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 المنهج العلمي في البحوث االجتماعية
 

 :انواعها  المعرفة و
 

لمحاوالته  الحقائق التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة المعتقدات و اآلراء و التصورات و عبارة عن مجموعة المعاني و
 .األشياء المحيطة به  المتكررة لفهم الظواهر و

 
- :لنا من التعريف االتي يتضح  و 
 

 .المعرفة ال تقتصر على ظواهر من نوع معين  -
 . كل ما يتصل به و باإلنسانتتناول جميع ما يحيط  المعرفة -
 . ما يتصل بتكوين االنسان البيولوجي النفسي  المعرفة منها -
 .الثقافيه االجتماعية و الطبيعية و يئتهبما يتصل ة المعرف -

 
  -:النسان المعرفة بعدة طرق مختلفة يكتسب ا

 
 . المنهج أو الطريقة العلميةعن طريق استخدام  موضوعية بطرق -
 . الفرد نفسة للمجتمعتعتمد على تصور  و شخصية أو ذاتيةبطرق  -

 
ليشير الى طريقة خاصة في الحصول على المعرفة تتمثل في  (الفهم ) صطلح م ( فيبر ماكس) العالم األلماني  وقد استخدم

 لوجهة نظرهم تجاهـ العالم عملية التبصير أو الفهم االساسية التى يمكن ان الحصول عليها عن طريق مشاركة االخرين 
 

  بتعبير اخر
 

 ساب المعرفة عن طريق التوحد بالفاعلين وعملية عقلية حسية تمكننا من اكتليشير الى  (مقولة الفهم ) استخدم فيبر 

كثير من المعرفة حول  اكتسابانها مهما كانت دقة تطبيق عملية الفهم فقد ال تمكننا من  إال. دوافعهم  تخيل مقاصدهم و
 .الواسعة النطاق التى تحدث داخل المجتمع  أو حول عمليات التغير االجتماعي االنسان الكبرى

 
  -:انواع المعرفة 

 
 حسية المعرفة ال( 1
 

 تتجه إندون  تقتصر على مجرد مالحظة الظواهر مالحظة بسيطة تقف عند مستوى اإلدراك الحسي التيهى تلك المعرفة 
 .العالقات القائمة بين الظواهر  إدراك إلىالصالت  أو تسعى  إيجاد إلى

 
 فلسفيةالمعرفة ال( 2
 

ومطالب م هاألمور الواقعية المكتسبة بالمالحظة مسائل أفوراء  طبيعته الكون بقوى فوقبتفسير ظواهر  اإلنسانيقوم فيها 
البحث  وال تقتصر على العالم الطبيعي وحده بل ترتقي  تتناول الفلسفة هذه المسائل بالدراسة و وتعالج بالعقل وحده ابعد 

ها دقيقة حسمها بالتجربة كما ان وواقع يتعذر الرجوع فيها الى النجد ان مسائل الفلسفة  و (( ىالميتافيزيق ))الى العالم 

وال يهتم البحث الفلسفي  في حلها ومن ثم يجتهد الفالسفة، من صحتها  التأكد والمتعددة يتعذر استيعاب وجهاتها 
 .مبادئها االولى  و عللها إلىبالرجوع  األشياءكما يحاول تفسير  ،الكلية  بالمبادئيهتم  إنما وبالجزيئات 

 
 علميةالمعرفة ال( 3
 

أو  الكتسابعملية  - بأنهاالتى يمكن تلخيصها  التى يكتسبها االنسان باستخدام المنهج أو الطريقة العلمية هي تلك المعرفة
تحليل نتائج أخيرا   و صياغة الفروض و حديد المشكلة أو مسألة الدراسةتنمية المعرفة بطريقة منظمة تعتمد على ت

 . استخالص التعميمات  الدراسة و
 



 
 
 -: تقوم الطريقة العلمية على سلسلة من اإلجراءات تتضمن التالي و
 

 .. أي القدرة على رؤية العالم بعيدا عن التأثير بخبراتنا المباشرة .  المالحظات الموضوعيةالعتماد على ا /أوال
 الحصول على نتائج صادقة و و الدقيق اللتزام الموضوعية في البحث استخدام القياس ضرورةتتضمن الطريقة العلمية  /ثانيا 

 . ثابته
 االخرين  متناولجعلها في  يتمثل في ضرورة الكشف الكامل عن نتائج البحث و تتضمن الطريقه العلمية واجبا علميا  /ثالثا 
 

أو المراحل الثالث  األدوارفي قانونه المعروف بقانون  األساسيةعندما وصف مراحل التقدم  ( A.Contc) اوجست كونت 
 : وهي ،فقد ذهب كونت الى انه يمكن التمييز بين ثالث مراحل للتطور العقلي : االجتماعي  للتطور العقلي و

 
 .المرحلة الدينية أو الالهوتية  : المرحلة االولى -
 ( .الميتافيزيقية ) المرحلة الفلسفية أو  : المرحلة الثانية -
 . مرحلة الوضعية : المرحلة الثالثة -

 
 

 : ة العلمية للظواهر االجتماعيةامكانية الدراس

 
 .مؤسس المدرسة الفرنسيه في علم االجتماع  أميل دور كايميعتبر 
يمكن ان يباشر نوعا من القهر  كل ضرب من السلوك ثابتا كان أو غير ثابت و بأنها الظاهر االجتماعية دور كايم يعرف

 .الخارجي على االفراد 
 

ى دراسة الظواهر االجتماعية على اعتبار انها اشياء خارجية موجودة في ان دوركايم يؤكد عل اتضح من التعريف
تباشر نوعا من  يوضح بعض خصائص الظواهر االجتماعية فهي تتميز بالعمومية و و، المجتمع خارج شعور االفراد 

شئون حياتهم في مختلف  السير وفقا لها القهر الخارجي على االفراد الذين يجدون انفسهم مجبرين على اتباعها و
 . االجتماعية

 
 

   -:الموضوعية فى دراسة الظواهر االجتماعية 
 

 . غير متعصبا او انحيازيا ،االجتماعية يجب ان يكون الباحث موضوعيا  يمكن الدراسة العلمية للظواهر يولك
 

اهية تجاه الظاهر للظواهر االجتماعية غير متأثر بحب او كر دراستهان يكون موقف  الباحث عند  الموضوعية تعني
 .وضوح  بدقه و دراستهان يحدد الباحث المفهومات المستخدمة في  محل الدراسة و

 
عند دراستنا للمجتمعات االخرى كما لو كانت مجتمعاتنا بقيمها االجتماعية فالقيم  ان الموضوعية تتطلب اال يكون حكمنا

كما يجب على الباحث ان يقوم بمالحظة هذه .  ه للتغيروهي قابلالمكان  في الزمان و ألخرتختلف من مجتمع  نسبية و
قيم مجتمعه   نظره و متوجهةع الدراسة الزمان دون الحكم على موض لمكان وتفسيرها بحسب ا و وصفها والظواهر 

 .موضوعي  أساسذلك حتى تقوم دراسته على  حسن أو سيئ  و بأنه
 

، وهي ميل الباحث نحو  التعصب الساللياهرة التي يطلق عليها كذالك تتطلب من الباحث أن يتجنب الوقوع في هذه الظ
 .تقييم الثقافات االخرى 

 
 و ،مي في دراسة الظواهر االجتماعية الفالسفة في القرن الماضي مبدأ تطبيق المنهج العل عارض فريق من العلماء و

 ويمكن تحقيقه لما بين ظواهر العلوم الطبيعية  كانوا يرون أن دراسة الظواهر االجتماعية بإتباع األساليب العلمية أمر ال
 . االجتماعية من اختالفات جوهرية

 
 



 
  
 
  -:تتركز دعاوي هؤالء المعارضين حول عدد من المسائل  و
 

 .  المواقف االجتماعية تعقد .1
 . استحالة إجراء التجارب في الدراسات االجتماعية .2
 . تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعية .3
 .االجتماعية عن الموضوعية  بعد الظواهر .4
 . عدم دقة المقاييس االجتماعية .5

 
التي قد يجد نفسه  و أن الباحث االجتماعي يجد نفسه جزءا من الظاهرة التي يدرسها و يرى بعض هؤالء المعترضين

 .  مهتما بها اهتماما شخصيا
 

 : لمي في دراسة الظواهر االجتماعية بعدة أدلةإمكانية استخدام المنهج الع على علمية علم االجتماع و يدلل بعض العلماء
 

 . موضوعية ، مما يجعل نتائجه صادقة و في البحث االجتماعي الرياضيات األسلوب الكمي واالعتماد على  تزايد -
 

تعقد المواقف  األسلوب الكمي تعقد الحياة في المجتمع الحديث و مما زاد من تدعيم االلتجاء إلى الرياضيات و و
ومن ثم كان .  ، مما جعل من الصعب االعتماد على طريقة المالحظة فقط في دراسة الظواهر االجتماعية ماعيةاالجت

