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 مة: مقّد

، عرب االنتقال عصر املعرفةصعوًدا يف  ةنشهد يف هذا القرن تتابع خطوات البشرّي

 قدرٍةن جرى، وجيري، ذلك عرب التمّكن ملم إىل نقده من داخله. ومن اعتماد الع

تبعاد ما يثبت فشله، تربه يقينيًّا ونهائيًّا، واسالنقد، ومراجعة ما كّنا نع على فائقٍة

 معرفتنا.  وصوًلا إىل اعتماد االمتحان الدائم لكلِّ

اليت أنتجت لومات عثورة املعلمّية، ومنها وهي العملّية اليت نتجت من االكتشافات ال

هلا. فإذا كانت املراحل ، وتبادونقلها وحتليلها، ،على ختزين البيانات هائلًة قدرًة

البيئة بالتأثري لى عة البشرّي نامي قدرةاألوىل من االكتشافات العلمّية أّدت إىل ت

ا مل يكن جّيًدا طوال وهو م، على التغيري بها ا، إىل حدِّ القدرة الواسعةاحمليطة به

تربه الباحثون رات من تزايد التعقيد الذي خيّيإىل ما يالزم هذه التغ إضافًةلوقت، ا

لفعل ذلك،  االت قّدمت املزيد من األدواتكّلها، فإّن ثورة االّتص األصعدة على

ياتها املتعّددة، اس يف عملّية املعرفة، مبستوواألهّم أّنها أشركت عدًدا هائًلا من الن

ن القيود، ومنفتحني راٍد مّيالني بشّدٍة للتحّرر مقليدّية، كأفمن خارج املؤّسسات الت

ملصلحة  إضعاف "الكهنوت العلمّي"، على اآلراء؛ األمر الذي عنى الكثري، ومنه

ا فيه الشك  قات واألكثر جرأًة على الشّك، مب"التعّلم الذاتّي" األقّل تقّيًدا باملسب

طرح روح االكتشاف، وهو ما ي ومبحتويات الكتاب مبا هو مؤّسسة. والشك  ه

 لمّي" التقليدّي.جميع، مبن فيهم "اجملتمع العحتّدياٍت عديدًة، ويفتح آفاًقا جديدًة لل

ح وصفها يرّج روًباحهد منطقة الشرق األوسط تش ،هذا العصر اجلديد يف ظلِّو 

 أو السياسّي، وأ األخالقيِّ، املستوى لىع ذلك كان إن ؛دةبالظاهرة املعّق

 وهذا ما يزيد احلاجة. املّيالع أو اإلقليمّي، أو ،احمللّي املستوى على سياسّي،اجليو
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ثره على  ما حصل وصحصل، أو لدراسة أإىل البحث العلميِّ بأنواعه، من أجل تفسري

 اقرتاح سبل إعادة البناء.حياة الناس بكلِّ األصعدة، أو للمشاركة ب

يف العمل  رمون"قراطّية" و"مركز حة الدمي"مركز دراسات اجلمهورّي جتربة ونتيجة

 الوسط األكادمييِّبلعلمّية األكادميّية ومن خالل خربة مرجعّيتهما ا، البحثيِّ

ة جلودة األكادميّيللرتاجع الكبري يف ا ماإدراكهة، وقبل األزمة السورّي السوريِّ

االّتصاالت، وتقديرهما لثورة املعلومات و ،عشرة األخرية خالل السنوات اخلمس

تبادل ى بكة "اإلنرتنت" قائمٍة علاليت كان من مفاعيلها نشوء جمتمعاٍت على ش

عملّية و ،نيم الباحثني املستقّلدع أّن خلصا إىل ماهفإّن ،""التعّلم الذاتّيوعلى املعرفة 

، هو لبحث العلمّيمبناهج ا ،ةملراكز البحثّيوالباحثني ضمن ا"التعّلم الذاتّي"، 

عليه  ب، وما يرتّتالعلمّي ّية اإلنتاج البحثيادة فعالّيقيقها إىل زي حت، يؤّدٌةملّح حاجٌة

 ةالدميوقراطّي جلمهورّيةاطاعاتهم املختلفة على بناء ني بقيف كفاءة السورّي من زيادٍة

 منهجيّاتل الجمهوريّة معهد إنشاء إىل انملركزا ؛ وليقوما بذلك عمدةدّيالتعّد

قيق هذا لتح ٍبنتاج سلسلة كتإته الذي بدوره وضع ضمن خّطالعلمّي  البحث

مصدر إنتاجه ، يف سياق للباحثني الراغبني ٍةدريبّيت إىل إقامة دوراٍت الغرض، إضافًة

  .ة يف البحث االجتماعّيلعلمّية احول املنهجّي مفتوٍح معلوماٍت

  هذا الكتاب؟ هي أهدافما 

 ،قة بالبحث العلمّيعّلملتة الى: املفاهيم النظرّيع كاٍف بشكٍل املتدرِّبالع ( اّط0

 ة. ومفاهيمه التطبيقّي

والبحث  حث العلمّيتمييز بني البألساسّية للاّطالع الباحث املتدّرب على املبادئ ا( 6

 .غري العلمّي

 ألساسّي.  وصفيٍّ كّميٍّ وهيكله اتعليم املتدّرب خطوات تصميم حبٍث علميٍّ( 3
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 .ّيالقياس الكّمألولّية يف افاهيم اّطالع املتدّرب على امل( 4

 .ة أنواع املناهج البحثّيبني متكني املتدّرب من التمييز( 5

 .املتعّددة مستويات البحث التمييز بنيومتّكن املتدّرب من ( 2

  حمتويات الكتاب:

 ياق املنطقّياعتمدنا يف ترتيبها على الس ،احتوى هذا الكتاب على أربعة فصوٍل

 ؛ةة العلمّيملناهج البحثّية يف االبناء األساسّي داتل وحللمفاهيم اليت تشّك البنائّي

عن طريق دفع  أي التدريب ؛يد املعرفةبعنا سياسة التدريب عن طريق تولحيث اّت

 ةا من النظرّيها، بدًءلن باطنها، ضمن سياق تشّكل إىل املعرفة موب إىل الوصاملتدرِّ

هاية الكتاب بعد أن  نيف اجلانب التطبيقّي ربةت مقاإىل التطبيق ال العكس. فجاء

 . ةإىل األكثر إجرائّي ًةظرّيمن األكثر ن جٌةمتدّر فصوٌل اسبقته

 علمّيًة أدواٍت وصفهاالضابطة بومعايريه  علمّيل مفاهيم البحث التناول الفصل األّو

. تناول آخر إىل صٍرع من ختتلف قد اليت لعلما ملعايري شرٌح وهناك عنها، غنى ال

بالنسبة ملنهج البحث  ةصفها باحلروف األجبدّياليت ميكن و الفصل الثاني املفاهيم

ذلك يناسب  ألّن ؛ّيشرة بتناول إجراء املنهج البحثدنا تفصيلها قبل املبا، وتقّصالعلمّي

 دالالتها، وإدراك هيم،املفا منن التمّك وألنَّ ،تدرييب أسلوب مبا هية التوليدّي

البحث أكثر  صميمت جيعل مّية،العل ألحباثا يف توظيفها خطأ، أو وصوابّية،

صل الفويهتمُّ  ،ع املناهجأنوا فيشرحالفصل الثالث  اة. أّموأكثر ديناميكّي ،سهولًة

 . ةمن اإلرشادات التقنّي تصميم البحث وإجراءاته كمجموعٍةبالرابع 

حاولنا،  كون خاليًة من العيوب مهماوحنن، وإذ خنطو خطوتنا األوىل، اليت لن ت

النقد، ووضعه  وبر، يف سياق تقدميه ملنهجه يفب الذي ختّيله كارل يرافقنا القول

اها فما غريق "خذ األشياء كما أرعلى لسان "طاليس"، أحد احلكماء السبعة اإل



 مقدمة يف مناهج البحث العلمي االجتماعي

4 
 

لكتاب (.  وهو ما حنثُّ قارئ ا0ك إّياه")رأيك فيما أراه، لتحاول أن تصلح ما عّلمت

كرّيٍة خمتلفٍة، عرفّيٍة من مدارَس فواٍت معلى االقتداء به وحنن نقّدم له عرًضا ألد

 عاجلها.ما هو حال املشكالت اليت تواليت تبقى هي ذاتها يف دائرة االمتحان، ك

 

  

                                                           
1- Popper, Karl,"Conjectures and Refutations", London , Routledge and Kegan Paul  
, 1972, P-P 150 - 151. 
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 رفة ة عديدة للمعمناذج معيارّي

يٌّ ينطلق من لقرن العشرين، وساد علٌم استنتاجبدايات ا وّلى اليقني العلميُّ مع

 صحاول علٌم هو .ونتائجها مضمونها اقشةفرضّياٍت وموضوعاٍت ونظرّياٍت، ليعود ملن

 مقرتحني أخرى، إلغاء وأ بعضها، بتعديل يقومونف مفاهيمه، املشتغلون فيه تطوير

وال يعين دحض  .أفضل ٍلبشك فّعال وعمليٍّ ظريٍّن دوٍر ذات تكون جديدًة مفاهيَم

لِّ احلاالت؛ جلديدة، االستغناء عنها يف كالنظرّيات السابقة، املناقضة للنظرّيات ا

  هلا. رّية القدمية كتقريٍب أّوليٍّفكثرًيا ما تقبل كّل نظرّيٍة جديدٍة النظ

 يل المثال:على سب

في  "المعياري  "نمط المعرفة  "الكلمات واألشياء"ز ميشيل فوكو في كتابه مي  

 -(2)التأويل أو -التفسيرا على ة، حيث كان قائم  ة ما قبل الكالسيكي  العصور األوروبي  

الكائن بين جميع عناصر الوجود، فالكلمات تشبه  "التشابه"ا على والشرح، معتمد  

، الشجرة تحتوي بداخلها على ر  مصغ   عليها، اإلنسان هو إله   األشياء التي تدل  

لك تمت هي كتب   ،أو كتب الشعر ،سنات الكون األخرى، والكتاب المقد  جميع مكو  

، ألن  العبارة الشعري ة ال تقل  حقيقة  ووجود ا عن الظاهرة الملموسة الحقيقة كاملة  

 يلهاتأو -بتفسيرها "،المعرفةممارس "أو ، لذا يقوم القارئ )بلغتنا المعاصرة(؛

ذه لم تعد هف ،األوروبي   ا في العصر الكالسيكي  وهكذا. أم  ، الستخالص المعرفة

وص التأويل، ولم تعد النص -التفسير النقد محل   ، فحل  ة مقبولة  الممارسة المعرفي  

ال للعالم والكون، بل تستدعي نقدها، وبطبيعة الح لة  تستدعي التأويل باعتبارها ممث  

 ائفها. درس وظل وت  حل  شرح وت  فس ر بالتشابه مع بعضها بل ت  لم تعد الكائنات ت  

ليست  –لوجيا(ملنهجّية العلمّية )امليثودواملقصودة يف جمال مباحث ا–إّن املعرفة 

ّتفق عليه بني كذلك االقتناع التواضعّي امل وليست –الذاتّي–اإلحساس الباطيّن 

                                                           
ليس المقصود هنا بمصطلح "التأويل" منهج التأويل المعاصر، أو "الهرمنوطيقا" عند "غادامير" و"هيديغر"، المستخدم  -2

 يلها.  في قراءة النصوص األدبية والمقدسة وتأو
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هي قائمٌة على  لك جزًءا من حتديدها، وإّنماكان ذجمموعٍة من الشخصّيات، وإن 

موعة م مفاهيمها وفرضّياتها جمطريقة حتصيلها وصياغتها، كما حتكمها وتقّي

ون متطّورًة وهي معايرُي ينبغي أن تك املعايري اليت جتيب عن  سؤال "كيف نعرف"،

 باستمرار.

يارّية، وعرب طرق وآلّيات اباٍت معرب املرور من بّوإنَّ املعرفة أو العلم ال ُينتجان إّلا ع 

كتوبٍ يّدعي ها علًما. فليس كلُّ نصٍّ مإنتاج، هي فقط الكفيلة بتسمية ما ينتج عن

و صدر عن لميٌّ، هو حبٌث علميٌّ، حتى لالعلمّية، أو يعتقد صاحبه بأنَّ إنتاجه ع

متييزٌ متأّصٌل ٍم،  ما هو علمٌ وما هو غري علشخصّياتٍ علمّية. وهذا التمييز القائم بني

األمر شبيٌه ن اإلنتاجات عرب تارخيها. ولدى البشرّية مارسته على ضروٍب خمتلفٍة م

وغري الشعر من  بالتمييز قدمًيا بني الشعر –نوًعا ما ضمن غاية هذا التوضيح هنا–

ا ندعوه "حبور الشعر" يف العلم هو م خالل امتالك الشعر لوزٍن ناظم. وما يوازي

ى كهنوتيٍّ ن الشعرّي ليس اتفاقيًّا مبعنلعلمّي. وكما أّن الوزمبناهج البحث ا

ّوٌر من داخل بحثّية العلمّية؛ إّنها تطمؤّسساتيٍّ كامل، فكذلك حال املنهجّية ال

 باستمراٍر كما سنرى.  املمارسة العلمّية تتعّرض للنقد والتطّور

لتصّدي ى لُد بعضها وإنتاج أخرويف سريورة امتحان النظرّيات، يتمُّ تفني

تمرٍّ. ، وتعود للتشّكل بشكٍل مسللمشكالت؛ وهكذا تتشّكل املعرفة العلمّية

لتجربة، نفسها المتحان النقد عرب ا األمر الذي صحصل عرب منهجّياٍت تتعّرض هي

 العلمّي، البحث ّيزمي ما والنقد. وأهمُّ وتتطّور بفضل إخضاعها املستمرِّ لالمتحان

االمتحان  عملّية رسة،ومما معرفة، هو علمّية، بصبغٍة الباحثني دراسات يصبغ وما

 ا،نظريًّ ميارس عندما لمّيالع للباحث احلقيقّي هاماإلس املستمر. ويتجّسد عرب النقد

 ٌمدائ امتحاٌن هو لعلمّيا البحث أّن فكرة من ًقاانطال فروضه، ويصيغ جتريبيًّا، أو

ما  -على الرغم ذلك-هو و .لباحثا عمل ينتجها ليتا والقوانني، املفاهيم،  ملضمون
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 ه.نعّده الشرط الوحيد لتطّور ال نّدعي أّنه صحصر التفكري البشرّي، وال

هناك ا إن كان ابقة أن يتوّلد السؤال فيمومن املنطقيّ حني اخللوص إىل النتيجة الس

 هل هناك منوذٌجمّثة  منو، عن غريها ٌةعلمّي ز ما هو معرفٌةميّي معياريٌّ منوذٌج

 ملمارسة هذه املعرفة؟  اديٌّإرش

ة، وهذا ما بشرّي لٍةومرح ،عصٍر لمعرفة لكلِّل معياريٍّ باإلمكان حتديد منوذٍج

 (؛ وهو أقرب ما يكون إىل3") Paradigm رادايماأطلق عليه توماس كون "الب

 ،إىل طرق ملمارس العلمّيمن فروع العلوم، تقود ا فرٍع يف كلِّ موجودٍة ٍةقانونّي قاعدٍة

 اته، فينتج الباحث العلمّيبذ "دايماالبار"ها هذا داملشكالت اليت صحّد حلِّ ،أدواتو

وانطالًقا  ةمّيوفق هذه القواعد العل ديدًةج م اكتشافاٍتويقّد ٍتا ملشكالحلوًل

 وجود طريٍق واحٍد. منها، إّلا أّن هذا ال يعين أّننا نقول ب

 ة؟مارسة العلمّيد املليت حتّدلقواعد ام أو يكتسب الباحث هذه الكن كيف يتعّل

سات خنراط يف املؤّساال ة من خاللاملعرفة العلمّي قواعد ممارسةعادًة ما يتمُّ تعّلم 

 اتسهذه املؤّسو. مني فيهااملتعّل ماتا من مسّلجزًء حبيث تصبح ا،نهة اليت تلّقالعلمّي

 .والكتب والدراسات املطبوعة ،هي املدرسة، واجلامعة -بشكٍل رئيس-

 ثال على ذلك:م 

ة شري  عات البالتجم   ن  المؤس سات التعليمي ة المعاصرة أ درس في شخص   يعتقد أي  

نجم ت ة  منطقي   بنتائج  ط  مصيرها مرتب وأن   ،ما( )بشكل   ة  حر   ذات إرادة   عات  هي تجم  

–جت عت وتدر  تنو  ومهما  ، ومع الضرورات الطبيعي ة.عن تفاعالتها مع بعضها

 ،ا إلى االعتقاد بأثر النجومها لن تصل أبد  هذه المفاهيم فإن   –ان  التناقض أحيا حد  

إلى االعتقاد بارتباط مصيرها برضى عات، أو على مصير هذه التجم   ،واألفالك

ب إلى ذهن تتسر   "ةالعلمي  "االعتقادات  هكذا فإن   ".ح األجداداروأو غضب "أ

ي  التالتاريخ مثال   اها في مدرسته )دروسالدارس عبر الدروس التي كان يتلق  

                                                           
(، 107كون، توماس، بنية الثورات العلمية، ترجمة: جالل، شوقي، الكويت، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، رقم ) -3

(. ما ذكرناه من شرح للبارادايم هو شرح مبسط للغاية، ويترجم الدكتور شوقي جالل "البارادايم" إلى اللغة 1442)
 العربية "النموذج اإلرشادي". 
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عن إحدى  ة  علمي   (، وعبر كتابته لمواضيع  تصاغ وفق هذا المنظور العلمي  

 ا ضمنة، وغير ذلك. فهو يجد نفسه منخرط  مدرسي   ة كوظيفة  الظواهر االجتماعي  

 .سواء أدرك ذلك أو لم يدرك( دايم العام  اهذه المفاهيم والقواعد )أو ضمن هذا البار

خارج  ةرفة العلمّيقواعد ممارسة املعىل إتاحة ثورة االّتصاالت إهذا قبل أن تؤّدي 

، عرب من األحيان بشكٍل جمانيٍّ نطاق "املؤّسسة"، وبوسائَل كثرية، وكثرٌي

 الشبكة العنكبوتّية )اإلنرتنت(.

املفاهيم  –امثًل– ا، هل ميلك الصيدالنّيختصيًص ى أكثرلكن إذا انتقلنا إىل مستًو

 متتيح له أن يقّد طريقٍةب أو علم السياسة الجتماعيف جمال علم ا "ةالعلمّي"والقواعد 

 ؟ اا علميًّا أو حبًثا علميًّطرًح

من –ه لن صحوز كّنا يشبه املثال الذي ذكرناه، لا عامًّه ميلك فهًمأّن من املنطقّي

، لم االجتماعاملوجودة يف ميدان ع لعلمّيقواعد البحث ا –خالل دراسته للصيدلة

 فرع   فلكّل   ؛عن حتقيق معايري علم االجتماع ابعيًد مه من طرٍحا يقّدوسيكون م

ينبغي على الباحث فيه أن يمتلك معطيات هذا ، "برادايمه" الخاصّ  علمّي  

 . "البرادايم" وقوانينه

ّّ إلا منوذجهصرنا احلالي، علكّل علمٍ من العلوم، يف وبذلك يكون  البحث - رااد

لكفيل بتمييز وهو النموذج اه؛ في مجال ة  علميّ  عرفة  م الخاّص به إلنتاج -العلميّ 

أهّمّيته دون أن  وهذا التمييز يكتسب .ري علٍمغا هو عّم ،أو علٌم ،ما هو معرفة

ًقا عن نظريٍة د يطرح عامٌل ما رأًيا منبثيصادر أهمّية ودور ما هو "غري علم"؛ إذ ق

وقد يكتب كتاًبا  " علمّية،لرأي "نظرّيًةعلمّيٍة أو حبٍث علميٍّ دون أن يكون هذا ا

املذكور  ن يكون الكتاب علًما باملعنىلطرح فكرٍة سياسّيٍة أو اجتماعّيٍة دون أ

ة وغري املقّيدة ه، بل إّن هذه األفكار احلّرأعاله. لكن هذا ال يعين أّن ال أهمّيًة ل

ا أساسيًّا يف ّدي دوًرقد تؤ –نوًعا ما–الصارمة  باملنهجّية العلمّية واملعايري املعرفّية

ضمن –ملعرفة لمّيٍة إبداعّية، وتطوير احتفيز ذهن الباحث العلمّي إلنتاج أفكاٍر ع
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امًّا يف تطوير أو خياٌل؛ وقد تؤّدي دوًرا ه انطالًقا مّما هو ميتافيزياء –معايريها

ل بوبر وتوماس ها. وهذا ما أّكده كلٌّ من كاراملنهجّية العلمّية ومعايري العلمّية ذات

 (.4 يف بعض النقاط )، وهما من مدرستني منهجّيتني خمتلفتنيكون

 تعريف البحث العلمّي

، ف البحث العلمّيعّرة اليت تن احلدود العاّمميكننا أن نبحث عما سبق، بناًء على 

ة تعريفّي  عصرنا. سنعرض هنا ثالثة شروٍطللمعرفة يفبوصفه منوذًجا معياريًّا 

 :تابتتناسب مع هدف هذا الك

اف ما يهدف إىل اكتش و نشاٌطه البحث العلمّيإّن  :المعرفيّة إلضافةا( 1

 اًزمتمّي ،ذا اجلهدهل ة كنتيجٍةعرفة العلمّيملإىل ا ق إضافًة، كي صحّق(5)هو "حقيقة"

 (. فهو نشاٌط2وإثبات صحتها) نٍةمعّي ٍةبذلك عن حماولة إقامة الربهان على قضّي

ملتطّلبة اكتشاف املزيد من املشكالت او يسعى إىل زيادة وتعميق املعرفة مفتوٌح

 احلقيقة؛ فوالدفاع عنها ،ةمن املعتقد أو النظرّي ٍنّيمع ف عند حدٍّ، ال التوّقللحلِّ

نريد  شيٍء تعطينا كلَّ ة( الة أو املادّيالبشرّية، والطبيعة )أو نهائّي ليست ثابتًة

 . ومستمرٌّ مفتوٌح شاٌطنفالبحث العلمّي إًذا:  .معرفته

أّية  ذه الفكرة، رافًضا وناقًضاان "بوبر" قد عرض يف عدٍد من مؤّلفاته هوك

ّيد فروضها، نظرّيٍة ما وتبحث عّما يؤ ممارسٍة علمّيٍة تهدف فقط إىل إثبات صّحة

يجد ما يريد من عّما يدعم نظرّيًة معّينًة س ألّن أيَّ باحٍث يريد أن يفّتش يف الواقع

                                                           
 0رل، منطق الكشف العلمي، ترجمة: الدكتور ماهر عبدالقادر محمد علي، بيروت، دار النهضة العربية، بوبر، كا -4

(. كون، توماس، مرجع سابق. ولمراجعة أكثر تعمقًا لهذه الفكرة، يمكن مراجعة: التور، 15(، ص)1470كانون الثاني )
ن، سوريا، دار المدى، حيث ناقش الكاتب الفرنسي برينو، لم نكن حداثيين أبًدا، ترجمة: حسن، إياس، و محمد، عدنا

 نظرية المعرفة، إن صح التعبير، من زاوية نقدية لما تكلمنا عنه أعاله. 

رغم أن األبستمولوجيا )نظرية المعرفة( اليوم ال تقول بالحقيقة اليقينية، لكن ذلك ال يمنع عدة مدارس فكرية من القول  -1

 الحقيقة وإن كان لن يبلغها. وهذه المدارس تقف على الطرف اآلخر من البراغماتية. عن العلم يهدف إلى الوصول إلى 

 (.13 -12(، ص )1447فضل هللا، مهدي، أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، بيروت، دار الطليعة، ) 0-
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ا أن جند يف ته صحيحٌة علميًّا. وميكننا أّن نظرّي(، من دون أن يعين هذ7األدّلة)

مي كليًّا إىل علمّية، يف حني أّنها تنت واقعنا الكثري من هذه النقاشات اليت تبدو

 تعبري بوبر(.أو "امليتافيزياء" )بعلم  –فئة الال 

 :مثل 

ى بنظري ة المؤامرة بذكر جميع األحداث التي تدل    أن يقوم باحث  يعتنق ما يسم 

على هذه النظري ة إلثبات أن ها صحيحة  أو أن يقوم شخص  ما بعرض جميع األمثلة 

، الخ   والقصص التي تثبت وجود التقم ص، أو القصص التي تثبت وجود الجن 

وفي الحقيقة تقوم معظم الرؤى "الميتافيزيقي ة" على هذا النوع من "اإلثبات" 

 المد عى. 

مع  ،ما ٌةنظرّيا الفرضّيات اليت تقرتحهخلود  ىإىل الربهنة علا يتعارض السعي إًذ

لتعارض هو أّن وسبب هذا ا ،رف العلمّيةحماولة تقديم ما هو جديٌد يف ميدان املعا

 ومطلق. كامٍل شكٍلب األفكار السابقة ال ميكن أن تكون صحيحًة

 "صراع الطبقات" مفهوٌم يصلحإىل أيّ حدٍّ ن شكل: م ا لو سعى الباحث إىل دراسٍةأّم

الشرط يستويف  ام حبًثه سيقّدفإّن لتفسري احلروب والثورات يف الشرق األوسط؟

ملعتمد من املعرفّية(، حسب التصنيف ا ةعريفّي األّول للبحث العلمّي )اإلضافالت

ّية مازالت الل التطبيق، إن كانت النظرقبلنا؛ كما أّن نتائج البحث ستدلُّ، من خ

 نه.م نافعًة ملقاربة الواقع وفهم جانٍب

ة الصحفّي املواّد حتى يف إلضافة املعرفّية،ا ى عن تطبيقوميكن لنا أن نتحّر

ر يف ة تكّرسورّي ونيًّا أو صحيفًة أو جمّلًةموقًعا إلكرت قد جند: فمثًل  ة،التحليلّي

التوصيف املرّبر  وجتعل من هذا، جمرٌم سورّيالنظام ال مقاالتها فكرة أّن كلِّ

ه بغضِّ النظر عن ولنا أن نالحظ أّن.  سورياليت جتري يفالوحيد لكلِّ األحداث ا

                                                           
 (.1414رف، )راجع مثاًل: بوبر، كارل، عقم المذهب التاريخي، ترجمة: صبرة، عبد الحميد، مصر، دار المعا -5
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تعّدد  لتفسري صراٍع ممتّد ومصّحة هذا التوصيف من عدمه، فإّنه غري كاٍف

 م معرفٍةيدقالعمل الصحفّي ليس ت األطراف، وهو ما يعين أّن املقصود من هذا

 ا هنا. عن جمالنبعيٌد  / سياسيٌّ""دعائيٌّ هو عمٌل ما ، وإّنجديدٍة

ة؟ ماذا ميكن أن ملعرفإىل ا: ماذا أضفت اعلى الباحث أن يسأل نفسه دائًمينبغي 

 اء معارف اجملتمع؟ ه يف إغنيفيد هذا البحث الذي أعّد

ل إليها لتوّصا ه "املعرفة اليت يتمُّالعلم بأّن بعض العلماءف عّرة: ( المنهجيّ 2

د واألسس اليت ل القواعمن خال قحّقتييتشّكل وأي هو النشاط الذي  ؛(8ة")مبنهجّي

 ميٌّ؛ حيث تتالزم الكلمتان: عل(9)تواضع عليها العلماء يف اجملتمع العلمّي

ييز مت ه ال يتّمعنى أّنمب ؛ ةوضوع بل املنهجّيد العلم ليس املما صحّد ؛ لذا،(01)ومنهجيٌّ

 ا يف حني ال يفعلثًلدرس األرواح واألشباح مي تنجيمال ّنالقول إب التنجيمالعلم عن 

لعلم  الطريقة اليت يدرس بها االعلم ذلك، بل من خالل االختالف الكائن يف

لعلم األرواح فقد يدرس ا ؛موضوعه تنجيمالدرس بها يموضوعه عن تلك اليت 

تلفٍة ومتمايزٍة وفق خطواٍت منهجّيٍة خما تًملكن حالتنجيم، واألشباح كما حال 

 عن ميدان التنجيم. 

