  

  فنهاك كثري من املناهج، ومن أكثر املناهج املستخدمة يف جمال الدراسات اإلنسانية واالجتماعية ما يلي:
 املنهج املسحي 
 املنهج التجرييب 
  منهج دراسة احلالة 
 منهج حتليل املضمون 
 املنهج التارخيي 
  اجلماعات املستهدفةمنهج 
 منهج حتليل نتائج الدراسات السابقة 
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  المنهج ونوع الدراسة:
  يف بعض املناهج هناك أكثر من طريقة يتضمنها املنهج ومثال ذلك   
  جمموعة من الطرق هي: يتضمناملنهج املسحي، و 

 .(ال توجد دراسات سابقة أو نظرية) الدراسة االستطالعية  
  

اهلدف االستطالعي يقوم على التعرف على عالقة أولية غري مدركة أي رمبا تكون موجودة أو غري موجودة ف
  يف اجملتمع الذي سوف تطبق فيه الدراسة.

  أي أن العالقة رمبا تكون مؤكدة أو غري مؤكدة.
  ويتم التعرف على تلك العالقات عن طريق التساؤالت (ليس أسئلة) وأقل قوة منه.

  هو مرحلة سابقة للسؤال فالباحث غري متأكد من وجود عالقة يف األصل والتساؤل
  لذا يستخدم يف التساؤل العبارات التالية

  ما مدى ارتباط  (أ) مع (ب)
  ط (أ) مع (ب)بإىل أي مدى يرت

ا ال تعد متغري كمي   مع مالحظة أن كلمة مدى ليست مرتبطة بفرتة زمنية أي أ
  

توجد عالقة يف اجملتمع الذي هو بصدد دراسته، وبالتايل إذا  أنهل ميكن  مد إىل التعرفتلكن الباحث يع
  وجدت العالقة مينح الفرصة لباحث آخر أن يصفها.
الباحث. ويف حالة  االذي وضعه ةبقة أو نظرية تفسر إطار العالقويف هذا النوع من الدراسات ال تتوفر دراسات سا

هذا أمر نسيب فقد يعود باحث ويريد التأكد من ذلك فيقوم بتكرار  عدم وجود عالقة تنتفي احلاجة للدراسة، لكن
ت النتائج متوافقة من الدراسة السابقة فنتأكد بعدم وجود العالقة وأما إذا ثبتت العالقة فيكون األمر ءالدراسة فإن جا

  ل معرفتنا ، وهكذا من خالهنتائج على قة وأي من الباحثني نعتمدخمتلف وجيب التأكد كيف وجدت تلك العال
  

 ؟ةأي البحثني يربز نتائج صحيح للمنهجية املستخدمة ميكننا أن نقرر
 .(توجد دراسات سابقة وال توجد نظرية) الدراسة الوصفية 

أما الدراسة الوصفية فالباحث يعرف مسبقًا أن هناك عالقة بني (أ) مع (ب) وذلك من خالل دراسات 
افقة مع اجملتمع الذي يريد الباحث و جملتمعات اليت أجريت عليها الدراسة متسابقة يف جمتمعات خمتلفة شريطة أن تكون ا

، هنا موجودة أم ال هقائمة يف اجملتمع الذي سوف يدرس تطبيق دراسته عليه. فالباحث هنا يريد أن يتأكد هل العالقة
عية، األمر هنا خيتلف سات االستطالاالعالقة موجود أم ال، كما هو احلال يف الدر  الباحث ال يريد أن يعرف هل

عه. لذا تصاغ العالقات ة يف جمتمالقاحث يريد التأكد من وجود تلك العالعالقة موجود يف جمتمعات أخرى لكن البف
  ؟ةعلى شكل أسئل ةاالرتباطي

  ؟هل هناك عالقة بني (أ) و(ب)
  أن الباحث ال جيد نظرية تفسر تلك العالقة كما

  باط مستوى التعليم وممارسة العنفمثال باحث يريد إجراء دراسة على ارت
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ووجد الباحث دراسات تؤكد هذه العالقة يف جمتمع الكويت وجمتمع اإلمارات واجملتمع املصري، هنا 
لكنه يعمد إىل تأكيد العالقة يف اجملتمع  العنف، الباحث تأكد من ثبات العالقة بني التعليم وممارسة

  السعودي.
 

  سابقة وتوجد نظرية).الدراسة التحليلية (توجد دراسات 
ا تعتمد على دراسات سابقة ونظرية تفسر العالقة.أة فهي أقوى يأما الدراسة التحليل   نواع الدراسات أل

  وتأخذ الفرضية شكل التأكيد يف العالقة فنقول :
 (ب)هناك ارتباط (طردي أو عكسي) بني (أ) و  
 (ب)يوجد ارتباط (طردي أو عكسي) بني (أ) و  
  

ا صياغة  يةاآللنفس ب مصاغةلدراسة املصاغة يف ايات ضالفر على أن تكون تلك  ، ياتضر ويتم استخدام ف  اليت مت 
  .فرضيات النظرية املستخدمة

 .ا واجتاهها   وهنا الباحث يدرك أن العالقة موجودة لكنه يريد معرفة شد
  اليت سوف  فرضيات الدراسة، وهي تأيت على نفس صياغة فرضيات النظرية يقوم بصياغةفالباحث

ا، يستخدمها يف دراسته ، فنحن جند أن كثري من الباحثني يقحم نظرية أو أكثر مث ال يستخدم فرضيا
  وبالتايل ال يتعدى األمر عملية حشو فقط.

