
المالحظة:ًأولاً  

 

أدوات جمع البيانات في 

 بحوث الخذمة االجتماعية
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تتباٌن وسائل الحصول على المادة العلمٌة، وتتعدد هذه الوسائل، غٌر أن الباحث  ٌبث  

أن ٌختار من هذه الوسائل وسٌلة أو أكثثر مثن وسثٌلة لحصثولى علثى كثل البٌاتثا  التثً 

 .ٌرٌد الحصول علٌها إلثبا  صحة أو خطأ فروض دراستى

المالحظثثثثثة، الم،ابلثثثثثة، ا سثثثثثتبٌان، ) أدوا  الدراسثثثثثة البحثٌثثثثثةوهتثثثثثا  فثثثثثر  بثثثثثٌن 

التً تستخدم ضمن برتامج التثدخل المهتثً أدوا  التدخل المهتً وبٌن ( إلخ...الم،اٌٌس

فهثثً أدوا  للتثثدخل المهتثثً ولثثٌس ، (إلثثخ...والمتاقشثثة البماعٌثثة وا بتمثثا كالم،ابلثثة )

 .أدوا  بحثٌة فاألدوا  البحثٌة هدفها اإلبابة على تساؤ   البح  واختبار فروضى

وعلى الرغم من أن المالحظثة هثً األكثثر أهمٌثة علثى األربثا، هثً األكثثر 

وممثا ٌيٌثد مثن أهمٌتهثا أن الباحث  ٌسثتطٌ   ،األخٌثرةإهما ً أٌضاً فً اآلوتة 

 .استخدامها فً كافة تصتٌف أتوا  الدراسا 
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أداة مثثن أدوا  بمثث  البٌاتثثا  التثثً تعتمثثد علثثى األسثثلو  العلمثثً فثثً " 

التوصل إلى المعلوما  المستهدفة مثن إبثراا البحثو  ا بتماعٌثة خاصثة 

 ".تل  التً تتصل بتأثٌر البرامج على سلوكٌا  المستفٌدٌن فً يمن محدد

ًومنًالتعريفًالسابقًيتضحًأن: 

المالحظة أحثد أسثالٌ  البحث  العلمثً وأداة مثن أدوا  بمث  البٌاتثا  1.

 .الخاصة بالدراسا  ا بتماعٌة

تتم من خالل المشاهدة المتظمثة وتوبٌثى ع،ثل الباحث  وحواسثى حثول 2.

 .ت،ٌٌم ظاهرة معٌتة من الظواهر المتعل،ة بالبرتامج أو البرتامج ككل

تتضثثمن المالحظثثة تسثثبٌل مثثا ٌثثتم مشثثاهدتى فثثً فتثثرة محثثددة وٌثثتم 3.

ا ستفادة من ذل  فً التوصثل إلثى المعرفثة المثراد الوصثول إلٌهثا أو 

 .المستهدفة
 :تتطل  المالحظة توفر عدة متطلبا  متها4.

 .تحدٌد هدف المالحظة•

 .توفٌر مالحظ لدٌى ال،درة والمهارة على ال،ٌام بإبراااتها•

 .تحدٌد يمن المالحظة•

 :ًتعريفًالمالحظة(1ً)
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 (.المبال البشري)تحدٌد من ٌتم مالحظتهم •

 .توفر أدوا  للمالحظة على دربة من الصد •

 .تدوٌن المالحظا  وتفسٌرها علمٌاً وف  يمن محدد•

تظهر أهمٌة المالحظة فً بحو  الخدمة ا بتماعٌثة حٌث  ٌح،ث  اسثتخدامها عدٌثد مثن 

 :األهداف متها
ٌمكن أن ٌستخدمها األخصائٌون ا بتماعٌون فً التعثرف علثى الظثواهر 1.

والمشثثثكال  التثثثً ٌمكثثثن إخضثثثاعها للبحثثث  والدراسثثثة أو البواتثثث  التثثثً 

 .ٌتضمتها ت،وٌم البرامج
ٌمكن استخدامها فً بم  البٌاتا  والح،ائ  التً تمكن الباحث  مثن تحدٌثد 2.

 .مشكلة بحثى ومعرفة عتاصرها المرتبطة بالظاهرة التً ٌتم دراستها

 .صحتهامن واختبارها والتأكد ٌمكن من خالل المالحظة تكوٌن الفروض 3.