 –سبيل املثال على–جتماع وعامل النفس مل االأخرى، قد يدرس عا من زاويٍة

يف  ،نٍةمعّي بدرجاٍت ،لفًةخمت ًةمنهما منهجّي كلٍّل الظاهرة أو املوضوع ذاته، لكّن

نة للمقار غري قابلٍة تلفٍةخم منهما يصل إىل نتائَج ا، ما جيعل كلًّدٍةحمّد تفاصيَل

Incomparable حيٌح. ؛ من حيث أّيهما خاطٌئ وأّيهما ص 

، عرفة( من جهٍة)أو ممارسة امل بحث العلمّيا الفصل بني الال ميكن أبًد ،افإًذ

                                                           
ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، طرائق البحث في العلوم االجتماعية، ترجمة: الطويل، ليلى، سورية،   -7

 (. 10(، ص )2224دار بترا، )

وكلمة "تواضع"   Conventionalismال يعني أن العلماء تواضعوا على هذه القواعد أننا نأخذ بالمواضعة كمذهب  -4

هنا كلمة لغوية اعتيادية أكثر منها مصطلحية. لكننا مع هذا لسنا نبت بأن المواضعاتية غير مقبولة، إننا ال نأخذ  الواردة
 موقفًا علميًّا ونكتفي بعرض وجهات النظر المختلفة.

 (.13(. ص )2227أكتوبر، ) 0عبد المؤمن، علي معمر، مناهج البحث في العلوم االجتماعية، مصر، جامعة  -12
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 من جهٍةعرفةٍ جديدةٍ للوصول مللباحث أن يسلكها ة اليت جيب على اة العلمّيواملنهجّي

ختتلف حسب اختالف ة ود املنهجّيأن تتعّد ،لذلك نتيجًة ،أخرى. ومن الطبيعّي

القواعد  ري منكانت الكث، وإن اخلاّص نهجهم علٍم ة؛ فلكلِّالفروع العلمّي

 . ة مشرتكًةاألساسّي

 ةاملمارسة الفعلّي أّن :يعين ة والبحث العلمّيّيبني املنهج وهذا االرتباط العضوّي

امعً  ة والمنهج العلميّ يّ ر المعرفة العلمتطوّ  ي إىلتؤّد للبحث العلمّي
(11). 

 اليوبالت املنهجّية، تّلهحت قيٍّفو بناٍء بوجود عالهأ البارادايم عن الكالم يوحي قد

 املنهجّية لكّن. مٍلكا بشكٍل الفوقّي لبناءا هلذا خاضًعا العلمّي البحث يكون

 احلّد. )جديٍد حبٍث لِّك مع وطرائقها أدواتها روتتطّو تتطّور، ألّنها ذلك، خبالف

 (. همنا لهملا أّن املنهج ما هو إال فاألدنى لذلك هو تطّور فهم الباحث هلا، طا

 ر الثالث:العنص ،ة( املنهجّي6( اإلضافة للمعرفة و 0من  ينتج عن كلٍّ

ب أن جي ،امفيًد لعلمّييكون البحث ا من أجل أندة: ة محدّ دراسة قضيّ  (3

ة ت املنهجّيال تقنّي(، وتتكّف06ا )ا وشامًلا عامًّال موضوًع اًدحمّد ايتناول موضوًع

 جاه.ّتالة بأن تأخذ بيد الباحث يف هذا االعلمّي

ا، وتعميًم ًةاألكثر مشولّي أي املستوى ،لظاهرة املدروسةل البقاء يف املستوى العاّم إّن

ومن مسات  . لمعرفةلديدًة، ومن ثمَّ إضافة مفاهيَم وفرضّياٍت وحلوًلا ج َملن يقّد

 ظاهرٍة فكلُّ؛ ملدروسةللظاهرة ا  املستوى العاّميف بالبقاءأّنها ال تسمح ة ملنهجّيا

على  ستلقي الضوء، ودًة غري حملولةحمّد ٍتمشكال ستنتجمبنهجّيٍة علمّيٍة  مدروسٍة

 ي عن حلوٍلللتحّر ديٌدج الظاهرة، فيأتي حبٌث بني عناصر هذه وارتباطاٍت تعقيداٍت

                                                           
ون، توماس وآخرون، مقاالت نقدية في تركيب الثورات العلمية، ترجمة: محمد علي، ماهر عبد القادر، مصر، ك -11

 (.2222دار المعرفة الجامعية، )

 41( ص )2222إيكو، أمبرتو، كيف تعد رسالة دكتوراه، ترجمة: منوفي، علي، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، ) -12

– 42.) 
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سيكشف   املستوى السابق، وهو بدورهة اليت ظهرت يفالبحثّي تهلذه املشكال

 ها، وهكذا دواليك. ر يقوم مبحاولة حّلا آخحبًث بواليت تتطّل تاملزيد من املشكال

ا لقضايا دارًس –اكم األحباث عرب الزمننتيجة تر–وهكذا سيجد الباحث نفسه 

باملزيد واملزيد من  ةة برفد املعرفة البشرّي، وهو ما يسمح يف النهاياأكثر تفصيًل

  البيانات واملعلومات.

 على سبيل المثال: 

رات المتالحقة له "تنظيم دولة اإلسالم تطل ب ظهور  في العراق والشام"، والتطو 

وصوال  إلى إعالنه نفسه "الدولة اإلسالمي ة"، والذي أطلق عليها المناوئون اسم 

وإذ تكون ة الجديدة؛ ة الجهادي  هذه الظاهرة اإلسالمي   عندراسة "داعش"، 

 يف محصورة    –بالضرورة –التي تهدف لإلحاطة بهذه الظاهرة  الدراسات األولى

ت المشكال الدراسات الالحقة ستبحث في حل   إال  أن  أهم   للظاهرة، "المستوى العام  "

 .التي كشفت عنها الدراسات األولىالتفصيلي ة 

 شامٍل فهٍمالهتمام بصدر عن عدم ااملدروسة ال ت ةة حتديد القضّيعملّي مع العلم أّن

( دٍةحمّد ٍةقضّي راسة)دفهم اجلزء قيق على العكس من ذلك ال ميكن حتللقضّية، 

ّثر، كثرًيا أو قليًلا، تغيب عنه عوامل تؤا س، وإّلةمن دون إملام الباحث بعموم القضّي

دون أن  احثون آخرونبقام بها  نتاج أحباٍثد نفسه يعيد إيف موضوع حبثه، وقد جي

ستمرار يف إىل فهٍم شامٍل دون اال لكن باملقدار نفسه ال ميكن الوصول(. 03يعلم)

تطويًرا له،  هذا امتحاًنا للفهم الشامل، ة دراسة التفاصيل؛ فمن جانٍب يعدُّعملّي

 يرٍي كيفيٍّ لفهمنا له. وأحياًنا يؤّدي، مبراكمٍة كّمّية، إىل تغ

بة األخرى، فالكتاب عن أنواع الكتا بهذا الشرط مالتزاالالبحث العلمّي ب زمّيتيو

  يفعل.  شرط، أو ال يكون إن ملذا المثًلا قد يكون حبًثا علميًّا إن تقّيد به

                                                           
في كتابه "بنية الثورات العلمية" أن إحدى وظائف البارادايم هي دفع الباحث باتجاه القضايا اعتبر توماس كون  -13

التي تتطلب من البحث الكشف المستمر عنها، ألنها ال تنتهي، ما يسمح بتطوير   puzzleالتفصيلية، والتي سماها باأللغاز 

 سيرورة العلم باستمرار. مرجع سابق. 
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 ّية والقياس الكّماملوضوعّي

هما تبار أّنز عليهما، باعة سنرّكّيهناك معلمان بارزان من مجلة السمات العلم

ا ملاذا هذ :يبان عن سؤالجيو، ة يف البحث العلمّيلدور املنهجّي أعمَق يفيدان يف فهٍم

 د أعاله.ا ورعّم تلفٍةخم ة؟ من زاويٍةالشكل من املنهجّي

 ة:الموضوعيّ  -1

 : ا خمتلفٍةة من زوايفهوم املوضوعّيق مبمن النقاط تتعّل نوجز جمموعًة

ة كما هي الجتماعّيوصف الظواهر ااالهتمام ب، وةاالبتعاد عن األحكام الذاتّي -أ

ا خيدم رؤيته ًدّدا حمظواهر أو خيتار منظوًرر الباحث من الفال يغّي ؛يف الواقع

 ة ما خيدم هذه الرؤية. تزئ من الظاهرة الكلّيجي والة، اخلاّص

ة اليت يؤمن القّيلباحث ال يدرج قيمه ومبادئه األخفا ؛التزام احلياد األخالقّي -ب

 (. 04بها ضمن حبثه)

 :على سبيل المثال

دم قيمته ه ال يجوز أن يستخفإن   ،ينين الجنسي  إذا كان الباحث ال يقبل بحقوق المثلي  

ن يدرس أ ، بل يجبة في المجتمع الذي يدرسهة الجنسي  المثلي   ةهذه في معالجة قضي  

هرة، أو مع هذه الظا ز ضد  ة دون أن يتحي  ة الجنسي  إلى المثلي   نظرة المجتمع الشرقي  

 ة.شخصي  ال هقيماستناد ا إلى أو يدافع عنها  ايهاجمهودون أن 

الشروط  تحت ،أخرى ًةلبحث مّرىل اإي إخضاع الظاهرة املدروسة أن يؤّد -ج

 ائج نفسها. إىل النت ،باألدوات نفسها، ونفسها

 اأكثر التصاًق ما كان التعبريكّلفلواقع؛ ة هي معيار التعبري عن ااملوضوعّي -ء

 منها صل جبزٍءتّت ّنهايف أ وهذه الفكرة ال ريب .ة أكربكانت املوضوعّي ،بالواقع

                                                           
 (.121مناهج البحث في العلوم االجتماعية، مرجع سابق، ص ) عبد المؤمن، علي معمر، 14-
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  (.05ني)باحثني العلمّيإقناع جمتمع ال ، وحتديًداباإلقناع

ال: ملاذا ختتلف ميكن التعبري عنها بهذا السؤ ،لكن تنبثق من هذا الفهم مشكلٌة

لدرجة ذاتها من هلا ا ، على فرض أنَّاحدٍةو حول ظاهرٍة ة دراساٍتنتائج عّد

 ة؟ املوضوعّي

( 02)ومفاهيَم ٍةا من خالل قضايا منطقّيع إّلنا ال نفهم الواقّنإذلك:  ناجلواب ع

 دما، تتعّد عن واقعٍة رالقضايا اليت تعّب –فاهيم عنه، وهذه املنستخدمها يف التعبري 

 .غري حمدوٍد بشكٍل

 :(17)على سبيل المثال 

يمكن وصف تفجير  في محط ة قطارات  في إحدى العواصم األوروبي ة بشكل  غير 

، رد  فعل  من  ، عمل  طائفيٌّ ، عمل  إرهابيٌّ محدود  من الطرق: إن ه تفجير  انتحاريٌّ

، وغيرها من التعابير مهم   شين اجتماعيًّا، تنفيذ وعيد مجموعة  إرهابي ة، عمل  فرديٌّ

 الممكنة.

العملّية  فاته، فبينما تذهب السياسةوهذا ما ينطبق على أيِّ حدٍث تعّددت تصني 

وص تصنيف إىل اجلزم خبص -لم السياسةالتمييز عن ع-وفًقا لطبيعتها نقصد 

 نهائيٌّ، وهو ّك، ويبتعد عن طرح ما هو قطعيٌّلشاحلدث، يّتجه البحث العلمّي ل

رى، ليس ر هذه النقطة من ناحيٍة أخصحتمل وجود أكثر من إجابة. وقد تناول بوب

ست أكثر من لواقع، بل بكون املوضوعّية ليباعتبار املوضوعّية معياًرا للتعبري عن ا

ّن املوضوعّية أ لباحثني، وهذا ما يعينإمكانّية النقاش النقدّي العقالنّي بني ا

  (.08اقعيًّا)نظرّية، قابلًة لالختبار وتستلزم أن يكون البحث، أو النتيجة، أو ال

                                                           
 (.2225قنصوه، صالح، الموضوعية في العلوم اإلنسانية، لبنان، دار التنوير، ) -11
(، كذلك 2225بوبر، كارل، منطق البحث العلمي، ترجمة: البغدادي، محمد، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، ) -10

  ,Popper, Karl, The Logic Of Scientific Discovery, Londonزية لكتاب بوبر: استعنّا بالترجمة اإلنكلي
Routledge, (2005) 

 بوبر، كارل، عقم المذهب التاريخي، مرجع سابق. المثال من عندنا لكنه مستوحى من مثال بوبر.  -15

18- Popper, Karl, The Myth of the Framework, Routledge London and New York, 1994. 
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 ة النقطة التالية: تنتج عن هذه اإلاكاليّ 

ص من ناع، أو التخّلبقيمة اإلق صلًةكونها مّت يف ة ليست حمصورًةاملوضوعّي -هـ

ة التفكري ذاتها بعملّي ةوضوعّيصل مفهوم املا يّتمة وحسب، وإّنأوهام الباحث الذاتّي

الواقع  أنَّ :يعين إدراك الباحث عيَّالتفكري املوضو مبعنى أّن ؛(09اليت تنتج البحث)

اولٌة لالقرتاب ، وأّن ما يقوم به هو حمالطرق من ال حمدوٍد ميكن متثيله بشكٍل

صل أنَّ ما يلعلمّية بطريقٍة أفضل، وأكثر ما ميكن للحقيقة، أي حّل املشكالت ا

قابًلا للنقاش  قطعيًّا، وإّنما جيب أن يكون إليه من نتائَج أو تعميماٍت ليس نهائيًّا

التصحيح، أمٌر ّيٍة قطعّيٍة ال تقبل النقد ووالتطوير؛ أي إّن الوصول إىل إجابٍة نهائ

 مستحيٌل منطقيًّا.

 على سبيل المثال:

 أقصى درجات ىتوخ   وقد، اهة  مات بدوضع في ذهنه أكثر المسل  بعد أن  باحث   عمد

ىة، الموضوعي   لطة العالقة بين السإلى دراسة  ،األفكار المسبقة -قدر اإلمكان- ونح 

اختار أن فة...الخ(، ة تقليدي  ة )برجوازي  ومن يمسك بالسلطة االقتصادي   ،ةالسياسي  

سعى إلى الحصول على ، بمعنى أن  األطراف تهي المنفعة ة  أولي   مة  مسل  يستخدم 

صر على ال تقت، ةي  كل   مة  مسل  بوصفها  متهعن مسل  واختار الباحث أن يدافع  ،المنفعة

ل بل تصلح في فهم عالقة المجتمع بالدولة والدو، واالقتصادي   العالقة بين السياسي  

مة هل هذه المسل   فنحن أمام سؤال: صواب رأيه فحتى إن ات فقنا معه علىببعضها. 

ة باحثنا هنا أليست موضوعي   ،اإذ   .: الاجوابنمة الوحيدة الممكنة؟ هي المسل  

 ه "لن يوجد علمأن  وهو ما ينسجم مع استنتاج بعضهم ب جوابنا: بلى.منقوصة؟ 

فنحن ننطلق من  ،ة"منطقي  " على اإلطالق، ألسباب   االجتماع الموضوعي  

ق لتحقي ،والحل   .اص منها أبد  وال يمكن التمل   ،ق منهاال يمكن التحق   افتراضات  

ة التي سيعتمدها في بحثه منذ مات القيمي  د الباحث المقد  هو أن يحد  ، ةوعي  الموض

 ..البداية

حتكم  -ى سبيل املثالعل-ة ة الغائّيال العّلة: "التزأخرى أكثر عمومّي بكلماٍت

                                                           
 .(50 – 52ص )–قنصوه، صالح، مرجع سابق ص  -14
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 ّنإ( أي 61ف")ّيالقول باملنفعة واالتزان والتك ة، مثلمات العلمّيالفروض واملسّل

وهذه  .فتزان والتكّياال نفعتها، ومن وسائلهامحنو  ة تسعىالكيانات االجتماعّي

التسليم بها  مَّرغم استخدامها، ال أن يت ساؤٍلت حملَّ تظلَّ أن مات جيباملسّل

مات يف بداية فعل ذلك حني يذكر هذه املسّلي . والباحث املوضوعّيمطلقٍة كحقيقٍة

 ماوإّن ،تائجه مطلقٌةن ّنه ال يفرتض أين أّنحبثه قبل أن يبين عليها افرتاضاته، ما يع

 (.60)لتفكري املوضوعّيمبا افرتضه بدايًة، وهذه ميزة ا حمكومٌة

  :يسير كمثال   

ير غ"نظام األسد ه ينطلق من مسل مة أن  أن  ب في مقد مة بحثه، ح باحث  يصر  عندما 

 أو أن  "اإلسالم الجهادي  ال يستطيع التواؤم مع الديمقراطي ة"، "،قابل  لإلصالح

ى ه يسير في بحثه علولكن   ،ال يذكر ذلك أعلى من باحث   ة  ق موضوعي  ه سيحق  فإن  

 امستطلع  ر هذا البحث اكرت آخرأن  تصريحه سيسه ل على باحث  والسبب هداها. 

ا إي اها للتأمةهذه المسل   ا ما يناقضها لمقارنة ، نتائجهد من ك  ، مستخدم  أو مستخدم 

 ، وهي أحد أسسذاتي ة -ة، بينبحثي   ة  علمي   ة  حواري   ل قاعدة  وهكذا تتشك  النتائج، 

 ة.الموضوعي  

 ة: ب تحقيق الموضوعيّ يتطلّ 

  البحث. ة وتطبيقها يفالفهم العميق للمنهجّي

تأتي إال نتيجة  وهذه اخلصائص ال ،ٍةنفسّي على خصائَص َبعلى الباحث أن يتدّر

د عن التجّر ىاالستطالع، القدرة عل ا الكتسابها، مثل: حبِّبذل الشخص جهًد

 .  ليهاع ة والقيم اليت نشأاحلالة العاطفّي

أعلى من  درجًة ق لناها حتّقألّن؛ ةّياالعتماد قدر اإلمكان على الوسائل الكّم

  .للبحث العلمّي انيٍةث (، وهذا ما سنتناوله كسمٍة66ة)املوضوعّي

                                                           
 (.10قنصوه، صالح، مرجع سابق ص ) -22

 (.54راجع أيًضا: عبد المؤمن، علي معمر، مناهج البحث في العلوم االجتماعية، مرجع سابق، ص ) -21

 (.122عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق، ص ) -22
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 :يّ القياس الكمّ  -2

قته العلوم حّق لكبري الذير ابالتطّو ،هجهاومنا ،ةرت العلوم االجتماعّيتأّث

ذي عاجلناه هو ة الوتعريف املوضوعّي .ة منذ بدايات القرن العشرينالفيزيائّي

ة؛ أي هناك ما زيائّينها طبيعة العلوم الفي تؤّمة العالية اليتعن املوضوعّي انعكاٌس

قتصر تال و ،ةلعلوم االجتماعّية إىل ان العلوم الفيزيائّيمتنتقل ة يشبه العدوى املعيارّي

 قابٍل اجتماعيٍّ ٍناها إىل حماولة إجياد قانوعّدة، بل تتهذه العدوى على املوضوعّي

أحسن  ما يكون حتّققه، يفوهذا ؛ ةللتعميم على مجيع الظواهر االجتماعّي

اليت تعين أّنه  كون اإلنسان ميتاز باحلرّية األحوال، نسبيًّا يف العلوم االجتماعّية،

أّنه ينحو باّتجاه فسها إزاء املوضوعات نفسها، وبالطريقة ن ال يتصّرف بشكلٍ حتميٍّ

واملدروسون يف  نا حنن الدارسونألّن كما التغيري، وأّن فعله ورّدة فعله متحّركان.

 يف جمال علم االجتماع.  واحٍد آٍن

 ،ّي: القياس الكّمتهاام االجتماع ومنهجّيانتقلت فيه العدوى إىل علو آخُر مظهٌر

على  . وسنمرُّة دراسة الظواهر االجتماعّييف ى اإلحصاء التطبيقّيواالعتماد عل

 القادمة.  يف الفصول حصاء التطبيقّيومفهوم اإل ،مفهوم القياس وأدواته

ا من خالل حساب م عة حنو معاجلة ظاهرٍةالنز –ٍطمبّس بشكٍل–يعين التكميم 

حث عن ، والبأخرى تكراراٍتتكرارات حدوثها، ومقارنة هذه التكرارات ب

 االرتباط بني املتغّيرات.

 : مثًل 

( ي  ة )أو القياس الكم  التكميمي   ، فإن  أن يدرس ظاهرة العنف المنزلي   ر باحث  إذا قر  

، ي  أو النفس التي تعاني من العنف الجسدي  األسر عن عدد  جري إحصاء  تعني أن ي  

 اب  باضطربعدد األطفال المصابين ومقارنتهم  وعدد األطفال المصابين بكدمات  

، يدرس ي  البحث غير الكم  أن  ة. في حين ى جسدي  دون وجود عالمات أذ   نفسي   

 ي   تحليل منطقي    ويعالج المشكلة بأسلوب   ،فقط واحدة   أي حالة أسرة   ،واحدة   حالة  

 دون أرقام. 
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 لبحثل امليل العامَّ عين أّن، بل تًةة ليست علمّيكيفّياألحباث ال ال تعين هذه السمة أّن

 هو حنو التكميم.  العلمّي

 مستويات البحث العلمّي

 أربعة يف كن أن ينجز البحث العلمّي، مييف ضوء تعريفنا للبحث العلمّي

 (:63)مستوياٍت

ملستوى وهو ا ،الدراسة ّلحيث يكتفي الباحث بوصف الظاهرة حم الوصف: -أ

 احث أمام ظاهرٍةبإجناز هذا املستوى حني يكون ال ما يتمُّ األدنى من البحث، وعادًة

 ا. ابًقس وغري معروفٍة كامٍل بشكٍل جديدٍة

حيث  ad hoc classification ص"تصنيف املخّصا "اليوافق هذا املستوى إجرائيًّ

هم الظاهرة اجلديدة. لف ويستخدمها كأدواٍت اعتباطيٍّ بشكٍل ينشئ الباحث فئاٍت

ف عناصرها، وال صّنلذلك ال ميكن أن ي ،اال يعرف الباحث الظاهرة سابًق هنا)

 .ده على التحليل(تساع ًةأولّي ز فئاٍتميكن له أن يقوم بدراستها من غري أن جيّه

 على سبيل المثال: 

التي ظهرت في سوريا بعد اندالع النزاع  "المافيا"أن يدرس ظاهرة  يريد باحث  

ي يا فعن الماف ة  عام   لديه معرفة   ا بعد، لكن  دون أن يعرف عنها شيئ  من ح، المسل  

 ئات  ف بإنتاجيقوم  ؛ حيثفي سوريا والسياسي   العالم، وعن الوضع العسكري  

نظام، فئة د للة" مثل: فئة المؤي  تساعده على ترتيب مالحظاته حول "المافيا السوري  

ة، فئة المطلق سراحهم مقابل فدية، فئة القتيل بعد ة المدني  المعارض، فئة الضحي  

للنظام... الخ. يقوم برصد هذه  تابع   ف قرب حاجز  الخطف وأخذ الفدية، فئة الخط

ا م لنا إال وصف  ها ال تقد  الظاهرة ووضع مالحظاته ضمن هذه الفئات، حيث نالحظ أن  

 ا لظاهرة المافيا.عامًّ 

يصبح من الظواهر املختلفة عليها، ف ع: يبين الباحث فئاٍت ويوّزالتصنيف -ب 

                                                           
 (. 13- 12ص )–افيد، مرجع سابق ، ص ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، د -23
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د كان أن جيّرإذ يصبح باإلم ؛ة للفئاتياأليسر فهم العالقات بني العناصر املنتم

، أخرى خمتلفٍةني ببينها و مشرتكًة الباحث، من عناصر الظاهرة املدروسة، مساٍت

م تصبح دراسة هذه الفئات ث ،واحدٍة يف فئٍة دٍةّدحم فيضع العناصر املتشابهة بسماٍت

الباحث  ّنلنوع السابق أا عنز هذا النوع ما ميّيف. يف عالقاتها مع بعضها ممكنًة

د أجنز وصفها بعد أن يكون ق ،يف فئاٍت ف عناصرهاويصّن ،ينطلق من الظاهرة

 د اقرتب أكثر من التعميم.. ويف هذه املرحلة يكون الباحث قالعاّم

حيث تكون الفئات  ؛ Taxonomy" تصنيف العاّما "اليوافق هذا املستوى إجرائيًّ

ن بعد أ طبيعيٌّ هذا مساٌرو ،نهمنبثقة ع الواقع وممأكثر توافًقا اليت بناها الباحث 

األوىل. كذلك  ةزوا الدراسة الوصفّييكون الباحث )أو غريه من الباحثني( قد أجن

ئات، ال وصفها فقط، بني هذه الفقائم ال الرتباطاه يعرض أّنبز هذا املستوى يتمّي

  للظاهرة.  ا أعمَقما يعين فهًم

 متابعة لمثالنا السابق:

، أو أفضل من فئاته األولى تعكس الواقع بشكل   جديدة   جاد فئات  يقوم الباحث بإي

للتعبير عن الظاهرة هي:  كامل   بشكل   كافية   فئات   (4)فيضع  ،ل فئاته السابقةيعد  

( فئة توقيت 3 ( فئة المال الذي يملكه المخطوف،2( فئة طريقة الخطف، 1

جد قة بين هذه الفئات فيثم يدرس العال ،جاه المخطوف السياسي  ( فئة ات  4الخطف، 

 وطريقة الخطف. جاه المخطوف السياسي  ما بين فئة ات   هناك عالقة   أن  

د تكون )ق القوّي الرتباطاحيث يصل الباحث إىل اكتشاف  التفسير: -ج

ب لفئة )س( تسّبا فيستطيع أن يربهن أّن ،ة( بني فئتني أو ظاهرتنيسببّيعالقة 

ن م عاليًة درجًةالباحُث  ميتلكوبذلك  ؛اا قويًًّطاحدوث الفئة )ع( أو ترتبط بها ارتب

 ىه خطهذا يعين أّن. وا االرتباطأو خطأ هذ ةلى إثبات صّح، والقدرة عالتعميم

؛ أي بدأ يفهم كيف لفئاتا بني" االرتباط" فهم يف املستوى السابق نع متقّدمًة خطوًة

 حتدث األشياء. 
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 متابعة لمثالنا السابق:

كالتالي: يزداد عنف الخاطفين أثناء  اموصوف   ارتباط اناك ه يفترض الباحث أن  

)عنصر من المخطوف للمعارضة ( مع ازدياد ميل 1الخطف )عنصر من الفئة 

تها أو خطأها. ففي هذا المستوى ال يكتفي الباحث بدراسة ثم يثبت صح   ،(4الفئة 

 ارتباطها رسما يستخرج من الفئات قضايا ويدبين الفئات أو وصفها، وإن   االرتباط

( والفئة 1بين الفئة ) ارتباط  ففي المستوى السابق يقول الباحث: هناك  ؛ببعضها

ة كما ذكرنا )أكثر قضي  اله يصوغ ا في هذا المستوى فإن  ا(، أم  ضبط   ( )أقل  4)

 ا(.ضبط  

ي إىل اليت تؤّد ةد الشروط األولّيبعد التفسري يستطيع الباحث أن صحّد ؤ:التنبّ  -ء

ويصبح باإلمكان  ،حمكمًة ًةا أو نظرّيوًنب )ع(، فيصوغ الباحث قان)س( يسّب أّن

العلوم اإلنسانّية،  إّلا أّن التنّبؤ يف (.64ة)لّيؤ حبدوث )ع( عند ضبط شروطها األوالتنّب

حبّرّية  بقدرته، لكون اإلنسان ميتاز مقارنًة بالعلوم الطبيعّية، يبقى حمدوًدا

عّما هو احلال  رياٍت يف الظاهرة املدروسة،يالسلوك، ما يزيد من احتمال حدوث تغ

 يف العلوم الطبيعّية.

حيث  Theoretical Systemة" املنظومة النظرّيا مع "ويتوافق هذا املستوى عمليًّ

 ًةأكثر عمومّي فسرٍيا على تقديم ت، قادًراشامًل اا منظوماتيًّينشئ الباحث تفسرًي

رة بعد حتديد حبدوث هذه الظاه ؤلى التنّبع سة، وأكثر قدرًةوللظاهرة املدر

 دًةحمّد ًةقضّي آخر أن يشتقَّ باحٍث ّيأسبابها. ومن هذا التفسري الشامل ميكن أل

 ،ة هذا التفسريلتعزيز قّو ا، إّمخمتلفٍة يف بيئٍة ةويقوم بتطبيقها على الظاهرة املعنّي

إن وجد  ،هتعديللأخرى رغم اختالف البيئة، أو  ةإن جنح يف تفسري هذه الظاهرة مّر

م يف ا بأن نتقّدالذي يسمح لن وى النظرّيوهذا هو املست ،فيه بعض نقاط الضعف

  ".ةفحص، كما سنرى يف "النظرّية عن طريق استمرار المعرفتنا العلمّي

                                                           
 (.13 – 40)ص –شلبي، محمود، المنهجية في التحليل السياسي، مرجع سابق ص  -24
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 متابعة لمثالنا السابق: 
وإن  ،دةمحد   ة  سياسي   ، ال تتبع لجهة  مستقل    المافيا ذات كيان   يستنتج الباحث أن  

وسيستخدم  .باستقاللي ة  أعلى ةتسعى لتحقيق مصالحها الذاتي  لذا ، تحل لها عننشأت 

مثل  ،ة في اشتقاق قضايا أخرى لدراستها في الوضع السوري  الباحث هذه النظري  

رضي ة ، أو فالنظام يستطيع أن يسيطر على هذه المافيا متى شاء ة أن  دراسة فرضي  

ا، ضمن الظرف  . وقد الراهن، على السيطرة على المافياأن  النظام لم يعد قادر 

ي على نشوء المافيا فالتعميمات المنتجة من هذا البحث آخر باختبار  يقوم باحث  

 ليك. أم ال، وهكذا دوا ة  صحيح تروسيا بعد انهيار االتحاد السوفييتي ليرى إن كان

حتقيقهما عى الباحث إىل يس لتانهما القيمتان ال ةالتعميم والسببّي نرى أّنوهكذا 

 خالل أحباثه. 

