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 مرطمحات ومفاهيم البحث 
مؽ واجب إذ أن بحث أو دراسة،  ألييعج تحجيج السفاهيؼ والسرظمحات أمخًا ضخوريًا 

الباحث عشج صياغتو لمسذكمة تحجيج السفاهيؼ التي سيدتخجميا، وكمسا كان تحجيج السفاهيؼ 
كفاار التي يخيج الباحث التعيرخ دقيقا، سيل عمى القخاء الحيؽ يتابعؾن البحث إدراك السعاني واأل

  .يختمفؾا كفي كفيؼ ما يقؾلأن  عشيا، مؽ دون 
بحثو وإجخاءاتو،  أىجافيحجد الباحث السعاني والسفاهيؼ التي تتشاسب أو تتفق مع أن  ال بجو 

مخجعي يدتخجمو كفي التعامل مع مذكمة  إطاروتعخيف السرظمحات يداعج الباحث كفي وضع 
استعارىا مؽ باحثرؽ  إذامرادر تعخيفات مرظمحات بحثو  إلى شارةبحثو، وتشبغي مشو اإل

ما سيدتخجمو البحث مؽ مرظمحات  إلىىحا إضاكفة ، خاصة بو تيحجد تعخيفاأن  آخخيؽ، أو
تاؾَن مؤقتًا أن  ويسكؽ .يؾضح مفيؾمو ليا كفي السبحث الشغخِي مؽ بحثـوأن  عمى الباحث أخخى 

مكانيا الحي يعتاده الباحثؾن  إلىم بحثو لتشقل الحقًا كفي مؾاضع استخجاميا لتداعجه عمى تقج
 لعل مؽ الؾاجب عمى الباحث االلتدام بو ىؾ تحجيج معشى كل مفيؾمو  .كفي صجر البحث

التي يدتعرؽ بيا كفي  جانب قيامو بتعخيف السرظمحات العمسية إلىيدتخجمو كفي بحثو 
ؽ بحلػ مؽ التعيرخ عسا يخيج قؾلو بظخيقة يتسكَ  إذتحميالتو، ألنَّ مثل ىحا وذاك خجمة لو ولقخائو، 

واضحة وسميسة بحرث ال يشذأ بعجىا ججل حؾل ما يعشيو بيحه السفاهيؼ أو يقرجه مؽ تمػ 
نتيجة لعجم  الخأيالججل واالختالف كفي  أساسكثرخًا ما يكؾن و  السرظمحات الفشيَّة والعمسية
يتختب عميو كفيٌؼ خاطئ ليحا مسا قج  ،مؽ مفاهيؼ وتعابرخ إليووضؾح الباحث فيسا يخمي 

لمتعيرخ عؽ األكفاار والسعاني  اإلندانالتي يدتعرؽ بيا  والسفيؾم ىؾ الؾسرمة الخمدية ،الباحث
 .السختمفة بغية تؾصرميا لمشاس، والسرظمحات ىي أدوات تحرخ السفاهيؼ وتقمِِّريا وتحجدىا
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يختمففا المفيففنم عففط المرففطما مففي ان المفيففنم وخةففد عمفف، الرففنرة الحىنيففة  أمففا و 
ممكف  المرطما ميخةد عم، الجاللة المفظية لممفينم  ةما ان المفينم أسبق مفط المرفطما 

ويشبغي التأكرج عمى ان السفيؾم ليذ ىؾ السرـظمح، انسـا ىـؾ  مفينم مرطما وليذ العكذ
ظمح كفي ذىؽ الستعمؼ، وليحا يعتيخ التعخيـف بالامسـة أو مزسؾن ىحه الامسة وداللة ىحا السر

السرظمح ىؾ الجاللة المفغية  لمسفيـؾم . وعمـى ذلـػ يسكـؽ القـؾل ان كمسـة الرـالة مـاىي اال 
مرــظمح لسفيــؾم يشــتد عــؽ ادراك العشاصــخ السذــتخكة بــرؽ الحقــائق التــي يؾجــج كفريــا   التايرــخ 

ذــيج والدــالم. والحــد مرــظمح لسفيــؾم معــرؽ يشــتد وقــخاءة القــخان وال يــام والخكــؾد والدــجؾد والت
والظــــؾاف حــــؾل الاربــــة السذــــخكفة،  كــــاإلحخامعــــؽ ادراكشــــا لمعشاصــــخ السذــــتخكة بــــرؽ السؾاقــــ  

