
  ]  [KFUNawi1408@ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

عي ج اجه البحث    م
 

  
  
  
  

  

 

 

 

 
 

 

 

KFU 

 



  ]  [KFUNawi1408@ 

  
  

  
  يصطنع العلم الحديث منهجًا لدراسة موضوعاته ويتمثل هذا المنهج فى عدة مراحل أو خطوات تبدأ بالمالحظة وتنتهي بالتوصل

إلي قوانين عامة تربط بين الظواهر مرورًا بوضع الفروض واختبارها تلك الفروض التي توجه الباحث إلى نوعية البيانات والحقائق 
 .التي ينبغي إن يبحث عنها 

  
 

  
  :دور المالحظة   ) أ

بمالحظة الظواهر على النحـو الـذي تبـدو عليـه بصـورة طبيعيـة وتنصـب المالحظـة فـى كـل علـم مـن العلـوم العلمي  يبدأ االستقراء - 
  على مجموعة من الظواهر يتخذها العلم ميدانًا له

 -  وعلمية مقصودة ، بسيطة غير مقصودة.  
 -  تي يكون تدخل العقل فيها بسيطًا وهى ال. 
 -   إلى الكشف عن حقيقة علمية أو غاية نظرية واضحة  ال تهدفبأنها التي. 
  . فيصل الباحث إلى تقرير حقائق علمية  إلى   قد تتحول - 
 -  : إدراك العالقات التي تربط بين الظواهر فيوالتي يكون نصيب العقل فيها كبيرًا.  
  
 أسمى من المالحظة غير المقصودة فهي تتميز بوضوح الغاية .  
 تعتمد على نظريات دعمتها حقائق العلم .  
  دقة ووضوحاً كلما زادت قوانين العلم ونظرياته كانت المالحظة العلمية أكثر .  
  مالحظة الظواهر بل يستعين باألجهزة المختلفة  فيال يكتفي الباحث بالحواس.  
 :التجربة   ) ب
 فـيفالباحث يستطيع أن يعـدل الظـاهرة بحيـث تبـدو ، من جانب الباحث مية تحت الضبط الناتج عن التحكم مالحظة عل وهي - 

  . أفضل وضع صالح لدراستها
  .الباحث إلى وضع الفروض العلمية  من البحث بتوجيه تفكير األولىالمرحلة  فيتوجه التجربة  - 

  

  
  ذهن الباحث عن طريق المالحظة والتجربة  فيتعد الفروض العلمية مجرد أفكار مبدائية تتولد.  
  مصادر صياغة الفروض:  

  . تعتمد الفروض على الخبرة السابقة للباحث - 
  .تعتمد الفروض على قدرة الباحث على استغالل معلوماته السابقة   - 
 .قد تأتى الفروض كالهام مفاجئ نتيجة تفكيره المستمر حول الظاهرة التي يدرسها  - 
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  بالرغم من أهمية الفروض إال إن هناك عدة مساوئ لها: 
 

  . تبتعد بالباحث عن الحقائق الخارجية ألنها تعتمد على تخيل العالقات  ) أ
  .وإهمال باقي الفروض ) تحيز الباحث لفروضه ( تدعو إلى التحيز   ) ب
     .تحجب الحقائق وتشوهها    ) ت

  
    تثبت صحته ممالله حد ذاته ال قيمة علمية  فيفالفرض .  
 يجب أال يتحيز الباحث لفروضه وان يستبعد الفروض التي ال تؤيدها النتائج .  
  حتى يتأكد من صدق األخر  احدهما وجد الباحث أمامه فرضين متناقضين فالبد أن يبرهن على خطأإذا. 

  

  
  إذا أيدت التجارب والمالحظات العلمية صحة الفروض دون إن يوجد فرض أخر يناقضه فان الفـرض الصـادق ينتقـل إلـى مرحلـة

  .القانون 
  كلما تقدم العلم حاول اإلقالل من عدد القوانين المستقلة فيه والتوصل قانون واحد يطلق عليه قانون القوانين  
 المطاف بالعلماء عند وضع القوانين العلمية فاكتشاف القوانين يدعو إلى وضع النظريات  ينتهي ال.  
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١(   فعلــى الباحـث أن يطهــر عقلــه مـن كــل مــا يقـوده إلــى الخطـأ أو يعــوق قدرتــه علـى التوصــل إلــى

 .الحقائق 
٢(   الالحقـة وهنـاك فالعلم له طبيعة تراكمية ونتائج البحوث السابقة  هي مقـدمات للبحـوث

  . إمكانية إلضافة متغيرات جديدة والكشف عن الجوانب الغامضة
٣(   كمصــدر للمعلومــات والحقــائق العلميــة  فالباحــث يســتمد حقائقــه مــن المالحظــة الحســية

  . المباشرة  وتتوقف النتائج التي يتوصل إليها على مدى مطابقتها للوقائع الخارجية
٤(   تقــدمها بـنفس المقــدار التـي اختلفــت فيـه مــن حيـث ضــبطها  فـيوتختلـف العلــوم

  . لمفهوم ضبطا كمياً 
٥(   وهـى معالجــة الظـواهر باعتبارهــا أشـياء خارجيــة لهـا وجــود مسـتقل  والشــيء الموضـوعي هــو الـذي تتســاوى عالقتــه

تنــاول  فــيهدين مهمــا اختلفــت الزوايــا التــي يشــاهدون منهــا ويجــب أن يتحــرى البــاحثون الموضــوعية  بمختلــف األفــراد المشــا
   . الظواهر كما هي عليه الكما ينبغي أن تكون وان يستعين بالمقاييس و األساليب التي تتسم بالصدق والثبات

٦(   بحيث تتحول إلى أفكار أو مفاهيم تدرك بالعقل ال  األشياء أوتتميز بها الظواهر  التيويقصد به استنباط الخصائص
 . بالحواس  و يقوم التجريد على إغفال السمات الجزئية من اجل الوصول إلى معنى عام ينطبق على أفراد النوع الواحد

٧(   حيــث إطــار البحــث   فــيالتــي تخضــع لهــا جميـع الحــاالت المتشــابهة والتــي لــم تـدخل
   . االنتقال من المعلوم إلى المجهول فيدراسته وتفيد التعميمات  في) العينة ( يستعين الباحث ببعض النماذج 

٨(   فالبحث العلمي عمل منظم يخضع لمبادئ وقواعد. 
٩(   لتفسير حدوث الوقائع ومحاولة التحكم فيها اإلنسانوهو ميل فطرى لدى .    

١٠(  فالعلم ال يتعلق بالحوادث الفردية وإنما يدرس الحوادث  المتكررة .  
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   الدراسـات االجتماعيـة  فـي العلمـيبعـض العلمـاء تطبيـق المـنهج  دراسـة الظـواهر االجتماعيـة بإتبـاع األسـاليب

،   ربواستحالة إجراء التجا ، تعقد المواقف االجتماعية:  فيلبعض األسباب المتمثلة نظرًا  دقيقة العلمية ال
عد الظواهر االجتماعية عن الموضوعية ، وتعذر الوصول للقوانين ُ والتي سنعرض لهـا فيمـا  ، وعدم دقة المقاييس االجتماعية ، وب

   .يلي 
  

 

 ىيرجع تعقد المواقف االجتماعية إل : 
 

  . تخضع الحياة االجتماعية لعدد كبير من المؤثرات النفسية واالجتماعية والثقافية - 
  .النواحي النفسية  فيتتكون الجماعات البشرية من مجموعات متنوعة من اإلفراد يختلفون فيما بينهم  - 
  .كما أنهم يتأثرون بالوسط االجتماعي الذين يعيشون فيه  - 
   . ويخضعون للمؤثرات الجغرافية كالموقع والسطح والمناخ والموارد - 
 .بالظروف االجتماعية والثقافية  نفس الوقت فيكما أنهم يتأثرون  - 

  

  نتيجة لما سبق تصبح المواقف المترتبة على هذا التعقيد أكثر تعقيدا. 
 

 القــرن الحــادي عشـــر  فــينظــرا الن الظــواهر الطبيعيــة الجتماعيــة تســـليما مطلقــًا والواقــع انــه ال ينبغــي التســليم بتعقــد المواقــف ا
  لها العلماء طوال القرون الماضيةغاية في التعقيد والغموض وقد أمكن تبسيطها بفضل الجهود التي بذ فيالميالدي كانت تبدو 

 فالظاهرة تبدو للناس معقدة أذا صعب عليهم فهمها أو إدراك حقيقتها يإن التعقيد شيء نسب .  
  

  
، مسـتحيل  العلـوم االجتماعيـة أمـر فـيأن اسـتخدام التجربـة العلـوم االجتماعيـة  فـييرى المعارضون لمبدأ تطبيق المـنهج العلمـي  - 

الدراســـات  فـــيمتـــوافر  وهـــذا أمــر غيـــر، تقـــوم علــى التحديـــد والضـــبط والـــتحكم مــن جانـــب الباحـــث وفــى نظـــرهم إن التجـــارب 
  .االجتماعية 

يقوم الباحث العلمي بتحديد عناصر الظاهرة التي يريد دراستها ويعمل على عزلها عن غيرها من العناصر ثم يتحكم فيها صـناعيًا  - 
  .الزمان والمكان ثابتة ال تتغير حتى يمكنه التوصل إلى الظروف المتماثلة مرة أخرى على اعتبار أن عوامل 

 فـي -التجريبـي  –فـان هـذا المـنهج ، الظـروف المتماثلـة  فيولما كان المنهج التجريبي يعتمد فكرة أن األمور المتماثلة تحدث  - 
إن أمكن  وحتىوال تتكرر بنفس الصورة ، نوعها  فيالعلوم االجتماعية الن الظواهر االجتماعية فريدة  فيرأيهم ال يصلح تطبيقه 

 .تطبيقه فهو عديم الفائدة 
  .لتاريخية ويجعلها غير ذات معنى المنهج التجريبي يجردها من داللتها االجتماعية وا فيإن عزل الظاهرة المتبع  - 

  

  البحث االجتماعي  فيالرد على موقف المعارضين الستخدام التجربة: 
 

  الطبيعة دون أن يسعى اإلنسان إلى تهيئتها فيالمعمل فان هناك التجارب التي تحدث  فيأنه كما توجد التجارب الصناعية .  
  ارب التـي أهميتهـا عـن التجـ فـيإن التاريخ حافل بكثير من الحاالت التي يستطيع الباحث إن يتخذها مادة لتجاربه والتـي ال تقـل

  .يقوم بها الباحث العلمي
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  الميـدان االجتمــاعي  فـي( ا ال نســتطيع ة ألننـالعلــوم االجتماعيـ فـيأمـا عـن الـرأي القائــل بـان المـنهج التجريبــي ال يمكـن تطبيقـه (
ظروف قد  فيالتجارب الطبيعية  أمور مختلفة  فيتحقيق الظروف المتماثلة مرة بعد أخرى فهو قول مردود عليه ألنه قد تَحُدُث 

  .العلوم االجتماعية  فيتبدو متشابهة كما هو الحال 
  
  الدراسـات االجتماعيـة  أن الوصـول إلـي قـوانين اجتماعيـة دقيقـة كمـا هـو الحـال  فـييرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي

  : العلوم الطبيعية أمر بعيد المنال لعدة أسباب منها  في
تخضــع المجتمعــات المختلفــة  للتغيــر االجتمــاعي  المســتمر ولــذا فــان الظــروف المتماثلــة ال تظــل علــى حالهــا خــالل الفتــرات   ) أ

 .التاريخية المختلفة وال يوجد اطراد طويل المدى يصلح أن يكون أساسًا للتعميم 
 فيك بسبب الحرية التي يتمتع بها اإلنسان ال تخضع الظواهر االجتماعية لمبدأ الحتمية الذي تخضع له الظواهر الطبيعية وذل  ) ب

ضــوء حالتــه النفسـية وتبعــًا للظــروف المحيطـة بــه لــذا فمـن المســتحيل التنبــؤ  فـيسـلوكياته ويســتطيع اإلنسـان أن يغيــر ســلوكياته 
  .عي ووضع مبادئ عامة لهذا السلوك بالسلوك االجتما

العلـوم االجتماعيـة ذلــك التـأثير المتبـادل بـين التنبــؤ  فـيتسـاعد علـى التنبــؤ الصـحيح  التـيممـا يزيـد مـن صـعوبة وضــع القـوانين   ) ت
 )األسعار والبورصة ( ، والحوادث المتنبأ بها 

 عذر الوصول إلى قوانين اجتماعية الرد على القائلين  بت: 
  

  ال تتعارض سرعة التغير االجتماعي مع كون الظواهر االجتماعية تسير وفق قوانين ثابتة من الممكن اكتشافها والوصول إليها.  
 تغير االجتماعي عن البحث العلمي ال ينبغي أن يصرفنا ال. 
  أما عن  وإنما يخضعون لمؤثرات البيئة الطبيعية واالجتماعية ، فاألفراد فى المجتمعات ال يتصرفون بطريقة عشوائية

 والثقافية وهذه المؤثرات تجعلهم يسلكون سلوكًا معينًا ال يمكنهم أن يحيدوا عنه
  أما عن وإنمـا يشـترط لحدوثـه  تـوافر ، ي أال يكون مطلقًا فمن شروط القانون العلم

  ظروف معينة فإذا تغيرت الظروف نكون بصدد حالة جديدة   
  
  الدراسات االجتماعية أن الظواهر االجتماعية مرتبطة بالجانب الذاتي لإلنسان  فييرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي ،

المجتمعات ويتفاعلون مـع أوضـاع الحيـاة  فيوال يمكن دراستها بطريقة موضوعية نظرًا الن الباحثون االجتماعيون أفراد يعيشون 
   . ويؤثرون ويتأثرون بما يقومون بدراسته

  يمكن إجمال العوامل التي تبعد الباحثين عن الموضوعية فيما يلي : 
 .التي تؤثر على نظرة اإلنسان لألمور فتجعله متحيزًا لرأى دون أخر أو متعصبًا ألفكاره ومعتقداته    ) أ
وبالرغم من ذلـك يقبلهـا األفـراد ، فكثير من األفكار التي تنتشر فى المجتمعات ليس لها أساس علمي صحيح    ) ب

 .ويسلمون بها  بحكم العادة ودون تمحيص 
والعصـر الـذي يعـيش فيـه ؛ هـذه ،والطبقة التي ينتمي إليها ، فالمركز االجتماعي الذي يشغله الفرد    ) ت

 وغيرها  قد تؤثر فيما يصل إليه الباحث من نتائج  المواقف
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وكثيرًا ما ينظر للظاهرة التي يدرسـها ، فالباحث االجتماعي ال يمكن أن يتجاهل قيمه أثناء البحث عن الحقائق    ) ث
 .ال كما هي بل على الوجه الذي يريدها عليه 

  .الدراسات االجتماعية  فيالبحث العلمي  فيوالواقع فإن الموضوعية المطلقة أمر عسير التحقق  - 
  البحث االجتماعي على  فيوتتوقف الموضوعية  ، إظهار الحقائق دون تحيز أو تعصب فيورغبته .  
  
