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 احملاضرة االوىل
  المنهج العلمى فى البحث

 مقدمة
اسة موضوعاته ويتمثل هذا املنهج ىف عدة مراحل أو خطوات تبدأ باملالحظة وتنتهي بالتوصل إيل قوانني عامة تربط بني يصطنع العلم احلديث منهجاً لدر 

 الظواهر مروراً بوضع الفروض واختبارها تلك الفروض اليت توجه الباحث إىل نوعية البيانات واحلقائق اليت ينبغي إن يبحث عنها 
 ظة المالح -1  خطوات المنهج العلمي

 دور المالحظة  - أ
 يبدأ االستقراء العلمي  مبالحظة الظواهر على النحو الذي تبدو عليه بصورة طبيعية وتنصب املالحظة ىف كل علم من العلوم على جمموعة من -

 وعلمية مقصودة , بسيطة غري مقصودة املالحظة نوعان   -         الظواهر يتخذها العلم ميداناً له
 اليت يكون تدخل العقل فيها بسيطاً   املالحظة البسيطة وهى -
 بأهنا اليت ال هتدف إىل الكشف عن حقيقة علمية أو غاية نظرية واضحة  وتعرف املالحظة البسيطة -
 مالحظة مقصودة فيصل الباحث إىل تقرير حقائق علمية قد تتحول املالحظة البسيطة  إىل -
 كبرياً ىف إدراك العالقات اليت تربط بني الظواهرواليت يكون نصيب العقل فيها   املالحظة العلمية املقصودة -

 أهمية المالحظة العلمية   
  كلما زادت قوانني العلم ونظرياته كانت املالحظة العلمية أكثر دقة ووضوحاً  -  أمسى من املالحظة غري املقصودة فهي تتميز بوضوح الغاية -
  تعتمد على نظريات دعمتها حقائق العلم -باألجهزة املختلفة  ال يكتفي الباحث باحلواس ىف مالحظة الظواهر بل يستعني -

 التجربة  -ب
 اوهى مالحظة علمية حتت الضبط الناتج عن التحكم  من جانب الباحث فالباحث يستطيع أن يعدل الظاهرة حبيث تبدو ىف أفضل وضع صاحل لدراسته

 إىل وضع الفروض العلمية   توجه التجربة ىف املرحلة االوىل من البحث بتوجيه تفكري الباحث -
 ( تعد الفروض العلمية جمرد أفكار مبدائية تتولد ىف ذهن الباحث عن طريق املالحظة والتجربة )    وضع الفروض العلمية -2

 :مصادر صياغة الفروض 
 لسابقة تعتمد الفروض على قدرة الباحث على استغالل معلوماته ا   -   تعتمد الفروض على اخلربة السابقة للباحث -
 قد تأتى الفروض كاهلام مفاجئ نتيجة تفكريه املستمر حول الظاهرة اليت يدرسها  -

 بالرغم من أهمية الفروض إال إن هناك عدة مساوئ لها  -
 تبتعد بالباحث عن احلقائق اخلارجية ألهنا تعتمد على ختيل العالقات -أ 

 حتجب احلقائق وتشوهها   -ج      الفروض  وإمهال باقي( حتيز الباحث لفروضه ) تدعو إىل التحيز   -ب
 اختبار الفروض  -3

 وتعد من أهم مراحل البحث فالفرض ىف حد ذاته ال قيمة علمية  له مال تثبت صحته -
 جيب أال يتحيز الباحث لفروضه وان يستبعد الفروض اليت ال تؤيدها النتائج -
 خطأ احدمها حىت يتأكد من صدق األخر  إذا وجد الباحث أمامه فرضني متناقضني فالبد أن يربهن على  -

 الوصول إلى التعميمات العلمية  -4 
 .إذا أيدت التجارب واملالحظات العلمية صحة الفروض دون إن يوجد فرض أخر يناقضه فان الفرض الصادق ينتقل إىل مرحلة القانون  -
 ون واحد يطلق عليه قانون القوانني كلما تقدم العلم حاول اإلقالل من عدد القوانني املستقلة فيه والتوصل قان -
 الينتهى املطاف بالعلماء عند وضع القوانني العلمية فاكتشاف القوانني يدعو إىل وضع النظريات  -
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 احملاضرة الثانية
 خصائص التفكير العلمي 

 
 خصائص التفكير العلمي

 إىل اخلطأ أو يعوق قدرته على التوصل إىل احلقائق استبعاد املعلومات غري الصحية فعلى الباحث أن يطهر عقله من كل ما يقوده  -4
ضافة االعتماد على النتائج العلمية السابقة فالعلم له طبيعة تراكمية ونتائج البحوث السابقة  هي مقدمات للبحوث الالحقة وهناك إمكانية إل -2

 متغريات جديدة والكشف عن اجلوانب الغامضة 
صدر للمعلومات واحلقائق العلمية  فالباحث يستمد حقائقه من املالحظة احلسية املباشرة  وتتوقف النتائج اليت االعتماد على املالحظة احلسية كم -5

 يتوصل إليها على مدى مطابقتها للوقائع اخلارجية 
 ملفهوم ضبطا كمياً  حتويل الكيف إىل كم أو ما يعرف بالتكميم وختتلف العلوم ىف تقدمها بنفس املقدار اليت اختلفت فيه من حيث ضبطها -1
اهدين املوضوعية وهى معاجلة الظواهر باعتبارها أشياء خارجية هلا وجود مستقل  والشيء املوضوعي هو الذي تتساوى عالقته مبختلف األفراد املش -3

كما ينبغي أن تكون وان يستعني مهما اختلفت الزوايا اليت يشاهدون منها وجيب أن يتحرى الباحثون املوضوعية  ىف تناول الظواهر كما هي عليه ال 
 باملقاييس و األساليب اليت تتسم بالصدق والثبات  

قوم التجريد التجريد ويقصد به استنباط اخلصائص الىت تتميز هبا الظواهر او االشياء حبيث تتحول إىل أفكار أو مفاهيم تدرك بالعقل ال باحلواس  و ي -6
 إىل معىن عام ينطبق على أفراد النوع الواحد على إغفال السمات اجلزئية من اجل الوصول

) نماذج التعميم والكشف عن القوانني العامة اليت ختضع هلا مجيع احلاالت املتشاهبة واليت مل تدخل ىف إطار البحث  حيث يستعني الباحث ببعض ال -7
 ىف دراسته وتفيد التعميمات ىف االنتقال من املعلوم إىل اجملهول  ( العينة 

 تنظيم   فالبحث العلمي عمل منظم خيضع ملبادئ وقواعد ال -8
 البحث عن األسباب وهو ميل فطرى لدى االنسان لتفسري حدوث الوقائع وحماولة التحكم فيها   -9

 الشمولية واليقني فالعلم ال يتعلق باحلوادث الفردية وإمنا يدرس احلوادث  املتكررة -41
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 احملاضرة الثالثة
 دراسات االجتماعية المنهج العلمى فى الد حدو 

 مقدمه
دقيقة أمر ال ميكن عارض بعض العلماء تطبيق املنهج العلمى ىف الدراسات االجتماعية وذهبوا إىل إن دراسة الظواهر االجتماعية بإتباع األساليب العلمية ال

وبُعد الظواهر االجتماعية عن ,  وتعذر الوصول للقوانني  , ستحالة إجراء التجارب  وا’ تعقد املواقف االجتماعية  حتقيقه نظراً  لبعض األسباب املتمثلة ىف
  .واليت سنعرض هلا فيما يلي , وعدم دقة املقاييس االجتماعية,املوضوعية 

 تعقد المواقف االجتماعية
 :يرجع تعقد المواقف االجتماعية إلي 

 ية واالجتماعية والثقافيةحلياة االجتماعية لعدد كبري من املؤثرات النفسا ختضع -
 تتكون اجلماعات البشرية من جمموعات متنوعة من اإلفراد خيتلفون فيما بينهم ىف النواحي النفسية  -
 كما أهنم يتأثرون بالوسط االجتماعي الذين يعيشون فيه  -
 وخيضعون للمؤثرات اجلغرافية كاملوقع والسطح واملناخ واملوارد  -
 ت بالظروف االجتماعية والثقافية   كما أهنم يتأثرون ىف نفس الوق -
 نتيجة ملا سبق تصبح املواقف املرتتبة على هذا التعقيد أكثر تعقيدا   -
انت تبدو ىف والواقع انه ال ينبغي التسليم بتعقد املواقف االجتماعية تسليما مطلقاً  نظرا الن الظواهر الطبيعية ىف القرن احلادي عشر امليالدي ك -

 غموض وقد أمكن تبسيطها بفضل اجلهود اليت بذهلا العلماء طوال القرون املاضية غاية يف التعقيد وال
  إن التعقيد شيء نسىب فالظاهرة تبدو للناس معقدة أذا صعب عليهم فهمها أو إدراك حقيقتها -

 
 استحالة إجراء التجارب فى العلوم االجتماعية  -2

وىف نظرهم إن , االجتماعية   أن استخدام التجربة ىف العلوم االجتماعية أمر مستحيل يرى املعارضون ملبدأ تطبيق املنهج العلمي ىف العلوم  -
 وهذا أمر غري متوافر ىف الدراسات االجتماعية  , التجارب  تقوم على التحديد والضبط والتحكم من جانب الباحث 

عن غريها من العناصر مث يتحكم فيها صناعياً حىت ميكنه يقوم الباحث العلمي بتحديد عناصر الظاهرة اليت يريد دراستها ويعمل على عزهلا  -
 التوصل إىل الظروف املتماثلة مرة أخرى على اعتبار أن عوامل الزمان واملكان ثابتة ال تتغري   

رأيهم ال يصلح تطبيقه ىف ىف  -التجرييب  –فان هذا املنهج , وملا كان املنهج التجرييب يعتمد فكرة أن األمور املتماثلة حتدث ىف الظروف املتماثلة  -
 وال تتكرر بنفس الصورة وحيت إن أمكن تطبيقه فهو عدمي الفائدة , العلوم االجتماعية الن الظواهر االجتماعية فريدة ىف نوعها 

 إن عزل الظاهرة املتبع ىف املنهج التجرييب جيردها من داللتها االجتماعية والتارخيية وجيعلها غري ذات معىن    -
 

 :موقف المعارضين الستخدام التجربة فى البحث االجتماعي  الرد على
 أنه كما توجد التجارب الصناعية ىف املعمل فان هناك التجارب اليت حتدث ىف الطبيعة دون أن يسعى اإلنسان إىل هتيئتها -
 ىف أمهيتها عن التجارب اليت يقوم هبا الباحث العلمي إن التاريخ حافل بكثري من احلاالت اليت يستطيع الباحث إن يتخذها مادة لتجاربه واليت ال تقل  -
 أما عن الرأي القائل بان املنهج التجرييب ال ميكن تطبيقه ىف العلوم االجتماعية ألننا ال نستطيع   -
طبيعية  أمور خمتلفة ىف ظروف قد حتقيق الظروف املتماثلة مرة بعد أخرى فهو قول مردود عليه ألنه قد حَتُدُث ىف التجارب ال –ىف امليدان االجتماعي  –

 تبدو متشاهبة كما هو احلال ىف العلوم االجتماعية 
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 تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعية  -3
طبيعية أمر يرى املعارضون ملبدأ تطبيق املنهج العلمي ىف الدراسات االجتماعية  أن الوصول إيل قوانني اجتماعية دقيقة كما هو احلال ىف العلوم ال •

 :  املنال لعدة أسباب منها بعيد
وال يوجد اطراد  ختضع اجملتمعات املختلفة  للتغري االجتماعي  املستمر ولذا فان الظروف املتماثلة ال تظل على حاهلا خالل الفرتات التارخيية املختلفة -أ

 طويل املدى يصلح أن يكون أساساً للتعميم     
ية الذي ختضع له الظواهر الطبيعية وذلك بسبب احلرية اليت يتمتع هبا اإلنسان ىف سلوكياته ويستطيع اإلنسان ال ختضع الظواهر االجتماعية ملبدأ احلتم -ب

 السلوك    أن يغري سلوكياته ىف ضوء حالته النفسية وتبعاً للظروف احمليطة به لذا فمن املستحيل التنبؤ بالسلوك االجتماعي ووضع مبادئ عامة هلذا
 ,بة وضع القوانني الىت  تساعد على التنبؤ الصحيح ىف العلوم االجتماعية ذلك التأثري املتبادل بني التنبؤ واحلوادث املتنبأ هبا مما يزيد من صعو  -ج 

 (األسعار والبورصة )  
 الرد على القائلين  بتعذر الوصول إلى قوانين اجتماعية    
 عية تسري وفق قوانني ثابتة من املمكن اكتشافها والوصول إليها ال تتعارض سرعة التغري االجتماعي مع كون الظواهر االجتما -

 ال ينبغي أن يصرفنا التغري االجتماعي عن البحث العلمي   -
وإمنا خيضعون ملؤثرات البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية وهذه , فاألفراد ىف اجملتمعات ال يتصرفون بطريقة عشوائية  مبدأ احلتميةأما عن  -

 جتعلهم يسلكون سلوكاً معيناً ال ميكنهم أن حييدوا عنه املؤثرات
وإمنا يشرتط حلدوثه  توافر ظروف معينة , فمن شروط القانون العلمي أال يكون مطلقاً  التأثري املتبادل بني التنبؤات واحلوادث املتنبأ هباأما عن  -

 فإذا تغريت الظروف نكون بصدد حالة جديدة   
 ة عن الموضوعيةبعد الظواهر االجتماعي -4
وال ميكن دراستها بطريقة , يرى املعارضون ملبدأ تطبيق املنهج العلمي ىف الدراسات االجتماعية أن الظواهر االجتماعية مرتبطة باجلانب الذايت لإلنسان -

 ويتأثرون مبا يقومون بدراسته موضوعية نظراً الن الباحثون االجتماعيون أفراد يعيشون ىف اجملتمعات ويتفاعلون مع أوضاع احلياة ويؤثرون 
 : ميكن إمجال العوامل اليت تبعد الباحثني عن املوضوعية فيما يلي  -
 اليت تؤثر على نظرة اإلنسان لألمور فتجعله متحيزاً لرأى دون أخر أو متعصباً ألفكاره ومعتقداته  الدوافع الخاصة -أ

وبالرغم من ذلك يقبلها األفراد ويسلمون هبا  حبكم العادة , تمعات ليس هلا أساس علمي صحيح من األفكار اليت تنتشر ىف اجمل فكثير  تأثير العادة -ب
 ودون متحيص 

والعصر الذي يعيش فيه ؛ هذه املواقف وغريها  قد ,والطبقة اليت ينتمي إليها , فاملركز االجتماعي الذي يشغله الفرد   تأثير الموقف االجتماعي -ج 
 باحث من نتائج تؤثر فيما يصل إليه ال

وكثرياً ما ينظر للظاهرة اليت يدرسها ال كما هي بل على الوجه , فالباحث االجتماعي ال ميكن أن يتجاهل قيمه أثناء البحث عن احلقائق  تأثير القيم -د 
 الذي يريدها عليه 

 ية والواقع فإن املوضوعية املطلقة أمر عسري التحقق ىف البحث العلمي ىف الدراسات االجتماع -
 ورغبته فى إظهار الحقائق دون تحيز أو تعصب, وتتوقف الموضوعية فى البحث االجتماعي على ضمير الباحث 

