
بناء نموذج التحليل

في البحث السوسيولوجي

مرتضى الموسويعلي 



تقديم
 (روحاتتقارير األط)الحاصل في منهجية البحث في العلوم اإلجتماعية اللغط

 تجاهل لنموذج التحليل وإستبداله بالفرضيات!

 للدراسة،جاهزة في العلوم االجتماعية ال تقدم نفسها بنفسهاالمواضيع

 هو الذي يبني موضوع بحثهالباحث  .

 الموضوع نفسه من إختصاصات علمية مختلفةمقاربة  .

 الموضوع  في اإلختصاص العلمي نفسه من وجهات نظر متعددةمقاربة.

. ووجهة النظر هذه هي التي تميز باحثا عن آخر
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المسار العلمي

للبحث االجتماعي



البحث الميداني نمط من انماط البحث االجتماعي المسار والمسرحية 

لشكلمراحلهيالبحثمراحل

وهوالعلميالبحثاشكالمن

.الميدانيالبحث

وكمبنهودكيفي"يشبه"،

بالمسرحيةالعلميالمسار

منالمكونةالكالسيكية

:فصول3

والتحققوالبناءالقطع

:مشاهد7و

السبعالمراحلوهي



مراحل البحث االجتماعي المسار العلمي

سؤال االنطالق

المرحلة االستكشافية

االشكالية:

اشكالية الباحثين اآلخرين-

اشكالية الباحث -

بناء نموذج التحليل
المعاينة:

اختيار وبناء التقنيات المالئمة للموضوع-

جمع المعلومات والمعطيات-

تحليل المعلومات وتفسيرها

االستنتاجات

القطع

La rupture

البناء

La construction

التحقق

La constatation

المسار العلمي 

ومراحل البحث االجتماعي



:المسار العلمي

العمليات الثالث

القطع القطع•

البناء  البناء •

التحقق التحقق                •



القطع
La rupture

المسبقةاألحكاممنالتخلصبهدفالظاهرة"اقتحام"عبرالقطععمليةتتم

.عنهاالباحثيحملهاالتيالمتحيزةوالمواقف

اذحاجةفالكمسلماتالمتحيزةوالمواقفالمسبقةاألحكامهذهمنالباحثإنطلقإذا

.المنطلقاتهذهلتأكيداالللدراسةذاك

عهاوضعبرمعهاوالقطعوعيهاعليهبلالمسبقة،االحكامتجاهلعدمالباحثعلى

.وجودهاتجاهلعبروليساآلخرين،افكارمعومجابهةمواجهةفي



البناء
la construction

باحث،بالالخاصةالنظروجهةخاللمنالنظريةبفضلايبالعقلالبناءيتم

للتحليلنموذجببناءتترجموالتيالباحث،اشكاليةاي

ياغةصوعبرالدراسةفيالمستخدمةالمفاهيمبناء:التحليلنموذجيتضمن

تياروالخالبياناتلجمعالمالئمةالوسائلبناءوكذلك؛المالئمةالفرضيات

.الدراسةعليهاستجرىالتيالسكانيةالمجموعة

شأنذوتجريبهناكيكونلنالنظريالبناءهذادونمن



التحقق

la constatation

ونتكانعليهاعلميةمكانةالدراسةفيالمطروحةالفرضياتتتبوأكي

.الملموسالواقعمنبمعلوماتتثبتألنقابلة

هابعضعنمستقلةليستالعلميللمسارالمالزمةالثالثةاالفعالهذه

.البعض



سؤال االنطالق :المرحلة االولى

la question de depart

المرحلة االستكشافية   :المرحلة الثانية

la phase exploratrice

االشكالية                 :المرحلة الثالثةla problématique

بناء نموذج التحليل:المرحلة الرابعةla construction 
du         modèle d,analyse

المالحظة ) المعاينة :المرحلة الخامسة

)l,observation

تحليل المعلومات وتفسيرها:المرحلة السادسةl,analyse
et         l,explication des informations

الخالصات :المرحلة السابعةles 
conclusions                                          



:المرحلة االولى

la question de départسؤال االنطالق  

المبتدئالباحثيقلقأنيجبالالموضوعطرحبدايةفيالتشّوش.

.عديلهاتويمكنمنهاالباحثينطلقمؤقتةنقطةسوىليساالوليفالسؤال

ترضيفقواعدتوجدللقواعد؛غياباتعنيالالمؤقتاالنطالقصفةاناال

.منهالمتوقعةوظائفهاالنطالقسؤاليؤديكيمراعاتها



معايير طرح سؤال االنطالق

 (خمع الزميالت والزمالء ال) الطريقة الفضلى لطرح سؤال االنطالق : اوال

 معايير السؤال الجيد النطالق البحث : ثانيا:

:خصائص الوضوح-أ

Les qualités de clarté

:خصائص قابلية التنفيذ: ب

faisabilitéqualités deLes 

:خصائص التالؤم مع موضوع البحث-ج

de pertinenceLes qualités



الطريقة الفضلى لطرح سؤال االنطالق: اوال 

بييرطرحهالذيوالسؤال

.Pبورديو Bourdieuفي

متاحفجمهورحولدراسته

«الفنحب»االوروبيةالفن

يهيئالذيما":وهو

ف،المتاحعلىللترددالبعض

منالعظمىللغالبيةخالفا

يترددونالالذينالناس

."؟عليها

الباحثيبدأأنالطريقةهذهتقضي

شكلعلىبحثهمشروعبعرض

عّمااالمكانقدريعبراوليسؤال

بصورةوفهمهمعرفتهالىيسعى

.افضل

االجتماععلمفيالباحثيناشهران

مشاريععرضفييترددوالم

بسيطةاسئلةشكلعلىابحاثهم

كانتاالسئلةتلكانمع،وواضحة

شديدنظريتفكيرضمنمطروحة

.التماسك



:معايير السؤال الجيد النطالق البحث : ثانيا 

ووجهةالخاصةافكارهتوضيحعلىسيجبرهالباحثقبلمناالنطالقسؤالطرح

.بالموضوعالعفويةنظره

تيالالمسبقةواالحكاماالفكارمعالعالقةلقطعوسيلةاالوليالسؤاليشكل

منّمنهيتضماوعرضوشرحطرحالفضلىالطريقةفانوبالتالي.عليهاينطوي

الزمالء،منصغيرةمجموعةأماممعاني

كونيوحتى.والمعالجةللطرحالقابلالسؤالهوالبحثالنطالقةالجيدالسؤال

:خصائصبثالثيتّسمانعليهكذلك



خصائص سؤال االنطالق

خصائص 
التالؤم مع 
موضوع 
البحث 

خصائص 
قابلية 
التنفيذ  

خصائص 
الوضوح 



سؤاليكونانالضروريمناذن
:االنطالق

ايمعناهيحتملوالومحّددادقيقا
.التباساوغموض

واضحايكونانينبغي.