  
يرى البعض أن العلوم الطبيعية تخضع للقياس الكمي الذي يساعد على التنبؤ على خالف العلوم االجتماعية  التـي يغلـب عليهـا  - 

  الطابع الكيفي 
بينما يكشف الطابع الكيفي عن وجود الصفة ومدى ، يتميز الطابع الكمي بقدرته على كشف مقدار وجود صفة ما أو مستواها و  - 

  اختالفها عن الصفات األخرى 
  كـم أن العلـوم الكميـة قـد مـرت بالـدور ، الظـواهر  فـيولكن هذه الصعوبة ليست خطيـرة فالطـابع الكمـي أو الكيفـي لـيس أصـيال

   .الوصفي 
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  مــن الضــروري أن يتجــه الباحــث االجتمــاعي وجهــة تكامليــة ، فيحــاول فهــم الظــواهر االجتماعيــة فــي مجالهــا االجتمــاعي والثقــافي

وفي ،  وعالقاته المتشابكة ، بأبعاده المتعددة  وعلى أساس التفاعالت القائمة بينها لتكوين صورة حقيقية عن الواقع االجتماعي 
  .صورته الكلية 

  
 المدخل التكاملي إلى نموذج تصوري عضوي يقوم على النظرة الكليـة للمجتمـع علـى أسـاس التـرابط  يستند

  
 

  وعن مكونات الظواهر االجتماعية فهي تتألف من عناصر ثالثة رئيسية:  
  تفرض نفسها على الظواهر يتمثل في المعاني والقيم والمعايير التي.  
  يخضعون لتفاعل اجتماعي تنظمه المعاني والقيم والمعايير –أفراد  –يتمثل في مجموعة كائنات بشرية  

  ويتمثــل فــي الوســائل واألدوات الماديــة التــي تتجســد بمقتضــاها مــا تحملــه المعــاني والقــيم والمعــايير مــن
  " .باألساس المادي للمجتمع"يمكن تسميته رموز وهو ما 

  

  مستويات  في ثالثة – استنادا إلى مكوناتها –ويتحقق وجود الظواهر االجتماعية  :  

 القائم في عقل الفرد والجماعة .  
 ويتحقق في التفاعل االجتماعي والعالقات المتبادلة بين أفراد الجماعة .  
 ووسائل مادية   دواتأحويه األساس المادي للمجتمع من ي الذي تجسده كل ما.  

  

  
  اً باطــتر إوهــذه الجوانــب الثالثــة تــرتبط فيمــا بينهــا ) الجانــب الثقــافي ، والجانــب االجتمــاعي ، والجانــب الشخصــي(  فــيوتتمثــل 

:  يوهـنتيجة منطقية هامة  ذلك يترتب عليو ،  اً وثيق أعضوي
   

تـرابط الظـواهر  يلـإالتصـور االجتمـاعي لطبيعـة اإلنسـان ، و  يلإالمجتمع التي تستند  يلإتتأكد النظرة الكلية سبق  وبناءًا على ما - 
حيـث تفتـت (ببناء المجتمع وثقافته ، وهى نظرة تتجنب القصور الذي يعترى النظريات الذريـة وارتباطها ، االجتماعية فيما بينها 

  ) . عناصر المجتمع ، وترجع ظواهر الحياة االجتماعية إلى عامل واحد فقط
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  هناك صورتان هما:  
   قتـران الزمـاني بـين العناصـر االجتماعيـة المكـاني أو اإل روأساسـه التجـاو : الترابط الذري للعناصر االجتماعية والثقافية

   .والثقافية دون أن تقوم بينها وحدة في المعني تخلق رابطة منطقية 
  بعض بحيث يؤثر كل عنصر منها في غيره من العناصر العضها بب ويتسم بارتباط العناصر: الترابط ألنسقي.  

   
  . يتكون النسق من جملة أجزاء متميزة  )١
   .يقوم بين هذه األجزاء نوع من االعتماد المتبادل بحيث أن كل جزء يؤثر في بقية األجزاء ويتأثر بها  )٢
  .يتألف النسق بصورته الكلية من كل هذه األجزاء  )٣
توقـف المؤسسـة عـن العمـل ،  :احتراق مصنع في مجتمع ما كان يتعيش منـه جـزء كبيـر مـن سـكان هـذا المجتمـع يترتـب عليـه ف( - 

لبطالـة فـي المشـاريع األخـرى التـي كانـت تقـوم بخدمـة مـوظفي المصـنع ا تعطل العمال ، انخفاض الدخول ، قلة الطلـب ،انتشـار
  ).المحترق ، يفقد المجتمع قدرته على جذب أصحاب العمل والعمال من الخارج 

  

  كما يأخذ الترابط بين الظواهر صوراً أخرى : 
الئمـة البنـاء المنهجـي للعلـوم لطبيعـة كالترابط السببي والترابط الوظيفي ، ويترتب على وجود هذين النوعين من الترابط ضـرورة م - 

  . الوقائع االجتماعية 
  . ويتطلب ذلك استخدام األساليب التي تعتمد على التصور المتكامل لعناصر الواقع االجتماعي  - 
   : أننــا إذا كنــا فــي حاجــة إلــى تحليــل الظــواهر االجتماعيــة لفهمهــا ، فإننــا فــي الوقــت ذاتــه فــي حاجــة إلــي إطــار نــرد إليــه

   .فقدت هذه العناصر داللتها ، وهذا اإلطار هو الذي يتفق وأبعاد الدراسة التكاملية  إال العناصر التي حللناها و
  
 ظرا ألن المدخل التكاملي يستند إلى نموذج تصوري عضوي نسقي ينظـر إلـى المجتمـع كوحـدة متكاملـة متماسـكة ، فـال بـد أن ن

  : والتي تتمثل فى  الدراسة جميع الوقائع االجتماعية بجوانبها المتعددةتتضمن أبعاد 
   
  من الضروري عند دراسة المجتمع التعرف على الظروف الجغرافية التي تميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات ، ومدى تـأثير

  .تلك الظروف على التوزيعات السكانية واألوضاع االقتصادية واألحوال االجتماعية والثقافية السائدة 
  
  وأي أو غيـر مباشـر بالجانـب الـديموجرافي ،  اقتصـادية أو عمرانيـة إال ولهـا اتصـال مباشـرال توجد ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو

   .تغير في البناء الديموجرافي كفيل بأن يحدث تغيرات كبيرة في التنظيم االجتماعي القائم 
 حجـم السـكان ، فئـات السـن ، توزيـع الـذكور واإلنـاث ،:  مـن حيـثلذا ال بد من دراسة البناء الديموجرافي في المجتمـع  - 

عالقتهــا بــالموارد االقتصــادية ، معــدالت النمــو الســكاني ، نســب المواليــد والوفيــات ، حجــم الهجــرة و الكثافــة الســكانية 
   .الداخلية والخارجية واآلثار المترتبة عليها 
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  اهر والنظم واألنساق التي يتألف منها المجتمعويتألف من الجماعات والعالقات والظو .   

ودراسـة البنـاء الطبقـي للوقـوف علـى ، ولذا ينبغي لتكوين صورة متكاملة عن المجتمع دراسة الجماعات الساللية والثقافيـة  - 
طبيعــة ونوعيـــة العالقـــات االجتماعيـــة الســائدة بـــين مختلـــف الجماعـــات والطبقـــات ، كمــا ينبغـــي دراســـة الـــنظم االجتماعيـــة 

  . سري والتربوي وغيرهاوالسياسي واأل االقتصادياألساسية ؛ كالنظام 
   
  وتجسـد طـرق التفكيـر والسـلوك  ،تشتمل الثقافة على األفكار والعادات والمعتقدات والرموز وأنماط القيم وجوانب التكنولوجيا

  .على االتصال بين مكونات المجتمع من خالل التفاعل االجتماعي القائم 
حيث أنها توجه وتضبط سلوك ) المادية والمعنوية(أن تتضمن الدراسة التكاملية للمجتمع كافة الجوانب الثقافية  ينبغي لذا - 

األفراد في المواقف االجتماعية المختلفة ، كما أن العالقات االجتماعية عبارة عن أنماط منظمة ومتكـررة مـن التفاعـل بـين 
   .من خالل الثقافة  نتظامهاإالناس ، وهذه األنماط تأخذ شكلها و 

   
  ال بد للباحث من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظواهر االجتماعية منذ نشأتها للوقوف على عوامل تغيرها وانتقالهـا مـن حـال إلـى

   .حال 
  
  دعا عدد كبير من المفكرين في الشرق والغرب إلى استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع وما فيه من ظواهر ومشكالت 
  واالعتمـاد علـى المالحظـة والدراسـة  المـنهج االسـتقرائيوطالـب باسـتخدام  عبـد الـرحمن بـن خلـدون أول مـن دعـا إلـى ذلـككان

  .المقارنة 
  وتطبيـق مـنهج العلـوم الطبيعيـة فـي دراسـة الظـواهر  اسـتنباط النظريـات مـن الحقـائق التاريخيـةودعا إلى  فيكو بفلسفة التاريخاهتم

  .اإلنسانية 
   في دراسة الظواهر االجتماعية كونت إلى استخدام المنهج الوضعيدعا .  
  جتماعية في الدراسات اال بتطبيق المنهج االستقرائيوطالب  دور كايم بدراسة الظواهر االجتماعيةاهتم 
  االجتماعية دراسة إمبيريقية  دراسة الظواهر والمشكالتإلى  العلماء في أمريكا منذ الحرب العالمية األولىاتجه.   
  المناهج القديمة دراسة المجتمع وتطويرفي  علماء االجتماع ابتكار مناهج جديدةحاول.   
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 ىتصنف البحوث حسب الهدف من إجرائها إل : 
   
 البحوث التي تستهدف البحث عن المتغيرات وكيفية ارتباطها  يوه.  

  لتوفير المعرفة حول المشكلة عندما يجهل الباحث الكثير عنها ة وتتم في المراحل األولى من تناول المشكل - 
   
 وهى البحوث التي تهتم بدراسة المناهج وأدواتها واألساليب التي يمكن استخدامها في دراسة المشكالت والظواهر   
   
 فــي تنــاول المشــكالت والظــواهر وتطبيــق المنــاهج واألدوات لتــوفير البيانــات  والعملــي مــيلوهـو البحــث الــذي يهــتم بالجانــب الع

   .اقعية حول المشكالت الو 
   
  وهو البحث الذي يتناول فرضا أو مجموعة فروض بالدراسـة الختبـار مـدى صـدقها ، ويـتم إجـراؤه للحسـم بـين الموقـف النظـري

   وما يستند إليه من فروض وبين معطيات الواقع التي تكشف عنه الدراسة
الخلط والتداخل بين فئاته وال يعطي تحديدا دقيقا لنوع المناهج المستخدمة والواقع أن مثل هذا التصنيف يتسم بنوع من  - 

   . في علم االجتماع ، وان كان له إسهام مميز في إيضاح أنواع الدراسات
    
 إلى منطق العملية العقلية في تناول المشكلة ودراستها ، وفيه يتم التأكيد على وصف الظاهرة في ضوء البيانات المتاحة  ويستند

  .، وأهمية الرجوع للماضي ، ثم يجتهد الباحث لصياغة تنبؤات معينة حول الظاهرة في ضوء التناول التجريبي لها 
  لمناهج البحث  هويتنيتصنيف:  
   
  ويهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة أو الظاهرة موضوع البحث لتفسيرها تفسيرا كامال ، ويؤكد هويتني على ضرورة

 .تجاوز مرحلة تجميع البيانات بمحاولة تفسيرها للوقوف على داللتها 
   

 
                . دراسة الحالة -   . البحث الوصفي طويل المدى -    .البحث المسحي  - 
    الدراسات والبحوث المكتبية التوثيقية -   . تحليل العمل والنشاط - 

  

   
  ويعتمد أساسا على ظواهر األحداث التاريخية ويستند إليها في دراسة الحاضر وتفسير ظواهره.  
  حيـث يــتم بحــث الجزيئـات التاريخيــة وتحديــدها كمرحلــة أولـى ، ثــم يقــوم الباحـث بعــد ذلــك بالتــأليف بـين تلــك الجزيئــات عقليــا

  .للوصول إلى الصورة الكلية حول الظواهر التاريخية التي يستند إليها في تفسير ظواهر الحاضر 
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  ويسـتند أساسـا إلـى لمنطـق الـتحكم والسـيطرة علـى مجموعـة مــن المتغيـرات بهـدف قيـاس التغيـرات التـي تطـرأ عليهـا فـي عالقتهــا

  .ببعضها 
  وهـــذا المـــنهج عنـــد هـــويتني يعتمـــد علـــى البحـــث الـــدقيق القـــائم علـــى وقـــائع مضـــبوطة ، وعلـــى االســـتدالل االســـتقرائي التجريبـــي

   .باستخدام هذه الوقائع 
  هويتنيمداخل التفكير ونماذجه عند :  
  وتتمثل في ) لالرتباط بين نماذج التفكير والمداخل المنهجية لدراسة المشكلة(ميز هويتني بين عدد من نماذج التفكير:   
   
  مجرد تجميع البيانات وهى تلك الدراسات التي تستهدف إقامة الصياغات النظرية التي تساعد على فهم المجتمع وال تقف عند

   . والحقائق
 ويرى هويتني أن هذا النموذج يستهدف تقدم العلم واإلنسانية  .  
   
  ويمثل نمط من أنماط التفكير حول المشاكل والظواهر ، ويشمل البحوث التي تهدف الوصول إلى تنبؤات معينـة حـول الظـواهر

  .واألحداث 
 البحث على الدراسات التجريبية بل يشمل أي دراسة تستهدف فهم الظواهر والتنبؤ بها  ال يقصر هويتني هذا النمط من.   
  
 ييادين التي تهم عالم االجتماع وهويتناول هذا النموذج الم :  

   

  . الطبيعة البشرية -   . النظم االجتماعية -   . المشكالت االجتماعية - 
  .التكوين السكاني والبيئي  -   . )المجتمع الريفي(المجتمعات المحلية  -   . الشعوب والجماعات الثقافية - 
  . االجتماعية ومناهج البحث النظريات -   . السلوك الجمعي - 
التشـريع والمحـاكم  –االجتماع التربـوي :االجتماع علم  ميادين وتشمل، العالقات المختلفة التي تنطوي على تكيف وصراع  - 

  األمراض العقلية –الصحة  –الجريمة  –االجتماعي التغير االجتماعي والتطور  –
  

   
  بهـدف ) سواء كانت علم أو فن أو أدب (ويتناول العوامل المختلفة التي تحكم عمليات اإلبداع في مجاالت التفكير المختلفة

 .تحديد أسس عمليات اإلبداع تلك 
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  ورغم انه يبتعد عن مصطلح المناهج بالمعنى المحـدد لهـذا المصـطلح إال انـه يتسـم بالمرونـة الشـتماله علـى فئتـين أساسـيتين مـن

  : الدراسات هما 
  

  مثال إذا أردنا تحسين التعليم ، (وتبدو ضرورة البحث الوصفي في تحديده للحقائق الواقعية
  . )التعرف على الظروف الواقعية التي تعوق ذلك للتوصل إلى الحلول  فال بد من

  والبحث ألسببي تكمـن ضـرورته فـي الكشـف عـن أسـباب المشـكالت :التي تختبر الفروض
  . االجتماعية القتراح الحلول لها

  

    
  ماركيز "ويبرز في هذا االتجاه عدد من علماء المناهج ومنهم"  
  للمناهج  ماركيزتصنيف:   
  : إلى أن مناهج البحث الرئيسية تنحصر في المناهج التالية  ويذهب - 
  المنهج االنثروبولوجي   ) أ
  منهج دراسة الحالة   ) ب
 المنهج الفلسفي   ) ت
  المنهج التاريخي   ) ث
  المنهج االجتماعي     ) ج
  وهو يؤكد أن هذه المناهج تالئم البحث االجتماعي ، كما انه يحدد بعض األدوات.    
  