 عدم دقة المقاييس االجتماعية -5
  ييرى البعض أن العلوم الطبيعية ختضع للقياس الكمي الذي يساعد على التنبؤ على خالف العلوم االجتماعية  اليت يغلب عليها الطابع الكيف -
بينما يكشف الطابع الكيفي عن وجود الصفة ومدى اختالفها , و يتميز الطابع الكمي بقدرته على كشف مقدار وجود صفة ما أو مستواها  -

 عن الصفات األخرى 
   كم أن العلوم الكمية قد مرت بالدور الوصفي , ولكن هذه الصعوبة ليست خطيرة فالطابع الكمي أو الكيفي ليس أصيال فى الظواهر 
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 احملاضرة الرابعة
  المدخل التكاملي في دراسة المجتمع

 مقدمه
عالت القائمة من الضروري أن يتجه الباحث االجتماعي وجهة تكاملية , فيحاول فهم الظواهر االجتماعية يف جماهلا االجتماعي والثقايف وعلى أساس التفا

  .ويف صورته الكلية ,  وعالقاته املتشابكة , عددة بأبعاده املت بينها لتكوين صورة حقيقية عن الواقع االجتماعي 
 :أسس الدراسة التكاملية 

  . الظواهر والنظم االجتماعيةيستند املدخل التكاملي إىل منوذج تصوري عضوي يقوم على النظرة الكلية للمجتمع على أساس الرتابط بني  -
  : ئيسيةوعن مكونات الظواهر االجتماعية فهي تتألف من عناصر ثالثة ر  

  .العنصر األول يتمثل يف املعاين والقيم واملعايري اليت تفرض نفسها على الظواهر& 
 خيضعون لتفاعل اجتماعي تنظمه املعاين والقيم واملعايري  –أفراد  –صر الثاين يتمثل يف جمموعة كائنات بشرية نالع& 
باألساس "ما ميكن تسميته  سد مبقتضاها ما حتمله املعاين والقيم واملعايري من رموز وهويتمثل يف الوسائل واألدوات املادية اليت تتجو العنصر الثالث & 

  " .املادي للمجتمع
 :   مستويات في ثالثة –استنادا إلى مكوناتها  –ويتحقق وجود الظواهر االجتماعية 

 ولوجي القائم يف عقل الفرد واجلماعة ياملستوى األيد& 
  التفاعل االجتماعي والعالقات املتبادلة بني أفراد اجلماعة املستوى السلوكي ويتحقق يف& 
  .ووسائل مادية   دواتأويه األساس املادي للمجتمع من حي الذي جتسده كل ما ياملستوى املاد& 

 رئيسية لظواهر الحياة االجتماعية الجوانب ال
 ذلك يرتتب عليو ,  اً وثيق أعضوي اً باطتر إهذه اجلوانب الثالثة ترتبط فيما بينها و ( اجلانب الثقايف , واجلانب االجتماعي , واجلانب الشخصي) تتمثل ىف و 

أن أي نظرية تحاول تفسير ظاهرة من ظواهر المجتمع دون أن تأخذ في االعتبار مكونات المجتمع وعناصر الثقافة : نتيجة منطقية هامة وهى 
  .والشخصية تعتبر نظرية قاصرة

, ترابط الظواهر االجتماعية فيما بينها  يلإو التصور االجتماعي لطبيعة اإلنسان ,  يلإىل اجملتمع اليت تستند إالنظرة الكلية تتأكد بناءاً على ماسبق و  -
إىل  حيث تفتت عناصر اجملتمع , وترجع ظواهر احلياة االجتماعية)ببناء اجملتمع وثقافته , وهى نظرة تتجنب القصور الذي يعرتى النظريات الذرية وارتباطها 

  ( .عامل واحد فقط
  :هناك صورتان هما   صور ترابط الظواهر االجتماعية -

قرتان الزماين بني العناصر االجتماعية والثقافية دون أن تقوم بينها وحدة املكاين أو اإل روأساسه التجاو :   الرتابط الذري للعناصر االجتماعية والثقافية& 
  .يف املعين ختلق رابطة منطقية 

 .بعض حبيث يؤثر كل عنصر منها يف غريه من العناصر العضها بب ويتسم بارتباط العناصر :رتابط ألنسقي ال& 
  :فكرة الترابط النسقى فيما يلي " هندرسون" يوضح و 
  .يتكون النسق من مجلة أجزاء متميزة  -4
  .ية األجزاء ويتأثر هبا يقوم بني هذه األجزاء نوع من االعتماد املتبادل حبيث أن كل جزء يؤثر يف بق -2
 يتألف النسق بصورته الكلية من كل هذه األجزاء  -5
توقف املؤسسة عن العمل , تعطل العمال , اخنفاض الدخول  :احرتاق مصنع يف جمتمع ما كان يتعيش منه جزء كبري من سكان هذا اجملتمع يرتتب عليه ف)

يت كانت تقوم خبدمة موظفي املصنع احملرتق , يفقد اجملتمع قدرته على جذب أصحاب العمل والعمال لبطالة يف املشاريع األخرى الا , قلة الطلب ,انتشار
 (.من اخلارج 
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  :أخرى  كما يأخذ الترابط بين الظواهر صورا  -
  .لطبيعة الوقائع االجتماعية  ضرورة مالئمة البناء المنهجي للعلوملسبيب والرتابط الوظيفي , ويرتتب على وجود هذين النوعني من الرتابط اكالرتابط -
  .ويتطلب ذلك استخدام األساليب اليت تعتمد على التصور املتكامل لعناصر الواقع االجتماعي -
لي إطار نرد إليه العناصر التي حللناها إا في الوقت ذاته في حاجة إننأننا إذا كنا في حاجة إلى تحليل الظواهر االجتماعية لفهمها , ف  بمعنى-

  .فقدت هذه العناصر داللتها , وهذا اإلطار هو الذي يتفق وأبعاد الدراسة التكاملية واال 
 أبعاد الدراسة التكاملية

سة مجيع نظرا ألن املدخل التكاملي يستند إىل منوذج تصوري عضوي نسقي ينظر إىل اجملتمع كوحدة متكاملة متماسكة , فال بد أن تتضمن أبعاد الدرا
  : واليت تتمثل ىف  جبوانبها املتعددةالوقائع االجتماعية 

  :البعد االيكولوجي  -1
تلك الظروف على  كل جمتمع عن غريه من اجملتمعات , ومدى تأثري من الضروري عند دراسة اجملتمع التعرف على الظروف اجلغرافية اليت متيز -  

 ة السائدة التوزيعات السكانية واألوضاع االقتصادية واألحوال االجتماعية والثقافي
 : البعد البشري  -2  
وأي تغري يف البناء الدميوجرايف  أو غري مباشر باجلانب الدميوجرايف ,  ال توجد ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو عمرانية إال وهلا اتصال مباشر -

  .كفيل بأن حيدث تغريات كبرية يف التنظيم االجتماعي القائم 
عالقتها باملوارد و الكثافة السكانية  حجم السكان , فئات السن , توزيع الذكور واإلناث ,: البناء الدميوجرايف يف اجملتمع من حيث لذا ال بد من دراسة  -

  .االقتصادية , معدالت النمو السكاين , نسب املواليد والوفيات , حجم اهلجرة الداخلية واخلارجية واآلثار املرتتبة عليها 
  : البعد االجتماعي -3
 ويتألف من اجلماعات والعالقات والظواهر والنظم واألنساق اليت يتألف منها اجملتمع -

ودراسة البناء الطبقي للوقوف على طبيعة ونوعية العالقات االجتماعية , ولذا ينبغي لتكوين صورة متكاملة عن اجملتمع دراسة اجلماعات الساللية والثقافية 
  وغريها  قتصادى والسياسي واألسري والرتبويلنظام االكا  ؛ لطبقات ,كما ينبغي دراسة النظم االجتماعية األساسيةالسائدة بني خمتلف اجلماعات وا

  :البعد الثقافي  -4
 وجتسد طرق التفكري والسلوك من خالل التفاعل ,تشتمل الثقافة على األفكار والعادات واملعتقدات والرموز وأمناط القيم وجوانب التكنولوجيا  -

 االجتماعي القائم على االتصال بني مكونات اجملتمع  
حيث أهنا توجه وتضبط سلوك األفراد يف املواقف االجتماعية ( املادية واملعنوية)لذا  ينبغي أن تتضمن الدراسة التكاملية للمجتمع كافة اجلوانب الثقافية 

 نتظامها من خالل الثقافةإكررة من التفاعل بني الناس , وهذه األمناط تأخذ شكلها و املختلفة , كما أن العالقات االجتماعية عبارة عن أمناط منظمة ومت
  :البعد التاريخي  -5
  .ال بد للباحث من الرجوع إىل املاضي لتعقب الظواهر االجتماعية منذ نشأهتا للوقوف على عوامل تغريها وانتقاهلا من حال إىل حال  -

  من املفكرين يف الشرق والغرب إىل استخدام املنهج العلمي يف دراسة اجملتمع وما فيه من ظواهر ومشكالت دعا عدد كبري       ((   خاتمة))  
 ستخدام املنهج االستقرائي واالعتماد على املالحظة والدراسة املقارنة اكان عبد الرمحن بن خلدون أول من دعا إىل ذلك وطالب ب  -
  .تنباط النظريات من احلقائق التارخيية وتطبيق منهج العلوم الطبيعية يف دراسة الظواهر اإلنسانية ودعا إىل اس خاهتم فيكو بفلسفة التاري -
  ر االجتماعيةهدعا كونت إىل استخدام املنهج الوضعي يف دراسة الظوا -
 ة اهتم دور كامي بدراسة الظواهر االجتماعية وطالب بتطبيق املنهج االستقرائي يف الدراسات االجتماعي   -
  .يقية مبري إشكالت االجتماعية دراسة اجته العلماء يف أمريكا منذ احلرب العاملية األوىل إىل دراسة الظواهر وامل -
  .حاول علماء االجتماع ابتكار مناهج جديدة يف دراسة اجملتمع وتطوير املناهج القدمية -
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 اخلامسةاحملاضرة 
 تصنيف مناهج البحث 

 ن البحثالتصنيف حسب الهدف م :أوال
 : تصنف البحوث حسب الهدف من إجرائها إلي -
  :البحوث المسحية  -1

 وهى البحوث اليت تستهدف البحث عن املتغريات وكيفية ارتباطها 
 لتوفري املعرفة حول املشكلة عندما جيهل الباحث الكثري عنها ة وتتم يف املراحل األوىل من تناول املشكل  -
 :  بحث في تكنيكات المنهج -2 

  وهى البحوث اليت هتتم بدراسة املناهج وأدواهتا واألساليب اليت ميكن استخدامها يف دراسة املشكالت والظواهر
  :بحث تطبيقي  -3
  . يف تناول املشكالت والظواهر وتطبيق املناهج واألدوات لتوفري البيانات الواقعية حول املشكالت والعملي ميلوهو البحث الذي يهتم باجلانب الع 
  : بحث نقدي اختباري -4 

فروض وهو البحث الذي يتناول فرضا أو جمموعة فروض بالدراسة الختبار مدى صدقها , ويتم إجراؤه للحسم بني املوقف النظري وما يستند إليه من 
  وبني معطيات الواقع اليت تكشف عنه الدراسة

بني فئاته وال يعطي حتديدا دقيقا لنوع املناهج املستخدمة يف علم االجتماع , وان كان له  والواقع أن مثل هذا التصنيف يتسم بنوع من اخللط والتداخل   
  . إسهام مميز يف إيضاح أنواع الدراسات

  :تصنيف المناهج في ضوء عملية التفكير  : ثانيا
ظاهرة يف ضوء البيانات املتاحة , وأمهية الرجوع للماضي , مث ويستند إىل منطق العملية العقلية يف تناول املشكلة ودراستها , وفيه يتم التأكيد على وصف ال

 جيتهد الباحث لصياغة تنبؤات معينة حول الظاهرة يف ضوء التناول التجرييب هلا 
  :تصنيف هويتني لمناهج البحث 

  : المنهج الوصفي-أ
تفسريا كامال , ويؤكد هويتين على ضرورة جتاوز مرحلة جتميع  ويهدف إىل توفري البيانات واحلقائق عن املشكلة أو الظاهرة موضوع البحث لتفسريها

  .البيانات مبحاولة تفسريها للوقوف على داللتها 
  :ويذهب هويتين إىل وجود مخسة مناذج للبحوث الوصفية تتمثل يف 

  البحث الوصفي طويل املدى * البحث املسحي    * 
   حتليل العمل والنشاط *   دراسة احلالة  * 
 لدراسات والبحوث املكتبية التوثيقية ا* 
  : المنهج التاريخي (ب
 وتفسري ظواهره  ضرويعتمد أساسا على ظواهر األحداث التارخيية ويستند إليها يف دراسة احلا  -
ا للوصول إىل الصورة الكلية حيث يتم حبث اجلزيئات التارخيية وحتديدها كمرحلة أوىل , مث يقوم الباحث بعد ذلك بالتأليف بني تلك اجلزيئات عقلي  -

 حول الظواهر التارخيية اليت يستند إليها يف تفسري ظواهر احلاضر 
  : المنهج التجريبي (ج
 بعضها بتغريات هبدف قياس التغريات اليت تطرأ عليها يف عالقتها ويستند أساسا إىل ملنطق التحكم والسيطرة على جمموعة من امل -
  .عتمد على البحث الدقيق القائم على وقائع مضبوطة , وعلى االستدالل االستقرائي التجرييب باستخدام هذه الوقائع وهذا املنهج عند هويتين ي -
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  :مداخل التفكير ونماذجه عند هويتني
  :وتتمثل يف ( لالرتباط بني مناذج التفكري واملداخل املنهجية لدراسة املشكلة)ميز هويتين بني عدد من مناذج التفكري 

  :المدخل الفلسفي أـ 
  وهى تلك الدراسات اليت تستهدف إقامة الصياغات النظرية اليت تساعد على فهم اجملتمع وال تقف عند جمرد جتميع البيانات واحلقائق

  ةويرى هويتين أن هذا النموذج يستهدف تقدم العلم واإلنساني
  :المدخل التنبؤي  -ب

 والظواهر , ويشمل البحوث اليت هتدف الوصول إىل تنبؤات معينة حول الظواهر واألحداث وميثل منط من أمناط التفكري حول املشاكل 
  .ال يقصر هويتين هذا النمط من البحث على الدراسات التجريبية بل يشمل أي دراسة تستهدف فهم الظواهر والتنبؤ هبا 

  :الجتماع وهى ويتناول هذا النموذج امليادين اليت هتم عامل ا : المدخل السوسيولوجي( ج
 النظم االجتماعية *           املشكالت االجتماعية* 
 الشعوب واجلماعات الثقافية *                الطبيعة البشرية* 
   التكوين السكاين والبيئي * 
 السلوك اجلمعي *   (اجملتمع الريفي)اجملتمعات احمللية * 
التغري االجتماعي والتطور  –التشريع واحملاكم  –االجتماع الرتبوي :االجتماع علم  ميادين وتشمل العالقات املختلفة اليت تنطوي على تكيف وصراع* 

 األمراض العقلية  –الصحة  –اجلرمية  –االجتماعي 
 االجتماعية ومناهج البحث  النظريات* 
  :المدخل اإلبداعي ( د 
هبدف حتديد أسس عمليات ( سواء كانت علم أو فن أو أدب )الت التفكري املختلفة ويتناول العوامل املختلفة اليت حتكم عمليات اإلبداع يف جما  -

