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: مزاحم انبحث االجتماعي 

  المرحلة التحضمرلةة -1
  .حتديد امغرض من املسح وحتديد اميلاط امرئيس ية وامفرؾية اميت يش متل ؿوهيا امححر 

 امخرشية ، واجلغرافية ، وامزماهية : حتديد جماالت امححر 

 حتديد الأدوات امالزمة  املس خخدمة دلؽ امحياانت

ؿداد خعة امـمل امليداهية وكيفية هتيئة خامـي امحياانت     اؤ

ؿداد جممتؽ امححر نوخـاون مؽ امحاحثني  اؤ

 

  المرحلة الضي اضلةة -2
ؿداد امخـواميت نوحاحثني امليداهيني   اؤ

  .ثدرية ابحيث امليدان 

ؿداد اجملمتؽ مـموية املسح   االثطال ابملححوزني ، واؤ

ما ؾن ظريق امحاحر هفسَ أأو تخـيني مرشف ملك مٌعلة   االؤرشاف ؿىل أأؾٌلل امحاحثني امليداهيني اؤ

مراحـة امحياانت اميت جتمؽ يوما تـد يوم حىت ميكن ثاليف الأخعاء امليداهية 

حطائيا ، ثمت تـد الاىهتاء من مجؽ امحياانت ويمت فهيا مراحـة امحياانت اميت مجـت نوخبأكد من حصهتا  وثطييفِا وثحويهبا متِيدا نوخـامل مـِا اؤ

 

  المرحلة النهاضلةة -3
ههيا املسوح من خالل امخلرير اههنايئ نومسح  ؾرض اميخاجئ  .اميت اىهتت اؤ

 تيان مدى ثعاتق اميخاجئ املخحطل ؿوهيا مؽ اميت اكهت مس هتدفَ وفق خعة املسح 

ماكهية اسدامثر اميخاجئ وامخوضيات ؿوهيا جراز وهجة هؼر امحاحر ابمًس حة لأية احنرافات أأجرزُا اميخاجئ املـروضة مؽ تيان اؤ  .اؤ
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: املزحهت انتحضرييت 

  فلرة سيمت رشح لك فلرة ثشلك مخسط  [ 12 ]ثخكون ُذٍ املرحةل من. 

 

 : مشكهت انبحث و صياغتها اختيار (1
.  ػ يحدأأ امححر تخحديد امِدف واخذيار مشلكة خديرة ابدلراسة 

 ػ وميكن ضياغة ُذٍ املشلكة يف شلك جساؤالت حمددة

 . ػ ويخحمت ضياغة ُذٍ املشلكة  ضياغة دكيلة حىت حكون كاتةل نوححر 

ىل امرتاث هبدف مساؿدثَ وحتديد امحياء اميؼري اذلي س يـمتد ؿويَ يف ثوحيَ  ػ وجية حتديد ما يريد مـرفذَ ؾن املشلكة وامِدف وامرحوع اؤ

ىل  كيفية ثياول امححوث امساتلة نومشلكة  امححر وامخـرف اؤ

 :حتديد املفاهيم  (2
.  ػ جية ؿىل امحاحر أأن حيدد تدكة ووضوح مـىن لك مفِوم من املفِومات امـومية اميت يس خخدهما يف امححر

:-يلدم امحاحر هوؿني من امخـريفات ملك مفِوم من املفِومات اميت يس خخدهما يف حبثَ ويهػ    

:  امخـريف اجملرد

و مهزة اموضل تني امححر وتني اميؼرية الاحامتؾية و اس خخدام مفِومات أأخرى أأكرث ثساظة أأو أأكرث كراب من الأش ياء املالحؼة ُو . ُو

:-  امخـريف االؤحرايئ 

 . ُو اذلي حيدد املفِوم ابس خخدام ما يددؽ يف مالحؼخَ أأو كياسَ أأو جسجيهل ويعوق ؿىل املؤرشات امـيًية  أأو احملسوسة اميت هالحؼِا

