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المقدمة
ُت�ش�� ّكل المنهجي��ة العلمي��ة العم��ود الفق��ري لأي بح��ث ف��ي عل��وم االجتم��اع يه��دف لإنت��اج معرف��ة� ،أويطم��ح
لمراقبة وفهم ال�سلوكيات والتغيرات االجتماعية وال�سيا�سية .وتلعب الدرا�سات العلمية دور ًا �أ�سا�سي ًا في
تخطيط الحكومات ،وتنظيم الم�ؤ�س�س��ات ،كما �أنه يمكن لهذه الدرا�س��ات �أن تكون ثروة معلوماتية مهمة
لعم��ل الأح��زاب ال�سيا�س��ية والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة والنقاب��ات العمالي��ة والمجتمع المدن��ي عام ًة .من
هن��ا ت�أت��ي �أهمي��ة ا ّتب��اع منهجي��ة علمي��ة ف��ي �أي عملي��ة بحث تهدف �إلى فه��م المجتمع وتطوير �سيا�س��ات �أو
برام��ج �أو م�ش��اريع م��ن �أج��ل �إح��داث تنمية �أو تغيير �إيجاب��ي في المجتمعات.
يهدف هذا الدليل �إلى م�ساعدة النا�شطين في الحقل العام على القيام بدرا�سات علمية ت�ساعدهم على
تحدي��د الأولوي��ات والتخطي��ط لم�ش��اريعهم وط��رح الحلول والبدائ��ل الممكنة .فالعم��ل البحثي االجتماعي
كبير العمل الطبي� ،إذ �أنه يبد�أ بت�ش��خي�ص الحالة عبر اتّباع �أ�س��اليب علمية ممنهجة ،من
ي�ش��به �إلى ٍ
حد ٍ
ث��م ينتق��ل �إل��ى تحدي��د الم�س��ببات وفه��م التفاع�لات م��ن �أج��ل الو�ص��ول �أخي��ر ًا �إل��ى ط��رح الحل��ول وو�ص��ف
العالجات المتاحة.
�إذ ًا ،ي�ش��كل ه��ذا الدلي��ل مدخ ً
�لا لفه��م عملي��ة البح��ث العلمي��ة وكيفي��ة ا�س��تخدامه ف��ي العم��ل ف��ي ال�ش���أن
الع��ام .و ًيق�س��م الدلي��ل �إل��ى خم���س فق��رات تغط��ي المو�ضوع��ات الأ�سا�س��ية ف��ي منهجي��ات البح��ث العلم��ي.
يب��د�أ الدلي��ل بتعري��ف البح��ث ف��ي عل��وم االجتم��اع ،ويح��دد وظائ��ف و�أه��داف البح��ث العلم��ي ويتط��رق �إلى
مراح��ل البح��ث ويناق���ش مو�ض��وع الذاتي��ة والمو�ضوعي��ة ف��ي البح��ث .تعال��ج ه��ذه الفق��رة �أي�ض�� ًا �أخالقيات
خا���ص عل��ى �إمكاني��ة البح��ث العلم��ي ف��ي مناط��ق الن��زاع والح��روب .ينتق��ل
البح��ث العلم��ي وت�ض��يء ب� ٍ
ش��كل ٍ
الدلي��ل ف��ي الق�س��م الثان��ي �إلى طرح منهجيات البح��ث العلمي ومقارنة البحوث الكمية بالبحوث النوعية،
ومناق�ش��ة �أن��واع العين��ات و�أ�س��اليب انتق��اء العين��ة الأف�ض��ل للبح��ث� .أم��ا الجزئي��ن التاليي��ن� ،أي الثال��ث
كل من البحث النوعي (الق�س��م الثالث) والبحث الكمي (الق�س��م
والرابع ،فيدخالن في نقا���ش �أو�س��ع في ٍ
الرابع) ،وكيفية تحليل البيانات والتفرقة بين االرتباط وال�سببية� .أخير ًا يعالج الق�سم الخام�س مو�ضوع
�أ�س��اليب كتاب��ة البحث العلمي.
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 ما هو البحث في علم االجتماع؟
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يق��وم البح��ث العلم��ي الأكاديم��ي عل��ى اال�س��تخدام
الممنه��ج لأ�س��اليب و�إج��راءات مح��ددة للح�ص��ول
على معلومات �أو لك�ش��ف عالقات بين متغيرات في
المجتمع .ويهدف البحث العلمي �إلى الإ�ضاءة على
معلومات جديدة �أو الت�أكد من معلومات قديمة من
�أج��ل زي��ادة المعرف��ة �أو التحق��ق منه��ا .ل��ذا يرتك��ز
البح��ث العلمي على اختب��ار الفر�ضيات المطروحة
م��ن �أج��ل فه��م �أو تحليل ظاهرة ما ف��ي المجتمع.
وتعتب��ر المعرف��ة العلمي��ة معرف��ة ّ
منظم��ة تخ�ض��ع
ل�ضوابط و�أ�س�س منهجية ،ال ن�ستطيع الو�صول �إليها
دون ا ّتب��اع ه��ذه الأ�س���س والتق ّيد بها .ومن هنا نجد
�أن المعرفة العلمية تختلف في الكثير من الحاالت
عن التحاليل والأفكار ال�سائدة في المجتمع� ،إذ �أن
الدرا�سات البحثية تعمل على التع ّمق في المو�ضوع
وتجميع المعلومات المو�ضوعية وتحليلها بعيد ًا عن
الأفكار الم�س��بقة والتحاليل المع ّلبة والتنميط.
ي�ص��ف عال��م االجتم��اع �أنطون��ي غيدن��ز (،٢٠١٣
���ص )٣٨.عملي��ة البح��ث ف��ي عل��م االجتم��اع ،كم��ا
غي��ره م��ن العل��وم ،بكون��ه «ف��ن الممك��ن» .وي�س��تند
ه��ذا الو�ص��ف عل��ى الإدراك ب���أن المعرف��ة العلمي��ة
مق ّي��دة بحواج��ز �أخالقي��ة وظ��روف الإمكاني��ة عل��ى
الح�ص��ول عل��ى المعلوم��ة ب�ش��كل مبا�ش��ر .فلي�س��ت
كل المعلوم��ات متاح��ة ب�س��هولة للباح��ث ولي�س��ت
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كل �أ�س��اليب البح��ث ممكن��ة ومقبول��ة م��ن حي��ث
احت��رام �أخالقي��ات البح��ث العلم��ي .فمث ً
�لا� ،إذا
كان الباح��ث مهتم�� ًا بالدواف��ع الت��ي ت���ؤدي ببع���ض
الأ�شخا�ص لالنتحار ،يكون من المثالي لو كان من
الممك��ن التح�� ّدث �إل��ى �أ�ش��خا�ص قام��وا باالنتح��ار،
لك��ن ذل��ك غي��ر مت��اح لأنه��م قد ق�ض��وا .لذل��ك يلج�أ
الباح��ث ف��ي ه��ذه الحال��ة �إل��ى �أ�س��اليب بديل��ة يمكن
�أن تق ّرب��ه ق��در الم�س��تطاع م��ن المعلوم��ات �ضم��ن
الممك��ن ،مث��ل �إج��راء مقاب�لات م��ع العائل��ة �أو م��ع
ناجي��ن م��ن االنتح��ار ،ال��خ.

ما هي المعرفة العلمية؟
ع��اد ًة م��ا يق��ول العلم��اء �أنه��م «يقف��ون عل��ى �أكت��اف
عمالق��ة» ،ويق�ص��دون ف��ي ذل��ك �أن المعرفة العلمية
الت��ي ينتجونه��ا ال ت�أت��ي م��ن الغي��ب ،ب��ل ه��ي تبن��ى
عل��ى النظري��ات الموج��ودة وت�س��تند �إلى الدرا�س��ات
ال�س��ابقة .فتق��وم الدرا�س��ات العلمي��ة باختب��ار
النظري��ات عب��ر جمع وتحليل البيانات والأدلة ومن
ث��م �إع��ادة �صياغ��ة النظري��ات وفق�� ًا لنتائ��ج تحلي��ل
المعلوم��ات والبيان��ات الجدي��دة .وهك��ذا تتراك��م
المعرفة ويتق ّدم العلم فتُ�س��تبعد بع�ض الفر�ضيات
بينم��ا يت��م اختب��ار فر�ضي��ات �أخ��رى للت�أك��د م��ن
قدرته��ا عل��ى تف�س��ير ظواه��ر مع ّين��ة ف��ي المجتم��ع.

وبه��ذا المعن��ى تك��ون المعرف��ة العلمي��ة ه��ي معرف��ة وظائف و�أهداف البحث العلمي

ً
قائم��ة عل��ى تف�س��ير المجتم��ع ا�س��تنادا للدالئ��ل هن��اك �س��تة وظائ��ف �أو �أه��داف �أ�سا�س��ية يمك��ن
والبيانات المادية والمو�ضوعية �ضمن �إطار نظري للبح��ث العلم��ي �أن يحققه��ا:
مح�� ّدد .فالدرا�س��ات النظري��ة الت��ي تعال��ج �أف��كار ًا
 الت�ش��خي�ص :ي�ش��كل الت�ش��خي�ص �أح��د �أه��م
و�آرا ًء دون دعمها بدالئل وبيانات ال تعتبر «علمية» .الوظائ��ف لأي بح��ث علم��ي �إذ �أن تو�صي��ف المجتمع
كما �أن الدرا�سات التي تجمع الإح�صاءات والدالئل ال��ذي يتم درا�س��ته وت�ش��خي�ص الظاه��رة التي ير ّكز
دون تف�سيرها وتحليل البيانات ب�شكل ممنهج �أي�ض ًا عليه��ا البحث ي�ش�� ّكل الخط��وة الأولى ،وربما الأهم،
ال تعتب��ر درا�س��ات «علمي��ة» �إذ �أنه��ا تفتق��د للتف�س��ير ف��ي البح��ث العلمي.
والتحلي��ل العلم��ي .وم��ن هن��ا يمكنن��ا الق��ول �أن  التنقي��ب :م��ن وظائ��ف البح��ث العلم��ي �أي�ض�� ًا
المعرف��ة العلمي��ة تكم��ن حي��ث يلتق��ي النظ��ري م��ع التنقي��ب ع��ن المعلوم��ات وا�ستك�ش��اف الحقائ��ق
وجم��ع الأدل��ة والبيان��ات.
التطبيق��ي.
ما هو البحث في علم االجتماع؟
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 التف�س��ير :بن��اء ًا عل��ى الت�ش��خي�ص والتنقي��ب ،بالبدي��ل �أو الجدي��د� ،أو يث ّب��ت المعرف��ة الم�س��بقة.
يك��ون التف�س��ير ه��و اله��دف الثال��ث للبح��ث العلم��ي .وبه��ذا ت��زداد المعرف��ة العلمي��ة وتتراك��م م��ع كل
فتحديد ظاهرة �أو نمط ما في المجتمع والتفتي���ش بح��ث جدي��د ي�ض��اف �إل��ى الأدبي��ات العلمية.
عن المعلومات الكافية لفهمه يف�ضي بالباحث �إلى  التنظي��م� :إن المعرف��ة العلمي��ة ه��ي معرف��ة
تقديم تف�س��ير �أو تحليل دقيق للظاهرة المدرو�س��ة .منظم��ة وممنهج��ة يمك��ن تقييمه��ا ب�أدل��ة وبراهي��ن

 التنب ��ؤ :ي�ش��كل التنب���ؤ �أو اال�س��تقراء هدف�� ًا وا�ضح��ة ومح��ددة.
للعدي��د م��ن الدرا�س��ات العلمي��ة الت��ي تراق��ب  ال�س��ببية :ال�س��ببية �أم��ر مع ّق��د ف��ي عل��م
التط��ور الزمن��ي للظواه��ر االجتماعي��ة� ،أو تل��ك االجتم��اع ويج��ب التحق��ق م��ن وج��ود عالق��ة �س��ببية
الت��ي تدر���س العالق��ات بي��ن العوام��ل المختلف��ة ف��ي ولي���س مج��رد ارتب��اط بي��ن متغيري��ن.
المجتم��ع وم��دى ت�أثيره��ا عل��ى بع�ضه��ا البع���ض.
ف��ي ه��ذه الح��االت يك��ون التنب���ؤ العلم��ي مبني�� ًا عل��ى  الدق��ة :الدق��ة ف��ي اختي��ار منهجي��ة البح��ث وفي
درا�س��ة �أنم��اط اجتماعي��ة ومراقبة حثيث��ة للظواهر ا�ستخدام الم�صطلحات والمفاهيم.
وال�س��لوكيات ف��ي المجتم��ع.
 المو�ضوعي��ة :يج��ب عل��ى الباح��ث �أن يك��ون
 التح ّك��م :نظ��ر ًا لطبيع��ة العم��ل البحث��ي وقدرت��ه حيادي�� ًا ويتج��رد ق��در الإم��كان م��ن ذاتيت��ه ويدر���س
عل��ى ك�ش��ف الأنم��اط االجتماعي��ة والتنب���ؤ ا�س��تناد ًا الحقائ��ق والمعطي��ات كم��ا ه��ي ف��ي الواق��ع.
لبيان��ات ومعلوم��ات مجموع��ة ب�ش��كل علم��ي ودقي��ق  ،التعمي��م :ال يمك��ن التعمي��م �إال �إذا كان��ت العين��ة
ي�صب��ح ال�ضب��ط والتح ّك��م والتخطي��ط �أحد وظائف ممثلة .فمث ًال ال يمكن تعميم نتائج البحث النوعي
البح��ث العلمي الأ�سا�س��ية.
لأن العينة غالب ًا ما تكون �صغيرة وغير ممثلة.
ً
 الأر�ش��يف� :أخي��را ،الوظيف��ة ال�ساد�س��ة للبح��ث و�ستناق���ش الأق�س��ام الالحق��ة كل م��ن ه��ذه
العلمي هي بناء بنك للمعلومات و�أر�شيف للبيانات الخ�صائ���ص ب�ش��كل �أو�س��ع.
يمكن للباحثين الآخرين اال�س��تفادة منه.

خ�صائ�ص المعرفة العلمية
هن��اك �س��تة خ�صائ���ص �أ�سا�س��ية للمعرف��ة العلمي��ة،
وهي:
 التراكمي��ة :ال يب��دء البح��ث العلم��ي م��ن الع��دم
و�إنما ي�ستفيد مما �سبق و ُن ِ�شر في مجاله ف�إما ي�أتي
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مراحل البحث العلمي
 مرحل��ة اختي��ار المو�ض��وع :يب��د�أ البح��ث
العلم��ي باختي��ار المو�ض��وع .وع��اد ًة م��ا يك��ون ه��ذا
االختي��ار نابع�� ًا ع��ن اهتم��ام ذات��ي بمو�ض��وع معي��ن،
يت�ش ّكل البحث العلمي من ثمانية مراحل:
�أو مالحظ��ة تغيي��ر ف��ي المجتمع� ،أو اهتمام الممول
بمو�ض��وع مح��دد� ،أو تو ّف��ر لمعلوم��ات جدي��دة (مث��ل
ويكيليك���س)� ،أو ق��د يك��ون الحاف��ز للبح��ث �س��بب ًا
مرحلة اختيار المو�ضوع
�سيا�س��ي ًا .لك��ن مو�ض��وع البحث عادة م��ا يكون عام ًا
وف�ضفا�ض�� ًا ،ل��ذا يج��ب تحدي��د زاوية معين��ة للبحث
ê
مرحلة القراءة و البحث عن الم�صادر و المراجع واالنتق��ال م��ن المو�ض��وع �إل��ى ال�س���ؤال البحث��ي.
 مرحل��ة االط�لاع عل��ى الأدبي��ات� :أي الق��راءة
ê
والبحث عن الوثائق الأولية (الم�صادر) �أو الوثائق
مرحلة تحديد ال�س�ؤال والفر�ضيات
الثانوي��ة (المراجع) المتع ّلقة بمو�ضوع البحث.
ê
 مرحل��ة تحدي��د ال�س ��ؤال والفر�ضي��ات :بن��ا ًء
مرحلة اختيار المنهج البحثي
ê
مرحلة التح�ضير للبحث الميداني
ê
مرحلة جمع المعلومات
ê

عل��ى مرحل��ة الق��راءة والتفكي��ر يتم تحديد ال�س���ؤال
البحث��ي والفر�ضي��ات .يج��ب عل��ى ال�س���ؤال البحث��ي
�أن يك��ون وا�ض��ح ،مح��دد ،ويمك��ن الإجاب��ة عن��ه،
كم��ا يج��ب على الفر�ضيات �أن تك��ون محددة وقابلة
لالختبار والنق�ض .وهناك �أربعة �أنواع من الأ�سئلة
البحثي��ة :ال�س���ؤال الو�صف��ي ،ال�س���ؤال المق��ارن،
ال�س���ؤال التط��وري ،وال�س���ؤال النظ��ري .ويمك��ن
جم��ع �أكث��ر م��ن �س���ؤال ف��ي بح��ث واح��د.

