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.1

مقدمة

ُت ّ
شك املهنجية العملية العمود الفقري ألي حبث يف علوم االجمتاع هيدف إلنتاج معرفة،
أو يحمط ملراقبة و فهم السلوكيات والتغريات االجمتاعية و السياسية .وتلعب الدراسات
العملية دورًا أساسيًا يف ختطيط احلكومات وتنظمي املؤسسات ،مكا أنه ميكن هلذه
الدراسات أن تكون ثروة معلوماتية مهمة لعمل األحزاب السياسية واملنمظات غري
ً
عامة .من هنا تأيت أمهية ا ّتباع مهنجية عملية يف أي
احلكومية ونقابات املجمتع املدين
معلية حبث هتدف إىل فهم املجمتع وتطوير سياسات أو براجم أو مشاريع من أجل تمنية
أو تغيري إجيايب يف املجمتعات.
هيدف هذا الدليل إىل مساعدة الناشطني يف احلقل العام عىل القيام بدراسات عملية
تساعدمه عىل حتديد األولويات والتخطيط ملشاريعهم وطرح احللول والبدائل املمكنة.
ري العمل الطيب ،إذ أنه يبدأ بتخشيص احلالة
فالعمل البحيث االجمتايع يشبه إىل ح ٍد كب ٍ
عرب ا ّتباع أساليب عملية ممهنجة ،من مث ينتقل إىل حتديد املسببات وفهم التفاعالت من
أجل الوصول أخريًا إىل طرح احللول و وصف العالجات املتاحة.
إذًا يشلك هذا الدليل مدخ ً
ال لفهم معلية البحث العملية وكيفية استخدامه يف العمل يف
ويقسم الدليل إىل مخس فقرات تغيط املوضوعات األساسية يف مهنجيات
الشأن العام.
ً
البحث العيمل.
يبدأ الدليل بتعريف البحث يف علوم االجمتاع ،وحيدد وظائف وأهداف البحث العيمل
ويتطرق إىل مراحل البحث و يناقش موضوع الذاتية و املوضوعية يف البحث .تعاجل هذه
الفقرة أيضًا أخالقيات البحث العيمل وتيضء بشلك خاص عىل إماكنية البحث العيمل
يف مناطق الزناع واحلروب .ينتقل الدليل يف القسم الثاين إىل طرح مهنجيات البحث
العيمل ومقارنة البحوث المكية بالبحوث النوعية ،ومناقشة أنواع العينات وأساليب انتقاء
العينة األفضل للبحث .أما اجلزئني التاليني ،أي الثالث والرابع ،فيدخالن يف نقاش أوسع

3

مقدمة

يف ٍ
لك من البحث النويع (القسم الثالث) والبحث اليمك (القسم الرابع) ،وكيفية حتليل
البيانات والتفرقة بني االرتباط والسببية .أخريًا يعاجل القسم اخلامس موضوع أساليب
كتابة البحث العيمل.
يشك مدخـ ً
ّ
ال إلـى املواضيـع األساسـية
مـن الرضوري التنويـه إلـى أن هـذا الدليـل
فـي مهنجيـة البحـث العيمل ،لكن إتقان هذه املهنجيات يتطلّب تعمقًا أوسـع يف املهنجية
احملددة امل ّتبعة يف البحث ،مكا يتطلّـب التجربة العملية الكتساب مهارات الباحث.
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.2

ما هو البحث يف عمل االجمتاع ؟

يقــوم البحـث العملـي األاكدميي علـى االسـتخدام املمهنــج ألسـاليب وإجــراءات حمددة
للحصول عىل معلومات أو لكشف عالقات بني متغريات يف املجمتع .وهيدف البحث العيمل
إىل اإلضاءة عىل معلومات جديدة أو التأكد من معلومات قدمية من أجـل زيـادة املعرفـة أو
التحقق مهنا .لـذا يرتكز البحـث العيمل عىل اختبار الفرضيات املطروحة مـن أجـل فهـم
أو حتليل ظاهرة ما فـي املجمتع.
وتعتبــر املعرفــة العمليــة معرفــة ّ
منظــة ختضع لضوابط وأسس مهنجية ،ال نستطيع
الوصول إلهيا دون ا ّتباع هـذه األسس والتقيد هبا .ومن هنا جند أن املعرفة العملية ختتلف
يف الكثري من احلاالت عن التحاليل واألفاكر السائدة يف املجمتع ،إذ أن الدراسات البحثية
التعمق يف املوضوع ومجتيع املعلومات املوضوعية وحتليلها بعيدًا عن األفاكر
تعمل عىل
ّ
املسبقة والتحاليل املعل ّبة و التمنيط.
يصـف عامل االجمتاع أنطوين غيدنز ( ،2013ص .)380معليــة البحث فــي عمل االجمتاع،
مكا غيـره من العلـوم ،بكونه « فن املمكن » .ويستند هــذا الوصف عىل اإلدراك بأن
املعرفــة العمليــة مقيـّدة حبواجـز أخالقيـة وظـروف اإلماكنيـة عىل احلصول عىل املعلومة
بشلك مبارش .فليست لك املعلومــات متاحة بهسولة للباحث وليســت لك أســاليب البحث
ممكنة ومقبولة مــن حيــث احتــرام أخالقيــات البحــث العملــي .مفثــ ً
ال ،إذا اكن الباحث
مهمتــًا بالدوافع التــي تــؤدي ببعض األخشاص لالنتحار ،فسيكون من املثايل لو اكن
من املمكن التحـ ّدث إلـى أخشاص قامـوا باالنتحار ،لكـن ذلـك غيـر متاح ألهنم قد قضوا.
لذلـك يلجأ الباحـث فـي هـذه احلالـة إىل أسـاليب بديلة ميكن أن تق ّربـه قدر املسـتطاع مــن
املعلومات مضن املمكن ،مثـل إجـراء مقابالت مع العائلـة أو مع ناجيـن مـن االنتحار ،إلـخ.

ما يه املعرفة العملية ؟
عـاد ًة مـا يقـول العملـاء أهنـم ال يتحدثون من عدم وإمنا يرتكزون عىل وقائع مؤكدة « يقفـون
علـى أكتـاف معالقـة » ،ويقصدون فـي ذلـك أن املعرفة العملية التــي ينتجوهنــا ال تأتــي
مــن الغيــب ،بــل هــي تبنــى علـى النظريـات املوجودة وتستند إىل الدراسـات السابقة.
5

ما هو البحث يف عمل االجمتاع ؟

فتقـوم الدراســات العمليــة باختبـار النظريات عبـر مجع وحتليل البيانات واألدلة ومن
ثـم إعـادة صياغة النظريات وفقـًا لنتائـج حتليـل املعلومات والبيانات اجلديــدة .وهكــذا
ترتامك املعرفة ويتق ّدم العمل ف ُتسـتبعد بعض الفرضيات بيمنـا يتــم اختبــار فرضيات
أخــرى للتأكد من قدرهتـا علـى تفسـري ظواهـر مع ّينـة فـي املجمتـع.
اختبار النظرية

النظري

البيانات/الذات

حتليل البيانات

وهبـذا املعنـى تكـون املعرفـة العمليـة هـي معرفـة قامئــة علــى تفســري املجمتــع
واســتنادًا للدالئل والبيانات املادية واملوضوعية مضن إطار نظري حم ّدد .فالدراسـات
النظريــة التــي تعاجل أفــاكرًا وآرا ًء دون دمعها بدالئل وبيانات ال تعترب « عملية » .مكا
أن الدراسات اليت مجتع اإلحصاءات والدالئل دون تفسريها وحتليل البيانات بشلك
ممهنج أيضًا ال تعتبـر دراسـات « معلية » إذ أهنا تفتقد للتفسري والتحليل العيمل .ومن
هنا ميكننا القول أن املعرفة العملية تمكن حيث يلتيق النظري مع التطبييق.

وظائف وأهداف البحث العيمل :
هنــاك ســتة وظائــف أو أهــداف أساسية ميكــن للبحــث العملــي أن حيققها :

• التخشيص  :يشـلك التخشيص أحــد أهــم الوظائـف ألي حبـث عملـي إذ أن
توصيف املجمتع الـذي يمت دراسـته وتخشيص الظاهرة اليت ّ
يركز علهيا الباحث
ّ
يشك اخلطوة األوىل ،ورمبا األمه ،فـي البحـث العيمل.
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•

التنقيب  :مــن وظائــف البحــث العملــي أيضًا التنقيــب عــن املعلومــات
واستكشاف احلقائق ومجع األدلة والبيانات.

• التفسري  :بنــاءًا علــى التخشيص والتنقيــب ،يكـون التفسـري هـو اهلـدف الثالـث
للبحـث العملـي .فتحديد ظاهرة أو منط ما يف املجمتع والتفتيش عن املعلومات
الاكفية لفهمه يفيض بالباحث إىل تقدمي تفسري أو حتليل دقيق للظاهرة املدروسة.
• التنبؤ  :يشلك التنبــؤ أو االســتقراء هدفـًا للعديــد مــن الدراســات العمليــة التــي
تراقب التطـور الزمين للظواهــر االجمتاعيــة ،أو تلـك التـي تدرس العالقـات بيـن
العوامـل املختلفـة فـي املجمتــع ومــدى تأثريهــا علــى بعضهــا البعض .فـي هـذه
احلـاالت يكـون التنبـؤ العملـي مبنيـًا علـى دراسـة أمنـاط اجمتاعيـة ومراقبة حثيثة
للظواهر والسلوكيات فــي املجمتــع.
ّ
التحك  :نظـرًا لطبيعـة العمـل البحيث وقدرته عىل كشف األمناط االجمتاعية
•
والتنبؤ اسـتنادًا لبيانـات ومعلومـات مجموعـة بشلك عيمل ودقيق ،يصبـح الضبـط
ّ
والتحك والتخطيـــط أحد وظائف البحـث العيمل األساسية.
•

األرشيف  :أخيــرًا ،الوظيفـة السادسـة للبحــث العيمل يه بناء بنك لملعلومات
وأرشيف للبيانات وميكن للباحثني اآلخرين االستفادة منه.

خصائص املعرفة العملية :
هنـاك سـتة خصائـص أساسية لملعرفة العمليـة ،ويه :
•

الرتامكية  :ال يبـدأ البحـث العملـي مـن العـدم وإمنا يستفيد مما سبق و ُن ِش يف
جماله فإما يأيت بالبديل أو اجلديــد ،أو ي ّثبــت املعرفــة املسبقة .وهبــذا تــزداد
املعرفــة العمليــة وترتامك مــع لك حبـث جديـد يضاف إلـى األدبيـات العملية.

•

التنظمي  :إن املعرفــة العمليــة هـي معرفــة منمظة وممهنجة ميكن تقيميها بأدلة
وبراهني واحضة وحمددة.

•

الدقة  :الدقـة فـي اختيـار مهنجيـة البحـث ويف استخدام املصطلحات واملفاهمي.

• السببية  :السببية أمــر مع ّقــد فــي علــم االجمتـاع وجيـب التحقـق مـن وجـود
عالقـة سـببية وليس جمرد ارتباط بني متغريين.
•
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املوضوعية  :جيــب علــى الباحــث أن يكــون حياديـًا ويتجـرد قـدر اإلمـاكن مـن
ذاتيتـه ويدرس احلقائـق واملعطيـات مكـا هـي فـي الواقـع.

ما هو البحث يف عمل االجمتاع ؟

• التعممي  :ال ميكن التعممي إال إذا اكنت العينة ممثلة .مفث ً
ال ال ميكن تعممي نتاجئ
البحث النويع ألن العينة غالبًا ما تكون صغرية وغري ممثلة.
وستناقش األقســام الالحقــة لك مــن هــذه اخلصائص بشلك أوســع.

مراحل البحث العيمل :
ّ
يتشك البحث العيمل من مثانية مراحل :
مرحلة اختيار املوضوع
مرحلة القراءة والبحث عن املصادر واملراجع
مرحلة حتديد السؤال والفرضيات
مرحلة اختيار املهنج البحيث
مرحلة التحضري للبحث امليداين
مرحلة مجع املعلومات
مرحلة حتليل املعلومات
مرحلة الكتابة والنرش

• مرحلة اختيار املوضوع  :يبدأ البحــث العملــي باختيــار املوضوع .وعــاد ًة مــا
يكــون هــذا االختيـار نابعـًا عـن اهمتـام ذاتـي مبوضوع معني ،أو مالحظة تغييـر
فـي املجمتع ،أو اهمتام املمول مبوضوع حمـدد ،أو تو ّفـر ملعلومـات جديـدة (مثـل
ويكيليكس) ،أو قــد يكــون احلافــز للبحــث ســببًا سياسـيًا .لكـن موضوع البحث
عادة مـا يكون عامًا وفضفاضًا ،لـذا جيـب حتديـد زاوية معينـة للبحث واالنتقـال مـن
املوضوع إلـى السـؤال البحثـي.
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• مرحلة حتديد السؤال والفرضيات  :بنــا ًء علـى مرحلـة القـراءة والتفكيـر يمت
حتديد السـؤال البحيث والفرضيات .جيـب علـى السؤال البحيث أن يكــون واضـحا،
حمددا ،وميكن اإلجابــة عنــه ،مكـا جيـب عىل الفرضيات أن تكون حمددة وقابلة
لالختبار والنقض .وهناك أربعة أنواع من األسئلة البحثية  :السـؤال الوصفــي،
السـؤال املقـارن ،السـؤال التطوري ،والسؤال النظــري .وميكــن مجـع أكثـر مـن
سـؤال فـي حبـث واحـد.
أنواع األسئلة البحثية
هل نتاجئ االمتحانات
الرمسية للفتيات يف بلد ما
أفضل مقارنة مع الفتيان ؟

ماذا حدث ؟

السؤال الوصيف

هل حدث هذا يف أماكن أخرى ؟

السؤال املقارن

هل حصل ذلك من قبل ؟

هل حدث هذا عرب الزمن ؟

السؤال التطوري

ملاذا نتاجئ الفتيات العملية
أفضل من نتاجئ الفتيان ؟

ملاذا حدث هذا ؟

السؤال النظري

هل حصل ذلك يف دول أخرى ؟

• مرحلة اختيار املهنج البحيث  :تتضمن هـذه املرحلـة اختيـار املهنجية النوعية
أو المكية حسب السؤال املطروح ،وتقســمي املوضوعات األساسية والفرعية علـى
أسـس ومعايري واحضة .فـي هـذه املرحلـة أيضًا يتـم بنـاء هيلكيـة للبحـث ولتبويــب
املعلومــات (إعطاء عناوين أساسية وفرعيــة وجزئية  :االجــزاء ،األقســام ،األبــواب،
الفصول ،الفــروع ،الــخ).