 قضّية دراسة)ما  لبحث حول ظاهرٍةالنتائج اليت وصل إليها ا أّن: التعميم يعين

ٍة )نظًرا لكون بدرجٍة نسبّيٍة وإحصائّي بهةلتفسري الظواهر املشا صاحلٌةحمّددة( 

ئج ما كانت نتا. وكّلّيةً يف العلوم اإلنسانّية(السببّية نفسها ظاهرةً احتمالّيةً وإحصائ

 يه يف هذه احلالة يغّطّنأل ؛ًةّيأهّم نجز أكثَركان البحث امل ،االبحث أكثر تعميًم

 ه يفيد يفإىل أّن ، إضافًةاا ومكانيًّزمانيًّ دٍةّدحم من ظواهَر ابدًل عديدًة ظواهَر

 اسة حاالٍتآخرين أن يستفيدوا منه يف در ميكن لباحثني تفسرييٍّ تقديم إطاٍر

  قه.من ثمَّ ميكنهم إعادة اختبار صد، وم املنجزمن هذا التعمي ٍةخاّص

يف  ،نةمعّي ،عناصر ةأو عّد اعنصًر أّن ديدحتالباحث استطاع  أّن :ةالسببيّ تعين و

ؤ وبذلك ميكن التنّب .هو النتيجة النامجة عنها ا،ًدا حمّدتأثرًي بتسبّ  ،نةمعّي ظروٍف

وهذا  ،دةة احملّدشروط األولّيالو، بإذا اجتمع املسّب دٍةحمّد حبدوث ظاهرٍةاحتماليًّا 

 ،ةعملّي ناحيٍة من ناحية فهم الظاهرة ومن ًةكبري ًةّييكسب البحث أهّم ال شّك

  .وقائيٍّ فعٍلحيث يصبح باإلمكان استباق حدوث الظاهرة ب

 ا. الحًق ة والتعميمالسببّي عرضوسنعود إىل 
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 ةلعلمّيالبحث ا ةاألدوات يف منهجّي –الفصل الثاني: املفاهيم 

 

 

 المنطق  (1)

  المفهوم (2)

 ةالنظري    (3)

 التعاريف  (4)

 رات المتغي   (5)

 الفئات والتصنيف  (6)

 العالقة   (7)

 ة السببي   (8)

 وحدة التحليل (9)

 نة مجتمع البحث والعي   (11)

 أدوات جمع البيانات  (11)

 تلخيص وتحرير البيانات  (12)

 واالحتماالت  اإلحصاء التطبيقي  
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 مة مقّد

للبحث  ضويٌّع رٌطة هي شملنهجّيا رأينا يف الفصل السابق أّن

 لقول إّناالثنني. فال ميكن ا ، وال ميكن الفصل بنيالعلمّي

عة معايري ملمارسة العلم، أو جممو د أداٍةة هي جمّراملنهجّي

نهجية حبيث ال امل –فهومان العلم للعلم؛ إذ يتداخل امل الزمٍة

تى على اآلخر، ح موٌلميكن الفصل بينهما، وكالهما حم

ة به اخلاّص ةا عن آخر هو املنهجّيعلميًّ از فرًعما ميّي إّن

 مبقدار ما ميّيزه موضوعه. 

تخدم يف ممارسة سا ُيا أساسيًًّمعشر مفهو ةسنعرض هنا ثالث

 وات أساسيٌّفهم هذه األد حيث إّن ؛املنهجّي البحث العلمّي

العناصر  لا، وهي ما يشّككًما حمحبًث َمللباحث كي يصّم

 . ةة ووظائفها احليوّيمّية العلاملنهجّي األبرز يف

من ناحية  هاالكتاب وأهّم هذا الفصل من أصعب فصول يعدُّ

الفقرات هي  من هذه فقرٍة كلَّ حيث إنَّ ؛التطبيق العملّي

 .ب عليهاعلى الباحث أن يتدّر ،مهارٌة
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 املنطق 

 ،تفاصيله يف كلِّ ى، يتجّلح البحث العلمّييف التفكري، وهو رو املنطق هو أداٌة

ة تاجات املنطقّياحملبوك واملليء باالستن نصِّإىل ال ا من اهليكل األساسّيدًءب

ان اهليكل بعضها ويستنتج منها. وإذا كوالقضايا اليت يستدعيها الباحث ويربطها ب

هلا بهذه الطريقة كان  عرضنا فإنَّ ،ا معروفًةواإلجراءات اليت ذكرناها سابًق العامُّ

 م خطوًةا نتقّدفكّن ،تفصيٍل يف كلِّ و كامٌنالذي هللتعبري عن املنطق  حماولًة

 اعتنا. قدر استط منطقيٍّ خطوة بشكل بناٍء

يد من القرن املاضي، ومبساهمات العد ى خاللفإذا كان املنطق هو ما أّد

 ماتناوهلعند عن آخر  از باحًثما ميّي فإّن ،اب، يف تطوير منهج البحث العلمّيالكّت

على استخدام املنطق.  منهما هو قدرة كلٍّ ،اتهما للمنهج ذاملوضوع ذاته واستخدامه

تاز بصدق مي من زميله على تقديم حتليٍل ا كان أكثر قدرًةباحًث لذلك جند أّن

  مقّدماته ونتائجه والعالقة بينهما. 

حوله،  ٍلطّوم به وحبٍث خاصٍّ اٍبصحتاج املنطق، كما اإلحصاء، إىل إفراد كت

 الستقرائّي، بعرض املنطق اابذا الكتسياق وهدف هوسنكتفي هنا، مبا خيدم 

 . واملنطق االستنتاجّي

  Inductive logic االستقرائّياملنطق 

م ث ٍة، أو من قضايا جزئّيةحظة الوقائع التجريبّينبدأ من مال يف املنطق االستقرائّي

  . العاّماملفرد إىل ؛ أي هو االنتقال من اخلاصِّةمنها على قضايا أكثر عمومّي نستدلُّ

 اليومّية مشاهدته اللمن خ باحٌث الحظ إذا: ئّياالستقرا املنطق عن الشهري املثال

 هفإّن اللون، بيضاء إلوزا طيور كلُّ: شكل من ّيًةقض وبنى بيضاء، اإلوز طيور أنَّ
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 يف اإلوز كلَّ رىي أن ألحٍد ميكن ال ونهك الناقص، االستقراء مارس قد يكون

 يتعّذر افرتاضيٌّ اٌءاستقر هو الكامل الستقراءا لذلك، نة؛واألمك األزمنة كلِّ

 ّية.علم وليست عملّيٌة سبابهأ االستقراء، يف والتعميم إجراؤه،

على  ، بل يستدلُّكامٍل م الباحث بشكٍليعّم حيث ال ؛احتماليٌّ هناك استقراٌء

 ". "كّل من اكل: معظم طيور اإلوز بيضاء، بدًلة من شة االحتمالّية الكلّيالقضّي

نضعها  ثّم ،لواقعا نبدأ ببناء مالحظاتنا من أرض اعندم ستخدم املنطق االستقرائّيُي

 ا. م مها بدرجٍةنعّم ٍةعاّم نصل إىل قضايا مَّومن َث ،يف فئاٍت

 :مثًل 

ك هنا في سوريا، فيجد أن   مقاتلة   ة  إسالمي   ا عن خطاب جماعة  ي  تحر   جري باحث  ي  

من  ة  ة عند هذه الجماعة، فيبني قضي  دي  ورفض التعد   دي  بين الخطاب الجها عالقة  

ة. ويطلب من باحثين آخرين دي  ة تميل إلى رفض التعد  الجماعات الجهادي   شكل: إن  

 ة. ته العام  حول هذا الموضوع ليختبروا قضي   اأن يجروا أبحاث  

ا م ئّي مًعا؛واالستقرا جّيالستنتاا املنطقني، ستخداماا يلجأ بعض الباحثني إىل أخرًي

ل: أو االستبعاد مث Abductionوهو ما يدعى بالـ  ،ة التفكريناء عملّيغي إىل إيؤّد

 (.65ة)ناك شخٌص يقف وراء الستارهناك قدمان تظهران من خلف الستارة، إذن ه

  Deductive logic املنطق االستنتاجّي

 فردًةم ًةمنها قضّي تقَّلنش ٍةأو نظرّي ٍةعاّم ٍةن قضّينبدأ مأن هو  املنطق االستنتاجّي

 .على عكس املنطق االستقرائّي

 باستخدام أو ة،الشخصّي مالحظتنا خالل من إن كان)  بدايًة نفرتض قد: مثًلا

 ثم املساواة، ترفض( وسنّية ةشيعّي بعمومها،) إلسالمّيةا اجلهادّية أّن( جاهزٍة نظرّيٍة

 ورّينيالس إنَّ اجلهادّيني: "لمث ًةمفرد جزئّيًة ضّيًةق العاّمة القضّية هذه من نستنتج

                                                           
 (. 2213بريتشارد، دينكان، ما المعرفة، ترجمة ناصر، مصطفى، الكويت، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، سبتمبر، ) - 21
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 يجنر ثّم ومن ،"سوريا يف األخرى واألديان ذاهببامل مذهبهم أتباع مساواة يرفضون

 صحيحًة كانت فإذا ؛األخرية القضّية هذه ّحةص خنترب كي الواقع أرض على حبًثا

 ديٍدج ٍلبدلي تعزيزها متَّ دق األصلّية النظرّية ّنإ "(:بوبر" مصطلح باستخدام) نقول

Corroborate(62 .) 

منها قضايا  شتقُّة، ننبدأ من النظرّي جّي: يف املنطق االستنتاخمتصرٍة بكلماٍت

الشروط  قّقة جيب أن حتة املشتّققضّيثم خنتربها يف الواقع. وهذه ال ًةجزئّي

 :(27)التالية

 ا( ذاتيًّ  )غير متناقضة   امتناسقة ومنسجمة منطقي  ( 1

 ةنقض النظريّ ّ إلى نفيها يؤدّ ( 2

قد يحدث ذلك أو ال يحدث " غةبصي افال تكون مثًل؛ لتفنيداقابلة للختبار و( 3

، ٌةمّيقي ٌةها قضّيألّن "أن يكون ذلك يجب"للتفنيد(، أو بصيغة  ها غير قابلة  )ألن   "ذلك

ها يف هذه ّنال ميكن نقضها، أل بدرجٍة اة منطقيًّأي قوّي تحصيل حاصل، أو بصيغة

  رض الواقع.يف أ ٌةأو اختبارّي ٌةبّيجتري ٌةكون هلا أهمّياحلالة لن ي

 

 

 

 

  

                                                           
  بوبر، كارل، منطق الكشف العلمي، مرجع سابق. -20

27- Porta, Dnatella Della,& Keating, Michael, Approaches and methodologies in the social 

science, Cambridge University Press, 2008 P 63. 
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  املفهوم

برّمتها تتكّون  ألّن العملّية املعرفّية قد يكون تعريف املفهوم من أصعب املهّمات؛

عريف اللغة يا؛ فيشبه تعريف املفهوم تمن مفاهيَم مرتبطٍة ببعضها مشكِّلة القضا

لمقصود من حاول أن نضع حتديداٍت عاّمًة لنمن خالل اللغة ذاتها. ومع هذا س

كرّية وًطا مبمارسة العملّية الفمنمفهوم المفهوم  "املفهوم"، ويبقى إدراك

ٍ " ألّننا نوتقّصدنا إالواعي؛  باستعماله واملعرفّية، أي ستخدم دخال كلمة "واع

 ن نعي ذلك. املفاهيم يف كلِّ حلظٍة من تفكرينا دون أ

ّدد وعٌة من الصفات واخلصائص اليت حتملفهوم هو جممميكن أن نقول: إنَّ ا

ٌة ذهنّيٌة صور –إذ ذاك–(. وهو 68هوم)موضوعاٍت معّينًة نقصدها بواسطة هذا املف

فردّية املوجودة لَّ على عدٍد من احلاالت الجمّردٌة ومعّممٌة )معّممة: أي ميكن أن تد

 عنى. لى استثارة امليف الواقع الذهيّن أو املادّي( وقادرٌة ع

وإن كان قائًما –لماٍت ُلغوّيٍة بالضرورة ال ُيشرتط يف املفهوم أن يكون حمّدًدا بك

على تشكيل  ألعمى، يف الوقت نفسه، قادٌرفاألبكم واألصمُّ وا  –على هذا احلال

 دمها(. املفاهيم يف ذهنه دون كلماٍت )كاليت نستخ

ىل، فال ميكن أن سنواته األوع الطفل منذ وتشكيل املفاهيم عملّيٌة حيوّيٌة، تبدأ م

 ا بوعٍي أو غري وعي. يكون هناك إنساٌن من غري مفاهيَم يستخدمه

من مجال ض–المفهوم  لتعليم كالتالي:وعّرفه بعض التقنّيني العاملني يف جمال ا

هو إدراك األحداث والمواضيع التي تظهر أو توجد بانتظام، أو هو  -اهتمامنا هنا

                                                           
 (. 2227محمد بن يحيى زكريا، عدة مؤلفين، بناء المفاهيم، الجزائر، وزارة التربية الوطنية، ) -27
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فالعصفور . (29)ة علمة  )هي كلمة في األغلب(تسجيلها في الذهن بواسط

لعقل مفهوًما تظم ظهوره ووجوده، فيشّكل له اين –مثًلا–ككائٍن فرديٍّ عيانّي 

 جمّرًدا. 

ميكننا حتديد  –باحُث البحث يف موضوع ما مثل أن يقّرر–ويف مراحَل متقّدمٍة 

 (31عن سؤال: ما هو؟ ) دقيقةال اإلجابةاملفهوم عمليًّا بأّنه 

  ؟ا هو اإلسالم السياسّيا: ما هو االستبداد؟ ما هو العنف؟ مثًلم

خالهلا الواقع  من تحّسسلباحث اليت ياإذن خنلص لنتيجٍة أّن املفهوم هو جمّسات 

، حبثهباشر د مفاهيمه قبل أن ين صحّدوالظواهر اليت يرغب بدراستها؛ لذا عليه أ

 يع اإلحاطة بها بشكٍلال يستط دٍةعدي ٍةواقعّي ا بني أحداٍثا سيجد نفسه تائًهوإّل

 د. جّي

، لبحث األساسّيمبوضوع ا ق مباشرًةعّلال يقتصر حتديد املفاهيم على تلك اليت تت

وضوعه يف اإلحاطة مبشكلة البحث وم اها إىل املفاهيم اليت ستستخدمبل يتعّد

يم يف حبثه، ا من املفاها جدًّكبرًي االباحث يستخدم عدًد . لكّناألساسّي

د . لذا صحّدصادّيا غري اقت البحث عمًلكون حتديد مجيع املفاهيم اليت سرتد يفوسي

 الباحث: 

 ه. أو الظاهرة اليت هي حتت جمهر ق مبشكلة البحثاملفاهيم اليت تتعّل

 ٍرمؤّث بها بشكٍل قاملشكلة واليت تتعّل املفاهيم اليت سيستخدمها يف اإلحاطة بهذه

 يف النتائج واالستنتاجات. 

رتك رة فُتالستخدامها على دراسة الظاه ملفاهيم األخرى اليت ال تأثري كبريأما ا

                                                           
29- Novak, Joseph, at al, the theory underlying concept maps and how to construct and use 
them. (Report), Florida Institution for Human and Machine Cognition, 2008. 
30- Porta , Dnatella Della, & Keating ,Michael, Approaches and methodologies …, Ibid, P 
181. 
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لتأويل قدر اإلمكان، ل وغري قابلٍة دًةوحمّد لذا جيب أن تكون واضحًة ؛للفهم العاّم

 . خالل صياغة النصِّ

 عن االستبداد: ففي حبٍث

ذلك . كة  ق  ده بد، لذا عليه أن يحد  أساسي    سيستخدم الباحث مفهوم العنف بشكل   

، أخرى خالل سبك البحث مثل: الخوف، السجن السياسي   سيستخدم مفاهيم  

في تحليل الظاهرة واستنتاج النتائج  رة  ها غير مؤث  ة ...الخ.، لكن  األحزاب السياسي  

 –ما يتركها كما هي كمصطلح دها وإن  وفق تقدير الباحث، لذا ال يحد   كبير   بشكل  

 مفهوم شفاف واضح للجميع. 

، ودراسة بناٍء ةوحسب، بل هي عملّي تعريٍف ةة حتديد املفهوم ليست عملّيعملّي ّنإ

املفاهيم،  : تصميم للداللة على حتديدا على هذه األخرية سنستخدم كلمةوتأكيًد

  تعريفها وبنائها.
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 تصميم المفهوم 

 (: 30ن املفهوم من ثالثة عناصر)يتكّو

ي  حتت مفهوٍم واحد؛ أراد الداخلنيجمموع األف: Extension( 36املا صدق)( 0

 وم.، اليت يدلُّ عليها هذا املفهاحلاالت الفردّية الذهنّية، أو الواقعّية

واليت  ،ز هذه الظواهرّي: عدد الصفات واخلصائص اليت متIntension( احملتوى 6

 ( distinct ةلصفات التمييزّيا تسّمىنها هذا املفهوم. )يتضّم

 . العنصرين السابقني مًعاملفهوم الذي جيمع كال ا : اسم Label ( العالمة3

ع، لذلك سل املفهوم ذاته يضيق ويّتواحملتوى جيع املا صدقاختالف  إّن 

 خمتلفٍة تصميم املفاهيم على درجاٍتم التجريد" لاه "سّلما مّس ( Sartori(33وضع

تطيع ، كي يسجحث يف حبثه إىل هذا التدّرواحملتوى؛ إذ صحتاج البا املا صدقمن 

  .كامٍل أن يتناول الظاهرة بشكٍل

 : فمثًل 
ناول يت إلى مفهوم   ه في حاجة  ر الباحث أن  ، قر  في سوريا عن االستبداد في بحث  

 ري  اه بعد تصميمه: االستبداد العسكمباشر، فسم   بشكل   في سوريااالستبداد مركز 

، ووجد أن ه  – حيل ا يتخدم مفهوم  ها، يحتاج إلى أن يسكي يحيط بالظاهرة كل  األمني 

 ةعسكري  ة والبغيره من األطراف السياسي   إلى شبكة العالقات التي تربط المستبد  

 ق هذه الداللة: االستبدادى هذا المفهوم الذي يحق  ، فسم  واالقتصادي ة في سوريا

ا آخر للداللة على م مفهوم  ثم احتاج أن يصم  ، ل، وهو يشمل المفهوم األو  الشمولي  

اه: سم  ة والنفوذ، فة ومسارات القو  ة الداخلي  رات السياسي  الممكنة للتغي  االحتماالت 

 ل والثاني. ن األو  ي، وهو يشمل المفهومالتسل طي ة

                                                           
31- Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael, Approaches and methodologies …. Ibid, P 
191.  

يستخدم المصطلح بالعلوم الرياضية والفيزيائية في اللغة العربية "االمتداد"، ولكنه في العلوم اإلنسانية والمنطق يدل  -32

 على "الما صدق".

33 Giovanni Sartori  1424باحث إيطالي في مجال السياسة، ولد عام.  
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ا، وقد يوجد ًنى معّيستًوم ساع صحتلُّة يف االّتجمن هذه املفاهيم املتدّر واحٍد كلُّ

م يف الفقرة ذا السّله املستوى ذاته. سنقوم بتفصيل يف بطبيعة احلال أكثر من مفهوٍم

 التالية. 

 The ladder of abstraction (34)م التجريد سّل

 وقدرًة، ًةاقعّيلقريب من الواقع، أي األكثر وم هو الطرف االطرف األدنى من السّل

هو األبعد عن الواقع، م فالطرف األعلى من السّل ا. أّمٍةعلى حتديد الوقائع بدّق

ي ه يغّطلكّن ،يعلى حتديد الوقائع كما ه ًةقدر قّلواألا، واألكثر جتريًد

 . امنه أوسَع مساحاٍت

نا حنتاج ، فإّندقيٍق ٍلنة يف الواقع( بشكمفردة معّيما ) د واقعًةعندما نريد أن حنّد

فصل هذه على  ،والكافية ،ة القادرةّيأكرب من الصفات التمييز إىل وضع عدٍد

حبيث يصبح  ،ها العديدةييز بني حاالتا"، والتم"مفاهيميًّ وضبطهاالواقعة عن غريها 

قليل(  ما صدقهأي للداللة على غريها )  صاٍحعلى هذه الواقعة غري املفهوم الدالُّ

 ا(. دًّج ة )حمتواه واسٌعييزّيا من الصفات التما كبرًيوميتلك عدًد

  م.سّلهذا املفهوم يقع يف الدرجات األدنى من ال

 على سبيل المثال: 

الحالة التي هو بصددها عن طريق  ة  د بدق  يحد  ، ا عن االستبدادجري بحث  ي   باحث  

 يه: ممارسة االستبداد، كالتالي:ر عنها ويسم  يعب   لمفهوم   دقيق   تصميم  

تعذيب  -2سنوات  (5)أكثر من  سجن المعارض السياسي   -1ممارسة االستبداد: 

 اك خدمة  هن -4في السجون والمعتقالت  (%21)هناك نسبة موت  -3في السجون 

حارة  في كل    ر  خب  م   -6د للموظفين لباس موح   -5تتجاوز ثالث سنوات  ة  عسكري  

منع  -9ا يوميًّ  واحد( دوالر) دخل الفرد مستوىفي  فقر   -8 قسريٌّ  اختفاء   -7

                                                           
34  -  Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael, Approaches and methodologies …. Ibid, P –
P 186 – 191. 
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 ة. خاص   وسائل إعالم  

 دة. محد   إال على حالة   ه ال يدل  ة، لكن  تمييزي   صفات   (9)هذا المفهوم يمتلك  نجد أن  

 لنظري  ره اكي يستطيع أن يبني تصو   أوسع   يحتاج الباحث إلى مفاهيم   ،كما قلنا

 مر الباحث أن يرتفع بهذا المفهوم في السل  متكامل. يقر   ويحيط بالظاهرة بشكل  

 بقي الصفات التالية:ة منه، وي  سقط بعض الصفات التمييزي  لذا ي   ؛أكثر

ة الخدمات العام  تدن ي  -4ة م الخاص  وسائل اإلعالمنع  -3فقر ال -2السجن  -1

 ...الخ.(  ة + قطاع عام  ووظائف الدولة ونمطها )خدمة عسكري  

 تحاالالعديد من الي ما على أرض الواقع، بل يغط   حالة   ة  د بدق  هذا المفهوم ال يحد  

 له، مناسب   ش الباحث عن اسم  فأوسع. وإذا فت   ما صدقها أم   محتواه أقل  ؛ ةممكنال

 الدولة.  استبداد –مثال  –سيكون 

 أخرى تقع في منه الباحث مفاهيم   ا، يمكن أن يشتق  ه أكثر تجريد  وباعتبار أن  

المستوى األدنى، وفي المستوى الموازي لمفهوم ممارسة االستبداد. فيمكن أن 

من  متفاوتة   من السيطرة، ودرجات   متفاوتة   ق بدرجات  تتعل   مفاهيم   يشتق  

 الدولة". استبدادها تقع تحت مفهوم "ل  ة، وكالديموقراطي  

الدولة أكثر )عن طريق إسقاط بعض  استبدادد الباحث مفهوم كذلك يمكن أن يجر  

 ة من المحتوى(:الصفات التمييزي  

ي هذا المفهوم: نمط ويسم  . ة التعبيري  حر   -3 النمط االقتصادي   -2نظام القضاء  -1

، الحكم  وهكذا دواليك.  االستبدادي 

 :خلص إلى ما يلييمكن أن ن ا،إذً 

إال  قال تطّب –بالتالي–، واليت ةمن الصفات التمييزّي رٍيكب املفاهيم املعرَّفة بعدٍد -أ

  م.ع، تقع يف أسفل السّلمن احلاالت والوقائ ٍقضّي على جماٍل

ة إمكانّي –بالتالي–متلك و، ةمن الصفات التمييزّي ّلأق املفاهيم املعرَّفة بعدٍد -ب

 م. ة السّلو احلاالت املفردة، تقع يف قّمأوسع من الوقائع أ على جماٍل تطبيٍق

من األثقال اليت  يٍدنلقي مبز ،ا ارتفعنا أكثرميشبه األمر الصعود باملنطاد، كّل
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أوسع من  على رؤية مساحاٍت ر قدرًةونصبح أكث ،)الصفات( كانت موجودًة

 ا. تفصيًل األرض لكن أقّل

يها املفهوم غّطبني عدد احلاالت اليت ي trade – off عكسيٌّ هناك تناسٌب -ج

 ها.ة اليت صحتويوعدد الصفات التمييزّي

شائعة لدى : هو أحد األخطاء ال Stretch of the conceptاملفهوم  توسيع -ء

م على دنى من السّلأ م الذي يقع يف درجٍةالباحثني، حيث يقوم الباحث بتطبيق املفهو

 ها. ة اليت ميلكفات التمييزّيل من الصدون أن يقّل ،ى أعلىمستًو

 اعتباره منط احلكم الدولة على استبدادمفهوم  قيف مثالنا السابق: حني يطّبكما 

 ىل إفقار البحث. ي إوهذا يؤّد -بألف والم التعريف–

 يها املفهوم. غّطة اليت يب احلالة الواقعّية على حسايف الوصفّي املبالغة -هـ

ب االنتباه إىل ة( وامتداد )حاالت(، جيييزّيى )صفات متوتن املفهوم من حميتكّو

 فهوم بصفاٍتريد قد يقود الباحث إىل تعريف املالتج ا، ألنَّنني مًعهذين املكّو

ي االشتقاق لن يؤّد لذا تقع على أرض الواقع. بل حاالٍتال تقا دٍةجمّر ٍةعاّم ٍةمتييزّي

للحالة على أرض  قيٍقد على حتديٍد درٍةقا َممن املفاهيم يف الدرجات العليا إىل مفاهي

ا، هو ليس مفهوًم ه، لكّنٌدجمّر على شيٌءهذا الشيء الذي يف األ ألنَّ، الواقع

 من الصفات وحسب.   جمموعٌة

د ممارسة االستبداد حنّد ا ال جيوز أن. مثًلائريٍّد د املفهوم بشكٍلال جيوز أن صحّد -و

خل. على التحديد أن ك بالسلطة ...االتمّس -6الظلم الواقع على الشعب  -0ها بأّن

 ط معانيه. رحه أو نبّسف املفهوم ال نشفنحن نعّر ،جديدٍة ا على عناصَريكون مفتوًح

 : ا في تعريف المفهوما أساسي  ا بقي أن نذكر ارطً أخيرً 

 فه بشكٍلنعّر ى كان، جيب أنمستًو يف أّي ،ا ماف مفهوًمعندما نريد أن نعّر

 أخرى أن يكون بكلماٍت .عليها املفهوم يدلُّ عدم وجود احلالة اليتأو  ،د وجودصحّد
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، ئص العرضّيةألكثر اخلصا امانًعّية، ألكثر اخلصائص اجلوهرا جامًع املفهوم

ملفهوم هنا على أرض دها اهذه احلالة كما حّد ا أن تكونأو؛ إّم /ايأخذ صيغة إّم

 الواقع أوال.

