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سلوك مناهج البحث االجتماعي تهدف إلى إكتشاف العوامل واألسباب التي ينجم عنها ال▪
واحي االجتماعي، األمر الذي يؤدي إلى اكتشاف القوانين العلمية التي تفسر لنا الن

رد والجماعة المختلفة لإلستجابات االجتماعية، مما يساعد علي فهم السلوك االجتماعي للف
ي، والتنبؤ به، ويترتب البحث االجتماعي على عدة طرق منهجية من المنهج الوصف

.  والمنهج التجريبي، والمنهج التاريخي ، والمسح االجتماعي، والمنهج المقارن 



البحث االجتماعي هو المالحظة المنظمة والتسجيل المنظم للسلوك اإلنساني الذي يمارس داخل▪
ار األنساق االجتماعية،وذلك من أجل تطوير نظريات اجتماعية جديدة تفسر هذا السلوك أو اختب

.  وتمحيص نظريات اجتماعية قائمة فعال

او▪

اهرة هو مجموعة من الخطوات واإلجراءات العلمية التي يقوم بها الباحث االجتماعي أثناء دراسته لظ▪
اهرة عن الظ( بيانات/معلومات /حقائق )اجتماعية معينة أو موضوع معين من أجل الوصول للمعرفة 

محل الدراسة



ا، ومنهجية هي عبارة عن تصوير مبدئي يضعه الباحث الرئيسي لإلطار النظري للدراسة التي يجريه▪
.العمل التي سوف يتبعها في هذا المشروع

ساؤالت تتضمن خطة البحث تحديد دقيق لميدان البحث، واإلطار النظري المالئم لها، ومجموعة من الت▪
دوات البحث ، وتحديداً دقيقاً أل(أو مجموعة من الفروض التي يتم اختبارها)التي ينبغي اإلجابة عليها 

ا في بحوث سابقة التي سوف تستخدم في جمع وتحليل المادة، وملخصاً للنتائج التي سبق التوصل إليه
الكبرى، بشأن هذا الموضوع نفسه، وكذلك تحديداً للعالقة بين فروض هذا المشروع وإحدي النظريات

.  وأخيراً تتضمن الخطة ميزانية المشروع وجدول زمني مقترح لتنظيم العمل



أي يتم )المادة العلمية التي يتم جمعها أثناء مشروع البحث يمكن أن تكون كيفية ▪
النوعين ، أو تكون من(أي يتم صياغتها في أرقام)، أو كمية(التعبير عنها في كلمات

.كليهما

اسياً على ويمكن القول بأن تسعة أعشار الدراسات السوسيولوجية تعتمد اعتماداً أس▪
.  البيانات الكمية

يجب على الباحث االجتماعي أن يكون على وعي بكيفية إجراء التحليالت▪
.  بياناتاإلحصائية للبيانات الكمية،وكذلك كيفية إجراء التحليالت الكيفية لل



تحديدها والتي يجب علي الباحث اختيار المشكلة الخاصة ببحثه، و:المرحلة التمهيدية ▪
لبحث، والقيام بصياغتها، وصياغة أهداف البحث وتحديد أهمية البحث، ووضع مجاالت ا

الفروض وتحديد المفاهيم الخاصة بالبحث، وعمل إستطالعات للبحث، والقيام بتحديد
.العملية

ة بالبحث، وفي هذه المرحلة يقوم الباحث بتحديد المتغيرات الخاص:المرحلة التحضيرية▪
حث وتحديد نوع والقيام بالتعريف اإلجرائيلمتغيرات البحث، وتحديد المنهج المستخدم للب

. وتحليل البحث، ثم اغتماد نوع إجراءات انتقاء العينة



تقالية من وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل البحث، ألنها تعد مرحلة إن:المرحلة التنفيذية▪
لى المجتمع مرحلة التنظير إلى اإلمبريقية، ويقوم الباحث باختيار فريق بحثه ودراسة ع

. الخاص بهم

معها للبحث، ويقوم الباحث في هذه المرحلة بمراجعة البيانات التي يتم ج:المرحلة النهائية ▪
التي والعمل على تصنيفها، وتفريغها، وعرضها، وتحليلها، ومن ثم عرض النتائج

.  ظهرت، وكتابة التقرير األخير الخاص بالبحث



بادلة بمعنى تسجيل جميع المالحظات التي تخص البحث لمرفة العالقات المت:الوصف1.
.وخصائصها

.  إكتساب معرفة جديدة2.

.  أي معرفة أسباب وكيفية حدوث الظاهرة الخاصة بالبحث وما نتائجها:التفسير3.

.  أي مقدرة الباحث على إيجاد معطيات عن قيم المتغيرات الخاصة بالبحث:التنبؤ4.

، بحيث يقوم البحث على حل مشكالت االنسان االجتماعية، واالنسانية:حل المشكلة 5.
.  واالقتصادية، ووضع الحلول والوقاية منها

زمان بحيث العمل على إيجاد ظروف المشكلة وشروطها لظاهرة ما وتحقيقها في أي:التحكم 6.
.  أو مكان

.  أي بمعنى التطبيق العلمي لها في خدمة المجتمع:التطبيق7.
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:يتميز البحث االجتماعي بعدة خصائص وهي▪

.  يبدأ البحث االجتماعي بسؤال يطرأ في ذهن الباحث▪

.  يسير البحث االجتماعي ضمن هدف محدد، أي ضمن خطة كاملة▪

.  يبدأ الباحث بحثه بعرض المشكلة وبعض التساؤالت التي تثير البحث▪

. يقوم البحث بمعالجة المشكلة الرئيسية بتقسيمها إلي مشكالت فرعية▪

.  يقوم الباحث بتحديد المشكلة الرئيسية، ومن ثم يضع الفروض المناسبة للبحث▪

ة في تناول الوقائع وتوضيحها أي القيام بجمع المعلومات والحقائق حول المشكلة المعروض▪
.  البحث

.  ف المحيرةيتصف البحث االجتماعي بأنه ذو عملية دائرية، أي يبدأ البحث بالتساؤالت والمواق▪



(.  Historical Approach)المنهج التاريخي1.

(.  Descriptive Approach)المنهج الوصفي2.

(.  Experimental Approach)المنهج التجريبي 3.

(.  Case study curriculul)منهج دراسة الحالة4.

(  Statistical Method) المنهج االحصائي5.

(.  comparative Approach)المنهج المقارن6.
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