و اذلي حيدد هوع املادة اميت س يجمـِا امحاحر ؾن ظريق املالحؼات املحارشة أأو غري املحارشة  ا وكيفية مجـِا، ُو  ومطادُر

يـين امخـريف االؤحرايئ  

ىل يشء ميكن مالحؼخَ  .نومخغريات حرمجة ما ُو جمرد اؤ

ىل احملسوس  وثـد ُذٍ يخضح أأهيا ؾيدما حناول ثـريف املفِومات املس خخدمة يف امححر فبأهيا يف ُذٍ احلاةل هلوم تـموية هًذلل فهيا من اجملرد اؤ

راي يف امححر الاحامتؾي  امـموية يف حد ذاهتا حزاء حُو

 :انفزوض انعهميت  (3
ىل ضياغة امفروض وخاضة يف امليادين اميت اراتدُا امحاحثون من  تـد الاىهتاء من اخذيار وضياغة املشلكة وحتديد مفِوماثَ الأساس ية فبأهَ يًذلل اؤ

ىل درخة ؿامية من امخعور امـومي   .كدل واميت وضوت فهيا امححوث اؤ

ا يف حبوث  أأما يف امليادين اميت ال حزال خديدة فميكن أأن يلوم امحاحر تدراسات اس خعالؾية جساؿد ؿىل اس خًداط امفروض اميت ميكن اخذحاُر

. اتمية

ىل كسمني أأساس يني نتو :- كس مي أأهواع ادلراسات الاحامتؾية اؤ

ىل امخحلق من ضدق أأو خعا فرض ما :اميوع الأول . ويمتثل  ثشلك واحض يف ادلراسات امخجريخية .  هيدف اؤ

ىل جمرد وضف حللائق كامئة :اميوع امثاين ىل فرض ميكن امخحلق مٌَ يف دراسة اتمية أأو اؤ ىل امخوضل فلط اؤ ويمتثل يف ادلراسات .  هيدف اؤ

 .وادلراسات اموضفية -  الاس خعالؾية 

 (همم جية امخفركة تني هوع ادلراسة اميت يلدهما امعامة ) : وميكن اهمتيزي تني ادلراسات الاس خعالؾية واموضفية وامخجريخية اكمخايل
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 . كل ادلراسات اميت ثخـرض ملوضوؿات خديدة مل يعركِا امحاحثون من كدل   ت:ادلراسات الاس خعالؾية يه

ىل ضياغة املشلكة ضياغة دكيلَ متِيدا مححهثا مذـملا يف دراسات اتمية  .وهتدف اؤ

 يه ثكل ادلراسات اميت جس هتدف ثلرير خطائص ػاُرة أأو موكف مـني ثغوة ؿوية ضفة امخحديد  :ادلراسات اموضفية 

حاكم من ادلراسات الاس خعالؾية واموضفية : ادلراسات امخجريخية   حمتزي تبأهنا أأكرث ضحعا ودكة واؤ

. ويف ُذٍ ادلراسات يلوم امحاحر تطياغة امفروض امس حخية وحياول امخحلق من ضدق أأو خعا ُذٍ امفروض

خاابت ختميًية ؿىل جساؤالت ادلراسة وامفروض ؾحارة ؾن ؿالكة مذوكـَ ومكن مل يمت امخبأكد من حصهتا تني :-امفروض امـومية   ؿىل اؾخحار أأهنا اؤ

.  مذغريين أأو أأكرث

 . ؿىل اؾخحار أأهَ كضية ثـرب ؾن وحود ؿالكة تني مذغريين أأو أأكرث وحمتزي تبأهنا كاتةل مالخذحار االؤمدرييلي:و ثـرف أأيضًا 

  فكٍر مددئية حرتط تني امؼاُرة موضوع ادلراسة وتني امـوامل املرثحعة هبا أأو املسخدة مِاا تبأهَ  :و ثـرف أأيضاً 

