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عبارة عن مجموعة املعاني والتصورات وآلاراء واملعتقدات والحقائق التي تتكون  لدى إلانسان نتيجة 

 .ملحاوالته املتكررة لفهم الظواهر وألاشياء املحيطة به 

ويتضح لنا من التعريف 
 االتي

  املعرفة ال تقتصر على ظواهر من نوع معين. 

  جميع ما يحيط باإلنسان وكل ما يتصل به املعرفة  تتناول. 

   املعرفة منها ما يتصل بتكوين الانسان البيولوجي النفس ي. 

 ة املعرفة ما يتصل ببيئتة الطبيعية والاجتماعية والثقافي . 

يكتسب االنسان املعرفة 
 بعدة طرق خمتلفة

  املنهج أو الطريقة العلميةعن طريق استخدام  موضوعية بطرق . 

  الفرد نفسة للمجتمعوتعتمد على تصور .  ية أو ذاتيةشخصبطرق  . 

ليشري اىل طريقة خاصة يف احلصول على املعرفة تتمثل يف عملية التبصري أو الفهم  (الفهم )  مصطلح (ماكس فيرب )  استخدم العامل األملانيوقد 
 . اه  العاملاالساسية التى ميكن ان احلصول عليها عن طريق مشاركة االخرين لوجهة نظرهم جت

ليشري اىل عملية عقلية حسية متكننا من اكتساب املعرفة عن طريق التوحد بالفاعلني وختيل مقاصدهم  (مقولة الفهم ) استخدم فيرب )  بتعبري اخر
أو حول عمليات التغري كتساب كثري من املعرفة حول االنسان الكربى اق عملية الفهم فقد ال متكننا من انها مهما كانت دقة تطبي إال. ودوافعهم 

 . ع االجتماعي  الواسعة النطاق التى حتدث داخل اجملتم
 

دون إن  تقتصر على جمرد مالحظة الظواهر مالحظة بسيطة تقف عند مستوى اإلدراك احلسيهى تلك املعرفة التي  املعرفة احلسية  -1

 . ر مة بين الظواهأو تسعى إلى إدراك العالقات القائ تتجه إلى إيجاد الصالت

فوراء ألامور الواقعية املكتسبة باملالحظة مسائل أهم  يقوم فيها اإلنسان بتفسري ظواهر الكون بقوى فوق طبيعته املعرفة الفلسفية  -2

وال تقتصر على العالم  سفة هذه املسائل بالدراسة والبحثومطالب ابعد تعالج بالعقل وحده وتتناول الفل

. فة يتعذر الرجوع فيها الى الواقعونجد ان مسائل الفلس ((امليتافيزيقي )) الى العالم  الطبيعي وحده بل ترتقي

 ومن ثم يجتهد. والتأكد من صحتها املتعددة  نها دقيقة يتعذر استيعاب وجهاتهاوحسمها بالتجربة كما ا

ا حياول تفسري األشياء وال يهتم البحث الفلسفي باجلزيئات وإمنا يهتم باملبادئ الكلية كمالفالسفة في حلها 
 .  بالرجوع إىل عللها ومبادئها االوىل

عملية  -نها إالتى يمكن تلخيصها ب يكتسبها االنسان باستخدام املنهج أو الطريقة العلميةالتى هي تلك املعرفة  املعرفة العلمية  -3
حتليل و  صياغة الفروضأو ة ألكتساب أو تنمية املعرفة بطريقة منظمة تعتمد على حتديد املشكلة أو مسألة الدراس

 .  نتائج الدراسة واستخالص التعميمات

  :اإلجراءات تتضمن التالي وتقوم الطريقة العلمية على سلسلة من 
 أي القدرة على رؤية العالم بعيداملالحظات املوضوعية الاعتماد على  :أواًل  

 
 . عن التأثير بخبراتنا املباشرة  ا

الدقيق اللتزام املوضوعية في البحث والحصول على  لمية ظرورة استخدام القياستتضمن الطريقة الع :ثانيًا 

 .ة ثابت نتائج صادقة و

يتمثل في ضرورة الكشف الكامل عن نتائج البحث وجعلها في  تتضمن الطريقه العلمية واجبا علميا  : ثالثًا

 . ن منتاول الاخري

ألاساسية في قانونه املعروف بقانون ألادوار أو املراحل الثالث للتطور العقلي عندما وصف مراحل التقدم  ( A.Contc) اوجست كونت 

 وهي. فقد ذهب كونت الى انه يمكن التمييز بين ثالث مراحل للتطور العقلي : والاجتماعي 

 مرحلة الوضعية :املرحلة الثالثة  (ةامليتافيزيقي) حلة الفلسفية أو املر  :املرحلة الثانية  املرحلة الدينية أو الالهوتية :املرحلة االوىل 
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 مؤسس املدرسة الفرنسيه في علم الاجتماع يعترب أميل دور كايم

 كل ضرب من السلوك ثابتا كان أو غري ثابت وميكن ان يباشر نوعا من القهر اخلارجي على بأنهاالظاهر الاجتماعية  يعرف دور كايم
  .د االفرا

يؤكد على دراسة الظواهر االجتماعية على اعتبار انها اشياء خارجية موجودة يف اتضح من التعريف  ان دوركايم 
وتباشر نوعا من .  خصائص الظواهر االجتماعية فهي تتميز بالعموميةويوضح بعض .  اجملتمع خارج شعور االفراد
 الذين يجدون انفسه القهر اخلارجي على االفراد

 
لها في مختلف شئون  م مجبرين على اتباعها والسير وفقا

 . ة حياتهم الاجتماعي

 غري متعصبا او احنيازيا. جيب ان يكون الباحث موضوعيا  ولكي ميكن الدراسة العلمية للظواهر االجتماعية
للظواهر الاجتماعية غير متأثر بحب او كراهية تجاه الظاهر محل  الباحث عند دراسته ان يكون موقف املوضوعية تعين

 . ح الدراسة وان يحدد الباحث املفهومات املستخدمة في دراسته بدقه ووضو 

اال يكون حكمنا عند دراستنا للمجتمعات االخرى كما لو كانت جمتمعاتنا بقيمها االجتماعية فالقيم نسبية وختتلف  ان املوضوعية تتطلب
كما يجب على الباحث ان يقوم بمالحظة هذه الظواهر  يف الزمان واملكان وهي قابله للتغري آلخرتمع من جم

ووصفها وتفسيرها بحسب املكان والزمان دون الحكم على موضع الدراسة متوجهة نظره وقيم مجتمعه  بأنه 

 . ي حسن أو سيئ  وذلك حتى تقوم دراسته على أساس موضوع

 ميل وهي ، يالسالل التعصب عليها يطلق اليت الظاهرة هذه يف الوقوع يتجنب أن حثالبا من تتطلب كذالك

 .  مبصطلحاتنا اليت ال تتفق مع هذه الثقافات االخرى الثقافات تقييم حنو الباحث
يرون أن دراسة الظواهر انوا وك عارض فريق من العلماء والفالسفة يف القرن املاضي مبدأ تطبيق املنهج العلمي يف دراسة الظواهر االجتماعية ،

 .  االجتماعية بإتباع األساليب العلمية أمر ال ميكن حتقيقه ملا بني ظواهر العلوم الطبيعية واالجتماعية من اختالفات جوهرية
وترتكز دعاوي هؤالء 

املعارضني حول عدد من 
 املسائل

 تعقد املواقف الاجتماعية،  .1

 جتماعية، استحالة إجراء التجارب في الدراسات الا  .2

 .  تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعية .3

 بعد الظواهر الاجتماعية عن املوضوعية،  .4

 . عدم دقة املقاييس الاجتماعية .5

والتي قد  أن الباحث الاجتماعي يجد نفسه جزءا من الظاهرة التي يدرسهاويرى بعض هؤالء املعترضين  .6

 اهتماما شخصي يجد نفسه مهتما بها
 
ظواهر الاجتماعية تتأثر بقيم الباحث مما يجعل دراسة الا

 . واتجاهاته 

يدلل بعض العلماء على علمية 
علم االجتماع وإمكانية 

استخدام املنهج العلمي يف دراسة 
 الظواهر االجتماعية بعدة أدلة

 .  ، مما جيعل نتائجه صادقة وموضوعية يف البحث االجتماعي األسلوب الكمي والرياضياتتزايد االعتماد على 
تعقد احلياة يف اجملتمع احلديث وتعقد املواقف  :ي ومما زاد من تدعيم االلتجاء إىل الرياضيات واألسلوب الكم

 فقط في دراسة الظواهر الاجتماعية، مما جعل من الصعب الاعتماد على طريقة املالحظة  االجتماعية

