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 المحاضرة التمهٌدٌة

 
 

 :مناهج البحثأهمٌة 
 

اى علم من العلوم فالعلم موضوع ومنهج و ٌعتمد الباحثون ذات أهمٌة كبٌرة لتقدم مناهج البحث تعتبر  
 علً المناهج فى دراسة موضوعات العلم و بالمنهج تختبر النظرٌات العلمٌة و ٌعاد صٌاؼتها و ٌتقدم العلم 

 
 

 :اهداف المقرر 
 

o  مناهج البحث تعرٌؾ الطالب 
o  استخدام مناهج البحث فى اجراء البحوثتمكٌن الطالب من 
o االدوات التى تعتمد علٌها مناهج البحث الطالب  تعرٌؾ 

o العٌنات و طرق اختٌارها الطالب تعرٌؾ 
 

 
 :محتوى المقرر 

 

o المنهج العلمى فى البحث 
o حدود المنهج العلمى فى الدراسات االجتماعٌة 
o المدخل التكاملى فى دراسة المجتمع 
o تصنٌؾ مناهج البحث 
o مناهج البحث االجتماعى 
o ادوات البحث فى العلوم االجتماعٌة 
o العٌنات 

 
 
 

 :المراجع و المصادر التعلٌمٌة 
 

o 0991مكتبة وهبه ، اصول البحث االجتماعى القاهرة : عبد الباسط محمد حسن . د  
 
o دار ، االسكندرٌة ، ( مناهج وطرق البحث االجتماعى : )   رحمن و اخرون عبدالمحمد  عبدهللا

 2112المعرفة الجامعٌة  
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 البحث ًف ًالمنهج العلم
 

 مقدمة
 

تنتهً  ٌتمثل هذا المنهج فى عدة مراحل أو خطوات تبدأ بالمالحظة و ٌصطنع العلم الحدٌث منهجاً لدراسة موضوعاته و
اختبارها تلك الفروض التً توجه الباحث إلى  ربط بٌن الظواهر مروراً بوضع الفروض وبالتوصل إلً قوانٌن عامة ت

 الحقابق التً ٌنبؽً إن ٌبحث عنها  نوعٌة البٌانات و
 

 :خطوات المنهج العلمً 
 

 
 المالحظة  -1

 
 :دور المالحظة  -أ 
 

تنصب المالحظة فى كل علم  بٌعٌة وٌبدأ االستقراء العلمً بمالحظة الظواهر على النحو الذي تبدو علٌه بصورة ط -
 من العلوم على مجموعة من الظواهر ٌتخذها العلم مٌداناً له

 
 علمٌة مقصودة  و  المالحظة نوعان بسٌطة ؼٌر مقصودة -
 وهى التً ٌكون تدخل العقل فٌها بسٌطاً  المالحظة البسٌطة  -

 قة علمٌة أو ؼاٌة نظرٌة واضحة تعرؾ المالحظة البسٌطة بأنها التً ال تهدؾ إلى الكشؾ عن حقٌ و -
 قد تتحول المالحظة البسٌطة  إلى مالحظة مقصودة فٌصل الباحث إلى تقرٌر حقابق علمٌة -
 التً ٌكون نصٌب العقل فٌها كبٌراً فى إدراك العالقات التً تربط بٌن الظواهر والمالحظة العلمٌة المقصودة  -
 
 

 :أهمٌة المالحظة العلمٌة  
 
o ة ؼٌر المقصودة فهً تتمٌز بوضوح الؽاٌةأسمى من المالحظ 
o تعتمد على نظرٌات دعمتها حقابق العلم 
o وضوحاً  نظرٌاته كانت المالحظة العلمٌة أكثر دقة و كلما زادت قوانٌن العلم و 

o  ال ٌكتفً الباحث بالحواس فى مالحظة الظواهر بل ٌستعٌن باألجهزة المختلفة 
 
 

 :التجربة  -ب
 

 احث ٌستطٌع أن ٌعدل الظاهرة بحٌثالضبط الناتج عن التحكم  من جانب الباحث فالبمالحظة علمٌة تحت  ًوه  -
 تبدو فى أفضل وضع صالح لدراستها

 توجه التجربة فى المرحلة االولى من البحث بتوجٌه تفكٌر الباحث إلى وضع الفروض العلمٌة   -
 
 : وضع الفروض العلمٌة -2
 

 التجربة  ذهن الباحث عن طرٌق المالحظة و ًتتولد فتعد الفروض العلمٌة مجرد أفكار مبدابٌة 



IbtiHAlinO  4 

 
 
 

 :مصادر صٌاغة الفروض 
 

 تعتمد الفروض على الخبرة السابقة للباحث -
 تعتمد الفروض على قدرة الباحث على استؽالل معلوماته السابقة  -
 قد تأتى الفروض كالهام مفاجا نتٌجة تفكٌره المستمر حول الظاهرة التً ٌدرسها  -
 
 
 
 لرغم من أهمٌة الفروض إال إن هناك عدة مساوئ لها با  -
 
 تبتعد بالباحث عن الحقابق الخارجٌة ألنها تعتمد على تخٌل العالقات  -أ

 إهمال باقً الفروض  و( تحٌز الباحث لفروضه ) تدعو إلى التحٌز    -ب
 تشوهها   تحجب الحقابق و  -ج

  
 
 
 اختبار الفروض  -3
 

 لبحث فالفرض فى حد ذاته ال قٌمة علمٌة  له مال تثبت صحتهتعد من أهم مراحل ا و - 
 ان ٌستبعد الفروض التً ال تؤٌدها النتابج ٌجب أال ٌتحٌز الباحث لفروضه و -
 إذا وجد الباحث أمامه فرضٌن متناقضٌن فالبد أن ٌبرهن على خطأ احدهما حتى ٌتأكد من صدق األخر   -
 
 
 
 الوصول إلى التعمٌمات العلمٌة  -4
 

المالحظات العلمٌة صحة الفروض دون إن ٌوجد فرض أخر ٌناقضه فان الفرض الصادق  إذا أٌدت التجارب و -
 .ٌنتقل إلى مرحلة القانون 

 التوصل قانون واحد ٌطلق علٌه قانون القوانٌن  كلما تقدم العلم حاول اإلقالل من عدد القوانٌن المستقلة فٌه و -
 القوانٌن العلمٌة فاكتشاؾ القوانٌن ٌدعو إلى وضع النظرٌات  المطاؾ بالعلماء عند وضع ًٌنته ال -
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  خصائص التفكٌر العلمً

 
 

استبعاد المعلومات ؼٌر الصحٌة فعلى الباحث أن ٌطهر عقله من كل ما ٌقوده إلى الخطأ أو ٌعوق قدرته على  -0
 التوصل إلى الحقابق 

 
 هً مقدمات للبحوث الالحقة و نتابج البحوث السابقة قة فالعلم له طبٌعة تراكمٌة واالعتماد على النتابج العلمٌة الساب -2

 الكشؾ عن الجوانب الؽامضة  هناك إمكانٌة إلضافة متؽٌرات جدٌدة و
 
الحقابق العلمٌة  فالباحث ٌستمد حقابقه من المالحظة الحسٌة  االعتماد على المالحظة الحسٌة كمصدر للمعلومات و -3

 تتوقؾ النتابج التً ٌتوصل إلٌها على مدى مطابقتها للوقابع الخارجٌة  و  المباشرة
 
تختلؾ العلوم فى تقدمها بنفس المقدار التً اختلفت فٌه من حٌث  تحوٌل الكٌؾ إلى كم أو ما ٌعرؾ بالتكمٌم و -4

 ضبطها لمفهوم ضبطا كمٌاً 

 
الشًء الموضوعً هو الذي  ها وجود مستقل  والموضوعٌة وهى معالجة الظواهر باعتبارها أشٌاء خارجٌة ل -5

ٌجب أن ٌتحرى الباحثون  تتساوى عالقته بمختلؾ األفراد المشاهدٌن مهما اختلفت الزواٌا التً ٌشاهدون منها و
ان ٌستعٌن بالمقاٌٌس و األسالٌب التً تتسم  الموضوعٌة  فى تناول الظواهر كما هً علٌه الكما ٌنبؽً أن تكون و

 بات  الث بالصدق و
 
تتمٌز بها الظواهر او االشٌاء بحٌث تتحول إلى أفكار أو مفاهٌم تدرك  ًٌقصد به استنباط الخصابص الت التجرٌد و -6

بالعقل ال بالحواس و ٌقوم التجرٌد على إؼفال السمات الجزبٌة من اجل الوصول إلى معنى عام ٌنطبق على أفراد 
 النوع الواحد

 
التً لم تدخل فى إطار البحث حٌث  نٌن العامة التً تخضع لها جمٌع الحاالت المتشابهة والكشؾ عن القوا التعمٌم و -7

 دراسته وتفٌد التعمٌمات فى االنتقال من المعلوم إلى المجهول   ًف( العٌنة ) ٌستعٌن الباحث ببعض النماذج 
 
 التنظٌم فالبحث العلمً عمل منظم ٌخضع لمبادئ وقواعد  -8
 
 محاولة التحكم فٌها   ب وهو مٌل فطرى لدى االنسان لتفسٌر حدوث الوقابع والبحث عن األسبا -9
 

 المتكررة إنما ٌدرس الحوادث الٌقٌن فالعلم ال ٌتعلق بالحوادث الفردٌة و الشمولٌة و -01
 

  



IbtiHAlinO  6 

 3م

 دراسات االجتماعٌةال ًف ًالمنهج العلمحدود 
 

 :مقدمه
 

ذهبوا إلى إن دراسة الظواهر االجتماعٌة  اسات االجتماعٌة وفى الدر ًعارض بعض العلماء تطبٌق المنهج العلم 
 و تعقد المواقؾ االجتماعٌة ًبإتباع األسالٌب العلمٌة الدقٌقة أمر ال ٌمكن تحقٌقه نظراً  لبعض األسباب المتمثلة ف

قة المقاٌٌس عدم د و ُبعد الظواهر االجتماعٌة عن الموضوعٌة و تعذر الوصول للقوانٌن و استحالة إجراء التجارب
 .التً سنعرض لها فٌما ٌلً  و االجتماعٌة

   
 
 تعقد المواقف االجتماعٌة -1
 

 :ٌرجع تعقد المواقؾ االجتماعٌة إلً 
 

 الثقافٌة االجتماعٌة و لحٌاة االجتماعٌة لعدد كبٌر من المؤثرات النفسٌة وا تخضع -

 ن فٌما بٌنهم فى النواحً النفسٌة تتكون الجماعات البشرٌة من مجموعات متنوعة من اإلفراد ٌختلفو -
 كما أنهم ٌتأثرون بالوسط االجتماعً الذٌن ٌعٌشون فٌه  -
 الموارد  المناخ و السطح و ٌخضعون للمؤثرات الجؽرافٌة كالموقع و و -
 الثقافٌة    نفس الوقت بالظروؾ االجتماعٌة و ًكما أنهم ٌتأثرون ف -

 

 هذا التعقٌد أكثر تعقٌدا  نتٌجة لما سبق تصبح المواقؾ المترتبة على 
 
الواقع انه ال ٌنبؽً التسلٌم بتعقد المواقؾ االجتماعٌة تسلٌما مطلقاً  نظرا الن الظواهر الطبٌعٌة فى القرن الحادي عشر  و -

 ضٌة الؽموض وقد أمكن تبسٌطها بفضل الجهود التً بذلها العلماء طوال القرون الما المٌالدي كانت تبدو فى ؼاٌة فً التعقٌد و
 
 إن التعقٌد شًء نسبى فالظاهرة تبدو للناس معقدة أذا صعب علٌهم فهمها أو إدراك حقٌقتها -
 

 
 استحالة إجراء التجارب فى العلوم االجتماعٌة  -2
 

العلوم االجتماعٌة أمر مستحٌل  ًأن استخدام التجربة ف ٌرى المعارضون لمبدأ تطبٌق المنهج العلمً فى العلوم االجتماعٌة -
هذا أمر ؼٌر متوافر فى الدراسات  و  التحكم من جانب الباحث الضبط و تقوم على التحدٌد و التجارب إن نظرهم ًف و، 

 االجتماعٌة  
 

ٌعمل على عزلها عن ؼٌرها من العناصر ثم ٌتحكم فٌها  ٌقوم الباحث العلمً بتحدٌد عناصر الظاهرة التً ٌرٌد دراستها و -
 المكان ثابتة ال تتؽٌر    ى الظروؾ المتماثلة مرة أخرى على اعتبار أن عوامل الزمان وصناعٌاً حتى ٌمكنه التوصل إل

 
o  التجرٌبً  -فان هذا المنهج ، لما كان المنهج التجرٌبً ٌعتمد فكرة أن األمور المتماثلة تحدث فى الظروؾ المتماثلة  و- 

 ال تتكرر بنفس الصورة و و  نوعها ًجتماعٌة فرٌدة فرأٌهم ال ٌصلح تطبٌقه فى العلوم االجتماعٌة الن الظواهر اال ًف
 إن أمكن تطبٌقه فهو عدٌم الفابدة  ىحت

 
o  ٌجعلها ؼٌر ذات معنى    التارٌخٌة و إن عزل الظاهرة المتبع فى المنهج التجرٌبً ٌجردها من داللتها االجتماعٌة و 
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 :عً الرد على موقؾ المعارضٌن الستخدام التجربة فى البحث االجتما  •
 
 الطبٌعة دون أن ٌسعى اإلنسان إلى تهٌبتها ًالمعمل فان هناك التجارب التً تحدث ف ًأنه كما توجد التجارب الصناعٌة ف -
التً ال تقل فى أهمٌتها عن التجارب التً  إن التارٌخ حافل بكثٌر من الحاالت التً ٌستطٌع الباحث إن ٌتخذها مادة لتجاربه و -

 مً ٌقوم بها الباحث العل
 
 –المٌدان االجتماعً  ًف –العلوم االجتماعٌة ألننا ال نستطٌع  ًأما عن الرأي القابل بان المنهج التجرٌبً ال ٌمكن تطبٌقه ف  -

التجارب الطبٌعٌة  أمور مختلفة فى  ًتحقٌق الظروؾ المتماثلة مرة بعد أخرى فهو قول مردود علٌه ألنه قد تَحُدُث ف
 هو الحال فى العلوم االجتماعٌة  ظروؾ قد تبدو متشابهة كما

 
 

 :تعذر الوصول إلى قوانٌن اجتماعٌة  -3
 

الدراسات االجتماعٌة  أن الوصول إلً قوانٌن اجتماعٌة دقٌقة كما  ًٌرى المعارضون لمبدأ تطبٌق المنهج العلمً ف  •

 : العلوم الطبٌعٌة أمر بعٌد المنال لعدة أسباب منها  ًهو الحال ف
 
 
لذا فان الظروؾ المتماثلة ال تظل على حالها خالل الفترات  عات المختلفة  للتؽٌر االجتماعً  المستمر وتخضع المجتم -أ

 ال ٌوجد اطراد طوٌل المدى ٌصلح أن ٌكون أساساً للتعمٌم      التارٌخٌة المختلفة و
 

بسبب الحرٌة التً ٌتمتع بها اإلنسان  ذلك ال تخضع الظواهر االجتماعٌة لمبدأ الحتمٌة الذي تخضع له الظواهر الطبٌعٌة و -ب
تبعاً للظروؾ المحٌطة به لذا فمن المستحٌل  ضوء حالته النفسٌة و ًٌستطٌع اإلنسان أن ٌؽٌر سلوكٌاته ف فى سلوكٌاته و

 وضع مبادئ عامة لهذا السلوك    التنبؤ بالسلوك االجتماعً و
 

لتنبؤ الصحٌح فى العلوم االجتماعٌة ذلك التأثٌر المتبادل بٌن التنبؤ تساعد على ا  ًمما ٌزٌد من صعوبة وضع القوانٌن الت -ج 
 (البورصة  األسعار و) ، الحوادث المتنبأ بها  و

 
 
 الرد على القابلٌن  بتعذر الوصول إلى قوانٌن اجتماعٌة    
 
الوصول  الممكن اكتشافها وال تتعارض سرعة التؽٌر االجتماعً مع كون الظواهر االجتماعٌة تسٌر وفق قوانٌن ثابتة من  -

 إلٌها 
 ال ٌنبؽً أن ٌصرفنا التؽٌر االجتماعً عن البحث العلمً   -

 
 إنما ٌخضعون لمؤثرات البٌبة الطبٌعٌة و و، أما عن مبدأ الحتمٌة فاألفراد فى المجتمعات ال ٌتصرفون بطرٌقة عشوابٌة  -

 معٌناً ال ٌمكنهم أن ٌحٌدوا عنهالثقافٌة وهذه المؤثرات تجعلهم ٌسلكون سلوكاً  االجتماعٌة و
 

إنما ٌشترط لحدوثه   و، الحوادث المتنبأ بها فمن شروط القانون العلمً أال ٌكون مطلقاً  أما عن التأثٌر المتبادل بٌن التنبؤات و -
 توافر ظروؾ معٌنة فإذا تؽٌرت الظروؾ نكون بصدد حالة جدٌدة   
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 بعد الظواهر االجتماعٌة عن الموضوعٌة -4
 

الدراسات االجتماعٌة أن الظواهر االجتماعٌة مرتبطة بالجانب الذاتً  ًٌرى المعارضون لمبدأ تطبٌق المنهج العلمً ف
 ٌتفاعلون المجتمعات و ًوال ٌمكن دراستها بطرٌقة موضوعٌة نظراً الن الباحثون االجتماعٌون أفراد ٌعٌشون ف، لإلنسان 

 ا ٌقومون بدراسته ٌتأثرون بم ٌؤثرون و مع أوضاع الحٌاة و 
  
 : ٌمكن إجمال العوامل التً تبعد الباحثٌن عن الموضوعٌة فٌما ٌلً  -
 
 معتقداته  الدوافع الخاصة التً تؤثر على نظرة اإلنسان لألمور فتجعله متحٌزاً لرأى دون أخر أو متعصباً ألفكاره و -أ

