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I. تعريف المنهج الوصفي: 
     يعتبر المنيج الوصفي من بين المناىج الكثيرة االستعمال في الدراسات اإلنسانية 

واألدبية واالجتماعية باعتبار تنوع ظواىرىا، وصعوبة التجريب فييا، وصعوبة التحميل بطرق 
يستخدم المنيج الوصفي في دراسة األوضاع الراىنة من حيث " لذا . عممية ومنطقية بحتة

ومعناه أن المنيج ييتم بدراسة . خصائصيا، أشكاليا، وعالقاتيا، والعوامل المؤثرة في ذلك
حاضر الظواىر واألحداث، وىذا ال ينفي أّنو يشمل كذلك التنبؤ لمستقبل الظواىر التي 

أما ىدفو األساسي فيو فيم الحاضر ووصفو بتوفير بيانات كافية لتوضيحو وفيمو . يدرسيا
ثم إجراء المقارنات وتحديد العالقات بين العوامل وتطوير االستنتاجات من خالل ما تشير 

ويقوم المنيج الوصفي عمى رصد ومتابعة دقيقة لظاىرة أو حدث معين بطريقة . إليو البيانات
كمية أو نوعية، في فترة زمنية معينة أو في عّدة فترات، من أجل التعرف عمى الظاىرة أو 

الحدث من حيث المحتوى والمضمون، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد عمى فيم الواقع 
 .1"وتطويره

II. أساليب المنهج الوصفي : 
يحدد الباحثون في المناىج طرقا مختمفة لتطبيق المنيج الوصفي، ويختمف ذلك وفق طبائع 

شكالياتيا وأىدافيا، ومن بين تمك األساليب ما يمي  2:تمك البحوث وا 

 : الدراسة المسحية .1
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إّن الدراسة المسحية تتضمن جميع البيانات لعدد كبير من الحاالت بقصد تشخيص 
وتختمف ىذه . أوضاعيا أو جوانب معينة من تمك األوضاع، دون االقتصار عمى حالة واحدة

الدراسات فيما بينيا من حيث مجاليا أو سعة موضوعيا، فمنيا ما يمتد عمى أّمة بأكمميا 
والدراسة . ومنيا ما يقتصر عمى مادة واحدة، أو مرحمة دراسية معينة، ومنيا ما يقع بينيما

المسحية ىي عبارة عن تسميط الضوء عمى عدد كبير من المباحث والفروع المتعمقة 
ويستخدم أسموب .بالموضوع، من دون التفصيل الكثير في جزئياتو في الكثير من الحاالت

 3:المسح غالبا بيدف
 وصف الوضع القائم لمظاىرة بشكل تفصيمي ودقيق. 
  مقارنة الظاىرة موضوع البحث بمستويات ومعايير يتم اختيارىا لمتعرف عمى

 .خصائص الظاىرة المدروسة
 تحديد الوسائل واإلجراءات التي من شأنيا تحسين وتطوير الوضع القائم. 
 :دراسة العالقات .2

     ييدف ىذا النوع من الدراسات إلى استقصاء العالقات بين الحقائق التي يتم جمعيا 
لغرض الوصول إلى تبّصر أعمق عن ىذه الحقائق، ثم تقدير طبيعة الوضع القائم بشكل 

 .أفضل لمموضوع قيد الدراسة
 :الدراسة االرتباطية .3

إّن ىذا النوع من الدراسات يفيد في تقدير العالقة بين متغير أو أكثر من ناحية، وفي 
وىذه الدراسات تفيد التنبؤ غير أّن العالقة . التعرف عمى مدى ىذه العالقة من ناحية أخرى

بين المتغيرات ال تعني عالقة سبب ونتيجة، ألّن، وكما ىو الحال بالنسبة لمبحوث في العموم 
اإلنسانية واالجتماعية والتربوية، نفس األسباب قد ال تؤدي إلى نفس النتائج، فاألمر ليس 

 .كما ىو في العموم الدقيقة
 :الدراسة التطويرية .4

                                                           
. 49، ص(أسسو، مناىجو وأساليبو، إجراءاتو)ربحي مصطفى عميان، البحث العممي 3



إّن الدراسة التطويرية ال تتناول الوضع القائم لمظواىر والعالقات المتداخمة بينيا فحسب، بل 
تتناول أيضا التغيرات التي تحدث لمظواىر عبر الزمن، أي في تطورىا عبر مراحل زمنية 

دراسات النمو التي تعنى بالتطور من مرحمة إلى : وىناك نوعان من ىذه الدراسات. متعّددة
أخرى أو من حالة إلى أخرى، لمموضوع أو الشيء قيد الدراسة، مثمما يظير ذلك في دراسات 

وىناك كذلك دراسات االتجاه، التي تعتمد عمى . عمم النفس حول النمو العقمي لدى اإلنسان
جمع المعمومات في أوقات مختمفة أو في حاالت مختمفة، الستقراء اتجاىات منيا، والتنبؤ 

