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مــن �ل�ســروري �لتن�يــه �إلــى �أن هــذ� �لدليــل ي�ســّكل مدخــاًل �إلــى �لم���سيــع �لأ�سا�ســية فــي منهجيــة �لبحــث 
�لعلمي، لكن �إتقان هذه �لمنهجيات يتطّلب تعمقًا �أو�ســع في �لمنهجية �لمحددة �لمّتبعة في �لبحث، كما 

يتطّلــب �لتجربة �لعملية لكت�ســاب مهار�ت �لباحث. 

المقدمة
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المقدمة
ُت�ســّكل �لمنهجيــة �لعلميــة �لعمــ�د �لفقــري لأي بحــث فــي علــ�م �لجتمــاع يهــدف لإنتــاج معرفــة، �أويطمــح 
لمر�قبة وفهم �ل�سل�كيات و�لتغير�ت �لجتماعية و�ل�سيا�سية. وتلعب �لدر��سات �لعلمية دورً� �أ�سا�سيًا في 
تخطيط �لحك�مات، وتنظيم �لم�ؤ�س�ســات، كما �أنه يمكن لهذه �لدر��ســات �أن تك�ن ثروة معل�ماتية مهمة 
لعمــل �لأحــز�ب �ل�سيا�ســية و�لمنظمــات غيــر �لحك�ميــة و�لنقابــات �لعماليــة و�لمجتمع �لمدنــي عامًة. من 
هنــا تاأتــي �أهميــة �ّتبــاع منهجيــة علميــة فــي �أي عمليــة بحث تهدف �إلى فهــم �لمجتمع وتط�ير �سيا�ســات �أو 

بر�مــج �أو م�ســاريع مــن �أجــل �إحــد�ث تنمية �أو تغيير �إيجابــي في �لمجتمعات.  

يهدف هذ� �لدليل �إلى م�ساعدة �لنا�سطين في �لحقل �لعام على �لقيام بدر��سات علمية ت�ساعدهم على 
تحديــد �لأول�يــات و�لتخطيــط لم�ســاريعهم وطــرح �لحل�ل و�لبد�ئــل �لممكنة. فالعمــل �لبحثي �لجتماعي 
ي�ســبه �إلى حٍد كبيٍر �لعمل �لطبي، �إذ �أنه يبد�أ بت�ســخي�ش �لحالة عبر �ّتباع �أ�ســاليب علمية ممنهجة، من 
ثــم ينتقــل �إلــى تحديــد �لم�ســببات وفهــم �لتفاعــالت مــن �أجــل �ل��ســ�ل �أخيــرً� �إلــى طــرح �لحلــ�ل وو�ســف 

�لمتاحة.      �لعالجات 

�إذً�، ي�ســكل هــذ� �لدليــل مدخــاًل لفهــم عمليــة �لبحــث �لعلميــة وكيفيــة ��ســتخد�مه فــي �لعمــل فــي �ل�ســاأن 
�لعــام. وًيق�ســم �لدليــل �إلــى خم�ــش فقــر�ت تغطــي �لم��س�عــات �لأ�سا�ســية فــي منهجيــات �لبحــث �لعلمــي. 

يبــد�أ �لدليــل بتعريــف �لبحــث فــي علــ�م �لجتمــاع، ويحــدد وظائــف و�أهــد�ف �لبحــث �لعلمــي ويتطــرق �إلى 
مر�حــل �لبحــث ويناق�ــش م��ســ�ع �لذ�تيــة و�لم��س�عيــة فــي �لبحــث. تعالــج هــذه �لفقــرة �أي�ســًا �أخالقيات 
�لبحــث �لعلمــي وت�ســيء ب�ســكٍل خا�ــشٍ علــى �إمكانيــة �لبحــث �لعلمــي فــي مناطــق �لنــز�ع و�لحــروب. ينتقــل 
�لدليــل فــي �لق�ســم �لثانــي �إلى طرح منهجيات �لبحــث �لعلمي ومقارنة �لبح�ث �لكمية بالبح�ث �لن�عية، 
ومناق�ســة �أنــ��ع �لعينــات و�أ�ســاليب �نتقــاء �لعينــة �لأف�ســل للبحــث. �أمــا �لجزئيــن �لتالييــن، �أي �لثالــث 
و�لر�بع، فيدخالن في نقا�ــش �أو�ســع في كٍل من �لبحث �لن�عي )�لق�ســم �لثالث( و�لبحث �لكمي )�لق�ســم 
�لر�بع(، وكيفية تحليل �لبيانات و�لتفرقة بين �لرتباط و�ل�سببية. �أخيرً� يعالج �لق�سم �لخام�ش م��س�ع 

�أ�ســاليب كتابــة �لبحث �لعلمي. 
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�  ما هو البحث في علم االجتماع؟
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يقــ�م �لبحــث �لعلمــي �لأكاديمــي علــى �ل�ســتخد�م 
ــ�ل  ــاليب و�إجــر�ء�ت محــددة للح�س �لممنهــج لأ�س
على معل�مات �أو لك�ســف عالقات بين متغير�ت في 
�لمجتمع. ويهدف �لبحث �لعلمي �إلى �لإ�ساءة على 
معل�مات جديدة �أو �لتاأكد من معل�مات قديمة من 
�أجــل زيــادة �لمعرفــة �أو �لتحقــق منهــا. لــذ� يرتكــز 
�لبحــث �لعلمي على �ختبــار �لفر�سيات �لمطروحة 

مــن �أجــل فهــم �أو تحليل ظاهرة ما فــي �لمجتمع.  

وتعتبــر �لمعرفــة �لعلميــة معرفــة منّظمــة تخ�ســع 
ل�س��بط و�أ�س�ش منهجية، ل ن�ستطيع �ل��س�ل �إليها 
دون �ّتبــاع هــذه �لأ�س�ــش و�لتقّيد بها. ومن هنا نجد 
�أن �لمعرفة �لعلمية تختلف في �لكثير من �لحالت 
عن �لتحاليل و�لأفكار �ل�سائدة في �لمجتمع، �إذ �أن 
�لدر��سات �لبحثية تعمل على �لتعّمق في �لم��س�ع 
وتجميع �لمعل�مات �لم��س�عية وتحليلها بعيدً� عن 

�لأفكار �لم�ســبقة و�لتحاليل �لمعّلبة و�لتنميط. 

ي�ســف عالــم �لجتمــاع �أنط�نــي غيدنــز )2013، 
�ــش.38( عمليــة �لبحــث فــي علــم �لجتمــاع، كمــا 
غيــره مــن �لعلــ�م، بك�نــه »فــن �لممكــن«. وي�ســتند 
هــذ� �ل��ســف علــى �لإدر�ك بــاأن �لمعرفــة �لعلميــة 
مقّيــدة بح��جــز �أخالقيــة وظــروف �لإمكانيــة علــى 
ــر. فلي�ســت  ــكل مبا�س ــى �لمعل�مــة ب�س ــ�ل عل �لح�س
كل �لمعل�مــات متاحــة ب�ســه�لة للباحــث ولي�ســت 

كل �أ�ســاليب �لبحــث ممكنــة ومقب�لــة مــن حيــث 
�حتــر�م �أخالقيــات �لبحــث �لعلمــي. فمثــاًل، �إذ� 
ــ�ؤدي ببع�ــش  ــي ت كان �لباحــث مهتمــًا بالدو�فــع �لت
�لأ�سخا�ش لالنتحار، يك�ن من �لمثالي ل� كان من 
�لممكــن �لتحــّدث �إلــى �أ�ســخا�ش قامــ�� بالنتحــار، 
لكــن ذلــك غيــر متــاح لأنهــم قد ق�ســ��. لذلــك يلجاأ 
�لباحــث فــي هــذه �لحالــة �إلــى �أ�ســاليب بديلــة يمكن 
ــتطاع مــن �لمعل�مــات �سمــن  ــه قــدر �لم�س �أن تقّرب
�لممكــن، مثــل �إجــر�ء مقابــالت مــع �لعائلــة �أو مــع 

ناجيــن مــن �لنتحــار، �لــخ. 

ما هي المعرفة العلمية؟

عــادًة مــا يقــ�ل �لعلمــاء �أنهــم »يقفــ�ن علــى �أكتــاف 
عمالقــة«، ويق�ســدون فــي ذلــك �أن �لمعرفة �لعلمية 
�لتــي ينتج�نهــا ل تاأتــي مــن �لغيــب، بــل هــي تبنــى 
علــى �لنظريــات �لم�جــ�دة وت�ســتند �إلى �لدر��ســات 
باختبــار  �لعلميــة  �لدر��ســات  فتقــ�م  �ل�ســابقة. 
�لنظريــات عبــر جمع وتحليل �لبيانات و�لأدلة ومن 
ثــم �إعــادة �سياغــة �لنظريــات وفقــًا لنتائــج تحليــل 
�لمعل�مــات و�لبيانــات �لجديــدة. وهكــذ� تتر�كــم 
�لمعرفة ويتقّدم �لعلم  فُت�ســتبعد بع�ش �لفر�سيات 
بينمــا يتــم �ختبــار فر�سيــات �أخــرى للتاأكــد مــن 
قدرتهــا علــى تف�ســير ظ��هــر معّينــة فــي �لمجتمــع. 
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وبهــذ� �لمعنــى تكــ�ن �لمعرفــة �لعلميــة هــي معرفــة 
للدلئــل  ��ســتنادً�  �لمجتمــع  تف�ســير  علــى  قائمــة 
و�لبيانات �لمادية و�لم��س�عية �سمن �إطار نظري 
محــّدد. فالدر��ســات �لنظريــة �لتــي تعالــج �أفــكارً� 
و�آر�ًء دون  دعمها بدلئل وبيانات ل تعتبر »علمية«. 
كما �أن �لدر��سات �لتي تجمع �لإح�ساء�ت و�لدلئل 
دون تف�سيرها وتحليل �لبيانات ب�سكل ممنهج �أي�سًا 
ل تعتبــر در��ســات »علميــة« �إذ �أنهــا تفتقــد للتف�ســير 
�أن  �لقــ�ل  يمكننــا  هنــا  ومــن  �لعلمــي.  و�لتحليــل 
�لمعرفــة �لعلميــة تكمــن حيــث يلتقــي �لنظــري مــع 

�لتطبيقــي. 

وظائف واأهداف البحث العلمي

هنــاك �ســتة وظائــف �أو �أهــد�ف �أ�سا�ســية يمكــن 
للبحــث �لعلمــي �أن يحققهــا: 

�أهــم  �أحــد  �لت�ســخي�ش  ي�ســكل  الت�ش��خي�ص:   �
�ل�ظائــف لأي بحــث علمــي �إذ �أن ت��سيــف �لمجتمع 
�لــذي يتم در��ســته وت�ســخي�ش �لظاهــرة �لتي يرّكز 
عليهــا �لبحث ي�ســّكل �لخطــ�ة �لأولى، وربما �لأهم، 

فــي �لبحــث �لعلمي.

�  التنقي��ب: مــن وظائــف �لبحــث �لعلمــي �أي�ســًا 
�لحقائــق  و��ستك�ســاف  �لمعل�مــات  عــن  �لتنقيــب 

وجمــع �لأدلــة و�لبيانــات.  

ما هو البحث في علم االجتماع؟
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�  التف�ش��ير: بنــاءً� علــى �لت�ســخي�ش و�لتنقيــب، 
يكــ�ن �لتف�ســير هــ� �لهــدف �لثالــث للبحــث �لعلمــي. 
فتحديد ظاهرة �أو نمط ما في �لمجتمع و�لتفتي�ــش 
عن �لمعل�مات �لكافية لفهمه يف�سي بالباحث �إلى 
تقديم تف�ســير �أو تحليل دقيق للظاهرة �لمدرو�ســة.   

هدفــًا  �ل�ســتقر�ء  �أو  �لتنبــ�ؤ  ي�ســكل  التنب��وؤ:    �
تر�قــب  �لتــي  �لعلميــة  �لدر��ســات  مــن  للعديــد 
تلــك  �أو  �لجتماعيــة،  للظ��هــر  �لزمنــي  �لتطــ�ر 
�لتــي تدر�ــش �لعالقــات بيــن �لع��مــل �لمختلفــة فــي 
�لمجتمــع ومــدى تاأثيرهــا علــى بع�سهــا �لبع�ــش. 
فــي هــذه �لحــالت يكــ�ن �لتنبــ�ؤ �لعلمــي مبنيــًا علــى 
در��ســة �أنمــاط �جتماعيــة ومر�قبة حثيثــة للظ��هر 

و�ل�ســل�كيات فــي �لمجتمــع. 

�  التحّك��م: نظــرً� لطبيعــة �لعمــل �لبحثــي وقدرتــه 
علــى ك�ســف �لأنمــاط �لجتماعيــة و�لتنبــ�ؤ ��ســتنادً� 
لبيانــات ومعل�مــات مجم�عــة ب�ســكل علمــي ودقيــق، 
ي�سبــح �ل�سبــط و�لتحّكــم و�لتخطيــط �أحد وظائف 

�لبحــث �لعلمي �لأ�سا�ســية.

�  االأر�ش��يف: �أخيــرً�، �ل�ظيفــة �ل�ساد�ســة للبحــث 
�لعلمي هي بناء بنك للمعل�مات و�أر�سيف للبيانات 

يمكن للباحثين �لآخرين �ل�ســتفادة منه. 

خ�شائ�ص المعرفة العلمية

هنــاك �ســتة خ�سائ�ــش �أ�سا�ســية للمعرفــة �لعلميــة، 
وهي:

�  التراكمي��ة: ل يبــدء �لبحــث �لعلمــي مــن �لعــدم 
و�إنما ي�ستفيد مما �سبق وُن�ِسر في مجاله فاإما ياأتي 

ــبقة.  ــت �لمعرفــة �لم�س ــد، �أو يثّب ــل �أو �لجدي بالبدي
وبهــذ� تــزد�د �لمعرفــة �لعلميــة وتتر�كــم مــع كل 

بحــث جديــد ي�ســاف �إلــى �لأدبيــات �لعلمية.

معرفــة  هــي  �لعلميــة  �لمعرفــة  �إن  التنظي��م:    �
منظمــة وممنهجــة يمكــن تقييمهــا باأدلــة وبر�هيــن 

و��سحــة ومحــددة.

علــم  فــي  معّقــد  �أمــر  �ل�ســببية  ال�ش��ببية:   �
�لجتمــاع ويجــب �لتحقــق مــن وجــ�د عالقــة �ســببية 

ولي�ــش مجــرد �رتبــاط بيــن متغيريــن. 

�  الدق��ة: �لدقــة فــي �ختيــار منهجيــة �لبحــث وفي 
��ستخد�م �لم�سطلحات و�لمفاهيم.

�أن يكــ�ن  المو�شوعي��ة: يجــب علــى �لباحــث    �
حياديــًا ويتجــرد قــدر �لإمــكان مــن ذ�تيتــه ويدر�ــش 

�لحقائــق و�لمعطيــات كمــا هــي فــي �ل��قــع.

�  التعمي��م: ل يمكــن �لتعميــم �إل �إذ� كانــت �لعينــة 
ممثلة. فمثاًل ل يمكن تعميم  نتائج �لبحث �لن�عي 

لأن �لعينة غالبًا ما تك�ن �سغيرة وغير ممثلة. 

هــذه  مــن  كل  �لالحقــة  �لأق�ســام  و�ستناق�ــش 
�أو�ســع. ب�ســكل  �لخ�سائ�ــش 
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مراحل البحث العلمي 

يت�سّكل �لبحث �لعلمي من ثمانية مر�حل: 

مرحلة �ختيار �لم��س�ع

ê

مرحلة �لقر�ءة و �لبحث عن �لم�سادر و �لمر�جع 

ê

مرحلة تحديد �ل�س�ؤ�ل و�لفر�سيات 

ê

مرحلة �ختيار �لمنهج �لبحثي 

ê

مرحلة �لتح�سير للبحث �لميد�ني 

ê

مرحلة جمع �لمعل�مات 

ê

مرحلة تحليل �لمعل�مات 

ê

مرحلة �لكتابة و�لن�سر 

�لبحــث  يبــد�أ  المو�ش��وع:  اختي��ار  مرحل��ة   �
�لعلمــي باختيــار �لم��ســ�ع. وعــادًة مــا يكــ�ن هــذ� 
�لختيــار نابعــًا عــن �هتمــام ذ�تــي بم��ســ�ع معيــن، 
�أو مالحظــة تغييــر فــي �لمجتمع، �أو �هتمام �لمم�ل 
بم��ســ�ع محــدد، �أو ت�ّفــر لمعل�مــات جديــدة )مثــل 
ويكيليك�ــش(، �أو قــد يكــ�ن �لحافــز للبحــث �ســببًا 
�سيا�ســيًا. لكــن م��ســ�ع �لبحث عادة مــا يك�ن عامًا 
وف�سفا�ســًا، لــذ� يجــب تحديــد ز�وية معينــة للبحث 

و�لنتقــال مــن �لم��ســ�ع �إلــى �ل�ســ�ؤ�ل �لبحثــي.

� مرحل��ة االط��اع عل��ى االأدبي��ات: �أي �لقــر�ءة 
و�لبحث عن �ل�ثائق �لأولية )�لم�سادر( �أو �ل�ثائق 

�لثان�يــة )�لمر�جع( �لمتعّلقة بم��س�ع �لبحث.

بنــاًء  والفر�شي��ات:  ال�ش��وؤال  تحدي��د  مرحل��ة   �
علــى مرحلــة �لقــر�ءة و�لتفكيــر يتم تحديد �ل�ســ�ؤ�ل 
�لبحثــي و�لفر�سيــات. يجــب علــى �ل�ســ�ؤ�ل �لبحثــي 
�أن يكــ�ن و��ســح، محــدد، ويمكــن �لإجابــة عنــه، 
كمــا يجــب على �لفر�سيات �أن تكــ�ن محددة وقابلة 
لالختبار و�لنق�ش. وهناك �أربعة �أن��ع من �لأ�سئلة 
�لمقــارن،  �ل�ســ�ؤ�ل  �ل��سفــي،  �ل�ســ�ؤ�ل  �لبحثيــة: 
ويمكــن  �لنظــري.  و�ل�ســ�ؤ�ل  �لتطــ�ري،  �ل�ســ�ؤ�ل 

جمــع �أكثــر مــن �ســ�ؤ�ل فــي بحــث و�حــد.

