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  بسم هللا الرحمن الرحیم

 األولى

 البحث يف يالمنھج العلم

  عناصر المحاضرة
 مقدمة •
  خطوات المنھج العلمي •

 ةالمالحظ -١
 دور المالحظة  -  أ

 ةالتجرب  -  ب
 وضع الفروض -٢
 ختبار الفروضا -٣
 الوصول إلى تعمیمات -٤

 يخصائص التفكیر العلم 
 مقدمة 

             تنتھي و تبدأ بالمالحظةعدة مراحل أو خطوات  يموضوعاتھ ویتمثل ھذا المنھج فلدراسة  ھجاً یصطنع العلم الحدیث من
ً بالتوصل إلي قوانین عامة                   الباحث إلى تلك الفروض التي توجھ  بوضع الفروض واختبارھاتربط بین الظواھر مرورا

 التي ینبغي إن یبحث عنھا  نوعیة البیانات والحقائق

 ت المنھج العلمي خطوا 
 المالحظة   -١

 دور المالحظة   - أ

                   كل  يبمالحظة الظواھر على النحو الذي تبدو علیھ بصورة طبیعیة وتنصب المالحظة ف  یبدأ االستقراء العلمي -
ً لھعلم من العلوم على   مجموعة من الظواھر یتخذھا العلم میدانا

 علمیة مقصودة و،  بسیطة غیر مقصودة : المالحظة نوعان -
ً   : وھى المالحظة البسیطة -  التي یكون تدخل العقل فیھا بسیطا
 بأنھا التي ال تھدف إلى الكشف عن حقیقة علمیة أو غایة نظریة واضحة :  المالحظة البسیطةوتعرف  -
 تقریر حقائق علمیةفیصل الباحث إلى  مالحظة مقصودةقد تتحول المالحظة البسیطة  إلى  -
 إدراك العالقات التي تربط بین الظواھر يف نصیب العقل فیھا كبیراً والتي یكون  ة المقصودةالمالحظة العلمی -
    :المقصودةأھمیة المالحظة العلمیة  -

 أسمى من المالحظة غیر المقصودة فھي تتمیز بوضوح الغایة •
 تعتمد على نظریات دعمتھا حقائق العلم •
 لعلمیة أكثر دقة ووضوحاً كلما زادت قوانین العلم ونظریاتھ كانت المالحظة ا •
 اھر بل یستعین باألجھزة المختلفةمالحظة الظو يیكتفي الباحث بالحواس ف ال •
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  التجربة   - ب
                       من جانب الباحث فالباحث یستطیع أن یعدل الظاھرة   تحت الضبط الناتج عن التحكم مالحظة علمیةوھى  -

 أفضل وضع صالح لدراستھا يبحیث تبدو ف
 ولى من البحث بتوجیھ تفكیر الباحث إلى وضع الفروض العلمیة  المرحلة األ يوجھ التجربة فت -
  وضع الفروض العلمیة -٢
 ذھن الباحث عن طریق المالحظة والتجربة  يتتولد ف مبدئیةتعد الفروض العلمیة مجرد أفكار  -

 :مصادر صیاغة الفروض  
 تعتمد الفروض على الخبرة السابقة للباحث -
 فروض على قدرة الباحث على استغالل معلوماتھ السابقة تعتمد ال  -
 قد تأتى الفروض كالھام مفاجئ نتیجة تفكیره المستمر حول الظاھرة التي یدرسھا  -
  بالرغم من أھمیة الفروض إال إن ھناك عدة مساوئ لھا 

 تبتعد بالباحث عن الحقائق الخارجیة ألنھا تعتمد على تخیل العالقات   - أ
 وإھمال باقي الفروض ) تحیز الباحث لفروضھ (   تدعو إلى التحیز   - ب
 تحجب الحقائق وتشوھھا    - ج
 اختبار الفروض    -٣
 تثبت صحتھحد ذاتھ ال قیمة علمیة  لھ مال  يفالفرض ف أھم مراحل البحثوتعد من  -
 یجب أال یتحیز الباحث لفروضھ وان یستبعد الفروض التي ال تؤیدھا النتائج -
 تناقضین فالبد أن یبرھن على خطأ احدھما حتى یتأكد من صدق األخر  إذا وجد الباحث أمامھ فرضین م -
 الوصول إلى التعمیمات العلمیة   -٤
                 فان الفرض الصادق  صحة الفروض دون إن یوجد فرض أخر یناقضھإذا أیدت التجارب والمالحظات العلمیة  -

 . مرحلة القانونینتقل إلى 
  یطلق علیھ قانون القوانینمن عدد القوانین المستقلة فیھ والتوصل قانون واحد  كلما تقدم العلم حاول اإلقالل -
  وضع النظریاتیدعو إلى  فاكتشاف القوانینالمطاف بالعلماء عند وضع القوانین العلمیة  يینتھال  -

  تم بحمد هللا 
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 الثانیة

 خصائص التفكیر العلمي

  عناصر المحاضرة

 لصحیحةاستبعاد المعلومات غیر ا 
 االعتماد على النتائج العلمیة السابقة 
 االعتماد على المالحظة 
 تحویل الكیف إلى كم 
  الموضوعیة 
  التجرید 
  التعمیم 
 التنظیم 
 البحث عن األسباب 
   الشمولیة 
 استبعاد المعلومات غیر الصحیة   
 .لى الحقائققدرتھ على التوصل إ أو یعوقإلى الخطأ  یطھر عقلھ من كل ما یقودهفعلى الباحث أن  -
 االعتماد على النتائج العلمیة السابقة  
 إلضافة متغیرات جدیدةوھناك إمكانیة  مقدمات للبحوث الالحقةونتائج البحوث السابقة  ھي  طبیعة تراكمیةفالعلم لھ  -

 . الجوانب الغامضةوالكشف عن 
 االعتماد على المالحظة  
وتتوقف النتائج   المالحظة الحسیة المباشرةیستمد حقائقھ من  فالباحث  الحسیة كمصدر للمعلومات والحقائق العلمیة -

 .التي یتوصل إلیھا على مدى مطابقتھا للوقائع الخارجیة 
 تحویل الكیف إلى كم  
 .ضبطا كمیاً من حیث ضبطھا لمفھوم  تقدمھا بنفس المقدار التي اختلفت فیھ يوتختلف العلوم ف یعرف بالتكمیمأو ما  -
 الموضوعیة  
  جة الظواھر باعتبارھا أشیاء خارجیة لھا وجود مستقلمعال :وھى -
 تتساوى عالقتھ بمختلف األفراد المشاھدین مھما اختلفت الزوایا التي یشاھدون منھاھو الذي  :والشيء الموضوعي  -
  كما ھي علیھ الكما ینبغي أن تكونتناول الظواھر  يأن یتحرى الباحثون الموضوعیة  ف ویجب  -
   .التي تتسم بالصدق والثبات و األسالیب بالمقاییس و یستعین -
 التجرید  
  شیاءو األأتتمیز بھا الظواھر  ياستنباط الخصائص الت: ویقصد بھ -
   تتحول إلى أفكار أو مفاھیم تدرك بالعقل ال بالحواسبحیث  -
 .واحدعلى أفراد النوع ال ینطبقالوصول إلى معنى عام  من اجلعلى إغفال السمات الجزئیة  یقوم التجریدو -
 التعمیم 
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   إطار البحث فيلم تدخل والتي  الكشف عن القوانین العامة التي تخضع لھا جمیع الحاالت المتشابھةوالتعمیم  -
 دراستھ  في )العینة (  یستعین الباحث ببعض النماذج -
    االنتقال من المعلوم إلى المجھول فيالتعمیمات  وتفید -
 التنظیم  
 بادئ وقواعد فالبحث العلمي عمل منظم یخضع لم -
 البحث عن األسباب  
 حدوث الوقائع ومحاولة التحكم فیھا   لتفسیر اإلنسانمیل فطرى لدى  :وھو -
 الشمولیة 
 یدرس الحوادث  المتكررةوالیقین فالعلم ال یتعلق بالحوادث الفردیة وإنما الشمولیة   -

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة

 االجتماعیة الدراساتالمنھج العلمي في  حدود 

  عناصر المحاضرة

 مقدمھ 
  تعقد المواقف االجتماعیة 
  استحالة إجراء التجارب 
  تعذر الوصول للقوانین 
  بُعد الظواھر االجتماعیة عن الموضوعیة 
 عدم دقة المقاییس االجتماعیة 

  مقدمھ 
إن دراسة الظواھر االجتماعیة  وذھبوا إلىالدراسات االجتماعیة  في العلميتطبیق المنھج عارض بعض العلماء  -

ً  ال یمكن تحقیقھ أمر  بإتباع األسالیب العلمیة الدقیقة  :  فيلبعض األسباب المتمثلة نظرا
 تعقد المواقف االجتماعیة  -١
 استحالة إجراء التجارب  -٢
  تعذر الوصول للقوانین -٣
 بُعد الظواھر االجتماعیة عن الموضوعیة  -٤
  عدم دقة المقاییس االجتماعیة -٥

 :ي سنعرض لھا فیما یليوالت  -
 تعقد المواقف االجتماعیة 
  یرجع تعقد المواقف االجتماعیة إلي: 
 المؤثرات النفسیة واالجتماعیة والثقافیة لعدد كبیر منتخضع الحیاة االجتماعیة  -
  النواحي النفسیة فيیختلفون فیما بینھم  مجموعات متنوعة من اإلفرادتتكون الجماعات البشریة من  -
 یعیشون فیھ  الذي یتأثرون بالوسط االجتماعيم كما أنھ -
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 كالموقع والسطح والمناخ والموارد  للمؤثرات الجغرافیةیخضعون  -
 بالظروف االجتماعیة والثقافیة    نفس الوقت فيیتأثرون كما أنھم  -
   أكثر تعقیداالمترتبة على ھذا التعقید  تصبح المواقفنتیجة لما سبق  -
القرن الحادي  فيالظواھر الطبیعیة  نظرا الن  تسلیما مطلقاً بتعقد المواقف االجتماعیة  مال ینبغي التسلیوالواقع انھ  -

العلماء طوال بفضل الجھود التي بذلھا  أمكن تبسیطھاوقد  غایة في التعقید والغموض فيكانت تبدو  عشر المیالدي
 القرون الماضیة 

  فھمھا أو إدراك حقیقتھایھم أذا صعب عل تبدو للناس معقدةفالظاھرة  التعقید شيء نسبى -
   العلوم االجتماعیة  فياستحالة إجراء التجارب 
العلوم االجتماعیة أمر  فياستخدام التجربة أن العلوم االجتماعیة  فيلمبدأ تطبیق المنھج العلمي  یرى المعارضون -

  مستحیل
 في أمر غیر متوافروھذا ، من جانب الباحث  تقوم على التحدید والضبط والتحكمإن التجارب   وفى نظرھم  -

 الدراسات االجتماعیة  
ثم یتحكم عزلھا عن غیرھا من العناصر  ویعمل علىعناصر الظاھرة التي یرید دراستھا  یقوم الباحث العلمي بتحدید -

ً حتى یمكنھ  فیھا ثابتة ال عوامل الزمان والمكان  على اعتبار أنالظروف المتماثلة مرة أخرى  التوصل إلىصناعیا
 غیر   تت

 في - التجریبي  –فان ھذا المنھج ، الظروف المتماثلة  فيتحدث أن األمور المتماثلة  المنھج التجریبي یعتمد فكرة -
الصورة  وال تتكرر بنفس،  نوعھا فيفریدة الظواھر االجتماعیة  النالعلوم االجتماعیة  فيرأیھم ال یصلح تطبیقھ 

  تطبیقھ فھو عدیم الفائدةإن أمكن  وحتى
   ویجعلھا غیر ذات معنىاالجتماعیة والتاریخیة  یجردھا من داللتھاالمنھج التجریبي  فيالمتبع  ل الظاھرةعز -

 :البحث االجتماعي  فيالرد على موقف المعارضین الستخدام التجربة  
إلى دون أن یسعى اإلنسان  الطبیعة فيتحدث فان ھناك التجارب التي  المعمل فيكما توجد التجارب الصناعیة  -

 تھیئتھا
 أھمیتھا عن التجارب فيال تقل والتي  یتخذھا مادة لتجاربھالحاالت التي یستطیع الباحث إن  التاریخ حافل بكثیر من -

  الباحث العلميالتي یقوم بھا 
 –المیدان االجتماعي  في –ال نستطیع  ألنناالعلوم االجتماعیة  فيالمنھج التجریبي ال یمكن تطبیقھ الرأي القائل بان  -

ُ  ألنھمردود علیھ  فھو قولمرة بعد أخرى  تحقیق الظروف المتماثلة ُث د َ  فيأمور مختلفة التجارب الطبیعیة   فيقد تح
 .  العلوم االجتماعیة فيكما ھو الحال تبدو متشابھة ظروف قد 

  تعذر الوصول إلى قوانین اجتماعیة 
كما  أن الوصول إلي قوانین اجتماعیة دقیقةتماعیة  الدراسات االج فيلمبدأ تطبیق المنھج العلمي  یرى المعارضون -

  أمر بعید المنالالعلوم الطبیعیة  فيھو الحال 
  لعدة أسباب منھا : 
خالل على حالھا  الظروف المتماثلة ال تظلولذا فان  تخضع المجتمعات المختلفة  للتغیر االجتماعي  المستمر   - أ

ً للتعمیمأن یكون  یل المدى یصلحوال یوجد اطراد طوالتاریخیة المختلفة الفترات        أساسا
الحریة التي یتمتع بھا  بسببوذلك  الظواھر الطبیعیةالذي تخضع لھ  لمبدأ الحتمیة الظواھر االجتماعیةال تخضع    - ب

ً  حالتھ النفسیةضوء  في ویستطیع اإلنسان أن یغیر سلوكیاتھسلوكیاتھ  في اإلنسان لذا  للظروف المحیطة بھوتبعا
 لھذا السلوك    مبادئ عامةووضع  ستحیل التنبؤ بالسلوك االجتماعيفمن الم

 ذلك التأثیر المتبادلالعلوم االجتماعیة  في تساعد على التنبؤ الصحیح  التيوضع القوانین  مما یزید من صعوبة   - ج
 ) األسعار والبورصة( ،  الحوادث المتنبأ بھابین و التنبؤبین 

 إلى قوانین اجتماعیة   الرد على القائلین  بتعذر الوصول 
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 الممكن اكتشافھامن  وفق قوانین ثابتةتسیر  كون الظواھر االجتماعیةاالجتماعي مع  ال تتعارض سرعة التغیر -
 والوصول إلیھا 

   عن البحث العلميأن یصرفنا التغیر االجتماعي  ال ینبغي -
الطبیعیة  یخضعون لمؤثرات البیئةوإنما ،  یةال یتصرفون بطریقة عشوائالمجتمعات  فيفاألفراد  مبدأ الحتمیةأما عن  -

ً معیناً واالجتماعیة والثقافیة وھذه المؤثرات   أن یحیدوا عنھال یمكنھم  تجعلھم یسلكون سلوكا
 وإنما یشترط،  مطلقاً أال یكون  شروط القانون العلميفمن  التنبؤات والحوادث المتنبأ بھابین  التأثیر المتبادلأما عن  -

    حالة جدیدةنكون بصدد  فإذا تغیرت الظروفظروف معینة  لحدوثھ  توافر
 بعد الظواھر االجتماعیة عن الموضوعیة 
بالجانب  أن الظواھر االجتماعیة مرتبطةالدراسات االجتماعیة  فيتطبیق المنھج العلمي  یرى المعارضون لمبدأ -

  الذاتي لإلنسان
ً  وال یمكن دراستھا بطریقة موضوعیة  - مع  المجتمعات ویتفاعلون فيأفراد یعیشون االجتماعیون  الباحثون الننظرا

  بما یقومون بدراستھویؤثرون ویتأثرون  أوضاع الحیاة
  یمكن إجمال العوامل التي تبعد الباحثین عن الموضوعیة فیما یلي : 

ً لرأى دون أخرفتجعلھ  نظرة اإلنسان لألمورالتي تؤثر على  الدوافع الخاصة   - أ ً  متحیزا فكاره ألأو متعصبا
 ومعتقداتھ 

یقبلھا وبالرغم من ذلك ، علمي صحیح  لیس لھا أساسالمجتمعات  فيفكثیر من األفكار التي تنتشر   تأثیر العادة   - ب
  تمحیصودون العادة بحكم   األفراد ویسلمون بھا

الذي  عصروال،التي ینتمي إلیھا  والطبقة، االجتماعي الذي یشغلھ الفرد  فالمركز  تأثیر الموقف االجتماعي   - ج
 نتائج الباحث من  تؤثر فیما یصل إلیھقد   ھذه المواقف وغیرھایعیش فیھ ؛ 