ٌمكثثثن مثثثن خثثثالل المالحظثثثة إدرا  الكثٌثثثر مثثثن العالقثثثا  التثثثً تثثثرتبط 4.

 .بالظاهرة واألسبا  التً تمكن ورااها

:ًأهميةًالمالحظة(2ً)  
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تعتبر أفضل وسائل بم  البٌاتثا  فثً بحثو  الخدمثة ا بتماعٌثة فثً 1.

الحا   والمواقف التثً ٌصثع  فٌهثا اسثتخدام األدوا  األخثر  مثثل 

  ٌستطٌعون أن ٌعبثروا عثن أتفسثهم قثو ً أو الذٌن  المبحوثٌنحا   

 .كتابة

أن المالحظة لٌس  مبرد مشاهدة حسٌة ف،ط بل هً عملٌة تبم  بٌن 2.

حٌ  ٌليم تفسٌر ما ٌ،  تحث  حثواس الباحث  الحسً والع،لً التشاط 

من متغٌرا ، فهً لٌس  مبرد تسثبٌل لمثا ٌطثرأ علثى الظثاهرة مثن 

 .بل هً تفسٌر ع،لً لتل  الظاهرة لفهمها إلى حد ماتغٌر، تحول أو 

عملٌثثثة م،صثثثودة أن المالحظثثثة التثثثً تثثثتم ألغثثثراض البحثثث  العلمثثثً 3.

، ولٌسثث  مبثثرد مشثثاهدة عرضثثٌة لظثثاهرة مثثا تثثتم ومخططثثة ومتظمثثة

 .الصدفةبمحض 

تتائبهثثثا ٌمكثثثن مرابعتهثثثا واختبارهثثثا تتسثثثم المالحظثثثة العلمٌثثثة بثثثأن 4.

عثثن طرٌثث  م،ارتثثة التتثثائج التثثً توصثثل إلٌهثثا مختلثثف  والتح،ثث  متهثثا

 .المالحظٌن أو عن طرٌ  إعادة المالحظة

ً:الخصائصًالعامةًللمالحظة(3ً)  
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تشٌر غالبٌة الكتابا  التً تتاول  المالحظة إلى أتى ٌكن تصتٌف المالحظة إلى توعٌن 

 :رئٌسٌن هما

 :ًالبسيطةالمالحظةً(ًأ)

وٌ،صثثد بهثثا مالحظثثة الظثثواهر تل،ائٌثثاً فثثً ظروفهثثا الطبٌعٌثثة دون إخضثثاعها للضثثبط 

وموضثثوعها، العلمثثً، وبغٌثثر اسثثتخدام أدوا  دقٌ،ثثة لل،ٌثثاس للتأكثثد مثثن دقثثة المالحظثثة 

كمالحظة أوبى التشاط التً ٌمارسها المواطتون ارتباطاً بأحد البرامج ا بتماعٌة التً 

 . ٌتم تتفٌذها
ويمكنًأنًتتمًالمالحظةًالبسيطةًبإحدىًالطريقتينًاآلتيتين: 

 :المالحظةًبدونًمشاركة:ًالطريقةًاألولى

والتثثً ٌ،ثثوم فٌهثثا الباحثث  بالمالحظثثة بثثدون أن ٌشثثار  فثثً أي تشثثاط ت،ثثوم بثثى 

البماعة موض  المالحظة، وغالباً ما ٌستخدم هذا األسلو  فً مالحظة األفراد 

أو البماعة التً ٌتصثل أعضثائها بثبعض اتصثا ً مباشثراً، وٌثتم هثذه التثو  مثن 

 .المالحظة فً الدراسا  ا ستطالعٌة

:ًأنواعًالمالحظة(4ً)  
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 :وللمالحظةًبدونًمشاركةًمزاياًمنها

 تهٌثثل للباحثث  فرصثثة مالحظثثة السثثلو  الفعلثثً للبماعثثة فثثً صثثورتى

 .الطبٌعة
 تبت  الباح  األخطاا التً ٌ،  فٌها لو أتى استعان بأداة أخر. 