ما هو البحث في علم االجتماع؟
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اأنواع االأ�شئلة البحثية

�ل�س�ؤ�ل �ل��سفي ماذ� حدث؟

هل نتائج �لمتحانات 
�لر�سمية للفتيات في لبنان 
�أف�سل مقارنة مع �لفتيان؟

�ل�س�ؤ�ل �لمقارن )ط�ليًا( هل حدث في �أماكن �خرى؟ هل ح�سل ذلك في دول 
عربية �أخرى؟

�ل�س�ؤ�ل �لتط�ري )عر�سيًا( هل حدث عبر �ل�قت؟ هل ح�سل ذلك من قبل؟

�ل�س�ؤ�ل �لنظري لماذ� حدث؟ لماذ� نتائج �لفتيات �لعلمية 
�ف�سل من نتائج �لفتيان؟

تت�سمــن  البحث��ي:  المنه��ج  اختي��ار  مرحل��ة    �
هــذه �لمرحلــة �ختيــار �لمنهجية �لن�عيــة �أو �لكمية 
ــيم �لم��س�عــات  ــ�ؤ�ل �لمطــروح، وتق�س ــب �ل�س ح�س
�لأ�سا�ســية و�لفرعيــة علــى �أ�س�ــش ومعاييــر و��سحة. 
فــي هــذه �لمرحلــة �أي�ســًا يتــم بنــاء هيكليــة للبحــث 
�أ�سا�ســية  عناويــن  )�إعطــاء  �لمعل�مــات  ولتب�يــب 
وفرعيــة وجزئيــة: �لأجــز�ء، �لأق�ســام، �لأبــ��ب، 

�لــخ.( �لفــروع،  �لف�ســ�ل، 
الميدان��ي:  للبح��ث  التح�شي��ر  مرحل��ة    �
وكتابــة  �لعينــة  �ختيــار  �لمرحلــة  هــذه  وتت�سمــن 
�لأ�ســئلة  تح�سيــر  �أو  كمــي(  )بحــث  �ل�ســتمارة 
�لبحثيــة )بحــث ن�عــي(. ويتــم فــي هــذه �لمرحلــة 

�لتفكيــر بالخطــط �لبديلــة، و�لت�ســبيك و�لت�ســال 
و  �لبحــث  ي�ســهل��  �أن  يمكــن  �لذيــن  بالأ�ســخا�ش 

ي�ســاعدو� لل��ســ�ل �إلــى �لعينــة �لمرجــ�ة
ــة  ــذه �لمرحل ــي ه � مرحل��ة جم��ع المعلوم��ات: ف
بجمــع  �لباحــث  ويقــ�م  �لميد�نــي  �لبحــث  يبــد�أ 
و�سمــن  �لمّتبعــة  �لمنهجيــة  وفــق  �لمعل�مــات 

عليهــا.  �لمتفــق  �لعلمــي  �لبحــث  �أخالقيــات 
ــ�دة مــن  ــد �لع �  مرحل��ة تحلي��ل المعلوم��ات: بع
�لبحــث �لميد�نــي، يجــد �لباحــث نف�ســه فــي و�ســط 
بحــر مــن �لمعل�مات، فمــاذ� يفعل؟�لخطــ�ة �لأولى 
تتمثــل فــي غربلــة �لمعل�مــات �لتــي ح�ســل عليهــا، 
وذلك ب���ســطة �إعطاء �لأول�ية للم�سادر �لأ�سلية، 
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ــر مــن  ــي �أكث ــة ف ــق فــي �لمعل�مــات �لركيك و�لتدقي
و�لمر�جــع  �لم�ســادر  علــى  و�لتركيــز  م�ســدر 
�لأكثــر حد�ثــة: �ســ��ء فــي �إح�ساء�تهــا و�أرقامهــا، 
�أو ت�ثيقهــا، و��ســتبعاد �لمعل�مــات �لتــي ل تتعلــق 
مبا�ســرة بم��ســ�ع �لبحــث تالفيــًا للت�ســّعب وت�فيــرً� 
لل�قــت و�لجهــد. ويمكــن ��ســتخد�م بر�مــج معّينــة 

للتحليــل �لعلمــي، مثــل:
- للبح�ث �لكمية يمكن ��ستخد�م: 

Excel, SPSS, STATA, Matlab

- للبح�ث �لن�عية يمكن ��ستخد�م:

Nvivo, MAxQDA, Atlas 

�أ�ســاليب  هنــاك  والن�ش��ر:  الكتاب��ة  مرحل��ة   �
معينــة ل�سياغــة وتحريــر نتائــج �لدر��ســة و هنــاك 

ــي �لعلمــي.  ــر �لعمــل �لبحث ــة لن�س مر�فــق معين

المو�شوعية والذاتية 

ــي  ــع �لت ــة مــن �لم���سي ــة و�لم��س�عي ــر �لذ�تي تعتب
�أثــارت نقا�ســاٍت حادة بيــن �لعلماء في مطلع �لقرن 
�لع�ســرين. فعلــى �لرغــم مــن �لتــ�ق �إلــى �لحياديــة 
و�لم��س�عيــة �لكاملــة فــي �لبحــث �لعلمــي، يعتــرف 
علماء �لجتماع �إنه من �ل�سعب جدً� �إلغاء �لذ�تية 
كليــًا، ولــذ� يتــم �لتفرقــة بيــن �لم��س�عيــة �لعلميــة 
وذ�تيــة �لباحــث. فالم��س�عية �لعلميــة تعني تقييد 
�لباحث بالمنهجية �لعلمية للبحث، وجمع �لبيانات 
ومعالجتهــا كمــا هــي دون �لتعديل فيهــا لتالئم �آر�ء 
�لباحــث �أو مي�لــه. وبهذ� �لمعنى تك�ن �لم��س�عية 
بعــدم �إدخــال �آر�ء ووجهــات نظــر �لباحــث بالعمليــة 
�لبحثية �لتي يجب �أن تّتبع �ل�س��بط �لمحددة لها. 
�أما �لذ�تية فهي �لعامل �لإن�ســاني في �لدر��ســة، �إذ 
�أن �لباحــث هــ� �إن�ســان ولــه ميــ�ل ومعتقــد�ت و�آر�ء 

�ســخ�سية ممكــن �أن تكــ�ن د�فعــًا �أ�سا�ســيًا لنتقــاء 
م��ســ�ع �لبحــث �أو لختيار �لإطار �لنظري للتحليل 
ــى �لحــد مــن  ــ�ن عل ــذ� يعمــل �لباحث ــير. ول و�لتف�س
ذ�تيتهــم و�ّتبــاع �أكبــر قــدر ممكــن مــن �لم��س�عيــة 
في معالجة �س�ؤ�ل �لبحث، ولكن يبقى هناك هام�ٌش 
مــن �لذ�تيــة فــي �ختيار �لم��س�ع وكتابة �لدر��ســة. 
ولــذ� يمكــن �لتفرقة بين م��س�عية �لمنهج �لبحثي 
وم��س�عيــة �لكتابــة �لبحثيــة. فم��س�عيــة �لمنهــج 
�لعلمــي هــي مــن �لخ�سائ�ــش �لأهــم ومــن �لث��بــت 
�لأ�سا�ســية لأي عمــل بحثــي جــاد يطمــح لتقديــم 
معرفــة علميــة جديــدة. �أمــا ذ�تيــة �لكتابــة تقت�ســر 
على �أ�سل�ب �لكاتب و�لم���سيع �لتي يختار �لتركيز 
عليهــا وطريقــة تف�ســير �لدلئــل و�لبيانــات. ويمكــن 
�لتحّكــم بالذ�تيــة وتقلي�سهــا عبــر ت��سيــح �لقيــ�د 
�لمنهجيــة.  �سمــن  ونقا�ســها   )limitations(
و�إمكانيــة وجــ�د ذ�تيــة فــي كتابــة �لدر��ســة ل تعنــي 
�أنــه ل ي�جــد قيــ�د و�أ�ســاليب محــددة لكتابــة �لبحث 
�لعلمــي �لــذي يتطلب ��ســتعمال م�سطلحــات دقيقة 
وتحاليل ممنهجة، بعيدً� عن �لخ��طر و�لآر�ء غير 

�لم�ســندة  �إلــى بيانــات وتحاليــل علمية. 

مــن  �أكثــر  وجــ�د  عبــر  �لذ�تيــة  تقلي�ــش  ويمكــن 
باحــث فــي م�ســروع �لبحــث، �أو �ل�ســتعانة بباحثيــن 
وزمــالء لقــر�ءة �لبحــث و�إبــد�ء مالحظاتهــم علــى 
طريقة معالجة �لم��س�ع و�أ�ســل�ب كتابة �لدر��ســة. 
ومــن �لمهــم �ي�ســًا �ن يــدّرب �لباحــث نف�ســه علــى 
طــرح �ل�ســ�ؤ�ل �لمعاك�ــش دومــًا: لــم ل؟ فمحاولــة 
�لباحــث للنظــر �إلــى �لم�ســاألة مــن وجهــات نظــر 
مختلفــة و�إخر�جهــا مــن منطقــه �لخا�ــش �لمتاأثــر 
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باآر�ئــه ومي�لــه يمكــن �أن ت�ســاعد �إلــى حــد كبيــر  
علــى  �لتقلي�ــش مــن �لذ�تيــة وتق�يــة حجــة �لباحــث 

ــه.   وتحليل
)Research Ethics( اأخاقيات البحث العلمي

�إن �لهــدف �لأول لأي باحــث هــ� �لح�ســ�ل علــى 
�لطــرق  كل  لي�ســت  لكــن  و�لبيانــات.  �لمعل�مــات 
و�أخالقيــة.  مباحــة  �لمعل�مــات  علــى  للح�ســ�ل 
�حتــر�م  �لعلمــي  �لبحــث  �أخالقيــات  فتقت�ســي 
وحفــظ  �لبحــث،  فــي  �لم�ســاركين  خ�س��سيــة 
حق�قهــم و�حتــر�م �آر�ئهــم، و�لحفــاظ على �ســالمة 
�لم�ســاركين و�لباحــث، مهمــا كلــف ذلــك. فمــن 
�ل�سحيــح �أن �أخالقيــات �لبحــث �لعلمــي تحــّد فــي 
�لكثيــر مــن �لأحيــان مــن �إمكانيــة �ل��ســ�ل �إلــى 
�لمعل�مــة. ولكــن �لأبحــاث �لعلميــة �ليــ�م تتفق على 
�إعطــاء �لأول�يــة لحتــر�م �أخالقيــات �لبحــث، ولــ� 

ــة.  ــى �لمعل�م ــ�ل �إل ــدم �ل��س ــاب ع ــى ح�س عل
وذلــك �لنقا�ــش جــاء جــر�ء �لدر��ســة �لتــي ن�ســرها 
ل�د همفري))) عام 1970. في هذه �لدر��ســة تمّكن 
همفــري مــن در��ســة ج��نــب مهّمــة مــن �ســل�كيات 
�لرجــال فــي �لمر�حي�ــش �لعامــة وعالقته بالجن�ــش 
و�لجن�ســانية فــي �ل�ليــات �لمتحــدة عبــر مر�قبتــه 
لــرو�د �أحــد �لمر�حي�ــش �لعامــة فــي وليــة ل�يزيانــا 
وجمعه لمعل�مات هامة وجديدة كان من �لم�ستحيل 
جمعهــا بطــرق �أخــرى. ولكــن هــذه �لدر��ســة �أثــارت 
�أن  �إذ  �لأكاديميــة  �لأو�ســاط  فــي  كبيــرً�  نقا�ســًا 
معرفتهــم  دون  �لأ�ســخا�ش  ير�قــب  كان  �لباحــث 

(1(  Humphreys, L. (1970(. Tearoom Trade. Society, 
7(3(

�أو م��فقتهــم، ممــا �عتبــر تعديــًا و��سحــًا و �ســافرً� 
حــ�ل  �لنقا�ــش  وقــام  �ل�ســخ�سية.  علــى حياتهــم 
تــردي ن�عيــة �لبحــ�ث حيــن يعــرف �لم�ســاركين 
�أنهــم مر�قبــ�ن لأن �ســل�ك معظــم �لب�ســر يتغييــر 
حيــن يدركــ�ن �أنهــم تحــت �لمر�قبــة. فالمعل�مــات 
�لتــي يح�ســل عليهــا، �أو »ي�ســلبها«، �لباحــث عندمــا 
ل يعلــم �لم�ســارك�ن �أنــه ير�قبهم تكــ�ن �أغنى بكثير 
من �لمعل�مات �لتي ُتجمع ب�سكل »�أخالقي«.  ولكن 
هنــاك كلفــة �أخالقيــة باهظة في عدم �إبالغ و قب�ل 
�لأ�ســخا�ش �لذيــن يتم مر�قبتهــم �إذ �أن ذلك يعتبر 
ــًا علــى خ�س��سياتهــم وحياتهــم �ل�ســخ�سية،  تعّدي
ويمكــن �أن يــ�ؤّدي �إلــى �إلحــاق �ل�ســرر بهم عند ن�ســر 

�لدر��ســة. 
�لأفــر�د  حقــ�ق  �حتــر�م  علــى  لذ�،حفاظــًا 
و�لجماعــات �لتــي ت�ســارك فــي در��ســات علميــة، 
ل يمكننــا �ليــ�م �لقيــام بــاأي عمــل بحثــي ل يحتــرم 

�أدنــاه:  �لمذكــ�رة  �لبحــث)))  �أخالقيــات 
علــى  يجــب   :)Truthfulness( الم�شداقي��ة    �
�لباحــث �أن يكــ�ن �سادقــًا وو��سحــًا مع �لم�ســاركين 
فــي �لبحــث. فعليــه �أن يف�ســر �لبحــث وهدفــه لهــم، 
و�أن يطلعهم على �لمعل�مات �لأ�سا�ســية �لتي ت�ســكل 

عملــه �لبحثي. 
ــع  ــًا م ــ�ن �سادق ــًا �ن يك ــث �أي�س ــى �لباح ــب عل ويج
قّر�ئه عبر نقل �لمعل�مات ب�سكل �أمين و�سادق دون 
تزييف �أي معل�مة �أو �إكمال معل�مة ناق�سة معتمدً� 

على �لنظريات �ل�ســابقة �أو �آر�ءه �ل�ســخ�سية. 

ــي  ــث �لعلم ــات �لبح ــ�ع �أخالقي ــ�ل م��س ــات ح ــن �لمعل�م ــد م )))   للمزي
Homan )1991( نظــر �لــى�
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�ل�ســروط  مــن   :)Anonymity( ال�ش��رية    �
�لأ�سا�ســية لتبــاع �أخالقيــات �لبحــث �لعلمي حماية 
ــر عــدم �إعطــاء  ــاركين فــي �لبحــث عب ــة �لم�س ه�ي
تلميحــات  �أي  ��ســتعمال  �أو  �لحقيقيــة  ��ســمائهم 

يمكــن �أن تــ�ؤدي �إلــى ك�ســف ه�يتهــم �لحقيقيــة. 

يتعّلــق   :)Confidentiality( الخ�شو�شي��ة   �
م��ســ�ع �لخ�س��سيــة بحمايــة �لبيانــات )�لد�تــا( 
�لتي جمعها �لباحث خالل فترة �لبحث. فالبيانات 
تت�سمــن �لكثيــر من �لمعل�مــات �لخا�سة و�لدقيقة، 
خ�س��سيــة  ي�سمــن  �أن  �لباحــث  علــى  ويجــب 
�لمعل�مــات و�أن يحفظهــا فــي مــكان �آمــن ل يمكــن 
لالآخريــن �ل��ســ�ل �إليــه �أو �لطــالع علــى �لبيانات. 
مــن  �لنتهــاء  بعــد  �لمعل�مــات  تتلــف  مــا  وعــادًة 
�لبحــث، خا�ســًة �إذ� كانــت تت�سمن معل�مات �ســرية 

ــة.   وح�سا�س

�أن  �لباحــث  علــى  يجــب   :)Trust( الثق��ة    �
يحــاول بنــاء عالقــة ثقة مــع �لم�ســاركين في �لبحث 
مــن �أجــل �لح�ســ�ل علــى تعــاون �أكبــر ونتائــج �أكثــر 
دقــة وم�سد�قيــة. فحيــن يثــق �لم�ســارك بالباحــث 
عــادًة مــا يكــ�ن كريمــًا و�سريحــًا ودقيقــًا �أكثــر فــي 

�إعطــاء �لإجابــات و�لمعل�مــات.  

�أن  �لباحــث  علــى   :)Consent( الموافق��ة    �
يتاأكد د�ئمًا من �لح�س�ل على م��فقة �لم�ساركين 
قبــل �أن يبــد�أ بــاأي عمــل بحثــي ميد�نــي. وعــادًة مــا 
تكــ�ن �لم��فقــة خطيــة عبــر �لطلــب مــن �لم�ســارك 
ــاركة فــي  ــى �لم�س ــان �لم��فقــة عل ــى بي ــع عل �لت�قي
�لبحــث. ويت�سمــن هــذ� �لبيــان تف�ســيرً� و��سحــًا 

لهــدف �لدر��ســة ومــا �ســتتطلب مــن �لم�ســارك. كما 
مــا  للم�ســارك  يف�ّســر  �أن  يجــب  �لبيــان  هــذ�  �أن 
هــي حق�قــه �أثنــاء �لدر��ســة و بعدهــا. ل يجــب علــى 
ــة مــن مر�حــل �لبحــث، �أن  �لباحــث، فــي �أي مرحل
ي�ســتخدم �أ�ســل�ب �لإحــر�ج من �أجــل �لح�س�ل على 
معل�مات �أو من �أجل �ل�سغط على �لم�ســارك لعدم 

�لن�ســحاب مــن �لبحــث. 

� االن�ش��حاب )Withdrawal(: يعــّد �لن�ســحاب 
�أحــد �أهــم حقــ�ق �لم�ســاركين فــي �أي بحــث علمــي. 
فال�قــت �لــذي يعطيــه �لم�ســارك للبحــث هــ� قــر�ره 
فــي  �لم�ســاركين  معظــم  �أن  خا�ســًة  �ل�ســخ�سي، 
�لدر��ســات هــم عــادًة متطّ�عــ�ن. فالم��فقــة علــى 
ــارك  ــاء �لم�س ــي �لبحــث ل ت�سمــن بق ــاركة ف �لم�س
حتــى �لنهايــة، و�لن�ســحاب هــ� حــق يجــب علــى 
ــًا  ــح �لباحــث د�ئم ــذ� ُين�س �لباحــث �أن يحترمــه. ل
ــر عــدد ممكــن مــن  ــى �أكب ــ�ل �إل ــاأن يحــاول �ل��س ب
ــحب  ــع �أن ين�س ــن �لمت�ق ــة، �إذ م ــي �لعين ــر�د ف �لأف
بع�ش �لم�ســاركين خالل �لبحث، في�سمن �أن تك�ن 

در��ســته تغطــي مجم�عــة كافيــة مــن �لأفــر�د.  

 :)Recording ( الت�شجيل ال�شوتي اأو الت�شوير �
يلتقــط  �أو  �أن ي�ســجل �لأ�ســ��ت  للباحــث  ل يحــّق 
�ل�ســ�ر �أو �لفيديــ� دون علــم وم��فقة �لم�ســاركين. 
ول ي�ســّح �أن يطلــب �لباحث م��فقة �لم�ســترك بعد 
�نتهاءه من �لت�سجيل �أو �لت�س�ير، فالم��فقة يجب 

�أن تاأتــي د�ئمــًا قبل �لبدء بالبحث.  
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 Deception( الزائف��ة  االآم��ال  اأو  الخ��داع    �
or False Hope( : فــي �لعديــد مــن �لأحيــان يظــن 

�لم�ســارك�ن في �لبحث �أن م�ســاركتهم �ستجلب لهم 
تح�سينًا ما في �أو�ساعهم �لمعي�سية. لذ� يجب على 
�لباحــث �لتاأكــد مــن عــدم �إعطــاء �آمــاٍل ز�ئفــة �أو 
وع�ٍد خارج �إطار �لبحث. و�إذ� كانت �لم�ساركة في 
�لبحــث تت�سمــن مكافــاأة مادية مقابل �ل�قت، يجب 
ــى عــدم عالقــة �لبــدل  ــى �لباحــث �أن ي�ســدد عل عل
�لمالــي بنتائــج �لبحــث. فقد ل�حظ �أن �لم�ســاركين 
�لذين يتلّق�ن بدًل ماديًا مقابل م�ســاركتهم يميل�ن 
�إلــى �إعطــاء �لإجابــات �لتــي يظنــ�ن �أنهــا �ســتر�سي 
�لباحــث. وهــذ� خطــر كبيــر علــى م�سد�قيــة ودقــة 

�لبحث.  