. فكٍر مددئية حرتط تني مذغريين أأحداٌُل مس خلل والآخر اتتؽ:  ؾحارة ؾناأأو تبأهَ

 :-أأمهية امفروض يف امححر امـومي

هنا   :- اؤ

 حتدد ُدف امححر 

زحات أأو رفظ املضااي   ثلود امحاحر حنو اؤ

ههيا امحاحر من امحداية ىل ػواُر خديدة مل يوخفت اؤ  .حرشد امحاحر اؤ

 .ثـد امفروض املطدر امرئييس مرفظ أأو كدول اخلطائص الاحامتؾية يف ؿمل الاحامتع

 .جساؿد ؿىل ثعوير اميؼرايت امسوس يوموحية 

  :-أأمه وػائف امفروض يف امححر الاحامتؾي

 .جساؿد ؿىل ثوحيَ امحاحر حنو امحياانت اميت جية احلطول ؿوهيا ميجية ؿىل جساؤالت امححر أأو ثفسرٍي

 ثفيدٍ أأزياء امخحويل. وتعريلة سومية. جساؿد امحاحر ؿىل حرثية امحياانت امالزمة نوححر  حرثيدا مٌعليا

ظار مٌاسة الؤماكهياثَ . جساؿد امحاحر ؿىل حتديد جمال حبثَ ووضـَ يف اؤ

 :-مطادر امفروض 

ؾن ظريق  )  (خيال امحاحر) (اخلربة امشخطية  ) (زلافة اجملمتؽ  ) (امـووم الأخرى ) (جمال ختطص امحاحر  )جس خًدط من ؿدة مطادر مهنا 

(. ابس خخدام هخاجئ امححوث امساتلة كفروض نوححر( ) الاس خًذاج امليعلي) – ( احلدس) _( امخخمني  ) (املالحؼة املحارشة

 :-رشوط ضياغة امفرض

: ُياك زالث ضـوابت أأساس ية ثلف يف ضياغة امفروض امـومية اجليدة

ملام امحاحر ابالؤظار اميؼري ملوضوع امححر  . ؿدم اؤ

ضـف امللدرة ؿىل الاس خفادة من ُذا االؤظار اميؼري تعريلة مٌعلية 

 . ؿدم مـرفة امحاحر ابمعرق املخاحة اميت متكٌَ من ضياغة امفروض تدكَ

 :- جية ؿىل امحاحر مراؿاهتا ؾيد ضياغة امفرض امـومياميت رشوط ال

حرائيا وحرمجة ما ال ميكن مالحؼخَ مبؤرشات .جية أأن حكون املخغريات حمددة وواحضة  وامخبأكد من املخغري املس خلل واملخغري املـمتد ميكن ثـريفة اؤ

  .أأمدرييلية  ميكن مالحؼهتا وكياسِا 

ملام امحاحر ابمرتاث اميؼري وامححيث يف موضوع دراس خَ وما يرثحط  تَ من موضوؿات أأخرى  .جية أأن يكون امفرض تـد اؤ
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زحات حصخَ أأو خعئَ  ذا اكذىض  الأمر . جية أأن يكون امفرض حمدودا حبير حيرص هوع املادة أأو الأدةل امالزمة الؤ وأأال يخطف ابالجساع امشديد واؤ

ىل ٍلوؿَ من الأس ئةل امفرؾية املرتاتعة   .توضؽ سؤال مدسؽ جية جتزئة امسؤال وامفرض اؤ

 .جية أأن يكون امفرض مـلوال وخاميا من امخياكظ وكاتال مالخذحار

 :حتديد وىع اندراست أو منط انبحث (4
 يخحدد هوع ادلراسة ؿىل أأساس مس خوى املـوومات املخوفرة دلى امحاحر وؿىل أأساس امِدف امرئييس نوححر 

ذا اكن ميدان ادلراسة خديدا يل اؤ  ( كشفية(امليام تدراسة اس خعالؾية اضعر امحاحر اؤ

ذا اكن املوضوع حمدداً ؾن ظريق ادلراسات امساتلة  .مخلرير خطائص امؼاُرة  وحتديدُا حتديدا كيفيا أأ مكيا امليام تدراسة وضفية يف امليدان أأمكن اؤ

