
 طرائق البحث االجتماعً  -المحاضرة الرابعة :

من اولى اهتمامات علم االجتماع هو وصف وتحلٌل الظاهرة او المشكلة او الحدث االجتماعً  

السائد فً المجتمع او الذي ٌتكرر حدوثه بشكل مستمر وٌشترك او ٌسهم فٌه عدد كبٌر من 

حدثا اجتماعٌا فرٌدا او فردٌا ( لكً ٌتم الوصول الى تثبٌت سٌاقات وطرح  الناس ) اي الٌمثل

من اجل صٌاغة قوانٌن تخدمه فً بناء ركائزه كعلم بٌن العلوم  –غٌر مطلقة  -تعمٌمات نسبٌة

 االنسانٌة والصرفة . 

 -اما اسالٌب الوصف والتحلٌل فقد اتخذت المسارات االتٌة ::

 طرائق البحث التأرٌخً . -أ

 طرائق البحث المقارن . -ب

 طرائق البحث االحصائٌة . -ج

ومن المعروف ان الظواهر والمشكالت واالحداث االجتماعٌة ال تحدث فً كل االزمنة وجمٌع   

المجتمعات بشكل متزامن او متشابه وال تخضع لنفس الظروف والمتغٌرات بل تتباٌن وتختلف 

لك تكون تعمٌمات هذا العلم بعٌدة عن الشمول من مكان الى اخر ومن مدة زمنٌة الخرى . لذ

  -التام . ولكن قوة التعمٌم تكمن فً :

 المساحة االستقصائٌة االجتماعٌة المنطلق منها .اي مدى حجم عٌنة الدراسة . -1

 عدد المتغٌرات الخاضع  لها واالرتباطات الحاصلة بٌنهما وادوات اختبارها .  -2

 لباحث قدرة على توسٌع غطاء تعمٌمه .فأذا تحقق كل ذلك فأنه ٌعطً ل

اما قوانٌن علم االجتماع : فهً مجموعة تعمٌمات متجانسة تمثل موضوعا اجتماعٌا واحدا 

تساعد الباحث على تغطٌة اوسع مساحة ممكنة من حٌاة المجتمع فً موضوع دراسته عالوة 

فضال عن امكانٌة  على درجة قدرته فً تنبؤ وقوع احداث اجتماعٌة فً ضوء موضوع الدراسة

تطبٌقه بشكل منظم عبر االجٌال التً تستطٌع ان تضٌف نتائج اضافٌة او تعدٌلٌة او تصحٌحٌة 

 لكً تتبلور نظرٌة اجتماعٌة علمٌة تخدم المجتمع االنسانً .

 -ومن جملة قوانٌن االجتماع ما ٌأتً :

 جماعة االولٌة. جمٌع انواع التنشئة االجتماعٌة فً المجتمع االنسانً تبدأ من ال -1

 تدرجا اجتماعٌا .–بغض النظر عن حجمه  –ٌتضمن المجتمع االنسانً  -2

 التؤثر القوانٌن الرسمٌة عندما ٌغٌب دعم القوانٌن العرفٌة واالداب العامة فً المجتمع لها . -3

 س/ ماهً مصادر الحقٌقة االجتماعٌة ؟

 -ج/ تستقريء الحقٌقة االجتماعٌة من عدة مناهل منها :



الحدس : الذي ٌعنً ثمة حقائق اساسٌة ٌمكن معرفتها او التوصل الى فهمها عن طرٌق -1

 الحجس وبخاصة القٌم والواجبات االخالقٌة التً ٌمكن ادراكها بالحدس .

المرجع والمستند والخبٌر . مثل القرأن الكرٌم وباقً الكتب السماوٌة ورجال الدٌن والطبٌب  -2

المنهل المعرفً الى صنفٌن االول مستند ذو صفة علمانٌة كالباحث  البدائً وٌمكن تقسٌم هذا

التجرٌبً . والثانً مرجع بشري مثل القائد القومً والزعٌم االجتماعً او السٌاسً او المصلح 

 االجتماعً او رجال العلم .

دات غٌر التقالٌد التً تمثل تراكم الحكم الملٌئة بكل انواع العادات المفٌدة وبعض بقاٌا العا -3

 النافعة اٌضا . بمعنى اخر تتضمن التقالٌد خبرات عملٌة هائلة زائدا اخطاء اسالفنا المتكررة.