 وتعبر عن وجهة نظر أصحابها في رؤيتهم المنهجية  أهم التصنيفات وليست كلهاإلى أن ما تم سرده يعتبر :  ينبغي التنبيه ،
  .للبحث والمنهج واألسلوب واألدوات 
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  مراحـل البحـث ترابطـا عضـويا وثيقـا تبط بتـر  تـي كـل منهـا مجموعـة مـن الخطـوات الفـي  ثالث مراحـل رئيسـية بـتمر عمليـة البحـث

حيث األولويـة ،  رتب منفال تُ  ،ها وحدة متكاملة ر عتباابحيث يفكر الباحث حينما يصمم بحثه في جميع المراحل والخطوات ب
 .نما تقتضي طبيعة كل بحث تقديم أو تأخير بعضها عن بعض إو 
 :  

  
 نوع الدراسة التي يقوم بها تحديد و ، وتحديد المفاهيم والفروض العلمية  ، وفيها يقوم الباحث باختيار مشكلة البحث وصياغتها

   .واألدوات الالزمة لجمع البيانات  ،في البحث ةالمستخدمهج اوالمن
  والزمني ، والمكاني ، البشري (كما يقوم بتحديد مجاالت البحث  . (  
   
 عن طريق مجموعة من الباحثين الميدانيين  وفيها يقوم الباحث بجمع البيانات بنفسه أو  
 -  وتهيئــتهم لعمليــة البحــث ، وإعــداد البــاحثين الميــدانيين، وأهــم خطــوات هــذه المرحلــة عمــل االتصــاالت الالزمــة بــالمبحوثين، 

   .ومراجعة البيانات الميدانية والتأكد من صحتها  ،وتدريبهم واإلشراف عليهم في الميدان لتذليل الصعاب التي تعترضهم
   
 وتفسـيرها ، ثـم يقـوم بكتابـة تقريـر مفصـل يشـتمل علـى كـل  وتحليلهـا، وجدولتها ،وتفريغها ،ث بتصنيف البياناتوفيها يقوم الباح

   .الخطوات التي مرت بها عملية البحث 
  
  
  وتعتبر من أهم خطوات البحث ألنها تؤثر في جميع الخطوات التي تليها  
  ويجب على الباحث أن يتخير مشكلة تتميز باألصالة والعمق وتكون لها داللتها العلمية أو أهميتها المجتمعية  
 تحديد النقاط الرئيسية والفرعية التي تشتمل عليها مشكلة البحث  
  صياغة مشكلة البحث في مصطلحات واضحة و محددة حتى يسهل وضع تصميم منهجي دقيق لدراستها.   
   
  من الضروري بعد اختيار المشكلة أن يحدد الباحث بدقة المفاهيم األساسية والمصـطلحات العلميـة المرتبطـة بموضـوع الدراسـة

  إلجراء بحثه على أساس علمي سليم 
 ها إلى درجة من التطور العلمي ثم ينتقل إلى خطوة وضع الفروض وخاصة في الميادين التي ارتادها الباحثين من قبل ووصلوا في  
  أما الميادين التي ال تزال جديدة فـال بـأس مـن أن يقـوم الباحـث بدراسـات اسـتطالعية تسـاعد علـى اسـتنباط الفـروض التـي يمكـن

 أختبارها في بحوث تالية 
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  يتحدد نوع الدراسة على أساس مستوى المعلومات المتوفرة لدى الباحث وعلى أساس الهدف الرئيسي للبحث  
 إذا كان ميدان الدراسة جديدا اضطر الباحث إلي القيام بدراسة استطالعية   
  عن طريق الدراسات السابقة في الميدان أمكن القيام بدراسة وصفية لتقرير خصائص الظاهرة   إذا كان الموضوع محدد ًا
  وإذا كان الميدان أكثر دقة وتحديدا استطاع الباحث أن يقوم بدراسة تجريبية للتحقق من صحة الفروض العلمية.   
  فـي حـين أن الدراسـات الوصـفية ، اسـات االسـتطالعية تخلـو مـن الفـروض ويالحظ أن وضع الفروض يرتبط بنوع الدراسة ، فالدر

قد تتضمن فروضا إذا كانت المعلومات المتوفرة لدى الباحث تمكنـه مـن ذلـك ، أمـا الدراسـات التجريبيـة فانـه مـن الضـروري أن 
 تتضمن فروضا دقيقة بحيث تدور الدراسة بعد ذلك حول محاولة التحقق من صحتها 

   
  يشير مفهوم المنهج إلى الطريقة أو الكيفية التي يتبعها الباحث في دراسـة المشـكلة موضـوع البحـث ، وهـو يجيـب علـى الكلمـة

   .االستفهامية كيف؟ 
  الحالـة ، والمـنهج المسح االجتمـاعي ، والمـنهج التـاريخي ، ومـنهج دراسـة : من المناهج التي تستخدم في البحوث االجتماعية

   .التجريبي 
   
  يشير مفهوم االداة إلى الوسيلة التي يجمع بها الباحث البيانات التي تلزمه.   
 يــر إننــا ويســتخدم المشــتغلون بمنــاهج البحــث مفهــوم االداة لإلشــارة إلــى الوســيلة المســتخدمة فــي جمــع البيانــات أو تفريغهــا ، غ

   ..نقصر مفهوم االداة في هذا المجال على وسائل جمع البيانات
  المالحظــة ، واالســتبيان ، والمقابلــة ، ومقــاييس : وغالبــا مــا يســتخدم الباحــث عــددا كبيــرا مــن أدوات جمــع البيانــات مــن بينهــا

 صائية على اختالف أنواعها العالقات االجتماعية والرأي العام ، وتحليل المضمون ، باإلضافة إلى البيانات اإلح
  ويتوقــف اختيــار الباحــث لــألداة األزمــة لجمــع البيانــات علــى عوامــل كثيــرة ؛ فــبعض أدوات البحــث تصــلح فــي بعــض المواقــف

 واألبحاث عنها في غيرها 
   مثال يفضل استخدام المالحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسلوك األفراد الفعلي نحو موضوع معين  
  مــثال قــد يــرفض المبحــوثين اإلجابــة علــى أســئلة : وقــد يــؤثر موقــف المبحــوثين مــن البحــث فــي تفضــيل وســيلة علــى وســيلة أخــرى

 الباحث ، ومن ثم يتعين استخدام المالحظة في جمع البيانات 
  جميع نواحيها قد يعتمد الباحث على أداة واحدة لجمع البيانات ، وقد يعتمد على أكثر من أداة حتى يدرس الظاهرة من.   
   
  وذلك بتحديد مجتمع البحث الذي قد يتكون من جملة أفراد أو عدة جماعات ، وفي بعض األحيان يتكون مجتمع البحث من

   .أو وحدات اجتماعية ، ويتوقف ذلك على المشكلة موضوع الدراسة ، أو مزارع ، عدة مصانع 
   كثيــر مــن البحــوث االجتماعيــة القيــام بدراســة شــاملة لجميــع المفــردات التــي تــدخل فــي البحــث ، فــأن ولمــا كــان مــن العســير فــي

  .الباحث ال يجد وسيلة سوى االكتفاء بعدد محدد من الحاالت
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  وذلك بتحديد المنطقة أو البيئة التي تجرى فيها الدراسة  
   
  وذلك بتحديد الوقت الذي تجمع فيه البيانات ويتطلب ذلك القيام بدراسة استطالعية عن األشخاص الذين تتكـون مـنهم العينـة

  لتحديد الوقت المناسب لجمع البيانات منهم 
   
 يجب أن تتوفر لدى جامعي البيانات :  

  الخبرة والدراية الكافية بالبحوث الميدانية   - 
  تكون لديهم من القدرات والمواهب الشخصية ما يؤهلهم لجمع البيانات كحسن التصرف واللباقة ،  - 
  . وأن يكون لديهم إلمام ببعض القضايا االجتماعية الخاصة بالمجتمع بصفة عامة ومجتمع البحث بصفة خاصة  - 

  الضروري أن يقوم الباحثومن :  
  بتدريب جامعي البيانات قبل النزول إلى الميدان ،  - 
  . طبع دليل للعمل الميداني ليكون مرجعا لجامعي البيانات ب - 

  ، فان من الضروري أن يقومولكي يضمن الباحث استجابة المبعوثين وتعاونهم مع جامعي البيانات :   
   البحث بتهيئة المبحوثين بموضوع - 
  وعمل توعية لهم عن طريق وسائل اإلعالم  - 
   .االتصال بالهيئات المسئولة التي يمكنها تهيئة المناخ المالئم لجمع البيانات و  - 

  ومـن الضـروري أن يقـوم الباحــث باإلشـراف علـى البــاحثين الميـدانيين أثنـاء جمـع البيانــات للوقـوف علـى مــا يعترضـهم مـن صــعاب
  .صحة البيانات  لتذليلها أوالً بأول ، والتأكد من

  
  بعد مراجعة البيانات على الباحث أن يصنف البيانات في نسق معين يتيح وضوح الخصائص الرئيسية.   
  والتصنيف عملية يهدف الباحث من ورائها إلى ترتيب البيانـات وتقسـيمها إلـى فئـات بحيـث توضـع جميـع الفئـات المتشـابهة فـي

  فئة واحدة 
  وبعد االنتهاء من التصنيف على الباحث أن يفـرغ البيانـات إمـا بالطريقـة اليدويـة أو اآلليـة وهـو مـا يتوقـف علـى عـدد االسـتمارات

 التي جمعها الباحث 
  بعد تفريغ البيانات وإحصاء االستجابات تبدأ عملية تبويب البيانات في جداول بسيطة أو مزدوجة أو مركبة و .  
   
  من الضروري بعد جدولة البيانات تحليلها إحصائيا إلعطاء صورة وصفية دقيقة للبيانات التي تم التوصل إليها ، ويستعين الباحث

  اليب اإلحصائية المختلفة في ذلك باألس
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  وبعـد االنتهـاء مــن التحليـل اإلحصـائي يجــب أن يفسـر الباحـث النتــائج التـي حصـل عليهــا حتـى يكشـف عــن العوامـل المـؤثرة فــي
الظاهرة المدروسة ، والعالقـات التـي تـربط بينهـا وبـين غيرهـا مـن الظـواهر ، وبـدون التفسـير ال فائـدة  للحقـائق التـي توصـل إليهـا 

   .الباحث 
  
   تبدأ خطوة كتابة التقرير عن البحث ، وبهذه الخطوة يستطيع الباحث أن ينقل إلي القراء ما توصل إليه من نتائج ، كما يستطيع

 أن يقدم بعض االقتراحات والتوصيات التي خرج بها من البحث ولها صلة وثيقة بالنتائج التي أمكن التوصل إليها 
  توصل إليه مـن نتـائج وبـين مـا يقترحـه مـن حلـول للمشـكالت التـي أسـفرت عنهـا الدراسـة وتتجلى مهارة الباحث في الربط بين ما

   .بدون مبالغة 
  من الضروري أن يسير البحث وفقا لحدود معينة من الوقت والتكاليف ، وأن يضع الباحث برنامجًا زمنيًا للخطوات الخاصة بكل

  من الوقت على سبيل الحيطة% ٥ مرحلة مع مراعاة العوامل التي قد تعوق سير العمل وإضافة
 فيجب على الباحث عمل حسابا لكل النفقات التي يتطلبها البحث  أما عن تقرير الميزانية  
  ولضمان سير العمل في حدود الوقت والمال المخصـص لكـل مرحلـة مـن مراحـل البحـث يمكـن إعـداد بطاقـة أو جـدول يتضـمن

موضحا فيه ما تم تنفيذه بكل خطوة من خطـوات البحـث ، ومـا اسـتغرقه تنفيـذ كـل خطوات البحث ويمأله الباحث أثناء التنفيذ 
   .خطوة من وقت ونفقات 
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  لمشروع البحث ، وغالبا مـا تعـرض فـي  طار التصوريإلاترتبط بعملية التصميم المنهجي للبحث وضع خطة مقترحة تكون بمثابة

  .ها أو إلدخال التعديالت عليها ر قراستاذ المشرف على الرسالة تمهيدا إلعلى عدد من المتخصصين أو على األ" حلقة بحث"
  نعرض لها فيما يلي نقاط  عدة علىوينبغي أن تشتمل الخطة المقترحة:  
  
  يحـدد النقـاط األساسـية والفرعيـة التـي يرغـب فـي لويعرض فيهـا الباحـث  للتطـور التـاريخي لدراسـة المشـكلة والدراسـات السـابقة

  .دراستها 
  
  ، وغالبا ما تنحصر أهداف البحث في هدفين أحدهما علمي واآلخر عملي  

متغيـرات جديـدة إلـى تقديم إضافات نظرية إلى العلم كاختبار إحدى النظريات القائمـة أو إضـافة :  العلميويقصد بالهدف  - 
 .نظرية قائمة 

فيقصـد بـه دراسـة مشـكلة تواجـه األفـراد أو المجتمعـات للتعـرف علـى العوامـل المؤديـة إليهـا والنتـائج :  العملـيأما الهـدف  - 
  ضاء على المشكلة ،تقديم حلول علمية تساعد في القو المترتبة عليها  

  وكثيرا ما يجمع البحث الواحد بين الهدفين حيث يتعذر إقامة الفواصل بين الجوانب العلمية والعملية في البحث.   
  
  تعتبــر النمــاذج والنظريــات والمــداخل التصــورية موجهــات ال غنــى عنهــا فــي ترشــيد البحــوث وتوجيــه المالحظــات وصــياغة القضــايا

 . ووضع الفروض وتفسير وقائع الحياة االجتماعية 
 يمـه وفروضـه لذا ينبغي أن يحدد الباحث مـن البدايـة البنـاء النظـري الـذي يعتمـد عليـه فـي توجيـه البحـث والـذي يسـتمد منـه مفاه

   والذي يستند إليه في تفسير النتائج التي يتوصل إليها
  
 النظــري للبحــث ، وال بــد مــن إلمــام الباحــث بالجوانــب  طــاريســتطيع الباحــث أن يحــدد المفــاهيم ويصــوغ الفــروض فــي ضــوء اإل

  .تحديد المفاهيم واستنباط الفروض وصياغة القضايا بطريقة علمية النظرية للموضوع الذي يدرسه حتى يتمكن من 
  
  ويقتضـي ذلـك تحديــد المنـاهج التــي يـرى الباحــث أنهـا تصــلح لدراسـة المشــكلة ، والتحقـق مــن صـحة فــروض البحـث ، وكــذلك

البشـري ، والمكـاني : الواضـح لمجـاالت البحـث الثالثـة  األدوات التي يمكن اسـتخدامها لجمـع البيانـات ، فضـال عـن التحديـد
   .والزمني 

   
  من الضروري أن يحدد الباحث المقاييس واالختبارات اإلحصائية التي يمكنه االستفادة بها في تحليل البيانـات كمقـاييس النزعـة

  المركزية والتشتت واالرتباط واختبارات داللة الفروق 
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 نـه العينـة وعلـى غيـره هذه المقاييس يمكن تحديد الدرجة التي تعمم بها نتائج البحث على المجتمـع الـذي أخـذت م  وعن طريق
   .من المجتمعات 

  
  عند إعداد الخطة ينبغي تحديد الطرق التي يمكن استخدامها فـي عـرض نتـائج البحـث ، والتـي مـن بينهـا الرسـوم البيانيـة الخطيـة

  والمصورة والخرائط والجداول اإلحصائية
   
  العلمـي إلـى  تفسـير البيانـات وتعميمهـا بعـد جمعهـا ، لـذا ينبغـي أن يحـدد الباحـث نـوع التفسـيرات المقترحـة والتـي يتجه البحـث

تتمشــى مــع نتــائج البحــث بحيــث ال يتجــاوز التفســير مــداه ، ويــتم ذلــك فــي إطــار النمــاذج والنظريــات والمــداخل التصــورية التــي 
   .يستخدمها الباحث في توجيه البحث 

  
 بالقاهرة  يالنمو الحضري وآثاره االجتماعية في منطقة بوالق الدكرور : " البحث"  
 التعرف عليها فيما يلي  إلىالنقاط التي يهدف البحث  وتنحصر:   
   .في المنطقة ، وتحديد مصادر النمو السكاني مع محاولة التعرف على صور الهجرة من الريف في هذا النمو  تركيب السكان - 
  . شغل أوقات الفراغو  الترويح  -                          .في المنطقة وتحديد مناطق التركز السكاني  النمو العمراني - 
                         . التعليميةالحالة  -.                        االقتصاديةالحالة  -                         .  األسريةالحالة  - 
                          األساسية بالمنطقة المشكالت االجتماعية -                         . الصحيةالحالة   -.                            الدينيةالحالة  - 
   
الظــواهر والــنظم االجتماعيــة الســائدة التعــرف علــى المالمــح األساســية لمجتمــع بــوالق الــدكرور، وتكــوين صــورة متكاملــة عــن  )١

   .بالمجتمع لتكون أساسا لدراسات متعمقة في الجوانب التي يكشف عنها البحث 
الوصــول إلــى تعميمــات متعلقــة باآلثــار التــي تحــدثها عمليــات التحضــر فــي مختلــف جوانــب الحيــاة الجتماعيــة ، والمقارنــة بــين  )٢