على فهم  الباحثاعد ال تسها فإّن "أكثر /أقّل" اا الصيغة اليت تأخذ شكًلأّم 

أقّل نعومًة(،  / أقّل شّدة، أكثر نعومًة/)كأن تكون من قبيل: أكثر شّدًة املفهوم

 ر ال املفهوم. ملتغّيافمثل هذا التمييز يؤّدي وظيفًة يف فهم 

 مثال عن دور المفهوم في قيادة مسار البحث: 

ىل احنراف البحث إ ،ليت نستخدمهالمفاهيم ال ،وحتديدنا ،ي عدم تعريفنايؤّد

دون أن من  نستخدمها ده املفاهيم اليتحتّد مينٍّض جاه سياٍقالذي حنن بصدده باّت

  .راف احلاصلاالحن دون أن ندرك سياقمن و ،نفحصها

هي من قبله، وسة أو املدر من قبل الباحث، ةمغري املصّم ،فاملفاهيم اجلاهزة

خمتلفة، ال ميكن  سابقٍة ضعوها يف سياقاٍتوون قد كان باحثون ونظرّي مفاهيُم

هيم بشكل إذ جيب احلذر من استخدام املفا ؛ه هلاإعادة استعماهلا دون التنّب

  ..مثل طاولة، قتل، اخل. ًةدّيعا كلماٍت ل، كما نستعمماٍتمسّل
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 ة النظرّي

وميكن ة". لفصل السابق "املنظومة النظرّية هي ذاتها ما أطلقنا عليه يف االنظرّي

جرى الربهان على  من القضايا املرتابطة اليت ٌةها جمموعّنإ :موجٍز تعريفها بشكٍل

 واسٍع يف جماٍل ،لى الظواهر اليت تعنى بهاة تعميمها عمن حيث إمكانّي ؛تهاصّح

 ناصرها.ة اليت تبنيها بني عالسببّي ة العالقةمن املكان والزمان، وصّح

ات والفيزياء، يف عنى الكامل يف علوم الرياضّيملبا ٍةمن السهل الكالم عن نظرّيو

أكرب  درجٍةب يف علوم الفيزياء ممكٌن حني يصعب ذلك يف علوم االجتماع؛ فالتعميم

 ة. تماع، وكذلك السببّييف علوم االج ا هو متاٌحمّم بكثرٍي

 على سبيل المثال:

هذه  بار أن  ، وباعتمستقيمة   الضوء ينتشر في خطوط   أن يجادل أن   ال يمكن ألحد   

ة ظري  ا نها ترقى لدرجة قانون. أم  فإن   ،فيه ال شك   بشكل   ة أصبحت مثبتة  النظري  

ون أن د ،باستمرار زة  ومعز   ،مقبولة   ة  نظري   تظل  ف ،ةة العام  في النسبي   أينشتاين

جة ال تحظى بدر، ة"ة الجدلي  ي  ة "الماد  نظري   ن  أتصل إلى مرتبة القانون. في حين 

رضها، ة التي تفة العالقات السببي  أو درجة صح  ، أي من حيث التعميم ؛ماثلم إثبات  

أن تصل  حال   ة. وال يمكن بأي   ة الفيزيائي  ة من النظري  درجة نظري   هي أقل  لذا 

 في علم االجتماع إلى مرتبة القانون.  ة  نظري  

 جمموعةاليت هي   Approachوبني املقاربة  ةز ما بني النظرّيوهنا جيب أن منّي

الظاهرة  ل، ونفهم،خنتارها سلًفا لنحّلات اليت ماملسّلواملصطلحات، واملفاهيم، 

الظاهرة  إنَّ :قلنا يف الفصل السابقو اجملتمع. يف اليت خنتار أن ندرسها نةعّيامل

ن الفئات م ، والذي يستلزم جمموعًةصاجلديدة تدرس عن طريق التصنيف املخّص

 .ي يفهمهاقع كاليت سيفرضها الباحث على الو
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ك هنافخيتارها.  نٍةعّيم من مقاربٍةاجلواب: ؟ من أين يأتي الباحث بهذه الفئاتسؤال:  

 . واحدٍة رٍةمن املقاربات املمكنة لظاه كبرٌي عدٌد

 مثال:

 ة: نريد أن ندرس ظاهرة العنف في السجون السوري  

ا ما نجد من بينهفا، عموم   اتات التي تناولت ظاهرة السجون والعقوبنراجع األدبي  

ا )يمكن أن يًّ ا تفسيرم إطار  ، وقد قد  "المراقبة والمعاقبة"كتبه ميشيل فوكو في كتابه 

م تكل  أخرى ت ات  وسنجد أدبي  ، ر العقوبات والتعذيب والسجنة( لتطو  يه نظري  نسم  

 ،الزعيمة وان والضحي  ، تدرس سيكولوجيا السج  ة  سيكولوجي   عن التعذيب من ناحية  

( من ةا )نظري  ا تفسيريًّ مت له إطار  تناولت الموضوع وقد   ات  ة أدبي  لك عد  وسنجد كذ

ة في فردي  ال ا، كالفرق بين السيكولوجيمتفاوتة   عن بعضها بدرجات   مختلفة   نواح  

 ة. دراسة السجن والسيكولوجيا الجماعي  

أي -ا يريًّ تفس ار  اطإ حول هذه القضي ة، فوكو من أفكار ،للشروع في بحثنانت خذ،  قد

عها ة التي وضوالعالقات السببي   ،ماتمفاهيم، والمسل  المصطلحات، والسنستخدم 

ا، رؤيتن منظار   يمكن أن تشك لمن المصطلحات والمفاهيم ...  المجموعةهذه  -فوكو

د كيف سنرى الظاهرة المدروسة، ومن الواضح درجة اختالفها عن ستحد  إن ها أي 

لعلم النفس  من اإلطار التفسيري   ة  ستمد  م مجموعة  أخرىأخرى تعتمد  رؤية  

، الفردي    . ندعوها مقاربة   ،أو تلك المجموعة،هذه و مثال 

 ويرجع( واملقاربة، ل أن نقول اإلطار التفسريّيفّضة )وييتداخل مفهوم النظرّي ا،إًذ

، أو الوصول عامٍّو يف علم االجتماع شامٍل نوٍناستحالة وضع قا إىلالتمييز بينهما 

ة؛ لذا لعلوم الطبيعّيا اُتط الذي متلكه نظرّيمتلك درجة التعميم والضب ٍةظرّيإىل ن

ة، وسنعاملها نظرّي من ا( بدًلأو التفسريّي) سنستخدم مصطلح اإلطار النظرّي

 . كمقاربٍة

 النموذج: 

والذي قد يضع  و النموذج،ة ه العلوم االجتماعّييف آخر من البناء النظرّي هناك منٌط

 ة جتريٍدملّيف كالتالي: ععّروُي منه.نتائجه مشروحًة ومبّسطًة ضفيه الباحث 
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يف شبكة  ةق عرض خصائصه اجلوهرّي، عن طريوتبسيٍط ،للواقع، وتنظيٍم

ا، ا وتفصيًلكثر عمًقأو أ ،جديٍد ىل تفسرٍييصل إ (. فالباحث االجتماعي35ُّعالقات)

 ة. رح هذه الظاهيوّض وذٍج، فيقوم ببناء منيدرسهاللظاهرة اليت 

 ُءهو بنا –ةلعلوم الطبيعّيبا مقارنًة – الجتماعّيلبحث اأقصى ما يستطيع أن يصله اف

 ديد، وإن كان بشكٍلج حبٍث مع كلِّ استمراٍرر بيتطّو هذا النموذج، وهو بناٌء

 . وتدرجييٍّ ٍءبطي

 : مثًل 

خالل الحرب،  نتائج الدراسات التي جرت عن الوضع السوري    جمع باحث  ي  

ل ، ثم يصكاف   بشكل   يراها غير مدروسة   دة  محد   ا في جوانب  ا إضافيًّ حث  ويجري ب

ها ، يقوم برصفمن النتائج المبرهنة عن الوضع السوري   في النهاية إلى مجموعة  

 ره. صه ويفس  يلخ   في نموذج  

 ةالحروب الداخلي   أعلى من التعميم فيما يخص   قد يطمح إلى الوصول إلى درجة  

 دد  ة عن ع... ( فيجمع نتائج الدراسات واألطر النظري   ،ةوب األهلي  الحر، )الثورات

وعبر التاريخ، ويضيف إليها دراسته عن ، ة عبر العالممن الحروب الداخلي   كبير  

ح الخصائص المشتركة بينها، يوض   صها في نموذج  ، ثم يلخ  الوضع السوري  

نتهي، ه الحروب وكيف تر كيف تنشأ هذالعالقات التي تربط المفاهيم والتي تفس  و

ن ة، فيكوداخلي   ب نشوء حرب  من المفاهيم التي قد تسب   وقد يصل إلى مجموعة  

 . وهكذا دواليك ،ر هذا النموذجليطو   الحق   ا كذلك. وقد يأتي باحث  ئيًّ النموذج تنب  

ًنا، ثّم خيتربه يف فّسر وضًعا اجتماعيًّا معّيبفرض منوذٍج ي وميكن للباحث أن يبدأ

صّحًحا، أو مفّنًدا ، إّما معّزًزا صّحته، أو ملواقع، أي يبدأ بالنموذج وينتهي بهأرض ا

 له.

لوصف  Situational Analysis (36)التحليل الظرفيّ  أطلق "بوبر" مصطلح

 تتعّلق يث يربط الباحث العناصر اليتاستخدام النموذج يف العلوم االجتماعّية؛ ح

                                                           
 (.10)ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق ص  -31

36- Popper, Karl, The Myth of the Framework, Ibid P-P 154- 181.  
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الجتماعّي قادرًة على تفسري احلدث ا حباملشكلة املدروسة مع بعضها، حبيث تصب

سلكها. ويعين نّبؤ باملسارات اليت ميكن أن يأو الت –قدر اإلمكان–والتنّبؤ به 

ليت حتّرك لعناصر ببعضها، و"القّوة" اأّن ما يفّسر ارتباط هذه ا الظرفيّ  التحليل

دٍف قيق هلفاعل االجتماعّي يسعى لتحهذا النموذج )أي حتّرك عناصره(، هي أّن ا

ذا اهلدف ها، واليت هي قيد البحث. وهما خيصُّ هذا املوقف أو احلالة اليت يعيش

الباحث  دروسة، وال جيوز أن ُيدخلحمصوٌر فقط يف حدود النموذج أو احلالة امل

ٌة صاحلٌة لكلِّ و بدت أّنها قواننُي عاّمعناصَر من خارج احلالة على النموذج، حتى ل

..(؛ بكلماٍت عي للسلطة يف اجملال السياسّي.، السزماٍن ومكاٍن )مثل الليبيدو

ر" هذه القّوة ا فقط ال غري. يسّمي "بوبأخرى: يستخدم الباحث مفردات النموذج ذاته

 بدأ الصفرّي. "احملّركة" للنموذج باملبدأ اخلاوي أو امل

 ا، ويساعد علىلتجربة الفيزيائّية نوًعا موهكذا يؤّدي النموذج دوًرا أشبه بتصميم ا

  ضمن موقٍف معّين. ربط العناصر املعّقدة واملتعّددة ببعضها،

 مثال:

نريد أن ندرس المفاوضات التي تجري بين األطراف المتصارعة في سوريا، 

 (. 2116والتي تعقد في جنيف من عام )

ا وفق طريقة التحليل  م نموذج  ، فنحد د العناصر الداخلة في هذا الظرفيّ نصم 

 الموقف:

، المعارضة السوري ة، القوى العظمى المؤي دة األمم المتحد ة، النظام السوري 

للنظام، القوى العظمى المؤي دة للمعارضة، القوى العظمى المحايدة، القوى 

ك  اإلقليمي ة المؤي دة للمعارضة، وتلك المؤي دة للنظام، ثم نقوم بتحديد المبدأ المحر 

هو أن يحصل كل  طرف  من للنموذج )المبدأ الخاوي الخاص  بهذا الموقف(: و

األطراف المحد دة أعاله على أفضل مكاسب له من هذه المفاوضات، ضمن نطاق  

ك والذي هو أساس تفسير ارتباط  زمني   محد د. لنالحظ هنا أن نا حد دنا المبدأ المحر 

و"تحريك" عناصر النموذج مع بعضها، ضمن الموقف المدروس، ولم نختر مبدأ  

. أكثر عمومي ة  م  ن المكسب التفاوضي 
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نقوم بتحليل جميع المسارات الممكنة للتفاوض، وأهداف كل   من هذه األطراف، 

والضغوط التي تمارسها على بعضها في المفاوضات )مثل القرارات الصادرة 

لنالحظ أن نا لم ن دخل في هذا النموذج الضغوط التي تجري في  )عن مجلس األمن

ك" النموذج أرض المعركة، أو الضغوط اال ( و"نحر  قتصادي ة على روسيا مثال 

بحيث نرى كيف يمكن أن تجري المفاوضات، هل يمكن أن تنجح؟ هل يمكن أن 

 تفشل؟ كيف سيحصل كلٌّ من هذه األطراف على مكاسبه؟...

مستعارة  من العلوم الطبيعي ة؛ حيث يقوم  animation)إن  كلمة تحريك النموذج 

ك العناصر التي عالم الطبيعة بتصميم نموذ ، فيحر  ج  لتوضيح حركة زلزال  مثال 

تؤث ر فيه: الموج، طبقات األرض، السدود، التفجيرات النووي ة، ويختبر كيف 

ر"  سيحدث الزلزال في حال تغي ر وتفاعل كلٌّ من هذه العناصر مع بعضها، "فيفج 

ك الطبقات ا ضي ة ألرقنبلة  نووي ة ويخفض ارتفاع الموج، ويفرغ السدود، ويحر 

، وينتظر نتائج هذا "التحريك" في نموذجه   حيث ستكون هناك –بطريقة  معي نة 

مجموعة  من القوانين الطبيعي ة التي تحد د التأثيرات بين هذه العناصر، وهي ما 

ر ثم يغي ر هذه العناص – الظرفيّ يكافئ المبدأ الصفري  أو الخاوي في التحليل 

كها بطريقة  مختلفة  عن ا  ألولى، وهكذا دواليك(ويحر 

ّّ يّ أهمّ   في البحث:  ة ودور اإلطار النظر

عنه، يف بداية البحث  ا ال غنىدوًر ،وصفه أعاله الذي متَّ ،اإلطار النظريُّ ؤّديي

 (:37لي)ويف نهايته. وميكن إمجال هذا الدور كالتا

 :توفير المفاهيم التي سيستخدمها الباحث في بحثه التطبيقيّ ( 1

 بني مستوياٍت يٍز، ولديه القدرة على إجراء متيدقيقًة ميلك مفاهيَمفالباحث الذي 

سيكون  ،اسةيف الظاهرة قيد الدر لحوظًةال تكاد تكون م واختالفاٍت ،دقيقٍة

ا أكثر قرًب ، وعالقاٍتيف مقاربتها للواقع ر دّقًةكثأ أقدر على الوصول إىل نتائَج

  ا.ا وتعميًمة، وأكثر ضبًطمن السببّي

األرض وأراد أن يفهم ما هذا الشيء الذي على  من الفضاء، هبط فجأة  كائن ا  للنتخي  

هل يمكن أن نشرح له ما هي الطنجرة؟ علينا أن نعرف  .بالنسبة لنا "طنجرة"هو 

                                                           
 (.75علي معمر، مرجع سابق، ص ) يمكن مراجعة: عبد المؤمن، -35
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 بداية إن كان لديه: 

فهم معنى لن ي لذا ،ى بطريقة النباتيتغذ   الكائن، فلربما كان هذا مفاهيم عن الطبخ

 ا. الطبخ أبد  

، امثل الرقاقة ال يمكن أن تحتوي شيئ   الكائنلربما كان هذا  ،اهيم عن االحتواءمف

 صاله به، وكذلك أدواته.الشيء في ات   ما يكتفي بمس   وإن  

؛ لذا عليه أن يدرس ويجمع "الطنجرة"لن يستطيع في هذه الحال أن يفهم ظاهرة 

هوم االحتواء، مفهوم لفهم الطنجرة: مثل مف م له أدوات  ة التي تقد  األطر النظري  

 الطبخ، العالقة بين الجوع والطبخ، العالقة بين اإلنسان والطعام النيء...الخ. 

وتر يستخدم برامج الكمبي عادي    ة، يمكن أن نقارن بين شخص  أكثر واقعي   في مثال  

ونوع  كم    في منهما للكمبيوتر هو فرق   ة؛ الفرق بين فهم كل   وبين مبرمج معلوماتي  

 يم التي يمتلكانها. المفاه

ّّ تساعد النظريّ ( 2  ( على إثارة النشاط العلميّ ة )اإلطار النظر

ة، وال ثّيحب لواقع من أكثر من زاويٍةالباحث يستطيع أن يقارب ا أي إنَّ، للباحث

ا عرب أحباث د تفرض نفسها عليه من خالل شيوعهق واحدٍة ا بزاويٍةحمصوًر يظلُّ

  ا.إليها إعالميًّ اجةاآلخرين، أو من خالل شيوع احل

3 ) ّّ هو إطاٌر منطقيٌّ منهجيٌّ  يساعد على تفسير  اإلطار النظر

أو اجملتمع  ،يضع الباحث ،دةحمّد تتناول ظاهرًة ة أحباٍثبعد عّد. البيانات

 إطاٍربصورة  واملعلومات على شكل منوذج أو الكبري من البيانات الكمَّ ،العلمّي

تب مجيع ما ُكتصٍّ، غري خم أو قارٌئ، ما باحٌث راجع. فال يلزم حينها أن ينظريٍّ

الباحث أو  ا يهمُّمن ناحية الوقت واجلهد، وم لٌفذلك مك ألنَّ ؛دٍةحمّد عن ظاهرٍة

 من تفاصيل الوصول إليه.   أكثر القارئ هو اإلطار التفسريّي

ّّ    في إطار  ؤ إالّ للتنبّ  ال يمكن وضع صيغة  ( 4 ّّ   تفسير  حيث إّن ؛نظر

ستخدام ا بابناؤه إّل  يتمُّى اليف البحث، وهو مستًو اؤ هو املستوى األكثر جتريًدّبالتن

 ال دٍةبني قضايا جمّر قٌةة، أي هو عالة ال الواقعّيدة والقضايا املنطقّياملفاهيم اجملّر
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 .دٍةحمّد ٍةواقعّي مفرداٍت

 سنذكر المثال التالي لتوضيح هذه الفكرة: 

هوم : األزمة في المجتمع )مفن  معي   نظري    التالية في إطار   ةل العالقة السببي  لنتأم   

 في المجتمع )مثل الثورة(.  اضطراب   نقوم بتعريفه( 

 ه ظروف  ر فيتتوف   في مجتمع   الندالع اضطراب   ان   معي  هذه العالقة احتماال  تقد م لنا )

إذا قامت على  إال   ئي  ألزمة، لكن ال يمكن أن تطرح هذا االحتمال التنب  متشابهة  ل

ه هذ تعزيز عة، حتى يتم  متنو  المجتمعات المن العديد  ، وتجارب  عديدة   دراسات  

 العالقة بما يكفي من األدلة(

 ،على هذا اإلطار النظري   الع  ما لم يكن على اط   ا لباحث  ا تطبيقيًّ إذا أخذنا بحث  

ة ة الخاص  الحال ة التي تلزم لدراسةا بالمفاهيم التطبيقي  سيكون هذا البحث محصور  

 ى أقل  تو  مستدن ى إلى الذي  -ى السجن والتعذيب، والفقر المالي: أد  بها. مثال   المعني  

 إلى نشوب ثورة.  -ا للفرد في سوريادوالر يوميًّ  (2)من 

 يمكن أن نكتب العالقة التالية: 

ثورة في سوريا عام  دوالر للفرد في اليوم  (2)تحت  سجن + فقر مالي  

(2111) . 

ان )مفردت ة  "السجن" و"الفقر" في هذه العالقة هما مفهومان أكثر إجرائي   نالحظ أن  

من مفهوم "أزمة"، وهما بذلك غير  ة  تان( بكثير من "أزمة"، أي أكثر واقعي  واقعي  

ن مه العالقة األولى، عدا علما تقد   مساوية   بدرجة   ي   ئتنب   قادرين على تقديم احتمال  

 . ومكاني    زمني    إطار  كونهما محصورين في 

 هاسيجد أن   ،قها في سورياا على العالقة األولى، وطب  لع  كان الباحث مط   ا لوأم  

ل زها. وهو إن أراد أن يحو  ا عز   إضافيًّ م دليال  ه قد  أخرى، ما يعني أن   ة  قت مر  تحق  

 مة، فعليه أن يصوغهامعم   –ة سببي   عالقته التي اختبرها في سوريا إلى عالقة  

 ا: أكثر تجريد   شكل  ب

 )بشكل محتمل( ثورة  الفقر والسجن 
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  ةاإلجرائّي ريفاتالتع

يف ميكن ا يف حبثنا، يعرتضنا سؤال: كبعد أن قمنا بتصميم املفاهيم اليت حنتاجه

األقرب  التجريد مقع يف اجلزء األدنى من سّلق هذه املفاهيم )املفاهيم اليت تأن نطّب

 رسها؟ رة اليت ند( على الظاهإىل الوقائع

؟ أو كيف سة العلمّيةيف املمارفهوم االستبداد م نستخدما: كيف ميكننا أن فمثًل

 ؟ املمارسة الفعلّية يفة د الدميوقراطّيميكن أن حنّد

 ى بالتعريف ّم، نلجأ إىل ما يسالتجريدّي مبعد حتديد املفهوم األدنى يف السّل

 عريف مجيع املظاهرد هذا التّدحيث صح ؛ Operational Definition اإلجرائّي

د املفهوم ها، كي صحّدنلباحث أن يالحظها ويدّواليت جيب على اواملفردات الواقعّية 

 بانعكاسه على الظاهرة يف الواقع. 

 الصفة األولى من مفهوم ممارسة االستبداد المذكور في المثال ضمن إذا أخذنا مثاال  

في  (ذاتها مفهوم   ة )وهي بحد   ة المفهومي  . ندرس هذه الصف"السجن" الفقرة السابقة

  .االواقع عن طريق تعريفها إجرائيًّ 

 ا هو:السجن إجرائيًّ 

 ة.سياسي   عدد المعتقلين ألسباب   -1

 حزب  ل عن رفض النظام، انتساب   لفظيٌّ  )تعبير   أسباب االعتقال السياسي   -2

 أخرى(  ، أسباب  من السلطة الحاكمة ، شكوى من شخص  سياسي   

 .عدد سنوات االعتقال السياسي   -3

 عدد اإلعدامات من مجمل حاالت االعتقال. -4

ة تكفل السجن قانوني   ة، أم وجود صيغة  صوري   محاكمة   :ةالمحاكمة السياسي   -5

 . ، السماح أو عدم السماح باختيار محام  طويل األمد والسجن السياسي  

 ، عدد المعتقلين في سجن  ي  : عدد سنوات السجن االنفرادالسجن االنفرادي   -6

لون ين الذين يدخين، صفات السياسي  من مجمل حاالت السجناء السياسي   انفرادي   

 ن( ون، أحزاب أخرى، مستقل  و، إخوان مسلم)شيوعيٌّ  السجن االنفرادي  
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 ن. كلُّحظ يف الواقع ضمن مفهوم السجد ما سيالهكذا يكون الباحث قد حّد

ني وميكن أن نالحظ الفرق بIndicator ر ؤّشا باملمن هذه النقاط ندعوه واحدٍة

 بعده. و املرحلة قبل حتديد التعريف اإلجرائّي

وانب املفهوم الذي ي مجيع جا، جيب أن يغّطدقيًق وكي يكون التعريف اإلجرائّي

 ، أو نقيضٍةاطئٍةخ د صحصل على نتائَجفه، وإن فشل الباحث يف حتقيق ذلك فقيعّر

ا يستنتج عدامات، فإذا كان قليًلا بعدد اإلكأن يكتفي مثًل ،(38ملا هو يف الواقع)

 أو ذاك.  سّيلدى هذا النظام السيا السجن هشٌّ أّن

أو   حتتاج إىل شرٍحال مباشرًةو ،اجدًّ ًةرات واقعّيكذلك جيب أن تكون املؤّش

 اء أدوات مجع البيانات. ا لبنها ستكون أساًس، ألّنتأويٍل

 ان تعرتضنيناك مشكلته ّنأا ، إّلتبدو بسيطًة إلجرائّية التعريف اعملّي ومع أّن

 .ىل املستوى اإلجرائّيإ االنتقال من املستوى املفاهيمّي

 :(39)إلى اإلجرائيّ  مشكلتان عند االنتقال من المستوى المفاهيميّ 

ات للمفهوم الذي روتعين مدى متثيل املؤّش:   Congruenceمشكلة التوافق  -أ

 أم تعكسه بشكٍل ،رات تعكس املفهومل املؤّشا، مبعنى هعيًّده واقيفرتض أن حتّد

 ا؟ ا متاًمخر خمتلًفا آم يا ترى تعكس مفهوًمآخر، أ أم ختلطه مبفهوٍم ،جزئيٍّ

من التوافق العالي  دات للمفهوم، أو التأّكرد من صدق متثيل املؤّشصحتاج التأّك

ليه ع وسنمرُّ ،ق الداخلّيلصدإىل ما يعرف بإجراء ا ،بني املفهوم والتعريف اإلجرائّي

 . يف آخر فقرٍة من هذا الكتاب

ناًء على املفهوم ب ،إجرائيٍّ عريٍفيف صوغ ت حيث توجد صعوبٌة: ةمشكلة النظريّ  -ب

ـ ا لا إجرائيًًّفل املثال كيف ميكن أن نصوغ تعريا. على سبياملطلوب متثيله واقعيًّ

                                                           
 (.121عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق، ص ) 37-

 – 45ص )–ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، طرائق البحث في العلوم االجتماعية، مرجع سابق، ص  -34

47.) 
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 للخوف؟  جرائيٍّإ نا(؟ أو كيف ميكن صياغة تعريٍفاأل)

فاهيم صعبة على ذلك، ومع هذا تبقى بعض امل م التجريدج يف سّلقد يساعد التدّر

فاهيم على حث يف هذه املشكلة، إذا صاغ املكذلك قد يقع البا .االتحديد واقعيًّ

ا ثيلها واقعيًّويصعب مت ،لية التجريدفقط، حيث تكون عاجمّردٍة  شكل صفاٍت

 . راٍتعلى شكل مؤّش
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  راتاملتغّي

ا، ا أم كيفيًّيًّى من مستوياته، سواء أكان كّممستًو يف أيِّ البحث العلمّي إّن

 بيل: ا من هذا القيهدف إىل أن يقول شيًئ

 أو إّن ،حبٍث وح أيِّوهو طم، ٍةسببّي كعالقٍة ب املفهوم )ع(املفهوم )س( يسّب إّن

 إضافًة ،فّيى من البحث الوصنى مستًوصف بكذا وكذا، وهو أداملفهوم )س( يّت

 . لصفحات السابقة، وهو ما أبرزناه خالل اجاٍتّرتني من تدإىل ما بني هاتني القضّي

 : مثًل 

   ةتهم العلمي  فقر الطالب يرتبط مع ضعف إنتاجي   إن.  

   من حيث الصفات  ؛هو من الدرجة العليا االستبداد في النظام السوري   إن

 قام الباحث برصدها. مثال  رات( والتي التي يمتلكها هذا النظام )أي المؤش  

 9) )عند تصميم المقياس وهو ما سنأتي عليه( درجة استبداد النظام هي:

 /11) . 

 . العلمي   التحصيلضعف  سنأخذ المثال األول: فقر الطالب 

ا ع  (. وطبالعلمي   التحصيلهناك مفهومان اثنان في هذه العالقة: )فقر الطالب( و)

 منهما مثل: ة بكل   ت الخاص  راد المؤش  يكون الباحث قد حد  

 دوالر في الشهر: فقر شديد. (111)من  أقل   سرةدخل األ -1الفقر:   

 في الشهر: فقر متوسط. ادوالر   (151 - 111) نبي سرةدخل األ -2 

 دوالر في الشهر: اكتفاء.  (211 - 151)بين  سرةدخل األ -3 

 ل ضعيف.: تحصي(%61)درجات الطالب أقل من  -1:العلمي   التحصيل

 تحصيل متوسط. (% 81 - %61)درجات الطالب بين  -2  

 تحصيل جيد.  (%111 - %81)درجات الطالب بين  -3  

 جمع الباحث البيانات التالية: ،راتبعد تحديد المؤش  

 

عدد الطالب الذين 

 درسهم الباحث

 اكتفاء  فقر متوسط  فقر شديد

 طالب 11 طالب 11 طالب ا 81 111
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 هؤالء الطالب فكانت كالتالي:ا درجات أم  

 (%51)من  لتها: أقل  كانت بمحص   (،فقر شديد)فين كفقراء درجات الطالب المصن  

 أي تحصيل ضعيف. 

 - %71)لتها: بين كانت محص   (،فقر متوسط)فين كفقراء درجات الطالب المصن  

 أي تحصيل متوسط. (81%

أي تحصيل  (%81) لتها: فوقكانت محص   ،فين كمكتفيندرجات الطالب المصن  

 جيد. 