واسعاال)موجزايكونانينبغي

(فضفاضاوال

ؤالسصياغةيُفضلشديدباختصار
معنىحوليدورمقتضب،انطالق
ويكشفصعوبةدونمنليُفهمواحد

يرميالذيالهدفوبايجازبوضوح
.الباحثاليه

يكونأناالنطالقسؤالعلى:

موجزا/واضحا/دقيقا  

سؤال:

يمتنظفيالتغيراتتأثيرهوما"
"السكان؟حياةعلىالمدنيالمجال

نوعهكذاعلىاالساسيالمأخذان.
اشدغامضانههواالسئلةمن

واضحغيرفهووبالتاليالغموض
.محددوغير

"؟التغيراتنمط؟"التغيرات"
؟العائلية؟المهنية"السكانحياة

؟؟؟الثقافية؟االجتماعية

خصائص الوضوح -1

Les qualités de clarté



خصائص قابلية التنفيذ-2

faisabilitéqualités deLes 

ايفيغموضايمنيعانيالالسؤال
وهوفيهالمستخدمةالمصطلحاتمن

ودقيقالمعنىواضحسؤال

لسؤالضروريشرطالوضوحاذن.
فالسؤال!كافغيرولكنهاالنطالق

الىوالوصولللمعالجةقابلاعاله
:تخصيصتماذامفّصلةنتائج

(مثالسنتان)لهالكافيالوقت

(رواليوماليينمنعدة)الكافيالتمويل

اكفاءمساعدون

الخ.عدةلغاتاتقان.

عيالواقبالطابعالخصائصهذهتتعلق
يرميالذيللموضوعالواقعيغيراو
؛االنطالقسؤالمعالجتهالى

اصحابلدىهل":مثال
مختلففيالمؤسسات

لالتحادالتابعةالبلدان
ولحنفسهاالفكرةاالوروبي
المتحدةالوالياتتنافس
الصعيدعلىواليابان

"؟االقتصادي



يتأكد،انالباحثعلىشديدباختصار

:مناالوليسؤالهصياغةالىيعمدعندما

(البحثميزانية)الماليةالموارد•

(  ثالوقت المخصص النجاز البح)الوقت الضروري •

(...معرفتهاالمطلوباللغات)معارفال•

مصادرالىالوصولامكانية•

(...الوثائقالبشرية،)المعلومات

معينةلوجستيةوسائلوجود•

ضروريةانهاالباحثيقّدر

بحثهالتمام



 لدنا عادلة هل الكيفية التي تنظم بمقتضاها الضريبة في ب: " السؤال االول

اجتماعيا ؟

على يستهدف محاكمة النظام الضريبيالنقد الذي يوجه لهذا السؤال هو انه

."الصعيد االخالقي

سعى السؤال الجيّد النطالق البحث لن يكون ذا صيغة أخالقية، وهو لن ي

.ريمشكلة هذا السؤال انه سؤال معيا. الى حكم يعطيه، بل الى فهم يغنيه



"   هل يستغل اصحاب العمل العمال ؟" : السؤال الثاني 

ومن يطرحه يتوقع جوابا مسبقا من . سؤال خطأ النه توكيد متنكر في سؤال 

”ال"واما " نعم"اثنين اما 

ئلة والتركيز على االسذات الهدف البرهاني على الباحث تجنب االسئلة -

. الهدف المعرفي ذات 



:السؤال الثالث

شرين ما هي التغيرات التي سيحدثها تنظيم التعليم في السنوات الع"

".القادمة؟

 غير في الظواهر االجتماعية  تتبدل وتت: التوقع في العلوم االجتماعية

المجتمعية ضوء تبدل وتغير المصالح المادية واالهداف المختلفة للفئات

...  المكونة للظاهرة

.ال يعني أن التوقع في العلوم االجتماعية مستحيل بل هو  ممكن

فالتنمية هي تغيير مقصود

باختصار السؤال الجيد النطالق البحث يتناول بالدراسة ما هو موجود ، 

ان مشكلة هذا السؤال انه . وما كان موجودا ، وليس ما لم ينوجد بعد 

.سؤال توقعي



"؟هل تطال البطالة الشباب اكثر مما تطال الراشدين" :السؤال الرابع
اذا كان طارح السؤال يهدف الى جمع معطيات من. سؤال وصفي ومحدود

الهدف من دون ان يسعى انطالقا منها الى فهم افضل للظاهرة التي يدرس، ف
.البحث يكون محدودا وغير كاف

ر باختصار ، ان سؤال االنطالق الجيد يستهدف فهما افضل للظواه
النقد الذي يوّجه لهذا السؤال انه سؤال .المدروسة وليس فقط وصفها

.وصفي 



المرحلة الثانية 

:من مراحل البحث االجتماعي

المرحلة االستكشافية

L’EXPLORATION 

ou LA PHASE EXPLORATRICE



المرحلة االستكشافية

المسألة المطروحة على
:هيالمرحلة هذه الباحث في 

1 .

الوصول الى كمية 
.ماتمعينة من المعلو

2.

اءلبنستكشاف الميدان ا
تصور حول اشكالية 

البحث



:تتضمن المرحلة االستكشافية الخطوات التالية 

:اوال

لقراءاتا

:ثانيا 

المقابالت االستكشافية

:ثالثا 

..(  .المالحظة االستكشافية)بعض المناهج المتممة



القراءات : اوال

شروط 2
.  القراءات 

كيفية -4
القراءة؟

وظيفة . 1
القراءات

اختيار . 3
القراءات 
وتنظيمها



وظيفة القراءات. 1

:اساسية اربعوظائف للقراءات

 ؛ االطالع على كمية معينة من المعلومات عن الموضوع: االولى

 ؛ توفير المبرر العلمي العادة طرح الموضوع من جديد:الثانية

 ةممارسة عملية القطع المنهجي مع االفكار واالحكام المسبق:الثالثة.

وعالتعرف على االشكاليات التي طرحها الباحثون حول الموض: الرابعة.



شروط القراءات.2

السابقةاالبحاثعلىاالطالع

المرضيالتهافتعدم

المراحلحرقوعدمالتسّرععدم.

جديدةنظروجهةتقديمعلىالقدرةاي،القائمةالتفسيراتتجاوز.