  تبعاً لفرضية النظرية.فرضيات دراسته وتصاغ  
  مثال:

  يف نظرية األزمة جند ان الفرضية العامة للنظرية هي:
  عند تعرضه ألزمة أن الفرد يتغري دورة

  غ الفرضية اخلاصة به على نفس املدلول وتكون فرضيته مثًال:صو هنا الباحث ي
  هناك ارتباط بني الطالق واحنراف األبناء

  ميثل التغري. األبناءهنا الطالق ميثل األزمة واحنراف 
 

 :املنهج التجرييب، ويتضمن الطرق التالية 
 (قياس بعدي فقط) جمموعة جتريبية 
 جتريبية وضابطة (قياس بعدي فقط)جمموعتني  
 (قياس قبلي وقياس بعدي) جمموعتني جتريبية وضابطة 
  أربع جمموعات (جمموعتني جتريبية وضابطة قياس قبلي، وجمموعتني قياس قبلي

 وبعدي)
 منهج دراسة احلالة وله طريقة واحدة فقط  

  وطالب الدراسات العليا.إن التفريق بني املنهج والطريقة خطأ يقع فيه الكثري من الباحثني 
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، عرفنا فيما وعند تناولنا للمنهج، فيجب اإلشارة إىل مصطلح هام وهو املنهجية، وهناك فرق كبري بني املنهج واملنهجية
  سبق املنهج فما هي املنهجية؟

  
  المنهجية:

ا من أي باحث آخر لوصل إىل اليت لو مت اتباعهو  يف الدراسةمت إتباعها اليت  جمموعة من اخلطوات العلمية هياملنهجية  
  األوىل. نفس النتائج اليت جاءت يف الدراسة

  جيب توضيح الفرق على النحو التايل: االلتباس بني املنهج واملنهجية مراعاة عدومل
تجرييب النهج املأو  املسح االجتماعيمنهج وذلك باستخدام البحث املستخدم يد اهلدف من دحتمرتبط باملنهج هي 
  ...اخل.سة احلالة أو منهج درا

البحث، واملنهج املستخدم، وجمتمع الدراسة، والعينة،  سألةمن م ابتداءً أما املنهجية فتعين مجيع اخلطوات البحثية 
  ....اخل وحدود الدراسة، ومكان وزمان إجراء الدراسة

  وسوف نتناول األخطاء املنهجية فيما يلي اخلطأ املتعلق باملنهج املستخدم . 
  تنقسم إىل: البداية إىل املناهج بصفة عامة، نعرج يف، أن املنهجضاً عند تناول كما جيب أي

  منهج جترييب.....اخل االجتماعي سحياملنهج املمناهج كمية : 
  مناهج كيفية: دراسة احلالة حتليل املضمون املنهج التارخيي ...اخل

  
  مسألة (مشكلة) البحث

وم عليها املنهجية، فمسألة البحث حتدد نوع املنهج، ونوع الدراسة مسألة البحث، نقطة االرتكاز اليت تقمتثل   
املستخدمة، ونوع العينة، ونوع التحليل اإلحصائي املستخدم، أي أن املنهجية هي صورة حقيقية ملسألة البحث، وقبل 

مصطلح  الدخول يف تفصيل ذلك نشري إىل أن هناك لبس بني استخدام مصطلح مسألة ومصطلح مشكلة، والواقع أن
مسألة أكثر مشولية، فاملسألة تعين موقف غامض بالنسبة للباحث، وهذه املوقف قد يكون له جانب سليب، كما قد 
يكون له موقف إجيايب، فعند دراسة ظاهرة االحنراف فنحن نتعامل مع موقف سليب، لكننا عندما نتعامل مع ظاهرة 

يعكس موقف سليب. على أنه االختالف ما مصطلح مشكلة فهو التنمية يف اجملتمع فنحن نتعامل مع موقف إجيايب، أ
  يف هذا األمر غري جوهري.

