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بقةمراجعة المحاضرة السا

:بقةتناولنا في المحاضرة السا❑

أدوات جمع البيانات  .

االستبيان  .

المقابلة .

المالحظة.

اإلحصاء .

  ةلي  األو  ة بعض المفاهيم اإلحصائي.
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أنواع المناهج 

:المحاضرةهذهفيسنتناول❑

االستنتاجي  والمنهجاالستقرائي  المنهج.

الكيفي  والمنهجي  الكم  المنهج.

الوصفي  المنهج.

التجريبي  المنهج.

التاريخي  المنهج.
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ي  المنهج االستنتاجواالستقرائي  المنهج 

اأي االنتقال من األ،لمنطق االستقرائي  إلى انسبة  األول ✓ ااألإلىكثر تخصيص  .كثر تعميم 

  مهافي الواقع ليعم  ة  جزئي  ينطلق الباحث من مشاهدات.

  البدايةا في ال يضع فرض .

يستخلص الفرض بعد تحليل الواقع.

ااألكثرمناالنتقالمنطقأي،االستنتاجي  لمنطقاإلىنسبةالثاني✓ األكثرلىإتعميم 
اخت .صيص 

نفيه/إثباتهويحاول،افرض  أوة  عام  ة  نظري  الباحثيفترضحيث.

فكرة  منبلالواقعمنالباحثينطلقال.

الواقعفيالفكرةيختبر.
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مثال

رتأخ  ،ةللمرأالتعليمي  المستوىارتفعماكل  »:استنتاجيّ منهج
تهاح  صمدىلنبحث(ةالنظري  )ةالفرضي  هذهمنننطلق.«زواجهاسن  
.ن  معي  مجتمع  في

للنساءالتعليمي   المستوىبينالعالقةندرس:استقرائيّ منهج،
النساءةأكثري  أن  نتبي  فإذا.مكانمنأكثرفيلاألو  زواجهن  وسن   
يمي  التعلالمستوىذواتمنن  ه،رمتأخ  سن   فيتتزوجناللواتي
نيكوحيث،رمبك  سن   فيتزوجنتاللواتيعكسعلىاألعلى،
.أعالهالنتيجةإلىنصلأدنى،رهن  أكثتعليممستوى



ي  المنهج الكم  

  ة  ي  كم  ل البيانات إلى قيم  يحو .

  ة للحصول على نتائجيستخدم الوسائل اإلحصائي  .

  ة  ي  بعض األبحاث ال يمكن أن تكون إال كم.

قياس الرأي العام   : مثل.

  ةة استنتاجي  ي  معظم المناهج الكم.
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المنهج الكيفي  

ة  إحصائي  قيمة  ةي  ألهايحل  التيالبياناتتملكال.

ينبالعالقةةماهي  وكشف،ي  الكم  البحثمنأعمق  أغوار  سبريستطيع
.وتفسيرهاراتالمتغي  

ي  الكم  لمنهجارهايفس  اللحاالت  تفسيري   إطار  ةنظري  تشكيلةمهم  بهتناط.

التعميمعلىضعيفةقدرته.

  (الباحثينبعضحسب)ي  الكم  البحثةموضوعي  منأقل  تهموضوعي.

  أكثرهنافسنتوق  ة،ي  الكم  المناهجعندأكثرفتتوق  السابقةالمحاضراتوألن
.الكيفي  المنهجعند
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ةاالجتماعي  في العلوم ة الكيفي  المناهج 

 رة  ها معاصبأن  عاءاالد  رغم ، االجتماعي  في العلم ا دائم  كانت حاضرة ،
.(ةاإلمبيري  ة الوضعي  )ة ي  الكم  على المناهج ا رد  وجاءت 

 عن عالم ر ها تعب  ألن  ، ةفلسفي  بروح  امشبع  تعتبر علم االجتماع هي
.اإلنسان

احثين مع البالمبحوثونويشارك فيها ث يتحد  هي تلك التي بالتالي
.ةاالجتماعي  في البحث عن الحقيقة 

 ات، من األشخاص للحصول على المعلومقليال  اعدد  ال تستخدم إال
.ةاإلحصائي  والتحليالت نات العي  استخدام طريقة دون من



الكيفي  وسائل البحث 

 نةالمقن  المقابلة غير.

 الحياةسيرة.

  زةالمرك  ة المقابلة الجماعيFOCUS GROUP

.....