• مرحلة التحضري للبحث امليداين  :وتتضمن هــذه املرحلــة اختيــار العينــة
وكتابــة االسمتارة (حبــث مكــي) أو حتضري األسئلة البحثية (حبــث نوعــي ).ويتـم
فــي هــذه املرحلــة التفكيــر باخلطــط البديلــة ،والتشبيك واالتصال باألخشاص
الذين ميكــن أن يهسلوا البحــث ويساعدوا للوصول إلــى العينــة املرجــوة.
• مرحلة مجع املعلومات  :فــي هــذه املرحلــة يبــدأ البحــث امليداين ويقــوم
الباحــث جبمع املعلومــات وفــق املهنجية امل ّتبعــة ومضن أخالقيــات البحــث
العملــي املتفــق علهيا.
• مرحلة حتليل املعلومات  :بعــد العــودة مـن البحـث امليداين ،جيـد الباحـث
نفسـه فـي وسـط حبـر مـن املعلومات ،مفـاذا يفعل ؟ اخلطـوة األوىل تمتثل فــي
غربلــة املعلومــات التــي حصل علهيا وذلك بواسـطة إعطاء األولوية لملصادر
9
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األصلية ،والتدقيــق فــي املعلومــات املوثوق هبا فــي أكثــر مــن مصدر والرتكيــز علــى
املصادر واملراجــع األكثــر حداثــة  :ســواء فــي إحصاءاهتــا وأرقامهــا ،أو توثيقهــا،
واســتبعاد املعلومــات التــي ال تتعلــق مباشـرة مبوضوع البحـث تالفيـًا للتش ّعب وتوفيـرًا
للوقت واجلهد .وميكن استخدام برامــج مع ّينـة للتحليــل العملــي ،مثــل :
• للبحوث المكية ميكن استخدام Excel, SPSS, STATA, Matlab :
• للبحوث النوعية ميكن استخدام Nvivo, MAxQDA, Atlas :

•

مرحلة الكتابة والنرش  :هنــاك أســاليب معينـة لصياغة وحترير نتائـج الدراسـة
و هنـاك مرافق معينـة لنشـر العمــل البحثـي العملــي.

املوضوعية والذاتية :
تعتبــر الذاتيــة واملوضوعيــة مــن املواضيع التــي أثـارت نقاشات حادة بني العملاء يف
مطلع القرن العرشين .فعلـًى الرغـم مـن التــوق إلـى احلياديـة واملوضوعيـة الاكملـة
فـي البحـث العملـي ،يعرتف عملاء االجمتاع إنه من الصعب جدًا إلغاء الذاتية لكيـًا،
ولـذا يتـم التفرقـة بيـن املوضوعية العمليـة وذاتيـة الباحـث .فاملوضوعية العمليـة تعين
تقييد الباحث باملهنجية العملية للبحث ،ومجع البيانات ومعاجلهتا مكـا هـي دون التعديل
فهيـا لتالمئ آراء الباحـث أو ميوله .وهبذا املعىن تكون املوضوعية بعـدم إدخـال آراء
ووجهـات نظـر الباحـث بالعملية البحثية اليت جيب أن تتبع الضوابط احملددة هلا .أما
الذاتية فهي العامل اإلنساين يف الدراسـة ،إذ أن الباحـث هـو إنسـان ولـه ميـول
ومعتقدات وآراء خشصية ممكــن أن تكــون دافعــًا أساســيا النتقــاء موضوع البحث
أو الختيار اإلطار النظري للتحليل والتفسري .ولــذا يعمــل الباحثــون علــى احلــد مــن
ذاتيهتـم وا ّتبـاع أكبـر قـدر ممكـن مـن املوضوعيـة يف معاجلة سؤال البحث ،ولكن يبىق
ٌ
هامش مـن الذاتيـة فـي اختيار املوضوع وكتابة الدراسـة .ولذا ميكن التفرقة بني
هناك
موضوعية املهنج البحيث وموضوعية الكتابـة البحثية .مفوضوعيـة املهنـج العملـي هـي
مـن اخلصائص األهـم ومـن الثوابت األساسية ألي معل حبيث جــاد يحمط لتقدمي
معرفـة عمليـة جديـدة .أمـا ذاتيـة الكتابـة فتقترص عىل أسلوب الاكتب واملواضيع اليت
خيتار الرتكزي علهيـا وطريقـة تفسـري الدالئل والبيانات .وميكـن التحكــم بالذاتيــة
وتقليصها عبــر توضيح القيــود ( )limitationsونقاهشا مضن املهنجية .وإماكنيـة
وجـود ذاتيـة فـي كتابـة الدراسـة ال تعنـي أنـه ال يوجـد قيـود وأسـاليب حمـددة لكتابـة
البحث العملـي الـذي يتطلب استعامل مصطلحات دقيقة وحتاليل ممهنجة ،بعيدًا عن
اخلواطر واآلراء غري املسندة إلـى بيانـات وحتاليـل عملية.
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وميكــن تقليص الذاتيــة عبــر وجــود أكثــر مــن باحـث فـي مرشوع البحـث ،أو
االسـتعانة بباحثيـن وزمالء لقـراءة البحـث وإبـداء مالحظاهتـم علـى طريقة معاجلة
املوضوع وأسلوب كتابة الدراسة .ومــن املهــم أيضًا ان يــد ّرب الباحـث نفســه علــى
طــرح الســؤال املعاكس دومــًا  :لِــم ال ؟ مفحاولــة الباحــث للنظــر إلــى املســألة مــن
وجهــات نظــر خمتلفــة وإخراجهــا مــن منطقــة اخلاص املتأثر بآرائــه وميولــه ميكــن
أن تســاعد إلــى حــد كبيــر علـى التقليص مـن الذاتيـة وتقوية جحـة الباحـث وحتليلــه.

أخالقيات البحث العيمل (: )Research Ethics
إن اهلــدف األول ألي باحــث هــو احلصول علــى املعلومــات والبيانــات .لكــن ليســت
لك الطــرق للحصول علــى املعلومــات مباحــة وأخالقية .وتقتيض أخالقيــات البحــث
العملــي احتــرام خصوصية املشاركني فــي البحــث ،وحفــظ حقوقهم واحتـرام آراهئم،
واحلفاظ عىل سالمة املشاركني والباحث ،مهمــا لكــف ذلــك .مفــن الصحيــح أن
أخالقيــات البحــث العملــي حتــ ّد فــي الكثيــر مــن األحيــان مــن إماكنيــة الوصول
إلــى املعلومـة .ولكـن األحبـاث العمليـة اليـوم تتفق عىل إعطاء األولوية الحتــرام
أخالقيــات البحــث ،ولــو علــى حســاب عــدم الوصول إلــى املعلومــة.
وذلـك النقاش جـاء جراء الدراسـة التـي نرشها لود مهفري 1عام  .1970يف هذه
الدراسـة متكن مهفــري مــن دراســة جوانــب مهمـّـة مــن ســلوكيات الرجـال فـي
املراحيض العامـة وعالقته باجلنس واجلنسـانية فـي الواليـات املتحـدة عبـر مراقبته
لـرواد أحـد املراحيض العامـة فـي واليـة لويزيانـا ومجعه معلومات هامة وجديدة اكن
من املستحيل مجعهـا بطـرق أخـرى .ولكـن هـذه الدراسـة أثـارت نقاشًا كبيــرًا فــي
األوســاط األاكدمييــة إذ أن الباحــث اكن يراقــب األخشاص دون معرفهتم أو موافقهتم،
ممـا اعتبـر تعديـًا واحضًا وسـافرًا علــى حياهتم الخشصية .وقـام النقاش حــول
تــردي نوعيــة البحــوث حيــن يعــرف املشاركني أهنــم مراقبون ألن سـلوك معظــم
البرش يتغيــر حيـن يدركـــون أهنـم حتـت املراقبـة .فاملعلومـات التـي حيصل علهيـا ،أو
« يسـلهبا » ،الباحـث عندمـا ال يعلـم املشاركون أنـه يراقهبم تكـون أغىن بكثري من
املعلومات اليت ُتع بشلك « أخاليق » .ولكن هنـاك لكفـة أخالقيـة باهظة يف عدم
إبالغ وقبول األخشاص الذيـن يمت مراقبهتم إذ أن ذلك يعترب تع ّديًا علــى خصوصياهتــم
وحياهتــم الخشصية ،وميكـن أن يـؤ ّدي إلـى إحلـاق الرضر هبم عند نرش الدراسة.
لذا ،حفاظا عىل احرتام حقوق األفراد وامجلاعات اليت تشارك يف دراسات عملية ،ال
ميكننا اليوم القيام بأي معل حبيث ال حيرتم أخالقيات البحث 2املذكورة أدناه :
1
2
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• املصداقية ( : )Truthfulnessجيب عىل الباحث أن يكون صادقـًا وواحضًا مع
املشاركني فـي البحـث .فعليه أن يفرس البحـث وهدفـه هلـم ،وأن يطلعهم عىل
املعلومات األساسية اليت تشلك معلـه البحيث.
وجيــب علــى الباحـث أيضًا أن يكــون صادقًا مــع ق ّرائه عرب نقل املعلومات بشلك
أمني وصادق دون تزييف أية معلومة أو إمكال معلومات ناقصة معمتدًا عىل
النظريات السابقة أو آراءه الخشصية.
• الرسية ( : )Anonymityمــن الرشوط األساسـية التبـاع أخالقيـات البحـث العيمل
يه محاية هويــة املشاركني فــي البحــث عبــر عــدم إعطــاء اســامهئم احلقيقيــة أو
اســتعامل أي تمليحات ميكــن أن تــؤدي إلــى كشـف هويهتــم احلقيقيــة.
•

اخلصوصية ( : )Confidentialityيتعلــق موضوع اخلصوصيــة حباميــة
البيانـات(الداتــا) اليت مجعها الباحث خالل فرتة البحث .فالبيانات تتضمـن الكثيـر
من املعلومـات اخلاصة والدقيقة ،وجيــب علــى الباحــث أن يضمــن خصوصية
املعلومــات وأن حيفظهــا فــي مــاكن آمــن ال ميكــن لآلخريـن الوصول إليـه أو
اإلطالع علـى البيانات .وعــادة مــا تتلــف املعلومــات بعــد االنهتــاء مــن البحـث،
ً
خاصة إذا اكنـت تتضمن معلومات سـرية وحساســة.

• الثقة ( : )Trustجيــب علــى الباحث أن حيـاول بنـاء عالقـة ثقة مـع املشاركني يف
البحث مـن أجـل احلصول علـى تعـاون أكبـر ونتائـج أكرث دقة ومصداقية .حفيـن
يثـق املشارك بالباحـث عـاد ًة مـا يكــون كرميًا ورصحيًا ودقيقـًا أكثـر فـي إعطــاء
اإلجابــات واملعلومــات.
• املوافقة ( : )Consentعلــى الباحث أن يتأكد دامئا من احلصول عىل موافقة
املشاركني قبـل أن يبـدأ بـأي معل حبيث ميدانـي .وعـاد ًة مـا تكـون املوافقـة خطيـة
عبـر الطلـب مـن املشارك التوقيــع علــى بيــان املوافقــة علــى املشاركة فــي
البحــث .ويتضمن هــذا البيــان تفســريًا واحضا هلـدف الدراسـة ومـا سـتتطلبه
مـن املشارك .مكا أن هــذا البيــان جيــب أن يفســر لملشارك مــا هـي حقوقـه أثنـاء
الدراسـة و بعدهـا .ال جيـب علـى الباحــث ،فــي أي مرحلــة مــن مراحــل البحــث،
أن يسـتخدم أسـلوب اإلحـراج من أجـل احلصول عىل معلومات أو من أجل الضغط
عىل املشارك لعدم االنحساب مـن البحـث.
• االنحساب ( : )Withdrawalيعــ ّد االنحساب أحـد أهـم حقوق املشاركني فـي أي
ً
خاصة
حبـث عملـي .فالوقـت الـذي يعطيـه املشارك للبحـث هـو قـراره الخشيص،
أن معظــم املشاركني فــي الدراسـات هـم عـادة متط ّوعون .فاملوافقـة علـى املشاركة
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فــي البحــث ال تضمن بقــاء املشارك حتــى الهنايــة ،واالنســحاب هــو حــق
جيــب علــى الباحــث أن حيرتمه .لــذا ُينصح الباحـث دامئــًا بــأن حيــاول
الوصول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن األفــراد فــي العينــة ،إذ مــن املتوقــع أن
ينســحب بعض املشاركني خالل البحث ،فيضمن أن تكون دراسـته تغطـي مجموعـة
اكفيـة مـن األفـراد.

