
للفصل الثاني ت المحاضرا

منهج البحث العلمي: اسم المادة 

قسم الفنون المسرحیة

د عصام حسن احمد.م.ا

:  المالحظـة 

المالحظة وسیلة من وسائل جمع البیانات التى یتطلبها موضوع البحث وتنوع أدوات 

البحث واختالفها یتوقف على اختالف طبیعة المعلومات المطلوبة ومصادرها وكذا 

باإلضافة إلى خبرة ) موضوع البحث(اختالف طبیعة المجتمع أو الموقف االجتماعي 

وتعد المالحظة إحدى الطرق المهمة .الباحث وتدریبه على أدوات جمع البیانات

لجمع البیانات فى البحوث الالمسحیة وهى عملیة مستمرة خالل المراحل المختلفة 

إلجراء البحث وتعتمد على المشاهدة الدقیقة الهادفة للظواهر موضع الدراسة 

ء باستخدام الوسائل المناسبة والضبط العلمى المالئم سواء للقائم بالمالحظة أو األشیا

. موضوع المالحظة أو موقف المالحظة 

:تعریفات المالحظة 

:یمكن تعریف المالحظة بانها 

: أسالیب المالحظة 

المالحظة أسالیب متعددة یتداخل بعضها فى بعض ویختلف بعضها عنه ویمكن 

:تصنیف هذه األسالیب على الرغم من تعددها فى فئتین عریضتین هما 

طةالمالحظة البسی–أ 



المالحظة المنظمة -ب

:المالحظة البسیطة : اوًال

أن المالحظة البسیطة یتم فیها مالحظة الظواهر فى ظروفها الطبیعیة دون 

اخضاعها للضبط العلمى وبدون استخدام أدوات دقیقة للمقیاس للتأكد من دقة 

المالحظة وموضوعیتها ویستخدم أسلوب المالحظة البسیطة فى الدراسات 

طالعیة لجمیع البیانات األولیة لجماعة معینة من الناس مثل مالحظة أوجه االست

( ١٣٣: ص١٩٨٩بدیر ،. (النشاط التى یمارسها طلبة المدرسة من المدارس 

أن المقصود بالمالحظة البسیطة مالحظة ) ١٩٩٥(ویرى صالح السید قادوس .

