
المالحظة(: 1: أساليب جمع البيانات الكيفية )ةالرابع المحاضرة  

(The observation) 

 أوال: تعريف المالحظة                                          

ف الخاصة بالمالحظة تبعا لطبيعة الموضوع وزاوية المالحظة يتتفاوت التعار

 النماذج كالتالي:والهدف المتوخى من كل ذلك ويمكن إيراد بعض 

تعرف المالحظة بأنها عبارة عن عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك  -

دية، و البيئية، ومتابعة الظواهر و المشكالت و األحداث و مكوناتها الما

اتجاهاتها و عالقاتها، بأسلوب علمي منظم و مخطط و هادف سيرها و

سلوك الظاهرة تغيرات، والتنبؤ ببقصد التفسير و تحديد العالقة بين الم

 . توجيهها لخدمة أغراض اإلنسان و تلبية احتياجاتهو

مشاهدة الظواهر من قبل الباحث أو ما ينوب عنه،  وتعرف أيضا بأنها -

أسبابها  إنها االعتبار المنبه للظواهر و الحوادث بقصد تفسيرها واكتشاف

والتنبؤ بسلوك الظاهرة و الوصول إلى القوانين التي تحكمها. وقد يراقب 

الباحث ظواهر يمكن أن يؤثر فيها كالتجارب في المختبرات، أو ظواهر 

  ال يستطيع التأثير فيها مثل: علوم الفلك.

وتعرف أيضا بأنها الوسيلة التي نحاول بها التحقق من السلوك الظاهري  -

طريقها يتمكن الباحث من دراسة الظروف المحيطة  لألشخاص وعن

قاتهم و أنماط معيشتهم تفاعالتهم و عالبالمبحوثين ومالحظة سلوكياتهم و

                                                                                             أساليبها.و

 

أنواع المالحظة الكيفيةثانيا:   

:النحوالتالي على التقسيمات الرئيسة للمالحظة الفردية أو الجماعية يمكن تلخيص   

أنهم يعرف المبحوث أو المبحوثون ب ماعادة  المالحظة بالمشاركة: -1

احث أو فريق بحث( لكن قد يحدث أحيانا بمالحظون من قبل أحد أو أكثر )



را ماديا و معنويا يتطلب تحضي أنه هذا النوع من المالحظةالعكس. المهم في 

ظروف من قبل الباحث، وهذه العملية تحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر حسب 

 الباحث الشخصية و البيئة المحيطة.

يقوم الباحث في هذا النوع من المالحظة بدور  المالحظة بدون مشاركة: -2

المراقب أو المتفرج بغض النظر عن قربه أو بعده بحيث ال يتفاعل مع الظاهرة 

 المدروسة بشكل مباشر.

بعض األبحاث قد يستدعي وجود مجموعة مالحظين  المالحظة الجماعية: -3

بتسجيل ما يتقاسمون األدوار كفريق بحث متكامل، حيث يقوم كل واحد منهم 

الء إلى تدريب ، وعادة ما يخضع مثل هؤكلف به في المكان والزمان المحدد

.مسبق حول طرق المالحظة وكيفية جمع وتصنيف البيانات  

 

خطوات إجراء أسلوب المالحظةثالثا:   

.تحديد السلوك المالحظ -  

.تدريب المالحظين -   

   - تحديد العينة وحجمها.      

تحديد المكان و الزمان إلنجاز المالحظة. -  

تحديد أسلوب تسجيل المالحظات. -  

جمع البيانات. -  

تحليل المعلومات و البيانات. -  

 

 رابعا: فوائد المالحظة

 من أهم فوائدها و مزاياها كالتالي:

كشف السلوك الفعلي لألفراد في مواقف الحياة الطبيعية . -1  



تتطلب عادة أدوات قياس معقدة. ال -2  

تساعد في الحصول على معلومات و بيانات ذات طبيعة خاصة كأن تتعلق  -3

المسألة بجمع معلومات ترتبط بمضمون معتقد من 

المعتقدات الخاصة بجماعة معينة مثل استخدام المالحظة 

 بالمشاركة.

  إطار المقابلة المتعمقة.تتطلب عددا قليال من المبحوثين كما هو حال المالحظة في  -4

 

يمكن إيجاز سلبيات المالحظة في النقاط التالية: :عيوبهاخامسا:   

 

يحتمل تحيز القائمين بالمالحظة عند  تحيز الباحث : -1

على النتائج الطابع تفسير ما يشاهدونه، حيث قد يغلب 

 الشخصي.

 يعطي بعض المبحوثينقد  تالعب المبحوث بالباحث: -2

معلومات غير صحيحة)مزيفة( نتيجة عدم اطمئنانهم للباحث أو 

 عدم رغبتهم في البوح بأسرارهم.

قد ال يصلح أسلوب المالحظة في  محدودية الفعالية: -3

 معرفة حقائق األمور و كنهها.

 

 خالصة:

 

تتفاوت التعاريف الخاصة بالمالحظة تبعا لطبيعة الموضوع وزاوية أوال:  

البحث العلمي. المتوخى منالمالحظة والهدف   

   ثانيا: أنواع المالحظة الكيفية

المالحظة الجماعية. شاركة/المالحظة بدون مالمالحظة بالمشاركة/    

 



:ثالثا: خطوات إجراء أسلوب المالحظة  

تحديد تحديد العينة وحجمها/  /تدريب المالحظين، تحديد السلوك المالحظ 

جمع البيانات/  تحديد أسلوب تسجيل /المكان و الزمان إلنجاز المالحظة

تحليل المعلومات والبيانات.تسجيل المالحظات/   

 

ن أهم فوائدها و مزاياها كالتالي:م :رابعا: فوائد المالحظة  

تتطلب عادة أدوات  ال /كشف السلوك الفعلي لألفراد في مواقف الحياة الطبيعية 

ذات طبيعة خاصة  تساعد في الحصول على معلومات و بيانات قياس معقدة/

تتطلب عددا من المعتقدات الخاصة/  جمع معلومات ترتبط بمضمون معتقدمثل 

  المقابلة المتعمقة.مثل قليال من المبحوثين 

 

التالية: يمكن إيجاز سلبيات المالحظة في النقاط :خامسا: عيوبها  

 
 الفعالية.محدودية  /تالعب المبحوث بالباحث /تحيز الباحث  

 

 المالحظة الجماعية، شاركة،المالحظة بدون م المالحظة بالمشاركة، المفتاحية:الكلمات 

، المبحوث.تدريب المالحظين ،السلوك المالحظ  تحديد  

 

 

  

 

 

 