 :(Vulnerability( االآخري��ن  م�ش��اعر  مراع��اة   �
مر�عــاة  �أي�ســًا  �لعلمــي  �لبحــث  �أخالقيــات  مــن 
م�ســاعر �لآخريــن و�حتــر�م معتقــد�ت و�آر�ء جميــع 
�لم�ســاركين حتــى لــ� كانــت تتعار�ــش جذريــًا مــع 

�لباحــث. معتقــد�ت 

�  ال�ش��امة )Safety(: لي�ــش هنــاك �أيــة معل�مــة 
ت�ســتحق �أن ي�ســع �لباحــث نف�ســه �أو �لم�ســاركين 
فــي بحثــه فــي خطــر. �ل�ســالمة جانــب �أ�سا�ســي فــي 
�لبحــث، ومــن غيــر �لأخالقــي �أن ن�ســع �أي �ســخ�ش 
ــدية �أو  فــي م�قــف يمكــن �أن يهــدد �ســالمته �لج�س
�لنف�ســية. لــذ� يجــب علــى �لباحــث �أن يتاأكــد مــن �أن 
�لبيئــة �لتــي يجــري فيهــا �لبحــث لي�ســت خطــرة ول 

تهــدد �ســالمته �أو �ســالمة �لم�ســاركين.

 :)Feedback( الدرا�ش��ة  عل��ى  االط��اع   �
�أخيــرً�، يحــق للم�ســارك فــي �لبحــث �أن يّطلــع علــى 

�لدر��ســة قبــل ن�ســرها للتاأكــد مــن �أن �لباحــث لــم 
يف�ّسر ما قيل �أو ُفعل ب�سكل خاطئ �أو بطريقة يمكن 

�أن تت�ســبب ب�ســرٍر مــا للم�ســارك. 

البحث العلمي في مناطق النزاع والحروب

�لمناطــق  لفهــم ودر��ســة  هنــاك �هتمــام خا�ــش 
�لتي تعاني من نز�عات وحروب، ولكن ذلك يطرح 
تحديــات �أخالقيــة ومنهجيــة))) عديــدة مــن جهــة 
�إمكانيــة �لقيــام بدر��ســات علمية في ظروف كهذه. 

�لقلــق �لأول مــن �لقيــام باأبحــاث علمية فــي مناطق 
�لنز�ع ه� �سالمة �لباحث و�سالمة �لم�ساركين في 
�لبحــث. فكمــا �ســبق وقلنــا، ل ي�ســتحق �أي بحــث �أن 
ن�ســع حياتنــا �أو حيــاة �لم�ســاركين فــي بحثنــا فــي 
خطــر. ولكــن ذلــك ل يعنــي �أنــه مــن غيــر �لمهــم �أن 
نق�م بدر��سات في مناطق �ل�سر�عات �إذ� كان من 
�لممكن �أن ن�سمن �لحد �لأدنى من �ل�سالمة لفريق 
�لعمــل و�لم�ســاركين. وفــي حــال �لقيــام باأبحــاث 
فــي مناطــق حــروب، يجــب �أن نتاأكــد د�ئمــًا مــن �أن 
�ل�ســتفادة مــن هــذه �لدر��ســة �ســتك�ن �أكبــر بكثيــر 
مــن �لخطــر �لــذي يمكــن �أن يتعر�ــش لــه �لباحــث و 
�لم�ســارك�ن. ولــذ�، يجــب �أن يكــ�ن م��ســ�ع �لبحث 
مهمــًا ومتعلقــًا بالنــز�ع، ويجــب �أن ي�سيــف �لبحــث 
معرفــة جديــدة وثمينــة، كما على �لباحث �أن ين�ســر 
بحثــه وي�ســتخدم نتائجــه فــي �أكبــر عــدد ممكــن مــن 
�لمر�فق. ول ُين�سح بالقيام بدر��سات غير متعّلقة 
مبا�ســرًة بال�ســر�ع �أو بدر��ســات ذ�ت �أهميــة ثان�ية 

ــ�ع �لبحــث �لعلمــي فــي مناطــق  )))   للمزيــد مــن �لمعل�مــات حــ�ل م��س

 Wood،  )2000( Goodhand �لتاليــة:    �لدر��ســات  �لــى  �نظــر  �لنــز�ع 
)2006(



23

نظــرً� لل��ســع �لأمنــي �لحــرج فــي مناطــق �لنز�ع. 

و بالإ�سافــة �إلــى �لتحديــات �لأمنيــة �لتــي ُتفر�ــش 
علــى �لباحــث فــي معظــم �لأوقــات ولج�ئــه �إلــى 
منهجيات بحٍث تتالئم مع �لخطر و�لع��ئق، هناك 
تحديــات �أخالقيــة يجــب علــى �لباحــث �أن ياأخذهــا 
�أي�ســًا فــي عيــن �لعتبــار. ففــي �أغلــب �لأوقــات، 
يتعامــل �لباحثــ�ن مع �لمجتمعات �لتي يعمل�ن فيها 
علــى �أنهــا حقــل معل�مــات وتجارب لهــم، وهذ� غير 
�أخالقــي. فالأ�ســخا�ش �لذيــن يعي�ســ�ن فــي مناطــق 
حــروب يعانــ�ن مــا فيــه �لكفايــة، ول يجــب �أن يت�قع 
�لباحــث �أن يكــ�ن بحثــه ذو �أهميــة �أو �أول�يــة لهــم. 
ــن  ــن �لذي ــال �لباحثي ــرً� حي ــمع تذّم ــا ن�س ــرً� م وكثي
ياأتــ�ن لجمــع �لمعل�مــات وكتابــة �لدر��ســات دون 
ــي  ــي �لمناطــق �لت ــع �أهال ــل م ــى ت���س ــ�� عل �أن يبق
يق�مــ�ن بدر��ســتها، ودون �إعالمهــم بن�ســر �لبحــث 
�أوم�ســاعدتهم ل�ســتعمال نتائــج �لبحــث لتح�ســين 
�أن  �لمجــدي  مــن  وهنــا،  �لمعي�ســية.  �أو�ساعهــم 
ي�ســاأل كل باحــث نف�ســه قبــل مغادرة �لميــد�ن: ماذ� 
قدمــت �أنــا لهــم؟ لأن �لأ�ســخا�ش �لذيــن ي�ســاعدون 
خالل �لبحث قد قدم�� �لكثير للباحث )من وقت، 
ومعل�مــات، �إلــخ(، لكــن َقلَّــة مــا يفكــر �لباحث�ن بما 
يقدم�نــه هــم للمجتمعــات �لتــي يق�مــ�ن باأبحاثهــم 
ــي  ــر �إلحاحــًا ف ــح �أكث ــ�ع ي�سب ــا. وهــذ� �لم��س فيه
�أوقــات �لأزمــات، �إذ �أن مق�مــات �لحيــاة �لأ�سا�ســية 
ل تك�ن م�ؤمنًة للنا�ش، وي�سبح �لبحث �لعلمي ترفًا 

�إذ� لــم يكــن لــه جــدوى مبا�ســرة وملم��ســة. 

بالإ�سافــة �إلــى ذلــك، فهنــاك تحديــات �أخالقيــة 
لالأ�ســخا�ش  �لنف�ســية  بال�سحــة  متعّلقــة  �أخــرى 

�لم�ساركين في �لبحث، ولذ� يجب على �لباحث �أن 
يكــ�ن ذو خبــرة و��ســعة في �لعمــل �لبحثي �لميد�ني 
و�أن يعــرف كيــف يتعامــل فــي �لحالت �ل�ســتثنائية.  
ــالت مــع  ــ�م �لباحــث بمقاب ــاًل، ل يجــ�ز �أن يق فمث
�أ�ســخا�ٍش قــد تعر�ســ�� لفقــد�ن �ســخ�ش قريــب �أو 
لإ�سابــة ت�ســببت باإعاقــة �أو لالغت�ســاب �أو �أٍي مــن 
ب�ســاعات �لحــرب، دون وجــ�د �خت�سا�ســي نف�ســي، 
�إذ �أن مجــرد �ل�ســ�ؤ�ل يمكــن �أن يعّر�ــش �لم�ســارك 
ــش  ــا.  فلي� ــى عنه ــية ه�/هــي بالغن ــى �أزمــة نف�س �ل
مــن �لأخالقــي �أن يقــ�م �لباحث بفتــح �لجروح دون 
�لتاأكــد مــن �لقــدرة علــى �إعــادة معالجتهــا و عــدم 

تــرك �آثــار �ســلبية للبحــث علــى �لم�ســاركين. 

ما هو البحث في علم االجتماع؟
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�  ما هي منهجية البحث العلمي؟



منهجية البحث العلمي26

تحديد منهجية البحث

هنــاك ن�عــان مــن �لمناهــج �لبحثيــة �لمّتبعــة فــي 
علــ�م �لجتمــاع: �لمنهــج �لكمــي و�لمنهــج �لن�عــي. 
ويعتمــد �ختيــار �لمنهجيــة على ن�ع �ل�ســ�ؤ�ل �لبحثي 
و�لإمكانيــات �لمتاحــة للبحــث نظــرً� لل��ســع �لأمني 
�أو �إمكانيــة �ل��ســ�ل �إلــى �لعينــة �أووجــ�د فريــق مــن 
�لباحثيــن �لمهيئيــن، �إلخ... كما يلعب �لتم�يل دورً� 
�أ�سا�ســيًا فــي تحديــد منهجيــة �لبحــث �إذ �أن تكلفــة 
�لبحث تختلف ح�سب �لمنهجية �لمّتبعة، وعادًة ما 
تك�ن تكلفة �لبحث �لكمي �أكبر من �لبحث �لن�عي.  

البحث الكمي مقارنة ب�البحث النوعي

مــن  مختلفــة  �أن��عــًا  �لكمــي  �لبحــث  يت�سّمــن 
�لمنهجيــات مثــل �لم�ســح �لجتماعــي، �أو �لمنهــج 
�لإح�سائــي، �أو در��ســة �ل�ســبكات �لجتماعيــة. �أمــا 
�لمنهــج  تت�سّمــن  �أن  فيمكــن  �لن�عيــة،  �لأبحــاث 
�لإثن�غر�في )�لمالحظة و�لمقابالت(، �أو �لمنهج 
ويعر�ــش  �لحالــة.  در��ســة  منهــج  �أو  �لتجريبــي، 
�لجــدول �أدنــاه مقارنــة بيــن �لبحــ�ث �لكميــة وتلــك 

ــة.  �لن�عي

�لبح�ث �لن�عية �لبح�ث �لكمية

يعتمــد �أ�ســل�ب �لمالحظــة و�لمقابلــة و�لمر�جــع بعيــدً� عــن 
�لأ�ســاليب �لإح�سائيــة 

لجمــع  تقديــر  ق��ئــم  �أو  و�ختبــار�ت  مقايي�ــش  ت�ســتخدم 
�إح�سائيــة  باأ�ســاليب  و�لمعل�مــات  �لبيانــات 

معل�مات غنية ومعمقة 
جمع �لمعل�مات وتب�يبها يتطلب وقت 

معل�مات عامة و لي�ست دقيقة د�ئمًا 
جمع �لمعل�مات وتفريغها �أ�سرع و�أ�سهل 

ل ي�سيطر �لباحث على �أي من �لمتغير�ت  يمار�ــش �لباحــث �ســيطرًة تامــة علــى جميــع �لمتغيــر�ت ذ�ت 
�ل�سلــة بالمتغير �لتابع 

تحّيز:
(Researcher bias( تحيز �لباحث
 (Observer bias( تحيز �لمر�قب

تحّيز:
 (Non-response bias( تحّيز عدم �ل�ستجابة

 (Wording effect( تاأثير �ل�سياغة

عينة �سغيرة غير تمثيلية 
ل يمكن �لتعميم 

عينة تمثيلية 
يمكن �لتعميم 

تكتب �لتقارير باأ�سل�ب تحليلي و �سردي  ت�ستخدم في كتابة �لتقرير و�لجد�ول و�لأ�سكال �لبيانية 
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)Triangulation( التثليث

�لتثليــث فــي �لبحــث �لعلمــي يعنــي ��ســتخد�م �أكثــر 
مــن منهجيــة )�أو م�ســدر �أو باحــث( خــالل عمليــة 
�لتــي  �لمعل�مــات  �لتثليــث كل  �لبحــث. ويت�سمــن 
�أو منهجيــات  �لباحــث/ون مــن م�ســادر  جمعهــا 
مختلفــة لمعرفــة مدى �ن�ســجام �لأدلــة بين م�سادر 

�لمعل�مــات و�لبيانــات. 

فــي �لعديــد مــن �لأحيــان، تعــّد بيانــات �لأ�ســل�ب 
�لكمــي غيــر كافيــة وحدهــا لفهــم بع�ــش �لظ��هــر 
كالم��قــف  منهــا  معّينــة  ج��نــب  �أو  �لجتماعيــة 
ــًا  ــي ل تعطــي فهم ــة، فه ــم �لجتماعي و�لآر�ء و�لقي
�إلــى �ســرورة  متعمقــًا بــل تنّبــه بع�ــش �لباحثيــن 
�ل�ســتعانة بالأ�ســل�ب �لن�عــي �إلــى جانــب �لأ�ســل�ب 
�لكمــي وذلــك لأنــه  �أ�ســمل و�أعمــق مــن �لنظــرة 
�ل�ســم�لية، �لأمــر �لــذي ي�ســاعد علــى دقــة �لتحليل. 
لــذ� يعتبــر �لجمــع بيــن �لأ�ســل�بين �لكمــي و�لن�عــي 

ــة.  ــدً� جــدً� لتكامــل �لدر��س مفي

 قيا�ص ال�شلوك مقارنة ب�قيا�ص المواقف

ــة  ــة �لم��قــف ودر��س هنــاك فــرق كبيــر بيــن در��س
�ل�ســل�ك. فالم��قف و�لآر�ء ُتدر�ش عبر �لمقابالت 
و�ل�ســتبيانات و�لم�ســ�ح )�أ�ســئلة مبا�ســرة(، �أمــا 
�ل�ســل�ك فُيدر�ــش عبــر �لمر�قبــة وجمــع �ل�ثائــق 
در��ســة  يمكــن  فمثــاًل  مبا�ســرة(.  غيــر  )در��ســة 
مر�قبــة  عبــر  �لمجتمــع  فــي  �لتظاهــر  �أنمــاط 
�أو  �ل�ســ�ر  �أو  �لمقــالت  تجميــع  �أو  �لمظاهــر�ت 
�لفيدي�هــات �لماأخــ�ذة فــي �لمظاهــر�ت. ودر��ســة 
�ل�ســل�ك تجّنــب �لباحــث �لدخــ�ل فــي �لعديــد مــن 

�لإ�ســكاليات �لمنهجيــة �لمتعّلقــة ب�ســدق �لإجابات 
و�لآر�ء.   �لم��قــف  تقي�ــش  �لتــي  �لدر��ســات  فــي 
ويمكــن لقيا�ــش �ل�ســل�ك �أن يكــ�ن منهجــًا علميــًا 
متنا�ســبًا �أكثــر مــع ظــروف �لحــرب �أو �لنز�عــات �إذ 
�أنــه ل يت�سمــن عالقة مبا�ســرة بيــن �لباحث و�أفر�د 
مجتمــع �لبحــث، مما يخفف من �لع��ئق �لأخالقية 

للقيــام ببحــث فــي ظــل �لحــروب و �لنز�عــات. 

ا�شتخدام الم�شادر الثانوية

يكــ�ن  �أن  �لثان�يــة  �لم�ســادر  ل�ســتخد�م  يمكــن 
مهمــًا جــدً�، خا�ســًة فــي �لدر��ســات �لتــي ترّكــز 
ــة  ــادر �لثان�ي ــل�ك. وتتكــ�ن �لم�س ــى قيا�ــش �ل�س عل
و�لبر�مــج  و�لمجــالت،  �لجر�ئــد  �أر�ســيف  مــن 
و�لبيانــات  و�ل�ســ�ر،  �لإخباريــة،  �أو  �ل�ثائقيــة 
�لر�ســمية، وتقارير �لمنظمــات �لمحلية �أو �لدولية، 
�إلــخ. ويمكــن للم�ســادر �لثان�يــة �أن ت�ســّكل جــزءً� 
�أ�سا�ســيًا مــن �لبحــث مــن حيث جمــع �لمعل�مات، �أو 
يمكن �أن ت�ســتخدم للتدقيق و�لتاأّكد من �لمعل�مات 

�لمجم�عــة بطــرق �أخــرى.  

المنهج المقارن )طولياً وعر�شياً(

مقارنــة  علــى  �لبحــ�ث  مــن  �لمنهــج  هــذ�  يرّكــز 
�لظ��هــر  بيــن  و�لختــالف  �لت�ســابه  ج��نــب 
�لجتماعيــة لغر�ــش �كت�ســاف �لع��مــل �أو �لظــروف 
�لتــي ت�ساحــب حــدوث ظاهــرة �جتماعيــة �أو نمــط 

�ســل�ك معّيــن. ويمكــن �أن تكــ�ن �لمقارنــة:

عر�شي��ة: تقــ�م بمقارنــة ظاهــرة و�حــدة فــي �أكثــر 
مــن مجتمع/منطقــة فــي حقبة زمنيــة و�حدة، �أو
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طولي��ة: تقــ�م بمقارنــة ظاهــرة و�حــدة فــي مجتمع 
و�حد عبر فترة زمنية ط�يلة من �أجل در��سة تط�ر 

�لظاهرة وتغّيرها عبر �ل�قت. 

ــع حــالت مــن  ــى �أرب ــل �لمقــارن �إل ــع �لتحلي ويخ�س
�لمقارنــة وهــي كمــا يلــي:

�  مقارنــة متغيــر و�حــد فــي مجتمعــات مت�ســابهة، 
�لطبقــة  لأبنــاء  �لعلمــي  �لتح�سيــل  در��ســة  مثــل 

ــن، �أو ــن �سناعيي ــي مجتمعي ــة ف �لعامل

� مقارنــة عــدة متغيــر�ت في مجتمعات مت�ســابهة، 
مثــل در��ســة �ل��ســع �لقت�ســادي )معــدل �لدخــل، 
معــدل �لبطالــة، �ســعر �ل�ســلع، �إلــخ...( فــي �لــدول 

�لتــي �ســهدت �لثــ�ر�ت �لعربيــة، �أو

�  در��ســة �لعالقــة بيــن عــدة متغّيــر�ت فــي مجتمع 
و�حــد، مثل در��ســة عالقة معــدل �لإنجاب بالطبقة 
)ح�سريــة  �لجغر�فيــة  و�لمنطقــة  �لجتماعيــة 

وريفيــة( فــي �لمجتمــع �ل�ســ�ري، �أو

فــي  متغّيــر�ت  عــدة  بيــن  �لعالقــة  در��ســة   �
مجتمعــات متباينــة، مثل در��ســة �لعالقــة بين �لن�ع 
�لجتماعــي )جنــدر( ومعــدل �لدخــل للفــرد فــي 
ــة مــع �لمجتماعــات  ــة بالمقارن �لمجتمعــات �لعربي

�ل�ســكندينافية. 