• التجسيل الصويت أو التصوير (ٍ : )Recordingال حيــقّ للباحث أن يجسل
يصح أن
األصوات أو يلتقط الصور أو الفيديو دون عمل وموافقة املشاركني .وال
ّ
يطلـب الباحث موافقة املشرتك بعد انهتاءه من التجسيل أو التصوير ،فاملوافقة جيب
أن تأتـي دامئـًا قبل البدء بالبحث.
• اخلداع أو اآلمال الزائفة ( : )Deception or False Hopeفـي العديـد مـن
األحيـان يظـن املشاركون يف البحث أن مشاركهتم ستجلب هلم حتسنًا ما يف
أوضاعهم املعيشية .لذا جيب عىل الباحــث التأكــد مــن عــدم إعطــاء آمــالٍ زائفة
أو وعو ٍد خارج إطار البحث .وإذا اكنت املشاركة يف البحـث تتضمن ماكفأة مادية
مقابل الوقت ،جيب علــى الباحــث أن يشدد علــى عــدم عالقة البــدل املالـي بنتائـج
ً
بدال ماديا مقابل مشاركهتم مييلون
البحـث .فقد لوحظ أن املشاركني الذين يتل ّقون
إلـى إعطـاء اإلجابـات التـي يـظنـون أهنـا سـرتيض الباحـث .وهـذا خطـر كبيـر
علـى مصداقيـة ودقـة البحث.
•

مراعاة مشاعر ااآلخرين ( : )Vulnerabilityمــن أخالقيــات البحــث العملــي
أيضًا مراعــاة مشاعر اآلخرين واحرتام معتقدات وآراء مجيـع املشاركني حتــى لــو
اكنــت تتعارض جذريًا مــع معتقــدات الباحــث.

• السالمة ( : )Safetyليـس هنـاك أيـة معلومـة تستحق أن يضـع الباحــث نفســه أو
املشاركني فـي حبثـه فـي خطـر .السـالمة جانـب أساسـي فـي البحـث ،ومـن غيـر
األخاليق أن نضع أي خشص فــي موقــف ميكــن أن هيــدد سالمته اجلســدية أو
النفسية .لـذا جيـب علـى الباحـث أن يتأكـد مـن أن البيئـة التـي جيـري فهيـا البحـث
ليسـت خطرة وال هتدد سالمته أو سالمة املشاركني.
• االطالع عىل الدراسة ( : )Feedbackأخيـرًا ،حيق لملشاركني فـي البحـث أن
ّ
يفس ما قيل أو
يطلـعوا علـى الدراســة قبــل نرشها للتأكــد مــن أن الباحــث لــم ّ
ُفعل بشلك خاطئ أو بطريقة ميكن أن تتسبب برض ٍر مـا لملشاركني.
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البحث العيمل يف مناطق الزناع واحلروب :
هنــاك اهمتام خاص لفهم و دراســة املناطـق اليت تعاين من نزاعات وحروب ،ولكن
ذلك يطرح حتديــات أخالقيــة ومهنجيــة 3عديــدة مــن جهــة إماكنيـة القيام بدراسـات
عملية يف ظروف كهذه.
القلـق األول مـن القيـام بأحبـاث عملية فـي مناطق الزناع هو سالمة الباحث وسالمة
املشاركني يف البحـث .فمكـا سـبق وقلنـا ،ال يستحق أي حبـث أن نضع حياتنــا أو
حيــاة املشاركني فــي حبثنــا فــي خطـر .ولكـن ذلـك ال يعنـي أنـه مـن غيـر املهـم أن
نقوم بدراسات يف مناطق الرصاعات إذا اكن من املمكن أن نضمن احلد األدىن من
السالمة لفريق العمــل واملشاركني .وفــي حــال القيام بأحباث فـي مناطـق حـروب،
جيـب أن نتأكـد دامئـًا مـن أن االسـتفادة مـن هـذه الدراسـة سـتكون أكبـر بكثيـر مـن
اخلطـر الـذي ميكـن أن يتعرض لـه الباحـث واملشاركون .ولـذا ،جيـب أن يكـون موضوع
البحث مهمـًا ومتعلقـًا بالنـزاع ،وجيـب أن يضيف البحـث معرفـة جديـدة ومثينة ،مكا
عىل الباحث أن ينرش حبثـه ويسـتخدم نتاجئـه فـي أكبـر عـدد ممكـن مـن املرافق .وال
ُينصح بالقيام بدراسات غري متعلقة مبارش ًة بالرصاع أو بدراسات ذات أمهيـة ثانوية
نظـرًا للوضع األمين احلـرج فـي مناطق الزناع.
و باإلضافــة إلــى التحديــات األمنيــة التــي ُتفرض علــى الباحــث فــي معظــم األوقــات
ٍ
حبث تتالءم مع اخلطر والعوائق ،هناك حتديـات أخالقيـة جيـب
وجلوئــه إلــى مهنجيات
علـى الباحـث أن يأخذهـا أيضًا فــي عيــن االعتبــار .ففــي أغلــب األوقــات ،يتعامل
الباحثون مع املجمتعات اليت يعملون فهيا علـى أهنـا حقـل معلومـات وجتارب هلـم ،وهذا
غري أخاليق .فاألخشاص الذيـن يعيشون فـي مناطـق حـروب يعانـون مبـا فيـه الكفايـة،
وال جيـب أن يتوقع الباحـث أن يكــون حبثه ذو أمهيـة أو أولويـة هلـم .وكثيــرًا مــا
تذمرًا حيــال الباحثيــن الذيــن يـأتـون مجلــع املعلومــات وكتابــة الدراســات
نســمع ّ
دون أن يبقــوا علــى تواصل مــع أهالــي املناطــق التــي يقومـون بدراسـهتا ،ودون
إعالمهم بنرش البحـث أو مســاعدهتم الســتعامل نتائــج البحــث لتحسني أوضاعهم
املعيشية .وهنــا ،مــن املجــدي أن يسـأل لك باحـث نفسـه قبـل مغادرة امليـدان  :ماذا
قدمـت أنـا هلـم ؟ ألن األخشاص الذين يساعدون خالل البحث قد قدموا الكثري للباحث
3

لملزيــد مــن املعلومــات حــول موضوع البحــث العملــي فــي مناطــق النــزاع انظــر إلــى
الدراســات التاليــة Wood 2000 Goodhand (2006( :
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(من وقت ،ومعلومـات ،إلـخ) ،لكـن قليال ما يفكـر الباحثون مبا يقدمونـه هـم لملجمتعـات
التـي يقومـون بأحباثهـم فهيــا .وهــذا املوضوع يصبــح أكثــر إحلاحــًا فــي أوقـات
ً
مؤمنة للناس ،ويصبح البحث العيمل
األزمـات ،إذ أن مقومـات احليـاة األساسـية ال تكون
ترفًا إذا لـم يكـن لـه جـدوى مباشـرة ومملوسـة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فهنـاك حتديــات أخالقية أخــرى متعلّقة بالصحة النفسية لألخشاص
املشاركني يف البحث ،ولذا جيب عىل الباحث أن يكون ذو خربة واسعة يف العمـل البحيث
امليداين وأن يعـرف كيـف يتعامـل فـي احلاالت االسـتثنائية .مفثــ ً
ال ،ال جيــوز أن يقــوم
ٍ
أخشاص قــد تعرضوا لفقــدان خشص قريــب أو إلصابة تسببت
الباحـث مبقابالت مــع
بإعاقة أو لالغتصاب أو أيٍ مــن بشاعات احلـرب ،دون وجود اختصاصـي نفسـي ،إذ أن
جمــرد الســؤال ميكــن أن يع ّرض املشارك إلــى أزمــة نفســية هو/هــي بالغنــى عهنــا.
فليس مـن األخالقـي أن يقـوم الباحث بفتـح اجلروح دون التأكــد مــن القــدرة علــى إعــادة
معاجلهتا وعــدم تـرك آثـار سـلبية للبحـث علـى املشاركني.
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.3

حتديد مهنجية البحث :
هناك نوعان من املناجه البحثية امل ّتبعة يف علوم االجمتاع  :املهنج اليمك واملهنج النويع.
ويعمتد اختيار املهنجية عىل نوع السؤال البحيث واإلماكنيات املتاحة للبحث نظرًا للوضع
األمين أو إماكنية الوصول إىل العينة أو وجود فريق من الباحثني املهيئني ،إخل… مكا يلعب
المتويل دورًا أساسيا يف حتديد مهنجية البحث إذ أن تلكفة البحث ختتلف حسب املهنجية
امل ّتبعة ،وعاد ًة ما تكون تلكفة البحث اليمك أكرب من البحث النويع.

البحث اليمك مقارنة بالبحث النويع :
يتضمن البحث اليمك أنواعًا خمتلفة من املهنجيات مثل املرسح االجمتايع ،أو املهنج
ّ
تتضمن
أن
فميكن
النوعية،
األحباث
أما
االجمتاعية.
الشباكت
دراسة
أو
اإلحصايئ،
ّ
املهنج اإلثنوغرايف (املالحظة واملقابالت)  ،أو املهنج التجرييب ،أو مهنج دراسة احلالة.
ويعرض اجلدول أدناه مقارنة بني البحوث المكية وتلك النوعية.
البحوث المكية

البحوث النوعية

تستخدم مقاييس واختبارات أو قوامئ تقدير مجلع
البيانات واملعلومات بأساليب إحصائية

يعمتد أسلوب املالحظة واملقابلة واملراجع بعيدًا عن
األساليب اإلحصائية

معلومات عامة وليست دقيقة دامئًا
مجع املعلومات وتفريغها أرسع وأهسل

معلومات غنية ومعمقة
مجع املعلومات وتبويهبا يتطلب وقتا

ميارس الباحث سيطر ًة تامة عىل مجيع
املتغريات ذات الصلة باملتغري التابع

ال يسيطر الباحث عىل أي من املتغريات

ّ
حتي :

ّ
حتي عدم االستجابة ()Non-response bias
تأثري الصياغة ()Wording effect

عينة متثيلية
ميكن التعممي
تستخدم يف كتابة التقرير واجلداول واألشاكل البيانية

ّ
حتي :

ّ
حتي الباحث ()Researcher bias
ّ
حتي املراقب ()Observer bias

عينة صغرية غري متثيلية
ال ميكن التعممي

تكتب التقارير بأسلوب حتلييل ورسدي
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التثليث (: )Triangulation
باحـث)

التثليث فـي البحـث العملـي يعنـي اسـتخدام أكثـر مـن مهنجيـة (أو مصدر أو
خـالل معليـة البحــث .ويتضمن التثليث لك املعلومــات التــي مجعها الباحــث/ون مــن
مصادر أو مهنجيــات خمتلفـة ملعرفـة مدى انجسام األدلـة بني مصادر املعلومات والبيانات
فــي العديــد مــن األحيــان ،تعــ ّد بيانــات األســلوب المكــي غيــر اكفية وحدها لفهم
بعض الظواهر اإلجمتاعيــة أو جوانب مع ّينة مهنــا اكملواقف واآلراء والقمي اإلجمتاعيــة،
فهــي ال تعطــي فهمـًا متعمقًا بــل تنبـّـه بعض الباحثني إلــى رضورة االسـتعانة
باألسـلوب النوعـي إلـى جانـب األسـلوب المكــي وذلــك ألنــه أمشل وأمعق مــن النظــرة
المشولية ،األمـر الـذي يسـاعد علـى دقـة التحليل .لـذا يعتبـر امجلـع بيـن األسلوبني
اليمك والنويع مفيــدًا جــدًا لتاكمل الدراســة.

قياس السلوك مقارنة بقياس املواقف :
هنــاك فــرق كبيــر بيــن دراســة املواقــف ودراســة السـلوك .فاملواقف واآلراء ُتدرس عرب
املقابالت واالستبيانات واملسوح (أســئلة مباشــرة) ،أمــا السـلوك ف ُيدرس عبــر املراقبــة
ومجــع الوثائــق (دراســة غيــر مباشــرة) .مفثـ ً
ال ميكــن دراســة أمنـاط التظاهــر فــي
املجمتــع عبــر مراقبــة املظاهرات أو مجتيــع املقاالت أو الصور أو الفيديوهـات املأخوذة
فـي املظاهـرات .ودراسـة السـلوك جتنّب الباحـث الدخـول فـي العديد من اإلشاكليات
املهنجية املتعلّقـة بصـدق اإلجابات فــي الدراســات التــي تقيس املواقــف واآلراء .وميكـن
لقياس الســلوك أن يكــون مهنجًا عمليـًا متناسـبًا أكثـر مـع ظـروف احلـرب أو الزناعـات
إذ أنـه ال يتضمن عالقة مباشـرة بيـن الباحث وأفراد جممتـع البحـث ،مما خيفف من
العوائق األخالقية للقيام ببحث فــي ظــل احلروب و الزناعات.

استخدام املصادر الثانوية :
ً
خاص ًة فــي الدراســات
مهام جــدًا،
ميكــن الستخدام املصادر الثانويــة أن يكــون
ً
التــي تركــز علــى قياس الســلوك .وتتكــون املصادر الثانويــة مــن أرشـيف اجلرائــد
واملجـالت ،والربامــج الوثائقية أو اإلخباريــة ،والصور ،والبيانات الرسـمية ،وتقارير
ّ
تشك جــزءًا أساسـيا
املنمظات احمللية أو الدولية ،إخل .وميكـن لملصادر الثانويــة أن
ّ
مـن البحـث مـن حيث مجـع املعلومات ،أو ميكن أن تستخدم للتدقيق والتأكد من املعلومات
املجموعــة بطرق أخــرى.
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املهنج املقارن :
ّ
يركــز هــذا املهنــج مــن البحــوث علــى مقارنــة جوانــب التشابه واالختالف بيــن الظواهـر
االجمتاعيـة لغرض اكتشاف العوامـل أو الظـروف التـي تصاحـب حـدوث ظاهـرة
اجمتاعية أو منـط سـلوك معيــن .وميكـن أن تكـــون املقارنة :
• عرضية  :تقــوم مبقارنة ظاهرة واحدة يف أكرث مـن جممتع/منطقـة فـي حقبة
زمنيـة واحدة ،أو
•

طولية  :تقوم مبقارنة ظاهـرة واحـدة فـي جممتع واحد عرب فرتة زمنية طويلة من
أجل دراسة تطور الظاهرة وتغريها عرب الوقت.