مرحلة تحليل المعلومات
ê
مرحلة الكتابة والن�شر

ما هو البحث في علم االجتماع؟
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�أنواع الأ�سئلة البحثية
هل نتائج االمتحانات
الر�سمية للفتيات في لبنان
�أف�ضل مقارنة مع الفتيان؟

ماذا حدث؟

ال�س�ؤال الو�صفي

هل ح�صل ذلك في دول
عربية �أخرى؟

هل حدث في �أماكن اخرى؟

ال�س�ؤال المقارن (طولي ًا)

هل ح�صل ذلك من قبل؟

هل حدث عبر الوقت؟

ال�س�ؤال التطوري (عر�ضي ًا)

لماذا نتائج الفتيات العلمية
اف�ضل من نتائج الفتيان؟

لماذا حدث؟

ال�س�ؤال النظري

 مرحل��ة اختي��ار المنه��ج البحث��ي :تت�ضم��ن
ه��ذه المرحل��ة اختي��ار المنهجية النوعي��ة �أو الكمية
ح�س��ب ال�س���ؤال المط��روح ،وتق�س��يم المو�ضوع��ات
الأ�سا�س��ية والفرعي��ة عل��ى �أ�س���س ومعايي��ر وا�ضحة.
ف��ي ه��ذه المرحل��ة �أي�ض�� ًا يت��م بن��اء هيكلي��ة للبح��ث
ولتبوي��ب المعلوم��ات (�إعط��اء عناوي��ن �أ�سا�س��ية
وفرعي��ة وجزئي��ة :الأج��زاء ،الأق�س��ام ،الأب��واب،
الف�ص��ول ،الف��روع ،ال��خ).
 مرحل��ة التح�ضي��ر للبح��ث الميدان��ي:
وتت�ضم��ن ه��ذه المرحل��ة اختي��ار العين��ة وكتاب��ة
اال�س��تمارة (بح��ث كم��ي) �أو تح�ضي��ر الأ�س��ئلة
البحثي��ة (بح��ث نوع��ي) .ويت��م ف��ي ه��ذه المرحل��ة
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التفكي��ر بالخط��ط البديل��ة ،والت�ش��بيك واالت�ص��ال
بالأ�ش��خا�ص الذي��ن يمك��ن �أن ي�س��هلوا البح��ث و
ي�س��اعدوا للو�ص��ول �إل��ى العين��ة المرج��وة
 مرحل��ة جم��ع المعلوم��ات :ف��ي ه��ذه المرحل��ة
يب��د�أ البح��ث الميدان��ي ويق��وم الباح��ث بجم��ع
المعلوم��ات وف��ق المنهجي��ة المتّبع��ة و�ضم��ن
�أخالقي��ات البح��ث العلم��ي المتف��ق عليه��ا.
 مرحل��ة تحلي��ل المعلوم��ات :بع��د الع��ودة م��ن
البح��ث الميدان��ي ،يج��د الباح��ث نف�س��ه ف��ي و�س��ط
بح��ر م��ن المعلومات ،فم��اذا يفعل؟الخط��وة الأولى
تتمث��ل ف��ي غربل��ة المعلوم��ات الت��ي ح�ص��ل عليه��ا،
وذلك بوا�س��طة �إعطاء الأولوية للم�صادر الأ�صلية،

والتدقي��ق ف��ي المعلوم��ات الركيك��ة ف��ي �أكث��ر م��ن
م�ص��در والتركي��ز عل��ى الم�ص��ادر والمراج��ع
الأكث��ر حداث��ة� :س��واء ف��ي �إح�صاءاته��ا و�أرقامه��ا،
�أو توثيقه��ا ،وا�س��تبعاد المعلوم��ات الت��ي ال تتعل��ق
مبا�ش��رة بمو�ض��وع البح��ث تالفي�� ًا للت�ش�� ّعب وتوفي��ر ًا
للوق��ت والجه��د .ويمك��ن ا�س��تخدام برام��ج مع ّين��ة
للتحلي��ل العلم��ي ،مث��ل:
 للبحوث الكمية يمكن ا�ستخدام:Excel, SPSS, STATA, Matlab

 للبحوث النوعية يمكن ا�ستخدام:Nvivo, MAxQDA, Atlas

 مرحل��ة الكتاب��ة والن�ش��ر :هن��اك �أ�س��اليب
معين��ة ل�صياغ��ة وتحري��ر نتائ��ج الدرا�س��ة و هن��اك
مراف��ق معين��ة لن�ش��ر العم��ل البحث��ي العلم��ي.

المو�ضوعية والذاتية
تعتب��ر الذاتي��ة والمو�ضوعي��ة م��ن الموا�ضي��ع الت��ي
ش��ات حادة بي��ن العلماء في مطلع القرن
�أث��ارت نقا� ٍ
الع�ش��رين .فعل��ى الرغ��م م��ن الت��وق �إل��ى الحيادي��ة
والمو�ضوعي��ة الكامل��ة ف��ي البح��ث العلم��ي ،يعت��رف
علماء االجتماع �إنه من ال�صعب جد ًا �إلغاء الذاتية
كلي�� ًا ،ول��ذا يت��م التفرق��ة بي��ن المو�ضوعي��ة العلمي��ة
وذاتي��ة الباح��ث .فالمو�ضوعية العلمي��ة تعني تقييد
الباحث بالمنهجية العلمية للبحث ،وجمع البيانات
ومعالجته��ا كم��ا ه��ي دون التعديل فيه��ا لتالئم �آراء
الباح��ث �أو ميول��ه .وبهذا المعنى تكون المو�ضوعية
بع��دم �إدخ��ال �آراء ووجه��ات نظ��ر الباح��ث بالعملي��ة
البحثية التي يجب �أن تتّبع ال�ضوابط المحددة لها.
�أما الذاتية فهي العامل الإن�س��اني في الدرا�س��ة� ،إذ
�أن الباح��ث ه��و �إن�س��ان ول��ه مي��ول ومعتق��دات و�آراء

�ش��خ�صية ممك��ن �أن تك��ون دافع�� ًا �أ�سا�س��ي ًا النتق��اء
مو�ض��وع البح��ث �أو الختيار الإطار النظري للتحليل
والتف�س��ير .ول��ذا يعم��ل الباحث��ون عل��ى الح��د م��ن
ذاتيته��م وا ّتب��اع �أكب��ر ق��در ممك��ن م��ن المو�ضوعي��ة
في معالجة �س�ؤال البحث ،ولكن يبقى هناك ٌ
هام�ش
م��ن الذاتي��ة ف��ي اختيار المو�ضوع وكتابة الدرا�س��ة.
ول��ذا يمك��ن التفرقة بين مو�ضوعية المنهج البحثي
ومو�ضوعي��ة الكتاب��ة البحثي��ة .فمو�ضوعي��ة المنه��ج
العلم��ي ه��ي م��ن الخ�صائ���ص الأه��م وم��ن الثواب��ت
الأ�سا�س��ية لأي عم��ل بحث��ي ج��اد يطم��ح لتقدي��م
معرف��ة علمي��ة جدي��دة� .أم��ا ذاتي��ة الكتاب��ة تقت�ص��ر
على �أ�سلوب الكاتب والموا�ضيع التي يختار التركيز
عليه��ا وطريق��ة تف�س��ير الدالئ��ل والبيان��ات .ويمك��ن
التح ّك��م بالذاتي��ة وتقلي�صه��ا عب��ر تو�ضي��ح القي��ود
( )limitationsونقا�ش��ها �ضم��ن المنهجي��ة.
و�إمكاني��ة وج��ود ذاتي��ة ف��ي كتاب��ة الدرا�س��ة ال تعن��ي
�أن��ه ال يوج��د قي��ود و�أ�س��اليب مح��ددة لكتاب��ة البحث
العلم��ي ال��ذي يتطلب ا�س��تعمال م�صطلح��ات دقيقة
وتحاليل ممنهجة ،بعيد ًا عن الخواطر والآراء غير
الم�س��ندة �إل��ى بيان��ات وتحالي��ل علمية.
ويمك��ن تقلي���ص الذاتي��ة عب��ر وج��ود �أكث��ر م��ن
باح��ث ف��ي م�ش��روع البح��ث� ،أو اال�س��تعانة بباحثي��ن
وزم�لاء لق��راءة البح��ث و�إب��داء مالحظاته��م عل��ى
طريقة معالجة المو�ضوع و�أ�س��لوب كتابة الدرا�س��ة.
وم��ن المه��م اي�ض�� ًا ان ي��د ّرب الباح��ث نف�س��ه عل��ى
ط��رح ال�س���ؤال المعاك���س دوم�� ًا :ل��م ال؟ فمحاول��ة
الباح��ث للنظ��ر �إل��ى الم�س���ألة م��ن وجه��ات نظ��ر
مختلف��ة و�إخراجه��ا م��ن منطق��ه الخا���ص المت�أث��ر
ما هو البحث في علم االجتماع؟
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ب�آرائ��ه وميول��ه يمك��ن �أن ت�س��اعد �إل��ى ح��د كبي��ر
عل��ى التقلي���ص م��ن الذاتي��ة وتقوي��ة حج��ة الباح��ث
وتحليل��ه.

�أخالقيات البحث العلمي ()Research Ethics
�إن اله��دف الأول لأي باح��ث ه��و الح�ص��ول عل��ى
المعلوم��ات والبيان��ات .لك��ن لي�س��ت كل الط��رق
للح�ص��ول عل��ى المعلوم��ات مباح��ة و�أخالقي��ة.
فتقت�ض��ي �أخالقي��ات البح��ث العلم��ي احت��رام
خ�صو�صي��ة الم�ش��اركين ف��ي البح��ث ،وحف��ظ
حقوقه��م واحت��رام �آرائه��م ،والحف��اظ على �س�لامة
الم�ش��اركين والباح��ث ،مهم��ا كل��ف ذل��ك .فم��ن
ال�صحي��ح �أن �أخالقي��ات البح��ث العلم��ي تح�� ّد ف��ي
الكثي��ر م��ن الأحي��ان م��ن �إمكاني��ة الو�ص��ول �إل��ى
المعلوم��ة .ولك��ن الأبح��اث العلمي��ة الي��وم تتفق على
�إعط��اء الأولوي��ة الحت��رام �أخالقي��ات البح��ث ،ول��و
عل��ى ح�س��اب ع��دم الو�ص��ول �إل��ى المعلوم��ة.

�أو موافقته��م ،مم��ا اعتب��ر تعدي�� ًا وا�ضح�� ًا و �س��افر ًا
عل��ى حياته��م ال�ش��خ�صية .وق��ام النقا���ش ح��ول
ت��ردي نوعي��ة البح��وث حي��ن يع��رف الم�ش��اركين
�أنه��م مراقب��ون لأن �س��لوك معظ��م الب�ش��ر يتغيي��ر
حي��ن يدرك��ون �أنه��م تح��ت المراقب��ة .فالمعلوم��ات
الت��ي يح�ص��ل عليه��ا� ،أو «ي�س��لبها» ،الباح��ث عندم��ا
ال يعل��م الم�ش��اركون �أن��ه يراقبهم تك��ون �أغنى بكثير
من المعلومات التي ُتجمع ب�شكل «�أخالقي» .ولكن
هن��اك كلف��ة �أخالقي��ة باهظة في عدم �إبالغ و قبول
الأ�ش��خا�ص الذي��ن يتم مراقبته��م �إذ �أن ذلك يعتبر
تع ّدي�� ًا عل��ى خ�صو�صياته��م وحياته��م ال�ش��خ�صية،
ويمك��ن �أن ي���ؤ ّدي �إل��ى �إلح��اق ال�ض��رر بهم عند ن�ش��ر
الدرا�س��ة.
لذا،حفاظ�� ًا عل��ى احت��رام حق��وق الأف��راد
والجماع��ات الت��ي ت�ش��ارك ف��ي درا�س��ات علمي��ة،
ال يمكنن��ا الي��وم القي��ام ب���أي عم��ل بحث��ي ال يحت��رم
�أخالقي��ات البح��ث((( المذك��ورة �أدن��اه:

وذل��ك النقا���ش ج��اء ج��راء الدرا�س��ة الت��ي ن�ش��رها
لود همفري((( عام  .١٩٧٠في هذه الدرا�س��ة تم ّكن
همف��ري م��ن درا�س��ة جوان��ب مه ّم��ة م��ن �س��لوكيات
الرج��ال ف��ي المراحي���ض العام��ة وعالقته بالجن���س
والجن�س��انية ف��ي الوالي��ات المتح��دة عب��ر مراقبت��ه
ل��رواد �أح��د المراحي���ض العام��ة ف��ي والي��ة لويزيان��ا
وجمعه لمعلومات هامة وجديدة كان من الم�ستحيل
جمعه��ا بط��رق �أخ��رى .ولك��ن ه��ذه الدرا�س��ة �أث��ارت
نقا�ش�� ًا كبي��ر ًا ف��ي الأو�س��اط الأكاديمي��ة �إذ �أن
الباح��ث كان يراق��ب الأ�ش��خا�ص دون معرفته��م

 الم�صداقي��ة ( :)Truthfulnessيج��ب عل��ى
الباح��ث �أن يك��ون �صادق�� ًا ووا�ضح�� ًا مع الم�ش��اركين
ف��ي البح��ث .فعلي��ه �أن يف�س��ر البح��ث وهدف��ه له��م،
و�أن يطلعهم على المعلومات الأ�سا�س��ية التي ت�ش��كل
عمل��ه البحثي.
ويج��ب عل��ى الباح��ث �أي�ض�� ًا ان يك��ون �صادق�� ًا م��ع
ق ّرائه عبر نقل المعلومات ب�شكل �أمين و�صادق دون
تزييف �أي معلومة �أو �إكمال معلومة ناق�صة معتمد ًا
على النظريات ال�س��ابقة �أو �آراءه ال�ش��خ�صية.

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

((( للمزي��د م��ن المعلوم��ات ح��ول مو�ض��وع �أخالقي��ات البح��ث العلم��ي
انظ��ر ال��ى (Homan )1991
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 ال�س��رية ( :)Anonymityم��ن ال�ش��روط
الأ�سا�س��ية التب��اع �أخالقي��ات البح��ث العلمي حماية
هوي��ة الم�ش��اركين ف��ي البح��ث عب��ر ع��دم �إعط��اء
ا�س��مائهم الحقيقي��ة �أو ا�س��تعمال �أي تلميح��ات
يمك��ن �أن ت���ؤدي �إل��ى ك�ش��ف هويته��م الحقيقي��ة.
 الخ�صو�صي��ة ( :)Confidentialityيتع ّل��ق
مو�ض��وع الخ�صو�صي��ة بحماي��ة البيان��ات (الدات��ا)
التي جمعها الباحث خالل فترة البحث .فالبيانات
تت�ضم��ن الكثي��ر من المعلوم��ات الخا�صة والدقيقة،
ويج��ب عل��ى الباح��ث �أن ي�ضم��ن خ�صو�صي��ة
المعلوم��ات و�أن يحفظه��ا ف��ي م��كان �آم��ن ال يمك��ن
للآخري��ن الو�ص��ول �إلي��ه �أو االط�لاع عل��ى البيانات.
وع��اد ًة م��ا تتل��ف المعلوم��ات بع��د االنته��اء م��ن
البح��ث ،خا�ص�� ًة �إذا كان��ت تت�ضمن معلومات �س��رية
وح�سا�س��ة.
 الثق��ة ( :)Trustيج��ب عل��ى الباح��ث �أن
يح��اول بن��اء عالق��ة ثقة م��ع الم�ش��اركين في البحث
م��ن �أج��ل الح�ص��ول عل��ى تع��اون �أكب��ر ونتائ��ج �أكث��ر
دق��ة وم�صداقي��ة .فحي��ن يث��ق الم�ش��ارك بالباح��ث
ع��اد ًة م��ا يك��ون كريم�� ًا و�صريح�� ًا ودقيق�� ًا �أكث��ر ف��ي
�إعط��اء الإجاب��ات والمعلوم��ات.
 الموافق��ة ( :)Consentعل��ى الباح��ث �أن
يت�أكد دائم ًا من الح�صول على موافقة الم�شاركين
قب��ل �أن يب��د�أ ب���أي عم��ل بحث��ي ميدان��ي .وع��اد ًة م��ا
تك��ون الموافق��ة خطي��ة عب��ر الطل��ب م��ن الم�ش��ارك
التوقي��ع عل��ى بي��ان الموافق��ة عل��ى الم�ش��اركة ف��ي
البح��ث .ويت�ضم��ن ه��ذا البي��ان تف�س��ير ًا وا�ضح�� ًا

له��دف الدرا�س��ة وم��ا �س��تتطلب م��ن الم�ش��ارك .كما
يف�س��ر للم�ش��ارك م��ا
�أن ه��ذا البي��ان يج��ب �أن ّ
ه��ي حقوق��ه �أثن��اء الدرا�س��ة و بعده��ا .ال يج��ب عل��ى
الباح��ث ،ف��ي �أي مرحل��ة م��ن مراح��ل البح��ث� ،أن
ي�س��تخدم �أ�س��لوب الإح��راج من �أج��ل الح�صول على
معلومات �أو من �أجل ال�ضغط على الم�ش��ارك لعدم
االن�س��حاب م��ن البح��ث.
 االن�س��حاب ( :)Withdrawalيع�� ّد االن�س��حاب
�أح��د �أه��م حق��وق الم�ش��اركين ف��ي �أي بح��ث علم��ي.
فالوق��ت ال��ذي يعطي��ه الم�ش��ارك للبح��ث ه��و ق��راره
ال�ش��خ�صي ،خا�ص�� ًة �أن معظ��م الم�ش��اركين ف��ي
الدرا�س��ات ه��م ع��اد ًة متط ّوع��ون .فالموافق��ة عل��ى
الم�ش��اركة ف��ي البح��ث ال ت�ضم��ن بق��اء الم�ش��ارك
حت��ى النهاي��ة ،واالن�س��حاب ه��و ح��ق يج��ب عل��ى
الباح��ث �أن يحترم��ه .ل��ذا ُين�ص��ح الباح��ث دائم�� ًا
ب���أن يح��اول الو�ص��ول �إل��ى �أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن
الأف��راد ف��ي العين��ة� ،إذ م��ن المتوق��ع �أن ين�س��حب
بع�ض الم�ش��اركين خالل البحث ،في�ضمن �أن تكون
درا�س��ته تغط��ي مجموع��ة كافي��ة م��ن الأف��راد.
 الت�سجيل ال�صوتي �أو الت�صوير ( :)Recording
ال يح��قّ للباح��ث �أن ي�س��جل الأ�ص��وات �أو يلتق��ط
ال�ص��ور �أو الفيدي��و دون عل��م وموافقة الم�ش��اركين.
ص��ح �أن يطل��ب الباحث موافقة الم�ش��ترك بعد
وال ي� ّ
انتهاءه من الت�سجيل �أو الت�صوير ،فالموافقة يجب
�أن ت�أت��ي دائم�� ًا قبل البدء بالبحث.
ما هو البحث في علم االجتماع؟
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 الخ��داع �أو الآم��ال الزائف��ة ( Deceptionالدرا�س��ة قب��ل ن�ش��رها للت�أك��د م��ن �أن الباح��ث ل��م
يف�سر ما قيل �أو ُفعل ب�شكل خاطئ �أو بطريقة يمكن
 : )or False Hopeف��ي العدي��د م��ن الأحي��ان يظ��ن
ّ
الم�ش��اركون في البحث �أن م�ش��اركتهم �ستجلب لهم �أن تت�س��بب ب�ض��ر ٍر م��ا للم�ش��ارك.
ً
تح�سينا ما في �أو�ضاعهم المعي�شية .لذا يجب على البحث العلمي في مناطق النزاع والحروب
��ال زائف��ة �أو
الباح��ث الت�أك��د م��ن ع��دم �إعط��اء �آم ٍ
وعود خارج �إطار البحث .و�إذا كانت الم�شاركة في هن��اك اهتم��ام خا���ص لفه��م ودرا�س��ة المناط��ق
ٍ
البح��ث تت�ضم��ن مكاف���أة مادية مقابل الوقت ،يجب التي تعاني من نزاعات وحروب ،ولكن ذلك يطرح
عل��ى الباح��ث �أن ي�ش��دد عل��ى ع��دم عالق��ة الب��دل تحدي��ات �أخالقي��ة ومنهجي��ة((( عدي��دة م��ن جه��ة
المال��ي بنتائ��ج البح��ث .فقد لوحظ �أن الم�ش��اركين �إمكاني��ة القي��ام بدرا�س��ات علمية في ظروف كهذه.
الذين يتل ّقون بد ًال مادي ًا مقابل م�ش��اركتهم يميلون القل��ق الأول م��ن القي��ام ب�أبح��اث علمية ف��ي مناطق
�إل��ى �إعط��اء الإجاب��ات الت��ي يظن��ون �أنه��ا �س��تر�ضي النزاع هو �سالمة الباحث و�سالمة الم�شاركين في
الباح��ث .وه��ذا خط��ر كبي��ر عل��ى م�صداقي��ة ودق��ة البح��ث .فكم��ا �س��بق وقلن��ا ،ال ي�س��تحق �أي بح��ث �أن
البحث.
ن�ض��ع حياتن��ا �أو حي��اة الم�ش��اركين ف��ي بحثن��ا ف��ي
(:)Vulnerability