     ت يف شتى أشكاهلاالبد من االلتجاء إىل لغة الكم واالعتماد على اإلحصاءاومن ثم كان 
 يف دراسة الظواهرجيدر بنا أن نشري إىل أنه على الرغم من هذه االعرتاضات اليت أثارها بعض العلماء حول صعوبة استخدام املنهج العلمي وأخريا 

إذا كانت هناك بعض و . وال يشكك في علمية علم الاجتماع وإمكانية الدراسة العلمية للمجتمع،  ليس مستحيال االجتماعية إال أن ذلك

، فقد يمكن دراستها في املستقبل بفضل الجهود املتواصلة  الظواهر الاجتماعية التي يصعب دراستها حاليا باستخدام ألاساليب العلمية

 . ة لعلماء الاجتماع ونتيجة ابتكارهم ملناهج وأدوات حديثة أكثر دقة تتفق مع طبيعة الظواهر الاجتماعي

 .  تزايد أعداد العلماء والباحثين والدارسين -   . الاتجاه  نحو الرياضيات ،اضيات استخدام الاحصاء والري - علمية علم االجتماع
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البحث العلمي  منط يتميز

 االجتماعي خباصيتني

 . ة عن طريق املالحظ ته والتحقق منهاامبيزيقي يتم الحصول على بيانانه ا اخلاصية االوىل

ومشاعرهم وكيفية  وأفكارهماملجتمع وتصرفاتهم  بأعضاءان موضوع الدراسة يتصل  اخلاصية الثانية

 . ض تفاعلهم مع بع

  :ي يف سبع مراحل على النحو التالمي مير وزمالءه ان البحث العل R> Singletonيرى سنجلتون 
اختيار وصياغة مشكلة   -1

 البحث
.  دقيقة حتى تكون قابلة للبحثصياغة  ويتحتم صياغة هذه املشكلة. راسة البحث باختيار مشكلة جديرة بالد يبدأ

اء النظري الذي ىل الرتاث بهدف مساعدته وحتديد البنإواهلدف والرجوع ب حتديد ما يريد معرفته عن املشكلة وجي
  . ةسيعتمد عليه يف توجيه البحث والتعرف اىل  كيفية تناول البحوث السابقة للمشكل

أو اختيار  حلل مشكلة البحث ىل إجرائهاإحتتاج  الباحث لبعض القرارات التى تتعلق بنوع املالحظات اليتيتطلب اختاذ  اعداد تصميم البحث  -2
ميم او اإلسرتاتيجية او األسلوب املالئم للقيام بالبحث  مثل التجربة أو وجيب على الباحث ان خيتار التص الفروض

او البحث امليداني او احللقي او استخدام البيانات املتاحة او أسلوب دراسة احلالة وقد تتطلب . املسح االجتماعي 
  .ر من أسلوب من األساليب السالفة الذكبأكثر مشكلة البحث ان يستعني الباحث 

ويف هذه احلالة يتم التعريف اإلجرائي ملتعريات .  مرحلة قياس املتغريات منفصلة ومتزامنة مع املرحلة السابقة تأتي القياس  -3
 . ه البحث أي ترمجة املفهومات اجملردة اىل شي حمسوس ويعترب مبثابة مؤشر امبرييقي ميكن مالحظته وقياس

جيب على الباحث ان حيدد عدد مفردات العينة وأسلوب اختيار .  تنيمرحلة منفصلة ومتزامنة مع املرحلتني السابق املعاينة  -4
ام االعتماد على أسلوب العينة ( . العشوائية  ) وهل تتطلب الدراسة االعتماد على أسلوب العينة االحتمالية .  العينة 

 . مهم( غري العشوائية ) غري االحتمالية 
. املقابلة :  وجند ان هناك عدة ادوات جلمع البيانات مثل. ومجع البيانات الالزمة  املالحظات بإجراءيقوم الباحث  هي مجع البيانات  -5

وحيث ان مجع البيانات ،  واالجتاهات،  ومقاييس العالقات االجتماعية، وحتليل املضمون ، واملالحظة ، االستبيان 
جيب حتديد ادوات مجع البيانات مبكرا يف  ،تؤثر يف اختاذ القرارات املتعلقة بكل  من عملية قياس املتغريات واملعاينة 

 مرحلة اعداد تصميم البحث
  وهناك أساليب متنوعة للقيام بعملية معاجلة البيانات من أهمها.  والتفسري ضعها يف شكل يسمح بسهولة التحليلو معاجلة البيانات  -6

قة بني متغريات البحث واختبار مدى ووصف نوع العال ننا من تصنيف البيانات وتبويبها األساليب اإلحصائية اليت متك
 . ت اعتماد متغريين كل على االخر  وحساب الداللة والفروق بني املتغريا

حتليل وتفسري   -7
 البيانات

ذلك بالنسبة للنظرية  هقق من صحة فروض الدراسة وما يعنييف هذه املرحلة تتم االجابة على تساؤالت البحث والتح
 .  ةالتى استخلص منها الباحث فروض

ب حتديد ما يريد معرفته عن وجي املشكلة  صياغة دقيقة حتى تكون قابلة للبحثالبحث باختيار مشكلة جديرة بالدراسة ويتحتم صياغة هذه  يبدأ
 توجيه البحث والتعرف اىل  كيفية تناول البحوث الذي سيعتمد عليه يفوالرجوع اىل الرتاث بهدف مساعدته وحتديد البناء النظري املشكلة واهلدف 
 . ة السابقة للمشكل

 . عند صياغة مشكلة البحث جيب على الباحث ان حيدد بدقة ووضوح معنى كل مفهوم من املفهومات العلمية اليت يستخدمها يف البحث
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 : ي وه هلتعريفات لكل مفهوم من املفهومات التى يستخدمها يف حبثيقوم الباحث على نوعني من ا
وهو استخدام مفهومات اخرى أكثر بساطة أو اكثر قربا من الاشياء املالحظة وهو همزة الوصل بين البحث وبين  التعريف اجملرد  -1

 . ة النظرية الاجتماعي

أو  هجيله ويطلق عل املؤشرات العيانيمالحظته أو قياسه أو تس هو الذي يحدد املفهوم باستخدام ما يتبع في التعريف االجرائي  -2

وهو الذي يحدد نوع املادة التى سيجمعها الباحث عن طريق املالحظات املباشرة أو غير . املحسوسة التى نالحظها

 ه حظتهو مجرد الى ش يء يمكن مال  املباشرة ومصادرها وكيفية جمعها يعني التعريف إلاجرائي للمتغيرات ترجمة ما

بعد الانتهاء من اختيار وصياغة املشكلة وتحديد مفهوماته ألاساسية فأنة ينتقل إلى صياغة الفروض وخاصة في امليادين التى ارتادها 

  .والتي وصلت فيها البحوث إلى درجة عالية من التطور العلمي  قبلالباحثون من 

 . ة ويتمثل  بشكل واضح يف الدراسات التجريبييهدف اىل التحقق من صدق أو خطا فرض ما  االول
ويتمثل يف  ة أو اىل جمرد وصف حلقائق قائمةيهدف اىل التوصل فقط اىل فرض ميكن التحقق منه يف دراسة تالي الثاني

 . ة سات الوصفيالدراسات االستطالعية  والدر
وتهدف اىل صياغة املشكلة صياغة . مل يطرقها الباحثون من قبل  تتعرض ملوضوعات جديدةهي تلك الدراسات التى  الدراسات االستطالعية

 .  دقيقه متهيدا لبحثها متعمقا يف دراسات تالية
تغلب علية صفة التحديد ويف هذه الدراسات  عنيتستهدف تقرير خصائص ظاهرة أو موقف مهي تلك الدراسات التى  الدراسات الوصفية

 .  يقوم الباحث بصياغة الفروض السببية وحياول التحقق من صدق او خطا هذه الفروض
على تساؤالت الدراسة والفروض عبارة عن عالقة متوقعه ولكن مل يتم التأكد من  اجابات ختمينيةعلى اعتبار انها  تعريف الفروض العلمية

 .  غريين أو اكثرصحتها بني مت
 . االمبرييقي  لالختباروجود عالقة بني متغريين او اكثر وتتميز بأنها قابلة على اعتبار انه قضية تعرب عن  تعريف اخر للفروض
ا أو فكره مبدئية تربط بني الظاهرة موضوع الدراسة وبني العوامل املرتبطة بها أو املسببة هل نهإبميكن تعريف الفرض  تعريف اخر للفروض

 .  تابع واألخربانه عبارة عن فكره مبدئية تربط بني متغريين أحداهما مستقل 
 . قابال لالختبار ومتكننا من التنبؤ بوجود عالقة بني متغريين او اكثر هصياغته بطريقة جتعلافرتاض تتم  بأنه للفرض( بالي ) تعريف

وائد الفروض انهاة او فيممن اه
 تقود الباحث نحو اثبات أو رفض القضايا .2 . ث تحدد هدف البح .1