   . االعتماد على اإلحصاءات في شتى أشكالها البد من االلتجاء إلى لغة الكم و
 
ء حول صعوبة استخدام أخيرا يجدر بنا أن نشير إلى أنه على الرغم من هذه االعتراضات التي أثارها بعض العلما و

إمكانية  وال يشكك في علمية علم االجتماع و ، إال أن ذلك ليس مستحيال في دراسة الظواهر االجتماعيةالمنهج العلمي 
إذا كانت هناك بعض الظواهر االجتماعية التي يصعب دراستها حاليا باستخدام األساليب  و.  الدراسة العلمية للمجتمع

أدوات  نتيجة ابتكارهم لمناهج و استها في المستقبل بفضل الجهود المتواصلة لعلماء االجتماع و، فقد يمكن در العلمية
 .  حديثة أكثر دقة تتفق مع طبيعة الظواهر االجتماعية

 
   -: علمية علم االجتماع

 
 .نحو الرياضيات  االتجاه ، الرياضيات ستخدام االحصاء وا -
 . في علم االجتماع  رسينالدا الباحثين و تزايد أعداد العلماء و -
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 تصميم خطة البحث العلمي االجتماعي
 
 
 : يتميز البحث العلمي االجتماعي بخاصيتين    
 

 .عن طريق المالحظة  التحقق منها و هبياناتيقي يتم الحصول على رانه امبي : الخاصية االولى

 كيفية تفاعلهم مع بعض  مشاعرهم و افكارهم و تصرفاتهم و المجتمع و بأعضاء ان موضوع الدراسة يتصل : الخاصية الثانية

 
 

 : مراحل البحث العلمي االجتماعي/ أوال 
 

 : في سبع مراحل على النحو التاليزمالءه ان البحث العلمي يمر  و Singleton .Rسنجلتون يرى 
 
 
غة دقيقة صيايتحتم صياغة هذه المشكلة  و ،ديرة بالدراسة البحث باختيار مشكلة ج يبدأ -: صياغة مشكلة البحث اختيار و (1

تحديد  و مساعدتهالرجوع الى التراث بهدف  الهدف و و عن المشكلة معرفتهيريد  يحب تحديد ما وحتى تكون قابلة للبحث 

 .التعرف الى  كيفية تناول البحوث السابقة للمشكلة البحث و توجيهالبناء النظري الذي سيعتمد عليه في 

 
لحل  إجرائهايتطلب اتخاذ الباحث لبعض القرارات التى تتعلق  بنوع المالحظات التى تحتاج الى  -:اعداد تصميم البحث  (2

المالئم للقيام بالبحث   األسلوباو  اإلستراتيجيةيجب على الباحث ان يختار التصميم او  أو اختيار الفروض و مشكلة البحث

دراسة الحالة وقد  أسلوباو و البحث الميداني او الحلقي او استخدام البيانات المتاحة اثل التجربة أو المسح االجتماعي م

 . الذكر السالفة األساليبمن  أسلوبمن  بأكثرتتطلب مشكلة البحث ان يستعين الباحث 

 
 اإلجرائيعريف وفي هذه الحالة يتم الت. مع المرحلة السابقة  متزامنة و منفصلةمرحلة قياس المتغيرات  تأتي -:القياس  (3

 .قياسه و مالحظتهيعتبر بمثابة مؤشر امبيريقي يمكن  البحث أي ترجمة المفهومات المجردة الى شي محسوس و لمتعريات

 
 أسلوب ويجب على الباحث ان يحدد عدد مفردات العينة . متزامنة مع المرحلتين السابقتين  مرحلة منفصلة و -:المعاينة  (4

العينة غير  أسلوبام االعتماد على (  العشوائية) ينة االحتمالية الع أسلوبالدراسة االعتماد على وهل تتطلب  . العينةاختيار 

 . مهم( غير العشوائية )  االحتمالية

 
نات نجد ان هناك عدة ادوات لجمع البيا و. جمع البيانات الالزمة  المالحظات و بإجراءيقوم الباحث  هي -: جمع البيانات (5

حيث ان جمع  واالتجاهات  و مقاييس العالقات االجتماعية و تحليل المضمون و المالحظة و االستبيانو المقابلة : مثل 

 يجب تحديد ادوات جمع البيانات، المعاينة  البيانات تؤثر في اتخاذ القرارات المتعلقة بكل  من عملية قياس المتغيرات و

 . اعداد تصميم البحث في مرحلة مبكرا

 
للقيام بعملية معالجة  متنوعة أساليبهناك  و، التفسير  و ضعها في شكل يسمح بسهولة التحليلو -: معالجة البيانات (6

وصف نوع العالقة بين متغيرات  و ،تبويبها  تمكننا من تصنيف البيانات و التي اإلحصائية األساليب،  أهمهاالبيانات من 

 .الفروق بين المتغيرات  داللة وحساب ال و مدى اعتماد متغيرين كل على االخراختبار  البحث و

 
 يعنيهالتحقق من صحة فروض الدراسة وما  في هذه المرحلة تتم االجابة على تساؤالت البحث و -:تفسير البيانات  تحليل و (7

 .ذلك بالنسبة للنظرية التى استخلص منها الباحث فروضة 

 
 
 



 
 

  -:صياغة مشكلة البحث  اختيار و/ ثانيا 
 

يحب  وحتى تكون قابلة للبحث  المشكلة صياغة دقيقةيتحتم صياغة هذه  و ر مشكلة جديرة بالدراسةحث باختياالب يبدأ

تحديد البناء النظري الذي سيعتمد  مساعدته و الرجوع الى التراث بهدف والهدف  تحديد ما يريد معرفته عن المشكلة و

 . للمشكلةالتعرف الى  كيفية تناول البحوث السابقة  عليه في توجيه البحث و

 
   -: تعريف المفهومات المستخدمة في البحث/  لثاثا
 

وضوح معنى كل مفهوم من المفهومات العلمية التي يستخدمها  عند صياغة مشكلة البحث يجب على الباحث ان يحدد بدقة و
 .  في البحث

 
  -: وهي ثهبحيقوم الباحث على نوعين من التعريفات لكل مفهوم من المفهومات التى يستخدمها في 

 
وهو استخدام مفهومات اخرى أكثر بساطة أو اكثر قربا من االشياء المالحظة وهو همزة الوصل بين  : التعريف المجرد

 . بين النظرية االجتماعية البحث و
 

ت المؤشرا ىيطلق عل و تسجيلهأو قياسه أو  مالحظتههو الذي يحدد المفهوم باستخدام ما يتبع في  : التعريف االجرائي

وهو الذي يحدد نوع المادة التى سيجمعها الباحث عن طريق المالحظات المباشرة  ، أو المحسوسة التى نالحظها  العينية

يمكن  شيءهو مجرد الى  ما للمتغيرات ترجمة اإلجرائي التعريفكيفية جمعها يعني  مصادرها و أو غير المباشرة و

 . مالحظته

 
 -:الفروض العلمية / رابعا 

 
خاصة في الميادين  صياغة الفروض و إلىينتقل  فأنة األساسيةتحديد مفهوماته  صياغة المشكلة و نتهاء من اختيار وبعد اال

 .التى ارتادها الباحثون من قبل 
 
 
- :يمكننا تقسيم انواع الدراسات االجتماعية الى قسمين اساسيين  و
 

 . الدراسات التجريبيةبشكل واضح في   يتمثل و ،يهدف الى التحقق من صدق أو خطا فرض ما  /االول 
 

يتمثل  و ،يهدف الى التوصل فقط الى فرض يمكن التحقق منه في دراسة تالية أو الى مجرد وصف لحقائق قائمة  /الثاني 
 . الوصفية تالدراسا و االستطالعية في الدراسات

 
 

تهدف الى  و. لم يطرقها الباحثون من قبل  تتعرض لموضوعات جديدةتلك الدراسات التى  -: هي الدراسات االستطالعية

 . صياغة المشكلة صياغة دقيقه تمهيدا لبحثها متعمقا في دراسات تالية
 

تغلب علية صفة التحديد  تستهدف تقرير خصائص ظاهرة أو موقف معينهي تلك الدراسات التى  -:الدراسات الوصفية 
 . يحاول التحقق من صدق او خطا هذه الفروض ة ووفي هذه الدراسات يقوم الباحث بصياغة الفروض السببي

 
 
o الفروض عبارة عن عالقة متوقعه  على تساؤالت الدراسة و اجابات تخمينيةعلى اعتبار انها  -: تعريف الفروض العلمية

 .  ولكن لم يتم التأكد من صحتها بين متغيرين أو اكثر
 
 



 
 
o لالختبارتتميز بأنها قابلة  و اكثر جود عالقة بين متغيرين اووعلى اعتبار انه قضية تعبر عن  -: تعريف اخر للفروض 

 . االمبيريقي
  
o   العوامل موضوع الدراسة وبين  فكره مبدئية تربط بين الظاهرة بأنهيمكن تعريف الفرض  -:تعريف اخر للفروض