  .لتي أسفرت عنها البحوث السابقة في المجتمعات الغربية الحقائق التي يكشف عنها البحث وبين النتائج ا
الوقــوف علــى المشــكالت االجتماعيــة بمنطقــة بــوالق الــدكرور ومحاولــة إيجــاد الحلــول العلميــة لهــا والتعــرف علــى المشــكالت  )٣

ة والنهــوض االجتماعيــة المصــاحبة لظــاهرة التحضــر عمومــا ، ثــم الخــروج بمؤشــرات تفيــد فــي وضــع السياســة االجتماعيــة للدولــ
 بالمجتمعات المحلية 

 وصفية  : نوع الدراسة )٤
  المسح االجتماعي بطريق العينة  : المنهج المستخدم )٥
   :وسائل جمع البيانات  )٦

ومن أهمها إحصـاءات السـكن والمواليـد والوفيـات ، وإحصـاءات الصـحة ، وإحصـاءات ، البيانات والنشرات اإلحصائية   ) أ
   األمن والخدمات االجتماعية

  .مقابلة تجمع بمقتضاها البيانات المطلوبة وفقا للنقاط المحددة في البحث  استمارة  ) ب
  .عامين  :الفترة الزمنية المحددة للبحث  )٧
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 الدراسة العلمية لظروف المجتمع وحاجاته بقصد تقديم برنامج لإلصالح االجتماعي "بأنه  ويعرف المسح االجتماعي “ 
 سـواء أكـان مجتمـع الجيـرة أو القريـة أو الدولـة  –دراسـة للظـروف االجتماعيـة التـي تـؤثر فـي مجتمـع معـين "بأنـه  ويعـرف أيضـا– 

   ".وضع وتنفيذ مشروعات لإلصالح االجتماعيبقصد الحصول على بيانات ومعلومات كافية يمكن االستفادة بها في 
  المسح االجتماعي بأنه)  بولين يونج( عرفت : 

دراســة للجوانــب المرضــية لألوضــاع االجتماعيــة القائمــة فــي منطقــة جغرافيــة محــددة ، وهــذه األوضــاع لهــا داللــة اجتماعيــة  - 
   تقديم برامج لإلصالح االجتماعيويمكن قياسها ومقارنتها بأوضاع أخري يمكن قبولها كنموذج ، وذلك بقصد 

  المسح االجتماعي بأنه )  هويتني( ويعرف: 
محاولة منظمة لتقريـر وتحليـل وتفسـير الوضـع الـراهن لنظـام اجتمـاعي أو جماعـة أو بيئـة معينـة وهـو ينصـب علـى الموقـف " - 

وتفسيرها وتعميمها ، وذلك  الحاضر وليس على اللحظة الحاضرة ، كما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها
  " .راض العلمية غلالستفادة بها في المستقبل وخاصة في األ

  اتفقت التعريفات السابقة لمفهوم المسح على أنه:  
   .الدراسة العلمية للظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين  - 
   .وقت إجراء المسح وليست ماضية أنه ينصب على الوقت الحاضر حيث أنه يتناول أشياء موجودة بالفعل  - 
أنــه يتعلــق بالجانــب العلمــي إذ يحــاول الكشــف عــن األوضــاع القائمــة لمحاولــة النهــوض بهــا ووضــع خطــة أو برنــامج لإلصــالح  - 

   .االجتماعي 
   
  تعتبــر المســوح االجتماعيــة ذات فائــدة نظريــة حيــث يلجــأ إليهــا الباحــث بعــد أن تكــون قــد أجريــت بحــوث كشــفية علــى الظــاهرة

 .موضوع الدراسة 
  ومعرفـة الباحـث بالظـاهرة ، تتوقف األهمية النظرية للدراسات المسحية على مقدار ما أسـفرت عنـه الدراسـات السـابقة مـن نتـائج

  .المدروسة 
  بالمسح االجتماعي في عمليات التخطيط القومي التي تستهدف تنمية المجتمع وتوفير الرعاية ألفرادهيستفاد . 
  ومـدى تأثيرهـا علـى المجتمـع وتقـدير اإلمكانيـات ، يستفاد بالمسح االجتماعي دائما فـي دراسـة المشـكالت االجتماعيـة القائمـة

  . اقتراح الحلول لهاالموجودة التي يمكن استخدامها في عالج المشكالت ، ثم 
  يستفاد بالمسح االجتماعي في قياس اتجاهات الرأي العام نحو مختلف الموضوعات.   

   
   ى تصنف المسوح إل: 

ة والصحية والزراعيـة فـي يوهي التي تعالج عدة أوجه من الحياة االجتماعية كدراسة الجوانب السكانية والتعليم :المسوح العامة  - 
  .كان حجمه   مجتمع معين أياً 

  .والصحة أو الزراعة أو الصناعة أوهي التي تهتم بنواحي خاصة محددة من الحياة االجتماعية كالتعليم  :الخاصة  المسوح - 
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  في مجموعتين هماتصنف المسوح االجتماعية من ناحية المجال البشري :   
( وهــي التــي تقـوم بدراســة شــاملة لجميــع مفـردات المجتمــع أي عــن طريــق الحصـر الشــامل ، وهــذه المســوح  :المسـوح الشــاملة  )١

   ).وإمكانيات طائلة  ، تحتاج إلى وقت طويل –كثيرة التكاليف 
وهـــو الـــذي يكتفـــي فيـــه بدراســـة عـــدد محـــدد مـــن الحـــاالت أو المفـــردات فـــي حـــدود الوقـــت والجهـــد  :العينـــة المســـح بطريقـــة  )٢

   .واإلمكانيات المتوفرة لدى الباحث ، وهذا النوع هو الغالب استخدامه بين الباحثين 
   
  ثالثة أنواع تنقسم المسوح إلى:   
  أي قبل إدخال العنصر المراد اختباره في التجربة  :قبلية  - 
   .أي بعد إدخال العنصر  :بعدية  - 
   .أي أثناء التطبيق يقوم الباحث بعمل عدة قياسات لمعرفة مدى تأثير العنصر المراد اختباره  :دورية  - 

    
  نمـا تعـددت موضـوعات إالطبقـات الفقيـرة كمـا كـان الحـال فـي الماضـي ، و لم تعد المسوح االجتماعية تدور حـول دراسـة أحـوال

   :ويمكن إجمال موضوعات المسح فيما يلي معظم الظواهر والمشكالت االجتماعية ، لتشمل المسح 
عــدد األبنــاء ، والســن (دراســة الخصــائص الديموجرافيــة لمجموعــة مــن النــاس وتشــمل الدراســة معرفــة حــال األســرة مــن ناحيــة  )١

   ).وغيرها من المعلومات السكانية ، ،ودرجة الخصوبة 
دخـل األفـراد ، ومسـتويات المعيشـة ، (دراسة الجوانب االقتصادية واالجتماعية لجماعة من الجماعات ، ويشمل ذلـك معرفـة  )٢

رائد والمجالت التي ودراسة أوجه النشاط المختلفة ، ومدى اإلقبال على برامج اإلذاعة والتليفزيون والتردد على األندية ، الج
  ).يقرأونها 

   .دراسة الجوانب الثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد والمعايير السلوكية  )٣
   .دراسة آراء الناس واتجاهاتهم ودوافع سلوكهم  )٤

    
 في البحوث االجتماعية  يستعين القائم بالمسح االجتماعي بمعظم األدوات المستخدمة.  
  موضوع الدراسة ،وخطة المسح ، ومداه ، ونوع المعلومات المطلوبة(يتوقف اختياره لألداة على.(   
   المالحظة ،والمقابلة ، االستبيان (من أكثر األدوات شيوعا في المسح االجتماعي. (   

    
   ما يلي  وتتضمن هذه الخطوة:  

   .تحديد الغرض من المسح وتحديد النقاط الرئيسية والفرعية التي يشتمل عليها البحث  )١
   .تحديد المفاهيم المستخدمة في البحث  )٢
   .تحديد األدوات الالزمة لجمع البيانات  )٣
  البشري ، والمكاني ، والزماني : تحديد مجاالت البحث  )٤
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   .الميداني  تقدير الميزانية، وكذلك إعداد دليل للعمل )٥
   وتتضمن هذه الخطوة ما يلي:  

  إعداد التعليمات للباحثين الميدانيين  )١
   .تدريب باحثي الميدان  )٢
  االتصال بالمبحوثين ، وإعداد المجتمع لعملية المسح  )٣
  اإلشراف على أعمال الباحثين الميدانيين إما عن طريق الباحث نفسه أو بتعيين مشرف لكل منطقة  )٤
   .مراجعة البيانات التي تجمع يوما بعد يوم حتى يمكن تالفي األخطاء الميدانية  )٥

  
  ة منظمة تساعد على سهولة تبويبها وتسجيلها بطريق، مراجعة البيانات التي جمعت للتأكد من صحتها )١
   .تصنيف البيانات بتقسيمها إلى مجموعات متجانسة خاصة في األسئلة ذات النهايات المفتوحة حتى يمكن جدولتها  )٢
ترميز البيانات في كل صحيفة ؛ أي تحويل البيانات الوصفية إلى بيانات رقمية ، واختيار الرمـوز مـع األخـذ فـي االعتبـار مـا  )٣

   .الجدولة ستتم باليد أو بواسطة اآلالت اإلحصائية إذا كان 
  .مراجعة الترميز  )٤
   .اإلشراف على عملية التصنيف اآللي  )٥
   .جدولة البيانات الكمية ، وحساب النسبة المئوية  )٦
   .التحليل اإلحصائي للجداول  )٧

     
 الباحث النتائج يجب أن يسجل،بعد أن تنتهي عملية التحليل اإلحصائي   
 يجب على الباحث أن يقرر ما إذا كانت الفروق االحصائية دالة أم ال .  
  على الباحث أن يوضح المدى الذي يمكن الذهاب إليه في التعميم من النتائج إلى مواقف أخرى مشابهة لموقف البحث  
  يتعـرف منـه علـى المعنـى الحقيقـي الـذي تنطـوي عليـه يجب عند كتابة التقرير النهائي أن تصاغ النتائج بشكل يستطيع القـارئ أن

   .النتائج واألرقام 
   

  لألسباب اآلتية بالرغم من فوائد المسح الكثيرة التي سبق ذكرها ، فأن المسح االجتماعي محدود في مدى االعتماد عليه:   
لجمع بيانـات كميـة عـن بيئـة مـن البيئـات ال بـد مـن توجيـه عـدد كبيـر مـن األسـئلة للمبحـوثين ، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى ضـيق النـاس  - 

  . وعدم تعاونهم مع الباحثين 
وفي حالة اإلقتصار على عـدد محـدد مـن األسـئلة قـد ال تكـون البيانـات التـي يحصـل عليهـا الباحـث كافيـة لمعرفـة حاجـات البيئـة  - 

   .ها ومشكالت
تتوقف أهمية المسح على عدد أفراد العينة ، فإذا كان العدد قليال فإن نتائج المسح ال يمكن االعتماد عليها ألنهـا تعطـي صـورة  - 

  .ناقصة عن الجماعة أو الظاهرة المراد دراستها 
   .الربط بين الماضي والحاضر نظرا ألن المسح يرتكز على دراسة الحاضر فإنه ال يصلح في الدراسات التطورية التي تعتمد على  - 
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إال أنـه يصـعب االعتمـاد علـى المسـح فـي ، علـى الـرغم مـن أن المسـوح الحديثـة تتضـمن الجـانبين النظـري والعملـي علـى السـواء  - 
    .   إصدار تعميمات واسعة أو الوصول إلى نظريات علمية 
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  أسلوب البحث الذي يستهدف الوصف الموضوعي المنظم الكمي لمحتويات : تحليل المضمون بأنه عبارة عن " برلسون"عرف

   .االتصال الظاهرة  
  
   . محتوى مادة االتصالاتجاه تحليل المضمون لوصف  )١
    . وهذا يعني أال يشغل الباحث نفسه إال بما هو ظاهر من مادة االتصال )٢
  . ضرورة أن يتسم تحليل المضمون بالموضوعية )٣
    . ضرورة أن يتم تحليل مضمون مادة االتصال بطريقة منظمة )٤
 . المضمونضرورة أن يتم التعبير كميا عن مختلف البيانات المتوافرة باستخدام تحليل  )٥
 يتطلب رصد مدى التكرارات المتضمنة في فئات التحليل المختلفة بطريقة رقمية تمكن من التعامل معها إحصائيا فيما بعد  وهذا

  . خاصة فيما يتعلق بقياس معدالت التركيز النسبي ألي من صور االتصال ومحتوياته
   

  
 أن يضم هذا النمط دراسات يمكن:  

   تعني بوصف اتجاهات مادة االتصال - 
  لتحليل وسائل الدعاية  - 
  لقياس مدى اإلقبال على قراءة مواد االتصال  - 
  للمقارنة بين وسائل االتصال وبين مستوياته  - 
   .الكتشاف سمات األسلوب المستخدم في الكتابات األدبية - 
   
  يسعى إلى من الدراسات يمكن أنيرى برلسون أن هذا النمط     :  

  التعرف على أهداف وسمات مقدمي مواد االتصال  - 
  تحديد الحالة السيكولوجية لألشخاص والجماعات أطراف االتصال                                 - 
  الكشف عن أساليب الدعاية الكامنة في مواد االتصال                                                                              - 
  خدمة أغراض األمن القومي وأهدافه  - 
  
  الكشف عن اتجاهات الجماعات أو الجماهير المستهدفة من مواد االتصال ومعرفة اهتماماتهم وقيمهم.  
  الكشف عن بؤر االهتمام فيما احتواه مضمون االتصال ذاته بالنسبة لهم.  
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  وصف االستجابات السلبية لوسائل االتصال وآثارها على جمهور االتصال سلبا وإيجابا.  
   

  
  هنا ينسحب على الجمل أو " الكلمة"فمفهوم ( الكلمة كوحدة تعتبر أصغر الوحدات التحليلية المستخدمة في تحليل المضمون

  ) المقاطع
  تستخدم الكلمة كوحدة للتحليل عندما يراد الكشف عن بعض المفاهيم الراسخة السيما السياسية أو األيديولوجية منها  
  علـــى تحديـــد األلفـــاظ أو الكلمـــات الرئيســـية  –مـــن خـــالل الدراســـات األدبيـــة  –وتســـتخدم الكلمـــة أيضـــا عنـــدما يـــراد التعـــرف

  .المستخدمة في األدب 
   
  الموضوع باعتباره فكرة تدور حول مسألة ما يعتبر في رأي الكثيرين من أهم وحدات التحليل التي يرتكز عليها تحليل المضمون  
 الموضوع تلك األهمية على اعتبار أنه يكشف عن مختلف اآلراء واالتجاهات األساسية في مادة االتصال يكتسب .  
  كوحدة للتحليل بتنوع مواد االتصال ذاتها ، حيث تتضمن تلك الموضوعات أفكارًا اجتماعيـة أو "الموضوع "تتنوع استخدامات

  .الخ ...اقتصادية أو قانونية 
  
  اء كانت تاريخية أو خيالية تستخدم كوحدة للتحليل وخاصة عند تحليل محتـوى القصـص والـدراما وتـواريخ الحيـاة الشخصية سو

  والسير ، مع مراعاة أن القصة ككل هي األساس الصالح لتحليل الشخصية
  
  ًتعد المفردة أكثر وحدات تحليل المضمون انتشارا .   
 الطبيعية المستخدمة في إنتاج أو إبداع مادة االتصال الوحدة  " يقصد بالمفردة"   
  إلخ ...يرى العلماء أن تلك المفردة قد تكون خطابا أو مقالة أو حديثا أو قصة أو برنامجا إذاعيا أو تليفزيونيا أو فيلما  
   
 ال إلــى وحــدات ماديــة كعــدد ســطور الكتــاب أو معــايير المســاحة والــزمن فــي التحليــل مــن خــالل تقســيم مضــمون االتصــ تســهم

صــفحات القصــة أو ســاعات الفــيلم أو المســرحية أو عــدد دقــائق الحــديث أو البرنــامج أو عــدد أعمــدة الموضــوع المنشــور فــي 
   .إلخ....الصحيفة 

   
   
  مادة إذاعية أو برنامجا تليفزيونيا أو فيلما سينمائيا أو مسرحية عادة ما تكون صحيفة أو كتابا أو...   
  يجب أن يتم ذلك االختيار على أسس موضوعية ، مع مراعاة نوعية المواد والزمن الذي صيغت خالله.   
   