وخيضع التحليــل املقــارن إلــى أربــع حــاالت مــن املقارنة وهـي مكـا يلـي :
• مقارنـة متغيـر واحـد فـي جممتعـات متشاهبة ،مثــل دراســة التحصيل العملــي
ألبنــاء الطبقـة العاملــة فــي جممتعيــن صناعييــن ،أو

• مقارنـة عـدة متغريات يف جممتعات متشاهبة ،مثل دراسة الوضع االقتصادي
(معدل الدخل ،معدل البطالة ،سعر السلع ،إخل… ) يف الدول اليت هشدت
الثورات العربية ،أو
متغيات فـي جممتع واحـد ،مثل دراسـة عالقة معـدل اإلجناب
• دراسـة العالقـة بيـن عـدة
ّ
بالطبقة االجمتاعية واملنطقــة اجلغرافيــة (حرضية وريفيـة) فـي املجمتـع اجلزائري أو

متغيات يف جممتعات متباينة ،مثل دراسة العالقـة بني النوع
• دراسة العالقة بني عدة
ّ
االجمتايع (جندر) ومعدل الدخل للفرد يف جممتعات الرشق األوسط ومشال إفريقيا
مقارنة باملجمتعات االسكندنافية.
ً
أوال ،تسـاعد البحوث املقارنة عىل
ومتتاز البحــوث املقارنة عــن غريهــا بعــدة جوانب.
ٍ
تفســريات أكثــر قــوة للظاهرة املدروسة ،إذ أن هــذه
زيادة قــدرة الباحـث علــى تقديــم
التفسريات تستند إلــى أدلــة ُتــع مــن عــدة جممتعــات أو عبــر فتــرة زمنية طويلــة،
ممــا يقلل مــن تأثيــر عوامـل الصدفة ،والتحزيات الثقافيـة .ثانيًا ،إن البحـوث املقارنة
تدعـم قـدرة الباحـث عىل زيادة مـدى املتغريات املدروسة اليت يمشلها تصممي البحث
باستخدام مؤرشات متنوعة مسمتدة من أكرث من جممتع مثل املؤرشات اليت تستخدم
لقياس املاكنة االجمتاعية ،واليت تمشل الدخل ،واملهنة ،لكهنا يف بعض البلدان تمشل
18
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أيضًا ماكن السكن ،و النسب األرسي .و ثالثًا ،تحمس البحوث املقارنة لالستعانة بالعوامل
واجلوانب الثقافية واالجمتاعية اخلاصة بلك جممتع ،مما يدمع أيضًا قوة التفسريات،
ويزيد من مصودها يف وجه النقد.

دراسة احلالة :
ّ
تشك دراسة احلالة نوعًا من الدراسات العملية اليت ترك ّز
عىل عكس املهنج املقارن،
جممتع واحد ،أو حالة واحدة .ويز ّود هذا املهنج الباحث ببيانات مكية ونوعية حول
عىل
ٍ
عوامل متعددة تتعلق بأفراد أو مؤسسات أو مجموعات اجمتاعية يف حاالت حمددة.
ّ
ميكن الباحث من إجراء وصف
وتتضمن هذه البيانات جوانب خشصية وبيئية ،مما
متعمق للحالة اليت ّ
يركز علهيا البحث .وإذا اكن موضوع الدراسة منص ّبًا عىل
تفصييل
ّ
املؤسسات االجمتاعية ،فإن لك مؤسسة اجمتاعية ُتعترب مبثابة حالة ،بيمنا يصبح األفراد
جمرد أجزاء أو عوامل داخلة يف تكوين احلالة.
معي أو حالة مع ّينة .والفكرة
لوضع
ومعمق
تعترب دراسة احلالة مبثابة حفص دقيق
ّ
ّ
ٍ
مفصل ومعيق عرب لك
الرئيسية من دراسة احلالة يه أن يمت دراسة حالة واحدة بشلك
ّ
الطرق املناسبة واملتاحة .وقد يكون هناك تنوع يف أسئلة دراسة احلالة إال أن اهلدف
العام يبىق الوصول إىل أمكل فهم ممكن للحالة االجمتاعية املدروسة.
وميكن ملهنج دراسة احلالة أن يدرس حالة مع ّينة من تارخي املجمتع ،أو أن يدرس مجيع
املراحل اليت م ّر هبا املجمتع للوصول إىل دراسة األمناط االجمتاعية وتطورها التارخيي.
وتتضمن أدوات هذا املهنج املقابلة الخشصية ،ودراسة الوثائق والجسالت الرمسية
ّ
واملذكرات الخشصية ،وحتليل اإلحصاءات والبيانات المكية املتوفرة ،اخل.

أخذ العينات :
ً
ومهام جدًا يف البحث العيمل ،نظرًا لصعوبة الوصول إىل
يعترب اختيار العينة جزءًا أساسيًا
لك أفراد املجمتع (بسبب اللكفة الباهظة والوقت) .جيب عىل الباحث أن خيتار ع ّينة أو
مجموعة جزئية من جممتع الدراسة تساعده عىل فهم أمناط وديناميات املجمتع املدروس.
لذلك ميكن تعريف العينة بأهنا رشحية أو جزء من جممتع الدراسة محتل خصائص وصفات
هذا املجمتع ومتثله فميا خيص موضوع البحث وبذلك ،ميكن تقدمي التعريفات التالية :
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•
•
•

جممتع الدراسة  :اكمل األفراد أو األحداث أو املشاهدات اليت ّ
تشلك موضوع
البحث ،مث ً
ال  :طالب املدارس يف اجلزائر.

العينة  :مجموعة جزئية من جممتع الدراسة ،مث ً
ال  200 :طالب من  10مدارس يف
اجلزائر موزعة عىل املناطق املختلفة.

املفردة  :أحد األفراد أو املشاهدات اليت يمت اختيارها مضن العينة ،مث ً
ال  :طالبة
يف مدرسة يف والية وهران.

إن اختيار الع ّينة بشلك دقيق ومناسب يعيط نتاجئ مشاهبة إىل ح ٍد كبري للنتاجئ اليت
ميكن احلصول علهيا عند دراسة اكمل جممتع الدراسة .وميكن للخطأ يف اختيار العينة
أن يؤدي إىل نتاجئ حبث غري دقيقة أو خاطئة لكيًا.

أنواع العينات :
هناك نوعان رئيسيان من العينات  :العينات 4العشوائية والعينات غري العشوائية.
ي ّ
مت اختيار نوع العينة حسب القدرة عىل حتديد جممتع الدراسة .إذا اكن جممتع
الدراسة حم ّددًا ومعروفًا ،جيب عىل الباحث اختاذ عينة عشوائية ليك تكون متثيلية.
مفث ً
ال ،إذا اكن الباحث يقوم بدراسة حول تالمذة املدارس احلكومية ،يكون جممتع
املجسلني يف املدارسة
الدراسة حم ّددًا إذ ميكن أن حيصل عىل قامئة بلك الطالب
ّ
احلكومية .لذا جيب عىل الباحث يف هذه احلالة ّ
اتاذ عينة عشوائية.
أما إذا اكن جممتع الدراسة غري حم ّدد ،فيجب عىل الباحث أن خيتار عينة غري عشوائية.
وحيصل ذلك يف احلاالت اليت يكون من الصعب فهيا معرفة مجموع أفراد املجمتع الذي
نريد دراسته .مفث ً
ال ،إذا اكن الباحث مهمتًا بدراسة ظاهرة تعايط املخدرات ،يكون من
الصعب أن حي ّدد عدد متعايط املخدرات إذ أن هذه القوامئ غري موجودة وقلة مه األخشاص
ً
يرصحون عن تعاطهيم لملخدرات (يف املستشفيات مث ً
الذين
خاصة يف الدول اليت
ال)،
ّ
جت ّرم تعايط املخدرات .لذا ال ميكن للباحث أن خيتار عينة عشوائية ألن جممتع الدراسة
حمدد و الوصول إليه غري هسل .يف حالة كهذه ،يلجأ الباحث إىل اختيار عينة غري
غري
ْ
ّ
عشوائية عىل الرمغ من أن هذه العينات غري ممثلة ملجمتع الدراسة ،ولكهنا متاحة.
4

لملزيد من املعلومات حول أنواع العينات ،انظر إىل Cochran (2007( :
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متجانس

عشوائية بسيطة
أو عشوائية منتمظة

حمدد ـ
عينة عشوائية
غري متجانس

طبقية

جممتع الدراسة
متجانس

صدفة القطعة
أو الكرسة

غري متجانس

حصصية

غري حمدد ـ
عني غريعشوائية

• العينات العشوائية ( : )Random Samplingالعينات العشوائية يه اليت يكون فهيا
فرصة متساوية للك عنرص يف جممتع الدراسة ليكون من مفردات العينة .ويمت
اختيار عينة عشوائية عندما يكون جممتع الدراسة حمددًا ومعروفًا ،وتكون طريقة
االختيار غري انتقائية إذ أن املفردات ُتتار عشوائيًا حسب نوع العينة ،آخذين بعني
االعتبار التجانس والتباين يف املجمتع.
إذا اكن جممتع الدراسة حم ّددًا ومتجانسًا ،ميكن أخذ عينة عشوائية بسيطة Simple

( random sampleعرب وضع جداول أرقام للك عنارص جممتع الدراسة وحسب العدد
املطلوب للعينة بالقرعة عشوائيًا) .أو عينة منتمظة ()Random sample systematic
(عرب أخذ مث ً
ال لك خامس عنرص يف جدول األرقام املتسلسلة ملجمتع الدراسة) .يف
حال اكن جممتع الدراسة غري متجانس ،جيب أخذ عينة عشوائية طبقية Stratified
 random sampleفـي هــذا النــوع مـن العينـات ،ميكـن تقسـمي جممتـع الدراسـة
إلـى مجموعات أو طبقـات بنــا ًء عىل هــذا التبايــن .مثــ ً
ال ،عنــد دراســة العمـل
التطويع عنــد طــالب اجلامعـات ،جنـد أنـه مـن األفضل تقسمي الطالب إىل طبقات
حسب السنة الدراسية ،أو حسب النوع االجمتايع (ذكور أو إنــاث) ،الــخ .و ُتع ّد العينة
العشوائية البسيطة أفضل نــوع عينات إن أمكن تطبيقها ،إذ أهنــا تعطــي أفضل
متثيـلٍ ملجمتع الدراسـة .وميكن تعممي نتاجئ البحث للتحدث عن جممتع الدراسـة
اسـتنادًا إىل العينات العشوائية.
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• العينات غري العشوائية (ُ : )Non Random Samplingتستخدم العينات غيـر
العشوائية عندما يكون مــن الصعـب الوصول إىل عينـة عشوائية ألن جممتع البحث غري
حمدد أو معروف .مثـ ً
ال  :ال نعـرف حتديـدًا عـدد ومواصفات جممتع املقاتلني مع تنظمي
داعش يف العراق واملرشق ،فـال ميكننا أخــذ د عينة عشوائية إذا أردنا دراسهتم .لـذا
ميكننا أن نأخذ عينة صدفة ( )sample accidentalأوكرسة ( )chunk sampleإذا
اعتربنا أن جممتــع داعــش متجانس ،أو عينــة حصصية ( )quota sampleإذا قررنا
تقسـمي املقاتليـن مـع داعش إلـى عـرب وأجانب .وتتصف العينات غيـر العشوائية بأهنا
ال تعطـي نفس الفرصة مجليع أفراد جممتع الدراسة بالظهور يف العينة .ولـذا ،ال ميكننا
التعممي اسـتنادًا إلـى العينات غري العشوائية.
اخرت نوع العينة للك من هذه الدراسات :
 .1حبث حول املقاتلني يف سوريا

أ .عشوائية بسيطة

 .2حبث حول معال النسيج املجسلني
يف نقابة يف مرص

ب .عشوائية منتمظة

 .3حبث حول طالب اجلامعات يف لبنان

ج .عينة طبقية

 .4حبث حول طالب اجلامعة اللبنانية

د .صدفة أو كرسة

 .5حبث حول املثلية اجلنسية يف األردن
(ومقارنة بني الذكور واإلناث)

ه .حصصية

( .1د أو ه) ; ( .2أ أو ب) ; ( .3ج) ; ( .4أ أو ب) ; ( .5ه)

خطوات اختيار العينة :
مت ّر معلية اختيار العينة بعدة خطوات :

 .1حتديد جممتع الدراسة بشلك واحض ودقيق من حيث المسات واخلصائص اليت
ّ
متي أفراده إذ أن ذلك يؤثر عىل عدد أفراد العينة ونوعية العينة اليت جيب عىل
الباحث أن خيتارها.
 .2حتديد أفراد املجمتع األصيل للدراسة ،وإذا أمكن جيــب علــى الباحــث أن ير ْتهبــم
يهسل اختيار عينة ممثلة لملجمتع.
فــي جـداول (حسـب أرقـام متسلسـلة) ألن ذلك
ّ

 .3حتديد متغريات الدراسة ،وذلك لضبط أكبـر عـدد ممكن مـن املتغريات غيـر املدروسة.
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حتديد العدد املناسب للع ّينة :
يتـم حتديـد العـدد املناسـب ألفـراد الع ّينـة بنـا ًء عىل عدة معايري :

• جتانس أو تباين املجمتع  :لكمــا زاد التجانس بيـن أفـراد املجمتـع اكن العـدد
الالزم للمتثيــل أقــل ،والعكس حصيح.
•

أسلوب البحث املستخدم  :الدراسات املحسية حتتاج إىل أكرب عدد ممكن من
أفراد املجمتع ،أما الدراسات التجريبيـة أو النوعية فتعمتد عىل عدد أفـراد أصغر.