 
بالرؼم من ذلك ٌقبلها  و، لٌس لها أساس علمً صحٌح المجتمعات  ًتأثٌر العادة  فكثٌر من األفكار التً تنتشر ف -ب

 دون تمحٌص  ٌسلمون بها  بحكم العادة و األفراد و
 

العصر الذي ٌعٌش فٌه  و الطبقة التً ٌنتمً إلٌها و، تأثٌر الموقؾ االجتماعً  فالمركز االجتماعً الذي ٌشؽله الفرد  -ج 

 احث من نتابج ؛ هذه المواقؾ وؼٌرها  قد تؤثر فٌما ٌصل إلٌه الب
 
كثٌراً ما ٌنظر للظاهرة التً  و، تأثٌر القٌم فالباحث االجتماعً ال ٌمكن أن ٌتجاهل قٌمه أثناء البحث عن الحقابق  -د 

 ٌدرسها ال كما هً بل على الوجه الذي ٌرٌدها علٌه 
 

 تماعٌة الواقع فإن الموضوعٌة المطلقة أمر عسٌر التحقق فى البحث العلمً فى الدراسات االج و  -
 
 رغبته فى إظهار الحقائق دون تحٌز أو تعصب و, تتوقف الموضوعٌة فى البحث االجتماعً على ضمٌر الباحث  و  -

 
  
 
 : عدم دقة المقاٌٌس االجتماعٌة -5

 
ٌرى البعض أن العلوم الطبٌعٌة تخضع للقٌاس الكمً الذي ٌساعد على التنبؤ على خالؾ العلوم االجتماعٌة  التً ٌؽلب  -

 ها الطابع الكٌفً علٌ
 

 بٌنما ٌكشؾ الطابع الكٌفً عن وجود الصفة و، و ٌتمٌز الطابع الكمً بقدرته على كشؾ مقدار وجود صفة ما أو مستواها  -
 مدى اختالفها عن الصفات األخرى 

 
قد مرت بالدور كم أن العلوم الكمٌة ، الظواهر  ًلكن هذه الصعوبة لٌست خطٌرة فالطابع الكمً أو الكٌفً لٌس أصٌال ف و

 الوصفً   
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 المدخل التكاملً فً دراسة المجتمع
  
 

 : مقدمه

الثقافً  من الضروري أن ٌتجه الباحث االجتماعً وجهة تكاملٌة ، فٌحاول فهم الظواهر االجتماعٌة فً مجالها االجتماعً و
 و عالقاته المتشابكة و بأبعاده المتعددة على أساس التفاعالت القابمة بٌنها لتكوٌن صورة حقٌقٌة عن الواقع االجتماعً  و

 .فً صورته الكلٌة 
 

 :أسس الدراسة التكاملٌة 

 ٌستند المدخل التكاملً إلى نموذج تصوري عضوي ٌقوم على النظرة الكلٌة للمجتمع على أساس الترابط بٌن الظواهر و -
 .النظم االجتماعٌة 

 
 : ناصر ثالثة رئٌسٌةعن مكونات الظواهر االجتماعٌة فهً تتألف من ع و 

 
 .المعاٌٌر التً تفرض نفسها على الظواهر القٌم و العنصر األول ٌتمثل فً المعانً و -
 المعاٌٌر  القٌم و ٌخضعون لتفاعل اجتماعً تنظمه المعانً و –أفراد  –صر الثانً ٌتمثل فً مجموعة كابنات بشرٌة نالع -
المعاٌٌر من رموز  القٌم و المادٌة التً تتجسد بمقتضاها ما تحمله المعانً و األدوات ٌتمثل فً الوسابل و والعنصر الثالث  -

 " . باألساس المادي للمجتمع "وهو ما ٌمكن تسمٌته 
  
 :   مستوٌات فً ثالثة –استنادا إلى مكوناتها  –ٌتحقق وجود الظواهر االجتماعٌة  و
 
 الجماعة  ولوجً القابم فً عقل الفرد وٌالمستوى األٌد -
 العالقات المتبادلة بٌن أفراد الجماعة  ٌتحقق فً التفاعل االجتماعً و المستوى السلوكً و -
 .وسابل مادٌة  دوات  وأحوٌه األساس المادي للمجتمع من ٌ الذي تجسده كل ما يالمستوى الماد -
  
 رئٌسٌة لظواهر الحٌاة االجتماعٌة الجوانب ال
 
 اً باطترإهذه الجوانب الثالثة ترتبط فٌما بٌنها  و(  الجانب الشخصً و  ب االجتماعًالجان و  الجانب الثقافً ) تتمثل فى  و

أن أي نظرٌة تحاول تفسٌر ظاهرة من ظواهر المجتمع : هى  نتٌجة منطقٌة هامة و ذلك ٌترتب علً و،  اً وثٌق أعضوٌ
 .ٌة قاصرةالشخصٌة تعتبر نظر عناصر الثقافة و دون أن تأخذ فً االعتبار مكونات المجتمع و

  
ترابط  ًلإ والتصور االجتماعً لطبٌعة اإلنسان  ًلإالمجتمع التً تستند  إلىتتأكد النظرة الكلٌة سبق  بناءاً على ما و  - 

ثقافته ، وهى نظرة تتجنب القصور الذي ٌعترى النظرٌات  ببناء المجتمع وارتباطها  و، الظواهر االجتماعٌة فٌما بٌنها 
 ( . ترجع ظواهر الحٌاة االجتماعٌة إلى عامل واحد فقط و  عناصر المجتمع حٌث تفتت )الذرٌة 

  
 :هناك صورتان هما    صور ترابط الظواهر االجتماعٌة -
 
 قتران الزمانً بٌن العناصر االجتماعٌة والمكانً أو اإل رأساسه التجاو و:   الثقافٌة الترابط الذري للعناصر االجتماعٌة و -

 .تقوم بٌنها وحدة فً المعنً تخلق رابطة منطقٌة  الثقافٌة دون أن
 

 .بعض بحٌث ٌؤثر كل عنصر منها فً ؼٌره من العناصر العضها بٌتسم بارتباط العناصر ب و :الترابط ألنسقً  -
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 :فٌما ٌلً  ًفكرة الترابط النسق"  هندرسون " ٌوضح  و
 

 .ٌتكون النسق من جملة أجزاء متمٌزة  -0
 .ٌتأثر بها  ألجزاء نوع من االعتماد المتبادل بحٌث أن كل جزء ٌؤثر فً بقٌة األجزاء وٌقوم بٌن هذه ا -2
 ٌتألؾ النسق بصورته الكلٌة من كل هذه األجزاء  -3

 
توقؾ المؤسسة : احتراق مصنع فً مجتمع ما كان ٌتعٌش منه جزء كبٌر من سكان هذا المجتمع ٌترتب علٌه ف )

لبطالة فً المشارٌع األخرى التً كانت تقوم ا انتشار اض الدخول ، قلة الطلب ،عن العمل ، تعطل العمال ، انخف
 (.العمال من الخارج  بخدمة موظفً المصنع المحترق ، ٌفقد المجتمع قدرته على جذب أصحاب العمل و

 
  :أخرى  كما ٌأخذ الترابط بٌن الظواهر صورا    -
 
ضرورة مالئمة البناء المنهجً ى وجود هذٌن النوعٌن من الترابط ٌترتب عل الترابط الوظٌفً ، و لسببً واكالترابط   -

  .للعلوم لطبٌعة الوقائع االجتماعٌة 
 

  .ٌتطلب ذلك استخدام األسالٌب التً تعتمد على التصور المتكامل لعناصر الواقع االجتماعً  و  -
 

لً إطار نرد إلٌه إفً الوقت ذاته فً حاجة  اإننبمعنى  أننا إذا كنا فً حاجة إلى تحلٌل الظواهر االجتماعٌة لفهمها ، ف -
 .أبعاد الدراسة التكاملٌة  هذا اإلطار هو الذي ٌتفق و اال فقدت هذه العناصر داللتها ، و العناصر التً حللناها و

 
 

 :أبعاد الدراسة التكاملٌة 
 

ة متكاملة متماسكة ، فال نظرا ألن المدخل التكاملً ٌستند إلى نموذج تصوري عضوي نسقً ٌنظر إلى المجتمع كوحد
 :  ًالتً تتمثل ف و بد أن تتضمن أبعاد الدراسة جمٌع الوقابع االجتماعٌة بجوانبها المتعددة

 
 
 :البعد االٌكولوجً  -1

 
 من الضروري عند دراسة المجتمع التعرؾ على الظروؾ الجؽرافٌة التً تمٌز كل مجتمع عن ؼٌره من المجتمعات ، و -  

 الثقافٌة السابدة  األحوال االجتماعٌة و األوضاع االقتصادٌة و لظروؾ على التوزٌعات السكانٌة ومدى تأثٌر تلك ا
  
 
 : البعد البشري  - 2
 
 وال توجد ظاهرة اجتماعٌة أو سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو عمرانٌة إال ولها اتصال مباشر أو ؼٌر مباشر بالجانب الدٌموجرافً ،  -

 .رافً كفٌل بأن ٌحدث تؽٌرات كبٌرة فً التنظٌم االجتماعً القابم أي تؽٌر فً البناء الدٌموج
 
 اإلناث ، حجم السكان ، فبات السن ، توزٌع الذكور و: لذا ال بد من دراسة البناء الدٌموجرافً فً المجتمع من حٌث  -
 الوفٌات ، حجم الهجرة الداخلٌة و د وعالقتها بالموارد االقتصادٌة ، معدالت النمو السكانً ، نسب الموالٌ والكثافة السكانٌة  

 .اآلثار المترتبة علٌها  الخارجٌة و
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 :البعد االجتماعً  -3

 
 األنساق التً ٌتألؾ منها المجتمع  النظم و الظواهر و العالقات و ٌتألؾ من الجماعات و و -

 
دراسة البناء الطبقً للوقوؾ على  و، افٌة الثق لذا ٌنبؽً لتكوٌن صورة متكاملة عن المجتمع دراسة الجماعات الساللٌة و و  -

 ؛ الطبقات ، كما ٌنبؽً دراسة النظم االجتماعٌة األساسٌة نوعٌة العالقات االجتماعٌة السابدة بٌن مختلؾ الجماعات و طبٌعة و
 وؼٌرها التربوي األسري و السٌاسً و و يقتصادلنظام االكا
 
 
 :البعد الثقافً  -4
 

 تجسد طرق التفكٌر و و ،جوانب التكنولوجٌا  أنماط القٌم و الرموز و المعتقدات و العادات و كار وتشتمل الثقافة على األف -
 السلوك من خالل التفاعل االجتماعً القابم على االتصال بٌن مكونات المجتمع  

 

تضبط  حٌث أنها توجه و(  المعنوٌة المادٌة و )لذا  ٌنبؽً أن تتضمن الدراسة التكاملٌة للمجتمع كافة الجوانب الثقافٌة  -
متكررة من التفاعل  سلوك األفراد فً المواقؾ االجتماعٌة المختلفة ، كما أن العالقات االجتماعٌة عبارة عن أنماط منظمة و

 .نتظامها من خالل الثقافة إ هذه األنماط تأخذ شكلها و بٌن الناس ، و
 
 
 :البعد التارٌخً  -5
 
انتقالها من حال  لماضً لتعقب الظواهر االجتماعٌة منذ نشأتها للوقوؾ على عوامل تؽٌرها وال بد للباحث من الرجوع إلى ا -

 .إلى حال 
 

 : خاتمة
 

 الؽرب إلى استخدام المنهج العلمً فً دراسة المجتمع وما فٌه من ظواهر و دعا عدد كبٌر من المفكرٌن فً الشرق و - 
 مشكالت

 
 االعتماد على المالحظة و ستخدام المنهج االستقرابً واطالب ب إلى ذلك وكان عبد الرحمن بن خلدون أول من دعا  -

 الدراسة المقارنة 
  
تطبٌق منهج العلوم الطبٌعٌة فً دراسة  دعا إلى استنباط النظرٌات من الحقابق التارٌخٌة و و خاهتم فٌكو بفلسفة التارٌ -

 .الظواهر اإلنسانٌة 
 ر االجتماعٌةهً فً دراسة الظوادعا كونت إلى استخدام المنهج الوضع -

  
 طالب بتطبٌق المنهج االستقرابً فً الدراسات االجتماعٌة  اهتم دور كاٌم بدراسة الظواهر االجتماعٌة و

 
 .ٌقٌة رمبٌإشكالت االجتماعٌة دراسة مال اتجه العلماء فً أمرٌكا منذ الحرب العالمٌة األولى إلى دراسة الظواهر و -

 .تطوٌر المناهج القدٌمة ماع ابتكار مناهج جدٌدة فً دراسة المجتمع وحاول علماء االجت -
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 تصنٌف مناهج البحث
 

 : التصنٌف حسب الهدف من البحث: أوال 
 
 :  تصنف البحوث حسب الهدف من إجرائها إلً -

 
 :البحوث المسحٌة  -0

 
 كٌفٌة ارتباطها  وهى البحوث التً تستهدؾ البحث عن المتؽٌرات و

 لتوفٌر المعرفة حول المشكلة عندما ٌجهل الباحث الكثٌر عنها ة م فً المراحل األولى من تناول المشكلتت و  -
 
 :  بحث فً تكنٌكات المنهج -2

 
 الظواهر األسالٌب التً ٌمكن استخدامها فً دراسة المشكالت و أدواتها و وهى البحوث التً تهتم بدراسة المناهج و

 
 :بحث تطبٌقً  -3

 
األدوات لتوفٌر  تطبٌق المناهج و الظواهر و فً تناول المشكالت و العملً و مًلبحث الذي ٌهتم بالجانب العوهو ال -

 .البٌانات الواقعٌة حول المشكالت 
 

 : بحث نقدي اختباري -4
 

ؾ ٌتم إجراؤه للحسم بٌن الموق وهو البحث الذي ٌتناول فرضا أو مجموعة فروض بالدراسة الختبار مدى صدقها ، و -
 بٌن معطٌات الواقع التً تكشؾ عنه الدراسة النظري وما ٌستند إلٌه من فروض و

 
التداخل بٌن فباته وال ٌعطً تحدٌدا دقٌقا لنوع المناهج المستخدمة  والواقع أن مثل هذا التصنٌؾ ٌتسم بنوع من الخلط و   

 .ان كان له إسهام ممٌز فً إٌضاح أنواع الدراسات  فً علم االجتماع ، و
 
 

 :تصنٌف المناهج فً ضوء عملٌة التفكٌر : ثانٌا 

 
فٌه ٌتم التأكٌد على وصؾ الظاهرة فً ضوء البٌانات  دراستها ، و ٌستند إلى منطق العملٌة العقلٌة فً تناول المشكلة و و

 التجرٌبً لها  أهمٌة الرجوع للماضً ، ثم ٌجتهد الباحث لصٌاؼة تنبؤات معٌنة حول الظاهرة فً ضوء التناول المتاحة ، و
 
 

 :تصنٌف هوٌتنً لمناهج البحث 
 

 : المنهج الوصفً-أ
 

ٌؤكد هوٌتنً على  ٌهدؾ إلى توفٌر البٌانات والحقابق عن المشكلة أو الظاهرة موضوع البحث لتفسٌرها تفسٌرا كامال ، و و
 .ضرورة تجاوز مرحلة تجمٌع البٌانات بمحاولة تفسٌرها للوقوؾ على داللتها 
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 :هوٌتنً إلى وجود خمسة نماذج للبحوث الوصفٌة تتمثل فً  ٌذهب و 

 
 البحث الوصفً طوٌل المدى *       البحث المسحً      * 
 البحوث المكتبٌة التوثٌقٌة  الدراسات و*                         النشاط  تحلٌل العمل و*    دراسة الحالة           * 
 

 : المنهج التارٌخً -ب
 
 تفسٌر ظواهره  و ضرٌستند إلٌها فً دراسة الحا أساسا على ظواهر األحداث التارٌخٌة و ٌعتمد و  -
تحدٌدها كمرحلة أولى ، ثم ٌقوم الباحث بعد ذلك بالتألٌؾ بٌن تلك الجزٌبات عقلٌا  حٌث ٌتم بحث الجزٌبات التارٌخٌة و  -

 ا فً تفسٌر ظواهر الحاضر للوصول إلى الصورة الكلٌة حول الظواهر التارٌخٌة التً ٌستند إلٌه
 
 : المنهج التجرٌبً -ج
 
تؽٌرات بهدؾ قٌاس التؽٌرات التً تطرأ علٌها فً عالقتها مالسٌطرة على مجموعة من ال ٌستند أساسا إلى لمنطق التحكم و و -

 بعضها ب
ل االستقرابً التجرٌبً على االستدال و  هذا المنهج عند هوٌتنً ٌعتمد على البحث الدقٌق القابم على وقابع مضبوطة و -

 .باستخدام هذه الوقابع 
 

 :نماذجه عند هوٌتنً مداخل التفكٌر و

 
 :تتمثل فً  و(  المداخل المنهجٌة لدراسة المشكلة لالرتباط بٌن نماذج التفكٌر و )مٌز هوٌتنً بٌن عدد من نماذج التفكٌر 

 
 :المدخل الفلسفً  -أ

 
صٌاؼات النظرٌة التً تساعد على فهم المجتمع وال تقؾ عند مجرد تجمٌع وهى تلك الدراسات التً تستهدؾ إقامة ال

 الحقابق البٌانات و
 ةاإلنسانٌ ٌرى هوٌتنً أن هذا النموذج ٌستهدؾ تقدم العلم و و
 

 :المدخل التنبؤي  -ب
 
ت معٌنة حول ٌشمل البحوث التً تهدؾ الوصول إلى تنبؤا الظواهر ، و ٌمثل نمط من أنماط التفكٌر حول المشاكل و و

 األحداث  الظواهر و
 .التنبؤ بها  ال ٌقصر هوٌتنً هذا النمط من البحث على الدراسات التجرٌبٌة بل ٌشمل أي دراسة تستهدؾ فهم الظواهر و

