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 مقدمة 

يتطلب إجراء البحث الناجح التخطيط والتنفيذ المناسبين. في حين أن هناا  الديياي مان ااساباب 
وراء إكمال البحث بنجاح، فإن اختيار أفضال منججياب بحاث هاو أحاي أكقار ال ارارا  والجوانب 

 .صدوبب وإرباًكا

نظًرا ان بحق  سيحيي أنواع ااساليب التي تتبدجا ، فمن ااهميب بمكان اختياار منججياب البحاث 
يسمح ل  االختيار الصاحيح  .جمع البيانا  الدلمي ليعم عمل  والطرق التي تستخيمجا من أجل

لـ منججيب البحث الدلمي بجمع المدلوما  المطلوباب وتح ياا ااهايال النجا ياب لليراساب. ةكيفياب 
 اختيار منجج البحث الدلمي(

 أهمية اختيار أفضل منهجية بحثية

يتم تحييي منججيب البحث الدلمي قبل إجراء البحث. ويسااعي االختياار الصاحيح لمنججياب البحاث 
في تحييي النجاح والجوية الشااملب ليراسات  البحقياب وتوقي جاا. عالوة علا، ذلا  ، فاإن التدارل 

 .ا بشكل أكقر فداليبعل، طرق البحث المستخيمب في اليراسا  الساب ب يتيح ل  فجمج

 ما هي األنواع المختلفة لمنهجية البحث؟

بنااًء علاا، طبيدااب بحقا  ، ومدااايير مجااال البحاث ، والتطبي ااا  الدمليااب ، يمكنا  اختيااار أفضاال 
 .منججيب لبحق 

 أوالً: البحث النوعي

لناوعي يستخيم البحث النوعي البيانا  التي ال يمكن قياسجا عيييًا. بمدن، آخر ، يركا  البحاث ا
 .عل، الكلما  وااوصال والمفاهيم والمدت يا  واافكار وغيرها من ااشياء غير الملموسب

 ثانياً: البحث الكمي

يستخيم البحث الكمي البيانا  الرقميب واإلحصا يب. ي يس المتغيرا  ويتح اا مان النظرياا  أو 
 .الفرضيا  الموجوية

 ثالثاً: البحث القائم على األساليب المختلطة

يحاول البحث ال ا م عل، ااساليب المختلطب إجراء بحث نوعي وكمي عل، حاي ساواء. يساتخيم 
البحث النوعي الستكشال الموقل وتطوير نماوذ  محتمال للفجام ، والاذس ي سام، أيًضاا اإلطاار 
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المفاااهيمي ، قاام يسااتخيم ااساااليب الكميااب الختبااار هااذا النمااوذ  تجريبيًااا. ةكيفيااب اختيااار ماانجج 
 لدلمي(البحث ا

 عوامل يجب مراعاتها قبل اختيار أفضل منهجية بحث لدراستك

 أوالً: طبيعة البحث الخاص بك

كاال بحااث ، بغاار النظاار عاان نوعاام ةنااوعي أو كمااي أو مخااتلط( ، لاام غاارر ونجااج مختلفااان 
يساعيان في حل سؤالم. لذل  ، فإن الدامل الر يسي لتحييي منججيب البحث التاي يجاب اعتمايهاا 

  .طبيدب أهياف  البحقيب وأهيافجا وأس لب البحثيدتمي عل، 

 ثانياً: معايير مجال البحث

يتضاامن االختيااار المناسااب لمنججيااب البحااث الخاصااب باا  أيًضااا التاايقيا والنظاار فااي ااساااليب 
المساااتخيمب مااان قبااال بااااحقين آخااارين فاااي التخصاااد أو اليراساااا  ذا  ااهااايال وااهااايال 

 .المماقلب

ن من نفس التخصصاا  نجًجاا منججيًاا مشاترًكا أو مجموعاب مان ااسااليب. غالبًا ما يتبع الباحقو
في حين أن هذا ال يدني أنم يجب علي  اتباع ال طيع ، إال أنم يجب علي  عل، ااقل التفكير فاي 

 .هذه ااساليب وت ييم م اياها لصالح بحق 

 ثالثاً: الجوانب العملية للمنهجية

ست يم تصميًما بحقيًا أكقر صرامب من الناحياب الدلمياب ، ال  في حين أن مدظم ااساليب المنججيب
يمكن التغاضي عن فرد ال يوي التي يتم مواججتجا عمليًا. ومان قام ، فمان ااهمياب بمكاان ت يايم 
منججيب البحث الخاصب ب  عل، أساس التطبيا الدملاي فاي الظارول التجريبياب. ةكيفياب اختياار 