 اإلبداع تلك 
 : تصنيف المناهج حسب نوع الدراسات  : ثالثا

 :  ورغم انه يبتعد عن مصطلح املناهج باملعىن احملدد هلذا املصطلح إال انه يتسم باملرونة الشتماله على فئتني أساسيتني من الدراسات مها
مثال إذا أردنا حتسني التعليم , فال بد من التعرف على )وتبدو ضرورة البحث الوصفي يف حتديده للحقائق الواقعية : الدراسات االستطالعية الوصفية 

  (الظروف الواقعية اليت تعوق ذلك للتوصل إىل احللول 
  شف عن أسباب املشكالت االجتماعية القرتاح احللول هلاوالبحث ألسبيب تكمن ضرورته يف الك:الدراسات السببية اليت ختترب الفروض 

 : تصنيف المناهج على أساس التمييز بين نمط الدراسة وهدفها : رابعا 
  "ماركيز"ويربز يف هذا االجتاه عدد من علماء املناهج ومنهم 

  :تصنيف ماركيزللمناهج 
 :  ويذهب إىل أن مناهج البحث الرئيسية تنحصر يف املناهج التالية

   منهج دراسة احلالة  -ب    املنهج االنثروبولوجي -أ
 املنهج االجتماعي ( هـ  املنهج التارخيي ( د  املنهج الفلسفي ( ج
   وهو يؤكد أن هذه املناهج تالئم البحث االجتماعي , كما انه حيدد بعض األدوات  -

كلها , وتعبر عن وجهة نظر أصحابها في رؤيتهم المنهجية للبحث والمنهج ينبغي التنبيه إلى أن ما تم سرده يعتبر أهم التصنيفات وليست  & 
 .واألسلوب واألدوات 
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 احملاضرة السادسة
 مراحل البحث االجتماعي وخطواته 

 مقدمة
كر الباحث حينما راحل البحث ترابطا عضويا وثيقا حبيث يفتبط مبتر  يت كل منها جمموعة من اخلطوات اليف  ثالث مراحل رئيسية بمتر عملية البحث 

منا تقتضي طبيعة كل حبث تقدمي أو تأخري بعضها عن إو رتب من حيث األولوية ,فال تُ  ,ها وحدة متكاملة ر عتباايصمم حبثه يف مجيع املراحل واخلطوات ب
 بعض 
 مراحل البحث االجتماعي: أوال  

 : المرحلة التحضيرية  -1
يف  ةهج املستخدماواملن, نوع الدراسة اليت يقوم هبا حتديد و , وحتديد املفاهيم والفروض العلمية  , اوفيها يقوم الباحث باختيار مشكلة البحث وصياغته

  .واألدوات الالزمة جلمع البيانات  ,البحث
 ( . البشري,واملكاين,والزمين)كما يقوم بتحديد جماالت البحث 

  :المرحلة الميدانية  -2
 عن طريق جمموعة من الباحثني امليدانيني  أووفيها يقوم الباحث جبمع البيانات بنفسه 

وتدريبهم واإلشراف عليهم يف  ,وهتيئتهم لعملية البحث , وإعداد الباحثني امليدانيني, أهم خطوات هذه املرحلة عمل االتصاالت الالزمة باملبحوثني و  -
  .حتها ومراجعة البيانات امليدانية والتأكد من ص ,امليدان لتذليل الصعاب اليت تعرتضهم

  :المرحلة النهائية  -3
وتفسريها , مث يقوم بكتابة تقرير مفصل يشتمل على كل اخلطوات اليت مرت هبا  وحتليلها, وجدولتها ,وتفريغها ,وفيها يقوم الباحث بتصنيف البيانات

  .عملية البحث 
 خطوات البحث االجتماعي

 :    اختيار مشكلة البحث وصياغتها  -1
 وات البحث ألهنا تؤثر يف مجيع اخلطوات اليت تليها وتعترب من أهم خط -
 ن يتخري مشكلة تتميز باألصالة والعمق وتكون هلا داللتها العلمية أو أمهيتها اجملتمعية أوجيب على الباحث  -
 مشكلة البحث رعية اليت تشتمل عليهافحتديد النقاط الرئيسية وال -
  .يسهل وضع تصميم منهجي دقيق لدراستها  حمددة حىتو يف مصطلحات واضحة ة مشكلة البحث صياغ -

  :تحديد المفاهيم والفروض العلمية  -2
ى أساس من الضروري بعد اختيار املشكلة أن حيدد الباحث بدقة املفاهيم األساسية واملصطلحات العلمية املرتبطة مبوضوع الدراسة إلجراء حبثه عل  -

 علمي سليم 
 اصة يف امليادين اليت ارتادها الباحثني من قبل ووصلوا فيها إىل درجة من التطور العلمي مث ينتقل إىل خطوة وضع الفروض وخ  -
  ها يف حبوث تاليةر ابأما امليادين اليت ال تزال جديدة فال بأس من أن يقوم الباحث بدراسات استطالعية تساعد على استنباط الفروض اليت ميكن أخت   -
  : تحديد نوع الدراسة أو نمط البحث -3

 يتحدد نوع الدراسة على أساس مستوى املعلومات املتوفرة لدى الباحث وعلى أساس اهلدف الرئيسي للبحث  -
  إذا كان ميدان الدراسة جديدا اضطر الباحث إيل القيام بدراسة استطالعية -
 ر خصائص الظاهرة تقريلعن طريق الدراسات السابقة يف امليدان أمكن القيام بدراسة وصفية اً إذا كان املوضوع حمدد  -
  .وإذا كان امليدان أكثر دقة وحتديدا استطاع الباحث أن يقوم بدراسة جتريبية للتحقق من صحة الفروض العلمية  -
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حني أن الدراسات الوصفية قد تتضمن فروضا  يف, ويالحظ أن وضع الفروض يرتبط بنوع الدراسة , فالدراسات االستطالعية ختلو من الفروض  -
من الضروري أن تتضمن فروضا دقيقة حبيث تدور الدراسة  هعلومات املتوفرة لدى الباحث متكنه من ذلك , أما الدراسات التجريبية فانإذا كانت امل

  بعد ذلك حول حماولة التحقق من صحتها
  :تحديد المنهج أو المناهج المالئمة للبحث  -4
  . كيف؟  الباحث يف دراسة املشكلة موضوع البحث , وهو جييب على الكلمة االستفهامية إىل الطريقة أو الكيفية اليت يتبعها يشير مفهوم المنهج -
  .املسح االجتماعي , واملنهج التارخيي , ومنهج دراسة احلالة , واملنهج التجرييب : من املناهج اليت تستخدم يف البحوث االجتماعية  -
  :داة أو األدوات الالزمة لجمع البيانات تحديد األ -5
  .داة إىل الوسيلة اليت جيمع هبا الباحث البيانات اليت تلزمه يشري مفهوم اال  -
داة يف هذا داة لإلشارة إىل الوسيلة املستخدمة يف مجع البيانات أو تفريغها , غري إننا نقصر مفهوم االويستخدم املشتغلون مبناهج البحث مفهوم اال  -

  ..اجملال على وسائل مجع البيانات
املالحظة , واالستبيان , واملقابلة , ومقاييس العالقات االجتماعية والرأي : لبا ما يستخدم الباحث عددا كبريا من أدوات مجع البيانات من بينها وغا -

  العام , وحتليل املضمون , باإلضافة إىل البيانات اإلحصائية على اختالف أنواعها
  لبيانات على عوامل كثرية ؛ فبعض أدوات البحث تصلح يف بعض املواقف واألحباث عنها يف غريهاويتوقف اختيار الباحث لألداة األزمة جلمع ا -
 مثال يفضل استخدام املالحظة املباشرة عند مجع معلومات تتصل بسلوك األفراد الفعلي حنو موضوع معني  -
د يرفض املبحوثني اإلجابة على أسئلة الباحث , ومن مث يتعني مثال ق: وقد يؤثر موقف املبحوثني من البحث يف تفضيل وسيلة على وسيلة أخرى  -

 استخدام املالحظة يف مجع البيانات 
  .قد يعتمد الباحث على أداة واحدة جلمع البيانات , وقد يعتمد على أكثر من أداة حىت يدرس الظاهرة من مجيع نواحيها    -
  :تحديد المجال البشري للبحث  -6
 أو مزارع , مع البحث الذي قد يتكون من مجلة أفراد أو عدة مجاعات , ويف بعض األحيان يتكون جمتمع البحث من عدة مصانعوذلك بتحديد جمت   -
  .أو وحدات اجتماعية , ويتوقف ذلك على املشكلة موضوع الدراسة , 
ات اليت تدخل يف البحث , فأن الباحث ال جيد وسيلة سوى وملا كان من العسري يف كثري من البحوث االجتماعية القيام بدراسة شاملة جلميع املفرد  -

  .االكتفاء بعدد حمدد من احلاالت
 : تحديد المجال المكاني للبحث  -7

 وذلك بتحديد املنطقة أو البيئة اليت جترى فيها الدراسة  -
  :تحديد المجال الزمني للبحث  -8

لقيام بدراسة استطالعية عن األشخاص الذين تتكون منهم العينة وذلك بتحديد الوقت الذي جتمع فيه البيانات ويتطلب ذلك ا -
  منهم لتحديد الوقت املناسب جلمع البيانات

  :جمع البيانات من الميدان  -9
 يجب أن تتوفر لدى جامعي البيانات   
 اخلربة والدراية الكافية بالبحوث امليدانية   -

 هم جلمع البيانات كحسن التصرف واللباقة , تكون لديهم من القدرات واملواهب الشخصية ما يؤهل -
 . وأن يكون لديهم إملام ببعض القضايا االجتماعية اخلاصة باجملتمع بصفة عامة وجمتمع البحث بصفة خاصة  -

 من الضروري أن يقوم الباحث  و
 . عا جلامعي البيانات طبع دليل للعمل امليداين ليكون مرجب -      بتدريب جامعي البيانات قبل النزول إىل امليدان ,  -
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 لكي يضمن الباحث استجابة المبعوثين وتعاونهم مع جامعي البيانات , فان من الضروري أن يقوم و 
  البحثبتهيئة املبحوثني مبوضوع -
 وعمل توعية هلم عن طريق وسائل اإلعالم  -
  .االتصال باهليئات املسئولة اليت ميكنها هتيئة املناخ املالئم جلمع البيانات و  -
بأول ,  ومن الضروري أن يقوم الباحث باإلشراف على الباحثني امليدانيني أثناء مجع البيانات للوقوف على ما يعرتضهم من صعاب لتذليلها أوالً    -

  . والتأكد من صحة البيانات
 :  تصنيف البيانات وتفريغها وتبويبها  -11

  .بيانات يف نسق معني يتيح وضوح اخلصائص الرئيسية بعد مراجعة البيانات على الباحث أن يصنف ال -
 والتصنيف عملية يهدف الباحث من ورائها إىل ترتيب البيانات وتقسيمها إىل فئات حبيث توضع مجيع الفئات املتشاهبة يف فئة واحدة  -
 وهو ما يتوقف على عدد االستمارات اليت مجعها الباحث  وبعد االنتهاء من التصنيف على الباحث أن يفرغ البيانات إما بالطريقة اليدوية أو اآللية -
  .وبعد تفريغ البيانات وإحصاء االستجابات تبدأ عملية تبويب البيانات يف جداول بسيطة أو مزدوجة أو مركبة  -

  :تحليل البيانات وتفسيرها  -44
يف ذلك باألساليب  الباحث ليها , ويستعنيإللبيانات اليت مت التوصل  من الضروري بعد جدولة البيانات حتليلها إحصائيا إلعطاء صورة وصفية دقيقة-
 حصائية املختلفة اإل
حصائي جيب أن يفسر الباحث النتائج اليت حصل عليها حىت يكشف عن العوامل املؤثرة يف الظاهرة املدروسة , والعالقات إلوبعد االنتهاء من التحليل ا -

  .ليها الباحث إللحقائق اليت توصل   فائدة واهر , وبدون التفسري الاليت تربط بينها وبني غريها من الظ
  :كتابة تقرير البحث    -12

ليه من نتائج , كما إالقراء ما توصل  يلإبعد االنتهاء من تفسري البيانات تبدأ خطوة كتابة التقرير عن البحث , وهبذه اخلطوة يستطيع الباحث أن ينقل 
 ليها إاحات والتوصيات اليت خرج هبا من البحث وهلا صلة وثيقة بالنتائج اليت أمكن التوصل يستطيع أن يقدم بعض االقرت 

 أسفرت عنها الدراسة بدون مبالغةوتتجلى مهارة الباحث يف الربط بني ما توصل إليه من نتائج وبني ما يقرتحه من حلول للمشكالت اليت  -
عاة اللخطوات اخلاصة بكل مرحلة مع مر  اً زمني اً الوقت والتكاليف , وأن يضع الباحث برناجم من الضروري أن يسري البحث وفقا حلدود معينة من -

   من الوقت على سبيل احليطة% 3ضافة وإالعوامل اليت قد تعوق سري العمل 
 أما عن تقرير امليزانية فيجب على الباحث عمل حسابا لكل النفقات اليت يتطلبها البحث  -
عداد بطاقة أو جدول يتضمن خطوات البحث وميأله إ حدود الوقت واملال املخصص لكل مرحلة من مراحل البحث ميكن ولضمان سري العمل يف -

  .الباحث أثناء التنفيذ موضحا فيه ما مت تنفيذه بكل خطوة من خطوات البحث , وما استغرقه تنفيذ كل خطوة من وقت ونفقات 
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 احملاضرة السابعة
 ث إعداد خطة البح

على عدد من " حلقة حبث"طار التصوري ملشروع البحث , وغالبا ما تعرض يف إلاترتبط بعملية التصميم املنهجي للبحث وضع خطة مقرتحة تكون مبثابة 
  .ها أو إلدخال التعديالت عليها ر قراستاذ املشرف على الرسالة متهيدا إلاملتخصصني أو على األ

 نعرض هلا فيما يلي نقاط  عدة لىوينبغي أن تشتمل اخلطة املقرتحة ع
 مقدمة عامة-1
  .يحدد النقاط األساسية والفرعية اليت يرغب يف دراستها لويعرض فيها الباحث  للتطور التارخيي لدراسة املشكلة والدراسات السابقة   -
 تحديد أهداف البحث -2
ويقصد باهلدف العلمي تقدمي إضافات نظرية إىل العلم كاختبار إحدى وغالبا ما تنحصر أهداف البحث يف هدفني أحدمها علمي واآلخر عملي ,  -

تعرف على العوامل النظريات القائمة أو إضافة متغريات جديدة إىل نظرية قائمة , أما اهلدف العملي فيقصد به دراسة مشكلة تواجه األفراد أو اجملتمعات لل
  علمية تساعد يف القضاء على املشكلة ,تقدمي حلول و املؤدية إليها والنتائج املرتتبة عليها  

  .وكثريا ما جيمع البحث الواحد بني اهلدفني حيث يتعذر إقامة الفواصل بني اجلوانب العلمية والعملية يف البحث  -
 تحديد البناء النظري للبحث -3
يه املالحظات وصياغة القضايا ووضع الفروض وتفسري وقائع تعترب النماذج والنظريات واملداخل التصورية موجهات ال غىن عنها يف ترشيد البحوث وتوج -