الذيلباحثلالنظريبالتكوينترتبطعمليةهيبلفطريةليستاالخيرةالمسألةهذه

تيعابه؛واسوالحاليالسابقالسوسيولوجيالنتاجعلىاالطالعخاللمنبنىيُ 



المعاييرالمعتمدة . 3

الختيار الوثائق

:المعيار االول -1

ان تكون المراجع 
والدراسات على صلة مع
السؤال االولي النطالق 

.البحث

:المعيار الثاني -2

ان يكون حجم برنامج
.القراءة معقوال

: المعيار الثالث -3
التركيز على المراجع 
ن والدراسات التي تتضم

وضوع تحليال و تفسيرا للم
  .

: المعيار الرابع -4
لتي التركيز على الوثائق ا
تعالج الموضوع من 
.              مقاربات متنوعة

:المعيار الخامس -5
القراءة على دفعات 
لامتتالية مع افساح المج
لتبادل للتفكير الشخصي و

.  ءاالرا



كيف -4

؟نقرأ

لبحثهافكارامنهاالقارىءصلتخيسانهولقراءةامنالرئيسيالهدفان.

وفهمهيئشالنصقراءةف.ضعيفا  النظريتكوينهمكانلمنصعبايبدوالتمرينذاه

.اخرشيئمنهجوهريهوبماواالحتفاظ

نبالتمريااليكتسبالاستعدادهوبلفطريةمسألةليسبالنصالتحكمان.

:مترابطتينمرحلتينيتضّمنللقراءةمنهجانقترحذلكل

اعتماد Grille)للقراءةشبكة-أ de lecture)(منظمةوبطريقةبعمقللقراءة).

.(بهاظيحتفانتستحقالتيالرئيسةاالفكارلتوضيح)قراءتهتّمتعماملخصكتابة-ب



شبكة القراءة. أ
GRILLE DE LECTURE

باع طريقة الطريقة المقترحة ليست الطريقة الوحيدة في القراءة ، اال انها تساعد الباحث المبتدئ على ات

الى يةحة الورقفصالهذه الطريقة تقضي بتقسيم .معينة يمكنه تطويرها وادخال التعديالت المالئمة عليها

:  عامودين

3/1( العامود االيسر )و 3/2( العامود االيمن ) 

عالمات لبناء النص :عنوانها المضمون    -االفكار:عنوانها 

: المضمون -االفكار: يمنفي العامود اال

يضعانالباحثعلى(متماسكا  كالا تشكلجملمجموعةاوفقرة)مقطعا  مقطعا  النصقراءةبعد

.مقطعكلمناالصليللنصالرئيسيةالفكرة

االصليللنصالرئيسيةاالفكارااليمنالعامودفيلدينايصبحالقراءةانتهاءبعد.

:النصلبناءعالمات:اليسراالعامودفي

:والبرازCORRELATIONترابطاتمنبينهاماالدراكالرئيسيةاالفكارهذهقراءةاعادةطلبيُ 

بينهافيمااالجزاءتكامل//عندهالتفكيرمراحل//االساسيةالمؤِلفافكار•



ب

التلخيص:

 ل بان االستعداد لكتابة ملخصات جيدة هو ايضا  ليس مسألة فطرية
.  قضية تدرب وعمل

بقتهان نوعية الملخص ترتبط ارتباطا مباشرا بنوعية القراءة التي س                                                        .

ى نحو يقوم هذا العمل على ابراز االفكار الرئيسية للنص وترابطاتها عل
هذا هو الهدف االول للقراءات . تظهر فيه الوحدة الفكرية لصاحبه

.االستكشافية

-البعلى الط( اي ألكثر من مؤِلف) بعد اجراء التلخيصات على اكثر من نص 
:الباحث 

.لنصوصلمقارنة اجراء . 1

.ابراز مجاالت لمتابعة البحث. 2



تابع التلخيص

1-ا النصوص وفقالمقارنة بين تقتضي هذه الخطوة:مقارنة النصوص
:لمعيارين رئيسيين

از ما ابرتنطوي على والمتبناة(االشكاليات) وجهات النظر: المعيار االول
:                                                                                             يلي 

 فيما بين وجهات النظر المطروحةنقاط االلتقاء

 اإلختالف نقاط

نقاط التكامل

: ، وتنطوي على ابراز ما يليالمضامين:المعيار الثاني

نقاط التكامل الف تخنقاط اإلنقاط االتفاق 

(اذا وجدت) (اذا وجدت(               ) اذا وجدت) 



المقابالت االستكشافية: ثانيا 

وظيفة : اوال 
المقابالت 
االستكشافية

شروط : ثانيا 
المقابالت 
االستكشافية 

استثمار : ثالثا 
المقابالت 
االستكشافية



تعريف المقابلة  . 1

"اللخمن(المبحوثيناو)المبحوثمعلباحثايجريهاجادةشفهيةمحادثةهي

علىةاسئلويطرحالمقابلةالباحثيدير.معيناجتماعيوضعضمنبهاللقاء

ةمشاركتكون؛عنهااجاباتعلىمنهويحصلمحدّد،موضوعحولالمبحوث،

الاي)المهنيبالسرمشمولةبهايدليالتيالجوبةوااراديةالمبحوث

جهةألينالمبحوثياسماءعنبالكشفيسمحوالالعلميالبحثلهدفاالتستخدم

.”النتائجتعميمالىبالمقابلةالبحثيهدفو.(كانت



:الفئات التي تجرى معها المقابالت : 2

:فئات الجراء المقابلة 3ينصح بالتوجه الى 

 وع في موضالباحثون المتخصصون والخبراء واالساتذة:الفئة االولى
البحث

 اي االشخاص الملمون الماما جيدا الشهود المميزون  :الفئة الثانية
.بالمسألة بحكم موقعهم او فعلهم او مسؤولياتهم 

 ( جمهور البحث/ المجموعة المعنية )الفئة المستهدفة :  الفئة الثالثة
دور ) مع مراعاة التنوع الموجود في هذا الجمهور. بالدراسة مباشرة 

(.العينة



أنماط المقابلة. 3

:معيارينالمقابالت بناء على انماط يتم التمييز بين 

درجة الحرية المتروكة للمبحوث لالجابة-

.  درجة عمق المعلومات المطلوبة -

:انماط من المقابالت3وفي ضوء ذلك يوجد 

libreEntretien(غير الموّجهة ) المقابلة الحرة 

Entretienالمقابلة شبه الموّجهة  semi-directif

Entretienالمقابلة الموّجهة  directif

ضي عدم تدخل وهي طريقة تقتالنوع االول اي المقابلة الحرة غيرالموّجهة يُستخدم في المقابالت االستكشافية 
.الباحث اال لحث المبحوث على االجابة وتعميق اجاباته

(تحليل المضمون) المهم جد ا هو كيفية اإلستفادة من هذه المقابالت



:تعريف االشكالية -1

 ضيحهالتبس واإلشكالية هي التباس معرفي على الباحث تو: أشكل األمر

المشكلة االشكالية هي المقاربة النظرية التي يقرر الباحث تبنيها لمعالجة

. المطروحة عبر السؤال األولي

. في مساءلة الظاهرة المدروسة( أو طريقة ) كيفية هي 

لمرحلة تشكل االشكالية مرحلة مفصليّة في المسار المنهجي للبحث وهي ا

.التي تقع ما بين عمليتي القطع والبناء

: المرحلة الثالثة 
الشكاليةا

LA PROBLÉMATIQUE



صياغة االشكالية. 2

كلةالمشالىالنظرفيخاصةطريقةصياغةيعنيمااشكاليةتصّور.