 توى االتصال بمعنى تحديد جوانب االتصال التي سيلجأ إليها الباحث أثناء تحليله لمح  
  عالوة على المساحة والزمن ) الكلمة والموضوع والشخصية والمفردة ( هذه الوحدات ال تخرج عن  
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  تحديد فئات االتصال ومحتواه ومعاييره والقيم المتضمنة فيه وكيفية تحقيقه ألهدافه.   
  فيه وتحديد مختلف سمات األفراد والجماعات والمجتمعات الداخلة  
  تحديد الشخصيات الفاعلة في محتوى االتصال.   
   وكذلك الهدف الذي تسعى إليه مواد االتصال ، والمكان الذي تصدر عنه ،بيان المصدر الذي تنتمي إليه مادة االتصال .  
   
 وضوعية للتعميمات الناشئة عنهاألن التصنيف المنظم لتلك المحتويات هو الذي سيتيح قدرا أكبر من العلمية والم   
  
  وتحديـد درجـة انتشـار ، تحليل البيانات من خالل تحليل المضمون إلى فئات وأرقام عن طريق رصد تكـرارات الفئـات المختلفـة

في إمكانية الحصول على نفس النتـائج فـي حـاالت تغيـر  أما عن التأكد من مدى ثباتها ، فيتمثل،  وسيلة االتصال وشدة تأثيرها
   .المحللين أو زمن التحليل 

   
  إن البيانات المتوافرة من خالل تحليل المضـمون ال يـتم الحصـول عليهـا مـن خـالل التفاعـل المباشـر بـين الباحـث وأطـراف مـواد

 .االتصال ، وإنما يتم ذلك من خالل الكتب والصحف وغيرها من وسائل االتصال 
  مواد الدراسة مرة أخرى ألن معظمها محفوظ إمكانية استعادة لذلك فإن الباحث يمكنه معاودة االتصال بمصادر بحثه دون قيود

   .في األرشيف
   

  اعتماد الدراسة على ما يتوافر تحت أيدينا من مواد االتصال ، ومن ثم قد يكون هناك مواد أخرى لـم تصـل إليهـا أيـدينا بعـد ممـا
  .يشكل خطرا على منهجية البحث والنتائج المترتبة عليه 

  وإضافة إلى ما تحمله مواد االتصال من آراء واتجاهات شخصية ..  
  قيمية (  قد ال تكون هذه اآلراء وتلك االتجاهات موضوعية (  

   
  . ضرورة التعريف الدقيق للفئات المستخدمة في تحليل المضمون )١
  . االتصال أن يكون موضوعيًا في اختيار عينتهال بد للباحث من خالل تحليله لمضمون مادة  )٢
 .  االعتماد على األساليب الكمية )٣
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  المنهج المونوجرافي"يطلق على منهج دراسة الحالة اسم “. 
  وصف موضوع مفرد أي القيام بدراسة وحدة مثل األسرة أو القرية أو القبيلـة :"عند علماء االجتماع الفرنسيونوتعني المونوجرفيا

  .أو المصنع دراسة مستفيضة للكشف عن جوانبها المتعددة والوصول إلى تعميمات تنطبق على غيرها من الوحدات المتشابهة 
 ق أغلبها على أنه المنهج الذي يتجه إلـى جمـع البيانـات العلميـة المتعلقـة وقد وضعت تعريفات متعددة لمنهج دراسة الحالة وتتف

 .بأية وحدة فردية كانت أم مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما 
  وهـو يقــوم علـى أســاس التعمـق فــي دراسـة مرحلــة معينـة مــن تـاريخ الوحــدة أو دراسـة جميــع المراحـل التــي مـرت بهــا وذلـك بقصــد

   .الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المشابهة لها 
  
 . حينما يريد الباحث أن يدرس المواقف المختلفة دراسة تفصيلية في مجالها االجتماعي ومحيطها الثقافي )١
   .التطوري لشيء أو شخص أو موقف معين  حينما يرغب الباحث أن يدرس التاريخ )٢
حينما يريد الباحث أن يتوصل إلى معرفة حقيقة الحياة الداخلية لشـخص مـا بدراسـة حاجاتـه االجتماعيـة واهتماماتـه ، ودوافعـه  )٣

  . باعتباره عضوا في الجماعة التي يعيش فيها
  .  يطة بموقف اجتماعيحينما يرغب الباحث في الحصول على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف المح )٤
  
 منهج دراسة الحالة المستخدم في البحث االجتماعي عنه المستخدم في خدمة الفرد ، وهو ما يتضح فيما يلي  يختلف:-  

بمنهج دراسة الحالة فإنه يجمع البيانات لتصنيفها وتحليلها والمقارنة بينها رغبة في الوصول  الباحث االجتماعيحينما يستعين  - 
فإن دراسة الحالة تتجه إلى فهم شخصية العميل والتعـرف علـى  خدمة الفردأما في ، إلى تعميمات بالنسبة للظواهر المدروسة 

   . المشكلة التي يعاني منها
فـــإن خدمــة الفـــرد  يقـــدم الباحــث نتائجـــه دون أن يضـــع فــي اعتبـــاره مســألة العـــالج المباشـــر ، أمــا فـــي البحـــث االجتمــاعي فــي - 

  األخصائي االجتماعي حينما يجمع الحقائق عن الحالة فإنه يستخدمها في التشخيص والعالج
  
    
  الطريقــة المنظمــة لجمــع بيانــات كافيــة عــن شــخص معــين : بأنــه ) حينمــا تكــون الوحــدة فــردا (يمكــن تعريــف مــنهج دراســة الحالــة

  .باعتباره وحدة من وحدات المجتمع 
  وقد ينصب مجال الدراسة على جانب واحد فقط من حياة الفرد االجتماعية  
  بالفرد منذ نشأته والتي أثرت في تكوينه مما يعطي الباحث فهما أعمق للحالة وقد يتناول الباحث بالدراسة الظروف إلي أحاطت

   .التي يقوم بدراستها 
  هناك مواقف ال يمكن االكتفاء فيها بدراسة الفرد دراسة كلية شاملة كما هو الحال في دراسات األحداث الجانحين  
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  وضـــمان ســرية التســـجيل لضـــمان صـــحة ، وصـــدق البيانـــات، وفــي دراســـة الحـــاالت الفرديـــة ينبغــي التأكيـــد علـــى كفايـــة البيانــات
 .التعميمات العلمية

 وسائل جمع البيانات عن الحاالت الفردية وتتضمن :  
  والمقابلة الوثائق الشخصية والتي تتضمن تواريخ الحياة والسير الخاصة واليوميات والخطابات ،  المالحظة - 

   
  المحلي بأنه مساحة أو مكان للحياة االجتماعية يتميز بدرجة من الترابط االجتماعي  يعرف المجتمع.   
  الدائرة المكانية وعاطفة الجماعة  هيوأسس المجتمع المحلي.   
 والسمة المميزة للمجتمع المحلي هي أن المرء يمكنه أن يحيا كل حياته فيه .  
  بأنه الطريقـة المنظمـة لجمـع بيانـات كافيـة  –حينما تكون الوحدة مجتمعا محليا  –وعلى ذلك يمكن تعريف منهج دراسة الحالة

  .عن مجتمع محلي 
  وقــد ينصــب مجــال الدراســة علــى نســق أو نظــام واحــد مــن أنظمــة المجتمــع أو يشــمل عــدة أنظمــة ، وقــد يشــمل جميــع األنظمــة

  . القائمة في المجتمع
  
    
  التسجيل عملية يقصد بها تدوين المعلومات واثبات البيانات بطريقة منظمة  
 يعتمد التسجيل أساسا على الوصف الدقيق للحالة بأسلوب موضوعي.   
  وينبغي أن يتضمن السجل الدقيق ما يلي :  

    . عليها البياناتى في السجل وتسجل صفحة الوجه وهى الصفحة األول - 
   وإشارة إلى األدوات التي يستخدمها الباحث في جمع البيانات، حديد موضوع الدراسة ، والهدف من البحثوت - 

   
 والتكلفـة الكبيـرة مـن الوقـت، وعـدم إمكانيـة التعمـيم، وقد واجه مـنهج دراسـة الحالـة عـدة انتقـادات أهمهـا عـدم صـدق البيانـات 

  . والجهد والمال
  
  
  تنبه ابن خلدون إلى أن الظواهر االجتماعية ال تثبت على حال واحدة بل تختلف أوضاعها باختالف المجتمعات ، وتختلف فـي

  المجتمع الواحد باختالف العصور 
  واحدفمن المستحيل أن يتفق مجتمعان في نظام اجتماعي  
  كما أنه من المستحيل أن نجد نظامًا اجتماعيا قد ظل على حال واحدة في مجتمع معين في مختلف مراحل حياته.   
  لــذا طالــب ابــن خلــدون بمالحظــة الظــواهر مالحظــة مباشــرة ،ثــم تعُقــب الظــاهرة الواحــدة فــي تــاريخ الشــعب الواحــد فــي مختلــف

 الفترات التاريخية مع تحري صدق الروايات التاريخية 
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 ين أهلهـا ، وقد اعتمد ابن خلدون في بحوثـه علـى مالحظـة ظـواهر االجتمـاع فـي الشـعوب التـي أتـيح لـه االحتكـاك بهـا والحيـاة بـ
  وعلى تعٌقب هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره    

   
  إلى استنباط النظريات االجتماعية من الحقائق التاريخية " العلم الحديث"دعا فيكو في كتابه  
  وحدد فيكو القواعد األساسية لهذا المنهج فيما يلي:-   

  تحديد الظاهرة المراد دراستها وتعُقبها من خالل العصور المختلفة  - 
   .جمع الوثائق المتعلقة المتعلقة بالظاهرة  - 
  القيام بتحليل المصادر ونقدها للتأكد من صحتها  - 
  االعتماد على علم دراسة اللغات للتأكد من صحة الوقائع التي يذكرها المؤرخون - 
  ينها القيام بتصنيف الحقائق والتأليف ب - 
  
   
  الموضوعات التي تهمنا في الميدان االجتماعي هى التي تتعلق بالظواهر االجتماعية والثقافية.  
 ويشترط في الظاهرة التي يختارها الباحث أن تكون ممتدة عبر التاريخ حتى يتمكن من تعقبها .  
   
 المصادر األولية وتشمل  :وتنقسم المصادر التاريخية إلى نوعين ، المصادر التي تفيد الباحث في الحصول على  البيانات حصر

  لــذا يقــوم الباحــث ، والمصــادر الثانويــة وهــى التــي تنقــل عــن المصــادر األوليــة ولكنهــا قــد تحتــوي علــى أخطــاء، اآلثــار والوثــائق
  . بتحليلها

  
  نوعانوالتحليل : 
التـاريخي مـن جهـة الشـكل ال مـن جهـة أحدهما خارجي واآلخر داخلي ، ويستخدم التحليـل الخـارجي للتحقـق مـن صـدق الـنص  - 

الموضــوع فــي حــين أن التحليــل الــداخلي ينصــب علــى الــنص مــن ناحيــة الموضــوع ال مــن ناحيــة الشــكل ، ولــذا يعتبــر التحليــل 
   .الداخلي أعلى مرتبة من التحليل الخارجي ، وكثيرا ما يصعب الفصل بين هذين النوعين حيث يتداخالن في أكثر من موضع 

  
 على جانبين أحدهما التحقق من صدق الوثيقة واآلخر من مصدر الوثيقة وينصب .   
  وعن نقد الوثيقة :  
  ينبغي أن يتأكد الباحث من صحة الوثائق التي يعتمد عليها.  
  لذا إذا لم تكن الوثيقة مخطوطة بخط المؤلف وتوجد منهـا نسـخة واحـدة فيجـب التأكـد مـن خلوهـا مـن األخطـاء التـي تنـتج عـن

   -: مراعاة ما يليجهل الناسخ وفهمه الضيق وإذا وجد أكثر من نسخة من الوثائق يجب على الباحث 
  .ال ينبغي االعتماد على أول وثيقة في يده  - 
 . للتحقق من صدقهايجب مراجعة النسخ  - 
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  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 تجعل الباحث يطمئن إلى صدق رواياته - 
   انقضاء مدة طويلة؟هل سَجل صاحب الوثيقة الحوادث في حينها أم بعد  - 
كيف سجل صاحب الوثيقة الحوادث ؛ هل كتبها من الذاكرة دون الرجوع إلى أحد ؟ أم بعد الرجوع إلى آخرين للتأكد من  - 

   صحتها ؟
    كيف ترتبط الوثيقة بغيرها من الوثائق التي تعالج نفس الموضوع ؟ - 
  
 إلى نوعين  وينقسم:   

   : التحليل الداخلي السلبيو ،  الداخلي اإليجابي التحليل - 
  في معرفة قصد المؤلف فقط  يجابيالتحليل اإلويفيدنا. 
  فيفيد في معرفة الظروف التي وجد فيها كاتب الوثيقة حين سجل مالحظاتـه ، وهـل قصـد تشـويه الحقـائق أم  التحليل السلبيأما

   ال ؟
   
 التي ترمي إليها محتويات  -الظاهرة والخفية  -يستطيع الباحث من خالل التحليل الداخلي للمصدر أن يحدد المعاني الحقيقية

  .وأن يصل إلى مجموعات من الحقائق الجزئية ، الوثائق
   ولالستفادة من الحقائق االجتماعية التي يتوصل إليها الباحث البد من تصنيف هذه الحقائق عادة على أساس المكان أو الزمان

  . أو كالهما معاً 
  ولكي يكتمل التحليل ال بد من الربط بين النظم االجتماعية المعاصرة والنظم التي كانت سائدة في الماضي ، والربط بين ظواهر

   .الحاضرالماضي و 
 بد من تعليل النتائج وتفسيرها في ضوء الحقائق الموضوعية التي توصل إليها الباحث  كذلك ال.  
  
