
 المنيج الوصفي التحميمي
 المالمح العامة لممنيج الوصفي

 
 أوال: المنيج الوصفي كما يعرفو الباحثون ىو:

" المنيج الذى يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتم بوصفيا وصفا دقيقا ويعّبر 
من خالل ارقام وجداول عنيا كيفيا بوصفيا وتوضيح خصائصيا، وكميا بإعطائيا وصفا رقميا 

 توضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا أو درجة ارتباطيا مع الظواىر األخرى".
يعتبر المنيج الوصفي مظمة واسعة ومرنة تتضمن عددا من المناىج واالساليب الفرعية  ثانيا: 

ا يكاد المساعدة مثل المسوح االجتماعية أو الدراسات الميدانية أو دراسة الحالة وغيرىا. وليذ
المنيج الوصفي يشمل كافة المناىج االخرى باستثناء المنيجين التاريخي والتجريبي، ذلك ألن 
عممية الوصف والتحميل لمظواىر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة انواع البحوث 

 العممية.
ما ىو كائن  يشيع استخدام ىذا المنيج في الدراسات التي تصف وتفسر الوضع الراىن أو ثالثا: 

في أرض الواقع لمظاىرة، وكذلك في الدراسات التي تيتم بتكوين الفرضيات واختبارىا. كما يعد 
ىذا النوع من البحوث ذو أىمية خاصة في مجال الدراسات اإلنسانية، السيما أنو يستخدم لمكشف 

قوف عمى قضية عن آراء الناس ومعتقداتيم واتجاىاتيم إزاء موقف معين، كما يستخدم أيضًا لمو 
 محددة تتعمق بجماعة أو فئة معينة.

نما يتعدى ذلك  رابعا: ال يقف المنيج الوصفي عند مجرد جمع بيانات وصفية حول الظاىرة وا 
إلى محاولة التشخيص والتحميل والربط والتفسير ليذه البيانات وتصنيفيا وقياسيا وبيان نوعية 

واستخالص النتائج منيا وما الى ذلك من جوانب تدور  العالقة بين متغيراتيا واسبابيا واتجاىاتيا
حول سبر اغوار مشكمة او ظاىرة معينة والتعرف عمى حقيقتيا في ارض الواقع، ثم الوصول إلى 

 تعميمات بشأن الموقف أو الظاىرة موضوع الدراسة.
، فإنو بالرغم من أن اليدف الرئيس لممنيج الوصفي ىو فيم الحاضر لتوجيو المستقبل خامسا: 

يشمل في كثير من األحيان عمى عمميات تنبؤ لمستقبل الظواىر و األحداث التي يدرسيا. من 
خالل تقديم صورة عن معدل التغير السابق في ظاىرة ما بما يسمح لإلنسان من التخطيط العام 
ك لبعض جوانب المستقبل. لكن قدرة الدراسات الوصفية عمى التنبؤ بصفة عامة تبقى محدودة وذل

 لصعوبة الظاىرة االجتماعية وتعقدىا وتعرضيا لعوامل متعددة تؤثر عمى سرعة تطورىا أو تغيرىا
في كثير من الحاالت عند حد الوصف أو  -كما أشرنا –ال تقف البحوث الوصفية  سادسا: 

التشخيص الوصفي، ولكنيا تيتم أيضًا بتقرير ما ينبغي أن تكون عميو األشياء والظواىر التي 
وليا البحث وذلك في ضوء قيم أو معايير معينة واقتراح الخطوات أو األساليب التي يمكن أن يتنا



تتبع لموصول بيا إلى الصورة التي ينبغي أن تكون عميو في ضوء ىذه المعايير أو القيم. وىذه 
  .البحوث تسمى بالبحوث الوصفية المعيارية أو التقويمية

تستخدم البحوث الوصفية بأنواعيا المختمفة لجمع البيانات والمعمومات أساليب ووسائل  سابعا: 
 متعددة: مثل المالحظة، والمقابمة، واالختبارات، واالستفتاءات، والمقاييس المتدرجة، وغيرىا.