خط��ر .ولك��ن ذل��ك ال يعن��ي �أن��ه م��ن غي��ر المه��م �أن
نقوم بدرا�سات في مناطق ال�صراعات �إذا كان من
الممكن �أن ن�ضمن الحد الأدنى من ال�سالمة لفريق
العم��ل والم�ش��اركين .وف��ي ح��ال القي��ام ب�أبح��اث
ف��ي مناط��ق ح��روب ،يج��ب �أن نت�أك��د دائم�� ًا م��ن �أن
اال�س��تفادة م��ن ه��ذه الدرا�س��ة �س��تكون �أكب��ر بكثي��ر
م��ن الخط��ر ال��ذي يمك��ن �أن يتعر���ض ل��ه الباح��ث و
الم�ش��اركون .ول��ذا ،يج��ب �أن يك��ون مو�ض��وع البحث
مهم�� ًا ومتعلق�� ًا بالن��زاع ،ويج��ب �أن ي�ضي��ف البح��ث
معرف��ة جدي��دة وثمين��ة ،كما على الباحث �أن ين�ش��ر
بحث��ه وي�س��تخدم نتائج��ه ف��ي �أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن
المرافق .وال ُين�صح بالقيام بدرا�سات غير متع ّلقة
مبا�ش��ر ًة بال�ص��راع �أو بدرا�س��ات ذات �أهمي��ة ثانوية



االط�لاع عل��ى الدرا�س��ة (:)Feedback

((( للمزي��د م��ن المعلوم��ات ح��ول مو�ض��وع البح��ث العلم��ي ف��ي مناط��ق
الن��زاع انظ��ر ال��ى الدرا�س��ات التالي��ة)2000( Goodhand :
()2006

22

منهجية البحث العلمي



مراع��اة م�ش��اعر الآخري��ن

م��ن �أخالقي��ات البح��ث العلم��ي �أي�ض�� ًا مراع��اة
م�ش��اعر الآخري��ن واحت��رام معتق��دات و�آراء جمي��ع
الم�ش��اركين حت��ى ل��و كان��ت تتعار���ض جذري�� ًا م��ع
معتق��دات الباح��ث.
 ال�س�لامة ( :)Safetyلي���س هن��اك �أي��ة معلوم��ة
ت�س��تحق �أن ي�ض��ع الباح��ث نف�س��ه �أو الم�ش��اركين
ف��ي بحث��ه ف��ي خط��ر .ال�س�لامة جان��ب �أ�سا�س��ي ف��ي
البح��ث ،وم��ن غي��ر الأخالق��ي �أن ن�ض��ع �أي �ش��خ�ص
ف��ي موق��ف يمك��ن �أن يه��دد �س�لامته الج�س��دية �أو
النف�س��ية .ل��ذا يج��ب عل��ى الباح��ث �أن يت�أك��د م��ن �أن
البيئ��ة الت��ي يج��ري فيه��ا البح��ث لي�س��ت خط��رة وال
ته��دد �س�لامته �أو �س�لامة الم�ش��اركين.
�أخي��ر ًا ،يح��ق للم�ش��ارك ف��ي البح��ث �أن ّ
يطل��ع عل��ى

Wood,

نظ��ر ًا للو�ض��ع الأمن��ي الح��رج ف��ي مناط��ق النزاع.
و بالإ�ضاف��ة �إل��ى التحدي��ات الأمني��ة الت��ي ُتفر���ض
عل��ى الباح��ث ف��ي معظ��م الأوق��ات ولجوئ��ه �إل��ى
بحث تتالئم مع الخطر والعوائق ،هناك
منهجيات ٍ
تحدي��ات �أخالقي��ة يج��ب عل��ى الباح��ث �أن ي�أخذه��ا
�أي�ض�� ًا ف��ي عي��ن االعتب��ار .فف��ي �أغل��ب الأوق��ات،
يتعام��ل الباحث��ون مع المجتمعات التي يعملون فيها
عل��ى �أنه��ا حق��ل معلوم��ات وتجارب له��م ،وهذا غير
�أخالق��ي .فالأ�ش��خا�ص الذي��ن يعي�ش��ون ف��ي مناط��ق
ح��روب يعان��ون م��ا في��ه الكفاي��ة ،وال يج��ب �أن يتوقع
الباح��ث �أن يك��ون بحث��ه ذو �أهمي��ة �أو �أولوي��ة له��م.
وكثي��ر ًا م��ا ن�س��مع تذ ّم��ر ًا حي��ال الباحثي��ن الذي��ن
ي�أت��ون لجم��ع المعلوم��ات وكتاب��ة الدرا�س��ات دون
�أن يبق��وا عل��ى توا�ص��ل م��ع �أهال��ي المناط��ق الت��ي
يقوم��ون بدرا�س��تها ،ودون �إعالمه��م بن�ش��ر البح��ث
�أوم�س��اعدتهم ال�س��تعمال نتائ��ج البح��ث لتح�س��ين
�أو�ضاعه��م المعي�ش��ية .وهن��ا ،م��ن المج��دي �أن
ي�س���أل كل باح��ث نف�س��ه قب��ل مغادرة المي��دان :ماذا
قدم��ت �أن��ا له��م؟ لأن الأ�ش��خا�ص الذي��ن ي�س��اعدون
خالل البحث قد قدموا الكثير للباحث (من وقت،
ومعلوم��ات� ،إل��خ) ،لك��ن َق َّل��ة م��ا يفك��ر الباحثون بما
يقدمون��ه ه��م للمجتمع��ات الت��ي يقوم��ون ب�أبحاثه��م
فيه��ا .وه��ذا المو�ض��وع ي�صب��ح �أكث��ر �إلحاح�� ًا ف��ي
�أوق��ات الأزم��ات� ،إذ �أن مقوم��ات الحي��اة الأ�سا�س��ية
ال تكون م�ؤمن ًة للنا�س ،وي�صبح البحث العلمي ترف ًا
�إذا ل��م يك��ن ل��ه ج��دوى مبا�ش��رة وملمو�س��ة.

الم�شاركين في البحث ،ولذا يجب على الباحث �أن
يك��ون ذو خب��رة وا�س��عة في العم��ل البحثي الميداني
و�أن يع��رف كي��ف يتعام��ل ف��ي الحاالت اال�س��تثنائية.
فمث ً
�لا ،ال يج��وز �أن يق��وم الباح��ث بمقاب�لات م��ع
أ�ش��خا�ص ق��د تعر�ض��وا لفق��دان �ش��خ�ص قري��ب �أو
�
ٍ
لإ�صاب��ة ت�س��ببت ب�إعاق��ة �أو لالغت�ص��اب �أو � ٍأي م��ن
ب�ش��اعات الح��رب ،دون وج��ود اخت�صا�ص��ي نف�س��ي،
�إذ �أن مج��رد ال�س���ؤال يمك��ن �أن يع ّر���ض الم�ش��ارك
ال��ى �أزم��ة نف�س��ية هو/ه��ي بالغن��ى عنه��ا .فلي���س
م��ن الأخالق��ي �أن يق��وم الباحث بفت��ح الجروح دون
الت�أك��د م��ن الق��درة عل��ى �إع��ادة معالجته��ا و ع��دم
ت��رك �آث��ار �س��لبية للبح��ث عل��ى الم�ش��اركين.

بالإ�ضاف��ة �إل��ى ذل��ك ،فهن��اك تحدي��ات �أخالقي��ة
�أخ��رى متع ّلق��ة بال�صح��ة النف�س��ية للأ�ش��خا�ص
ما هو البحث في علم االجتماع؟
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تحديد منهجية البحث

البحث الكمي مقارنة بـالبحث النوعي

هن��اك نوع��ان م��ن المناه��ج البحثي��ة المتّبع��ة ف��ي
عل��وم االجتم��اع :المنه��ج الكم��ي والمنه��ج النوع��ي.
ويعتم��د اختي��ار المنهجي��ة على نوع ال�س���ؤال البحثي
والإمكاني��ات المتاح��ة للبح��ث نظ��ر ًا للو�ض��ع الأمني
�أو �إمكاني��ة الو�ص��ول �إل��ى العين��ة �أووج��ود فري��ق م��ن
الباحثي��ن المهيئي��ن� ،إلخ ...كما يلعب التمويل دور ًا
�أ�سا�س��ي ًا ف��ي تحدي��د منهجي��ة البح��ث �إذ �أن تكلف��ة
البحث تختلف ح�سب المنهجية المتّبعة ،وعاد ًة ما
تكون تكلفة البحث الكمي �أكبر من البحث النوعي.

يت�ض ّم��ن البح��ث الكم��ي �أنواع�� ًا مختلف��ة م��ن
المنهجي��ات مث��ل الم�س��ح االجتماع��ي� ،أو المنه��ج
الإح�صائ��ي� ،أو درا�س��ة ال�ش��بكات االجتماعي��ة� .أم��ا
الأبح��اث النوعي��ة ،فيمك��ن �أن تت�ض ّم��ن المنه��ج
الإثنوغرافي (المالحظة والمقابالت)� ،أو المنهج
التجريب��ي� ،أو منه��ج درا�س��ة الحال��ة .ويعر���ض
الج��دول �أدن��اه مقارن��ة بي��ن البح��وث الكمي��ة وتل��ك
النوعي��ة.

البحوث الكمية

البحوث النوعية

ت�س��تخدم مقايي���س واختب��ارات �أو قوائ��م تقدي��ر لجم��ع يعتم��د �أ�س��لوب المالحظ��ة والمقابل��ة والمراج��ع بعي��د ًا ع��ن
الأ�س��اليب الإح�صائي��ة
البيان��ات والمعلوم��ات ب�أ�س��اليب �إح�صائي��ة
معلومات عامة و لي�ست دقيقة دائم ًا
جمع المعلومات وتفريغها �أ�سرع و�أ�سهل

معلومات غنية ومعمقة
جمع المعلومات وتبويبها يتطلب وقت

يمار���س الباح��ث �س��يطر ًة تام��ة عل��ى جمي��ع المتغي��رات ذات ال ي�سيطر الباحث على �أي من المتغيرات
ال�صل��ة بالمتغير التابع
تح ّيز:
تح ّيز عدم اال�ستجابة ()Non-response bias
ت�أثير ال�صياغة ()Wording effect

تح ّيز:
تحيز الباحث ()Researcher bias
تحيز المراقب ()Observer bias

عينة تمثيلية
يمكن التعميم

عينة �صغيرة غير تمثيلية
ال يمكن التعميم

ت�ستخدم في كتابة التقرير والجداول والأ�شكال البيانية

تكتب التقارير ب�أ�سلوب تحليلي و �سردي
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التثليث ()Triangulation
التثلي��ث ف��ي البح��ث العلم��ي يعن��ي ا�س��تخدام �أكث��ر
م��ن منهجي��ة (�أو م�ص��در �أو باح��ث) خ�لال عملي��ة
البح��ث .ويت�ضم��ن التثلي��ث كل المعلوم��ات الت��ي
جمعه��ا الباح��ث/ون م��ن م�ص��ادر �أو منهجي��ات
مختلف��ة لمعرف��ة مدى ان�س��جام الأدل��ة بين م�صادر
المعلوم��ات والبيان��ات.

الإ�ش��كاليات المنهجي��ة المتع ّلق��ة ب�ص��دق الإجابات
ف��ي الدرا�س��ات الت��ي تقي���س المواق��ف والآراء.
ويمك��ن لقيا���س ال�س��لوك �أن يك��ون منهج�� ًا علمي�� ًا
متنا�س��ب ًا �أكث��ر م��ع ظ��روف الح��رب �أو النزاع��ات �إذ
�أن��ه ال يت�ضم��ن عالقة مبا�ش��رة بي��ن الباحث و�أفراد
مجتم��ع البح��ث ،مما يخفف من العوائق الأخالقية
للقي��ام ببح��ث ف��ي ظ��ل الح��روب و النزاع��ات.

ف��ي العدي��د م��ن الأحي��ان ،تع�� ّد بيان��ات الأ�س��لوب ا�ستخدام الم�صادر الثانوية

الكم��ي غي��ر كافي��ة وحده��ا لفه��م بع���ض الظواه��ر
االجتماعي��ة �أو جوان��ب مع ّين��ة منه��ا كالمواق��ف
والآراء والقي��م االجتماعي��ة ،فه��ي ال تعط��ي فهم�� ًا
متعمق�� ًا ب��ل تن ّب��ه بع���ض الباحثي��ن �إل��ى �ض��رورة
اال�س��تعانة بالأ�س��لوب النوع��ي �إل��ى جان��ب الأ�س��لوب
الكم��ي وذل��ك لأن��ه �أ�ش��مل و�أعم��ق م��ن النظ��رة
ال�ش��مولية ،الأم��ر ال��ذي ي�س��اعد عل��ى دق��ة التحليل.
ل��ذا يعتب��ر الجم��ع بي��ن الأ�س��لوبين الكم��ي والنوع��ي
مفي��د ًا ج��د ًا لتكام��ل الدرا�س��ة.

قيا�س ال�سلوك مقارنة بـقيا�س المواقف

يمك��ن ال�س��تخدام الم�ص��ادر الثانوي��ة �أن يك��ون
مهم�� ًا ج��د ًا ،خا�ص�� ًة ف��ي الدرا�س��ات الت��ي تر ّك��ز
عل��ى قيا���س ال�س��لوك .وتتك��ون الم�ص��ادر الثانوي��ة
م��ن �أر�ش��يف الجرائ��د والمج�لات ،والبرام��ج
الوثائقي��ة �أو الإخباري��ة ،وال�ص��ور ،والبيان��ات
الر�س��مية ،وتقارير المنظم��ات المحلية �أو الدولية،
�إل��خ .ويمك��ن للم�ص��ادر الثانوي��ة �أن ت�ش�� ّكل ج��زء ًا
�أ�سا�س��ي ًا م��ن البح��ث م��ن حيث جم��ع المعلومات� ،أو
يمكن �أن ت�س��تخدم للتدقيق والت�أ ّكد من المعلومات
المجموع��ة بط��رق �أخ��رى.

هن��اك ف��رق كبي��ر بي��ن درا�س��ة المواق��ف ودرا�س��ة المنهج المقارن (طولياً وعر�ضياً)

ال�س��لوك .فالمواقف والآراء ُتدر�س عبر المقابالت
واال�س��تبيانات والم�س��وح (�أ�س��ئلة مبا�ش��رة)� ،أم��ا
ال�س��لوك ف ُيدر���س عب��ر المراقب��ة وجم��ع الوثائ��ق
(درا�س��ة غي��ر مبا�ش��رة) .فمث ً
�لا يمك��ن درا�س��ة
�أنم��اط التظاه��ر ف��ي المجتم��ع عب��ر مراقب��ة
المظاه��رات �أو تجمي��ع المق��االت �أو ال�ص��ور �أو
الفيديوه��ات الم�أخ��وذة ف��ي المظاه��رات .ودرا�س��ة عر�ضي��ة :تق��وم بمقارن��ة ظاه��رة واح��دة ف��ي �أكث��ر
ال�س��لوك تج ّن��ب الباح��ث الدخ��ول ف��ي العدي��د م��ن م��ن مجتمع/منطق��ة ف��ي حقبة زمني��ة واحدة� ،أو
ير ّك��ز ه��ذا المنه��ج م��ن البح��وث عل��ى مقارن��ة
جوان��ب الت�ش��ابه واالخت�لاف بي��ن الظواه��ر
االجتماعي��ة لغر���ض اكت�ش��اف العوام��ل �أو الظ��روف
الت��ي ت�صاح��ب ح��دوث ظاه��رة اجتماعي��ة �أو نم��ط
�س��لوك مع ّي��ن .ويمك��ن �أن تك��ون المقارن��ة:

ما هي منهجية البحث العلمي؟
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طولي��ة :تق��وم بمقارن��ة ظاه��رة واح��دة ف��ي مجتمع
واحد عبر فترة زمنية طويلة من �أجل درا�سة تطور
الظاهرة وتغ ّيرها عبر الوقت.
ويخ�ض��ع التحلي��ل المق��ارن �إل��ى �أرب��ع ح��االت م��ن
المقارن��ة وه��ي كم��ا يل��ي:
 مقارن��ة متغي��ر واح��د ف��ي مجتمع��ات مت�ش��ابهة،
مث��ل درا�س��ة التح�صي��ل العلم��ي لأبن��اء الطبق��ة
العامل��ة ف��ي مجتمعي��ن �صناعيي��ن� ،أو
 مقارن��ة ع��دة متغي��رات في مجتمعات مت�ش��ابهة،
مث��ل درا�س��ة الو�ض��ع االقت�ص��ادي (مع��دل الدخ��ل،
مع��دل البطال��ة� ،س��عر ال�س��لع� ،إل��خ )...ف��ي ال��دول
الت��ي �ش��هدت الث��ورات العربي��ة� ،أو
 درا�س��ة العالق��ة بي��ن ع��دة متغ ّي��رات ف��ي مجتمع

عب��ر فت��رة زمني��ة طويل��ة ،مم��ا يقل��ل م��ن ت�أثي��ر
عوام��ل ال�صدف��ة ،والتحي��زات الثقافي��ة .ثاني�� ًا� ،إن
البح��وث المقارن��ة تدع��م ق��درة الباح��ث على زيادة
م��دى المتغي��رات المدرو�س��ة الت��ي ي�ش��ملها ت�صمي��م
البح��ث با�س��تخدام م�ؤ�ش��رات متنوع��ة م�س��تمدة من
�أكث��ر م��ن مجتم��ع مث��ل الم�ؤ�ش��رات الت��ي ت�س��تخدم
لقيا���س المكان��ة االجتماعي��ة ،والتي ت�ش��مل الدخل،
والمهن��ة ،لكنه��ا ف��ي بع���ض البل��دان ت�ش��مل �أي�ض�� ًا
م��كان ال�س��كن ،والن�س��ب الأ�س��ري .وثالث�� ًا ،ت�س��مح
البح��وث المقارن��ة لال�س��تعانة بالعوام��ل والجوان��ب
الثقافي��ة واالجتماعي��ة الخا�ص��ة ب��كل مجتم��ع ،مم��ا
يدع��م �أي�ض�� ًا ق��وة التف�س��يرات ،ويزيد م��ن �صمودها
ف��ي وج��ه النق��د.