ترشد الباحث الى ظواهر جديدة لم يلتفت اليها  .3

 . ة الباحث من البداي

تعد الفروض املصدر الرئيس ي لرفض او قبول الخصائص الاجتماعية في  .4

 . ع علم الاجتما

 . ه ساؤالت البحث او تفسير تجيب على ت .6 . ة تساعد على تطوير السيولوجي .5

تساعد الباحث في ترتيب البيانات الالزمة  ترتيبا  .7

 . ة وبطريقة سليم. منطقيا

وتساعد الباحث على تحديد مجال بحثه . تفيده إثناء تحليل البيانات  .8

 . ه ووضعه في إطار مناسب إلمكانيات

تستنبط  مصادر الفروض
 من عدة مصادر منها

 قافة املجتمعث .3 وم الاخرى العل .2 مجال تخصص الباحث .1

 عن طريق املالحظة املباشرة .6 خيال الباحث .5 الخبرة الشخصية .4

 باستخدام البحوث السابقه كفروض للبحث .11 الاستنتاج املنطقي .9 الحدس .8 التخمين .7

 :  دةيهناك ثالث صعوبات اساسية تقف يف صياغة الفروض العلمية اجل ان"( وهات " جود ) يذكر العاملان  شروط صياغة الفرض
 .النظري ملوضوع البحث  باإلطار عدم املام الباحث  -أ

 .  هذا الاطار النظري بطريقة منطقيةضعف املقدرة على الاستفادة من  -ب

 من صياغة الفروض بدقه هالتى تمكن املتاحةالباحث بالطرق عدم معرفة  -ج



 حـلـم الـمـشـاعـر  -أمحد اجلمعان                                                                                                  دعواتكم .تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية د  5

 

يمكن  وترجمة ما ال إجرائيامن املتغير املستقل واملتغير املعتمد يمكن تعريفة  والتأكد جيب ان تكون املتغريات حمددة وواضحة .1

 .يمكن مالحظتها وقياسها  بمؤشرات امبيريقية مالحظته

 . موضوعات اخرى  وما يرتبط  به من داستهوالبحثي في موضوع  ملام الباحث بالرتاث النظريإجيب ان يكون الفرض بعد  .2

 وإذايتصف باالتساع الشديد  إال  و.  هصحته او خطئ إلثباتالالزمة  جيب ان يكون الفرض حمدودا حبيث حيصر نوع املادة أو االدلة .3

 .الفرعية املترابطة  ةؤال والفرض الى مجموعه من الاسئلاقتض ى  الامر بوضع سؤال متسع يجب تجزئة الس

 . ليا من التناقض وقابال لالختباروخا جيب ان يكون الفرض معقوال .4
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 نهائيةاملرحلة ال .3  يدانية املرحلة امل .2  املرحلة التحضيرية  .1

      تحديد نوع الدراسة أو نمط البحث .3 تحديد املفاهيم والفروض العلمية .2      اختيار مشكلة البحث وصياغتها   .1

 تحديد املجال البشري للبحث .6              تحديد أدوات جمع البيانات .5 تحديد املنهج أو املناهج املالئمة للبحث .4

             ان جمع البيانات من امليد .9 للبحث الزمنيتحديد املجال  .8           للبحث املكانيتحديد املجال  .7

     كتابة تقرير البحث  .12           تحليل البيانات وتفسيرها  .11 تصنيف البيانات وتفريغها وتبويبها    .11

مراحل البحث ترابطا عضويا وثيقا بحيث ب ترتبط  كل منها مجموعة من الخطوات التيفي  ثالث مراحل رئيسيةبمتر عملية البحث 

  ،ها وحدة متكاملة ر عتباابحثه في جميع املراحل والخطوات ب يفكر الباحث حينما يصمم
 
نما تقتض ي طبيعة إرتب من حيث ألاولوية ، و فال ت

 .  كل بحث تقديم أو تأخير بعضها عن بعض

املرحلة التحضريية   -1
 وفيها يقوم الباحث

اختيار مشكلة البحث  .1

 وصياغتها

تحديد املفاهيم والفروض  .2

 يةالعلم

نوع الدراسة او نمط تحديد  .3

 البحث

هج اتحديد املنهج او املن .4

 املالئمة للبحث

 تحديد املجال البشري للبحث .6 تحديد ادوات جمع البيانات .5

 تحديد املجال املكاني للبحث .8 تحديد املجال ألزماني للبحث .7

 : أهم خطوات هذه املرحلةو من الباحثني امليدانيني عن طريق جمموعة وفيها يقوم الباحث جبمع البيانات بنفسه أو املرحلة امليدانية  -2
 .عمل الاتصاالت الالزمة باملبحوثين  .1

 وتهيئتهم لعملية البحث ،  .2

 .  وإعداد الباحثين امليدانيين وتدريبهم وإلاشراف عليهم في امليدان لتذليل الصعاب التي تعترضهم .3

 . ومراجعة البيانات امليدانية والتأكد من صحتها .4

 حتليل البيانات .2 تصنيف البيانات .1 النهائيةاملرحلة   -3
 :  كتابة تقرير البحث .3
 الدراسات املقترحة -ج التوصيات -ب أهم النتائج -أ

اختيار مشكلة البحث   -1
 وصياغتها

 ألنها تؤثر في جميع الخطوات التي تليها تعترب من أهم خطوات البحث  .  

 يز باألصالة والعمق وتكون هلا داللتها العلمية أو أهميتها اجملتمعية ن يتخري مشكلة تتمأ وجيب على الباحث. 

 مشكلة البحث التي تشتمل عليها رعيةفحتديد النقاط الرئيسية وال  . 

 حتى يسهل وضع تصميم منهجي دقيق لدراستها حمددةو يف مصطلحات واضحة مشكلة البحث  صياغة . 

حتديد املفاهيم   -2
 والفروض العلمية

  املرتبطة  بعد اختيار املشكلة أن حيدد الباحث بدقة املفاهيم األساسية واملصطلحات العلميةي من الضرور

 بموضوع الدراسة إلجراء بحثه على أساس علمي سليم 

  ووصلوا فيها إلى درجة من  ينتقل إىل خطوة وضع الفروض وخاصة يف امليادين اليت ارتادها الباحثني من قبلثم

 . التطور العلمي 

  مليادين اليت ال تزال جديدة فال بأس من أن يقوم الباحث بدراسات استطالعية تساعد على استنباط الفروض اأما
 . ة ها يف حبوث تاليراباليت ميكن أخت
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حتديد نوع الدراسة أو   -3
 منط البحث

 يتحدد نوع الدراسة على أساس مستوى املعلومات املتوفرة لدى الباحث وعلى أساس اهلدف الرئيسي للبحث . 

  ة القيام بدراسة استطالعي اضطر الباحث إىل جديداميدان الدراسة إذا كان .  

  تقرير خصائص لعن طريق الدراسات السابقة يف امليدان أمكن القيام بدراسة وصفية  حمددًااملوضوع إذا كان
 . الظاهرة 

  قق من صحة الفروض العلمية استطاع الباحث أن يقوم بدراسة جتريبية للتح أكثر دقة وحتديداامليدان وإذا كان.  

  حين أن  في،  ختلو من الفروض فالدراسات االستطالعية  .  وضع الفروض يرتبط بنوع الدراسةويالحظ أن

الدراسات  ، أما قد تتضمن فروضا إذا كانت املعلومات املتوفرة لدى الباحث متكنه من ذلك الدراسات الوصفية
روضا دقيقة حبيث تدور الدراسة بعد ذلك حول حماولة التحقق من من الضروري أن تتضمن ف هنإف التجريبية

  . صحتها
حتديد املنهج أو املناهج   -4

 املالئمة للبحث
 الطريقة أو الكيفية اليت يتبعها الباحث يف دراسة املشكلة موضوع البحث  : يشري مفهوم املنهج إىل 

  كيف؟ وهو يجيب على الكلمة الاستفهامية .  

  املسح االجتماعي ، واملنهج التارخيي ، ومنهج دراسة احلالة ، :  تستخدم يف البحوث االجتماعيةاملناهج اليت من
 واملنهج التجرييب

حتديد األداة أو األدوات   -5
 الالزمة جلمع البيانات

 الوسيلة اليت جيمع بها الباحث البيانات اليت تلزمه  :يشري مفهوم األداة إىل.  

 لإلشارة إىل الوسيلة املستخدمة يف مجع البيانات أو تفريغها  ث مفهوم األداةويستخدم املشتغلون مبناهج البح . 

   ت نقصر مفهوم األداة يف هذا اجملال على وسائل مجع البياناغير إننا . 