بعــدة  غيرهــا  عــن  �لمقارنــة  �لبحــ�ث  وتمتــاز 
ج��نب. �أوًل، ت�ســاعد �لبح�ث �لمقارنة على زيادة 
قــدرة �لباحــث علــى تقديــم تف�ســير�ٍت �أكثــر قــ�ة 
�لتف�ســير�ت  هــذه  �أن  �إذ  �لمدرو�ســة،  للظاهــرة 
ت�ســتند �إلــى �أدلــة ُتجمــع مــن عــدة مجتمعــات �أو 

عبــر فتــرة زمنيــة ط�يلــة، ممــا يقلــل مــن تاأثيــر 
ع��مــل �ل�سدفــة، و�لتحيــز�ت �لثقافيــة. ثانيــًا، �إن 
�لبحــ�ث �لمقارنــة تدعــم قــدرة �لباحــث على زيادة 
مــدى �لمتغيــر�ت �لمدرو�ســة �لتــي ي�ســملها ت�سميــم 
�لبحــث با�ســتخد�م م�ؤ�ســر�ت متن�عــة م�ســتمدة من 
�أكثــر مــن مجتمــع مثــل �لم�ؤ�ســر�ت �لتــي ت�ســتخدم 
لقيا�ــش �لمكانــة �لجتماعيــة، و�لتي ت�ســمل �لدخل، 
ــًا  ــمل �أي�س ــد�ن ت�س ــي بع�ــش �لبل ــا ف ــة، لكنه و�لمهن
ــمح  ــًا، ت�س ــري. وثالث ــب �لأ�س ــكن، و�لن�س مــكان �ل�س
�لبحــ�ث �لمقارنــة لال�ســتعانة بالع��مــل و�لج��نــب 
�لثقافيــة و�لجتماعيــة �لخا�ســة بــكل مجتمــع، ممــا 
يدعــم �أي�ســًا قــ�ة �لتف�ســير�ت، ويزيد مــن �سم�دها 

فــي وجــه �لنقــد. 

 درا�شة الحالة

در��ســة  ت�ســّكل  �لمقــارن،  �لمنهــج  عك�ــش  علــى 
�لحالة ن�عًا من �لدر��سات �لعلمية �لتي ترّكز على 
مجتمــٍع و�حــد، �أو حالــة و�حدة. ويــزّود هذ� �لمنهج 
�لباحــث ببيانــات كمية ون�عية ح�ل ع��مل متعددة 
تتعلق باأفر�د �أو م�ؤ�س�ســات �أو مجم�عات �جتماعية 
�لبيانــات  هــذه  وتت�سمــن  محــددة.  حــالت  فــي 
ج��نــب �ســخ�سية وبيئيــة، ممــا يمّكــن �لباحــث مــن 
�إجــر�ء و�ســف تف�سيلــي متعّمــق للحالــة �لتــي يرّكــز 
عليهــا �لبحــث. و�إذ� كان م��ســ�ع �لدر��ســة من�سّبًا 
علــى �لم�ؤ�س�ســات �لجتماعيــة، فــاإن كل م�ؤ�س�ســة 
�جتماعية ُتعتبر بمثابة حالة، بينما ي�سبح �لأفر�د 
مجــرد �أجــز�ء �أو ع��مــل د�خلــة فــي تك�يــن �لحالة.
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تعتبــر در��ســة �لحالــة بمثابــة فح�ــش دقيــق ومعّمــق 
ــية  ــة. و�لفكــرة �لرئي�س ــة معّين ــن �أو حال ــٍع معّي ل��س
مــن در��ســة �لحالــة هي �أن يتم در��ســة حالة و�حدة 
ــل وعميــق عبــر كل �لطــرق �لمنا�ســبة و  ب�ســكل مف�سّ
�لمتاحــة. وقــد يكــ�ن هنــاك تنــ�ع في �أ�ســئلة در��ســة 
�لحالة �إل �أن �لهدف �لعام يبقى �ل��س�ل �إلى �أكمل 

فهــم ممكــن للحالــة �لجتماعية �لمدرو�ســة. 

ــة  ــش مرحل ــة �أن يدر� ــة �لحال ــج در��س ــن لمنه ويمك
معّينــة مــن تاريــخ �لمجتمــع، �أو �أن يدر�ــش جميــع 
�إلــى  �لتــي مــّر بهــا �لمجتمــع لل��ســ�ل  �لمر�حــل 
در��ســة �لأنمــاط �لجتماعيــة وتط�رهــا �لتاريخــي. 
وتت�سّمــن �أدو�ت هــذ� �لمنهج �لمقابلة �ل�ســخ�سية، 
ودر��ســة �ل�ثائق و�ل�ســجالت �لر�ســمية و�لمذكر�ت 
�ل�سخ�سية، وتحليل �لإح�ساء�ت و�لبيانات �لكمية 

�لمت�فــرة، �لــخ.  

اأخد العينات 

ومهمــًا  �أ�سا�ســيًا  جــزءً�  �لعينــة  �ختيــار  يعتبــر 
جــدً� فــي �لبحــث �لعلمــي، نظــرً� ل�سع�بــة �ل��ســ�ل 
�إلــى كل �أفــر�د �لمجتمــع )ب�ســبب �لكلفــة �لباهظــة 
و�ل�قــت(. يجــب علــى �لباحــث �أن يختــار عّينــة �أو 
مجم�عــة جزئيــة مــن مجتمــع �لدر��ســة ت�ســاعده 
علــى فهــم �أنمــاط و ديناميــات �لمجتمع �لمدرو�ــش. 
لذلــك يمكــن تعريــف �لعينــة باأنهــا �ســريحة �أو جــزء 
ــة تحمــل خ�سائ�ــش و�سفــات  مــن مجتمــع �لدر��س
هــذ� �لمجتمــع وتمثلــه فيمــا يخ�ــش م��ســ�ع �لبحث 

وبذلــك، يمكــن تقديــم �لتعريفــات �لتاليــة: 

�  مجتم��ع الدرا�ش��ة: كامــل �لأفــر�د �أو �لأحــد�ث 
�أو �لم�ســاهد�ت �لتــي ت�ســّكل م��ســ�ع �لبحث، مثاًل: 

طــالب �لمد�ر�ــش في لبنان

�  العين��ة: مجم�عــة جزئيــة من مجتمع �لدر��ســة، 
مثاًل: 200 طالب من 10 مد�ر�ش في لبنان م�زعة 

على �لمناطق �لمختلفة.  

�  المف��ردة: �أحــد �لأفــر�د �أو �لم�ســاهد�ت �لتــي 
يتــم �ختيارهــا �سمــن �لعينــة، مثــاًل: طالبــة فــي 

ــ�ب(.  ــة )�لجن ــاء �لنبطي ــة فــي ق�س مدر�س

�إن �ختيــار �لعّينــة ب�ســكل دقيــق ومنا�ســب يعطــي 
نتائــج م�ســابهة �إلــى حــٍد كبيــر للنتائــج �لتــي يمكــن 
�لح�س�ل عليها عند در��سة كامل مجتمع �لدر��سة. 
ويمكن للخطاأ في �ختيار �لعينة �أن ي�ؤدي �إلى نتائج 

بحــث غيــر دقيقة �أو خاطئــة كليًا. 

والعين��ة  الع�ش��وائية  العين��ة  العين��ات:  اأن��واع 
غي��ر الع�ش��وائية

ــات  ــيان مــن �لعينــات))): �لعين ــاك ن�عــان رئي�س هن
�لع�ســ��ئية و�لعينــات غيــر �لع�ســ��ئية. 

يتــّم �ختيــار نــ�ع �لعينــة ح�ســب �لقــدرة علــى تحديد 
مجتمع �لدر��ســة. �إذ� كان مجتمع �لدر��ســة محّددً� 
ومعروفًا، يجب على �لباحث �تخاذ عينة ع�ســ��ئية 
لكــي تكــ�ن تمثيليــة. فمثــاًل، �إذ� كان �لباحــث يقــ�م 
بدر��ســة حــ�ل تالمــذة �لمد�ر�ــش �لحك�ميــة، يكــ�ن 
يح�ســل  �أن  يمكــن  �إذ  محــّددً�  �لدر��ســة  مجتمــع 
على قائمة بكل �لطالب �لم�ســّجلين في �لمد�ر�ســة 
�لحك�ميــة. لــذ� يجــب على �لباحث فــي هذه �لحالة 

�ّتخــاذ عينة ع�ســ��ئية. 

 : �لــى  �نظــر  �لعينــات،  �أنــ��ع  حــ�ل  �لمعل�مــات  مــن  للمزيــد    ((( 

)2007( Cochran
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محــّدد،  غيــر  �لدر��ســة  مجتمــع  كان  �إذ�  �أمــا 
فيجــب علــى �لباحث �أن يختار عينة غير ع�ســ��ئية. 
ويح�ســل ذلــك فــي �لحالت �لتي يك�ن من �ل�سعب 
فيهــا معرفــة مجمــ�ع �أفــر�د �لمجتمــع �لــذي نريــد 
در��ســته. فمثــاًل، �إذ� كان �لباحــث مهتمــًا بدر��ســة 
ظاهــرة تعاطــي �لمخــدر�ت، يكــ�ن مــن �ل�سعــب �ن 
يحّدد عدد متعاطي �لمخدر�ت �إذ �أن هذه �لق��ئم 
غير م�ج�دة وقلة هم �لأ�سخا�ش �لذين ي�سّرح�ن 

�لم�ست�ســفيات  )فــي  للمخــدر�ت  تعاطيهــم  عــن 
مثــاًل(، خا�ســًة فــي �لــدول �لتــي تجــّرم تعاطــي 
�لمخــدر�ت. لــذ� ل يمكــن للباحــث �أن يختــار عينــة 
ع�س��ئية لأن مجتمع �لدر��سة غير محّدد و�ل��س�ل 
�إليــه غيــر �ســهل. في حالــة كهذه، يلجــاأ �لباحث �إلى 
ــى �لرغــم مــن �أن  ــ��ئية عل ــر ع�س ــة غي ــار عين �ختي
هــذه �لعينــات غير ممّثلة لمجتمع �لدر��ســة، ولكنها 

�لمتاحــة.  

 :)Random Sampling( العين��ات الع�ش��وائية �
ــة  ــي يكــ�ن فيهــا فر�س ــ��ئية هــي �لت ــات �لع�س �لعين
مت�ساوية لكل عن�سر في مجتمع �لدر��سة ليك�ن من 
مفرد�ت �لعينة. ويتم �ختيار عينة ع�س��ئية عندما 
يكــ�ن مجتمــع �لدر��ســة محــددً� ومعروفــًا، وتكــ�ن 

طريقــة �لختيــار غيــر �نتقائيــة �إذ �أن �لمفــرد�ت 
ُتختــار ع�ســ��ئيًا ح�ســب نــ�ع �لعينــة، �آخذيــن بعيــن 

�لعتبــار �لتجان�ــش و�لتبايــن فــي �لمجتمع.

ومتجان�ســًا،  محــددً�  �لدر��ســة  مجتمــع  كان  �إذ�   
 simple random يمكن �أخذ عينة ع�س��ئية ب�سيطة
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sample )عبــر و�ســع جــد�ول �أرقــام لــكل عنا�ســر 

مجتمــع �لدر��ســة و�ســحب �لعــدد �لمطلــ�ب للعينــة 
 systematic( أو عينة منتظمة� .)بالقرعة ع�س��ئيًا
random sample))عبــر �أخــذ مثــاًل كل خام�ــش 

عن�ســر فــي جــدول �لأرقــام �لمت�سل�ســلة لمجتمــع 
�لدر��ســة(. مثــاًل، �إذ� كان �لباحــث مهتمًا بدر��ســة 
�لآر�ء �ل�سيا�ســية لطــالب �لجامعــة �لأمريكيــة فــي 
�لطــالب  لئحــة  علــى  �لح�ســ�ل  يمكــن  بيــروت، 
�لم�ســّجلين فــي �لجامعــة و�ختيــار عينــة ع�ســ��ئية 

ب�ســيطة �أو منتظمــة. 

غيــر  �لدر��ســة  مجتمــع  كان  حــال  فــي 
طبقيــة  ع�ســ��ئية  عينــة  �أخــذ  يجــب   متجان�ــش، 
)stratified random sample(. فــي هــذ� �لنــ�ع 
مــن �لعينــات، يمكــن تق�ســيم مجتمــع �لدر��ســة �إلــى 
مجم�عــات �أو طبقــات بنــاءً� علــى هــذ� �لتبايــن. 
ــة �لعمــل �لتط�عــي عنــد طــالب  مثــاًل، عنــد در��س
�لجامعــات، نجــد �أنــه مــن �لأف�سل تق�ســيم �لطالب 
�إلى طبقات ح�سب �ل�سنة �لدر��سية، �أو ح�سب �لن�ع 
ــة  ــّد �لعين ــخ. وُتع ــاث(، �إل ــ�ر �أو �إن �لجتماعــي )ذك
�لع�ســ��ئية �لب�ســيطة �أف�ســل نــ�ع عينــات �إن �أمكــن 
تطبيقهــا، �إذ �أنهــا تعطــي �أف�ســل تمثيــٍل لمجتمــع 

�لدر��ســة. ويمكن تعميم نتائج �لبحث للتحدث عن 
مجتمع �لدر��ســة ��ســتنادً� �إلى �لعينات �لع�ســ��ئية. 

 Non Random( الع�ش��وائية غي��ر  العين��ات   �
Sampling(: ُت�ســتخدم �لعينــات غيــر �لع�ســ��ئية 

�إلــى عينــة  عندمــا يكــ�ن مــن �ل�سعــب �ل��ســ�ل 
ع�س��ئية لأن مجتمع �لبحث غير محدد �أومعروف. 
مثــاًل: ل نعــرف تحديــدً� عــدد وم���سفــات مجتمــع 
�لمقاتليــن مــع تنظيــم د�ع�ــش، فــال يمكننــا �أخــد 
عينــة ع�ســ��ئية �إذ� �أردنــا در��ســتهم.  لــذ� يمكننــا 
 )accidental sample( �سدفــة  عينــة  ناأخــذ  �أن 
�عتبرنــا  �إذ�   )chunk sample( ك�ســرة  �أو 
�أن مجتمــع د�ع�ــش متجان�ــش، �أو عينــة ح�س�سيــة 
)quota sample( �إذ� قررنــا تق�ســيم �لمقاتليــن 
مــع د�ع�ــش �إلــى عــرب و�أجانــب. وتت�ســف �لعينــات 
�لفر�ســة  نف�ــش  تعطــي  ل  باأنهــا  �لع�ســ��ئية  غيــر 
لجميع �أفر�د مجتمع �لدر��ســة بالظه�ر في �لعينة. 
ولــذ�، ل يمكننــا �لتعميم ��ســتنادً� �إلــى �لعينات غير 

ــ��ئية.  �لع�س

اختر نوع العينة لكل من هذه الدرا�سات: 
�أ -   ع�س��ئية ب�سيطة 1- بحث ح�ل �لمقاتلين في �س�ريا    

2- بحث ح�ل عمال �لن�سيج �لم�سجلين في  نقابة في م�سر                   ب -  ع�س��ئية منتظمة 
3- بحث ح�ل طالب �لجامعات في لبنان                           ج -  عينة طبقية

د -   �سدفة �أو ك�سرة 4- بحث ح�ل طالب �لجامعة �للبنانية                     
5- بحث ح�ل �لمثلية �لجن�سية في �لأردن                    هـ -   ح�س�سية

     )و مقارنة بين �لذك�ر و �لإناث( 
 1 - )د �أو هـ( 2 - )�أ �أو ب( 3 - )ج( 4 - )�أ �أو ب( 5 - )هـ(

ما هي منهجية البحث العلمي؟
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خطوات اختيار العينة

تمّر عملية �ختيار �لعينة بعدة خط��ت:

1 - تحديــد مجتمــع �لدر��ســة ب�ســكل و��ســح ودقيــق 
من حيث �ل�ســمات و �لخ�سائ�ش �لتي تمّيز �أفر�ده 
�إذ �أن ذلــك ي�ؤثــر علــى عــدد �أفــر�د �لعينــة و ن�عيــة 

�لعينــة �لتــي يجــب على �لباحــث �أن يختارها

2 - تحديــد �أفــر�د �لمجتمــع �لأ�سلــي للدر��ســة، 
و�إذ� �أمكــن يجــب علــى �لباحــث �أن يرّتبهــم فــي 
جــد�ول )ح�ســب �أرقــام مت�سل�ســلة( لأن ذلك ي�ســّهل 

�ختيــار عينــة ممثلــة للمجتمــع. 

3 - تحديــد متغيــر�ت �لدر��ســة، وذلــك ل�سبــط 
�أكبــر عــدد ممكــن مــن �لمتغيــر�ت غيــر �لمدرو�ســة. 

تحديد العدد المنا�شب للعّينة

يتــم تحديــد �لعــدد �لمنا�ســب لأفــر�د �لعّينــة بنــاءً� 
على عــدة معايير: 

ز�د  كلمــا  المجتم��ع:  تباي��ن  اأو  تجان���ص    �
�لتجان�ــش بيــن �أفــر�د �لمجتمــع كان �لعــدد �لــالزم 

للتمثيــل �أقــل، و�لعك�ــش �سحيــح. 

�لدر��ســات  الم�ش��تخدم:  البح��ث  اأ�ش��لوب    �
�لم�ســحية تحتــاج �إلــى �أكبــر عــدد ممكــن مــن �أفــر�د 
�لمجتمــع، �أمــا �لدر��ســات �لتجريبيــة �أو �لن�عيــة 

فتعتمــد علــى عــدد �أفــر�د �أ�سغــر.  

�  درج��ة الدق��ة المطلوب��ة: �إذ� كانــت �لدر��ســة 
كان  �إذ�  مثــل  �لدقــة،  مــن  عاليــة  تتطلــب درجــة 
هناك قر�ر�ت �ســت�ؤخذ ��ســتنادً� �لى نتائج �لبحث، 

�ســنحتاج �إلــى عــدد �أكبــر مــن �أفــر�د �لعينــة لتعطــي 
�لثقــة �لالزمــة لتعميــم �لنتائــج.

