
           االسبوع الثامن                              

 المالحظة. 3                                   

 تعريفها :

" االنتباه المقصود والموجه نحو سلوك فردي أو جماعي 

ف بقصد متابعته ورصد تغيراته ليتمكن الباحث بذلك من وص

 (200: 1)السلوك أو تحليله أو تقويمه ".

"بأنها عبارة عن عملية مشاهدة، أو متابعة لسلوك ظواهر محددة، أو أفراد محددين 

خالل فترة، أو فترات زمنية محددة، وضمن ترتيبات بيئية تضمن الحياد، أو 

الموضوعية لما يتم جمعة من بيانات، أو معلومات" )جامعة القدس المفتوحة، 

 (.133، ص 1998

بصري او سمعي او ميكانيكي لسلوك اوظاهرة ما وتسجيل  نشاط اوتقدير " هو

المعلومات من قبل الباحث لجمع الحقائق التي تساعه على تعيين المشكلة وتحديدها 

 (.133: 2وحلها وذلك عن طريق استعمال الحواس.")

 انواع المالحظة:

 :من حيث عدد القائمين على المالحظة 

 يقوم بها شخص واحد.المالحظة الفردية:  .1

  : التي يقوم بها اكثر من شخص.المالحظة الجماعية .2
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 :من حيث طبيعتها 

 اوال: المالحظة المجردة )االعتيادية(:

وهي المالحظة التي ال يستخدم بها االجهزة بل يتم االعتماد على )النظر او      

 (134: 1السمع المباشر للفرد او االفراد المراد مالحظتهم .)

 

 ثانيا: المالحظة االلية )التقنية(: 

وتتم هذه المالحظة عن طريق استعمال بعض الوسائل الميكانيكية ) مسجالت  

 صوتية او كاميرات تصوير فديوي وسينمائي( لغرض توثيق السلوك المالحظ .

 (1: )وفقا لدور الباحث تقسيم اخر

هي المالحظة التي تتم أثناء مشاركه الباحث في مالحظه المالحظة بالمشاركة :  - أ

وهنا يقوم الباحث بدور إيجابي وفعال في الموقف مع األفراد الذين يالحظهم . 

 ة.أحداث المالحظ

هي المالحظة التي تتم من قبل المالحظ دون علم المالحظة بدون مشاركة:    - ب

 من قبل المالحظين.
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 مزايا المالحظة:

 جمع الحقائق عن طريق الحواس. .1

 محاولة للوصول الى نتيجة مباشرة. .2

 للباحث الثقة من خالل جمع البيانات بنفسه.تعطي  .3

 الى مجهود مادي كبير. جال تحتا .4

 سرعة الحصول على المعلومات. .5

 على الماضي وانما على الحاضر. دال تعتم .6

 درجة الثقة في المعلومات التي يحصل عليها من المالحظة كبيرة. .7

ها في كمية المعلومات التي يحصل عليها الباحث بواسطة المالحظة أكثر من .8

 بقية أدوات البحث .

 عيوب المالحظة:

 احتمال التحيز الشخصي من الباحث. .1

 تحتاج الى خبرة وتخصص في المالحظة. .2

 تتطلب وقت طويل بالنسبة لدراسة التعلم والسلوك. .3

 تتأثر بالبيئة والطقس. .4

 تحتاج الى سالمة الحواس عندما تكون مجردة. .5

: 1المقومين في التقويم.)يدخل الجانب النفسي والشخصي والتعب وكفاءة  .6

134.) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيدر عبد الرضا الخفاجي ، سلمان عكاب الجنابي: البحث العلمي المبسط، مطبعة دار الضياء، النجف . 1

 134و ص  133، ص2018االشرف ، العراق،

 . أ. ماجدة الشهري

 


