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 مناهج البحث قسم الحاسبات

 :بحث العالقات المتبادلة: ثانيا  

. اختلف عدد من المهتمًن بالمنهجًة العلمًة في تحدًد تبعًة البحث  البثببي الممثاون بالبحث  التتبعثي 

فملة منهم اعتبوتهما نمطًن من أنماط المنهج البصفي باألكثوًة منهم اعتبوتهما شكلًن من أشكال بحث  

 . نمطاً من أنماط المنهج البصفيبهذه األخًوة تعد . العاللة المتبادلة

بعلى الوغم من أن هثذا اخخثتالف لثد ًثإدى الثى اللمثبا لثدئ المثاو  للمثنهج البصثفي اخ أنث  خ  

، بهثذا هثب  ًتببب في احدا  الفبضى ذاتها فثي معوفثة ماهًثة البحث  البثببي الممثاون بالبحث  التتبعثي

 . المهم

تعوًثثف بحثث  العاللثثاد المتبادلثثة، بأنماطثث ، بأمثلثثة بحثثب  : بتثثدبو ماهًثثة بحثث  العاللثثاد المتبادلثثة حثثبل 

 :  العاللاد، بذلن على النحب التالي

 : ـ تعريف بحث العالقات المتبادلة 1

ًمصثثد ببحثث  العاللثثاد المتبادلثثة ذلثثن النثثبا مثثن البحثثب  الثثذى ًهثثتم بدوابثثة العاللثثاد بثثًن ج  ًثثاد  

 .بلًة البصبل الى فهم عمًك لهذه الظاهوة الظاهوة المدوببة من خالل البًاناد التي تم جمعها؛ 

بدوابثة العاللثاد بثًن الظثباهو، بتحلًلهثا، "كما ًعني بحث  العاللثاد المتبادلثة ب نث  ذلثن الثذى ًهثتم  

بالتعمثثك فًهثثا؛ لمعوفثثة اخوتباطثثاد الداخلًثثة فثثي هثثذه الظثثباهو، باخوتباطثثاد الخاوجًثثة بًنهثثا ببثثًن 

 " .الظباهو األخوئ

 :  القات المتبادلةـ أنماط بحث الع 2

ًتخذ بح  العاللاد المتبادلة ثالثة أنماط، هي دوابثة الحالثة، بالدوابثة البثببًة المماونثة، بالدوابثة  
 :  اخوتباطًة

 : أ ـ دراسة الحالة

هي عباوة عن البح  المتعمك لحالة فثود مثا أب جماعثة مثا، أب مإببثة أب مجتمثر عثن طوًثك جمثر  
للحالثة، بخبواتهثا الماضثًة، بعاللتهثا بالبً ثة بابثتخدام أدباد معًنثة؛ بلًثة البًاناد عن البضثر الحثالي 

 .معوفة العبامل المإثوة في الحالة، بادوان العاللاد بًنها

 : بتتحدد خطباد دوابة الحالة فًما ًلي

 . تحدًد الحالة المواد دوابتها -

بابثتماواد جثاه ة ممننثة، بمطبمثة لدوابثة جمر البًاناد المتصلة بالحالة؛ لفهم الحالة بًمكثن اخبثتعانة  -
 .حاخد معًنة؛ بلًة اخبتفادة منها في أثناء دوابة الحالة محل البح 
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صًاغة الفوبا، بًعتمد الباح  في اعثداد هثذه الخطثبة علثى خبوتث  بالحالثة، بالعبامثل المثإثوة فًهثا،  -
 .كما ًمكن للباح  أن ًبتفًد من خبواد اآلخوًن 

من خالل جمر البًاناد، بمواجعتها، بتحلًلها، بتفبًوها، ببالتالي البصثبل الثى  اثباد الفوبا، بذلن -
 .النتا ج 

 :  ب ـ الدراسة السببية المقارنة

تعد هذه الدواباد من اولى انباا الدواباد البصفًة فهي خ تكتفي بالكشف عن ماهًة الظاهوة بل انها 

ها . بتكبن مهمة الباح  في هذا النبا من تحابل ان تكشف عن ابباب حدب  الظاهوة بكًفًة حدبث

الدواباد هي المماونة بًن جبانب التشاب  باخختالف بًن الظباهو لكي ًكتشف أى العبامل اب 

 الظوبف التي ًبدب انها تصاحب احداثاً بظوبفاً اب عملًاد معًنة . 