ــى �أن عــدد  ــا �إل ومــن �لمهــم جــدً� لفــت �لنظــر هن
�أفــر�د �لعينــة لي�ــش د�ئمــًا �لعامــل �لأهم فــي �ختيار 
ــة �لعــدد، يبقــى  ــى �لرغــم مــن �أهمي ــات. فعل �لعين
تمثيــل �لعينــة لمجتمــع �لدر��ســة هــ� �لعامــل �لأهــم 
في تحديد �لعينة �لمنا�ســبة. فنرى مثاًل �أن معظم 
�ل�ســتطالعات �لنتخابيــة تعتمــد علــى حجــم عينــة 
مــن �ألف �ســخ�ش بغ�ش �لنظــر عن عدد �لناخبين.   
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�  ما هو البحث النوعي؟
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خ�شائ�ص البحث النوعي

�لمقابــالت  علــى  �لن�عــي  �لبحــث  يعتمــد 
للحيــاة  �لطبيعــي  �لميــد�ن  فــي  �لمالحظــة  �أو 
�لجتماعيــة �لي�ميــة، �إ�سافة لجمع وتحليل �ل�ثائق 
و�لم�ســتند�ت. ومــن خ�سائ�ــش �لبحــث �لن�عــي مــا 

يلــي: 

ظاهــرة  لأي  فهمنــا  �لن�عــي  �لبحــث  يزيــد    �
ي�سّحــح  �أو  �لكثيــر،  عنهــا  نعــرف  ل  �جتماعيــة 
ــة ُمنت�ســرة ولكــن غيــر  معرفتنــا بظ��هــر �جتماعي

ُمف�ّســرة ب�ســكل دقيــق

�إلــى  �ل��ســ�ل  علــى  �لن�عــي  �لبحــث  ي�ســاعد    �
معل�مــات معّمقــة مــن �ل�سعــب �لتعبيــر عنها بطرق 

كميــة �أو �إح�سائيــة

�  يّت�ســف �لبحــث �لن�عــي بالمرونــة و�لنفتــاح 
علــى �لمتغيــر�ت �إذ �أن �لمقابــالت و�لمالحظــات ل 

تكــ�ن مقننــة �أو م�ّحــدة لــكل �لحــالت. 

�  فــي �لبحــث �لن�عــي، يفتقــر �لباحــث لل�ســيطرة 
جمــع  و�أ�ســاليب  �لبحــث  ميــد�ن  علــى  �لم�ســبقة 

�لمعل�مــات

ا�شتراتيجيات البحث النوعي: درا�شة الحالة

ُت�ســّكل در��ســة �لحالــة �أحــد �أبــرز ��ســتر�تيجيات 
�لبحــث �لن�عــي. وترتكــز هــذه �ل�ســتر�تيجية علــى 
�لتعّمــق و�لفح�ــش �لدقيــق ل��ســع معّيــن �أو حالــة 

فرديــة.  

و�لفكــرة �لأ�سا�ســية فــي در��ســة �لحالــة هــي �أن تتــم 

در��ســة حالــة و�حــدة )�أو ربمــا عــدد مــن �لحــالت( 
ل ودقيق عبر ��ســتخد�م كافة �ل��سائل  ب�ســكل مف�سّ

�لمنا�ســبة و�لمتاحة. 

وقــد يكــ�ن هنــاك تن�ع في �أهد�ف �أو �أ�ســئلة در��ســة 
�لحالــة �إل �أن �لهــدف �لعــام هــ� �ل��ســ�ل �إلــى �أكمل 

و�أ�ســمل فهم ممكن لتلك �لحالة.

�أنــ��ع  مــن  غيرهــا  عــن  �لحالــة  در��ســة  وتتميــز 
�لأبحــاث فــي �أنهــا تتعّمــق فــي فهــم حالــة معّينــة في 
و�سعها و�سياقها �لطبيعيين، دون �لن�سغال بتعميم 
ف��ئــد  وتكمــن  �لأخــرى.  �لحــالت  علــى  �لنتائــج 
در��ســة �لحال في �لإ�ساءة على م��س�ع معّين عبر 
�لتعّمــق و�لتخ�س�ــش �لدقيــق فــي حالــة و�حــدة )�أو 
ــروة  ــة ث ــات �لحال ــر در��س حــالت محــّددة(. وُتعتب
ــل تفا�سيــل  ــة لأنهــا تحّل مهمــة فــي �لمعرفــة �لعلمي
و�لديناميــات  �لتفاعــالت  علــى  وت�ســيء  �لحالــة 
�لجتماعيــة �لتــي ل يمكــن �لتقاطهــا فــي معظــم 

��ســتر�تيجيات �لبحــث �لأخــرى. 

طرق جمع المعلومات في البحث النوعي

هنــاك �أربعــة طــرق �أ�سا�ســية لجمــع �لمعل�مــات فــي 
�لبحث �لعلمي �لن�عي: �لمقابلة �لفردية، �لمقابلة 

�لجماعيــة، �لمالحظة، وتحليل �ل�ثائق.

� المقابل��ة الفردي��ة )Interview (: عــادًة مــا 
ت�ســتخدم �لمقابالت �لفردية للم���سيع �لح�سا�ســة 
�أو للتجــارب �ل�ســخ�سية �أو للتعّمــق فــي فهــم �آر�ء 
وم��قف �لأفر�د في �لمجتمع �إذ ي�ســتطيع �لباحث، 
عن طريق �لمقابلة �أن يتعرف على �أفكار وم�ســاعر 
ووجهات نظر �لآخرين. بالإ�سافة �إلى ذلك، يمكن 
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للباحــث �أن يعيــد بنــاء �لأحــد�ث �لجتماعيــة مــن 
خــالل �لإجابــات �لتي يح�سل عليها في �لمقابالت 
�لفردية. وتعتمد هذه �لطريقة على بناء �لثقة بين 
�لباحــث و�لم�ســارك فــي �لبحــث مــن �أجــل �سمــان 

�لم�سد�قيــة و �لدقــة  فــي �لإجابــات. 

وهناك ن�عان من �لمقابالت: 

 ،)structured interview( لمقابلــة �لمنظمــة� -
حيــث يتــم �ســ�ؤ�ل �لم�ســارك �سل�ســلة مــن �لأ�ســئلة 
�لمعــّدة �ســلفًا. ويتلقــى جميــع �لم�ســاركين �لأ�ســئلة 
نف�ســها وبنف�ــش �لترتيــب و�لطريقــة. ويكــ�ن دور 
�لنــ�ع  هــذ�  طبيعــة  �أن  كمــا  محايــدً�،  �لباحــث 
ــة ل  ــئلة �لعقالني ــى �لأ�س ــز عل ــالت يرّك ــن �لمقاب م
محــددة  �لإجابــات  تكــ�ن  �أن  ويمكــن  �لعاطفيــة. 
�لأنمــاط م�ســبقًا )قــدر �سئيل في تنــ�ع �لإجابات(، 
�أو يمكــن �أي�ســًا ��ســتخد�م �لأ�ســئلة �لمفت�حــة �لتــي 
ت�سمح للم�سارك �لإجابة بالطريقة �لتي يريد، دون 

�س��بــط.   �أو  قيــ�د 

 semi-structured(، �لمنظمــة  غيــر  �لمقابلــة   -
interview) هــي مقابلــة غيــر مقننــة، ذ�ت �أ�ســئلة 

مفت�حــة وعميقــة. ويكــ�ن دور �لباحــث �أقــرب �إلــى 
دور مديــٍر للحــ��ر �أكثــر مــن مقابــل. هــذ� �لنــ�ع من 
�لمقابالت يمّكن �لباحث من فهم تفكير �لم�سارك 
و�سل�كه دون �إ�سقاط فر�سيات �لباحث �لم�سبقة �أو 
ت�سنيفاتــه عليــه، و�لتــي قد تحّد مــن �أق��ل وتفاعل 

�لم�سارك.

 :)Focus Group( الجماعي��ة  المقابل��ة   �
�لمقابلــة �لجماعيــة هــي �لمقابلــة �لتــي يعمــل فيهــا 

ــاركين فــي وقــت  �لباحــث مــع مجم�عــة مــن �لم�س
و�حــد. فــي هــذ� �لنــ�ع مــن �لمقابــالت يكــ�ن دور 
�لباحــث فيــه �إد�رة �لحــ��ر وت�ســهيله، وتك�ن مهمته 
ت�سجيل �لتفاعل �لذي يدور بين �لم�ساركين. وهذ� 
يتطلــب مهــار�ٍت فــي �إد�رة �لحــ��ر وت�جيه �لنقا�ــش 

فــي �ل�جهــة �لمــر�دة.

قــد تظهــر �لمقابلــة �لجماعيــة ج��نــب مــن �لحالــة 
�لمدرو�ســة ربمــا ل تظهــر فــي �أنــ��ع �لمقابــالت 
�لأخرى، وذلك نتيجة لما يعطيه �لتفاعل بين �آر�ء 

�لم�ســاركين. 

� الماحظ��ة: فــي طريقــة �لمالحظــة، يختلــف 
مقد�ر م�ســاركة �لباحث مع �أفر�د �لدر��ســة ح�ســب 
ــة �أن تعتمــد  ــة �لبحــث. فيمكــن للدر��س ــ�ع وطبيع ن
للفئــة  �لباحــث  فين�ســّم  بالم�ســاركة،  �لمالحظــة 
ــة. �أو يمكــن  ــاركها حياتهــا �لي�مي ــتهدفة وي�س �لم�س
للباحــث �أن يّتخــذ م�ســافًة مــن �لم�ســاركين ويلعــب 

دور �لمتفــرج خــالل فتــرة جمــع �لمعل�مــات. 

�أو  تكــ�ن كميــة ومنظمــة،  �أن  و�لمالحظــة يمكــن 
ن�عيــة وغيــر منظمــة:

- فــي �لمالحظــة �لكميــة يقــ�م �لباحــث بمالحظــة 
وجمــع �لمعل�مــات �لرقميــة عن طريــق �أدو�ت معّدة 
�ســلفًا )مثــاًل عــدد �لطــالب �لــذي يتفاعلــ�ن فــي 
�ل�ســف، عــدد �لنازحيــن �لذيــن يقطعــ�ن �لمعابــر 
�لحدودية، ح�ســاب �ل�قت �لم�ســتغرق لإتمام عملية 

عبــ�ر �لحــدود، �إلخ.(

تنظيًمــا  �أقــل  فهــي  �لن�عيــة  �لمالحظــة  �أمــا   -
ــاٍت  ــتخدم ت�سنيف ــك، �إذ �أن �لباحــث ل ي�س مــن ذل

ما هو البحث النوعي؟
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بــل ي�ســّجل مالحظاتــه  و�أنماًطــا محــددة �ســلًفا، 
ب�ســكل تلقائــي ومفتــ�ح، فيقــ�م بت�ســجيل �ل��قع كما 
يحــدث. و�لفكــرة �لأ�سا�ســية هنــا هــي �أن �لت�سنيف 
و�لت��سيــف �لــذي تتعر�ــش لــه �لمعل�مــات �لناتجــة 
�لمعل�مــات  بعــد جمــع  �ســتظهر  �لمالحظــة  عــن 
وتحليلهــا، بــدًل مــن �أن ُتفر�ــش علــى �لمعل�مات في 

�أثنــاء عمليــة �لمالحظــة.

ُيعتبــر   :(Content Analysis(:الوثائ��ق تحلي��ل   �
�لأ�سا�ســية  �لطــرق  �أحــد  �ل�ثائــق  وتحليــل  جمــع 
لل��ســ�ل للمعل�مــات فــي �لبحــث �لن�عــي، �إذ �أن 
تكــ�ن  �أن  يمكــن  �لحديثــة  �أو  �لتاريخيــة  �ل�ثائــق 
م�سدرً� مهمًا للبحث. وتتز�يد �أهمية هذه �لطريقة 
�لخ�سائ�ــش  مــن  �أ�سبــح  �لت�ثيــق  لأن  �لبحثيــة 
�لأ�سا�ســية للمجتمعات �لحديثة. وي�ســتطيع �لباحث 
مــن خــالل �ل�ثائــق �لم�جــ�دة در��ســة وتحليــل و�قٍع 
ل �إلى نتائج مهمة ومفيدة دون �لحاجة  ما، و�لت��سّ

ل�ســتخد�م �لبحــث �لميد�نــي.
كتابة اأ�شئلة المقابلة اأو اال�شتبيان  )))

)Interview Questionnaire or Survey(

هنــاك �س��بــط وقيــ�د يجــب علــى �لباحــث �ّتباعهــا 
في كتابة �أ�ســئلة �لمقابلة �أو �ل�ســتبيان، ومنها:

-  �ل��س�ح في �سياغة �ل�س�ؤ�ل

ــ�ؤ�ل �أطــ�ل  ــار: ل يجــب �أن يكــ�ن �أي �س -  �لخت�س
مــن �ســطر و�حــد، و ل يج�ز �أن يكــ�ن هناك مقّدمة 
لل�ســ�ؤ�ل �إذ �أن ذلــك يمكــن �أن ي�ؤّثــر علــى �إجابــة 

))) �لمقابلة للمنهجية �لن�عية و �ل�ستبيان للمنهجية �لكمية 

�لم�ســارك 

ــى  ــ�ؤ�ل: يجــب عل -  وجــ�د متغيــر و�حــد فــي كل �س
كل �ســ�ؤ�ل �أن يتنــاول جانــب )متغيــر( و�حــد مــن 
�لم��ســ�ع للحفــاظ علــى �لدقــة. ل يجــب �أن يكــ�ن 

هنــاك �أكثــر مــن �ســ�ؤ�ل فــي �ســ�ؤ�ل و�حــد. 

�لعامــة  بالأ�ســئلة  �ل�ســتبيان  يبــد�أ  مــا  عــادًة    -  
�أوًل قبــل �لدخــ�ل فــي �لتفا�سيــل و�لأ�ســئلة �لمتعّلقة 

مبا�ســرًة ب�ســ�ؤ�ل وفر�سيــات �لبحــث 

عندمــا يبــد�أ �لباحــث فــي كتابــة �أ�ســئلة �ل�ســتبيان 
�أو �لمقابلــة يجــب �أن يكــ�ن حري�ســًا علــى تقلي�ــش 
م�ســادر �لتاأثيــر علــى �إجابــة �لم�ســاركين. لــذ�، 
تعتبــر مرحلــة كتابة �لأ�ســئلة من �أكثر �لمر�حل دّقة 
و�سع�بــة. وهنــاك ثالثــة م�ســادر رئي�ســية يمكن �أن 

تاأّثــر علــى �لإجابــات، وهــي:  

�  تاأثي��ر �شياغ��ة ال�ش��وؤال واختي��ار المف��ردات 
كيفيــة  �أن  فــي  �ســك  ل   :)Wording Effect(
�سياغة �ل�ســ�ؤ�ل له تاأثير على �لإجابة. فالمفرد�ت 
ــارك  ــ�ؤ�ل يمكــن �أن تدفــع بالم�س ــي ننتقيهــا لل�س �لت
فــي �لبحــث لالإجابة في �تجاه معّين. وهذه م�ســكلة 
جّديــة، �إذ �أن �سياغــة �ل�ســ�ؤ�ل ممكن �أن تغّير نتائج 
ــم  ــاًل، ت ــة. فمث ــة بدّق ــن مدرو�س ــم تك ــث �إذ� ل �لبح
طرح �ل�س�ؤ�ل �لتالي على �لعينة نف�سها، وهنا نتائج 

�لإجابات: 

�أ( هــل تعتقــد �أن علــى �ل�ليــات �لمتحــدة �ل�ســماح 
بالخطابــات �لمعاديــة للديمقر�طية؟

- 21٪ من �لإجابات مع حرية �لخطاب



37

ب( هــل تعتقــد �أن علــى �ل�ليــات �لمتحــدة منــع 
�لخطابــات �لمعاديــة للديمقر�طيــة

-  39٪ من �لإجابات مع حرية �لخطاب

ومــن هنــا نــرى كيــف �أن �لمفــرد�ت �لتــى نختارهــا 
فــي �أ�ســئلتنا يمكــن �أن تاأّثر علــى �لإجابات. 

يمكــن  �ل�ســتبيانات  فــي  ذلــك،  �إلــى  �إ�سافــًة 
لالحتمــالت �لتــى نعطيهــا للم�ســارك فــي �لإجابات  
�أن تاأّثــر علــى خيــاره . ففــي �لمثــال �أدنــاه نــرى �أنــه 
�لإجابــة  تتــر�وح �حتمــالت  �لأولــى،  �لحالــة  فــي 
على �ســ�ؤ�ل »كم �ســاعة ت�ســاهد �لتلفاز ي�ميًا؟« بين 
�لن�ســف �ســاعة و�ل�ســاعة و�لن�ســف، ممــا يعطــي 
ر�ســالة غيــر مبا�ســرة للم�ســارك بــاأن هــذه �لمروحــة 
لم�ســاهدة  كمعــدل  »�لطبيعيــة«  هــي  �ل�قــت  مــن 
�لتلفــاز ي�ميــًا. ففــي هــذه �لحالــة، عــادًة مــا ُيجيــب 
معظــم �لم�ســاركين �أنهــم ي�ســاهدون �لتلفــاز ي�ميــًا 

بين �لن�سف �ل�ســاعة و�ل�ســاعة و�لن�سف )�إجابات 
�ل��ســط(. 

�لحتمــالت  �أن  فنــرى  �لثانيــة،  �لحالــة  فــي  �أمــا 
ت�حــي بــاأن معــدل �ل�قــت »�لطبيعــي« لم�ســاهدة 
�لتلفــاز ي�ميــًا هــ� بيــن �ل�ســاعة ون�سف و�ل�ســاعتين 
ون�ســف. وهنــا نجــد �أنه فــي حال �إعطاء �لم�ســارك 
ــة �لأولــى،  هــذه �لحتمــالت بــدل �حتمــالت �لحال
�ســيرتفع معــدل �ســاعات م�ســاهدة �لتلفــاز ي�ميــًا 
فــي �لإجابــات تلقائيــًا. وهــذ� �لرتفــاع يكــ�ن ناجمًا 
تحديــدً� عــن تاأثيــر �سياغــة �لحتمــالت، ولي�ــش 
بال�ســرورة �رتفاعــًا فعليــًا فــي �ســاعات م�ســاهدة 

�لتلفــاز. 

 

احتماالت االإجابة في الحالة2احتماالت االإجابة في الحالة1

 �أقل من �ساعة ون�سف �أقل من ن�سف �ساعة

 بين �ساعة ون�سف و�ساعتين بين ن�سف �ساعة و�ساعة

 بين �ساعتيتن و�ساعتين ون�سف بين �ساعة ول�ساعة ون�سف

 �أكثر من �ساعتين ون�سف �أكثر من �ساعة ون�سف

ما هو البحث النوعي؟
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� تاأثي��ر ترتي��ب ت�شل�ش��ل االأ�ش��ئلة اأو االإجاب��ات 
�لأ�ســئلة  �سياغــة  تاأّثــر  مثلمــا   :)Order Effect(
و�لإجابــات علــى نتيجــة �لبحث، كذلــك ي�ؤّثر ترتيب 
ت�سل�ســل �لأ�ســئلة و�لإجابــات علــى �لنتائــج. ففــي 
�لمثال �أدناه نرى �أن ترتيب �لأ�سئلة )من عامة �إلى 
خا�ســة، �أو �لعك�ــش( يمكــن �أن ياأّثــر علــى �لإجابــة. 
ــعيدً�  ــخ�سًا �س ــارك فــي �لبحــث �س ــاإذ� كان �لم�س ف
ن�ســبيًا ولكن يمر ببع�ش �لم�ساكل �لزوجية، فيمكن 
لترتيب �لأ�ســئلة �أن يغّير �إجاباته. فاإذ� �ســاألناه �أوًل 

عــن م�ســت�ى �ســعادته �لعامــة، يمكــن �أن يجيــب باأنه 
�ســعيد �أو حتــى �ســعيد جــدً�. �أمــا �إذ� بد�أنــا بال�ســ�ؤ�ل 
عن �ل�سعادة �لزوجية، فال�سلبية في �لإجابة ممكن 
�أن تاأّثــر علــى قيا�ســه ل�ســعادته �لعامــة لأنــه �ســيك�ن 
قد ُدفع للتفكير عن �لعالقة �لزوجية �سمن قيا�سه 

�لعامة.  لل�سعادة 

�شوؤال 1 : 
كيف ت�شف م�شتوى �شعادتك العامة؟

 �شوؤال 2: 
كيف ت�شف م�شتوى �شعادتك الزوجية؟

 �سعيد جدً� �سعيد جدً�

 �سعيد �سعيد

 غير �سعيد غير �سعيد

 غير �سعيد �أبدً� غير �سعيد �أبدً�

�شوؤال 3: 
كيف ت�شف م�شتوى �شعادتك الزوجية؟

 �شوؤال 2: 
كيف ت�شف م�شتوى �شعادتك العامة؟

 �سعيد جدً� �سعيد جدً�

 �سعيد �سعيد

 غير �سعيد غير �سعيد

 غير �سعيد �أبدً� غير �سعيد �أبدً�

 )Order Effect( مثال: ترتيب ت�سل�سل �لأ�سئلة
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كذلــك �لأمــر فــي ترتيــب ت�سل�ســل �لإجابــات )لي�ــش 
فقــط �لأ�ســئلة(. فــاإذ� بــد�أت �لحتمــالت �إيجابيــًا 

)�سعيد جدً�( �أو �سلبيًا )غير �سعيد �أبدً�( يمكن �أن 
ي�ؤّثــر ذلــك على خيار�ت �لم�ســاركين.

