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 البحث الوصفي  ثانياً: 

ٌواجه المتخصصون فً المنهجٌة العلمٌة صعوبة فً تحدٌد مفهوم للمننه  الوصنفً ثر نن منن  ٌنن  منن 

منا بنٌن وصنف الرناهن  : مناه  البحث؛ وذلن بسبب اختالفهم فً تحدٌد الهدف الذي ٌحممنه هنذا المننه 

 .إلى توضٌح العاللة وممدانها، وارتشاف األسباب الداعٌة لنشوئها 

وعلى الن م من هذا إال إن المنه  الوصفً شائع االسنتخدام فنً البحنوث التنبوٌنة إذا منا لنونن   

تتسنم فنً  بالمنه  التانٌخً والمنه  التجنٌبً؛ نرناً النتباط المنه  الوصفً بالرواهن اإلنسانٌة، والتً

 .العاد  بالتبدل ثو التحول 

وفً ضوء ما سبك فإن ماهٌة المنه  الوصفً تدون حول تعنٌف المنه  الوصفً وثهمٌته، وثنواعنه  

 : على النحو التالً

 :  ـ تعريف المنهج الوصفي1

ثحنند ثشننرال التحلٌننل والتفسننٌن العلمننً المنننرم؛ لوصننف رنناهن  ثو "ٌمصند بننالمنه  الوصننفً هننو   

محنندد  وتصننوٌنها رمٌنناً عننن طنٌننك جمننع بٌانننان ومعلومننان ممننننة عننن الرنناهن  ثو المشننرلة مشننرلة 

 " .وتصنٌفها وتحلٌلها وإخضاعها للدناسة الدلٌمة

بأنننه مجموعننة اإلجننناءان البح ٌننة التننً تترامننل لوصننف الرنناهن  ثو " رمننا ٌعنننف المنننه  الوصننفً 

ا ومعالجتهننا وتحلٌلهننا تحلننٌالً رافٌنناً ودلٌمنناً؛ الموضننوا اعتمنناداً علننى جمننع الحمننائك والبٌانننان وتصنننٌفه

 " .الستخالص داللتها والوصول إلى نتائ  ثو تعمٌمان عن الراهن  ثو الموضوا محل البحث

 :  ـ أهمية المنهج الوصفي 2

 :  تتضح ثهمٌة المنه  الوصفً فٌما ٌلً 

لهنذ  البٌاننان، وذلنن فننً ٌنوفن المننه  الوصنفً بٌاننان عننن والنع الرناهن  المنناد دناسنتها، مننع تفسنٌن 

 .حدود اإلجناءان المنهجٌة المتبعة، ولدن  الباحث على التفسٌن

ٌحلل البٌانان وٌنرمها بصون  رمٌنة ثو رٌفٌنة، واسنتخناال االسنتنتاجان التنً تسناعد علنى فهنم الرناهن   -

 .المطنوحة للدناسة وتطوٌنها

 . الدناسة والرواهن األخنى ذان الصلةمعنً بعمل مماننان؛ وذلن لتحدٌد العاللان بٌن الراهن  محل  -

 .ٌمرن استخدام المنه  الوصفً لدناسة الرواهن اإلنسانٌة والطبٌعٌة على حد سواء -
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 : ـ خطوات البحث الوصفي  3

 -يتبع الباحث خطوات محددة يمكن تلخيصها باالتي :

 تحدٌد المشرلة التً ٌنٌد دناستها تحدٌداً دلٌماً . -

 تحدٌد االهداف . -

 طنائك جمع المعلومان والبٌانان والتحمك من صالحٌة االدوان المستخدمة فً ذلن وصدلها .تحدٌد  -

 تطبٌك ادوان البحث بطنٌمة دلٌمة ومنرمة وموضوعٌة . -

 وصف النتائ  وتحلٌلها وتفسٌنها فً عبانان دلٌمة بسٌطة واضحة . -

 استخالص التعمٌمان والوصول الى الحمائك . -

 : أنواع المنهج الوصفي.4

البحث المسحً، وبحث العاللنة المتبادلنة، والبحنث : تتعدد ثنواا المنه  الوصفً، وتتم ل فً          

   :النمائً، وٌتفنا عن رل نوا فنوا تحتٌة، وفٌما ٌلً عنض مفصل لماهٌة هذ  األنواا

 : البحث المسحي : أوالً 

عدداً ربٌناً من الحاالن  ٌتصف هذا النوا من الدناسان بالسعة والشمول ، فعاد  ٌتناول المسح 

بهدف تحدٌد الوالع وتشخٌصه ووصفه وتموٌمه مستعٌناً فً ذلن باإلحصاءان والبٌانان التً ٌحاول هذا 

 النوا من الدناسان جمعها وتصنٌفها وتحلٌلها .