ً ،  الحقائقالبحث عن  ال یمكن أن یتجاھل قیمھ أثناءفالباحث االجتماعي  تأثیر القیم   - د للظاھرة التي  ما ینظروكثیرا
  الذي یریدھا علیھبل على الوجھ ھي ال كما یدرسھا 

 الدراسات االجتماعیة  فيالبحث العلمي  فيعسیر التحقق أمر  المطلقة الموضوعیةوالواقع فإن  -
 دون تحیز أو تعصب إظھار الحقائق فيورغبتھ ،  ضمیر الباحثالبحث االجتماعي على  فيوتتوقف الموضوعیة  -

 
 عدم دقة المقاییس االجتماعیة 
العلوم االجتماعیة  التي  خالفعلى  ؤیساعد على التنبالذي  للقیاس الكميتخضع العلوم الطبیعیة  یرى البعض أن -

  الطابع الكیفيیغلب علیھا 
 مستواھاما أو  كشف مقدار وجود صفةبقدرتھ على  یتمیز الطابع الكمي -
 الصفات األخرى  اختالفھا عنومدى  وجود الصفةعن  الطابع الكیفيبینما یكشف  -
بالدور قد مرت  العلوم الكمیةكم أن ،  لظواھرا فيأصیال لیس  الكیفيأو  فالطابع الكميخطیرة  ھذه الصعوبة لیست -

 الوصفي   

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة

 المدخل التكاملي في دراسة المجتمع

  عناصر المحاضرة

 مقدمھ  
 أسس الدراسة التكاملیة  
 أبعاد الدراسة التكاملیة  
 خاتمة  
 مقدمھ  
فھم الظواھر االجتماعیة في مجالھا االجتماعي ة تكاملیة ، فیحاول من الضروري أن یتجھ الباحث االجتماعي وجھ -

وعالقاتھ ،  بأبعاده المتعددة صورة حقیقیة عن الواقع االجتماعي لتكوین  بینھاوعلى أساس التفاعالت القائمة  والثقافي
  .وفي صورتھ الكلیة ، المتشابكة 

 

  أسس الدراسة التكاملیة:  
الترابط بین على أساس  النظرة الكلیة للمجتمعیقوم على  تصوري عضوينموذج  یستند المدخل التكاملي إلى -

 .الظواھر والنظم االجتماعیة 
  :مكونات الظواھر االجتماعیة تتألف من عناصر ثالثة رئیسیة  
 التي تفرض نفسھا على الظواھر المعاني والقیم والمعاییریتمثل في  :العنصر األول.  
 یخضعون لتفاعل اجتماعي تنظمھ المعاني والقیم  – أفراد – مجموعة كائنات بشریةي یتمثل ف: الثاني العنصر

 والمعاییر 
 التي تتجسد بمقتضاھا ما تحملھ المعاني والقیم والمعاییر من  الوسائل واألدوات المادیةیتمثل في و :العنصر الثالث

 . "باألساس المادي للمجتمع" تسمیتھما یمكن  رموز وھو
 مستویات في ثالثة –استنادا إلى مكوناتھا  –لظواھر االجتماعیة یتحقق وجود ا   : 
 القائم في عقل الفرد والجماعة : ولوجيیالمستوى األید 
 ویتحقق في التفاعل االجتماعي والعالقات المتبادلة بین أفراد الجماعة  :المستوى السلوكي 
 ووسائل مادیة  أدواتتمع من األساس المادي للمج یحویھ الذي تجسده كل ما :يالمستوى الماد.  
 لظواھر الحیاة االجتماعیة  الجوانب الرئیسیة 
فیما بینھا  الجوانب الثالثة ترتبطوھذه ) الجانب الثقافي ، والجانب االجتماعي ، والجانب الشخصي(  فيتتمثل  -

  وثیقاً  أعضوی ارتباطاً 
فسیر ظاھرة من ظواھر المجتمع دون أن تأخذ أن أي نظریة تحاول ت: ھامة وھى  نتیجة منطقیة ذلك یترتب عليو  -

  .في االعتبار مكونات المجتمع وعناصر الثقافة والشخصیة تعتبر نظریة قاصرة
ً على ماو  -  يلإوالتصور االجتماعي لطبیعة اإلنسان ،  يلإتستند المجتمع التي  يلإتتأكد النظرة الكلیة سبق  بناءا

 ببناء المجتمع وثقافتھ ارتباطھا و،  ترابط الظواھر االجتماعیة فیما بینھا
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حیث تفتت عناصر المجتمع ، وترجع ظواھر ( :وھي النظریات الذریةالذي یعترى  وھى نظرة تتجنب القصور  -
  ) .الحیاة االجتماعیة إلى عامل واحد فقط

  صورتان ھما  وھيصور ترابط الظواھر االجتماعیة:  
o بین العناصر االجتماعیة  الزماني االقترانيالمكاني أو  التجاورأساسھ :   الترابط الذري للعناصر االجتماعیة والثقافیة

  .المعني تخلق رابطة منطقیة  دون أن تقوم بینھا وحدة فيوالثقافیة 
o  غیره من العناصر  یؤثر كل عنصر منھا فيبحیث  ببعضھا البعض ویتسم بارتباط العناصر: الترابط ألنسقي. 
 ألنسقي فیما یلي  فكرة الترابط "ھندرسون"  یوضح:  
  .یتكون النسق من جملة أجزاء متمیزة   -١
  .بقیة األجزاء ویتأثر بھا  یؤثر فيبحیث أن كل جزء  نوع من االعتماد المتبادلیقوم بین ھذه األجزاء   -٢
 یتألف النسق بصورتھ الكلیة من كل ھذه األجزاء   -٣

توقف المؤسسة عن  : یترتب علیھھذا المجتمع  احتراق مصنع في مجتمع ما كان یتعیش منھ جزء كبیر من سكانف(
لبطالة في المشاریع األخرى التي كانت تقوم بخدمة ا العمل ، تعطل العمال ، انخفاض الدخول ، قلة الطلب ،انتشار

  ).موظفي المصنع المحترق ، یفقد المجتمع قدرتھ على جذب أصحاب العمل والعمال من الخارج 
 أخرى  راً یأخذ الترابط بین الظواھر صو : 
البناء المنھجي من الترابط ضرورة مالئمة  وجود ھذین النوعین، ویترتب على  لسببي والترابط الوظیفياكالترابط  -

  .للعلوم لطبیعة الوقائع االجتماعیة 
  .التصور المتكامل لعناصر الواقع االجتماعي  استخدام األسالیب التي تعتمد علىویتطلب ذلك  -
لي إطار نرد إلیھ إفي الوقت ذاتھ في حاجة  فإننافي حاجة إلى تحلیل الظواھر االجتماعیة لفھمھا ،  بمعنى  أننا إذا كنا -

  .فقدت ھذه العناصر داللتھا ، وھذا اإلطار ھو الذي یتفق وأبعاد الدراسة التكاملیة  وإالالعناصر التي حللناھا 
  أبعاد الدراسة التكاملیة 
،  كوحدة متكاملة متماسكةینظر إلى المجتمع  تصوري عضوي نسقينموذج  لىألن المدخل التكاملي یستند إنظرا  -

  :  فيوالتي تتمثل  فال بد أن تتضمن أبعاد الدراسة جمیع الوقائع االجتماعیة بجوانبھا المتعددة
  :البعد االیكولوجي  -١
غیره من المجتمعات   كل مجتمع عن التي تمیز التعرف على الظروف الجغرافیةمن الضروري عند دراسة المجتمع   -

 التوزیعات السكانیة واألوضاع االقتصادیة واألحوال االجتماعیة والثقافیة السائدة  تلك الظروف على تأثیرومدى 
 : البعد البشري   -٢
أو غیر مباشر بالجانب  ال توجد ظاھرة اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو عمرانیة إال ولھا اتصال مباشر -

  الدیموجرافي
  .في التنظیم االجتماعي القائم  كفیل بأن یحدث تغیرات كبیرة الدیموجرافيتغیر في البناء  وأي  -
حجم السكان ، فئات السن ، توزیع الذكور واإلناث ( :  من حیثالمجتمع  دراسة البناء الدیموجرافي فيلذا ال بد من  -

لسكاني ، نسب الموالید والوفیات ، حجم الھجرة عالقتھا بالموارد االقتصادیة ، معدالت النمو اوالكثافة السكانیة  ،
  .)الداخلیة والخارجیة واآلثار المترتبة علیھا 

  :البعد االجتماعي  -٣
 التي یتألف منھا المجتمع  الجماعات والعالقات والظواھر والنظم واألنساقیتألف من  -
 للوقوف علىالبناء الطبقي ودراسة ، ة دراسة الجماعات الساللیة والثقافی ینبغي لتكوین صورة متكاملة عن المجتمع -

النظم االجتماعیة كما ینبغي دراسة  طبیعة ونوعیة العالقات االجتماعیة السائدة بین مختلف الجماعات والطبقات ،
  وغیرھا والسیاسي واألسري والتربوي كالنظام االقتصادي ؛ األساسیة

  :البعد الثقافي   -٤
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التفكیر  وتجسد طرق ،والمعتقدات والرموز وأنماط القیم وجوانب التكنولوجیا األفكار والعادات  تشتمل الثقافة على -
 مكونات المجتمع   القائم على االتصال بینالتفاعل االجتماعي  من خاللوالسلوك 

سلوك  توجھ وتضبطحیث أنھا ) المادیة والمعنویة( ینبغي أن تتضمن الدراسة التكاملیة للمجتمع كافة الجوانب الثقافیة  -
 فراد في المواقف االجتماعیة المختلفةاأل

شكلھا  األنماط تأخذأنماط منظمة ومتكررة من التفاعل بین الناس ، وھذه  العالقات االجتماعیة عبارة عنكما أن  -
  .من خالل الثقافة  وانتظامھا

  :البعد التاریخي    -٥
عوامل تغیرھا وانتقالھا  ھا للوقوف علىمنذ نشأتالظواھر االجتماعیة  من الرجوع إلى الماضي لتعقبال بد للباحث  -

  .من حال إلى حال 
 خاتمة  
دراسة المجتمع وما فیھ من ظواھر  المنھج العلمي فياستخدام  عدد كبیر من المفكرین في الشرق والغرب إلىدعا   -

  ومشكالت
المالحظة  اد علىواالعتمالمنھج االستقرائي  باستخدام وطالبإلى ذلك  أول من دعا عبد الرحمن بن خلدونكان  -

 والدراسة المقارنة 
استنباط النظریات من الحقائق التاریخیة وتطبیق منھج العلوم الطبیعیة في دراسة  ودعا إلىالتاریخ بفلسفة  فیكواھتم  -

  .الظواھر اإلنسانیة 
  االجتماعیة الظواھرفي دراسة  استخدام المنھج الوضعيإلى  كونتدعا  -
 المنھج االستقرائي في الدراسات االجتماعیة  وطالب بتطبیقھر االجتماعیة بدراسة الظوا  كایمدوراھتم   -
  .یقیة رمبیإدراسة  االجتماعیة والمشكالتالظواھر إلى دراسة  في أمریكا منذ الحرب العالمیة األولىاتجھ العلماء  -
  .دراسة المجتمع وتطویر المناھج القدیمة مناھج جدیدة فيابتكار  علماء االجتماعحاول  -

  تم بحمد هللا 

 الخامسة

 تصنیف مناھج البحث

 عناصر المحاضرة  
 أوال التصنیف حسب الھدف من البحث  
 ثانیا تصنیف المناھج في ضوء عملیة التفكیر  
  ثالثا تصنیف المناھج حسب نوع الدراسات : 
 رابعا تصنیف المناھج على أساس نمط الدراسة وھدفھا  
 أوال التصنیف حسب الھدف من البحث  
 ف البحوث حسب الھدف من إجرائھا إليتصن : 
  :البحوث المسحیة   -١
 وھى البحوث التي تستھدف البحث عن المتغیرات وكیفیة ارتباطھا  -
  لتوفیر المعرفة حول المشكلة عندما یجھل الباحث الكثیر عنھا  ةالمراحل األولى من تناول المشكلوتتم في  -
 : بحث في تكنیكات المنھج  -٢
  م بدراسة المناھج وأدواتھا واألسالیب التي یمكن استخدامھا في دراسة المشكالت والظواھروھى البحوث التي تھت -
  :بحث تطبیقي  -٣



  11الصفحة 

لتوفیر في تناول المشكالت والظواھر وتطبیق المناھج واألدوات  والعملي ميلبالجانب العوھو البحث الذي یھتم  -
   .البیانات الواقعیة حول المشكالت 

  :بحث نقدي اختباري  -٤
الموقف للحسم بین  ویتم إجراؤه،  الختبار مدى صدقھابالدراسة  یتناول فرضا أو مجموعة فروضالبحث الذي  وھو -

  التي تكشف عنھ الدراسة معطیات الواقعوما یستند إلیھ من فروض وبین النظري 
لنوع المناھج  وال یعطي تحدیدا دقیقابین فئاتھ  یتسم بنوع من الخلط والتداخلوالواقع أن مثل ھذا التصنیف  -

 .المستخدمة في علم االجتماع ، وان كان لھ إسھام ممیز في إیضاح أنواع الدراسات 
 :ثانیا تصنیف المناھج في ضوء عملیة التفكیر  

الظاھرة في ضوء  یتم التأكید على وصففي تناول المشكلة ودراستھا ، وفیھ  منطق العملیة العقلیةویستند إلى  -
حول الظاھرة في ضوء التناول  لصیاغة تنبؤات معینةیة الرجوع للماضي ، ثم یجتھد الباحث البیانات المتاحة ، وأھم

  .التجریبي لھا
  تصنیف ھویتني لمناھج البحث:  
  :المنھج الوصفي  -١
، ویؤكد ھویتني  لتفسیرھا تفسیرا كامالویھدف إلى توفیر البیانات والحقائق عن المشكلة أو الظاھرة موضوع البحث  -

  .بمحاولة تفسیرھا للوقوف على داللتھا  مرحلة تجمیع البیاناتة تجاوز على ضرور
  ویذھب ھویتني إلى وجود خمسة نماذج للبحوث الوصفیة تتمثل في:  
            البحث المسحي 
  البحث الوصفي طویل المدى 
             دراسة الحالة 
    تحلیل العمل والنشاط 
 قیة الدراسات والبحوث المكتبیة التوثی 
  :المنھج التاریخي   -٢
  وتفسیر ظواھره ضردراسة الحاویستند إلیھا في  على ظواھر األحداث التاریخیةویعتمد أساسا  -
بالتألیف بین تلك الجزیئات ، ثم یقوم الباحث بعد ذلك  بحث الجزیئات التاریخیة وتحدیدھا كمرحلة أولىحیث یتم  -

 التاریخیة التي یستند إلیھا في تفسیر ظواھر الحاضر للوصول إلى الصورة الكلیة حول الظواھر  عقلیا
  :المنھج التجریبي  -٣
التي تطرأ علیھا في  قیاس التغیرات بھدفتغیرات معلى مجموعة من ال منطق التحكم والسیطرةویستند أساسا إلى  -

 بعضھا بعالقتھا 
 االستدالل االستقرائيوعلى  ، وقائع مضبوطةالقائم على  یعتمد على البحث الدقیقوھذا المنھج عند ھویتني  -

  .التجریبي باستخدام ھذه الوقائع 
 مداخل التفكیر ونماذجھ عند ھویتني:  
 وتتمثل في ) لالرتباط بین نماذج التفكیر والمداخل المنھجیة لدراسة المشكلة( میز ھویتني بین عدد من نماذج التفكیر -
  :المدخل الفلسفي   -١
وال تقف عند مجرد تجمیع  تساعد على فھم المجتمعة الصیاغات النظریة التي وھى تلك الدراسات التي تستھدف إقام -

  البیانات والحقائق
  ةیستھدف تقدم العلم واإلنسانیویرى ھویتني أن ھذا النموذج  -

 

  :المدخل التنبؤي   -٢
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معینة حول  إلى تنبؤات البحوث التي تھدف الوصول ویشملحول المشاكل والظواھر ،  نمط من أنماط التفكیرویمثل  -
 الظواھر واألحداث 

فھم الظواھر والتنبؤ  یشمل أي دراسة تستھدفمن البحث على الدراسات التجریبیة بل  ال یقصر ھویتني ھذا النمط -
  .بھا 

  :المدخل السوسیولوجي  -٣
  ویتناول ھذا النموذج المیادین التي تھم عالم االجتماع وھى:  
 المشكالت االجتماعیة            
 تماعیة النظم االج 
 الطبیعة البشریة                
  الشعوب والجماعات الثقافیة 
  التكوین السكاني والبیئي      
  المجتمع الریفي(المجتمعات المحلیة(  
  السلوك الجمعي 
  التشریع  –االجتماع التربوي :االجتماع علم  میادین وتشمل تكیف وصراع تنطوي علىالعالقات المختلفة التي