 
 :ٌتناول هذا النموذج المٌادٌن التً تهم عالم االجتماع وهى  و:  المدخل السوسٌولوجً -ج

 
 الجماعات الثقافٌة  الشعوب و*             الطبٌعة البشرٌة*          النظم االجتماعٌة  *          المشكالت االجتماعٌة* 
 السلوك الجمعً *                   ( المجتمع الرٌفً )المجتمعات المحلٌة *      البٌبً  التكوٌن السكانً و* 
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 :االجتماع علم  مٌادٌن تشمل صراع و العالقات المختلفة التً تنطوي على تكٌؾ و* 
 

 األمراض العقلٌة  -الصحة  -الجرٌمة  -التطور االجتماعً  التؽٌر االجتماعً و -المحاكم  التشرٌع و -االجتماع التربوي 
 

 مناهج البحث  االجتماعٌة و النظرٌات* 
  

 :المدخل اإلبداعً ( د 
 
بهدؾ  ( سواء كانت علم أو فن أو أدب  )لتفكٌر المختلفة ٌتناول العوامل المختلفة التً تحكم عملٌات اإلبداع فً مجاالت ا و  -

 تحدٌد أسس عملٌات اإلبداع تلك 
 

 : تصنٌف المناهج حسب نوع الدراسات : ثالثا 
 
شتماله على فبتٌن أساسٌتٌن من  رؼم انه ٌبتعد عن مصطلح المناهج بالمعنى المحدد لهذا المصطلح إال انه ٌتسم بالمرونة ال و

  :الدراسات هما 
 

مثال إذا أردنا تحسٌن التعلٌم ،  )تبدو ضرورة البحث الوصفً فً تحدٌده للحقابق الواقعٌة  و: الدراسات االستطالعٌة الوصفٌة 
 (فال بد من التعرؾ على الظروؾ الواقعٌة التً تعوق ذلك للتوصل إلى الحلول 

 
فً الكشؾ عن أسباب المشكالت االجتماعٌة القتراح البحث ألسببً تكمن ضرورته  و :الدراسات السببٌة التً تختبر الفروض 

 الحلول لها
 

 
 : هدفها  تصنٌف المناهج على أساس التمٌٌز بٌن نمط الدراسة و: رابعا 

 
  " ماركٌز "منهم  ٌبرز فً هذا االتجاه عدد من علماء المناهج و و

 
 :للمناهج  تصنٌف ماركٌز

 
 : المناهج التالٌة  ٌذهب إلى أن مناهج البحث الربٌسٌة تنحصر فً و

 
 منهج دراسة الحالة  -ب                              المنهج االنثروبولوجً -أ

 المنهج االجتماعً  - هـ                        المنهج التارٌخً  -د                                     المنهج الفلسفً  -ج
 

  االجتماعً ، كما انه ٌحدد بعض األدوات وهو ٌؤكد أن هذه المناهج تالبم البحث  -
 

تعبر عن وجهة نظر أصحابها فً رؤٌتهم المنهجٌة  لٌست كلها ، و ٌنبؽً التنبٌه إلى أن ما تم سرده ٌعتبر أهم التصنٌفات و -
           .األدوات  األسلوب و المنهج و للبحث و

 
  



IbtiHAlinO  05 

 6م

 خطواته مراحل البحث االجتماعً و
 

 مقدمة
ثٌقا  مراحل البحث ترابطا عضوٌا وتبط بتر تًكل منها مجموعة من الخطوات الفً ثالث مراحل ربٌسٌة بالبحث  تمر عملٌة  

رتب من حٌث األولوٌة ، فال تُ  ،ها وحدة متكاملة رعتباابحٌث ٌفكر الباحث حٌنما ٌصمم بحثه فً جمٌع المراحل والخطوات ب
 عن بعض  نما تقتضً طبٌعة كل بحث تقدٌم أو تأخٌر بعضهاإ و
 
 : مراحل البحث االجتماعً : أوال  
 
 : المرحلة التحضٌرٌة  -1

 
 نوع الدراسة التً ٌقوم بها وتحدٌد  و  وتحدٌد المفاهٌم والفروض العلمٌة ، صٌاؼتها وفٌها ٌقوم الباحث باختٌار مشكلة البحث و

 (  الزمنً و المكانً و البشري )تحدٌد مجاالت البحث كما ٌقوم ب،األدوات الالزمة لجمع البٌانات و فً البحث ةهج المستخدماالمن
  
 :المرحلة المٌدانٌة  -2

 
 فٌها ٌقوم الباحث بجمع البٌانات بنفسه أو عن طرٌق مجموعة من الباحثٌن المٌدانٌٌن  و

 و ن المٌدانٌٌنإعداد الباحثٌ و  تهٌبتهم لعملٌة البحث و  أهم خطوات هذه المرحلة عمل االتصاالت الالزمة بالمبحوثٌن و -
 .التأكد من صحتها  مراجعة البٌانات المٌدانٌة و و اإلشراؾ علٌهم فً المٌدان لتذلٌل الصعاب التً تعترضهم تدرٌبهم و

  
 :المرحلة النهائٌة  -3 
 

مل على تفسٌرها ، ثم ٌقوم بكتابة تقرٌر مفصل ٌشت تحلٌلها و و جدولتها و تفرٌؽها و وفٌها ٌقوم الباحث بتصنٌؾ البٌانات
 .كل الخطوات التً مرت بها عملٌة البحث 

 
 :خطوات البحث االجتماعً 

 
 :    صٌاغتها  اختٌار مشكلة البحث و -1
 
 تعتبر من أهم خطوات البحث ألنها تؤثر فً جمٌع الخطوات التً تلٌها  و  -

 لعلمٌة أو أهمٌتها المجتمعٌة العمق وتكون لها داللتها ا ن ٌتخٌر مشكلة تتمٌز باألصالة وأٌجب على الباحث  و  -
 مشكلة البحث رعٌة التً تشتمل علٌهافال تحدٌد النقاط الربٌسٌة و  -
 .محددة حتى ٌسهل وضع تصمٌم منهجً دقٌق لدراستها و فً مصطلحات واضحة ة مشكلة البحث صٌاؼ  -

 
 :الفروض العلمٌة  تحدٌد المفاهٌم و -2

 
المصطلحات العلمٌة المرتبطة بموضوع  الباحث بدقة المفاهٌم األساسٌة و من الضروري بعد اختٌار المشكلة أن ٌحدد   -

 الدراسة إلجراء بحثه على أساس علمً سلٌم 
وصلوا فٌها إلى درجة من التطور  خاصة فً المٌادٌن التً ارتادها الباحثٌن من قبل و ثم ٌنتقل إلى خطوة وضع الفروض و   -

 العلمً 
ل جدٌدة فال بأس من أن ٌقوم الباحث بدراسات استطالعٌة تساعد على استنباط الفروض التً ٌمكن أما المٌادٌن التً ال تزا   -

 ها فً بحوث تالٌةرابأخت
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 :تحدٌد نوع الدراسة أو نمط البحث  -3
 

 على أساس الهدؾ الربٌسً للبحث  ٌتحدد نوع الدراسة على أساس مستوى المعلومات المتوفرة لدى الباحث و  -
 ٌدان الدراسة جدٌدا اضطر الباحث إلً القٌام بدراسة استطالعٌةإذا كان م  -
 

 تقرٌر خصابص الظاهرة لصفٌة  عن طرٌق الدراسات السابقة فً المٌدان أمكن القٌام بدراسة واً إذا كان الموضوع محدد   -
 .الفروض العلمٌة تحدٌدا استطاع الباحث أن ٌقوم بدراسة تجرٌبٌة للتحقق من صحة  إذا كان المٌدان أكثر دقة و و  -

-  
حٌن أن الدراسات  فً، ٌالحظ أن وضع الفروض ٌرتبط بنوع الدراسة ، فالدراسات االستطالعٌة تخلو من الفروض  و -

من  هالوصفٌة قد تتضمن فروضا إذا كانت المعلومات المتوفرة لدى الباحث تمكنه من ذلك ، أما الدراسات التجرٌبٌة فان
 ة بحٌث تدور الدراسة بعد ذلك حول محاولة التحقق من صحتهاالضروري أن تتضمن فروضا دقٌق

 
 
 :تحدٌد المنهج أو المناهج المالئمة للبحث  -4
 

هو ٌجٌب على الكلمة  ٌشٌر مفهوم المنهج إلى الطرٌقة أو الكٌفٌة التً ٌتبعها الباحث فً دراسة المشكلة موضوع البحث ، و   -
 . ؟ كٌؾ االستفهامٌة

 
المنهج  و منهج دراسة الحالة و  المنهج التارٌخً و  المسح االجتماعً: ً تستخدم فً البحوث االجتماعٌة من المناهج الت   -

 .التجرٌبً 
 
 
 :داة أو األدوات الالزمة لجمع البٌانات تحدٌد األ -5
 

 .داة إلى الوسٌلة التً ٌجمع بها الباحث البٌانات التً تلزمه ٌشٌر مفهوم اال   -
 

داة لإلشارة إلى الوسٌلة المستخدمة فً جمع البٌانات أو تفرٌؽها ، ؼٌر إننا تؽلون بمناهج البحث مفهوم االٌستخدم المش و   -
 ..داة فً هذا المجال على وسابل جمع البٌاناتنقصر مفهوم اال

 
مقاٌٌس  و  لمقابلةا و  االستبٌان و  المالحظة: ؼالبا ما ٌستخدم الباحث عددا كبٌرا من أدوات جمع البٌانات من بٌنها  و  -

 باإلضافة إلى البٌانات اإلحصابٌة على اختالؾ أنواعها  تحلٌل المضمون و  الرأي العام العالقات االجتماعٌة و
  

 ٌتوقؾ اختٌار الباحث لألداة األزمة لجمع البٌانات على عوامل كثٌرة ؛ فبعض أدوات البحث تصلح فً بعض المواقؾ و و -
 األبحاث عنها فً ؼٌرها

 
 ثال ٌفضل استخدام المالحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسلوك األفراد الفعلً نحو موضوع معٌن م  -
  
مثال قد ٌرفض المبحوثٌن اإلجابة على أسبلة : وقد ٌؤثر موقؾ المبحوثٌن من البحث فً تفضٌل وسٌلة على وسٌلة أخرى  -

 ات من ثم ٌتعٌن استخدام المالحظة فً جمع البٌان الباحث ، و
 

 .قد ٌعتمد الباحث على أداة واحدة لجمع البٌانات ، وقد ٌعتمد على أكثر من أداة حتى ٌدرس الظاهرة من جمٌع نواحٌها    -
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 :تحدٌد المجال البشري للبحث  -6

 
بحث من فً بعض األحٌان ٌتكون مجتمع ال ذلك بتحدٌد مجتمع البحث الذي قد ٌتكون من جملة أفراد أو عدة جماعات ، و و   -

 .ٌتوقؾ ذلك على المشكلة موضوع الدراسة  و  أو وحدات اجتماعٌة  أو مزارع  عدة مصانع
 

لما كان من العسٌر فً كثٌر من البحوث االجتماعٌة القٌام بدراسة شاملة لجمٌع المفردات التً تدخل فً البحث ، فأن  و  -
 .الباحث ال ٌجد وسٌلة سوى االكتفاء بعدد محدد من الحاالت

 
 : تحدٌد المجال المكانً للبحث  -7

 
 ذلك بتحدٌد المنطقة أو البٌبة التً تجرى فٌها الدراسة  و   -

 
 :تحدٌد المجال الزمنً للبحث  -8

 

ٌتطلب ذلك القٌام بدراسة استطالعٌة عن األشخاص الذٌن تتكون منهم العٌنة  ذلك بتحدٌد الوقت الذي تجمع فٌه البٌانات و و   -
  منهم المناسب لجمع البٌاناتلتحدٌد الوقت 

 
 :جمع البٌانات من المٌدان  -9
 
 
 ٌجب أن تتوفر لدى جامعً البٌانات   

 
 الدراٌة الكافٌة بالبحوث المٌدانٌة   الخبرة و -

 اللباقة ،  المواهب الشخصٌة ما ٌؤهلهم لجمع البٌانات كحسن التصرؾ و تكون لدٌهم من القدرات و   -
 . مجتمع البحث بصفة خاصة  ببعض القضاٌا االجتماعٌة الخاصة بالمجتمع بصفة عامة و أن ٌكون لدٌهم إلمام و  -

  
 من الضروري أن ٌقوم الباحث  و
 

 بتدرٌب جامعً البٌانات قبل النزول إلى المٌدان ،  -
 . طبع دلٌل للعمل المٌدانً لٌكون مرجعا لجامعً البٌانات ب  -

 
 عاونهم مع جامعً البٌانات , فان من الضروري أن ٌقوم ت لكً ٌضمن الباحث استجابة المبعوثٌن و و

 
  البحثبتهٌبة المبحوثٌن بموضوع  -
 عمل توعٌة لهم عن طرٌق وسابل اإلعالم  و  -
 .االتصال بالهٌبات المسبولة التً ٌمكنها تهٌبة المناخ المالبم لجمع البٌانات  و  -
 
لمٌدانٌٌن أثناء جمع البٌانات للوقوؾ على ما ٌعترضهم من ومن الضروري أن ٌقوم الباحث باإلشراؾ على الباحثٌن ا   -

 .التأكد من صحة البٌانات  و بأول صعاب لتذلٌلها أوالً 
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 :  تصنٌف البٌانات وتفرٌغها وتبوٌبها  -11
 
 .بعد مراجعة البٌانات على الباحث أن ٌصنؾ البٌانات فً نسق معٌن ٌتٌح وضوح الخصابص الربٌسٌة    -
تقسٌمها إلى فبات بحٌث توضع جمٌع الفبات  رابها إلى ترتٌب البٌانات و ٌؾ عملٌة ٌهدؾ الباحث من والتصن و   -

 المتشابهة فً فبة واحدة 
 
بعد االنتهاء من التصنٌؾ على الباحث أن ٌفرغ البٌانات إما بالطرٌقة الٌدوٌة أو اآللٌة وهو ما ٌتوقؾ على عدد  و  -

 االستمارات التً جمعها الباحث 
 .إحصاء االستجابات تبدأ عملٌة تبوٌب البٌانات فً جداول بسٌطة أو مزدوجة أو مركبة  بعد تفرٌػ البٌانات و و  -
 
 

 :تفسٌرها  تحلٌل البٌانات و -00
 

 لٌها ،إمن الضروري بعد جدولة البٌانات تحلٌلها إحصابٌا إلعطاء صورة وصفٌة دقٌقة للبٌانات التً تم التوصل    -
 حصابٌة المختلفة فً ذلك باألسالٌب اإل حثالبا ٌستعٌن و  

 
حصابً ٌجب أن ٌفسر الباحث النتابج التً حصل علٌها حتى ٌكشؾ عن العوامل إلبعد االنتهاء من التحلٌل ا و   -

بدون التفسٌر ال فابدة   و  بٌن ؼٌرها من الظواهر العالقات التً تربط بٌنها و و  المؤثرة فً الظاهرة المدروسة
 .لٌها الباحث إلتً توصل للحقابق ا

 
 : كتابة تقرٌر البحث  -12
 

القراء ما  ًلإبهذه الخطوة ٌستطٌع الباحث أن ٌنقل  بعد االنتهاء من تفسٌر البٌانات تبدأ خطوة كتابة التقرٌر عن البحث ، و
لها صلة وثٌقة بالنتابج التوصٌات التً خرج بها من البحث و لٌه من نتابج ، كما ٌستطٌع أن ٌقدم بعض االقتراحات وإتوصل 

 لٌها إالتً أمكن التوصل 
 
بٌن ما ٌقترحه من حلول للمشكالت التً أسفرت عنها  تتجلى مهارة الباحث فً الربط بٌن ما توصل إلٌه من نتابج و و  -

 .الدراسة بدون مبالؽة 
 

للخطوات  اً زمنٌ اً لباحث برنامجأن ٌضع ا التكالٌؾ ، و من الضروري أن ٌسٌر البحث وفقا لحدود معٌنة من الوقت و  -
 من الوقت على سبٌل الحٌطة% 5ضافة إ وعاة العوامل التً قد تعوق سٌر العمل االخاصة بكل مرحلة مع مر

 
 أما عن تقرٌر المٌزانٌة فٌجب على الباحث عمل حسابا لكل النفقات التً ٌتطلبها البحث   -

 
عداد بطاقة أو جدول ٌتضمن إخصص لكل مرحلة من مراحل البحث ٌمكن المال الم لضمان سٌر العمل فً حدود الوقت و و  -

ٌمأله الباحث أثناء التنفٌذ موضحا فٌه ما تم تنفٌذه بكل خطوة من خطوات البحث ، وما استؽرقه تنفٌذ  خطوات البحث و
 .نفقات  كل خطوة من وقت و
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 إعداد خطة البحث
 
 إعداد خطة البحث 

ؼالبا ما تعرض  طار التصوري لمشروع البحث ، وإلاالمنهجً للبحث وضع خطة مقترحة تكون بمثابة  ترتبط بعملٌة التصمٌم
 ها أو إلدخال التعدٌالت علٌهارقراستاذ المشرؾ على الرسالة تمهٌدا إلعلى عدد من المتخصصٌن أو على األ" حلقة بحث"فً 

 
 :ما ٌلً نعرض لها فٌنقاط  عدة ٌنبؽً أن تشتمل الخطة المقترحة على و

 
 مقدمة عامة -1

الفرعٌة التً  ٌحدد النقاط األساسٌة ولالدراسات السابقة  للتطور التارٌخً لدراسة المشكلة و ٌعرض فٌها الباحث و  -
 .ٌرؼب فً دراستها 

 
 تحدٌد أهداف البحث  -2
لعلمً تقدٌم إضافات نظرٌة إلى ٌقصد بالهدؾ ا اآلخر عملً ، و ؼالبا ما تنحصر أهداؾ البحث فً هدفٌن أحدهما علمً و و -