الفهمعلىيعتمدالذيالكيفي  البحثناتمكو  منليساإذ  فالقياس
يستدعيبلا،ي  كل  القياسرفضيعنيالهذالكنَّ .التفسيرمنأكثر

.الكيفي  بالفهماستكماله



؟الكيفي  لماذا البحث 

 نالفاعلييهدف إلى وصف عوالم الحياة من الداخل، من منظور البشر.

 ظاهرهيبحث في عمق عالم اإلنسان ال في.

  سكونهاالفي ،تهادينامي  في ة االجتماعي  الحياة ر يصو.

 ال كما بها،ونويحس  لحياة البشر، كما يعيشونها، ة  واقعي  قراءة  هو
.اآلخرونيكتب عنها 

 ة االجتماعي  ر لفهم الظواهكافية  تعد  ، التي ال ةي  الكم  البحوث ل يكم  هو
.(وليس األشجار فقط،الغابةمعرفة )



(تابع)الكيفي  لماذا البحث 

البياناتئنعب  كيففقطوليسالبشر،نقابلكيفمنتعل  أنعلينا
.ارياضي  لهاونحل  

د  تجد  ماالجتماعيَّ الواقعأن  حينفي،دومحد  مغلق  ي  الكم  البحث
.ر  ومتغي  

وقيامه،ةعي  والموضوةالعلمي  )لهفضائلي  الكم  المنهجأنصاريعتبرهما
الوصولقطريفيعوائقالكيفي   المنهجأنصاريعتبره،(التجربةعلى
.المعرفةإلى

أنمنلهادَّ بالبل،اتالفرضي  اختبارعلىتقتصرأنينبغيالالتجربة
.الحياةمنوالمكتسبةالسابقةالخبراتتشمل



الكيفي  خصائص البحث 

ان  مقن  وليسوالمبحوث،الباحثأماممفتوح  المجال:االنفتاح.

ارقم  »ليسهناالمبحوث،والمبحوثينالباحثبينالتفاعل».

وال،ساكنة  ليستللمبحوثينةالسلوكي  األنماط:والموضوعللبحثالدينامي  الطابع
.اساكن  ااجتماعي  اواقع  لتمث  

  التحليلوللنقدقابل  غيرىمعط  هناكليس:والتحليلللموضوعالنقدي  لالتأم.

يمللتكمفريسةالوقوعمنبدال  العقلاستخدام:(الفهمطريقعن)التفسير.

اتهضي  لفرالباحثوتعديلالبحث،عمليةفيأنفسهمالمبحوثينمساهمة:المرونة
.البحثةعملي  أثناء



يفي  والكي  الكم  االجتماعي  مقارنة بين البحث 

ي  الكم  االجتماعي  البحث 

يدرس القوانين•

ةالنظري  يختبر •

موضوعي  •

يبحث في األسباب•

تاريخي  غير •

ساكن•

جزئي  •

عال  مستوى القياس •

الكيفي  االجتماعي  البحث 

يدرس ما هو فريد                                     •

ةر النظري  يطو  •

ذاتي  •

تأويلي  •

تاريخي  •

، مرندينامي  •

شاملي  كل  •

مستوى القياس منخفض•



والكيفي  ي  الكم  الجمع بين المنهجين 

فهمراتمؤش  كإحدىةي  الكم  البياناتأخذبلبالقياس،االكتفاءعدم
.الوحيدرالمؤش  وليسالظاهرة،

والقناعاتالعقائدووالتقاليد،العاداتوبالقيم،االهتمامضرورة،
القوانيناستخالصوالبحثاتبتقني  فقطوليس،...ةالفردي  الفروقو

.ةالعام  

إلى،ةوضوعي  والمةالذاتي  ةوثنائي  والتفسير،الفهمةثنائي  تجاوزيجب
.المنهجينبينالتكاملواعتماد،مشترك  هواعم  البحث



تحليل المعطياتما الذي يجب مراعاته في 

ةة التقليدي  اإلحصائي  في اعتماد الطرق المبالغة عدم 

: (أخذناه من إحدى الدراسات)به تجن  يجب مثال لما هذا 

ةاالجتماعي  الحاالت بحسب الحالة ع توز  (5)رقم شكل 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

أعزب  متزوج أرمل مطلق منفصل
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(بحسب الدراسة)الجدول تحليل 