 . االخر تابع ستقل وفكره مبدئية تربط بين متغيرين أحداهما معبارة عن  بأنهأو المرتبطة بها أو المسببة لها 
 
o تمكننا من التنبؤ بوجود عالقة بين  قابال لالختبار و تجعلهافتراض تتم صياغته بطريقة  بأنه -:للفرض ( بالي ) تعريف

 . متغيرين او اكثر
 

  -:ة او فوائد الفروض انها ميمن اه -: وظائفها في البحث العلمي اهمية الفروض و
 

 .تحدد هدف البحث  -1

 . باحث نحو اثبات أو رفض القضاياتقود ال -2

 . ترشد الباحث الى ظواهر جديدة لم يلتفت اليها الباحث من البداية -3

 . تعد الفروض المصدر الرئيسي لرفض او قبول الخصائص االجتماعية في علم االجتماع -4

 .السيولوجية النظريات تساعد على تطوير  -5

 . تفسيرهتجيب على تساؤالت البحث او  -6

 . بطريقة سليمة و ترتيبا منطقيا تساعد الباحث في ترتيب البيانات الالزمة -7

 . إلمكانياتهمناسب  إطاروضعه في  و بحثهتساعد الباحث على تحديد مجال  وتحليل البيانات  إثناء تفيده -8

 
 : مصادر الفروض

 

 خيال الباحث -الخبرة الشخصية  -ة المجتمع قافث - العلوم االخرى -مجال تخصص الباحث : نبط من عدة مصادر منها تتس 

 . باستخدام البحوث السابقه كفروض للبحث - االستنتاج المنطقي - الحدس -التخمين  - عن طريق المالحظة المباشرة -

 
   -: شروط صياغة الفرض

 
 .  الجيدة هناك ثالث صعوبات اساسية تقف في صياغة الفروض العلمية ان "هات  جود و"  العالمان يذكر   
 

 .النظري لموضوع البحث  باإلطارعدم المام الباحث  -أ
 . هذا االطار النظري بطريقة منطقيةضعف المقدرة على االستفادة من  -ب
 .  من صياغة الفروض بدقه تمكنهالتى  المتاحةعدم معرفة الباحث بالطرق  -ج

 
 

  -: مي ومنها التاليهناك شروط يجب على الباحث مراعاتها عند صياغة الفرض العل= 
 

ترجمة  و إجرائياالمتغير المعتمد يمكن تعريفة  من المتغير المستقل و التأكد و واضحة يجب ان تكون المتغيرات محددة و .1
 .قياسها  بمؤشرات امبيريقية يمكن مالحظتها و مالحظتهيمكن  ما ال

 
 . وما يرتبط به من موضوعات اخرى دراستهموضوع البحثي في  و يجب ان يكون الفرض بعد المام الباحث بالتراث النظري .2

 
يتصف باالتساع  أال و خطئهصحته او  إلثباتالالزمة  يجب ان يكون الفرض محدودا بحيث يحصر نوع المادة أو االدلة .3

 .الفرعية المترابطة  ةالفرض الى مجموعه من االسئل االمر بوضع سؤال متسع يجب تجزئة السؤال و اذا اقتضى الشديد و
 
 . قابال لالختبار خاليا من التناقض و و يجب ان يكون الفرض معقوال .4
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 مراحل البحث االجتماعي: أوالً 

 

 نهائيةالمرحلة ال -3        ميدانية المرحلة ال -2       المرحلة التحضيرية  -1
  

  البحث االجتماعي خطوات: ثانياً 
 

 الفروض العلمية تحديد المفاهيم و -2                  صياغتها   اختيار مشكلة البحث و -1

 تحديد المنهج أو المناهج المالئمة للبحث -4                   تحديد نوع الدراسة أو نمط البحث -3

 تحديد المجال البشري للبحث -6                           تحديد أدوات جمع البيانات -5

 للبحث الزمنيتحديد المجال  -8                         للبحث المكانيتحديد المجال  -7

 تبويبها تفريغها و تصنيف البيانات و -11                           جمع البيانات من الميدان  -9

 كتابة تقرير البحث -12                         تفسيرها  تحليل البيانات و -11

 
 : مقدمة

 

مراحل البحث ترابطا ب كل منها مجموعة من الخطوات التي ترتبطفي  سيةثالث مراحل رئيبعملية البحث  تمر

فال  ،ها وحدة متكاملة رعتبااالخطوات ب عضويا وثيقا بحيث يفكر الباحث حينما يصمم بحثه في جميع المراحل و
 .نما تقتضي طبيعة كل بحث تقديم أو تأخير بعضها عن بعض إ رتب من حيث األولوية ، وت  

 
 : االجتماعي مراحل البحث

 
 :  وفيها يقوم الباحث:  المرحلة التحضيرية

 
 . صياغتها شكلة البحث واختيار م .1

 .الفروض العلمية  تحديد المفاهيم و .2

 . او نمط البحثنوع الدراسة تحديد  .3

  . لبحثالمالئمة لهج االمن وتحديد المنهج ا .4

  .جمع البيانات تحديد ادوات  .5

 .  تحديد المجال البشري للبحث .6

 .يد المجال ألزماني للبحث تحد .7

 .تحديد المجال المكاني للبحث   .8

  
  : المرحلة الميدانية

 
 عن طريق مجموعة من الباحثين الميدانيين  بنفسه أو بجمع البياناتوفيها يقوم الباحث  -

 عمل االتصاالت الالزمة بالمبحوثين  أهم خطوات هذه المرحلة و -

 ثين الميدانيينإعداد الباح تهيئتهم لعملية البحث ، و و -

 اإلشراف عليهم في الميدان لتذليل الصعاب التي تعترضهم تدريبهم و و -

  .التأكد من صحتها  مراجعة البيانات الميدانية و و -

 
  : المرحلة النهائية

 

 .تصنيف البيانات  -1

 . تحليل البيانات -2

 الدراسات المقترحة -ج               التوصيات  -ب     أهم النتائج  -أ     : كتابة تقرير البحث -3
 



 
 

 :خطوات البحث االجتماعي 
 

 :    صياغتها اختيار مشكلة البحث و -1
  

  تؤثر في جميع الخطوات التي تليهاألنها  تعتبر من أهم خطوات البحث -

 عية تكون لها داللتها العلمية أو أهميتها المجتم العمق و ن يتخير مشكلة تتميز باألصالة وأ يجب على الباحث و -

 مشكلة البحث رعية التي تشتمل عليهافال تحديد النقاط الرئيسية و -

  محددة حتى يسهل وضع تصميم منهجي دقيق لدراستهاو في مصطلحات واضحة مشكلة البحث  صياغة -

 
  : تحديد المفاهيم والفروض العلمية  -2

 

المصطلحات العلمية المرتبطة بموضوع  من الضروري بعد اختيار المشكلة أن يحدد الباحث بدقة المفاهيم األساسية و  -

 الدراسة إلجراء بحثه على أساس علمي سليم 

وصلوا فيها إلى درجة من  خاصة في الميادين التي ارتادها الباحثين من قبل و ثم ينتقل إلى خطوة وضع الفروض و  -

 التطور العلمي 

سات استطالعية تساعد على استنباط الفروض التي أما الميادين التي ال تزال جديدة فال بأس من أن يقوم الباحث بدرا  -

  ها في بحوث تاليةرابيمكن أخت

 
  : تحديد نوع الدراسة أو نمط البحث -3

 
 على أساس الهدف الرئيسي للبحث  يتحدد نوع الدراسة على أساس مستوى المعلومات المتوفرة لدى الباحث و  -

  بدراسة استطالعية اضطر الباحث إلي القيام جديداإذا كان ميدان الدراسة   -

 تقرير خصائص الظاهرة لعن طريق الدراسات السابقة في الميدان أمكن القيام بدراسة وصفية  محدداً إذا كان الموضوع   -

  .استطاع الباحث أن يقوم بدراسة تجريبية للتحقق من صحة الفروض العلمية  تحديدا أكثر دقة ووإذا كان الميدان   -

 .تبط بنوع الدراسة يالحظ أن وضع الفروض ير و  -

قد تتضمن فروضا إذا كانت المعلومات  الدراسات الوصفيةحين أن  في، تخلو من الفروض  فالدراسات االستطالعية  -

من الضروري أن تتضمن فروضا دقيقة بحيث تدور  هنإف الدراسات التجريبيةالمتوفرة لدى الباحث تمكنه من ذلك ، أما 

 . قق من صحتهاالدراسة بعد ذلك حول محاولة التح

 
  : تحديد المنهج أو المناهج المالئمة للبحث  -4

 

 الطريقة أو الكيفية التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة موضوع البحث  : يشير مفهوم المنهج إلى  -
  . ؟ كيف وهو يجيب على الكلمة االستفهامية  -
 المنهج التجريبي  ومنهج دراسة الحالة  والمنهج التاريخي  و المسح االجتماعي: االجتماعية  من المناهج التي تستخدم في البحوث  -