العلم كاختبار إحدى النظرٌات القابمة أو إضافة متؽٌرات جدٌدة إلى نظرٌة قابمة ، أما الهدؾ العملً فٌقصد به دراسة 
تقدٌم حلول علمٌة و  النتابج المترتبة علٌها مشكلة تواجه األفراد أو المجتمعات للتعرؾ على العوامل المؤدٌة إلٌها و

 القضاء على المشكلة ، تساعد فً
 .العملٌة فً البحث  كثٌرا ما ٌجمع البحث الواحد بٌن الهدفٌن حٌث ٌتعذر إقامة الفواصل بٌن الجوانب العلمٌة و و -

 
 تحدٌد البناء النظري للبحث  -3

صٌاؼة  ظات وتوجٌه المالح المداخل التصورٌة موجهات ال ؼنى عنها فً ترشٌد البحوث و النظرٌات و تعتبر النماذج و -
 . تفسٌر وقابع الحٌاة االجتماعٌة  وضع الفروض و القضاٌا و

 فروضه و الذي ٌستمد منه مفاهٌمه و لذا ٌنبؽً أن ٌحدد الباحث من البداٌة البناء النظري الذي ٌعتمد علٌه فً توجٌه البحث و -
 الذي ٌستند إلٌه فً تفسٌر النتابج التً ٌتوصل إلٌها

 
 الفروض المستخدمة فً البحث  تحدٌد المفاهٌم و -4
طار النظري للبحث ، وال بد من إلمام الباحث بالجوانب ٌصوغ الفروض فً ضوء اإل ٌستطٌع الباحث أن ٌحدد المفاهٌم و  -

 .صٌاؼة القضاٌا بطرٌقة علمٌة  استنباط الفروض و النظرٌة للموضوع الذي ٌدرسه حتى ٌتمكن من تحدٌد المفاهٌم و
 
 :ءات المنهجٌة للبحث تحدٌد اإلجرا -5

كذلك األدوات  و  التحقق من صحة فروض البحث و  ٌقتضً ذلك تحدٌد المناهج التً ٌرى الباحث أنها تصلح لدراسة المشكلة و  -
 .الزمنً  المكانً و و  البشري: التً ٌمكن استخدامها لجمع البٌانات ، فضال عن التحدٌد الواضح لمجاالت البحث الثالثة 

 
 :طرق التحلٌل اإلحصائً للبٌانات  تحدٌد -6
من الضروري أن ٌحدد الباحث المقاٌٌس واالختبارات اإلحصابٌة التً ٌمكنه االستفادة بها فً تحلٌل البٌانات كمقاٌٌس   -

 النزعة المركزٌة والتشتت واالرتباط واختبارات داللة الفروق 
على ؼٌره  ها نتابج البحث على المجتمع الذي أخذت منه العٌنة وهذه المقاٌٌس ٌمكن تحدٌد الدرجة التً تعمم ب وعن طرٌق  -

 .من المجتمعات 
 
 :تحدٌد طرٌقة عرض البٌانات  -7

التً من بٌنها الرسوم البٌانٌة  و  عند إعداد الخطة ٌنبؽً تحدٌد الطرق التً ٌمكن استخدامها فً عرض نتابج البحث  -
 ابٌةالجداول اإلحص الخرابط و المصورة و الخطٌة و
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 :تحدٌد نوع التفسٌرات الممكنة  -8
التً  تعمٌمها بعد جمعها ، لذا ٌنبؽً أن ٌحدد الباحث نوع التفسٌرات المقترحة و ٌتجه البحث العلمً إلى  تفسٌر البٌانات و  -

لتصورٌة التً المداخل ا النظرٌات و ٌتم ذلك فً إطار النماذج و تتمشى مع نتابج البحث بحٌث ال ٌتجاوز التفسٌر مداه ، و
 .ٌستخدمها الباحث فً توجٌه البحث 

  
 مثال لخطة بحث  

 "  بالقاهرة يآثاره االجتماعٌة فً منطقة بوالق الدكرور النمو الحضري و : "البحث 
 :تنحصر النقاط التً ٌهدؾ البحث الى التعرؾ علٌها فٌما ٌلً  و
 ذا النمو مع محاولة التعرؾ على صور الهجرة من الرٌؾ فً ه تحدٌد مصادر النمو السكانً و  تركٌب السكان فً المنطقة  -

 
 .تحدٌد مناطق التركز السكانً  النمو العمرانً فً المنطقة و -
 الحالة االقتصادٌة  -                                                                الحالة األسرٌة  -
 الحالة الدٌنٌة  -                                                                الحالة التعلٌمٌة  -
         شؽل أوقات الفراغ التروٌح و -                                                                الحالة الصحٌة  -
 المشكالت االجتماعٌة األساسٌة بالمنطقة -

  
 :ٌمكن تحدٌد أهداؾ البحث فٌما ٌلً  و
 
النظم االجتماعٌة السابدة  تكوٌن صورة متكاملة عن الظواهر و و التعرؾ على المالمح األساسٌة لمجتمع بوالق الدكرور -0

 .بالمجتمع لتكون أساسا لدراسات متعمقة فً الجوانب التً ٌكشؾ عنها البحث 
  
ؾ جوانب الحٌاة الجتماعٌة ، والمقارنة بٌن الوصول إلى تعمٌمات متعلقة باآلثار التً تحدثها عملٌات التحضر فً مختل -2

 .بٌن النتابج التً أسفرت عنها البحوث السابقة فً المجتمعات الؽربٌة  الحقابق التً ٌكشؾ عنها البحث و
  
التعرؾ على المشكالت  محاولة إٌجاد الحلول العلمٌة لها و الوقوؾ على المشكالت االجتماعٌة بمنطقة بوالق الدكرور و -3 

 تماعٌة المصاحبة لظاهرة التحضر عموما ، ثم الخروج بمؤشرات تفٌد فً وضع السٌاسة االجتماعٌة للدولة واالج
 النهوض بالمجتمعات المحلٌة 

  
 وصفٌة   :نوع الدراسة  - 4
 
 المسح االجتماعً بطرٌق العٌنة   :المنهج المستخدم  -5

 
 :وسابل جمع البٌانات  -6

 
إحصاءات  و  إحصاءات الصحة و  الوفٌات الموالٌد و من أهمها إحصاءات السكن و و  النشرات اإلحصابٌة البٌانات و -أ

 الخدمات االجتماعٌة األمن و
  

 .استمارة مقابلة تجمع بمقتضاها البٌانات المطلوبة وفقا للنقاط المحددة فً البحث  -ب
 
 عامٌن : الفترة الزمنٌة المحددة للبحث    -
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 المسح االجتماعًمنهج 
 

 : مفهوم المسح: أوال 
 
 ”حاجاته بقصد تقدٌم برنامج لإلصالح االجتماعً  الدراسة العلمٌة لظروف المجتمع و " عرؾ المسح االجتماعً بأنهعرؾ ٌ و
الدولة سواء أكان مجتمع الجٌرة أو القرٌة أو  –دراسة للظروف االجتماعٌة التً تؤثر فً مجتمع معٌن  "ٌعرؾ أٌضا بأنه  و 

 ." تنفٌذ مشروعات لإلصالح االجتماعً معلومات كافٌة ٌمكن االستفادة بها فً وضع و بقصد الحصول على بٌانات و  –
  

 االجتماعً بأنهبولٌن ٌونج المسح  عرفت
ٌمكن  ة ووضاع لها داللة اجتماعٌهذه األ دراسة للجوانب المرضٌة لألوضاع االجتماعٌة القابمة فً منطقة جؽرافٌة محددة ، و

 ًذلك بقصد تقدٌم برامج لإلصالح االجتماع مقارنتها بأوضاع أخري ٌمكن قبولها كنموذج ، و قٌاسها و
  
تفسٌر الوضع الراهن لنظام اجتماعً أو جماعة أو  تحلٌل و محاولة منظمة لتقرٌر و"بأنه ٌعرف هوٌتنً المسح االجتماعً  و

س على اللحظة الحاضرة ، كما أنه ٌهدؾ إلى الوصول إلى بٌانات لٌ بٌبة معٌنة وهو ٌنصب على الموقؾ الحاضر و
 " .راض العلمٌة ؼخاصة فً األ ذلك لالستفادة بها فً المستقبل و تعمٌمها ، و تفسٌرها و ٌمكن تصنٌفها و

  
 :اتفقت التعرٌفات السابقة لمفهوم المسح على أنه 

 
 .فً مكان معٌن  الدراسة العلمٌة للظواهر الموجودة فً جماعة معٌنة و -
 .لٌست ماضٌة  أنه ٌنصب على الوقت الحاضر حٌث أنه ٌتناول أشٌاء موجودة بالفعل وقت إجراء المسح و -
وضع خطة أو برنامج لإلصالح  أنه ٌتعلق بالجانب العلمً إذ ٌحاول الكشؾ عن األوضاع القابمة لمحاولة النهوض بها و -

 .االجتماعً 
 
 : أهمٌة المسح : ثانٌا
 

تعتبر المسوح االجتماعٌة ذات فابدة نظرٌة حٌث ٌلجأ إلٌها الباحث بعد أن تكون قد أجرٌت بحوث كشفٌة على الظاهرة  - 
 موضوع الدراسة

معرفة الباحث بالظاهرة  و،  من نتابج األهمٌة النظرٌة للدراسات المسحٌة على مقدار ما أسفرت عنه الدراسات السابقةتتوقؾ  -
 المدروسة 

  

 هتوفٌر الرعاٌة ألفراد والمجتمع د بالمسح االجتماعً فً عملٌات التخطٌط القومً التً تستهدؾ تنمٌة ٌستفا -
تقدٌر اإلمكانٌات  مدى تأثٌرها على المجتمع و و ، ٌستفاد بالمسح االجتماعً دابما فً دراسة المشكالت االجتماعٌة القابمة -

 ، ثم اقتراح الحلول لهاالموجودة التً ٌمكن استخدامها فً عالج المشكالت 
 .ٌستفاد بالمسح االجتماعً فً قٌاس اتجاهات الرأي العام نحو مختلؾ الموضوعات  -
  

 : أنواع المسوح االجتماعٌة: ثالثا 
  
 إلًمن ناحٌة الدراسة تصنف المسوح  (أ
   
 الصحٌة و ة وٌالتعلٌم سكانٌة ووهً التً تعالج عدة أوجه من الحٌاة االجتماعٌة كدراسة الجوانب ال :المسوح العامة  -

 كان حجمه  الزراعٌة فً مجتمع معٌن أٌاً 
 .الصحة أو الزراعة أو الصناعة  وأوهً التً تهتم بنواحً خاصة محددة من الحٌاة االجتماعٌة كالتعلٌم  :المسوح الخاصة  -
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 :  من ناحٌة المجال البشري ( ب
 
 : بشري فً مجموعتٌن هماتصنؾ المسوح االجتماعٌة من ناحٌة المجال ال -

 
) هذه المسوح  و  وهً التً تقوم بدراسة شاملة لجمٌع مفردات المجتمع أي عن طرٌق الحصر الشامل: المسوح الشاملة  -1

 (.إمكانٌات طابلة  و  تحتاج إلى وقت طوٌل  –كثٌرة التكالٌؾ 
 
 الجهد و حاالت أو المفردات فً حدود الوقت ووهو الذي ٌكتفً فٌه بدراسة عدد محدد من ال :المسح بطرٌقة العٌنة  -2

 .هذا النوع هو الؽالب استخدامه بٌن الباحثٌن  اإلمكانٌات المتوفرة لدى الباحث ، و
 
 
 :من الناحٌة الزمنٌة ( ج
 
 :تنقسم المسوح إلى ثالثة أنواع  -

 

 ه فً التجربة رابأي قبل إدخال العنصر المراد اخت: قبلٌة * 
 .خال العنصر دإأي بعد : بعدٌة * 
 .بعمل عدة قٌاسات لمعرفة مدى تأثٌر العنصر المراد اختباره  الباحث قومٌأي أثناء التطبٌق : دورٌة  *
 

 : موضوعات المسح االجتماعً :رابعا 

 
نما تعددت موضوعات إ لم تعد المسوح االجتماعٌة تدور حول دراسة أحوال الطبقات الفقٌرة كما كان الحال فً الماضً ، و

 المشكالت االجتماعٌة ،  معظم الظواهر ولتشمل المسح 
 

 :وٌمكن إجمال موضوعات المسح فٌما ٌلً 

 
 و السن  و عدد األبناء )تشمل الدراسة معرفة حال األسرة من ناحٌة  دراسة الخصابص الدٌموجرافٌة لمجموعة من الناس و -0

 (.ؼٌرها من المعلومات السكانٌة  و  درجة الخصوبة
  
مستوٌات المعٌشة  دخل األفراد ، و )ٌشمل ذلك معرفة  االجتماعٌة لجماعة من الجماعات ، و سة الجوانب االقتصادٌة ودرا -2

 التردد على األندٌة ، الجرابد و التلٌفزٌون و مدى اإلقبال على برامج اإلذاعة و دراسة أوجه النشاط المختلفة ، و ، و
 (.المجالت التً ٌقرأونها 

 
 .المعاٌٌر السلوكٌة  التقالٌد و جوانب الثقافٌة المرتبطة بالعادات ودراسة ال -3 
 .دوافع سلوكهم  اتجاهاتهم و دراسة آراء الناس و -4

 
 : أدوات البحث المستخدمة فً المسح االجتماعً: خامسا 

 
 .ٌستعٌن القابم بالمسح االجتماعً بمعظم األدوات المستخدمة فً البحوث االجتماعٌة  -
 (.نوع المعلومات المطلوبة مداه ، و وخطة المسح ، و موضوع الدراسة)اختٌاره لألداة على ٌتوقؾ  -

 ( .االستبٌان  و المقابلة و المالحظة)شٌوعا فً المسح االجتماعً   دواتمن أكثر األ -
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 : خطوات المسح االجتماعً  : سادسا

 
 
 :تتضمن هذه الخطوة ما ٌلً  رسم الخطة و - أ 
 

 . البحث الفرعٌة التً ٌشتمل علٌها ط الربٌسٌة واتحدٌد النق رض من المسح وتحدٌد الؽ -0
 .تحدٌد المفاهٌم المستخدمة فً البحث  -2
 .تحدٌد األدوات الالزمة لجمع البٌانات  -3
 الزمانً  و  المكانً و  البشري: حدٌد مجاالت البحث ت -4
 . كذلك إعداد دلٌل للعمل المٌدانً و تقدٌر المٌزانٌة -5

  
 
 :تتضمن هذه الخطوة ما ٌلً  جمع البٌانات من المٌدان و - ب 
 
 إعداد التعلٌمات للباحثٌن المٌدانٌٌن  -0

 .تدرٌب باحثً المٌدان  -2
 إعداد المجتمع لعملٌة المسح  و  لمبحوثٌنبااالتصال  -3
 مشرؾ لكل منطقة اإلشراؾ على أعمال الباحثٌن المٌدانٌٌن إما عن طرٌق الباحث نفسه أو بتعٌٌن -4
 .مراجعة البٌانات التً تجمع ٌوما بعد ٌوم حتى ٌمكن تالفً األخطاء المٌدانٌة  -5
 
 
 :    خطوات تحلٌل البٌانات  - ج 

          
 بطرٌقة منظمة تساعد على سهولة تبوٌبها تسجٌلها  تهاومراجعة البٌانات التً جمعت للتأكد من صح -0
 .إلى مجموعات متجانسة خاصة فً األسبلة ذات النهاٌات المفتوحة حتى ٌمكن جدولتها تصنٌؾ البٌانات بتقسٌمها  -2
اختٌار الرموز مع األخذ فً االعتبار ما  ترمٌز البٌانات فً كل صحٌفة ؛ أي تحوٌل البٌانات الوصفٌة إلى بٌانات رقمٌة و -3

 .إذا كان الجدولة ستتم بالٌد أو بواسطة اآلالت اإلحصابٌة 
 .ة الترمٌز مراجع -4
 .اإلشراؾ على عملٌة التصنٌؾ اآللً  -5
 .حساب النسبة المبوٌة  و جدولة البٌانات الكمٌة -6
 .لتحلٌل اإلحصابً للجداول ا -7
 
 
 :كتابة التقرٌر  عرض البٌانات و - د 
 
 ٌسجل الباحث النتابجٌجب أن  ، بعد أن تنتهً عملٌة التحلٌل اإلحصابً -
 دالة أم ال االحصابٌة ما إذا كانت الفروق ررٌجب على الباحث أن ٌق -
 على الباحث أن ٌوضح المدى الذي ٌمكن الذهاب إلٌه فً التعمٌم من النتابج إلى مواقؾ أخرى مشابهة لموقؾ البحث  -
طوي علٌه على المعنى الحقٌقً الذي تن منه ٌستطٌع القارئ أن ٌتعرؾ بشكلصاغ النتابج تٌجب عند كتابة التقرٌر النهابً أن   -

 .األرقام  النتابج و
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 : النقد الموجه إلى منهج المسح االجتماعً  : سابعا

 
 :بالرؼم من فوابد المسح الكثٌرة التً سبق ذكرها ، فأن المسح االجتماعً محدود فً مدى االعتماد علٌه لألسباب اآلتٌة    -
 

 
 ضٌق الناس وى كبٌر من األسبلة للمبحوثٌن ، وقد ٌؤدي ذلك إلجمع بٌانات كمٌة عن بٌبة من البٌبات ال بد من توجٌه عدد ل -

 . عدم تعاونهم مع الباحثٌن 
 

 كافٌة لمعرفة حاجات البٌبة وعلٌها الباحث  فً حالة اإلقتصار على عدد محدد من األسبلة قد ال تكون البٌانات التً ٌحصل و -
 .مشكالتها 

 
فإذا كان العدد قلٌال فإن نتابج المسح ال ٌمكن االعتماد علٌها ألنها تعطً صورة تتوقؾ أهمٌة المسح على عدد أفراد العٌنة ،  -

 .ناقصة عن الجماعة أو الظاهرة المراد دراستها 
 

 نظرا ألن المسح ٌرتكز على دراسة الحاضر فإنه ال ٌصلح فً الدراسات التطورٌة التً تعتمد على الربط بٌن الماضً و -
 .الحاضر 