،ةاالجتماعي  الحالةحسبالحاالتتوزيع(5)رقمالشكليعرض

من)عددهمبلغثحي،اجد  متقارب  جينوالمتزو  زبينالعاعددأن  ضحويت  

منحاالت  (3)سوىلتسج  لمبينماالتوالي،علىحاالت  (8إلى7

عنييماوهو.األراملأوالمنفصلينمنحاالت  هناكتكنولمالمطلقين،

فياألفرادوقوعفيامهم  عامًل تكونالقدةاالجتماعي  الحالةأن  

أوراتالمخد  علىاإلدمانمثل،الخطرةاتوالسلوكي  الممارسات
.ةالقيمي  واالضطراباتةالسوي  غيرةالجنسي  الممارسات


.الستنتاجعددّالحاالتّالّيسمحّبمثلّهذاّاألنّ ،فيهّوغيرّدقيق ّهذاّاالستنتاجّمبالغّ 



التحليل الكيفي  ما الذي يجب مراعاته في 

فهميفأساسي  هوماعلىوالتركيز،التفاصيلعناالبتعاد

:الموضوع

يوافقالأنهزة  مرك  ة  جماعي  مقابلة  فيالمشاركينأحدذكرإذا:مثًل 

أن  إلىارةاإلشتكفيموافقتهم،الباقوندأك  بينمااألقارب،زواجعلى

.الزواجمنالنوعهذاعلىتوافقالمشاركينةأكثري  

أهم  هذا.لرأيهالطرفينمنكل   تبريراتعلىهناالتركيزويمكن
.مثًل النسبذكرمنبكثير  



المقابالتما الذي يجب مراعاته في 

عنالباحثيحاورهمالذين(األشخاصأو)الشخصيخرجمااكثيرً 

.البحثموضوع

يقاطعأال  عليه،جهة  منف:وخبرتهالباحثحنكةاألمربيتطل  هنا

فيابلةالمقوقتيضيعأال  أيًضاعليهثانيةجهة  ومنالمبحوث،

.البحثتخدمالمسائل

ض   بغ،وأهدافهالبحثموضوععلىالتقريرزيرك  أنالمهم  لكن

.رةالمباشةالشخصي  المشاركاتأوالمقابلت،مجرياتعنالنظر



المنهج الوصفي  

تعديال  عليهاجريي  أندونمنالواقعةيبحث.

ة  تاريخي  واقعة  فييبحثالو،الراهنالوقتفيالواقعةيبحث.

ااستخدام  المناهجأكثر.

اكيفي  أواي  كم  يكونقد.

  ااستقرائي  أوااستنتاجي.

العالقةشفويكتلها،يحل  بلفقط،الظاهرةيصفهأن  «الوصفي  »يعنيال

.راتهامتغي  بين
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المنهج التجريبي  

ةاالجتماعي  العلومفياالستخدامقليل.

ةالطبيعي  العلومفيااستخدام  أكثر.

ةالسببي  إثباتحيثمن،ة  قو  البحوثأنواعأكثرمن.

(ع)و(س)بينةسببي  مفترضةعالقة.

(س)(ع)قبلادائم  يحدث.

(س)مالحظ  غيرآخررمتغي  ال،(ع)بيسب  ماهو.

التجريبي  المنهجإلىنلجأةالسببي  العالقةهذهإلثبات.
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لمنهجّالتجريبيّ علىّامثالّ

(ةالتجريبي  المجموعة)السجنفترةبعدالالحقةللرعايةخضعتمجموعة،
تلكتأثيرمدىلمعرفةوذلك،(الضابطةالمجموعة)لهاتخضعلموأخرى
أنبيج،الرعايةرمتغي  عداما،هنا.السابقينالسجناءأوضاععلىالرعاية
الجنس،والعمر،:راتالمتغي  جميعفينيمتشابهتالمجموعتانتكون

،مي  اليوالمعيشةمستوىو،التعليمي  المستوىو،االجتماعي ةالحالةو
يجبوبالطبع.إلخ...(لعملاإلىبالنسبةالشخصوضع)ةالعملي  الحالةو
.واحد  سجن  منأفرادهماوخرج،واحد  مجتمع  منالمجموعتانتكونأن

علىربة  متقاأو)المجموعتينأفرادبينمتماثلة  راتالمتغي  هذهتكونأنيجب
.السجنمنالخروجبعدالرعايةمسألةفيفقطوتختلفان،(األقل  