واء مماوناد بًن فالدواباد البببًة تبح  بشكل جاد عن ابباب حدب  الظاهوة عن طوًك اج     

 -الظباهو المختلفة خكتشاف العبامل التي تصاحب الحد  بمثال ذلن :

لب اواد باح  دوابة ابباب ضعف تحصًل الطلبة في مادة العلبم ، فان  ً خذ عدداً من الطلبة  

ضعًفي التحصًل بًحلل ابباب ضعف التحصًل عند كل طالب ، فاذا كاند الطوًمة اخعتًادًة في 

 -هي عامل مشتون في اخبباب التي ذكوها الطلبة ، فان الباح  ًصل الى النتًجة اختًة : التدوًس

الطوًمة اخعتًادًة في التدوًس عامل مهم في ضعف تحصًل الطلبة ، لذا فان  ًبتطًر ان ًبصي 

 بإجواء تعدًالد على طوًمة التدوًس بفي هذا النبا من الدواباد على الباح  ان ًبح  عن العاللة

المبببة )عاللة الببب بالنتًجة( من خالل التحمك فمدئ اخوتباط الدا م بًن الببب بالنتًجة ، بكذلن 

 امكانًة التحمك من بجبد ابباب اخوئ تإدى الى نفس النتًجة .

بشكل خاص الى اعتماد الطوًمة البببًة المماونة في دوابة الظباهو التي خ  –بكما ًلجا الباحثبن  

بامل فًها خعتباواد انبانًة باخاللًة فمثالً لب اودنا دوابة اثو تنابل المشوبباد ًمكن ضبط الع

الكحبلًة في اوتكاب حباد  البًاواد لًس من المنطك اب اخخالق ان تطلب من مجمبعة من الناس 

لج  تنابل المشوبباد الكحبلًة ببًالة البًاواد للتعوف فًما اذا كانبا بًوتكببن حباد  ام خ، انما ن

الى اخذ مجمبعتًن من با مي البًاواد المجمبعة اخبلى من موتكبي الحباد  بالثانًة ممن لم 

ًوتكببا حباد  البًاواد ثم نحدد عدد الذًن ًتنابلبن المشوبباد اثناء البًالة فاذا بجدنا ان عدد الذًن 

مبعة الثانًة ًمكن ان نبتنتج ًتنابلبن المشوبباد اثناء البًالة في المجمبعة اخبلى اكثو منهم في المج

بان تنابل المشوبباد ًوتبط في اوتكاب الحباد  . بهكذا ًمكن دوابة العدًد من الظباهو بهذه 
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الطوًمة مثل التعوف على اثو افتواق البالدًن في بلبن اخطفال، الفوبق في التحصًل الدوابي بًن 

 انتشاو موا ما بًن مجتمر دبن اخو .طلبة البً اد المتباًنة اجتماعًاً بالتصادًاً . ابباب 

بوغم اهمًة النتا ج التي ًمكن التبصل الًها بابتخدام طوًمة المماونة لألبباب، اخ ان  خ ًمكن  

اخعتماد علًها كثًواً ببخاصة من حً  لابلًتها على التعمًم بذلن خن هذه الطوًمة خ تمبم بضبط 

 لبح  كما ًحد  ذلن في الدواباد التجوًبًة .العبامل اب المتلًواد المإثوة في نتا ج ا

 :  جـ ـ الدراسة االرتباطية

ان الهدف من الدواباد البببًة المماونة هب الكشف عن اخبباب التي تإدى الى حدب  نتًجة  

معًنة أى اًجاد العاللة على شكل ببب بنتًجة . اما في دواباد اخوتباط فًكبن الهدف هب الكشف 

ة اب الموافمة بًن حدثًن اب ظاهوتًن . فمثالً للتعوف على العاللة بًن الذكاء اب عن عاللة المصاحب

التحصًل في مادة الوًاضًاد ، اب العاللة بًن تحصًل الطلبة في البعي البنبى بتحصًلهم في 

ببشكل عام فان  اخمتحان النها ي ًمكن ان نلج  الى ابالًب اخوتباط للت كد من هذه العاللة بمداها.

واباد اخوتباط تفًد في التنبإ . فاذا ما حددنا العاللة اخوتباطًة بًن متلًوًن فان معوفة احد د

المتلًوًن ًمكن ان تفًدنا في التنبإ بالمتلًو الثاني فاذا ما عوفنا ان هنان عاللة اوتباطًة مبجبة بًن 

الهندبة فإننا ًمكن ان دوجاد الطالب في الوًاضًاد في الصف البادس اخعدادى بدوجاتهم في كلًة 

نتنب  بنجاح الطالب الذًن ًحصلبن على دوجاد عالًة في هذه المادة في اخعدادًة في دوابتهم في كلًة 

 الهندبة .

 :  ـ أمثلة لبحوث العالقات المتبادلة 3

دوابة البال المفحبصًن بان ًطلب منهم في ممابالد أب ابتماواد خبتوجاا خبواد بابمة متنبعة أب  -
التعبًو عن وغباتهم المالًة دوابة حالة البلبن العدباني للطفل في موحلة وًاا األطفثال فثي محافظثة 

 .بلداد

 