 
  :تحديد األداة أو األدوات الالزمة لجمع البيانات  -5
 
  .الوسيلة التي يجمع بها الباحث البيانات التي تلزمه :  يشير مفهوم األداة إلى  -

 تخدمة في جمع البيانات أو تفريغها يستخدم المشتغلون بمناهج البحث مفهوم األداة لإلشارة إلى الوسيلة المس و  -

  .. غير إننا نقصر مفهوم األداة في هذا المجال على وسائل جمع البيانات -

مقاييس  والمقابلة  واالستبيان  وة المالحظ: غالبا ما يستخدم الباحث عددا كبيرا من أدوات جمع البيانات من بينها  و  -

 . لمضمون ، باإلضافة إلى البيانات اإلحصائية على اختالف أنواعهاتحليل ا و الرأي العام العالقات االجتماعية و

يتوقف اختيار الباحث لألداة الالزمة لجمع البيانات على عوامل كثيرة ؛ فبعض أدوات البحث تصلح في بعض المواقف  و  -

 . األبحاث عنها في غيرها و



 

 .وك األفراد الفعلي نحو موضوع معين مثال يفضل استخدام المالحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسل -

مثال قد يرفض المبحوثين اإلجابة على أسئلة : وقد يؤثر موقف المبحوثين من البحث في تفضيل وسيلة على وسيلة أخرى  -

 الباحث ، ومن ثم يتعين استخدام المالحظة في جمع البيانات 

 ى أكثر من أداة حتى يدرس الظاهرة من جميع نواحيها قد يعتمد الباحث على أداة واحدة لجمع البيانات ، وقد يعتمد عل -

 
  :تحديد المجال البشري للبحث   -6

 
وذلك بتحديد مجتمع البحث الذي قد يتكون من جملة أفراد أو عدة جماعات ، وفي بعض األحيان يتكون مجتمع البحث من   -

  .الدراسة يتوقف ذلك على المشكلة موضوع  أو وحدات اجتماعية ، و عدة مصانع أو مزارع

ولما كان من العسير في كثير من البحوث االجتماعية القيام بدراسة شاملة لجميع المفردات التي تدخل في البحث ، فأن   -

  . الباحث ال يجد وسيلة سوى االكتفاء بعدد محدد من الحاالت

 
 الدراسة ذلك بتحديد المنطقة أو البيئة التي تجرى فيها و    :  تحديد المجال المكاني للبحث -7
 
  : تحديد المجال الزمني للبحث -8

 

يتطلب ذلك القيام بدراسة استطالعية عن األشخاص الذين تتكون منهم  ذلك بتحديد الوقت الذي تجمع فيه البيانات و و
  منهم العينة لتحديد الوقت المناسب لجمع البيانات

 
  : جمع البيانات من الميدان -9

 

 الدراية الكافية بالبحوث الميدانية   لخبرة وايجب أن تتوفر لدى جامعي البيانات  -

 اللباقة  المواهب الشخصية ما يؤهلهم لجمع البيانات كحسن التصرف و تكون لديهم من القدرات و -

 . مجتمع البحث بصفة خاصة  و بالمجتمع بصفة عامةوأن يكون لديهم إلمام ببعض القضايا االجتماعية الخاصة  -

طبع دليل للعمل الميداني ليكون ب،  البيانات قبل النزول إلى الميدانبتدريب جامعي  من الضروري أن يقوم الباحث و -

 .مرجعا لجامعي البيانات 

بتهيئة المبحوثين تعاونهم مع جامعي البيانات ، فان من الضروري أن يقوم  لكي يضمن الباحث استجابة المبعوثين وو -

 . البحث بموضوع

 .م وعمل توعية لهم عن طريق وسائل اإلعال -

  .االتصال بالهيئات المسئولة التي يمكنها تهيئة المناخ المالئم لجمع البيانات  و -

ومن الضروري أن يقوم الباحث باإلشراف على الباحثين الميدانيين أثناء جمع البيانات للوقوف على ما يعترضهم من  -

  .بأول ، والتأكد من صحة البيانات  صعاب لتذليلها أوالا 

 

 :  تبويبها  تفريغها و و تصنيف البيانات  -11
 

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

تقسيمها إلى فئات بحيث توضع جميع الفئات  عملية يهدف الباحث من ورائها إلى ترتيب البيانات و: التصنيف و -

 المتشابهة في فئة واحدة 

وهو ما يتوقف على عدد  بالطريقة اليدوية أو اآلليةالتصنيف على الباحث أن يفرغ البيانات إما  بعد االنتهاء من و -

 االستمارات التي جمعها الباحث 

  .عملية تبويب البيانات في جداول بسيطة أو مزدوجة أو مركبة  تبدأإحصاء االستجابات  بعد تفريغ البيانات و و -

 
 
 



 
  : تفسيرها تحليل البيانات و   -11

 
 ليها ، وإصورة وصفية دقيقة للبيانات التي تم التوصل  إلعطاءمن الضروري بعد جدولة البيانات تحليلها إحصائيا   -

 المختلفة في ذلك باألساليب اإلحصائية  الباحث يستعين

مؤثرة يكشف عن العوامل ال حتىيفسر الباحث النتائج التي حصل عليها  يجب أنبعد االنتهاء من التحليل اإلحصائي  و  -

 في الظاهرة المدروسة 

  .ليها الباحث إللحقائق التي توصل   فائدة بدون التفسير ال العالقات التي تربط بينها وبين غيرها من الظواهر ، و و  -

 
 

 :كتابة تقرير البحث  -12
 

 . المقترحه الدراسات و التوصيات و  اهم النتائجتتضمن امور ثالثة وهي    
 
 يلإبهذه الخطوة يستطيع الباحث أن ينقل  خطوة كتابة التقرير عن البحث ، و تبدألبيانات بعد االنتهاء من تفسير ا  -

 ليه من نتائج إالقراء ما توصل 

التوصيات التي خرج بها من البحث ولها صلة وثيقة بالنتائج التي أمكن  كما يستطيع أن يقدم بعض االقتراحات و  -

 ليها إالتوصل 

بين ما يقترحه من حلول للمشكالت التي أسفرت  ربط بين ما توصل إليه من نتائج وتتجلى مهارة الباحث في ال و  -

  .عنها الدراسة بدون مبالغة 

للخطوات  أن يضع الباحث برنامجاا زمنياا  التكاليف ، و من الضروري أن يسير البحث وفقا لحدود معينة من الوقت و  -

  من الوقت على سبيل الحيطة %5 إضافة وير العمل الخاصة بكل مرحلة مع مراعاة العوامل التي قد تعوق س

 أما عن تقرير الميزانية فيجب على الباحث عمل حسابا لكل النفقات التي يتطلبها البحث   -

عداد بطاقة أو جدول إالمال المخصص لكل مرحلة من مراحل البحث يمكن  لضمان سير العمل في حدود الوقت و و  -

حث أثناء التنفيذ موضحا فيه ما تم تنفيذه بكل خطوة من خطوات البحث ، وما يمأله البا يتضمن خطوات البحث و

  .نفقات  استغرقه تنفيذ كل خطوة من وقت و

 
 ؟ الدراسةقليله ما هو نوع  المتوفرةان الدراسات او االبحاث : سؤال 
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 اساليب البحث العلمي
 دراسة الحالة   -  االسلوب التاريخي    -  المسح االجتماعي   -  االسلوب التجريبي 

 
 .هو عبارة عن مالحظة الظاهرة تحت ظروف معينة يتم التحكم فيها  : االسلوب التجريبي

 

الى اهمية استخدام االسلوب التاريخي وقد اعتبر حوادث التاريخ اكبر معمل  بن خلدونالقد فطن  : التاريخي االسلوب

اشار الى خاصيتين من خصائص البحث  سجيتها وقد اسس البحث التاريخي و التجارب االجتماعية على فيهتجري 
 يتميز الحق من الباطل  االقوال و التحقق من صحة الروايات و وذلك على المؤرخ التتبع و التاريخي وهما ان التاريخ فن

 

 لتى تؤدي الى وقوع الظواهر وا ألسبابالتعليل أي التعرف على  التحقيق و اما التاريخ كعلم دقيق ينطوي على النظر و
 . معرفة هذه العوارض

 

عادة  الى اختيار صحة فرض معين او التوصل الى فرض يمكن التحقق منه في دراسات تاليه و :يهدف االسلوب التاريخي 

 .ما يلجا الباحث الذي يستخدم االسلوب التاريخي الى عدة مصادر 
 

  -:المعلومات التاريخية منها  جمع البيانات ول   -: لجمع البيانات البد من وجود مصادر و
 

تبويبها نفس الجهة  يجب ان ايعتمد عليها الباحث هي تلك المصادر التى تمدنا ببيانات قامت بتدوينها و :المصادر االولية  -
 . مثل البحوث في الجامعات وغيرةالتى قامت بجمعها 