 األمراض العقلیة  –الصحة  –الجریمة  –التغیر االجتماعي والتطور االجتماعي  –والمحاكم 
 االجتماعیة ومناھج البحث  النظریات 
  :المدخل اإلبداعي    -٤
) سواء كانت علم أو فن أو أدب (ویتناول العوامل المختلفة التي تحكم عملیات اإلبداع في مجاالت التفكیر المختلفة  -

  اإلبداعتحدید أسس عملیات  بھدف
  ثالثا تصنیف المناھج حسب نوع الدراسات: 
 على  یتسم بالمرونة الشتمالھورغم انھ یبتعد عن مصطلح المناھج بالمعنى المحدد لھذا المصطلح إال انھ  -

  :فئتین أساسیتین من الدراسات ھما 
مثال إذا أردنا ( اقعیةفي تحدیده للحقائق الو لبحث الوصفيل تھضروروتبدو  :الدراسات االستطالعیة الوصفیة  -

  )تحسین التعلیم ، فال بد من التعرف على الظروف الواقعیة التي تعوق ذلك للتوصل إلى الحلول 
ضرورتھ في الكشف عن أسباب المشكالت االجتماعیة تكمن  السببيالبحث  :الدراسات السببیة التي تختبر الفروض  -

  القتراح الحلول لھا
 اس التمییز بین نمط الدراسة وھدفھا رابعا تصنیف المناھج على أس: 
 " ماركیز"یبرز في ھذا االتجاه عدد من علماء المناھج ومنھم  -
  :للمناھج  تصنیف ماركیز -
  ویذھب إلى أن مناھج البحث الرئیسیة تنحصر في المناھج التالیة : 

     االنثربولوجيالمنھج   - أ
 منھج دراسة الحالة   - ب
           المنھج الفلسفي   - ت
 تاریخي المنھج ال  - ث
 المنھج االجتماعي   - ج
 البحث االجتماعي ، كما انھ یحدد بعض األدوات  تالءمیؤكد أن ھذه المناھج وھو  -

    
  في رؤیتھم  وجھة نظر أصحابھا، وتعبر عن  أھم التصنیفات ولیست كلھاینبغي التنبیھ إلى أن ما تم سرده یعتبر

   .المنھجیة للبحث والمنھج واألسلوب واألدوات 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  السادسة

 مراحل البحث االجتماعي وخطواتھ

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
  ً   مراحل البحث االجتماعيأوال

 نھائیةالمرحلة ال - ٣ میدانیة المرحلة ال -٢ المرحلة التحضیریة  -١

 البحث االجتماعي ثانیاً خطوات  

  تحدید المفاھیم والفروض العلمیة - ٢     مشكلة البحث وصیاغتھا  اختیار  -١

  تحدید المنھج أو المناھج المالئمة للبحث - ٤     تحدید نوع الدراسة أو نمط البحث -٣

  تحدید المجال البشري للبحث -٦             تحدید أدوات جمع البیانات -٥

 للبحث  الزمنيتحدید المجال  -٨          للبحث المكانيتحدید المجال  -٧

 تصنیف البیانات وتفریغھا وتبویبھا    -١٠            جمع البیانات من المیدان  -٩

      كتابة تقریر البحث   -١٢          تحلیل البیانات وتفسیرھا  -١١

 مقدمة 
مراحل البحث ترابطا ب ترتبط  التيكل منھا مجموعة من الخطوات في  ثالث مراحل رئیسیةبتمر عملیة البحث  -

فال  ، ھا وحدة متكاملةرعتباابعضویا وثیقا بحیث یفكر الباحث حینما یصمم بحثھ في جمیع المراحل والخطوات 
 بعضھا عن بعض  طبیعة كل بحث تقدیم أو تأخیرنما تقتضي إ، و رتب من حیث األولویةتُ 

  
  ً   مراحل البحث االجتماعيأوال
 : المرحلة التحضیریة  -١
  :م الباحث باختیاروفیھا یقو -
  مشكلة البحث وصیاغتھا -
 وتحدید المفاھیم والفروض العلمیة  -
 یقوم بھا  نوع الدراسة التيتحدید و -
  .واألدوات الالزمة لجمع البیانات   ، في البحث ةھج المستخدماوالمن -
 ) . البشري،والمكاني،والزمني( بتحدید مجاالت البحث كما یقوم -

  
  :المرحلة المیدانیة  -٢
  مجموعة من الباحثین المیدانیینعن طریق  أو بجمع البیانات بنفسھ ھا یقوم الباحثوفی -
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 عمل االتصاالت الالزمة بالمبحوثین  أھم خطوات ھذه المرحلةو -
 ، وإعداد الباحثین المیدانیین وتھیئتھم لعملیة البحث  -
 في المیدان لتذلیل الصعاب التي تعترضھم وتدریبھم واإلشراف علیھم  -
   . ة البیانات المیدانیة والتأكد من صحتھاومراجع  -
  :المرحلة النھائیة  -٣
 وتفسیرھا  وتحلیلھا، وجدولتھا ،وتفریغھا ،بتصنیف البیانات وفیھا یقوم الباحث -
  .التي مرت بھا عملیة البحث  بكتابة تقریر مفصل یشتمل على كل الخطواتثم یقوم   -
  خطوات البحث االجتماعي 
 :    یاغتھا اختیار مشكلة البحث وص -١
  تؤثر في جمیع الخطوات التي تلیھا ألنھا تعتبر من أھم خطوات البحث -
  داللتھا العلمیة أو أھمیتھا المجتمعیةوتكون لھا  تتمیز باألصالة والعمقن یتخیر مشكلة أ ویجب على الباحث -
 مشكلة البحث التي تشتمل علیھا رعیةفتحدید النقاط الرئیسیة وال -
  . حتى یسھل وضع تصمیم منھجي دقیق لدراستھامحددة و في مصطلحات واضحة  مشكلة البحث صیاغة  -

  
  :تحدید المفاھیم والفروض العلمیة   -٢
المفاھیم األساسیة والمصطلحات العلمیة المرتبطة بموضوع أن یحدد الباحث بدقة  بعد اختیار المشكلةمن الضروري  -

  أساس علمي سلیمإلجراء بحثھ على  الدراسة
من قبل ووصلوا فیھا إلى درجة من  المیادین التي ارتادھا الباحثینوخاصة في  إلى خطوة وضع الفروضینتقل ثم  -

  التطور العلمي
التي  استنباط الفروضتساعد على  بدراسات استطالعیةمن أن یقوم الباحث  المیادین التي ال تزال جدیدة فال بأسأما  -

  ھا في بحوث تالیةرابیمكن أخت
  :اسة أو نمط البحث تحدید نوع الدر -٣
  الھدف الرئیسي للبحثلدى الباحث وعلى أساس  مستوى المعلومات المتوفرةعلى أساس  یتحدد نوع الدراسة -
  القیام بدراسة استطالعیةاضطر الباحث إلي  جدیداإذا كان میدان الدراسة  -
تقریر خصائص لراسة وصفیة أمكن القیام بدعن طریق الدراسات السابقة في المیدان  محدداً إذا كان الموضوع  -

 الظاھرة 
  . بدراسة تجریبیة للتحقق من صحة الفروض العلمیةاستطاع الباحث أن یقوم  أكثر دقة وتحدیداوإذا كان المیدان  -
  بنوع الدراسةیرتبط  وضع الفروضویالحظ أن  -
إذا كانت المعلومات  ضاتتضمن فروقد  الدراسات الوصفیةحین أن  في،  تخلو من الفروض فالدراسات االستطالعیة  -

بحیث  من الضروري أن تتضمن فروضا دقیقة ھنإف الدراسات التجریبیة، أما  تمكنھ من ذلكالمتوفرة لدى الباحث 
  محاولة التحقق من صحتھابعد ذلك حول  تدور الدراسة

 
  :تحدید المنھج أو المناھج المالئمة للبحث   -٤
 التي یتبعھا الباحث في دراسة المشكلة موضوع البحث  الطریقة أو الكیفیة: یشیر مفھوم المنھج إلى -
  . كیف؟ وھو یجیب على الكلمة االستفھامیة  -
المسح االجتماعي ، والمنھج التاریخي ، ومنھج دراسة الحالة ، :  من المناھج التي تستخدم في البحوث االجتماعیة -

  .والمنھج التجریبي 
  :یانات أو األدوات الالزمة لجمع الباألداة تحدید  -٥
  .الوسیلة التي یجمع بھا الباحث البیانات التي تلزمھ  :إلى األداةیشیر مفھوم  -
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 جمع البیانات أو تفریغھا  لإلشارة إلى الوسیلة المستخدمة في األداةمفھوم المشتغلون بمناھج البحث ویستخدم  -
  ..وسائل جمع البیانات علىفي ھذا المجال  األداةمفھوم غیر إننا نقصر   -
المالحظة ، واالستبیان ، والمقابلة ، :  من بینھاعددا كبیرا من أدوات جمع البیانات  غالبا ما یستخدم الباحثو  -

ومقاییس العالقات االجتماعیة والرأي العام ، وتحلیل المضمون ، باإلضافة إلى البیانات اإلحصائیة على اختالف 
  أنواعھا

تصلح في بعض ؛ فبعض أدوات البحث  على عوامل كثیرةالبیانات لجمع  زمةالویتوقف اختیار الباحث لألداة ال -
  المواقف واألبحاث عنھا في غیرھا

 عند جمع معلومات تتصل بسلوك األفراد الفعلي نحو موضوع معین  المالحظة المباشرةیفضل استخدام مثال   -
یرفض المبحوثین اإلجابة على قد  مثال:  وسیلة على وسیلة أخرىفي تفضیل  موقف المبحوثین من البحثوقد یؤثر  -

  یتعین استخدام المالحظة في جمع البیاناتأسئلة الباحث ، ومن ثم 
 من جمیع نواحیھا  أكثر من أداة حتى یدرس الظاھرة، وقد یعتمد على  الباحث على أداة واحدة لجمع البیاناتقد یعتمد  -
  :تحدید المجال البشري للبحث   -٦
یتكون مجتمع ، وفي بعض األحیان  یتكون من جملة أفراد أو عدة جماعاتقد  الذي بتحدید مجتمع البحثوذلك  -

  . ویتوقف ذلك على المشكلة موضوع الدراسةأو وحدات اجتماعیة ، ،  أو مزارع ، مصانع البحث من عدة
البحث ،  لجمیع المفردات التي تدخل في بدراسة شاملةولما كان من العسیر في كثیر من البحوث االجتماعیة القیام   -

  .ال یجد وسیلة سوى االكتفاء بعدد محدد من الحاالتفأن الباحث 
 : تحدید المجال المكاني للبحث  -٧
 وذلك بتحدید المنطقة أو البیئة التي تجرى فیھا الدراسة  -
  :تحدید المجال الزمني للبحث  -٨
تتكون منھم عن األشخاص الذین  عیةبدراسة استطالالقیام  ویتطلب ذلكالذي تجمع فیھ البیانات  بتحدید الوقتوذلك  -

  منھم المناسب لجمع البیانات العینة لتحدید الوقت
  :جمع البیانات من المیدان  -٩
 یجب أن تتوفر لدى جامعي البیانات  -
 الخبرة والدرایة الكافیة بالبحوث المیدانیة   -
 صرف واللباقة تكون لدیھم من القدرات والمواھب الشخصیة ما یؤھلھم لجمع البیانات كحسن الت -
 .  البحث بصفة خاصةومجتمع  بالمجتمع بصفة عامةببعض القضایا االجتماعیة الخاصة  إلماموأن یكون لدیھم  -
 من الضروري أن یقوم الباحث  و -
 قبل النزول إلى المیدان  بتدریب جامعي البیانات -
 .لیكون مرجعا لجامعي البیانات  طبع دلیل للعمل المیدانيب  -
 حث استجابة المبعوثین وتعاونھم مع جامعي البیانات ، فان من الضروري أن یقوم لكي یضمن الباو -
  البحث بتھیئة المبحوثین بموضوع -
  توعیة لھم عن طریق وسائل اإلعالموعمل  -
  .التي یمكنھا تھیئة المناخ المالئم لجمع البیانات  بالھیئات المسئولةاالتصال و -
من  للوقوف على ما یعترضھمأثناء جمع البیانات  على الباحثین المیدانیینباإلشراف أن یقوم الباحث  الضروريومن  -

  .البیانات  والتأكد من صحةبأول ،  صعاب لتذلیلھا أوالً 
 :  تصنیف البیانات وتفریغھا وتبویبھا   -١٠

  .یتیح وضوح الخصائص الرئیسیة  یصنف البیانات في نسق معینعلى الباحث أن  بعد مراجعة البیانات   -
جمیع الفئات بحیث توضع  عملیة یھدف الباحث من ورائھا إلى ترتیب البیانات وتقسیمھا إلى فئات: تصنیفوال -

 المتشابھة في فئة واحدة 
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عدد وھو ما یتوقف على  بالطریقة الیدویة أو اآللیةإما  یفرغ البیاناتعلى الباحث أن  االنتھاء من التصنیفوبعد  -
 االستمارات التي جمعھا الباحث 

  . جداول بسیطة أو مزدوجة أو مركبةعملیة تبویب البیانات في  تبدأ تفریغ البیانات وإحصاء االستجاباتد وبع -
  :تحلیل البیانات وتفسیرھا    -١١

لیھا ، إللبیانات التي تم التوصل  صورة وصفیة دقیقة إلعطاء الضروري بعد جدولة البیانات تحلیلھا إحصائیامن   -
  المختلفة اإلحصائیة سالیب باألفي ذلك  الباحث ویستعین

العوامل المؤثرة یكشف عن  حتى النتائج التي حصل علیھایفسر الباحث  یجب أن اإلحصائيوبعد االنتھاء من التحلیل  -
  في الظاھرة المدروسة

  .حث لیھا الباإالتي توصل  للحقائق  فائدة وبدون التفسیر المن الظواھر ،  والعالقات التي تربط بینھا وبین غیرھا  -
    - كتابة تقریر البحث     -١٢

 يلإوبھذه الخطوة یستطیع الباحث أن ینقل عن البحث ،  خطوة كتابة التقریر تبدأ بعد االنتھاء من تفسیر البیانات -
  لیھ من نتائجإالقراء ما توصل 

التي أمكن  ئجوثیقة بالنتااالقتراحات والتوصیات التي خرج بھا من البحث ولھا صلة  كما یستطیع أن یقدم بعض  -
 لیھا إالتوصل 

التي أسفرت عنھا  الربط بین ما توصل إلیھ من نتائج وبین ما یقترحھ من حلول للمشكالتفي  وتتجلى مھارة الباحث  -
  .الدراسة بدون مبالغة 

للخطوات  زمنیاً  برنامجاً ، وأن یضع الباحث  الوقت والتكالیفمن  یسیر البحث وفقا لحدود معینةأن  من الضروري -
  سبیل الحیطةمن الوقت على  %٥ وإضافةالعوامل التي قد تعوق سیر العمل  مراعاةمع الخاصة بكل مرحلة 

 التي یتطلبھا البحث  عمل حسابا لكل النفقاتعلى الباحث  عن تقریر المیزانیة فیجبأما  -
بطاقة أو جدول عداد إیمكن في حدود الوقت والمال المخصص لكل مرحلة من مراحل البحث  ولضمان سیر العمل -

، وما  أثناء التنفیذ موضحا فیھ ما تم تنفیذه بكل خطوة من خطوات البحثویمأله الباحث  یتضمن خطوات البحث
  .استغرقھ تنفیذ كل خطوة من وقت ونفقات 

  تم بحمد هللا 
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 سم هللا الرحمن الرحیمب

 السابعة

 إعداد خطة البحث

  رةعناصر المحاض

 إعداد خطة البحث  
 مقدمة عامة                            
 تحدید أھداف البحث  
           تحدید البناء النظري للبحث   
  تحدید المفاھیم والفروض المستخدمة في البحث 
  تحدید اإلجراءات المنھجیة للبحث      
  تحدید طرق التحلیل اإلحصائي للبیانات 
  تحدید طریقة عرض البیانات            
  تحدید نوع التفسیرات الممكنة 

 نموذج لخطة بحث 
 إعداد خطة البحث  
  طار التصوري لمشروع البحثإلاوضع خطة مقترحة تكون بمثابة :  ترتبط بعملیة التصمیم المنھجي للبحث -
إلقرارھا تمھیدا  األستاذ المشرف على الرسالةعلى عدد من المتخصصین أو على  "حلقة بحث"وغالبا ما تعرض في  -

  .أو إلدخال التعدیالت علیھا 
 نعرض لھا فیما یلي نقاط  عدة وینبغي أن تشتمل الخطة المقترحة على: 
 مقدمة عامة  

التي  النقاط األساسیة والفرعیةیحدد ل للتطور التاریخي لدراسة المشكلة والدراسات السابقةویعرض فیھا الباحث   -
 .یرغب في دراستھا 