   املالحظة ، واالستبيان ، واملقابلة ، :  يستخدم الباحث عددا كبريا من أدوات مجع البيانات من بينهاوغالبا ما
العالقات االجتماعية والرأي العام ، وحتليل املضمون ، باإلضافة إىل البيانات اإلحصائية على اختالف ومقاييس 

  . أنواعها

 ؛ فبعض أدوات البحث تصلح يف بعض  ويتوقف اختيار الباحث لألداة الالزمة جلمع البيانات على عوامل كثرية
ملالحظة املباشرة عند جمع معلومات تتصل مثال يفضل استخدام ا .  املواقف واألحباث عنها يف غريها

 . بسلوك ألافراد الفعلي نحو موضوع معين 

  مثال قد يرفض املبحوثين إلاجابة :  يؤثر موقف املبحوثني من البحث يف تفضيل وسيلة على وسيلة أخرىوقد

  .  على أسئلة الباحث ، ومن ثم يتعين استخدام املالحظة في جمع البيانات

  ث على أداة واحدة جلمع البيانات ، وقد يعتمد على أكثر من أداة حتى يدرس الظاهرة من مجيع يعتمد الباحقد
 .  نواحيها

حتديد اجملال البشري   -6
 للبحث

 ويف بعض األحيان يتكون جمتمع  وذلك بتحديد جمتمع البحث الذي قد يتكون من مجلة أفراد أو عدة مجاعات ،
  .دات اجتماعية ، ويتوقف ذلك على املشكلة موضوع الدراسة أو وح،  أو مزارع ، البحث من عدة مصانع

   وملا كان من العسير في كثير من البحوث الاجتماعية القيام بدراسة شاملة لجميع املفردات التي تدخل في

  . فأن الباحث ال جيد وسيلة سوى االكتفاء بعدد حمدد من احلاالتالبحث ، 
 حديد املنطقة أو البيئة اليت جترى فيها الدراسةبتوذلك   حتديد اجملال املكاني للبحث  -7

حتديد اجملال الزمين   -8
 للبحث

  ويتطلب ذلك القيام بدراسة استطالعية عن ألاشخاص  بتحديد الوقت الذي جتمع فيه البياناتوذلك

 .  منهم الذين تتكون منهم العينة لتحديد الوقت املناسب لجمع البيانات

مجع البيانات من   -9
 امليدان

  تتوفر لدى جامعي البيانات اخلربة والدراية الكافية بالبحوث امليدانية أن يجب.  

 كحسن التصرف واللباقة  تكون لديهم من القدرات واملواهب الشخصية ما يؤهلهم جلمع البيانات 
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  يكون لديهم إملام ببعض القضايا االجتماعية اخلاصة باجملتمع بصفة عامة وجمتمع البحث بصفة خاصةوأن  . 

  طبع دليل للعمل امليداني ب البيانات قبل النزول إىل امليدانيقوم الباحث بتدريب جامعي من الضروري أن  و
 . ليكون مرجعا جلامعي البيانات

  فان من الضروري أن يقوم بتهيئة لكي يضمن الباحث استجابة املبعوثين وتعاونهم مع جامعي البيانات ، و
االتصال باهليئات املسئولة اليت ميكنها وم عن طريق وسائل اإلعالم وعمل توعية هل البحث املبحوثني مبوضوع

  . تهيئة املناخ املالئم جلمع البيانات

  باإلشراف على الباحثني امليدانيني أثناء مجع البيانات للوقوف على ما ومن الضروري أن يقوم الباحث
 . والتأكد من صحة البياناتبأول  يعرتضهم من صعاب لتذليلها أواًل

تصنيف البيانات   -11
 وتفريغها وتبويبها

  بعد مراجعة البيانات على الباحث أن يصنف البيانات في نسق معين يتيح وضوح الخصائص الرئيسية.  

  عملية يهدف الباحث من ورائها إىل ترتيب البيانات وتقسيمها إىل فئات حبيث توضع مجيع الفئات :والتصنيف
  .املتشابهة يف فئة واحدة 

 وهو ما يتوقف على عدد  بالطريقة اليدوية أو اآلليةإما  نتهاء من التصنيف على الباحث أن يفرغ البياناتوبعد اال
 . ث مارات اليت مجعها الباحاالست

  ة تبدأ عملية تبويب البيانات يف جداول بسيطة أو مزدوجة أو مركبوبعد تفريغ البيانات وإحصاء االستجابات . 
حتليل البيانات   -11

 وتفسريها
 التي تم التوصل  صورة وصفية دقيقة للبيانات إلعطاء عد جدولة البيانات حتليلها إحصائيان الضروري بم

  . في ذلك باألساليب إلاحصائية  املختلفة الباحث ليها ، ويستعينإ

  جيب أن يفسر الباحث النتائج اليت حصل عليها حتى يكشف عن العوامل وبعد الانتهاء من التحليل إلاحصائي
 . ة ثرة يف الظاهرة املدروساملؤ

  ث ليها الباحإللحقائق اليت توصل   فائدة والعالقات اليت تربط بينها وبني غريها من الظواهر ، وبدون التفسري ال . 
 . التوصيات املقرتحهو التوصياتو  هم النتائجأمور ثالثة وهي أتتضمن   كتابة تقرير البحث  -12

  وبهذه اخلطوة يستطيع الباحث أن ينقل  خطوة كتابة التقرير عن البحثتبدأ بعد الانتهاء من تفسير البيانات ،
  .  ليه من نتائجإالقراء ما توصل  ىلإ

   يقدم بعض االقرتاحات والتوصيات اليت خرج بها من البحث وهلا صلة وثيقة بالنتائج اليت كما يستطيع أن
  . ليهاإأمكن التوصل 

   توصل إليه من نتائج وبني ما يقرتحه من حلول للمشكالت اليت أسفرت وتتجلى مهارة الباحث يف الربط بني ما
  . عنها الدراسة بدون مبالغة

  حلدود معينة من الوقت والتكاليف يسري البحث وفقًامن الضروري أن  
 
 زمنيا

 
 ، وأن يضع الباحث برنامجا

من الوقت على %  5 ةوإضافللخطوات الخاصة بكل مرحلة مع مراعاة العوامل التي قد تعوق سير العمل 

 .  سبيل الحيطة

  عن تقرير امليزانية فيجب على الباحث عمل حسابا لكل النفقات اليت يتطلبها البحثأما  .  

 عداد بطاقة أو جدول إلضمان سري العمل يف حدود الوقت واملال املخصص لكل مرحلة من مراحل البحث ميكن و
ات موضحا فيه ما تم تنفيذه بكل خطوة من خطو  يذيتضمن خطوات البحث وميأله الباحث أثناء التنف

 . تنفيذ كل خطوة من وقت ونفقات ةالبحث ، وما استغرق

 

  ! ؟ ةقليله ما هو نوع الدراس ةاملتوفرسؤال ان الدراسات او االحباث  ►
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 دراسة الحالة .4 املسح الاجتماعي .3 تاريخيالاسلوب ال .2 الاسلوب التجريبي .1

  .ا عبارة عن مالحظة الظاهرة حتت ظروف معينة يتم التحكم فيههو  االسلوب التجرييب
 هكبر معمل تجري فيأريخ سلوب التاريخي وقد اعتبر حوادث التاهمية استخدام ألا أبن خلدون الى القد فطن  االسلوب  التارخيي

اشار اىل خاصيتني من خصائص البحث التارخيي  سس البحث التارخيي وأ تها وقدالتجارب الاجتماعية على سجي
. الاقوال ويتميز الحق من الباطل  وذلك على املؤرخ التتبع والتحقق من صحة الروايات و ن التاريخ فنأ وهما

ي الى وقوع سباب التى تؤدألا أي التعرف على  لتحقيق والتعليلالتاريخ كعلم دقيق ينطوي على النظر وااما 

 . ض الظواهر ومعرفة هذه العوار 

وعادة ما يلجا الباحث الذي  اختيار صحة فرض معني او التوصل اىل فرض ميكن التحقق منه يف دراسات تاليهلى إ يهدف االسلوب التارخيي

 . ر يستخدم الاسلوب التاريخي الى عدة مصاد

 : ا ت واملعلومات التارخيية منهجلمع البيانا  : وجلمع البيانات  البد من وجود مصادر
قامت  بتدوينها وتبويبها نفس اجلهة اليتهي تلك املصادر التى متدنا ببيانات قامت يعتمد عليها الباحث يجب ان  املصادر االولية  -1

 مثل البحوث في الجامعات وغيرة جبمعها

ما يفضل  الباحث الاعتماد على املصادر الاولية نظرا الن وغالبا  ةهي تلك املصادر التى تنقل عن املصادر االولي املصادر الثانوية  -2

 املصادر الثانوية قد تتضمن اخطاء نتيجة لنقلها من املصادر الاولية

ليها عندما تكون املعلومات املطلوبة توجد لدي بعض االفراد او اهليئات وحيصل عليها الباحث عن إالباحث  يلجاوهي  املصادر امليدانية  -3
 . د لإلفراض االسئلة بع هطريق توجي

