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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

 رابعةالمحاضرة ال

  وسٌرورته   ماهٌتة،أنواعه، مناهجه، بنٌته:ياالجتماعالبحث  

  ماهٌته وأنواعه :  البحث العلمً.1

                                                                                                                                               :ماهٌة البحث العلمً- آ

 .طبيعته ووظيفته وغاياته ورسالته- البحث العلمي

  :أنواع البحوث االجتماعٌة. ب
  األولى للبحث الغاٌة الرئٌسٌةالتصنٌف الرئٌسً للبحوث االجتماعٌة بحسب - 1

 

o وأنواعها البحوث األساسية. 

o وأنواعهاالبحوث التطبيقية  . 

 للبحث األفق الزمنًتصنٌف البحوث االجتماعٌة حسب - 2

o البحوث العرضانية :. ... 

o البحوث الطوالنية:. ...  

o الطوالنية - البحوث العرضانية :. ...   

 (حجم الجماعة) نطاق التحلٌلتصنٌف البحوث االجتماعٌة حسب - 3

o  بحوث ذات نطاق تحليلي ضيق  :. ... 

o بحوث ذات نطاق تحليلي واسع مثل: . ...                                  

     جاهزٌة المعطٌاتالبحوث االجتماعٌة حسب - 4
 

o  اآلرشيفية)البحوث المكتبية. ... 

o البحوث الميدانية :. ... 

 .البحـوث الكيفية ، البحـوث الكمية :المتبعة فً البحث أسالٌب التحلٌلالبحوث االجتماعٌة حسب طبٌعة - 5
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   األدوات العامة للبحث العلمً 2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   المنهجٌة  (الطرائق) واالستراتٌجٌات منهج البحث العلمً -أ

   وعناصرهالمنهجمفهوم 

  مرتكزات المنهج العلمً

 .  الطرائق أو االستراتٌجٌات المنهجٌة الكبرى للبحث االجتماعً

                                                                                                 :السؤال وأبواب طلب المعرفة- ب

   .واألسئلة المختلفة هي أبواب متنوعة لطلب المعرفة. السؤال هو طلب المعرفة عن موضوع معين

                                                                                                                                    :الفرضٌة -ج

مطروحة للنقاش أو البحث، تحتمل الصواب أو الخطأ، تقترح حال لمشكلة البحث، تربط الفرضية   (أو حكم)هي قضية 

                                     .    بين مفهومين أو متغيرين، قد تكون العالقة بين المفهومين سبـبية أو مجرد عالقة ارتباط

                                                                                                                                             :المفهوم -د

   (التعريفات النظرية والعمالنية)ماهيته وتعرفه 

                                                                                                                                             :المتغٌرات -هـ

: ... .                                                                                                                                  مفهوم المتغير

  ... (التابعة والمستقلة)، وحسب وظيفتها التحليلية   (الكيفية والكمية)أنواع المتغيرات حسب طبيعتها 

                                                                                                                                                     :العٌنة- و

طبيعتها ووظيفتها                                                                                                           

 .    شروطها وأنواعها

 سٌرورة البحث االجتماعً   . 3

                                                                                                                      :عملٌات البحث االجتماعً- أ
                                                           : العمليات الضرورية والعمليات التي يمكن االستغناء عنها

     تحديد مشكلة البحث  (1
  االستعراض الناقد لألدبيات (2
    النظري للبحثوضع اإلطار  (3
التصميم المنهجي للبحث  (4
جمع المعطيات  (5
تحليل المعطيات  (6
                                                   تفسير نتائج التحليل ومناقشتها وتعميمها  (7
 .  وتوثيقهاإلبالغ عن البحث (8



  :مراحل البحث االجتماعً- ب

  اإلبالغ عن البحث(3.  تنفيذ البحث(2. تصميم البحث (1

  :رؤٌة شاملة لمدخالت البحث العلمً وعملٌاته ومخرجاته- ج

 . األسئلة ، الفرضيات، المعطيات: مدخالت البحث العلمي (1
 .التحليل والتفسير والتصنيف والتعميم : عمليات البحث (2
 المعلومات، االستنتاجات، التعميمات ، النظريات: مخرجات البحث (3

  الطرائق األولٌة لجمع معطٌات البحث االجتماع4ً.

 مفهىمها ومحدداتها : المعطيات- أ
 

  (البيانات)طبيعة المعطيات  –
  (. وحدة القياس،وحدة التحليل  مجتمع البحث ،،المتغير) هامّحددات –

 االجتماعية حسب جاهزيتها وطبيعة متغّيراتها (البيانات)تصنيف المعطيات  –

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     (نوعية)                                                                                             بيانات كيفية . 

                                                                                                                                                                                                                           (جاهزة)                                               بيانات نظرية . 

                          (إحصائية)                                                                                             بيانات كمية .

      البيانات االجتماعية

                                                                                                                             (نوعية)                                                                                              بيانات كيفية 

                                                                                                                      (جديدة)                                             بيانات ميدانية . 

 (إحصائية)                                                                                             بيانات كمية .

 

   :الطرائق األولٌة األربع لجمع المعطٌات االجتماعٌة- ب

  المالحظة (1
جمع المواد الوثائقية والمؤرشفة واآلثارية والجاهزة    (2
طريقة المقابلة     (3
طريقة االستبيان  (4

 

 