 . احلياة االجتماعية 
ليه يف تفسري لذا ينبغي أن حيدد الباحث من البداية البناء النظري الذي يعتمد عليه يف توجيه البحث والذي يستمد منه مفاهيمه وفروضه والذي يستند إ -

  النتائج اليت يتوصل إليها
 م والفروض المستخدمة في البحثتحديد المفاهي -4
النظري للبحث , وال بد من إملام الباحث باجلوانب النظرية للموضوع الذي يدرسه  طاريستطيع الباحث أن حيدد املفاهيم ويصوغ الفروض يف ضوء اإل  -

  .حىت يتمكن من حتديد املفاهيم واستنباط الفروض وصياغة القضايا بطريقة علمية 
  :ت المنهجية للبحث تحديد اإلجراءا -5
ويقتضي ذلك حتديد املناهج اليت يرى الباحث أهنا تصلح لدراسة املشكلة , والتحقق من صحة فروض البحث , وكذلك األدوات اليت ميكن   -

  .البشري , واملكاين والزمين : استخدامها جلمع البيانات , فضال عن التحديد الواضح جملاالت البحث الثالثة 
  :ق التحليل اإلحصائي للبيانات تحديد طر  -6
التشتت واالرتباط من الضروري أن حيدد الباحث املقاييس واالختبارات اإلحصائية اليت ميكنه االستفادة هبا يف حتليل البيانات كمقاييس النزعة املركزية و   -

 واختبارات داللة الفروق 
  .ا نتائج البحث على اجملتمع الذي أخذت منه العينة وعلى غريه من اجملتمعات هذه املقاييس ميكن حتديد الدرجة اليت تعمم هب  وعن طريق  -
 :تحديد طريقة عرض البيانات  -7 
رائط واجلداول عند إعداد اخلطة ينبغي حتديد الطرق اليت ميكن استخدامها يف عرض نتائج البحث , واليت من بينها الرسوم البيانية اخلطية واملصورة واخل  -

  اإلحصائية
  :تحديد نوع التفسيرات الممكنة  -8
ئج البحث يتجه البحث العلمي إىل  تفسري البيانات وتعميمها بعد مجعها , لذا ينبغي أن حيدد الباحث نوع التفسريات املقرتحة واليت تتمشى مع نتا  -

  .اليت يستخدمها الباحث يف توجيه البحث حبيث ال يتجاوز التفسري مداه , ويتم ذلك يف إطار النماذج والنظريات واملداخل التصورية 
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 مثال لخطة بحث
  "بالقاهرة  يالنمو احلضري وآثاره االجتماعية يف منطقة بوالق الدكرور : "البحث 
  :النقاط اليت يهدف البحث اىل التعرف عليها فيما يلي  وتنحصر

  .التعرف على صور اهلجرة من الريف يف هذا النمو  تركيب السكان يف املنطقة , وحتديد مصادر النمو السكاين مع حماولة  -
  .النمو العمراين يف املنطقة وحتديد مناطق الرتكز السكاين  -
 احلالة االقتصادية  -             احلالة األسرية  -
 احلالة الدينية  -             احلالة التعليمية  -
  ت الفراغالرتويح وشغل أوقا -             احلالة الصحية  -
  املشكالت االجتماعية األساسية باملنطقة - 

  :ويمكن تحديد أهداف البحث فيما يلي 
سا لدراسات التعرف على املالمح األساسية جملتمع بوالق الدكرور, وتكوين صورة متكاملة عن الظواهر والنظم االجتماعية السائدة باجملتمع لتكون أسا -4

  .نها البحث متعمقة يف اجلوانب اليت يكشف ع
عنها  الوصول إىل تعميمات متعلقة باآلثار اليت حتدثها عمليات التحضر يف خمتلف جوانب احلياة الجتماعية , واملقارنة بني احلقائق اليت يكشف -2

  .البحث وبني النتائج اليت أسفرت عنها البحوث السابقة يف اجملتمعات الغربية 
نطقة بوالق الدكرور وحماولة إجياد احللول العلمية هلا والتعرف على املشكالت االجتماعية املصاحبة لظاهرة الوقوف على املشكالت االجتماعية مب -5

 التحضر عموما , مث اخلروج مبؤشرات تفيد يف وضع السياسة االجتماعية للدولة والنهوض باجملتمعات احمللية 
 وصفية  :نوع الدراسة - 1
 ماعي بطريق العينة املسح االجت :املنهج املستخدم  -3
  :وسائل مجع البيانات  -6
  ومن أمهها إحصاءات السكن واملواليد والوفيات , وإحصاءات الصحة , وإحصاءات األمن واخلدمات االجتماعية, البيانات والنشرات اإلحصائية  -أ

  .استمارة مقابلة جتمع مبقتضاها البيانات املطلوبة وفقا للنقاط احملددة يف البحث  -ب
 عامني  :الفرتة الزمنية احملددة للبحث  -
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 احملاضرة الثامنة
 منهج المسح االجتماعي 

 : مفهوم المسح: أوال 
  ”الدراسة العلمية لظروف المجتمع وحاجاته بقصد تقديم برنامج لإلصالح االجتماعي " املسح االجتماعي بأنه ويعرف

بقصد الحصول  – سواء أكان مجتمع الجيرة أو القرية أو الدولة –اعية التي تؤثر في مجتمع معين دراسة للظروف االجتم"ويعرف أيضا بأنه  
  ."على بيانات ومعلومات كافية يمكن االستفادة بها في وضع وتنفيذ مشروعات لإلصالح االجتماعي

 االجتماعي بأنهبولين يونج المسح  عرفت
وضاع هلا داللة اجتماعية وميكن قياسها ومقارنتها بأوضاع أخري قائمة يف منطقة جغرافية حمددة , وهذه األدراسة للجوانب املرضية لألوضاع االجتماعية ال

  يميكن قبوهلا كنموذج , وذلك بقصد تقدمي برامج لإلصالح االجتماع
أو مجاعة أو بيئة معينة وهو ينصب على حماولة منظمة لتقرير وحتليل وتفسري الوضع الراهن لنظام اجتماعي "بأنه  ويعرف هويتني المسح االجتماعي

ا يف املوقف احلاضر وليس على اللحظة احلاضرة , كما أنه يهدف إىل الوصول إىل بيانات ميكن تصنيفها وتفسريها وتعميمها , وذلك لالستفادة هب
  " . راض العلميةغاملستقبل وخاصة يف األ

  :اتفقت التعريفات السابقة ملفهوم املسح على أنه 
  .لدراسة العلمية للظواهر املوجودة يف مجاعة معينة ويف مكان معني ا -
  .أنه ينصب على الوقت احلاضر حيث أنه يتناول أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء املسح وليست ماضية  -
  .لإلصالح االجتماعي  أنه يتعلق باجلانب العلمي إذ حياول الكشف عن األوضاع القائمة حملاولة النهوض هبا ووضع خطة أو برنامج -

 : أهمية المسح : ثانيا
  تعترب املسوح االجتماعية ذات فائدة نظرية حيث يلجأ إليها الباحث بعد أن تكون قد أجريت حبوث كشفية على الظاهرة موضوع الدراسة -
 ومعرفة الباحث بالظاهرة املدروسة ,  من نتائج األمهية النظرية للدراسات املسحية على مقدار ما أسفرت عنه الدراسات السابقةتتوقف  -
  هوتوفري الرعاية ألفراداجملتمع يستفاد باملسح االجتماعي يف عمليات التخطيط القومي اليت تستهدف تنمية  -
ودة اليت ميكن ومدى تأثريها على اجملتمع وتقدير اإلمكانيات املوج , يستفاد باملسح االجتماعي دائما يف دراسة املشكالت االجتماعية القائمة -

  استخدامها يف عالج املشكالت , مث اقرتاح احللول هلا
  .يستفاد باملسح االجتماعي يف قياس اجتاهات الرأي العام حنو خمتلف املوضوعات  -
 أنواع المسوح االجتماعية : ثالثا 
  إليتصنف المسوح  من ناحية الدراسة(أ

كان   ة والصحية والزراعية يف جمتمع معني أياً ياحلياة االجتماعية كدراسة اجلوانب السكانية والتعليم وهي اليت تعاجل عدة أوجه من :المسوح العامة  -1
 حجمه 

  .والصحة أو الزراعة أو الصناعة أوهي اليت هتتم بنواحي خاصة حمددة من احلياة االجتماعية كالتعليم  : المسوح الخاصة -2
 :  من ناحية المجال البشري ( ب
  :وح االجتماعية من ناحية اجملال البشري يف جمموعتني مهاتصنف املس -
حتتاج إىل  –كثرية التكاليف ) وهي اليت تقوم بدراسة شاملة جلميع مفردات اجملتمع أي عن طريق احلصر الشامل , وهذه املسوح :  المسوح الشاملة -1

  (.وإمكانيات طائلة  , وقت طويل
كتفي فيه بدراسة عدد حمدد من احلاالت أو املفردات يف حدود الوقت واجلهد واإلمكانيات املتوفرة لدى الباحث وهو الذي ي : المسح بطريقة العينة -2

  ., وهذا النوع هو الغالب استخدامه بني الباحثني 
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  :من الناحية الزمنية ( ج 
  :تنقسم المسوح إلى ثالثة أنواع  -
 التجربة  ه يفر ابأي قبل إدخال العنصر املراد اخت: قبلية * 
  .خال العنصر دأي بعد إ: بعدية * 
  .بعمل عدة قياسات ملعرفة مدى تأثري العنصر املراد اختباره  الباحث قوميأي أثناء التطبيق : دورية *

 موضوعات المسح االجتماعي :رابعا 
معظم الظواهر لتشمل منا تعددت موضوعات املسح إ, و  مل تعد املسوح االجتماعية تدور حول دراسة أحوال الطبقات الفقرية كما كان احلال يف املاضي

 واملشكالت االجتماعية , 
  :ويمكن إجمال موضوعات المسح فيما يلي 

وغريها من , عدد األبناء , والسن ,ودرجة اخلصوبة )دراسة اخلصائص الدميوجرافية جملموعة من الناس وتشمل الدراسة معرفة حال األسرة من ناحية  -4
  (.لسكانية املعلومات ا

دخل األفراد , ومستويات املعيشة , ودراسة أوجه النشاط )دراسة اجلوانب االقتصادية واالجتماعية جلماعة من اجلماعات , ويشمل ذلك معرفة  -2
  (.املختلفة , ومدى اإلقبال على برامج اإلذاعة والتليفزيون والرتدد على األندية , اجلرائد واجملالت اليت يقرأوهنا 

  .دراسة اجلوانب الثقافية املرتبطة بالعادات والتقاليد واملعايري السلوكية -5 
  .دراسة آراء الناس واجتاهاهتم ودوافع سلوكهم  -1

 أدوات البحث المستخدمة في المسح االجتماعي: خامسا 
  .يستعني القائم باملسح االجتماعي مبعظم األدوات املستخدمة يف البحوث االجتماعية  -
  (.موضوع الدراسة ,وخطة املسح , ومداه , ونوع املعلومات املطلوبة)قف اختياره لألداة على يتو  -
  ( .املالحظة ,واملقابلة , االستبيان )شيوعا يف املسح االجتماعي   دواتمن أكثر األ -
 : خطوات المسح االجتماعي  : سادسا 
  :رسم الخطة وتتضمن هذه الخطوة ما يلي  -(أ) 
  . البحث ط الرئيسية والفرعية اليت يشتمل عليهاالغرض من املسح وحتديد النقحتديد ا -4
  .حتديد املفاهيم املستخدمة يف البحث  -2
  .حتديد األدوات الالزمة جلمع البيانات  -5
 البشري , واملكاين , والزماين : ديد جماالت البحث حت -1
  .اين تقدير امليزانية, وكذلك إعداد دليل للعمل امليد -3
  :جمع البيانات من الميدان وتتضمن هذه الخطوة ما يلي  -(ب)
 إعداد التعليمات للباحثني امليدانيني  -4
  .تدريب باحثي امليدان  -2
 ملبحوثني , وإعداد اجملتمع لعملية املسح بااالتصال  -5
  مشرف لكل منطقة اإلشراف على أعمال الباحثني امليدانيني إما عن طريق الباحث نفسه أو بتعيني -1
  .مراجعة البيانات اليت جتمع يوما بعد يوم حىت ميكن تاليف األخطاء امليدانية  -3
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 :             خطوات تحليل البيانات -(ج)
 بطريقة منظمة تساعد على سهولة تبويبها وتسجيلها , تهامراجعة البيانات اليت مجعت للتأكد من صح -4
  .ا إىل جمموعات متجانسة خاصة يف األسئلة ذات النهايات املفتوحة حىت ميكن جدولتها تصنيف البيانات بتقسيمه -2
ولة ستتم باليد ترميز البيانات يف كل صحيفة ؛ أي حتويل البيانات الوصفية إىل بيانات رقمية , واختيار الرموز مع األخذ يف االعتبار ما إذا كان اجلد -5

  .أو بواسطة اآلالت اإلحصائية 
  .مراجعة الرتميز  -1
  .اإلشراف على عملية التصنيف اآليل  -3
  .جدولة البيانات الكمية , وحساب النسبة املئوية  -6
  .لتحليل اإلحصائي للجداول ا -7
  :عرض البيانات وكتابة التقرير ( د)
  يسجل الباحث النتائججيب أن ,بعد أن تنتهي عملية التحليل اإلحصائي  -
  دالة أم ال االحصائية ما إذا كانت الفروق حث أن يقررجيب على البا   -
 على الباحث أن يوضح املدى الذي ميكن الذهاب إليه يف التعميم من النتائج إىل مواقف أخرى مشاهبة ملوقف البحث     -
  .حلقيقي الذي تنطوي عليه النتائج واألرقام على املعىن ا منه يستطيع القارئ أن يتعرف بشكلصاغ النتائج تجيب عند كتابة التقرير النهائي أن     -

 : النقد الموجه إلى منهج المسح االجتماعي  :سابعا 
  :بالرغم من فوائد املسح الكثرية اليت سبق ذكرها , فأن املسح االجتماعي حمدود يف مدى االعتماد عليه لألسباب اآلتية 

ضيق الناس وعدم تعاوهنم مع  دد كبري من األسئلة للمبحوثني , وقد يؤدي ذلك إىلمع بيانات كمية عن بيئة من البيئات ال بد من توجيه عجل -
 . الباحثني 

  .كافية ملعرفة حاجات البيئة ومشكالهتا عليها الباحث   ويف حالة اإلقتصار على عدد حمدد من األسئلة قد ال تكون البيانات اليت حيصل -
كان العدد قليال فإن نتائج املسح ال ميكن االعتماد عليها ألهنا تعطي صورة ناقصة عن اجلماعة تتوقف أمهية املسح على عدد أفراد العينة , فإذا   -

  .أو الظاهرة املراد دراستها 
  .نظرا ألن املسح يرتكز على دراسة احلاضر فإنه ال يصلح يف الدراسات التطورية اليت تعتمد على الربط بني املاضي واحلاضر  -
إال أنه يصعب االعتماد على املسح يف إصدار تعميمات , حلديثة تتضمن اجلانبني النظري والعملي على السواء على الرغم من أن املسوح ا -

   .   واسعة أو الوصول إىل نظريات علمية 
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 احملاضرة التاسعة
 منهج تحليل المضمون 