 . نة للتحقق من شخصية كاتبها أو مؤرخها وما عرف عنه من صدق أو اما ةنقد الوثيقويتضمن هذا التحليل  التحليل اخلارجي  -4
  ءطاعليها الوثيقة والوقوف على ما تضمنته من اخ اشتملتكد من حقيقة املعاني او املعلومات او البيانات التى أالتوهو  التحليل الداخلي  -5

و مؤسسه او نظاما اجتماعيا او أ وحدة سواء كانت فردًا بأيةاىل مجع البيانات املتعلقة  هذلك االسلوب الذي يتجهو  دراسة احلالة
التعمق في دراسة مرحلة معينه من تاريخ الوحدة او دراسة ) سس أويقوم على  . جمتمعا حمليا او جمتمعا عاما

املدروسة او غيرها من  ةالى تعميمات علمية متعلقة بالوحدللوصول جميع املراحل التى تمر بها وذلك 

 . (  الوحدات املشابهه لها

دراسة احلالة يف علم 
 االجتماع

املناهج واملراحل . االجتماعية ةالقوانني التى حتكم مسرية احليا ألجل الوصول اىل التعميمات والكشف عن هو

 .  ام وهو الوصول الى التعميمات التي تحكم هذه الحالةوالخطوات جميعها تصب  في تحقيق الهدف الع

 .  مساعدة العميل لتخلص من املشكلة التى يعاني منهاهي  دراسة احلالة يف اخلدمة االجتماعية

ة الحالة وتطورها وهو تهدف طريقة تاريخ الحالة الى دراسة دورة حيا تاريخ احلالة   .1 اسلوب دراسة دراسة احلالة

 . ة و دراسة محددة للحالأ عيونموها الطبي

 .  يهتم بعرض حياة الحالة من خالل وجهة نظر الحالة ذاتها التاريخ الشخصي للحياة .2

دراسة مشولية كلية وتوفر الاجتماعية  ةمن دراسة الحالة أو الوحداستخدام اسلوب دراسة الحالة انه يمكننا  املميزات
 نات التى تسهم يف اختبار صحة النظريات العلمية وتطويرهاالتفضيالت وتوفر البيا العمق و نم للباحث مزيد

كذلك . دراسة الحالة من جهد ووقت ونفقات مادية  هبسبب ما تحتاج صعوبة دراسة اعداد كبرية من احلاالت اهم عيوب دراسة احلالة

ستحيل عمل تعميمات او اصدار احكام عامة ييلعب دورا واضحا  البعد الذاتي لكل من الباحث واملبحوث

 .  على مجموعه مماثله اكبر عددا
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عريف املسح االجتماعي ت
 كمنهج

، استمارات بحثية مقننة ، انات الطريقة التى تؤدي لجمع وتحليل البيانات الاجتماعية من خالل استبي بأنة

 وذلك بغرض الحصول على معلومات من اعداد كبيرة من املبحوثين يمثلون مجتمعا معينا

دراسة ظاهرة او  طريقة من طرق البحث الاجتماعي يتم فيها تطبيق خطوات املنهج العلمي تطبيقا عمليا على نهبأيعرف  :  تعريف اخر 

بحيث نحصل على كافة املعلومات  اعية معينة سائدة في منطقه جغرافيةمشكلة اجتماعية او اوضاع اجتم

وتحليل البيانات يمكن الاستفادة منها في  التي تصور مختلف جوانب الظاهرة املدروسة وبعد تصنيف

 . ة الاغراض العلمي

القائمه في منطقة جغرافية  الاجتماعية ان املسح الاجتماعي هو عبارة دراسة للجوانب املرضية لألوضاع ويرى يولني يونج

ذج وذل قياسها ومقارنتها بأوضاع اخرى يمكن قبولها كنمو  محدودة وهذه ألاوضاع لها داللة اجتماعية ويمكن

 . ي الاجتماع لإلصالح ةتقديم برامج انشائي كقصد

 بيئةعية او جماعة او لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتما بان املسح الاجتماعي محاولة منظمة هويتين يرى

 كما انه يهدف الى الوصول الى بيانات،  الحاضرةعلى اللحظه  سلي على الوقت الحاضر و معينة وهو ينصب

 العلمية منها في املستقبل وخاصة في الاغراض لالستفادةيمكن تصنيفها وتفسيرها وتصميمها وذلك 

على ذلك  ةالامثل نب النظري وتنصب على الجا ان بعض املسوح إال وان كانت تغلب عليه الصفه العلمية  فاملسح االجتماعي

 . ة ومتعدد ةكثير 

كما ميكن تعريف املسح 
 االجتماع بانه

 .الدراسة العلمية للظواهر املوجودة في جماعه معينة  -أ

 .راء املسح وليست ماضية جة بالفعل وقت ادينصب على الوقت الحاضر حيث يتناول اشياء موجو  -ب

لعملي اذ يحاول الكشف عن الاوضاع القائمة ملحاولة النهوض بها ووضع خطة أو برنامج يتعلق بالجانب ا -ج

 . ي الاجتماع لإلصالح

 .  الاجتماعي لإلصالحتهدف الى تقديم برنامج بنا  املسح االجتماعي عملية تعاونية .1 خصائص املسح االجتماعي

لدراسات العلمية لحاجات و يعتبر نوعا من اك فهلولذ يعتمد املسح االجتماعي على املنهج العلمي يف البحث .2

 . هظروفو املجتمع 

 -مثل التدخين  "علم االمراض االجتماعية" الظواهر الباثولوجية ) يوجه املسح االجتماعي اىل دراسة بعض  .3

 .والتى يتوقع أنها كذلك( التفحيط 

حتى يتحقق ركن هام  في البحث  شكلةمن املهم ان يبدأ املسح مع ادراك الرأي العام باحلاجة امللحة لعالج امل .4

وتحقيق ه الاجتماعي وهو ان وعي  املبحوثين ومشاركتهم الفعلية في املسح الاجتماعي تساعد على نجاح

 . ة البناء هاهداف

شفية على الظاهرة موضوع حيث يلجأ إليها الباحث بعد أن تكون قد أجريت بحوث ك تعترب املسوح االجتماعية ذات فائدة نظرية .1

 . الدراسة

 . ومعرفة الباحث بالظاهرة املدروسة،  من نتائج األهمية النظرية للدراسات املسحية على مقدار ما أسفرت عنه الدراسات السابقةتتوقف  .2

  . هوتوفير الرعاية ألفراداملجتمع التي تستهدف تنمية  عمليات التخطيط القومييف يستفاد باملسح االجتماعي  .3

ومدى تأثريها على اجملتمع وتقدير اإلمكانيات املوجودة اليت ميكن  ، دراسة املشكالت االجتماعية القائمة تفاد باملسح االجتماعي دائما يف يس .4
  .استخدامها يف عالج املشكالت ، ثم اقرتاح احللول هلا

 . اتيستفاد باملسح االجتماعي يف  قياس اجتاهات الرأي العام حنو خمتلف املوضوع .5
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ولقد خلص احد مصادر البحث  االجتماعيتتعدد وتتنوع موضوعات املسوح االجتماعية وذلك باختالف وتعدد االغراض التى يستخدم فيها املسح 
 : ي العلمي انواع املسوح يف مخسة بيانها كالتال

 . الخ...التفكك الاسري ، ادمان املخدرات ، مشكالت البطالة ،الجريمة ، فقر مثل مسوح ال املسوح التى تتناول مشكالت اجتماعية .1

 .الخ...تنظيم الاسرة، الخصوبة ، مثل الهجره  وتتناول موضوعات متعددة( السكانية ) املسوح الدميوجرافية  .2

املجتمعات ريفية او حضرية او وحدات  سواء كانت هذه مسوح اجملتمعات احمللية  وترتكز على مسح خصائص اجملتمعات احمللية املختلفة .3

 .اجتماعية اقل حجما كدراسة حي من املدينة 

وتحاول دراسة طبيعة املسكن وظروف في منطقة معينة ويهدف الى اعادة تخطيط هذه املنطقه من  وث االسكان والتخطيط االقليميحب .4

 . الناحية العمرانية

 . لرأي العام حول قضية أو موضوع أو مسألة ذات طابع هام في املجتمع استطالع اويستهدف  العام واالجتاهات أيمسوح الر .5

  :  التصنيفات من نوعني على احتوى الذي التصنيف ذلك ، الصدد هذا يف االستخدام الشائعة التصنيفات ومن
 جمال ناحية من -أ

 الدراسة
 و التعليمية و نيةالسكا الجوانب كدراسة االجتماعية احلياة من أوجه عدة تعاجلحيث  عامة مسوح  -1