االحكام البدٌهة والمسلمات المتفق علٌها من قبل الجمٌع وعبر الزمن التً التحتاج الى  -4

قائق براهٌن اضافٌة او التفكٌر فٌها النها نضجت واصبحت احكاما صائبة وحصٌفة واصبخت ح

 مقبولة دون الخاجة الى نقدها او الطعن فٌها بغض النظر عن مدى عمقها فً التأرٌخ الزمنً .

العلم خالل القرون الثالث االخٌرة بدأ العلم ٌبحث عن اجابات حول العالم الطبٌعً  -5

ومكوناته. وتباعا اصبحت العلوم االنسانٌة تبحث اٌضا عن اسباب الوجود االجتماعً وكٌفٌه 

 ه وتطوره .نمو

 الطرٌقة التأرٌخٌة -المحاضرة الخامسة :

تهتم هذه الطرٌقة بدراسة المجتمع االنسانً من خالل تسجٌل تأرٌخه وحضارته وثقافته 

واالحداث االجتماعٌة فٌه . ولما كان الباحث الذي ٌستخدم هذه الطرٌقة ال ٌستطٌع مالحظة 

الى الحصول على الشواهد الالزمة من  االحداث الماضٌة بنفسه وٌصورها مباشرة فأنه ٌعمد

 اقرب المصادر الى االحداث التً ٌتناولهااو ٌتطرق الٌها .

 س: ما هً المصادر الرئٌسة التً ٌعتمد علٌها الباحث فً الطرٌقة التأرٌخٌة ؟

السجالت المحفوظة لغرض نقل المعلومات كالوثائق التشرٌعٌة او القضائٌة او التنفٌذٌة  -1ج: 

 تٌر.او الدسا

 قوائم الضرائب والمواثٌق التً تحفظها او تصدرها الدوائر الرسمٌة . -2 

السجالت الشخصٌة التً تحتوي على الحٌاة الٌومٌة والسٌر الذاتٌة والمراسالت والوصاٌا  -3

 والمذكرات .

 االتراث الشفوي كاالساطٌر والحكاٌات الشعبٌة وقصص  االسر والخرافات .  -4

 المادٌة كاألزٌاء واألدوات والمبانً وطرازها .اآلثار  -5

 س/ ما هً االجراءات العلمٌة التً تتخذها الطرٌقة التأرٌخٌة فً البحث ؟ 

تحدٌد المشكلة واهداف الدراسةعلى ان تكون ذات اهمٌة علمٌة فً مجال علم االجتماع  -1ج/  

 ا باحثون من قبله ( .وان تعود بنتائج مفٌدة وجدٌدة للمجتمع العام ) لم ٌتوصل الٌه



 جمع المادة العلمٌة من المصادر الرئٌسة التً تعتمدها الطرٌقة التأرٌخٌة .  -2

لما كانت مهمة الباحث الذي ٌستخدم هذه الطرٌقة التقف عند وصف الحدث االجتماعً ، بل  -3

من اجل تتجاوزةالى اكثر من ذلك فٌقوم بنقد المادة العلمٌة التً جمعها حول موضوع دراسته 

 التأكد من صدق الوثائق والسجالت واالقوال التً حصل علٌها .

 س/ ما هً الشروط الواجب توافرها فً الباحث الذي ٌستخدم الطرٌقة التأرٌخٌة فً البحث .؟

 ان تكون لدٌه ثروة ضخمة فً مٌدان المعرفة التأرٌخٌة والعامة . -1ح/ 

 د وفهم ذكً للسلوك االنسانً .ان ٌتمتع بحس تأرٌخً وذكاء لماع وادراك جٌ -2

 ان ٌكون قد تعود على الصبر والمثابرة . -3

ان ٌكون له معرفة بفقه اللغة وتأرٌخ الكلمات لكً ٌتحقق من صحة الوثائق بدراسة الفاظها  -4

واسلوبها لٌعرف مدى تطابقها مع لغة العصر الذي ٌبحث فٌه فكثٌر من الكلمات فً الوثائق 

 الٌوم نفس مدلولها القدٌم وان بعض الكلمات ال تحمل نفس المعنً لكل الناس . القدٌمة التعنً

 ان ٌعرف الباحث مدى موضوعٌة الكتابات التً ٌقرأها . – 5

 طرٌقة المقارنة  -المحاضرة السادسة :

 س/ بماذا تهتم طرٌقة المقارنة؟

جتمعات البشرٌة بعضها ج/ تهتم طرٌقة المقارنة بمقارنة الظواهر والحقائق االجتماعٌة والم

ببعض للكشف عن حقٌقتها وتفسٌر ظروفها ومدى تشابهها على ان تكون المقارنة فً حقبة 

زمنٌة واحدة ااو تقوم بمقارنة ظاهرة واحدة فً نفس المجتمع فً حقب زمنٌة مختلفة لمعرفة 

دٌث تطورها وتغٌرها او نكوصها . وقد تعقد مقارنة بٌن مجتمع بدائً مع مجتمع عصري ح

 لمعرفة مدى تطور المجتمعات .