الباحث االعتماد على المصادر  غالبا ما يفضل و ةدر االوليتلك المصادر التى تنقل عن المصا هي :المصادر الثانوية  -
 . االولية نظرا الن المصادر الثانوية قد تتضمن اخطاء نتيجة لنقلها من المصادر االولية

 الباحث اليها عندما تكون المعلومات المطلوبة توجد لدي بعض االفراد او الهيئات و ئوهي يلج : المصادر الميدانية -
 .  لإلفرادبعض االسئلة  توجيهيحصل عليها الباحث عن طريق 

للتحقق من شخصية كاتبها أو مؤرخها وما عرف عنه من صدق أو  الوثيقةيتضمن هذا التحليل نقد  و :التحليل الخارجي  -

 .امانه 
الوقوف على ما  الوثيقة و عليها اشتملتمن حقيقة المعاني او المعلومات او البيانات التى  التأكدوهو  : ل الداخليالتحلي -

 .تضمنته من اخطاء 
 

وحدة سواء كانت فردا او مؤسسه او نظاما  بأيةالى جمع البيانات المتعلقة  يتجههو ذلك االسلوب الذي  -:دراسة الحالة 

و التعمق في دراسة مرحلة معينه من تاريخ الوحدة ا يقوم على اسس و ، اجتماعيا او مجتمعا محليا او مجتمعا عاما
المدروسة او غيرها من الوحدات  بالوحدةذلك للوصول الى تعميمات علمية متعلقة  دراسة جميع المراحل التى تمر بها و

  .المشابهه لها 
 

.  االجتماعية الحياةالكشف عن القوانين التى تحكم مسيرة  ألجل الوصول الى التعميمات و :دراسة الحالة في علم االجتماع هو 
 . الحالةتحكم هذه  التيالخطوات جميعها تصب  في تحقيق الهدف العام وهو الوصول الى التعميمات  احل والمر المناهج و

 

 .هي مساعدة العميل لتخلص من المشكلة التى يعاني منها  : دراسة الحالة في الخدمة االجتماعية
 

   -: الحالة اسلوب دراسة 
 

 للحالةاو دراسة محددة  نموها الطبيعي تطورها و الى دراسة دورة حياة الحالة و تهدف طريقة تاريخ الحالة وهو :تاريخ الحالة  .1
 

 . الة من خالل وجهة نظر الحالة ذاتهايهتم بعرض حياة الح : التاريخ الشخصي للحياة .2
 

  -: عيوب دراسة الحالة مميزات و
 
 

توفر  االجتماعية دراسة شمولية كلية و الوحدةأو  استخدام اسلوب دراسة الحالة انه يمكننا من دراسة الحالة -: المميزات
 .تطويرها  التى تسهم في اختبار صحة النظريات العلمية و البياناتتوفر  و ، تفصيالت من العمق و للباحث مزيد

 

 وقت و دراسة الحالة من جهد و تحتاجهصعوبة دراسة اعداد كبيرة من الحاالت بسبب ما  -: اهم عيوب دراسة الحالة
يستحيل عمل تعميمات او اصدار  ،المبحوث يلعب دورا واضحا  كذلك البعد الذاتي لكل من الباحث و ،ات مادية نفق

 .احكام عامة على مجموعه مماثله اكبر عددا 
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 منهج المسح االجتماعي
 

، عية من خالل استبيانات تحليل البيانات االجتما الطريقة التى تؤدي لجمع و بأنة -: كمنهج المسح االجتماعي يعريف
 . ذلك بغرض الحصول على معلومات من اعداد كبيرة من المبحوثين يمثلون مجتمعا معينا و، استمارات بحثية مقننة 

 
طريقة من طرق البحث االجتماعي يتم فيها تطبيق خطوات المنهج العلمي تطبيقا عمليا  يعرف بانه -:تعريف اخر 

بحيث نحصل على كافة  ماعية او اوضاع اجتماعية معينة سائدة في منطقه جغرافيةدراسة ظاهرة او مشكلة اجت على

تحليل البيانات يمكن االستفادة منها في  و بعد تصنيف المعلومات التي تصور مختلف جوانب الظاهرة المدروسة و

 .االغراض العلمية

 
االجتماعية القائمه في منطقة  لألوضاعة ان المسح االجتماعي هو عبارة دراسة للجوانب المرضي يولين يونج يرى و

 اخرى يمكن قبولها كنموذج و بأوضاعمقارنتها  قياسها و يمكن لها داللة اجتماعية و األوضاعوهذه  محدودةجغرافية 
 االجتماعي لإلصالح ةبقصد تقديم برامج انشائي كلاذ
 

الوضع الراهن لنظام اجتماعية او جماعة او  لتقرير وتحليل وتفسير محاولة منظمةبان المسح االجتماعي  هويتني يرى

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

  .العلمية منها في المستقبل وخاصة في االغراض لالستفادةيمكن تصنيفها وتفسيرها وتصميمها وذلك 

 
على  ةاالمثل تنصب على الجانب النظري و ت تغلب عليه الصفه العلمية اال ان بعض المسوحان كان و فالمسح االجتماعي

 . متعددة و كثيرةذلك 
 

- :بانه  كما يمكن تعريف المسح االجتماع
 

 .الدراسة العلمية للظواهر الموجودة في جماعه معينة  -أ

 .ليست ماضية  راء المسح وجة بالفعل وقت ادينصب على الوقت الحاضر حيث يتناول اشياء موجو -ب

 وضع خطة يتعلق بالجانب العملي اذ يحاول الكشف عن االوضاع القائمة لمحاولة النهوض بها و -ج

 . االجتماعي لإلصالحأو برنامج     

 
 : خصائص المسح االجتماعي 

 
 االجتماعي لإلصالحتهدف الى تقديم برنامج بنا  عملية تعاونية االجتماعيالمسح  .1

و لدراسات العلمية لحاجات المجتمع ك فهو يعتبر نوعا من ااولذ مسح االجتماعي على المنهج العلمي في البحثيعتمد ال .2

 . ظروفه

 و( التفحيط  -مثل التدخين "  علم االمراض االجتماعية"  الظواهر الباثولوجية)  يوجه المسح االجتماعي الى دراسة بعض .3

 . التى يتوقع أنها كذلك

لعالج المشكلة حتى يتحقق ركن هام  في البحث االجتماعي  الملحة بالحاجة المسح مع ادراك الرأي العام من المهم ان يبدأ .4

 . البناءة هتحقيق اهداف و نجاحهمشاركتهم الفعلية في المسح االجتماعي تساعد على  وهو ان وعي المبحوثين و

 
 : االجتماعي أهمية المسح
 

حيث يلجأ إليها الباحث بعد أن تكون قد أجريت بحوث كشفية على  ت فائدة نظريةاالجتماعية ذاتعتبر المسوح   .1

 . الظاهرة موضوع الدراسة

معرفة الباحث  و،  من نتائج عنه الدراسات السابقة المسحية على مقدار ما أسفرتاألهمية النظرية للدراسات تتوقف   .2

 . بالظاهرة المدروسة

  . هتوفير الرعاية ألفراد والمجتمع التي تستهدف تنمية  التخطيط القومي عمليات فييستفاد بالمسح االجتماعي   .3



 

تقدير  مدى تأثيرها على المجتمع و و ، دراسة المشكالت االجتماعية القائمة تفاد بالمسح االجتماعي دائما فييس  .4

  . اإلمكانيات الموجودة التي يمكن استخدامها في عالج المشكالت ، ثم اقتراح الحلول لها

  .نحو مختلف الموضوعات  قياس اتجاهات الرأي العام يستفاد بالمسح االجتماعي في  .5

 

 :  أنواع المسوح االجتماعية
 
ولقد  االجتماعيتعدد االغراض التى يستخدم فيها المسح  تتنوع موضوعات المسوح االجتماعية وذلك باختالف و تتعدد و

  -: نواع المسوح في خمسة بيانتها كالتاليلخص احد مصادر البحث العلمية العلمي ا
 

التفكك ، ادمان المخدرات ، مشكالت البطالة  ،الجريمة ، المسوح التى تتناول مشكالت اجتماعية مثل مسوح الفقر  .1

 . الخ...االسري 

 .الخ ... تنظيم االسرة، الخصوبة ، تتناول موضوعات متعددة مثل الهجره  و( السكانية ) المسوح الديموجرافية  .2

مسح خصائص المجتمعات المحلية المختلفة سواء كانت هذه المجتمعات تتركز على  و مسوح المجتمعات المحلية .3

 .ريفية او حضرية او وحدات اجتماعية اقل حجما كدراسة حي من المدينة 

دف الى اعادة يه ظروف في منطقة معينة و تحاول دراسة طبيعة المسكن و و... التخطيط االقليمي  بحوث االسكان و .4

 .  تخطيط هذه المنطقه من الناحية العمرانية

 .السياسية االتجاهات  العام و يالرأمسوح  .5
 

 :ومن التصنيفات الشائعة االستخدام في هذا الصدد ، ذلك التصنيف الذي احتوى على نوعين من التصنيفات 
 