  صياغة النتائج بحيث تتمشى مع الخطوات المختلفة التي استخدمت في الوصول إليها  - 
   عرض النتائج بمنتهي الدقة - 
  اإلشارة إلى مصدر كل العبارات المقتطفة في البحث  - 
   .ترتيب المصادر والمراجع حسب أهميتها العلمية  - 
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  المناهج التي يستخدمها الباحثون في العلوم االجتماعية  من أهم المنهج التجريبييعتبر. 
  ويشير التجريب بالمعنى االجتماعي إلى القدرة على توفير كافة الظروف التـي مـن شـأنها أن تجعـل ظـاهرة معينـة ممكنـة الحـدوث

  .في اإلطار العام الذي رسمه الباحث وحدده بنفسه 
  مــنظم لجمــع وال بــد أن تبــدأ التجربــة بتســاؤل محــدد أو مجموعــة مــن التســاؤالت التــي تتطلــب مــن الباحــث إتبــاع أســلوب علمــي

  ت والشواهد العلمية لإلجابة على التساؤالت المطروحة ومعرفة العوامل التي تؤدي إلى حدوث الظواهر البيانا
   

  

 
  . وطبيعية )٢  . صناعية )١

  

 الرئيسي بين هذين النوعين هو  الفرق:  
يقـوم بتحديـد  فهـو، تعتمد على عناصر أساسية أهمها التحديد والضبط والـتحكم مـن جانـب الباحـث :  الصناعيةالتجربة أن  - 

  .الظاهرة التي يرغب في دراستها ، ويعمل على عزلها ، ثم يتحكم فيها صناعيا على النحو الذي   يريده 
ويـتم فيهـا اختبـار الفـروض ، التي تتم في ظروف غير مصطنعة دون أن يسعى الباحث إلى تهيئتها  فهي:  التجربة الطبيعيةأما  - 

بجمع المعلومات من الظواهر الموجودة في الطبيعـة ، دون أن يـتحكم الباحـث فـي الظـاهرة التـي يدرسـها أو يوحـدها فـي أي 
  .وقت يشاء 

 حافل بكثير من الحاالت التي يستطيع الباحـث االجتمـاعي أن يتخـذها مـادة لتجاربـه ؛ فـالتغيرات االجتماعيـة واألزمـات  والتاريخ
االقتصـادية يمكـن أن تكـون مجـاال خصـبا لكثيـر مـن التجـارب العلميــة التـي ال تقـل فـي أهميتهـا عـن التجـارب التـي تجـرى تحــت 

  .ظروف صناعية 
  
 تتطلب بعض التجارب فترة زمنية قصيرة إلجرائها ، على حين أن البعض األخر يتطلب فترة طويلة  
   رغبنا في معرفة أثر مشاهدة برامج التلفزيون في تغيير اتجاهـات األفـراد نحـو العمـل اليـدوي؛ نسـتطيع هنـا المقارنـة بـين مثال إذا

شاهدت  إحداهما البـرامج دون أن تشـاهدها األخـرى، ومـن الواضـح أن مثـل هـذه التجربـة ال : األفراد مجموعتين متماثلتين من 
   .تستغرق إال فترة زمنية محدودة ويمكن إجراؤها في وقت قصير 

  ضا من هذا رغبنا في معرفة أثر الدراسة في المرحلة الجامعية على زيادة انتماء  الطالب لمجتمعهم ،فإننا لكي نختبر فر ولكن إذا
النوع ال بـد مـن قيـاس انتمـاء الطـالب قبـل التحـاقهم بالمرحلـة الجامعيـة وبعـد االنتهـاء منهـا حتـى يتسـنى لنـا أن نسـتخلص نتيجـة 

 . واضحة من التجربة التي نجريها وهو ما يستغرق مرحلة زمنية طويلة
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  في حالـة اسـتخدام مجموعـة واحـدة مـن األفـراد فـي التجربـة يقـيس الباحـث اتجاهـاتهم بالنسـبة لموضـوع معـين ثـم يـدخل المتغيـر

التجريبي الذي يرغب في معرفة أثره ، ثم يقيس اتجاه أفراد المجموعة للمرة الثانية ؛ فإذا وجد أن هناك فروقا جوهرية في نتائج 
  .ترجع إلى المتغير التجريبي  القياس في المرتين افترض أنها

    
 – 
 الباحث للتغلب على بعض صعوبات اختيار المجموعات المتكافئـة إلـى تثبيـت األشـخاص الـذين يسـتخدمهم فـي البحـث ،  يلجأ

  أي أنه يستخدمهم كمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة في نفس الوقت 
 – 
  إن الفروق في القياس قبل التجربة وبعدها قد تكون راجعة إلى عوامل أخرى تحدث أثرها في الفترة الزمنية بين عمليتي القياس  - 
   هذا باإلضافة إلى أن قياس المجموعة الواحدة مرتين متتاليتين قد يزيد من حساسية األفراد نحو موضوع البحث - 

 – 
  ال تستلزم وجود أفراد كثيرين الختيار مجموعات متكافئة من بينهم  - 
  التكافؤ يكون كامال ألن كل فرد يمثل نفسه قبل التجربة وبعدها  - 
   
  يختار الباحث في بعض التصميمات التجريبية عينتين عشـوائيتين فـي مجتمـع البحـث ويفتـرض فيهمـا أنهمـا متكافئتـان فـي جميـع

وبعد انتهاء التجربة يقاس التغير الـذي الوجوه ، ثم يدخل المتغير التجريبي على المجموعة التجريبية دون المجموعة الضابطة ، 
  . ق بينهما وتختبر داللته باألساليب اإلحصائيةطرأ علي المجموعتين ويقارن الفر 

  ألن الباحث يقيس اتجاهات أفراد المجموعتين بعد انتهاء التجربة“  التجارب البعدية "يطلق على هذا النوع من التجارب اسم 
  .ويؤخذ على التجارب البعدية أنها تفترض تكافؤ المجموعات من جميع الوجوه وهو ما يصعب التأكد منه 

 أن المجموعتين التجريبية والضابطة قد تتعرضان لتأثير عوامل أخرى  كما.  
 –  
  وتتم باختيار مجموعتين عشوائيتين من مجتمع البحث ويفترض فيهما أنهما متكافئتان في جميع الوجوه  - 
  وتجري عملية القياس القبلية على المجموعة الضابطة ، بينما تجرى عملية القياس البعدية على المجموعة التجريبية  - 
ويعتبر الفرق بين القياس الذي أجرى على المجموعة الضابطة والقياس البعدي الذي أجرى على المجموعة التجريبية ناشئا عن  - 

  .تأثير المتغير التجريبي 
  .النوع من التصميم أنه يفترض أيضا تكافؤ المجموعات من جميع الوجوه  ويؤخذ على هذا - 
 – 
  .يستخدم هذا النوع عينتان متكافئتان إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية   - 
  لتجريبي على المجموعة التجريبية وحدها وتقاس المجموعتان بعد ذلك وتقاس المجموعتان قبل التجربة ثم يدخل المتغير ا - 
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ويعتبر الفرق في نتائج القياس ناتجا عن المتغير التجريبي وحده حيث أن المجموعتين تعرضتا للقياس القبلي والبعـدي ولـنفس  - 
   الظروف الخارجية المحيطة بالتجربة

ويعتبر هذا النموذج كافيا إلى حد كبير للتغلب على عيـوب التصـميمات التجريبيـة السـابقة إال أنـه وجـد أن القيـاس قبـل إدخـال  - 
  المتغير التجريبي قد يؤثر في نوع االستجابة ألفراد المجموعة التجريبية 

   
 صعوبات التي تظهر أمام الباحثين االجتماعيين ، وهى في إيجاز ال يزال المنهج التجريبي يواجه مجموعة من ال. 
  تواجــه البــاحثين صــعوبات نظريــة عنــد اســتخدام المــنهج التجريبــي ، وهــذا التوجــه النظــري للبحــوث التجريبيــة يصــعب تحقيقــه فــي

  البحوث االجتماعية 
 هجية وأدوات جمع البيانات في البحوث التجريبية تستند إلى التزييف ألنها تعزل الظواهر وتُفتتها أن من:  هربرت ماركيوز يعتبر

 .دون النظر إلى طبيعة الظواهر االجتماعية وخصائصها 
  االعتماد على المنهج التجريبي يجعل الباحثين يهتمون باألمور السطحية عند دراسة الظواهر  
  وطرق وأدوات جمع البيانات المالئمة يتطلب أنماط من الباحثين أصحاب قدرات تأهيلية وتدريبية تحديد مفردات العينة ونوعية

  . عالية ، وهذا ال يتوفر في معظم البحوث االجتماعية
  عند دراسة المواقف االجتماعية نظرا لطبيعة السلوك اإلنساني والظواهر االجتماعية المعقدة)  الضبط التجريبي (صعوبة تحقيق.  
 ند استخدام تصميمات تجريبية معينة ، أو تحديد المجموعات التجريبيـة أو الضـابطة ، مـن الصـعب تحديـد هـذه المجموعـات ع

 .بدقة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية 
  استخدام المتغير التجريبي وإدخاله على المجموعات التجريبيـة لمعرفـة أثـر هـذا المتغيـر وقياسـه بعـد ذلـك يعـد أمـرًا مشـكوكا فيـه

  ن دراسة الظاهرة االجتماعية ال يمكن تحديد سببها في إطار العامل األوحد أل
  أمرا يعد بالغ الصعوبة عند استخدام المنهج التجريبي) مثل األسرة ، والطبقة (إن عملية إخضاع ظواهر اجتماعية معقدة  
 ء التجـارب فــي العلـوم الطبيعيــة  والتـي تحــد تسـتلزم عمليـة اختبــار الفـروض بصــورة علميـة االلتــزام بالموضـوعية والحيــاد قبـل إجــرا

   عموما من تدخل الباحث في مجريات البحث التجريبي ، وهذا ما يتعذر تحقيقه كثيرا عند إجراء البحوث االجتماعية واإلنسانية
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 إلى وسيلة واحدة لجمع البيانات اعتمادًا على مجموعة من األسئلة ترسل بالبريد لمجموعة من األفراد أو  االستبيانكلمة   تشير

 .تسلم باليد للمبحوثين ليقوموا بتولي اإلجابة على األسئلة بأنفسهم 
  ويتفـق االسـتبيان البريـدي مـع غيـر البريـدي فـي أن المبحـوث يتـولى  البريـدياالسـتبيان ويطلق على االستبيان الـذي يرسـل بالبريـد

  .بنفسه اإلجابة على األسئلة
  
 يستفاد به إذا كان أفراد البحث منتشرين في أماكن متفرقة ويصعب االتصال بهم شخصياً  )١
  يتميز االستبيان بقلة التكاليف  )٢
  يعطي فرصة للمبحوثين في اإلجابة على األسئلة بدقة  )٣
  يسمح للمبحوثين باإلجابة على األسئلة في األوقات التي يرونها مناسبة )٤
   يساعد في الحصول على بيانات حساسة )٥
  
 نظرًا ألن االستبيان يعتمد على القدرة اللفظية فانه ال يصلح إال إذا كان المبحوثين مثقفين )١
  يصلح االستبيان إذا كان عدد األسئلة كثيرًا ألن ذلك يؤدي إلى ملل المبحوثينال  )٢
  تتطلب استمارة االستبيان عناية فائقة في الصياغة والوضوح والسهولة  )٣
  
 المحادثة الموجهة نحو هدف معين :ي ه المقابلة . 
  
  التبادل اللفظي بين الباحث والمبحوث وقد يرتبط التبادل اللفظي باستخدام تعبيرات الوجه  )١
  المواجهة بين الباحث والمبحوث  )٢
  توجيه المقابلة نحو غرض واضح محدد  )٣
  
 لها أهميتها في المجتمعات التي تكون فيها درجة األمية مرتفعة  )١
  )المواقف الغامضة شرح ( تتميز المقابلة بالمرونة  )٢
  تتميز المقابلة بأنها تجمع بين الباحث والمبحوث في موقف مواجهة  )٣
  إذا أراد الباحث أن يوجه أسئلة كثيرة ففي استطاعته أن يقنع المبحوثين باألهمية العلمية والعملية للبحث  )٤
  التالية  تُوجه األسئلة في المقابلة بالترتيب الذي يريده الباحث فال يري المبحوث األسئلة )٥
 .يحصل القائم بالمقابلة على إجابات  لجميع األسئلة  )٦
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 أخطاء التحيز الراجعة إلى أخطاء شخصية )١
  تحتاج على عدد كبير من جامعي البيانات الذين يتم اختيارهم وتدريبهم بعناية )٢
  كثرة التكاليف )٣
  كثيرًا ما يمتنع المبحوث عن اإلجابة على األسئلة الخاصة أو التي يخشى أن تصيبه بضرر  )٤
  
  

  . وهى مقابلة الباحث للمبحوث:  المقابلة لجمع البيانات    ) أ
  . عيويستخدمها الطبيب واألخصائي النفسي واالجتما:  المقابلة الشخصية  ) ب
  . والتي تهدف إلى رسم خطة عالج  : المقابالت العالجية  ) ت

  
  .وهى التي تتم مع شخص واحد من المبحوثين :  المقابلة الفردية    ) أ
احـد ويـتم هـذا وهـي التـي تـتم بـين الباحـث وعـدد مـن األفـراد المبحـوثين فـي مكـان واحـد وفـي وقـت و :  المقابلة الجماعيـة  ) ب

  .النوع من المقابالت لتوفير الجهد والوقت والمال 
  

وهــى التــي تكــون محــددة تحديــدًا دقيقــًا وينصــب هــذا التحديــد علــى عــدد مــن األســئلة التــي توجــه إلــى  :المقابلــة المقننــة     ) أ
  .المبحوثين وترتيبها ونوعها إن كانت مقفولة أو مفتوحة 

  . وهي التي ال يتم تحديد إجابة األسئلة فيها أو فئات االستجابات فيها مسبقاً :  المقابلة غير المقننة  ) ب
  

 كيفية إجراء المقابلة : 
 عن طريق الممارسةفن يحتاج إلى مهارة وتدريب وهذه الخبرة والمهارة يتم اكتسابها  المقابلة .  
  
  
    والهدف منها  تحديد موضوع المقابلة. 
  وفــي ضــوء هــذا الموضــوع والهــدف يســتطيع القــائم بالمقابلــة تحديــد نوعيــة ، ويعــد هــذا التحديــد الهــدف أول خطــوات اإلعــداد

  .المقابلة ذاتها التي سوف يستخدمها في البحث 
   تحديد المواقف التي سوف تستخدم المقابلة من أجلها . 
  وتتحدد وفقًا لمشكلة البحث والهدف منه ونوعه والفروض التي يسعى الباحث إلى اختبارها.  
    تحديد عينة البحث. 
  االجتماعيــة البــد إن تخضــع عمليــة اختيــار العينــة للشــروط وهــم األفــراد الــذين ســيجري معهــم الباحــث المقــابالت وفــي البحــوث

       . المنهجية المتعارف عليها في تحديد حجم العينة وأسلوب سحبها ومدى تمثيلها للمجتمع األصلي
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    صياغة أسئلة المقابلة 
 وهناك نوعان ، الموضوع  وتتطلب المقابلة ما يعرف بدليل المقابلة وهذا الدليل يضم مجموعة من األسئلة التي تختلف باختالف

واألسـلوب الثـاني هـو ، في أسلوب صياغة األسئلة األسلوب األول وهو أسلوب األسئلة المفتوحة أو األسئلة المغلقـة النهايـات  
  . استخدام األسئلة المباشرة وغير المباشرة

     اختيار القائمين بالمقابلة وتدريبهم 
 ألن المقابلة  عمل فني بالدرجة األولى ونجاحها يتوقف علـى سـلوك ومهـارات القـائم ، من أهم الخطوات إلجراء المقابلة  وتعتبر

  .بها وقدرته على التفاعل مع المبحوثين 
  
  م بالمقابلة لصـياغة بعـض فعلى سبيل المثال قد يلجا القائ،وهى عملية مكملة لعملية اإلعداد وليس هناك انفصال بين العمليتين

  األسئلة التي تتطلبها مواقف المقابلة أو تعديل بعضها أو حذف البعض اآلخر أثناء عملية إجراء المقابلة   
  

  
 جانب كبير من نجاح عملية المقابلة على بدء المقابلة وينبغي على القائم بالمقابلة أن يبدأها بمقدمة بسيطة حول موضوع  يتوقف

  المقابلة وأهميتها ولماذا اختير هذا المبحوث وتعريف المبحوثين بالقائمين على البحث    
  
  كافة المشتغلين بالبحث االجتماعي على أهمية تهيئة الجو االجتماعي المناسب للمقابلة والذي يتمثل فـي اختيـار الزمـان   ويؤكد

  .والمكان المناسبين للمقابلة 
 الباحـث والمبحـوث فقـط ألن وجـود آخـرين يثيـر فـي بعـض  ىألحيـان أن تكـون المقابلـة مقصـورة علـويقتضي األمر فـي كثيـر مـن ا

  اوف المبحوثين األحيان مخ
  تهيئة الجو النفسي للمبحوثين من عوامل نجاح المقابلة  
  ينبغي أن يظهر الباحث المشاعر الطيبة تجاه المبحوث 
  أن يتجنب الباحث كل ما يسبب إحراج المبحوث أو يؤدي إلي قلقه وتوتره النفسي  
 التدرج في األسئلة مع التدرج في العالقة  
  طرح األسئلة باألسلوب الذي يفهمه الباحث  
  يجب أن يظل القائم بالمقابلة ممسكًا بزمام     
  
  األمثــل لتسـجيل المقابلـة فهـل يــتم بالشـكل الفـوري أم يـتم اختـزال مــا يـدلي بـه المبحـوث مــن  األسـلوبواختلـف البـاحثون حـول

  معلومات في رموز أم تأجيل التسجيل لما بعد اإلنتهاء من المقابلة
  
 ب   ل الباحثيري البعض أن إنهاء المقابلة أصعب بكثير من البدء فيها ويجب إن يتم في جو من الود واللباقة من قِ
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  المالحظــة وســيلة مهمــة مــن وســائل جمــع البيانــات ، اســتخدمت فــي الماضــي كمــا تســتخدم فــي الحاضــر لمــا لهــا مــن أهميــة فــي

 .الدراسة والبحث 
  وتتميز المالحظة عن غيرها من أدوات جمع البيانات: 

بأنها تفيد في جمع بيانات تتصل بسـلوك األفـراد الفعلـي فـي بعـض المواقـف الواقعيـة فـي الحيـاة بحيـث يمكـن مالحظتهـا دون  - 
 .عناء كبير 

 .يمكن تكرارها بدون جهد  - 
  .وعا من المقاومة للباحث ويرفضون اإلجابة على أسئلته تفيد أيضا في جمع البيانات في األحوال التي يبدي فيها المبحوثون ن - 
  ويستطيع الباحث أن يستخدم المالحظة في الدراسات الكشفية والوصـفية والتجريبيـة وتجميـع بيانـات لهـا أهميتهـا بالنسـبة لكـل

  نوع من أنواع الدراسة 
  
  والمالحظة المنظمة،  المالحظة البسيطة: ويمكن تصنيف هذه األساليب على الرغم من تعددها في فئتين وهما .  
  