 .  الزراعية و الصحية

 او خاصة مسوح  -2

 حمددة
 او الزراعة او الصحة او كالتعليم االجتماعية احلياة من حمددة خاصة بنواحي تهتم و

 .  الصناعة

 اجملال ناحية من -ب

 البشري
 وليس الشامل احلصر طريق عن اي ، اجملتمع مفردات جلميع شاملة بدراسة تقوم التي وهي  الشاملة املسوح  -1

 من لكثير يتوفر ال قد جهد و وقت الى تحتاج و التكاليف باهظة املسوح هذه ان شك من

 . ي السكان التعداد حالة في وحده حالة في إال يأتي ال وهذا.  نالباحثي

 بطريق املسح  -2

 العينة
 عيشي و يغلب النوع وهذا  )املسح  (البحث جملتمع ممثلة عينة بدراسة يكتفي الذي وهو

 .  املختلفة ملزاياه استخدامه

عدد ألابناء ، والسن ،ودرجة )وتشمل الدراسة معرفة حال ألاسرة من ناحية  دراسة اخلصائص الدميوجرافية جملموعة من الناس .1

  (.وغيرها من املعلومات السكانية ، الخصوبة 

دخل ألافراد ، ومستويات املعيشة ، دراسة أوجه )، ويشمل ذلك معرفة  ية جلماعة من اجلماعاتدراسة اجلوانب االقتصادية واالجتماع  .2

  . (النشاط املختلفة ، مدى إلاقبال على برامج إلاذاعة والتليفزيون والتردد على ألاندية ، الجرائد واملجالت التي يقرؤونها 

  . عايري السلوكيةدراسة اجلوانب الثقافية املرتبطة بالعادات والتقاليد وامل .3

 .  دراسة آراء الناس واجتاهاتهم ودوافع سلوكهم .4

  يستعين القائم باملسح الاجتماعي بمعظم ألادوات املستخدمة في البحوث الاجتماعية.  

  (.، ونوع املعلومات املطلوبةموضوع الدراسة ، وخطة املسح ، ومداه )يتوقف اختياره لألداة على  

   (املالحظة ، واملقابلة ، الاستبيان )من أكثر ألادوات شيوعا في املسح الاجتماعي 

  اخلطوة التخطيطية  -1
وتتضمن هذه اخلطوة 

 ما يلي

من املسح وتحديد النقاط الغرض  تحديد .1

 . بحثال الرئيسية والفرعية التي يشتمل عليها

 البشرية ، والجغرافية ، و:  جماالت البحثحديد ت .2

  . ةالزماني

 .  املستخدمة في البحثاملفاهيم تحديد  .4 .  لجمع البيانات األدوات الالزمةتحديد  .3

 .  إعداد دليل للعمل امليدانيوكذلك  .6 .  ةتقدير امليزاني .5
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  .  إعداد التعليمات للباحثني امليدانيني .1 اخلطوة امليدانية  -2

  . نتدريب باحثي امليدا .2

 . ، وإعداد املجتمع لعملية املسح  باملبحوثنياالتصال  .3

 . مشرف لكل منطقة إما عن طريق الباحث نفسه أو بتعيين اإلشراف على أعمال الباحثني امليدانيني .4

 .  التي تجمع يوما بعد يوم حتى يمكن تالفي ألاخطاء امليدانية مراجعة البيانات .5

 ثم العمل على  صحتهات التي جمعت للتأكد من مراجعة البيانا  اخلطوات التحليلية   -3
 
للتعامل معها  تصنيفها وتبويبها تمهيدا

 
 
 .  إحصائيا

 .ليها املسوح من خالل التقرير التهاني للمسح إالتى انتهت  عرض النتائج .1   اخلطوة النهائية  -4

  . تى كانت مستهدفه وفق خطة املسحبيان مدى تطابق النتائج املتحصل عليها مع ال .2

مع بيان أمكانية استثمار النتائج  املعروضةانحرافات أبرزها النتائج  أليةاز وجهة نظر الباحث بالنسبة ابر  .3

 .  والتوصيات عليها

تالية فيما يتعلق باملسوح باملقرتحات ال( و فان هوتون ، جون أسبل ) من لكي يتحقق قدر كبري من املوضوعية يف املسوح االجتماعية أوصى كل 
 االجتماعية

 .التخلص من كافة الافكار واملعلومات السابقه قبل البدء في املسح  .1

 . صد اثبات املعلومات التى يعرفهااملسح بحيث يكشف عن النواحي التى يجهلها الباحث ال يق هتوجي .2

 . سوف يؤدي اليه املسح من نتائج قبل القيام به تجنب توقع ما .3

 .جهد لتحقيق الدقة القصوى في جميع مراحل املسح بذل أقص ى  .4

 .سالمتها أكانت هذه النتائج من النوع املرغوب فيه أو غير املرغوب فيه ار الختيفحص النتائج التى يظهرها املسح فحصا دقيقا  .5

 .عدم أخفاء النتائج غير الطيبة بل عرض النتائج كلها عرضا كامال  .6

 .استخدام عينة يتوافر فيها العلمية .7

 . تارةشف عن درجة الثقة في العينة املخوضع أسئلة اختيارية كشافة في مواضع مختلفة من الاستبيان للك .8

ومكان والسبب ومن من الباحثين يقوم  لي توضيح موضوع ووقت  ر من تقاريرالاساليب الغير قابلة للتفسي تجنب الطرق املعقدة و .9

 .بأجراء املسح 

 .ف أو القصور في املنهج املتبع في املسح عدم التردد في تحديد نقاط الضع .11

 .  هيحصل عليها عن طريق املسح نفس الارقام الواردة بالتقرير بدقة للوقوف على املعلومات التى تحديد مصادر املعلومات و .11

 عدم محاولة تعميم النتائج التى وصلت اليها املسوح دون ان توضح بدقة حجم العينة املطبق عليها هذه املسح .12

ضيق الناس وعدم تعاونهم مع ى ، وقد يؤدي ذلك إل مجع بيانات كمية عن بيئة من البيئات  توجيه عدد كبري من األسئلة للمبحوثنييستلزم  .1

  ملعرفة حاجات البيئة ومشكالتهاكافية عليها الباحث  ويف حالة االقتصار على عدد حمدد من األسئلة قد ال تكون البيانات اليت حيصل. الباحثين 

، فإذا كان العدد قليال فإن نتائج املسح ال يمكن الاعتماد عليها ألنها تعطي صورة ناقصة عن  تتوقف أهمية املسح على عدد أفراد العينة .2

 .الجماعة أو الظاهرة املراد دراستها 

النوع من املناهج ال يصلح في الدراسات التطورية التي تعتمد على  وذلك فإن هذا تركز املسوح االجتماعية اهتماماتها على دراسة احلاضر .3

  .الربط بين املاض ي والحاضر 

إال أنه يصعب االعتماد على املسح يف إصدار تعميمات واسعة أو ، على السواء  النظري والعمليبالرغم من أن املسوح احلديثة تتضمن اجلانبني  .4
 . الوصول إىل نظريات علمية



 حـلـم الـمـشـاعـر  -أمحد اجلمعان                                                                                                  دعواتكم .تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية د  13

 

 حتليل املضمون .4 املقابلة .3 االستبيان .2 املالحظة .1
 أدوات من غيرها طريق عليها عن نحصل التي البيانات لدقة كضابط منها كل تعمل حتى اداة من أكثر نستخدم تجعلنا املنهجية املرونة ان

 . ث البح

 

هج يعرف بعض علماء املنا
 املالحظة

  مع طبيعة هذه  تتالءمبأساليب البحث والدراسة التى  االستعانةاملشاهدة الدقيقة لظاهرة ما مع على انها
 .الظاهرة

  أداة أو وسيلة هامة من ادوات مجع البيانات. 

 هاما  تلعب فيها املالحظة دورا من الصعب ان نتصور دراسة جادة للسلوك االجتماعي ال. 

  الكشفية والوصفية والتجريبيةميكن ان يستخدم املالحظة يف الدراسات املالحظة انها ويزيد من اهمية  . 

 عملية او الاحيان بعض في هناك مقابلة يكن ولم ، مشاركة بدون  او باملشاركة اما ، االنثروبولوجيني هم وركز عليها املالحظة استخدم من اول 

 الغالب في الكتابة وال القراءة تحسن ال ، تقليدية بدائية و جمتمعات يف كانت نثروبولوجينيلال االوىل البدايات ان سببب وهذا ، الاستبيان

 . احباثهم يف االجتماع علماء بعض استخدمها كذلك ، العام

  قيامهم بدراسة عدد من الثقافات في املجتمعات غير الغربية عن طريق املشاهدة واملالحظة لسلوك الافراد أثناء  "مارجريت ميد " قامت

 .بأنشطتهم املختلفة 

  " بمحاولة فهم السلوك الاجتماعي داخل احد مستشفيات الامراض العقلية الحضرية عن طريق املالحظة "ايرفنج جوفمان. 