فى ظروفها الطبیعیة دون اخضاعها للضبط العلمى الظواهر كما تحدث تلقائیًا

قادوس . وبغیر استخدام أدوات دقیقة للقیاس للتأكد من دقة المالحظة وموضوعاتها 

) ٣٦: ،ص١٩٩٥، 

: وتنقسم المالحظة البسیطة إلى نوعین هما 

المالحظة بغیر المشاركة-أ

.المالحظة بمشاركة -ب

:المالحظة المنظمة : ثانیًا

لمالحظة البسیطة فى أنها تخضع للضبط أن المالحظة المنظمة تختلف عن ا

العلمى ویستعان بالمالحظة المنظمة بعد ومن الوسائل واإلجراءات حتى تعین 

الباحث للوصول إلى أكبر قدر من الدقة العلمیة وتتم المالحظة المنظمة أما فى 

قادوس . (مواقف علمیة أو طبیعیة بالنسبة لألفراد الذین یجرى علیهم البحث 



أن المالحظة المنظمة تخضع ) ١٩٨٩(ویذكر سهیر بدیر ) .٣٧:ص ١٩٩٥،

للضبط العلمى وتتمیز بالدقة والعمق والتركیز ویشیع استخدامها فى الدراسات 

الوصفیة أو التجریبیة بعكس أسلوب المالحظة البسیطة فال یستخدم إال فى الدراسات 

(١٣٥: ،ص ١٩٨٩بدیر ،. (اإلستطالعیة 

مة فى المالحظة المنظمة ومن الوسائل المستخد

مذكرات تفصیلیة وهى عبارة عن مذكرة یسجل الباحث مشاهدته أول بأول-١

.الصور الفوتوغرافیة -٢

. الخرائط -٣

استمارات البحث -٤

نظام الفئات -٥

خطوات المالحظة 

لغرض الحصول على بیانات ومعلومات عن طریق المالحظة یجب ان تكون على 

:الخطوات االتیة وفق 

تحدید هدف او اهداف  بحثه والحاالت االجتماعیة التي یهدف الى -١

مالحظتها ودراستها فقد تتنوع االهداف التي یعمل الباحث على دراستها ورصدها 



بحیث تكون فردا او جماعة او نمطا سلوكیا او اكثر ینخرط فیه افراد من المجتمع قد 

.یتنفقون في الدور او الوظیفة والعكس و ) النوع ( یختلفون في الجنس 

تحدید اسلوب تدوین المعلومات والبیانات المستحصلة من المالحظة اي یحدد -٢

كیفیة التسجیل ومتى یتم ذلك في اثناء عملیة المالحظة او بعد االنتهاء منها مباشرة 

كذلك یمكن ان یختار بین تسجیل المالحظات كتابیا او على شریط صوتي او 

ر بعض االنماط السلوكیة ، او قد یختار بین اكثر من اسلوب في رصد یصو 

.الموقف الواحد

تحدید الموضوعات التي ستدور حولها المالحظة وتحدید ابعادها التي لها -٣

.عالقة مباشرة بهدف دراسته ومكان مالحظة تلك الموضوعات 

قة وموضوعیة  تحدید االجراءات التي سوف یستخدمها الباحث للتاكد من د-٤

المعلومات المسجلة وذلك یتم من خالل الرجوع الى دراسات سابقة او قد یعمد الى 

االستعانة بمالحظ ثاني للتاكد من دقة البیانات التي حصل علیها والتاكد من صحتها 

.

تحدید نوع العالقة التي یجب ان یقیمها الباحث مع المبحوثین وهل یختار -٥

موضوع المالحظة او قد تكون سطحیة او رسمیة الى غیر ذلك الباحث االندماج مع 

)٢٠١-٢٠٠: العجیلي ، و عیاد،ص(

.تصمیم استمارة المالحظة في ضوء اهداف المالحظة -٦

تدریب المالحظ في مواقف مشابهة للموقف الذي سیجري فیه المالحظة فعال -٧

.

.تحدید الوقت الالزم الجراء المالحظة -٨



االستفادة من الوسائل التكنولوجیة في رصد السلوك كاالت التصویر او -٩

.التسجیل الصوتي 

: ممیزات المالحظة

تكشف عن السلوك الفعلي لالفراد في مواقف الحیاة الطبیعیة وهو یختلف عن -١

.السلوك الذي یمارسه الفرد في ظروف غیر طبیعیة 

یبدي فیها االفراد نوعا من المقاومة تفید في جمع البیانات في المواقف التي -٢

.للباحث ویرفضون التعامل معه واالجابة على االسئلة التي یوجهها الیهم 

تساعد في الحصول على بیانات ذات طبیعة خاصة ال یتیسر الحصول -٣

علیها بایة وسیلة اخرى ، مثل المعلومات المتعلقة بالسحر وطقوس بعض الجماعات 

.ة ذات المعتقدات الخاص

.ال تتطلب ادوات قیاس معقدة -٤

اطالع الباحث على مایرید في ظروف طبیعیة مما یضمن دقة التسجیل -٥

.للمعلومات 

ال تتطلب جهدا كبیرا من قبل المجموعة التي یجري مالحظتها بالمقارنة مع -٦

.طرائق بدیلة



عیوب المالحظة 

-:ا في ذات الوقت لها عیوب منها على الرغم من مزایا المالحظة الكثیرة اال انه

.قد تتدخل فیها النواحي الذاتیة -١

.صعوبة التنبؤ بحدوث السلوك المطلوب حتى یمكن مالحظته -٢

.قد یتعمد المبحوثین اظهار سلوك غیر حقیقي اذا ما علموا انهم مالحظین -٣

.االسریة ال تفید المالحظة في دراسة الحاالت الماضیة او الخالفات -٤

.كثیرا ما تخذع الحواس الباحث عن رؤیة االشیاء كما حدثت فعال -٥

محمد .( تتطلب المالحظة وقتا طویال حتى یبرز السلوك المطلوب مالحظته -٦

)٢٥٧:، ص ٢٠٠٩،واخرون ، 