 مفهوم وسمات تحليل المضمون :أوال
  مفهوم تحليل المضمون -أ 

  .أسلوب البحث الذي يستهدف الوصف املوضوعي املنظم الكمي حملتويات االتصال الظاهرة  : حتليل املضمون بأنه عبارة عن  "برلسون"عرف 
  سمات تحليل المضمون -ب
  وهذا يعين أال يشغل الباحث نفسه إال مبا هو ظاهر من مادة االتصال -2   اجتاه حتليل املضمون لوصف حمتوى مادة االتصال  -4
  ضرورة أن يتم حتليل مضمون مادة االتصال بطريقة منظمة -1        رورة أن يتسم حتليل املضمون باملوضوعيةض -5
 ضرورة أن يتم التعبري كميا عن خمتلف البيانات املتوافرة باستخدام حتليل املضمون -3

متكن من التعامل معها إحصائيا فيما بعد خاصة فيما يتعلق بقياس وهذا يتطلب رصد مدى التكرارات املتضمنة يف فئات التحليل املختلفة بطريقة رقمية 
  معدالت الرتكيز النسيب ألي من صور االتصال وحمتوياته

 استخدامات تحليل المضمون : ثانيا
 :يمكن أن يضم هذا النمط دراسات            من حيث تحديد سمات المضمون  -1
 لقياس مدى اإلقبال على قراءة مواد االتصال   -   حليل وسائل الدعاية لت -    تعين بوصف اجتاهات مادة االتصال  -
  .الكتشاف مسات األسلوب املستخدم يف الكتابات األدبية -         للمقارنة بني وسائل االتصال وبني مستوياته  -
  من حيث أهداف عارضي مواد االتصال و اإلجراءات التي اتخذوها -2
 :   لنمط  من الدراسات ميكن أن يسعى إىل  يرى برلسون أن هذا ا  -
 حتديد احلالة السيكولوجية لألشخاص واجلماعات أطراف االتصال                                 *          التعرف على أهداف ومسات مقدمي مواد االتصال * 
 األمن القومي وأهدافه  خدمة أغراض*         الكشف عن أساليب الدعاية الكامنة يف مواد االتصال * 

  من حيث جمهور البحث وآثار االتصال -
 الكشف عن اجتاهات اجلماعات أو اجلماهري املستهدفة من مواد االتصال ومعرفة اهتماماهتم وقيمهم  -
 الكشف عن بؤر االهتمام فيما احتواه مضمون االتصال ذاته بالنسبة هلم  -
 ارها على مجهور االتصال سلبا وإجيابا وصف االستجابات السلبية لوسائل االتصال وآث -

 وحدات تحليل المضمون: ثالثا 
  (الكلمة ) 

 ( هنا ينسحب على اجلمل أو املقاطع" الكلمة"فمفهوم ) الكلمة كوحدة تعترب أصغر الوحدات التحليلية املستخدمة يف حتليل املضمون   -
 يم الراسخة السيما السياسية أو األيديولوجية منها تستخدم الكلمة كوحدة للتحليل عندما يراد الكشف عن بعض املفاه -
 على حتديد األلفاظ أو الكلمات الرئيسية املستخدمة يف األدب  –من خالل الدراسات األدبية  –وتستخدم الكلمة أيضا عندما يراد التعرف  -

  ( الموضوع) 
 وحدات التحليل اليت يرتكز عليها حتليل املضمون  املوضوع باعتباره فكرة تدور حول مسألة ما يعترب يف رأي الكثريين من أهم 
  يكتسب املوضوع تلك األمهية على اعتبار أنه يكشف عن خمتلف اآلراء واالجتاهات األساسية يف مادة االتصال 
اخل ...أو اقتصادية أو قانونية كوحدة للتحليل بتنوع مواد االتصال ذاهتا , حيث تتضمن تلك املوضوعات أفكاراً اجتماعية "املوضوع "تتنوع استخدامات  

الشخصية سواء كانت تارخيية أو خيالية تستخدم كوحدة للتحليل وخاصة عند حتليل حمتوى القصص والدراما وتواريخ احلياة والسري , مع  (الشخصية ) 
 مراعاة أن القصة ككل هي األساس الصاحل لتحليل الشخصية
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 يل املضمون انتشارا تعد املفردة أكثر وحدات حتل -   (المفردة )
  "الوحدة الطبيعية املستخدمة يف إنتاج أو إبداع مادة االتصال "يقصد باملفردة  -
 إخل ...يرى العلماء أن تلك املفردة قد تكون خطابا أو مقالة أو حديثا أو قصة أو برناجما إذاعيا أو تليفزيونيا أو فيلما  -

  :معايير المساحة والزمن 
حة والزمن يف التحليل من خالل تقسيم مضمون االتصال إىل وحدات مادية كعدد سطور الكتاب أو صفحات القصة أو تسهم معايري املسا -

  .إخل....ساعات الفيلم أو املسرحية أو عدد دقائق احلديث أو الربنامج أو عدد أعمدة املوضوع املنشور يف الصحيفة 
 خطوات تحليل المضمون:رابعا  

  :المبحوثة  تحديد مواد االتصال -1
  ...عادة ما تكون صحيفة أو كتابا أو مادة إذاعية أو برناجما تليفزيونيا أو فيلما سينمائيا أو مسرحية  -
  .جيب أن يتم ذلك االختيار على أسس موضوعية , مع مراعاة نوعية املواد والزمن الذي صيغت خالله  -
  :تحديد وحدات العينات المبحوثة  -2

 نب االتصال اليت سيلجأ إليها الباحث أثناء حتليله حملتوى االتصال مبعىن حتديد جوا
 عالوة على املساحة والزمن ( الكلمة واملوضوع والشخصية واملفردة ) هذه الوحدات ال خترج عن 

 تحديد فئات التحليل  -3
  . حتديد فئات االتصال وحمتواه ومعايريه والقيم املتضمنة فيه وكيفية حتقيقه ألهدافه    -
  .حتديد الشخصيات الفاعلة يف حمتوى االتصال   -    وحتديد خمتلف مسات األفراد واجلماعات واجملتمعات الداخلة فيه   -
 . وكذلك اهلدف الذي تسعى إليه مواد االتصال , واملكان الذي تصدر عنه ,بيان املصدر الذي تنتمي إليه مادة االتصال    -
  :تصنيف محتويات االتصال  -1
  ألن التصنيف املنظم لتلك احملتويات هو الذي سيتيح قدرا أكرب من العلمية واملوضوعية للتعميمات الناشئة عنها - 
 : تحليل البيانات المصنفة والتأكد من ثبات تحليلها  -3
 حتليل البيانات من خالل حتليل املضمون إىل فئات وأرقام عن طريق رصد تكرارات الفئات املختلفة  -
  حتديد درجة انتشار وسيلة االتصال وشدة تأثريهاو  -
  .أما عن التأكد من مدى ثباهتا , فيتمثل يف إمكانية احلصول على نفس النتائج يف حاالت تغري احملللني أو زمن التحليل  -
 مميزات تحليل المضمون : خامسا   

ن خالل التفاعل املباشر بني الباحث وأطراف مواد االتصال , وإمنا يتم ذلك من إن البيانات املتوافرة من خالل حتليل املضمون ال يتم احلصول عليها م
 لذلك فإن الباحث ميكنه معاودة االتصال مبصادر حبثه دون قيود   خالل الكتب والصحف وغريها من وسائل االتصال 

  .إمكانية استعادة مواد الدراسة مرة أخرى ألن معظمها حمفوظ يف األرشيف-
 :يوب تحليل المضمون ع : سادسا   
على  اعتماد الدراسة على ما يتوافر حتت أيدينا من مواد االتصال , ومن مث قد يكون هناك مواد أخرى مل تصل إليها أيدينا بعد مما يشكل خطرا -

  .منهجية البحث والنتائج املرتتبة عليه 
 ( قيمية )   -    تكون هذه اآلراء وتلك االجتاهات موضوعية قد ال - وإضافة إىل ما حتمله مواد االتصال من آراء واجتاهات شخصية  -

 عوامل نجاح تحليل المضمون: سابعا  
  ضرورة التعريف الدقيق للفئات املستخدمة يف حتليل املضمون -4
 اليب الكمية االعتماد على األس -5  ال بد للباحث من خالل حتليله ملضمون مادة االتصال أن يكون موضوعياً يف اختيار عينته -2
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 احملاضرة العاشرة
  منهج دراسة الحالة والمنهج التاريخي

 : مفهوم منهج دراسة الحالة  
وصف موضوع مفرد أي القيام بدراسة "  :وتعين املونوجرفيا عند علماء االجتماع الفرنسيون” المنهج المونوجرافي"يطلق على منهج دراسة احلالة اسم   -

أو القبيلة أو املصنع دراسة مستفيضة للكشف عن جوانبها املتعددة والوصول إىل تعميمات تنطبق على غريها من الوحدات  وحدة مثل األسرة أو القرية
  .املتشاهبة 

انت أم فردية كوقد وضعت تعريفات متعددة ملنهج دراسة احلالة وتتفق أغلبها على أنه املنهج الذي يتجه إىل مجع البيانات العلمية املتعلقة بأية وحدة  -
 مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو جمتمعا حمليا أو جمتمعا عاما 

علمية  وهو يقوم على أساس التعمق يف دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة مجيع املراحل اليت مرت هبا وذلك بقصد الوصول إىل تعميمات -
  .متعلقة بالوحدة املدروسة وبغريها من الوحدات املشاهبة هلا 

 :  الظروف التي يستخدم فيها منهج دراسة الحالة
  حينما يريد الباحث أن يدرس املواقف املختلفة دراسة تفصيلية يف جماهلا االجتماعي وحميطها الثقايف -4
  .حينما يرغب الباحث أن يدرس التاريخ التطوري لشيء أو شخص أو موقف معني  -2
قيقة احلياة الداخلية لشخص ما بدراسة حاجاته االجتماعية واهتماماته , ودوافعه باعتباره عضوا يف حينما يريد الباحث أن يتوصل إىل معرفة ح -5

  اجلماعة اليت يعيش فيها
  حينما يرغب الباحث يف احلصول على حقائق متعلقة مبجموعة الظروف احمليطة مبوقف اجتماعي -1

 :دراسة الحالة في البحث االجتماعي وفي خدمة الفرد  
  -:تلف منهج دراسة احلالة املستخدم يف البحث االجتماعي عنه املستخدم يف خدمة الفرد , وهو ما يتضح فيما يلي خي -
مبنهج دراسة احلالة فإنه جيمع البيانات لتصنيفها وحتليلها واملقارنة بينها رغبة يف الوصول إىل تعميمات بالنسبة  الباحث االجتماعيحينما يستعني  -

 فإن دراسة احلالة تتجه إىل فهم شخصية العميل والتعرف على املشكلة اليت يعاين منها  خدمة الفردأما يف , وسة للظواهر املدر 
فإن األخصائي االجتماعي حينما خدمة الفرد  يقدم الباحث نتائجه دون أن يضع يف اعتباره مسألة العالج املباشر , أما يف البحث االجتماعي يف -

 لة فإنه يستخدمها يف التشخيص والعالججيمع احلقائق عن احلا
 

 دراسة األفراد والمجتمعات باستخدام منهج دراسة الحالة
  -:دراسة األفراد -أ

الطريقة املنظمة جلمع بيانات كافية عن شخص معني باعتباره وحدة من وحدات : بأنه ( حينما تكون الوحدة فردا )ميكن تعريف منهج دراسة احلالة  -
 اجملتمع 

 ينصب جمال الدراسة على جانب واحد فقط من حياة الفرد االجتماعية  وقد -
  .بدراستها وقد يتناول الباحث بالدراسة الظروف إيل أحاطت بالفرد منذ نشأته واليت أثرت يف تكوينه مما يعطي الباحث فهما أعمق للحالة اليت يقوم  -
 كلية شاملة كما هو احلال يف دراسات األحداث اجلاحنني هناك مواقف ال ميكن االكتفاء فيها بدراسة الفرد دراسة   -
 .وضمان سرية التسجيل لضمان صحة التعميمات العلمية, وصدق البيانات, ويف دراسة احلاالت الفردية ينبغي التأكيد على كفاية البيانات  -
 : وسائل جمع البيانات عن الحاالت الفردية وتتضمن -

 الشخصية واليت تتضمن تواريخ احلياة والسري اخلاصة واليوميات واخلطابات واملقابلة الوثائق , املالحظة 
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  :دراسة المجتمعات المحلية  -ب
   يعرف اجملتمع احمللي بأنه مساحة أو مكان للحياة االجتماعية يتميز بدرجة من الرتابط االجتماعي.  
  وأسس اجملتمع احمللي هى الدائرة املكانية وعاطفة اجلماعة.  
 مة املميزة للمجتمع احمللي هي أن املرء ميكنه أن حييا كل حياته فيهوالس  
  بأنه الطريقة املنظمة جلمع بيانات كافية عن جمتمع حملي  –حينما تكون الوحدة جمتمعا حمليا  –وعلى ذلك ميكن تعريف منهج دراسة احلالة 
  يشمل عدة أنظمة , وقد يشمل مجيع األنظمة القائمة يف اجملتمع وقد ينصب جمال الدراسة على نسق أو نظام واحد من أنظمة اجملتمع أو 

 تسجيل البيانات وتصنيفها وتحليلها
 التسجيل عملية يقصد هبا تدوين املعلومات واثبات البيانات بطريقة منظمة  :التسجيل  - أ

  .يعتمد التسجيل أساسا على الوصف الدقيق للحالة بأسلوب موضوعي
 : قيق ما يلي وينبغي أن يتضمن السجل الد

 ,  وهى الصفحة األوىل يف السجل وتسجل عليها البيانات صفحة الوجه
  وإشارة إلى األدوات التي يستخدمها الباحث في جمع البيانات, وتحديد موضوع الدراسة , والهدف من البحث

 التصنيف والتحليل والتعميم -ب 
  والتكلفة الكبرية من الوقت واجلهد واملال, وعدم إمكانية التعميم, البيانات وقد واجه منهج دراسة احلالة عدة انتقادات أمهها عدم صدق

 رواد المنهج التاريخي: المنهج التاريخي
 : ابن خلدون  -1
د تنبه ابن خلدون إىل أن الظواهر االجتماعية ال تثبت على حال واحدة بل ختتلف أوضاعها باختالف اجملتمعات , وختتلف يف اجملتمع الواح   - 

 باختالف العصور 
 فمن املستحيل أن يتفق جمتمعان يف نظام اجتماعي واحد -
  .كما أنه من املستحيل أن جند نظاماً اجتماعيا قد ظل على حال واحدة يف جمتمع معني يف خمتلف مراحل حياته   -
خ الشعب الواحد يف خمتلف الفرتات التارخيية مع حتري صدق لذا طالب ابن خلدون مبالحظة الظواهر مالحظة مباشرة ,مث تعُقب الظاهرة الواحدة يف تاري-

 الروايات التارخيية 
الظواهر يف  وقد اعتمد ابن خلدون يف حبوثه على مالحظة ظواهر االجتماع يف الشعوب اليت أتيح له االحتكاك هبا واحلياة بني أهلها , وعلى تعٌقب هذه -

 صره    تاريخ هذه الشعوب نفسها يف العصور السابقة لع
 :  فيكو -2
 إىل استنباط النظريات االجتماعية من احلقائق التارخيية " العلم احلديث"دعا فيكو يف كتابه  -