فترتينعلىالغالبفيتتماالشكاليةصياغة:

:األولىالفترة

توالمقابالالموضوع،حولالسابقةالدراساتقراءةباستغاللتتعلق-

قبلمنطرحهاتمالتيالممكنةاالشكالياتمختلفتحديدواالستكشافية

.اآلخرينالباحثين



صياغة االشكالية: تابع

(الفترة االولى) 

:الفترة الثانية

.تقوم الفترة الثانية على اختيار وتبني اشكالية خاصة بالباحث

:وفي هذا االطار يوجد احتماالن

 االحتمال االول:

ان تكون االشكالية خاصة بعلم معين من بين علوم متعددة لها وجهة نظر  بالموضوع

 االحتمال الثاني :

.ان تكون االشكالية داخل العلم نفسه 



صياغة االشكالية: تابع

(الفترة االولى) 

(:لوم او االشكالية بين الع) االشكالية الخاصة بعلم معيّن :االحتمال االول 

Le)"االنتحار"عنبحثهفي(Durkheim)دوركايميُقدّم suicide)

وجهاتعنمختلفةالظاهرةهذهمعالجةفيجديدةنظروجهةدوركايمقدّم

.نفسهالموضوععالجتالتيالسابقةالنظر

:حاراالنتظاهرةتعتبركانتدوركايم،دراسةقبلماالسائدةالنظروجهات

-نفسيةظرنوجهة)بالذنببشعورمرتبطةنفسيتحطيملعمليةكنتيجةاما–أ

.(نفسيمنظور

(رافيجغمناخيمنظور)المناخيةوتحديداالطبيعيةللعواملكنتيجةواما-ب

.االنسانيالسلوكوعلىاالجتماعيةالعالقاتعلىالمناختأثير



صياغة االشكالية: تابع

(الفترة االولى) 

سيةالنفالتفسيراتازاءانهالىتعوداالنتحارلظاهرةدوركايممعالجةاهميةان
فهمفي(اخرىنظروجهة)آخرتفسيراقّدمآنذاك،السائدةوغيرها،والمناخية

.الظاهرةهذه

انمنوانطالقا.خصوصيتهالها"اجتماعيةواقعة“االنتحاردوركايمرأى
ةاالجتماعياالسبابعندوركايمبحثباالجتماعي،االيفّسرالاالجتماعي
لالنتحار



صياغة االشكالية: تابع

(الفترة االولى) 

ستدعي ان الثبات والتغيّر في حجم االنتحار يكشفان عن نوع من النظام ي

طل او، على اقل تعديل، تفسيرا مكمال دون ان يبنمطا آخر من التفسير 

...  حليل التفسير النفسي لكل انتحار، وانما يتممه على مستوى آخر من الت

 التماسك ب(انخفاضا او زيادة )ربط  دوركايم  التغير في معّدل االنتحارلقد

(COHÉSION  SOCIALE)االجتماعي 



:االشكالية الخاصة داخل علم معيّن :االحتمال الثاني  

اخلودنفسهالموضوعحولمتعددةمقارباتتقديمتعني

.نفسهالعلم

قضيةتناولتمتعددةاشكالياتالتعليمقضيةمثاللنأخذ

.الدراسيالفشلوالتعليم



:االشكالية الثانية :االشكالية االولى

المضمرةالمضامينعلىباحثونركز

؛(نمعيايديولوجيمضمون)للتعليم

توصيليتمالدروسخاللفمن

للتالمذة؛معينتفكيراسلوب

نظامتثبيتفييساهمالمضمونهذا

المفاهيمايصالعبرمحدداجتماعي

الىاالجتماعيةالحياةعنالسائدة

هذهتكونماوغالباالجديدة؛االجيال

الفئاتعالمالىاقربالمفاهيم

.المسيطرةاالجتماعية

ربطت دراسات عديدة الفشل 

استعداداتالدراسي بعالقته مع 

من جهة،  و مع عملية االطفال 

التعلم ، خصوصا مع مختلف 

.، من جهة ثانيةالطرق التربوية

امثلة عن اشكاليات داخل العلم نفسه



:االشكالية الرابعة :االشكالية الثالثة

بوظيفةالمدرسيالفشلحاالتربط
باعتبار(sélection)االصطفاء

ءاالصطفاوظيفةهيالمدرسةوظيفة
لكليمكنفال.واالجتماعيالمهني
ن،مهندسيعدل،كتابيكونواأنالناس

...الخمحامين،

النتائجمعتتعاملاالشكاليةهذه
لبشخصيةفشلكحاالتالالمدرسية
دةالسائالطبقةالمتيازاتانتاجكاعادة

الثقافيةلالمتيازاتنتيجةأي
لسكانامنلفئةالمخّصصةواالقتصادية

...فقط

رنشاحتكارتمتلكتعدلمالمدرسة
الاالتصفوسائلاصبحت؛المعارف
ضا؛اينفسهبالدورتقوموالتواصل

لمةللمدرسااليديولوجيةوالوظيفة
.عليمالتوظيفةلتفسيركافيةتعد

لالفشتصوريمكنالمنظورهذاوفق
ادرمصفيللتعددكنتيجةالمدرسي
وبةوصعالرسائلولتنافرالتكوين

يرالمعايبينوالتفاوتاستيعابها
لألسرةوااليديولوجيةالثقافية
.واالعالمالمدرسةومعايير

:االشكالية الخاصة داخل علم معيّن : تابع



خالصة

ياقاتبسترتبطهيبلفراغمنتأتلماالربعاالشكالياتهذه

تياراخفانوبالتاليخاصة؛وايديولوجيةوتاريخيةاجتماعية

فقطثللباحالشخصيبااللهاماوبالصدفةيرتبطالاالشكالية

امكلمعما،عصرفيوالظروفالسياقاتهذهنتيجةهيبل

االتجاهاتوخصوصامعرفيتراكممنالعلماليهتوصل

.الفكريةوالتيارات



:انماط  فهم الظاهرة-3

برتلوحدّد(BERTHELOT)الظاهرةفهمفيعدةأنماط:

(ببيالسالنمطضمنتندرجلالنتحاردوركايمتفسيرمحاولة)السببياالدراكيالنمط.