ويكمن اخلطأ اجلوهري يف حتديد مسألة البحث، فعند قيام الباحث بتحديد مسألة البحث، أنه ال يدرك مدى ارتباط 
  مسألة البحث اخلطوات املنهجية. ولتوضيح ذلك نناقش ما يلي:
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  منهج:مسألة البحث وال
فهو بالواقع قد حدد املتغري التابع، فمن املعروف أن املتغري التابع هو مسألة  عندما يقرر الباحث دراسة موضوع ما،

، من خالل حتديده ملسألة البحث جيب عليه أن يدرك أن حيدد املنهج املناسب، الذي سوف يستخدمه كما  البحث.
  ومثال ذلك ما يلي:

 نف يف اجملتمع املدرسي، هنا الباحث يدرس ظاهرة باحث يريد دراسة ظاهرة الع
سبق أن حدثت، مث يقرر جمتمع دراسته، هنا الباحث ال بد من استخدام املنهج 

 املسحي.
  ذا كان الباحث يريد أن يعرف مدى تطبيق برامج تربوية على تقليل ظاهرة إأما

 العنف، هنا الباحث سوف يستخدم املنهج التجرييب.
  حث يريد دراسة تقارير املدارس عن ظاهرة العنف فنها سوف كان الباذا  إأما

 يستخدم منهج حتليل املضمون.
  على أن الباحث قد يستخدم أكثر من منهج لدراسة ظاهرة حمددة. 
  

   العينةمسألة البحث و 
نوع  حتديدمتثل العينة حجز الزاوية يف املنهجية، حيث خيطئ الكثري من الباحثني وطالب الدراسات العليا يف   

  املعينة املناسبة.
وحيث أن العينات تنقسم إىل عينات احتمالية وغري احتمالية (عشوائية وغري عشوائية) فإن حتديد ذلك يرتبط مبجتمع 
الدراسة، فإن حتققت شروط العينات االحتمالية فإنه يستطيع استخدامها وإال يتجه إىل العينات غري االحتمالية، 

  هي:وشروط العينات االحتمالية 
 .أن مجيع مفردات جمتمع الدراسة حمددة ومعروفة من قبل الباحث 
 .ا  أن كل مفردة من مفردات جمتمع الدراسة هلا رقم تعريفي خاص 
 .أن الباحث يستطيع الوصول إىل أي مفردة يتم اختيارها 

  
  على أن يتبع الباحث اآللية العلمية الختيار تلك املفردات.

  توفري تلك الشروط جمتمعة، فإن عليه استخدام أيا من العينات غري االحتمالية. أما يف حالة قدرة الباحث من
  

   :عالقة العينة بمسألة البحث
سبق أن أشرنا إىل أن مسألة البحث مرتبطة باملتغري التابع، أما العينة فيه مرتبطة باملتغري املستقل، وحسب طبيعة املتغري 

  حتمالية، ويتم ذلك على النحو التايل:املستقل تتحدد نوع العينة يف العينات اال
 .املتغري املستقل متغرياً أمسياً فالعينة طبقية 
 .املتغري املستقل متغرياً رتبياً فالعينة طبقية 
 .املتغري املستقل متغرياً كمياً فالعينة بسيطة أو منتظمة 
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  أما إذا كانت العينة غري احتمالية فإن نوع العينة يتحدد على النحو التايل:
 .املتغري املستقل متغرياً أمسياً فالعينة حصصية 
  املتغري املستقل متغرياً رتبياً فالعينة حصصية 
 .املتغري املستقل متغرياً كمياً فالعينة غرضية 

  
  :مسألة البحث والقياس اإلحصائي

يت يتم استخدامها لميثل القياس اإلحصائي املرحلة النهائية للمنهجية، وهو يعتمد أيضًا على طبيعة املتغريات ا  
  يف مسألة البحث، فاختيار نوع القياس اإلحصائي مرتبط بدرجة أساسية على:

 نوع املتغري املستقل 
 نوع املتغري التابع 

  
  ولتحديد نوع املتغري من حيث القياس فإن املتغري ينقسم إىل :

 .متغري أمسي 
 .متغري رتيب 
 ملنفصل واملتغري النسيب واملتغري متغري كمي (املتغري الرقمي املتصل واملتغري الرقم ا

 الفئوي
  

  ويوضح اجلدول التايل طبيعة املتغري (مستقل وتابع) ونوع القياس اإلحصائي
  نوع القياس التابع  املتغري املستقل

 قياس ت قياس ف كمي  أمسي
  قياس ت قياس ف، معامل سبريمان كمي  رتيب
  معامل بريسون، احندار بسيط، كمي  كمي
  عمل كاي تربيمعا امسي  امسي
  معامل كاي تربيع امسي  رتيب
  معامل لوجستك لالحندار امسي  كمي
  معامل كاي تربيع رتيب  امسي
  معامل كاي تربيع رتيب  رتيب
  معامل دسكرمنت لالحندار رتيب  كمي
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ات سواء  هذه جمموعة من القياسات لكن هناك أنواع أخرى كثرية لكن قاعدة االستخدام تعتمد على النوع املتغري  
  ، كما أن قياس االحندار املتعدد يستخدم أكثر من متغري مستقل مع متغري تابع.كانت مستقلة أو تابعة

من مما سبق يتضح أن مسألة البحث تسهم وبشكل أساسي يف حتديد مجيع اخلطوات املنهجية، أي أن املنهجية ليست 
ا جمموعة من اخلطوات التسلسلية الباحث ا. آلية معقدة، بل أ   جيب على الباحث القيام 

 فاإلدراك السليم للمنهجية يعين جودة البحث. فهل حنن قريبني أم بعيدين منه 