 تحدید أھداف البحث  
 : تنحصر أھداف البحث في ھدفینوغالبا ما  -

  أحدھما علمي 
  واآلخر عملي 

 كاختبار إحدى النظریات القائمة أو إضافة متغیرات جدیدةتقدیم إضافات نظریة إلى العلم  : ویقصد بالھدف العلمي -
 إلى نظریة قائمة 

على العوامل المؤدیة إلیھا والنتائج  دراسة مشكلة تواجھ األفراد أو المجتمعات للتعرف : الھدف العملي فیقصد بھ -
  تقدیم حلول علمیة تساعد في القضاء على المشكلةو المترتبة علیھا  

  . یتعذر إقامة الفواصل بین الجوانب العلمیة والعملیة في البحثحیث  یجمع البحث الواحد بین الھدفینوكثیرا ما  -
  تحدید البناء النظري للبحث 

وتوجیھ المالحظات  - موجھات ال غنى عنھا في ترشید البحوث ت والمداخل التصوریة تعتبر النماذج والنظریا -
 .  وتفسیر وقائع الحیاة االجتماعیة - ووضع الفروض  - وصیاغة القضایا



  18الصفحة 

یستمد منھ مفاھیمھ والذي  یحدد الباحث من البدایة البناء النظري الذي یعتمد علیھ في توجیھ البحثلذا ینبغي أن  -
  تفسیر النتائج التي یتوصل إلیھایستند إلیھ في  والذي وفروضھ

  تحدید المفاھیم والفروض المستخدمة في البحث 
، وال بد من إلمام الباحث  النظري للبحث طاریحدد المفاھیم ویصوغ الفروض في ضوء اإلیستطیع الباحث أن  -

باط الفروض وصیاغة القضایا بطریقة تحدید المفاھیم واستنالذي یدرسھ حتى یتمكن من  بالجوانب النظریة للموضوع
  .علمیة 

  تحدید اإلجراءات المنھجیة للبحث:  
،  صحة فروض البحث، والتحقق من  تحدید المناھج التي یرى الباحث أنھا تصلح لدراسة المشكلةویقتضي ذلك  -

  األدوات التي یمكن استخدامھا لجمع البیاناتوكذلك 
 :  حث الثالثةالتحدید الواضح لمجاالت البفضال عن  -

 البشري  
 والمكاني  
  .والزمني  

  تحدید طرق التحلیل اإلحصائي للبیانات:  
تحلیل البیانات التي یمكنھ االستفادة بھا في  المقاییس واالختبارات اإلحصائیةمن الضروري أن یحدد الباحث  -

  كمقاییس النزعة المركزیة والتشتت واالرتباط واختبارات داللة الفروق
وعلى  أخذت منھ العینةالذي  تحدید الدرجة التي تعمم بھا نتائج البحث على المجتمعق  ھذه المقاییس یمكن وعن طری -

 .غیره من المجتمعات 
  :تحدید طریقة عرض البیانات  

الرسوم البیانیة ، والتي من بینھا  تحدید الطرق التي یمكن استخدامھا في عرض نتائج البحثعند إعداد الخطة ینبغي  -
  خطیة والمصورة والخرائط والجداول اإلحصائیةال
  تحدید نوع التفسیرات الممكنة:  

  تفسیر البیانات وتعمیمھا بعد جمعھایتجھ البحث العلمي إلى   -
  ال یتجاوز التفسیر مداهبحیث  نتائج البحثوالتي تتمشى مع  نوع التفسیرات المقترحةلذا ینبغي أن یحدد الباحث  -
  .التي یستخدمھا الباحث في توجیھ البحث  نماذج والنظریات والمداخل التصوریةإطار الویتم ذلك في  -
  نموذج لخطة بحث 
  "بالقاھرة   الدكروريبوالق النمو الحضري وآثاره االجتماعیة في منطقة : "البحث  -
 لى التعرف علیھا فیما یلي إالنقاط التي یھدف البحث  وتنحصر:  
 في ھذا  محاولة التعرف على صور الھجرة من الریفید مصادر النمو السكاني مع تركیب السكان في المنطقة ، وتحد

  .النمو 
  النمو العمراني في المنطقة وتحدید مناطق التركز السكاني.  
  الحالة األسریة               
  الحالة االقتصادیة 
  الحالة التعلیمیة               
  الحالة الدینیة 
  الحالة الصحیة               
 الترویح وشغل أوقات الفراغ  
 المشكالت االجتماعیة األساسیة بالمنطقة  
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  ویمكن تحدید أھداف البحث فیما یلي:  
 الظواھر والنظم االجتماعیة، وتكوین صورة متكاملة عن  يبوالق الدكرورلمجتمع  المالمح األساسیةالتعرف على  -١

  .جوانب التي یكشف عنھا البحث في ال لتكون أساسا لدراسات متعمقةالسائدة بالمجتمع 
والمقارنة في مختلف جوانب الحیاة الجتماعیة ،  تعمیمات متعلقة باآلثار التي تحدثھا عملیات التحضرالوصول إلى   -٢

  . المجتمعات الغربیةفي  بین الحقائق التي یكشف عنھا البحث وبین النتائج التي أسفرت عنھا البحوث السابقة
لھا والتعرف على  إیجاد الحلول العلمیةومحاولة  يبوالق الدكروربمنطقة  االجتماعیة الوقوف على المشكالت  -٣

  المشكالت االجتماعیة المصاحبة لظاھرة التحضر عموما
  بمؤشرات تفید في وضع السیاسة االجتماعیة للدولة والنھوض بالمجتمعات المحلیةثم الخروج   -
 وصفیة :  نوع الدراسة -٤
 سح االجتماعي بطریق العینة الم:  المنھج المستخدم -٥
  :وسائل جمع البیانات   -٦
 :البیانات والنشرات اإلحصائیة    - أ
 ومن أھمھا : 
 إحصاءات السكن والموالید والوفیات 
  وإحصاءات الصحة 
  وإحصاءات األمن والخدمات االجتماعیة  

   . البیانات المطلوبة وفقا للنقاط المحددة في البحثاستمارة مقابلة تجمع بمقتضاھا     - ب
 عامین :  الفترة الزمنیة المحددة للبحث -

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثامنة

  منھج المسح االجتماعي

    عناصر المحاضرة

 مفھوم المسح ً                       أوال
  ًة المسحأھمی: ثانیا  
  ًأنواع المسوح االجتماعیةثالثا                           
  ًح االجتماعي موضوعات المس:  رابعا 
  ًيأدوات البحث المستخدمة في المسح االجتماعخامسا     
  ًخطوات المسح االجتماعي:  سادسا  
  المسح االجتماعي  إلىالنقد الموجھ سابعا 
  مفھوم المسحأوال   
 :المسح االجتماعي بأنھ ویعرف -

  “ الدراسة العلمیة لظروف المجتمع وحاجاتھ بقصد تقدیم برنامج لإلصالح االجتماعي"
 :ویعرف أیضا بأنھ  -
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بقصد  – سواء أكان مجتمع الجیرة أو القریة أو الدولة –دراسة للظروف االجتماعیة التي تؤثر في مجتمع معین "
  ".یمكن االستفادة بھا في وضع وتنفیذ مشروعات لإلصالح االجتماعي الحصول على بیانات ومعلومات كافیة

 :االجتماعي بأنھبولین یونج المسح  عرفت -
  دراسة للجوانب المرضیة لألوضاع االجتماعیة القائمة في منطقة جغرافیة محددة 

   لھا داللة اجتماعیةوضاع وھذه األ
  يتقدیم برامج لإلصالح االجتماع، وذلك بقصد  ویمكن قیاسھا ومقارنتھا بأوضاع أخري یمكن قبولھا كنموذج 

 :ویعرف ھویتني المسح االجتماعي بأنھ -
  قریر وتحلیل وتفسیر الوضع الراھن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بیئة معینة محاولة منظمة لت" 

   ینصب على الموقف الحاضر ولیس على اللحظة الحاضرةوھو 
وخاصة  لالستفادة بھا في المستقبل، وذلك  یھدف إلى الوصول إلى بیانات یمكن تصنیفھا وتفسیرھا وتعمیمھاكما أنھ 

   " . العلمیة األغراضفي 
 التعریفات السابقة لمفھوم المسح على أنھ  اتفقت:  
  الدراسة العلمیة للظواھر الموجودة في جماعة معینة وفي مكان معین.  
  یتناول أشیاء موجودة بالفعل وقت إجراء المسح ولیست ماضیةحیث أنھ  ینصب على الوقت الحاضرأنھ .  
  مة لمحاولة النھوض بھا ووضع خطة أو برنامج إذ یحاول الكشف عن األوضاع القائ یتعلق بالجانب العلميأنھ

  .لإلصالح االجتماعي 
 ثانیا أھمیة المسح  
على  أجریت بحوث كشفیةحیث یلجأ إلیھا الباحث بعد أن تكون قد  ذات فائدة نظریةتعتبر المسوح االجتماعیة  -

 . الظاھرة موضوع الدراسة
ومعرفة الباحث ،  من نتائج أسفرت عنھ الدراسات السابقةمقدار ما للدراسات المسحیة على  األھمیة النظریةتتوقف  -

  .بالظاھرة المدروسة
  .هوتوفیر الرعایة ألفراد المجتمعتنمیة التي تستھدف  عملیات التخطیط القومي: في  یستفاد بالمسح االجتماعي -
وتقدیر ا على المجتمع ومدى تأثیرھ ، دراسة المشكالت االجتماعیة القائمة: دائما في  یستفاد بالمسح االجتماعي -

  .التي یمكن استخدامھا في عالج المشكالت ، ثم اقتراح الحلول لھا اإلمكانیات الموجودة
  .نحو مختلف الموضوعات  قیاس اتجاھات الرأي العام: في  یستفاد بالمسح االجتماعي -
 ثالثا أنواع المسوح االجتماعیة : 
  :إليتصنف المسوح  من ناحیة الدراسة  - أ

 ة والصحیة یوھي التي تعالج عدة أوجھ من الحیاة االجتماعیة كدراسة الجوانب السكانیة والتعلیم :لعامة المسوح ا
  .كان حجمھ والزراعیة في مجتمع معین أیاً 

  والصحة أو الزراعة أو أوھي التي تھتم بنواحي خاصة محددة من الحیاة االجتماعیة كالتعلیم  :المسوح الخاصة
  .الصناعة 

 :  یة المجال البشري من ناح    - ب
  :تصنف المسوح االجتماعیة من ناحیة المجال البشري في مجموعتین ھما -
وھي التي تقوم بدراسة شاملة لجمیع مفردات المجتمع أي عن طریق الحصر الشامل ، وھذه  :المسوح الشاملة  -١

  ).وإمكانیات طائلة  -  تحتاج إلى وقت طویل –كثیرة التكالیف ( المسوح 
وھو الذي یكتفي فیھ بدراسة عدد محدد من الحاالت أو المفردات في حدود الوقت والجھد  :طریقة العینة المسح ب  -٢

  .واإلمكانیات المتوفرة لدى الباحث ، وھذا النوع ھو الغالب استخدامھ بین الباحثین 
 

  :من الناحیة الزمنیة    - ج
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  :تنقسم المسوح إلى ثالثة أنواع  -
 في التجربة  اختبارهر المراد أي قبل إدخال العنص :قبلیة  
  .خال العنصر دأي بعد إ :بعدیة  
 .بعمل عدة قیاسات لمعرفة مدى تأثیر العنصر المراد اختباره  الباحث قومیأي أثناء التطبیق  :دوریة  
 رابعا  موضوعات المسح االجتماعي  
 الحال في الماضي كما كان أحوال الطبقات الفقیرةلم تعد المسوح االجتماعیة تدور حول دراسة  -
  معظم الظواھر والمشكالت االجتماعیةلتشمل نما تعددت موضوعات المسح إو -
  ویمكن إجمال موضوعات المسح فیما یلي:  
عدد األبناء ، (من ناحیة  وتشمل الدراسة معرفة حال األسرةلمجموعة من الناس  الخصائص الدیموجرافیةدراسة   -١

  ).لمعلومات السكانیة وغیرھا من ا، والسن ،ودرجة الخصوبة 
دخل األفراد ، ومستویات (من الجماعات ، ویشمل ذلك معرفة الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة لجماعة دراسة   -٢

المعیشة ، دراسة أوجھ النشاط المختلفة ، مدى اإلقبال على برامج اإلذاعة والتلیفزیون والتردد على األندیة ، 
  .) یقرؤونھاالجرائد والمجالت التي 

  .دراسة الجوانب الثقافیة المرتبطة بالعادات والتقالید والمعاییر السلوكیة  -٣
  .دراسة آراء الناس واتجاھاتھم ودوافع سلوكھم   -٤
 خامسا أدوات البحث المستخدمة في المسح االجتماعي  
  یستعین القائم بالمسح االجتماعي بمعظم األدوات المستخدمة في البحوث االجتماعیة.  
 وخطة المسح ، ومداه ، ونوع المعلومات المطلوبة موضوع الدراسة ،(ختیاره لألداة على یتوقف ا.(  
  والمقابلة ، االستبیان  المالحظة ،(شیوعا في المسح االجتماعي   األدواتمن أكثر. (  
  سادسا خطوات المسح االجتماعي : 
  ) رسم الخطة وتتضمن ھذه الخطوة ما یلي ) أ:  

  . البحث الرئیسیة والفرعیة التي یشتمل علیھا النقاطلمسح وتحدید تحدید الغرض من ا .١
  .تحدید المفاھیم المستخدمة في البحث  .٢
  .تحدید األدوات الالزمة لجمع البیانات  .٣
  والزمانيالبشري ، والمكاني ، : حدید مجاالت البحث ت .٤
  .تقدیر المیزانیة، وكذلك إعداد دلیل للعمل المیداني  .٥
  ) انات من المیدان وتتضمن ھذه الخطوة ما یلي جمع البی) ب:  

 إعداد التعلیمات للباحثین المیدانیین  .١
  .تدریب باحثي المیدان  .٢
 ، وإعداد المجتمع لعملیة المسح  بالمبحوثیناالتصال  .٣
  مشرف لكل منطقة اإلشراف على أعمال الباحثین المیدانیین إما عن طریق الباحث نفسھ أو بتعیین .٤
  .ت التي تجمع یوما بعد یوم حتى یمكن تالفي األخطاء المیدانیة مراجعة البیانا .٥
  ) خطوات تحلیل البیانات ) ج             : 

 بطریقة منظمة تساعد على سھولة تبویبھا وتسجیلھا ، صحتھا مراجعة البیانات التي جمعت للتأكد من  .١
  .ت النھایات المفتوحة حتى یمكن جدولتھا تصنیف البیانات بتقسیمھا إلى مجموعات متجانسة خاصة في األسئلة ذا .٢
ترمیز البیانات في كل صحیفة ؛ أي تحویل البیانات الوصفیة إلى بیانات رقمیة ، واختیار الرموز مع األخذ في  .٣

  .االعتبار ما إذا كان الجدولة ستتم بالید أو بواسطة اآلالت اإلحصائیة 
  .مراجعة الترمیز  .٤
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  .لي اإلشراف على عملیة التصنیف اآل .٥
  .جدولة البیانات الكمیة ، وحساب النسبة المئویة  .٦
  .لتحلیل اإلحصائي للجداول ا .٧
  ) عرض البیانات وكتابة التقریر ) د:  

  یسجل الباحث النتائجیجب أن ،بعد أن تنتھي عملیة التحلیل اإلحصائي .١
  دالة أم ال اإلحصائیة ما إذا كانت الفروق یجب على الباحث أن یقرر .٢
 حث أن یوضح المدى الذي یمكن الذھاب إلیھ في التعمیم من النتائج إلى مواقف أخرى مشابھة لموقف البحث على البا .٣
على المعنى الحقیقي الذي  منھ یستطیع القارئ أن یتعرف بشكلصاغ النتائج تیجب عند كتابة التقریر النھائي أن  .٤

   .تنطوي علیھ النتائج واألرقام 
 ج المسح االجتماعي سابعا  النقد الموجھ إلى منھ : 
  محدود في مدى االعتماد علیھبالرغم من فوائد المسح الكثیرة التي سبق ذكرھا ، فأن المسح االجتماعي  -

  لألسباب اآلتیة:  
 ضیق ى ال بد من توجیھ عدد كبیر من األسئلة للمبحوثین ، وقد یؤدي ذلك إل جمع بیانات كمیة عن بیئة من البیئاتل

 . مع الباحثین  الناس وعدم تعاونھم
  كافیة لمعرفة حاجات علیھا الباحث  قد ال تكون البیانات التي یحصل على عدد محدد من األسئلة االقتصاروفي حالة

  .البیئة ومشكالتھا 
 نتائج المسح ال یمكن االعتماد علیھا، فإذا كان العدد قلیال فإن  تتوقف أھمیة المسح على عدد أفراد العینة  