 القاعدة األساس ىي أن الباحثين ال يقدمون في الدراسات الوصفية مجرد اعتقادات ثامنا: 
خاصة، أو بيانات مستمدة من مالحظات عرضية أو سطحية، كما أنيم ليسوا مجرد مبوبين أو 
مجدولين، ولكنيم يجمعون األدلة عمى أساس فرض أو نظرية ما، ثم يقومون بتبويب البيانات 
وتمخيصيا بعناية، ثم يحممونيا بعمق، في محاولة الستخالص تعميمات ذات مغزى تؤدي إلى 

 تقدم المعرفة.
 تاسعا: الخطوات التي يقوم الباحثون في المنيج الوصفي: 
 الشعور بالمشكمة، وجمع بيانات تساعد عمى تحديدىا، والتأكد من وجودىا الحقيقي.( 1)
 تحديد مالمح وخصائص الظاىرة أو المشكمة والتعرف عمى الجوانب غير الواضحة منيا( 2)

 لدراستيا.    
 الخاصة بموضوع الدراسة.وضع التساؤالت أو الفرضيات ( 3)
 تحديد متغيرات المشكمة وطبيعة العالقات بين ىذه المتغيرات.( 4)
 تحديد نوع وطبيعة المعمومات المطموبة.( 5)
 تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة التي ستجرى عمييا الدراسة مع توضيح حجم ىذه( 6)

 العينة وأسموب اختيارىا.     
 البيانات أو إعدادىا. اختيار أساليب جمع( 7)
 وضع قواعد لتصنيف البيانات تتسم بعدم الغموض، ومالءمة الغرض من الدراسة، والقدرة ( 8)

 عمى إبراز أوجو التشابو أو االختالف أو العالقات ذات المغزى.    
 تقنين أساليب جمع البيانات.( 9)
 بشكل دقيق.القيام بمالحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمة ومميزة ( 11)
 وصف النتائج وتحميميا وتفسيرىا في عبارات واضحة محددة.( 11)
 حادي عشر: أضاف الباحثون عدة مالمح أخرى لممنيج الوصفي يمكن إجماليا فيما يمى: 
 من وماذا وأين ومتى وكيف (. أنو يجيب عن األسئمة ) (1)
منة وراءه ىي دراسة أنو يعرف أيضا بالبحث اإلحصائي عمى أساس أن الفكرة الكا (2)

الترددات، والمتوسطات وغيرىا من الحسابات اإلحصائية، وتوفر اإلحصاءات الوصفية عرض 
البيانات عمى شكل رسوم بيانية، وىى األسموب الشائع المستخدم من قبل الباحثين لتنظيم 

 وتمخيص البيانات الرقمية التي يتم جمعيا من السكان والعينات.



ي ييدف لجمع البيانات دون زيادة أو نقصان، ودون أي تالعب بسياق أن البحث الوصف (3)
البحث، بمعنى أن عامل التحكم والتالعب في سياق ىذه البحوث منخفض وغير تدخمي ويتناول 

 األحداث كما ىي في صورتيا الطبيعية.
أن التعبير عن النتائج في البحوث الوصفية يختمف حسب طبيعة المشكمة فيمكن عرض ( 4)
 لنتائج بأي من الطريقتين الكمية أو الكيفية، أو من كمييما معا.ا
تتنوع الدراسات الوصفية من حيث مستوى تعمقيا، من جمع المعمومات واإلحصاء البسيط  (5)

أو الوصف البسيط لمظاىرة إلى تنظيم العالقات بين ىذه المعمومات ودراسة تأثير عامل معين أو 
 أكثر عمى النتائج.