خاللمنالدراسيالفشلتفسير:مثال)الوظيفيالتصورأو،الوظيفياالدراكيالنمط

(االصطفاءوظيفة

الذيادياالقتصالنظامهوآخرنظامايتبعالتربويالنظام:مثال)البنيوياالدراكيالنمط

(..التعليميالنظامفييؤثّر

ربطفيةطريقاي،تفسيريااسلوبااالدراكيالتصورانماطمننمطكليشكل

.اخرىظاهرةمعبعالقةماظاهرة

الفوريةحالتهامنظاهرةاخراجفيطريقةاالشكاليةتصبحباختصار

الربطخاللمنالحالة،هذهعليهاتنطويالتيالعزلةومنالمباشرة،

.للفهمقابلةالظاهرةيجعلالذيهوالعالئقيالربطهذاالعالئقي؛



انماط فهم الظاهرة: تابع

:يهمجتمعةعناصرثالثتحديداالشكاليةاعداديعنيهذهالنظرزاويةمن

تفسيره؟الىالباحثيسعىالذيما

(االخرىوالظواهراالبعادتحديد)؟عالئقياسيربطهبماذا

االولين؟العنصرينبينيتوقعهالذيالعالقةنمطهوما



:طريقتان في بناء االشكالية -4

:االولى

المسألةمعومتوافقموجودنظرياطارمناالنطالقعليهمللمبتدئينبالنسبة

.االساسيةوافكارهمفاهيمهحيثمنوواضحالمدروسة

:الثانية

االشكالياترحطلهمتتيحوثقافتهمخبرتهمفانالمجربينللباحثينبالنسبة

.يةاالجتماعالمواضيعمقاربةفيالتجديدالىتؤديوالتيبهمالخاصة



:خالصة 

اخيراواالستكشافيةالمقابالتواجراءوالقراءاتاالوليالسؤالصياغةان

كلينبباستمرارتتفاعل،وثيقتفاعلحالةفيهياالشكاليةتوضيح

.المراحل

معاالاالخيرحّدهاالىواقعياتصلالاالعلىمستواهافياالشكاليةان

.(الرابعةالمرحلة)التحليلنموذجبناء



ب

 تعريف:

صلةمتوفرضياتمفاهيممنومبنيةمتماسكةمجموعةهوالتحليلنموذج

داللةوذاتبينهافيما

االشكاليةصياغةعنالبناءهذايتميّز:

.(االجرائي)العمالنيبطابعه-

.المعاينةخدمةفيدلياليشّكل-

قبلمنالمعتمدةاالشكاليةبيناالتصالنقطةمنهجي االنموذجهذايشّكل

.المعاينةوبينجهةمنالباحث

بناء نموذج التحليل
CONSTRUCTIN DU MODÈLE D'ANALYSE



وظيفة بناء النموذج التحليلي

 الوظيفة االساسية لبناء نموذج التحليل

تكمن في تحويل المفاهيم المجردة الى

مفاهيم إجرائيّة قابلة للقياس،

أي تحويل  المفهوم المجرد إلى أبعاد

واألبعاد الى مؤشرات ، 

والمؤشرات إلى أدلة؛



المفهوم. 1

conceptLe
The concept

 ون الخطوة المنهجية االولى لعالم االجتماع ، حسب دوركايم، يجب ان تكان

لكي التي يعالجها وذلك( التي يعبّر عنها بمفاهيم ) في تعريف الظواهر

.نعرف ويعرف هو جيدا ما هو موضوع او مشكلة البحث

عة شيء المفهوم  كلمة أو مجموعة كلمات تعبِّر عن فكرة عامة تتعلق بطبي

صنيف القدر معيَّن أو عالقته باألشياء األخرى، وغالبا  ما تمدَّنا بوسائل لت

وهي تعتبر ضرورية في ( Empiriques)الهائل من الوقائع التجريبية 

.عملية التعميم



ا هي في الطبيعة ذاتها ، بحيث يمكن إكتشافها ، وانمالمفاهيم ليست فطرية

vue(point de)مركبات عقلية تعكس وجهة نظر معينة 

  راكه التي يستخدمها شخص معين لها تأثير هام على اد( التصورات )المفاهيم

(مفهوم المقاومة ومفهوم االرهاب) للواقع ؛

لمفاهيمي ، ألن عمليات التحديد والتوضيح اليست ثابتة ( التصورات) المفاهيم

"   تعتبر عمال اساسيا لعالم االجتماع ( التصوري)



اجرائي . 2

opérationnel
operational

بير ولدت اإلجرائية  كرد فعل على عدم الدقّة في التعا

فالتعريف . " المستخدمة وعلى تنوعها المفرط

الموضوعي ألّي شيء يتّم من خالل العمليات التي

.(GRAWITZ".)ينطوي عليها هذا الشيئ 



الفرضية . 3

HYPOTHÈSE   L,
HYPOTHESIS

"كيفي وكمبنهود"حسب 

:تعريف الفرضية. أ

"الفرضية هي اقتراحات إجابة عن اسئلة يطرحها الباحث حول موضوع

".بنتيجةسبب عالقة "هي ".الدراسة

 نطوي بين متغيرات ت( محتملة)صياغة لعالقة مفترضة : " الفرضية هي

lationcorréعليها الظاهرة موضوع البحث بهدف ادراك الترابطات
.الضرورية بين هذه المتغيرات واضفاء داللة معينة عليها



الفرضياتاصل –ب 

:تنشأ الفرضيات اما 

 وتسمى . )الحياة اليومية ( مؤشرات ) من المالحظات حول وقائع :

la methodeالطريقة  االفتراضية االستقرائية  hypothètico –
inductive

ى من وقائع تكشفت من خالل قراءة بحث او ابحاث  معيّنة لها اهداف اخر.

 تنباطية تسمى الطريقة االفتراضية االس) كنتيجة العداد او لتهيئة نظرية

la methode hypothètico – déductive.)



الفرضيةوظيفة . ج

:تساعد الفرضية الباحث في 

 اإلحاطة باألبعاد والمتغيرات المطلوب دراستها.