  "د الاجتماعية في اح ةعن جميع الجوانب الاساسية للحيا باستخدام املالحظة باملشاركة لجمع البيانات "هيلني لند"وزوجنة " روبرت لند

 .  املستشفيات املحلية

 (مالحظة غري مباشرة() مالحظة مباشرة ) :ميكن تصنيف املالحظة اىل نوعني 
 وهي .هي املالحظة اليت يقوم بها الباحث بنفسه  املالحظة املباشرة

) يريد مالحظتها  التى يقوم بها الباحث عندما يكون لدية تصور مسبق عن العناصرهي التي  املالحظة احملددة .1

وهو ما يحدث في الدراسات الوصفية والدراسات التجريبية التي تكون مشكلة 

 (البحث فيها محدودة 

املالحظة غري  .2
 احملددة

حيث ال تكون في ذهنه  ليها الباحث يف الدراسات الكشفية أو االستطالعيةإيلجأ هي التى 

جوانب عامة  يكون اسئلة أو عناصر محددة يجمع عنها املعلومات ولكن كل ما لدية

 .ط فق

 .  ةالباحث عن طريق الصدف جيريهاهي التى  املالحظة العرضية .3

املالحظة العمدية  .4
 أو املقصودة

اعداد استمارة ) تتطلب  . جيريها الباحث يف ذهنه صورة عما يريد مالحظتههي التى 

ة املالحظات من صح التأكد ، ل املالحظات بدقة قدر الامكانتسجي،  املالحظة

 (باملقارنة مع املالحظات الاخرى او عن طريق التكرار

املالحظة دون  .5
 املشاركة

يقوم بها الباحث مبالحظة االفراد دون التفاعل معهم ودون املشاركة يف االنشطة وهى التي 
نجد ان الباحث يكون منفصال عن موضوع املالحظة حيث ان . ) التى يقومون بها

 .( هدرسيملوقف او النسق الذي يظل خارج ا الباحث
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الباحث يشارك بفعالية يف االنشطة اليومية التى يقوم بها االفراد خالل فرتة ان  هي املالحظة باملشاركة .6
ن عضوا مقبوال في مجتمع مما يتطلب معيشة الباحث مع املبحوثين ان يكو  املالحظة

ان يكون  غير رسميةراد املجتمع بطريقة ان يكون قادر على الحديث مع اف البحث

يمارس نشاطا . يقوم بدور معين .) قادر على املشاركة في اهتمامات اعضاء املجتمع 

 (اجتماعيا داخل املوقف او النسق الذي يدرسة 

 لألشخاص ث نفسهيقدم الباحاملالحظات الظاهرة وفي .  قد تكون ظاهرة أو مسترتةاملالحظة باملشاركة أو بدون املشاركة نجد ان كال من )  

 ( .  فال حيدث ذلك املالحظة املسترتةاما في ، الذين يالحظهم بوصفه باحثا

 . وفي الحال هنها تسمح بتسجيل السلوك وقت حدوثا .1 مميزات املالحظة

 .انها تسجل السلوك التلقائي وال تترك املجال لالعتماد على الذاكرة  .2

 .  عات الصغيرةكالجما.تصلح في دراسة الجماعات املحدودة الحجم  .3

الاحوال التى يبدى فيها املبحوث نوعا من املقاومة للباحث ويرفض الاجابة على  فييمكن استخدامها  .4

 . السلوك بأنماطاسئلة تتعلق 

أن ينظر الباحث  ففي بعض الحاالت يتطلب ألامر. تستغرق وقت طويل و جهدا و تكلفة مرتفعة من الباحثقد  .1 عيوب املالحظة

 . ترة طويلة حتى تقع الحادثةف

 .ثل السجن أو القبائل البدائيةم أنواع الدراسات يتعرض الباحث للخطر يف بعضقد  .2

بسبب تأثره باألفراد أو أن يكون تحيز غير مباشر عن طريق عدم  يكون مقصود التحيز من قبل الباحث الذي .3

 .في تفسير ظاهرة ما نجاح الباحث

 .عملية املالحظة ا ما أدركوا وقوعهم تحت تصرفإذ التحيز من قبل املبحوثني  .4

 الباحث استخدام أسلوب املالحظة فيها يكون من الصعب علىهناك بعض الحاالت الخاصة بأفراد و التي قد  .5

 . مثل العالقة الزوجية
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الشخص القائم ان يستثير معلومات او اراء او  هحاول فيتفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة  ي هي تعريف املقابله

 . ة معتقدات شخص اخر أو اشخاص اخرين والحصول على بعض البيانات املوضوعي

من تصنيف املقابالت   -1
حيث الغرض  تنقسم 

 ىلإ

املقابلة جلمع  .1
 البيانات

 و، ستطالعية االالبحوث  كافة انواعوتستخدم فيها  مقابلة الباحث للمبحوثوهى 
  .ة والتجريبي، الوصفيه 

  . ويستخدمها الطبيب واألخصائي النفسي واالجتماعي املقابلة الشخصية .2

 .  تهدف إىل رسم خطة عالجوالتي  املقابالت العالجية .3

من تصنيف املقابالت   -2
حيث عدد املبحوثني 

      وتنقسم إىل

 . تتم مع شخص واحد من املبحوثنيالتي وهى  املقابلة الفردية .1
يف مكان واحد ويف وقت واحد ويتم املبحوثني  تتم بني الباحث وعدد من األفرادوهي التي  بلة اجلماعيةاملقا .2

 . ل لتوفري اجلهد والوقت واملاهذا النوع من املقابالت 
على  تصنبف املقابالت  -3

 اساس النوعية
   وتنقسم إىل

وتستخدم فيها استمارة )  ، يدًا دقيقًاحمددة حتديلتزم فيها الباحث بتقديم أسئلة وهى  املقننةاحلرة املقابلة  .1

حيث يقوم الباحث بتوجيه أسئلة صحيفة املقابلة ( املقابلة التي تشبه الاستبيان

 .ا بنفسه الى املبحوثين كما يقوم بتدوين إلاجابات عليه

غري احلرة املقابلة  .2
 املقننة

فرصه للمبحوث ال تتيح و.  سابقًا دقيقيًا اسئلتها حتديدًاال يتم حتديد إجابة وهي التي 
قد يستخدم الباحث فيها دليل املقابلة الذي . )  ًابالتعبري عن شخصيته تعبريا تلقائي

 ( .  املطلوبةيشمل رؤوس املوضوعات 

 .  (أميين ) انها تصلح في حالة ما اذا كان املبحوثين غير ملمين بالقراءة والكتابة  .1    مزايا املقابلة

 . تتسم باملرونة عند طرح الاسئلة .2

يتناقش  اناحث من مالحظة سلوك املبحوث دون مما يمكن البفي موقف مواجهة  تتم قابلة بأنها تتميز امل .3

 . بآرائهممع غيرة من الناس والتأثر 

 .تتطلب كثيرا من الوقت والجهد والتكلفة  .1    عيوب املقابلة

 . من جامعي البيانات الذين يتم اختيارهم وتدريبهم بعناية عدد كبير تحتاج على  .2

 .  ليفكثرة التكا .3

 ما يمتنع املبحوث عن إلاجابة على ألاسئلة الخاصة أو التي يخش ى أن تصيبه بضرر  .4
 
  . كثيرا

 .ضياع كثير من الوقت في التردد على املبحوثين  .5

    . قد ال يوكن املبحوث صادقا قيما يدلى به من بيانات .6
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 بالربيد ترسل و صول على بيانات معينهبغية احل لألفراد هيضم جمموعه من البيانات التى توجمنوذج بأنها  تعرف االستمارة

  ( مقابلة استمارة  (املقابلة أثناء هلم توجه او ،  )استبيان استمارة (
ته ااداة من ادوات أو وسائل مجع البيانات وتعترب يف حد ذاتها مرشدا للباحث يف مجع بيانن الاستمارة و كعادة ما ت

وميكن تسجيلها  قابلة للقياس ورسم اطار حمدد هلا  وتستخدم يف الدراسات التى حتتاج اىل مجع بيانات كثرية
 . بانتظام

 الدراسة ملوضوع اختيارهم تم الذين الاشخاص الى تسلم او لبريدا بواسطة ترسل الاسئلة من مجموعة هي االستبيان تعريف

 إلفراد الباحث مساعدة بدون  ذلك كل يتم و ، ثانيه إعادة و به الواردة الاسئلة على إجاباتهم بتسجيل ليقوموا