  . ة ناقصة عن الجماعة أو الظاھرة المراد دراستھاصورتعطي  ألنھا
 الربط بین على  التي تعتمد الدراسات التطوریةال یصلح في فإنھ  نظرا ألن المسح یرتكز على دراسة الحاضر

  .الماضي والحاضر 
 على السواء  النظري والعملي تتضمن الجانبین على الرغم من أن المسوح الحدیثة، 

  .     تعمیمات واسعة أو الوصول إلى نظریات علمیةفي إصدار  یصعب االعتماد على المسحإال أنھ  

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  التاسعة

 منھج تحلیل المضمون

  عناصر المحاضرة

  منھج تحلیل المضمون 
  مفھوم وسمات تحلیل المضمون ً        أوال
  ثانیاً استخدامات تحلیل المضمون 
  وحدات تحلیل المضمون ثالثا       
 رابعاً خطوات تحلیل المضمون  
  خامساً ممیزات تحلیل المضمون       
 سادساً عیوب تحلیل المضمون  
 سابعاً عوامل نجاح تحلیل المضمون  
 أوال مفھوم وسمات تحلیل المضمون 
  مفھوم تحلیل المضمون -أ  
الذي یستھدف الوصف الموضوعي المنظم أسلوب البحث :  تحلیل المضمون بأنھ عبارة عن" برلسون"عرف  -

  .الكمي لمحتویات االتصال الظاھرة  
 سمات تحلیل المضمون  -ب 

 اتجاه تحلیل المضمون لوصف محتوى مادة االتصال  .١
  أال یشغل الباحث نفسھ إال بما ھو ظاھر من مادة االتصال .٢
 ضرورة أن یتسم تحلیل المضمون بالموضوعیة .٣
  ادة االتصال بطریقة منظمةضرورة أن یتم تحلیل مضمون م .٤
 عن مختلف البیانات المتوافرة باستخدام تحلیل المضمون التعبیر كمیاضرورة أن یتم  .٥

تمكن من التعامل معھا  بطریقة رقمیةالمختلفة  رصد مدى التكرارات المتضمنة في فئات التحلیلوھذا یتطلب  -
 االتصال ومحتویاتھ  نسبي ألي من صورخاصة فیما یتعلق بقیاس معدالت التركیز الإحصائیا فیما بعد 

  ثانیا استخدامات تحلیل المضمون 
  من حیث تحدید سمات المضمون -١
 :یمكن أن یضم ھذا النمط دراسات -
 تعني بوصف اتجاھات مادة االتصال  
  لتحلیل وسائل الدعایة 
  لقیاس مدى اإلقبال على قراءة مواد االتصال 
 یاتھ للمقارنة بین وسائل االتصال وبین مستو 
 الكتشاف سمات األسلوب المستخدم في الكتابات األدبیة.  
  من حیث أھداف عارضي مواد االتصال و اإلجراءات التي اتخذوھا -٢
   یرى برلسون أن ھذا النمط  من الدراسات یمكن أن یسعى إلى   : 
  التعرف على أھداف وسمات مقدمي مواد االتصال 
  أطراف االتصال  جماعاتالحالة السیكولوجیة لألشخاص والتحدید 
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  الكشف عن أسالیب الدعایة الكامنة في مواد االتصال 
  األمن القومي وأھدافھخدمة أغراض  
 من حیث جمھور البحث وآثار االتصال  -٣
  الكشف عن اتجاھات الجماعات أو الجماھیر المستھدفة من مواد االتصال ومعرفة اھتماماتھم وقیمھم 
 حتواه مضمون االتصال ذاتھ بالنسبة لھم الكشف عن بؤر االھتمام فیما ا 
  وصف االستجابات السلبیة لوسائل االتصال وآثارھا على جمھور االتصال سلبا وإیجابا 
  ثالثا وحدات تحلیل المضمون 
  الكلمة : 
ھنا ینسحب على " الكلمة"فمفھوم (  كوحدة تعتبر أصغر الوحدات التحلیلیة المستخدمة في تحلیل المضمونالكلمة  -

 ) لجمل أو المقاطعا
 السیما السیاسیة أو األیدیولوجیة منھا  كوحدة للتحلیل عندما یراد الكشف عن بعض المفاھیم الراسخةتستخدم الكلمة  -
 على تحدید األلفاظ أو الكلمات الرئیسیة –من خالل الدراسات األدبیة  –عندما یراد التعرف وتستخدم الكلمة أیضا  -

 المستخدمة في األدب 
 عالموضو:  
التي یرتكز علیھا  باعتباره فكرة تدور حول مسألة ما یعتبر في رأي الكثیرین من أھم وحدات التحلیلالموضوع  -

 تحلیل المضمون 
  في مادة االتصال اعتبار أنھ یكشف عن مختلف اآلراء واالتجاھات األساسیةیكتسب الموضوع تلك األھمیة على  -
 تتضمن تلك الموضوعات أفكاراً ، حیث  ل بتنوع مواد االتصال ذاتھاكوحدة للتحلی"الموضوع "تتنوع استخدامات  -

 الخ ...اجتماعیة أو اقتصادیة أو قانونیة 
  الشخصیة : 
تستخدم كوحدة للتحلیل وخاصة عند تحلیل محتوى القصص والدراما الشخصیة سواء كانت تاریخیة أو خیالیة  -

 األساس الصالح لتحلیل الشخصیةھي ككل  أن القصة، مع مراعاة  وتواریخ الحیاة والسیر
 المفردة     : 
  أكثر وحدات تحلیل المضمون انتشاراتعد المفردة  -
  "الوحدة الطبیعیة المستخدمة في إنتاج أو إبداع مادة االتصال ": ھي یقصد بالمفردة -
  إلخ...لیفزیونیا أو فیلما خطابا أو مقالة أو حدیثا أو قصة أو برنامجا إذاعیا أو تیرى العلماء أن تلك المفردة قد تكون  -
  معاییر المساحة والزمن:  
عدد سطور :مثل  من خالل تقسیم مضمون االتصال إلى وحدات مادیةتسھم معاییر المساحة والزمن في التحلیل  -

أو عدد أعمدة  - أو البرنامج  -أو عدد دقائق الحدیث  -أو المسرحیة  - أو ساعات الفیلم  - أو صفحات القصة  -الكتاب 
  .إلخ....لموضوع المنشور في الصحیفة ا

 رابعاً خطوات تحلیل المضمون  

  تحدید مواد االتصال المبحوثة:  
  ...صحیفة أو كتابا أو مادة إذاعیة أو برنامجا تلیفزیونیا أو فیلما سینمائیا أو مسرحیة عادة ما تكون  -
  .مواد والزمن الذي صیغت خاللھ یجب أن یتم ذلك االختیار على أسس موضوعیة ، مع مراعاة نوعیة ال -
  تحدید وحدات العینات المبحوثة:  

 التي سیلجأ إلیھا الباحث أثناء تحلیلھ لمحتوى االتصال  تحدید جوانب االتصالبمعنى  -
 عالوة على المساحة والزمن )الكلمة والموضوع والشخصیة والمفردة ( ھذه الوحدات ال تخرج عن 

  تحدید فئات التحلیل 
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  .ات االتصال ومحتواه ومعاییره والقیم المتضمنة فیھ وكیفیة تحقیقھ ألھدافھ تحدید فئ -
 .وتحدید مختلف سمات األفراد والجماعات والمجتمعات الداخلة فیھ  -
  .تحدید الشخصیات الفاعلة في محتوى االتصال  -
 ذي تسعى إلیھ مواد االتصالدف الوالمكان الذي تصدر عنھ وكذلك الھ،بیان المصدر الذي تنتمي إلیھ مادة االتصال   -
  تصنیف محتویات االتصال:  

  عنھا ھو الذي سیتیح قدرا أكبر من العلمیة والموضوعیة للتعمیمات الناشئةألن التصنیف المنظم لتلك المحتویات  -
  تحلیل البیانات المصنفة والتأكد من ثبات تحلیلھا : 

 المختلفة  م عن طریق رصد تكرارات الفئاتمن خالل تحلیل المضمون إلى فئات وأرقاتحلیل البیانات  -
  وتحدید درجة انتشار وسیلة االتصال وشدة تأثیرھا -
تغیر المحللین أو زمن في حاالت  إمكانیة الحصول على نفس النتائج، فیتمثل في  أما عن التأكد من مدى ثباتھا -

  .التحلیل 
  خامساً ممیزات تحلیل المضمون 

بین الباحث  ال یتم الحصول علیھا من خالل التفاعل المباشرل تحلیل المضمون إن البیانات المتوافرة من خال -
  وإنما یتم ذلك من خالل الكتب والصحف وغیرھا من وسائل االتصالوأطراف مواد االتصال ، 

 لذلك فإن الباحث یمكنھ معاودة االتصال بمصادر بحثھ دون قیود  -
  .ظمھا محفوظ في األرشیفألن معإمكانیة استعادة مواد الدراسة مرة أخرى  -
  سادساً عیوب تحلیل المضمون : 

من مواد االتصال ، ومن ثم قد یكون ھناك مواد أخرى لم تصل إلیھا أیدینا  اعتماد الدراسة على ما یتوافر تحت أیدینا -
  . یشكل خطرا على منھجیة البحث والنتائج المترتبة علیھبعد مما 

 ..من آراء واتجاھات شخصیة وإضافة إلى ما تحملھ مواد االتصال  -
  )قیمیة ( موضوعیة   قد ال تكون ھذه اآلراء وتلك االتجاھات  -
  سابعاً عوامل نجاح تحلیل المضمون 

  للفئات المستخدمة في تحلیل المضمون ضرورة التعریف الدقیق -
ً في اختیار عینتھال بد للباحث  -   من خالل تحلیلھ لمضمون مادة االتصال أن یكون موضوعیا
  األسالیب الكمیةاالعتماد على  -

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  العاشرة

 منھج دراسة الحالة والمنھج التاریخي

  عناصر المحاضرة

  ً  منھج دراسة الحالة: أوال
  مفھوم منھج دراسة الحالة.  
  الظروف التي یستخدم فیھا منھج دراسة الحالة.  
  دراسة الحالة في البحث االجتماعي وفي خدمة الفرد.  
  دراسة األفراد والمجتمعات باستخدام منھج دراسة الحالة 
  تسجیل البیانات وتصنیفھا وتحلیلھا.  
  المنھج التاریخي:ثانیا 
 رواد المنھج التاریخي  
 خطوات المنھج التاریخي 
  ً  منھج دراسة الحالة: أوال
 مفھوم منھج دراسة الحالة   

  “المنھج المونوجرافي" یطلق على منھج دراسة الحالة اسم -
وصف موضوع مفرد أي القیام بدراسة وحدة مثل األسرة أو "  :وتعني المونوجرفیا عند علماء االجتماع الفرنسیون

یرھا القریة أو القبیلة أو المصنع دراسة مستفیضة للكشف عن جوانبھا المتعددة والوصول إلى تعمیمات تنطبق على غ
  .من الوحدات المتشابھة 

المنھج الذي یتجھ إلى جمع البیانات العلمیة وقد وضعت تعریفات متعددة لمنھج دراسة الحالة وتتفق أغلبھا على أنھ   -
 بأیة وحدة فردیة كانت أم مؤسسة أو نظاما اجتماعیا أو مجتمعا محلیا أو مجتمعا عاما  المتعلقة

التي مرت بھا وذلك  سة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو دراسة جمیع المراحلالتعمق في دراوھو یقوم على أساس  -
  . الوحدات المشابھة لھاوبغیرھا من  بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة المدروسة

  الظروف التي یستخدم فیھا منھج دراسة الحالة 
  یلیة في مجالھا االجتماعي ومحیطھا الثقافيحینما یرید الباحث أن یدرس المواقف المختلفة دراسة تفص .١
  .حینما یرغب الباحث أن یدرس التاریخ التطوري لشيء أو شخص أو موقف معین  .٢
حینما یرید الباحث أن یتوصل إلى معرفة حقیقة الحیاة الداخلیة لشخص ما بدراسة حاجاتھ االجتماعیة واھتماماتھ  .٣

  عیش فیھا، ودوافعھ باعتباره عضوا في الجماعة التي ی
  حینما یرغب الباحث في الحصول على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف المحیطة بموقف اجتماعي .٤
   راسة الحالة في البحث االجتماعي وفي خدمة الفرد 
  یختلف منھج دراسة الحالة المستخدم في البحث االجتماعي عنھ المستخدم في خدمة الفرد ، وھو ما یتضح فیما

  -:یلي 
رغبة في  یجمع البیانات لتصنیفھا وتحلیلھا والمقارنة بینھافإنھ بمنھج دراسة الحالة  الباحث االجتماعيیستعین  حینما -

  تعمیمات بالنسبة للظواھر المدروسةالوصول إلى 
  تتجھ إلى فھم شخصیة العمیل والتعرف على المشكلة التي یعاني منھافإن دراسة الحالة  خدمة الفردأما في  
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  نتائجھ دون أن یضع في اعتباره مسألة العالج المباشریقدم الباحث  ث االجتماعيفي البح -
  حینما یجمع الحقائق عن الحالة فإنھ یستخدمھا في التشخیص والعالجفإن األخصائي االجتماعي  خدمة الفردأما في  
 
  دراسة األفراد والمجتمعات باستخدام منھج دراسة الحالة 
 دراسة األفراد  -أ:-  
الطریقة المنظمة لجمع بیانات كافیة عن شخص :  بأنھ) حینما تكون الوحدة فردا (كن تعریف منھج دراسة الحالة یم -

 معین باعتباره وحدة من وحدات المجتمع 
 من حیاة الفرد االجتماعیة  جانب واحد فقطوقد ینصب مجال الدراسة على  -
مما یعطي الباحث فھما نذ نشأتھ والتي أثرت في تكوینھ وقد یتناول الباحث بالدراسة الظروف إلي أحاطت بالفرد م -

  .أعمق للحالة التي یقوم بدراستھا 
  كما ھو الحال في دراسات األحداث الجانحینھناك مواقف ال یمكن االكتفاء فیھا بدراسة الفرد دراسة كلیة شاملة  -
 ینبغي التأكید على وفي دراسة الحاالت الفردیة : 
 .وضمان سریة التسجیل لضمان صحة التعمیمات العلمیة،  دق البیاناتوص ، كفایة البیانات   -
 وسائل جمع البیانات عن الحاالت الفردیة وتتضمن : 
 تواریخ الحیاة والسیر الخاصة والیومیات والخطابات  ، الوثائق الشخصیة والمقابلة ، المالحظة  -
 دراسة المجتمعات المحلیة  -ب:  
  .  یتمیز بدرجة من الترابط االجتماعيساحة أو مكان للحیاة االجتماعیة م:  یعرف المجتمع المحلي بأنھ -
  .الدائرة المكانیة وعاطفة الجماعة  :يوأسس المجتمع المحلي ھ -
  أن المرء یمكنھ أن یحیا كل حیاتھ فیھ:  والسمة الممیزة للمجتمع المحلي ھي -
الطریقة المنظمة لجمع  : بأنھ –مجتمعا محلیا  حینما تكون الوحدة –وعلى ذلك یمكن تعریف منھج دراسة الحالة  -

 بیانات كافیة عن مجتمع محلي 
  نسق أو نظام واحد من أنظمة المجتمع أو یشمل عدة أنظمةوقد ینصب مجال الدراسة على  -
 القائمة في المجتمع  یشمل جمیع األنظمةوقد  -
  تسجیل البیانات وتصنیفھا وتحلیلھا 

 :التسجیل  -١ 
 یة یقصد بھا تدوین المعلومات واثبات البیانات بطریقة منظمة عمل :ھي التسجیل -
  .الوصف الدقیق للحالة بأسلوب موضوعيیعتمد التسجیل أساسا على  -
  وینبغي أن یتضمن السجل الدقیق ما یلي : 
 ،  الصفحة األولى في السجل وتسجل علیھا البیاناتوھى  صفحة الوجھ -
 وتحدید موضوع الدراسة  -
  وإشارة إلى األدوات التي یستخدمھا الباحث في جمع البیانات،  ثوالھدف من البح  -

 التصنیف والتحلیل والتعمیم -٢ 
 : عدة انتقادات أھمھاوقد واجھ منھج دراسة الحالة  -

   والتكلفة الكبیرة من الوقت والجھد والمال،  وعدم إمكانیة التعمیم،  عدم صدق البیانات
 المنھج التاریخي 
 خي رواد المنھج التاری: 
 ابن خلدون  -١ 
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،  ال تثبت على حال واحدة بل تختلف أوضاعھا باختالف المجتمعاتتنبھ ابن خلدون إلى أن الظواھر االجتماعیة  -
  المجتمع الواحد باختالف العصوروتختلف في 

 في نظام اجتماعي واحد یتفق مجتمعانفمن المستحیل أن  -
ً اجتماعیا قد كما أنھ  -   . مختلف مراحل حیاتھفي مجتمع معین في  ظل على حال واحدةمن المستحیل أن نجد نظاما
  مالحظة مباشرةبمالحظة الظواھر  طالب ابن خلدونلذا  -