 إختيار الوقائع والمعطيات المطلوبة.

ور الخيط الربط بين أجزاء البحـث في مراحلـه المختلفة ، فالفرضية تلعب د

ه  fil)الموّجِ conducteur ) من خالل حضورها في المراحل الالحقة

.للبحث

 شرح هذه المعطيات وتفسيرها وإعطاءها داللة معينة.



الفرضيةشروط -د

:مهما كان منشأ الفرضية ووظيفتها فيجب

.أن تكون قابلة للبرهنة 1.

.أن تكون خالية من اإلسهاب والغموض والتشويش 2.

.  اال تتضمن أحكاما أخالقية3.

.  اال تضيع في العموميات4.

.رضيةاالّ يعتمد الباحث على فرضية واحدة في بحثه بل على أكثر من ف5.

تقل اال تضم الفرضية الواحدة عالقة بين اكثر من متغيّرين احدهما مس6.

(.النتيجة ) واآلخر تابع ( السبب)



المتغير.4

VariableLa
The Variable

هومين تسمى المفاهيم المجردة متغيرات عندما يتم الربط ، بواسطة الفرضية، بين مف
فيكون لدينا متغير مستقل ومتغير تابع. مجّردين 

ة المتغير هو اداة قياس ألحد االبعاد التي تنطوي عليها الفرضية باعتبارها عالق
من احتمالية؛ لذلك يعزل هذا البعد مؤقتا من اجل اختبار مصداقيته وتتم هذه العملية

.خالل بناء المؤشرات وبكالم ادق القرائن 

(       متغير الوضع اإلقتصادي واختيار اإلختصاص:       )امثلة 

(   متغير المستوى التعليمي وحجم االسرة)

 (اوالعامل المفّسر او المحّدد ) المتغيرالمستقل  :La VARIABLE 
INDÉPENDANTE

.وهو المتغيّر الذي يفترض بتغيراته ان تفسر تغيّرات المتغيّر التابع 

 ( النتيجة): المتغيّر التابعDÉPENDANTEVARIABLELa
.هو النتيجة، أي المتغيّر الذي يتغيّر بتغيّر المتغيّر المستقل 



(  او القرينة) المؤّشر_5

INDICATEURL,
INDICATOR

 يسمح باالحاطة بالملموس بأبعاد ( للقياس)هو معطى قابل للمالحظة

.المفهوم وحضور اوغياب هذه الخاصية في الواقع الذي تتم دراسته

يغها اال ان عملية المالحظة والقياس هذه تتّم في ضوء العالقة التي تص

.الفرضية بين المتغيّر المستقل والمتغير التابع



Le suicide االنتحار

: في المثل عن االنتحار ، فان دوركايم اتبع المراحل اآلتية 

ار طرح دوركايم في المرحلة االولى على نفسه سؤاال عن اسباب االنتح
وبالتالي حاول .حيث اعتبر ان هذه الظاهرة مرتبطة بتسيير المجتمع لذاته

كايم في دوراشكالية هذه كانت ) التفتيش عن االسباب االجتماعية لالنتحار 
؛ ( موضوعا االنتحار 

 ي فعّرف دوركايم المفاهيم االساسية المستخدمة في المرحلة الثانية
)التماسك االجتماعي و االنتحار ومعدل االنتحار(دراسته؛ 

 هيم مفاتُسّمى مفاهيم التماسك االجتماعي و االنتحار ومعدل االنتحار
ين اال انه عندما يتم الربط ب. طالما هي معزولة عن بعضها البعض مجردة

متغيراتالهذه المفاهيم، من خالل الفرضية ،  تُطلق على هذه المفاهيم تسمية 
.



الفرضيات التي طرحها دوركايم عن ظاهرة االنتحار

ثالث بعد ذلك  طرح دوركايم فرضياته عن ظاهرة االنتحار، بعد ان ميّز بين انواع
: من االنتحار 

 االنتحار االنانيLE SUICIDE ÉGOISTE

االنتحار الغيريALTRUISTE  LE SUICIDE

االنتحار التحلليLE SUICIDE ANOMIQUE 

:كما طرحها دوركايماالنتحار االناني بعض الفرضيات عن 

ضامنخف( االناني ) معدل االنتحار كلما كانالتماسك االجتماعي قويا كلما كان

تفعا مر( االناني ) معدل االنتحار كلما كانالتماسك االجتماعي ضعيفا كلما كان

 اما في االنتحار الغيري فان الفرضيات تصبح عكسية اي  :

عا مرتف( الغيري )معدل االنتحار كلما كانالتماسك االجتماعي قويا كلما كان

فضامنخ( الغيري)معدل االنتحار كلما كانالتماسك االجتماعي ضعيفا كلما كان



( المالحظة) المعاينة :المرحلة الخامسة

L'observation

الىالتحليليالنموذجتخضعالتيالعملياتمجملالمرحلةهذهتتضمن

؛للمالحظةالخاضعة(الوقائع)الواقعيةالمعطياتمعمقاربة

من(ليلالتحنموذجبناء)والفرضياتالمفاهيمبناءبينوسيطةمرحلةهي

منياتوالفرضالمفاهيمهذهإلختبارالمستخدمةالمعطياتفحصوبينجهة

.(وتفسيرهاالمعطياتتحليلمرحلة)أخرىجهة

اآلنفيهافيتتمفصل)للبحثالعلميالمسارفيالمفصليةالمراحلمنهي

.(والتحققالبناءمرحلتيذاته



:حول ثالثة أسئلة ( المالحظة)تتمحور مرحلة  المعاينة 

.اي تحديد المعطيات المنشودة للبحثماذا ؟  

.اي تحديد المجموعة السكانية المستهدفة بالبحث من ؟ 

ي كيف ؟  اي تحديد وبناء األدوات  التي سيستخدمها الباحث  ف

.جمع المعلومات



: السؤال االول

QOUI ماذا ؟

ياتهفرضإلختبارالباحثيحتاجهاالتيالمطلوبةوالمعطياتالمعلوماتتحديداو؟ماذا.