بحث الوصفي ىو األسموب األكثر استخداما واألكثر مالئمة في دراسة الظواىر أن ال (6)
اإلنسانية واالجتماعية حيث يصعب إخضاع بعض الظواىر لمتجريب والمختبر فتبقى الدراسات 

 الوصفية ىي األسموب الوحيد لدراسة ظواىر عديدة.
ست أبحاثا بمعنى الكممة يرى بعض الباحثين أن الدراسات الوصفية ىي أعمال عممية ولي (7)

ألنيا تقدم وصفا وتفسيرا لواقع ما معين ولكنيا ال تتعمق لمكشف عن الطريقة التي تؤثر بيا 
العوامل المختمفة عمى ظاىرة ما أو الكشف عن مقدار تأثير كل عامل عمى ىذه الظاىرة كما 

 يحدث عادة في البحوث التجريبية.
ييا البحوث الوصفية والتي يجب عمى الباحث مراعاتيا: من األسس المنيجية التي تستند إل( 8)

التجريد والتعميم. ويعنى التجريد "عممية عزل وانتقاء مظاىر معينة من كل عام ممثال في ظاىرة 
معينة ". والغرض من ىذا العزل ىو تمييز خصائص وسمات الظاىرة المدروسة، بسبب التداخل 

عية. أما التعميم فيو عممية ِاستخالص أحكام تصدق عمى والتعقيد الذى تتسم بو الظواىر االجتما
مختمف الفئات المكونة لمظاىرة محل الدراسة عمى أساس معيار مميز. والمشكمة ىنا ىي أن 
الدراسات الوصفية تناقش غالبا ظواىر محددة بزمان معين ومكان معين، وليذا يكون من 

 مان إلى أخر ومن مكان إلى أخر.الصعب تعميم نتائجيا ألن ىذه الظواىر تتغير من ز 
( يبالغ بعض الباحثين في التقميل من أىمية الدراسات الوصفية وذلك استنادا إلى األسس 9)

 التالية:
الخشية من اعتماد الباحث عمى معمومات خاطئة نتيجة ألخطاء مقصودة أو غير مقصودة  - أ

في مصادر المعمومات سواء أكانت مصادر بشرية أو مادية كالسجالت واآلثار والوثائق. عمى 
 أن ىذا النقد يمكن أن يتضاءل كثيرا إذا اىتم الباحث بفحص وثائقو فحصا دقيقا قبل أن يعتمدىا.

ماالت تحيز الباحث في جمع البيانات وميمو إلى مصادر معينة تزوده بما يريد ويرغب احت - ب 
نسانية غالبا ما يكون  وليس بما ىو حقيقي، وذلك ألن الباحث يتعامل مع ظواىر اجتماعية وا 

 طرفا فييا، وىذا النقد يتضاءل أيضا بوعي الباحث وموضوعيتو.



ية غالبا ما يتم عن طريق عدد من األفراد الذين أن جمع المعمومات في الدراسات الوصف - ت 
يساعدون الباحث في ىذه العممية، وتتأثر عممية جمع المعمومات بتعدد األشخاص الذين 
يجمعونيا وبأساليبيم المختمفة في الحصول عمييا مما يجعميا عرضة لمنقد وعدم الدقة، وىذا النقد 

يو عمى طريقة جمع المعمومات ويقنن يتضاءل أيضا إذا استطاع الباحث أن يدرب مساعد
 أساليبيم في البحث.

أن إثبات الفروض في الدراسات الوصفية عممية صعبة وذلك ألنيا تتم عن طريق  - ث 
المالحظة وجمع المعمومات المؤيدة والمعارضة لمفروض دون أن تتاح الفرصة الستخدام التجربة 

ات الوصفية عن طريق المالحظة يقمل من في إثبات ىذه الفروض، فإثبات الفروض في الدراس
قدرة الباحث عمى اتخاذ القرار، فالباحث قد ال يستطيع مالحظة كل العوامل أو يغفل بعضيا أو 

 ال يستطيع التوصل عمى إثباتات كافية أو شواىد كافية مما يعيقو عن إثبات فروضو أو نفييا.
 
 
 