• درجة الدقة املطلوبة  :إذا اكنــت الدراســة تتطلــب درجــة عاليــة مــن الدقـة،
مثــل إذا اكن هناك قرارات ستؤخذ اسـتنادًا إىل نتاجئ البحث ،سنحتاج إلـى عـدد
أكبـر مـن أفـراد العينـة لتعطـي الثقـة الالزمـة لتعميـم النتائـج.
ومن املهـم جــدًا لفـت النظــر هنــا إلــى أن عــدد أفـراد العينـة ليس دامئـًا العامـل األمه
فـي اختيار العينــات .فعلــى الرغــم مــن أمهيــة العــدد ،يبقــى متثيـل العينـة ملجمتـع
الدراسـة هـو العامـل األهـم يف حتديد العينة املناسبة .فرنى مث ً
ال أن معظم االسـتطالعات
االنتخابيـة تعمتـد علـى جحـم عينـة مـن ألف خشص بغض النظـر عن عدد الناخبني.
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خصائص البحث النويع :
يعمتــد البحــث النوعــي علــى املقابــالت أو املالحظــة فــي امليــدان الطبيعــي
للحيــاة االجمتاعيـة اليوميـة ،إضافة مجلع وحتليل الوثائق واملسـتندات .ومـن خصائص
البحـث النوعـي مـا يلــي :

• يزيــد البحــث النوعــي فهمنا ألي ظاهــرة اجمتاعيــة ال نعــرف عهنــا الكثيــر ،أو
فسة بشلك دقيق.
ّ
يحص معرفتنا بظواهر اجمتاعية ُمنترشة ولكــن غيــر ُم ّ
•

معمقـة مـن الصعـب التعبيـر
يســاعد البحــث النوعــي علــى الوصول إلــى معلومـات ّ
عهنا بطرق مكيــة أو إحصائيــة.

• ي ّتصف البحــث النوعــي باملرونــة واالنفتاح علـى املتغريات إذ أن املقابـالت
موحدة لـلك احلـاالت.
واملالحظـات ال تكون مقننـة أو
ّ

• فـي البحـث النوعـي ،يفتقـر الباحـث للسـيطرة املســبقة علــى ميــدان البحــث
وأســاليب مجـع املعلومات.

اسرتاتيجيات البحث النويع  :دراسة احلالة
ُت ّ
شك دراســة احلالـة أحــد أبــرز اسرتاتيجيات البحـث النويع .وترتكز هذه
معي أو حالـة فرديـة.
االسرتاتيجية علـى
التعمق والفحص الدقيــق لوضع ّ
ّ
والفكـرة األساسـية فـي دراسـة احلالـة هـي أن تتـم دراسـة حالـة واحـدة (أو رمبـا عـدد
مفصل ودقيق عرب استخدام اكفة الوسائل املناسبة واملتاحة.
مـن احلـاالت) بشلك
ّ
وقـد يكـون هنـاك تنوع يف أهداف أو أسـئلة دراسـة احلالـة إال أن اهلـدف العـام هـو
الوصول إلـى أمكل وأمشل فهم ممكن لتلك احلالة.
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تتعمق فـي فهـم حالـة
وتمتزي دراسة احلالة عــن غريهــا مــن أنــواع األحبـاث فـي أهنـا
ّ
مع ّينـة يف وضعها وسياقها الطبيعيني ،دون االنشغال بتعممي النتائــج علــى احلاالت
معي عرب التعمـق
األخرى .وتمكــن فوائــد دراسـة احلالة يف اإلضاءة عىل موضوع
ّ
والتخصص الدقيق فـي حالـة واحـدة (أو حاالت حم ّددة) .و ُتعترب دراســات احلالـة ثــروة
مهمــة فــي املعرفة العملية ألهنا حتلّل تفاصيل احلالة وتيضء علــى التفاعالت والديناميات
االجمتاعية اليت ال ميكن التقاطها يف معظم اسرتاتيجيات البحث األخرى.

طرق مجع املعلومات يف البحث النويع :
هنـاك أربعـة طـرق أساسـية مجلـع ملعلومـات فـي البحث العيمل النويع  :املقابلة الفردية،
املقابلة امجلاعيـة ،املالحظة ،وحتليل الوثائق.
املقابلة الفردية ( : )Interviewعـاد ًة مــا تستخدم املقابالت الفردية لملواضيع احلساسـة
للتعمق فــي فهــم آراء ومواقف األفراد يف املجمتع إذ يستطيع
أو للتجارب الخشصية أو
ّ
الباحث ،عن طريق املقابلة أن يتعرف عىل أفاكر ومشاعر ووجهات نظر اآلخرين .باإلضافة
إىل ذلك ،ميكن للباحــث أن يعيـد بنــاء األحــداث االجمتاعيــة مــن خـالل اإلجابات اليت
حيصل علهيا يف املقابالت الفردية .وتعمتد هذه الطريقة عىل بناء الثقة بني الباحــث
واملشارك فــي البحــث مــن أجــل مضــان املصداقية والدقـة فـي اإلجابات.
وهناك نوعان من املقابالت

:

– املقابلة املنمظة ( ، )structured interviewحيث يمت ســؤال املشارك سلسلة مـن
األسـئلة املعـ ّدة سـلفًا .ويتلىق مجيـع املشاركني األسـئلة نفســها وبنفس الرتتيب
والطريقــة .ويكـون دور الباحـث حمايدًا ،مكــا أن طبيعــة هــذا النوع مــن املقابـالت
يركــز علــى األســئلة العقالنيــة ال العاطفيــة .وميكـن أن تكـــون اإلجابات حمددة
األمناط مسـبقا (قـدر ضئيل يف تنـوع اإلجابات) ،أو ميكـن أيضًا اسـتخدام األسـئلة
املفتوحـة اليت تحمس لملشارك اإلجابة بالطريقة اليت يريد ،دون قيود أو ضوابط.

– املقابلة غيـر املنمظة ( : )semi-structured interviewيه مقابلة غري مقننة ،ذات
أسـئلة مفتوحة ومعيقة .ويكون دور الباحث أقرب إىل دور مدي ٍر للحوار أكرث من مقابل.
هذا النوع من املقابالت ّ
ميكن الباحث من فهم تفكري املشارك وسلوكه دون إسقاط
فرضيات الباحث املسبقة أو تصنيفاته عليـه ،واليت قد حت ّد مـن أقوال وتفاعل املشارك.
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املقابلة امجلاعية ( : )Focus Groupاملقابلـة امجلاعيـة هـي املقابلة التـي يعمل فهيـا
الباحث مــع مجموعـة من املشاركني يف وقــت واحد .يف هــذا النــوع مــن املقابــالت
يكـون دور الباحـث فيـه إدارة احلوار وتسـهيله ،وتكون مهمته تجسيل التفاعل الذي يدور
ٍ
مهارات يف إدارة احلوار وتوجيه النقاش يف الوجهة املرادة.
بني املشاركني .وهذا يتطلب
قـد تظهـر املقابلـة امجلاعيـة جوانـب مـن احلالـة املدروســة رمبــا ال تظهــر فــي أنــواع
املقابــالت األخرى ،وذلك نتيجة ملا يعطيه التفاعل بني آراء املشاركني.
املالحظة  :فــي طريقــة املالحظــة ،خيتلــف مقدار مشـاركة الباحث مع أفراد الدراسـة
حسـب نــوع وطبيعــة البحــث .فميكــن للدراســة أن تعمتــد املالحظــة باملشــاركة،
فينض ّم الباحــث للفئة املسهتدفة ويشاركها حياهتـا اليوميــة .أو ميكــن للباحــث أن
ً
مســافة مــن املشــاركني ويلعــب دور املتفرج خــالل فتــرة مجــع املعلومــات.
ي ّتخــذ
واملالحظــة ميكــن أن تكــون مكيــة ومنمظــة ،أو نوعية وغري منمظة

:

– فـي المالحظـة الكميـة يقـوم الباحـث بمالحظـة وجمـع المعلومـات الرقميـة عن طريـق
ً
ســلفا (مثــ ً
ال عــدد الطــالب الــذي يتفاعلــون فــي الصــف ،عدد
أدوات مع ّدة
النازحين الذين يقطعــون المعابر الحدودية ،حسـاب الوقت المستغرق إلتمام عملية
عبـور الحـدود ،إلخ).

ٍ
تصنيفــات
– أما المالحظــة النوعية فهي أقل تنظي ًما من ذلك ،إذ أن الباحث ال يسـتخدم
ً
يسـجل مالحظاته بشـكل تلقائي ومفتـوح ،فيقوم
وأنماطــا محددة سـل ًفا ،بــل
ّ
بتسجيل الواقع كما يحـدث .والفكـرة األساسية هنـا هـي أن التصنيف والتوصيـف
الـذي تتعرض لـه المعلومـات الناتجـة عــن المالحظــة ســتظهر بعــد جمع المعلومات
ً
بـدال مـن أن ُتفرض علـى المعلومات في أثنــاء عمليــة المالحظـة.
وتحليلهـا،
حتليل الوثائق (ُ : )content analysisيعتبــر مجــع وحتليــل الوثائــق أحــد الطــرق
األساســية للوصول لملعلومــات فــي البحــث النوعــي ،إذ أن الوثائــق التارخييــة أو
ً
مهام للبحث .وتزتايد أمهية هذه الطريقة البحثيــة ألن
احلديثــة ميكــن أن تكــون مصدرًا
التوثيــق أصبــح مــن اخلصائص األساسية لملجمتعات احلديثة .ويسـتطيع الباحث مـن
والتوصل إىل نتاجئ مهمة ومفيدة دون
واقع ما،
خـالل الوثائـق املوجـودة دراسـة وحتليـل
ّ
ٍ
احلاجة الستخدام البحث امليداين.
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كتابة أسئلة املقابلة أو االستبيان

5

(: )Interview Questionnaire or Survey
هناك ضوابط وقيود جيب عىل الباحث ا ّتباعها يف كتابة أسئلة املقابلة أو االستبيان ،ومهنا :

– الوضوح يف صياغة السؤال.

– االختصار  :ال جيــب أن يكــون أي ســؤال أطــول مـن سـطر واحـد ،وال جيوز أن
يكون هناك مق ّدمة للسؤال إذ أن ذلــك ميكــن أن يؤ ّثر علــى إجابــة املشارك.

– وجــود متغيــر واحــد فــي لك ســؤال  :جيــب علــى لك ســؤال أن يتنــاول جانــب
(متغيــر) واحــد مــن املوضوع للحفـاظ علـى الدقـة .ال جيـب أن يكـون هنـاك أكثـر
مـن سـؤال فـي سـؤال واحـد.

ً
أوال قبـل الدخـول فـي التفاصيـل
– عــاد ًة مــا يبــدأ االستبيان باألسئلة العامــة
واألسـئلة املتعلّقة مبارش ًة بســؤال وفرضيــات البحــث.
عندمــا يبــدأ الباحــث فــي كتابــة أســئلة االســتبيان أو املقابلة جيـب أن يكـون حريصًا
علـى تقليص مصـادر التأثيــر علــى إجابــة املشاركني .لــذا ،تعتبـر مرحلـة كتابة األسـئلة
من أكرث املراحل حساسية وصعوبـة .وهنـاك ثالثـة مصادر رئيسية ميكن أن تأ ّثـر علـى
اإلجابـات ،وهـي :

تأثري صياغة السؤال واختيار املفردات ( : )Wording Effectال شك فــي أن كيفيــة
صياغة السؤال له تأثري عىل اإلجابة .فاملفردات التــي ننتقهيــا للســؤال ميكــن أن تدفــع
معي .وهذه مشلكة جديـة ،إذ أن صياغـة
باملشـارك فـي البحـث لإلجابة يف اجتاه
ّ
ً
ّ
تغي نتاجئ البحث إذا مل تكــن مدروســة بدقــة .مفثـال ،تــم طرح
السـؤال ممكن أن ّ
السؤال التايل عىل العينة نفهسا ،وهنا نتاجئ اإلجابات :
أ)

هـل تعتقـد أن علـى الواليـات املتحـدة السـامح باخلطابـات املعاديـة للدميقراطية ؟

–  %21من اإلجابات مع حرية اخلطاب

ب) هـل تعتقـد أن علـى الواليـات املتحـدة منع اخلطابـات املعاديـة للدميقراطية ؟

–  %39من االجابات مع حرية اخلطاب
ومن هنا نرى كيف أن املفردات اليت خنتارها يف أسئلتنا ميكن أن تأ ّثر عىل االجابات.
5
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ً
إضافة إىل ذلك ،يف االستبيانات ميكن لالحمتاالت اليت نعطهيا لملشارك يف االجابات أن
تأ ّثر عىل خياره .فيف املثال أدناه نرى أنه يف احلالة األوىل ،ترتاوح احمتاالت االجابة عىل
سؤال « مك ساعة تشاهد التلفاز يوميًا ؟ » بني نصف ساعة والساعة ونصف  ،مما يعيط
رسالة غري مبارشة لملشارك بأن هذه املروحة من الوقت يه« الطبيعة » مكعدل ملشاهدة
التلفاز يوميًا .يف هذه احلالة ،عاد ًة ما ُييب معظم املشاركني أهنم يشاهدون التلفاز يوميًا
بني النصف ساعة والساعة والنصف (إجابات الوسط).
أما يف احلالة الثانية ،فرنى أن االحمتاالت تويح بأن معدل الوقت « الطبييع » ملشاهدة
التلفاز يوميا هو بني الساعة والنصف والساعتني والنصف .وهنا جند أنه يف حال إعطاء
املشارك هذه االحمتاالت بدل احمتاالت احلالة األوىل سريتفع معدل ساعات مشاهدة
التلفاز يوميا يف اإلجابات تلقائيا .وهذا االرتفاع يكون نامجا حتديدًا عن تأثري صباغة
االحمتاالت ،وليس بالرضورة ارتفاعا فعليا يف ساعات مشاهدة التلفاز.
مثال  :مك ساعة تشاهد التلفاز يوميًا ؟
احمتاالت االجابة يف احلالة 1

احمتاالت االجابة يف احلالة 2

o

أقل من نصف ساعة

o

أقل من ساعة ونصف

o

بني نصف ساعة وساعة

o

بني ساعة ونصف وساعتني

o

بني ساعة ولساعة ونصف

o

بني ساعتينت وساعتني ونصف

o

أكرث من ساعة ونصف

o

أكرث من ساعتني ونصف

تأثري ترتيب تسلسل األسئلة أو االجابات ( : )Order effectمثملا تؤثر صياغة
األسئلة واإلجابات عىل نتيجة البحث ،كذلك يؤ ّثر ترتيب تسلسل األسئلة واإلجابات عىل
النتاجئ .فيف املثال أدناه نرى أن ترتيب األسئلة (من عامة إىل خاصة ،أو العكس) ميكن
أن يؤثر عىل االجابة .فإذا اكن املشارك خشصًا سعيدًا نسبيًا ولكن مير ببعض املشالك
ً
أوال عن مستوى سعادته
يغي إجابته .فإذا سألناه
الزوجية ،فميكن لرتتيب األسئلة أن ّ
العامة ،ميكن أن جييب بأنه سعيد أو حىت سعيد جدًا .أما إذا بدأنا بالسؤال عن
السعادة الزوجية ،فالسلبية يف اإلجابة ممكن أن تأ ّثر عىل قياسه لسعادته العامة ألنه
سيكون قد دُفع للتفكري عن العالقة الزوجية مضن قياسه للسعادة العامة.
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مثال  :ترتيب تسلسل األسئلة

()Order effect

سؤال : 1
كيف تصف مستوى سعادتك العامة ؟

سؤال : 2
كيف تصف مستوى سعادتك الزوجية ؟

o

سعيد جدًا

o

سعيد جدًا

o

سعيد

o

سعيد

o

غري سعيد

o

غري سعيد

o

غري سعيد أبدًا

o

غري سعيد أبدًا

سؤال : 3
كيف تصف مستوى سعادتك الزوجية ؟

سؤال : 4
كيف تصف مستوى سعادتك العامة ؟

o

سعيد جدًا

o

سعيد جدًا

o

سعيد

o

سعيد

o

غري سعيد

o

غري سعيد

o

غري سعيد أبدًا

o

غري سعيد أبدًا

كذلك األمر يف ترتيب تسلسل اإلجابات (ليس فقط األسئلة) .فإذا بدأت االحمتاالت
إجيابيًا (سعيد جدًا) أو سلبيًا (غري سعيد أبدًا) ميكن أن يؤ ّثر ذلك عىل خيارات املشاركني.