ين الفقر ب هناك عالقة   يستطيع الباحث أن يستنتج أن   ،نة  معي   ة  إحصائي   وبطريقة  

 . وضعف التحصيل العلمي  

 ا يفًررها تغّيحيث تغّي بحث منكان، ُت حبٍث أّي يفاملفهوم أو املفاهيم  لنالحظ أّن

بعد تعريفه  ،وم الفقره. فمف(تها بالطبع هوّييف ٍردون تغّي)ظهورها أو كّم نوع 

 شديٌد قٌريث درجة ظهوره يف الواقع، فهناك فر من حيتغّي هو مفهوٌم ،اإجرائيًّ

من حيث درجة  ٌرمتغّي هو مفهوٌم ياسّي. ومفهوم السجن السواكتفاٌء ومتوسٌط

 ل العلمّيمتوسط، وبسيط. ومفهوم التحصي شديد، سياسيٌّ ظهوره: فهناك سجٌن

اجح / ره، وقد يكون بالشكل التالي: نحيث درجة ظهومن  ٌرمتغّي هو مفهوٌم

 و كذلك مفهوٌمه وات النظام السورّيق وجنس املشاركني يف القتال ضّد ،فاشل

ظام األسد هو وعمر املشاركني يف قتال ن ،ىا أو أنثر من حيث كونه: ذكًريتغّي

 ا، وقس على ذلك. عاًم (21و 08)ر بني يتغّي إجرائيٌّ تعريٌف

 لدراسة؟ ر" يف ار إدخال "التغّيما هو مرّب

  Tautologyلتغاير كتحصيل حاصلالدراسة والبحث العلمّيني يستخدمان ا إّن

 بغية حتقيق الكشف العلمّي. 

نا نريد أن نبحث في العالقة بين الجنس المقاتل في معركة، وضراوة هذه ل أن  لنتخي  

=  رإلناث )الجنس متغي  المعركة؛ كيف يمكن ذلك إذا لم نقارن بين نسبة الذكور وا

 أم متوسطة   أنثى أو ذكر( في المعركة، وبين ضراوة هذه المعركة، هل هي شديدة  

 أو بسيطة(.  أو متوسطة   ر بين كونها شديدة  أم بسيطة )الضراوة متغي  
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ا أكرب ل جهًدرات متأل حياتنا، فالعامل يبذاملتغّي أن جند أّن وميكن ببساطٍة

أكرب ...( كي و أكرب أكرب وجهٌد وجهٌد بسيٌط هٌد، فهناك جٌر)اجلهد متغّي

 ٌرأكثر ...(. واملرض متغّي وماٌل قليٌل ، فهناك ماٌلرأكثر )املال متغّي صحصل على ماٍل

د تعّو (. إّن.بسيط ،متوسط ر: شديد، )متغّير يف األمل)مرض شديد... بسيط( يؤّث

سيساعده على التعامل  ت،رامن املتغّي دٍةعّقم الباحث على إدراك احمليط به كجمٍل

 . رأكثر مع مفهوم املتغّي مبرونٍة

 :اإذً 

ندرس درجة هذا من َثمَّ ا، وًرنيه باعتباره متغّينب ،حني نبين التعريف اإلجرائّي

 آخر )ع(.  يف مفهوٍم ٍرما )س( إىل تغّي يف مفهوٍم ري هذا التغّير، وهل يؤّدالتغّي

 رات. ّيراسة العالقة بني متغه دأّنب البحث العلمّيبعضهم ف لذلك يعّر

)أحد  ائّيمن التعريف اإلجر و جزٌءأ : هو التعريف اإلجرائّيVariable ر واملتغّي

 ا. يفيًّا أو كيًّر كّمرات(، يتغّياملؤّش

ر )ال يوجد( أو كون أو ال يكون، أي يأخذ قيمة صفي ٌر: هو متغّير الكيفّياملتغّي

/ غري فيدرالّي) ثى(، النظام الفيدرالّينأ)يوجد(. مثل: اجلنس )ذكر/  (0)قيمة 

 (  فيدرالّي

ا( أو قيمة دًّجة، مثل )متوسط، شديد، شديد جدّرا مت: يأخذ قيًمّير الكّماملتغّي

 . (01و  0)بني 

  ة.ّيكّم راٌتا متغّيهعدد السجناء، الدخل، عدد الصفحات، كّل

، ةغرى نهائّيص أي ال توجد وحدٌة  Continuous (41)امستمر   روقد يكون املتغّي

 (31)ا ويوًم (61)أشهر و (3)سنة و ميكن أن يكون عمر الشخص ،ا العمرمثًل

عمر  أّن مقارنة جمموعة أعمار ببعضها خاللُيكتب وميكن أن  ،ساعة...اخل

                                                           
 (.52 – 07)ص  –ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق ص  -42
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  .(4.2)ا عمر اآلخر أّم (،3.4)ما هو  شخٍص

لقرش اكن أن تقسم، مثل صغرى ال مي ٌةحيث توجد وحد : Discrete اعً متقطّ أو 

يكون هناك  ، أو عدد السجناء، فال ميكن أنةمن اللرية الرتكّي كأصغر وحدٍة

 ا. سجيًن (06.5)سجني ونصف أو 

لى إأن نصنّفها يمكن  ،راتبين هذه المتغيّ الممكنة العلقة بناًء على 

 ة أنواع: عدّ 

يرغب الباحث  ر الذيهو املتغّي: dependent variableر التابع المتغيّ ( 1

 لطالب. س مع امثل تعامل املدّر ،ريهبتفس

احث ع البذي يتوّقر الهو املتغّي :independent variable ر المستقلّ المتغيّ ( 2

ر غيُّت ناء اإلدارة عليه )أي إّنس، ثمثل: دخل املدّر ،تابعر العلى تفسري املتغّي أنه قادٌر

 باط بينهما(تر التابع عن طريق االراملتغّي رر تغّييفّس ،ر املستقّلاملتغّي

 :  control variable (41)ر الضابطالمتغيّ ( 3

التابع  ربني املتغّي  spuriousاء( العالقات الزائفة من )أو إلغ استخدامه للحدِّ يتمُّ

  .واملستقّل

 على سبيل المثال: 
وعدد رجال  بها حريق  ة التخريب التي يسب  ت مالحظة العالقة بين كمي  إذا تم  

ريب الناجمة ة التخي  ر التابع وهو: كم  بين المتغي   تج الباحث عالقة  اإلطفاء، فقد يستن

 ر  استخدام متغي   وهو عدد رجال اإلطفاء. فإذا تم   ر المستقل  عن الحريق، والمتغي  

التخريب  عدد رجال اإلطفاء وكم   اكتشاف أن   ضابط هو: حجم الحريق، سيتم  

ألمر ل اأو   العالقة التي كانت ظاهرة  ومن ث م  سيكتشف أن  بحجم الحريق،  انرمتأث  

 .    زائفة   والتابع هي عالقة   ر المستقل  بين المتغي  

ة، ويعترب رات املستقّلملتغّيمن ا خاصٌّ هو نوٌع :  Moderatorر الوسيط المتغيّ ( 4

                                                           
 (.51مرجع السابق ص )ال -41
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 ر التابع. واملتغّي ساسّياأل ر املستقّلني املتغّيط التأثري بيتوّس ثانويٍّ ٍركمتغّي

س  سلوك املدّر، يف حنيأساسيٌّ مستقلٌّ ٌرس هو متغّيلثناء على املدّرا :مثًل 

  وسيط. ٌرهو متغّي الشخصّي

ساعد يف ي ٌرهو متغّي :Intervening (42)أو المعترض ر التداخليّ المتغيّ ( 5

م صده أو التحّكة، لكن ال ميكن للباحث رنظرّير التابع من الناحية التفسري املتغّي

 التابع.  ركما حال املتغّي املستقّل رر باملتغّيّثفيه وتطويعه، ويتأ

 على سبيل المثال: 
ى عملهم ون ثناء  علسون الذين يتلق  ا وضع الفرض التالي: المدر  باحث   لنفترض أن  

 أفضل مع الطالب.  سوف يتعاملون بشكل  

 عملى : الثناء علر المستقل  ر التابع هو: التعامل مع الطالب. المتغي  المتغي   نجد أن  

 . المدرس

 نر تحس  ه يفس  ، لكن  " وهو غير ظاهر  هو "االحترام الذاتي   ر التداخلي  ا المتغي  أم  

 سين مع الطالب. تعامل المدر  

 ر  ؤش  م ا وال يرصد عن طريق أي   مفاهيميًّ  ومبنيٌّ  د  مجر   ر  هو متغي   ر التداخلي  فالمتغي  

ي التابع أو العالقة ف ر المستقل  غي  ا لتفسير تأثير المتيستخدم نظريًّ  ،في الواقع مباشر  

 بينهما. 

ذي ال يرصده ر الهو املتغّي : Extraneous ر الغريب أو العرضيّ المتغيّ ( 6

  ، وهو يضعف البحث.لّير التداخر التابع واملتغّيما على املتغّي وله تأثرٌي ،الباحث

  م.س معهر يف تعامل املدّرقد يؤّث اب يف الصفِّعدد الطّل: مثًل 

ر يف ف الذي يؤّثل هو الطرات؛ الطرف األّورز بني طرفني من املتغّيمنّي: خيًراأ

 .الطرف الثاني

ر ّير الوسيط + املتغ+ املتغّي مر املتحّك+ املتغّي تقّلر املسالطرف األول يشمل: املتغّي

  .تداخلّير الر التابع + املتغّيالطرف الثاني يشمل: املتغّي ،اخلارجّي

                                                           
42- Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology and statistics, India, new 

age international publisher,  2006 P 65. 
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 الفئات والتصنيف

ما حني نكون يد املفاهيم وتصميمها، والسّية التصنيف يف حتدتفيد الفئات وعملّي

 ل( الفصل األّو – )راجع مستويات البحث العلمّي .بٍةومتشّع دٍةمعّق أمام ظاهرٍة

عن  أخرى خمتلفٍة ويٍةا إليها من زامنظوًر ،فهومها املميكن أن نفهم الفئة على أّن

ذا إباإلنكليزّية  (2)مثل الرقم . فهمه ةث كيفّيحي ا منمناها سابًقتلك اليت قّد

فاهيم عن طريق رقم تسعة. فيمكننا أن نعاجل امله سيكون الُنظر إليه من أعلى فإّن

 همها كفئاٍت. ويكون يف األغلب ففئاٍتتعريفها كما فعلنا أعاله، أو أن نفهمها ك

 . (43)وفائدة ًةأكثر عملّي

حناول فهمها جديدةٍ ا م عندما نقف أمام ظاهرٍة ،للفهم لّيالتصنيف هو الشكل األّو

 :مثًل  ؛هافعن طريق تصنيف العناصر اليت تؤّل

 د عواملن نحد  أنا دزلفنا إلى أحد شوارعها الشهيرة، وأر ،ما إلى مدينة   في زيارة   

ش عن العناصر التي ة عن الشارع، ونفت  عام   شهرة هذا الشارع، نبدأ بمالحظة  

 مجموعة   زها عن غيرها، كل  صفات تمي   -2صفات متشابهة  -1 :ها تملكتبدو أن  

ع  يمكن أن نضندعوها فئة. فمثال  المتشابهة في صفات  معي نة  من هذه العناصر 

م ث ،ت، الناسة، المطاعم، الزينة خارج المحال  ت التجاري  الفئات التالية: المحال  

متشابهة  ة= صفاتات تمييزي  بالطريقة ذاتها )صف فئة   ضمن كل    ة  فرعي   د فئات  نحد  

 زها عن غيرها(؛ فنضع الفئات التالية:ضمن الفئة نفسها + تمي  

ة ابة، فئة األسعار، فئة جودة البضاعة، فئة: فئة المدخل والبو  فئة المحالت التجاري  

 عدد العاملين، فئة لباس العاملين. وهكذا لباقي الفئات األخرى. 

 : ٌممن هذه الفئات هي مفهو فئٍة كلُّ

ف صر اليت تعّرنشئ فئة )س( حتتوي مجيع العنافنحن ن ،ا )س(م مفهوًمعندما نصّم

 املفهوم )س(.

                                                           
 هذه المقدمة قد تكون غير دقيقة علميًّا بشكل كامل، لكن هدفها توضيحّي بحت للباحث المتدّرب.  -43
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  :مثًل 

ة ممارس" ؛ن، فننشئ فئتين همامعي   في بلد   نريد أن ندرس النظام السياسي   

 لتغطية كل   ناهاتين الفئتين كافيت أن   ونثبت، "ةممارسة الديموقراطي  "و "االستبداد

 التي ندرسها:الحاالت 

: }أشكال االعتقال، التضييق على مفهوم ممارسة االستبداد هو الفئة التي تضم  

 ة{ د الحياة الحزبي  وسائل اإلعالم، أشكال منع تعد  

ر، ة التعبيي  }أشكال حر   فهي الفئة التي تضم   ،ةا مفهوم ممارسة الديموقراطي  أم  

 ا{ أشكال االنتخاب، أشكال تداول السلطة سلميًّ 

م املفهوّن أ أن حنّددع هو أن نستطي ،ناء الفئات(يف التصنيف )الذي هو ب اهلامُّ األمُر

ة ال فئة ممارسة ّيتمي إىل فئة ممارسة الدميوقراطة التعبري" ينّي"أشكال حّر اجلزئّي

ر ني قياس املتغّيب جلدل. وبالتالي ال صحدث خلٌطال يقبل ا قطعيٍّ االستبداد بشكٍل

االستبداد"  لذي ينتمي إىل الفئة "ممارسةعلى وسائل اإلعالم" ا "أشكال التضييق

ا ما يضمنه التحديد التعبري" من الفئة األخرى، وهذ ةّير "أشكال حّرمع قياس املتغّي

 . اطئٍةخ خللط سنحصل على نتائَج؛ ويف حال افئٍة الدقيق لعناصر كّل

 ،ذلك يكون اللجوء إليه، لااملفهوم قد يكون صعًب حتديد ّنإ :قلنا يف فقرة املفهوم

ن الفئات على ، حيث ميكننا بناء قدر ما نشاء مهلذه الصعوبة احلًّ ،باعتباره فئًة

 م التجريد )املفاهيم = الفئات(. سّل

يجب  ،ة التصنيف(ا )أّ عمليّ ا ومضبوطً كي يكون بناء الفئات دقيقً 

 :ينق ارطين أساسيّ أن نحقّ 

 –كن ما ال مي ي إىل فئٍةفهوم الذي ينتمامل أي إّن:  Exclusiveة الحصريّ  (1

 خرى. أ فئٍة أن ينتمي إىل أيِّ –اقطًع

اهيم العناصر أو املف أي جيب أن تشمل الفئات مجيع:  Exhaustiveة الشموليّ ( 2

 فئٍة ا يف أّيه مكاًنال جيد ل أو مفهوٌم نصٌرعق بالظاهرة؛ فال يكون هناك اليت تتعّل
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 من الفئات اليت وضعناها. 

" يف فئة ممارسة اال تداول السلطة سلميًّ"أشك نا مل نضع عنصَرل أّننتخّيل

ة بأشكال تداول قانات لن يكون لتلك املتعّلة. عندما نبدأ جبمع البيالدميوقراطّي

. لنتائج ستكون قاصرًةا ن الفئتني، وهذا ما يعين أّنم يف أيٍّ ا مكاٌنالسلطة سلميًّ

 . تعريف اجلامع واملانع للمفهوملوهذان الشرطان هما ذاتهما شرطا ا

م درجة األدنى من سّلإذا كانت الفئة يف ال ٌرمؤّش امن الفئة هو إّم عنصٍر كلَّإّن 

 م التجريد. على يف سّلأ ف إذا كانت الفئة يف درجٍةة للتعريالتجريد، أو مفاهيم فرعّي

ي االختيار وه ،ةد تعرتضنا يف مرحلة حتديد الفئق هناك مشكلًة إّن :بقي أن نقول

نا ميكن أن أم الثاني يف هذه الفئة؟ ه لبني مفهومني متنافسني، هل خنتار األّو

. (44)كثر فائدةبصددها، فنختار املفهوم األ نلجأ إىل املفهوم املفيد للحالة اليت حنن

 فئة ممارسة يف ا أم اجملتمع املدنّيا هل خنتار أشكال تداول السلطة سلميًّمثًل

ق ن ذاك املتعّلم شكال تداول السلطة أكثر فائدًةمفهوم أ أّن قّررنة؟ الدميوقراطّي

  اختياره. مُّتيلذلك  ة كممارسٍةاطّييف تعريف الدميوقر باجملتمع املدنّي

 

 

 

 

 

 

                                                           
44- Porta, Dnatella Della & Keating ,Michael, Approaches and methodologies …. Ibid P 91.  
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 العالقة

ه العالقة هذفهم رات، وّيبني متغ"العالقة" و دراسة ه البحث العلميَّ إّن ورد أعاله،

 نواع سابقة الذكر.وعلى تصنيفها وفق األات راملتغّي الذي يساعدنا على فهم وه

بني  منتظم   ٍر(: العالقة هي حدوث تغّي45أكرب) ٍةد اآلن مفهوم العالقة بدّقسنحّد

  Co – Variationتابع، أي حدوث التغاير بينهما ر الواملتغّي ر املستقلِّاملتغّي

 ّنة( فإّية أو الكّملكيفّيبني قيمه )ا املستقّلغّير املتر أخرى: عندما يتغّي بكلماٍت

 ة(. ّيأو الكّم ةلتابع )بني قيمه الكيفّير اا صحدث كذلك يف املتغّيًرتغّي

 مثلً: 

األمان في  : درجةي  ر التابع الكم  : عدد السجناء، المتغي  ي  الكم   ر المستقل  لدينا المتغي  

 المجتمع. 

مع  عدد السجناءر في رين، أي هل يترافق التغي  بين هذين المتغي   هل هناك عالقة  

 ر في درجة أمان المجتمع؟ التغي  

رات دنا المؤش  ا نكون قد حد  رين )طبع   من المتغي  ونقيس كالًّ  ،نأخذ ثالثة مجتمعات  

، 111)عدد السجناء في هذه المجتمعات على الترتيب:  منهما(، فنجد أن   لكل   

تيب: من هذه المجتمعات على التر ، ودرجة األمان في كل   (11111، 1111

 . شديد، متوسط، ضعيف

ر التابع ا في المتغي  ر  يرافق تغي   ر المستقل  ر المتغي  تغي   أن   ،نستطيع أن نستنتج بسهولة  

 منتظم.  وبشكل  

 مثال آخر: 

ر التابع: عدد األوراق : جنس الموظف )ذكر أو أنثى(، المتغي  ر المستقل  المتغي  

رات( هي: )فئات مؤش   فئات   (3)لها  ادنا مسبق  حد  نكون قد ة المنجزة والتي الرسمي  

 . (511و  311)، بين (311و  111)، بين ورقة   (111)من  أقل  

وبين عدد األوراق  ،فبين جنس الموظ   نرى إن كان هناك عالقة   ننحاول أ

فين الذكور واإلناث ونحصي نسبة الموظ   ،ة  حكومي   سات  مؤس   (5)المنجزة. نأخذ 

                                                           
 (.53ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق، ص ) -41
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 منها: األوراق المنجزة في كل    د عددمنهما، ثم نحد   في كل   

 الخامسة الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  سة المؤس  

نسبة 

الذكور 

 المئوية

61%  31%  21% 11% 5% 

األوراق 

 المنجزة 

فئة أولى 

من  )أقل  

111 ) 

فئة أولى 

من  )أقل  

111 ) 

فئة ثانية 

 111)بين 

 (311و 

فئة ثالثة 

 311)بين 

 (511و 

فئة ثالثة 

 311ين )ب

 ( 511و 

 

د األوراق عد"في  واضح   ر  يرافقه تغي   "الجنس"ر ر المتغي  تغي   نستطيع أن نرى أن  

 رين، يمكن وصفه كالتالي: المتغي   بين كال عالقة  هناك إذ ا ، "المنجزة

 سات. في المؤس   اتفيزداد عدد األوراق المنجزة بازدياد نسبة اإلناث الموظ  

( يف ر املستقّلسبة الذكور إىل اإلناث )املتغّيبوصف ن نا اكتفينامالحظة: لو أّن

 ون أمام حبٍثسة، فسنكة يف هذه املؤّس، وعدد األوراق املنجزواحدٍة سٍةمؤّس

و سات همن املؤّس بني عدٍد فاملقارنة ؛تفسرٍي م أيَّل، ال يقّدمن املستوى األّو وصفيٍّ

سات هو ما سندرسه يف ؤّسد املتعّد إّن .رينملتغّيبني ا االرتباطما يسمح لنا بكشف 

 نة البحث. فقرة جمتمع البحث وعّي

 ا:كيفيًّ اان، سنأخذ اآلن مثاًلّياملثاالن السابقان هما مثاالن كّم

في  سياسي  ر التابع: النظام الة في سوريا، المتغي  : السياسة األمريكي  ر المستقل  المتغي  

 ا. عام   (51)سوريا عبر 

ول الذي ر األبين المتغي   االرتباط)تحليل سياسات(  ندرس في هذا البحث الكيفي  

..الخ، . النظام، متساهل مع النظام، غير مهتم    مثل: عنيف ضد   ،ة  كيفي   ة قيم  يأخذ عد  

 ، عدو  ةمثل: مغامر في السياسة الخارجي   ،ة  كيفي   ة قيم  يأخذ عد  الذي ر الثاني والمتغي  

 ب من روسيا ...الخ. تجاه أمريكا، متقر  

 يال تسّم قددناها. )حّد ة اليتعرب الفرتة الزمنّي ررين يتغّيمن هذين املتغّي كلٌّف

هذا التحديد يساعد  كّن، لراٍتات باعتبارها متغّيرة املتغّياألحباث الكيفّيمجيع 
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ا سيستخدم البحث حينه ألّن أفضل، تعيني ما يريد الباحث أن يدرسه بشكٍليف 

رات وغري ؤّشن تصميم فئات/ مفاهيم وحتديد املممنا عنها األدوات اليت تكّل كّل

  .ذلك(

 ؟ العلقةة هذه ما مدى قوّ 

قة مبثال جنس عّلا لنفرتض القيم املت، مثًل(42)اتربني املتغّي العالقةة تتفاوت قّو

 املوظفني واألوراق املنجزة كالتالي:

 الخامسة الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  سة المؤس  

نسبة 

الذكور 

 ةالمئوي  

61%  31%  21% 11% 5% 

األوراق 

 المنجزة 

فئة أولى 

من  )أقل  

111 ) 

فئة أولى 

من  )أقل  

111 ) 

فئة ثالثة 

 311)بين 

 (511و 

فئة ثانية 

 111بين )

 (311و 

فئة ثانية 

 111)بين 

  (311و 

 ا. بالشكل الذي كان عليه سابق  ا ليس قويًّ  االرتباطهنا 

 )وفق مقياس   (%91إلى  %11)ما من  مستقل    ر  متغي   أن ترتفع قيمة فيمكن مثال  

)وفق المقياس  (%41إلى  %21)ر التابع تنتقل فقط من لكن قيمة المتغي   ،ما(

حدث بين ر الذي يالتغي   مقدارهي  العالقةة بينهما. فقو   ذاته(، فتكون العالقة ضعيفة  

 والتابع.  رين المستقل   المتغي  

يف  خمتصٍر ٍل، سنذكرها بشكاالرتباطهذه  ةقّوحلساب  ٌةإحصائّي هناك طرٌق

 فقرة اإلحصاء. 

 :العلقةاتجاه 

لتابع، أو كّلما زاد ا املتغّير زاد قّلر املستما نقص املتغّيكّل : negative سلبيٌّ  -أ 

                                                           
46- Porta ,Dnatella Della & Keating, Michael,…. Ibid P 251.  
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  املتغّير املستقّل نقص املتغّير التابع.

ابع، أو كّلما غّير التاملتزاد  ّلاملتغّير املستقما زاد كّل : positive إيجابيٌّ  -ب

  بع.نقص املتغّير املستقّل نقص املتغّير التا

ّيرات احلاصلة يف ستقلِّ والتابع، حتّددها التغاستنتاج: إن العالقة بني املتغّيرين، امل

 املتغّير املستقلِّ دوًما.
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 ة السببّي

 صحّققه؛أن  باحٍث الذي صحاول أيُّ لبحث العلمّيا ركًنا أساسيًّا يفة السببّي تعدُّ

 لظاهرة اليت يدرسها. ل ة تفسرٍيأقصى إمكانّي الباحث وصل إىل ة تعين أّنفالسببّي

ر ب املتغّييسّب املستقلَّ راملتغّي السابقة أّن هل تعين العالقة اليت وصفناها يف األمثلة

 التابع؟ 

 على اإلطالق.  ،ال

ر يف التغّي على ترافٍق ٌرّشا مؤه، إّندائًماة لسببّيرين ال تعين االعالقة بني متغّي إّن

 ة شروٍطتاج إىل عّدمن العالقة، وإثباتها صح ٌةاّصخ ة فهي حالٌةا السببّيبينهما، أّم

   املتغّيرين(.)زائدة على إثبات العالقة بني ٍةإضافّي

أشكال  من خاصٍّ ة كشكٍلسببّيد معنى الهناك مخسة افرتاضات حتّد

 (:47العالقة)

:  Generalization and regularity  االّطراد والتعميم -1

 شابهٍةم ٍةلّيأّو شروٍط أيِّ ب )ع( يفه جيب أن يسّبإّنف ،ب )ع()س( يسّب عندما نقول إّن

أن وجد )س( يف  د، ومبجّربينهما القةللشروط اليت جرت فيها الدراسة وأثبتت الع

 ة سيكون )ع(. لّيهذه الشروط األّو

 وأّي مكاٍن )ع( يف أّي با، فـ )س( ال يسّبجدًّ يٌّة حمورلّيمفهوم الشروط األّو إّن

 Frame( 48فهوم شروط اإلطار)ن نستعري من كارل بوبر مأ. ميكن زماٍن

Conditions  ة لسببّيا العالقة اافق دائًمللتعبري عن جمموع الشروط اليت تر

م أكثر من العلو ةتها يف العلوم االجتماعّيّينة، وتكتسب شروط اإلطار أهّماملعّي

                                                           
47- Ibid.   

