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 المنهج الوصفي 

بقصد وصفيا وتفسيرىا يعد منيجا وصفيا  معاصرةكل منيج يرتبط بظاىرة  
بينما المنيج المرتبط بالماضي يعتبر منيجا تاريخيا. وبناء عمى ىذا يصبح المنيج 
الوصفي اشبو ما يكون بإطار عام تقع تحتو كل البحوث التي تصف الظاىرة فقط 

ويمكن تعريف المنهج الوصفي بأنه اسموب من اساليب التحميل )البحث المسحي( 
رتكز عمى معمومات كافية ودقيقة عن ظاهرة او موضوع محدد عبر فترة او الم

عممية يتم تفسيرها   فترات زمنية معمومة وذلك من اجل الحصول عمى نتائج 
يحظى المنيج  اذ . المعطيات الفعمية لمظاهرةمع  مبطريقة موضوعية تنسج

كبيرة من الدراسات  الوصفي بمكانة خاصة في مجال العموم االنسانية، حيث أن نسبة
الوصفي يالئم  والبحوث االنسانية المنشورة ىي وصفية في طبيعتيا، وان المنيج

تعنى  العديد من المشكالت في العموم االنسانية اكثر من غيرىا. فالدراسات التي
 بتقييم االتجاىات، أو تسعى لموقوف عمى وجيات النظر، أو تيدف إلى جمع

ووسائمو،  فراد، أو ترمي إلى التعرف عمى ظروف العملالبيانات الديمغرافية عن األ
ليس سياًل،  كميا أمور يحسن معالجتيا من خالل المنيج الوصفي. والمنيج الوصفي
لألشياء. إنو  كما قد يبدو، فيو يتطمب أكثر من مجرد عممية وصف الوضع القائم
والتأكد من  بةككل مناىج البحث العممي األخرى يتطمب اختيار أدوات البحث المناس

البيانات والخروج منيا  صالحيتيا، وكذلك الحرص في اختيار العينة والدقة في تحميل
عددًا من المشكالت الخاصة  باالستنتاجات المناسبة. ومع ذلك فإن لممنيج الوصفي



استخدام االستبيانات أو المقابالت  بو دون سواه. فدراسات تقرير الحالة التي تمجأ إلى
االستجابة ليا. فالكثير من االستبيانات  ع البيانات تعاني من نقص فيكوسائل لجم

ألخر. كما أن األشخاص الذين يطمبون لممقابمة  المرسمة لألفراد قد ال تعود لسبب أو
وبذلك يفقد الباحث الكثير من البيانات التي يمكن أن تأتي  قد ال يفون بالتزاماتيم،

 .منيم

بأنه ) طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته  ويمكن تعريف المنهج الوصفي
من خالل منهجية عممية صحية وتصوير النتائج التي يتم التوصل اليها عمى اشكال 

. وكما يخبرنا البحث التاريخي عما جرى في الماضي  رقمية معبرة يمكن تفسيرها (
 فان البحث الوصفي يخبرنا عما ىو موجود حاليًا؛ ولذلك يعنى المنيج الوصفي

بتحديد ووصف الحقائق المتعمقة بالموقف الراىن من اية ظاىرة أو مشكمة وذلك 
لتوضيح جوانب االمر الواقع بمسحيا ووصفيا تفسيريًا بداللة الحقائق المتوفرة. 
ولممنيج الوصفي "وظيفتو في وصف الظاىرة التي يدرسيا من خالل جمع المعمومات 

  أو كمية". عنيا ووصفيا بدقة ويقدميا بتعابير كيفية

إشكااًل ما أو  ويقوم المنيج الوصفي عمى استقراء المواد العممية التي تخدم
التحميل المرتكز عمى أسموب قضية ما وعرضيا عرضًا مرتبًا ترتيبًا منيجيًا باستخدام 

معمومات كافية ودقيقة عن الظاىرة أو الموضوع المحدد ومن خالل فترة أو فترات 
أجل الحصول عمى نتائج عممية ثم تفسيرىا بطريقة زمنية معمومة وذلك من 

موضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعمية لمظاىرة، أو دراسة الحقائق الراىنة 
المتعمقة بطبيعة ظاىرة أو موقف أو مجموعة من الناس، أو مجموعة من األحداث، 

ا من أو مجموعة من األوضاع وذلك بيدف الحصول عمى معمومات كافية ودقيقة عني
دون الدخول في أسبابيا أو التحكم فييا. ويرتبط المنيج الوصفي بدراسة واقع 
األحداث والظواىر والمواقف واآلراء وتحميميا وتفسيرىا لغرض الوصول الى 
استنتاجات مفيدة، أما لتصحيح ىذا الواقع، أو تحديثو، أو استكمالو أو تطويره، وىذه 

 .يدف توجيو المستقبللمحاضر يست االستنتاجات تمثل فيماً 



ويعد الخالف بين عمماء المنيجية في تحديد مفيوم المنيج الوصفي اشد من 
اختالفيم في تحديد مفيوم اخر ، وذلك بسبب عدم اتفاقيم اساسا عمى اليدف الذي 

 يحققو المنيج الوصفي .