                         

�شوؤال 1 : 
كيف ت�شف م�شتوى �شعادتك العامة؟

 �شوؤال 2: 
كيف ت�شف م�شتوى �شعادتك العامة؟

 �سعيد جدً� �سعيد جدً�

 �سعيد �سعيد

 غير �سعيد غير �سعيد

 غير �سعيد �أبدً� غير �سعيد �أبدً�

االإجاب��ات  عل��ى  الباح��ث  تاأثي��ر   � 
علــى  يجــب  �أخيــرً�،   :)Researcher’s Effect(
�لباحــث �أن يفّكــر �أي�ســًا بتاأثيــره هــ� علــى �لإجابــات 
و�أن يحــاول تقلي�ســه. فمــن �لمعــروف �أن وجــ�د 
�لباحث له تاأثيرعلى طريقة �ختيار �لإجابات وعلى 
مــدى �سدقيــة �لمعل�مات �لمجم�عــة، �إذ �أن مظهر 
ــر  ــه يمكــن �أن تاأّث �لباحــث و طريقــة تقديمــه لنف�س
على �لإجابات وكيفية تفاعل �لم�ساركين مع �أ�سئلة 
�لبحث. وعادًة ما يجيب �لم�سارك�ن على ح�سب ما 
يعتقدون �أن �لباحث يريد �أن ي�ســمع، �أو على ح�ســب 
ما ه� مقب�ل �جتماعيًا، ولي�ــش بال�سرورة �أن تك�ن 
هذه �لإجابات تعك�ش �لحقيقة. ومن هنا �أهمية �أن 
يحاول �لباحث �أن ياأّكد على عدم وج�د حكم قيمة 
علــى �لم�ســاركين، وعلــى �ســرورة �إعطــاء �لإجابــة 
�لأقــرب �إلــى �لحقيقــة ولي�ــش �إلــى مــا هــ� يتنا�ســب 
كان  �إذ�  فمثــاًل،  �لمجتمــع.  قيــم  مــع  بال�ســرورة 
م��س�ع �لبحث عن �لعالقات �لجن�سية قبل �لزو�ج 

ــق �لعمــل  ــي فري ــة، وكان ف ــات �لعربي ــي �لمجتمع ف
باحثتيــن: و�حــدة محّجبــة و�أخــرى ترتــدي ف�ســتانًا 
ق�سيــرً�، يكــ�ن هنــاك �حتمــال كبيــر �أن ي�ؤّثــر ذلــك 
علــى �لإجابــات �لتــي �ســتجمعها كل باحثــة. فيمكــن 
للبا�ــش �لباحثــة �أن يحــّث �لم�ســاركين علــى �لإجابــة 
فــي �تجــاه معّيــن »لإر�ساء« �لباحثة �أو للتجان�ــش مع 

�لقيــم �لطاغيــة فــي �لمجتمع.   

تحليل البيانات

تنتهــي مرحلــة جمــع �لبيانــات عــادًة بكــم كبيــر 
ومتنــ�ع مــن �لبيانــات، ت�ســمل ن�س��ــش �لمقابالت، 
�لمبدئيــة  و�لتعليقــات  �لميد�نيــة  و�لمالحظــات 
عليهــا، بالإ�سافــة �إلــى وثائــق متن�عــة كثيــرة تتعلــق 
تحليــل  �أن  وهلــة  لأول  ويبــدو  �لبحــث.  بم��ســ�ع 
�لمــ��د �لمجم�عــة وتف�ســيرها و��ســتخر�ج معانيهــا 
�أمــٌر �ســاق. وكثيــًر� مــا يجد �لباحث نف�ســه في حالة 
�إحبــاط �أمــام هــذ� �لكــم �لهائــل من �لبيانــات. لكن 

ما هو البحث النوعي؟

  مثال: ترتيب ت�سل�سل �لإجابات
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مــع �لخبــرة، ت�سبــح �لثــروة �لمعل�ماتيــة م�ســدًر� 
لالإبــد�ع و�لتعّمــق فــي �لتحليــل.

ترتيبهــا  �لبيانــات  تحليــل  مرحلــة  وتت�سمــن 
معهــا  �لتعامــل  يمكــن  وحــد�ت  �إلــى  وتق�ســيمها 
�أنمــاط  عــن  بحًثــًا   )synthesize( وتركيبهــا 
)patterns( و�أن�ســاق لكت�ســاف مــا هــ� �لمهــم ومــا 
يمكــن �أن ُي�ســتفاد منــه مــن تلــك �لبيانــات. وهنــاك 
�لبيانــات  لتحليــل  �ّتباعهــا  يجــب  خطــ��ت  �ســتة 
�لبيانــات،  تنظيــم  �لمقابــالت،  تفريــغ  �لن�عيــة: 
تحديــد  �لبيانــات،  ت�ســجيل  �لبيانــات،  ت�سنيــف 

�لنتائــج.  مــن  و�لتحقــق  و�لأنمــاط،  �لأن�ســاق 

 :)Transcribing( المقاب��ات  تفري��غ   / كتاب��ة   �
مــن �لمهــم جــدً� �أن تكــ�ن �لمقابــالت مكت�بــة مــن 
�أجــل ت�ســهيل عمليــة �لتحليــل. و�إذ� كانــت �لمقابلــة 
م�ســّجلة، يمكــن تفريــغ وكتابــة �لأجــز�ء �لمهّمــة 

و�لمرتبطــة مبا�ســرة بالبحــث فقــط.

يكــ�ن  �لمرحلــة  هــذه  فــي  البيان��ات:  تنظي��م   �
لدى �لباحث كٌم كبير من �لبيانات، ما بين مقابلة 
ومالحظة ووثائق وغير ذلك. كما �أن لديه كًما من 
�لملح�ظــات �لأوليــة �لتــي �ســّجلها فــي �أثنــاء جمــع 
ــم  ــى تنظي ــاج �إل �لمعل�مــات. هــذه �لمعل�مــات تحت
ــريع،  ــكل �س ــى �لرجــ�ع لهــا ب�س ــاعد عل وترتيــب ي�س

وعلــى �لتعامــل معهــا ب�ســكل ي�ســّهل تحليلهــا

ولي�ــش هنــاك نمــط تنظيم و�حد، بــل يمكن للباحث 
ــًبا،  ــر�ه منا�س ــذي ي ــكل �ل ــات بال�س ــم �لبيان �أن ينّظ
فيمكــن ت�سنيفهــا ح�ســب طريقــة جمــع �لمعل�مــات 
ويمكــن  �ل�ثائــق(،  �أو  �لمقابلــة  �أو  )�لمالحظــة 
ت�سنيفهــا علــى ح�ســب �لأفــر�د �لذين �أجــري معهم 
�لبحــث، �أو غيــر ذلــك بمــا يــر�ه �لباحــث مالئًمــا له 

ولالأ�ســل�ب �لــذي �ســينتهجه فــي �لتحليــل. 

ــدوي، عــن  ــكل ي ــم ب�س ــم هــذ� �لتنظي ويمكــن �أن يت
طريــق و�سعهــا فــي ملفــات، �أو يمكــن �ل�ســتفادة 
مــن �لبر�مــج �لآليــة فــي ت�سنيفهــا وفهر�ســتها علــى 
للبحــث  مخ�س�ســة  بر�مــج  وهنــاك  �لكمبي�تــر. 
�لن�عــي ت�ســاعد علــى عمليــات تنظيــم �لبيانــات 

 NVIVO مثــل  وتحليلهــا، 

� ت�شني��ف البيان��ات )Coding(: فــي �لقــر�ءة 
�لأوليــة للبيانــات يبــد�أ �لباحــث فــي ت�ســجيل نظــام 
ت�سنيــف ي�ســاعده �أثنــاء �لتحليــل. وهــذ� �لنــ�ع مــن 
�لت�سنيف ه� عبارة عن �إعطاء عناوين للمعل�مات 

�لتــي تحت�يهــا �لبيانــات �لمجم�عــة.

لتلــك  ��ســًما  �أو  عن��ًنــا  يكــ�ن  �لت�سنيــف  فهــذ� 
�لجزئيــات �لتــي يــرى �لباحــث �أنهــا ذ�ت معنــى فــي 
بحثــه. وُتعتبــر �أ�ســئلة �لبحــث عامــاًل �أ�سا�ســيًا فــي 
تحديــد وت�جيــه نظــام �لت�سنيــف �إذ �أن �لباحــث 
يطــ�ر �أ�ســئلة �لبحث علــى �س�ء �لم���سيع و�لع��مل 

�لمهمــة لبحثــه. 

�  ت�ش��جيل البيان��ات: بعــد مرحلــة �لت�سنيــف، 
يجــب علــى �لباحــث �أن يعيــد قــر�ءة �لبيانــات و�أن 
ي�ســّجل مالحظاتــه بعــد �أن ��ســتقر فــي ذهنــه هيكل 
�أعطــى  �أن  بعــد  �أي  �لت�سنيفــي،  �لنظــام  لهــذ� 
ــر مــن  ــج لكثي ــ�ع �لُمعال ــ�ء �لم��س ــى �س ــا عل عن��ًن
جزئيــات �لبيانــات �لتــي لديــه، وبــد�أت تظهــر لديــه 
نقــاط تمّثــل معالــم و�إن كانــت غيــر و��سحــة تمامــًا 
ــد  ــم تكــن ظاهــرة عن ــة �لتكــ�ن، ل ــاٍن فــي بد�ي لمع

ــي للمعل�مــات.  �لجمــع �لأول
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�أ�ســئلة  �ســكل  علــى  �لمالحظــات  هــذه  وتكــ�ن 
تــ�ؤدي �إلــى مزيــد مــن �لبحــث �ســ��ء فــي �لمعل�مــات 
�لمت�فــرة �أو للبحــث عن معل�مــات �إ�سافية، �أو على 
�ســكل ت�ســجيل عالقــات بيــن �لفئــات �لتــي ُو�سعــت، 

لكنهــا تحتــاج �إلــى تحّقــق.

�كت�ســاف  �حتمــال  ز�د  �لقــر�ءة  تكــّررت  وكلمــا 
�ســيء جديــد فــي �لبيانــات، ولذ� فــاإن �لباحث يجب 
ــه ول يكتفــي بقــر�ءة �أو  ــر مــن قــر�ءة بيانات �أن يكّث
قر�ءتيــن. فكلمــا كثــرت �لأ�ســئلة دون �إجابــات �أو 
تعــّذر بنــاء نظــام ت�سنيفــي جيــد كان ذلــك م�ؤ�ســًر� 
علــى نق�ــش �لعينــة و�لحاجــة لمزيــد مــن �لبيانات .

 Trends( واالأنم��اط  االأن�ش��اق  تحدي��د   �
�لأن�ســاق  تحديــد   :)and Depicting Patterns

و�لأنمــاط نــ�ع مــن �لت�سنيــف، لكنــه يكــ�ن علــى 
م�ســت�ى �أعلــى مــن �لتجريــد، ولــذ� قد ي�ســميه بع�ش 
 ،axial coding �لمحــ�ري  �لت�سنيــف  �لباحثيــن 
لأنــه يجعــل �لفئــات تــدور علــى محــ�ر و�حــد، وقــد 
 ،coding families  ي�سميه �آخرون �أُ�َسر �لت�سنيف
لأنــه يجمــع عــدًد� مــن �لفئــات فــي �أ�ســرة و�حــدة. 
ــل  ــي مقاب ــتنتاجي )ف ــف �ل�س ــمى �لت�سني ــد ُي�س وق

ــف �ل��سفــي(. �لت�سني

 فبعــد �أن يتــّم �لت�سنيــف �لمفتــ�ح، ويتــّم و�ســع 
�لمالحظــات عليــه تعاد قــر�ءة �لبيانات �لم�سنفة، 
ــكل �أنمــاط  ــى �س ــات مــرة �أخــرى عل لت�سنيــف �لفئ
و�أن�ســاق فــي م�ســت�ى تجريــدي �أعلى مــن �لت�سنيف 
�لمفتــ�ح �لــذي هــ� عبــارة عــن عناويــن لجزيئــات 

�لمعل�مــات. 

وهــذ� �لنــ�ع من �لت�سنيف يحتــاج �إلى تفكير عميق 
وقــر�ءة متاأنيــة، لإيجــاد عالقــات وعمــل مقارنــات 
بيــن مجم�عــات �لبيانــات، بحيــث يحــدد �لباحــث 
مــا �لأنمــاط و�لأن�ســاق �لتــي تكّ�نــت مــن ت�سنيــف 
�لبيانــات، ويبــد�أ فــي �ســم بع�سهــا و�لمقارنــة بيــن 

تلــك �لأن�ســاق و�لأنمــاط.

 :)Cross-Checking( النتائ��ج   م��ن  التحق��ق   �
ويمكــن للباحــث فــي نهايــة مرحلــة �لتحليــل �لعــ�دة 
�إلى �لدر��سات �ل�سابقة للتحقق من نتائج در��سته. 
وعلــى عك�ــش �أ�ســل�ب �لبحث �لكمي، يجــب �أن يك�ن 
�لتركيز على �لدر��ســات �ل�ســابقة في هذه �لمرحلة 
ولي�ــش في بد�ية �لبحث )حيث يق�م �لبحث �لكمي 
باختيــار �لفر�سيــات(. و�لتحقــُق من هــذه �لمرحلة 
لي�ــش مثــل �لتحقــق فــي �لبحــث �لكمي، حيــث يدخل 
�لباحث بفر�سيات يريد �أن يختبرها، فالفر�سيات 
فــي �لبحــث �لن�عي تخرج عــادًة من عملية �لتحليل 
متد�خلــة  عمليــة  �لتحليــل  وعمليــة  قبلــه.  ولي�ــش 
�لمر�حل، وت�ســتمر �إلى �آخر لحظة في كتابة تقرير 

�لبحث.

اأخطاء �شائعة في �شياغة نتائج البحث النوعي

�لأخطــاء  فــي  �ل�قــ�ع  عــدم  �إلــى  �لتنّبــه  ويجــب 
�ل�سائعة �لثالث عند �سياغة نتائج �لبحث �لن�عي: 

�  ا�ش��تعمال الن�ش��ب المئوي��ة: ل ي�ســّح ��ســتخد�م 
�لن�ســب �لمئ�ية عند مناق�ســة نتائج �لبحث �لن�عي 
لأن �لعينة �لتي ي�ستخدمها هذ� �لن�ع من �لأبحاث 

ما هو البحث النوعي؟
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تك�ن عادًة �سغيرة وغير ممثلة. 

�  التعمي��م: ل يجــب �لتعميــم عنــد كتابــة نتائــج 

�لبحــث �لن�عــي لأن �لعينــة �ل�سغيــرة ل تمثــل عامة 
�لمجتمع. 

�لأخطــاء  مــن  التحدي��ات:  مناق�ش��ة  ع��دم    �
�ل�ســائعة فــي كتابــة �لدر��ســات �لبحثيــة هــي عــدم 
مناق�سة �لتحديات �لتي يمكن �أن ت�ؤثر على �لنتائج 
�أو �لتحليل. فيجب على �لباحث �أن يخ�س�ش فقرة 

فــي در��ســته يناق�ــش فيهــا �لتحديــات و �لع��ئــق. 
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خ�شائ�ص البحث الكمي

يعتمــد �لبحــث �لكمــي علــى جمــع وتن�ســيق معل�مات 
حقائــق  �أو  وقيا�ســها  ح�ســابها  يمكــن  وحقائــق 
�جتماعيــة يمكــن تح�يلهــا �إلــى �أرقــام و�إح�ســاء�ت 
وبيانــات ر�ســ�مية. ويرتكــز هــذ� �لن�ع مــن �لأبحاث 
علــى قيا�ــش �لآر�ء عبــر �لم�ســح �أو �ل�ســتبيان، �أو 
قيا�ــش �ل�ســل�ك عبــر �لمالحظــة وجمــع �لمعل�مــات 
�لم�سّجلة.  وللبحث �لكمي �أهمية خا�سة للدر��سات 
بالت�س�يــت  �لمتعلقــة  للدر��ســات  �أو  �ل�ســكانية 

ــام. ــي �أو �لجتماعــي �لع ــل�ك �ل�سيا�س و�ل�س

ما هي فر�شيات البحث؟

يرتكــز �لبحــث �لعلمــي �لكمــي على منهجيــة �ختبار 
وتعتبــر   .)Hypothesis Testing( �لفر�سيــات 
ــف  ــ�ؤ ي�س ــن �أو زعــم �أو تنب ــة تخمي ــة بمثاب �لفر�سي
متغيــر�ت  بيــن  �لمت�ّقعــة  �أو  �لمحتملــة  �لعالقــة 
�لبحــث. لــذ� يمكــن �لقــ�ل �أن �لفر�سيــة �لعلميــة 
ــ�ؤ�ل بحــث يمكــن �ختبــاره  هــي تف�ســير محتمــل ل�س
بطريقــة �إح�سائيــة. وعــادًة مــا يكــ�ن هنــاك �أكثــر 
ــي،  ــي �لكم ــث �لعلم ــي �لبح ــدة ف ــة و�ح ــن فر�سي م
ويقــ�م �لباحــث باختبــار هــذه �لفر�سيــات ��ســتنادً� 
للمعل�مــات و�لبيانــات �لمجم�عــة. لــ� فر�سنــا مثاًل 
ــبة �لر�ســ�ب فــي �لمتحانــات �لر�ســمية فــي  �أن ن�س
لبنــان �رتفعــت ب�ســكل ملفــت هــذه �ل�ســنة، و�أر�د 
�لباحثــ�ن تحليــل هــذه �لظاهرة. يمكــن للفر�سيات 
�أن تنظــر �إلــى �لعالقــة مــا بيــن متغير�ت عــّدة، بناًء 
علــى �لنظريــات و�لتحاليــل �لمطروحــة م�ســبقًا. 
مثــاًل يمكــن �ختبــار تاأثيــر عــدد �ســاعات �لدر��ســة، 
�أو �سع�بــة �لمتحانــات، �أو كفــاءة �لمدر�ســين، �أو 

�ل��سع �ل�سيا�سي )حرب �أم �سلم(، �إلخ. على نتائج 
�لمتحانــات. 