ُب الظاھرة الواحدة في تاریخ الشعب الواحدثم   تحري صدق الروایات مع  الفترات التاریخیةفي مختلف  تعق
 التاریخیة 

ر االجتماع في الشعوب التي أتیح لھ االحتكاك بھا والحیاة بین في بحوثھ على مالحظة ظواھ اعتمد ابن خلدونوقد  -
ٌب ھذه الظواھر       في تاریخ ھذه الشعوب نفسھا في العصور السابقة لعصرهأھلھا ، وعلى تعق

 فیكو -٢  
  استنباط النظریات االجتماعیة من الحقائق التاریخیةإلى  "العلم الحدیث"كتابھ دعا فیكو في  -
 د األساسیة لھذا المنھج فیما یلي وحدد فیكو القواع:-  
ُبھا من خالل العصور المختلفة  -  تحدید الظاھرة المراد دراستھا وتعق
  .جمع الوثائق المتعلقة بالظاھرة  -
 القیام بتحلیل المصادر ونقدھا للتأكد من صحتھا  -
 االعتماد على علم دراسة اللغات للتأكد من صحة الوقائع التي یذكرھا المؤرخون -
 م بتصنیف الحقائق والتألیف بینھا القیا -
 خطوات المنھج التاریخي 
  :تحدید مشكلة البحث   -١
  التي تتعلق بالظواھر االجتماعیة والثقافیة يالموضوعات التي تھمنا في المیدان االجتماعي ھ -
 أن تكون ممتدة عبر التاریخ حتى یتمكن من تعقبھاویشترط في الظاھرة التي یختارھا الباحث  -
  :حقائق المتعلقة بالمشكلة جمع ال  -٢
 حصر المصادر التي تفید الباحث في الحصول على  البیانات -
 :  إلى نوعینوتنقسم المصادر التاریخیة  -
 اآلثار والوثائقوتشمل :  المصادر األولیة  
 یلھالذا یقوم الباحث بتحل، قد تحتوي على أخطاءولكنھا  تنقل عن المصادر األولیةوھى التي  المصادر الثانویة 
 تحلیل المصادر ونقدھا  -٣
 : والتحلیل نوعان -
   خارجي التحلیل   - أ

  داخلي والتحلیل   - ب
  جھة الموضوعال من  من جھة الشكل صدق النص التاریخيللتحقق من :  ویستخدم التحلیل الخارجي  -
  من ناحیة الشكلال  ناحیة الموضوعمن  ینصب على النصالتحلیل الداخلي  -
حیث  یصعب الفصل بین ھذین النوعین، وكثیرا ما  التحلیل الخارجي أعلى مرتبة من يیعتبر التحلیل الداخلولذا  -

  .یتداخالن في أكثر من موضع 
   :التحلیل الخارجي  - أ
 وینصب على جانبین أحدھما التحقق من صدق الوثیقة واآلخر من مصدر الوثیقة  -
  وعن نقد الوثیقة : 
 تمد علیھا التي یع صحة الوثائقینبغي أن یتأكد الباحث من  -
  فیجب التأكد من خلوھا من األخطاء منھا نسخة واحدةوتوجد  لم تكن الوثیقة مخطوطة بخط المؤلفلذا إذا  -
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   تنتج عن جھل الناسخ وفھمھ الضیقالتي 
  -:وإذا وجد أكثر من نسخة من الوثائق یجب على الباحث مراعاة ما یلي  -
  أول وثیقة في یدهال ینبغي االعتماد على  -
  اجعة النسخ للتحقق من صدقھایجب مر -
o وللتحقق من صحة الوثیقة ومصدرھا یمكن للباحث أن یھتدي بھذه األسئلة :  
  من الذي قام بكتابة الوثیقة ؛ ما شخصیتھ وخلقھ ومركزه االجتماعي  -
  ھل لصاحب الوثیقة مزایا تجعل الباحث یطمئن إلى صدق روایاتھ -
ل صاحب الوثیقة الحوادث في حینھا أ - َ   م بعد انقضاء مدة طویلة؟ھل سج
كیف سجل صاحب الوثیقة الحوادث ؛ ھل كتبھا من الذاكرة دون الرجوع إلى أحد ؟ أم بعد الرجوع إلى آخرین للتأكد  -

  من صحتھا ؟
  كیف ترتبط الوثیقة بغیرھا من الوثائق التي تعالج نفس الموضوع ؟ -

 التحلیل الداخلي  - ب
  سلبي وینقسم إلى نوعین أحدھما ایجابي واآلخر:  
 :  والتحلیل الداخلي السلبي   التحلیل الداخلي اإلیجابي -١
 في معرفة قصد المؤلف فقط  ویفیدنا التحلیل اإلیجابي -
في معرفة الظروف التي وجد فیھا كاتب الوثیقة حین سجل مالحظاتھ ، وھل قصد تشویھ  أما التحلیل السلبي فیفید -

 الحقائق أم ال ؟ 
  :محاولة الربط بینھا تصنیف الحقائق وتحلیلھا و  -٢
التي ترمي إلیھا  -  الظاھرة والخفیة -المعاني الحقیقیةأن یحدد  من خالل التحلیل الداخلي للمصدریستطیع الباحث  -

  مجموعات من الحقائق الجزئیةوأن یصل إلى ، محتویات الوثائق
على أساس المكان أو عادة  ذه الحقائقالبد من تصنیف ھالتي یتوصل إلیھا الباحث  الحقائق االجتماعیةولالستفادة من  -

  الزمان أو كالھما معاً 
 تصنیف الحقائق وتحلیلھا ومحاولة الربط بینھا   -٣
  الربط بین النظم االجتماعیة المعاصرة والنظم التي كانت سائدة في الماضيال بد من  یكتمل التحلیلولكي  -
  .والربط بین ظواھر الماضي والحاضر  -
 التي توصل إلیھا الباحث  الحقائق الموضوعیةفي ضوء  النتائج وتفسیرھا ال بد من تعلیلكذلك  -
 : عرض النتائج   -٤
 صیاغة النتائج بحیث تتمشى مع الخطوات المختلفة التي استخدمت في الوصول إلیھا  -
  عرض النتائج بمنتھي الدقة -
 اإلشارة إلى مصدر كل العبارات المقتطفة في البحث  -
  .حسب أھمیتھا العلمیة ترتیب المصادر والمراجع  -

  تم بحمد هللا 

  

  

  

  



  30الصفحة 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحادیة عشر

 المنھج التجریبي

  عناصر المحاضرة

 المنھج التجریبي 
 مقدمة  
  التصنیفات الرئیسیة للتجارب العلمیة 
 بعض التصنیفات التجریبة األساسیة  
   حدود المنھج التجریبي 
 مقدمة   
 في العلوم االجتماعیة  من أھم المناھج التي یستخدمھا الباحثونیعتبر المنھج التجریبي  -
القدرة على توفیر كافة الظروف التي من شأنھا أن تجعل ظاھرة معینة :  ویشیر التجریب بالمعنى االجتماعي إلى -

  في اإلطار العام الذي رسمھ الباحث وحدده بنفسھممكنة الحدوث 
 إتباع أسلوب علمي منظمالتي تتطلب من الباحث  دأ التجربة بتساؤل محدد أو مجموعة من التساؤالتتبوال بد أن  -

 على التساؤالت المطروحة ومعرفة العوامل التي تؤدي إلى حدوث الظواھر لجمع البیانات والشواھد العلمیة لإلجابة
ً التصنیفات الرئیسیة للتجارب العلمیة    أوال

  صناعیة وطبیعیة:  انالتجارب العلمیة نوع -
 تعتمد على عناصر أساسیة أھمھا التحدید والضبط والتحكم من جانب الباحث : التجربة الصناعیة 
على النحو الذي  یتحكم فیھا صناعیا، ثم  ویعمل على عزلھاالتي یرغب في دراستھا ، یقوم بتحدید الظاھرة فھو  -

 .یریده
 دون أن یسعى الباحث إلى تھیئتھا  تتم في ظروف غیر مصطنعة:  التجربة الطبیعیة 
في الظاھرة  أن یتحكم الباحثمن الظواھر الموجودة في الطبیعة ، دون  اختبار الفروض بجمع المعلوماتویتم فیھا  -

 التي یدرسھا أو یوحدھا في أي وقت یشاء 
فالتغیرات االجتماعیة ؛  والتاریخ حافل بكثیر من الحاالت التي یستطیع الباحث االجتماعي أن یتخذھا مادة لتجاربھ -

التي ال تقل في أھمیتھا عن التجارب  تكون مجاال خصبا لكثیر من التجارب العلمیةیمكن أن  واألزمات االقتصادیة
 التي تجرى تحت ظروف صناعیة 

  التجارب ذات المدى القصیر والتجارب ذات المدى الطویل : 
 یتطلب فترة طویلةلى حین أن البعض األخر ، ع فترة زمنیة قصیرة إلجرائھاتتطلب بعض التجارب  -
؛ نستطیع ھنا  في تغییر اتجاھات األفراد نحو العمل الیدوي أثر مشاھدة برامج التلفزیونإذا رغبنا في معرفة :  مثال -

، ومن الواضح  شاھدت  إحداھما البرامج دون أن تشاھدھا األخرى:  المقارنة بین مجموعتین متماثلتین من األفراد
 .  في وقت قصیرویمكن إجراؤھا  ال تستغرق إال فترة زمنیة محدودةھذه التجربة  أن مثل

فإننا لكي نختبر  لمجتمعھم ، الطالبرحلة الجامعیة على زیادة انتماء أثر الدراسة في المولكن إذا رغبنا في معرفة  -
حتى یتسنى لنا  وبعد االنتھاء منھا ةال بد من قیاس انتماء الطالب قبل التحاقھم بالمرحلة الجامعیفرضا من ھذا النوع 

  مرحلة زمنیة طویلةأن نستخلص نتیجة واضحة من التجربة التي نجریھا وھو ما یستغرق 
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  التجارب التي تستخدم فیھا مجموعة واحدة من األفراد والتجارب التي تستخدم فیھا أكثر من مجموعة 
  :مجموعة واحدة من األفراد في التجربةفي حالة استخدام  -
  الباحث اتجاھاتھم بالنسبة لموضوع معینیقیس 
  ثم یدخل المتغیر التجریبي الذي یرغب في معرفة أثره 
 ثم یقیس اتجاه أفراد المجموعة للمرة الثانیة 
  فإذا وجد أن ھناك فروقا جوھریة في نتائج القیاس في المرتین افترض أنھا ترجع إلى المتغیر التجریبي 
 تجریبیة األساسیة ات الفینثانیا  بعض التص:  
 البعدیة باستخدام مجموعة واحدة من األفراد  –التجربة القبلیة  -١
تثبیت األشخاص الذین یستخدمھم في یلجأ الباحث للتغلب على بعض صعوبات اختیار المجموعات المتكافئة إلى  -

  كمجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة في نفس الوقت، أي أنھ یستخدمھم  البحث
  البعدیة باستخدام مجموعة واحدة من األفراد –بة القبلیة التجرعیوب 

تحدث أثرھا في الفترة الزمنیة بین قد تكون راجعة إلى عوامل أخرى  الفروق في القیاس قبل التجربة وبعدھاإن  -
 عملیتي القیاس 

  و موضوع البحثنح قیاس المجموعة الواحدة مرتین متتالیتین قد یزید من حساسیة األفرادھذا باإلضافة إلى أن  -
  البعدیة باستخدام مجموعة واحدة من األفراد  –مزایا التجربة القبلیة 

  ال تستلزم وجود أفراد كثیرین الختیار مجموعات متكافئة من بینھم 
 التكافؤ یكون كامال ألن كل فرد یمثل نفسھ قبل التجربة وبعدھا 

 
  :التجربة البعدیة   -٢
متكافئتان في ویفترض فیھما أنھما  عشوائیتین في مجتمع البحثلتجریبیة عینتین ات افینیختار الباحث في بعض التص -

 ،  المتغیر التجریبي على المجموعة التجریبیة دون المجموعة الضابطة، ثم یدخل  جمیع الوجوه
یب باألسالوتختبر داللتھ  انتھاء التجربة یقاس التغیر الذي طرأ علي المجموعتین ویقارن الفرق بینھماوبعد  -

  اإلحصائیة
  “التجارب البعدیة" اسمیطلق على ھذا النوع من التجارب  -

  ألن الباحث یقیس اتجاھات أفراد المجموعتین بعد انتھاء التجربة
  ما یصعب التأكد منھوھو  تفترض تكافؤ المجموعات من جمیع الوجوهویؤخذ على التجارب البعدیة أنھا   -
  قد تتعرضان لتأثیر عوامل أخرىة كما أن المجموعتین التجریبیة والضابط -
  :البعدیة باستخدام مجموعتین یجرى علیھما القیاس بالتبادل  –التجربة القبلیة  -٣
 وتتم باختیار مجموعتین عشوائیتین من مجتمع البحث ویفترض فیھما أنھما متكافئتان في جمیع الوجوه  -
  المجموعة التجریبیةجرى عملیة القیاس البعدیة على ، بینما ت المجموعة الضابطةوتجري عملیة القیاس القبلیة على  -
الذي أجرى على المجموعة الضابطة والقیاس البعدي الذي أجرى على المجموعة التجریبیة  الفرق بین القیاسویعتبر  -

  ناشئا عن تأثیر المتغیر التجریبي
  لوجوهیفترض أیضا تكافؤ المجموعات من جمیع اویؤخذ على ھذا النوع من التصمیم أنھ  -
 :  البعدیة باستخدام مجموعتین أحدھما ضابطة واألخرى تجریبیة  –التجربة القبلیة  -٤
   عینتان متكافئتان إحداھما ضابطة واألخرى تجریبیةیستخدم ھذا النوع  -
وتقاس ،  وحدھا  المتغیر التجریبي على المجموعة التجریبیةثم یدخل ،    وتقاس المجموعتان قبل التجربة -

 ن بعد ذلك المجموعتا
 المجموعتین تعرضتا للقیاس القبلي والبعديحیث أن  ناتجا عن المتغیر التجریبي وحدهویعتبر الفرق في نتائج القیاس  -

  ولنفس الظروف الخارجیة المحیطة بالتجربة
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  ات التجریبیة السابقةفینھذا النموذج كافیا إلى حد كبیر للتغلب على عیوب التصویعتبر  -
  لقیاس قبل إدخال المتغیر التجریبي قد یؤثر في نوع االستجابة ألفراد المجموعة التجریبیةوجد أن اإال أنھ  -
 ثالثا حدود المنھج التجریبي :  

 : وھى في إیجازال یزال المنھج التجریبي یواجھ مجموعة من الصعوبات التي تظھر أمام الباحثین االجتماعیین ،   
 یصعب ام المنھج التجریبي ، وھذا التوجھ النظري للبحوث التجریبیة تواجھ الباحثین صعوبات نظریة عند استخد

 تحقیقھ في البحوث االجتماعیة 
  تعزل  ألنھا تستند إلى التزییفأن منھجیة وأدوات جمع البیانات في البحوث التجریبیة  ھربرت ماركیوزیعتبر

فتتھا دون النظر إلى طبیعة الظواھر االجتماعیة وخصائصھا  ُ  الظواھر وت
  یجعل الباحثین یھتمون باألمور السطحیة عند دراسة الظواھراالعتماد على المنھج التجریبي  
 أنماط من الباحثین أصحاب قدرات یتطلب  تحدید مفردات العینة ونوعیة وطرق وأدوات جمع البیانات المالئمة

  ال یتوفر في معظم البحوث االجتماعیة، وھذا  تأھیلیة وتدریبیة عالیة
 نظرا لطبیعة السلوك اإلنساني والظواھرعند دراسة المواقف االجتماعیة ) الضبط التجریبي( قیقصعوبة تح 

 االجتماعیة المعقدة 
 من الصعب تحدید ھذه ات تجریبیة معینة ، أو تحدید المجموعات التجریبیة أو الضابطة ، فینعند استخدام تص

 المجموعات بدقة وقد تؤدي إلى نتائج عكسیة 
 تغیر التجریبي وإدخالھ على المجموعات التجریبیة لمعرفة أثر ھذا المتغیر وقیاسھ بعد ذلك استخدام الم ً یعد أمرا

  ال یمكن تحدید سببھا في إطار العامل األوحددراسة الظاھرة االجتماعیة  ألن مشكوكا فیھ
  بة عند استخدام المنھج یعد بالغ الصعوأمرا ) مثل األسرة ، والطبقة (ظواھر اجتماعیة معقدة إخضاع إن عملیة

  التجریبي
  قبل إجراء التجارب في العلوم الطبیعیة بالموضوعیة والحیادبصورة علمیة االلتزام تستلزم عملیة اختبار الفروض  