 :من ناحية مجال الدراسة  -أ
 

 .الحياة االجتماعية كدراسة الجوانب السكانية و التعليمية و الصحية و الزراعية  حيث تعالج عدة أوجه من :مسوح عامة  -1

 .و تهتم بنواحي خاصة محددة من الحياة االجتماعية كالتعليم او الصحة او الزراعة او الصناعة  :و محددة امسوح خاصة  -2

 
 : بشريمجال الالمن ناحية  -ب

 

اسة شاملة لجميع مفردات المجتمع ، اي عن طريق الحصر الشامل وليس من شك وهي التي تقوم بدر: المسوح الشاملة  -1
 .ان هذه المسوح باهظة التكاليف و تحتاج الى وقت و جهد قد ال يتوفر لكثير من الباحثين 

 

ا ال يأتي وهذا في بعض االحيان قد يكون فيه صعوبة اذا كان عدد االفراد كبير ، مثل الماليين كأفراد و خالف ذالك ، وهذ )
 ( في حالة وحده في حالة التعداد السكاني إال

 
و يشيع استخدامه وهذا النوع يغلب ( المسح ) كتفي بدراسة عينة ممثلة لمجتمع البحث وهو الذي ي : المسح بطريق العينة -2

 .لمزاياه المختلفة 
 

 : موضوعات المسح االجتماعي
 

 و عدد األبناء )تشمل الدراسة معرفة حال األسرة من ناحية  و من الناس دراسة الخصائص الديموجرافية لمجموعة  -1
  (.وغيرها من المعلومات السكانية ، درجة الخصوبة  والسن 

مستويات المعيشة  و دخل األفراد )يشمل ذلك معرفة  ، و االقتصادية لجماعة من الجماعاتو االجتماعية  بيئةدراسة ال  -2
 التردد على األندية ، الجرائد و التليفزيون و فة ، مدى اإلقبال على برامج اإلذاعة و، دراسة أوجه النشاط المختل

  . (المجالت التي يقرؤونها 
  .المعايير السلوكية  التقاليد و بالعادات و دراسة الجوانب الثقافية المرتبطة  -3

دراسات  – دراسات الرأي العام :هذه الدراسات  أمثلة و من، دوافع سلوكهم  و اتجاهاتهم و دراسة آراء الناس  -4
 . دراسات جمهور المشاهدين لبرامج التلفزيون  – التسويق
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 : أدوات البحث المستخدمة في المسح االجتماعي

 
  يستعين القائم بالمسح االجتماعي بمعظم األدوات المستخدمة في البحوث االجتماعية.  

  (. نوع المعلومات المطلوبة ومداه  وخطة المسح  وة موضوع الدراس )يتوقف اختياره لألداة على  

 (المقابلة ، االستبيان  المالحظة ، ) من أكثر األدوات شيوعا في المسح االجتماعي .  

 
 

 : خطوات المسح االجتماعي 
 

  : تتضمن هذه الخطوة ما يلي و  الخطوة التخطيطية - أ

 
  . البحث الفرعية التي يشتمل عليها سية وتحديد النقاط الرئي تحديد الغرض من المسح و .1

  .المستخدمة في البحث المفاهيم تحديد  .2

  .لجمع البيانات  األدوات الالزمةتحديد  .3

  ةالزماني و الجغرافية وة البشري: البحث  مجاالتحديد ت .4

 وكذلك إعداد دليل للعمل الميداني ، تقدير الميزانية .5

 
 : الخطوة الميدانية   - ب

 
 ت للباحثين الميدانيين إعداد التعليما .1

  .تدريب باحثي الميدان  .2

 إعداد المجتمع لعملية المسح  و بالمبحوثيناالتصال  .3

  مشرف لكل منطقة اإلشراف على أعمال الباحثين الميدانيين إما عن طريق الباحث نفسه أو بتعيين .4

  .مراجعة البيانات التي تجمع يوما بعد يوم حتى يمكن تالفي األخطاء الميدانية  .5

 
 :              التحليلية خطوات ال - ت

 
 . إحصائيابها تمهيدا للتعامل معها تبوي تصنيفها و و يانات التي جمعت للتأكد من صحتهامراجعة الب

 
  :  النهائيةالخطوة  - ث

 

 .للمسح  نهائيالتى انتهت اليها المسوح من خالل التقرير ال النتائج عرض  .1

ها مع التى كانت مستهدفه وفق خطة المسح مع ابراز وجهة نظر الباحث بيان مدى تطابق النتائج المتحصل علي  .2

 .التوصيات عليها مع بيان أمكانية استثمار النتائج و المعروضةانحرافات أبرزها النتائج  أليةبالنسبة 
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  : المسح االجتماعي وضوعيةم
 

(  و فان هوتونجون أسبل ) أوصى كل من لكي يتحقق قدر كبير من الموضوعية في المسوح االجتماعية 
   -: بالمقترحات التالية فيما يتعلق بالمسوح االجتماعية

 
 .المعلومات السابقه قبل البدء في المسح  التخلص من كافة االفكار و .1

  . المسح بحيث يكشف عن النواحي التى يجهلها الباحث ال يقصد اثبات المعلومات التى يعرفها توجيه .2

 . سوف يؤدي اليه المسح من نتائج قبل القيام به ماتجنب توقع  .3

 .بذل أقصى جهد لتحقيق الدقة القصوى في جميع مراحل المسح  .4

سالمتها أكانت هذه النتائج من النوع المرغوب فيه  الختبارفحص النتائج التى يظهرها المسح فحصا دقيقا  .5

 . أو غير المرغوب فيه

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

 . استخدام عينة يتوافر فيها العلمية .7

 . تارةشف عن درجة الثقة في العينة المخوضع أسئلة اختيارية كشافة في مواضع مختلفة من االستبيان للك .8

 مكان و و وقت االساليب الغير قابلة للتفسير من تقارير لي توضيح موضوع و تجنب الطرق المعقدة و .9

 .من الباحثين يقوم بأجراء المسح السبب ومن 

 .عدم التردد في تحديد نقاط الضعف أو القصور في المنهج المتبع في المسح  .11

االرقام الواردة بالتقرير بدقة للوقوف على المعلومات التى يحصل عليها عن  تحديد مصادر المعلومات و .11

 . نفسهطريق المسح 

لمسوح دون ان توضح بدقة حجم العينة المطبق عليها هذه عدم محاولة تعميم النتائج التى وصلت اليها ا  .12

 . المسح

 
 
 

 :   حدود المسح االجتماعي
 

 ضيق الناس وى توجيه عدد كبير من األسئلة للمبحوثين ، وقد يؤدي ذلك إل جمع بيانات كمية عن بيئة من البيئاتيستلزم   .1

عليها الباحث  قد ال تكون البيانات التي يحصل ن األسئلةوفي حالة االقتصار على عدد محدد م. عدم تعاونهم مع الباحثين 

  .مشكالتها  كافية لمعرفة حاجات البيئة و

 ، فإذا كان العدد قليال فإن نتائج المسح ال يمكن االعتماد عليها  تتوقف أهمية المسح على عدد أفراد العينة  .2

 .ها تعطي صورة ناقصة عن الجماعة أو الظاهرة المراد دراست ألنها    

ال يصلح في الدراسات  وذلك فإن هذا النوع من المناهج على دراسة الحاضراالجتماعية اهتماماتها  المسوح كزتر  .3

  .الحاضر  التطورية التي تعتمد على الربط بين الماضي و

لى المسح في إال أنه يصعب االعتماد ع، على السواء  العملي النظري و تتضمن الجانبينالرغم من أن المسوح الحديثة ب  .4

  .    إصدار تعميمات واسعة أو الوصول إلى نظريات علمية 
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 أدوات جمع البيانات 

 
 تحليل المضمون –المقابلة  –االستبيان  –المالحظة  : أدوات جمع البيانات

 
التي نحصل عليها  تجعلنا نستخدم أكثر من اداة ، و سبب ، حتى تعمل كل منها كضابط لدقة البيانات المرونة المنهجيةان 

 .عن طريق غيرها من أدوات البحث 
 

  -:المالحظة 
 

الدراسة التى  يب البحث ولبأسا االستعانةعلى انها المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما مع  المالحظة بعض علماء المناهجيعرف 
 . مع طبيعة هذه الظاهرة تتالءم

 
 .من ادوات جمع البيانات  هامة أداة أو وسيلة  -
 .تلعب فيها المالحظة دورا هاما  نتصور دراسة جادة للسلوك االجتماعي ال ب انمن الصع  -
 . التجريبية الوصفية و الدراسات الكشفية والمالحظة انها يمكن ان يستخدم المالحظة في  يزيد من اهمية و  -

 
بدون مشاركة ، ولم يكن هناك  ، اما بالمشاركة او االنثروبولوجيينهم  المالحظةاول من استخدم هذه االداة و ركزوا على 

تقريبا مقابلة في بعض االحيان او عملية االستبيان ، و سبب ان البدايات االولى لالنثروبولوجيين كانت في مجتمعات بدائية 