والدــعي بــرؽ الرــفا والســخوه والؾقــؾف بعخكفــات والشــدول بالسددلفــة والــخجؼ والحمــق او التقرــرخ. 
 ى أوجو الذبو كفالسالحظ مع كمستي الرالة والحد انو تؼ التعخف أواًل عم

  :المفينم
سية، عاىخة معرشة أو شرئًا معرشًا أو يسثل السفيؾم باعتباره مجسؾد السفخدات المغؾية األسا

الغاىخة التي  إلى إشارتوالسفيؾم يتحجد بقجر  أيإحجى الخرائص لمذيء السحكؾر ومعشاه، 
ويكتدب بعجه  .كل مؾضؾد عمسي لو مفيؾمو الحي يتسرد بوأن  وعميو يسكؽ القؾل .يسثميا

وتتعمق بظييعة شيء معرؽ الح يقي حرؽ يتعامل معو برفتو مؾضؾعة لفاخة معرشة تؾجو الفيؼ، 
وغالبًا ما تسكششا ىحه العالقة مؽ ترشيف الغؾاىخ بؾاسظة  .األخخى  باألشياءأو عالقاتو 

 .السالحغة والؾقائع السرجانية، وىي ضخورية لعسمية التعسيؼ
مط  إليواصطالح يعبخ عط مكخة مجخدة وتخةيب منطقي وتم التنص    بأنوسفيؾم ويعخف ال

مقبنل ومتفق  بأنولمنظمة والخبخات المتخاكمة  ويتدم مي أغمب األحنال خالل المالحظة ا
وتبخز أىمية المفينم وتحجوجه بجقة مي  عميو مط قب  عجد ةبيخ مط العمماء والباحثيط.

ويقنم بإرشاد المنضنعية  ومتطمبات المنيج العممي وأحج شخوطالبحنث ةننو يمث  أحج 
 .بتجميعيا وتحميميا أنناع الحقائق التي يقنم إل،الباحث 

قيستيا مؽ السعاني والرؾر السذتخكة التي يخسسيا األكفخاد ليا،  واألشياءوتاتدب الحقائق 
ويتفقؾن عمريا كفي اليرئة الؾاحجة. وىحه السعاني والرؾر تراغ كفي شكل رمؾز ذات داللة، 

ىحه الخمؾز بحرث تدتجعي ىحه الخمؾز بسجخد ذكخىا السعاني والرؾر، وكحلػ يتؼ استجعاء 
بسجخد ذكخ السعاني والرؾر التي تعيخ عشيا. ونغخًا الختالف ىحه الخمؾز ودالالتيا باختالف 
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يتؼ التعيرخ عؽ الخمد  كفإنوالعمؾم، حرث أصبح لال عمؼ أو مجال عمسي رمؾزه الستسردة، 
لال عمؼ ن أ ؛ وليحا يقال دائساً  Conceptودالالتو أو معشاه كفي السجال العمسي الؾاحج بالسفيؾم 

 األكفاارلحلػ يعامل السفيؾم وسرمة رمدية يدتخجميا الباحث لمتعيرخ عؽ  ؛مفاهيسو الخاصة
بالقجر الحي يقجم فيو الغاىخة  إالالشاس. وال يكتدب السفيؾم معشاه  إلىوالؾقائع بيجف تؾصرميا 

 التي يسثميا. 
التي يجرسيا  شياءاأليعخف أن  لاي يتسكؽ الباحث مؽ بشاء خظؾات بحثو يقتزي مشوً

ويتعامل معيا تمػ التي تذكل مريارًا لسشيجية الباحث واتجاىات بحثو. وال يكتدب التعخيف 
والترؾرات الحىشية  األكفاارعيخ عؽ مزسؾن الغؾاىخ الفعمية، وليذ  إذا إالمؾضؾعرتو، 

 والعذؾائية التي يتؼ استالليا مؽ مرادر متبايشة ومتشاقزة. 
مجسؾعة كمسات تعيخ عؽ كفاخة عامة تتعمق بظييعة شيء معرؽ أو ن السفيؾم كمسة أو إ

، وغالبًا ما تسجنا ىحه الفاخة بسقؾلة لترشيف الغؾاىخ، وىي تعتيخ األخخى عالقاتو باألشياء 
استخجام عجد مؽ السفاهيؼ والسرظمحات الدائجة كفي العمؾم  كفإنضخورية لعسمية التعسيؼ. وليحا 
السدتخجمة كفي البحث ىؾ لغخض بيان اليجف السقرؾد مؽ السعشية بالبحث، أو السفاهيؼ 