المنهج التجريبي  

:هيالتجريبي  البحثفيةالجوهري  الفكرة✓

ب المسب  ر المتغي  ما عدا ،رات على النتيجةالمؤث  تصفير جميع 

العزلةعملي  ن  ألة،االجتماعي  العلومفيةالتجريبي  البحوثتواجهعديدة  صعوبات  هناك➢

.صعبة  

بينقارنةالمةعملي  تجريماوإن  ،كامال  العزليكونال:ةالتجريبي  شبهالبحوثهناك➢

.ةاالجتماعي  –ةالطبيعي  بيئتهمافيوهما،مجموعتين
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مثال

:سابقةبحوث ّمناكتشافهاتمّ (ةنظري ّ)ةّ فرضي ّةصحّ نختبرأننريد

«أراضيهمكانتامكل  أو،ة  زراعي  ألراض  مالكينغيركانواماكل  أكثرالمدينةإلىونالريفي  يهاجر
«خصوبةأقل  

؟(تجريبيّ الشبههنا)التجريبيّ بالمنهجتينالفرضي ّهاتينةصحّ نختبركيف

رةهجأو)هجرتهمحيثمن،المالكينوغيرةالزراعي  األرضمالكيبيننقارن،القرىإحدىفي
دالةةنسب)بوضوح  أكبرالمهاجرينمنالمالكينغيرنسبةكانتفإذا،المدينةإلى(أبنائهم
.صحيحة  األولىةالفرضي  أن  نستنتج،(اإحصائي  

مرويةالالقرىمنمماثال  اوعدد  ،(األمطاربمياهتروىأراضيها)ةالبعلي  القرىمناعدد  نختار
عندالبعاألرض،ةملكي  مثل)األخرىراتالمتغي  كانتفإذا.(بالطبعأعلىهنااألرضخصوبة)

نسبةأن  نوتبي  ،متشابهة  (...للمهاجرينةالزوجي  الحالةة،التعليمي  المستوياتالمدينة،
.صحيحة  الثانيةةالفرضي  تكونأكبر،ةالبعلي  القرىمنالمهاجرين



المنهج التاريخي  

شأتنكيف:الراهنةاللحظةفيفقطوليسالزمن،عبرتهاحركي  فيالظاهرةدراسةيعنيالمنهجهذا❑

؟المستقبلفيتؤولأنيمكنوإالم؟الراهنوضعهاما؟رهاتطو  فيتمر  مراحلبأي   ؟الظاهرة

ا،حرفي  اار  تكريعنيالهناوالتكرار،التاريخعبرالتكرارخاللمنتهاأهمي  تكتسبةاالجتماعي  الظواهر➢

.(ةالديمقراطي  ةالبرجوازي  الثورات:مثال)الظاهرةفيجوهري  هوماتكراربل

.تاريخي   ر  تطو  عنناجم  -مابشكل  -هوالحاضر➢

.حدثماحدثكيفليكتشف،الحاضرنحوالتاريخمنالباحثينطلققد➢

.األحداثلليحل  التاريخإلىالحاضرمنينطلقأو➢

.االستنتاجي  هجالمنبعيت  كانإنويختبرهة،التاريخي  األحداثلتفسيراتفسيري  اإطار  الباحثيضع➢

.قرائي  االستالمنهجبعيت  كانإذامهايعم  نتيجة  إلىالخلوصثم  ومن،األحداثبتحليليبدأأو➢

.باالعتبارالظاهرةتاريخيأخذللواقعتحليال  بل،اتاريخي  اسرد  ليسالتاريخيالمنهج➢
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المنهج التاريخي  

:ه منيحصل الباحث على البيانات التي تهم  ❑

 ةالرسمي  الوثائق  .

  ةت شبه الرسمي  السجال.

  هافيعاصروا الظاهرة التي يبحث أشخاص.

 راتالمذك  من  .

  تناولت هذه الظاهرةة  تاريخي  من كتب.
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المنهج التاريخي  

بحسب ترتيب الوثائق)يمارس الباحث النقد على مصادر بياناته ✓

.(تهامصداقي  

صاحبها رات، تخص  المذك  ، أو الوثيقة، أو السجل  د من أن  يتأك  ✓

.رة  مزو   وليست فعال  

ه ن  إأيأخرى،محتواها ال يتناقض مع محتويات  د من أن  يتأك  ✓

.زيتحي  الكاتب لم وإن  ، موثوق  
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نهاية المحاضرة 

ا إلصغائكم شكر  
معهد الجمهوريَّة 

البحث ات لمنهجي  
العلمي  

Republic Institute 

for Scientific 

Research 

Methods