جاهزةهانفستقدمال،االخرىالعلومفيالمواضيعمنغيرهاكما،االجتماعيةالمواضيع
.بحثهموضوعيبنيانالباحثوعلى؛للدراسة

ناءوب.هذهالبناءعمليةفياالساسيةالخطوةهيالتحليليالنموذجبناءمرحلةوظيفة
.رىاخجهةمناالجاباتمنالكثيريحتملانهكماجهةمنعديدةاسئلةيثيرالموضوع،
اناييجمعهاانعليهالتيالمعلوماتهيماالباحث،علىيطرحالذيوالسؤال
؟بالموضوعالصلةذاتوالمعلوماتالمعطياتمنالهائلالكمهذاضمنمنيختارها

الفرضياتبرهنةعلىتساعدهالتيالمعطياتإاليجمعأالالباحثعلى:الجواب
الموضوع؛فهمعلىوبالتاليالدراسة،فيالمطروحة

يدانيالمللعملوالمفيدةالمنشودةالمعطياتلتحديدالوحيدةبلالالمفضلةالوسيلة
لمفاهيماتحديد)اإلمكانقدرودقيقواضحتحليلينموذجصياغةفيتكمنجيدبشكل

.(الملموسةالبيناتاووالقرائنالمؤشرات،،االبعاد،الفرضيات



: السؤال الثاني

QUI? من ؟

:بالدراسةالمستهدفةالسكانيةالمجموعةاوالمعاينةوحداتتحديداي؟من

وحداتارإختيوالتحليلحقلتحديد:التالييناالجراءينالخطوةهذهتتضمَّن
.المعاينة

باحثالعلىيطرحالمنشودةالمعطياتنوعتحديدبعد:التحليلحقلتحديد
.بالدراسةالمستهدفةالسكانيةالمجموعةتحديد

دانعليهوبالتالي الزمانوكانالمفيالتجريبيالسوسيولوجيالتحليلحقليحدِّ
:وضعيتينالصددهذافيالباحثيواجه

1.األولىالوضعية:

مثال)ليلالتححقلتحدّدنفسهاالظاهرةانأيفريدا  حدثا  البحثموضوعيشكل
(..الخنةمعيجامعةفيالسنويةالتخرجخطاباتبيروت،فيالعربيةالقمةمؤتمر
الباحثنممطلوباوليسمسبقامحدّدينوزمانمكانفيتتمالفريدةاالحداثفهذه
.وضعيةهكذافيكبيرجهدبذل

للظاهرةالزمانيالتحليلحقلاوالزمانتحديدعليهوكذلك.



:الثانيةالوضعية.2

ار،اإلنتحظاهرةمثل)إجتماعيةسيروراتتطالهيوإنمافريدةالظاهرةتكنلمحالفي
مانزيحدّدانالباحثعلىينبغيالوضعيةهذهفي؛(...الخالعاملةالمرأة،الطالق
؛(2001و1998مابينلبنانفيالبلديةللمجالسالداخلياالداء)مثال.ومكانهالبحث
(محددنمكافياي)واحدةبلديةفيمعالجتهايمكنللبلدياتالداخلياالداءظاهرةولكن
بينقارنةمبدراسةمعالجتهايمكنبلالكلها؛لبنانبلدياتفياوبلديةمناكثرفياو

ايالمكانتحديدالباحثعلىاذنمثال؛فرنسافيالبلديواالداءلبنانفيالبلدياالداء
للظاهرةالمكانيالتحليلحقلتحديد

مجلسةواليفترةفيالبلدي،االداءيعالجانفيمكنمتنوعةالزمنيةالمجاالتايضاوهنا
البلدةتلكفيالمتعاقبةالبلديةالمجالسواليةفترةفياومامدينةاوبلدةفيمعينبلدي
للباحثكنيماي)بلديمجلسمناكثرصعيدعلىوكذلك.معاالفترتينفياوالمدينةاو
تعاقبيااوتزامنياالظاهرةيقاربان

analyse synchroniqueanalyse diachronique



القاالنطسؤالفيذلكعلىالتعرفتمكما،ايضاباإلعتباريأخذانوعليه،

تاإلتصاالواجراءالمتوافرةالماليةواإلمكانياتللدراسةالمخصَّصالوقت

.(...وغيرهااللغة)العملفريقلدىالشخصيةاإلستعداداتوتوافر،الالزمة

قلالحهذاكانكلماانهمنهمظناواسعبحثحقلاختيارالىالطالببعضيميل

بالطالينصحلذلك.اهميةاكثرالباحث،وكذلك،الموضوعاعتبركلماواسعا

لىعقدرتهممدىالختبارضيقةبحثحقوليتناولواانبالبحثالمبتدئون

منتباهاالن).اختصاصهمفيومنهجيةعلميةمعرفةمنلديهمتراكمممااالستفادة

قتصاديةاالاآلثارتقييمبعنواندبلومرسالةمثال!!جداجداالضيقةالمواضيع

منصفحة24علىالميدانيةالمعالجةاقتصرت:الصغيرلالقراضواالجتماعية

!!(تحليلايدونمنالجداوللعرضخمسصفحاتبينها



:اختيار وحدات المالحظة

-يستا تجدر االشارة بداية الى ان المسح و العينة ل: اختيار وحدات المالحظة

ة التي تقنيتي جمع معلومات  بل هما تقنيتان الختيار المجموعة السكاني

.ستجرى عليها الدراسة

المسح :توجد في الدراسة االجتماعية  طريقتان الختيار وحدات المالحظة (

le recensement ) يعني اشتمال الدراسة على كل وحدة من وحدات

المجتمع المستهدف

 العيّنة تعّرف( L,échantillon "  الكل المصغّر " باختصار باعتبارها      (

اي تمثيله لهذا) والذي من خالل اشتماله على خصائص مجتمع البحث االصلي 

مجتمع يمكن للباحث تعميم النتائج ، التي تم التوصل اليها عبرها ، على( المجتمع 

.  البحث بأكمله



انواع العينة

 صنّف جنسن(Jensen  العينة الى نوعين  :