ذا اكن امليدان أأكرث دكة وحتديدا   .أأن يلوم تدراسة جتريخية نوخحلق من حصة امفروض امـومية اس خعاع امحاحر واؤ

 ختوو من امفروض: فادلراسات الاس خعالؾية يرثحط تيوع ادلراسة ويالحغ أأن وضؽ امفروض

ذا اكهت املـوومات املخوفرة دلى امحاحر متكٌَ من ذكل ادلراسات اموضفية كد ثخضمن فروضايف حني أأن    اؤ

هَ من امرضوري أأن ثخضمن فروضا دكيلةأأما   حبير ثدور ادلراسة تـد ذكل حول حماوةل امخحلق من حصهتا ادلراسات امخجريخية فاؤ

(جية امخفركة تني مهنج امححر و أأداة امححر  ) حتديد املىهج أو املىاهج املالئمت نهبحث (5  

ىل   امعريلة أأو امكيفية اميت يددـِا امحاحر يف دراسة املشلكة موضوع امححر :يشري مفِوم املهنج اؤ

و جيية ؿىل املكمة الاس خفِامية كيف؟   .ُو

. املسح الاحامتؾي ، واملهنج امخارخيي ، ومهنج دراسة احلاةل ، واملهنج امخجرييب : ومن املياجه اميت جس خخدم يف امححوث الاحامتؾية 

: حتديد األداة أو األدواث انالسمت جلمع انبياواث (6
 . اموس يةل اميت جيمؽ هبا امحاحر امحياانت اميت ثوزمَ :يه الأداة 

 . وجيية ؿىل املكمة الاس خفِامية مب أأو مباذا؟

 املالحؼة ، والاس خخيان ، وامللاتةل ، وملاييس امـالكات الاحامتؾية :وغامحا ما يس خخدم امحاحر ؿددا كحريا من أأدوات مجؽ امحياانت من تيهنا 

ىل امحياانت االؤحطائية ؿىل اخذالف أأهواؾِا  وامرأأي امـام ، وحتويل املضمون ، ابالؤضافة اؤ

اويخوكف اخذيار امحاحر ملأداة امالزمة دلؽ امحياانت ؿىل ؾوامل كثرية   ؛ فدـظ أأدوات امححر ثطوح يف تـظ املواكف والأحباث ؾهنا يف غرُي

 اس خخدام املالحؼة املحارشة ؾيد مجؽ مـوومات ثخطل ثسووك الأفراد امفـًل حنو موضوع مـني وكد يؤثر موكف املححوزني من امححر مثال يفضم

 مثال كد يرفظ املححوزني االؤخاتة ؿىل أأس ئةل امحاحر ، ومن مث يخـني اس خخدام املالحؼة يف مجؽ امحياانت : يف ثفضيل وس يةل ؿىل وس يةل أأخرى 

 حىت يدرس امؼاُرة من مجيؽ هواحهياكد يـمتد امحاحر ؿىل أأداة واحدة دلؽ امحياانت ، وكد يـمتد ؿىل أأكرث من أأداة 

  ،حتديد اجملال انبشزي نهبحث (7
 .وذكل تخحديد جممتؽ امححر اذلي كد يخكون من مجةل أأفراد أأو ؿدة حٌلؿات ، ويخوكف ذكل ؿىل املشلكة موضوع ادلراسة 

 حتديد اجملال املكاوي نهبحث (8
 وذكل تخحديد امليعلة أأو امحيئة اميت جترى فهيا ادلراسة 

 حتديد اجملال انشمىي نهبحث (9
وذكل تخحديد اموكت اذلي جتمؽ فيَ امحياانت ويخعوة ذكل امليام تدراسة اس خعالؾية ؾن الأشخاص اذلين ثخكون مهنم امـيية مخحديد اموكت 

 مجؽ امحياانت من امليدان  و املياسة دلؽ امحياانت مهنم

 تصىيف انبياواث وتفزيغها وتبىيبها    (10



  
 

 5صفحة  الـــغـــــــــــــــدراء
 

 .تـد مراحـة امحياانت جية ؿىل امحاحر أأن يطيف امحياانت يف وسق مـني يديح وضوح اخلطائص امرئيس ية 