واح��د ،مثل درا�س��ة عالقة مع��دل الإنجاب بالطبقة درا�سة الحالة

االجتماعي��ة والمنطق��ة الجغرافي��ة (ح�ضري��ة
وريفي��ة) ف��ي المجتم��ع ال�س��وري� ،أو
 درا�س��ة العالق��ة بي��ن ع��دة متغ ّي��رات ف��ي
مجتمع��ات متباين��ة ،مثل درا�س��ة العالق��ة بين النوع
االجتماع��ي (جن��در) ومع��دل الدخ��ل للف��رد ف��ي
المجتمع��ات العربي��ة بالمقارن��ة م��ع المجتماع��ات
اال�س��كندينافية.
وتمت��از البح��وث المقارن��ة ع��ن غيره��ا بع��دة
جوانب� .أو ًال ،ت�س��اعد البحوث المقارنة على زيادة
��يرات �أكث��ر ق��وة
ق��درة الباح��ث عل��ى تقدي��م تف�س ٍ
للظاه��رة المدرو�س��ة� ،إذ �أن ه��ذه التف�س��يرات
ت�س��تند �إل��ى �أدل��ة ُتجم��ع م��ن ع��دة مجتمع��ات �أو
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عل��ى عك���س المنه��ج المق��ارن ،ت�ش�� ّكل درا�س��ة
الحالة نوع ًا من الدرا�سات العلمية التي تر ّكز على
مجتم ٍ��ع واح��د� ،أو حال��ة واحدة .وي��ز ّود هذا المنهج
الباح��ث ببيان��ات كمية ونوعية حول عوامل متعددة
تتعلق ب�أفراد �أو م�ؤ�س�س��ات �أو مجموعات اجتماعية
ف��ي ح��االت مح��ددة .وتت�ضم��ن ه��ذه البيان��ات
جوان��ب �ش��خ�صية وبيئي��ة ،مم��ا يم ّك��ن الباح��ث م��ن
�إج��راء و�ص��ف تف�صيل��ي متع ّم��ق للحال��ة الت��ي ير ّك��ز
عليه��ا البح��ث .و�إذا كان مو�ض��وع الدرا�س��ة من�ص ّب ًا
عل��ى الم�ؤ�س�س��ات االجتماعي��ة ،ف���إن كل م�ؤ�س�س��ة
اجتماعية ُتعتبر بمثابة حالة ،بينما ي�صبح الأفراد
مج��رد �أج��زاء �أو عوام��ل داخل��ة ف��ي تكوي��ن الحالة.

تعتب��ر درا�س��ة الحال��ة بمثاب��ة فح���ص دقي��ق ومع ّم��ق  العين��ة :مجموع��ة جزئي��ة من مجتمع الدرا�س��ة،
لو�ض��ع مع ّي��ن �أو حال��ة مع ّين��ة .والفك��رة الرئي�س��ية مث ًال ٢٠٠ :طالب من  ١٠مدار�س في لبنان موزعة
ٍ
واحدة
حالة
��ة
س
درا�
يتم
أن
�
هي
��ة
ل
الحا
��ة
س
درا�
م��ن
على المناطق المختلفة.
مف�ص��ل وعمي��ق عب��ر كل الط��رق المنا�س��بة و
ب�ش��كل ّ
المتاح��ة .وق��د يك��ون هن��اك تن��وع في �أ�س��ئلة درا�س��ة  المف��ردة� :أح��د الأف��راد �أو الم�ش��اهدات الت��ي
يت��م اختياره��ا �ضم��ن العين��ة ،مث ً
�لا :طالب��ة ف��ي
الحالة �إال �أن الهدف العام يبقى الو�صول �إلى �أكمل
مدر�س��ة ف��ي ق�ض��اء النبطي��ة (الجن��وب).
فه��م ممك��ن للحال��ة االجتماعية المدرو�س��ة.
ويمك��ن لمنه��ج درا�س��ة الحال��ة �أن يدر���س مرحل��ة �إن اختي��ار الع ّين��ة ب�ش��كل دقي��ق ومنا�س��ب يعط��ي
مع ّين��ة م��ن تاري��خ المجتم��ع� ،أو �أن يدر���س جمي��ع نتائ��ج م�ش��ابهة �إل��ى ح ٍ��د كبي��ر للنتائ��ج الت��ي يمك��ن
المراح��ل الت��ي م�� ّر به��ا المجتم��ع للو�ص��ول �إل��ى الح�صول عليها عند درا�سة كامل مجتمع الدرا�سة.
درا�س��ة الأنم��اط االجتماعي��ة وتطوره��ا التاريخ��ي .ويمكن للخط�أ في اختيار العينة �أن ي�ؤدي �إلى نتائج
وتت�ض ّم��ن �أدوات ه��ذا المنهج المقابلة ال�ش��خ�صية ،بح��ث غي��ر دقيقة �أو خاطئ��ة كلي ًا.
ودرا�س��ة الوثائق وال�س��جالت الر�س��مية والمذكرات �أن��واع العين��ات :العين��ة الع�ش��وائية والعين��ة
ال�شخ�صية ،وتحليل الإح�صاءات والبيانات الكمية غي��ر الع�ش��وائية
المتوف��رة ،ال��خ.
(((
هن��اك نوع��ان رئي�س��يان م��ن العين��ات  :العين��ات
�أخد العينات
الع�ش��وائية والعين��ات غي��ر الع�ش��وائية.
ً
ً
ً
يعتب ً��ر اختي��ار العين��ة ج��زءاً �أ�سا�س��يا ومهم��ا يت ّ��م اختي��ار ن��وع العين��ة ح�س��ب الق��درة عل��ى تحديد
ج��دا ف��ي البح��ث العلم��ي ،نظ��را ل�صعوب��ة الو�ص��ول
مجتمع الدرا�س��ة� .إذا كان مجتمع الدرا�س��ة مح ّدد ًا
�إل��ى كل �أف��راد المجتم��ع (ب�س��بب الكلف��ة الباهظ��ة
ومعروف ًا ،يجب على الباحث اتخاذ عينة ع�ش��وائية
والوق��ت) .يج��ب عل��ى الباح��ث �أن يخت��ار ع ّين��ة �أو لك��ي تك��ون تمثيلي��ة .فمث ً
�لا� ،إذا كان الباح��ث يق��وم
مجموع��ة جزئي��ة م��ن مجتم��ع الدرا�س��ة ت�س��اعده
عل��ى فه��م �أنم��اط و دينامي��ات المجتمع المدرو���س .بدرا�س��ة ح��ول تالم��ذة المدار���س الحكومي��ة ،يك��ون
لذل��ك يمك��ن تعري��ف العين��ة ب�أنه��ا �ش��ريحة �أو ج��زء مجتم��ع الدرا�س��ة مح�� ّدد ًا �إذ يمك��ن �أن يح�ص��ل
م��ن مجتم��ع الدرا�س��ة تحم��ل خ�صائ���ص و�صف��ات على قائمة بكل الطالب الم�س ّ��جلين في المدار�س��ة
ه��ذا المجتم��ع وتمثل��ه فيم��ا يخ���ص مو�ض��وع البحث الحكومي��ة .ل��ذا يج��ب على الباحث ف��ي هذه الحالة
ا ّتخ��اذ عينة ع�ش��وائية.
وبذل��ك ،يمك��ن تقدي��م التعريف��ات التالي��ة:
 مجتم��ع الدرا�س��ة :كام��ل الأف��راد �أو الأح��داث
�أو الم�ش��اهدات الت��ي ت�ش�� ّكل مو�ض��وع البحث ،مث ًال:
ط�لاب المدار���س في لبنان

((( للمزي��د م��ن المعلوم��ات ح��ول �أن��واع العين��ات ،انظ��ر ال��ى :
)2007( Cochran
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�أم��ا �إذا كان مجتم��ع الدرا�س��ة غي��ر مح�� ّدد،
فيج��ب عل��ى الباحث �أن يختار عينة غير ع�ش��وائية.
ويح�ص��ل ذل��ك ف��ي الحاالت التي يكون من ال�صعب
فيه��ا معرف��ة مجم��وع �أف��راد المجتم��ع ال��ذي نري��د
درا�س��ته .فمث ً
�لا� ،إذا كان الباح��ث مهتم�� ًا بدرا�س��ة
ظاه��رة تعاط��ي المخ��درات ،يك��ون م��ن ال�صع��ب ان
يح ّدد عدد متعاطي المخدرات �إذ �أن هذه القوائم
غير موجودة وقلة هم الأ�شخا�ص الذين ي�ص ّرحون

ع��ن تعاطيه��م للمخ��درات (ف��ي الم�ست�ش��فيات
مث ً
�لا) ،خا�ص�� ًة ف��ي ال��دول الت��ي تج�� ّرم تعاط��ي
المخ��درات .ل��ذا ال يمك��ن للباح��ث �أن يخت��ار عين��ة
ع�شوائية لأن مجتمع الدرا�سة غير مح ّدد والو�صول
�إلي��ه غي��ر �س��هل .في حال��ة كهذه ،يلج���أ الباحث �إلى
اختي��ار عين��ة غي��ر ع�ش��وائية عل��ى الرغ��م م��ن �أن
ه��ذه العين��ات غير مم ّثلة لمجتمع الدرا�س��ة ،ولكنها
المتاح��ة.

 العين��ات الع�ش��وائية ( :)Random Samplingطريق��ة االختي��ار غي��ر انتقائي��ة �إذ �أن المف��ردات
العين��ات الع�ش��وائية ه��ي الت��ي يك��ون فيه��ا فر�ص��ة ُتخت��ار ع�ش��وائي ًا ح�س��ب ن��وع العين��ة� ،آخذي��ن بعي��ن
مت�ساوية لكل عن�صر في مجتمع الدرا�سة ليكون من االعتب��ار التجان���س والتباي��ن ف��ي المجتمع.
مفردات العينة .ويتم اختيار عينة ع�شوائية عندما �إذا كان مجتم��ع الدرا�س��ة مح��دد ًا ومتجان�س�� ًا،
يك��ون مجتم��ع الدرا�س��ة مح��دد ًا ومعروف�� ًا ،وتك��ون يمكن �أخذ عينة ع�شوائية ب�سيطة simple random
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( sampleعب��ر و�ض��ع ج��داول �أرق��ام ل��كل عنا�ص��ر الدرا�س��ة .ويمكن تعميم نتائج البحث للتحدث عن
مجتم��ع الدرا�س��ة و�س��حب الع��دد المطل��وب للعين��ة مجتمع الدرا�س��ة ا�س��تناد ًا �إلى العينات الع�ش��وائية.
بالقرعة ع�شوائي ًا)� .أو عينة منتظمة (systematic
 العين��ات غي��ر الع�ش��وائية (Non Random
()random sampleعب��ر �أخ��ذ مث ً
�لا كل خام���س
ُ :)Samplingت�س��تخدم العين��ات غي��ر الع�ش��وائية
عن�ص��ر ف��ي ج��دول الأرق��ام المت�سل�س��لة لمجتم��ع
عندم��ا يك��ون م��ن ال�صع��ب الو�ص��ول �إل��ى عين��ة
الدرا�س��ة) .مث ً
�لا� ،إذا كان الباح��ث مهتم ًا بدرا�س��ة
ع�شوائية لأن مجتمع البحث غير محدد �أومعروف.
الآراء ال�سيا�س��ية لط�لاب الجامع��ة الأمريكي��ة ف��ي مث ً
�لا :ال نع��رف تحدي��د ًا ع��دد وموا�صف��ات مجتم��ع
بي��روت ،يمك��ن الح�ص��ول عل��ى الئح��ة الط�لاب المقاتلي��ن م��ع تنظي��م داع���ش ،ف�لا يمكنن��ا �أخ��د
الم�س ّ��جلين ف��ي الجامع��ة واختي��ار عين��ة ع�ش��وائية عين��ة ع�ش��وائية �إذا �أردن��ا درا�س��تهم .ل��ذا يمكنن��ا
ب�س��يطة �أو منتظم��ة.
�أن ن�أخ��ذ عين��ة �صدف��ة ()accidental sample

ف��ي ح��ال كان مجتم��ع الدرا�س��ة غي��ر
متجان���س ،يج��ب �أخ��ذ عين��ة ع�ش��وائية طبقي��ة
( .)stratified random sampleف��ي ه��ذا الن��وع
م��ن العين��ات ،يمك��ن تق�س��يم مجتم��ع الدرا�س��ة �إل��ى
مجموع��ات �أو طبق��ات بن��اء ًا عل��ى ه��ذا التباي��ن.
مث ً
�لا ،عن��د درا�س��ة العم��ل التطوع��ي عن��د ط�لاب
الجامع��ات ،نج��د �أن��ه م��ن الأف�ضل تق�س��يم الطالب
�إلى طبقات ح�سب ال�سنة الدرا�سية� ،أو ح�سب النوع
االجتماع��ي (ذك��ور �أو �إن��اث)� ،إل��خ .و ُتع�� ّد العين��ة
الع�ش��وائية الب�س��يطة �أف�ض��ل ن��وع عين��ات �إن �أمك��ن
تطبيقه��ا� ،إذ �أنه��ا تعط��ي �أف�ض��ل تمثي ٍ��ل لمجتم��ع

�أو ك�س��رة (� )chunk sampleإذا اعتبرن��ا
�أن مجتم��ع داع���ش متجان���س� ،أو عين��ة ح�ص�صي��ة
(� )quota sampleإذا قررن��ا تق�س��يم المقاتلي��ن
م��ع داع���ش �إل��ى ع��رب و�أجان��ب .وتت�ص��ف العين��ات
غي��ر الع�ش��وائية ب�أنه��ا ال تعط��ي نف���س الفر�ص��ة
لجميع �أفراد مجتمع الدرا�س��ة بالظهور في العينة.
ول��ذا ،ال يمكنن��ا التعميم ا�س��تناد ًا �إل��ى العينات غير
الع�ش��وائية.

اختر نوع العينة لكل من هذه الدرا�سات:
�أ  -ع�شوائية ب�سيطة
				
 -1بحث حول المقاتلين في �سوريا
ب  -ع�شوائية منتظمة
 -2بحث حول عمال الن�سيج الم�سجلين في نقابة في م�صر
ج  -عينة طبقية
		
 -3بحث حول طالب الجامعات في لبنان
د � -صدفة �أو ك�سرة
 -4بحث حول طالب الجامعة اللبنانية		
هـ  -ح�ص�صية
		
 -5بحث حول المثلية الجن�سية في الأردن
(و مقارنة بين الذكور و الإناث)
( - 1د �أو هـ) �( - 2أ �أو ب) ( - 3ج) �( - 4أ �أو ب) ( - 5هـ)
ما هي منهجية البحث العلمي؟
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خطوات اختيار العينة
تم ّر عملية اختيار العينة بعدة خطوات:
 - 1تحدي��د مجتم��ع الدرا�س��ة ب�ش��كل وا�ض��ح ودقي��ق
من حيث ال�س��مات و الخ�صائ�ص التي تم ّيز �أفراده
�إذ �أن ذل��ك ي�ؤث��ر عل��ى ع��دد �أف��راد العين��ة و نوعي��ة
العين��ة الت��ي يج��ب على الباح��ث �أن يختارها
 - 2تحدي��د �أف��راد المجتم��ع الأ�صل��ي للدرا�س��ة،
و�إذا �أمك��ن يج��ب عل��ى الباح��ث �أن يرتّبه��م ف��ي
ج��داول (ح�س��ب �أرق��ام مت�سل�س��لة) لأن ذلك ي�س�� ّهل
اختي��ار عين��ة ممثل��ة للمجتم��ع.
 - 3تحدي��د متغي��رات الدرا�س��ة ،وذل��ك ل�ضب��ط
�أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن المتغي��رات غي��ر المدرو�س��ة.

تحديد العدد المنا�سب للع ّينة
يت��م تحدي��د الع��دد المنا�س��ب لأف��راد الع ّين��ة بن��اء ًا
على ع��دة معايير:
 تجان���س �أو تباي��ن المجتم��ع :كلم��ا زاد
التجان���س بي��ن �أف��راد المجتم��ع كان الع��دد ال�لازم
للتمثي��ل �أق��ل ،والعك���س �صحي��ح.
 �أ�س��لوب البح��ث الم�س��تخدم :الدرا�س��ات
الم�س��حية تحت��اج �إل��ى �أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن �أف��راد
المجتم��ع� ،أم��ا الدرا�س��ات التجريبي��ة �أو النوعي��ة
فتعتم��د عل��ى ع��دد �أف��راد �أ�صغ��ر.
 درج��ة الدق��ة المطلوب��ة� :إذا كان��ت الدرا�س��ة
تتطل��ب درج��ة عالي��ة م��ن الدق��ة ،مث��ل �إذا كان
هناك قرارات �س��ت�ؤخذ ا�س��تناد ًا الى نتائج البحث،
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�س��نحتاج �إل��ى ع��دد �أكب��ر م��ن �أف��راد العين��ة لتعط��ي
الثق��ة الالزم��ة لتعمي��م النتائ��ج.
وم��ن المه��م ج��د ًا لف��ت النظ��ر هن��ا �إل��ى �أن ع��دد
�أف��راد العين��ة لي���س دائم�� ًا العام��ل الأهم ف��ي اختيار
العين��ات .فعل��ى الرغ��م م��ن �أهمي��ة الع��دد ،يبق��ى
تمثي��ل العين��ة لمجتم��ع الدرا�س��ة ه��و العام��ل الأه��م
في تحديد العينة المنا�س��بة .فنرى مث ًال �أن معظم
اال�س��تطالعات االنتخابي��ة تعتم��د عل��ى حج��م عين��ة
م��ن �ألف �ش��خ�ص بغ�ض النظ��ر عن عدد الناخبين.