 ٌكون الباح  أكثثر موضثوعٌة ألتثى   ٌتعثاطف مث  األفثراد الثذٌن ٌ،ثوم

 .بمالحظتهم

وهً التً تتضمن اشترا  الباح  فً حٌاة التاس الذٌن ٌ،وم بمالحظثتهم، 

ومساهمتى فً أوبى التشاط الخاصثة التثً ٌ،ومثون بهثا لفتثرة مؤقتثى وهثً 

 .فترة المالحظة

 :بالمشاركةالمالحظةً:ًالثانيةالطريقةً

وٌستليم هذا التو  مثن المالحظثة أن ٌصثبا الباحث  عضثواً فثً البماعثة 

التثثً ٌ،ثثوم بدراسثثتها وأن ٌسثثاٌر البماعثثة وٌتبثثاو  معهثثا، وأن ٌمثثر فثثً 

 .تفس الظروف التً تمر بها، وٌخض  لبمٌ  المؤثرا  التً تخض  لها

لٌظثثثل سثثثلو  شخصثثثٌتى، و  ٌكشثثثف الباحثثث  عثثثن تفسثثثى أو ٌفصثثثا عثثثن 

البماعثثة تل،ائٌثثاً بعٌثثداً عثثن التصثثت  والرٌثثاا، وقثثد ٌفصثثا عثثن شخصثثٌتى 

وٌكشثثف عثثن غرضثثى، وبمثثرور الوقثث  ٌألفثثى أفثثراد البماعثثة، وٌصثثبا 
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 .وٌستخدم هذا التو  من المالحظة غالباً فً الدراسا  الوصفٌة أو التبرٌبٌة

 ًتعطثثً الباحثث  ال،ثثدرة علثثى دراسثثة المواقثثف التثثً لهثثا د لثثة بالتسثثبة للظثثاهرة التثث

 .ٌالحظها والتً قد   ٌعرف عتها شٌئاً قبل بدا الدراسة، وذل  بغرض التعرف علٌها

 :وللمالحظةًبالمشاركةًمزاياًمنها

 ٌتم تسبٌل السلو  الذي ٌالحظى هو وكما ٌراه فً أثتاا فترة المالحظة، وهثذا ٌتضثمن

دقة التسبٌل، وبالتالً دقة المعلوما  ولٌس كمثا ٌعبثر عتهثا أعضثاا البماعثة كمثا هثو 

 .الحال فً الم،ابلة
 :بالمشاركةالمالحظةًومنًعيوبً

 .تتطل  المالحظة بالمشاركة وقتاً طوٌالً •

قد تتدخل عوامل وقتٌة تؤثر على السلو  فً أثتثاا المالحظثة وبثذل  ٌكثون •

 .ما ٌالحظى الباح  غٌر صحٌا

قثثد ٌغٌثثروا سثثلوكهم تتٌبثثة شثثعورهم بثثأتهم  المبحثثوثٌنبعثثض المالحظثثٌن مثثن •
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حٌثث  أن المالحظثثة  المالحظثثة البسثثٌطةعثثن المالحظثثة المتظمثثة تختلثثف 

لل،ثائم بالمالحظثة المتظمة تخض  للضبط العلمً سواا كان ذلث  بالتسثبة 

الثذي تبثر   للموقثفالذٌن ٌتم مالحظتهم، أو بالتسثبة  لألفرادأو بالتسبة 

فٌى المالحظة، كمثا أتهثا تتحصثر فثً موضثوعا  محثددة سثلفاً وت،تصثر 

 .على إبابة األسئلة أو التح،  من الفروض التً وضعها الباح 

 :ًًالمالحظةًالمنتظمة(ًب)

بالتسثثبة للبحثث  وذلثث  مواقثثف طبٌعٌثثة وتثثتم المالحظثثة المتظمثثة إمثثا فثثً 

بتثثثيول الباحثثث  بتفسثثثى إلثثثى حٌثثث  توبثثثد الظثثثاهرة التثثثً ٌدرسثثثها علثثثى 

، وكلمثثا كثثان المعمثثل الصثثتاعًطبٌعتهثثا، أو بمالحظثثة الظثثاهرة فثثً بثثو 

الموقثثف طبٌعٌثثاً كاتثث  التتثثائج أد ، ألن كثٌثثراً مثثن الظثثواهر ٌتغٌثثر إذا 

 .لوحظ فً بو المعمل الصتاعً

ومنًالوسائلًالمستخدمةًفيًالمالحظةًالمنظمة: 