  -:وحدد فيكو القواعد األساسية هلذا املنهج فيما يلي 
      .بالظاهرة مجع الوثائق املتعلقة املتعلقة  -حتديد الظاهرة املراد دراستها وتعُقبها من خالل العصور املختلفة  -
 االعتماد على علم دراسة اللغات للتأكد من صحة الوقائع اليت يذكرها املؤرخون-     القيام بتحليل املصادر ونقدها للتأكد من صحتها  -
 القيام بتصنيف احلقائق والتأليف بينها  -

 خطوات المنهج  التاريخي
  : تحديد مشكلة البحث -1

 يدان االجتماعي هى اليت تتعلق بالظواهر االجتماعية والثقافية املوضوعات اليت هتمنا يف امل
 ويشرتط يف الظاهرة اليت خيتارها الباحث أن تكون ممتدة عرب التاريخ حىت يتمكن من تعقبها-



 24              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                     حـسن ابوزيــد/د –مناهج البحث االجتماعي

  :جمع الحقائق المتعلقة بالمشكلة  -2 
واملصادر , املصادر األولية وتشمل اآلثار والوثائق :خيية إىل نوعني وتنقسم املصادر التار , حصر املصادر اليت تفيد الباحث يف احلصول على  البيانات

  لذا يقوم الباحث بتحليلها, الثانوية وهى اليت تنقل عن املصادر األولية ولكنها قد حتتوي على أخطاء
  تحليل المصادر ونقدها

من صدق النص التارخيي من جهة الشكل ال من جهة املوضوع يف  , ويستخدم التحليل اخلارجي للتحقق أحدمها خارجي واآلخر داخلي:والتحليل نوعان 
ارجي , حني أن التحليل الداخلي ينصب على النص من ناحية املوضوع ال من ناحية الشكل , ولذا يعترب التحليل الداخلي أعلى مرتبة من التحليل اخل

  .وكثريا ما يصعب الفصل بني هذين النوعني حيث يتداخالن يف أكثر من موضع 
   :التحليل الخارجي

 وينصب على جانبني أحدمها التحقق من صدق الوثيقة واآلخر من مصدر الوثيقة  -
  :وعن نقد الوثيقة 

 ينبغي أن يتأكد الباحث من صحة الوثائق اليت يعتمد عليها  -
من األخطاء اليت تنتج عن جهل الناسخ وفهمه الضيق لذا إذا مل تكن الوثيقة خمطوطة خبط املؤلف وتوجد منها نسخة واحدة فيجب التأكد من خلوها  -

  -:وإذا وجد أكثر من نسخة من الوثائق جيب على الباحث مراعاة ما يلي 
 ال ينبغي االعتماد على أول وثيقة يف يده  -
  جيب مراجعة النسخ للتحقق من صدقها -

  :وللتحقق من صحة الوثيقة ومصدرها يمكن للباحث أن يهتدي بهذه األسئلة 
 من الذي قام بكتابة الوثيقة ؛ ما شخصيته وخلقه ومركزه االجتماعي  -
  هل لصاحب الوثيقة مزايا جتعل الباحث يطمئن إىل صدق رواياته -
  هل سَجل صاحب الوثيقة احلوادث يف حينها أم بعد انقضاء مدة طويلة؟ -
   أحد ؟ أم بعد الرجوع إىل آخرين للتأكد من صحتها ؟كيف سجل صاحب الوثيقة احلوادث ؛ هل كتبها من الذاكرة دون الرجوع إىل  -
  كيف ترتبط الوثيقة بغريها من الوثائق اليت تعاجل نفس املوضوع ؟  -

  :وينقسم إلى نوعين أحدهما ايجابي واآلخر سلبي :    التحليل الداخلي 
 :  التحليل الداخلي السلبيو التحليل الداخلي اإليجابي  -

ا ي يف معرفة قصد املؤلف فقط , أما التحليل السليب فيفيد يف معرفة الظروف اليت وجد فيها كاتب الوثيقة حني سجل مالحظاته , ويفيدنا التحليل اإلجي-
  وهل قصد تشويه احلقائق أم ال ؟

  :تصنيف الحقائق وتحليلها ومحاولة الربط بينها  -3
وأن يصل إىل , اليت ترمي إليها حمتويات الوثائق -الظاهرة واخلفية  -اين احلقيقيةيستطيع الباحث من خالل التحليل الداخلي للمصدر أن حيدد املع-

 جمموعات من احلقائق اجلزئية 
  عاً ولالستفادة من احلقائق االجتماعية اليت يتوصل إليها الباحث البد من تصنيف هذه احلقائق عادة على أساس املكان أو الزمان أو كالمها م -
  .ل ال بد من الربط بني النظم االجتماعية املعاصرة والنظم اليت كانت سائدة يف املاضي , والربط بني ظواهر املاضي واحلاضرولكي يكتمل التحلي -
 كذلك ال بد من تعليل النتائج وتفسريها يف ضوء احلقائق املوضوعية اليت توصل إليها الباحث   -
 : عرض النتائج  -4  
 طوات املختلفة اليت استخدمت يف الوصول إليها صياغة النتائج حبيث تتمشى مع اخل -
 .ترتيب املصادر واملراجع حسب أمهيتها العلمية   -اإلشارة إىل مصدر كل العبارات املقتطفة يف البحث   - عرض النتائج مبنتهي الدقة -
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 احملاضرة احلادية عشر
   المنهج التجريبي

 .. مقدمة 
 يعترب املنهج التجرييب من أهم املناهج اليت يستخدمها الباحثون يف العلوم االجتماعية  -
ظاهرة معينة ممكنة احلدوث يف اإلطار العام الذي رمسه ويشري التجريب باملعىن االجتماعي إىل القدرة على توفري كافة الظروف اليت من شأهنا أن أن جتعل  -

 الباحث وحدده بنفسه 
لعلمية وال بد أن تبدأ التجربة بتساؤل حمدد أو جمموعة من التساؤالت اليت تتطلب من الباحث إتباع أسلوب علمي منظم جلمع البيانات والشواهد ا - 

 تؤدي إىل حدوث الظواهر  لإلجابة على التساؤالت املطروحة ومعرفة العوامل اليت
  :التصنيفات الرئيسية للتجارب العلمية: أوآل 

تعتمد على عناصر أساسية أمهها التحديد  التجربة الصناعيةلفرق الرئيسي بني هذين النوعني هو أن ا - صناعية وطبيعية:  نوعانالتجارب العلمية  -
 يريده  كم فيها صناعيا على النحو الذيويعمل على عزهلا , مث يتح الظاهرة اليت يرغب يف دراستها فهو يقوم بتحديدالباحث والضبط والتحكم من جانب 

 اليت تتم يف ظروف غري مصطنعة دون أن يسعى الباحث إىل هتيئتها  فهي التجربة الطبيعيةأما  -
 دون أن يتحكم الباحث يف الظاهرة اليت يدرسها أو يوحدها يف أي وقت يشاء هر املوجودة يف الطبيعةويتم فيها اختبار الفروض جبمع املعلومات من الظوا-
ميكن أن  والتاريخ حافل بكثري من احلاالت اليت يستطيع الباحث االجتماعي أن يتخذها مادة لتجاربه ؛ فالتغريات االجتماعية واألزمات االقتصادية -

 لتجارب العلمية اليت ال تقل يف أمهيتها عن التجارب اليت جترى حتت ظروف صناعية تكون جماال خصبا لكثري من ا
  التجارب ذات المدى القصير والتجارب ذات المدى الطويل : 

 تتطلب بعض التجارب فرتة زمنية قصرية إلجرائها , على حني أن البعض األخر يتطلب فرتة طويلة
ني من األفراد رغبنا يف معرفة أثر مشاهدة برامج التلفزيون يف تغيري اجتاهات األفراد حنو العمل اليدوي؛ نستطيع هنا املقارنة بني جمموعتني متماثلتمثال إذا  

  جراؤها يف وقت قصري شاهدت  إحدامها الربامج دون أن تشاهدها األخرى, ومن الواضح أن مثل هذه التجربة ال تستغرق إال فرتة زمنية حمدودة وميكن إ: 
قياس انتماء رغبنا يف معرفة أثر الدراسة يف املرحلة اجلامعية على زيادة انتماء  الطالب جملتمعهم ,فإننا لكي خنترب فرضا من هذا النوع ال بد من ولكن إذا 

عية وبعد االنتهاء منها حىت يتسىن لنا أن نستخلص نتيجة واضحة من التجربة اليت جنريها وهو ما يستغرق مرحلة زمنية الطالب قبل التحاقهم باملرحلة اجلام
  طويلة
  التجارب التي تستخدم فيها مجموعة واحدة من األفراد والتجارب التي تستخدم فيها أكثر من مجموعة 

يقيس الباحث اجتاهاهتم بالنسبة ملوضوع معني مث يدخل املتغري التجرييب الذي يرغب يف معرفة أثره  يف حالة استخدام جمموعة واحدة من األفراد يف التجربة
 ملتغري التجرييب , مث يقيس اجتاه أفراد اجملموعة للمرة الثانية ؛ فإذا وجد أن هناك فروقا جوهرية يف نتائج القياس يف املرتني افرتض أهنا ترجع إىل ا

 :لتجريبية األساسية بعض التصميمات ا :ثانيا 
  البعدية باستخدام مجموعة واحدة من األفراد –التجربة القبلية  -1

يلجأ الباحث للتغلب على بعض صعوبات اختيار اجملموعات املتكافئة إىل تثبيت األشخاص الذين يستخدمهم يف البحث , أي أنه يستخدمهم  
 كمجموعة جتريبية وجمموعة ضابطة يف نفس الوقت 

  البعدية باستخدام مجموعة واحدة من األفراد –عيوب التجربة القبلية 
 إن الفروق يف القياس قبل التجربة وبعدها قد تكون راجعة إىل عوامل أخرى حتدث أثرها يف الفرتة الزمنية بني عملييت القياس -
  ية األفراد حنو موضوع البحثهذا باإلضافة إىل أن قياس اجملموعة الواحدة مرتني متتاليتني قد يزيد من حساس-

  البعدية باستخدام مجموعة واحدة من األفراد –مزايا التجربة القبلية 
 التكافؤ يكون كامال ألن كل فرد ميثل نفسه قبل التجربة وبعدها   - ال تستلزم وجود أفراد كثريين الختيار جمموعات متكافئة من بينهم  - 
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  :التجربة البعدية    
املتغري  خيتار الباحث يف بعض التصميمات التجريبية عينتني عشوائيتني يف جمتمع البحث ويفرتض فيهما أهنما متكافئتان يف مجيع الوجوه , مث يدخل -

 التجرييب على اجملموعة التجريبية دون اجملموعة الضابطة , 
  الفرق بينهما وختترب داللته باألساليب اإلحصائية وبعد انتهاء التجربة يقاس التغري الذي طرأ علي اجملموعتني ويقارن -
  ألن الباحث يقيس اجتاهات أفراد اجملموعتني بعد انتهاء التجربة” التجارب البعدية"يطلق على هذا النوع من التجارب اسم -
 الوجوه وهو ما يصعب التأكد منه ويؤخذ على التجارب البعدية أهنا تفرتض تكافؤ اجملموعات من مجيع  -
 كما أن اجملموعتني التجريبية والضابطة قد تتعرضان لتأثري عوامل أخرى  -

  :البعدية باستخدام مجموعتين يجرى عليهما القياس بالتبادل  –التجربة القبلية 
 الوجوه  وتتم باختيار جمموعتني عشوائيتني من جمتمع البحث ويفرتض فيهما أهنما متكافئتان يف مجيع -
 وجتري عملية القياس القبلية على اجملموعة الضابطة , بينما جترى عملية القياس البعدية على اجملموعة التجريبية  -
 التجرييب  ويعترب الفرق بني القياس الذي أجرى على اجملموعة الضابطة والقياس البعدي الذي أجرى على اجملموعة التجريبية ناشئا عن تأثري املتغري -
 خذ على هذا النوع من التصميم أنه يفرتض أيضا تكافؤ اجملموعات من مجيع الوجوه ويؤ  -

 :   البعدية باستخدام مجموعتين أحدهما ضابطة واألخرى تجريبية –التجربة القبلية 
 يستخدم هذا النوع عينتان متكافئتان إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية   -
 وتقاس اجملموعتان قبل التجربة مث يدخل املتغري التجرييب على اجملموعة التجريبية وحدها وتقاس اجملموعتان بعد ذلك   -
جية احمليطة ويعترب الفرق يف نتائج القياس ناجتا عن املتغري التجرييب وحده حيث أن اجملموعتني تعرضتا للقياس القبلي والبعدي ولنفس الظروف اخلار  -

  بالتجربة
رييب قد يؤثر يف ويعترب هذا النموذج كافيا إىل حد كبري للتغلب على عيوب التصميمات التجريبية السابقة إال أنه وجد أن القياس قبل إدخال املتغري التج -

 ريبية نوع االستجابة ألفراد اجملموعة التج
 :حدود المنهج التجريبي  : ثالثا

 ال يزال املنهج التجرييب يواجه جمموعة من الصعوبات اليت تظهر أمام الباحثني االجتماعيني , وهى يف إجياز  -
 االجتماعية تواجه الباحثني صعوبات نظرية عند استخدام املنهج التجرييب , وهذا التوجه النظري للبحوث التجريبية يصعب حتقيقه يف البحوث  -
أن منهجية وأدوات مجع البيانات يف البحوث التجريبية تستند إىل التزييف ألهنا تعزل الظواهر وتُفتتها دون النظر إىل طبيعة  هربرت ماركيوزيعترب  -

 الظواهر االجتماعية وخصائصها 
 التجرييب جيعل الباحثني يهتمون باألمور السطحية عند دراسة الظواهر االعتماد على املنهج  -
ا ال يتوفر يف حتديد مفردات العينة ونوعية وطرق وأدوات مجع البيانات املالئمة يتطلب أمناط من الباحثني أصحاب قدرات تأهيلية وتدريبية عالية , وهذ -

 معظم البحوث االجتماعية 
 عند دراسة املواقف االجتماعية نظرا لطبيعة السلوك اإلنساين والظواهر االجتماعية املعقدة ( الضبط التجرييب)صعوبة حتقيق  -
نتائج عند استخدام تصميمات جتريبية معينة , أو حتديد اجملموعات التجريبية أو الضابطة , من الصعب حتديد هذه اجملموعات بدقة وقد تؤدي إىل -

 عكسية 
عية ال التجرييب وإدخاله على اجملموعات التجريبية ملعرفة أثر هذا املتغري وقياسه بعد ذلك يعد أمراً مشكوكا فيه ألن دراسة الظاهرة االجتمااستخدام املتغري -

 ميكن حتديد سببها يف إطار العامل األوحد 
  ند استخدام املنهج التجرييبأمرا يعد بالغ الصعوبة ع( األسرة , والطبقة مثل )إن عملية إخضاع ظواهر اجتماعية معقدة -
دخل الباحث يف تستلزم عملية اختبار الفروض بصورة علمية االلتزام باملوضوعية واحلياد قبل إجراء التجارب يف العلوم الطبيعية  واليت حتد عموما من ت-

 ة جمريات البحث التجرييب , وهذا ما يتعذر حتقيقه كثريا عند إجراء البحوث االجتماعية واإلنساني
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 احملاضرة الثانية عشر
 ( االستبيان والمقابلة) أدوات البحث في العلوم االجتماعية