ىل فئات حبير ثوضؽ مجيؽ امفئات املدشاهبة يف فئة :وامخطييف ىل حرثية امحياانت وثلس ميِا اؤ وتـد الاىهتاء من معوية هيدف امحاحر من وراهئا اؤ

و ما يخوكف ؿىل ؿدد الاس امترات اميت مجـِا امحاحر امخطييف ما ابمعريلة اميدوية أأو الآمية ُو   ؿىل امحاحر أأن يفرغ امحياانت اؤ

حطاء الاس خجاابت ثحدأأ معوية ثحوية امحياانت يف خداول ثس يعة أأو مزدوخة أأو مركحة وتـد ثفريف امحياانت  . واؤ

 حتهيم انبياواث وتفسريها  (11
حطائيا ههيا ، وحتديد ادلرخة اميت ميكن أأن ثـمم من امرضوري تـد خدوةل امحياانت وحتويوِا اؤ  الؤؾعاء ضورة وضفية دكيلة نوحياانت اميت مت امخوضل اؤ

 هبا هخاجئ امححر ؿىل اجملمتؽ اذلي أأخذت مٌَ امـيية 

 ويس خـني امحاحر يف ذكل ابلأسامية االؤحطائية  اخملخوفة

  جية أأن يفرس امحاحر اميخاجئ اميت حطل ؿوهيا حىت يكشف ؾن امـوامل املؤثرة يف امؼاُرة املدروسة وتـد الاىهتاء من امخحويل االؤحطايئ

ههيا امحاحر  ا من امؼواُر ، وتدون امخفسري ال فائدة نوحلائق اميت ثوضل اؤ  .وامـالكات اميت حرتط تيهنا وتني غرُي

 كتابت تقزيز انبحث  (12
 ثخضمن أأمور زالزة ويه

 أأمه اميخاجئ  

 وامخوضيات

 . وامخوضيات امللرتحة 

ميَ من هخاجئتـد الاىهتاء من ثفسري امحياانت يل املراء ما ثوضل اؤ   ثحدأأ خعوة كخاتة امخلرير ؾن امححر ، وهبذٍ اخلعوة يس خعيؽ امحاحر أأن ييلل اؤ

ههيا كٌل يس خعيؽ أأن يلدم تـظ الاكرتاحات وامخوضيات وأأن حكون حمددة ،  اميت خرج هبا من امححر ومِا ضةل وزيلة ابميخاجئ اميت أأمكن امخوضل اؤ

 .حتديدا دكيلا

ميَ من هخاجئ وتني ما يلرتحَ  من حوول نومشالكت اميت أأسفرت ؾهنا ادلراسة تدون مدامغة أأو حشو وثخجىل همارة امحاحر يف امرتط تني ما ثوضل اؤ

 .أأو ثعويل 

 

  مه انضزوري أن يسري انبحث

وفلا حلدود مـيية من اموكت وامخاكميف ، وأأن يضؽ امحاحر جرانجمًا زمٌيًا نوخعوات اخلاضة جلك مرحةل مؽ مراؿاة امـوامل اميت كد ثـوق سري 

ضافة   من اموكت ؿىل سخيل احليعة%5امـمل واؤ

 أأما ؾن ثلرير املزياهية فيجة ؿىل امحاحر معل حسااب ملك اميفلات اميت يخعوهبا امححر 

 ٍ ؿداد تعاكة أأو خدول يخضمن خعوات امححر وميلأ ومضٌلن سري امـمل يف حدود اموكت واملال اخملطص ملك مرحةل من مراحل امححر ميكن اؤ

. امحاحر أأزياء امخيفيذ موحضا فيَ ما مت ثيفيذٍ جلك خعوة من خعوات امححر ، وما اس خغركَ ثيفيذ لك خعوة من وكت وهفلات 

 

تعايل أن يىفع بهذا انعمم مجيع أخىاوي انطالب ه أسأل
 [انــغـــدراء  ]واصز انعتيبي 

 