مثال  :ترتيب تسلسل اإلجابات

سؤال : 1
كيف تصف مستوى سعادتك العامة ؟
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سؤال : 2
كيف تصف مستوى سعادتك الزوجية ؟

o

سعيد جدًا

o

سعيد جدًا

o

سعيد

o

سعيد

o

غري سعيد

o

غري سعيد

o

غري سعيد أبدًا

o

غري سعيد أبدًا
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تأثري الباحث عىل اإلجابات ( : )Researcher's Effectأخريًا ،جيب عىل الباحث أن
ّ
يفكر أيضًا بتأثريه هو عىل اإلجابات وأن حياول تقليصه .من املعروف أن وجود الباحث له
تأثري عىل طريقة اختيار اإلجابات وعىل مدى مصداقية املعلومات املجموعة ،إذ أن مظهر
الباحث وطريقة تقدميه لنفسه ميكن أن تؤثر عىل اإلجابات وكيفية تفاعل املشاركني مع
أسئلة البحث .وعاد ًة ما جييب املشاركون عىل حسب ما يعتقدون أن الباحث يريد أن
يمسع .أو عىل حسب ما هو مقبول اجمتاعيًا ،وليس بالرضورة أن تكون هذه اإلجابات
تعكس احلقيقة .ومن هنا أمهية أن حياول الباحث أن ّ
يؤكد عىل عدم وجود حمك قمية عىل
املشاركني ،وعىل رضورة إعطاء اإلجابة األقرب إىل احلقيقة وليس إىل ما هو يتناسب
بالرضورة مع قمي املجمتع .مفث ً
ال ،إذا اكن موضوع البحث العالقات اجلنسية قبل الزواج
جحمبة وأخرى ترتدي
يف املجمتعات العربية ،واكن يف فريق العمل باحثتني  :واحدة
ّ
فستانًا قصريًا ،يكون هناك احمتال كبري أن يؤ ّثر ذلك عىل اإلجابات اليت ستجمعها لك
معي « إلرضاء »
باحثة .فميكن للباس الباحثة أن حيث املشاركني عىل اإلجابة يف اجتاه ّ
الباحثة أو للتجانس مع القمي الطاغية يف املجمتع.

حتليل البيانات :
تنهتــي مرحلــة مجـع البيانـات عــاد ًة بكــم كبيــر ومتنـوع مـن البيانـات ،تمشل نصوص املقابالت،
واملالحظــات امليدانيــة والتعليقــات املبدئيــة علهيـا ،باإلضافـة إلـى وثائـق متنوعـة كثيـرة تتعلـق
مبوضوع البحــث .ويبــدو ألول وهلــة أن حتليــل املـواد املجموعـة وتفسـريها واسـتخراج معانهيـا
أمـ ٌر شاق .وكثيـرًا مـا جيد الباحث نفسه يف حالة إحبـاط أمـام هـذا الكـم اهلائـل من البيانـات.
والتعمــق فــي التحليــل.
لكن مــع اخلبــرة ،تصبــح الثــروة املعلوماتيــة مصــد ًرا لإلبـداع
ّ
وتتضمــن مرحلــة حتليــل البيانــات ترتيهبــا وتقســميها إلــى وحــدات ميكــن التعامــل معهــا
وتركيهبــا ( )synthesizeحبثــًًا عــن أمنــاط ( )patternsوأنسـاق الكتشـاف مـا هـو املهـم ومـا
ميكـن أن ُيسـتفاد منـه مـن تلـك البيانـات .وهنـاك ســتة خطــوات جيــب ا ّتباعهــا لتحليــل
البيانــات النوعيــة  :تفريــغ املقابــالت ،تنظيــم البيانــات ،تصنيــف البيانــات ،تســجيل البيانــات،
حتديــد األنســاق واألمنــاط ،والتحقــق مــن النتائــج.
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• كتابة/تفريغ املقابالت ( : )Transcribingمـن املهـم جـدًا أن تكــون املقابــالت
مكتوبـة مـن أجـل تسـهيل معليـة التحليـل .وإذا اكنـت املقابلـة مجسلة ميكــن
تفريــغ وكتابــة األجــزاء امله ًمــة واملرتبطــة مباشــرة بالبحــث فقــط.
• تنظمي البينات  :فــي هــذه املرحلــة يكــون لدى الباحث ٌ
مك كبري من البيانات ،ما
بني مقابلة ومالحظة و وثائق وغري ذلك .مكا أن لديه ً
مكا من امللحوظــات األوليــة
ســجلها فــي أثنــاء مجــع املعلومــات .هــذه املعلومــات حتتــاج إلــى تنظيــم
التــي
ً
وترتيــب يســاعد علــى الرجــوع هلــا بشــلك ســريع ،وعلـى التعامـل معهـا بشـلك
يهسل حتليلهـا.
وليـس هنـاك منـط تنظمي واحد ،بـل ميكن للباحث أن ينظم البيانــات بالشلك الــذي
يــراه مناســبًا ،فميكـن تصنيفها حسـب طريقـة مجـع املعلومـات (املالحظــة واملقابلــة
أو الوثائــق) ،وميكــن تصنيفهـا علـى حسـب األفـراد الذين أجرى معهم البحـث ،أو
غيـر ذلـك مبـا يـراه الباحـث مالمئـًا له ولألسـلوب الـذي سـينهتجه فـي التحليـل.
وميكــن أن يتــم هــذا التنظيــم بشــلك يــدوي ،عــن طريــق وضعهــا فــي ملفــات،
أو ميكــن االســتفادة مـن الربامـج اآلليـة فـي تصنيفهـا وفهرسـهتا علـى المكبيوتــر.
وهنــاك برامــج خمصصــة للبحــث النوعــي تســاعد علــى معليــات تنظيــم
البيانــات وحتليلهــا ،مثــل .NVIVO

• تصنيف البيانات ( : )Codingفــي القــراءة األوليـة للبيانـات يبـدأ الباحـث فـي
تسـجيل نظـام تصنيـف يسـاعده أثنـاء التحليـل .وهـذا النـوع مـن التصنيف هو
عبارة عن إعطاء عناوين لملعلومات التـي حتتوهيـا البيانـات املجموعـة.
ً
اســام لتلــك اجلزئيـات التـي يـرى الباحـث أهنـا
فهــذا التصنيــف يكــون عنوانــًا أو
ذات معنـى فـي حبثــه .وتعتبــر أســئلة البحــث عامــ ً
ال أساســيا فــي حتديــد وتوجيــه
نظــام التصنيــف إذ أن الباحــث يطـور أسـئلة البحث علـى ضوء املواضيع والعوامل
املهمــة لبحثــه.

• تجسيل البيانات  :بعـد مرحلة التصنيـف ،جيـب عىل الباحث أن يعيد قــراءة
يجسل مالحظاتـه بعـد أن اسـتقر فـي ذهنه هيلك هلذا النظام
البيانات وأن
ّ
ُ
التصنييف ،أي بعد أن أعىط عنوانًا عىل ضوء املوضوع املعالـج لكثيـر مــن جزئيـات
البيانـات التـي لديـه ،وبدأت تظهـر لديـه نقـاط مت ّثـل معالـم وإن اكنـت غيـر واحضـة
متامًا ملعــانٍ فــي بدايــة التكـون ،مل تكن ظاهــرة عنـد امجلع األويل لملعلومــات.
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وتكــون هــذه املالحظــات علــى شلك أســئلة تـؤدي إلـى مزيـد مـن البحـث سـواء
فـي املعلومـات املتوفـرة أو للبحـث عن معلومـات إضافية ،أو عىل شلك تسـجيل
عالقـات بيـن الفئـات التـي ُوضعـت ،لكهنـا حتتـاج إلـى حت ّقـق.
ولكمــا تكــ ّررت القــراءة زاد احمتــال اكتشاف يشء جديـد فـي البيانـات ،ولذا فإن
الباحث جيب أن يكثــر مــن قــراءة بياناتــه وال يكتفــي بقــراءة أو قراءتيــن .فلكمــا
ً
مؤرشا
كثــرت األسئلة دون إجابــات أو تعـ ّذر بنـاء نظـام تصنيفـي جيـد اكن ذلـك
علـى نقص العينـة واحلاجـة ملزيـد مـن البيانات.
• حتديد األنساق واألمناط ( : )Depicting Patterns and Trendsحتديــد
األنســاق واألمنــاط نــوع مــن التصنيــف ،لكنــه يكــون علــى مسـتوى أعلـى مـن
التجريـد ،ولـذا قد يسـميه بعض الباحثيــن التصنيــف احملــوري ،axial coding
ألنــه جيعــل الفئــات تــدور علــى حمــور واحــد ،وقــد يمسيه آخرون ُأ َس التصنيف
 ،coding familiesألنــه جيمع عــددًا مــن الفائت فــي أســرة واحـدة .وقــد ُيسـمى
التصنيـف االستنتايج (يف مقابـل التصنيـف الوصيف).
مت التصنيـف املفتوح ،وي ّ
فبعد أن ي ّ
مت وضع املالحظات هيلع تعاد قـراءة البيانات
املصنفة ،لتصنيـف الفائت مرة أخرى عىل شـلك أمناط وأنسـاق فـي مستوى
جتريـدي أعىل مـن التصنيف املفتوح الذي هو عبارة عـن عناويـن جلزيائت املعلومات.
وهذا النوع من التصنيف حيتاج إىل تفكري معيق و قراءة متأنية ،إلجياد عالقات ومعل
مقارنات بني مجموعات البيانات ،حبيـث حيدد الباحث ما األمناط واألنساق اليت تك ّونت
من تصنيف البيانات ،ويبـدأ فـي مض بعضها واملقارنـة بيـن تلـك األنساق واألمناط.
• التحقق من النتاجئ ( : )Cross-Checkingوميكن للباحث فـي هناية مرحلة التحليل
العودة إىل الدراسات السابقة للتحقق من نتاجئ دراسته .وعىل عكس أسلوب البحث
اليمك ،جيب أن يكون الرتكزي عىل الدراسات السابقة يف هذه املرحلة وليس يف بداية
البحث (حيث يقوم البحث اليمك باختيار الفرضيات) .والتحقـُق من هـذه املرحلة ليس
مثـل التحقـق فـي البحـث اليمك ،حيـث يدخل الباحث بفرضيات يريد أن خيتربها،
فالفرضيات فـي البحث النويع خترج عـاد ًة من معلية التحليل وليس قبله .ومعلية
التحليل معليــة متداخلة املراحل ،وتسمتر إىل آخر حلظة يف كتابة تقرير البحث.
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أخطاء شائعة يف صياغة نتاجئ البحث النويع :
وجيب التنبـّـه إىل عدم الوقوع يف األخطاءالشائعة الثالث عند صياغة نتاجئ البحث النويع :

يصح اسـتخدام النسـب املوئية عند مناقشـة نتاجئ
 .1استعامل النسب املوئية  :ال
ّ
البحث النويع ألن العينة اليت يستخدمها هذا النوع من األحباث تكون عاد ًة صغرية
وغري ممثلة.
 .2التعممي  :ال جيــب التعميــم عنــد كتابــة نتائــج البحـث النوعـي ألن العينـة
الصغيـرة ال متثـل عامة املجمتع.
 .3عدم مناقشة التحديات  :مــن األخطــاء الشائعة فــي كتابــة الدراســات البحثيــة
هــي عــدم مناقشة التحديات اليت ميكن أن تؤثر عىل النتاجئ أو التحليل .فيجب عىل
الباحث أن خيصص فقرة فـي دراسـته يناقش فهيـا التحديـات و العوائـق.
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.5

ما هو البحث اليمك ؟

خصائص البحث اليمك :
يعمتد البحث اليمك عىل مجع وتنسيق معلومات وحقائق ميكن حساهبا وقياهسا أو
حقائق اجمتاعية ميكن حتويلها إىل أرقام وإحصاءات وبيانات رسومية .ويرتكز هذا
النوع من األحباث عىل اآلراء عرب املسح أو االستبيان ،أو قياس السلوك عرب املالحظة
املجسلة .وللبحث اليمك أمهية خاصة للدراسات الساكنية أو للدراسات
ومجع املعلومات
ّ
املتعلقة بالتصويت والسلوك السيايس أو االجمتايع العام.