 س/ اٌن تستخدم طرٌقة المقارنة ؟

ج/ تستخدم طرٌقة المقارنة فً  التصامٌم التجرٌبٌة عند مقارنة جماعة التجرٌب مع الجماعة 

 الضابطة .

 س/ ما هً خطوات طرٌقة المقارنة كواحدة من طرق البحث االجتماعً ؟

 تحدٌد نوع موضوع الدراسة . -1ج/ 

 دٌد ابعاده العلمٌة واالجتماعٌة .تح -2

 تحدٌد حجم مجتمع الدراسة . -3

 تحدٌد نوع العوامل التً تستخدم كأدوات للمقارنة . -4

 صٌاغة الفروض العلمٌة التً تهدف الى برهنتها او ٌطالنها . -5



 جمع المعلومات والبٌانات . -6

 فً واجتماعً معٌن.تصنٌف المعلومات المجمعة وتبوٌبها حسب نظام زمنً وجغرا -7

 واخٌرا. تفسٌر نتائج الدراسةبشكل منطقً وعقالنً وموضوعً . -8

 س/ بماذا تساعد طرٌقة المقارنة الباحث ؟

 ج/ تساعد هذه الطرٌقة الباحث على 

 اكتشاف الظواهر االجتماعٌة المنتظمة والمطردة التً تحدث فً مجتمعٌن او نظامٌن . -1

 الى الصحة .وتوصله الى نتائج اقرب  -2

 وتوصله الى استنتاجات قابلة للتعمٌمات النسبٌة . -3

 س/ من هم العلماء الذٌن استخدموا طرٌقة المقارنة ؟

بدراسة مقارنة الحوال السجون  1975( الذي قام فً عام 1791 -1726جون هاورد )  -1ج/ 

توجٌههم دٌنٌا وتعلٌمهم فً عدد من البلدان االوربٌة وقدم توصٌات لتأهٌل المسجونٌن اجتماعٌا و

 عددا من الصناعات .

كذلك استخدمها اوكست كونت لمقارنةالنظم االجتماعٌة عند دراسته لقانون المراحل الثالث  -2

 للفكر االجتماعً ومقارنة النظم االجتماعٌة فً انماط مختلفة .

رفة اسبابها وقد استخدمها دوركاٌم عند دراسته لظاهرة االنتحار التً استهدف منها مع -3

االجتماعٌة عن طرٌق اٌجاد عالقة بٌن معدالت االنتحار فً جماعات اجتماعٌة مختلفة ومعرفة 

صفات هذه الجماعات حٌث قارن نسبة االنتحار عند البروتستانت والكاولٌك والٌهود وعند 

امل الحضر والرٌف والنساء والرجال لمعرفة اسباب االنتحار والتأكد فٌما اذا كانت هناك عو

 متداخلة بٌن اسباب االنتحار .

 الطرٌقة االحصائٌة  -المحاضرة السابعة :

 س/ متى تم استخدام الطرٌقة االحصائٌة فً البحث االجتماعً ولماذا ؟

ج/ اتجهت مجموعة من العلماء والباحثٌن فً علم االجتماع بعد الحرب العالمٌة االولى الى 

 للمشكالت والظواهر االجتماعٌة . استخدام الرٌاضٌات واالحصاء فً دراستها

 -وكان الهدف من استخدام هذه الطرٌقة هو :

 اعطاء علم االجتماع بعدا جدٌدا.-1

 وتقرٌبه من العلوم الصرفة . -2

 االبتعاد عن الفلسفة الوصفٌة . -3



 التركٌز على العالقة السببٌة لالحداث االجتماعٌة . -4

 س/ بماذا تؤمن الطرٌقة االحصائٌة ؟

تؤمن هذه الطرٌقة بأن لكل حدث سبب او مجموعة اسباب وهناك تفاعل بٌن هذه االسباب  ج/

  -بحٌث جاء تقسٌمهم للمشكلة او الظاهرة المدروسة كاالتً :

 عوامل مستقلة او مسببة فً احداث الظاهرة او المشكلة . -1

 عوامل تابعة او نتٌجة وهً التً تظهر بعد  وجود االسباب . -2

 متداخلة بٌن السبب والنتٌجة .عوامل  -3

ومن هنا ظهرت ضرورة صٌاغة فرضٌات البحث المتضمنة العالقة السببٌة )سبب ونتٌجة ( 

لذلك تعتبر هه الطرٌقة مصدرا مهما الستحداث فرضٌات النظرٌة العلمٌة ذات المدى القرٌب . 