 
 .بوبر، كارل ، منطق الكشف العلمي، مرجع سابق -47
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  أكرب. بشكٍل ةا يف العالقة السببّيًرؤّثا مدوًر ؤّديها تة، ألّنالطبيعّي

  :مثًل 

 صحيحة   ة قد تكونهذه العالقة السببي   ب الثورة، فإن  الفقر الشديد يسب   إن   :إذا قلنا

كي تصبح هناك ثورة.  وحسب، وال يكفي أن يكون هناك فقر   نة  معي   ضمن شروط  

 ة على الشكل التالي:لي  و  ويمكن أن تكون الشروط األ

 .كبير طبقيٌّ  تفاوت   -1

 .ةثوري   ة  سياسي   وجود حركة   -2

 .استبداد النظام الحاكم -3

    reliability and replicabilityقابليّة التكرارالثبات و -2

ة اليت ّيق مطلب املوضوعه صحّقكّنق هذا االفرتاض باالفرتاض السابق، ليتعّل

ر )س( يف شروط اإلطار ملتغّيق اآخر يطّب باحٍث أيَّ وهو يعين أّن ؛امنا عنها سابًقتكّل

 ر )ع(. ه صحصل على املتغّيفإّن

ة، شف العالقة السببّيالذي اكت الباحَث عين أّنة إعادة اإلنتاج تمفهوم إمكانّي إّن

قة اليت حتدث خر أن خيتربها من جديد، والعالآ باحٍث حها حبيث ميكن أليِّوّض

 ن غري قابلٍةأن يكشف عنها، تكو ،دفًةاصم ،ما واستطاع باحٌث واحدًة ًةمّر

 ة بالضرورة. بّيغري سب من ثمَّو ،إلعادة اإلنتاج

   validity الصدق  -3

آخر  اًروليس متغّي ،ر )ع(غّياملت ؤّثر يفي الذيذاته ر )س( هو باملتغّي يعين الصدق أّن

  .ا مل يلحظه الباحث)َس( خمفيًّ

 يف قًةحقي يؤّثر ما هو تغّيرامل وهذا( َس) الباحث لحظهي مل متغّيًرا هناك أنَّ لنفرتض

(. س) املستقّل املتغّير مع رهظهو يف دائًما يرتافق( َس) أّن وصحدث ،(ع) التابع املتغّير

 ،(ع) التابع املتغّير يف ٍرمؤّث كمتغّيٍر فقط( س) قّلاملست املتغّير الباحث حّدد فإذا
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 –( ع) يف يؤّثر ما هو( َس) آخر متغّيًرا هناك نَّأل صادٍق، غري التحديد هذا فإنَّ

 افإذ(. َس) للمتغّير امرافًق عرًضا إّلا( س) يسل وبالتالي –( س) مع يرتافق لكّنه

( س) إلغاء مع سيتأّثر( ع) أنَّ لنا يربهن أن اعواستط نباهًة أكثر آخر باحٌث جاء

 املستقّل املتغّير يسل( س) أّن لنا سيظهر ّنهفإ نفسها، احمليطة الشروط وبقاء

 يف ريالتأث فإنَّ( َس) الباحث ألغى ولو(. َس) املتغّير وإّنما ،(ع) يف تأثريه يف الصادق

 .سيختفي( ع)

د إن كانت ، والتأّكر )س(ملتغّياما يوجب على الباحث، لضمان "الصدق"، عزل 

ر املتغّيٌر هو ّث؛ فإن حصلت فيكون هناك مؤ)ع( راملتغّيقد حصلت متغّيراٌت على 

د الذي يؤّثر يف الوحي )س( هو ان أنَّ، عليه العمل على اكتشافه وعزله لضم)َس(

 ر )ع(.املتغّي

  predictionؤ التنبّ  -4

طيع الباحث أن ة، إذا وجد السبب )س( يستلّيمن الشروط األّو ٍنمعّي أي يف إطاٍر

  .دًةة فائو أكثر عناصر السببّيه ؤ. والتنّبدٍةحمّد ٍةنّيزم أ بظهور )ع( خالل فرتٍةيتنّب

   parsimonyاألدنى  الحدّ  -5

 ر )ع( ضمن شروط إطاٍرتغّياملب س(، )َس(، )سً ( تسّب) راٍتمتغّي ةثالث إّن :إذا قلنا

نتيجة ذاتها، أي ظهر ت الب )سً ( وظّلاملسّب ما أن يلغي دة، واستطاع باحٌثحمّد

 . اا أبًدًب)سً ( مسّب )ع( بوجود )س( و )َس( فقط، حينها ال يكون

ب النتيجة هي اليت تسّب العناصر ن ننتبه إىل أنَّجيب أ ،ةد عالقة سببّيعندما حنّد

نها لن تظهر م واحٌد ة، إذا نقص عنصٌراألدنى الالزم لظهور هذه النتيج احلدُّ

 النتيجة. 
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 . (49)لم االجتماعة يف عة تطبيق السببّييقودنا االفرتاض اخلامس واألخري إىل مشكل

 كبرٌي كن أن يوجد عدٌدا، لذلك ميا فيزيائيًّيًّا طبيعليس حدًث احلدث االجتماعّي

ليت يصعب حصرها من الشروط ا كبرٍي ىل عدٍدإ من التفسريات املمكنة، إضافًة

 نٍةمعّي حدوث نتيجٍة و عدمأر يف حدوث ؤّثتليت دها وايف "شروط إطار" نتيجة تعّق

ما، جيب أن  ٍةجتماعّيا يف ظاهرٍة أسباٍب نم عّللذلك حني نتك ؛رغم وجود السبب

 أو أسباٍب ة، ال عن سبٍببن البواعث أو العوامل املسّبم م عن منظومٍةنا نتكّلنعلم أّن

 . ٍةقطعّي

" من السبب الذي أخّف" ا بنوٍعيعطي انطباًع ،ةبومصطلح البواعث أو العوامل املسّب

)س(  إنّ  :في علم االجتماع أن نقولا لذا ليس دقيقً  ؛ة والصرامةصحيل إىل الدّق

للظهور في الواقع،  ةً )س( يجعل )ع( أكثر قابليّ  إنّ  :ب )ع(، بل يجب القوليسبّ 

 مقارنة بغيره من النتائج والظواهر المحتملة. 

 : مثًل 

رة أكثر الثوحدوث ، بل الفقر يجعل ما شروط إطار   ضمنا للثورة ليس الفقر سبب  

ة ال الي  الليبروكذلك  ديموقراطي   سلمي   على سبيل المثال.حدوث تغي ر  من  احتماال  

 ها تزيد من احتمال ذلك علىة التعبير، لكن  ي  وسائل اإلعالم وحر  عدد ب زيادة تسب  

 أخرى، وقس على ذلك. محتملة   حساب نتائج  

 : ا يمكننا صياغة ما يلي للتعبير عن الفكرة السابقةمنطقي  

ن العوامل املتشابكة م ، ضمن جمموعٍةنٍةمعّي ٍةماعّياجت حتدث النتيجة يف ظاهرٍة

 أو منظومًة رّكًبامد كن للباحث أن صحّدميحيث اليت يصعب فصلها عن بعضها؛ 

ملها إىل ظهور ي يف جمن الشروط اليت تؤّدم من العوامل والبواعث مع جمموعٍة

يس األسباب ول المرّكبب النتيجة هو هذا ما يسبّ  إنّ  ب النتيجة.النتيجة؛ أي تسّب

 ّبب النتيجة خارج هذا)أي هذه األسباب الكامنة ال تسوحدها  الكامنة ضمنه

                                                           
49- Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael,… Ibid P 96.  
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هو  املرّكبذا من هذه األسباب ضمن ه ٍبمسّب أو عامٍل سبٍب كلَّ . إّناملرّكب(

غري زائد )كما  نصٌرهو عمن َثمَّ لنتيجة، وه غري كاٍف حلدوث الكّن ،الزٌم عنصٌر

وي هذه العوامل أو املنظومة اليت حت املرّكب، اأّمقلنا يف االفرتاض اخلامس(. 

    دوث النتيجة.حل كاٍف هلكّن غير الزم   عنصرٌ  وفه ،بةاملسّب

ال ميكن االستغناء  ّنهنعين أ "،غري كاٍف الزٌم عنصٌر"ا هو عنصًر عندما نقول إّن

 نصر"الع قولنا إنَّا أّم -ه غري زائٍدكافئ قولنا إّنوهو ي - ا حلدوث النتيجةعنه أبًد

ق ى من املمكن أن حتّقأخر عناصَرة من عّد نصٌرع فيعين هذا أّنه "،غري الزم كاٍف

  غين عنه.  ث النتيجة إن توّفر وجود ما يميكن االستغناء عنه حلدوالنتيجة، أي 

 لعنصر )ح(.  بٌةسّبم ا:  )س( و )ع( و )ص( هي عوامُلمثًل

، ا كي يظهر )ح(تغناء عنها أبًد ميكن االسال الزمٌة عناصُرهي )س( )ع( )ص( 

 مُلها عواّنأنعلن  وحني استطعنا أن)ح(. على إنتاج  وحدها غير قادرة   هالكّن

الذي أنتج )ح(، و ه ،من العوامل والشروط مرّكٍبها كانت ضمن فألّن ؛بٌةمسّب

ب )ح( العناصر )س( )ع( )ص( ويسّب آخر صحوي هذه مرّكًباوميكن أن جند 

 ل. األّو املرّكبوخيتلف عن 

 ألّن املرّكب،وليس  بةاملسّب هي العوامُل ،هذه العناصر )س( )ع( )ص( إّن :نقول

 األدنى.  حلّدق االفرتاض اخلامس: اال صحّق املرّكب

 ما: ثورة، ا لظاهرٍةبًبد سحني نريد أن حنّد يداحلذر الشدهذا الفهم يساعدنا على 

ما  قةً عل كيف نثبت أنّ  ة،عملّي طوٍةاستبداد، إرهاب وغريها. اآلن سننتقل إىل خ

 ؟ (ط  مبسّ  )بشكل   ةٌ سببيّ  هي علقةٌ 

 .إثبات التغاير(  1

  (.51)اقع قبل النتيجة دائًمب يالعامل املسّب أي إّن: الترتيب الزمنيّ ( 2

                                                           
 (.114 -113ص ) -ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق، ص -12
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، ابٍل للعكسقر احلاصل غري تغّيال : أي إثبات أّنمعكوسة  ة غير العلقة السببيّ ( 3

ا ّمر التابع، أيف املتغّي رٍيي إىل حدوث تغير يؤّدني يتغّيح تقلَّر املساملتغّي مبعنى أّن

ا ا جيب أّلًع. )طبر املستقّل املتغّييف ٍرتغّي ىل أيِّإي ّدؤ ير التابع اليف املتغّي ٍرحصول تغّي

ر  صحصل يف املتغّير التابع إذا مليف املتغّي ٌرن صحدث تغّيأ يكون هناك إمكاٌن

 (. املستقّل

سات اليت تعتمد التجربة، ا يف إطار الدراإّل ثاليٍّم ق بشكٍلروط ال تتحّقهذه الش إّن

بة سّبة نتيجة تشابك العوامل املوهو ما يصعب تطبيقه يف العلوم االجتماعّي

مة تساعد متقّد ًةإحصائّي اهناك طرًق وصعوبة فصلها عن بعضها، لكّن ،والشروط

 (. 50ا)ًقإىل ذلك الح ، وسنعودنٍةعّيم ٍةسببّي وجود عالقٍة إثباتيف 

  وحدة التحليل

بغية إحصائه  ،رصده يف الواقع سيتمُّ العنصر األصغر الذيهي وحدة التحليل 

 . كّميًّا

 : مثًل 

 ة: وحدة التحليل هي الطالب.في المدارس السوري   ب السياسي   جاه الطال  عن ات   بحث  

 هي المدرسة.في سوريا: وحدة التحليل  جاه المدارس السياسي  عن ات   بحث  

ة: وحدة التحليل الجملة ين في الثورة السوري  عن طبيعة خطاب اإلسالمي   بحث  

 .خطاب   الواردة في كل   

وميل السجين للعنف: وحدة  عن العالقة بين طول فترة السجن السياسي   بحث  

 التحليل السجين.

ن مودرجة القسوة في السجن  في العالقة بين طول فترة السجن السياسي   بحث  

 سة االعتقال أو المعتقل( حيث معاملة السجناء: وحدة التحليل هي السجن )مؤس  

                                                           
إن الشرح السابق عن السببية يتفق مع رأي كارل بوبر في كتابه منطق البحث العلمي )مرجع سابق، في الفقرة رقم  -11

ترجمة اإلنكليزية لكتابه(، فحسب بوبر: ال يمكن الكالم عن سبب يؤدي إلى نتيجة، وإنما يجب ( من ال31(، ص )11)
الكالم عن قضية عامة )مثل قضية من نظرية( + شروط أولية تتعلق بهذه القضية، بحيث نستطيع أن نشتق قضية ما 

 شتقة هي تحصيل حاصل. جزئية يمكن اختبارها في الواقع لنرى إن كانت تتحقق أم ال، وهذه القضية الم
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ة: وحدة التحليل هي ة في الثورة السوري  في درجة مشاركة المدن السوري   بحث  

 المدينة.

في جنس/ انتماء/ مكان والدة المعتقلين في سجون نظام األسد في سوريا:  بحث  

 وحدة التحليل هي المعتقل. 

 ا دواليك. وهكذ

 ملثال الذي أوردناه:ل يف النتأّم . البحثد وحدة التحليل قبل البدء يفجيب أن حنّد

جاه املدرسة عن اّت اٍنث يف املدارس، وحبٌث سياسيِّاب الجاه الطّلعن اّت ُلأّو حبٌث

التحليل يف البحث  ا وحدةل هي الطالب، أّم؛ وحدة التحليل يف البحث األّوالسياسّي

اب يف عظم الطّلم تفيد يف أّن ،يف البحث الثاني هي املدرسة. إذا وصلنا إىل نتيجٍة

نتيجة  ول إّن، هل ميكن أن نقالسياسيِّ ة مييلون إىل اإلسالماملدارس السورّي

د ؟ قىل اإلسالم السياسّية إمتيل املدراس السورّي أي ،البحث الثاني هي األمر ذاته

ن من س يف النهاية تتكّواملدار ب نعم، باعتبار أّناجلوا وهلة األوىل أّنيبدو من ال

ب اجلوا اه املدرسة، لكنَّجيعين بالضرورة قياس اّتاب سجاه الطّلابها، وقياس اّتطّل

 ال.  :هو

 (0111)من  نًةا عّينا أخذنل نفرض أّناألّو ففي البحث ؛لذلك ة أسباٍبهناك عّد

ا هو اب عموًمميل الطّل إّن :ا نقولنا، فإّنإسالميًّ ٍبطال (811)وكان ميل  ،طالٍب

 أردنا أن ثّم ،إسالميٌّ ااملدارس ميلها عموًم ا أّنرنثم قّرّي، حنو اإلسالم السياس

 ،ب عن ميوهلماوسألنا الطّل ،مدرسٍة (011)ن م نًةمن ذلك، فأخذنا عّي َدنتأّك

أي ]  يلها السياسّيعلى م ٍركمؤّش مدرسٍة اب يف كلِّط ميول الطّلوأخذنا متوّس

( 311)و  اميًّمنهم إسال شخٍص (711)، وكان طالٍب (0111)إذا كان يف املدرسة 

 (011)ه من أصل قد جند أّن [هة التوّجدرسة إسالمّيامل نقول إّن ،غري إسالميٍّ شخٍص

غري  اٍهجذات اّت مدرسًة (51)و ميٍّإسال جاٍهذات اّت مدرسًة (51)هناك  ،مدرسٍة

ر هذا فّسلألوىل، فكيف ميكن أن ن الفٍةخم أي سنصل إىل نتيجٍة ،إسالميٍّ
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 االختالف؟

 برٍيك عني على عدٍدب موّزا، سيكون الطّلطالٍب (0111)من  نًةعندما أخذنا عّي

 (511)ة، فإذا كان هناك نللمدرسة يف هذه العّي اوحنن ال نولي اهتماًم ،من املدارس

 ٍهوّجذات ت مدرسًة (651)فقد يكون هناك  –حيث جنري حبثنا–يف الدولة  مدرسٍة

ه ذات التوّجاملدرسة  تلك ا أّن، إّلالميٍّغري إس ٍهذات توّج مدرسًة (651)و ،إسالميٍّ

ه غري ات التوّجاملدارس ذقياًسا بـاب ّلا أكرب من الطحتتوي عدًد اإلسالمّي

ملدراس ذاتها. إىل ا َءهمزمالي امليل املتشابه واب من ذ، حيث جيذب الطّلاإلسالمّي

 بحثني.ر االختالف بني نتائج الوهذا ما يفّس

قال يف التعميم من ب االنتاملدرسة، ويسّب أصغر من وحدة وحدة الطالب هي وحدٌة

من  ا االنتقاُلّم. أ اخلطأ الفرديِّالوحدة الصغرى إىل الوحدة الكربى وقوعنا يف

 (.56)أ اإليكولوجّيخلطايف ب وقوعنا فيسّب ،الوحدة األكرب إىل الوحدة األصغر

 

  

                                                           
 .(04ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق، ص ) -12
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  ة البحثنوعّي اجملتمع اإلحصائّي

يد وحدة التحليل لذي تقع فيه وحدات التحليل، وحتدا هو اجملاُل اجملتمع اإلحصائّي

 .ب حتديد اجملتمع اإلحصائيِّيتطّل

 :مثًل 

ب طال   : المجتمع اإلحصائي  هم الديني  ئة وانتماب المرحلة الثانوي  دراسة عن طال   

، مان  ز وفي أي    مكان   د في أي   ن نحد  أال يكفي، يجب  ة. هذا التحديد  لة الثانوي  المرح

 ةرس الثانوي  اة في المد: طالب المرحلة الثانوي  فيصبح المجتمع اإلحصائي  

 . (2116)الموجودة في محافظة دمشق في عام 

ة انوي  رس الثاة في المدب المرحلة الثانوي  طال   عن مختلف   إحصائيٌّ  وهو مجتمع  

ة في ب المرحلة الثانوي  طال   عن ومختلف   (،2116)الموجودة في سوريا في عام 

 ، وهكذا دواليك. (2116)ة في سوريا في عام ة الخاص  المدارس الثانوي  

ن م نتائج البحث في كّل   أنّ  ه من البديهيّ  أنّ نفسه، إالّ هو سؤال البحث  ورغم أنّ 

 تتناقض.  ة ستختلف وقدهذه المجتمعات اإلحصائيّ 

 أمثلة أخرى:

 ةة: مجتمع البحث هو المدارس الثانوي  في المدارس الثانوي   دراسة عن االتجاه الديني  

 . (2116)ة في دمشق في عام ة والعام  الخاص  

 . (2116)ة في سوريا في عام ة الخاص  رس الثانوي  اأو هو المد

المعارض:  في خطاب االئتالف السوري   عن المحتوى الديموقراطي   دراسة  

هو جميع الكلمات المتلفزة والنصوص المكتوبة والبيانات  المجتمع اإلحصائي  

والمنشورة باللغة  (2116و 2112)بين عامي  الصادرة عن االئتالف السوري  

 ة. العربي  

ته مجيع وحدات سارأن يتناول بد باحٍثطرح: هل ميكن لالسؤال الذي ُي لكنَّ
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 ا ال.؟ طبًعاجملتمع اإلحصائّي

ر عن خصائصه يعّب من اجملتمع اإلحصائيِّ هي جزٌءو ،نةذلك يلجأ الباحث إىل العّيل

الباحث من  م النتائج اليت صحصل عليهاأقرب ما ميكن إىل التطابق، وتعّم بشكٍل

 . نة على اجملتمع اإلحصائّيدراسته للعّي

 نة البحث:عيّ 

 عنها: كمثال  

ة في محافظة دمشق في ارس الخاص  ة في المدب الثانوي  : طال  المجتمع اإلحصائي  

وسيكون من المستحيل  ،طالب (111111)؛ عدد هؤالء الطالب (2116)عام 

على سبيل المثال، والنتائج  طالب   (1111)من  نة  ا، لذلك نختار عي  دراستهم جميع  

 . مها على المجتمع اإلحصائي  ب األلف نعم  التي نحصل عليها من هؤالء الطال  

، ع اإلحصائّيصفات اجملتم نة كلَّعّيب أن ختتزل هذه المها جيلكن كي نعّم

بعضها يف الكثري  نات، اليت ختتلف عناع العّيمن أنو ولتحقيق ذلك هناك جمموعٌة

 ميم:ة التعإمكانّيمن ثمَّ و ،(لها للمجتمع اإلحصائّية متثية )قّومن الصفات ومن القّو

تمع احية متثيلها خلصائص اجملن من ضعيفٌة نٌةوهي عّي: ةحتماليّ ا نة اللالعيّ ( 1

بحث، ومع هذا ا لتعميم نتائج الها كثرًيال ميكن االعتماد عليلذا  ؛اإلحصائّي

ضمن  ستكشايفٍّا خدامها، مثل إجراء حبٍثجيب علينا است كثريٌة فهناك حاالٌت

نستخدمها كذلك  حوله الكثري من املعلومات. وقد ر، ال تتوّفوشائٍك غائٍم موضوٍع

؛ على تمع اإلحصائّيمن اجمل ٍةاحتمالّي نٍةّيعمل نتمّكن من احلصول على يف حال 

ا أن نأخذ ميكن إّل ال ،راتملدمين املخّد اسبيل املثال حني نريد أن جنري استبياًن

أنفسهم بها،  حصائّية اليت صحيط أفراد اجملتمع اإلّي، بسبب السّرٍةغري احتمالّي نًةعّي

 ًةاحتمالّي نًةعّي ة، إذ ال ميكن للباحث أن يأخذسورّيواألمر ذاته يف حال احلرب ال

ستخدم هذا النوع من ُيدة. وأكثر ما املعّق ةما، نتيجة الظروف األمنّي من جمتمٍع
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 ة. نات يف البحوث الكيفّيالعّي

 (:53)اٍلة أشكنات عّدهلذا النوع من العّي

 ٍعنة على تنّوّيحيث حتتوي هذه الع:  Heterogeneous العيّنة غير المتجانسة -أ 

 .حصائّير عن اجملتمع اإلواليت تعّب ،يف الصفات اليت حتتويها أعظميٍّ

من  ٍقّيض حيث حتتوي على نطاٍق: Homogeneous العيّنة المتجانسة -ب

  لرتكيز على هذه اخلواص.ع، وتكون بهدف االصفات قليلة التنّو

من  برٍيك توي على عدٍدحتو ،اجدًّ دًةتكون معّق: Intensityنة الكثيفة العيّ  -ج

   دة.الصفات والعالقات املعّق

 (0111)ا من ًنمكّو : إذا كان اجملتمع اإلحصائيNormalُّ العيّنة السويّة -ء

ضمن هذا –ليت يأخذها الباحث نة االعّي ، فإّنطفٍل (611)أنثى و (0111)و ذكٍر

الباحث أن  صحرفي ،ب يف اجملتمع اإلحصائيِّر عن هذا التناسجيب أن تعّب  –النوع

يقابلهم فيحاول أن ا األطفال الذين سإلناث، أّما من الرجال واا متساوًييقابل عدًد

 . يكونوا ُعشر العدد الكلّي

إذا كان :  Stratified purposive sampleة ة القصديّ نة الطبقيّ العيّ  -هـ 

 نًةعّي ويأخذ طبقاٍت ةه يقسمه إىل عّدب، فإّنّكمر إحصائيٍّ الباحث أمام جمتمٍع

 . طبقٍة من كلِّ

  :مثًل 

ة دي  نة القصة. العي  هو عصابة المافيا في إحدى المدن السوري   المجتمع اإلحصائي  

 ة تكون كالتالي:الطبقي  

                                                           
53- Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice, SAGE Publication, 2003 

P78.  
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ة، طبقة األفراد الضعفاء الذين يظهرون في الواجهة طبقة الرجال مجهولي الهوي  

ابل ما يحاول الباحث أن يق، حيث ار التابعين لهذه العصابة، طبقة التج  ككبش فداء  

 يستطيع من هؤالء األفراد. 

لى ع والباحث خيتارها بناًء ،ٍةنة غري احتمالّيلعّيا أّن ة تعينمالحظة: كلمة القصدّي

  مبا خيدم هدف حبثه. تقديره الشخصيِّ

 لحبيث تشّك ،لباحثها ارخيتا نٌةهي عّي : Critical caseنة الحرجة العيّ  -و

احث صحاول الب ًةاجتماعّي ًةأو فرضّي نًةمعّي ًةنظرّي داالت اليت تهّداحل )أو تتألف من(

  حلرجة أم ال.يف هذه احلالة ا انت صاحلًةكإذا ما  مضمونها ومعرفة اختبار

ناء بمن أجل  ،نةلعّيا خيتار الباحثحيث : Theoretical  ة نة النظريّ العيّ  -ز

 .  (54)رةة اجملذرّيمبا يدعى النظ وهي ترتبط ؛به خاصٍّ نظريٍّ إطاٍر

ته أن نيقابله ضمن عّي خٍصش حيث يطلب الباحث من كلِّ نة كرة الثلج:عيّ  -ح

عن  مثل دراسٍة ةة يف احلاالت اخلاّصلّيآخر. جتري هذه العم هه حنو شخٍصيوّج

  آخر. لى جمرٍمه عأن يدلَّ جمرٍم لِّين، فيطلب الباحث من كاجملرمني الفاّر

 :ات ثلثة اروطنق هذه العيّ يجب أن تحقّ 

 . اجملتمع اإلحصائّييف ها موجودٌةالباحث أّن عي مجيع الصفات اليت يتوّقتغّط -0

 حتوز على منٍط ًةنها، حبيث ال خيتار الباحث عّيييف الصفات اليت تغّط عٌةمتنّو -6

ل اجملتمع ال متّث ي إىل نتائَجذلك يؤّد ألّن ،من الصفات ٍقضّي أو جماٍل واحٍد

 ذي يدرسه الباحث. ال اإلحصائّي

وما هو األساس )أي  نة،اذا اختار هذه العّيمل على الباحث أن يذكر بوضوٍح -3

                                                           
 بالتعامل مع مفردات واقعيةوهي أسلوب بحثي استقرائي، يقوم الباحث فيه   grounded theoryالنظرية المجذرة  - 14

منطلقًا من حدسه ومسلمات أولية ال من نظريات بداعي تحفيز اإلبداع، ألن االنطالق من المفردات الواقعية ذاتها، وليس 
من مفردات ذات مضمون نظري، يزيد احتمال إبداع نظريات جديدة وفق أسلوب النظرية المجذرة، إذًا، هي أسلوب 

 كمية.  –ولى، لكن من الممكن أن تكون كيفية كيفي في البحث بدرجة أ
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كن عن اجملتمع ر أكثر ما مينة، اليت تعّبجيب أن حتوزه هذه العّي ذيالصفات( ال

 .  اإلحصائّي

ح ، ومتنًةوقّيوهي أكثر موث ة:نات االحتماليّ نات هو العيّ النوع الثاني من العيّ ( 2

مها يف جمال ال ميكن استخداو ،التعميم ةأكرب من حيث إمكانّي ًةالبحث قّو

 ة. األحباث الكيفّي

 أنواعها: 

 بغضِّ ،لتمثيلل متساويٌة ( فرصٌة55)مفردٍة لكّل ة البسيطة:نة العشوائيّ العيّ  -أ

أو أن  الالحقة. مثل رمي الزهر، النظر عن حاالت السحب األخرى، السابقة أو

، ثم نسحب ها يف وعاٍءونضع ٍةورقّي ى قصاصاٍتنة علمن العّي شخاٍصأ اءمسأنكتب 

ود السحب ليه بعد تسجيل اسم الشخص، ونعامن الوعاء ونعيدها إ ا ورقًةعشوائيًّ

 من جديد. 

 على )عدد( إلحصائّيم )عدد( اجملتمع انقّس ة المنتظمة:نة العشوائيّ العيّ  -ب

  لدينا بشكٍلم خنلط املفردات اليت. ثxنة، القيمة اليت حنصل عليها هي العّي

، ثم xوالقيمة  (0)بني الرتتيب  حمصورًة ، وخنتار ال على التعيني مفردًةعشوائيٍّ

ل . على سبيل املثا xردة املسحوبة مسافة أخرى تبعد عن املف ر سحب مفردٍةنكّر

 ددهمما، وع يف مدينٍة (س)ة العاشر من ثانوّي فِّاب الص: طّلإحصائيٌّ هناك جمتمٌع

، (61)جمها ح نًة؛ نريد عّي(611إىل  0)ا من رقًم طالٍب ، نعطي لكلِّ( طالٍب611)

لرقم ، ثم نسحب ا(7)، ليكن (01و  0)ا بني خنتار رقًم (،01=  61على 611)م نقّس

 (01)م التالي على مسافة الرق مَّومن َث (،07)أي الرقم  (01)الذي يقع بعده مبسافة 

ب الذين حصلوا على ا، وهم الطّلطالًبا (61)على  وهكذا حتى حنصل (67)أي 

 اخل.  (67 – 07 – 7)األرقام: 

                                                           
 "المفردة" هي العنصر من العينة، مثاًل الطالب هو مفردة في عينة البحث.  -11
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ا قبل نة عشوائيًّّيلى الباحث أن ينتبه إىل خلط العجيب ع ،ناتيف هذا النوع من العّي

 أن يبدأ. 

نستخدم  ،ثيل اجملتمع اإلحصائّية يف متلزيادة الدّق ة:ة العشوائيّ نة الطبقيّ العيّ  -ج

 بشكٍل ري متجانٍسغ  يكون اجملتمع اإلحصائّية. حنية العشوائّيطبقّينة الالعّي

 طبقٍة نفسها، وكّلب متجانسٌة طبقٍة كلُّ ،لذا نقوم بتقسيمه إىل طبقاٍت ؛كبرٍي

. على األصلّي كان حلجمها يف اجملتمع اإلحصائّيقدر اإلم دقيقًة متلك نسبة متثيٍل

اب إىل ا، نقسم الطّلم اب مدرسٍةو طّله ئّيإذا كان اجملتمع اإلحصا ،سبيل املثال

 (611)ك ر والبكالوريا. إذا كان هناالعاشر، احلادي عش : الصّفطبقاٍت (3)

 ن كلِّم ًةعشوائّي ًةنبكالوريا؛ خنتار عّي (011)حادي عشر،  (051)طالب عاشر، 

. ع اإلحصائّيا عن حجم الطبقة يف اجملتمًرحبيث يكون حجمها معّب، )طبقة( صفٍّ

، (05)، احلادي عشر: (61)العاشر:  نة من صفِّيكون عدد أفراد العّيلذا 

 . (01)والبكالوريا: 

ا أمام ة. إذا كّندة ذات املراحل املتعّدنا العّيى أحياًنوتسّم ة:نة العنقوديّ العيّ  -ء

اب هو طّل اإلحصائّي جمتمعنا يقة. لنفرتض أّنا، نعتمد هذه الطرجدًّ كبرٍي جمتمٍع

من هذا اجملتمع  ًةنا، سيكون من الصعب أن نأخذ عّيهة يف سوريا كّلوّياملرحلة الثان

مدارس؛ لل لًةممثِّ نًةا عّيًلخنتار أّو ،دأ بالتدريجباألساليب السابقة؛ لذا نب اإلحصائيِّ

)أو  بسيطًة ًةعشوائّي نًةا عّييف سوريا، خنتار منه مدرسٍة (0111)ليكن لدينا 

 ملدارسهذه ا حتتوي ،مدرسًة (51)مها: جة( وليكن حمنتظمة أو حتى طبقّي

)أو  بسيطًة ًةّيعشوائ نًةالصفوف عّي ؛ خنتار من هذهثانويٍّ صفٍّ (0111) اخلمسون

ون ، وحتتوي هذه الصفوف اخلمس(011)ة( وليكن حجمها: منتظمة أو طبقّي

ة( وليكن مة أو طبقّي)أو منتظ بسيطًة ًةشوائّيع نًة، خنتار منهم عّيطالٍب (4111)

 .ةنة حبثنا النهائّيلتكون عّي (411)جمها: ح
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  نات.عن هذه العّي موجٌز هذا شرٌح

ب القدرة على ها تتطّلّنأل ،ة البسيطةات العشوائّيننات هي العّيأصعب أنواع العّي إّن

أن يعتمد على  للباحث املبتدئ ميكنلذلك  ،استخدام جدول التكرار العشوائّي

 الطبقات من األنواع األخرى.