 .  عليها الاجابات تسجيل او الاسئلة فهم في سواء

 . ة العين طريق عن او الشامل الحصر طريق عن اما الافراد اختيار يتم و

 االستبيان .1 انواع االستبيان
 العادي

ألسئلة محددة تذكر املشكلة  جاباتإ ىعل هو عبارة عن الاداة التى تستعمل للحصول 

 .  الدارسة والتى يجيب على املبحوث وهذه تكون بريدية او تسلم باليد موضع

االستبيان  .2
 الشخصي

من الاسئلة التى تسأل وتدون بواسطة باحث متخصص في مقابلة  ةيضم مجموع

 . ث لواقع في عينة البحشخصية للمبحوث ا

 الستيفاءاالدوات املساعدة 
 االستمارة

   (الربيد ) املراسلة   .2   املقابلة الشخصية  .1
  املزايا والعيوب يف هذه الطريقة، التليفون  .3
 .ت سرعة الحصول على البيانا .1 ة يف هذه الطريق املزايا 

    . أمكانية توضيح بعض الاسئلة الصعبة للمبحوث .2

 ت أال لألفراد الذين بحوزتهم تليفوناتصلح  ال إذمن الصعب تعميم هذه الطريقة  .1  العيوب 

  .  (خصوصا في املكاملات الخارجية ) كثرة التكاليف  .2

       .ة حالة البيانات الحساسة أو الحرج ال تصلح في .3

 استمارةمميزات وعيوب 
 البحث

 .تعتبر الاستمارة أقل وسائل جمع البيانات تكلفة سواء في الجهد او املال  .1

 .ت ممكن قل و قير من الافراد في ابيمكن الحصول على بيانات عدد ك .2

 .ياسية يزيد من قيمتها الق توفر ظروف التيقن وترتيب الاسئلة وهذا ما .3

 . تساعد في الحصول على بيانات قد يصعب على الباحث الحصول عليها باستخدام وسائل اخرى  .4

 .على الاسئلة  لإلجابةتوفر وقتا للفرد املفحوص  .5

 .ة على الاسئلة بدق لإلجابةلبحث فرصه كافية ا فرادأل يعطي الاستبيان البريدي  .6

 ال تسجيلها و الاستبيان اسئلة على الاجابة الن نظرا البيانات جامعي من كبير عدد الى الاستبيان يحتاج ال .7

 . ث الباح دون  وحده املبحوث إال يتطلب

 . الشخص ي بأفراد الدراسة هيفقد الباحث اتصال .1 البحث استمارةعيوب 

 .راد في فهم السؤال فمل أكثر معنى بالنسبة ملختلف الا كثير من املصطلحات والكلمات تحت .2

 .جيدون القراءة والكتابة ي ال أفرادهيمكن استخدام الاستمارة وخاصة الاستبيان في مجتمع غالبية  ال .3

 والتقليل من الاسئلة  لألفرادال يمكن توجيه أسئلة مطولة  إذتشمل الاستمارة على أسئلة محددة  عادة ما .4

 .وهذا يؤثر مباشرة في عينة البحث قلة العائد من الاستمارة   .5

يعتمد على التقرير الن الاستبيان  . الافراد والتحقق منها استجاباتيمكن للباحث التأكد من صدق  ال .6

   .ي اللفظ
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أو أعلى شهادة ، معلومات واضحة للمبحوث كعدد اوالدة )  انات املطلوب مجعها حتديدا وضحًاالبي حتديد .1 تمارةاالس خطوات بناء

 ( همكان سكن او، حصل عليها 

ظر الى ويمكن الن مقيد وغير مقيد  استبيانهناك : من حيث الاسئلة )  . وضع مبدئي الستمارة البحث .2

الاستبيان غير املقيد بوجه عام على انه خطوه الزمة لعمل الاستبيانات املقيدة التى ينبغي ان تبنى على 

 .(اساس تحليل نتائج الاستبيانات غير املقيدة حتى تكون عناصرها ومحتواها نابعه من واقع الظاهرة

 . استمارة البحث واختبارجتربة  .3

 .  موضع الدراسة لألفرادما أجراء التعديالت بوسيلة حتدد مقد .4

 . موضع الدراسة لألفرادحتدد مقدمًا  بوسيلة هاالستبانإرسال  .5

 ،ان تكون الاستمارة قصيرة بقدر الامكان  .1    شروط االستمارة

 .مطولة  إلجاباتأال تحتاج أسئلتها  .2

 .تحتمل أكثر من معنى واحد  الصياغة بأسلوب سهل الالفاظ معروفة بحيث ال .3

 .قائع شخصية أو محرجة أال يشتمل السؤال على و  .4

 .تدرج الاسئلة وتسلسلها  .5

 .مل السؤال على اكثر من فكرة واحدة محددةأال يشت .6

 معينة بإجاباتأال توحي الاسئلة  .7
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ويتم بأسلوبني جلمع 
     البيانات واملعلومات وهي

 جمعها عن كل مفردة من مفردات مجتمع البحث . 

  تائج التى تعمم النجمعها من جزء من مجتمع تحصل منه على البيانات التى تلزمنا وتدرس خصائصها و

 .  ع الاصلي محل الدراسةمحصلنا عليها على املجت

 (  خطأ التحيز )ل    احلصر الشامل يكون عرضة   ( وخطأ الصدفة، خطأ التحيز  )العينة تتعرض لنوعني من اخلطأ     

 .ت صعوبة تحديد املفردا .2 .ت كل املفردا استخدام استحالة .1 أسباب استخدام العينات

 .ت الحاجة الى عدد كبير لجمع املعلوما .4 .  راتخاذ القرافي  ةالسرع .3

  تحديد مفردات البحث هويقصد ب االطار .1 طرق اختيار العينة
 
  تحديدا

 
  كامال

 
على شكل قائمة تضم جميع  ودقيقا

 ( . الاطار املنهجي _الاطار النظري ) املفردات 

 يتم الاختيار العشوائي بطريقة معينة تضم االختيار العشوائي .2
 
متساوية الختيار املفردات في  ن فرصا

  . ة العين

 العينة العشوائية  -1
   البسيطة

بحيث يكون لكل مفردة فرصة مجتمع البحث  مفرداتتكافؤ الفرص لجميع ها اختيار  هي التى يراعي عند

 . ة من العين الختيارهامتساوية مع بقية املفردات 

العشوائية العينة   -2
 املنتظمة

  اختيار تطلب ي
 
  هذه العينة وجود اطار املجتمع بحيث يكون لكل مفردة رقما

 
ويتم ذلك  الاطارداخل  متسلسال

 : الاتي باألسلوب

 . وهذا يتوقف على حجم العينة، نقسم الاطار الى فترات منتظمة وليكن طول كل منها ت  .1

 . د  ة واحدة من مفردات الفترة الاولى ولتكن املفردة رقممفردنختار عشوائيا  .2

 (...  ت 2+ د ، ت + د، د ) املفردات العينة تماما وهي املفردات التى أرقامها املسلسلة  نحدد بناء على ذلك .3

ويتحتم علينا تمثيل كل ، كان املجتمع يتكون من طبقات غير متجانسة  ذاإ اتستخدم هذه العينة في حالة م العينة الطبقية  -3

 . دد من املفردات يتناسب حجمه مع اهمية هذه الطبقة الطبقات داخل العينة يتم تمثيل كل طبقة بع

    (عليا ووسطى وأشرافية ) نلجا الستخدام هذا النواع عند أرادة قياس أجتاهات االدراة مبستوياتها الثالث 
العينة املركبة   -4

أو ( العنقودية)
 املتعددة املراحل

  ردات مجتمع البحث والبديل لهذا الوضع تتوافر فيها قوائم ملف ال يالعينة  في الحاالت التيستخدم هذا

 .ل وقد ال يتيسر أجراء هذا املسحمحاولة تشكيل قائمة باملفردات وهذا يؤدي بنا الى عمل مسح شام

 كل منه عنقود ىتسم واضحةلى مجموعات جزئية إب تقسيم مجتمع البحث سلو أالى  نلجأ 
 
ثم نقوم  ا

 . قيد عينة عشوائية بسيطة من بين تلك العنا باختيار 
 
 .    دراسة حجم اسرة في مدينة ما : مثال

العينة التى و  .ي عينة ال بد من نتوخى في اختيارها ان تكون ممثلة للمجتمع احسن تمثيل أ عند اختيار  عياريةالعينة امل  -5

تمثل املجتمع تمثيال صادقا هي تلك التى تتفق مقاييسها الاحصائية مع املقاييس املماثلة في املجتمع 

 . تكون اكثر دقة .في الوسط الحسابي والانحراف املعياري وغيرها من املقاييس  فيتفقان

 تسمى العينة التى تتصف بهذه الصفات عينة معيارية وتختار مثل هذه العينات بطريقة تتابع 

 

 

       

  

 .. تـمـت بـحـمـد اهلل 

 ي لكم بالتوفيق دعوات

 حـلـم الـمـشـاعـر  