 منجج البحث الدلمي(

 منهج البحث العلمي األفضل كيفية اختيار

 الخطوة األولى: تحديد األهداف والغايات وسؤال البحث

مان الضارورس  قبل ال لا بشأن االستنتاجا  ، من المجم رسم مسار نحو نتاا ج حاسامب. لاذل  ،
أن تفجاام بوضااوح مااا تريااي البحااث عناام قباال اتخاااذ قاارار بشااأن كيفيااب البحااث. وااهاام تحييااي 
المتغيرا  التي يجب يراستجا للحصول عل، إجابب لسؤال البحث. سي وي  التمسا  باالمتغيرا  

 .إل، النتيجب النجا يب

 فعاليةالخطوة الثانية: إحالة الدراسات ذات الصلة والمنهجية المستخدمة ب



نظًرا لوجوي طرق ال حصار لجاا إلجاراء البحاوث ، ف اي ال تكاون جميدجاا مخصصاب ليراسات . 
علوة عل، ذل  ، قي يكون تحييي أفضل منججيب بحث أمًرا صدبًا إذا لم تكن عل، يراياب باالنجج 
الذس يتبدم باحقون آخرون في مجال . لاذل  ، مان الضارورس قاراءة اايبياا  ذا  الصالب فاي 

 .لبحث الخاد ب  قم ت ييم منججيتجا بناًء عل، الجيوى وال يويمجال ا

 الخطوة الثالثة: هيكلة الخطة وإيجاد الموارد إلجراء البحث

في حين أن مجال البحث قي يكون هو نفسم ، لكن قي ال تكون طري اب تجمياع البياناا  كاذل . قاي 
وبدضجا يمكن الدقور عليم علا، اإلنترنا  ، والابدر ا خار قاي  يكون بدضجا مضيدب للوق  ،

يحتااا  إلاا، يراسااب مييانيااب ، أو قااي يكااون مكلفًااا. لااذل  ، ماان الضاارورس أن تبنااي قاارار  بدااي 
 .التفكير في قيوي جمع البيانا  هذه أيًضا

 الخطوة الرابعة: كتابة منهجية البحث بالتفصيل ومراجعتها

لدلمي المخصصب إلجاراء البحاث الخااد با  ، يجاب عليا  تايوين بدي اختيار منججيب البحث ا
جميع الدمليا . يجب أن تتضمن الوق  الت ريبي والمواري التي قي تستغرقجا كل خطوة. يسااعي 

 .هذا في فجم النجج الذس سيتخذه بحق  وإعياي  للد با  في طري م إل، نتا ج حاسمب

  

 دأسباب اختيار منهجية البحث العلمي بشكل محد

 أوالً: يجب عليك اختيار منهجية البحث النوعي لألسباب التالية

 .يستخيم النجج االست را ي والذاتي. علوة عل، ذل  ، تتبن، نجًجا مفتوًحا ومرنًا .1
 .البحث النوعي يبني النظريا  .2
 .يمكن جمع البيانا  المستنية إل، الكلما  من خلل الم ابل  ومجموعا  التركي  .3
عيناا  صاغيرة ويساتخيم ت نياا  تحليال البياناا  النوعياب مقال تحليال  يدتمي عل، أحجاام .4

 المحتوى والتحليل المواضيدي وما إل، ذل . ةكيفيب اختيار منجج البحث الدلمي(
  

 ثانياً: يجب عليك اختيار منهجية البحث الكمي لألسباب التالية

تتبنا، نجًجاا مغل ًاا  يستخيم الانجج االساتنتاجي والانجج الموضاوعي. باإلضاافب إلا، ذلا  ، .1
 .ومخطًطا للغايب

 .البحث الكمي يختبر النظريا  .2
 .يمكن جمع البيانا  الرقميب من خلل المسوحا  أو تجارب ااجج ة المدمليب .3



 .يدتمي عل، أحجام عينا  كبيرة ويستخيم ت نيا  تحليل البيانا  اإلحصا يب .4

 خاتمة

ث الدلمااي اافضاال، مااع ذلاا  فماان قااي يباايو أن أهاام شاايء فااي البحااث هااو اختيااار ماانجج البحاا
تااذكر أن اختيااار  .الضاارورس مراعاااة الدواماال ااخاارى التااي تااؤقر علاا، إكمااال البحااث بنجاااح

 .منججيب البحث اانسب وتنفيذها الصحيح هو ما ييفع بحق  للنجاح

 

 

https://www.enago.com/academy/choose-best-research-methodology/
https://www.enago.com/academy/choose-best-research-methodology/