یتعذر تحقیقھ كثیرا عند إجراء البحوث ، وھذا ما  تحد عموما من تدخل الباحث في مجریات البحث التجریبيوالتي 
 انیة االجتماعیة واإلنس

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثانیة عشر

 أدوات البحث في العلوم االجتماعیة

 االستبیان والمقابلة

  عناصر المحاضرة

 االستبیان ً  أ وال
 أھمیة االستبیان 
 مزایا االستبیان 
 عیوب االستبیان 

 ثانیاً المقابلة 
 خصائص المقابلة: 
 یا المقابلةمزا  
 عیوب المقابلة 
 أنواع المقابالت 
 المتطلبات المنھجیة للمقابلة 

 االستبیان ً  أ وال
 أھمیة االستبیان  

ً على مجموعة من األسئلة :  تشیر كلمة االستبیان إلى - لمجموعة من  ترسل بالبریدوسیلة واحدة لجمع البیانات اعتمادا
 ي اإلجابة على األسئلة بأنفسھم لیقوموا بتول تسلم بالید للمبحوثیناألفراد أو 

في أن ویتفق االستبیان البریدي مع غیر البریدي  االستبیان البریدي ویطلق على االستبیان الذي یرسل بالبرید -
 المبحوث یتولى بنفسھ اإلجابة على األسئلة

 مزایا االستبیان  
 ل بھم شخصیاً منتشرین في أماكن متفرقة ویصعب االتصایستفاد بھ إذا كان أفراد البحث  .١
 یتمیز االستبیان بقلة التكالیف  .٢
 بدقة یعطي فرصة للمبحوثین في اإلجابة على األسئلة  .٣
 یسمح للمبحوثین باإلجابة على األسئلة في األوقات التي یرونھا مناسبة .٤
  یساعد في الحصول على بیانات حساسة .٥
  عیوب االستبیان 

ً ألن االستبیان  .١  نھ ال یصلح إال إذا كان المبحوثین مثقفینفا یعتمد على القدرة اللفظیةنظرا
٢.  ً  ألن ذلك یؤدي إلى ملل المبحوثینال یصلح االستبیان إذا كان عدد األسئلة كثیرا
 في الصیاغة والوضوح والسھولة  عنایة فائقةتتطلب استمارة االستبیان  .٣
 ثانیاً المقابلة 
 المحادثة الموجھة نحو ھدف معین : يالمقابلة ھ -
-  
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 خصائص المقابلة:  
  باستخدام تعبیرات الوجھوقد یرتبط التبادل اللفظي  التبادل اللفظي بین الباحث والمبحوث -١
 المواجھة بین الباحث والمبحوث   -٢
 توجیھ المقابلة نحو غرض واضح محدد   -٣
 مزایا المقابلة 
  درجة األمیة مرتفعةلھا أھمیتھا في المجتمعات التي تكون فیھا  -١
 )ح المواقف الغامضة شر( تتمیز المقابلة بالمرونة  -٢
 في موقف مواجھة  تجمع بین الباحث والمبحوثتتمیز المقابلة بأنھا  -٣
  یقنع المبحوثین باألھمیة العلمیة والعملیة للبحثإذا أراد الباحث أن یوجھ أسئلة كثیرة ففي استطاعتھ أن  -٤
ُوجھ األسئلة في المقابلة  -٥  لة التالیة األسئ یري المبحوثفال  الذي یریده الباحث بالترتیبت
 یحصل القائم بالمقابلة على إجابات  لجمیع األسئلة  -٦
 عیوب المقابلة 
 أخطاء التحیز الراجعة إلى أخطاء شخصیة -١
 من جامعي البیانات الذین یتم اختیارھم وتدریبھم بعنایة عدد كبیرتحتاج على  -٢
 كثرة التكالیف -٣
ً ما یمتنع المبحوث عن اإلجابة على األسئلة الخاصة أو  -٤  التي یخشى أن تصیبھ بضرر كثیرا
 أنواع المقابالت 
 من حیث الغرض  تنقسم إلى -١
 الباحث للمبحوثوھى مقابلة  المقابلة لجمع البیانات 
 ویستخدمھا الطبیب واألخصائي النفسي واالجتماعي المقابلة الشخصیة 
 رسم خطة عالجوالتي تھدف إلى  المقابالت العالجیة  
 ىمن حیث عدد المبحوثین وتنقسم إل  -٢
 من المبحوثین  تتم مع شخص واحدوھى التي  المقابلة الفردیة 
 ویتم ھذا  مكان واحد وفي وقت واحدالمبحوثین في  تتم بین الباحث وعدد من األفرادوھي التي  المقابلة الجماعیة

  لتوفیر الجھد والوقت والمالالنوع من المقابالت 
 من حیث درجة المرونة وتنقسم إلى  -٣
 دقیقاً وھى التي  المقابلة المقننة ً التي توجھ إلى عدد من األسئلة وینصب ھذا التحدید على  تكون محددة تحدیدا

  مقفولة أو مفتوحةإن كانت  وترتیبھا ونوعھا المبحوثین
 فیھا مسبقاً  فئات االستجاباتأو  ال یتم تحدید إجابة األسئلة فیھاوھي التي  المقابلة غیر المقننة 
 لمقابلة المتطلبات المنھجیة ل 
o كیفیة إجراء المقابلة 
 عن طریق الممارسةفن یحتاج إلى مھارة وتدریب وھذه الخبرة والمھارة یتم اكتسابھا المقابلة  -
 :تحتاج المقابلة إلى إجراء مجموعة من اإلجراءات المیدانیة والمنھجیة التالیة -
 :اإلعداد للمقابلة ویشمل ھذا اإلعداد  -١
 نھاتحدید موضوع المقابلة والھدف م  

تحدید نوعیة وفي ضوء ھذا الموضوع والھدف یستطیع القائم بالمقابلة ،  أول خطوات اإلعدادویعد تحدید الھدف   -
  المتطلبات المنھجیة للمقابلة المقابلة ذاتھا التي سوف یستخدمھا في البحث

 من أجلھا تحدید المواقف التي سوف تستخدم المقابلة 
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-  ً   إلى اختبارھاسعى الباحث التي ی ف منھ ونوعھ والفروضلمشكلة البحث والھدوتتحدد وفقا
 تحدید عینة البحث  

البد إن تخضع عملیة  اختیار العینة  وفي البحوث االجتماعیة األفراد الذین سیجري معھم الباحث المقابالتوھم  -
      األصليتحدید حجم العینة وأسلوب سحبھا ومدى تمثیلھا للمجتمع المتعارف علیھا في  للشروط المنھجیة

  صیاغة أسئلة المقابلة 
،  یضم مجموعة من األسئلة التي تختلف باختالف الموضوعوھذا الدلیل  بدلیل المقابلةوتتطلب المقابلة ما یعرف  -

  نوعان في أسلوب صیاغة األسئلةوھناك 
    األسئلة المفتوحة أو األسئلة المغلقة النھایاتوھو أسلوب :  األسلوب األول

 األسئلة المباشرة وغیر المباشرةھو استخدام : انياألسلوب الث
   اختیار القائمین بالمقابلة وتدریبھم 

سلوك ونجاحھا یتوقف على  عمل فني بالدرجة األولى  ألن المقابلة،  من أھم الخطوات إلجراء المقابلةوتعتبر  -
  ومھارات القائم بھا وقدرتھ على التفاعل مع المبحوثین

 إجراء المقابلة   -٢
 انفصال بین العملیتینولیس ھناك  عملیة مكملة لعملیة اإلعدادى وھ -
حذف أو  أو تعدیل بعضھاالتي تتطلبھا مواقف المقابلة  لصیاغة بعض األسئلةفعلى سبیل المثال قد یلجا القائم بالمقابلة  -

  أثناء عملیة إجراء المقابلة    البعض اآلخر
o االعتبارات التي یجب مراعاتھا لنجاح المقابلة : 
 بدء المقابلة   -١
یبدأھا بمقدمة بسیطة حول على بدء المقابلة وینبغي على القائم بالمقابلة أن  عملیة المقابلة من نجاحیتوقف جانب كبیر  -

  وتعریف المبحوثین بالقائمین على البحث ،  ولماذا اختیر ھذا المبحوث، وأھمیتھا  ،موضوع المقابلة 
  

 تھیئة جو المقابلة  -٢
 في اختیار والذي یتمثل  أھمیة تھیئة الجو االجتماعي المناسب للمقابلةالمشتغلین بالبحث االجتماعي على  ویؤكد كافة

 المناسبین للمقابلة  الزمان والمكان
  وجود آخرین یثیر  ألن تكون المقابلة مقصورة  علي الباحث والمبحوث فقطویقتضي األمر في كثیر من األحیان أن

 لمبحوثین في بعض األحیان مخاوف ا
  عوامل نجاح المقابلةتھیئة الجو النفسي للمبحوثین من  
  ینبغي أن یظھر الباحث المشاعر الطیبة تجاه المبحوث 
  قلقھ وتوتره النفسيأو یؤدي إلي  یسبب إحراج المبحوثأن یتجنب الباحث كل ما  
 التدرج في األسئلة مع التدرج في العالقة 
  الباحث طرح األسئلة باألسلوب الذي یفھمھ 
  بزمام ً  األموریجب أن یظل القائم بالمقابلة ممسكا
 تسجیل المقابلة   -٣
 یتم بالشكل الفوري أم یتم اختزال ما یدلي بھ المبحوثواختلف الباحثون حول األسلوب األمثل لتسجیل المقابلة فھل  -

 نتھاء من المقابلةلما بعد اال رموز أم تأجیل التسجیلمن معلومات في 
 لمقابلة إنھاء ا  -٤
 من قِبل الباحث جو من الود واللباقةویجب إن یتم في  إنھاء المقابلة أصعب بكثیر من البدء فیھایري البعض أن  -
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة عشر

 أدوات البحث االجتماعي

 المالحظة

  عناصر المحاضرة

 أھمیة المالحظة 
 سالیب المالحظةأ 
 الوسائل المستخدمة في المالحظة المنظمة 
  المجاالت التي تستخدم فیھا أداة المالحظة 
  اإلجراءات المنھجیة للمالحظة 
 مزایا المالحظة 
 عیوب المالحظة  
 أھمیة المالحظة  
ا لھا من أھمیة في الحاضر لمكما تستخدم  استخدمت في الماضيوسیلة مھمة من وسائل جمع البیانات ، : المالحظة  -

 في الدراسة والبحث 
 : بأنھامن أدوات جمع البیانات  عن غیرھا وتتمیز المالحظة -
 بحیث یمكن مالحظتھا دون  تفید في جمع بیانات تتصل بسلوك األفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعیة في الحیاة

 عناء كبیر 
  تكرارھا بدون جھدیمكن  
  اإلجابة على ویرفضون  نوعا من المقاومة للباحث المبحوثینحوال التي یبدي فیھا جمع البیانات في األتفید أیضا في

 أسئلتھ 
وتجمیع بیانات لھا أھمیتھا بالنسبة  الدراسات الكشفیة والوصفیة والتجریبیةویستطیع الباحث أن یستخدم المالحظة في  -

 لكل نوع من أنواع الدراسة 
 أسالیب المالحظة  
  والمالحظة المنظمة  ، المالحظة البسیطة :  لیب على الرغم من تعددھا في فئتین وھماویمكن تصنیف ھذه األسا -
 : المالحظة البسیطة   -١
وبغیر استخدام مالحظة الظواھر كما تحدث تلقائیا في ظروفھا الطبیعیة دون إخضاعھا للضبط العلمي ،  : وھي -

 للتأكد من دقة المالحظة وموضوعیتھا  أدوات دقیقة للقیاس
، كما یستخدمھ الباحثون  في التعرف على ظواھر الحیاة المحیطة بھمتخدم أغلب الناس ھذا األسلوب ویس -

في الدراسات االستطالعیة لجمع البیانات األولیة عن جماعة معینة من الناس في بیئة معینة وتحت االجتماعیون 
 من حیث أوجھ نشاطھم وطرق معیشتھم  ظروف معینة

 
 : بإحدى طریقتین  البسیطة ةویمكن أن تتم المالحظ -
  المالحظة بدون مشاركة : 
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 موضوع المالحظة  یقوم بھا الباحث بالمالحظة دون أن یشترك في أي نشاط تقوم بھ الجماعةوھى التي  -
  في مالحظة األفراد أو الجماعات التي یتصل أعضاؤھا ببعضھم اتصاال مباشراوغالبا ما یستخدم ھذا األسلوب  -
وكما یحدث فعال في  فرصة مالحظة السلوك الفعلي للجماعة في صورتھ الطبیعیةھیئ للباحث ی:  ھاومن مزایا -

 مواقف الحیاة الحقیقیة 
  المالحظة بالمشاركة : 
التي یقومون بھا  تتضمن اشتراك الباحث في حیاة الناس الذین یقوم بمالحظتھم ومساھمتھ في أوجھ النشاطوھى التي  -

  حظةلفترة مؤقتة وھى فترة المال
 : ویستلزم ھذا النوع من المالحظة -
 أن یصبح الباحث عضوا في الجماعة التي یقوم بدراستھا وأن یسایر الجماعة ویتجاوب معھا 
 وأن یمر في نفس الظروف التي تمر بھا 
  ویخضع لجمیع المؤثرات التي تخضع لھ 
  بعیدا عن التصنع وال یكشف الباحث عن نفسھ أو یفصح عن شخصیتھ لیظل سلوك الجماعة تلقائیا 
 دراسة الوحدات االجتماعیةفي  بالمشاركة في میدان األنثروبولوجیا االجتماعیةالمالحظة وقد شاع استخدام أسلوب  -

 كالقریة والمدینة الكبیرة 
 

 : المالحظة المنظمة   -٢
ط العلمي الضب من حیث عد بینھماااختالفا یبلوب المالحظة البسیطة أسلوب المالحظة المنظمة عن أس یختلف -

 والتحدید الدقیق
أو ، بالنسبة للقائم بالمالحظة أو بالنسبة لألفراد المالحظینسواء أكان ذلك  تخضع للضبط العلميفالمالحظة المنظمة  -

 الذي تجري فیھ المالحظة  بالنسبة للموقف
 ي وضعھا الباحثإجابة األسئلة أو تحقیق الفروض الت، وتقتصر على  تنحصر في موضوعات محددة سلفاكما أنھا   -
  في الدراسات التي تختبر فروضا سببیةاستخدام ھذا األسلوب ویشیع  -
بنزول الباحث بنفسھ إلى حیث تجري بالنسبة ألفراد البحث وذلك  إما في مواقف طبیعیة:  وتتم المالحظة المنظمة -

  الظاھرة التي یدرسھا على طبیعتھا
 موضوعیة الموقف طبیعیا كانت النتائجلما كان ، وك جو المعمل الصناعيأو بمالحظة الظاھرة في  -
  من جانب الباحث ، وفي المالحظة بدون مشاركة بالمشاركة أو بدون مشاركةوتتم المالحظة المنظمة  -
 : بحیث یمكن ینبغي تحدید فئات المالحظة تحدیدا دقیقاوفي األعداد للمالحظة  -

   تصنیف الظواھر الملحوظة وفقا لھذه الفئات 
 أن تؤید أو تكذب صحة الفرض والتي یمكن  جمع البیانات المتصلة بموضوع البحث فقطلقائم بالمالحظة ولیتسنى ل

 الذي وضعھ 
  الوسائل المستخدمة في المالحظة المنظمة : 
تعین على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الدقة التي  بعدد من اإلجراءات والوسائلفي المالحظة المنظمة  یستعان -

المذكرات التفصیلیة ، والصور :  ومن أمثلة ھذه الوسائل،  وتساعد على قیاس عناصر المالحظات بصدق،  العلمیة
   الفوتوغرافیة ، والخرائط

  المجاالت التي تستخدم فیھا أداة المالحظة 
  -:مجاالت البحوث الطبیعیة    -١
، وھذا فضال عن استخدامھا في ) تجریبیةال(في كافة البحوث المعملیة  بشكل فعالتستخدم المالحظة العلمیة المنظمة  -

 میادین عدیدة من العلوم التجریبیة 
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 مجاالت البحوث االجتماعیة مثل  -٢
 أو  –جماعة العمل   -األسرة  :مثلسواء داخل الجماعات الصغیرة  : التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعیة

  كالمجتمع المحليالجماعات الكبیرة 
 ة المقارنة الدراسات السوسیولوجی 
  من المجاالت الھامة التي تستخدم فیھا المالحظة بنجاحیعد مجال الجماعات غیر الرسمیة  :الجماعات غیر الرسمیة  
 بھدف بشكل فعال في المراحل التمھیدیة للبحوث االجتماعیةتستخدم المالحظة :  الدراسات االستكشافیة : 

 لدراسة استطالع بعض جوانب الظاھرة االجتماعیة موضوع ا 
 ألفة الباحث بھا  وزیادة 
  وتنمیة بعض الفروض المتصلة بھذه الظاھرة 