 ؟ ةنة االحتمالّيبلغ حجم العّيكم ي

باحث، ومن املعلوم سؤال، ويعود تقدير احلجم إىل الهذا ال نع نهائيٌّ ال يوجد جواٌب

 د متثيلها للمجتمع.  زا ،نةما زاد حجم العّيه كّلأّن

 أدوات جمع البيانات 

 كيف جنمع البيانات من أرض الواقع؟ 

ما هي لسؤال التالي: يربز ا، هجّيٍةفّيٍة ومنمن خطواٍت معر ما سبق كلِّشرح بعد 

 اليت نريدها يف حبثنا؟ مجع البياناتاملساعدة على الوسائل 

 ليكن لدينا البحث التالي:

 . ةدي  ة والميل نحو التعدّ العلقة بين الموقف من الثورة السوريّ 

 ة: الموقف من الثورة السوري  ر المستقلّ المتغيّ 

  .أم معارض   للنظام د  مؤي   -1        راته:مؤاّ 

   .حالموقف من التسل   -2  

  .الموقف من المقاتلين األجانب -3  

 نوع المشاركات التي قام بها الشخص نحو الثورة.  -4  

 ةدي  الميل نحو التعد   ر التابع:المتغيّ 

 .ةالموقف من الديموقراطي   -1  راته:مؤاّ 

 .ةالموقف من العلماني   -2  

 إلى دين.  ال من دين  ة االنتقالموقف من حري   -3  

 :مثل ة أدوات  رات، نلجأ إلى عد  قة بهذه المؤش  لجمع البيانات المتعل  

ر عب  ، حيث يرات إلى أسئلة  تحويل هذه المؤش   ا: يتم  االستبيان وهو األكثر شيوع  

 :ةباألسئلة التالي ر المستقل  بالمتغي   ل الخاص  ر األو  عن المؤش  

د/ معارض/ من هذه األجوبة: مؤي   م باختيار واحد  من النظا د موقفك العام  حد   -1
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  )محايد(. حيادي  

ا يلي عن هذا السؤال: هل تعتبر مم  رد ا على السؤال التالي ا ا واحد  اختر جواب   -2

 بـ:عن طريق  السالم سيحل   أن  

  .إعدام الرئيس

  .محاكمة النظام

  .مصالحة بين الطرفين

 وهكذا ... 

 نة، ويطلبلى مفردات العّي( ععرب شبكة "اإلنرتنت"أو ) مطبوعًا االستبيانتوزيع  يتمُّ

 .ها نريدهكذا حنصل على البيانات اليتمنهم اإلجابة عن األسئلة املطروحة فيها. و

من  بقدٍرسنوّضح  ة واملقابلة. يف الفصل األخريتان هما: املالحظهناك أداتان إضافّي

 التفصيل مجيع هذه األدوات.
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  البيانات تلخيص وحترير

 ها وتلخيصها. رتحرينقوم ب ،بعد أن حنصل على البيانات

ن التناقض يف األجوبة م خاليٌة ومن أّنها حتهاد من صيعين حترير البيانات التأّك

إهمال إذ ال ينبغي  ،ألجوبة مجيع األسئلة املطروحةتشمل ا .اليت أجاب عنها املستبني

 ة. نيع مفردات العّيمجبة كما جيب أن تستوعب األجو، سؤاٍل أيِّ

ببعضها. ففي مثالنا  ومقارنتها ،ر عنهاليت تعّبرات افرزها حسب املؤّش يتمُّ ثّم

ر تغّياملل من األّو رران عن املؤّشان يعّبالسؤاالن املطروحان يف االستبي ،السابق

ة، أو حتليل يفّيه يستخدم يف الدراسات الكفإّن ،ا تلخيص البيانات. أّماملستقّل

لبحث قبل البدء ا ملوضوع الذي خيصُّن واخلطاب، كذلك يفيد يف قراءة ااملضمو

صددها. لكبري من البيانات اليت حنن با فيه، حيث ال ميكن االحتفاظ بالكمِّ

 للتلخيص: اٍتسرتاتيجّيإهناك مخس و

أو يبدو أنَّ  -ًةيت ال تبدو مهّمنا نهمل البيانات الأي إّن: leaving outالتصفية ( 1

ن طريق حذفها، ع -لى معاجلة املوضوعن عدمه ال يؤّثر بشكٍل مباشٍر عذكرها م

قداحته....  حته، قدحها، أشعل سيجارته، أعاداة. )رفع قّدفتبقى البيانات املهّم

 .يبقى: أشعل سيجارته(حنذف: قدحها، أعاد قداحته ورفع قداحته، ف

بدو ت اليت تن البيانام نا نضع جمموعًةأي إّن Generalizationلتعميم ( ا2

ته، قداحته وأشعل سيجار . )يف مثالنا: قدحواحٍد class أو صفٍّ حتت اسٍم متشابهًة

 .عاد قداحته(: رفع قداحته، أشعلها وأفيصبح النصُّ

 انات عن طريق ابتكارمن البي أي وصف جمموعٍة Constructionالبنينة ( 3
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 .لتدخني(: اصُّيصبح الن ،يف مثالنا) ا يقوله النصُّر عّمهلا يعّب اسٍم

ا خنتار امًس بل ،اخنتلق امًس لكن ال ،كما يف البنينة Integration التكامل( 4

 .أشعل سيجارته( ا:) مثًل ا يقوله النصُّر عّمذاته يعّب ا يف النصِّموجوًد

 ( )يف مثالنا تصبح:52فقط) ةأي أن خنتار البيانات املهّم Selectingاالنتقاء ( 5

 أشعل سيجارته، قدحها(.

                                                           
56- Mayring, Philipp, Qualitative content analysis: theoretical foundation basic, no 
publisher, 2014. 
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 اإلحصاء التطبيقّي واالحتماالت)57( 

ا يف األحباث ا هامًّموقًعحتتلُّ ة والقياس ّياألحباث الكّم ا قد ذكرنا أّنكّن

برامج احلاسوب اليت  راته، وتطّوإلحصاء وتقنّير علوم ااملعاصرة، والسبب هو تطّو

 ، إضافًةقصرٍي خالل وقٍت ةة الرياضّيات اإلحصائّيمن العملّي كبرٍي تتيح إجناز كمٍّ

فلسفتها، وما كتبه ة وة الكمومّيًة بالنظرّيرر فلسفة العلم ذاتها متأّثإىل تطّو

 "كارل بوبر"و ،عن االستقراء االحتمالّي "رودولف كارناب"باحثون عديدون مثل 

 ة االحتمال. نظرّيحول 

توضيحها  وسريع، بغية عامٍّ سنعرض أفكار اإلحصاء وفكرة االحتمال بشكٍل

 . على أيِّمنفصٍل ٍباه صحتاج إىل كتعمق فإّنأ ا تطبيقها وفهمها بشكٍلأّمللقارئ. 

ا ما يلجأ ت، وغالًبابهذه األفكار والتقنّي اعلى الباحث أن يكون ملمًّ ينبغي حاٍل

 دة. املعّق ةات اإلحصائّيالعملّي يف اإلحصاء كي جيري له إىل اختصاصيٍّ

 ها عالقٌةرات على أّنما بني املتغّي عالقًة يتناول االحتمال فكرة التعميم: فنحن نصوغ

 إنَّ :ما. عندما نقول بشكٍل ٌةاحتمالّي ها عالقٌةهذا أّن ، ويعينضعيفٌة أو عالقٌة ٌةقوّي

ا( مثًل %81ا ما )تماًلهناك اح فإنَّ ،وط إطاٍرلـ )ع( ضمن شر ٌبمسّب )س( هو عامٌل

 نة. معّي روٍف)ع( يف ظ ب )س( النتيجةيف أن يسّب

 رين. بني متغّي (ةحتمّي عالقة) كامٌل ارتباٌطوجد ي الأي 

رات ات بني املتغّيرن اإلحصاء الذي يدرس التغّيم فهو فرٌع ا اإلحصاء التطبيقّيأّم

ن نقول إن كان هناك ة اليت تسمح لنا أت الرياضّياالعملّي أي هو جمموُع ؛ةّيالكّم

 رين، أي توجد عالقٌة متغّيبني ٌةأو ال توجد عالق ٌةأو متوسط أو ضعيفٌة ٌةقوّي عالقٌة

                                                           
 م االجتماعية، مرجع سابق وكذلك: يمكن مراجعة كتاب: طرائق البحث في العلو -15

  Kothari, C.R., research methodology, new age international publisher, 2004 كتاب:
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أو  قويٍّ ( بشكٍلّيّمر مقدار الثاني )الكوتغّي ،(ّيل )الكّمر مقدار األّوبني تغّي

ات اليت لعملّيتغاير. كذلك هو جمموع ا يُّأو ال يوجد هناك أ ،أو ضعيٍف متوسٍط

ر دار املتغّير يف مقالتغّي بيسبّ  ر )س(تغّيامل مقدار ر يفالتغّي إّن :تسمح لنا أن نقول

 ة. قة السببّي)ع(، دون أن ننسى باقي شروط وتركيب العال

جيب أن يكون  ،تان إجناز هذه العملّياإلحصاء م تصاصّيخان كي يتمّك ،لكن

ر، وهو ما سندرسه  املتغّير يفل مقدار التغّيمتّث ًةرقمّي يعطيه بياناٍت هناك مقياٌس

 . ا يف الفصل الرابعتقريًب كاٍف بشكٍل

 ة. ائّيات اإلحصأبسط العملّي ولحة ر هنا بعض األفكار العاّمسنذك

 ( التكرار 1

نريد و ،، طبيٌب، عسكريٌّطالٌب: فئاٍت (3) -على سبيل املثال -إذا كان لدينا 

 فئٍة نهم ضمن كلِّم ه الفئات؛ فيكون عدد كلٍّنني ضمن هذمعّي اأفراًد َفأن نصّن

 هذه الفئة: هو تكراُر

 طالب   ري  عسك طبيب  الفئة 

مجموع األفراد 

  31 ي  الكل  

11  19 1 

 (.0) ةوالثالث (،09)والثانية  (،01كان )تكرار الفئة األوىل  أي إّن 

  وال.يها املن، ونسّمالعسكرّي ا؟ فئةما هي الفئة األكثر تكراًر

   Arithmetic Mean الحسابيّ المتوسط ( 2

 تالي: كال  فئاٍتيف عٌةما موّز لدينا قيٌم تإذا كان

 هلا هو: سابّيط احلاملتوّس فإّن (011 – 21 – 5 – 41 – 3 – 61 – 01)

10 + 20 + 3 + 40 + 5 + 60 + 100

7
 

  (34)ساوي يف مثالنا: أي جمموع هذه القيم على عدد الفئات وهو ي



 معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

74 
 

 التالي:ك يف استبياٍن إذا كان لدينا سؤاٌل

أحد األجوبة  ة؟ )اخرتارضة السورّيهل توافق على املفاوضات بني النظام واملع

 :التالية(

 ة    نعم بشّد ا ما نعم نوًع    ال أهتّم       ا ما      ال نوًع ةال بشّد  

 م كالتالي:، وكان توزيع إجاباتهذكٍر (611)ع على ّزوكان هذا السؤال قد ُو

 ة ال بشّد ما  اال نوًع  ال أهتّم ا م انعم نوًع ة نعم بشّد

51  61  31  71 31 

 كالتالي: وكان توزيع إجاباتهّن ،أنثى (611)توزيعه على  ومتَّ

 ة ال بشّد ما  اال نوًع  ال أهتّم ا م انعم نوًع ة نعم بشّد

051  01  01  01 61 

لبيانات وهي  ميكن أن نقارن بني هذه اكيف ميكننا املقارنة بني هذه البيانات؟ ال

 جدوٍل ا من كلِّألكثر تكراًرىل حساب الفئة اا إحبالتها اخلام، لذلك نلجأ إّم

 يجدول اإلناث. وه ة( منالذكور و)نعم بشّد ا ما( من جدولومقارنتهما: )ال نوًع

 لقياس.يف فقرة ا رىسنكما  ضعيفٌة مقارنٌة

. لكن ًةاألكثر دّق وهو األسلوب ،من اجلدولني لكلٍّ ط احلسابّيأو حنسب املتوّس

ما هو حال )نعم ة، ال مع أمساء كّيكّم قيٍمو حلسابه علينا أن نتعامل مع أرقاٍم

  :ٍةّيكّم ىل قيٍمل هذه األمساء إهو أن حنّو ما ...اخل(. احللُّ اة، نعم نوًعبشّد

 جيابيٍّإ لة على موقٍفوهي األعلى من حيث الدال(، 5) ة( قيمةنعطي الفئة )نعم بشّد

لسابقة من حيث امن القيمة  أي أقّل (4)ما( قيمة  امن املفاوضات، والفئة )نعم نوًع

ال )والفئة  (3)قيمة  (ن املفاوضات، والفئة )ال أهتّمم الداللة على املوقف اإلجيابّي

ن حيث الداللة م وهي القيمة األقّل (،0)ة( قيمة والفئة )ال بشّد (6)قيمة  (ما وًعان

 . من املفاوضات على املوقف اإلجيابّي
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 اآلن يصبح جدول الذكور كالتالي:

5  4 3 2 1 

51  21  31  71 31 

 ذي أجاب عنه الذكور: هلذا السؤال ال ط احلسابّيواملتوّس 

((5 ∗ 50) + (4 ∗ 20) + (3 + 30) + (2 ∗ 70) + (1

∗ 30))/200 

 (6.95)والنتيجة 

 (4.3)و: ناث بعد تطبيق الطريقة ذاتها فهجلدول اإل ط احلسابّيا املتوّسأّم

أكرب من  (4.3) إّن أي (؛5)إىل القيمة  (6.95)أقرب من  (4.3) نالحظ بوضوح أّن

رة عن املوقف عّبإلناث أقرب للقيمة العظمى املل ط احلسابّيوبالتالي املتوّس (،6.95)

 نم ميًلا أكثر اإلناث ّنأ مبدئيًّا، نفرتض أن اوميكننحنو املفاوضات،  اإلجيابّي

 ذو والذكور لإلناث ّياحلساب املتوّسط بني لفرقا إنَّ أي املفاوضات، حنو الذكور

 الحظ. الذكور من فاوضاتللم ميًلا أكثر اإلناث ّنإ: نقول جتعلنا إحصائّية، ٍةدالل

 إىل حباجٍة فهو الفرض ذاه اختبار أّما النحو، ذاه على فرًضا نضع أن نستطيع أّننا

 (. 58املتوّسطني) قيميت نيب مقارنٍة جمّرد إىل فقط يسول إحصائّيٍة، رياضّيٍة عملّيٍة

  Correlation Coefficient( معامل االرتباط 3

بني  قٌةبنا عن سؤال ما إذا كان هناك عالة اليت جتية اإلحصائّيوهو العملّي

ة(. لكن كي ة أو إجيابّيجاهها )سلبّيالعالقة، واّت ة هذهرين، وهو يشري إىل قّومتغّي

ا د استخدم مقياًسأن يكون ق يهعل ،الرتباطأن جيري معامل ا إلحصائيِّا يستطيع 

                                                           
 إلى حتاجت التي اإلحصائيّة، والعمليّات المفاهيم من مجموعة   إلى حسابيّين متوّسطين بين المقارنة عمليّة فهم يحتاج -17

 كما" فئويّين)" اسميّين متغيّرين مع التعامل أّما.  F – Fischer أو   t – Student ختبارا مثل بها؛ خاّص   كتاب   إفراد

 كاي" تدعى أخرى عمليّة   طريق عن يتم   فإّنه عنهما، تعبّر كّميّة   قيم   على الحصول بعد( إناث/ ذكور: مثل أحيانًا يُسّميا
ب الباحث ننصح لذا ؛"مربع  فهذا ،والمقاييس الكّميّة متغيّرات مع التعامل عند إحصاء   اختصاصيّ  مع يتعاون أن المتدّرِّ
 في ّوليّةاأل المفاهيم ألكثر بسيط   بعرض   يكتفي بل إحصائيًّا، البيانات معاجلة طرق إلى إرشاده إلى يهدف ال الكتاب

 .اإلحصاء
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إىل املقاييس  ستخدمنا يف املثال األخري )انظركما ا ،ياس الرتتييّبيه املقنسّم

 الفصل الرابع(. 

 سيط:ب ا مبثاٍلباط إحصائيًّح مفهوم االرتسنوّض ،ة حاٍلعلى أّي

ت اعن العالقة بين درجة التعليم واالنتساب إلى القو   ما بإجراء بحث   قام باحث  

 ت التالية:صغيرة، فحصل على البيانا حة في قرية  المسل  

عشرة أشخاص  حصلوا على اإلجازة 

شخصان حصال على  ،الجامعي ة

ثالثة أشخاص   ،الشهادة الثانوي ة

  حصلوا على الشهادة االبتدائي ة

 ة حات المسل  لقو  إلى اغير منتسبين 

شخصان حصال على اإلجازة 

ثالثة أشخاص  حصلوا على ، الجامعي ة

شخصان حصال على ، الشهادة الثانوي ة

  الشهادة االبتدائي ة

ات لقو  إلى ارون باالنتساب يفك  

 حة المسل  

عشرة أشخاص  حصلوا على الشهادة 

  االبتدائي ة

 حة ات المسل  إلى القو   ونمنتسب

 

 معامل االرتباط:

وال  كامٍل كٍلني بشنا نكون حمّقأّن، طمبّس بشكٍليعين معامل االرتباط، 

ا من محلة حة هو حتًمات املسّلسب إىل القّوملنتا إّن :إذا قلنا ،خطأ نرتكب أيَّ

 ة. الشهادة االبتدائّي

حة هو من ات املسّلقّوغري املنتسب لل إّن :قلنا ا إذاًطمتوّس نا سنرتكب خطًألكّن

ن صحملو ة وثالثًةانوّي صحمالن الشهادة الثنيناك شخصه ة، ألنَّمحلة الشهادة اجلامعّي

ت ايف االنتساب إىل القّو رمن يفّك إّن :ا قلنان إذ. لكوهم غري منتسبني ةاالبتدائّي

 ا. ا جدًّكبرًي ًأطنا نكون قد ارتكبنا خفإّن ،ةحة هو من محلة الشهادة الثانوّياملسّل
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ة هادة االبتدائّيحة ومحلة الشات املسّلقّومعامل االرتباط بني االنتساب لل أي إّن

ة، حة والشهادة اجلامعّيملسّلات ام االنتساب للقّوبني عد ًةقّو ه أقلُّ، لكّنكبرٌي

 . ةمحلة الشهادة الثانوّيا بني التفكري يف االنتساب ووضعيف جدًّ
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 ثالفصل الثالث: أنواع مناهج البح

 

 

 مةالمقد   (1

  والمنهج االستنتاجي   المنهج االستقرائي   (2

  ي  والمنهج الكم   المنهج الكيفي   (3

  المنهج الوصفي   (4

  المنهج التجريبي   (5

  يخي  المنهج التار (6
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 مةمقّد

املنطق  سب:عٌة ومتباينٌة وذلك حبمناهج حبٍث متعّددٌة ومتنّوهناك 

 .جلة املوضوعوطريقة معا ،راتملتغّيونوع ا ،الذي يعتمده املنهج

خيتلف إذ  ،منهجه اخلاّص وضوٍعم لكلِّ أن نذكر أّن وينبغي

ارسي علم دمنهج السياسة عن  يسدارمنهج  متفاوتٍة بدرجاٍت

منهجه؛ هلذا  علميٍّ فرٍع فلكلِّ ،علم االجتماع العاّمولنفس ا

 واسٍع الٍعأن يكون الباحث على اّطون بالسبب ينصح االختصاصّي

واهره ويعاجل ظ ري فيه حبثهن جيأاجملال الذي يريد  على

يه، وع الذي يريد أن يبحث ف. وكذلك األمر يف املوضويدرسها

ما،  ٍعالبطالة يف جمتم عن افالشخص الذي يريد أن ينجز حبًث

ذلك  ، ألّنعلى هذا املوضوع واسٍع الٍعأن يكون على اّط ينبغي

 . وعّيةواألقرب إىل املوضنسب اختيار املقاربة األ يفيساعده 

  تدرِّب عليها.لع املكي يّط ريٍعس سنعرض هنا أنواع املناهج بشكٍل
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   هج االستنتاجّيواملن املنهج االستقرائّي

يصل إىل النتائج  أي يبدأ من املالحظات ثم ،ئّيق املنطق االستقراالذي يطّب املنهُج

  .ة هو املنهج االستقرائّيالنظرّي

  .املنهج االستنتاجّي ثم خيتربها على أرض الواقع فهو ةا املنهج الذي يبدأ من النظرّيأّم

 .(59قتني)الذي جيمع بني الطري تنتاجّياالس – وهناك املنهج االستقرائّي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق.  -14
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 كيفّيواملنهج ال ّياملنهج الكّم

 

(60)يّ الكمّ  المنهج
: 

ة، وإثبات ّيات الكّمر، أي على املتغّيّيّمالذي يعتمد على القياس الك هو املنهُج

 ا.ا أو إحصائيًّيًّالعالقة كّم

ن األحباث ة تعميم أكرب لنتائج البحث منّير إمكاة توّفّياألحباث الكّم إّن

يريد الباحث أن  ة أو املواضيع اليتالبحثّي تبعض املشكال ما أّنة. كالكيفّي

 ة املسوح االجتماعّي، كما يفيِّالكّم ملنهِجبحث إال ضمن ايدرسها، ال ميكن أن ُت

 واستطالعات الرأي، على سبيل املثال:

 وسائل إعالم النظام.ل درجة تصديق اجلمهور السورّيـ 

 .لشباب السورّيرات يف أوساط امدى انتشار املخّدـ 

 . (3)ني مبؤمتر جنيف رأي السورّيـ 

 :المنهج الكيفيّ 

ما ة، وإّنّيرات الكّمة واملتغّية واإلحصائّيّيال يستخدم هذا املنهج الوسائل الكّم

 ؛ةراته الكيفّيتغّيثبات العالقات اليت يفرضها بني ميف إ يعتمد على التحليل املنطقّي

 ما يكتفي بدراسة عدٍدوإّن ،ا من املفرداتا كبرًيًدعد هلذا ال يدرس املنهج الكيفّي

هي الفهم العميق للظاهرة  ةوظيفته األساسّي ذ إنَّدة؛ إفقط من احلاالت املعّق قليٍل

، وقدرته على ّيأكرب من البحث الكّم رونٍةة، نتيجة ملا ميتاز به من ماالجتماعّي

                                                           
60  - Porta ,Dnatella Della & Keating, Michael, Ibid. 
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 (. 20ا)أكثر تعقيًد ٍتحاالة، أي مع رات الكيفّيمن املتغّي كبرٍي التعامل مع عدٍد

ا ووصفه، م لسياق الذي جتري فيه ظاهرٌةكذلك: حتليل ا يناط بالبحث الكيفّي

ا ا، وأخرًييًّعادة فحصها يف أرض الواقع كيفرين عن طريق إبني متغّي شرح عالقٍة

ا دوًر ّيالبحث الكّم يؤّدي)اليت  ،ةالنظرّي دهو البحث الذي يوّل البحث الكيفّي

 (. 26أو تفنيدها() يف تعزيزها

تبّنى نظرّيةً جاهزًة ا ال استنتاجيًّا، أي ال ييفّضل أن يكون البحث الكيفيُّ استقرائيًّ

 تستطع  حال كانت حالًة غامضًة، ملليقوم بتطبيقها على احلالة اليت يدرسها، يف

وسة واضحَة أّما إن كانت احلالة املدر نظرّياٌت سابقٌة أن تفّسرها بشكٍل واضٍح.

ا هو البحث  ما، فإنَّ البحث األنسب هلفسري من قبل نظرّيٍة أو إطاٍر تفسرييٍّالت

نطلق منها ا، إذا استطاعت النظرّية اليت يالكّميُّ االستنتاجيُّ؛ فإّما أن يعزِّزه

لنظرية يعّدل عليها إن كان جناح ا البحث تفسري احلالة املدروسة اجلديدة، أو

 سريها. يدها إن فشلت بشكٍل كامٍل يف تفنجزئيًّا يف تفسريها، أو يقرتح تف

، وهي تعتمد على ةوقف من األحباث الكيفّيأحباث حتليل السياسات وتقدير امل تعدُّ

وميكن للبحث ) ّيستخدمها البحث الكّمعن تلك اليت ي خمتلفٍة مجلة أدواٍت

 لكن العكس غري صحيح(:  أن يستخدم أدوات البحث الكيفّي ّيالكّم

 واملالحظة. Focus Groupليل اخلطاب، الـ قة، حتقابلة املعّماملقابلة، امل

 

 

 

                                                           
61  - Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice, SAGE Publication, 2003 

P 4. 

62- Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice, Ibid, P27. 
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  املنهج الوصفّي

 دون درس الواقع احلالّييوهو ة، لعلوم االجتماعّيا يف اهو املنهج األكثر استخداًم

جتربًة اجتماعّيًة  ًة أو مفردًة منه، أو ُيجريالباحث عليه )كأن يعزل عّينخل ايتد أن

 ا. يفيًّا أو كيًّوقد يكون كّم (،حث التجرييبِّكما هو احلاُل يف الب

 ة اليتحباث االجتماعّياأل وصف الظاهرة، بل إّنب ه حمصوٌر" أّنال يعين لفظ "وصفّي

 حتيل "وصفّي"فكلمة  ؛اا وصفيًّرين قد تكون حبًثبني متغّي ٍةسببّي تربهن عن عالقٍة

  ا هو.ت دراسة الواقع كمي جرأ غير تجريبّي   البحث وإىل أّن ،الواقع الحاليّ  إىل
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  املنهج التجرييّب

ها ّنة، لكاحية إثبات السببّيمن ن ًةثر األحباث موثوقّيأك منة األحباث التجريبّي تعدُّ

 ة. وم االجتماعّييف جمال العل وندرًة األكثر صعوبًة

 بدأ التالي: ة على املتعتمد األحباث التجريبّي

ة )األفراد أو يلّيمن الوحدات التحل لى جمموعٍةع ستقّلر املق الباحث املتغّييطّب

ابع ر التات يف قيم املتغّيرجتري عليها؛ أي التغّي رات اليتاجملموعات(، ويرصد التغّي

 ر املستقّلتغّيموعة اليت أدخل عليها الباحث املى هذه اجمليف البحث )تسّم املعيّن

 (. "ةاجملموعة التجريبّيـ"ب

ر املتغّي ر يفب التغّيسّبياته ما ذ هو حبدِّ ر املستقلَّّياملتغ من أّن د الباحثولكي يتأّك

اجملموعة "تدعى  ةللمجموعة التجريبّي اثلٍةأخرى مم التابع، يقوم بأخذ جمموعٍة

على هذه  املستقلِّ رإدخال املتغّي تمُّ، ختضع للشروط نفسها، لكن ال ي"الضابطة

حث قد عزل جملموعتني. وهكذا يكون البا امقارنة النتائج بني اجملموعة، وتتمُّ

 قارنة. ن له بيئة موأّم ر املستقّلاملتغّي

   :مثال عن البحث التجريبيّ 

عن طريق إجراء  (64)في التنمية  (63)االجتماعي ة التشاركي ة خلي ة نريد أن نحد د دور

 تجربة  اجتماعي ة . 