 -وتختلف الدراسات المسحية فيما بينها من حيث : 

المسحٌة المطن براملة او تمتصن على محافرة  سعة المجال والموضوا الذي تتناوله فمد تشمل الدناسة -أ

او منطمة واحد  منه . فاذا انٌد م الً دناسة اسباب راهن  النسوب فً الصف السادس االعدادي فمد 

تشمل الدناسة طلبة الصف السادس فً انحاء المطن رافة او لد تمتصن على طلبة محافرة او منطمة 

 معٌنة .

اولها الدناسة فعند اجناء دناسة الستطالا نثي الجمهون حول مجلة عدد العوامل والجوانب التً تتن -ب

الف باء م الً فٌمرن ان تمتصن الدناسة على ابواب معٌنة او صفحان محدد  من المجلة ولد تتناول 
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جمٌع ابواب المجلة ولد ٌرون االستطالا ممتصناً على محتوى ما تطنلن الٌه المجلة ولد ٌتعدى ذلن 

 من حٌث الطباعة والنسوم وااللوان والتوزٌع .... الخ . الى مستوى المجلة

 اسلوب جمع البٌانان : فمد تستخدم المالحرة او االستبٌان او الممابلة او اختبانان ومماٌٌس معٌنة .  -ال

 :  ـ تعريف البحث المسحي 1

مجتمنع ذلن النوا من البحنث النذي ٌنتم بواسنطة اسنتجواب جمٌنع ثفنناد "ٌمصد بالبحث المسحً   

البحث ثو عٌنة ربٌن  منهم؛ وذلن بمصد وصف الراهن  المدنوسنة منن حٌنث طبٌعتهنا ودنجنة وجودهنا 

 " .فمط، دون ثن ٌتجاوز ذلن إلى دناسة العاللة ثو استنتاال األسباب

ثسلوب فً البحث، ٌنتم منن خنالل جمنع معلومنان وبٌاننان عنن "رما ٌعنف البحث المسحً بأنه   

و شًء ما ثو والنع؛ وذلنن بمصند التعننف علنى الرناهن  التنً ندنسنها، وتحدٌند راهن  ما ثو حادث ما ث

الوضع الحالً لها، والتعنف على جوانب المو  والضعف فٌه من ثجل معنفة مدى صالحٌة هذا الوضع 

 ".ثو مدى الحاجة إلحداث تغٌٌنان جزئٌة ثو ثساسٌة

 :  ـ حاالت استخدام البحث المسحي 2

 :  البحث المسحً عندما ٌنٌد ما ٌلً ٌختان الباحث التنبوي  

جمع البٌانان ذان الصلة بالراهن ، األمن الذي ٌعنٌن الباحنث علنى وصنف الرناهن  بصنون  دلٌمنة رمنا  -

 .هً فً الوالع

 .تحدٌد المشرالن ثو الرواهن التً تحتاال إلى بحث علمً -

 .عمل مماننان بٌن راهنتٌن ثو مشرلتٌن ثو ثر ن  -

 .  نةتموٌم راهن  ثو مشرلة معٌ -

 .تحلٌل تجانب وخبنان معٌنة؛ بمصد االستفاد  منها عند اتخاذ لنان بشأن ثمون مشابهة لها -

 :  ـ أنماط البحث المسحي 3 

 :للبحث المسحً ثنماط، هً 

 المسح العام : .1
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ٌتناول هذا النوا من الدناسان المسحٌة جوانب معٌنة لمطاا من المطاعان م ل لطاا التعلٌم او      

 زناعة او الخدمان او الصناعة فعلى سبٌل الم ال :الصحة او ال

دناسة والع المؤسسان الصحٌة من حٌث توزٌعها وعدد العاملٌن فٌها والخدمان التً تمدمها للمواطنٌن  -

 واالجهز  والمعدان المتوافن  فٌها .

وعدد دناسة المرتبان المدنسٌة فً المدانس ال انوٌة من حٌث توافنها وعدد رتبها وامارنها  -

 المستعٌنٌن منها .