 
إال أنه ٌصعب االعتماد على المسح فً ، العملً على السواء  المسوح الحدٌثة تتضمن الجانبٌن النظري وعلى الرؼم من أن 

  .   إصدار تعمٌمات واسعة أو الوصول إلى نظرٌات علمٌة 
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 منهج تحلٌل المضمون

 
 : سمات تحلٌل المضمون مفهوم و : أوال
 
 : مفهوم تحلٌل المضمون -أ 

 :تحلٌل المضمون بأنه عبارة عن "  برلسون "عرؾ 
 .أسلوب البحث الذي ٌستهدؾ الوصؾ الموضوعً المنظم الكمً لمحتوٌات االتصال الظاهرة               

 
 : سمات تحلٌل المضمون -ب

 
 اتجاه تحلٌل المضمون لوصؾ محتوى مادة االتصال  -0
 ظاهر من مادة االتصال وهذا ٌعنً أال ٌشؽل الباحث نفسه إال بما هو -2
 ضرورة أن ٌتسم تحلٌل المضمون بالموضوعٌة -3
 ضرورة أن ٌتم تحلٌل مضمون مادة االتصال بطرٌقة منظمة -4

 
 ضرورة أن ٌتم التعبٌر كمٌا عن مختلؾ البٌانات المتوافرة باستخدام تحلٌل المضمون -
 

تلفة بطرٌقة رقمٌة تمكن من التعامل معها إحصابٌا فٌما بعد وهذا ٌتطلب رصد مدى التكرارات المتضمنة فً فبات التحلٌل المخ
 خاصة فٌما ٌتعلق بقٌاس معدالت التركٌز النسبً ألي من صور االتصال ومحتوٌاته

 
 : استخدامات تحلٌل المضمون: ثانٌا 

 
 : من حٌث تحدٌد سمات المضمون -1

 
 : ٌمكن أن ٌضم هذا النمط دراسات

 
 االتصالتعنً بوصؾ اتجاهات مادة   - 

 لتحلٌل وسابل الدعاٌة  -
 لقٌاس مدى اإلقبال على قراءة مواد االتصال  -
 بٌن مستوٌاته  للمقارنة بٌن وسابل االتصال و -

 .كتشاؾ سمات األسلوب المستخدم فً الكتابات األدبٌة ال - 
 

 من حٌث أهداف عارضً مواد االتصال و اإلجراءات التً اتخذوها -2

 
 :   لنمط  من الدراسات ٌمكن أن ٌسعى إلى  ٌرى برلسون أن هذا ا     
 
 التعرؾ على أهداؾ وسمات مقدمً مواد االتصال  -    
 تحدٌد الحالة السٌكولوجٌة لألشخاص والجماعات أطراؾ االتصال                                               -    
 الكشؾ عن أسالٌب الدعاٌة الكامنة فً مواد االتصال  -    

 خدمة أؼراض األمن القومً وأهدافه   -    
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 : آثار االتصال من حٌث جمهور البحث و -
 

 معرفة اهتماماتهم وقٌمهم  الكشؾ عن اتجاهات الجماعات أو الجماهٌر المستهدفة من مواد االتصال و -
 الكشؾ عن بؤر االهتمام فٌما احتواه مضمون االتصال ذاته بالنسبة لهم  -
 إٌجابا آثارها على جمهور االتصال سلبا و السلبٌة لوسابل االتصال و وصؾ االستجابات -

 
 :وحدات تحلٌل المضمون : ثالثا 

 
  :الكلمة 

  
هنا ٌنسحب على الجمل أو "  الكلمة "فمفهوم ) الكلمة كوحدة تعتبر أصؽر الوحدات التحلٌلٌة المستخدمة فً تحلٌل المضمون  -

 ( المقاطع
 تحلٌل عندما ٌراد الكشؾ عن بعض المفاهٌم الراسخة السٌما السٌاسٌة أو األٌدٌولوجٌة منها تستخدم الكلمة كوحدة لل -
على تحدٌد األلفاظ أو الكلمات الربٌسٌة  –من خالل الدراسات األدبٌة  –تستخدم الكلمة أٌضا عندما ٌراد التعرؾ  و -

 المستخدمة فً األدب 

 
 :الموضوع

 مسألة ما ٌعتبر فً رأي الكثٌرٌن من أهم وحدات التحلٌل التً ٌرتكز علٌها تحلٌل المضمون الموضوع باعتباره فكرة تدور حول  -
 االتجاهات األساسٌة فً مادة االتصال ٌكتسب الموضوع تلك األهمٌة على اعتبار أنه ٌكشؾ عن مختلؾ اآلراء و -
حٌث تتضمن تلك الموضوعات أفكاراً اجتماعٌة  كوحدة للتحلٌل بتنوع مواد االتصال ذاتها ، "لموضوع  ا"تتنوع استخدامات   -

 الخ ...أو اقتصادٌة أو قانونٌة 
 

 : الشخصٌة 
 الدراما و خاصة عند تحلٌل محتوى القصص و الشخصٌة سواء كانت تارٌخٌة أو خٌالٌة تستخدم كوحدة للتحلٌل و

 شخصٌةالسٌر ، مع مراعاة أن القصة ككل هً األساس الصالح لتحلٌل ال توارٌخ الحٌاة و
 

 :    المفردة 

 تعد المفردة أكثر وحدات تحلٌل المضمون انتشارا  -
 "الوحدة الطبٌعٌة المستخدمة فً إنتاج أو إبداع مادة االتصال  "ٌقصد بالمفردة  -
 إلخ ...ٌرى العلماء أن تلك المفردة قد تكون خطابا أو مقالة أو حدٌثا أو قصة أو برنامجا إذاعٌا أو تلٌفزٌونٌا أو فٌلما  -

  
 :الزمن  معاٌٌر المساحة و

الزمن فً التحلٌل من خالل تقسٌم مضمون االتصال إلى وحدات مادٌة كعدد سطور الكتاب أو  تسهم معاٌٌر المساحة و
صفحات القصة أو ساعات الفٌلم أو المسرحٌة أو عدد دقابق الحدٌث أو البرنامج أو عدد أعمدة الموضوع المنشور فً 

 .إلخ....الصحٌفة 
 

 :خطوات تحلٌل المضمون : رابعا  
 

 :تحدٌد مواد االتصال المبحوثة 
 ...عادة ما تكون صحٌفة أو كتابا أو مادة إذاعٌة أو برنامجا تلٌفزٌونٌا أو فٌلما سٌنمابٌا أو مسرحٌة  -

 .الزمن الذي صٌؽت خالله  ٌجب أن ٌتم ذلك االختٌار على أسس موضوعٌة ، مع مراعاة نوعٌة المواد و -
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 :تحدٌد وحدات العٌنات المبحوثة 

 بمعنى تحدٌد جوانب االتصال التً سٌلجأ إلٌها الباحث أثناء تحلٌله لمحتوى االتصال 
 الزمن  عالوة على المساحة و( المفردة  الشخصٌة و الموضوع و الكلمة و) هذه الوحدات ال تخرج عن 

 
 :تحدٌد فئات التحلٌل  -3
 
 .كٌفٌة تحقٌقه ألهدافه  القٌم المتضمنة فٌه و معاٌٌره و حتواه وم تحدٌد فبات االتصال و    -
 المجتمعات الداخلة فٌه  الجماعات و تحدٌد مختلؾ سمات األفراد و و  -
 .تحدٌد الشخصٌات الفاعلة فً محتوى االتصال   -
  . لذي تسعى إلٌه مواد االتصال كذلك الهدؾ ا و، المكان الذي تصدر عنه  و بٌان المصدر الذي تنتمً إلٌه مادة االتصال  -

 
 :تصنٌف محتوٌات االتصال  -4 
 
 ألن التصنٌؾ المنظم لتلك المحتوٌات هو الذي سٌتٌح قدرا أكبر من العلمٌة والموضوعٌة للتعمٌمات الناشبة عنها - 

 
 : تحلٌل البٌانات المصنفة والتأكد من ثبات تحلٌلها  -5

 
 ضمون إلى فبات وأرقام عن طرٌق رصد تكرارات الفبات المختلفة تحلٌل البٌانات من خالل تحلٌل الم -
 وتحدٌد درجة انتشار وسٌلة االتصال وشدة تأثٌرها -
 .أما عن التأكد من مدى ثباتها ، فٌتمثل فً إمكانٌة الحصول على نفس النتابج فً حاالت تؽٌر المحللٌن أو زمن التحلٌل  -
  

 :ممٌزات تحلٌل المضمون : خامسا  
 

أطراؾ  البٌانات المتوافرة من خالل تحلٌل المضمون ال ٌتم الحصول علٌها من خالل التفاعل المباشر بٌن الباحث و إن
 إنما ٌتم ذلك من خالل الكتب والصحؾ وؼٌرها من وسابل االتصال  مواد االتصال ، و

 لذلك فإن الباحث ٌمكنه معاودة االتصال بمصادر بحثه دون قٌود 
 .مواد الدراسة مرة أخرى ألن معظمها محفوظ فً األرشٌؾ إمكانٌة استعادة -

 
 : عٌوب تحلٌل المضمون : سادسا  
 

اعتماد الدراسة على ما ٌتوافر تحت أٌدٌنا من مواد االتصال ، ومن ثم قد ٌكون هناك مواد أخرى لم تصل إلٌها أٌدٌنا بعد  -
 .النتابج المترتبة علٌه  مما ٌشكل خطرا على منهجٌة البحث و

 .. اتجاهات شخصٌة  إضافة إلى ما تحمله مواد االتصال من آراء و و -
 تلك االتجاهات موضوعٌة  قد ال تكون هذه اآلراء و -
 (قٌمٌة )  -
 

 سابعا  عوامل نجاح تحلٌل المضمون
 
 ضرورة التعرٌؾ الدقٌق للفبات المستخدمة فً تحلٌل المضمون -0
 االتصال أن ٌكون موضوعٌاً فً اختٌار عٌنته ال بد للباحث من خالل تحلٌله لمضمون مادة -2

 االعتماد على األسالٌب الكمٌة  -3
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 01م

 المنهج التارٌخً منهج دراسة الحالة و
 
 

 :  مفهوم منهج دراسة الحالة  

 
 "  : تعنً المونوجرفٌا عند علماء االجتماع الفرنسٌون و” المنهج المونوجرافً"ٌطلق على منهج دراسة الحالة اسم   -

وصؾ موضوع مفرد أي القٌام بدراسة وحدة مثل األسرة أو القرٌة أو القبٌلة أو المصنع دراسة مستفٌضة للكشؾ عن 
 .الوصول إلى تعمٌمات تنطبق على ؼٌرها من الوحدات المتشابهة  جوانبها المتعددة و

  
لذي ٌتجه إلى جمع البٌانات العلمٌة تتفق أؼلبها على أنه المنهج ا وقد وضعت تعرٌفات متعددة لمنهج دراسة الحالة و -

 المتعلقة بأٌة وحدة فردٌة كانت أم مؤسسة أو نظاما اجتماعٌا أو مجتمعا محلٌا أو مجتمعا عاما 
 

ذلك  وهو ٌقوم على أساس التعمق فً دراسة مرحلة معٌنة من تارٌخ الوحدة أو دراسة جمٌع المراحل التً مرت بها و -
 .بؽٌرها من الوحدات المشابهة لها  ٌة متعلقة بالوحدة المدروسة وبقصد الوصول إلى تعمٌمات علم

  
 : الظروف التً ٌستخدم فٌها منهج دراسة الحالة

 
 محٌطها الثقافً حٌنما ٌرٌد الباحث أن ٌدرس المواقؾ المختلفة دراسة تفصٌلٌة فً مجالها االجتماعً و -0
 .أو شخص أو موقؾ معٌن حٌنما ٌرؼب الباحث أن ٌدرس التارٌخ التطوري لشًء  -2
 اهتماماته ،  حٌنما ٌرٌد الباحث أن ٌتوصل إلى معرفة حقٌقة الحٌاة الداخلٌة لشخص ما بدراسة حاجاته االجتماعٌة و -3

 دوافعه باعتباره عضوا فً الجماعة التً ٌعٌش فٌها و    
 بموقؾ اجتماعًحٌنما ٌرؼب الباحث فً الحصول على حقابق متعلقة بمجموعة الظروؾ المحٌطة  -4
  

 : دراسة الحالة فً البحث االجتماعً وفً خدمة الفرد  
 

- :ٌختلؾ منهج دراسة الحالة المستخدم فً البحث االجتماعً عنه المستخدم فً خدمة الفرد ، وهو ما ٌتضح فٌما ٌلً  -
 

المقارنة بٌنها رؼبة فً  تحلٌلها و بمنهج دراسة الحالة فإنه ٌجمع البٌانات لتصنٌفها و الباحث االجتماعًحٌنما ٌستعٌن  -
 فإن دراسة الحالة تتجه إلى فهم شخصٌة العمٌل و خدمة الفردأما فً ، الوصول إلى تعمٌمات بالنسبة للظواهر المدروسة 

 التعرؾ على المشكلة التً ٌعانً منها 

 
فإن خدمة الفرد  لمباشر ، أما فًٌقدم الباحث نتابجه دون أن ٌضع فً اعتباره مسألة العالج ا البحث االجتماعً فً -

 العالج األخصابً االجتماعً حٌنما ٌجمع الحقابق عن الحالة فإنه ٌستخدمها فً التشخٌص و
 

 :المجتمعات باستخدام منهج دراسة الحالة  دراسة األفراد و

 
 -:دراسة األفراد  -أ

 
الطرٌقة المنظمة لجمع بٌانات كافٌة عن شخص : بأنه ( حٌنما تكون الوحدة فردا  )ٌمكن تعرٌؾ منهج دراسة الحالة  -

 معٌن باعتباره وحدة من وحدات المجتمع 
 

 وقد ٌنصب مجال الدراسة على جانب واحد فقط من حٌاة الفرد االجتماعٌة  -
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عمق التً أثرت فً تكوٌنه مما ٌعطً الباحث فهما أ وقد ٌتناول الباحث بالدراسة الظروؾ إلً أحاطت بالفرد منذ نشأته و -
 .للحالة التً ٌقوم بدراستها 

 
 هناك مواقؾ ال ٌمكن االكتفاء فٌها بدراسة الفرد دراسة كلٌة شاملة كما هو الحال فً دراسات األحداث الجانحٌن  -
  
ضمان سرٌة التسجٌل لضمان صحة  و صدق البٌانات و  وفً دراسة الحاالت الفردٌة ٌنبؽً التأكٌد على كفاٌة البٌانات - 

 .ات العلمٌةالتعمٌم
 
 

 :  تتضمن وسائل جمع البٌانات عن الحاالت الفردٌة و -
 

 الخطابات  الٌومٌات و السٌر الخاصة و التً تتضمن توارٌخ الحٌاة و المقابلة الوثابق الشخصٌة و و  المالحظة
 

 
 :دراسة المجتمعات المحلٌة  -ب
 

 .ٌتمٌز بدرجة من الترابط االجتماعً   ٌعرؾ المجتمع المحلً بأنه مساحة أو مكان للحٌاة االجتماعٌة .0
 .وأسس المجتمع المحلً هى الدابرة المكانٌة وعاطفة الجماعة  .2
 والسمة الممٌزة للمجتمع المحلً هً أن المرء ٌمكنه أن ٌحٌا كل حٌاته فٌه .3
لجمع  بأنه الطرٌقة المنظمة –حٌنما تكون الوحدة مجتمعا محلٌا  –وعلى ذلك ٌمكن تعرٌؾ منهج دراسة الحالة  .4

 بٌانات كافٌة عن مجتمع محلً 
وقد ٌنصب مجال الدراسة على نسق أو نظام واحد من أنظمة المجتمع أو ٌشمل عدة أنظمة ، وقد ٌشمل جمٌع  .5

 األنظمة القابمة فً المجتمع 
 

 تحلٌلها  تصنٌفها و تسجٌل البٌانات و
 
 :التسجٌل  - أ

 
 ٌانات بطرٌقة منظمة اثبات الب التسجٌل عملٌة ٌقصد بها تدوٌن المعلومات و 

 .ٌعتمد التسجٌل أساسا على الوصؾ الدقٌق للحالة بأسلوب موضوعً
 

 : ٌنبؽً أن ٌتضمن السجل الدقٌق ما ٌلً  و
 

 ،  تسجل علٌها البٌانات صفحة الوجه وهى الصفحة األولى فً السجل و
 مها الباحث فً جمع البٌاناتإشارة إلى األدوات التً ٌستخد و، الهدؾ من البحث تحدٌد موضوع الدراسة ، و و

 
 : التعمٌم التحلٌل و التصنٌف و -ب 

 
 التكلفة الكبٌرة من الوقت و و عدم إمكانٌة التعمٌم و وقد واجه منهج دراسة الحالة عدة انتقادات أهمها عدم صدق البٌانات

 المال الجهد و
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 :رواد المنهج التارٌخً :  المنهج التارٌخً 
 

 
 :ابن خلدون  -1

 
تختلؾ  و  تنبه ابن خلدون إلى أن الظواهر االجتماعٌة ال تثبت على حال واحدة بل تختلؾ أوضاعها باختالؾ المجتمعات   -

 فً المجتمع الواحد باختالؾ العصور 
 فمن المستحٌل أن ٌتفق مجتمعان فً نظام اجتماعً واحد -
 .ة فً مجتمع معٌن فً مختلؾ مراحل حٌاته كما أنه من المستحٌل أن نجد نظاماً اجتماعٌا قد ظل على حال واحد -
  

ثم تعقُب الظاهرة الواحدة فً تارٌخ الشعب الواحد فً مختلؾ  لذا طالب ابن خلدون بمالحظة الظواهر مالحظة مباشرة ،    -
 الفترات التارٌخٌة مع تحري صدق الرواٌات التارٌخٌة 