ويعدُّ المنيج الوصفي ركنًا أساسيًا من أركان البحث العممي فيو أول   
التي يقوم بيا الباحث عند ما يتناول دراسة ظاىرة ما من جية، وىو  الخطوات

األسموب الوحيد الممكن لدراسة بعض الموضوعات المتعمقة باإلنسان من جية ثانية 
. وال يقف ىذا المنيج عند وصف الظواىر أو الممارسات السائدة أو الواقع بل 

في تفسير الظواىر بما  يتجاوز كل ذلك لموصول إلى استنتاجات وتعميمات تسيم
يسمح بتغييرىا وتوجيييا نحو أىداف مطموبة . ويسمي بعض الباحثين ىذا المنيج 
بالمنيج الوصفي اإلحصائي وذلك الن الوصف يقترن دائمًا ببيانات إحصائية تجرى 
عمييا المعالجات اإلحصائية كحساب التكرارات والمتوسطات، واالنحرافات، 

ار تنظيم البيانات المتجمعة وتحميميا واشتقاق استنتاجات واالرتباطات . أي باختص
ذات داللة بالنسبة لممشكمة التي يعالجيا البحث. فيذا المنيج يعتمد عمى دراسة 
الواقع والظاىرة المدروسة و تصويرىا كميًا عن طريق جمع معمومات مقننة عن 

اول المنيج الوصفي المشكمة و تصنيفيا و تحميميا و اخضاعيا لمدراسة الدقيقة ويتن
الظاىرة النفسية )مثل القمق، الخوف، التسمط، االنطوائية، العدوانية( أو االجتماعية 
)دراسة العادات التقاليد و القيم...( وييدف إلى جمع أوصاف عممية كمية وكيفية 

دون أن يتدخل فييا من عن الظاىرة المدروسة كما تحدث في وضعيا الطبيعي، 
المترتبة عمييا، ويتم جمع  توضيح العوامل المتسببة فييا، والنتائجالباحث، من أجل 

 .البيانات المطموبة من خالل عدة أدوات وأساليب

وتتدرج البحوث الوصفية في مستويات ثالث ىي: أدناىا الوقوف عند الوقائع   
من ، و تكرارات حدوثيا كالتعرف عمى عدد المؤيدين القتراح ما  وعدد المعارضين لو

ل األسئمة الغير مباشرة التي تطرح عمى الرأي العام في منطقة معينة. يميو خال
مستوى أرقى من البحوث كالدراسات الوصفية التي تكشف االرتباط بين ظاىرتين أو 
أكثر، كالتعرف عمى العالقة بين المستوى التعميمي لمفرد وموقفو من إشراك المرأة في 



بات البرلمانية، عمى سبيل المثال . ويقترب االنتخابات أو ترشيح نفسيا لالنتخا
المستوى الثالث كثيرًا من اإلجراءات المتبعة في األسموب التجريبي من األمثمة  عميو 

 ،أن يختار الباحث مجموعتين إحداىما تكون مجموعة تجريبية و الثانية ضابطة
دون مجموعة موضع التجربة ويقارن بينيما من حيث تأثير احد العوامل عمى ال

  األخرى.

 ويقتضي عند استخدام المنهج الوصفي مراعاة االتي:

 ما االعتبارات التي ينبغي مراعاتيا عند استخدام المنيج الوصفي:

والضرورية لفيم وتفسير مشكمة البحث وىذا  المتوفرةجمع كافة المعمومات والبيانات  .1
يتطمب استخدام المصادر الثانوية من كتب ومقاالت وغيرىا. او استخدام المصادر 

 االولية مثل المقابالت او االستبيان او المالحظة .
ان تتوفر لدى الباحث القدرة والميارة الالزمتين الستخدام ادوات القياس والتحميل  .2

ومن اىم د استخدام االسموب الكمي في تحميل البيانات المناسبة وخاصة عن
 الميارات المطموبة القدرة عمى استخدام االساليب واالختبارات االحصائية المناسبة .