 ما هو البحث النوعي؟

33

درا�س��ة حال��ة واح��دة (�أو ربم��ا ع��دد م��ن الح��االت)
خ�صائ�ص البحث النوعي
مف�صل ودقيق عبر ا�س��تخدام كافة الو�سائل
ب�ش��كل ّ
يعتم��د البح��ث النوع��ي عل��ى المقاب�لات
المنا�س��بة والمتاحة.
�أو المالحظ��ة ف��ي المي��دان الطبيع��ي للحي��اة
االجتماعي��ة اليومي��ة� ،إ�ضافة لجمع وتحليل الوثائق وق��د يك��ون هن��اك تنوع في �أهداف �أو �أ�س��ئلة درا�س��ة
والم�س��تندات .وم��ن خ�صائ���ص البح��ث النوع��ي م��ا الحال��ة �إال �أن اله��دف الع��ام ه��و الو�ص��ول �إل��ى �أكمل
و�أ�ش��مل فهم ممكن لتلك الحالة.
يل��ي:
 يزي��د البح��ث النوع��ي فهمن��ا لأي ظاه��رة
ي�صح��ح
اجتماعي��ة ال نع��رف عنه��ا الكثي��ر� ،أو ّ
معرفتن��ا بظواه��ر اجتماعي��ة ُمنت�ش��رة ولك��ن غي��ر
ف�س��رة ب�ش��كل دقي��ق
ُم ّ
 ي�س��اعد البح��ث النوع��ي عل��ى الو�ص��ول �إل��ى
معلوم��ات مع ّمق��ة م��ن ال�صع��ب التعبي��ر عنها بطرق
كمي��ة �أو �إح�صائي��ة
 يتّ�ص��ف البح��ث النوع��ي بالمرون��ة واالنفت��اح
عل��ى المتغي��رات �إذ �أن المقاب�لات والمالحظ��ات ال
موح��دة ل��كل الح��االت.
تك��ون مقنن��ة �أو ّ

وتتمي��ز درا�س��ة الحال��ة ع��ن غيره��ا م��ن �أن��واع
الأبح��اث ف��ي �أنه��ا تتع ّم��ق ف��ي فه��م حال��ة مع ّين��ة في
و�ضعها و�سياقها الطبيعيين ،دون االن�شغال بتعميم
النتائ��ج عل��ى الح��االت الأخ��رى .وتكم��ن فوائ��د
درا�س��ة الحال في الإ�ضاءة على مو�ضوع مع ّين عبر
التع ّم��ق والتخ�ص���ص الدقي��ق ف��ي حال��ة واح��دة (�أو
ح��االت مح�� ّددة) .و ُتعتب��ر درا�س��ات الحال��ة ث��روة
مهم��ة ف��ي المعرف��ة العلمي��ة لأنه��ا تح ّل��ل تفا�صي��ل
الحال��ة وت�ض��يء عل��ى التفاع�لات والدينامي��ات
االجتماعي��ة الت��ي ال يمك��ن التقاطه��ا ف��ي معظ��م
ا�س��تراتيجيات البح��ث الأخ��رى.

 ف��ي البح��ث النوع��ي ،يفتق��ر الباح��ث لل�س��يطرة طرق جمع المعلومات في البحث النوعي

الم�س��بقة عل��ى مي��دان البح��ث و�أ�س��اليب جم��ع هن��اك �أربع��ة ط��رق �أ�سا�س��ية لجم��ع المعلوم��ات ف��ي
المعلوم��ات
البحث العلمي النوعي :المقابلة الفردية ،المقابلة
ا�ستراتيجيات البحث النوعي :درا�سة الحالة الجماعي��ة ،المالحظة ،وتحليل الوثائق.
 المقابل��ة الفردي��ة ( :) Interviewع��اد ًة م��ا
ُت�ش�� ّكل درا�س��ة الحال��ة �أح��د �أب��رز ا�س��تراتيجيات
ت�س��تخدم المقابالت الفردية للموا�ضيع الح�سا�س��ة
البح��ث النوع��ي .وترتك��ز ه��ذه اال�س��تراتيجية عل��ى
�أو للتج��ارب ال�ش��خ�صية �أو للتع ّم��ق ف��ي فه��م �آراء
التع ّم��ق والفح���ص الدقي��ق لو�ض��ع مع ّي��ن �أو حال��ة
ومواقف الأفراد في المجتمع �إذ ي�س��تطيع الباحث،
فردي��ة.
عن طريق المقابلة �أن يتعرف على �أفكار وم�ش��اعر
والفك��رة الأ�سا�س��ية ف��ي درا�س��ة الحال��ة ه��ي �أن تت��م ووجهات نظر الآخرين .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يمكن
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للباح��ث �أن يعي��د بن��اء الأح��داث االجتماعي��ة م��ن
خ�لال الإجاب��ات التي يح�صل عليها في المقابالت
الفردية .وتعتمد هذه الطريقة على بناء الثقة بين
الباح��ث والم�ش��ارك ف��ي البح��ث م��ن �أج��ل �ضم��ان
الم�صداقي��ة و الدق��ة ف��ي الإجاب��ات.
وهناك نوعان من المقابالت:

الباح��ث م��ع مجموع��ة م��ن الم�ش��اركين ف��ي وق��ت
واح��د .ف��ي ه��ذا الن��وع م��ن المقاب�لات يك��ون دور
الباح��ث في��ه �إدارة الح��وار وت�س��هيله ،وتكون مهمته
ت�سجيل التفاعل الذي يدور بين الم�شاركين .وهذا
��ارات ف��ي �إدارة الح��وار وتوجيه النقا���ش
يتطل��ب مه ٍ
ف��ي الوجه��ة الم��رادة.

ق��د تظه��ر المقابل��ة الجماعي��ة جوان��ب م��ن الحال��ة
 المقابل��ة المنظم��ة (،)structured interviewالمدرو�س��ة ربم��ا ال تظه��ر ف��ي �أن��واع المقاب�لات
حي��ث يت��م �س���ؤال الم�ش��ارك �سل�س��لة م��ن الأ�س��ئلة
الأخرى ،وذلك نتيجة لما يعطيه التفاعل بين �آراء
المع�� ّدة �س��لف ًا .ويتلق��ى جمي��ع الم�ش��اركين الأ�س��ئلة
الم�ش��اركين.
نف�س��ها وبنف���س الترتي��ب والطريق��ة .ويك��ون دور
الباح��ث محاي��د ًا ،كم��ا �أن طبيع��ة ه��ذا الن��وع  المالحظ��ة :ف��ي طريق��ة المالحظ��ة ،يختل��ف
م��ن المقاب�لات ير ّك��ز عل��ى الأ�س��ئلة العقالني��ة ال مقدار م�ش��اركة الباحث مع �أفراد الدرا�س��ة ح�س��ب
العاطفي��ة .ويمك��ن �أن تك��ون الإجاب��ات مح��ددة ن��وع وطبيع��ة البح��ث .فيمك��ن للدرا�س��ة �أن تعتم��د
فين�ض��م الباح��ث للفئ��ة
الأنم��اط م�س��بق ًا (ق��در �ضئيل في تن��وع الإجابات) ،المالحظ��ة بالم�ش��اركة،
ّ
�أو يمك��ن �أي�ض�� ًا ا�س��تخدام الأ�س��ئلة المفتوح��ة الت��ي الم�س��تهدفة وي�ش��اركها حياته��ا اليومي��ة� .أو يمك��ن
ت�سمح للم�شارك الإجابة بالطريقة التي يريد ،دون للباح��ث �أن ي ّتخ��ذ م�س��اف ًة م��ن الم�ش��اركين ويلع��ب
دور المتف��رج خ�لال فت��رة جم��ع المعلوم��ات.
قي��ود �أو �ضواب��ط.
 المقابل��ة غي��ر المنظم��ة  semi-structured(،والمالحظ��ة يمك��ن �أن تك��ون كمي��ة ومنظم��ة� ،أو )interviewه��ي مقابل��ة غي��ر مقنن��ة ،ذات �أ�س��ئلة نوعي��ة وغي��ر منظم��ة:
مفتوح��ة وعميق��ة .ويك��ون دور الباح��ث �أق��رب �إل��ى
دور مدي ٍ��ر للح��وار �أكث��ر م��ن مقاب��ل .ه��ذا الن��وع من
المقابالت يم ّكن الباحث من فهم تفكير الم�شارك
و�سلوكه دون �إ�سقاط فر�ضيات الباحث الم�سبقة �أو
ت�صنيفات��ه علي��ه ،والت��ي قد تح ّد م��ن �أقوال وتفاعل
الم�شارك.

 ف��ي المالحظ��ة الكمي��ة يق��وم الباح��ث بمالحظ��ةوجم��ع المعلوم��ات الرقمي��ة عن طري��ق �أدوات مع ّدة
�س��لف ًا (مث ً
�لا ع��دد الط�لاب ال��ذي يتفاعل��ون ف��ي
ال�ص��ف ،ع��دد النازحي��ن الذي��ن يقطع��ون المعاب��ر
الحدودية ،ح�س��اب الوقت الم�س��تغرق لإتمام عملية
عب��ور الح��دود� ،إلخ).

 المقابل��ة الجماعي��ة (� - :)Focus Groupأم��ا المالحظ��ة النوعي��ة فه��ي �أق��ل تنظي ًم��ا
��ات
المقابل��ة الجماعي��ة ه��ي المقابل��ة الت��ي يعم��ل فيه��ا م��ن ذل��ك� ،إذ �أن الباح��ث ال ي�س��تخدم ت�صنيف ٍ
ما هو البحث النوعي؟
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و� ً
أنماط��ا مح��ددة �س��ل ًفا ،ب��ل ي�س ّ��جل مالحظات��ه الم�ش��ارك
ب�ش��كل تلقائ��ي ومفت��وح ،فيق��وم بت�س��جيل الواقع كما  -وج��ود متغي��ر واح��د ف��ي كل �س���ؤال :يج��ب عل��ى
يح��دث .والفك��رة الأ�سا�س��ية هن��ا ه��ي �أن الت�صنيف كل �س���ؤال �أن يتن��اول جان��ب (متغي��ر) واح��د م��ن
والتو�صي��ف ال��ذي تتعر���ض ل��ه المعلوم��ات الناتج��ة المو�ض��وع للحف��اظ عل��ى الدق��ة .ال يج��ب �أن يك��ون
ع��ن المالحظ��ة �س��تظهر بع��د جم��ع المعلوم��ات هن��اك �أكث��ر م��ن �س���ؤال ف��ي �س���ؤال واح��د.
وتحليله��ا ،ب��د ًال م��ن �أن ُتفر���ض عل��ى المعلومات في
 ع��اد ًة م��ا يب��د�أ اال�س��تبيان بالأ�س��ئلة العام��ة�أثن��اء عملي��ة المالحظ��ة.
ً
ّ
�أوال قب��ل الدخ��ول ف��ي التفا�صي��ل والأ�س��ئلة المتعلقة
 تحلي��ل الوثائ��ق :)Content Analysis(:يُعتب��ر مبا�ش��ر ًة ب�س���ؤال وفر�ضي��ات البح��ث
جم��ع وتحلي��ل الوثائ��ق �أح��د الط��رق الأ�سا�س��ية
للو�ص��ول للمعلوم��ات ف��ي البح��ث النوع��ي� ،إذ �أن عندم��ا يب��د�أ الباح��ث ف��ي كتاب��ة �أ�س��ئلة اال�س��تبيان
الوثائ��ق التاريخي��ة �أو الحديث��ة يمك��ن �أن تك��ون �أو المقابل��ة يج��ب �أن يك��ون حري�ص�� ًا عل��ى تقلي���ص
م�صدر ًا مهم ًا للبحث .وتتزايد �أهمية هذه الطريقة م�ص��ادر الت�أثي��ر عل��ى �إجاب��ة الم�ش��اركين .ل��ذا،
البحثي��ة لأن التوثي��ق �أ�صب��ح م��ن الخ�صائ���ص تعتب��ر مرحل��ة كتابة الأ�س��ئلة من �أكثر المراحل د ّقة
الأ�سا�س��ية للمجتمعات الحديثة .وي�س��تطيع الباحث و�صعوب��ة .وهن��اك ثالث��ة م�ص��ادر رئي�س��ية يمكن �أن
واقع ت�أ ّث��ر عل��ى الإجاب��ات ،وه��ي:
م��ن خ�لال الوثائ��ق الموج��ودة درا�س��ة وتحلي��ل ٍ
ما،
ّ
والتو�صل �إلى نتائج مهمة ومفيدة دون الحاجة  ت�أثي��ر �صياغ��ة ال�س ��ؤال واختي��ار المف��ردات
ال�س��تخدام البح��ث الميدان��ي.
( :)Wording Effectال �ش��ك ف��ي �أن كيفي��ة
�صياغة ال�س���ؤال له ت�أثير على الإجابة .فالمفردات
(((
كتابة �أ�سئلة المقابلة �أو اال�ستبيان
الت��ي ننتقيه��ا لل�س���ؤال يمك��ن �أن تدف��ع بالم�ش��ارك
()Interview Questionnaire or Survey
ف��ي البح��ث للإجابة في اتجاه مع ّين .وهذه م�ش��كلة
هن��اك �ضواب��ط وقي��ود يج��ب عل��ى الباح��ث اتّباعه��ا ج ّدي��ة� ،إذ �أن �صياغ��ة ال�س���ؤال ممكن �أن تغ ّير نتائج
في كتابة �أ�س��ئلة المقابلة �أو اال�س��تبيان ،ومنها:
البح��ث �إذا ل��م تك��ن مدرو�س��ة بد ّق��ة .فمث ً
�لا ،ت��م
طرح ال�س�ؤال التالي على العينة نف�سها ،وهنا نتائج
 الو�ضوح في �صياغة ال�س�ؤالالإجابات:
 االخت�ص��ار :ال يج��ب �أن يك��ون �أي �س���ؤال �أط��ولم��ن �س��طر واح��د ،و ال يجوز �أن يك��ون هناك مق ّدمة �أ) ه��ل تعتق��د �أن عل��ى الوالي��ات المتح��دة ال�س��ماح
لل�س���ؤال �إذ �أن ذل��ك يمك��ن �أن ي�ؤ ّث��ر عل��ى �إجاب��ة بالخطاب��ات المعادي��ة للديمقراطية؟
((( المقابلة للمنهجية النوعية و اال�ستبيان للمنهجية الكمية
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 ٪٢١ -من الإجابات مع حرية الخطاب

ب) ه��ل تعتق��د �أن عل��ى الوالي��ات المتح��دة من��ع بين الن�صف ال�س��اعة وال�س��اعة والن�صف (�إجابات
الو�س��ط).
الخطاب��ات المعادي��ة للديمقراطي��ة
  ٪٣٩من الإجابات مع حرية الخطابوم��ن هن��ا ن��رى كي��ف �أن المف��ردات الت��ى نختاره��ا
ف��ي �أ�س��ئلتنا يمك��ن �أن ت�أ ّثر عل��ى الإجابات.
�إ�ضاف�� ًة �إل��ى ذل��ك ،ف��ي اال�س��تبيانات يمك��ن
لالحتم��االت الت��ى نعطيه��ا للم�ش��ارك ف��ي الإجابات
�أن ت�أ ّث��ر عل��ى خي��اره  .فف��ي المث��ال �أدن��اه ن��رى �أن��ه
ف��ي الحال��ة الأول��ى ،تت��راوح احتم��االت الإجاب��ة
على �س���ؤال «كم �س��اعة ت�ش��اهد التلفاز يومي ًا؟» بين
الن�ص��ف �س��اعة وال�س��اعة والن�ص��ف ،مم��ا يعط��ي
ر�س��الة غي��ر مبا�ش��رة للم�ش��ارك ب���أن ه��ذه المروح��ة
م��ن الوق��ت ه��ي «الطبيعي��ة» كمع��دل لم�ش��اهدة
التلف��از يومي�� ًا .فف��ي ه��ذه الحال��ة ،ع��اد ًة م��ا ُيجي��ب
معظ��م الم�ش��اركين �أنه��م ي�ش��اهدون التلف��از يومي�� ًا

�أم��ا ف��ي الحال��ة الثاني��ة ،فن��رى �أن االحتم��االت
توح��ي ب���أن مع��دل الوق��ت «الطبيع��ي» لم�ش��اهدة
التلف��از يومي�� ًا ه��و بي��ن ال�س��اعة ون�صف وال�س��اعتين
ون�ص��ف .وهن��ا نج��د �أنه ف��ي حال �إعطاء الم�ش��ارك
ه��ذه االحتم��االت ب��دل احتم��االت الحال��ة الأول��ى،
�س��يرتفع مع��دل �س��اعات م�ش��اهدة التلف��از يومي�� ًا
ف��ي الإجاب��ات تلقائي�� ًا .وه��ذا االرتف��اع يك��ون ناجم ًا
تحدي��د ًا ع��ن ت�أثي��ر �صياغ��ة االحتم��االت ،ولي���س
بال�ض��رورة ارتفاع�� ًا فعلي�� ًا ف��ي �س��اعات م�ش��اهدة
التلف��از.

مثال :كم �ساعة ت�شاهد التلفاز يومي ًا؟
احتماالت الإجابة في الحالة1

احتماالت الإجابة في الحالة2

� أقل من ن�صف �ساعة

� أقل من �ساعة ون�صف

 بين ن�صف �ساعة و�ساعة

 بين �ساعة ون�صف و�ساعتين

 بين �ساعة ول�ساعة ون�صف

 بين �ساعتيتن و�ساعتين ون�صف

� أكثر من �ساعة ون�صف

� أكثر من �ساعتين ون�صف
ما هو البحث النوعي؟
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 ت�أثي��ر ترتي��ب ت�سل�س��ل الأ�س��ئلة �أو الإجاب��ات
( :)Order Effectمثلم��ا ت�أ ّث��ر �صياغ��ة الأ�س��ئلة

والإجاب��ات عل��ى نتيج��ة البحث ،كذل��ك ي�ؤ ّثر ترتيب
ت�سل�س��ل الأ�س��ئلة والإجاب��ات عل��ى النتائ��ج .فف��ي
المثال �أدناه نرى �أن ترتيب الأ�سئلة (من عامة �إلى
خا�ص��ة� ،أو العك���س) يمك��ن �أن ي�أ ّث��ر عل��ى الإجاب��ة.
ف���إذا كان الم�ش��ارك ف��ي البح��ث �ش��خ�ص ًا �س��عيد ًا
ن�س��بي ًا ولكن يمر ببع�ض الم�شاكل الزوجية ،فيمكن
لترتيب الأ�س��ئلة �أن يغ ّير �إجاباته .ف�إذا �س���ألناه �أو ًال

ع��ن م�س��توى �س��عادته العام��ة ،يمك��ن �أن يجي��ب ب�أنه
�س��عيد �أو حت��ى �س��عيد ج��د ًا� .أم��ا �إذا بد�أن��ا بال�س���ؤال
عن ال�سعادة الزوجية ،فال�سلبية في الإجابة ممكن
�أن ت�أ ّث��ر عل��ى قيا�س��ه ل�س��عادته العام��ة لأن��ه �س��يكون
قد دُفع للتفكير عن العالقة الزوجية �ضمن قيا�سه
لل�سعادة العامة.