ما يه فرضيات البحث ؟
يرتكز البحث العيمل اليمك عىل مهنجية اختبار الفرضيات
ّ
وتعترب الفرضية مبثابة مختني أو زمع أو تنبؤ يصف العالقة احملمتلة أو املتوقعة بني
متغريات البحث .لذا ميكن القول أن الفرضية العملية يه تفسري حممتل لسؤال حبث
ميكن اختباره بطريقة إحصائية .وعاد ًة ما يكون هناك أكرث من فرضية واحدة يف البحث
العيمل اليمك ،ويقوم الباحث باختبار هذه الفرضيات استنادًا لملعلومات والبيانات
املجموعة .لو فرضنا مث ً
ال أن نسبة الرسوب يف االمتحانات الرمسية يف اجلزائر ارتفعت
بشلك ملفت هذه السنة ،وأراد الباحثون حتليل هذه الظاهرة .ميكن للفرضيات أن تنظر
إىل العالقة ما بني متغريات ع ّدة بنا ًء عىل النظريات والتحاليل املطروحة مسبقًا .مث ً
ال
ميكن اختبار تأثري عدد ساعات الدراسة ،أو صعوبة االمتحانات ،أو كفاءة املدرسني ،أو
الوضع السيايس ،إخل .عىل نتاجئ االمتحانات.
(.)Hypothesis Testing

أساسيي (ال أكرث) :
نتغيين
وتمشل الفرضية عاد ًة
َ
َّ

املتغي املستقل ( : )independent variableوهو املُسبب  .مفث ً
–
ال عند دراسة نتاجئ
ّ
االمتحانات ميكن لملتغري املستقل أن يكون عدد ساعات الدراسة.
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املتغي التابع ( : )dependent variableوهو الذي يتأثر باملتغري املستقل ويكون ناجتًا
–
ّ
عنه .مثل نتيجة االمتحانات الرمسية.
معي أن يكون هو املتغري التابع يف حبث آخر.
وميكن
لملتغي املستقل يف حبث ّ
ّ

ما يه فوائد الفرضيات ؟
ومن فوائد الفرضيات أهنا تساعد عىل
–
–
–
–
–
–

:

حتديد أبعاد املشلكة البحثية بشلك دقيق
تنظمي البحث إذ أن الفرضيات مت ّثل القاعدة األساسية ملوضوع البحث
الربط بني سؤال البحث والنظريات املطروحة
توجيه الباحث يف نوع املالحظات واإلجراءات واألسئلة االستبيانية
توجيه الباحث يف حتليل النتاجئ وتفسري الظواهر بشلك عيمل
اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة الختبار العالقات بني متغريات البحث

الفرضية الصفرية و الفرضية البديلة :
تتضمن األحباث المكية نوعني من الفرضيات
ّ
•

:

الفرضية الصفرية ( : )Null Hypothesisيه الفرضية اليت تعترب أن ال عالقة بني
واملتغي التابع .مث ً
ال تعترب الفرضية الصفرية أن ال عالقة بني عدد
املتغي املستقل
ّ
ّ
ساعات الدراسة والنتيجة يف االمتحان.

• أما الفرضية البديلة ( : )Alternative Hypothesisفهي فرضية البحث اليت
واملتغي التابع .مفث ً
ال تعترب الفرضية البديلة
تعترب أن هناك عالقة بني املتغري املستقل
ْ
أن نتيجة االمتحان خمولة لالرتفاع مع زيادة عدد ساعات الدراسة لالمتحان.
ويعمتد املهنج اليمك عىل اختبار الفرضية الصفرية وحماولة نقضها .ويقوم املنطق العيمل
عىل نقض الفرضيات ال تثبيهتا وذلك ألن املعرفة العملية يه معرفة دقيقة ولكن ليست مطلقة
(ال يوجد حقيقة  %100يف العمل) نظرًا إىل أن هناك دامئًا هامش خطأ يف البحث العيمل.
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خصائص الفرضيات :
جيب عىل الفرضية أن تكون :

متغي مستقل
• حمددة  :جيب عىل لك فرضية أن تكون حمددة وختترب العالقة بني
ّ
واحد واملتغري التابع .لذا ال ميكن للفرضيات العملية أن تنظر إىل عالقة أكرث من
متغري يف وقت واحد .مث ً
ال ،ال ميكن اعتبار الفرضية التالية فرضية عملية إذ أهنا
متغي :
غري حمددة وتتضمن أكرث من
ّ
– حبمك اللجوء السوري وأمهية األجهزة اإللكرتونية للتواصل مع العائلة واألصدقاء،
ينفق السوريون اليوم أكرث من السابق عىل هذه األجهزة.
هناك يف هذه الفرضية أكرث من
متغي مستقل واحد (تأثري اللجوء ،و أمهية األجهزة
ّ
اإللكرتونية للتواصل) ،والصياغة غري حمددة ودقيقة إذ أن عبارة « أكرث من السابق »
فضفاضة وغري قابلة للقياس.

• دقيقة وقابلة للقياس  :جيب عىل الفرضية أن تكون دقيقة يف وصفها للعالقة بني
املتغي التابع واملتغري املستقل .وجيب جتنّب استعامل عبارات غري دقيقة وواحضة.
ّ
مث ً
ال ،إذا اكنت الفرضية يه التالية :
– ينفق السوريون كثريًا عىل األجهزة اإللكرتونية.

املتغي إذ أن الفرضية غري
كيف يقاس ما هو « كثري » ؟ هنا أيضًا يصعب قياس
ّ
دقيقة وغري قابلة للقياس بشلك عيمل .كذلك األمر بالنسبة للفرضية التالية :
– ينفق السوريون عىل األجهزة اإللكرتونية أكرث من السابق.

ما هو « السابق » ؟ هل هو الهشر الفائت أم السنة الفائتة أم العقد الفائت ؟ ميكن
تتغي لكيًا حسب الفرتة الزمنية اليت نعمتدها لقياس « السابق » فهذه
لإلجابة أن
ّ
الفرضية غري حمددة وغري دقيقة.

• قابلة للنقض  :يقول الفيلسوف اكرل بوبر ( )2005إن املعرفة العملية يه املعرفة القابلة
للنقض إذ أن العمل ال يعاجل حقائق موثوقة  %100بل يطرح معرفة جديدة مع هامش
للخطأ مما يحمس للتق ّدم يف املعرفة والعمل .مث ً
ال البحث يف وجود حياة عىل كوكب
األرض ليس ببحث عيمل ألن ذلك معرفة حمتية ،إمنا البحث يف وجود حياة عىل
الكواكب األخرى هو حبث حيتاج إىل مهنج عيمل الكتشافه أو إناكره.
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• متع ّلقة بظاهرة اجمتاعية ال عالقة خشصية  :جيب عىل الفرضية أن تعكس
منط أو عالقة اجمتاعية عامة وليس عالقة خشصية أو عالقة بني أفراد مع ّينني .لذا،
إذا اكنت الفرضية يه التالية :
– أنفق عىل األجهزة اإللكرتونية أكرث من جاري.

فهذه فرضية قابلة للقياس واالختبار والنقض ،ولكهنا ليست فرضية عملية لدراسة
ً
شيائ عىل معرفتنا باملجمتع.
يف علوم االجمتاع إذ أهنا ال تضيف
مترين

اخرت الفرضية الصحيحة :
ينفق السوريون كثريًا عىل األجهزة اإللكرتونية.
أنفق عىل اإللكرتونيات أكرث من جاري الرتيك
حبمك اللجوء السوري وأمهية األجهزة اإللكرتونية للتواصل مع العائلة واألصدقاء,
ينفق السوريون اليوم علهيا أكرث من السابق.
ينفق السوريون عىل األجهزة اإللكرتونية أكرث من السابق.
ينفق السوريون عىل األجهزة اإللكرتونية أكرث من األتراك.

الفرضية األخرية يه اإلجابة الصحيحة إذ أهنا حمددة ،تربط بني تابع مستقل واحد
(اجلنسية) ومتغري تابع (اإلنفاق عىل األجهزة اإللكرتونية)  .مكا أن هذه الفرضية دقيقة
وقابلة للقياس وقابلة للنقض.

املتغري اليمك والنويع :
هناك أربعة أنواع من املتغريات اليت ميكن استخدامها يف البحث العيمل
• املتغري اليمك/العددي ( : )numericalمث ً
ال العمر  ،السعر  ،عدد املظاهرات ،اخل.
• املتغري النويع/الفوئي ( : )categoricalمث ً
ال اجلندر (ذكر/أنىث) ،اجلنسية (أملاين/
فرنيس/بريطاين)  ،اخل.
:

وهناك نوعني من املتغريات النوعية
•
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:

املتغري النويع القاطع ( : )nominalوهو متغري نويع ال تراتيب ،مثل  :اجلندر أو
اجلنسية إذ أن ال هرمية أو تراتبية يف هذه الفائت .فميكن أن تكون اإلجابات عىل متغري

ما هو البحث اليمك ؟

اجلنسية مطروحة بالشلك التايل ( :أملاين /فرنيس /بريطاين) ،أو (فرنيس /بريطاين/

أملاين) دون أن يؤثر عىل نتيجة البحث.

• املتغري النويع الرتاتيب ( : )ordinalوهو متغري نويع تراتيب خيضع هلرمية
حمددة ،مث ً
ال  :املتغريات املتعلقة بالرأي ،وتأيت اإلجابات عىل النحو التايل  ( :أوافق
بشدة ،أوافق ،ال أوافق ،ال أوافق أبدًا) وال ميكن تغيري تراتبية هذه اإلجابات .ويؤثر
نوع املتغريات عىل أنواع اإلحصاءات اليت ميكن استخدامها يف حتليل البيانات.6

اإلحصاءات التوصيفية أو االستنتاجية

(: )Inferential vs. Descriptive Statistics
هناك نوعان أساسيان من اإلحصاءات

7

:

• اإلحصاءات الوصفية  :الوصف ميكن أن يمت بأساليب متنوعة فهناك الوصف
بالصورة (الرمس البياين ،الرمس بالنقاط ،األمعدة ،املنحنيات ،القطاعات الدائرية)
وهناك الوصف بالرمق أي وصف مجموعة من البيانات باألرقام سواء للمت ّركز حول
قمية معينة (الزنعة املركزية) أو االختالف حول قمية معينة (التشتت).

• اإلحصاءات االستنتاجية  :متعلقة بفحص فرضية وعالقة املتغريات ببعضها
(سببية أو ارتباط) ويعمتد عىل حتليل االحندار (.)regression

6
7

لن ندخل يف التفاصيل هنا ،لكن ميكن النظر إىل املراجع املقرتحة يف هناية هذا الدليل للحصول عىل معلومات
أكرث حول أنواع اإلحصاءات وطرق استعامهلا يف العلوم االجمتاعية
لملزيد من املعلومات حول أنواع اإلحصاءات املستحيلة يف البحث العيمل انظر اىل املراجع التالية :
(Agresti and Finlay (2008), Aron et al (2010
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.6

كيف يمت حتليل البيانات المكية ؟

غالبًا ما ي ّود الباحث تقديــم أكثــر مــن جمــرد وصف للظاهرة املدروسة مـن خـالل
البيانــات املجموعـة فيحاول االستدالل ،أو تفسـري العالقـة بيـن متغرييــن ،عــن طريــق
ٍ
ارتبــاط أو سـببية .وهـذا أمـر شاق وغيـر سـهل فـي العلوم االجمتاعية إذ
التفتيش عــن
أنه من النادر أن يوجد سبب واحد لظاهرة معينة .وغالبا ما يكون هناك أسباب عدة
متداخلة يصعب تفكيكها .لـذا جيـب المتيـزي مـا بيـن االرتباط والسببية.
ويف الكثري مــن األحيان يكون االرتباط بني متغريين يف املجمتع ارتباطًا ومهيًا ،ويكـون
يتحك باملتغريين .مفثـ ً
ّ
ال ،يالحظ الباحـث مـن خـالل البيانـات
هنــاك متغيـر ثالـث
اإلحصائية املتو ّفرة أن نسبة اسهتالك البوظة ترتفـع مـع ارتفـاع عدد السياح ،فيسـتخلص
تعمق الباحـث أكثـر فـي
أن هناك عالقة ارتباط بني اسهتالك البوظة والسياحة .لكن ،لو ّ
الدراسـة سـيجد أن سبب ارتفاع اسهتالك البوظة ليس ازدياد الس ّياح ولكن ببساطة
هو الطقس احلار .والطقس احلار أيضًا هو السـبب وراء أخـذ اإلجـازة الصيفيـة وازدياد
للتغي يف اسهتالك
عدد السياح .بالتايل يصبح الطقس هو املتغري الثابت وهو املسبب
ّ
البوظة وأخذ اإلجازة .أما العالقة السطحية الظاهرة بني اسهتالك البوظة والسياحة فهي
عالقة ومهية وليست سببية.

رشوط السببية (: )Causation
هناك  5رشوط أساسية لوجود سببية :

• ارتباط  :جيب أن يكون هناك ارتباط بني املتغريين .مث ً
ال  ،يف أحد املقاالت الصادرة
يف حصيفة أمريكية ،يقول الاكتب أن دراسة جديدة تؤكد أن السيارات امحلراء
اللون أكرث عرضة حلوادث السري مقارنة مع غريها من األلوان .عىل الرمغ من أنه
ميكن أن يكون عدد حوادث السيارات امحلراء يف سنة مع ّينة هو األعىل ،لكن ذلك
ال يعين أن هناك سببية إذ أنه ال يوجد ارتباط بني لون السيارة وإماكنية حدوث
حادث تصادم مروري.
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• جيب أن ال تكون العالقة ومهية  :مث ً
ال يكرث احلديث عن العالقة بني الفصل
(عادة الشتاء) ونسبة االنتحار ،ولكن يف احلقيقة هذه العالقة ومهية إذ أن املتغري
املسبب ليس « الفصل » وإمنا احلرارة املتدنية.