 .في ابحاثهم   علماء االجتماعو تقليدية ، ال تحسن القراءة وال الكتابة في الغالب العام ، كذالك استخدمها بعض 

 
المالحظة لسلوك  بدراسة عدد من الثقافات في المجتمعات غير الغربية عن طريق المشاهدة و "مارجريت ميد " قامت 

 .م المختلفة االفراد أثناء قيامهم بأنشطته
 

 .بمحاولة فهم السلوك االجتماعي داخل احد مستشفيات االمراض العقلية الحضرية عن طريق المالحظة "ايرفنج جوفمان " 
 
 للحياةباستخدام المالحظة بالمشاركة لجمع البيانات عن جميع الجوانب االساسية   "هيلين لند"زوجنة  و" دروبرت لن" 

 .  االجتماعية في احد المستشفيات المحلية
 
 

 مالحظة غير مباشرة - مالحظة مباشرة :يمكن تصنيف المالحظة الى نوعين   -: أنواع المالحظة 
 
 

 : وهي ،حظة التي يقوم بها الباحث بنفسه هي المال -: المالحظة المباشرة
 
 

وهو ) هي التي يقوم بها الباحث عندما يكون لدية تصور مسبق عن العناصر التى يريد مالحظتها  -: المالحظة المحددة .1
 . (الدراسات التجريبية التي تكون مشكلة البحث فيها محدودة  ما يحدث في الدراسات الوصفية و

 
حيث ال تكون في ذهنه  الدراسات الكشفية أو االستطالعيةهي التى يلجأ اليها الباحث في  -: حظة غير المحددةالمال .2

 . جوانب عامة فقط عناصر محددة يجمع عنها المعلومات ولكن كل ما لدية يكون اسئلة أو
 
 .الباحث عن طريق الصدفة  هي التى يجريها  -: المالحظة العرضية .3

 
اعداد استمارة ) تتطلب ، هي التى يجريها الباحث في ذهنه صورة عما يريد مالحظته  -: المالحظة العمدية أو المقصودة .4

من صحة المالحظات بالمقارنة مع المالحظات االخرى او  التأكد،،، تسجيل المالحظات بدقة قدر االمكان ،، المالحظة 
 ( عن طريق التكرار

 



 
 
 
 
دون المشاركة في االنشطة  بمالحظة االفراد دون التفاعل معهم و وهى التي يقوم بها الباحث  -: المالحظة دون المشاركة .5

نجد ان الباحث يكون منفصال عن موضوع المالحظة حيث ان الباحث يظل خارج الموقف او النسق )  .التى يقومون بها
 . يدرسهالذي 

 
 
 ،ها االفراد خالل فترة المالحظة ان الباحث يشارك بفعالية في االنشطة اليومية التى يقوم ب هي -: المالحظة بالمشاركة .6

ان يكون قادر على الحديث مع . . ان يكون عضوا مقبوال في مجتمع البحث  ، طلب معيشة الباحث مع المبحوثينمما يت
يقوم بدور معين )  .ان يكون قادر على المشاركة في اهتمامات اعضاء المجتمع  ..راد المجتمع بطريقة غير رسمية اف

 (  يدرسهماعيا داخل الموقف او النسق الذي يمارس نشاطا اجت
 
 
وفي المالحظات ،   ظاهرة أو مستترة قد تكوننجد ان كال من المالحظة بالمشاركة أو بدون المشاركة )  استنتاج

 .فال يحدث ذلك المالحظة المستترةاما في ،  الذين يالحظهم بوصفه باحثا يقدم الباحث نفسه لألشخاصالظاهرة 
 

 
   -:الحظة مميزات الم
 

 . وفي الحال حدوثهانها تسمح بتسجيل السلوك وقت  .1

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

 . تصلح في دراسة الجماعات المحدودة الحجم كالجماعات الصغيرة .3

يرفض االجابة على اسئلة تتعلق  ي االحوال التى يبدى فيها المبحوث نوعا من المقاومة للباحث وفيمكن استخدامها  .4

 . السلوك بأنماط

 
   -:عيوب المالحظة 

 

أن ينظر الباحث فترة  ففي بعض الحاالت يتطلب األمر ، قد تستغرق وقت طويل و جهدا و تكلفة مرتفعة من الباحث  -

 .  طويلة حتى تقع الحادثة

 . لقبائل البدائيةالسجن أو ا : ثلم ، أنواع الدراسات قد يتعرض الباحث للخطر في بعض  -

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

 . في تفسير ظاهرة ما الباحث

 .عملية المالحظة التحيز من قبل المبحوثين إذا ما أدركوا وقوعهم تحت تصرف  -

الباحث استخدام أسلوب المالحظة فيها مثل  قد يكون من الصعب علىهناك بعض الحاالت الخاصة بأفراد و التي   -

 . العالقة الزوجية
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 المقابلة
 

الشخص القائم ان يستثير معلومات او اراء او  فيههي تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة  يحاول  : المقابله تعريف

 . بعض البيانات الموضوعية الحصول على معتقدات شخص اخر أو اشخاص اخرين و

 

بأنها محادثة موجهة يقوم بها فرد مع اخر لو افراد اخرين الستغاللها في بحث علمي او الستعان هبها  : المقابلة تعرفكما 

 .في التوجيه و التشخيص و العالج 

 
o أنواع المقابالت : 

 

 : تنقسم إلى وتصنيف المقابالت من حيث الغرض 
 

 التجريبية  و الوصفيه و االستطالعيةالبحوث  كافة انواعتستخدم فيها  وهى مقابلة الباحث للمبحوث و:  اتالمقابلة لجمع البيان .1

 . االجتماعي األخصائي النفسي و يستخدمها الطبيب و و:   المقابلة الشخصية .2

 .التي تهدف إلى رسم خطة عالج  و:  المقابالت العالجية .3

 
 : تنقسم إلى ن وتصنيف المقابالت من حيث عدد المبحوثي

 
 وهى التي تتم مع شخص واحد من المبحوثين  : المقابلة الفردية .1

يتم هذا  عدد من األفراد المبحوثين في مكان واحد وفي وقت واحد و وهي التي تتم بين الباحث و : المقابلة الجماعية .2

  المال و الوقت و لتوفير الجهدالنوع من المقابالت 

 
 :  تنقسم إلى و االسئلة نوعية ف المقابالت على اساسيتصن

 
تستخدم فيها استمارة المقابلة التي  و)  ،محددة تحديداا دقيقاا يلتزم فيها الباحث بتقديم أسئلة وهى  : المقننةالحرة المقابلة  .1

 ت عليهاحيث يقوم الباحث بتوجيه أسئلة صحيفة المقابلة بنفسه الى المبحوثين كما يقوم بتدوين اإلجابا(  تشبه االستبيان
 

لتعبير الفرصه للمبحوث با تتيح و ،سابقا  دقيقاا اسئلتها تحديدا وهي التي ال يتم تحديد إجابة :  غير المقننةالحرة المقابلة  .2
 (. المطلوبةقد يستخدم الباحث فيها دليل المقابلة الذي يشمل رؤوس الموضوعات )  عن شخصيته تعبيرا تلقائيا

 
o مزايا المقابلة : 

 
 ( أميين ) الكتابة  ح في حالة ما اذا كان المبحوثين غير ملمين بالقراءة وانها تصل  -1

 تتسم بالمرونة عند طرح االسئلة   -2

يتناقش مع  في موقف مواجهة مما يمكن الباحث من مالحظة سلوك المبحوث دون ان تتميز المقابلة بأنها تتم  -3

 بآرائهمالتأثر  غيرة من الناس و

 
o عيوب المقابلة : 

 
 .التكلفة  الجهد و كثيرا من الوقت وتتطلب   -1

 .تدريبهم بعناية  تحتاج على عدد كبير من جامعي البيانات الذين يتم اختيارهم و  -2

 .كثرة التكاليف   -3

 .كثيراا ما يمتنع المبحوث عن اإلجابة على األسئلة الخاصة أو التي يخشى أن تصيبه بضرر   -4

 .ضياع كثير من الوقت في التردد على المبحوثين   -5

 المبحوث صادقا قيما يدلى به من بيانات  يكونقد ال   -6
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  االستمارة
 
 
 

و ترسل بالبريد  ،بغية الحصول على بيانات معينه  رادلألف توجهالتى  االسئلةبأنها نموذج يضم مجموعه  االستمارة تعرف

 (. استمارة مقابلة) ه لهم أثناء المقابلة ، او توج( استمارة استبيان ) 

 

 و بياناتهتعتبر في حد ذاتها مرشدا للباحث في جمع  االستمارة اداة من ادوات أو وسائل جمع البيانات وتكون ما  عادة و 

 .قابلة للقياس  تستخدم في الدراسات التى تحتاج الى جمع بيانات كثيرة رسم اطار محدد لها و

 

م الى االشخاص الذين تم اختيارهم لموضوع هي مجموعة من االسئلة ترسل بواسطة البريد او تسل:  االستبيان تعريف