وت�ســمل �لفر�سيــة عــادًة متغّيَريــن �أ�سا�ســيَين )ل 
�أكثر(:

 )independent variable( لمتغّيــر �لم�ســتقل� -
وهــ� �لُم�ســبب �أو �لُماأّثــر. فمثــاًل عنــد در��ســة نتائــج 
�لمتحانــات يمكــن للمتغيــر �لم�ســتقل �أن يك�ن عدد 

�ساعات �لدر��سة

 )dependent variable( �لتابــع  �لمتغّيــر   -
وهــ� �لــذي يتاأثــر بالمتغيــر �لم�ســتقل ويكــ�ن ناتجــًا 

عنــه، مثــل نتيجــة �لمتحانــات �لر�ســمية. 

ويمكــن للمتغّيــر �لم�ســتقل فــي بحــث معّيــن �أن يك�ن 
ه� �لمتغير �لتابع في بحث �آخر. 

ما هي فوائد الفر�شيات؟

ومن ف��ئد �لفر�سيات �أنها ت�ساعد على:

-  تحديد �أبعاد �لم�سكلة �لبحثية ب�سكل دقيق

- تنظيــم �لبحــث �إذ �أن �لفر�سيــات تمّثــل �لقاعــدة 
�لأ�سا�سية لم��س�ع �لبحث

و�لنظريــات  �لبحــث  �ســ�ؤ�ل  بيــن  �لربــط   -
حــة و لمطر �

�لمالحظــات  نــ�ع  فــي  �لباحــث  ت�جيــه   -
�ل�ســتبيانية و�لأ�ســئلة  و�لإجــر�ء�ت 

- ت�جيــه �لباحــث فــي تحليــل �لنتائــج و تف�ســير 
�لظ��هــر ب�ســكل علمــي
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�لمنا�ســبة  �لإح�سائيــة  �لأ�ســاليب  �ختيــار   -
�لبحــث متغيــر�ت  بيــن  �لعالقــات  لختبــار 

الفر�شية ال�شفرية والفر�شية البديلة

تت�سّمن �لأبحاث �لكمية ن�عين من �لفر�سيات: 

 :)Null Hypothesis( ال�شفري��ة الفر�شي��ة   �
هــي �لفر�سيــة �لتــي تعتبر �أن ل عالقــة بين �لمتغّير 
ــر �لتابــع. مثــاًل تعتبــر �لفر�سيــة  �لم�ســتقل و�لمتغّي
�ل�سفريــة �أن ل عالقــة بيــن عدد �ســاعات �لدر��ســة 

و�لنتيجــة في �لمتحان.

 Alternative( البديل��ة  الفر�شي��ة  اأم��ا    �
Hypothesis(: فهــي فر�سيــة �لبحــث �لتــي تعتبــر 
�أن هنــاك عالقــة بيــن �لمتغّيــر �لم�ســتقل و �لمتغّيــر 
ــة �أن نتيجــة  �لتابــع. فمثــاًل تعتبــر �لفر�سيــة �لبديل
�لمتحــان مخ�لــة لالرتفــاع مــع زيادة عدد �ســاعات 

�لدر��ســة  لالمتحــان. 

�لفر�سيــة  �ختبــار  علــى  �لكمــي  �لمنهــج  ويعتمــد 
�ل�سفريــة ومحاولة نق�سها. ويق�م �لمنطق �لعلمي 
على نق�ش �لفر�سيات ل تثبيتها وذلك لأن �لمعرفة 
�لعلميــة هــي معرفــة دقيقــة ولكن لي�ســت مطلقة )ل 
ي�جد حقيقة 100٪ في �لعلم( نظرً� �إلى �أن هناك 

د�ئمــًا هام�ــش خطاأ فــي �لبحث �لعلمي. 

خ�شائ�ص الفر�شيات 

يجب على �لفر�سية �أن تك�ن:

تكــ�ن  �أن  فر�سيــة  كل  علــى  يجــب  مح��ددة:    �
محــددة وتختبــر �لعالقــة بيــن متغّيــر م�ســتقل و�حد 
)ل �أكثر( و�لمتغير �لتابع. لذ� ل يمكن للفر�سيات 
�لعلميــة �أن تنظــر �إلــى عالقــة �أكثــر مــن متغيــر فــي 

وقت و�حد. مثاًل، ل يمكن �عتبار �لفر�سية �لتالية 
فر�سيــة علميــة �إذ �أنها غيــر محددة و تت�سمن �أكثر 

مــن متغّير: 

�لأجهــزة  و�أهميــة  �ل�ســ�ري  �للجــ�ء  بحكــم   -
�لإلكترونيــة للت���ســل مع �لعائلــة و�لأ�سدقاء، ينفق 
�ل�س�ري�ن �لي�م �أكثر من �ل�سابق على هذه �لأجهزة 

هنــاك فــي هــذه �لفر�سيــة �أكثــر مــن متغّيــر م�ســتقل 
و�حــد )تاأثير �للجــ�ء، و�أهمية �لأجهزة �لإلكترونية 
للت���ســل(، و�ل�سياغــة غيــر محــددة ودقيقــة �إذ �أن 
عبــارة »�أكثــر مــن �ل�ســابق« ف�سفا�ســة وغيــر قابلــة 

للقيا�ش.

�  دقيق��ة وقابل��ة للقيا���ص: يجــب علــى �لفر�سيــة 
�أن تكــ�ن دقيقــة فــي و�سفهــا للعالقــة بيــن �لمتغّيــر 
�لتابــع و�لمتغيــر �لم�ســتقل. ويجــب تجّنب ��ســتعمال 
عبــار�ت غيــر دقيقــة وو��سحــة. مثــاًل، �إذ� كانــت 

�لفر�سيــة هــي �لتاليــة:

- ينفق �ل�س�ري�ن كثيرً� على �لأجهزة �لإلكترونية .

ــًا ي�سعــب  ــا �أي�س ــر«؟ هن ــ� »كثي ــف يقا�ــش مــا ه كي
قيا�ــش �لمتغّيــر �إذ �أن �لفر�سيــة غيــر دقيقــة وغيــر 
قابلــة للقيا�ــش ب�ســكل علمي. كذلــك �لأمر للفر�سية 

�لتالية:

- ينفــق �ل�ســ�ري�ن علــى �لأجهــزة �لإلكترونيــة �أكثــر 
من �ل�سابق.

ما هو البحث الكمي؟
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مــا هــ� »�ل�ســابق«؟ هــل ه� �ل�ســهر �لفائت �أم �ل�ســنة 
�لفائتــة �أم �لعقــد �لفائت؟ يمكــن لالإجابة �أن تتغّير 
كليــًا ح�ســب �لفتــرة �لزمنيــة �لتــي نعتمدهــا لقيا�ــش 
»�ل�ســابق«. فهــذه �لفر�سيــة غيــر محــددة وغيــر 

دقيقة.

�  قابل��ة للنق���ص: يقــ�ل �لفيل�ســ�ف كارل ب�بــر 
)2005( �إن �لمعرفــة �لعلميــة هــي �لمعرفــة �لقابلة 
للنق�ــش �إذ �أن �لعلــم ل يعالــج حقائق م�ث�قة ٪100 
بــل يطــرح معرفــة جديــدة مــع هام�ــش للخطــاأ ممــا 
ي�سمح للتقّدم في �لمعرفة و�لعلم. مثاًل �لبحث في 
وجــ�د حيــاة علــى ك�كــب �لأر�ــش لي�ــش ببحــث علمي 
لأن ذلــك معرفــة حتميــة، �إنمــا �لبحــث فــي وجــ�د 
حيــاة علــى �لك��كــب �لأخــرى هــ� بحــث يحتــاج �إلــى 

منهــج علمــي لكت�ســافه �أو �إنــكاره. 

عاق��ة  ال  اجتماعي��ة  بظاه��رة  متعّلق��ة   �
�ش��خ�شية: يجــب علــى �لفر�سيــة �أن تعك�ــش نمــط 
�أو عالقــة �جتماعيــة عامــة ولي�ــش عالقــة �ســخ�سية 
كانــت  �إذ�  لــذ�،  معّينيــن.  �أفــر�د  بيــن  �أو عالقــة 

�لفر�سيــة هــي �لتاليــة:

مــن  �أكثــر  �لإلكترونيــة  �لأجهــزة  علــى  �أنفــق   -
جــاري.

 فهــذه فر�سيــة قابلــة للقيا�ــش و�لختبــار و�لنق�ــش، 
ــ�م  ــة فــي عل ــة لدر��س ــة علمي ولكنهــا لي�ســت فر�سي
�لجتمــاع �إذ �أنهــا ل ت�سيــف �ســيئًا علــى معرفتنــا 

ــع.  بالمجتم

تمرين: 

اختر الفر�شية ال�شحيحة:

 ينفق �ل�س�ري�ن كثيرً� على �لأجهزة �لإلكترونية 

 �أنفق على �لإلكترونيات �أكثر من جاري �لتركي 

�لأ�سدقــاء،  و  �لعائلــة  مــع  للت���ســل  �لإلكترونيــة  �لأجهــزة  �أهميــة  و  �ل�ســ�ري  �للجــ�ء  بحكــم    
      ينفق �ل�س�ري�ن �لي�م عليها �أكثر من �ل�سابق 

 ينفق �ل�س�ري�ن على �لأجهزة �لإلكترونية �أكثر من �ل�سابق 

 ينفق �ل�س�ري�ن على �لأجهزة �لإلكترونية �أكثر من �لأتر�ك
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�لفر�سيــة �لأخيــرة هــي �لإجابة �ل�سحيحــة �إذ �أنها 
محددة، تربط بين تابع م�ستقل و�حد )�لجن�سية( 
ومتغيــر تابــع )�لإنفاق على �لأجهزة �لإلكترونية (. 
كما �أن هذه �لفر�سية دقيقة وقابلة للقيا�ــش وقابلة 

للنق�ش.  

المتغير الكمي والنوعي

هنــاك �أربعــة �أنــ��ع مــن �لمتغيــر�ت �لتــي يمكــن 
ــتخد�مها فــي �لبحــث �لعلمــي:  ��س

 :)numerical(الع��ددي  / الكم��ي  المتغي��ر    �
مثــاًل �لعمــر، �ل�ســعر، عــدد �لمظاهــر�ت، �لخ.

 :)categorical( المتغي��ر النوع��ي / الفئ��وي �
ــي  ــية )�ألمان ــى(، �لجن�س ــاًل �لجندر)ذكــر / �أنث مث
/ فرن�ســي / بريطانــي(، �لــخ. وهنــاك ن�عيــن مــن 

�لمتغيــر�ت �لن�عيــة:

�  المتغي��ر النوع��ي القاط��ع)nominal(: وهــ� 
متغيــر ن�عــي ل تر�تبــي، مثــل: �لجنــدر �أو �لجن�ســية 
�إذ �أن ل هرمية �أو تر�تبية في هذه �لفئات. فيمكن 
�أن تكــ�ن �لإجابــات علــى متغيــر �لجن�ســية مطروحة 
بال�ســكل �لتالــي: )�ألمانــي / فرن�ســي / بريطانــي(، 
ــر  ــي( دون �أن ي�ؤث ــي / �ألمان ــي / بريطان �أو )فرن�س

علــى نتيجــة �لبحث. 

�  المتغي��ر النوع��ي التراتب��ي )ordinal(: وهــ� 
متغيــر ن�عــي تر�تبي يخ�سع لهرمية محددة، مثاًل: 
�لمتغيــر�ت �لمتعلقــة بالــر�أي، وتاأتــي �لإجابات على 
�لنحــ� �لتالــي: )�أو�فــق ب�ســدة، �أو�فــق، ل �أو�فــق، ل 
�أو�فق �أبدً�( و ل يمكن تغيير تر�تبية هذه �لإجابات.  

�أنــ��ع �لإح�ســاء�ت  �لمتغيــر�ت علــى  نــ�ع  وي�ؤّثــر 
�لتــي يمكــن ��ســتخد�مها فــي تحليــل �لبيانــات))). 

اال�ش��تنتاجية  اأو  التو�شيفي��ة  االإح�ش��اءات 
)Inferential vs. Descriptive Statistics(

هناك ن�عان �أ�سا�سيان من �لإح�ساء�ت))):

�  االإح�ش��اءات الو�شفي��ة: �ل��ســف يمكــن �أن يتــم 
باأ�ساليب متن�عة فهناك �ل��سف بال�س�رة )�لر�سم 
�لبيانــي، �لر�ســم بالنقــاط، �لأعمــدة، �لمنحنيــات، 
�لقطاعــات �لد�ئريــة( وهنــاك �ل��ســف بالرقــم 
�أي و�ســف مجم�عــة مــن �لبيانــات بالأرقــام �ســ��ء 
للتمّركــز حــ�ل قيمــة معينة )�لنزعــة �لمركزية( �أو 

�لختــالف حــ�ل قيمــة معينة )�لت�ســتت( . 

بفح�ــش  متعلقــة  اال�ش��تنتاجية:  االإح�ش��اءات    �

)�ســببية  ببع�سهــا  �لمتغيــر�ت  وعالقــة  فر�سيــة 
�لنحــد�ر  تحليــل  علــى  يعتمــد  و  �رتبــاط(  �أو 

)regression (

ــى �لمر�جــع  ــا، لكــن يمكــن �لنظــر �إل )))    لــن ندخــل فــي �لتفا�سيــل هن
�لمقترحــة فــي نهايــة هــذ� �لدليل للح�ســ�ل على معل�مات �أكثــر ح�ل �أن��ع 

�لإح�ســاء�ت وطــرق ��ســتعمالها فــي �لعلــ�م �لجتماعيــة 
)))  للمزيــد مــن �لمعل�مــات حــ�ل �أنــ��ع �لإح�ســاء�ت �لم�ســتخدمة فــي 

�لبحــث �لعلمــي �نظــر �لــى �لمر�جــع �لتالية:

Agresti and Finlay ,(2008( Aron et al(2010( 

ما هو البحث الكمي؟
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غالبــًا مــا يــ�ّد �لباحــث تقديــم �أكثــر مــن مجــرد 
ــات  ــة مــن خــالل �لبيان ــف للظاهــرة �لمدرو�س و�س
�لمجم�عــة فيحــاول �ل�ســتدلل، �أو تف�ســير �لعالقــة 
بيــن متغيريــن، عــن طريــق �لتفتي�ــش عــن �رتبــاٍط 
�أو �ســببية. وهــذ� �أمــر �ســاق وغيــر �ســهل فــي �لعلــ�م 
�لجتماعية �إذ �أنه من �لنادر �أن ي�جد �ســبب و�حد 
لظاهرة معينة. وغالبًا ما يك�ن هناك �أ�سباب عدة 
متد�خلــة ي�سعــب تفكيكهــا. لــذ� يجــب �لتمييــز مــا 

بيــن �لرتبــاط و�ل�ســببية. 

بيــن  �لكثيــر مــن �لأحيــان يكــ�ن �لرتبــاط  وفــي 
متغيريــن فــي �لمجتمــع �رتباطــًا وهميــًا، ويكــ�ن 
ــاًل،  ــن. فمث ــم بالمتغيري ــث يتحّك ــر ثال ــاك متغي هن
يالحــظ �لباحــث مــن خــالل �لبيانــات �لإح�سائيــة 
�لمت�ّفــرة �أن ن�ســبة ��ســتهالك �لب�ظــة ترتفــع مــع 
�رتفــاع عــدد �ل�ســياح، في�ســتخل�ش �أن هناك عالقة 
�رتباط بين ��ســتهالك �لب�ظة و�ل�ســياحة. لكن، ل� 
تعّمــق �لباحــث �أكثــر فــي �لدر��ســة �ســيجد �أن �ســبب 
�رتفاع ��ستهالك �لب�ظة لي�ش �زدياد �ل�سّياح ولكن 
بب�ســاطة ه� �لطق�ــش �لحار. و�لطق�ــش �لحار �أي�سًا 
هــ� �ل�ســبب ور�ء �أخــذ �لإجــازة �ل�سيفيــة و �زديــاد 
عــدد �ل�ســياح. بالتالــي ي�سبــح �لطق�ــش هــ� �لمتغير 
�لثابــت وهــ� �لم�ســبب للتغّيــر فــي ��ســتهالك �لب�ظة 
و�أخــذ �لإجــازة. �أمــا �لعالقــة �ل�ســطحية �لظاهــرة 
و�ل�ســياحة فهــي عالقــة  �لب�ظــة  ��ســتهالك  بيــن 

وهميــة ولي�ســت �ســببية.  

)Causation( شروط ال�شببية�

هناك 5 �سروط �أ�سا�سية ل�ج�د �سببية:

� ارتب��اط: يجــب �أن يكــ�ن هنــاك �رتبــاط بيــن 
�لمتغيريــن. مثــاًل، في �أحد �لمقــالت �ل�سادرة في 
�سحيفــة �أمريكيــة، يقــ�ل �لكاتب �أن در��ســة جديدة 
ــة  ــر عر�س ــ�ن �أكث ــيار�ت �لحمــر�ء �لل ت�ؤكــد �أن �ل�س
لحــ��دث �ل�ســير مقارنــة مــع غيرهــا مــن �لألــ��ن. 
علــى �لرغــم مــن �أنــه يمكــن �أن يكــ�ن عــدد حــ��دث 
ــنة معّينــة هــ� �لأعلــى،  ــيار�ت �لحمــر�ء فــي �س �ل�س
لكــن ذلــك ل يعنــي �أن هنــاك �ســببية �إذ �نــه ل ي�جد 
�رتبــاط بيــن لــ�ن �ل�ســيارة و �إمكانية حــدوث حادث 

ت�ســادم مــروري.    

� يج��ب اأن ال تك��ون العاق��ة وهمي��ة: مثــاًل يكثــر 
�لحديــث عــن �لعالقــة بين �لف�سل )عادة �ل�ســتاء( 
ون�ســبة �لنتحــار، ولكــن فــي �لحقيقــة هــذه �لعالقــة 
وهمية �إذ �أن �لمتغير �لم�سبب لي�ش »�لف�سل« و�إنما 

�لمتدنية.   �لحر�رة 

� عل��ى النتيج��ة اأن ت�ش��بق ال�ش��بب: �لت�سل�ســل فــي 
�ل�قــت عامــل �أ�سا�ســي فــي تحديــد �ل�ســببية. فعنــد 
وجــ�د �لظاهــرة قبــل �ل�ســبب، ل يمكــن �أن تكــ�ن 
�لعالقة �سببية. مثاًل �لق�ل باأن �لطائفية هي �سبب 
�لث�رة �ل�ســ�رية ه� ��ســتنتاج خاطئ �إذ �أنه يبدو �أن 
�لطائفية هي نتيجة �أكثر ما هي �سبب لأنها ظهرت 

ب�ســكلها �ل���ســح بعــد �لث�رة و لي�ــش قبل. 