مثال :ترتيب ت�سل�سل الأ�سئلة ()Order Effect
�س�ؤال : 1
كيف ت�صف م�ستوى �سعادتك العامة؟

�س�ؤال :2
كيف ت�صف م�ستوى �سعادتك الزوجية؟

� سعيد جد ًا

� سعيد جد ًا

� سعيد

� سعيد

 غير �سعيد

 غير �سعيد

 غير �سعيد �أبد ًا

 غير �سعيد �أبد ًا

�س�ؤال :3
كيف ت�صف م�ستوى �سعادتك الزوجية؟
� سعيد جد ًا

�س�ؤال :2
كيف ت�صف م�ستوى �سعادتك العامة؟
� سعيد جد ًا

� سعيد

� سعيد

 غير �سعيد

 غير �سعيد

 غير �سعيد �أبد ًا

 غير �سعيد �أبد ًا
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كذل��ك الأم��ر ف��ي ترتي��ب ت�سل�س��ل الإجاب��ات (لي���س (�سعيد جد ًا) �أو �سلبي ًا (غير �سعيد �أبد ًا) يمكن �أن
فق��ط الأ�س��ئلة) .ف���إذا ب��د�أت االحتم��االت �إيجابي�� ًا ي�ؤ ّث��ر ذل��ك على خيارات الم�ش��اركين.
مثال :ترتيب ت�سل�سل الإجابات
�س�ؤال : 1
كيف ت�صف م�ستوى �سعادتك العامة؟
� سعيد جد ًا

�س�ؤال :2
كيف ت�صف م�ستوى �سعادتك العامة؟
� سعيد جد ًا

� سعيد

� سعيد

 غير �سعيد

 غير �سعيد

 غير �سعيد �أبد ًا

 غير �سعيد �أبد ًا

 ت�أثي��ر الباح��ث عل��ى الإجاب��ات
(� :)Researcher’s Effectأخي��ر ًا ،يج��ب عل��ى

ف��ي المجتمع��ات العربي��ة ،وكان ف��ي فري��ق العم��ل
محجب��ة و�أخ��رى ترت��دي ف�س��تان ًا
باحثتي��ن :واح��دة ّ
ق�صي��ر ًا ،يك��ون هن��اك احتم��ال كبي��ر �أن ي�ؤ ّث��ر ذل��ك
عل��ى الإجاب��ات الت��ي �س��تجمعها كل باحث��ة .فيمك��ن
للبا���س الباحث��ة �أن يح��ثّ الم�ش��اركين عل��ى الإجاب��ة
ف��ي اتج��اه مع ّي��ن «لإر�ضاء» الباحثة �أو للتجان���س مع
القي��م الطاغي��ة ف��ي المجتمع.

الباح��ث �أن يف ّك��ر �أي�ض�� ًا بت�أثي��ره ه��و عل��ى الإجاب��ات
و�أن يح��اول تقلي�ص��ه .فم��ن المع��روف �أن وج��ود
الباحث له ت�أثيرعلى طريقة اختيار الإجابات وعلى
م��دى �صدقي��ة المعلومات المجموع��ة� ،إذ �أن مظهر
الباح��ث و طريق��ة تقديم��ه لنف�س��ه يمك��ن �أن ت�أ ّث��ر
على الإجابات وكيفية تفاعل الم�شاركين مع �أ�سئلة
البحث .وعاد ًة ما يجيب الم�شاركون على ح�سب ما
يعتقدون �أن الباحث يريد �أن ي�س��مع� ،أو على ح�س��ب
ما هو مقبول اجتماعي ًا ،ولي���س بال�ضرورة �أن تكون
هذه الإجابات تعك�س الحقيقة .ومن هنا �أهمية �أن
يحاول الباحث �أن ي�أ ّكد على عدم وجود حكم قيمة
عل��ى الم�ش��اركين ،وعل��ى �ض��رورة �إعط��اء الإجاب��ة
الأق��رب �إل��ى الحقيق��ة ولي���س �إل��ى م��ا ه��و يتنا�س��ب
بال�ض��رورة م��ع قي��م المجتم��ع .فمث ً
�لا� ،إذا كان
مو�ضوع البحث عن العالقات الجن�سية قبل الزواج

تحليل البيانات
تنته��ي مرحل��ة جم��ع البيان��ات ع��اد ًة بك��م كبي��ر
ومتن��وع م��ن البيان��ات ،ت�ش��مل ن�صو���ص المقابالت،
والمالحظ��ات الميداني��ة والتعليق��ات المبدئي��ة
عليه��ا ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى وثائ��ق متنوع��ة كثي��رة تتعل��ق
بمو�ض��وع البح��ث .ويب��دو لأول وهل��ة �أن تحلي��ل
الم��واد المجموع��ة وتف�س��يرها وا�س��تخراج معانيه��ا
�أم�� ٌر �ش��اق .وكثي�� ًرا م��ا يجد الباحث نف�س��ه في حالة
�إحب��اط �أم��ام ه��ذا الك��م الهائ��ل من البيان��ات .لكن
ما هو البحث النوعي؟
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م��ع الخب��رة ،ت�صب��ح الث��روة المعلوماتي��ة م�ص��د ًرا وللأ�س��لوب ال��ذي �س��ينتهجه ف��ي التحلي��ل.
للإب��داع والتع ّم��ق ف��ي التحلي��ل.
ويمك��ن �أن يت��م ه��ذا التنظي��م ب�ش��كل ي��دوي ،ع��ن
وتت�ضم��ن مرحل��ة تحلي��ل البيان��ات ترتيبه��ا طري��ق و�ضعه��ا ف��ي ملف��ات� ،أو يمك��ن اال�س��تفادة
وتق�س��يمها �إل��ى وح��دات يمك��ن التعام��ل معه��ا م��ن البرام��ج الآلي��ة ف��ي ت�صنيفه��ا وفهر�س��تها عل��ى
وتركيبه��ا ( )synthesizeبح ًث�� ًا ع��ن �أنم��اط الكمبيوت��ر .وهن��اك برام��ج مخ�ص�ص��ة للبح��ث
( )patternsو�أن�س��اق الكت�ش��اف م��ا ه��و المه��م وم��ا النوع��ي ت�س��اعد عل��ى عملي��ات تنظي��م البيان��ات
يمك��ن �أن ُي�س��تفاد من��ه م��ن تل��ك البيان��ات .وهن��اك وتحليله��ا ،مث��ل NVIVO
�س��تة خط��وات يج��ب اتّباعه��ا لتحلي��ل البيان��ات
النوعي��ة :تفري��غ المقاب�لات ،تنظي��م البيان��ات  ،ت�صني��ف البيان��ات ( :)Codingف��ي الق��راءة
ت�صني��ف البيان��ات ،ت�س��جيل البيان��ات ،تحدي��د الأولي��ة للبيان��ات يب��د�أ الباح��ث ف��ي ت�س��جيل نظ��ام
ت�صني��ف ي�س��اعده �أثن��اء التحلي��ل .وه��ذا الن��وع م��ن
الأن�س��اق والأنم��اط ،والتحق��ق م��ن النتائ��ج.
الت�صنيف هو عبارة عن �إعطاء عناوين للمعلومات
 كتاب��ة  /تفري��غ المقاب�لات (:)Transcribing
الت��ي تحتويه��ا البيان��ات المجموع��ة.
م��ن المه��م ج��د ًا �أن تك��ون المقاب�لات مكتوب��ة م��ن
�أج��ل ت�س��هيل عملي��ة التحلي��ل .و�إذا كان��ت المقابل��ة فه��ذا الت�صني��ف يك��ون عنوا ًن��ا �أو ا�س�� ًما لتل��ك
م�س ّ��جلة ،يمك��ن تفري��غ وكتاب��ة الأج��زاء المه ّم��ة الجزئي��ات الت��ي ي��رى الباح��ث �أنه��ا ذات معن��ى ف��ي
والمرتبط��ة مبا�ش��رة بالبح��ث فق��ط.
بحث��ه .و ُتعتب��ر �أ�س��ئلة البح��ث عام ً
�لا �أ�سا�س��ي ًا ف��ي
 تنظي��م البيان��ات :ف��ي ه��ذه المرحل��ة يك��ون تحدي��د وتوجي��ه نظ��ام الت�صني��ف �إذ �أن الباح��ث
لدى الباحث ك ٌم كبير من البيانات ،ما بين مقابلة يط��ور �أ�س��ئلة البحث عل��ى �ضوء الموا�ضيع والعوامل
ومالحظة ووثائق وغير ذلك .كما �أن لديه ك ًما من المهم��ة لبحث��ه.
الملحوظ��ات الأولي��ة الت��ي �س ّ��جلها ف��ي �أثن��اء جم��ع  ت�س��جيل البيان��ات :بع��د مرحل��ة الت�صني��ف،
المعلوم��ات .ه��ذه المعلوم��ات تحت��اج �إل��ى تنظي��م
يج��ب عل��ى الباح��ث �أن يعي��د ق��راءة البيان��ات و�أن
وترتي��ب ي�س��اعد عل��ى الرج��وع له��ا ب�ش��كل �س��ريع،
ي�س ّ��جل مالحظات��ه بع��د �أن ا�س��تقر ف��ي ذهن��ه هيكل
وعل��ى التعام��ل معه��ا ب�ش��كل ي�س�� ّهل تحليله��ا
له��ذا النظ��ام الت�صنيف��ي� ،أي بع��د �أن �أعط��ى
ولي���س هن��اك نم��ط تنظيم واحد ،ب��ل يمكن للباحث عنوا ًن��ا عل��ى �ض��وء المو�ض��وع ال ُمعال��ج لكثي��ر م��ن
�أن ّ
ينظ��م البيان��ات بال�ش��كل ال��ذي ي��راه منا�س�� ًبا،
جزئي��ات البيان��ات الت��ي لدي��ه ،وب��د�أت تظه��ر لدي��ه
فيمك��ن ت�صنيفه��ا ح�س��ب طريق��ة جم��ع المعلوم��ات
(المالحظ��ة �أو المقابل��ة �أو الوثائ��ق) ،ويمك��ن نق��اط تم ّث��ل معال��م و�إن كان��ت غي��ر وا�ضح��ة تمام�� ًا
��ان ف��ي بداي��ة التك��ون ،ل��م تك��ن ظاه��رة عن��د
ت�صنيفه��ا عل��ى ح�س��ب الأف��راد الذين �أج��ري معهم لمع ٍ
البح��ث� ،أو غي��ر ذل��ك بم��ا ي��راه الباح��ث مالئ ًم��ا له الجم��ع الأول��ي للمعلوم��ات.
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وتك��ون ه��ذه المالحظ��ات عل��ى �ش��كل �أ�س��ئلة المعلوم��ات.
ت���ؤدي �إل��ى مزي��د م��ن البح��ث �س��واء ف��ي المعلوم��ات
وه��ذا الن��وع من الت�صنيف يحت��اج �إلى تفكير عميق
المتوف��رة �أو للبح��ث عن معلوم��ات �إ�ضافية� ،أو على وق��راءة مت�أني��ة ،لإيج��اد عالق��ات وعم��ل مقارن��ات
�ش��كل ت�س��جيل عالق��ات بي��ن الفئ��ات الت��ي ُو�ضع��ت ،بي��ن مجموع��ات البيان��ات ،بحي��ث يح��دد الباح��ث
لكنه��ا تحت��اج �إل��ى تح ّق��ق.
م��ا الأنم��اط والأن�س��اق الت��ي تك ّون��ت م��ن ت�صني��ف
وكلم��ا تك�� ّررت الق��راءة زاد احتم��ال اكت�ش��اف البيان��ات ،ويب��د�أ ف��ي �ض��م بع�ضه��ا والمقارن��ة بي��ن
�ش��يء جدي��د ف��ي البيان��ات ،ولذا ف���إن الباحث يجب تل��ك الأن�س��اق والأنم��اط.
�أن يك ّث��ر م��ن ق��راءة بيانات��ه وال يكتف��ي بق��راءة �أو  التحق��ق م��ن النتائ��ج (:)Cross-Checking
قراءتي��ن .فكلم��ا كث��رت الأ�س��ئلة دون �إجاب��ات �أو ويمك��ن للباح��ث ف��ي نهاي��ة مرحل��ة التحلي��ل الع��ودة
تع�� ّذر بن��اء نظ��ام ت�صنيف��ي جي��د كان ذل��ك م�ؤ�ش�� ًرا �إلى الدرا�سات ال�سابقة للتحقق من نتائج درا�سته.
عل��ى نق���ص العين��ة والحاج��ة لمزي��د م��ن البيانات  .وعل��ى عك���س �أ�س��لوب البحث الكمي ،يج��ب �أن يكون

 تحدي��د الأن�س��اق والأنم��اط
 :)and Depicting Patternsتحدي��د الأن�س��اق

(Trends

التركيز على الدرا�س��ات ال�س��ابقة في هذه المرحلة
ولي���س في بداية البحث (حيث يقوم البحث الكمي
باختي��ار الفر�ضي��ات) .والتحق��قُ من ه��ذه المرحلة
لي���س مث��ل التحق��ق ف��ي البح��ث الكمي ،حي��ث يدخل
الباحث بفر�ضيات يريد �أن يختبرها ،فالفر�ضيات
ف��ي البح��ث النوعي تخرج ع��اد ًة من عملية التحليل
ولي���س قبل��ه .وعملي��ة التحلي��ل عملي��ة متداخل��ة
المراحل ،وت�س��تمر �إلى �آخر لحظة في كتابة تقرير
البحث.

والأنم��اط ن��وع م��ن الت�صني��ف ،لكن��ه يك��ون عل��ى
م�س��توى �أعل��ى م��ن التجري��د ،ول��ذا قد ي�س��ميه بع�ض
الباحثي��ن الت�صني��ف المح��وري ،axial coding
لأن��ه يجع��ل الفئ��ات ت��دور عل��ى مح��ور واح��د ،وق��د
ي�سميه �آخرون �أُ َ�سر الت�صنيف ،coding families
لأن��ه يجم��ع ع��ددًا م��ن الفئ��ات ف��ي �أ�س��رة واح��دة.
وق��د ُي�س��مى الت�صني��ف اال�س��تنتاجي (ف��ي مقاب��ل
�أخطاء �شائعة في �صياغة نتائج البحث النوعي
الت�صني��ف الو�صف��ي).

فبع��د �أن يت ّ��م الت�صني��ف المفت��وح ،ويت ّ��م و�ض��ع ويج��ب التن ّب��ه �إل��ى ع��دم الوق��وع ف��ي الأخط��اء
المالحظ��ات علي��ه تعاد ق��راءة البيانات الم�صنفة ،ال�شائعة الثالث عند �صياغة نتائج البحث النوعي:
ص��ح ا�س��تخدام
لت�صني��ف الفئ��ات م��رة �أخ��رى عل��ى �ش��كل �أنم��اط  ا�س��تعمال الن�س��ب المئوي��ة :ال ي� ّ
و�أن�س��اق ف��ي م�س��توى تجري��دي �أعلى م��ن الت�صنيف الن�س��ب المئوية عند مناق�ش��ة نتائج البحث النوعي
المفت��وح ال��ذي ه��و عب��ارة ع��ن عناوي��ن لجزيئ��ات لأن العينة التي ي�ستخدمها هذا النوع من الأبحاث
ما هو البحث النوعي؟
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تكون عاد ًة �صغيرة وغير ممثلة.
 ع��دم مناق�ش��ة التحدي��ات :م��ن الأخط��اء
ال�ش��ائعة ف��ي كتاب��ة الدرا�س��ات البحثي��ة ه��ي ع��دم
 التعمي��م :ال يج��ب التعمي��م عن��د كتاب��ة نتائ��ج
مناق�شة التحديات التي يمكن �أن ت�ؤثر على النتائج
البح��ث النوع��ي لأن العين��ة ال�صغي��رة ال تمث��ل عامة �أو التحليل .فيجب على الباحث �أن يخ�ص�ص فقرة
ف��ي درا�س��ته يناق���ش فيه��ا التحدي��ات و العوائ��ق.
المجتمع.
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 ما هو البحث الكمي؟
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خ�صائ�ص البحث الكمي
يعتم��د البح��ث الكم��ي عل��ى جم��ع وتن�س��يق معلومات
وحقائ��ق يمك��ن ح�س��ابها وقيا�س��ها �أو حقائ��ق
اجتماعي��ة يمك��ن تحويله��ا �إل��ى �أرق��ام و�إح�ص��اءات
وبيان��ات ر�س��ومية .ويرتك��ز ه��ذا النوع م��ن الأبحاث
عل��ى قيا���س الآراء عب��ر الم�س��ح �أو اال�س��تبيان� ،أو
قيا���س ال�س��لوك عب��ر المالحظ��ة وجم��ع المعلوم��ات
الم�سجلة .وللبحث الكمي �أهمية خا�صة للدرا�سات
ّ
ال�س��كانية �أو للدرا�س��ات المتعلق��ة بالت�صوي��ت
وال�س��لوك ال�سيا�س��ي �أو االجتماع��ي الع��ام.

ما هي فر�ضيات البحث؟

الو�ضع ال�سيا�سي (حرب �أم �سلم)� ،إلخ .على نتائج
االمتحان��ات.
وت�ش��مل الفر�ضي��ة ع��اد ًة متغ ّي َري��ن �أ�سا�س��ي َين (ال
�أكثر):
 المتغ ّي��ر الم�س��تقل ()independent variableوه��و ال ُم�س��بب �أو ال ُم�أ ّث��ر .فمث ً
�لا عن��د درا�س��ة نتائ��ج
االمتحان��ات يمك��ن للمتغي��ر الم�س��تقل �أن يكون عدد
�ساعات الدرا�سة
 المتغ ّي��ر التاب��ع ()dependent variableوه��و ال��ذي يت�أث��ر بالمتغي��ر الم�س��تقل ويك��ون ناتج�� ًا
عن��ه ،مث��ل نتيج��ة االمتحان��ات الر�س��مية.