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

 . في فهم االسئلة او تسجيل االجابات عليها 

 

 .عينة و يتم اختيار االفراد اما عن طريق الحصر الشامل او عن طريق ال

 
 

o  انواع االستبيان:  
 

اجابات ألسئلة محددة تذكر المشكلة موضع   ىعل هو عبارة عن االداة التى تستعمل للحصول:  االستبيان العادي  .1

 .وهذه تكون بريدية او تسلم باليد  (بنفسه  المبحوث يهايجيب عل)  التى  الدارسة و

 
في مقابلة شخصية (  تدون بواسطة باحث متخصص ) التى تسأل ويضم مجموعه من االسئلة :  االستبيان الشخصي .2

 .  للمبحوث الواقع في عينة البحث

 
 
 
o  االستمارة الستيفاءاالدوات المساعدة  : 

 
 المقابلة الشخصية   -1

 (البريد ) المراسلة    -2

 :في هذه الطريقة  و العيوب المزايا :التليفون  -3

 

 : المزايا 

   

 .ات سرعة الحصول على البيان .1

 . أمكانية توضيح بعض االسئلة الصعبة للمبحوث .2

 
 :العيوب 

 

 .تصلح أال لألفراد الذين بحوزتهم تليفونات  من الصعب تعميم هذه الطريقة أذ ال .1

 . (خصوصا في المكالمات الخارجية ) كثرة التكاليف  .2

 .ال تصلح في حالة البيانات الحساسة أو الحرجة  .3
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o مميزات أستمارة البحث : 
 
 .تعتبر االستمارة أقل وسائل جمع البيانات تكلفة سواء في الجهد او المال  .1

 .ت ممكن قل وقيمكن الحصول على بيانات عدد كبير من االفراد في ا .2

 . القياسيةيزيد من قيمتها  ترتيب االسئلة وهذا ما و تقنينالتوفر ظروف  .3

 . يها باستخدام وسائل اخرىتساعد في الحصول على بيانات قد يصعب على الباحث الحصول عل .4

 .على االسئلة  لإلجابةتوفر وقتا للفرد المفحوص  .5

 . على االسئلة بدقة لإلجابةالبحث فرصه كافية  إلفراديعطي االستبيان البريدي  .6

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

 .لمبحوث وحده دون الباحث ا إاليتطلب 

 
o عيوب أستمارة البحث :  

 
 . الشخصي بأفراد الدراسة اتصالهيفقد الباحث  .1

 .راد في فهم السؤال فسبة لمختلف االالكلمات تحتمل أكثر معنى بالن كثير من المصطلحات و .2

 .الكتابة  ة ويجيدون القراء ال أفرادهيمكن استخدام االستمارة وخاصة االستبيان في مجتمع غالبية  ال .3

 .التقليل من االسئلة  و لإلفراديمكن توجيه أسئلة مطولة  أذ التشمل االستمارة على أسئلة محددة  عادة ما .4

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

 .ى التقرير اللفظي  الن االستبيان  يعتمد عل.  التحقق منها االفراد و استجاباتيمكن للباحث التأكد من صدق  ال .6

 
o  االستمارة خطوات بناء : 

 
أو أعلى شهادة حصل  ومات واضحة للمبحوث كعدد اوالدةمعل)  .تحديد البيانات المطلوب جمعها تحديدا وضحا  .1

 (  هسكنمكان  اوا عليه

ستبيان يمكن النظر الى اال و مقيد وغير مقيد استبيانهناك : من حيث االسئلة )  وضع مبدئي الستمارة البحث .2

غير المقيد بوجه عام على انه خطوه الزمة لعمل االستبيانات المقيدة التى ينبغي ان تبنى على اساس تحليل 

 ( من واقع الظاهرة نابعةمحتواها  نتائج االستبيانات غير المقيدة حتى تكون عناصرها و

 .استمارة البحث  اختبار تجربة و .3

 . موضع الدراسة رادلإلفأجراء التعديالت بوسيلة تحدد مقدما  .4

 .إرسال االستمارة  .5

 
o شروط االستمارة : 

 
 .ن االستمارة قصيرة بقدر االمكان ان تكو  -1

 .مطولة  إلجاباتأال تحتاج أسئلتها   -2

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

 .شخصية أو محرجة  وقائعشتمل السؤال على تأال   -4

 .تسلسلها  لة وتدرج االسئ  -5

 . شتمل السؤال على اكثر من فكرة واحدة محددةتأال   -6

 .معينة  بإجاباتأال توحي االسئلة   -7
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 العينات
 

 : المعلومات وهي يتم بأسلوبين لجمع البيانات و و     :  الحصر الشامل
 
 . جمعها عن كل مفردة من مفردات مجتمع البحث -

تعمم النتائج التى  تدرس خصائصها و ل منه على البيانات التى تلزمنا وتحص البحث ، جمعها من جزء من مجتمع -

 . االصلي محل الدراسة المجتمععليها على  نحصل

 (  خطأ التحيز) لـ   الحصر الشامل يكون عرضة -

 ( خطأ الصدفة و خطأ التحيز)  العينة تتعرض لنوعين من الخطأ -

 
o  أسباب استخدام العينات: 

 
 .لمفردات كل ا استخدام استحالة .1

 .صعوبة تحديد المفردات  .2

 . في اتخاذ القرار السرعة .3

 .الحاجة الى عدد كبير لجمع المعلومات  .4

 
o طرق اختيار العينة : 

 
                  دقيقا على شكل قائمة تضم جميع المفردات تحديدا كامال و تحديد مفردات البحث هيقصد ب و : اإلطار .1

 (.ي االطار المنهج -االطار النظري ) 

 
 .يتم االختيار العشوائي بطريقة معينة تضمن فرصا متساوية الختيار المفردات في العينة  : االختيار العشوائي .2
 
o  انواع العينات: 

 
 :   العينة العشوائية البسيطة .1

 
بقية هي التى يراعي عند اختيارها تكافؤ الفرص لجميع مفردات مجتمع البحث بحيث يكون لكل مفردة فرصة متساوية مع 

 .من العينة  الختيارهاالمفردات 
 
  :العينة العشوائية المنتظمة  .2

 
 : االتي باألسلوبيتم ذلك  و هذه العينة وجود اطار المجتمع بحيث يكون لكل مفردة رقما متسلسال داخل االطار اختياريتطلب 

 
 .ةوهذا يتوقف على حجم العين، ليكن طول كل منها  نقسم االطار الى فترات منتظمة و .1

 .كن المفردة رقم د احدة من مفردات الفترة االولى ولة ومنختار عشوائيا مقد .2

 .... ، ت 2+ د ، ت + د، د  :المفردات العينة تماما وهي المفردات التى أرقامها المسلسلة  نحدد بناء على ذلك .3

 
  : العينة الطبقية .3

 

يتحتم علينا تمثيل كل الطبقات  و، ت غير متجانسة كان المجتمع يتكون من طبقا اذا ىتستخدم هذه العينة في حالة مت
 . داخل العينة يتم تمثيل كل طبقة بعدد من المفردات يتناسب حجمه مع اهمية هذه الطبقة 

 
 ( إشرافية و وسطى و عليا) رة بمستوياتها الثالث ااالد اتجاهاترادة قياس إنوع عند لستخدام هذا االى ا نلجأ



 
 
 
 
  : أو المتعددة المراحل(  نقوديةالع )العينة المركبة  .4

 
البديل لهذا الوضع محاولة تشكيل قائمة  تتوافر فيها قوائم لمفردات مجتمع البحث و يستخدم هذا العينة في الحاالت التى ال -

 .  بالمفردات وهذا يؤدي بنا الى عمل مسح شامل وقد ال يتيسر أجراء هذا المسح

 

عينة عشوائية  باختيارتسمي كل منه عنقودية ثم نقوم  واضحةى مجموعات جزئية ب تقسيم مجتمع البحث الى اسلوال نلجأ -

 . مثل دراسة حجم اسرة في مدينة ما ،بسيطة من بين تلك العناقيد 

 
 
  : العينة المعيارية .5

 
تمع تمثيال العينة التى تمثل المج و يلعند اختياراي عينة ال بد من نتوخى في اختيارها ان تكون ممثلة للمجتمع احسن تمث -

اف االنحر صادقا هي تلك التى تتفق مقاييسها االحصائية مع المقاييس المماثلة في المجتمع فيتفقان في الوسط الحسابي و

 . تكون اكثر دقة ،المعياري وغيرها من المقاييس 

 
 . تختار مثل هذه العينات بطريقة تتابع تسمى العينة التى تتصف بهذه الصفات عينة معيارية و -
 

 هاوي الدار: من تلخيص الطالب .. هذا امللخص 

--- 

 امللخص و إضافة الفقرات الناقصة ققمت بتنسي

 . احملاضرات املسجلةمشاهدة  ضرورة انبه بـلكن 

 

 اموفقني ان شاء اهلل

IbtiHAlinO 
 