المذكرا  التفصٌلٌة والتً ٌمكن عن طرٌ،ها فهم الظاهرة المدروسة •

 .والوقف على العالقا  ال،ائمة بٌن أبيائها

الصور الفوتوغرافٌثة، لتحدٌثد بواتث  الموقثف ا بتمثاعً كمثا ٌبثدو •

 .فً صورتى الح،ٌ،ٌة
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الخرائط لتوضٌا العالقة بٌن البٌئثة البغرافٌثة وبثٌن التتظٌمثا  ا بتماعٌثة ال،ائمثة •

بمبتمثث  الدراسثثة كتويٌثث  السثثكان بالتسثثبة للمثثوارد الطبٌعٌثثة، وتويٌثث  المؤسسثثا  

 .إلخ...ا بتماعٌة 

لتوضٌا العالقا  الكائتة فً وق  محدد بٌن أفثراد بماعثة  السوسٌومترٌةالم،اٌٌس •

 . خاصة

ًالمنظمةخطواتًالمالحظة: 

فثً بحثو  الخدمثة ا بتماعٌثة ( المتظمثة)وٌمكن تحدٌد خطوا  المالحظثة الم،صثودة 

 :  فً الخطوا  التالٌة

 .تحدٌد السلو  المراد مالحظتى ومن سٌتم مالحظتهم1.

تحدٌد اليمن الذي سوف تبم  البٌاتا  فٌثى حٌث  أن تحدٌثد الثيمن ٌفٌثد 2.

 .فً ثبا  تتائج المالحظة
إعثثداد دلٌثثل المالحظثثة وهثثو البثثدول أو األداة التثثً سٌسثثبل فٌهثثا الباحثث  3.

 .مشاهداتى عن السلو  الذي سٌتم مالحظتى
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التأكد من مد  صد  وثبا  دلٌل المالحظة حتى ٌمكن ا طمئتان 4.

 .إلى أن تطبٌ،ى سٌؤدي إلى الحصول على المعلوما  المطلوبة

تثثدرٌ  ال،ثثائمٌن بالمالحظثثة فثثً حالثثة ا سثثتعاتة بثثأكثر مثثن مالحثثظ 5.

 .حتى تأتً التتائج على دربة كبٌرة من الموضوعٌة

 .تسبٌل المشاهدا  المالحظة وف،اً لليمن المحدد للتسبٌل6.

 .تفرٌغ البٌاتا  والمشاهدا  المسبلة حتى ٌمكن ا ستفادة متها7.

 .تحلٌل البٌاتا  وتفسٌرها8.

ا ستفادة مثن تتثائج المالحظثة فثً تعثدٌل البرتثامج أو وضث  بثرامج 9.

 .ابتماعٌة مست،بالً 

فثً مبثال دراسثتى دون " المبحوثٌن"ا تصال باآلخرٌن المهارة فً 1.

أتها تح  المالحظة حتى ٌستطٌ  أن ٌالحظ وحدة التعامل أن تدر  

 .سلوكها على الطبٌعة

المهاااراتًالتاايًيناابًأنًتتااوافرًفاايًاألخصااائيًالنتماااعيًكباحاا ً(5ً)

 :للقيامًبالمالحظة
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وضمان سالمة الحواس حتى ٌتمكن من إدرا  مثا وراا دقة المالحظة المهارة فً 2.

 .السلو  والدواف  التً تدف  الوحدة لل،ٌام بى

التثثً ٌالحظهثثا فثثً إطثثار مثثن الموضثثوعٌة تسثثبٌل الشثثواهد والوقثثائ  المهثثارة فثثً 3.

 .وعدم طمس أي من الح،ائ  التً ٌالحظها مهما كات  صغٌرة

التً ٌالحظهثا ومسثاٌرة العثادا  والت،الٌثد السثائدة بمبتمث   ت،بل الوحدةالمهارة فً 4.

 .حتى   ٌكون وبوده غٌر مرغو  فٌىالدراسة، 

واألحثدا  والسثلوكٌا  التثً  حظهثا تفسثٌر وربثط الشثواهد المهارة فثً 5.

 .حتى ٌمكتى إعطاا صورة ح،ٌ،ٌة عما  حظى

وت،ثثدٌمها المالحظثثة، التثثً حصثثل علٌهثثا مثثن تتظثثٌم البٌاتثثا  المهثثارة فثثً 6.