ومثال ذلك لو اراد الباحث ان يدرس معوقات البحث العممي بكميات االعالم فيتطمب 
من الباحث جمع المعمومات المنشورة وغير المنشورة حول الظاىرة ، ويقوم الباحث 

الباحثين في كميات االعالم في بتصميم االستبيان وتوزيعو عمى عينة ممثمة من 
م البرنامج االحصائي المناسب بيدف التأكد العراق ، ويتم تحميمو من خالل استخدا

 من صدق الفرضيات.

 خطوات المنهج الوصفي 

 االحساس بالمشكمة وجمع البيانات التي تساعد عمى تحديدىا. .1
تحديد المشكمة البحثية المراد دراستيا تحديدا دقيقا وصياغتيا عمى شكل  .2

 تساؤل رئيسي



صياغة فروض الدراسة والتي يمكن ان تجيب عن سؤال البحث بصورة مؤقتو  .3
 ومن ثم يبدأ الباحث بجمع المعمومات عنيا الى ان يتم اثباتيا او دحضيا

 اختيار العينة التي ستجري الدراسة عمييا وتحديد حجميا ونوعيا . .4
ان اختيار ادوات جمع البيانات والمعمومات المناسبة كالمقابمة واالستبي .5

 والمالحظة
 كتابة النتائج وتفسيرىا وتقديم التوصيات لعالج المشكمة. .6

 الوصفي :  إيجابيات المنهج 

بمعرفة واقعية محددة وكمية عن الكثير من الظواىر  الوصفي يمدنا المنيج .1
 .والقضايا والمشكالت التي تواجينا في مجاالت الحياة اإلنسانية كافة

وكل من لو اىتمام  المخطط السياسي والتربوي تحديد الواقع تحديدا كميا يفيد  .2
صانعو القرار  بنمو المجتمع وفق الرؤى السياسية واالجتماعية التي يراىا
سنين مضت( ) والفائدة ىنا تأتي من خالل متابعة ىذا الواقع في خط ورائي

 . إحداث التغييرفي وخط أمامي )سنين قادمة( وكال الخطين يفيدان 
المقارنات  مكن الباحث في بالد مختمفة من إجراءي  المنيج الوصفي استخدام   .3

مجال  في ضوء معرفة الواقع إزاء المشكالت والقضايا التي تيم الباحث وفق
 الباحث التربوي يستفيد من ىذا المنيج إذ يمده بواقع: تخصصو فمثاًل 

 رحمةالتربوية، نظم التعميم، ونوع المقررات، واألنشطة لكل م  المشكالت
  تعميمية وبذا تصبح لدى الباحث خريطة معرفية.

 أما الباحث السيكولوجي يستطيع في ضوء الخريطة المعرفية معرفة ما ييمو من
 قضايا ومشكالت في نمو التالميذ في المراحل المختمفة ونوعية المشكالت التي

ن نعد منيج وعميو يمكن أ .تواجييم ومعدل انتشارىا ويقارن ذلك باألقطار المتشابية
يمكن االستغناء عنو ولكن يمكن  البحث الوصفي منيجًا أساسيًا وضروريًا وال

 . اإلضافة إليو بمناىج بحث أخرى 



 الوصفي :  سمبيات المنهج 

حدوث تحيز لدى الباحثين حول كيفية اختيار مصادر محدده لجمع البيانات  .1
 وتفضيمو لبعض منيا

 من االفراد الذين يمثمون تجمع البيانات والمعمومات في البحوث الوصفية ان   .2
عينة الدراسة موضوع البحث وىذا يعني ان عممية جمع المعمومات تتأثر 

 . االشخاص واختالف آرائيم حول موضوع البحث بتعدد
يقوم المنيج الوصفي عمى دراسة معضمة مرتبطة بزمان ومكان محدد، مما  .3

 يجعل من الصعب تعمين النتائج 
يتم اثبات الفرضيات في البحوث الوصفية عن طريق المالحظة مما يقمل من  .4

 . قدرة الباحث عمى اتخاذ القرارات المالئمة لمبحث
معضمة البحث محدودية التنبؤ في المنيج الوصفي ، وذلك بسبب تعرض  .5

 لعدد من العوامل التي تغير منيا او تطورىا.
حصول الباحثين عمى معمومات خاطئة ، وذلك بسبب حدوث اخطاء عفوية  .6

 في مصادر جمع المعموماتاو غير مقصودة 
ولكن يمكن إثراؤه بوجود  ،ال يمكن االستغناء عن منيج البحث الوصفي .7

 . األرضية الفمسفية التي يقف عمييا راسخاً 
 