 أهمية االستبيان
د للمبحوثني ليقوموا تشري كلمة االستبيان إىل وسيلة واحدة جلمع البيانات اعتماداً على جمموعة من األسئلة ترسل بالربيد جملموعة من األفراد أو تسلم بالي

حوث على األسئلة بأنفسهم ويطلق على االستبيان الذي يرسل بالربيد االستبيان الربيدي ويتفق االستبيان الربيدي مع غري الربيدي يف أن املببتويل اإلجابة 
 يتوىل بنفسه اإلجابة على األسئلة

 مزايا االستبيان
 ياً يستفاد به إذا كان أفراد البحث منتشرين يف أماكن متفرقة ويصعب االتصال هبم شخص -4
 يعطي فرصة للمبحوثني يف اإلجابة على األسئلة بدقة  -5يتميز االستبيان بقلة التكاليف  -2
  يساعد يف احلصول على بيانات حساسة  -3  يسمح للمبحوثني باإلجابة على األسئلة يف األوقات اليت يروهنا مناسبة -1

 عيوب االستبيان
 نظراً ألن االستبيان يعتمد على القدرة اللفظية فانه ال يصلح إال إذا كان املبحوثني مثقفني -4
 ال يصلح االستبيان إذا كان عدد األسئلة كثرياً ألن ذلك يؤدي إىل ملل املبحوثني -2
 تتطلب استمارة االستبيان عناية فائقة يف الصياغة والوضوح والسهولة  -5

 هى احملادثة املوجهة حنو هدف معني ..ة المقابل
 : خصائص المقابلة

 التبادل اللفظي بني الباحث واملبحوث وقد يرتبط التبادل اللفظي باستخدام تعبريات الوجه  -4
 توجيه املقابلة حنو غرض واضح حمدد -5  املواجهة بني الباحث واملبحوث  -2
 مزايا المقابلة 
 (شرح املواقف الغامضة ) تتميز املقابلة باملرونة  -2  تكون فيها درجة األمية مرتفعة هلا أمهيتها يف اجملتمعات اليت  -4
 تتميز املقابلة بأهنا جتمع بني الباحث واملبحوث يف موقف مواجهة  -5
 إذا أراد الباحث أن يوجه أسئلة كثرية ففي استطاعته أن يقنع املبحوثني باألمهية العلمية والعملية للبحث  -1
 حيصل القائم باملقابلة على إجابات  جلميع األسئلة  -6  ه األسئلة يف املقابلة بالرتتيب الذي يريده الباحث فال يري املبحوث األسئلة التالية ُتوج -3

 عيوب المقابلة
 حتتاج على عدد كبري من جامعي البيانات الذين يتم اختيارهم وتدريبهم بعناية -2  أخطاء التحيز الراجعة إىل أخطاء شخصية -4
  كثرياً ما ميتنع املبحوث عن اإلجابة على األسئلة اخلاصة أو اليت خيشى أن تصيبه بضرر   -1    كثرة التكاليف  -5

 أنواع المقابلة
 من حيث الغرض  تنقسم إلى -1
 ويستخدمها الطبيب واألخصائي النفسي واالجتماعي المقابلة الشخصية  -ب    وهى مقابلة الباحث للمبحوث لجمع البياناتالمقابلة  -أ

 واليت هتدف إىل رسم خطة عالج  المقابالت العالجية -ت 
 من حيث عدد المبحوثين وتنقسم إلى -2  

 اليت تتم مع شخص واحد من املبحوثني  المقابلة الفردية وهى - أ
اليت تتم بني الباحث وعدد من األفراد املبحوثني يف مكان واحد ويف وقت واحد ويتم هذا النوع من املقابالت لتوفري  ابلة الجماعية وهيالمق - ب

 اجلهد والوقت واملال 
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 من حيث درجة المرونة وتنقسم إلى -3
عدد من األسئلة اليت توجه إىل املبحوثني وترتيبها ونوعها إن  وهى اليت تكون حمددة حتديداً دقيقاً وينصب هذا التحديد على  المقابلة المقننة - أ

 وهي اليت ال يتم حتديد إجابة األسئلة فيها أو فئات االستجابات فيها مسبقاً  المقابلة غير المقننة  -ب      كانت مقفولة أو مفتوحة 
 المتطلبات المنهجية للمقابلة

 (( مهارة وتدريب وهذه اخلربة واملهارة يتم اكتساهبا عن طريق املمارسةاملقابلة فن حيتاج إىل ))    كيفية إجراء المقابلة -
 تحتاج المقابلة إلى إجراء مجموعة من اإلجراءات الميدانية والمنهجية التالية

 :اإلعداد للمقابلة ويشمل هذا اإلعداد -1
يف ضوء هذا املوضوع واهلدف يستطيع القائم باملقابلة و , ويعد هذا التحديد اهلدف أول خطوات اإلعداد ديد موضوع المقابلة والهدف منها تح -أ

 حتديد نوعية املقابلة ذاهتا اليت سوف يستخدمها يف البحث 
 وتتحدد وفقاً ملشكلة البحث واهلدف منه ونوعه والفروض اليت يسعى الباحث إىل اختبارها  اليت سوف تستخدم املقابلة من أجلها تحديد المواقف -ب
األفراد الذين سيجري معهم الباحث املقابالت ويف البحوث االجتماعية البد إن ختضع عملية اختيار العينة للشروط  ث وهمتحديد عينة البح -ت

 املنهجية املتعارف عليها يف حتديد حجم العينة وأسلوب سحبها ومدى متثيلها للمجتمع األصلي     
وهناك نوعان , ملقابلة وهذا الدليل يضم جمموعة من األسئلة اليت ختتلف باختالف املوضوع وتتطلب املقابلة ما يعرف بدليل اصياغة أسئلة المقابلة  -ث

واألسلوب الثاين هو استخدام األسئلة املباشرة , يف أسلوب صياغة األسئلة األسلوب األول وهو أسلوب األسئلة املفتوحة أو األسئلة املغلقة النهايات  
 وغري املباشرة

 المقابلة وتدريبهم  اختيار القائمين ب -ج
وقدرته على التفاعل مع  ألن املقابلة  عمل فين بالدرجة األوىل وجناحها يتوقف على سلوك ومهارات القائم هبا, وتعترب من أهم اخلطوات إلجراء املقابلة 

 املبحوثني 
فعلى سبيل املثال قد يلجا القائم باملقابلة لصياغة بعض ,عملية مكملة لعملية اإلعداد وليس هناك انفصال بني العمليتني وهى :إجراء المقابلة  -2

 األسئلة اليت تتطلبها مواقف املقابلة أو تعديل بعضها أو حذف البعض اآلخر أثناء عملية إجراء املقابلة   
 االعتبارات التي يجب مراعاتها لنجاح المقابلة 

 بدء المقابلة  -1
وأمهيتها وملاذا اختري  يتوقف جانب كبري من جناح عملية املقابلة على بدء املقابلة وينبغي على القائم باملقابلة أن يبدأها مبقدمة بسيطة حول موضوع املقابلة

 هذا املبحوث وتعريف املبحوثني بالقائمني على البحث    
 تهيئة جو المقابلة  -2
 لة شتغلني بالبحث االجتماعي على أمهية هتيئة اجلو االجتماعي املناسب للمقابلة والذي يتمثل يف اختيار الزمان واملكان املناسبني للمقابويؤكد كافة امل 

 وثني بحويقتضي األمر يف كثري من األحيان أن تكون املقابلة مقصورة  علي الباحث واملبحوث فقط ألن وجود آخرين يثري يف بعض األحيان خماوف امل
  هتيئة اجلو النفسي للمبحوثني من عوامل جناح املقابلة

 ينبغي أن يظهر الباحث املشاعر الطيبة جتاه املبحوث  -ج
 التدرج يف األسئلة مع التدرج يف العالقة -هـ  أن يتجنب الباحث كل ما يسبب إحراج املبحوث أو يؤدي إيل قلقه وتوتره النفسي  -د

   جيب أن يظل القائم باملقابلة ممسكاً بزمام  -ز طرح األسئلة باألسلوب الذي يفهمه الباحث  -و 
واختلف الباحثون حول األسلوب األمثل لتسجيل املقابلة فهل يتم بالشكل الفوري أم يتم اختزال ما يديل به املبحوث من  :تسجيل المقابلة -3

 من املقابلة اإلنتهاء معلومات يف رموز أم تأجيل التسجيل ملا بعد
 ( يري البعض أن إهناء املقابلة أصعب بكثري من البدء فيها وجيب إن يتم يف جو من الود واللباقة من ِقبل الباحث)  إنهاء المقابلة  -4
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 احملاضرة الثالثة عشر
  ( المالحظة) أدوات البحث االجتماعي

 أهمية المالحظة
 من وسائل مجع البيانات , استخدمت يف املاضي كما تستخدم يف احلاضر ملا هلا من أمهية يف الدراسة والبحث املالحظة وسيلة مهمة 

احلياة حبيث ميكن وتتميز املالحظة عن غريها من أدوات مجع البيانات بأهنا تفيد يف مجع بيانات تتصل بسلوك األفراد الفعلي يف بعض املواقف الواقعية يف 
اء كبري أو اليت ميكن تكرارها بدون جهد مث إهنا تفيد أيضا يف مجع البيانات يف األحوال اليت يبدي فيها املبحوثون نوعا من املقاومة مالحظتها دون عن

 للباحث ويرفضون اإلجابة على أسئلته 
 تها بالنسبة لكل نوع من أنواع الدراسة ويستطيع الباحث أن يستخدم املالحظة يف الدراسات الكشفية والوصفية والتجريبية وجتميع بيانات هلا أمهي

 -:  أساليب المالحظة
 واملالحظة املنظمة , املالحظة البسيطة : وميكن تصنيف هذه األساليب على الرغم من تعددها يف فئتني ومها 

 : المالحظة البسيطة  -1
إخضاعها للضبط العلمي , وبغري استخدام أدوات دقيقة يقصد باملالحظة البسيطة مالحظة الظواهر كما حتدث تلقائيا يف ظروفها الطبيعية دون  •

 للقياس للتأكد من دقة املالحظة وموضوعيتها 
ويستخدم أغلب الناس هذا األسلوب يف التعرف على ظواهر احلياة احمليطة هبم , كما يستخدمه الباحثون االجتماعيون يف الدراسات  •

 ة من الناس يف بيئة معينة وحتت ظروف معينة من حيث أوجه نشاطهم وطرق معيشتهم االستطالعية جلمع البيانات األولية عن مجاعة معين
 : وميكن أن تتم املالحظة بإحدى طريقتني 

 :  املالحظة بدون مشاركة
 وهى اليت يقوم هبا الباحث باملالحظة دون أن يشرتك يف أي نشاط تقوم به اجلماعة موضوع املالحظة  -
 ما يستخدم هذا األسلوب يف مالحظة األفراد أو اجلماعات اليت يتصل أعضاؤها ببعضهم اتصاال مباشرا وغالبا  -
 ومن مزاياه إنه يهيئ للباحث فرصة مالحظة السلوك الفعلي للجماعة يف صورته الطبيعية وكما حيدث فعال يف مواقف احلياة احلقيقية  -
 الذين يقوم مبالحظتهم ومسامهته يف أوجه النشاط اليت يقومون هبا لفرتة مؤقتة وهى فرتة املالحظة وهى اليت تتضمن اشرتاك الباحث يف حياة الناس  -
فس الظروف ويستلزم هذا النوع من املالحظة أن يصبح الباحث عضوا يف اجلماعة اليت يقوم بدراستها وأن يساير اجلماعة ويتجاوب معها , وأن مير يف ن -

 ملؤثرات اليت ختضع له وال يكشف الباحث عن نفسه أو يفصح عن شخصيته ليظل سلوك اجلماعة تلقائيا بعيدا عن التصنع اليت متر هبا , وخيضع جلميع ا
 ينة وقد شاع استخدام أسلوب املالحظة باملشاركة يف ميدان األنثروبولوجيا االجتماعية يف دراسة الوحدات االجتماعية الكبرية كالقرية واملد -
 :  المالحظة المنظمة -2

فاملالحظة , خيتلف أسلوب املالحظة املنظمة عن أسلوب املالحظة البسيطة اختالفا يباعد بينهما من حيث الضبط العلمي والتحديد الدقيق •
أو بالنسبة للموقف الذي جتري فيه , املنظمة ختضع للضبط العلمي سواء أكان ذلك بالنسبة للقائم باملالحظة أو بالنسبة لألفراد املالحظني

 املالحظة , كما أهنا تنحصر يف موضوعات حمددة سلفا , وتقتصر على إجابة األسئلة أو حتقيق الفروض اليت وضعها الباحث
  ويشيع استخدام هذا األسلوب يف الدراسات اليت ختترب فروضا سببية  •
بنفسه إىل حيث جتري الظاهرة اليت يدرسها على وتتم املالحظة املنظمة إما يف مواقف طبيعية بالنسبة ألفراد البحث وذلك بنزول الباحث  •

  طبيعتها أو مبالحظة الظاهرة يف جو املعمل الصناعي , وكلما كان املوقف طبيعيا كانت النتائج
  وتتم املالحظة املنظمة باملشاركة أو بدون مشاركة من جانب الباحث , ويف املالحظة بدون مشاركة •
 فئات املالحظة حتديدا دقيقا حبيث ميكن تصنيف الظواهر امللحوظة وفقا هلذه الفئات  ويف األعداد للمالحظة ينبغي حتديد  •
 وليتسىن للقائم باملالحظة مجع البيانات املتصلة مبوضوع البحث فقط واليت ميكن أن تؤيد أو تكذب صحة الفرض الذي وضعه  •
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 : الوسائل المستخدمة في المالحظة المنظمة 
مة بعدد من اإلجراءات والوسائل اليت تعني على الوصول إىل أكرب قدر ممكن من الدقة العلمية , وتساعد على قياس يستعان يف املالحظة املنظ •

  عناصر املالحظات بصدق , ومن أمثلة هذه الوسائل املذكرات التفصيلية , والصور الفوتوغرافية , واخلرائط
 المجاالت التي تستخدم فيها أداة المالحظة

  -:حوث الطبيعية مجاالت الب -1
 , وهذا فضال عن استخدامها يف ميادين عديدة من العلوم التجريبية ( التجريبية)تستخدم املالحظة العلمية املنظمة بشكل فعال يف كافة البحوث املعملية  -
 -: مجاالت البحوث االجتماعية مثل  -2
 سواء داخل اجلماعات الصغرية كاألسرة أو مجاعة العمل أو اجلماعات الكبرية كاجملتمع احمللي  :والعالقات االجتماعية التفاعل االجتماعي  -
 الدراسات السوسيولوجية املقارنة  -
 يعد جمال اجلماعات غري الرمسية من اجملاالت اهلامة اليت تستخدم فيها املالحظة بنجاح  :اجلماعات غري الرمسية  -
تستخدم املالحظة بشكل فعال يف املراحل التمهيدية للبحوث االجتماعية هبدف استطالع بعض جوانب الظاهرة االجتماعية : راسات االستكشافية الد -

 موضوع الدراسة وزيادة ألفة الباحث هبا وتنمية بعض الفروض املتصلة هبذه الظاهرة 
 اإلجراءات المنهجية للمالحظة