لل،ثثارم مثثن خثثالل وصثثف مكتثثو  بطرٌ،ثثة بٌثثدة، مثث  ربثثط مثثا  حظثثى 

 .بإطار تظري ٌكشف د لة تل  المالحظا  ابتماعٌاً 
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ٌصع  فٌهثا اسثتخدام التً بعض المواقف ٌمكن استخدام المالحظة فً 1.

فً حالة الحصثول علثى بٌاتثا  حثول سثلو  ، خاصة األخر األدوا  

 .من   ٌستطٌعون التعبٌر عن أتفسهم وخصوصاً عتد األطفال

:مزاياًالمالحظةًكأداةًلنمعًالبيانات(6ً)  

، ممثا ٌثؤدي تسثبٌل السثلو  كمثا ٌحثد ٌٌسر استخدام المالحظة مثن 2.

إلى الحصول على معلوما  صرٌحة ومباشرة عن السثلو  واألفعثال 

التثثً ٌثثتم دراسثثتها تتٌبثثة قٌثثام الباحثث  بتسثثبٌل مالحظاتثثى فثثور قٌامثثى 

 .مباشرةبالمالحظة 

فً عملٌثة بمث  البٌاتثا  أكثثر المبذول والبهد الوق   توفر المالحظة3.

من األدوا  األخر ، وٌمكن استخدامها فً كثٌر من أتثوا  دراسثا  

وبحثثثو  الخدمثثثة ا بتماعٌثثثة سثثثواا كاتثثث  دراسثثثا  اسثثثتطالعٌة أو 

وصثثفٌة أو تبرٌبٌثثة ومتهثثا بحثثو  التثثدخل المهتثثً للتعثثرف علثثى أثثثر 

 .البرامج فً تغٌٌر سلوكٌا  العمالا الذٌن ٌتم التعامل معهم

الحصثثثول علثثثى معلومثثثا  صثثثادقة ٌسثثثاعد اسثثثتخدام المالحظثثثة فثثثً 4.

، حٌثث  أتهثثا تثثتم فثثً مكثثان حثثدو  الموقثثف أو السثثلو  ممثثا وأصثثلٌة

ٌؤدي إلى إبعاد أي إمكاتٌة للتحٌي ممثا ٌضثفً علٌهثا الموضثوعٌة إذا 
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ٌصثع  فٌهثا أتى   ٌمكن استخدام المالحظة كأداة لبم  البٌاتا  فً الحا   التً 2.

 .الدراسةموضو  التتبؤ م،دما بحدو  السلو  

فً البٌاتا ، خاصة فً حالة عدم تدرٌ  الباح  على كٌفٌة  ظهور التحٌياحتمال 1.

وذلثث  ألن المالحظثثة تعتمثثد بشثثكل أساسثثً علثثى مثثن . إبثثراا المالحظثثة وتسثثبٌلها

 .ٌ،وم بها ومعلوماتى عن موضو  الدارسة

قثثد ٌثثؤدي إلثثى تصثثرفهم بشثثكل ٌتسثثم أتهثثم تحثث  المالحظثثة  المبحثثوثٌنشثثعور أن 3.

 .الموضوعٌةبالتحفظ فً السلو ، مما ٌف،د البٌاتا  التً ٌتم الحصول علٌها 

دراسثثة الظثثواهر الماضثثٌة أو المسثثت،بلٌة ٌصثثع  اسثثتخدام المالحظثثة فثثً 4.

حٌ  ترتبط بدارسة أتمثاط السثلو ، العالقثا  ا بتماعٌثة، ا تباهثا  فثً 

مواقثثثثف الحٌثثثثاة ا بتماعٌثثثثة الواقعٌثثثثة أو المرتبطثثثثة بثثثثالبرامج فثثثثً يمثثثثن 

 .ف،طالمالحظة 
المرتبطثثة دراسثثة بعثثض أتمثثاط السثثلو  اإلتسثثاتً ٌصثثع  اسثثتخدامها فثثً 5.

وهثً األتمثاط ..ا تحرافثًكالمشثكال  األسثرٌة، السثلو  ببعض المواقثف 

 .السلوكٌة التً ٌصع  أن ٌالحظها مالحظ خاربً

:عيوبًالمالحظةًكأداةًلنمعًالبيانات(7ً)  
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