الحٌاة بٌن أهلها  جتماع فً الشعوب التً أتٌح له االحتكاك بها ووقد اعتمد ابن خلدون فً بحوثه على مالحظة ظواهر اال    -
 على تعقٌب هذه الظواهر فً تارٌخ هذه الشعوب نفسها فً العصور السابقة لعصره     و

 

 : فٌكو -2
 

 إلى استنباط النظرٌات االجتماعٌة من الحقابق التارٌخٌة "  العلم الحدٌث "دعا فٌكو فً كتابه  -
 

- :لقواعد األساسٌة لهذا المنهج فٌما ٌلً حدد فٌكو ا و
 

 تعقُبها من خالل العصور المختلفة  تحدٌد الظاهرة المراد دراستها و -
 .جمع الوثابق المتعلقة المتعلقة بالظاهرة  -
 نقدها للتأكد من صحتها  القٌام بتحلٌل المصادر و -
 ً ٌذكرها المؤرخوناالعتماد على علم دراسة اللؽات للتأكد من صحة الوقابع الت -
 التألٌؾ بٌنها  القٌام بتصنٌؾ الحقابق و -
 
 

 : خطوات المنهج  التارٌخً
  

 : تحدٌد مشكلة البحث -1
 

 الثقافٌة  الموضوعات التً تهمنا فً المٌدان االجتماعً هى التً تتعلق بالظواهر االجتماعٌة و
 بر التارٌخ حتى ٌتمكن من تعقبهاٌشترط فً الظاهرة التً ٌختارها الباحث أن تكون ممتدة ع و -
 

 :جمع الحقائق المتعلقة بالمشكلة  -2 
 

 المصادر األولٌة و :تنقسم المصادر التارٌخٌة إلى نوعٌن  و  حصر المصادر التً تفٌد الباحث فً الحصول على  البٌانات
لذا ٌقوم ،  كنها قد تحتوي على أخطاءل المصادر الثانوٌة وهى التً تنقل عن المصادر األولٌة و و الوثابق تشمل اآلثار و

 الباحث بتحلٌلها
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 نقدها تحلٌل المصادر و -

 
ٌستخدم التحلٌل الخارجً للتحقق من صدق النص التارٌخً من  اآلخر داخلً ، و أحدهما خارجً و :التحلٌل نوعان  و

حٌة الموضوع ال من ناحٌة جهة الشكل ال من جهة الموضوع فً حٌن أن التحلٌل الداخلً ٌنصب على النص من نا
كثٌرا ما ٌصعب الفصل بٌن هذٌن النوعٌن  لذا ٌعتبر التحلٌل الداخلً أعلى مرتبة من التحلٌل الخارجً ، و الشكل ، و

 .حٌث ٌتداخالن فً أكثر من موضع 
 
 

   : التحلٌل الخارجً

 
 وٌنصب على جانبٌن أحدهما التحقق من صدق الوثٌقة واآلخر من مصدر الوثٌقة  -

 
  :عن نقد الوثٌقة  و

 

 ٌنبؽً أن ٌتأكد الباحث من صحة الوثابق التً ٌعتمد علٌها  -
توجد منها نسخة واحدة فٌجب التأكد من خلوها من األخطاء التً تنتج عن  لذا إذا لم تكن الوثٌقة مخطوطة بخط المؤلؾ و -

- :الباحث مراعاة ما ٌلً  إذا وجد أكثر من نسخة من الوثابق ٌجب على فهمه الضٌق و جهل الناسخ و
 

 ال ٌنبؽً االعتماد على أول وثٌقة فً ٌده  -
 ٌجب مراجعة النسخ للتحقق من صدقها -
 
 :مصدرها ٌمكن للباحث أن ٌهتدي بهذه األسئلة  للتحقق من صحة الوثٌقة و و
 
 مركزه االجتماعً  خلقه و من الذي قام بكتابة الوثٌقة ؛ ما شخصٌته و -
 ٌقة مزاٌا تجعل الباحث ٌطمبن إلى صدق رواٌاتههل لصاحب الوث -
 ؟ هل سَجل صاحب الوثٌقة الحوادث فً حٌنها أم بعد انقضاء مدة طوٌلة -
كٌؾ سجل صاحب الوثٌقة الحوادث ؛ هل كتبها من الذاكرة دون الرجوع إلى أحد ؟ أم  -

 بعد الرجوع إلى آخرٌن للتأكد من صحتها ؟
 الوثابق التً تعالج نفس الموضوع ؟كٌؾ ترتبط الوثٌقة بؽٌرها من  -
 
 

 : التحلٌل الداخلً
 
 :اآلخر سلبً  ٌنقسم إلى نوعٌن أحدهما اٌجابً و و
 
  
 : التحلٌل الداخلً السلبً  التحلٌل الداخلً اإلٌجابً  و -1

 
لتً وجد فٌها كاتب ٌفٌدنا التحلٌل اإلٌجابً فً معرفة قصد المؤلؾ فقط ، أما التحلٌل السلبً فٌفٌد فً معرفة الظروؾ ا و

  هل قصد تشوٌه الحقابق أم ال ؟ الوثٌقة حٌن سجل مالحظاته ، و
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 :محاولة الربط بٌنها  تحلٌلها و تصنٌف الحقائق و - 2
 

التً ترمً إلٌها محتوٌات  -الخفٌة  الظاهرة و - ٌستطٌع الباحث من خالل التحلٌل الداخلً للمصدر أن ٌحدد المعانً الحقٌقٌة -
 أن ٌصل إلى مجموعات من الحقابق الجزبٌة  و،  الوثابق

 
لالستفادة من الحقابق االجتماعٌة التً ٌتوصل إلٌها الباحث البد من تصنٌؾ هذه الحقابق عادة على أساس المكان أو الزمان  و  -

 أو كالهما معاً 
 

  
 :تحلٌلها ومحاولة الربط بٌنها  تصنٌف الحقائق و - 3
 
الربط بٌن  النظم التً كانت سابدة فً الماضً ، و من الربط بٌن النظم االجتماعٌة المعاصرة و لكً ٌكتمل التحلٌل ال بد و -

 .الحاضر ظواهر الماضً و

 
 تفسٌرها فً ضوء الحقابق الموضوعٌة التً توصل إلٌها الباحث  كذلك ال بد من تعلٌل النتابج و -
 
 
 
 : عرض النتائج  -4
 
 طوات المختلفة التً استخدمت فً الوصول إلٌها صٌاؼة النتابج بحٌث تتمشى مع الخ -
 عرض النتابج بمنتهً الدقة -
 اإلشارة إلى مصدر كل العبارات المقتطفة فً البحث   -
 .المراجع حسب أهمٌتها العلمٌة  ترتٌب المصادر و  -
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 المنهج التجرٌبً
 

 مقدمة
 

 ها الباحثون فً العلوم االجتماعٌة ٌعتبر المنهج التجرٌبً من أهم المناهج التً ٌستخدم -
ٌشٌر التجرٌب بالمعنى االجتماعً إلى القدرة على توفٌر كافة الظروؾ التً من شأنها أن أن تجعل ظاهرة معٌنة  و -

 حدده بنفسه  ممكنة الحدوث فً اإلطار العام الذي رسمه الباحث و
الت التً تتطلب من الباحث إتباع أسلوب علمً منظم وال بد أن تبدأ التجربة بتساؤل محدد أو مجموعة من التساؤ - 

 معرفة العوامل التً تؤدي إلى حدوث الظواهر  الشواهد العلمٌة لإلجابة على التساؤالت المطروحة و لجمع البٌانات و
 

 :التصنٌفات الرئٌسٌة للتجارب العلمٌة : أوال  
 
 طبٌعٌة صناعٌة و:  نوعانالتجارب العلمٌة   .0
 الضبط و تعتمد على عناصر أساسٌة أهمها التحدٌد و التجربة الصناعٌةبٌن هذٌن النوعٌن هو أن الفرق الربٌسً  .2

 التحكم من جانب الباحث 
 ٌرٌده  ٌعمل على عزلها ، ثم ٌتحكم فٌها صناعٌا على النحو الذي و  فهو ٌقوم بتحدٌد الظاهرة التً ٌرؼب فً دراستها .3

 
 ً ظروؾ ؼٌر مصطنعة دون أن ٌسعى الباحث إلى تهٌبتها التً تتم ف التجربة الطبٌعٌة فهًأما  -
 
تم فٌها اختبار الفروض بجمع المعلومات من الظواهر الموجودة فً الطبٌعة ، دون أن ٌتحكم الباحث فً الظاهرة التً  وي -

 ٌدرسها أو ٌوحدها فً أي وقت ٌشاء 
 

 عً أن ٌتخذها مادة لتجاربه ؛ فالتؽٌرات االجتماعٌة والتارٌخ حافل بكثٌر من الحاالت التً ٌستطٌع الباحث االجتما و -
األزمات االقتصادٌة ٌمكن أن تكون مجاال خصبا لكثٌر من التجارب العلمٌة التً ال تقل فً أهمٌتها عن التجارب التً تجرى 

 تحت ظروؾ صناعٌة 
 

 : التجارب ذات المدى الطوٌل  التجارب ذات المدى القصٌر و
 

 ترة زمنٌة قصٌرة إلجرابها ، على حٌن أن البعض األخر ٌتطلب فترة طوٌلةتتطلب بعض التجارب ف
رؼبنا فً معرفة أثر مشاهدة برامج التلفزٌون فً تؽٌٌر اتجاهات األفراد نحو العمل الٌدوي؛ نستطٌع هنا المقارنة مثال إذا  

من الواضح أن مثل هذه  األخرى، وشاهدت  إحداهما البرامج دون أن تشاهدها : بٌن مجموعتٌن متماثلتٌن من األفراد 
  .التجربة ال تستؽرق إال فترة زمنٌة محدودة وٌمكن إجراؤها فً وقت قصٌر 

  
فإننا لكً نختبر فرضا  رؼبنا فً معرفة أثر الدراسة فً المرحلة الجامعٌة على زٌادة انتماء  الطالب لمجتمعهم ،لكن إذا  و

بعد االنتهاء منها حتى ٌتسنى لنا أن  قبل التحاقهم بالمرحلة الجامعٌة و من هذا النوع ال بد من قٌاس انتماء الطالب
 نستخلص نتٌجة واضحة من التجربة التً نجرٌها وهو ما ٌستؽرق مرحلة زمنٌة طوٌلة

 
 :التجارب التً تستخدم فٌها أكثر من مجموعة  التجارب التً تستخدم فٌها مجموعة واحدة من األفراد و

 
موعة واحدة من األفراد فً التجربة ٌقٌس الباحث اتجاهاتهم بالنسبة لموضوع معٌن ثم ٌدخل المتؽٌر فً حالة استخدام مج

التجرٌبً الذي ٌرؼب فً معرفة أثره ، ثم ٌقٌس اتجاه أفراد المجموعة للمرة الثانٌة ؛ فإذا وجد أن هناك فروقا جوهرٌة فً 
 التجرٌبً نتابج القٌاس فً المرتٌن افترض أنها ترجع إلى المتؽٌر 
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 :بعض التصمٌمات التجرٌبٌة األساسٌة  :ثانٌا 

 
  البعدٌة باستخدام مجموعة واحدة من األفراد –التجربة القبلٌة  -0

 
 ٌلجأ الباحث للتؽلب على بعض صعوبات اختٌار المجموعات المتكافبة إلى تثبٌت األشخاص الذٌن ٌستخدمهم فً البحث ،

 مجموعة ضابطة فً نفس الوقت  أي أنه ٌستخدمهم كمجموعة تجرٌبٌة و 
 

  البعدٌة باستخدام مجموعة واحدة من األفراد –عٌوب التجربة القبلٌة  -2

 
 بعدها قد تكون راجعة إلى عوامل أخرى تحدث أثرها فً الفترة الزمنٌة بٌن عملٌتً القٌاس  إن الفروق فً القٌاس قبل التجربة و -
 ة مرتٌن متتالٌتٌن قد ٌزٌد من حساسٌة األفراد نحو موضوع البحثهذا باإلضافة إلى أن قٌاس المجموعة الواحد -

 
  البعدٌة باستخدام مجموعة واحدة من األفراد –مزاٌا التجربة القبلٌة  -3

 

 ال تستلزم وجود أفراد كثٌرٌن الختٌار مجموعات متكافبة من بٌنهم  - 
 بعدها  التكافؤ ٌكون كامال ألن كل فرد ٌمثل نفسه قبل التجربة و  -
  
 
 
 :التجربة البعدٌة  - 
 
ٌختار الباحث فً بعض التصمٌمات التجرٌبٌة عٌنتٌن عشوابٌتٌن فً مجتمع البحث وٌفترض فٌهما أنهما متكافبتان فً جمٌع  -

 الوجوه ، ثم ٌدخل المتؽٌر التجرٌبً على المجموعة التجرٌبٌة دون المجموعة الضابطة ، 
 

 تختبر داللته باألسالٌب اإلحصابٌة ٌقارن الفرق بٌنهما و لذي طرأ علً المجموعتٌن وبعد انتهاء التجربة ٌقاس التؽٌر ا و -
 

 ألن الباحث ٌقٌس اتجاهات أفراد المجموعتٌن بعد انتهاء التجربة”  التجارب البعدٌة "ٌطلق على هذا النوع من التجارب اسم 
 الوجوه وهو ما ٌصعب التأكد منه  ٌؤخذ على التجارب البعدٌة أنها تفترض تكافؤ المجموعات من جمٌع و 

 الضابطة قد تتعرضان لتأثٌر عوامل أخرى  كما أن المجموعتٌن التجرٌبٌة و
 

 
 

 :البعدٌة باستخدام مجموعتٌن ٌجرى علٌهما القٌاس بالتبادل  –التجربة القبلٌة 
 
 فً جمٌع الوجوه ٌفترض فٌهما أنهما متكافبتان  تتم باختٌار مجموعتٌن عشوابٌتٌن من مجتمع البحث و و
 تجري عملٌة القٌاس القبلٌة على المجموعة الضابطة ، بٌنما تجرى عملٌة القٌاس البعدٌة على المجموعة التجرٌبٌة  و
 
القٌاس البعدي الذي أجرى على المجموعة التجرٌبٌة ناشبا  ٌعتبر الفرق بٌن القٌاس الذي أجرى على المجموعة الضابطة و و -

 تجرٌبً عن تأثٌر المتؽٌر ال

 ٌؤخذ على هذا النوع من التصمٌم أنه ٌفترض أٌضا تكافؤ المجموعات من جمٌع الوجوه  و -
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 :   األخرى تجرٌبٌة البعدٌة باستخدام مجموعتٌن أحدهما ضابطة و –التجربة القبلٌة 

 
 ٌستخدم هذا النوع عٌنتان متكافبتان إحداهما ضابطة واألخرى تجرٌبٌة   -
 تقاس المجموعتان بعد ذلك  تان قبل التجربة ثم ٌدخل المتؽٌر التجرٌبً على المجموعة التجرٌبٌة وحدها وتقاس المجموع و  -
 البعدي و ٌعتبر الفرق فً نتابج القٌاس ناتجا عن المتؽٌر التجرٌبً وحده حٌث أن المجموعتٌن تعرضتا للقٌاس القبلً و و -

 لنفس الظروؾ الخارجٌة المحٌطة بالتجربة
ر هذا النموذج كافٌا إلى حد كبٌر للتؽلب على عٌوب التصمٌمات التجرٌبٌة السابقة إال أنه وجد أن القٌاس قبل إدخال ٌعتب و -

 المتؽٌر التجرٌبً قد ٌؤثر فً نوع االستجابة ألفراد المجموعة التجرٌبٌة 
 

 :حدود المنهج التجرٌبً  : ثالثا
 

 ات التً تظهر أمام الباحثٌن االجتماعٌٌن ، وهى فً إٌجاز ال ٌزال المنهج التجرٌبً ٌواجه مجموعة من الصعوب .0
 

هذا التوجه النظري للبحوث التجرٌبٌة ٌصعب  تواجه الباحثٌن صعوبات نظرٌة عند استخدام المنهج التجرٌبً ، و .2
 تحقٌقه فً البحوث االجتماعٌة 

 
تستند إلى التزٌٌؾ ألنها تعزل الظواهر أن منهجٌة وأدوات جمع البٌانات فً البحوث التجرٌبٌة  هربرت ماركٌوزٌعتبر  .3

 وُتفتتها دون النظر إلى طبٌعة الظواهر االجتماعٌة وخصابصها
  

 االعتماد على المنهج التجرٌبً ٌجعل الباحثٌن ٌهتمون باألمور السطحٌة عند دراسة الظواهر  .4
 

من الباحثٌن أصحاب قدرات تأهٌلٌة  أدوات جمع البٌانات المالبمة ٌتطلب أنماط نوعٌة وطرق و تحدٌد مفردات العٌنة و .5
 تدرٌبٌة عالٌة ، وهذا ال ٌتوفر فً معظم البحوث االجتماعٌة  و

 
الظواهر  عند دراسة المواقؾ االجتماعٌة نظرا لطبٌعة السلوك اإلنسانً و(  الضبط التجرٌبً )صعوبة تحقٌق  .6

 االجتماعٌة المعقدة 
 

المجموعات التجرٌبٌة أو الضابطة ، من الصعب تحدٌد هذه  عند استخدام تصمٌمات تجرٌبٌة معٌنة ، أو تحدٌد .7
 المجموعات بدقة وقد تؤدي إلى نتابج عكسٌة 

 
قٌاسه بعد ذلك ٌعد أمراً  استخدام المتؽٌر التجرٌبً وإدخاله على المجموعات التجرٌبٌة لمعرفة أثر هذا المتؽٌر و .8

 ببها فً إطار العامل األوحد مشكوكا فٌه ألن دراسة الظاهرة االجتماعٌة ال ٌمكن تحدٌد س
 

أمرا ٌعد بالػ الصعوبة عند استخدام المنهج ( الطبقة  و مثل األسرة )إن عملٌة إخضاع ظواهر اجتماعٌة معقدة  .9
 التجرٌبً