� ال �ش��بب، ال نتيج��ة: �إذ� ُوجــدت �لنتيجــة مــن 
دون وجــ�د �ل�ســبب، فــال تكــ�ن �لعالقــة �ســببية. 
ــة مــن �لنتحــار فــي  ــب عالي ــاًل، �إذ� وجــدت ن�س مث
ف�ســل �ل�سيــف، ل يمكننــا �أن ن�ســتنتج �ســببية بيــن 
�لحــر�رة �لمتدنيــة و�لنتحــار، حتــى لــ� كانت ن�ســب 

كيف يتم تحليل البيانات الكمية؟
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�لنتحار �أعلى في �ل�ستاء. في �أق�سى �لحدود يمكن 
�أن نقــ�ل �أن هنــاك �رتبــاط، ولكــن لي�ــش بال�ســرورة 
�ســببية. �ل�ســيء عينــه ينطبــق علــى �لعالقــة بيــن 
�لتدخيــن و�ســرطان �لرئــة. فــاإذ� وجــد �أ�ســخا�ش 
م�سابــ�ن ب�ســرطان �لرئــة وهم لي�ســ�� مدخنين، �أو 
�أ�سخا�ش مدخنين لم ي�ساب�� بال�سرطان، ل يمكن 
�خت�ســار �ســببية �ســرطان �لرئــة بالتدخيــن. ولكــن 
يمكــن للدر��ســات �أن تثبــت وج�د �رتباط معّين بين 

�لتدخيــن و �ل�ســرطان. 

�  ال بدي��ل: عــادًة يجــب علــى �لباحــث �أن يحــاول 
�إيجــاد بد�ئــل لتف�ســير نتيجــة معينة قبــل �لتاأكد من 
�ل�ســببية. مثــاًل، عــادًة مــا يفتر�ــش �لمدّر�ســ�ن �أن 
�سبب عدم ح�س�ل �لطالب على عالمات جيدة في 
�لمتحانــات هــ� عــدم �لدر��ســة ب�ســكل كاٍف. ولكــن 
هــذه �ل�ســببية ل يمكــن �إثباتهــا �إل �إذ� ��ســتبعدنا كل 
�لع��مــل �لأخــرى �لتــي يمكــن �أن ُت�ؤّثــر علــى �لنتائــج 
فــي �لمتحــان، ومنهــا مثــاًل: �سع�بــة �لمتحــان، 
عــدم قيــام �لمدّر�ــش بتف�ســير جيد للمادة، �لطق�ــش 
)حــار جــدً� �أو بــارد جــدً� �أّثــر علــى �أد�ء �لطــالب(، 
�ل��ســع �لأمنــي و �ل�سيا�ســي )�إذ� كان �لمتحــان في 
ــخ. فقــط  ــاًل(، �ل منطقــة حــرب �أو �أزمــة لجــ�ء مث
عندمــا ل نجــد بديــاًل لتف�ســير �لنتائــج �لمتدنية في 
�لمتحانــات يمكننــا �أن نقــ�ل �أن هنــاك �ســببية بين 
�ل�قــت �لمخ�س�ــش للمر�جعــة لالمتحانات ونتيجة 

�لمتحانــات.   
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�  كيف تتم كتابة ون�شر البحث العلمي؟
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تحدي��د المنت��ج النهائ��ي )تقري��ر، ورق��ة بح��ث، 
درا�شة �شيا�شات، اإلخ.(

ترتكــز طريقــة �سياغــة نتائج �لبحــث على �لجمه�ر 
�لمتلقــي وعلــى �لجهــة �لمانحــة �أو �لد�عمة للبحث. 
فيمكــن لنتائــج �أي بحــث علمي �أن ُت�ساغ على �ســكل 

تقرير �أو ورقة بحثية �أو در��ســة �سيا�ســات. 

�لمدنــي  �لمجتمــع  منظمــات  تعتمــد  مــا  وعــادًة 
�أ�سا�ســي  ك�ســكل  �لتقريــر  �لدوليــة  �لمنظمــات  �أو 
لمنتــج �لبحــث �لنهائــي. ويتنــاول �لتقريــر م��ســ�ع 
و �ســ�ؤ�ل �لبحــث ويعر�ــش �لنتائــج وي�ســرحها، وياأتي 
بت��سيات. �إجماًل، ل يدخل �لتقرير في �لنقا�سات 
�لنظرية ح�ل �لم��س�ع �لمدرو�ش ول يعير �أهتمامًا 
كبيرً� للمد�ر�ش �لفكرية و�لدر��سات �لأكاديمية �إذ 

�أنــه يترّكــز �أكثــر حــ�ل �لجانــب �لعملي. 

�لبحــ�ث  �ســكل  تاأخــذ  فهــي  �لبحــث،  ورقــة  �أمــا 
مهمــة  م�ســاحة  تخ�س�ــش  �أنهــا  �إذ  �لأكاديميــة 
لمر�جعــة �لأدبيــات و�ســرح منهجيــة �لبحــث، علــى 
عك�ــش �لتقريــر )�نظــر �إلــى فقــرة هيكليــة �لبحــث 

�لعلمــي �أدنــاه(. 

علــى  �أ�سا�ســًا  فتترّكــز  �ل�سيا�ســات،  در��ســة  �أمــا 
قــر�ءة وت��سيــف لحالــة محــّددة لتقديــم مقترحات 

ــة.  ــيات معّين ل�سيا�س

االأ�شلوب العلمي والمنهجي في ال�شياغة

�أ�ســل�ب علمــي فــي  يجــب علــى �لباحــث �عتمــاد 
ــي:  ــه، ويت�سمــن ذلــك مــا يل �سياغــة بحث

-  �سالمة �للغة وو�س�حها
-  �لإيجاز و�لتركيز �لد�ل و�لمفيد

-  عدم �لتكر�ر
و�لأفــكار،  �لمعل�مــات  تنظيــم  علــى  �لقــدرة   -

منطقيــة بطريقــة  وعر�سهــا 
- �لدقــة و�ل��ســ�ح و�لتحديــد و�لبعــد عــن �لغم��ش 

و�لعم�مية
-  تدعيم �لأفكار باأكثر �لأدلة منا�سبًة

وفــروع  �أجــز�ء  بيــن  و�لت�سل�ســل  �لتما�ســك   -
�لم��ســ�ع وعنا�ســر 

 -  قــ�ة وَجــ�دة �لربــط فــي عمليــة �لنتقــال مــن 
كلمــة �إلــى �أخــرى ومــن فقــرة �إلــى �أخــرى.

- عــدم �لت�ســليم و�لعتقــاد بــاأن �لأحــكام و�لآر�ء 
�لتــي يــر�د �قتبا�ســها هــي حجــج وم�ســلمات مطلقــة 
ونهائيــة، بــل يجــب �لعتبــار د�ئمــا �أنهــا مجــرد 
و�لنقــد  و�لمناق�ســة  للتحليــل  قابلــة  فر�سيــات 

و�لنق�ــش.
احترام قوانين االقتبا�ص واالإ�شناد والتوثيق

هنــاك عــدد مــن �لق��نيــن �لتي يجــب �حتر�مها في 
كتابة �لبحث: 

-  عــدم �لت�ســليم  بــاأن �لأحــكام و�لآر�ء �لتــي يــر�د 
ــة،  ــلمات مطلقــة ونهائي ــها هــي حجــج وم�س �قتبا�س
بــل يجــب �عتبارهــا د�ئمــًا مجــرد فر�سيــات قابلــة 

للتحليــل و�لمناق�ســة و�لنقــد
-  �لحر�ــش علــى �لدقــة فــي �ختيار ما يقتب�ــش منه، 
و �لجديــة فــي �ختيــار �لعينــات �لجديرة بالقتبا�ــش 

في �لبح�ث �لعلمية.
- �لم��س�عيــة فــي �لتحليــل و �سياغــة �لبحــث �أو 

�لتقرير



53

- تجنــب �لأخطــاء و�لهفــ��ت فــي عمليــة �لنقــل 
و�لقتبا�ــش.

- عدم �لمبالغة و�لتط�يل في �لقتبا�ش
هيكلية التقرير/ البحث

�لباحــث  علــى  يجــب  هيكليــة  علمــي  بحــث  لــكل 
كالآتــي: �عتمادهــا 

)Title page( سفحة �لعن��ن� -

(Table of content( قائمة �لمحت�يات -

- ملخ�ش تنفيذي 
(Abstract or executive summary(

)Introduction( مقدمة -

(Literature Review( مر�جعة �لأدبيات -

(Methodology( منهجية �لبحث -

 - تحليل �لبيانات:�أق�سام �لبحث و�لمحاور 
(Data Analysis: sub-sections(

- ��ستنتاجات وت��سيات 
(Recommendations/Implications(

(Conclusion( لخاتمة� -
)Appendices( مالحق �لبحث -

)Bibliography( لمر�جع/ �لفهر�ش� -
�لعنــ��ن  يخ�ســع �ختيــار   : العن��وان  � �شفح��ة 
لعدة �س��بط و�أحكام م��س�عية و�سكلية ومنهجية، 

و�أبرزهــا ما يلي:
ــى �لعنــ��ن �أن يكــ�ن  ــ�ح: يجــب عل - �لدقــة و�ل��س
دقيقًا ومحددً� و�سهل للفهم، بعيدً� عن �لعم�ميات 

و�لإبهام.

- �لإيجــاز: يجــب �أن ل يكــ�ن �لعنــ��ن مخت�ســرً� 
جدً� لدرجة عدم و�س�ح �أبعاد �لم��س�ع، ول ط�ياًل 
وف�سفا�ســًا، يحتمل كل �لتف�ســير�ت و�لتف�سيالت. 
- �أن يــدل علــى �لمحتــ�ى: لبــد للعنــ��ن �أن يعك�ــش 
محت�ى �لدر��ســة في �إطار من �لتخ�س�ش �لدقيق. 
وذلك �أ�سا�ســٌي من �أجل زيادة عدد �لقّر�ء وت�ســهيل 
عملية �لتفاعل مع �لدر��سة من قبل باحثين �آخرين 

يعمل�ن في نف�ش �لحقل وعلى نف�ش �لم��س�ع. 
يجــب  �لهتمــام:  و�إثــارة  و�لتفــرد  �لحد�ثــة   -
علــى �لباحــث �ختيــار عنــ��ن يمّيــزه عــن غيــره مــن 
�لباحثين، ويلفت نظر �لقر�ء و�لباحثين �لآخرين.

� قائم��ة المحتوي��ات: تحتــ�ي هــذه �ل�سفحــة 
على قائمة تحدد كل �لأق�ســام و�لمحاور مع تحديد 

رقــم �ل�سفحــة �لتي تبــد�أ فيها كل فقرة.  
يت�سّمــن  �أن  يجــب  التنفي��ذي:  الملخ���ص   �
�لملخ�ش �لتنفيذي على �إجابات لالأ�ســئلة �لخم�ــش 

:)The 5 W’s( لمت�فــرة فــي كل بحــث علمــي�
�لبحــث؟  �ســ�ؤ�ل   / م��ســ�ع  هــ�  مــا  مــاذ�:   -

)W h a t (
)Why( لماذ�: ما هي �أهمية �لم��س�ع؟ -

- متــى/ �أيــن: مــا هــي �لفتــرة �لزمنيــة �لمدرو�ســة 
 )When/ Where( و�أيــن؟

�لعينــة  �أم  �لمدرو�ــش  �لمجتمــع  هــ�  مــن  مــن:   -
)Who( �لمدرو�ســة؟ 

)How( كيف: ما هي �لمنهجية �لمتبعة؟ -
- ونعــ�د فــي �لنهايــة �لــى �ســ�ؤ�ل مــاذ�؟ لتحديــد 

كيف تتم كتابة ون�شر البحث العلمي؟
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)What( نتائــج �لبحــث
�لعــام  �لفتتــاح  هــي  �لمقدمــة  المقدم��ة:   �
وج��نبــه  �لبحــث  لم��ســ�ع  �لرئي�ســي  و�لمدخــل 
�لمختلفــة. ويجــب علــى �لمقدمــة �أن تفتتــح �لبحــث 
مبا�ســرًة بطــرح م��ســ�ح �لدر��ســة ب�ســكل و��ســح 
�لباحــث ملخ�ســًا  يقــّدم  �لمقدمــة  فــي  وم�جــز. 
�لناحيــة  مــن  �لبحــث  م��ســ�ع  و�تجــاه  لأفــكاره 
و�أهميتــه،  �لبحــث،  �ســ�ؤ�ل  ويحــدد  �لنظريــة، 
و�لأهــد�ف �لتــي يرمــي �إلــى تحقيقهــا، كمــا ي�ســير 
�لتــي  و�لفر�سيــات  �لبحــث  مجــالت  �إلــى  �أي�ســا 
و�سعهــا لالختبــار. وللمقدمــة وظيفــة �أ�سا�ســية فــي 
تح�سيــر ذهنيــة �لقــارئ وتقديــم هيكليــة �لبحــث، 
�أو  بال�ســتمر�ر  �لقــارئ  �لمقدمــة  تقنــع  وبالتالــي 

�لت�ّقــف عــن قــر�ءة �لبحــث.
ويجب على المقدمة اأن تّتبع: 

- �لإيجاز  )ل تتجاوز 10٪ من �لبحث(
- �لدقة  

- �ل��س�ح
- �لدللة على �لم��س�ع.

ح ما يلي: ويجب على المقدمة  اأن تو�شّ
- م��س�ع �لبحث 

- �أهمية ودو�عي �لبحث
- �س�ؤ�ل �لبحث

- �لإ�سكاليات و�لفر�سيات
- هيكل �لبحث

� مراجع��ة االأدبي��ات : تعتبرمر�جعــة �لأدبيــات 

ــع �لإطــار  ــا ت�س ــي �لبحــث �إذ �نه ــية ف ــرة �أ�سا�س فق
�لأفــكار  علــى  �لقــارئ  وتعــّرف  للبحــث  �لنظــري 
�لمطروحــة  �لأ�سا�ســية  و�لنظريــات  و�لفر�سيــات 
�لفقــرة  هــذه  وت�ســاعد  �لبحــث.  م��ســ�ع  حــ�ل 
و�لأبحــاث  �لآر�ء  مختلــف  وفهــم  معرفــة  علــى 
حــ�ل �لم��ســ�ع. وت�ســاعد مر�جعــة �لأدبيــات علــى 
��ســتقاق �لفر�سيات وتحديد �لنظريات �لتي �ســيتم 
�ختبارهــا فــي �لبحــث .ويجــب علــى �لمر�جعــة �أن 
ل تكــ�ن مجــّرد تلخي�ــش لالأبحــاث �ل�ســابقة و�إنمــا 
مر�جعــة �ســاملة وتقييمــًا ونقا�ســًا للدر��ســات فــي 

ــة.  ــي �لدر��س ــ�ع �لبحــث �لمطــروح ف ــ�ء م��س �س
ومن خ�سائ�ش مر�جعة �لأدبيات ما يلي:

حــ�ل  كافــة  �لنظريــات  طــرح  فــي  �ل�ســم�لية   -
�لم��ســ�ع

بح�ســب  �لمعل�مــات  �ختيــار  فــي  �لنتقائيــة   -
�لبحــث بم��ســ�ع  عالقتهــا 

�لتلخي�ــش  فقــط  ولي�ــش  و�لمناق�ســة،  �لتحليــل   -
و�لذكــر

- �لتفكير �لنقدي وتقييم �لنظريات �لمطروحة  
- �لتحليل و�لربط

�لباحــث  علــى  يجــب  البح��ث:  منهجي��ة   �
�أن يخ�س�ــش فقــرة لمناق�ســة �لمنهجيــة �لمّتبعــة 
لجمــع  ��ســتخدمت  �لتــي  و�لأدو�ت  �لبحــث  فــي 
�لمعل�مــات. بالإ�سافــة �إلــى ذلــك. يجب �أن تناق�ــش 
هــذه �لفقــرة كيفيــة �ختيــار �لعينة، وجمــع �لبيانات 
وتحليلهــا. كذلــك، على �لباحث �أن يناق�ــش في هذه 
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�لفقــرة �ل�سع�بــات و�لع��ئــق �لتــي و�جههــا خــالل 
ــًا فــي  ــن هــذه �لفقــرة نقا�س ــرً� تت�سّم �لبحــث. �أخي

�لجانــب �لأخالقــي �لمّتبــع فــي �لبحــث. 
� تحلي��ل البيان��ات: تحليــل �لبيانــات هــ� �لجــزء 
�لأكبــر فــي �لبحــث �لعلمــي، لأنــه يت�سّمــن كافــة 
�لأق�ســام �لمتعّلقــة فــي تحليل �لمعل�مــات و�لبيانات 
�لمجم�عــة خــالل �لبحــث �لميد�نــي. وتتنــاول هــذه 
�لفقرة �لنتائج �لأ�سا�سية و�لفرعية للبحث �لعلمي. 
وتحلل �لبيانات ب�ســكل تف�سيلي ودقيق، ثم تناق�ــش 
�لنتائــج وتختبــر �لفر�سيــات. ويّتبــع هــذ� �لتحليــل 
�لأ�ســل�ب �لعلمــي لكتابــة وتحريــر و�سياغة �لنتائج، 
وق��نين �لقتبا�ــش، وق��عد �لإ�ســناد وق��عد ت�ثيق 

�له��م�ــش، و�لأمانــة �لعلميــة. 
�إلــى  ��ســتنادً�  والتو�شي��ات:  اال�ش��تنتاجات   �
�لنتائــج �لتــي تــم عر�سهــا وتحليلهــا فــي �لفقــرة 
�ل�ســابقة، يمكــن للباحــث �أن ي�سل �إلى ��ســتنتاجات 

معّينــة ويعطــي ت��سيــات محــددة. 
�لإجابــة  عــادًة  هــي  �لخاتمــة  الخاتم��ة:   �
ــد �لخاتمــة  ــ�ؤ�ل �لبحــث. فتعي ــى �س ــرة عل �لمخت�س
ذكــر م��ســ�ع �لبحــث و�ســ�ؤ�ل �لبحــث، كمــا تذكــر 
�أي�ســًا منهجيــة �لبحــث ب�ســكل �ســريع ومقت�ســب. 
ومن ثم تلّخ�ش �لخاتمة �لنتائج �لأ�سا�ســية للبحث 
بنــاء�آً علــى تحليــل �لمعل�مــات. وكمــا �لمقدمــة، ل 
يجــب �أن تكــ�ن �لخاتمــة �أكثر مــن 10٪ من �لبحث. 
وي�ســترط علــى �لخاتمــة �لجيــدة �أل تت�سمن جديدً� 
�أو تاأتــي بمعل�مــات وتحاليــل لــم يتــم ذكرهــا فــي 
�لفقر�ت �ل�سابقة. ويمكن للخاتمة �أن تنهي �لبحث 
بالإ�ســاءة علــى جانــب جديــد لم��ســ�ع �لبحــث �أو 

بطرح م���سيع بحث م�ستقبلية متعلقة في �لبحث. 
� الماح��ق : غالبــًا مــا تحتــ�ي �لبحــ�ث �لعلميــة 
علــى ملحــق �أو مالحــق تت�سمــن معل�مــات �إ�سافيــة 
ل مجــال لعر�سهــا فــي فقــر�ت �لبحــث �لأ�سا�ســية. 
ويمكــن للملحــق �أن يت�سمــن �ل�ثائــق �لر�ســمية �أو 
�لد�ســت�رية، �أو �أ�ســئلة �ل�ســتبيان �لتي �عتمد عليها 

�لباحــث، �أو �ســ�ر تف�سيليــة، �إلــخ.
� المراج��ع: يجــب علــى �لباحــث �أن يحــدد كل 

�لمر�جــع �لتــي تــم ��ســتخد�مها فــي �لبحث. 

كيف تتم كتابة ون�شر البحث العلمي؟
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