 
  اإلجراءات المنھجیة للمالحظة 
  ھناك شروط یجب توافرھا للحصول على مالحظة جیدة أھمھا:  
  یجب أن یقف الباحث على كل جوانب وأبعاد الظاھرة موضوع المالحظة والعوامل المؤثرة فیھا 
 تحدید وحدات مالحظتھ ومعرفة أنسب المواقف التي تظھر فیھا ھذه الوحدات أكثر من غیرھا  ینبغي على الباحث 
  یتعین تھیئة كافة الظروف الممكنة لتحقیق اإلدراك الحسي الدقیق 
  یجب أن یتحرر الباحث من أي أفكار لدیھ سابقة عن موضوع المالحظة 
 ت التالیة و یمكن تحدید اإلجراءات المنھجیة للمالحظة في الخطوا:-  
وتتمثل في تحدید المشكلة المراد بحثھا تحدیدا دقیقا من حیث الحجم واألبعاد واألھمیة  :تحدید مشكلة البحث  -١

 واألھداف التي یسعى الباحث لتحقیقھا 
 

 :بإطار المالحظة ھو والمقصود  :تحدید إطار المالحظة -٢
  ....)حليفرد أو جماعة أو مجتمع م(سواء كانت  تحدید وحدة المالحظة 
 وعلى الباحث أن یحدد بدقة مدة المالحظة  :تحدید زمن المالحظة 
 تحدید مكان المالحظة  
 تحدید الجوانب التي یراد مالحظتھا  

  :اختیار المالحظین وتدریبھم   -٣
  :وھناك بعض الخطوات التي ینبغي أن یسیر علیھا برنامج تدریب المالحظین أھمھا  -
 وضوع المالحظة تعریف المالحظین بالمشكلة م 
  ثم التفاصیل ، ثم األفكار الفرعیة ، بدءا من تسجیل األفكار الرئیسیة تدریب المالحظین على كیفیة تسجیل المالحظة

 الدقیقة 
  تلقي المالحظین تدریبا نظریا ومیدانیا على عملیة المالحظة وتسجیلھا قبل قیامھم الفعلي بذلك 
  :تسجیل المالحظة    -٤
  :مكن استخدامھما لتسجیل المالحظة وھناك طریقتان ی -

 أي ترتیب حوادث المالحظة حسب زمن وقوعھا : التسجیل الزمني للحوادث   ) أ
  تنظم المادة الملحوظة في موضوعات أو فئات معینة   ) ب

 : تفریغ المالحظة  -٥
 ل یقوم بتفریغھا وفقا للفئات أو البنود المتفق علیھا من قب ینتھي الباحث من تسجیل المالحظةبعد أن  -
 : تحلیل بیانات المالحظة وتفسیرھا   -٦
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لھذه  یقوم بعملیة التحلیل الكمي والكیفيوفقا للجداول المعدة لذلك  ینتھي المالحظ من تفریغ بیانات المالحظةبعد أن  -
 في ضوء طبیعة موقف المالحظة وتفسیرھاالبیانات 

 :استخالص نتائج المالحظة والتوصیات   -٧
باستخالص النتائج التي تؤكد صدق فروضھ أو ، حیث یقوم الباحث  ت المالحظةمن أھم خطواوتعد ھذه الخطوة  -

 عدم صدقھا 
 :  كتابة تقریر المالحظة -٨
بدءً من تحدید مشكلة  بإعداد تقریر عما تم القیام بھ، حیث یقوم الباحث  الخطوة النھائیة في إجراء المالحظةوھو  -

  وكیفیة التغلب علیھاشكالت التي اعترضت سیر المالحظة البحث وانتھاءً بأھم النتائج والتوصیات وأھم الم
  مزایا المالحظة 
  الفرصة لتسجیل السلوك المالحظ وقت حدوثھ مباشرةتتیح المالحظة للباحث  -١
  یمكن من خاللھا دراسة سلوك أفراد الجماعة بشكل تلقائي دون تحریفاألداة الوحیدة التي  : يالمالحظة ھ -٢
كالعادات االجتماعیة وأسلوب التفاعل  رف على بعض جوانب الحیاة االجتماعیة بشكل فعالالتعتفید المالحظة في   -٣

 بین أفراد الجماعة 
ً تفید المالحظة في الحصول على معلومات وبیانات   -٤ ً أو كتابة كاألطفال أو حول سلوك من ال یستطیعون التعبیر قوال

 نین وغیرھم البكم أو المصابون بحاالت مرضیة معینة كالصرع أو المدم
  عیوب المالحظة 
  في دراسة أشیاء قد حدثت في الماضي بشكل مباشرال یمكن استخدام المالحظة  -١
 ھناك بعض أنماط السلوك االجتماعي التي یصعب أو یتعذر معھا استخدام المالحظة   -٢
عن تحیز الباحث  بعضھا ناتج من خالل المالحظة ألخطاء كثیرةقد تتعرض المعلومات التي یحصل علیھا الباحث   -٣

 أو حالتھ النفسیة والجسدیة 
موضوع المالحظة نظرا لتعقد الظاھرة  الوقوف على جمیع الظروف المحیطة بالظاھرةیصعب على المالحظة  -٤

 االجتماعیة وتشابكھا وتعدد العوامل المؤثرة فیھا 
خاصة  إسھامات فعالة في البحث یمكن القول أن المالحظة كأداة بحث قد حققتوعلى الرغم من ھذه العیوب إال أنھ  -

تستخدم اآلن بشكل فعال في ، وكذلك  تعتمد على المقاییس الكمیة والریاضیة في المالحظةالتي  العلوم الطبیعیةفي 
 كثیر من البحوث االجتماعیة 

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة عشر

 العینات

  المحاضرةعناصر 

  أھم العوامل التي تؤثر على تحدید حجم العینة:  
  أنواع العینات:   
  العینات االحتمالیة  

  العینة العشوائیة  
 العینة المنتظمة   
 العینة الطبقیة   
  العنقودیة(العینة المركبة(   
 العینة المساحیة   
 العینات غیر االحتمالیة   

 العینة القصدیة   
 العینة الغرضیة   
 ةالعینة الحصی   
 عینة الكرة الثلجیة  

 أھم العوامل التي تؤثر على تحدید حجم العینة  
  صفاتھا وعناصر مكوناتھاتجانس وحدات مجتمع البحث في  
منطقة یسكنھا فعلیھ أن یختار  التنشئة االجتماعیة في مجتمع عماليإذا أراد أحد الباحثین دراسة نوع وطبیعة  مثال  -

 واحد ذوي انحدار طبقي واجتماعيویكونوا  والعمال في المصانعالعمال الذین یمتھنون مھنة العمل 
 ألن ھناك فال بأس أن تكون عینة البحث صغیرةفإذا كانت ھذه الصفات العامة المتوافرة في تلك المنطقة العمالیة  -

  انسجاما في صفات الوحدات االجتماعیة لمجتمع البحث
 المال المخصصوكذلك من  لمبذول في عملیة جمع المعلوماتیساعد الباحث على تحلیلھا وتقلل من الجھد اوھذا  -

 للدراسة 
 عدد البحوث السابقة التي تناولت نفس موضوع البحث  
  حیث تساعد الباحث على التعرف على -

 التي استخدمت  حجم العینات 
 ومدى تجانس أو عدم تجانس مجتمعات دراساتھم  
 تي استخدموھاالعینات الائج التي توصلوا إلیھا خالل تلك والنت 

 نوع العینة المستخدمة بالدراسة  
  تسھیل عملیة تحدید حجم العینة أكثر من الطبقیةفسوف تعمل على  النوع العشوائيفإذا كانت من   -

  
 كمیة المال المخصص للبحث  
  والعكس صحیح  یساعد الباحث على سحب عینة كبیرة الحجمفإن ذلك  كمیة المال كبیرةفإذا كانت   -
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 خصص للبحثالوقت الم  
والعكس   یساعد الباحث على سحب عینة كبیرة الحجمفإن ذلك  الفترة الزمنیة المخصصة للبحث طویلةفإذا كانت   -

   صحیح
یساعد الباحث على فسوف تحدید حجم عینة البحث إذا كان عددھم كبیرا على  یؤثر عدد الباحثین المساھمین بالبحث -

  والعكس صحیح  سحب عینة كبیرة الحجم
 نواع العینات أ:   
 العینات االحتمالیة  
  وتعني العینات االحتمالیة ما یلي:  
  عدم معرفة أو تحكم الباحث في طریقة اختیار أفراد عینة بحثھ  
  تمثل األفراد المسحوبین من مجتمع األصل أصدق تمثیل  
 تساعد الباحث على تحدید حجم العینة وتحدید وحدات البحث 

  -:الیة الى وتصنف تلك العینات االحتم 
  العینة العشوائیة :  
تسمح لكل وحدة بأن تكون ضمن عینة البحث على أساس تكافؤ  ألنھا اختیار الوحدات االجتماعیة بغیر عمد:  تعني -

   الجدول العشوائي أو القرعةاستخدام  ویتم ذلك بواسطةلجمیع وحدات مجتمع البحث ،  الفرص
من  رقما خاصا لكل وحدة اجتماعیةأن یعطي :  طریقة العشوائیة وھىوھناك طریقة ثالثة لسحب وحدات العینة بال -

مجتمع األصل وتوضع ھذه األرقام على كرات صغیرة ثم توضع في إناء كروي ذي ثقب صغیر في أسفلھ ثم یحرك 
م ساالباحث ھذا اإلناء بشكل دائري إلى أن یقف فتسقط كرة واحدة تحمل رقما واحدا من ثقب اإلناء الكروي یمثل 

  لى أن یحصل على وحدات العینة المطلوبةإواحد لواحدة اجتماعیة واحدة ویكرر الباحث ھذه العملیة عدة مرات 
  العینة المنتظمة:  
رقما مستقال لكي یضع الباحث  وتشترط ھذه العینة تھیئة قائمة أسماء جمیع وحدات مجتمع األصل كاملة وحدیثة -

 وخاصا أمام كل اسم في ھذه القائمة
 سحب الوحدة األولى حسب الطریقة العشوائیة من الجدولعدھا یشرع بسحب الوحدات المطلوبة على أن یكون ب  -

  الموجودة في القائمة  رقما یزید على عدد الوحداتوال یأخذ  العشوائي
  فإنھا توقع الباحث في أخطاء متكررة عندما یستخدم  الوحدات االجتماعیة مساوئ ھذه العینةأما  -
  الطبقیة العینة:  
فإن كل جماعة أو ، ولكن على الرغم من ذلك  ال یوجد مجتمع متجانس في فئاتھ االجتماعیة أو طبقاتھ االقتصادیة -

   جماعة األساتذة في المجتمع الجامعي حسب مواقعھم األكادیمیة : مثل طبقة تكون مرتبة بشكل متناسق
إشكالیة سحب عینة المشكالت االجتماعیة في المجتمع  وھنا یواجھ الباحث الذي یرید أن یدرس إحدى الظواھر أو -

  تمثل عدم التجانس في خواص وصفات المجتمع
یتناسب مع ھذه الخصوصیة االجتماعیة وھو  یذھب الباحث إلى تطبیق نوع جدید من العیناتوإزاء ھذه الحالة   -

  العینة الطبقیة 
  أو المتعددة المراحل ) العنقودیة(العینة المركبة:  
  خدم ھذا النوع من العیناتیست -
  عندما یكون مجتمع البحث غیر متجانس اجتماعیا 
  عددا أو حجما (أو عندما تتوزع عناصر المجتمع على مساحات جغرافیة متباعدة المسافات وبشكل غیر متكافئ(   
 دراسة الموضوعات االجتماعیة التي ال یمكن دراستھا بشكل علمي  أو 
 یة العسیرة التطبیق أو دراسة الحاالت االجتماع 
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  العینة المساحیة : 
 من النوع االحتماليتعتبر العینة المساحیة  -
أفرادا ولیس  وحداتھا االجتماعیة تكون على شكل مساحات جغرافیةأن :  والصفة الممیزة لھذا النوع من العینات ھو -

  أو جماعات اجتماعیة 
 رافیة لمجتمع البحث واسعة جدا أوالعندما تكون المنطقة الجغفي الواقع تستخدم ھذه العینة  -
 أن یحصل على قائمة أسماء المبحوثین ثانیا  وعندما یتعذر على الباحث -
   لى قائمة خاصة بھمإیكون اختیار المبحوثین استنادا إلى مناطق سكناھم ولیس استنادا أي   -
  :وعن طریقة سحب العینة حسب شروط العینة المساحیة وتكون كاآلتي  -
o لى أقسامھا اإلداریة الكبیرة إة الجغرافیة المشمولة بالدراسة العامة تقسم المنطق  
o  لى وحدات إداریة أصغر ثم أصغر إثم تقسم ھذه األقسام  
o  حسب الطریقة العشوائیة ) مثال(وتسحب منطقة إداریة واحدة  
o ائیةثم تجمع المعلومات من جمیع أفراد تلك المنطقة الجغرافیة المسحوبة بواسطة الطریقة العشو   
  تشبھ إجراء سحب العینة المركبة ذات المراحل المتعددة : ویالحظ على ھذه اإلجراءات إنھا -
 : الفرق الوحید بینھا ھو إال أن -

  الوحدة االجتماعیة في العینة المساحیة تكون المنطقة الجغرافیةأن  
  تكون الوحدة االجتماعیة في العینة المركبة أفرادا أو جماعاتبینما  

  :العینة المساحیة  ممیزات -
  إنھا تغطي مساحة جغرافیة واسعة من مناطق الدراسة 
   تختصر وقت الدراسة 
 تنقل الباحث داخل میدان الدراسةو ةتقلل من حرك 
  تغني الباحث عن متاعب الحصول على قائمة األسماء 
 العینات غیر االحتمالیة  
  العینة القصدیة:  
 استنادا إلى أھداف بحثھ) أو للمستجیبین( ل الباحث للمسحوبیناختیار كیفي من قب :تعني ھذه العینة -
  وال یتم اختیار المبحوثین من خالل الجدول العشوائي أو القرعة -
   أن ھذه العینة ال تعطي الفرص المتكافئة لكل وحدة اجتماعیة ألن تكون ضمنھاوھذا یعني   -
یضع تعمیم نتائج البحث ویجعلھا بعیدة عن لذي األمر ا ال یعرف حجم العینةوھنا في ھذا النوع من العینات  -

 الموضوعیة 
  العینة الغرضیة : 
ولم یسحبوا في مجتمع البحث حسب  من المتطوعین في إعطاء المعلومات المتعلقة بالبحثیكون أفراد ھذه العینة  -

  الطریقة العشوائیة
   حجم مجتمع البحثوال یعرف  ع البحثقائمة بأسماء المبحوثین أو توفر خریطة جغرافیة لمجتموال توجد ھناك  -
  أعضائھا لم یمثلوا فیھا حسب الطرق االحتمالیةألن  ال تمثل درجة عالیة من الثقة في تعمیم نتائج  بحثھاویبدو أنھا  -

  جاباتھم غیر محایدة بل متحیزة أو متعصبةإتكون فیھ األمر الذي ) العشوائیة أو القرعة( 
  العینة الحصیة:  
  يءمعرفة صفات مجتمع البحث قبل كل شالنوع من العینات یتطلب ھذا  -
خاضعا ألھداف على أن یكون ھذا التصنیف ( لى جماعات أو وحدات اجتماعیة متعددةإتصنیفھ لكي یستطیع الباحث  -

 )البحث
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حصة بعد ذلك یجمع الباحث  حسب النوع وحسب العمر وحسب التحصیل الدراسيكأن یقوم بتصنیف مجتمع البحث  -
   یجمع المعلومات المطلوبة من أفراد كل حصة بشكل كیفيومن ثم  ة من كل فئة اجتماعیةثابت

ال تسمح لكل فرد من أفراد مجتمع  ألنھاعلمیة  ال تستطیع ھذه العینة تمثیل مجتمع البحث بصدق وموضوعیةلذلك  -
 سیطة سھلة التطبیق وذات كلفة مالیة بإال إنھا  البحث بشكل متكافئ أن یكون ضمن العینة

  عینة الكرة الثلجیة المتدحرجة : 
ُخذ عنوان ھذه العینة من  - الكتلة ( حالة الكتلة الثلجیة التي تتدحرج من أعالي التالل أو الجبال إلى السطوح فتجمعأ

   تلف حولھا المزید من الثلج فیزداد حجمھا عبر تدحرجھا من األعلى إلى األسفلحولھا أو ) الثلجیة
مراحل یتم في المرحلة األولى جمع معلومات من مبحوثین قلیلي تطبق على شكل :  ة مرحلیةإن طبیعة ھذه العین -

 یمثلون موضوع البحث أولھم عالقة بھ  العدد
    كمخبرین أو مصادر للمعلومات حول موضوع البحثیستخدم الباحث ھؤالء  -

  تم بحمد هللا 

  