يرتك��ز البح��ث العلم��ي الكم��ي على منهجي��ة اختبار
الفر�ضي��ات ( .)Hypothesis Testingوتعتب��ر ويمك��ن للمتغ ّي��ر الم�س��تقل ف��ي بح��ث مع ّي��ن �أن يكون
الفر�ضي��ة بمثاب��ة تخمي��ن �أو زع��م �أو تنب���ؤ ي�ص��ف هو المتغير التابع في بحث �آخر.
العالق��ة المحتمل��ة �أو المتو ّقع��ة بي��ن متغي��رات ما هي فوائد الفر�ضيات؟
البح��ث .ل��ذا يمك��ن الق��ول �أن الفر�ضي��ة العلمي��ة
ه��ي تف�س��ير محتم��ل ل�س���ؤال بح��ث يمك��ن اختب��اره ومن فوائد الفر�ضيات �أنها ت�ساعد على:
بطريق��ة �إح�صائي��ة .وع��اد ًة م��ا يك��ون هن��اك �أكث��ر  -تحديد �أبعاد الم�شكلة البحثية ب�شكل دقيق
م��ن فر�ضي��ة واح��دة ف��ي البح��ث العلم��ي الكم��ي،
ً  -تنظي��م البح��ث �إذ �أن الفر�ضي��ات تم ّث��ل القاع��دة
ويق��وم الباح��ث باختب��ار ه��ذه الفر�ضي��ات ا�س��تنادا
ً الأ�سا�سية لمو�ضوع البحث
للمعلوم��ات والبيان��ات المجموع��ة .ل��و فر�ضن��ا مثال
�أن ن�س��بة الر�س��وب ف��ي االمتحان��ات الر�س��مية ف��ي  -الرب��ط بي��ن �س���ؤال البح��ث والنظري��ات
لبن��ان ارتفع��ت ب�ش��كل ملف��ت ه��ذه ال�س��نة ،و�أراد ا لمطر و ح��ة
الباحث��ون تحلي��ل ه��ذه الظاهرة .يمك��ن للفر�ضيات
 توجي��ه الباح��ث ف��ي ن��وع المالحظ��ات�أن تنظ��ر �إل��ى العالق��ة م��ا بي��ن متغيرات ع�� ّدة ،بنا ًء
ً والإج��راءات والأ�س��ئلة اال�س��تبيانية
عل��ى النظري��ات والتحالي��ل المطروح��ة م�س��بقا.
مث ً
�لا يمك��ن اختب��ار ت�أثي��ر ع��دد �س��اعات الدرا�س��ة - ،توجي��ه الباح��ث ف��ي تحلي��ل النتائ��ج و تف�س��ير
�أو �صعوب��ة االمتحان��ات� ،أو كف��اءة المدر�س��ين� ،أو الظواه��ر ب�ش��كل علم��ي
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 اختي��ار الأ�س��اليب الإح�صائي��ة المنا�س��بة وقت واحد .مث ًال ،ال يمكن اعتبار الفر�ضية التاليةالختب��ار العالق��ات بي��ن متغي��رات البح��ث
فر�ضي��ة علمي��ة �إذ �أنها غي��ر محددة و تت�ضمن �أكثر
م��ن متغ ّير:
الفر�ضية ال�صفرية والفر�ضية البديلة
تت�ض ّمن الأبحاث الكمية نوعين من الفر�ضيات - :بحك��م اللج��وء ال�س��وري و�أهمي��ة الأجه��زة
 الفر�ضي��ة ال�صفري��ة ( :)Null Hypothesisالإلكتروني��ة للتوا�ص��ل مع العائل��ة والأ�صدقاء ،ينفق
ه��ي الفر�ضي��ة الت��ي تعتبر �أن ال عالق��ة بين المتغ ّير ال�سوريون اليوم �أكثر من ال�سابق على هذه الأجهزة
الم�س��تقل والمتغ ّي��ر التاب��ع .مث ً
�لا تعتب��ر الفر�ضي��ة
ال�صفري��ة �أن ال عالق��ة بي��ن عدد �س��اعات الدرا�س��ة هن��اك ف��ي ه��ذه الفر�ضي��ة �أكث��ر م��ن متغ ّي��ر م�س��تقل
والنتيج��ة في االمتحان.
واح��د (ت�أثير اللج��وء ،و�أهمية الأجهزة الإلكترونية
 �أم��ا الفر�ضي��ة البديل��ة ( Alternativeللتوا�ص��ل) ،وال�صياغ��ة غي��ر مح��ددة ودقيق��ة �إذ �أن
 :)Hypothesisفه��ي فر�ضي��ة البح��ث الت��ي تعتب��ر عب��ارة «�أكث��ر م��ن ال�س��ابق» ف�ضفا�ض��ة وغي��ر قابل��ة
�أن هن��اك عالق��ة بي��ن المتغ ّي��ر الم�س��تقل و المتغ ّي��ر للقيا�س.
التاب��ع .فمث ً
�لا تعتب��ر الفر�ضي��ة البديل��ة �أن نتيج��ة
االمتح��ان مخول��ة لالرتف��اع م��ع زيادة عدد �س��اعات  دقيق��ة وقابل��ة للقيا���س :يج��ب عل��ى الفر�ضي��ة
الدرا�س��ة لالمتح��ان.
�أن تك��ون دقيق��ة ف��ي و�صفه��ا للعالق��ة بي��ن المتغ ّي��ر
ويعتم��د المنه��ج الكم��ي عل��ى اختب��ار الفر�ضي��ة التاب��ع والمتغي��ر الم�س��تقل .ويج��ب تج ّنب ا�س��تعمال
ال�صفري��ة ومحاولة نق�ضها .ويقوم المنطق العلمي عب��ارات غي��ر دقيق��ة ووا�ضح��ة .مث ً
�لا� ،إذا كان��ت
على نق�ض الفر�ضيات ال تثبيتها وذلك لأن المعرفة الفر�ضي��ة ه��ي التالي��ة:
العلمي��ة ه��ي معرف��ة دقيق��ة ولكن لي�س��ت مطلقة (ال
يوجد حقيقة  ٪١٠٠في العلم) نظر ًا �إلى �أن هناك  -ينفق ال�سوريون كثير ًا على الأجهزة الإلكترونية .
دائم�� ًا هام���ش خط�أ ف��ي البحث العلمي.
ً
كي��ف يقا���س م��ا ه��و «كثي��ر»؟ هن��ا �أي�ض��ا ي�صع��ب
خ�صائ�ص الفر�ضيات
قيا���س المتغ ّي��ر �إذ �أن الفر�ضي��ة غي��ر دقيق��ة وغي��ر
يجب على الفر�ضية �أن تكون:
قابل��ة للقيا���س ب�ش��كل علمي .كذل��ك الأمر للفر�ضية
 مح��ددة :يج��ب عل��ى كل فر�ضي��ة �أن تك��ون التالية:
مح��ددة وتختب��ر العالق��ة بي��ن متغ ّي��ر م�س��تقل واحد
(ال �أكثر) والمتغير التابع .لذا ال يمكن للفر�ضيات  -ينف��ق ال�س��وريون عل��ى الأجه��زة الإلكتروني��ة �أكث��ر
العلمي��ة �أن تنظ��ر �إل��ى عالق��ة �أكث��ر م��ن متغي��ر ف��ي من ال�سابق.
ما هو البحث الكمي؟
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م��ا ه��و «ال�س��ابق»؟ ه��ل هو ال�ش��هر الفائت �أم ال�س��نة منه��ج علم��ي الكت�ش��افه �أو �إن��كاره.
الفائت��ة �أم العق��د الفائت؟ يمك��ن للإجابة �أن تتغير
ّ  متع ّلق��ة بظاه��رة اجتماعي��ة ال عالق��ة
كلي�� ًا ح�س��ب الفت��رة الزمني��ة الت��ي نعتمده��ا لقيا���س
�ش��خ�صية :يج��ب عل��ى الفر�ضي��ة �أن تعك���س نم��ط
«ال�س��ابق» .فه��ذه الفر�ضي��ة غي��ر مح��ددة وغي��ر
�أو عالق��ة اجتماعي��ة عام��ة ولي���س عالق��ة �ش��خ�صية
دقيقة.
�أو عالق��ة بي��ن �أف��راد مع ّيني��ن .ل��ذا� ،إذا كان��ت
 قابل��ة للنق���ض :يق��ول الفيل�س��وف كارل بوب��ر الفر�ضي��ة ه��ي التالي��ة:
(� )٢٠٠٥إن المعرف��ة العلمي��ة ه��ي المعرف��ة القابلة
 �أنف��ق عل��ى الأجه��زة الإلكتروني��ة �أكث��ر م��نللنق���ض �إذ �أن العل��م ال يعال��ج حقائق موثوقة ٪١٠٠
ج��اري.
ب��ل يط��رح معرف��ة جدي��دة م��ع هام���ش للخط���أ مم��ا
ي�سمح للتق ّدم في المعرفة والعلم .مث ًال البحث في فه��ذه فر�ضي��ة قابل��ة للقيا���س واالختب��ار والنق���ض،
وج��ود حي��اة عل��ى كوك��ب الأر���ض لي���س ببح��ث علمي ولكنه��ا لي�س��ت فر�ضي��ة علمي��ة لدرا�س��ة ف��ي عل��وم
لأن ذل��ك معرف��ة حتمي��ة� ،إنم��ا البح��ث ف��ي وج��ود االجتم��اع �إذ �أنه��ا ال ت�ضي��ف �ش��يئ ًا عل��ى معرفتن��ا
حي��اة عل��ى الكواك��ب الأخ��رى ه��و بح��ث يحت��اج �إل��ى بالمجتم��ع.

تمرين:
اختر الفر�ضية ال�صحيحة:
 ينفق ال�سوريون كثير ًا على الأجهزة الإلكترونية
� أنفق على الإلكترونيات �أكثر من جاري التركي
 بحك��م اللج��وء ال�س��وري و �أهمي��ة الأجه��زة الإلكتروني��ة للتوا�ص��ل م��ع العائل��ة و الأ�صدق��اء،
ينفق ال�سوريون اليوم عليها �أكثر من ال�سابق
 ينفق ال�سوريون على الأجهزة الإلكترونية �أكثر من ال�سابق
 ينفق ال�سوريون على الأجهزة الإلكترونية �أكثر من الأتراك
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الفر�ضي��ة الأخي��رة ه��ي الإجابة ال�صحيح��ة �إذ �أنها وي�ؤ ّث��ر ن��وع المتغي��رات عل��ى �أن��واع الإح�ص��اءات
محددة ،تربط بين تابع م�ستقل واحد (الجن�سية) الت��ي يمك��ن ا�س��تخدامها ف��ي تحلي��ل البيان��ات(((.
ومتغي��ر تاب��ع (الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية ).
كما �أن هذه الفر�ضية دقيقة وقابلة للقيا���س وقابلة الإح�ص��اءات التو�صيفي��ة �أو اال�س��تنتاجية
()Inferential vs. Descriptive Statistics
للنق�ض.

المتغير الكمي والنوعي

هناك نوعان �أ�سا�سيان من الإح�صاءات(((:

هن��اك �أربع��ة �أن��واع م��ن المتغي��رات الت��ي يمك��ن
ا�س��تخدامها ف��ي البح��ث العلم��ي:

 الإح�ص��اءات الو�صفي��ة :الو�ص��ف يمك��ن �أن يت��م
ب�أ�ساليب متنوعة فهناك الو�صف بال�صورة (الر�سم
البيان��ي ،الر�س��م بالنق��اط ،الأعم��دة ،المنحني��ات،
القطاع��ات الدائري��ة) وهن��اك الو�ص��ف بالرق��م
�أي و�ص��ف مجموع��ة م��ن البيان��ات بالأرق��ام �س��واء
للتم ّرك��ز ح��ول قيم��ة معينة (النزع��ة المركزية) �أو
االخت�لاف ح��ول قيم��ة معينة (الت�ش��تت) .

 المتغي��ر النوع��ي القاط��ع( :)nominalوه��و
متغي��ر نوع��ي ال تراتب��ي ،مث��ل :الجن��در �أو الجن�س��ية
�إذ �أن ال هرمية �أو تراتبية في هذه الفئات .فيمكن
�أن تك��ون الإجاب��ات عل��ى متغي��ر الجن�س��ية مطروحة
بال�ش��كل التال��ي�( :ألمان��ي  /فرن�س��ي  /بريطان��ي)،
�أو (فرن�س��ي  /بريطان��ي � /ألمان��ي) دون �أن ي�ؤث��ر
عل��ى نتيج��ة البحث.

 الإح�ص��اءات اال�س��تنتاجية :متعلق��ة بفح���ص
فر�ضي��ة وعالق��ة المتغي��رات ببع�ضه��ا (�س��ببية
�أو ارتب��اط) و يعتم��د عل��ى تحلي��ل االنح��دار
( )regression

 المتغي��ر الكم��ي  /الع��ددي(:)numerical
مث ً
�لا العم��ر ،ال�س��عر ،ع��دد المظاه��رات ،الخ.
 المتغي��ر النوع��ي  /الفئ��وي (:)categorical
مث ً
�لا الجندر(ذك��ر � /أنث��ى) ،الجن�س��ية (�ألمان��ي
 /فرن�س��ي  /بريطان��ي) ،ال��خ .وهن��اك نوعي��ن م��ن
المتغي��رات النوعي��ة:

 المتغي��ر النوع��ي التراتب��ي ( :)ordinalوه��و
متغي��ر نوع��ي تراتبي يخ�ضع لهرمية محددة ،مث ًال:
المتغي��رات المتعلق��ة بال��ر�أي ،وت�أت��ي الإجابات على
النح��و التال��ي�( :أواف��ق ب�ش��دة� ،أواف��ق ،ال �أواف��ق ،ال
�أوافق �أبد ًا) و ال يمكن تغيير تراتبية هذه الإجابات.

((( ل��ن ندخ��ل ف��ي التفا�صي��ل هن��ا ،لك��ن يمك��ن النظ��ر �إل��ى المراج��ع
المقترح��ة ف��ي نهاي��ة ه��ذا الدليل للح�ص��ول على معلومات �أكث��ر حول �أنواع
الإح�ص��اءات وط��رق ا�س��تعمالها ف��ي العل��وم االجتماعي��ة
((( للمزي��د م��ن المعلوم��ات ح��ول �أن��واع الإح�ص��اءات الم�س��تخدمة ف��ي
البح��ث العلم��ي انظ��ر ال��ى المراج��ع التالية:
(Agresti and Finlay ,)2008( Aron et al)2010
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غالب�� ًا م��ا ي��و ّد الباح��ث تقدي��م �أكث��ر م��ن مج��رد
و�ص��ف للظاه��رة المدرو�س��ة م��ن خ�لال البيان��ات
المجموع��ة فيح��اول اال�س��تدالل� ،أو تف�س��ير العالق��ة
��اط
بي��ن متغيري��ن ،ع��ن طري��ق التفتي���ش ع��ن ارتب ٍ
�أو �س��ببية .وه��ذا �أم��ر �ش��اق وغي��ر �س��هل ف��ي العل��وم
االجتماعية �إذ �أنه من النادر �أن يوجد �س��بب واحد
لظاهرة معينة .وغالب ًا ما يكون هناك �أ�سباب عدة
متداخل��ة ي�صع��ب تفكيكه��ا .ل��ذا يج��ب التميي��ز م��ا
بي��ن االرتب��اط وال�س��ببية.
وف��ي الكثي��ر م��ن الأحي��ان يك��ون االرتب��اط بي��ن
متغيري��ن ف��ي المجتم��ع ارتباط�� ًا وهمي�� ًا ،ويك��ون
هن��اك متغي��ر ثال��ث يتح ّك��م بالمتغيري��ن .فمث ً
�لا،
يالح��ظ الباح��ث م��ن خ�لال البيان��ات الإح�صائي��ة
المتو ّف��رة �أن ن�س��بة ا�س��تهالك البوظ��ة ترتف��ع م��ع
ارتف��اع ع��دد ال�س��ياح ،في�س��تخل�ص �أن هناك عالقة
ارتباط بين ا�س��تهالك البوظة وال�س��ياحة .لكن ،لو
تع ّم��ق الباح��ث �أكث��ر ف��ي الدرا�س��ة �س��يجد �أن �س��بب
ارتفاع ا�ستهالك البوظة لي�س ازدياد ال�س ّياح ولكن
بب�س��اطة هو الطق���س الحار .والطق���س الحار �أي�ض ًا
ه��و ال�س��بب وراء �أخ��ذ الإج��ازة ال�صيفي��ة و ازدي��اد
ع��دد ال�س��ياح .بالتال��ي ي�صب��ح الطق���س ه��و المتغير
الثاب��ت وه��و الم�س��بب للتغ ّي��ر ف��ي ا�س��تهالك البوظة
و�أخ��ذ الإج��ازة� .أم��ا العالق��ة ال�س��طحية الظاه��رة
بي��ن ا�س��تهالك البوظ��ة وال�س��ياحة فه��ي عالق��ة
وهمي��ة ولي�س��ت �س��ببية.