 لبســيطة مالحظــة الظــواهر كمــا تحــدث تلقائيــا فــي ظروفهــا الطبيعيــة دون إخضــاعها للضــبط العلمــي ، وبغيــر يقصــد بالمالحظــة ا

  استخدام أدوات دقيقة للقياس للتأكد من دقة المالحظة وموضوعيتها 
  ن فـي ويستخدم أغلب الناس هذا األسلوب فـي التعـرف علـى ظـواهر الحيـاة المحيطـة بهـم ، كمـا يسـتخدمه البـاحثون االجتمـاعيو

الدراسات االستطالعية لجمع البيانات األوليـة عـن جماعـة معينـة مـن النـاس فـي بيئـة معينـة وتحـت ظـروف معينـة مـن حيـث أوجـه 
  نشاطهم وطرق معيشتهم 

  ويمكن أن تتم المالحظة بإحدى طريقتين : 
  
 التي يقوم بها الباحث بالمالحظة دون أن يشترك في أي نشاط تقوم به الجماعة موضوع المالحظة  وهى.  
 ما يستخدم هذا األسلوب في مالحظة األفراد أو الجماعات التي يتصل أعضاؤها ببعضهم اتصاال مباشراً  وغالبا .   
 مزاياه إنه يهيئ للباحـث فرصـة مالحظـة السـلوك الفعلـي للجماعـة فـي صـورته الطبيعيـة وكمـا يحـدث فعـال فـي مواقـف الحيـاة  ومن

  .الحقيقية 
  
 التـي تتضـمن اشـتراك الباحـث فـي حيـاة النـاس الـذين يقـوم بمالحظـتهم ومسـاهمته فـي أوجـه النشـاط التـي يقومـون بهـا لفتـرة  وهـى

   . وهى فترة المالحظةمؤقتة 
  ، ويستلزم هذا النوع من المالحظة أن يصبح الباحث عضوا في الجماعة التي يقوم بدراستها وأن يساير الجماعة ويتجاوب معها

وأن يمر في نفس الظروف التي تمر بها ، ويخضع لجميع المؤثرات التي تخضع له وال يكشف الباحث عن نفسه أو يفصح عن 
  .الجماعة تلقائيا بعيدا عن التصنع  شخصيته ليظل سلوك
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 شـاع اســتخدام أسـلوب المالحظــة بالمشـاركة فـي ميــدان األنثروبولوجيـا االجتماعيــة فـي دراسـة الوحــدات االجتماعيـة الكبيــرة   وقـد
  .كالقرية والمدينة 

  
 ينهمــا مــن حيــث الضــبط العلمــي والتحديــد يختلــف أســلوب المالحظــة المنظمــة عــن أســلوب المالحظــة البســيطة اختالفــا يباعــد ب

، فالمالحظة المنظمة تخضع للضبط العلمي سواء أكان ذلـك بالنسـبة للقـائم بالمالحظـة أو بالنسـبة لألفـراد المالحظـين، الدقيق
و أو بالنسبة للموقف الذي تجري فيه المالحظة ، كما أنها تنحصر في موضوعات محددة سلفا ، وتقتصـر علـى إجابـة األسـئلة أ

  . تحقيق الفروض التي وضعها الباحث
  ويشيع استخدام هذا األسلوب في الدراسات التي تختبر فروضا سببية .  
  وتتم المالحظة المنظمة إما في مواقف طبيعية بالنسبة ألفراد البحث وذلك بنزول الباحث بنفسه إلى حيـث تجـري الظـاهرة التـي

 .موضوعية  المعمل الصناعي ، وكلما كان الموقف طبيعيا كانت النتائجيدرسها على طبيعتها أو بمالحظة الظاهرة في جو 
 وتتم المالحظة المنظمة بالمشاركة أو بدون مشاركة من جانب الباحث ، وفي المالحظة بدون مشاركة .  
 ه الفئاتواهر الملحوظة وفقا لهذوفي األعداد للمالحظة ينبغي تحديد فئات المالحظة تحديدا دقيقا بحيث يمكن تصنيف الظ .  
  وليتسـنى للقـائم بالمالحظـة جمـع البيانـات المتصــلة بموضـوع البحـث فقـط والتـي يمكــن أن تؤيـد أو تكـذب صـحة الفـرض الــذي

  .وضعه 
  
 في المالحظة المنظمة بعدد من اإلجراءات والوسائل التي تعين على الوصـول إلـى أكبـر قـدر ممكـن مـن الدقـة العلميـة ،  يستعان

وتســـاعد علـــى قيـــاس عناصـــر المالحظـــات بصـــدق ، ومـــن أمثلـــة هـــذه الوســـائل المـــذكرات التفصـــيلية ، والصـــور الفوتوغرافيـــة ، 
  . والخرائط

  
  
  وهذا فضال عن استخدامها في ميادين ) التجريبية(تستخدم المالحظة العلمية المنظمة بشكل فعال في كافة البحوث المعملية ،

  .عديدة من العلوم التجريبية 
 مثل 
  ســواء داخــل الجماعــات الصــغيرة كاألســرة أو جماعــة العمــل أو الجماعــات الكبيــرة   :التفاعــل االجتمــاعي والعالقــات االجتماعيــة

  .كالمجتمع المحلي 
  الدراسات السوسيولوجية المقارنة.  
  يعد مجال الجماعات غير الرسمية من المجاالت الهامة التي تستخدم فيها المالحظة بنجاح  :الجماعات غير الرسمية  
  تسـتخدم المالحظـة بشـكل فعـال فـي المراحـل التمهيديـة للبحـوث االجتماعيـة بهـدف اسـتطالع بعـض  :الدراسات االستكشافية

 .جوانب الظاهرة االجتماعية موضوع الدراسة وزيادة ألفة الباحث بها وتنمية بعض الفروض المتصلة بهذه الظاهرة 
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  مالحظة جيدة أهمها هناك شروط يجب توافرها للحصول على:  

   . يجب أن يقف الباحث على كل جوانب وأبعاد الظاهرة موضوع المالحظة والعوامل المؤثرة فيها - 
   . ينبغي على الباحث تحديد وحدات مالحظته ومعرفة أنسب المواقف التي تظهر فيها هذه الوحدات أكثر من غيرها - 
   . الحسي الدقيقيتعين تهيئة كافة الظروف الممكنة لتحقيق اإلدراك  - 
   . يجب أن يتحرر الباحث من أي أفكار لديه سابقة عن موضوع المالحظة - 
 للمالحظة في الخطوات التالية  و يمكن تحديد اإلجراءات المنهجية: 
  
  وتتمثــل فــي تحديــد المشــكلة المــراد بحثهــا تحديــدا دقيقــا مــن حيــث الحجــم واألبعــاد واألهميــة واألهــداف التــي يســعى الباحــث

  .لتحقيقها 
  
  والمقصود بإطار المالحظة هو:   

   ....)فرد أو جماعة أو مجتمع محلي(سواء كانت تحديد وحدة المالحظة  - 
  وعلى الباحث أن يحدد بدقة مدة المالحظة  :تحديد زمن المالحظة - 
  تحديد مكان المالحظة  - 
  تحديد الجوانب التي يراد مالحظتها  - 

  
 أهمها  وهناك بعض الخطوات التي ينبغي أن يسير عليها برنامج تدريب المالحظين:  
  تعريف المالحظين بالمشكلة موضوع المالحظة   ) أ
  تدريب المالحظين على كيفية تسجيل المالحظة بدءا من تسجيل األفكار الرئيسية ثم األفكار الفرعية ثم التفاصيل الدقيقة   ) ب
  تلقي المالحظين تدريبا نظريا وميدانيا على عملية المالحظة وتسجيلها قبل قيامهم الفعلي بذلك   ) ت
   
  يمكن استخدامهما لتسجيل المالحظة  طريقتانوهناك:   
  أي ترتيب حوادث المالحظة حسب زمن وقوعها : التسجيل الزمني للحوادث   ) أ
  تنظم المادة الملحوظة في موضوعات أو فئات معينة   ) ب
  
  بعد أن ينتهي الباحث من تسجيل المالحظة يقوم بتفريغها وفقا للفئات أو البنود المتفق عليها من قبل  
  
  بعــد أن ينتهــي المالحــظ مــن تفريــغ بيانــات المالحظــة وفقــا للجــداول المعــدة لــذلك يقــوم بعمليــة التحليــل الكمــي والكيفــي لهــذه

 .في ضوء طبيعة موقف المالحظة  البيانات وتفسيرها
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   وتعد هذه الخطوة من أهم خطوات المالحظة ، حيث يقوم الباحث باستخالص النتائج التي تؤكد صدق فروضه أو عدم صدقها  
  
  مـن تحديـد مشـكلة البحـث ً وهو الخطوة النهائية في إجـراء المالحظـة ، حيـث يقـوم الباحـث بإعـداد تقريـر عمـا تـم القيـام بـه بـدء

ً بأهم النتائج والتوصيات وأهم المشكالت التي اعترضت سير المالحظة وكيفية التغلب عليها    وانتهاء
  
 .تتيح المالحظة للباحث الفرصة لتسجيل السلوك المالحظ وقت حدوثه مباشرة  )١
   . المالحظة هى األداة الوحيدة التي يمكن من خاللها دراسة سلوك أفراد الجماعة بشكل تلقائي دون تحريف )٢
وأسلوب التفاعل بين أفراد تفيد المالحظة في التعرف على بعض جوانب الحياة االجتماعية بشكل فعال كالعادات االجتماعية  )٣

  . الجماعة
تفيد المالحظة في الحصول على معلومات وبيانات حول سلوك من ال يستطيعون التعبيـر قـوالً أو كتابـًة كاألطفـال أو الـبكم أو  )٤

   . المصابون بحاالت مرضية معينة كالصرع أو المدمنين وغيرهم
  
  . أشياء قد حدثت في الماضي بشكل مباشرال يمكن استخدام المالحظة في دراسة  )١
   . هناك بعض أنماط السلوك االجتماعي التي يصعب أو يتعذر معها استخدام المالحظة )٢
قد تتعرض المعلومات التي يحصل عليها الباحث من خالل المالحظـة ألخطـاء كثيـرة بعضـها نـاتج عـن تحيـز الباحـث أو حالتـه  )٣

   . النفسية والجسدية
المالحظــة الوقــوف علــى جميــع الظــروف المحيطــة بالظــاهرة موضــوع المالحظــة نظــرا لتعقــد الظــاهرة االجتماعيــة يصــعب علــى  )٤

  . وتشابكها وتعدد العوامل المؤثرة فيها
  وعلى الرغم مـن هـذه العيـوب إال أنـه يمكـن القـول أن المالحظـة كـأداة بحـث قـد حققـت إسـهامات فعالـة فـي البحـث خاصـة فـي

تــي تعتمـد علــى المقــاييس الكميـة والرياضــية فــي المالحظــة ، وكـذلك تســتخدم اآلن بشــكل فعـال فــي كثيــر مــن العلـوم الطبيعيــة ال
   . البحوث االجتماعية
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  ؛ مثال  صفاتها وعناصر مكوناتهاتجانس وحدات مجتمع البحث في : 

إذا أراد أحد الباحثين دراسة نوع وطبيعة التنشئة االجتماعية في مجتمع عمالي فعليه أن يختار منطقة يسكنها العمال الذين  - 
 يمتهنون مهنـة العمـل فـي المصـانع والعمـال ويكونـوا ذوي انحـدار طبقـي واجتمـاعي واحـد فـإذا كانـت هـذه الصـفات العامـة
المتــوافرة فـــي تلـــك المنطقــة العماليـــة فـــال بــأس أن تكـــون عينـــة البحــث صـــغيرة ألن هنـــاك انســجاما فـــي صـــفات الوحـــدات 
االجتماعيــة لمجتمــع البحــث وهــذا يســاعد الباحــث علــى تحليلهــا وتقلــل مــن الجهــد المبــذول فــي عمليــة جمــع المعلومــات 

 .وكذلك من المال المخصص للدراسة 
 حيـث تسـاعد الباحـث علـى التعـرف علـى حجـم العينـات التـي  تناولـت نفـس موضـوع البحـث     عدد البحوث السابقة التي

 استخدمت ومدى تجانس أو عدم تجانس مجتمعات دراساتهم والنتائج التي توصلوا إليها خالل تلك  العينات التي استخدموها
  تسـهيل عمليـة تحديـد حجـم العينـة  ، فإذا كانت من النوع العشوائي فسـوف تعمـل علـى نوع العينة المستخدمة بالدراسة

   . أكثر من الطبقية
   فـإذا كانـت كميـة المـال كبيـرة فـإن ذلـك يسـاعد الباحـث علـى سـحب عينـة كبيـرة الحجـم  كمية المال المخصـص للبحـث ،

  . والعكس صحيح
  سـحب عينـة  فـإذا كانـت الفتـرة الزمنيـة المخصصـة للبحـث طويلـة فـإن ذلـك يسـاعد الباحـث علـى ؛  الوقت المخصص للبحـث

  .  كبيرة الحجم والعكس صحيح
 على سحب  عددهم كبيرا فسوف يساعد الباحثعدد الباحثين المساهمين بالبحث على تحديد حجم عينة البحث إذا كان  يؤثر

   . عينة كبيرة الحجم والعكس صحيح
  
  وتعني العينات االحتمالية ما يلي:  

  .عدم معرفة أو تحكم الباحث في طريقة اختيار أفراد عينة بحثه   - 
  .تمثل األفراد المسحوبين من مجتمع األصل أصدق تمثيل   - 
  .تساعد الباحث على تحديد حجم العينة وتحديد وحدات البحث  - 
  وتصنف تلك العينات االحتمالية الى:-  
  
  تعني اختيـار الوحـدات االجتماعيـة بغيـر عمـد ألنهـا تسـمح لكـل وحـدة بـأن تكـون ضـمن عينـة البحـث علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص

  .لجميع وحدات مجتمع البحث ، ويتم ذلك بواسطة استخدام الجدول العشوائي أو القرعة  
  خاصا لكل وحدة اجتماعيـة مـن مجتمـع األصـل وهناك طريقة ثالثة لسحب وحدات العينة بالطريقة العشوائية وهى أن يعطي رقما

وتوضع هذه األرقام على كرات صغيرة ثم توضع في إناء كـروي ذي ثقـب صـغير فـي أسـفله ثـم يحـرك الباحـث هـذا اإلنـاء بشـكل 
واحـد لواحــدة اجتماعيـة واحــدة  اسـمدائـري إلـى أن يقــف فتسـقط كـرة واحــدة تحمـل رقمـا واحــدا مـن ثقــب اإلنـاء الكـروي يمثــل 

  . عدة مرات الى أن يحصل على وحدات العينة المطلوبة الباحث هذه العمليةويكرر 
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   وتشترط هذه العينة تهيئة قائمة أسماء جميع وحدات مجتمع األصل كاملة وحديثة لكي يضع الباحث رقمـا مسـتقال وخاصـا أمـام