الحي أصبح عمسًا قائسًا بحاتو، لو مبادئو ومجاالتو  اإلعالماالستخجام السحكؾر وخاصة كفي 
يسخ عيخ مفاهيؼ أن  ومشيجو التي تحجد ترؾراتو العمسية. والتحكؼ كفي ىحه السرظمحات يجب

 كفإنلسبكخة يتسردون بكثاكفة مذاىجة التمفديؾن، كفي السخحمة ا األطفالأن  كفعشجما نقؾل .دقيقة
الجمؾس أمام  إلىالتمفديؾن يذرخ  إلىاستخجام مفيؾم كثاكفة السذاىجة كفي بحؾث التعخض 

التمفديؾن لفتخات طؾيمة مقارنة بالاثاكفة الستؾسظة أو السحجودة. ويعجُّ غسؾض السفاهيؼ أو عجم 
الت التي تؤثخ أيزًا كفي أسالرب دراسة االتفاق عمى تعخيفات محجدة ليا، مؽ أبخز السذك

الغؾاىخ العمسية ومعالجتيا وتظؾيخ البحث العمسي كفي السجاالت العمسية السختمفة. ولحلػ يعتيخ 
التعخيف أمخًا ضخوريًا ومالزمًا لمسفيؾم حرث يتؼ مؽ خاللو االتفاق عمى السحجدات الخاصة 

 .ت العمسية التي تقؾم عمى بشاء السفاهيؼبكل مفيؾم لتأكرج االتفاق حؾل التعسيسات والتفدرخا
تثيرت السفاهيؼ كفي البحث، لزسان غخضرؽ أساسررؽ األول  تثيرت  إلىويعسج الباحث 

السفاهيؼ الشغخية الخاصة بالبحث، تمػ التي يأخح بيا الباحث دون غرخىا كي يتجشب 
مع مشظق البحث االعتخاضات التي تأتي مؽ الباحثرؽ الحيؽ يحسمؾن وجيات نغخ تختم  

تثار حؾل البحث والسفاهيؼ التي يعتسجىا أن  تجشب الباحث التداؤالت التي يسكؽ أيواتجاىاتو، 
وكي يتجشب الباحث، كفزاًل عؽ ذلػ تاخار السفيؾم السعشي أيشسا اقتزت الزخورة. والغخض 

  .جىا الباحثوالسقاييذ التي يعتس اإلجخاءاتتمػ التي تيرؽ  اإلجخائيةالثاني تثيرت السفاهيؼ 
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 ويقدم الخبخاء التعخيف إل، ننعيط رئيدييط: 
السعشى كسا  إلىتعخيف السفيؾم مؽ خالل بشاءات لفغية تذرخ  أي  التعخيف االصطالحي -1

نقج شجيج كفي االستخجام نغخًا لشجرة االتفاق عمى الخؤى  إلىويتعخض ىحا الشؾد  .يخاه الباحث
 يؼ أو السرظمحات.الخاصة بالسفاخيؽ أو الباحثرؽ لمسفاه

 اإلجخاءات  ويقرج بو التعخيف الحي يحجد السفيؾم مؽ خالل سمدمة مؽ اإلجخائيالتعخيف  -2
ال ياس أو السعايخة. أو التعميسات أو العسميات التي تذخح وجؾد السفيؾم مؽ خالل سمدمة 

 ية، التجخييية أو التظيي وبرفة خاصة عشجما يتعامل الباحث مع ىحا السفيؾم خالل البحؾث
 .أو خالل مالحغتو لحخكة ىحا السفيؾم وعالقاتو واتجاىاتو

 عسمية تعخيف مفيؾم بأنيا اإلجخائية  يسكؽ تعخيف ،ةواإلنداني العمؾم االجتساعيةوكفي 
الشغخي قاباًل لمتسررد أو ال ياس بؾضؾح وكفيسو مؽ مشظمق  السفيؾمغامض بحرث يربح 

لتر  ما  -السفيؾمعسمية تحجيج امتجاد  إلىالسالحغات التجخييية. وبسعشى أشسل، كفإنيا تذرخ 
ما تعشي اإلجخائية وضع تعخيفات إجخائية وتعخيفات  اً وكثرخ  .مشو وما ليذ كحلػ يسثل جدءً 

 .نغخية
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