ألن الشيء موضوع الدراسة قد يتطور عبر الزمن، لكنو . بما ُينتَظُر حدوثو في المستقبل
كما ىو الحال . يأخذ، مع ذلك اتجاىات مختمفة، تممييا أسباب معينة في المراحل المختمفة

في موضوع الشخصية، فيي نامية عبر الزمن، لكنيا، قد ال تتوقف عمى نمط أو سموك 
 .واحد

 4:وتوجد تصنيفات أخرى لمدراسات الوصفية

 : أسلوب دراسة الحالة .5
ويقوم ىذا األسموب عمى جمع بيانات ومعمومات كثيرة وشاممة عن حالة فردية واحدة أو عدد 

محدود من الحاالت، بيدف الوصول إلى فيم أعمق لمظاىرة المدروسة، وما يشبييا من 
ظواىر، حيث ُتجمع البيانات عن الوضع الحالي لمحالة المدروسة وكذلك عن ماضييا 

ومع أن . وتستخدم دراسة الحالة في الكثير من األحوال كمكّمل لمدراسات المسحية. وعالقاتيا
مثل ىذا األسموب يؤدي إلى كشف كثير من الحقائق والمعمومات الدقيقة عن الحالة 
المدروسة، إال أّن ما يتم التوصل إليو من نتائج ال يمكنو تعميمو عمى جميع الحاالت 
 .األخرى، إال في حالة التوصل إلى نفس النتائج من عدد كاف من الحاالت المماثمة

 : أسلوب تحليل المحتوى .6
يقوم ىذا األسموب عمى وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة أو مسموعة من خالل 

وعادة يتم تحميل المضمون من خالل اإلجابة عمى أسئمة . تحديد موضوع الدراسة وىدفيا
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معينة ومحّددة مسبقا، حيث تساعد اإلجابة عمى ىذه األسئمة في وصف وتصنيف محتوى 
 .المادة المدروسة بشكل يساعد عمى إظيار العالقات والترابطات بين أجزاء ومواضيع النص

 

III. المنهج الوصفي والبحوث األدبية: 
     يستعمل المنيج الوصفي بشكل واسع في الدراسات األدبية، خاصة في تمك المتعمقة 

بتسميط الضوء عمى ظاىرة فنية معّينة أو خاصية من خصائص الخطاب األدبي النثري أو 
الشعري، وكذلك فيما يتعمق بالقضايا النقدية من خالل اآلراء المختمفة حول فكرة أو موقف 

لى . معين وتختمف أساليب معالجة تمك البحوث بالنظر إلى طبيعة الموضوع المدروس وا 
ويتميز المنيج الوصفي بمحاولة اإلحاطة بالموضوع من جوانبو . اإلشكالية المطروحة

براز الخصائص المتعمقة بو، وكذا العالقات المختمفة التي  المختمفة، بالمالحظة والتحميل، وا 
 .تربط بين جزئيات الموضوع أو الظاىرة ذاتيا، كما تربطو بالعوامل الخارجية المحيطة

     عند دراسة أغراض الشعر الجاىمي، عمى سبيل المثال، فإّنو ال بّد من المعرفة الكافية 
البحوث األدبية " ألّن . بأشعار الجاىميين، وببنية قصائدىم، والبيئة التي أنتجت ذلك الشعر

تقوم عمى استقراء الحقائق الجزئية واستنباط الحقائق الكمية والقضايا العامة، وال ُيراد 
باالستقراء جمع الحقائق المفيدة وغير المفيدة، فدائما ال بّد من االنتخاب واالختيار واالنتقاء، 

وال بّد أيضا من االستقصاء الدقيق واإلحاطة التامة بكل الحقائق المتصمة بالبحث األدبي 
ولذلك كان ينبغي عمى الباحثأن . ونصوصو الجزئية، حتى يكون الوصول إلى الحقائق الكمية

. يبدأ بجمع األمثمة والنصوص ويصنفيا حسب الموضوعات التي يتناوليا في بحثو
 .5"واالستقراء ركيزة أساسية لتفادي الوقوع في أحكام وتعميمات خاطئة مسبقا

     وتتميز الدراسات الوصفية في األدب أو في أي مجال كان، بأّنيا تيتم بالموضوع المراد 
البحث فيو في لحظة آنية ثابتة، فإذا أردنا دراسة الشخصية في رواية معّينة فإّننا نيتم 

بموضوع الشخصية بشكل عام في الخطابات الروائية، في مفاىيميا المختمفة، ونيتم ثانيا 
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بالرواية قيد الدراسة في إطار بنية الشخصية فييا، أي نيتم بالنص الموجود بين أيدينا وفي 
ولعل ىذا البحث ال ينفي التطرق إلى تمك العالقات التي تربط الشخصية . لحظة وجوده

 .بالعناصر السردية األخرى في الرواية ذاتيا

 