كل اسم في هذه القائمة بعدها يشرع بسحب الوحدات المطلوبة على أن يكون سحب الوحدة األولى حسب الطريقة العشوائية 
  .لى عدد الوحدات الموجودة في القائمة  من الجدول العشوائي وال يأخذ رقما يزيد ع

  .فإنها توقع الباحث في أخطاء متكررة عندما يستخدم  الوحدات االجتماعية   : أما مساوئ هذه العينة - 
   
  تكـون ال يوجد مجتمع متجانس في فئاته االجتماعية أو طبقاته االقتصادية ، ولكن على الرغم من ذلك فإن كل جماعـة أو طبقـة

  .  مرتبة بشكل متناسق مثل جماعة األساتذة في المجتمع الجامعي حسب مواقعهم األكاديمية
  وهنا يواجه الباحث الذي يريد أن يدرس إحدى الظواهر أو المشكالت االجتماعية في المجتمع إشكالية سحب عينة تمثل عدم

إلـى تطبيـق نـوع جديـد مـن العينـات يتناسـب مـع هـذه  التجانس في خواص وصفات المجتمع ، وإزاء هذه الحالة يـذهب الباحـث
   .الخصوصية االجتماعية وهو العينة الطبقية 

   
  يســتخدم هــذا النــوع مــن العينــات عنــدما يكــون مجتمــع البحــث غيــر متجــانس اجتماعيــا أو عنــدما تتــوزع عناصــر المجتمــع علــى

   )عددا أو حجما (متباعدة المسافات وبشكل غير متكافئ مساحات جغرافية 
  وتستخدم أيضا في دراسة الموضوعات االجتماعية التي ال يمكن دراستها بشكل علمـي أو دراسـة الحـاالت االجتماعيـة العسـيرة

  التطبيق 
  
 من العينات هو أن وحداتها االجتماعية تكون على شـكل  تعتبر العينة المساحية من النوع االحتمالي، والصفة المميزة لهذا النوع

  مساحات جغرافية وليس أفرادا أو جماعات اجتماعية 
  في الواقع تستخدم هذه العينة عندما تكون المنطقة الجغرافية لمجتمع البحث واسعة جدا أوال ، وعندما يتعذر على الباحـث أن

يحصـل علـى قائمــة أسـماء المبحــوثين ثانيـا ، أي يكـون اختيــار المبحـوثين اســتنادا إلـى منـاطق ســكناهم ولـيس اســتنادا الـى قائمــة 
  خاصة بهم 

 حسب شروط العينة المساحية وتكون كاآلتي  وعن طريقة سحب العينة:   

  تقسم المنطقة الجغرافية المشمولة بالدراسة العامة الى أقسامها اإلدارية الكبيرة  - 
  ثم تقسم هذه األقسام الى وحدات إدارية أصغر ثم أصغر  - 
  حسب الطريقة العشوائية ) مثال(وتسحب منطقة إدارية واحدة  - 
   د تلك المنطقة الجغرافية المسحوبة بواسطة الطريقة العشوائيةثم تجمع المعلومات من جميع أفرا - 
ويالحظ على هذه اإلجراءات إنها تشبه إجراء سحب العينة المركبة ذات المراحل المتعددة إال أن الفرق الوحيـد بينهـا هـو  - 

اعية في العينة المركبة أفرادا أن الوحدة االجتماعية في العينة المساحية تكون المنطقة الجغرافية بينما تكون الوحدة االجتم
   أو جماعات
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إنها تغطي مسـاحة جغرافيـة واسـعة مـن منـاطق الدراسـة كـذلك تختصـر وقـت الدراسـة وتقلـل مـن  :مميزات العينة المساحية  - 
  حركة وتنقل الباحث داخل ميدان الدراسة وتغني الباحث عن متاعب الحصول على قائمة األسماء 

  
   
  استنادا إلى أهداف بحثه ، وال يتم اختيار المبحوثين ) أو للمستجيبين(تعني هذه العينة اختيار كيفي من قبل الباحث للمسحوبين

من خالل الجدول العشوائي أو القرعـة ، وهـذا يعنـي أن هـذه العينـة ال تعطـي الفـرص المتكافئـة لكـل وحـدة اجتماعيـة ألن تكـون 
  .ضمنها 

 وهنا في هذا النوع من العينات ال يعرف حجم العينة األمر الذي يضع تعميم نتائج البحث ويجعلها بعيدة عن الموضوعية.   
  
  يكون أفراد هذه العينة من المتطـوعين فـي إعطـاء المعلومـات المتعلقـة بالبحـث ولـم يسـحبوا فـي مجتمـع البحـث حسـب الطريقـة

  ناك قائمة بأسماء المبحوثين أو توفر خريطة جغرافية لمجتمع البحث وال يعرف حجم مجتمع البحث العشوائية وال توجد ه
  العشوائية ( ويبدو أنها ال تمثل درجة عالية من الثقة في تعميم نتائج  بحثها ألن أعضائها لم يمثلوا فيها حسب الطرق االحتمالية

  .يدة بل متحيزة أو متعصبة األمر الذي تكون فيه اجاباتهم غير محا) أو القرعة
   
  يتطلب هذا النوع من العينات معرفة صفات مجتمع البحث قبل كل شئ لكي يستطيع الباحث تصنيفه الى جماعات أو وحدات

، كــأن يقــوم بتصــنيف مجتمــع البحــث حســب النــوع )علــى أن يكــون هــذا التصــنيف خاضــعا ألهــداف البحــث(اجتماعيــة متعــددة 
مر وحسب التحصيل الدراسي بعد ذلك يجمع الباحث حصة ثابتة من كـل فئـة اجتماعيـة ومـن ثـم يجمـع المعلومـات وحسب الع

  .المطلوبة من أفراد كل حصة بشكل كيفي 
  لذلك ال تستطيع هذه العينة تمثيل مجتمع البحث بصدق وموضوعية علمية ألنهـا ال تسـمح لكـل فـرد مـن أفـراد مجتمـع البحـث

  .ون ضمن العينة إال إنها سهلة التطبيق وذات كلفة مالية بسيطة بشكل متكافئ أن يك
  
  الكتلـة الثلجيـة(ُأخذ عنوان هذه العينة من حالة الكتلة الثلجية التي تتدحرج مـن أعـالي الـتالل أو الجبـال إلـى السـطوح فتجمـع (

   عبر تدحرجها من األعلى إلى األسفل حولها أو تلف حولها المزيد من الثلج فيزداد حجمها
تطبـق علـى شـكل مراحـل يـتم فـي المرحلـة األولـى جمـع معلومـات مـن مبحـوثين قليلـي العـدد :  إن طبيعة هذه العينة مرحليـة - 

 .يمثلون موضوع البحث أولهم عالقة به ، يستخدم الباحث هؤالء كمخبرين أو مصادر للمعلومات حول موضوع البحث 

   
  ..والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة وهللا الحمد 

  ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 
  وال تنسوني من صالح دعواتكم 
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  هـ١٤٣٥/  ١٤٣٤)  الفصل الثاني(  اختبار  أسئلة  
  


 

  ال تخضع لمبدأ الحتمية - أ
  تخضع لمبدأ الحتمية - ب
  غير حقيقة - ج
  غير موجودة - د
  

 
  الدوافع الفنية - أ

  الدوافع العامة - ب
  الدوافع الخاصة - ج
  الدوافع التربوية - د
  

 
  لدقة المقاييس االجتماعية - أ

  المقاييس االجتماعيةلعدم دقة  - ب
  لتطور المقاييس االجتماعية - ج
  لكثرة المقاييس االجتماعية - د
  

 
  الجانب التدريبي - أ

  الجانب الفني - ب
  الجانب الثقافي - ج
  الجانب العلمي - د
  

 
  البعد االنتاجي - أ

  البعد االستهالكي - ب
  البعد األدبي - ج
  البعد االجتماعي - د
  

KFU 
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  رجوع الباحث إلى الماضي لتعقب الظواهر االجتماعية - أ

  ذهاب الباحث إلى المستقبل الستشراف الظواهر االجتماعية - ب
  عدم اهتمام الباحث بالظواهر االجتماعية - ج
  اهتمام الباحث بالجوانب االعالمية للظواهر االجتماعية - د
  

 
  عبدالرحمن بن خلدون - أ

  جيدنز - ب
  سيزر الند - ج
  بورديو - د
  

 
  البحوث التربوية - أ

  البحوث المسحية - ب
  بحوث في تكنيكات المنهج - ج
  بحوث نقدية - د
  

 
  المرحلة التمويلية - أ

  المرحلة التحضيرية - ب
  مرحلة التهيؤ لالنطالق - ج
  المرحلة النقدية - د
  

 
  االتصال بالمبحوثين - أ

  تصنيف البيانات و تفريغها - ب
  جمع البيانات - ج
  تحديد مجاالت الدراسة - د
  

 
  المجال - أ

  االستهالك - ب
  األداة - ج
  المنهج - د
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  البحث االجتماعي - أ

  التدريب - ب
  التنمية - ج
  التربية - د
  

 
  تحليل البيانات  - أ

  اختيار مشكلة البحث - ب
  كتابة تقرير البحث  - ج
  البيانات جمع - د
  

 
  باالبحوث التاريخية - أ

  بالبحوث النظرية - ب
  بالبحوث الفلسفية - ج
  بالبحوث الميدانية - د
  

 
  تحديد البناء االقتصادي للبحث - أ

  تحديد البناء النظري للبحث - ب
  تحديد البناء التربوي للبحث - ج
  تحديد البناء االجتماعي للبحث - د
  

 
  تحديد اإلجراءات المنهجية للبحث - أ

  تحديد أسماء المبحوثين - ب
  تحديد اإلجراءات االقتصادية للبحث - ج
  تحديد أسماء المقومين - د
  

 
  من خطوات عملية التنمية - أ

  من خطوات التخطيط - ب
  من خطوات البحث االجتماعي - ج
  من خطوات عملية التدريب - د
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  المقدمة العامة  - أ

  ناء االجتماعيتحديد الب - ب
  تحديد المبحوثين - ج
  تحديد جامعي البيانات - د
  

 
  تقديم مساعدات مادية للمبحوثين - أ

  تقديم مساعدات مادية للباحثين - ب
  دراسة مشكلة تواجه األفراد أو المجتمعات - ج
  تقديم إضافات نظرية للعلم  - د
  

 
  المسوح الخاصة - أ

  المسوح بطريقة العينة - ب
  المسوح الشاملة - ج
  دراسة الحالة  - د
  

 
  االستبيان - أ

  تحليل المضمون - ب
  دراسة الحالة - ج
  سير الحياة - د
  

 
  التدريب القومي - أ

  التخطيط القومي - ب
  التمويل القومي - ج
  التوزيع القومي - د
  

 
  كمي المنظم لمحتويات االتصال الظاهرأسلوب التمويل الذي يستهدف الوصف الموضعي ال - أ

  أسلوب النقد الذي يستهدف الوصف الموضعي الكمي المنظم لمحتويات االتصال الظاهر - ب
  أسلوب التدريب الذي يستهدف الوصف الموضعي الكمي المنظم لمحتويات االتصال الظاهر - ج
  االتصال الظاهرأسلوب البحث الذي يستهدف الوصف الموضعي الكمي المنظم لمحتويات  - د
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  المقابلة  - أ

  النقد - ب
  المفردة - ج
  االستبيان - د
  

 
  تصميم االستبيان - أ

  تحليل المضمون - ب
  المنهج التاريخي - ج
  المالحظة بالمشاركة - د
  

 
  األساليب الكمية االعتماد على - أ

  االعتماد على األساليب التربوية - ب
  االعتماد على المالحظة البسيطة - ج
  االعتماد على العالقات الشخصية - د
  

 
  دراسة الحالة - أ

  االستبيان - ب
  المسح االجتماعي - ج
  المالحظة بالمشاركة - د
  

 
  من مميزات المالحظة - أ

  من مميزات دراسة الحالة - ب
  من أوجه نقد منهج دراسة الحالة - ج
  من عيوب االستبيان  - د
  

 
  المنهج الفني  - أ

  المنهج التاريخي - ب
  دراسة الحالةمنهج  - ج
  منهج المسح بالعينة - د
  



  ]  [KFUNawi1408@ 

 
  العينة العشوائية - أ

  المقابلة المفتوحة - ب
  التجربة الصناعية - ج
  المالحظة البسيطة - د
  

 
  أحدهما ضابطة واألخرى صغيرة - أ

  أحدهما كبيرة واألخرى صغيرة - ب
  أحدهما ضابطة واألخرى ثابتة - ج
  أحدهما ضابطة واألخرى تجريبية - د
  

 
  المرونة - أ

  التحيز - ب
  قلة التكاليف - ج
  كثرة التكاليف  - د
  

 
  المالحظة بالمشاركة - أ

  االستبيان - ب
  دراسة الحالة - ج
  المقابلة - د
  

 
  الكبيرة - أ

  غير االحتمالية - ب
  االحتمالية - ج
  غير العلمية  - د
  

 
  المسح االجتماعي - أ

  المقابلة - ب
  المنهج التاريخي - ج
  تحليل المضمون - د
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  المالحظة بالمشاركة - أ
  المالحظة - ب
  المقابلة - ج
  المقابلة المقننة - د

  

 
  عدم تحديد وحدات المالحظة - أ

  عدم وقوف الباحث على كل جوانب و أبعاد الظاهرة موضوع المالحظة - ب
  أن يتحرر الباحث من أي أفكار سابقة لديه عن موضوع المالحظة - ج
  عدم االهتمام بالظاهرة موضوع المالحظة - د

  

 
  عدد الفروض والتساؤالت - أ

  تحديد الفروض والمفاهيم - ب
  درجة تحضر المجتمع - ج
  تحديد حجم العينة - د

  

 
  االفتراضبة - أ

  غير االحتمالية - ب
  االحتمالية - ج
  الصغيرة - د

  

 
  العينة الطبقية - أ

  العينة العشوائية - ب
  العينة الكبيرة - ج
  عينة كرة الثلج - د

  

 
  الفروض - أ

  التساؤالت - ب
  مالمفاهي - ج
  القوانين - د
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  المفاهيم البسيطة - أ

  المالحظة العلمية المقصودة - ب
  المالحظة البسيطة - ج
  المالحظة غير المقصودة - د
  

 
  معلوماته السابقة  - أ

  عالقاته السابقة - ب
  صداقاته السابقة - ج
  اآلخرين - د
  

 
  تبتعد بالباحث عن الحقائق التربوية ألنها تعتمد على تخيل العالقات - أ

    تبتعد بالباحث عن الحقائق األدبية ألنها تعتمد على تخيل العالقات - ب
  الحقائق الخارجية ألنها تعتمد على تخيل العالقاتتبتعد بالباحث عن  - ج
  تبتعد بالباحث عن الحقائق الداخية ألنها تعتمد على تخيل العالقات  - د
  

 
  عدد الفروض السابقة في موضوع البحث - أ

  عدد البحوث السابقة التي تناولت نفس موضوع البحث - ب
  عدد التساؤالت السابقة في موضوع البحث - ج
  عدد المفاهيم التي يحتوي عليها موضوع البحث - د
  

 
  أن يطهر الباحث عقله من كل الدراسات السابقة - أ

  أن يطهر الباحث عقله من كل ما يقوده إلى الصواب  - ب
  أن يطهر الباحث عقله من كل األفكار العلمية الصحيحة - ج
  أن يطهر الباحث عقله من كل ما يقوده إلى الخطأ - د
  

 
  االعتماد على النتائج العلمية السابقة - أ

  تحويل الكيف إلى كم  - ب
  عدم االعتماد على ماتوصلت إليه الدراسات السابقة - ج
  على األفكار المشوشةاالعتماد  - د
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  من خصائص التفكير الفلسفي - أ

  من خصائص التفكير الخاطىء - ب
  من خصائص التفكير العلمي - ج
  من خصائص التفكير الفني - د
  

 
  مكان إلى آخر - أ

  المجهول إلى المجهول - ب
  المعلوم إلى المجهول - ج
  المجهول إلى المعلوم - د
  

 
  تخلف المواقف االجتماعية - أ

  االجتماعيةتعقد المواقف  - ب
  سهولة المواقف االجتماعية - ج
  بساطة المواقف االجتماعية - د
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