ولها انواع عديدة ( probabiliste)عينة احتمالية 

(.par Quotas)وعينة بالحصص  او عمدية



:  تتضمن هذه المرحلة اربع خطوات 

.اختيار ادوات المالحظة-1

.  بناء ادوات المالحظة -2

(.اي تجريبها ) االختبار المسبق لالداة -3

.جمع المعطيات والمعلومات-4

كيف نالحظ ؟ : السؤال الثالث 

.اي تحديد وسائل  اوادوات جمع المعطيات والمعلومات



: اختيار ادوات المالحظة –1

االداة القادرة على الحصول على الباحث انطالقا من موضوع البحث ان يختار 

.لكي  يتم اختبار فرضيات البحث على المعلومات الضرورية

.فالموضوع هو الذي يفرض على الباحث اختيار التقنية االكثر مالءمة

توجد في العلوم االجتماعية وسائل عديدة لجمع المعلومات اال ان االكثر 

ويمكن للباحث ان . التوثيق / المالحظة / االستمارة / المقابلة : استخداما هي 

واحدة او اكثر حسب ما تتطلبه معالجة ( وسيلة)يستخدم في البحث  تقنية 

. الموضوع



:بناء اداة المالحظة -2

ع بحثه فالموضوع  في العلوم االجتماعية يبنى اي ان الباحث يبني موضو

. وال يقدم الموضوع  نفسه جاهزا للدراسة 

 سواء ثالبح( وسائل ) فالباحث يبني ايضا تقنيات في اطار هذا التصور

المعلومات تلك التي سيختار بها المجموعة السكانية ام تلك التي سيجمع بها

. والمعطيات ام تلك التي سيحلل بها المعلومات والمعطيات 

 فالتقنيات ، كما الموضوع ، تبنى من قبل الباحث ؛

خدام  قبل والتقنية  ليست سابقة على الموضوع ، وال هي تكون جاهزة  لالست

اختيار الموضوع  ؛



(:اي تجريبها ) االختبار المسبق لالداة -3

اي ) قنيات على الباحث ،  بعد ان ينجز مع فريق البحث مسودة التقنية او الت

،  ( الحظة شبكة م/ دليل مقابلة / استمارة )التي سيستخدمها ( النسخة االولية

ّضل اال ويف. هذه التقنية على فئة من المجموعة المعنية بالدراسة يختبران

اال اختبارن ا. يكون هؤالء من ضمن العينة التي ستطبق عليها التقنية فعليا 

: يستخفّوا بها ابدا ألنها تساعد الباحث على 

  ة حذف بعض الكلمات الغامض/  حذف بعض االسئلة الغامضة او المحرجة

ئلة قياس ردة فعل المعنيين بالدراسة على الموضوع عموما وعلى االس/  

.تحديدا ؛ الى غيرها من الفوائد االخرى

 التقنية قبل استخدامها الفعلي هو خطوة يفترض بكل الباحثين



: جمع المعطيات والمعلومات –4

موعة وتعني تطبيق وسيلة جمع المعلومات المعتمدة من الباحث على المج

.السكانية المستهدفة 

 هة  من جتحديد دور المحقق: تطرح على الباحث في هذه المرحلة مسألتان

.من جهة ثانيةنوعية المعطيات والمعلوماتوالمحافظة على 

: جمع المعطيات والمعلومات –4

موعة وتعني تطبيق وسيلة جمع المعلومات المعتمدة من الباحث على المج

.السكانية المستهدفة 

 هة  من جتحديد دور المحقق: تطرح على الباحث في هذه المرحلة مسألتان

.من جهة ثانيةنوعية المعطيات والمعلوماتوالمحافظة على 



:تحديد دور المحقق –4-1

ه على يفترض أن يخضع المحقق الى تدريب من قبل الباحث و اإلطالع  من

األسئلة المعاني التي تنطوي عليها األسئلة من أجل األمانة والدقة في توجيه

عديدة وعلى المحقق ان يتحلى بميزات. واألمانة والدقة في تدوين اإلجابات 

الشرود  التهذيب، االمانة، الدقة ، الصدقية ، االنتباه ، التركيز ، عدم: ، ومنها

...الخكذلك عليه ان يتبع التعليمات المعطاة له في دليل العمل الميداني: 



:نوعية البيانات والمعطيات -4-2

:  يحصل الباحث على نوعين من المعطيات 

 معطيات كميةQuantitatives

 ومعطيات نوعيةQualitatives

جداول ورسوم بيانية الخ: التحليل الكمي

 الوثائق، االسئلة المفتوحة) وتحليل المحتوى



:تحليل البيانات وتفسيرها : المرحلة السادسة 

: طرق التصنيف–1

:تختلف طرق التصنيف بحسب نوع البيانات 

Quantitativesالبيانات الكمية –أ 

Qualitativesالبيانات النوعية أو الكيفية –ب 

.لة يمكن تصنيفها وفقا  لمتغيرات ذات سلسلة متصلة ومتغيرات منفص–

 متصلة(Continue : )ت بجميع الق يم ال تتغير من قيمة الى أخرى إال إذا مرَّ

....(  الطول–العمر –الوزن )الواقعة بين القيمتين 

 منفصلة(Discontinue : ) اس تق( قفزات)هو المتغير الذي يتعغير بطفرات

....( .عدد األطفال وعدد الزوجات )بوحدات كاملة 

 إذا  ، عملية التصنيف في البيانات الكمية ، تخضع لترميز مسبق(Codage. )



(كيفية+ كمية : )شروط التصنيف. 2

 ان تقسم البيانات الى فئات((categories على أساس تصنيفي

واحدة ال يمكن تصنيف في فئة. واحد وإال تداخلت األسس وإختلط األمر 

.بحسب الجنسية والجنس في الوقت عينه 

مثل . ة عادة ينصح البدء بفئات عريضة ، ثم تقسيمها الى فئات فرعي  :

(مطلق / ارمل / متزوج / اعزب :) الحالة الزواجية 



:تبويب البيانات. 3

:نذكر هنا بأنه هناك طريقتين لتفريغ البيانات ، إما 

 (  الترميز)الطريقة اليدوية

الطريقة اآللية 

 بعدها يتّم تفريغ البيانات في جداول إحصائية:

 مهمة في الدور الوصفي فقط : جدول بسيط بمتغير واحد.

ن جدول بمتغيرين هي الجداول ذات الداللة التي توضح العالقة بين المتغيري.

 ( . مثل الجدول بمتغيرين)جدول بأكثر من متغيرين

 من الضروري ان يتعرف الطالب ويتدربوا على برنامج : مالحظة
(SPSS) االحصاء في العلوم االجتماعية 



4 . تحليل البيانات:

عمل إنَّ إختيار الباحث لطرق جمع المعلومات يؤثر على نتائج ال
.مباشرة 

Analyseفالتحقيق بواسطة إستمارة يتوافق مع التحليل الكّمي 
quantitive

Analyseاما التحقيق بواسطة المقابلة فيستدعي ذلك تحليال  نوعيا
qualitative.

:التفسير. 5
ربط اذا كان التحليل  ينطلق من المعطيات المحصلة فان التفسير يتجاوزها الى

الخاص بالعام والى ربط الظاهرة بتاريخها



صياغة التقرير

يتضمن التقرير او البحث الخطوات االتية:

1- (اهمية الموضوع، دوافع االختيار الخ) مقدمة للمشكلة...

2-عرض تاريخي للمشروع

3-موجزا لالبحاث السابقة

4- (االشكالية) اعادة صياغة المشكلة

5-طياتعرض كامل للطرق االجرائية المستخدمة في تجميع وتحليل المع

6-تقديما مفصال للنتائج

7-موجزا للنتائج وتفسيرا لها