  :شروط جيب توافرها للحصول على مالحظة جيدة أمهها هناك 
  جيب أن يقف الباحث على كل جوانب وأبعاد الظاهرة موضوع املالحظة والعوامل املؤثرة فيها 
  ينبغي على الباحث حتديد وحدات مالحظته ومعرفة أنسب املواقف اليت تظهر فيها هذه الوحدات أكثر من غريها 
  وف املمكنة لتحقيق اإلدراك احلسي الدقيق يتعني هتيئة كافة الظر 
  جيب أن يتحرر الباحث من أي أفكار لديه سابقة عن موضوع املالحظة 

  -:و ميكن حتديد اإلجراءات املنهجية للمالحظة يف اخلطوات التالية 
 :تحديد مشكلة البحث -1
 وتتمثل يف حتديد املشكلة املراد حبثها حتديدا دقيقا من حيث احلجم واألبعاد واألمهية واألهداف اليت يسعى الباحث لتحقيقها  

  :واملقصود بإطار املالحظة هو  :تحديد إطار المالحظة -2
  ....(فرد أو مجاعة أو جمتمع حملي)حتديد وحدة املالحظة سواء كانت  •
 وعلى الباحث أن حيدد بدقة مدة املالحظة  :حتديد زمن املالحظة •
 حتديد مكان املالحظة  •
 حتديد اجلوانب اليت يراد مالحظتها  •

  :وهناك بعض اخلطوات اليت ينبغي أن يسري عليها برنامج تدريب املالحظني أمهها :  اختيار المالحظين وتدريبهم-3 
 تعريف املالحظني باملشكلة موضوع املالحظة ( أ

 تدريب املالحظني على كيفية تسجيل املالحظة بدءا من تسجيل األفكار الرئيسية مث األفكار الفرعية مث التفاصيل الدقيقة ( ب
 تلقي املالحظني تدريبا نظريا وميدانيا على عملية املالحظة وتسجيلها قبل قيامهم الفعلي بذلك ( ج
  :لتسجيل املالحظة  وهناك طريقتان ميكن استخدامهما :تسجيل المالحظة  -4
 أي ترتيب حوادث املالحظة حسب زمن وقوعها : التسجيل الزمين للحوادث ( أ

 تنظم املادة امللحوظة يف موضوعات أو فئات معينة ( ب
 عد أن ينتهي الباحث من تسجيل املالحظة يقوم بتفريغها وفقا للفئات أو البنود املتفق عليها من قبل ب:  تفريغ المالحظة -5
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  :تحليل بيانات المالحظة وتفسيرها  -6
ها يف ضوء طبيعة بعد أن ينتهي املالحظ من تفريغ بيانات املالحظة وفقا للجداول املعدة لذلك يقوم بعملية التحليل الكمي والكيفي هلذه البيانات وتفسري 

 موقف املالحظة 
 :استخالص نتائج المالحظة والتوصيات  -7
 وتعد هذه اخلطوة من أهم خطوات املالحظة , حيث يقوم الباحث باستخالص النتائج اليت تؤكد صدق فروضه أو عدم صدقها  

بدًء من حتديد مشكلة البحث  وهو اخلطوة النهائية يف إجراء املالحظة , حيث يقوم الباحث بإعداد تقرير عما مت القيام به: كتابة تقرير المالحظة   -8
 هم النتائج والتوصيات وأهم املشكالت اليت اعرتضت سري املالحظة وكيفية التغلب عليها وانتهاًء بأ

 -:  المالحظةمزايا 
 تتيح املالحظة للباحث الفرصة لتسجيل السلوك املالحظ وقت حدوثه مباشرة  -4
  الوحيدة اليت ميكن من خالهلا دراسة سلوك أفراد اجلماعة بشكل تلقائي دون حتريفاملالحظة هى األداة  -2
 تفيد املالحظة يف التعرف على بعض جوانب احلياة االجتماعية بشكل فعال كالعادات االجتماعية وأسلوب التفاعل بني أفراد اجلماعة  -5
احلصول على معلومات وبيانات حول سلوك من ال يستطيعون التعبري قوالً أو كتابًة كاألطفال أو البكم أو املصابون حباالت مرضية تفيد املالحظة يف  -1

 معينة كالصرع أو املدمنني وغريهم 
 -:  المالحظةعيوب 

 ال ميكن استخدام املالحظة يف دراسة أشياء قد حدثت يف املاضي بشكل مباشر  -4
 السلوك االجتماعي اليت يصعب أو يتعذر معها استخدام املالحظة  هناك بعض أمناط -2
 قد تتعرض املعلومات اليت حيصل عليها الباحث من خالل املالحظة ألخطاء كثرية بعضها ناتج عن حتيز الباحث أو حالته النفسية واجلسدية  -5
ملالحظة نظرا لتعقد الظاهرة االجتماعية وتشابكها وتعدد العوامل املؤثرة يصعب على املالحظة الوقوف على مجيع الظروف احمليطة بالظاهرة موضوع ا -1

 فيها 
تعتمد على  وعلى الرغم من هذه العيوب إال أنه ميكن القول أن املالحظة كأداة حبث قد حققت إسهامات فعالة يف البحث خاصة يف العلوم الطبيعية اليت

 تستخدم اآلن بشكل فعال يف كثري من البحوث االجتماعية  املقاييس الكمية والرياضية يف املالحظة , وكذلك
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 احملاضرة الرابعة عشر
  العينات

 أهم العوامل التي تؤثر على تحديد حجم العينة
التنشئة االجتماعية يف جمتمع عمايل فعليه جتانس وحدات جمتمع البحث يف صفاهتا وعناصر مكوناهتا ؛ مثال إذا أراد أحد الباحثني دراسة نوع وطبيعة  -

الصفات العامة أن خيتار منطقة يسكنها العمال الذين ميتهنون مهنة العمل يف املصانع والعمال ويكونوا ذوي احندار طبقي واجتماعي واحد فإذا كانت هذه 
نسجاما يف صفات الوحدات االجتماعية جملتمع البحث وهذا يساعد املتوافرة يف تلك املنطقة العمالية فال بأس أن تكون عينة البحث صغرية ألن هناك ا

 الباحث على حتليلها وتقلل من اجلهد املبذول يف عملية مجع املعلومات وكذلك من املال املخصص للدراسة 
العينات اليت استخدمت ومدى جتانس أو عدم عدد البحوث السابقة اليت تناولت نفس موضوع البحث حيث تساعد الباحث على التعرف على حجم  -

 جتانس جمتمعات دراساهتم والنتائج اليت توصلوا إليها خالل تلك  العينات اليت استخدموها
 نوع العينة املستخدمة بالدراسة , فإذا كانت من النوع العشوائي فسوف تعمل على تسهيل عملية حتديد حجم العينة أكثر من الطبقية  -
  املخصص للبحث , فإذا كانت كمية املال كبرية فإن ذلك يساعد الباحث على سحب عينة كبرية احلجم والعكس صحيحكمية املال  -
  الوقت املخصص للبحث ؛ فإذا كانت الفرتة الزمنية املخصصة للبحث طويلة فإن ذلك يساعد الباحث على سحب عينة كبرية احلجم والعكس صحيح -
بالبحث على حتديد حجم عينة البحث إذا كان عددهم كبريا فسوف يساعد الباحث على سحب عينة كبرية احلجم يؤثر عدد الباحثني املسامهني  -

 والعكس صحيح 
 ] :وتعين العينات االحتمالية ما يلي [   العينات االحتمالية 
 املسحوبني من جمتمع األصل أصدق متثيل متثل األفراد _ عدم معرفة أو حتكم الباحث يف طريقة اختيار أفراد عينة حبثه  -
 تساعد الباحث على حتديد حجم العينة وحتديد وحدات البحث -
     -: وتصنف تلك العينات االحتمالية اىل  
 : العينة العشوائية ( أ

على أساس تكافؤ الفرص جلميع وحدات جمتمع تعين اختيار الوحدات االجتماعية بغري عمد ألهنا تسمح لكل وحدة بأن تكون ضمن عينة البحث 
 البحث , ويتم ذلك بواسطة استخدام اجلدول العشوائي أو القرعة 

ام على  وهناك طريقة ثالثة لسحب وحدات العينة بالطريقة العشوائية وهى أن يعطي رقما خاصا لكل وحدة اجتماعية من جمتمع األصل وتوضع هذه األرق
كروي ذي ثقب صغري يف أسفله مث حيرك الباحث هذا اإلناء بشكل دائري إىل أن يقف فتسقط كرة واحدة حتمل رقما   كرات صغرية مث توضع يف إناء

  أن حيصل على وحدات العينة املطلوبة اىلواحد لواحدة اجتماعية واحدة ويكرر الباحث هذه العملية عدة مرات  واحدا من ثقب اإلناء الكروي ميثل إسم
  :ة العينة المنتظم(ب 

لقائمة وتشرتط هذه العينة هتيئة قائمة أمساء مجيع وحدات جمتمع األصل كاملة وحديثة لكي يضع الباحث رقما مستقال وخاصا أمام كل اسم يف هذه ا
زيد على عدد بعدها يشرع بسحب الوحدات املطلوبة على أن يكون سحب الوحدة األوىل حسب الطريقة العشوائية من اجلدول العشوائي وال يأخذ رقما ي

 الوحدات املوجودة يف القائمة 
 أما مساوئ هذه العينة فإهنا توقع الباحث يف أخطاء متكررة عندما يستخدم  الوحدات االجتماعية 

أو طبقة تكون مرتبة ال يوجد جمتمع متجانس يف فئاته االجتماعية أو طبقاته االقتصادية , ولكن على الرغم من ذلك فإن كل مجاعة  :العينة الطبقية  (ج 
  بشكل متناسق مثل مجاعة األساتذة يف اجملتمع اجلامعي حسب مواقعهم األكادميية

وهنا يواجه الباحث الذي يريد أن يدرس إحدى الظواهر أو املشكالت االجتماعية يف اجملتمع إشكالية سحب عينة متثل عدم التجانس يف خواص 
 الباحث إىل تطبيق نوع جديد من العينات يتناسب مع هذه اخلصوصية االجتماعية وهو العينة الطبقية وصفات اجملتمع , وإزاء هذه احلالة يذهب 
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يستخدم هذا النوع من العينات عندما يكون جمتمع البحث غري متجانس اجتماعيا أو عندما  :أو المتعددة المراحل ( العنقودية)العينة المركبة  (د  
  (عددا أو حجما )على مساحات جغرافية متباعدة املسافات وبشكل غري متكافئ تتوزع عناصر اجملتمع 

 وتستخدم أيضا يف دراسة املوضوعات االجتماعية اليت ال ميكن دراستها بشكل علمي أو دراسة احلاالت االجتماعية العسرية التطبيق 
من النوع االحتمايل, والصفة املميزة هلذا النوع من العينات هو أن وحداهتا االجتماعية تكون على شكل تعترب العينة املساحية  :العينة المساحية ( هـ 

 مساحات جغرافية وليس أفرادا أو مجاعات اجتماعية 
حيصل على قائمة أمساء يف الواقع تستخدم هذه العينة عندما تكون املنطقة اجلغرافية جملتمع البحث واسعة جدا أوال , وعندما يتعذر على الباحث أن 

 قائمة خاصة هبم  املبحوثني ثانيا , أي يكون اختيار املبحوثني استنادا إىل مناطق سكناهم وليس استنادا اىل
  :وعن طريقة سحب العينة حسب شروط العينة المساحية وتكون كاآلتي  

 أقسامها اإلدارية الكبرية  تقسم املنطقة اجلغرافية املشمولة بالدراسة العامة اىل
 حسب الطريقة العشوائية ( مثال)وتسحب منطقة إدارية واحدة  -   وحدات إدارية أصغر مث أصغر  مث تقسم هذه األقسام اىل -
  مث جتمع املعلومات من مجيع أفراد تلك املنطقة اجلغرافية املسحوبة بواسطة الطريقة العشوائية - 
إجراء سحب العينة املركبة ذات املراحل املتعددة إال أن الفرق الوحيد بينها هو أن الوحدة االجتماعية يف العينة ويالحظ على هذه اإلجراءات إهنا تشبه -

  املساحية تكون املنطقة اجلغرافية بينما تكون الوحدة االجتماعية يف العينة املركبة أفرادا أو مجاعات
ة من مناطق الدراسة كذلك ختتصر وقت الدراسة وتقلل من حركة وتنقل الباحث داخل ميدان إهنا تغطي مساحة جغرافية واسع :مميزات العينة املساحية -

 الدراسة وتغين الباحث عن متاعب احلصول على قائمة األمساء 
 ] العينة القصدية [    -: العينات غير االحتمالية

 أهداف حبثه , وال يتم اختيار املبحوثني من خالل اجلدول استنادا إىل( أو للمستجيبني)تعين هذه العينة اختيار كيفي من قبل الباحث للمسحوبني 
 العشوائي أو القرعة , وهذا يعين أن هذه العينة ال تعطي الفرص املتكافئة لكل وحدة اجتماعية ألن تكون ضمنها 

 املوضوعية وهنا يف هذا النوع من العينات ال يعرف حجم العينة األمر الذي يضع تعميم نتائج البحث وجيعلها بعيدة عن 
 ] العينة الغرضية[

د هناك قائمة يكون أفراد هذه العينة من املتطوعني يف إعطاء املعلومات املتعلقة بالبحث ومل يسحبوا يف جمتمع البحث حسب الطريقة العشوائية وال توج
 بأمساء املبحوثني أو توفر خريطة جغرافية جملتمع البحث وال يعرف حجم جمتمع البحث 

األمر الذي ( العشوائية أو القرعة) ويبدو أهنا ال متثل درجة عالية من الثقة يف تعميم نتائج  حبثها ألن أعضائها مل ميثلوا فيها حسب الطرق االحتمالية 
 تكون فيه اجاباهتم غري حمايدة بل متحيزة أو متعصبة 

 ] العينة الحصية[ 
على )مجاعات أو وحدات اجتماعية متعددة  اىللكي يستطيع الباحث تصنيفه  مع البحث قبل كل شئيتطلب هذا النوع من العينات معرفة صفات جمت

, كأن يقوم بتصنيف جمتمع البحث حسب النوع وحسب العمر وحسب التحصيل الدراسي بعد ذلك (أن يكون هذا التصنيف خاضعا ألهداف البحث
 ثابتة من كل فئة اجتماعية ومن مث جيمع املعلومات املطلوبة من أفراد كل حصة بشكل كيفي جيمع الباحث حصة 

ن لذلك ال تستطيع هذه العينة متثيل جمتمع البحث بصدق وموضوعية علمية ألهنا ال تسمح لكل فرد من أفراد جمتمع البحث بشكل متكافئ أن يكو 
 ية بسيطة ضمن العينة إال إهنا سهلة التطبيق وذات كلفة مال

الكتلة )ُأخذ عنوان هذه العينة من حالة الكتلة الثلجية اليت تتدحرج من أعايل التالل أو اجلبال إىل السطوح فتجمع  :عينة الكرة الثلجية المتدحرجة ( د
  حوهلا أو تلف حوهلا املزيد من الثلج فيزداد حجمها عرب تدحرجها من األعلى إىل األسفل( الثلجية
 تطبق على شكل مراحل يتم يف املرحلة األوىل مجع معلومات من مبحوثني قليلي العدد ميثلون موضوع البحث أوهلم عالقة به: ة هذه العينة مرحلية إن طبيع

 , يستخدم الباحث هؤالء كمخربين أو مصادر للمعلومات حول موضوع البحث