�شروط ال�سببية ()Causation
هناك � ٥شروط �أ�سا�سية لوجود �سببية:

 ارتب��اط :يج��ب �أن يك��ون هن��اك ارتب��اط بي��ن
المتغيري��ن .مث ً
�لا ،في �أحد المق��االت ال�صادرة في
�صحيف��ة �أمريكي��ة ،يق��ول الكاتب �أن درا�س��ة جديدة
ت�ؤك��د �أن ال�س��يارات الحم��راء الل��ون �أكث��ر عر�ض��ة
لح��وادث ال�س��ير مقارن��ة م��ع غيره��ا م��ن الأل��وان.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه يمك��ن �أن يك��ون ع��دد ح��وادث
ال�س��يارات الحم��راء ف��ي �س��نة مع ّين��ة ه��و الأعل��ى،
لك��ن ذل��ك ال يعن��ي �أن هن��اك �س��ببية �إذ ان��ه ال يوجد
ارتب��اط بي��ن ل��ون ال�س��يارة و �إمكانية ح��دوث حادث
ت�ص��ادم م��روري.
 يج��ب �أن ال تك��ون العالق��ة وهمي��ة :مث ً
�لا يكث��ر
الحدي��ث ع��ن العالق��ة بين الف�صل (عادة ال�ش��تاء)
ون�س��بة االنتح��ار ،ولك��ن ف��ي الحقيق��ة ه��ذه العالق��ة
وهمية �إذ �أن المتغير الم�سبب لي�س «الف�صل» و�إنما
الحرارة المتدنية.
 عل��ى النتيج��ة �أن ت�س��بق ال�س��بب :الت�سل�س��ل ف��ي
الوق��ت عام��ل �أ�سا�س��ي ف��ي تحدي��د ال�س��ببية .فعن��د
وج��ود الظاه��رة قب��ل ال�س��بب ،ال يمك��ن �أن تك��ون
العالقة �سببية .مث ًال القول ب�أن الطائفية هي �سبب
الثورة ال�س��ورية هو ا�س��تنتاج خاطئ �إذ �أنه يبدو �أن
الطائفية هي نتيجة �أكثر ما هي �سبب لأنها ظهرت
ب�ش��كلها الوا�ض��ح بع��د الثورة و لي���س قبل.
 ال �س��بب ،ال نتيج��ة� :إذا ُوج��دت النتيج��ة م��ن
دون وج��ود ال�س��بب ،ف�لا تك��ون العالق��ة �س��ببية.
مث ً
�لا� ،إذا وج��دت ن�س��ب عالي��ة م��ن االنتح��ار ف��ي
ف�ص��ل ال�صي��ف ،ال يمكنن��ا �أن ن�س��تنتج �س��ببية بي��ن
الح��رارة المتدني��ة واالنتح��ار ،حت��ى ل��و كانت ن�س��ب
كيف يتم تحليل البيانات الكمية؟
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االنتحار �أعلى في ال�شتاء .في �أق�صى الحدود يمكن
�أن نق��ول �أن هن��اك ارتب��اط ،ولك��ن لي���س بال�ض��رورة
�س��ببية .ال�ش��يء عين��ه ينطب��ق عل��ى العالق��ة بي��ن
التدخي��ن و�س��رطان الرئ��ة .ف���إذا وج��د �أ�ش��خا�ص
م�صاب��ون ب�س��رطان الرئ��ة وهم لي�س��وا مدخنين� ،أو
�أ�شخا�ص مدخنين لم ي�صابوا بال�سرطان ،ال يمكن
اخت�ص��ار �س��ببية �س��رطان الرئ��ة بالتدخي��ن .ولك��ن
يمك��ن للدرا�س��ات �أن تثب��ت وجود ارتباط مع ّين بين
التدخي��ن و ال�س��رطان.
 ال بدي��ل :ع��اد ًة يج��ب عل��ى الباح��ث �أن يح��اول
�إيج��اد بدائ��ل لتف�س��ير نتيج��ة معينة قب��ل الت�أكد من
ال�س��ببية .مث ً
�لا ،ع��اد ًة م��ا يفتر���ض المد ّر�س��ون �أن
�سبب عدم ح�صول الطالب على عالمات جيدة في
كاف .ولك��ن
االمتحان��ات ه��و ع��دم الدرا�س��ة ب�ش��كل ٍ
ه��ذه ال�س��ببية ال يمك��ن �إثباته��ا �إال �إذا ا�س��تبعدنا كل
العوام��ل الأخ��رى الت��ي يمك��ن �أن ُت�ؤ ّث��ر عل��ى النتائ��ج
ف��ي االمتح��ان ،ومنه��ا مث ً
�لا� :صعوب��ة االمتح��ان،
ع��دم قي��ام المد ّر���س بتف�س��ير جيد للمادة ،الطق���س
(ح��ار ج��د ًا �أو ب��ارد ج��د ًا �أ ّث��ر عل��ى �أداء الط�لاب)،
الو�ض��ع الأمن��ي و ال�سيا�س��ي (�إذا كان االمتح��ان في
منطق��ة ح��رب �أو �أزم��ة لج��وء مث ً
�لا) ،ال��خ .فق��ط
عندم��ا ال نج��د بدي ً
�لا لتف�س��ير النتائ��ج المتدنية في
االمتحان��ات يمكنن��ا �أن نق��ول �أن هن��اك �س��ببية بين
الوق��ت المخ�ص���ص للمراجع��ة لالمتحانات ونتيجة
االمتحان��ات.
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تحدي��د المنت��ج النهائ��ي (تقري��ر ،ورق��ة بح��ث،
درا�سة �سيا�سات� ،إلخ).
ترتك��ز طريق��ة �صياغ��ة نتائج البح��ث على الجمهور
المتلق��ي وعل��ى الجه��ة المانح��ة �أو الداعمة للبحث.
فيمك��ن لنتائ��ج �أي بح��ث علمي �أن ُت�صاغ على �ش��كل
تقرير �أو ورقة بحثية �أو درا�س��ة �سيا�س��ات.
وع��اد ًة م��ا تعتم��د منظم��ات المجتم��ع المدن��ي
�أو المنظم��ات الدولي��ة التقري��ر ك�ش��كل �أ�سا�س��ي
لمنت��ج البح��ث النهائ��ي .ويتن��اول التقري��ر مو�ض��وع
و �س���ؤال البح��ث ويعر���ض النتائ��ج وي�ش��رحها ،وي�أتي
بتو�صيات� .إجما ًال ،ال يدخل التقرير في النقا�شات
النظرية حول المو�ضوع المدرو�س وال يعير �أهتمام ًا
كبير ًا للمدار�س الفكرية والدرا�سات الأكاديمية �إذ
�أن��ه يتر ّك��ز �أكث��ر ح��ول الجان��ب العملي.

 عدم التكرار الق��درة عل��ى تنظي��م المعلوم��ات والأف��كار،وعر�ضه��ا بطريق��ة منطقي��ة
 الدق��ة والو�ض��وح والتحدي��د والبع��د ع��ن الغمو�ضوالعمومية
 تدعيم الأفكار ب�أكثر الأدلة منا�سب ًة التما�س��ك والت�سل�س��ل بي��ن �أج��زاء وف��روعوعنا�ص��ر المو�ض��وع
وج��ودة الرب��ط ف��ي عملي��ة االنتق��ال م��ن
 ق��وة َكلم��ة �إل��ى �أخ��رى وم��ن فق��رة �إل��ى �أخ��رى.
 ع��دم الت�س��ليم واالعتق��اد ب���أن الأح��كام والآراءالت��ي ي��راد اقتبا�س��ها ه��ي حج��ج وم�س��لمات مطلق��ة
ونهائي��ة ،ب��ل يج��ب االعتب��ار دائم��ا �أنه��ا مج��رد
فر�ضي��ات قابل��ة للتحلي��ل والمناق�ش��ة والنق��د
والنق���ض.

�أم��ا ورق��ة البح��ث ،فه��ي ت�أخ��ذ �ش��كل البح��وث
الأكاديمي��ة �إذ �أنه��ا تخ�ص���ص م�س��احة مهم��ة احترام قوانين االقتبا�س والإ�سناد والتوثيق
لمراجع��ة الأدبي��ات و�ش��رح منهجي��ة البح��ث ،عل��ى
عك���س التقري��ر (انظ��ر �إل��ى فق��رة هيكلي��ة البح��ث هن��اك ع��دد م��ن القواني��ن التي يج��ب احترامها في
كتابة البحث:
العلم��ي �أدن��اه).
�أم��ا درا�س��ة ال�سيا�س��ات ،فتتر ّك��ز �أ�سا�س�� ًا عل��ى  -ع��دم الت�س��ليم ب���أن الأح��كام والآراء الت��ي ي��راد
ق��راءة وتو�صي��ف لحال��ة مح�� ّددة لتقدي��م مقترحات اقتبا�س��ها ه��ي حج��ج وم�س��لمات مطلق��ة ونهائي��ة،
ل�سيا�س��يات مع ّين��ة.
ب��ل يج��ب اعتباره��ا دائم�� ًا مج��رد فر�ضي��ات قابل��ة
للتحلي��ل والمناق�ش��ة والنق��د
الأ�سلوب العلمي والمنهجي في ال�صياغة
 الحر���ص عل��ى الدق��ة ف��ي اختيار ما يقتب���س منه،يج��ب عل��ى الباح��ث اعتم��اد �أ�س��لوب علم��ي ف��ي و الجدي��ة ف��ي اختي��ار العين��ات الجديرة باالقتبا���س
�صياغ��ة بحث��ه ،ويت�ضم��ن ذل��ك م��ا يل��ي:
في البحوث العلمية.
 �سالمة اللغة وو�ضوحها المو�ضوعي��ة ف��ي التحلي��ل و �صياغ��ة البح��ث �أوالتقرير
 الإيجاز والتركيز الدال والمفيد52
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 تجن��ب الأخط��اء والهف��وات ف��ي عملي��ة النق��ل  -الإيج��از :يج��ب �أن ال يك��ون العن��وان مخت�ص��ر ًاواالقتبا���س.
جد ًا لدرجة عدم و�ضوح �أبعاد المو�ضوع ،وال طوي ًال
وف�ضفا�ض�� ًا ،يحتمل كل التف�س��يرات والتف�صيالت.
 عدم المبالغة والتطويل في االقتبا�س �أن ي��دل عل��ى المحت��وى :الب��د للعن��وان �أن يعك���سهيكلية التقرير /البحث
ل��كل بح��ث علم��ي هيكلي��ة يج��ب عل��ى الباح��ث محتوى الدرا�س��ة في �إطار من التخ�ص�ص الدقيق.
وذلك �أ�سا�س ٌ��ي من �أجل زيادة عدد الق ّراء وت�س��هيل
اعتماده��ا كالآت��ي:
عملية التفاعل مع الدرا�سة من قبل باحثين �آخرين
 �صفحة العنوان ()Title pageيعملون في نف�س الحقل وعلى نف�س المو�ضوع.
 قائمة المحتويات ()Table of content الحداث��ة والتف��رد و�إث��ارة االهتم��ام :يج��ب ملخ�ص تنفيذيعل��ى الباح��ث اختي��ار عن��وان يم ّي��زه ع��ن غي��ره م��ن
()Abstract or executive summary
الباحثين ،ويلفت نظر القراء والباحثين الآخرين.
 مقدمة ()Introduction قائم��ة المحتوي��ات :تحت��وي ه��ذه ال�صفح��ة
 مراجعة الأدبيات ()Literature Reviewعلى قائمة تحدد كل الأق�س��ام والمحاور مع تحديد
 منهجية البحث ()Methodologyرق��م ال�صفح��ة التي تب��د�أ فيها كل فقرة.
 تحليل البيانات�:أق�سام البحث والمحاور الملخ���ص التنفي��ذي :يج��ب �أن يت�ض ّم��ن
()Data Analysis: sub-sections
الملخ�ص التنفيذي على �إجابات للأ�س��ئلة الخم���س
 ا�ستنتاجات وتو�صياتالمتوف��رة ف��ي كل بح��ث علم��ي (:)The 5 W’s
()Recommendations/Implications
 م��اذا :م��ا ه��و مو�ض��وع � /س���ؤال البح��ث؟ الخاتمة ()Conclusion( )W h a t
 مالحق البحث ()Appendices لماذا :ما هي �أهمية المو�ضوع؟ ()Why المراجع /الفهر�س ()Bibliography مت��ى� /أي��ن :م��ا ه��ي الفت��رة الزمني��ة المدرو�س��ة �صفح��ة العن��وان  :يخ�ض��ع اختي��ار العن��وان
و�أي��ن؟ ()When/ Where
لعدة �ضوابط و�أحكام مو�ضوعية و�شكلية ومنهجية،
 م��ن :م��ن ه��و المجتم��ع المدرو���س �أم العين��ةو�أبرزه��ا ما يلي:
المدرو�س��ة؟ ()Who
 الدق��ة والو�ض��وح :يج��ب عل��ى العن��وان �أن يك��وندقيق ًا ومحدد ًا و�سهل للفهم ،بعيد ًا عن العموميات  -كيف :ما هي المنهجية المتبعة؟ ()How
 ونع��ود ف��ي النهاي��ة ال��ى �س���ؤال م��اذا؟ لتحدي��دوالإبهام.
كيف تتم كتابة ون�شر البحث العلمي؟
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نتائ��ج البح��ث ()What
 المقدم��ة :المقدم��ة ه��ي االفتت��اح الع��ام
والمدخ��ل الرئي�س��ي لمو�ض��وع البح��ث وجوانب��ه
المختلف��ة .ويج��ب عل��ى المقدم��ة �أن تفتت��ح البح��ث
مبا�ش��ر ًة بط��رح مو�ض��وح الدرا�س��ة ب�ش��كل وا�ض��ح
وموج��ز .ف��ي المقدم��ة يق�� ّدم الباح��ث ملخ�ص�� ًا
لأف��كاره واتج��اه مو�ض��وع البح��ث م��ن الناحي��ة
النظري��ة ،ويح��دد �س���ؤال البح��ث ،و�أهميت��ه،
والأه��داف الت��ي يرم��ي �إل��ى تحقيقه��ا ،كم��ا ي�ش��ير
�أي�ض��ا �إل��ى مج��االت البح��ث والفر�ضي��ات الت��ي
و�ضعه��ا لالختب��ار .وللمقدم��ة وظيف��ة �أ�سا�س��ية ف��ي
تح�ضي��ر ذهني��ة الق��ارئ وتقدي��م هيكلي��ة البح��ث،
وبالتال��ي تقن��ع المقدم��ة الق��ارئ باال�س��تمرار �أو
التو ّق��ف ع��ن ق��راءة البح��ث.
ويجب على المقدمة �أن ت ّتبع:
 الإيجاز (ال تتجاوز  ٪١٠من البحث) الدقة الو�ضوح الداللة على المو�ضوع.ويجب على المقدمة �أن ّ
تو�ضح ما يلي:
 مو�ضوع البحث �أهمية ودواعي البحث �س�ؤال البحث الإ�شكاليات والفر�ضيات هيكل البحث مراجع��ة الأدبي��ات  :تعتبرمراجع��ة الأدبي��ات
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فق��رة �أ�سا�س��ية ف��ي البح��ث �إذ انه��ا ت�ض��ع الإط��ار
النظ��ري للبح��ث وتع�� ّرف الق��ارئ عل��ى الأف��كار
والفر�ضي��ات والنظري��ات الأ�سا�س��ية المطروح��ة
ح��ول مو�ض��وع البح��ث .وت�س��اعد ه��ذه الفق��رة
عل��ى معرف��ة وفه��م مختل��ف الآراء والأبح��اث
ح��ول المو�ض��وع .وت�س��اعد مراجع��ة الأدبي��ات عل��ى
ا�ش��تقاق الفر�ضيات وتحديد النظريات التي �س��يتم
اختباره��ا ف��ي البح��ث .ويج��ب عل��ى المراجع��ة �أن
ال تك��ون مج�� ّرد تلخي���ص للأبح��اث ال�س��ابقة و�إنم��ا
مراجع��ة �ش��املة وتقييم�� ًا ونقا�ش�� ًا للدرا�س��ات ف��ي
�ض��وء مو�ض��وع البح��ث المط��روح ف��ي الدرا�س��ة.
ومن خ�صائ�ص مراجعة الأدبيات ما يلي:
 ال�ش��مولية ف��ي ط��رح النظري��ات كاف��ة ح��ولالمو�ض��وع
 االنتقائي��ة ف��ي اختي��ار المعلوم��ات بح�س��بعالقته��ا بمو�ض��وع البح��ث
 التحلي��ل والمناق�ش��ة ،ولي���س فق��ط التلخي���صوالذك��ر
 التفكير النقدي وتقييم النظريات المطروحة التحليل والربط منهجي��ة البح��ث :يج��ب عل��ى الباح��ث
�أن يخ�ص���ص فق��رة لمناق�ش��ة المنهجي��ة المتّبع��ة
ف��ي البح��ث والأدوات الت��ي ا�س��تخدمت لجم��ع
المعلوم��ات .بالإ�ضاف��ة �إل��ى ذل��ك .يجب �أن تناق���ش
ه��ذه الفق��رة كيفي��ة اختي��ار العينة ،وجم��ع البيانات
وتحليله��ا .كذل��ك ،على الباحث �أن يناق���ش في هذه

بطرح موا�ضيع بحث م�ستقبلية متعلقة في البحث.
 المالح��ق  :غالب�� ًا م��ا تحت��وي البح��وث العلمي��ة
عل��ى ملح��ق �أو مالح��ق تت�ضم��ن معلوم��ات �إ�ضافي��ة
ال مج��ال لعر�ضه��ا ف��ي فق��رات البح��ث الأ�سا�س��ية.
ويمك��ن للملح��ق �أن يت�ضم��ن الوثائ��ق الر�س��مية �أو
الد�س��تورية� ،أو �أ�س��ئلة اال�س��تبيان التي اعتمد عليها
الباح��ث� ،أو �ص��ور تف�صيلي��ة� ،إل��خ.

الفق��رة ال�صعوب��ات والعوائ��ق الت��ي واجهه��ا خ�لال
البح��ث� .أخي��ر ًا تت�ض ّم��ن ه��ذه الفق��رة نقا�ش�� ًا ف��ي
الجان��ب الأخالق��ي الم ّتب��ع ف��ي البح��ث.
 تحلي��ل البيان��ات :تحلي��ل البيان��ات ه��و الج��زء
الأكب��ر ف��ي البح��ث العلم��ي ،لأن��ه يت�ض ّم��ن كاف��ة
الأق�س��ام المتع ّلق��ة ف��ي تحليل المعلوم��ات والبيانات
المجموع��ة خ�لال البح��ث الميدان��ي .وتتن��اول ه��ذه
الفقرة النتائج الأ�سا�سية والفرعية للبحث العلمي  .المراج��ع :يج��ب عل��ى الباح��ث �أن يح��دد كل
وتحلل البيانات ب�ش��كل تف�صيلي ودقيق ،ثم تناق���ش المراج��ع الت��ي ت��م ا�س��تخدامها ف��ي البحث.
النتائ��ج وتختب��ر الفر�ضي��ات .وي ّتب��ع ه��ذا التحلي��ل
الأ�س��لوب العلم��ي لكتاب��ة وتحري��ر و�صياغة النتائج،
وقوانين االقتبا���س ،وقواعد الإ�س��ناد وقواعد توثيق
الهوام���ش ،والأمان��ة العلمي��ة.
 اال�س��تنتاجات والتو�صي��ات :ا�س��تناد ًا �إل��ى
النتائ��ج الت��ي ت��م عر�ضه��ا وتحليله��ا ف��ي الفق��رة
ال�س��ابقة ،يمك��ن للباح��ث �أن ي�صل �إلى ا�س��تنتاجات
مع ّين��ة ويعط��ي تو�صي��ات مح��ددة.
 الخاتم��ة :الخاتم��ة ه��ي ع��اد ًة الإجاب��ة
المخت�ص��رة عل��ى �س���ؤال البح��ث .فتعي��د الخاتم��ة
ذك��ر مو�ض��وع البح��ث و�س���ؤال البح��ث ،كم��ا تذك��ر
�أي�ض�� ًا منهجي��ة البح��ث ب�ش��كل �س��ريع ومقت�ض��ب.
ومن ثم ّ
تلخ�ص الخاتمة النتائج الأ�سا�س��ية للبحث
بن��اء�آً عل��ى تحلي��ل المعلوم��ات .وكم��ا المقدم��ة ،ال
يج��ب �أن تك��ون الخاتم��ة �أكثر م��ن  ٪١٠من البحث.
وي�ش��ترط عل��ى الخاتم��ة الجي��دة �أال تت�ضمن جديد ًا
�أو ت�أت��ي بمعلوم��ات وتحالي��ل ل��م يت��م ذكره��ا ف��ي
الفقرات ال�سابقة .ويمكن للخاتمة �أن تنهي البحث
بالإ�ض��اءة عل��ى جان��ب جدي��د لمو�ض��وع البح��ث �أو
كيف تتم كتابة ون�شر البحث العلمي؟
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