النظمة االجتماعٌة . اي النظرٌات التً تدرس االمشكالت االجتماعٌة التً  تظهر نتٌجة تبدل ا

 او من خالل وظائفها والتً تكون صغٌرة فً المدتمع ولٌس كله .

 س/ ما هً انواع الطرائق االحصائٌة ؟

وصفٌة تصف صفات ومكونات عٌنة الدراسة ونسبتها فً مجتمع االصل دون  -ح/ االولى :

ونتائجها ام ال . مثل  التدخل فً معرفة فٌما اذا كانت هناك عالقة بٌن اسباب المشكلة المدروسة

النسب المئوٌة والمتوسط الحسابً والتكرارات واالنحراف المعٌاري . فهً تصنف وحدات 

مكونات عٌنة الدراسة فقط وال تفٌد الباحث فً تشخٌص اسباب المشكلة او فٌما اذا كان هناك 

 صفً .عالقة بٌن وجود مشكلة واسبابها ومدى عمق هذه العالقة لذلك سمً باالحصاء الو

االستنتاجٌة التً تنطوي على استخالص نتائج مبنٌة على المعلومات التً حصل علٌها  -الثانٌة :

الباحث من عٌنة بحثه . مشخصة اسباب وجود المشكلة وعالقة نتائجها بأسباب حدوثها وعمق 

 عالقتها باالسباب .

س/ للطرٌقة االحصائٌة اسلوب خاص فً تحدٌد مراحل دراسة الظاهرة او المشكلة االجتماعٌة 

 تختلف نسبٌا عن الطرٌقة التأرٌخٌة او المقارنة . ناقش ذلك .

 -ج/ هً تبدأ ب:

 تحدٌد مشكلة الدراسة . -1

 وتعرٌف عالقتها بحاضرها الزمنً وعلم االجتماع  اي ما هو اتساع المشكلة بشرٌا -2

 وجغرافٌا وزمنٌا .

 مع اي حقل من حقول علم االجتماع مرتبطة  -3

 ما هً الخدمات العلمٌة التً تستطٌع ان تقدمها لمناهج البحوث فً علم االجتماع  -4



وتركز هذه الطرٌقة على طرح وتسجٌل معظم البحوث والدراسات السابقة التً تخص او  -5

الٌه الباحثون من قبل ولكً ال ٌبرهن شٌئا سبق تتعلق بموضوع الدراسة لكً تعرف ما توصل 

ان برهنه باحث اخر واالستفادة فً الوقت نفسه من اٌجابٌات وسلبٌات الدراسات السابقة . مع 

ذكر احدى نظرٌات علم االجتماع لالستناد علٌها فً البرهنة او الرفض بعد الحصول على نتائج 

 البحث .

تخدمها الباحث فً دراسته سواء كانت مستوحاة من عرض المفاهٌم االجتماعٌة التً ٌس -6

 كتابات علم االجتماع او اجرائٌة مستخرجة من واقع الدراسة 

ولما كان متعذرا على الباحث دراسة جمٌع افراد مجتمع الدراسة تلزم هذه الطرٌقة بأختٌار  -7

 عٌنة ممثلة تمثٌال صادقا لمجتمع الدراسة .

 -فرضٌات ) البحث والعدم ( التً تكون مبنٌة على ما ٌأتً :بعدها تأتً مرحلة صٌاغة ال -8

 اسس نظرٌة معٌنة لبرهنتها او رفضها . -1

 حدث مسبق. -2

 دراسات سابقةلرفض او برهنة النتائج . -3

والختبار صدقها احصائٌا ٌلزم صٌاغة فرض احصائً ٌقرر فً اغلب االحٌان بأنه التوجد  

لمجتمع االصلً . او انه التوجد فروق بٌن مقاٌٌس عٌنتٌن او فروق بٌن مقاٌٌس العٌنة ومقٌاس ا

اكثر وٌسمى هذا النوعمن الفروض بقروض العدم . اي اتعدام العالقة ا لسببٌة بٌن الظاهرة 

ومسبباتها و رغض فرضٌة البحث االصلٌة . بعدها تحدد نوع االدوات المستعملة فً علم 

او االستبٌان او المالحظة واخٌرا تجمع المعلومات  االجتماع فً جمع المعلومات. وهً المقابلة

 وتبوب وتحلل النتائج .

 