 
 الحٌاد قبل إجراء التجارب فً العلوم الطبٌعٌة  و تستلزم عملٌة اختبار الفروض بصورة علمٌة االلتزام بالموضوعٌة و .01

عموما من تدخل الباحث فً مجرٌات البحث التجرٌبً ، وهذا ما ٌتعذر تحقٌقه كثٌرا عند إجراء البحوث  التً تحد

 اإلنسانٌة ال االجتماعٌة و
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 أدوات البحث فً العلوم االجتماعٌة
 المقابلة االستبٌان و

 
 : أهمٌة االستبٌان

 

على مجموعة من األسبلة ترسل بالبرٌد لمجموعة من األفراد أو  تشٌر كلمة االستبٌان إلى وسٌلة واحدة لجمع البٌانات اعتماداً 
ٌطلق على االستبٌان الذي ٌرسل بالبرٌد االستبٌان البرٌدي  تسلم بالٌد للمبحوثٌن لٌقوموا بتولً اإلجابة على األسبلة بأنفسهم و

 األسبلةٌتفق االستبٌان البرٌدي مع ؼٌر البرٌدي فً أن المبحوث ٌتولى بنفسه اإلجابة على  و
 

 :مزاٌا االستبٌان

 
 ٌصعب االتصال بهم شخصٌاً  ٌستفاد به إذا كان أفراد البحث منتشرٌن فً أماكن متفرقة و -0
 ٌتمٌز االستبٌان بقلة التكالٌؾ  -2
 ٌعطً فرصة للمبحوثٌن فً اإلجابة على األسبلة بدقة  -3
 ا مناسبةٌسمح للمبحوثٌن باإلجابة على األسبلة فً األوقات التً ٌرونه -4
 ٌساعد فً الحصول على بٌانات حساسة  -5

 
 : عٌوب االستبٌان

 
 نظراً ألن االستبٌان ٌعتمد على القدرة اللفظٌة فانه ال ٌصلح إال إذا كان المبحوثٌن مثقفٌن -0
 ال ٌصلح االستبٌان إذا كان عدد األسبلة كثٌراً ألن ذلك ٌؤدي إلى ملل المبحوثٌن -2
 السهولة  الوضوح و بٌان عناٌة فابقة فً الصٌاؼة وتتطلب استمارة االست -3
 
 

 المحادثة الموجهة نحو هدؾ معٌن ًه:  المقابلة 
 
 

 : خصائص المقابلة
 قد ٌرتبط التبادل اللفظً باستخدام تعبٌرات الوجه  المبحوث و التبادل اللفظً بٌن الباحث و -0
 المبحوث  المواجهة بٌن الباحث و -2

 حو ؼرض واضح محدد توجٌه المقابلة ن -3
 

 :  مزاٌا المقابلة
 
 لها أهمٌتها فً المجتمعات التً تكون فٌها درجة األمٌة مرتفعة  -0
 (شرح المواقؾ الؽامضة ) تتمٌز المقابلة بالمرونة  -2
 المبحوث فً موقؾ مواجهة  تتمٌز المقابلة بأنها تجمع بٌن الباحث و -3
 العملٌة للبحث  ففً استطاعته أن ٌقنع المبحوثٌن باألهمٌة العلمٌة و إذا أراد الباحث أن ٌوجه أسبلة كثٌرة -4
 ُتوجه األسبلة فً المقابلة بالترتٌب الذي ٌرٌده الباحث فال ٌري المبحوث األسبلة التالٌة  -5
 ٌحصل القابم بالمقابلة على إجابات  لجمٌع األسبلة  -6
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 : عٌوب المقابلة

 
 خطاء شخصٌةأخطاء التحٌز الراجعة إلى أ -0
 تدرٌبهم بعناٌة تحتاج على عدد كبٌر من جامعً البٌانات الذٌن ٌتم اختٌارهم و -2
 كثرة التكالٌؾ -3
 كثٌراً ما ٌمتنع المبحوث عن اإلجابة على األسبلة الخاصة أو التً ٌخشى أن تصٌبه بضرر  -4
   

 : أنواع المقابلة
 

 من حٌث الؽرض  تنقسم إلى -0
 

 مقابلة الباحث للمبحوث ًه انات والمقابلة لجمع البٌ - أ
 االجتماعً األخصابً النفسً و ٌستخدمها الطبٌب و المقابلة الشخصٌة و - ب
 التً تهدؾ إلى رسم خطة عالج  المقابالت العالجٌة و - ت

   

 تنقسم إلى من حٌث عدد المبحوثٌن و -2
 

 التً تتم مع شخص واحد من المبحوثٌن  ًالمقابلة الفردٌة وه - أ
ٌتم هذا  عدد من األفراد المبحوثٌن فً مكان واحد وفً وقت واحد و عٌة وهً التً تتم بٌن الباحث والمقابلة الجما - ب

 المال  الوقت و النوع من المقابالت لتوفٌر الجهد و
 
 تنقسم إلى من حٌث درجة المرونة و -3
 

من األسبلة التً توجه إلى ٌنصب هذا التحدٌد على عدد  التً تكون محددة تحدٌداً دقٌقاً وً المقابلة المقننة وه - أ
 نوعها إن كانت مقفولة أو مفتوحة  ترتٌبها و المبحوثٌن و

 المقابلة ؼٌر المقننة وهً التً ال ٌتم تحدٌد إجابة األسبلة فٌها أو فبات االستجابات فٌها مسبقاً  - ب
 
 

 المتطلبات المنهجٌة للمقابلة
 
 المهارة ٌتم اكتسابها عن طرٌق الممارسة تدرٌب وهذه الخبرة و رة والمقابلة فن ٌحتاج إلى مها..   كٌفٌة إجراء المقابلة - 
 

 : المنهجٌة التالٌة تحتاج المقابلة إلى إجراء مجموعة من اإلجراءات المٌدانٌة و
 
 :ٌشمل هذا اإلعداد اإلعداد للمقابلة و -1
 

 وفً ضوء هذا الموضوع و، د هذا التحدٌد الهدؾ أول خطوات اإلعدا ٌعد و الهدؾ منها تحدٌد موضوع المقابلة و - أ
 الهدؾ ٌستطٌع القابم بالمقابلة تحدٌد نوعٌة المقابلة ذاتها التً سوؾ ٌستخدمها فً البحث 

   
 تحدٌد المواقؾ التً سوؾ تستخدم المقابلة من أجلها -ب

 الفروض التً ٌسعى الباحث إلى اختبارها  نوعه و الهدؾ منه و تتحدد وفقاً لمشكلة البحث و و
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حدٌد عٌنة البحث وهم األفراد الذٌن سٌجري معهم الباحث المقابالت وفً البحوث االجتماعٌة البد إن تخضع عملٌة ت -ت

 مدى تمثٌلها للمجتمع األصلً      أسلوب سحبها و اختٌار العٌنة للشروط المنهجٌة المتعارؾ علٌها فً تحدٌد حجم العٌنة و
  

 صٌاؼة أسبلة المقابلة  -ث
 و، بلة ما ٌعرؾ بدلٌل المقابلة وهذا الدلٌل ٌضم مجموعة من األسبلة التً تختلؾ باختالؾ الموضوع تتطلب المقا و

 و، هناك نوعان فً أسلوب صٌاؼة األسبلة األسلوب األول وهو أسلوب األسبلة المفتوحة أو األسبلة المؽلقة النهاٌات  
 ةؼٌر المباشر األسلوب الثانً هو استخدام األسبلة المباشرة و

  
 تدرٌبهم   اختٌار القابمٌن بالمقابلة و -ج
 نجاحها ٌتوقؾ على سلوك و ألن المقابلة  عمل فنً بالدرجة األولى و، تعتبر من أهم الخطوات إلجراء المقابلة  و

 قدرته على التفاعل مع المبحوثٌن  مهارات القابم بها و
 
 :إجراء المقابلة  -2

فعلى سبٌل المثال قد ٌلجا القابم بالمقابلة لصٌاؼة  ،ٌس هناك انفصال بٌن العملٌتٌن ل وهى عملٌة مكملة لعملٌة اإلعداد و
 بعض األسبلة التً تتطلبها مواقؾ المقابلة أو تعدٌل بعضها أو حذؾ البعض اآلخر أثناء عملٌة إجراء المقابلة   

 
 :االعتبارات التً ٌجب مراعاتها لنجاح المقابلة 

 
 :بدء المقابلة  -0

ٌنبؽً على القابم بالمقابلة أن ٌبدأها بمقدمة بسٌطة حول  جانب كبٌر من نجاح عملٌة المقابلة على بدء المقابلة وٌتوقؾ 
 تعرٌؾ المبحوثٌن بالقابمٌن على البحث     لماذا اختٌر هذا المبحوث و أهمٌتها و موضوع المقابلة و

 
 :تهٌئة جو المقابلة  -2
الذي ٌتمثل فً اختٌار  جتماعً على أهمٌة تهٌبة الجو االجتماعً المناسب للمقابلة وٌؤكد كافة المشتؽلٌن بالبحث اال و 

 المكان المناسبٌن للمقابلة  الزمان و
المبحوث فقط ألن وجود آخرٌن ٌثٌر فً  علً الباحث و ٌقتضً األمر فً كثٌر من األحٌان أن تكون المقابلة مقصورة و

  بعض األحٌان مخاوؾ المبحوثٌن 
 لجو النفسً للمبحوثٌن من عوامل نجاح المقابلةتهٌبة ا

 
 ٌنبؽً أن ٌظهر الباحث المشاعر الطٌبة تجاه المبحوث  -ج
 أن ٌتجنب الباحث كل ما ٌسبب إحراج المبحوث أو ٌؤدي إلً قلقه وتوتره النفسً  -د

 التدرج فً األسبلة مع التدرج فً العالقة -هـ
 احث طرح األسبلة باألسلوب الذي ٌفهمه الب -و 
  ٌجب أن ٌظل القابم بالمقابلة ممسكاً بزمام  -ز 

 
 :تسجٌل المقابلة  -3
اختلؾ الباحثون حول األسلوب األمثل لتسجٌل المقابلة فهل ٌتم بالشكل الفوري أم ٌتم اختزال ما ٌدلً به المبحوث من  و

 معلومات فً رموز أم تأجٌل التسجٌل لما بعد اإلنتهاء من المقابلة
 
 :لمقابلة إنهاء ا -4

 اللباقة من قِبل الباحث ٌري البعض أن إنهاء المقابلة أصعب بكثٌر من البدء فٌها وٌجب إن ٌتم فً جو من الود و
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 03م

 أدوات البحث االجتماعً
 المالحظة

 
 

 :أهمٌة المالحظة 
 

المالحظة وسٌلة مهمة من وسابل جمع البٌانات ، استخدمت فً الماضً كما تستخدم فً الحاضر لما لها من أهمٌة فً 
 الدراسة و البحث 

 
و تتمٌز المالحظة عن ؼٌرها من أدوات جمع البٌانات بأنها تفٌد فً جمع بٌانات تتصل بسلوك األفراد الفعلً فً بعض 

المواقؾ الواقعٌة فً الحٌاة بحٌث ٌمكن مالحظتها دون عناء كبٌر أو التً ٌمكن تكرارها بدون جهد ثم إنها تفٌد أٌضا فً 
 المبحوثون نوعا من المقاومة للباحث و ٌرفضون اإلجابة على أسبلته جمع البٌانات فً األحوال التً ٌبدي فٌها 

و ٌستطٌع الباحث أن ٌستخدم المالحظة فً الدراسات الكشفٌة و الوصفٌة و التجرٌبٌة و تجمٌع بٌانات لها أهمٌتها بالنسبة 
 لكل نوع من أنواع الدراسة 

 
 

 : أسالٌب المالحظة

 
 المالحظة البسٌطة و المالحظة المنظمة : م من تعددها فً فبتٌن وهما و ٌمكن تصنٌؾ هذه األسالٌب على الرؼ

 
 
 : المالحظة البسٌطة  -1
 
o  ًٌقصد بالمالحظة البسٌطة مالحظة الظواهر كما تحدث تلقابٌا فً ظروفها الطبٌعٌة دون إخضاعها للضبط العلم 

 ضوعٌتها و بؽٌر استخدام أدوات دقٌقة للقٌاس للتأكد من دقة المالحظة و مو    
 
o  و ٌستخدم أؼلب الناس هذا األسلوب فً التعرؾ على ظواهر الحٌاة المحٌطة بهم ، كما ٌستخدمه الباحثون االجتماعٌون

فً الدراسات االستطالعٌة لجمع البٌانات األولٌة عن جماعة معٌنة من الناس فً بٌبة معٌنة و تحت ظروؾ معٌنة من 
 حٌث أوجه نشاطهم و طرق معٌشتهم 

  

 
 : و ٌمكن أن تتم المالحظة بإحدى طرٌقتٌن 

 
 

 :  المالحظة بدون مشاركة
 

 وهى التً ٌقوم بها الباحث بالمالحظة دون أن ٌشترك فً أي نشاط تقوم به الجماعة موضوع المالحظة 
 

 ا و ؼالبا ما ٌستخدم هذا األسلوب فً مالحظة األفراد أو الجماعات التً ٌتصل أعضاؤها ببعضهم اتصاال مباشر
 

ومن مزاٌاه إنه ٌهٌا للباحث فرصة مالحظة السلوك الفعلً للجماعة فً صورته الطبٌعٌة و كما ٌحدث فعال فً مواقؾ 
 الحٌاة الحقٌقٌة 
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 : المالحظة بالمشاركة 

 
o  بها وهى التً تتضمن اشتراك الباحث فً حٌاة الناس الذٌن ٌقوم بمالحظتهم و مساهمته فً أوجه النشاط التً ٌقومون

 لفترة مؤقتة وهى فترة المالحظة 
 
o  و ٌستلزم هذا النوع من المالحظة أن ٌصبح الباحث عضوا فً الجماعة التً ٌقوم بدراستها و أن ٌساٌر الجماعة و

ٌتجاوب معها ، و أن ٌمر فً نفس الظروؾ التً تمر بها ، و ٌخضع لجمٌع المؤثرات التً تخضع له وال ٌكشؾ 
 عن شخصٌته لٌظل سلوك الجماعة تلقابٌا بعٌدا عن التصنع  الباحث عن نفسه أو ٌفصح

 
o  وقد شاع استخدام أسلوب المالحظة بالمشاركة فً مٌدان األنثروبولوجٌا االجتماعٌة فً دراسة الوحدات االجتماعٌة

 الكبٌرة كالقرٌة و المدٌنة 
  
 
 
 : المالحظة المنظمة  -2

 
المنظمة عن أسلوب المالحظة البسٌطة اختالفا ٌباعد بٌنهما من حٌث الضبط العلمً و التحدٌد ٌختلؾ أسلوب المالحظة 

فالمالحظة المنظمة تخضع للضبط العلمً سواء أكان ذلك بالنسبة للقابم بالمالحظة أو بالنسبة لألفراد المالحظٌن ، الدقٌق 
ر فً موضوعات محددة سلفا ، و تقتصر على إجابة أو بالنسبة للموقؾ الذي تجري فٌه المالحظة ، كما أنها تنحص، 

 األسبلة أو تحقٌق الفروض التً وضعها الباحث
 و ٌشٌع استخدام هذا األسلوب فً الدراسات التً تختبر فروضا سببٌة 
 
 

 :أسالٌب المالحظة 
 
o  فسه إلى حٌث تجري الظاهرة و تتم المالحظة المنظمة إما فً مواقؾ طبٌعٌة بالنسبة ألفراد البحث و ذلك بنزول الباحث بن

 التً ٌدرسها على طبٌعتها أو بمالحظة الظاهرة فً جو المعمل الصناعً ، و كلما كان الموقؾ طبٌعٌا كانت النتابج
o و تتم المالحظة المنظمة بالمشاركة أو بدون مشاركة من جانب الباحث ، وفً المالحظة بدون مشاركة 

 
o ت المالحظة تحدٌدا دقٌقا بحٌث ٌمكن تصنٌؾ الظواهر الملحوظة وفقا لهذه الفبات  وفً األعداد للمالحظة ٌنبؽً تحدٌد فبا 
o  و لٌتسنى للقابم بالمالحظة جمع البٌانات المتصلة بموضوع البحث فقط و التً ٌمكن أن تؤٌد أو تكذب صحة الفرض الذي

 وضعه 
 

 
 

 : الوسائل المستخدمة فً المالحظة المنظمة 
 

المنظمة بعدد من اإلجراءات و الوسابل التً تعٌن على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الدقة العلمٌة ، و ٌستعان فً المالحظة 
تساعد على قٌاس عناصر المالحظات بصدق ، ومن أمثلة هذه الوسابل المذكرات التفصٌلٌة ، و الصور الفوتوؼرافٌة ، و 

 الخرابط
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 :المجاالت التً تستخدم فٌها أداة المالحظة  

 
 
  -:مجاالت البحوث الطبٌعٌة  -1

، وهذا فضال عن استخدامها فً ( التجرٌبٌة ) تستخدم المالحظة العلمٌة المنظمة بشكل فعال فً كافة البحوث المعملٌة  -
 مٌادٌن عدٌدة من العلوم التجرٌبٌة 

 
 مجاالت البحوث االجتماعٌة مثل  -2
ء داخل الجماعات الصؽٌرة كاألسرة أو جماعة العمل أو الجماعات سوا: التفاعل االجتماعً و العالقات االجتماعٌة  -

 الكبٌرة كالمجتمع المحلً 
 
 الدراسات السوسٌولوجٌة المقارنة  -
 ٌعد مجال الجماعات ؼٌر الرسمٌة من المجاالت الهامة التً تستخدم فٌها المالحظة بنجاح : الجماعات ؼٌر الرسمٌة  -
م المالحظة بشكل فعال فً المراحل التمهٌدٌة للبحوث االجتماعٌة بهدؾ استطالع بعض تستخد: الدراسات االستكشافٌة  -

 جوانب الظاهرة االجتماعٌة موضوع الدراسة و زٌادة ألفة الباحث بها و تنمٌة بعض الفروض المتصلة بهذه الظاهرة 