 دناسة والع االسواق المنرزٌة فً المطن من حٌث عددها وتوزٌعها والخدمان التً تمدمها . -

 . مسح الرأي العام :2

تعد الدناسان المسحٌة للنثي العام على جانب ربٌن من االهمٌة اذ ٌلجأ الٌها الباح ون فً مٌادٌن  

نها، بغٌة توفٌن المعلومان والبٌانان من خالل هذ  الدناسان السٌاسة والصناعة والتجان  والتنبٌة و ٌ

لصانعً ومتخذي المنانان فً هذ  المٌادٌن ، اذ ان نتائ  م ل هذ  الدناسان تفٌد ر ٌناً فً نسم 

سٌاسان سلٌمة واتخاذ لنانان صائبة لٌس على اساس التخمٌنان الشخصٌة او اآلناء الفندٌة وانما 

 جاهاتهم وما ٌفضلونه .على وفك اناء الناس وات

 -ومن امثلة هذه الدراسات :

 استطالا نثي الطلبة بالمناه  التً ٌدنسونها . -

 استطالا نثي العمال بمانون العمل . -

 استطالا نثي المستهلرٌن فً تصمٌم شرل وحجم وسعن سلعة معٌنة. -

 استطالا نثي الناس فً بننام  تلفزٌونً معٌن . -

 . تحليل العمل )الوظائف( :3

فً دناسان تحلٌل العمل تجمع المعلومان عن واجبان العاملٌن فً مهنة ما ومسؤولٌاتهم  

ونشاطاتهم ورٌفٌة لٌامهم بأعمالهم وثوضاعهم العملٌة وعاللاتهم ببعضهم وبالتنرٌمان اإلدانٌة 

لمؤسساتهم التً ٌمانسون العمل فٌها وخصائصهم والمستلزمان الضنونٌة للنجاح بها وتتجلى ثهمٌة 

 - ل هذ  البحوث فً :م
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 الرشف عن نواحً الضعف ثو المصون فً إجناءان العمل وموالعه. .1

 تصنٌف الورائف وتحدٌد ثوصاف ممنن لها . .2

 تحدٌد الرفاءان والشنوط التً ٌنبغً ثن تتوافن للمنشحٌن إلشغال رل ورٌفة ثو عمل . .3

 تحدٌد شنوط التنلٌة ضمن رل مهنة . .4

 مناسب .وضع النجل المناسب فً المران ال .5

 تحدٌد محتوى البنام  التدنٌبٌة لمن ٌؤهلون لاللتحاق بالعمل ثو العاملٌن فً ث ناء الخدمة . .6

 اتخاذ المنانان الخاصة بنمل العاملٌن ثو إعاد  تدنٌبهم . .7

 تمدٌن األجون والنواتب على وفك طبٌعة رل عمل . .8

 المختلفة.  توفن األساس النرني الذي بممتضا  تتم دناسة بنٌة المهن والورائف .9

 -ومن أمثلة هذا النوع من الدراسات :

 تحلٌل عمل مدٌني المدانس ومدٌني المؤسسان المختلفة او المشنفٌن التنبوٌٌن ثو المدنسٌن . -

 تحدٌد مهمان مدٌني المستشفٌان ، نؤساء األلسام فً المعامل والشنران. -

 رٌفٌة توزٌع ثولان العاملٌن على الواجبان المرلفٌن بها . -

 تحدٌد الرفاءان ثو المابلٌان او المهانان التً تتطلبها رل مهنة من المهن  -

م الً المواصفان التً ٌنبغً ان تتوافن فً مدٌن المدنسة ال انوٌة او فً حارم التحمٌك او فً الطبٌب او 

 المهندس المعماني ... الخ .

 . تحليل المحتوى )المضمون(:4

تحلٌل ومالحرة نتاجان االفناد اللفرٌة والمرتوبة وهً تشبه ان طنٌمة تحلٌل المحتوى تتضمن  

بدنجة ربٌن  البحث التانٌخً  ٌن ان وجه االختالف هو ان البحث التانٌخً و ٌك الصلة بالماضً فً 

 حٌن ان طنٌمة تحلٌل المحتوى تنصب على لضاٌا الحاضن .
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تحدٌد ما تتضمنه من معانف ولد استخدمن طنٌمة تحلٌل المحتوى بشرل واسع فً تحلٌل الرتب ل 

ولٌم وما تحتوي من ثخطاء علمٌة وللتعنف على مدى مالءمتها للطلبة ومدى تحمٌمها لألهداف 

المنسومة لها . رما إن هنان العدٌد من دناسان تحلٌل المحتوى التً تناولن الصحف الٌومٌة بهدف 

ث عدد األسطن او سعة الحمل الذي بٌان األجزاء المهمة فٌها وممدان ما تخصصه لرل جزء منها من حٌ

 تنشن فٌه .

 :  ـ أمثلة للبحوث المسحية 5

 . ـ دناسة تموٌمٌة للحنرة األرادٌمٌة ألعضاء هٌئة التدنٌس برلٌان المعلمٌن فً العناق

 . ـدناسة مماننة للهدن التنبوي فً رلٌان المعلمٌن ورلٌان التنبٌة الجامعٌة فً العناق

العنالٌة فً تعلٌم الربان وزان  التنبٌة والتعلٌمـ دناسة تموٌمٌة لتجنبة   