• عىل النتيجة أن تسبق السبب  :التسلسل يف الوقت عامل أسايس يف حتديد
السببية .فعند وجود الظاهرة قبل السبب ،ال ميكن أن تكون العالقة سببية .مث ً
ال القول
بأن الطائفية يه سبب الثورة السورية هو استنتاج خاطئ إذ أنه يبدو أن الطائفية يه
نتيجة أكرث ما يه سبب ألهنا ظهرت بشلكها الواحض بعد الثورة وليس قبل.
• ال سبب ،ال نتيجة  :إذ ُوجدت النتيجة من دون وجود السبب ،فال تكون العالقة
سببية .مث ً
ال ،إذ وجدت نسب عالية من االنتحار يف فصل الصيف ،ال ميكننا أن
نستنتج سببية بني احلرارة املتدنية واالنتحار ،حىت لو اكنت نسب االنتحار أعىل يف
الشتاء .يف أقىص احلدود ميكن أن نقول أن هناك ارتباط ،ولكن ليس بالرضورة
سببية .اليشء عينه ينطبق عىل العالقة بني التدخني ورسطان الرئة .فإذا وجد
أخشاص مصابون برسطان الرئة ومه ليسوا مدخنني ،أو أخشاص مدخنني مل
يصابوا بالرسطان ،ال ميكن اختصار سببية رسطان الرئة بالتدخني .ولكن ميكن
معي بني التدخني والرسطان.
للدراسات أن تثبت وجود ارتباط ّ

• ال بديل  :عاد ًة جيب عىل الباحث أن حياول إجياد بدائل لتفسري نتيجة معينة قبل
التأكد من السببية .مث ً
ال ،عاد ًة ما يفرتض املد ّرسون أن سبب عدم حصول الطالب
ٍ
اكف .ولكن هذه السببية
عىل عالمات جيدة يف االمتحانات هو عدم الدراسة بشلك
ّ
ُ
ال ميكن إثباهتا إال إذا استبعدنا لك العوامل األخرى اليت ميكن أن تؤثر عىل النتاجئ
يف االمتحان ،ومهنا مث ً
ال  :صعوبة االمتحان ،عدم قيام املد ّرس برشح جيد لملادة،
الطقس (حار جدًا أو بارد جدًا أ ّثر عىل أداء الطالب) ،الوضع األمين والسيايس
(إذا اكن االمتحان يف منطقة حرب أو أزمة جلوء مث ً
ال) ،اخل .فقط عندما ال جند بدي ً
ال
لتفسري النتاجئ املتدينة يف االمتحانات ميكننا أن نقول أن هناك سببية بني الوقت
املخصص لملراجعة لالمتحانات ونتيجة االمتحانات.
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كيف تمت كتابة ونرش البحث العيمل ؟

حتديد املنتج الهنايئ :
ترتكز طريقـة صياغة نتاجئ البحـث عىل امجلهور املتليق وعلـى اجلهة املاحنة أو الدامعة
للبحث .فميكـن لنتائـج أي حبث عيمل أن ُتصاغ عىل شـلك تقرير أو ورقة حبثية أو
دراسـة سياسـات.
وعــاد ًة مــا تعمتــد منمظــات املجمتــع املدنــي أو املنمظــات الدوليــة التقريــر كشلك
أساســي ملنتـج البحـث الهنائـي .ويتنـاول التقريـر موضوع وسـؤال البحـث ويعرض
ً
إمجاال ،ال يدخل التقرير يف النقاشات النظرية
النتائـج ويشـرحها ،ويأيت بتوصيات.
حول املوضوع املدروس وال يعري أهمتامًا كبريًا لملدارس الفكرية والدراسات األاكدميية
ّ
يرتكز أكثـر حـول اجلانب العيمل.
إذ أنـه
أمــا ورقــة البحــث ،فــهي تأخذ شلك البحوث األاكدمييـة إذ أهنا ختصص مساحة
مهمــة ملراجعة األدبيات ورشح مهنجيـة البحـث ،علـى عكس التقريــر (انظــر إلــى فقــرة
هيلكيـة البحـث العيمل أدنــاه).
ّ
فترتكـز أساسًا عىل قـراءة وتوصيف حلالـة حم ّددة لتقدمي
أمــا دراســة السياسات،
مقرتحات لسياسات مع ّينـة.

األسلوب العيمل واملهنيج يف الصياغة :
جيب عىل الباحث اعمتاد أسلوب عيمل يف صياغة حبثه ،ويتضمن ذلك مـا ييل :
–
–
–
–
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سالمة اللغة ووضوحها.
اإلجياز والرتكزي الدال واملفيد.
عدم التكرار.
القــدرة علــى تنظيــم املعلومــات واألفاكر ،وعرضها بطريقة منطقية.
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–
–
–
–
–

الدقة والوضوح والتحديد والبعـد عـن الغموض والعمومية.
ً
مناسبة.
تدعمي األفاكر بأكرث األدلة
المتاسك والتسلسل بيــن أجــزاء فــروع وعنارص املوضوع.
وجودة الربــط يف معليــة االنتقــال من لكمـة إلـى أخـرى ومـن فقـرة إلـى أخـرى.
قــوة َ
عــدم التسلمي واالعتقاد بــأن األحاكم واآلراء اليت يراد اقتباهسا هـي جحـج و
مسملات مطلقة وهنائية ،بــل جيــب االعتبار دامئــا أهنــا جمــرد فرضيات قابلة
للتحليل واملناقشة والنقد والنقض.

احرتام قوانني االقتباس و اإلسناد والتوثيق :
هنـاك عـدد مـن القوانيـن اليت جيـب احرتامها يف كتابة البحث :

–
–
–
–
–

عـدم التسـلمي بـأن األحاكم واآلراء اليت يـراد اقتباهسا هــي جحج ومسملات مطلقــة
وهنائيــة ،بــل جيـب اعتبارها دامئًا جمرد فرضيات قابلة للتحليـل واملناقشة والنقـد.
احلرص علـى الدقـة فـي اختيار ما يقتبس منه ،واجلديـة فـي اختيـار العينـات
اجلديرة باالقتباس يف البحوث العملية.
املوضوعيــة فــي التحليــل وصياغــة البحــث أو التقرير.
جتنب األخطاء واهلفوات يف معلية النقل واالقتباس.
عدم املبالغة واإلطالة يف االقتباس.

هيلكة التقرير/البحث :
للك حبث عيمل هيلكة جيب عىل الباحث اعمتادها اكآليت :

–
–
–
–
–
–

صفحة العنوان ()Title page

قامئة احملتويات ()Table of content

ملخص تنفيذي ()Abstract or executive summary
مقدمة ()Introduction

مراجعة األدبيات ()Literature Review

مهنجية البحث ()Methodology
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–
–
–
–
–

حتليل البيانات  :أقسام البحث ()Data Analysis : sub-sections
استنتاجات وتوصيات ()Recommendations/Implications

اخلامتة ()Conclusion

مالحق البحث ()Appendices

املراجع  /الفهرس ()Bibliography

صفحة العنوان  :خيضع اختيار العنوان لعدة ضوابط وأحاكم موضوعية وشلكية
ومهنجية ،وأبرزها ما ييل :

– الدقة والوضوح  :جيب عىل العنوان أن يكون دقيقًا وحمددًا وهسل للفهم ،بعيدًا
عن العموميات واإلهبام.

– اإلجياز  :جيب أن ال يكون العنوان خمترصًا جدًا لدرجة عدم وضوح أبعاد املوضوع،
وال طوي ً
ال وفضفاضًا ،حيمتل لك التفسريات والتفصيالت.

– أن يدل عىل احملتوى  :ال بد للعنوان أن يعكس حمتوى الدراسة يف إطار من
أسايس من أجل زيادة عدد الق ّراء وتهسيل معلية التفاعل
التخصص الدقيق .وذلك
ٌ
مع الدراسة من قبل باحثني آخرين يعملون يف نفس احلقل وعىل نفس املوضوع.

– احلداثة والتفرد وإثارة االهمتام  :جيب عىل الباحث اختيار عنوان ّ
مييه عن
غريه من الباحثني ،ويلفت نظر القراء والباحثني اآلخرين.
قامئة احملتويات  :حتتــوي هــذه الصفحــة عىل قامئة حتدد لك األقسـام واحملاور
مع حتديد رقـم الصفحـة اليت تبـدأ فهيا لك فقرة.
يتضمن امللخص التنفيذي عىل إجابات لألسئلة امخلس
امللخص التنفيذي  :جيــب أن
ّ
املتوفــرة فــي لك حبــث عملــي (: )The 5 W’s
– مــاذا  :مــا هــو موضوع/سؤال البحث ؟ ()What
– ملاذا  :ما يه أمهية املوضوع ؟ ()Why
– متـى/أيـن  :مـا هـي الفرتة الزمنيـة املدروسـة و أيــن ؟ ()When/ Where
– مــن  :مــن هــو املجمتــع املدروس أم العينــة املدورســة ؟ ()Who
– كيف  :ما يه املهنجية املتبعة ؟ ()How
– ونعود فــي الهنايــة الــى ســؤال « مــاذا ؟ » لتحديــد نتاذج البحث ()What
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املقدمة  :املقدمة يه االفتتاح العــام واملدخل الرئييس ملوضوع البحــث وجوانبه
املختلفـة .وجيـب علـى املقدمـة أن تفتـتح البحث مبارش ًة بطــرح موضوح الدراســة
بشلك واحض وموجــز .فـي املقدمة يق ّدم الباحـث ملخصًا ألفــاكره واجتــاه موضوع
البحــث مــن الناحية النظرية ،وحيدد ســؤال البحث ،وأمهيتــه ،واألهــداف التــي يرمــي
إلــى حتقيقهــا ،مكــا يشري أيضـا إلــى جمــاالت البحــث والفرضيــات التــي وضعهـا
لالختبـار .ولملقدمـة وظيفـة أساسـية فـي حتضيــر ذهنيــة القــارئ وتقديــم هيلكة
البحث ،وبالتايل تقنع املقدمــة القارئ باالسمترار أو التو ّقــف عــن قــراءة البحـث.
وجيب عىل املقدمة أن تتبع

:

اإلجياز (ال تتجاوز  %10من البحث).

–
– الدقة.
– الوضوح.
– الداللة عىل املوضوع.

وجيب عىل املقدمة أن ّ
توض ما ييل :
–
–
–
–
–

موضوع البحث.
أمهية ودوايع البحث.
سؤال البحث.
اإلشاكليات والفرضيات.
هيلك البحث.

مراجعة األدبيات  :تعترب مراجعة األدبيات فقرة أساسية يف البحث إذ أهنا تضع
اإلطار النظري للبحث وتع ّرف القارئ عىل األفاكر والفرضيات والنظريات األساسية
املطروحة حول موضوع البحث .وتساعد هذه الفقرة عىل معرفة وفهم خمتلف اآلراء
واألحباث حول املوضوع .وتساعد مراجعة األدبيات عىل اشتقاق الفرضيات وحتديد
النظريات اليت سيمت اختبارها يف البحث .وجيب عىل املراجعة أن ال تكون جم ّرد
تلخيص لألحباث السابقة وإمنا مراجعة شاملة وتقيميًا ونقاشًا للدراسات يف ضوء
موضوع البحث املطروح يف الدراسة.
ومن خصائص مراجعة األدبيات ما ييل :
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–
–
–
–

المشولية يف طرح النظريات اكفة حول املوضوع.
التحليل واملناقشة ،وليس فقط التلخيص والذكر.
التفكري النقدي وتقيمي النظريات املطروحة.
التحليل والربط.

مهنجية البحث  :جيب عىل الباحث أن خيصص فقرة ملناقشة املهنجية امل ّتبعة يف
البحث واألدوات اليت استخدمت مجلع املعلومات .باإلضافة إىل ذلك .جيب أن تناقش
هذه الفقرة كيفية اختيار العينة ،ومجع البيانات وحتليلها .كذلك ،عىل الباحث أن يناقش
تتضمن هذه
يف هذه الفقرة الصعوبات والعوائق اليت واجهها خالل البحث .أخريًا
ّ
الفقرة نقاشًا يف اجلانب األخاليق امل ّتبع يف البحث.
يتضمن اكفة
حتليل البيانات  :حتليل البيانات هو اجلزء األكرب يف البحث العيمل ،ألنه
ّ
األقسام املتعلّقة يف حتليل املعلومات والبيانات املجموعة خالل البحث امليداين .وتتناول
هذه الفقرة النتاجئ األساسية والفرعية للبحث العيمل .وحتلل البيانات بشلك تفصييل
ودقيق ،مث تناقش النتاجئ وختترب الفرضيات .وي ّتبع هذا التحليل األسلوب العيمل لكتابة
وحترير وصياغة النتاجئ ،وقوانني االقتباس ،وقواعد اإلسناد وقواعد توثيق اهلوامش،
واألمانة العملية.
االستنتاجات والتوصيات  :استنادا إىل النتاجئ اليت مت عرضها و حتليلها يف
الفقرة السابقة ،ميكن للباحث أن يصل إىل استنتاجات مع ّينةو يعيط توصيات حمددة.
اخلامتة  :اخلامتة يه عاد ًة اإلجابة املخترصة عىل سؤال البحث .فتعيد اخلامتة ذكر
موضوع البحث و سؤال البحث ،مكا تذكر أيضًا مهنجية البحث بشلك رسيع ومقتضب.
ومن مث ّ
تلخص اخلامتة النتاجئ األساسية للبحث بناء عىل حتليل املعلومات .ومكا املقدمة،
ال جيب أن تكون اخلامتة أكرث من  %10من البحث .ويشرتط عىل اخلامتة اجليدة أال
تتضمن جديدًا أو تأيت مبعلومات وحتاليل مل يمت ذكرها يف الفقرات السابقة .وميكن
للخامتة أن تهني البحث باإلضاءة عىل جانب جديد ملوضوع البحث أو بطرح مواضيع
حبث مستقبلية متعلقة يف البحث.
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املالحق  :غالبًا ما حتتوي البحوث العملية عىل ملحق أو مالحق تتضمن معلومات
إضافية ال جمال لعرضها يف فقرات البحث األساسية .وميكن لمللحق أن يتضمن
الوثائق الرمسية أو الدستورية ،أو أسئلة االستبيان اليت اعمتد علهيا الباحث ،أو صور
تفصيلية ،إخل.
املراجع  :جيب عىل الباحث أن حيدد لك املراجع اليت مت استخدامها يف البحث.
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