 
 :اإلجراءات المنهجٌة للمالحظة  

 
 :للحصول على مالحظة جٌدة أهمها هناك شروط ٌجب توافرها 

 
o  ٌجب أن ٌقؾ الباحث على كل جوانب و أبعاد الظاهرة موضوع المالحظة و العوامل المؤثرة فٌها 
o  ٌنبؽً على الباحث تحدٌد وحدات مالحظته و معرفة أنسب المواقؾ التً تظهر فٌها هذه الوحدات أكثر من ؼٌرها 
o  الممكنة لتحقٌق اإلدراك الحسً الدقٌق ٌتعٌن تهٌبة كافة الظروؾ 
o  ٌجب أن ٌتحرر الباحث من أي أفكار لدٌه سابقة عن موضوع المالحظة 

  
 
  -:و ٌمكن تحدٌد اإلجراءات المنهجٌة للمالحظة فً الخطوات التالٌة  
 
 :تحدٌد مشكلة البحث  -1
 و األبعاد و األهمٌة و األهداؾ التً ٌسعى الباحث لتحقٌقها و تتمثل فً تحدٌد المشكلة المراد بحثها تحدٌدا دقٌقا من حٌث الحجم  
 
 :و المقصود بإطار المالحظة هو  :تحدٌد إطار المالحظة -2

o  (فرد أو جماعة أو مجتمع محلً) تحدٌد وحدة المالحظة سواء كانت.... 
o وعلى الباحث أن ٌحدد بدقة مدة المالحظة : تحدٌد زمن المالحظة 
o  تحدٌد مكان المالحظة 
o  تحدٌد الجوانب التً ٌراد مالحظتها 

 
 :وهناك بعض الخطوات التً ٌنبؽً أن ٌسٌر علٌها برنامج تدرٌب المالحظٌن أهمها : اختٌار المالحظٌن و تدرٌبهم -3
 تعرٌؾ المالحظٌن بالمشكلة موضوع المالحظة ( أ

 كٌفٌة تسجٌل المالحظة بدءا من تسجٌل األفكار الربٌسٌة ثم األفكار الفرعٌة ثم التفاصٌل الدقٌقة تدرٌب المالحظٌن على ( ب

 تلقً المالحظٌن تدرٌبا نظرٌا و مٌدانٌا على عملٌة المالحظة و تسجٌلها قبل قٌامهم الفعلً بذلك ( ج
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 :و هناك طرٌقتان ٌمكن استخدامهما لتسجٌل المالحظة  :تسجٌل المالحظة  -4
 أي ترتٌب حوادث المالحظة حسب زمن وقوعها : التسجٌل الزمنً للحوادث ( أ

 تنظم المادة الملحوظة فً موضوعات أو فبات معٌنة ( ب
  
 :  تفرٌغ المالحظة -5

 بعد أن ٌنتهً الباحث من تسجٌل المالحظة ٌقوم بتفرٌؽها وفقا للفبات أو البنود المتفق علٌها من قبل 
 
  :لمالحظة وتفسٌرها تحلٌل بٌانات ا -6

بعد أن ٌنتهً المالحظ من تفرٌػ بٌانات المالحظة وفقا للجداول المعدة لذلك ٌقوم بعملٌة التحلٌل الكمً و الكٌفً لهذه البٌانات 
 و تفسٌرها فً ضوء طبٌعة موقؾ المالحظة 

  
 :استخالص نتائج المالحظة والتوصٌات  -7
 ، حٌث ٌقوم الباحث باستخالص النتابج التً تؤكد صدق فروضه أو عدم صدقها  وتعد هذه الخطوة من أهم خطوات المالحظة 

 
وهو الخطوة النهابٌة فً إجراء المالحظة ، حٌث ٌقوم الباحث بإعداد تقرٌر عما تم القٌام به بدًء من : كتابة تقرٌر المالحظة  -8

 ت التً اعترضت سٌر المالحظة و كٌفٌة التؽلب علٌها تحدٌد مشكلة البحث و انتهاًء بأهم النتابج و التوصٌات و أهم المشكال
 
 

 :  مزاٌا المالحظة
 
 تتٌح المالحظة للباحث الفرصة لتسجٌل السلوك المالحظ وقت حدوثه مباشرة  -0
 المالحظة هى األداة الوحٌدة التً ٌمكن من خاللها دراسة سلوك أفراد الجماعة بشكل تلقابً دون تحرٌؾ -2
تفٌد المالحظة فً التعرؾ على بعض جوانب الحٌاة االجتماعٌة بشكل فعال كالعادات االجتماعٌة و أسلوب التفاعل بٌن  -3

 أفراد الجماعة 
تفٌد المالحظة فً الحصول على معلومات و بٌانات حول سلوك من ال ٌستطٌعون التعبٌر قوالً أو كتابًة كاألطفال أو  -4

 ضٌة معٌنة كالصرع أو المدمنٌن وؼٌرهم البكم أو المصابون بحاالت مر
 

 
 :عٌوب المالحظة 

 
 ال ٌمكن استخدام المالحظة فً دراسة أشٌاء قد حدثت فً الماضً بشكل مباشر  -0
 هناك بعض أنماط السلوك االجتماعً التً ٌصعب أو ٌتعذر معها استخدام المالحظة  -2
قد تتعرض المعلومات التً ٌحصل علٌها الباحث من خالل المالحظة ألخطاء كثٌرة بعضها ناتج عن تحٌز الباحث أو حالته  -3

 النفسٌة والجسدٌة 
ٌصعب على المالحظة الوقوؾ على جمٌع الظروؾ المحٌطة بالظاهرة موضوع المالحظة نظرا لتعقد الظاهرة االجتماعٌة  -4

 المؤثرة فٌها و تشابكها و تعدد العوامل 
و على الرؼم من هذه العٌوب إال أنه ٌمكن القول أن المالحظة كأداة بحث قد حققت إسهامات فعالة فً البحث خاصة فً العلوم 

الطبٌعٌة التً تعتمد على المقاٌٌس الكمٌة و الرٌاضٌة فً المالحظة ، و كذلك تستخدم اآلن بشكل فعال فً كثٌر من البحوث 

 االجتماعٌة 
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 04م

 العٌنات
 
 
 

 :أهم العوامل التً تؤثر على تحدٌد حجم العٌنة 

 
تجانس وحدات مجتمع البحث فً صفاتها وعناصر مكوناتها ؛ مثال إذا أراد أحد الباحثٌن دراسة نوع و طبٌعة التنشبة   -

ٌمتهنون مهنة العمل فً المصانع و العمال االجتماعٌة فً مجتمع عمالً فعلٌه أن ٌختار منطقة ٌسكنها العمال الذٌن 
وٌكونوا ذوي انحدار طبقً و اجتماعً واحد فإذا كانت هذه الصفات العامة المتوافرة فً تلك المنطقة العمالٌة فال بأس أن 
تكون عٌنة البحث صؽٌرة ألن هناك انسجاما فً صفات الوحدات االجتماعٌة لمجتمع البحث وهذا ٌساعد الباحث على 

 لها و تقلل من الجهد المبذول فً عملٌة جمع المعلومات و كذلك من المال المخصص للدراسة تحلٌ
  

عدد البحوث السابقة التً تناولت نفس موضوع البحث حٌث تساعد الباحث على التعرؾ على حجم العٌنات التً   -
ها خالل تلك العٌنات التً استخدمت و مدى تجانس أو عدم تجانس مجتمعات دراساتهم و النتابج التً توصلوا إلٌ

 استخدموها
 
نوع العٌنة المستخدمة بالدراسة ،  فإذا كانت من النوع العشوابً فسوؾ تعمل على تسهٌل عملٌة تحدٌد حجم العٌنة    -

 أكثر من الطبقٌة 
 
و  كمٌة المال المخصص للبحث ، فإذا كانت كمٌة المال كبٌرة فإن ذلك ٌساعد الباحث على سحب عٌنة كبٌرة الحجم -

 العكس صحٌح
 
الوقت المخصص للبحث ؛ فإذا كانت الفترة الزمنٌة المخصصة للبحث طوٌلة فإن ذلك ٌساعد الباحث على سحب عٌنة  -

 كبٌرة الحجم و العكس صحٌح
 
ٌؤثر عدد الباحثٌن المساهمٌن بالبحث على تحدٌد حجم عٌنة البحث إذا كان عددهم كبٌرا فسوؾ ٌساعد الباحث على  -

 الحجم و العكس صحٌح سحب عٌنة كبٌرة 
 
 

 

 :العٌنات االحتمالٌة 
 
 

 :و تعنً العٌنات االحتمالٌة ما ٌلً 
 

 عدم معرفة أو تحكم الباحث فً طرٌقة اختٌار أفراد عٌنة بحثه 
 تمثل األفراد المسحوبٌن من مجتمع األصل أصدق تمثٌل 

 تساعد الباحث على تحدٌد حجم العٌنة و تحدٌد وحدات البحث
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 -:العٌنات االحتمالٌة الى و تصنؾ تلك 
 
 
 : العٌنة العشوائٌة ( أ
 

تعنً اختٌار الوحدات االجتماعٌة بؽٌر عمد ألنها تسمح لكل وحدة بأن تكون ضمن عٌنة البحث على أساس تكافؤ الفرص 
 لجمٌع وحدات مجتمع البحث ، و ٌتم ذلك بواسطة استخدام الجدول العشوابً أو القرعة 

 
حب وحدات العٌنة بالطرٌقة العشوابٌة وهى أن ٌعطً رقما خاصا لكل وحدة اجتماعٌة من مجتمع و هناك طرٌقة ثالثة لس

األصل و توضع هذه األرقام على كرات صؽٌرة ثم توضع فً إناء كروي ذي ثقب صؽٌر فً أسفله ثم ٌحرك الباحث 
ناء الكروي ٌمثل إسم واحد لواحدة هذا اإلناء بشكل دابري إلى أن ٌقؾ فتسقط كرة واحدة تحمل رقما واحدا من ثقب اإل

 ٌكرر الباحث هذه العملٌة عدة مرات الى أن ٌحصل على وحدات العٌنة المطلوبة اجتماعٌة واحدة و
 
 
 :العٌنة المنتظمة ( ب 
 

و تشترط هذه العٌنة تهٌبة قابمة أسماء جمٌع وحدات مجتمع األصل كاملة و حدٌثة لكً ٌضع الباحث رقما مستقال و خاصا 
م كل اسم فً هذه القابمة بعدها ٌشرع بسحب الوحدات المطلوبة على أن ٌكون سحب الوحدة األولى حسب الطرٌقة أما

 العشوابٌة من الجدول العشوابً وال ٌأخذ رقما ٌزٌد على عدد الوحدات الموجودة فً القابمة 
 

 حدات االجتماعٌة أما مساوئ هذه العٌنة فإنها توقع الباحث فً أخطاء متكررة عندما ٌستخدم  الو
  

 
 :العٌنة الطبقٌة  (ج

 
ال ٌوجد مجتمع متجانس فً فباته االجتماعٌة أو طبقاته االقتصادٌة ، و لكن على الرؼم من ذلك فإن كل جماعة أو طبقة 

 تكون مرتبة بشكل متناسق مثل جماعة األساتذة فً المجتمع الجامعً حسب مواقعهم األكادٌمٌة
 

الباحث الذي ٌرٌد أن ٌدرس إحدى الظواهر أو المشكالت االجتماعٌة فً المجتمع إشكالٌة سحب عٌنة تمثل و هنا ٌواجه 
عدم التجانس فً خواص وصفات المجتمع ، و إزاء هذه الحالة ٌذهب الباحث إلى تطبٌق نوع جدٌد من العٌنات ٌتناسب 

 مع هذه الخصوصٌة االجتماعٌة وهو العٌنة الطبقٌة 
  

 
 :أو المتعددة المراحل (  العنقودٌة )المركبة العٌنة  (د

 
ٌستخدم هذا النوع من العٌنات عندما ٌكون مجتمع البحث ؼٌر متجانس اجتماعٌا أو عندما تتوزع عناصر المجتمع على 

 (عددا أو حجما ) مساحات جؽرافٌة متباعدة المسافات وبشكل ؼٌر متكافا 
 

دراسة الموضوعات االجتماعٌة التً ال ٌمكن دراستها بشكل علمً أو دراسة الحاالت االجتماعٌة و تستخدم أٌضا فً 

 العسٌرة التطبٌق 
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  :العٌنة المساحٌة ( هـ

 
تعتبر العٌنة المساحٌة من النوع االحتمالً، و الصفة الممٌزة لهذا النوع من العٌنات هو أن وحداتها االجتماعٌة تكون على 

 رافٌة ولٌس أفرادا أو جماعات اجتماعٌة شكل مساحات جؽ
 

فً الواقع تستخدم هذه العٌنة عندما تكون المنطقة الجؽرافٌة لمجتمع البحث واسعة جدا أوال ، وعندما ٌتعذر على الباحث 
لى أن ٌحصل على قابمة أسماء المبحوثٌن ثانٌا ، أي ٌكون اختٌار المبحوثٌن استنادا إلى مناطق سكناهم و لٌس استنادا ا

 قابمة خاصة بهم 
 

 :و عن طرٌقة سحب العٌنة حسب شروط العٌنة المساحٌة و تكون كاآلتً 
 

 تقسم المنطقة الجؽرافٌة المشمولة بالدراسة العامة الى أقسامها اإلدارٌة الكبٌرة 
 ثم تقسم هذه األقسام الى وحدات إدارٌة أصؽر ثم أصؽر 

 قة العشوابٌة حسب الطرٌ( مثال ) و تسحب منطقة إدارٌة واحدة 

 ثم تجمع المعلومات من جمٌع أفراد تلك المنطقة الجؽرافٌة المسحوبة بواسطة الطرٌقة العشوابٌة
  

و ٌالحظ على هذه اإلجراءات إنها تشبه إجراء سحب العٌنة المركبة ذات المراحل المتعددة إال أن الفرق الوحٌد بٌنها هو 
كون المنطقة الجؽرافٌة بٌنما تكون الوحدة االجتماعٌة فً العٌنة المركبة أفرادا أن الوحدة االجتماعٌة فً العٌنة المساحٌة ت

 أو جماعات
 

إنها تؽطً مساحة جؽرافٌة واسعة من مناطق الدراسة كذلك تختصر وقت الدراسة و تقلل من : ممٌزات العٌنة المساحٌة 
 صول على قابمة األسماء حركة و تنقل الباحث داخل مٌدان الدراسة و تؽنً الباحث عن متاعب الح

 
 : العٌنات غٌر االحتمالٌة

 
 

 :العٌنة القصدٌة 
 

استنادا إلى أهداؾ بحثه ، وال ٌتم اختٌار ( أو للمستجٌبٌن ) تعنً هذه العٌنة اختٌار كٌفً من قبل الباحث للمسحوبٌن 
الفرص المتكافبة لكل وحدة  المبحوثٌن من خالل الجدول العشوابً أو القرعة ، وهذا ٌعنً أن هذه العٌنة ال تعطً

 اجتماعٌة ألن تكون ضمنها 
 وهنا فً هذا النوع من العٌنات ال ٌعرؾ حجم العٌنة األمر الذي ٌضع تعمٌم نتابج البحث و ٌجعلها بعٌدة عن الموضوعٌة 

  
 

 : العٌنة الغرضٌة 
 

العٌنة من المتطوعٌن فً إعطاء المعلومات المتعلقة بالبحث ولم ٌسحبوا فً مجتمع البحث حسب الطرٌقة ٌكون أفراد هذه 
 العشوابٌة وال توجد هناك قابمة بأسماء المبحوثٌن أو توفر خرٌطة جؽرافٌة لمجتمع البحث وال ٌعرؾ حجم مجتمع البحث 

 بحثها ألن أعضابها لم ٌمثلوا فٌها حسب الطرق االحتمالٌة   و ٌبدو أنها ال تمثل درجة عالٌة من الثقة فً تعمٌم نتابج 

 األمر الذي تكون فٌه اجاباتهم ؼٌر محاٌدة بل متحٌزة أو متعصبة ( العشوابٌة أو القرعة )  
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 :العٌنة الحصٌة 

 
ت أو ٌتطلب هذا النوع من العٌنات معرفة صفات مجتمع البحث قبل كل شا لكً ٌستطٌع الباحث تصنٌفه الى جماعا

، كأن ٌقوم بتصنٌؾ مجتمع البحث (على أن ٌكون هذا التصنٌؾ خاضعا ألهداؾ البحث ) وحدات اجتماعٌة متعددة 
حسب النوع و حسب العمر و حسب التحصٌل الدراسً بعد ذلك ٌجمع الباحث حصة ثابتة من كل فبة اجتماعٌة ومن ثم 

 ٌجمع المعلومات المطلوبة من أفراد كل حصة بشكل كٌفً 
 
لك ال تستطٌع هذه العٌنة تمثٌل مجتمع البحث بصدق و موضوعٌة علمٌة ألنها ال تسمح لكل فرد من أفراد مجتمع البحث لذ

 بشكل متكافا أن ٌكون ضمن العٌنة إال إنها سهلة التطبٌق و ذات كلفة مالٌة بسٌطة 
  
 

 
 : عٌنة الكرة الثلجٌة المتدحرجة ( د

 
( الكتلة الثلجٌة ) ة الثلجٌة التً تتدحرج من أعالً التالل أو الجبال إلى السطوح فتجمع أُخذ عنوان هذه العٌنة من حالة الكتل

 حولها أو تلؾ حولها المزٌد من الثلج فٌزداد حجمها عبر تدحرجها من األعلى إلى األسفل
 

ٌن قلٌلً العدد تطبق على شكل مراحل ٌتم فً المرحلة األولى جمع معلومات من مبحوث: إن طبٌعة هذه العٌنة مرحلٌة 
 ٌمثلون موضوع البحث أولهم عالقة به ، ٌستخدم الباحث هؤالء كمخبرٌن أو مصادر للمعلومات حول موضوع البحث  

  
 

 IbtiHAlinO:   دعواتكم

 