، بحيث يكونو دد  ن متطابقين في أكبر عنختار عي نة  من األطباء في مدينة  معي نة 

 ، ممكن  من السمات: الكفاءات واالهتمامات االجتماعي ة، والتحصيل العلمي 

، والوظيفة أو العيادة الخاص ة، والعزوبي ة أو  وسنوات الخبرة، والدخل الشهري 

، المكانة  الزواج، ومتطابقين في السمات النفسي ة مثل: الثقة بالنفس، االحترام الذاتي 

ّّ  هو تحييد أ التطابقوالهدف من هذا عي ة في األسرة، المكانة في المدينة. االجتما
                                                           

 ة،معين مدينة في التنمية مليةع إدارة في اجتماعيين، فاعلين أيّ  أو مهندسين، أو أطباء، من المعنيين مشاركة -03

 معين. تنموي برنامج في وانخراطهم
شعراني، سامر وعجمية ، رواد، بحث عن "تأثير بيجماليون في التنمية"، بحث غير منشور، تم إعداده لصالح  -04

 المؤتمر الدولي الثالث للتنمية. 



 مقدمة يف مناهج البحث العلمي االجتماعي

41 
 

، مثال  قد تكون الثقة بالنفس هي العامل الفعلي  عامل  قد يؤثّر في نتائج التجربة

الذي يؤد ي إلى ظهور نتائج  محد دة  ال دور خلية التشاركي ة االجتماعي ة الذي نود  

 ق نزيل هذا االحتمال. اختبارها، وبعملي ة التطاب

 .  نقسم هذه العي نة إلى مجموعتين: تجريبي ة  وضابطة 

ن خضع المجموعة التجريبي ة للمتغي ر المستقل  وهو: دور خلية التشاركي ة 

تين في األسبوع، يتم   االجتماعي ة؛ حيث يتم  االجتماع الدوري  بهذه المجموعة مر 

ق التنمية، ونقاش أهم   المشكالت التي نقاش دور األطباء االجتماعي  في تحقي

 تعترضهم، ونقاش طرق حل ها وزيادة الكفاءة الطبي ة. 

 .  ونترك المجموعة الضابطة دون أن ن دخل عليها هذا المتغي ر المستقل 

المتغي ر التابع في حالتنا هنا هو: المسؤولي ة المجتمعي ة للطبيب، ويتم  قياسها من 

، مث ل اهتمام الطبيب بالمريض، وأسرته، وبعادات المجتمع خالل عد ة مؤش رات 

 القريب من المريض والذي يؤث ر عليه، ولسنا بصدد قياسها هنا. 

( أشهر، ونقيس المتغي ر التابع )المسؤولي ة 3نراقب كال المجموعتين لمدة )

عي نة لالمجتمعي ة( في كل   منهما، فإذا أظهر القياس أن  المسؤولي ة المجتمعي ة ألفراد ا

التجريبي ة أعلى من تلك التي أبداها أفراد العي نة الضابطة، نستطيع أن نقول: إن  

المتغي ر المستقل  )دور خلي ة التشاركي ة االجتماعي ة( يرتبط بالمتغي ر التابع 

 )المسؤولي ة المجتمعي ة( بدرجة  معي نة  يتم  تقديرها حسب نتائج القياس. 

 :، منهاملنهج التجرييّبتعرتض هذا ا ٍتة مشكاللكن هناك عّد

ر التابع؟ كأن ّيصحدث قبل املتغ ملستقّلر اا املتغّيهل فعًل؛ ة التعاقب الزمنيّ موثوقيّ  -أ

ستها خالل الفرتة تمعّية سابًقا، وقاموا بدرامهتّمني باملسؤولّية اجمل األطباءيكون 

ويٌّ ال مسّبٌب فعليٌّ. )لذلك نر املستقّل هو تأثرٌي ثاتأثري املتغّيوبالتالي اجلامعّية، 

 ب التابع(. ن، ومل نقل إّن املستقلَّ يسّبكتبنا يف املثال: إنَّ املتغّيرين مرتبطا

ونتيجة  ،خيضعون للتجريب األفراد الذين أي إّن؛ ةفعل المجموعة التجريبيّ  رد   -ب

 أو غري "،يعيٍّطب"غري  ايسلكون سلوًكس بكونهم جمموعًة جتريبّية،معرفتهم 

أي ) قبليٍّ وا الختباٍرما إذا كانوا قد ُأخضعوالسّي ا؛وال يعكس واقعهم فعًل ،منطيٍّ

 قبل بدء التجربة(. 
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تيجة معرفتهم دة مسؤولّيتهم اجملتمعّية نفقد يعمد أطباء اجملموعة الضابطة إىل زيا

 . قليل منها بغية دعم الباحثبهدف البحث مسبًقا، أو قد يعمدون إىل الت

بع يكونان والتا ر املستقلَّاملتغّي أي إّن؛ ذاته بحّد   مستقّل   ر  صل متغيّ صعوبة ف -ج

وال ي حدود أحدهما، نة ها معّيحدوًد احث أّند البوال ميكن أن صحّد ،متداخلني

 آخر.   ٍرعن متغّي ر املستقّلأن يعزل املتغّي يستطيع

ىل "دور خلّية يادة املسؤولّية اجملتمعّية إزالباحث  فيكون من الصعب أن يردَّ

ل اليت كون هناك الكثري من العوامالتشاركّية االجتماعّية" وحسب، إّنما قد ي

 أفراد اجملموعتني تمعّية، وهنا يؤّدي التطابق بنيتؤّدي دوًرا أساسيًّا يف املسؤولّية اجمل

 دوره. 

 ريب؛ أي إّنتالئم التج ٍةصطناعّيا أو صعوبة تصميم بيئٍة ،صعوبة عزل البيئة -ء

املختلفة اليت  يف دواخلهم تأثري البيئات ألفراد الذين جيري عليهم التجريب صحملونا

ني، وال عن أفراد لمتماِث تنينفراد عّيجاؤوا منها، وبالتالي ال ميكن الكالم عن أ

لتجارب اليت حتتاج ما يف اوالسّي ،كامٍل معزولني عن البيئة احمليطة بشكٍل نٍةعّي

 إىل زمن. 

د لباحث أن يتأّك، وبالتالي ال ميكن لّدة أشهرع السابقز البحث فقد صحتاج إجنا

تمعّية أو ببعضهم مبجال املسؤولّية اجمل رباَءأفراد اجملموعتني لن خيتلطوا خب من أّن

اليت تعرتض هؤالء  ةما إذا كان للضغوط النفسّير فيأن يقّر وعلى سبيل املثال، أ

  . ... اخلهمعلى إجنازأثٌر يف البيئة احمليطة 

 ٍةجتريبّي ٍةثّيحب ة تصميماٍتمكان، هناك عّددر اإلللحدِّ من هذه الصعوبات، ق

 (:25ا منها هنا)سنذكر عدًد

                                                           
 طرائق البحث في العلوم االجتماعية، مرجع سابق.  -01



 مقدمة يف مناهج البحث العلمي االجتماعي

45 
 

 نة للعيّ  : االختبار القبليّ الً أوّ 

ي إىل و ذاته ما سيؤّده ر املستقلَّاملتغّي نَّد الباحث من أتنفيذه كي يتأّك يتمُّ

أي مع  سبًقا،م  تتداخل مع هدف حبثهة اليتند خصائص أفراد العّيالتغيري، فيحّد

بل سيأتي ق ر املستقّلملتغّيا د بالتالي أّنوكي يتأّك ،ةرات التابعة واملستقّلاملتغّي

 وقياس ،ر التابعملتغّيهو أن يقوم بقياس ا لقبليُّر التابع ال العكس. واالختبار ااملتغّي

و املتداخلة( اليت يعتقد أرات الضابطة يد املتغّينة )أي حتدعموم خصائص أفراد العّي

 لقياس سيسمح له أن يرصدوهذا ا .التابع واملستقّل رر يف املتغّيها قد تؤّثالباحث أّن

م الباحث بقياس يف مثالنا املذكور، يقو لتابع.ر ار الذي صحدث يف املتغّيالتغّي

الفعل  قة بردِّعّللكن هنا ستربز املشكلة املت املسؤولّية اجملتمعّية قبل البدء بالبحث.

  .هم هلذا االختبار القبلّيضنة نتيجة تعّرمن قبل أفراد العّي

ّّ ثانيً   THE POSTالوحيد:  ا: المجموعة الضابطة ذات االختبار البعد

TEST ONLY CONTROL GROUP DESIGN  ُّإجراء  حيث ال يتم

س يكتفي الباحث بقيانة، وفعل أفراد العّي دِّص من مشكلة رللتخّل قبليٍّ اختباٍر

 األثر بعد إجراء التجربة. 

 THE SOLMON FOUR GROUP ا: تصميم سولمون الرباعي ثالثً 

DESIGN  م تأثري د من عدة، لكي يتأّكبر سوملون هذه الطريقة املرّكطّو

 ٍةورقابّي ٍةني: جتريبّيتقام بأخذ جمموعتني إضافّيعلى نتائج البحث؛ ف االختبار القبلّي

 ٍةوجتريبّي ضابطٍةني؛ ت، )إضافة إىل جمموعبلّير القغري خاضعتني إلجراء االختبا

وقارن النتائج  من الزوجني، ة على كلٍّا لالختبار القبلي(، ثم أجرى التجربتخضع

تكون النتائج يف  ، جيب أنالختبار القبلّيل ببعضهما؛ فإذا مل يكن هناك تأثرٌي

( ض لالختبار القبلّياملتعّر ( والزوج الثاني )غريقبلّيض لالختبار الالزوج األول )املتعّر

 . متماثلًة
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   FACTORIAL DESIGNة ا: التصاميم العامليّ رابعً 

ر رهم على املتغّينريد أن نبحث أث مستقلٍّ ٍريف حال كان هناك أكثر من متغّي

 ةرات املستقّلتغّي، الذي يعرض لنا طريقة تفاعل امللتصميم العامليِّإىل االتابع، نلجأ 

 الي:ليها يف تطبيق التجارب، كالتاحلاالت اليت سنلجأ إمع بعضها، وعدد 

 

 لاألو   ر المستقل  المتغي  

 يالثان ر المستقل  المتغي   2 1

4 3 

ر لى املتغّين نريد أن ندرس أثرهما املفرتض عاران مستقّلفإذا كان لدينا متغّي

ها على قا أن نطّبعلين دينا أربع حاالٍتمنهما قيمتان، سيكون ل التابع، ولكلٍّ

 حال كان يف أي سنقوم بإجراء جتربٍة .التجربة، أي قد نلجأ إلجراء أربع جتارَب

انية، ا بقيمته الثالثاني مأخوًذ رواملتغّي ،ا بقيمته األوىلل مأخوًذاألّو ر املستقلُّاملتغّي

 ار الثاني مأخوًذاملتغّيا بقيمته الثانية ول مأخوًذّور األيف حال كان املتغّي وجتربٍة

 مته الثانية ... وهكذا دواليك. قي

  stimulus – responseاستجابة  -ه ا: التمييز بين علقات منبّ خامسً 

  نزعة –ة وعلقات خاصيّ 

التابع يف البحث  رواملتغّي املستقلِّ رعندما يكون من السهل الفصل بني املتغّي

سهل تطبيقهما يف والثاني االستجابة. ويكون من ال هل املنّبي األّو، نسّمالتجرييبِّ

 قصريٌة ٌةزمنّي يف الثاني فرتٌة لاليت تفصل بني تأثري األّو ة؛ فالفرتة الزمنّيجترييبٍّ حبٍث

ه( عن غريه، لذلك املنّب) ر املستقلِّزل املتغّيع للتجريب، وميكن بسهولٍة قابلٌة

 يكونا، وسهًل اه فيها أمًرري املنّبسيكون حتديد اجملموعة الضابطة وإلغاء تأث

 الرصد.  سهَلو اه واالستجابة واضًحّبالذي يفصل بني املن التعاقب الزميّن

ا، ليست كذلك دائًم ةابعة يف األحباث االجتماعّية والترات املستقّلاملتغّي لكنَّ
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لتجريب ل قابلٍة ٍةزمنّي ع بفرتٍةر التابر أثرها يف املتغّيال يظه ٌةمستقّل راٌتفهناك متغّي

يال(، وال ميكن حتديدها ة أجا لعّدحلياة وأحياًنها طوال فرتة اتأثري )إذ قد يستمرُّ

ا )أي ال صائص اليت يصعب فصلها عن بعضهمن اخل ؛ إذ ترتبط مبجموعٍةبوضوٍح

ا احلديث عن (، لذلك ال ميكنناملستقّل رللمتغّي واضحٍة ميكن حتديد حدوٍد

ا فيها. يف هذه جوًدوسيكون م ر املستقّلملتغّيا دقيق، ألّن بشكٍل ضابطٍة جمموعٍة

 ا الوعموًم، استجابة –ه منبّ  من ابدًل ةخاصيّ   –نزعة لح طاحلال نستخدم مص

 ة. اصّيخ –على النزعة  ميكن إجراء جتربٍة

 ن أن جنري جتربًة، ال ميكلتحصيل الدراسّيأنثى( على ا /مثال: أثر اجلنس )ذكر

 لة. احلانهج الوصفّي يف هذه ، بل نعتمد على املرعلى هذا املتغّي

يف هذا النوع  ةثبات السببّيإصعوبة  لذلك املشكلة اليت تعرتض علم االجتماع هي

 نت شكٍلجريب، وكما قلنا التجريب هو أمه غري ممكن الترات، ألّنمن املتغّي

)تدعى  .ةثبات السببّيإل ٍةإحصائّي  أساليَبة، لذا يلجأ الباحث إىلإلثبات السببّي

  ( regression عالقة االحندار اإلحصائّية

 QUASI – EXPERIMENTALة ا: األبحاث ابه التجريبيّ سادسً 

DESIGN   

لشبه  ايلجأ علم االجتماع أحياًن ،معزولٍة أو بيئٍة ٍةعّياصطنا لصعوبة إنشاء بيئٍة نتيجًة

ة يف بيئتهم، وأثناء أدائهم نعلى أفراد العّي املستقّل رإدخال املتغّي التجريب، فيتمُّ

بع( يف حقل العمل، وهو ر التاألثر على املتغّيد نتائج هذا اإلدخال )أي العملهم، ورص

 ة يف علم االجتماع.تجريبّيا من التصاميم الالنمط األكثر رواًج

 :تأخذ هذه األبحاث ثلثة أاكال

لثانية يعتربها وا ،ر املستقّلّيهما يدخل عليها املتغاحدإ ؛يأخذ الباحث مجموعتين -أ

ارن بني اجملموعتني، على التابع، ويق املستقّل ررصد أثر املتغّيضابطة، وي جمموعًة
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صميم ما تكّلمنا عنه )أي يشبه هذا الت. ُبو املسّبه ر املستقّلاملتغّي د أنَّليتأّك

 أعاله، لكن الدراسة جتري يف أرض العمل(

   planned variation designط تصميم التباين المخطّ  -ب

 رله لرصد أثره على املتغّي خمتلفٍة التابع وفق قيٍم رتغّيحيث يقوم الباحث بإدخال امل

 قّلر املستأي يدخل املتغّي ؛ةيف الدراسات السببّي ةأكثر موثوقّي التابع، وهذه طريقٌة

  ر التابع.يف املتغّي رأعلى لريصد مدى التغّي مٍةعلى ثم قيأ دنيا، ثم قيمٍة بقيمٍة

 مباشرًة تقلِّر املسثر املتغّيالباحث برصد أال يكتفي : ةة الزمنيّ لدراسات السلس -ج

بع ر التاع أو قيم املتغّيلوض زمينٍّ ٍطم برسم خمّطما يقووإّن، )خالل فرتة التجربة(

 إدخال قد جيد الباحث أنَّ. فر املستقّلدخال املتغّيقبل وبعد إ طويلٍة ٍةزمنّي لفرتٍة

التابع  ررات قيم املتغّيذا أخذ تغّيه إلكّنيف قيمة التابع،  ٍرى إىل تغّيأّد ر املستقلِّاملتغّي

هذه القيم تصعد  يجد أّن، سر املستقّلدخال املتغّيقبل إ طويلٍة ٍةزمنّي خالل فرتٍة

 ًةزمنّي إذا انتظر فرتًة، ويت وصل إليها زائفًةالنتيجة الومن مّثة ستكون وتهبط، 

عود إىل ما كانت عليه تقيمة التابع س ، سيجد أّنر املستقلِّأطول بعد إدخال املتغّي

ال  ،ر التابعطبيعة املتغّيل رها هو نتيجٌة، فتغّياشرًةمب ر املستقّلقبل إدخال املتغّي

 . ر املستقّلنتيجة أثر املتغّي
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 :الرسم التالي يوّضح هذه الفكرة
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  ملنهج التارخيّيا

؛ لكونها يف املاضي تة اليت حدثالتارخيّي حلوادثابدراسة  ُيعنى املنهج التارخيّي

حلاضر الذي نَّ فهمها يساعد على فهم اماّدًة علمّيًة تستلزم الكشف من جهٍة، وأل

 نعيشه من جهٍة أخرى.

جتماعّيًة ا إذا كان موضوعه ظاهرًة اتواضع الباحثون على اعتبار البحث تارخييًّ

أو  ول حدًثاي يتنا(؛ لذا فإّن البحث الذ22( عاًما من اللحظة الراهنة)51حدثت قبل )

 ال تارخييًّا.  مثًلا، يكون حبًثا وصفيًّا ظاهرًة ما خالل السنوات األربعني املاضية

يعامل األحداث و أيًضا هما ، وإّنفقط رد األحداثعلى س ز املنهج التارخييُّال يرّك

ه أي إّن وتفسريها؛ هالتوضيح تفسرييٍّ  إطاٍريسعى لوضعها يف ة كبياناٍتالتارخيّي

اليت يريد دراستها يف  ر الظاهرةكي يفّس مناسبًة ا يراه األكثرا تفسرييًًّريربز إطا

 احلاضر.

 :(67)جاهينهذا المنهج أحد اتّ  خذيتّ يمكن أن 

 تيف سارت األمور وحدثينطلق من املاضي إىل احلاضر، لريى ك: الصاعد( 1

 رات.التطّو

2)  ّّ ا على تمًدحداث معيل وبناء األيعود من احلاضر القهقرى، فيعيد تأو: ارتداد

 نتائجها املاثلة أمام يديه يف احلاضر. 

ة سيّ المؤسّ " ، سنذكر منهانهج التارخيّيستخدم يف املُت ة مقارباٍتهناك عّد

 : Historical Institutionalism "ةالتاريخيّ 

                                                           
 (.14(، مصر، دار المعارف، )ال. ت(. ص )7منهج البحث التاريخي، )ط حسن، عثمان، - 00

 

67 - Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology and statistics … Ibid. 
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ن املعايري والقواعد م ات يف اجملتمع هي جمموعٌةساملؤّس تعترب هذه املقاربة أّن

 ويف بلداٍن ،ارخييًّتا ٍدحمّد يف سياٍق وهذه القواعد واملعايري املوجودة (،28الناظمة)

ار أّنها حمّرٌك وضابٌط باعتبا، املوجودة حاليًّر / الظواهت إىل النتائجأّد نٍةمعّي

  للسلوك البشريِّ، من زاويٍة مؤّسسّيٍة. 

 ات )كلٌّجّيسرتاتيإوفق أحد ثالث  لبشرّيا تعامل هذه املقاربة الفاعل االجتماعّي

 منها مقاربة(:

ة اليت صحاول أن ّيا يف مصلحته الذاتسرتاتيجيًّإر يفّك عقالنيٌّ ( الفرد كائٌن0

 ؛ وهذا ماباملكاسكثر ما يستطيع من أ أن صحّققمها قدر اإلمكان، ويضّخ

سات يف املؤّسالضوابط وه مع القواعد واملعايري يف تفاعل يشّكل املبدأ الذي يقوده

 ة.اجملتمعّي

ة جتماعّياملعايري والقواعد االذه الناس حمكومون ومندجمون سلوكيًّا مع ه( 6

 من مكاسيب؟ يدزكيف ميكن أن أ د ذاتهأخالقّية، لذا ال يسأل الفر ضمن سلطٍة

  اجملتمع؟ ي أكون أخالقيًّا وأحظى بقبولك ماذا جيب علّي أن أفعليسأل ما وإّن

ا بني وسطيًّ ااألفراد يسلكون سلوًك ّنأ ( املقاربة الثالثة تأخذ بعني االعتبار3

إىل النتائج  أّدىة عّيسات اجملتمم وبني املؤّساملقاربتني السابقتني، وهذا التفاعل بينه

 الراهنة. 

 ساٍتا، مؤّس، معمًلرًةسواء أكان أس االجتماعّي َمالتنظي ُةسّيمالحظة: تعين املؤّس

 . ة...اخلدينّي ٍتسا، مؤّسا، جيًش، قضاًءًةحكومّي

 مصادر البحث التاريخيّ 

خلٌ لرصدها كانت يف املاضي، ال يوجد مد يتناول البحث التارخييّ حدًثا أو أحداًثا

                                                           
68 -  Porta, Dnatella Della & Keating, Michael, Ibid, P 123. 
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ر ث؛ لذا عليه أن يبحث عن آثاوالبحث يف تفاصيلها مباشرًة من قبل الباح

  إىل وقت الدراسة.وتسجيالت هذه األحداث، واليت ظّلت حمفوظًة

عاصرين، كتًبا تارخيّية، شهاداٍت من م ت:قد تكون هذه اآلثار والتسجيال

سّيًة، منًطا تلفزيونّيًة، خطاباٍت سيا مذّكراٍت شخصّيًة، قصًصا أدبّيًة، برامَج

وائح الرمسّية، رتة القريبة(، القوانني واللمعماريًّا انتشر يف فرتٍة ما )حتى يف الف

  واآلثار إن ذهب البحث عميًقا يف التاريخ.

األّول الذي ُيطرح  املصادر التارخيّية، والسؤالثار والتسجيالت بنسّمي مجيع هذه اآل

 ؟ ما كان واقًعا فعًلا أم ال هو ما مدى مصداقّية هذه املصادر؟ هل تقول

دايًة، ال ميكن  عمل الباحث التارخيّي. بإن اجلوابَ عسريٌ عن هذا السؤال، وهو لبُّ

يقة" اليت ال آلن وهنا هو "احلقيدرسه ا لباحٍث أن يبتَّ بشكٍل قطعيٍّ يف أنَّ ما

عتقد الباحث ن يف املاضي؟! ال جيوز أن يتنافسها حقيقةٌ أخرى، فما بالنا حبدثٍ كا

احلقيقة  ة، وأّنه بدراسته هلا سيحّصلأّن املصادر التارخيّية تتكّلم عن احلقيق

 حقيقِة" ماأّنه صحاول االقرتاب من " الوحيدة املمكنة، بل عليه أن يضع يف ذهنه

 حتتمل أكثر ث التارخيّية أّنها كانت الكان قدر اإلمكان. وغالًبا ما توحي األحدا

ت ثابتًة وانتهت سريورتها، أي أصبح من تأويٍل أو مقاربٍة كاشفٍة، كونها حدثت

حداث الراهنة على النقيض من احلاالت واأل وأشبه بظاهرٍة فيزيائّيٍة جامدٍة أمامنا،

ا يزيد األمر تعقيًدا تشّكل، وهذا اإلصحاء مضّلٌل. ومور الاليت ال تزال سريورتها يف ط

هن، ال حتوز ا حني حدوثها يف الوقت الراأّن البيانات اليت ال ميكن الشك  بصّحته

زًة لرئيٍس ًلا حني نشاهد كلمًة متلفهذه الصفة إن كانت قد وقعت يف املاضي. مث

 رئيًسا منذ أن نشكَّ بأنَّ لكن علينا ما، ال نشك  أّنه هو من قال هذا الكالم،

  –مثل التلفاز–ما إذا مل يكن هناك وثائقُ ( عامٍ مثًلا قد قال كالًما ما، والسّي011)

 تثبت ذلك.  
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رجة اقرتابها أو  األقسام التالية، وفًقا لدلذا قّسم الباحثون املصادر التارخيّية إىل

 بعدها عن احلدث التارخييِّ الذي تتناوله:

بةٍ خبطِّ ذاعيٍّ أو رسالةٍ مكتومثل خطابٍ متلفزٍ أو تسجيلٍ إ: ساسيّةالمصادر األ -1

ّنها ذه الوثيقة أساسّيًة، أل( عاًما )مثًلا(، حيث ُتعترب ه21يد أحد الرؤساء منذ )

سيٌط مباشرًة، ومل يكن هناك و صادرٌة عن صاحب احلدث )الرئيس يف مثالنا(

ثائق تعترب مصادَر املالّية، وغريها من الو ئحبيننا وبينه. كذلك النصُّ القانونّي، لوا

 أساسّيًة. 

يًقا ئيٌس ما، أو خلصت تعلمثل صحيفٍة ما خّلصت ما قاله ر: المصادر الثانويّة -2

اول النصَّ عيم أو ذاك. كذلك كتاٌب يتنألحد املؤّرخني القدماء على كلمة هذا الز

 ، مقارنًة بالوثيقةثانويٌّ ( هو مصدٌر0961القانونّي يف اجلمهورّية السورّية عام )

 القانونّية ذاتها. 

  يف صدقها؟ لكن هل تكفي هذه املصادر كي يبتَّ الباحث

 على سبيل المثال:

( أن  الجيش السوري  انتصر في حرب تشرين 1973يؤك د نظام األسد منذ عام )

، في حين يحتفل اإلسرائيلي ون بانتصارهم في 1973) ( على الجيش اإلسرائيلي 

ذه المعركة ذاتها. ويقول المؤي دون لنظام األسد: إن  ما حدث هو انتصار  عظيم ، ه

ا المعارضون فيعتبرون المعركة خسارة  عسكري ة . وهذا حدث  لم يتجاوز  أم 

 األعوام األربعين )أي ليس موضوع ا تاريخيًّا(، فما بالنا بالمعارك األقدم؟

ذه الحرب، وقرأ الوثائق الرسمي ة ولذلك نجد أنه إذا أراد باحث  أن يدرس ه

الصادرة عن النظام السوري، و/أو ما كتبه موالون له، سيصل إلى نتائج  مختلفة  

 عن باحث  آخر يعتمد مصادر  أساسي ة  وثانوي ة  معارضة.

ى حدٍّ سواء. ه األولّية والثانوّية علعلى الباحث أن ميارس النقد على مصادر حبث

 ىل قسمني:النقد هذه إ وقّسم الباحثون عملّية
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و اليت اليت يدرسها مباشرًة أ حيث يتأّكد الباحث أنَّ الوثيقة: النقد الخارجيّ  -1

 . زورًة أو كاذبةاعتمدها مصدًرا ثانويًّا، صحيحٌة وليست م

عتمد مضمون الوثائق اليت يحيث صحّلل الباحث مضمون مصادره و: النقد الداخليّ  -2

ّية اليت تعود إليها ، وصحاول أن يدرس الفرتة التارخيعديدٍةعليها، ويقارن بني مصادرَ 

 عن مع بعضها، كي يصل إىل جواٍب تلك املصادر، ويقارن الروايات التارخيّية

ناقٌض يف هذا ل الواقع أم ال؟ هل هناك تسؤاله: هل مضمون هذه الوثيقة أمنٌي يف نق

 المه؟ ...املضمون؟ ماذا أراد صاحب هذه الوثيقة من ك
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 اوأدواته حوثالبالفصل الرابع: تصميم 

 

 

 ط البحث ( مخط  0

 ( المقياس 2

 ( االستبيان 3

 ( المقابالت 4

 ( المالحظة 5

 ( تحليل المضمون وتحليل الخطاب 6

 الكيفي   البحث إجراء طريقة( 7

 الصدق والثبات ( 8
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 ط البحثخمّط

تصدرها، وهي ختتلف  حباث اليتلأل ٌنمعّي صميٌمت أو جامعٍة حبثيٍّ مركٍز لكلِّ

يمات سنورد هنا شكلني للتصم .ٌدا املضمون فهو واحأّم ،من حيث الشكل

، والكشافالعنوان، ) ساسّيًة بينها، بينما نضع مشرتكاٍت أاملمكنة للبحث

 ".العنوان والتوثيق" حتت عنوان( وقائمة المصادر والمراجع

 الشكل األول: 

لعمل، ا عن مسار اًصحث، وملّخالفكرة من البيعرض فيها الباحث : مةالمقدّ 

 ليه كشخٍصر هذا البحث وتعليقه عىل مرّبإ والنتائج اليت وصل إليها، إضافًة

 . خارجيٍّ

  فه.أن يستكش الباحثيد هي حمور البحث، واملوضوع الذي ير: مشكلة البحث

 اليتو أمولةاملذا البحث والفائدة همسّوغات د فيه الباحث يعّد ة البحث:يّ أهمّ 

 ات والباحثني. سمها للمجتمع واملؤّسيقّد ميكن أن

 ا حّلثًلقها من البحث، من صحّقد الباحث األهداف اليت يرجو أيعّد أهداف البحث:

 ...اخلدٍةحمّد ، استجالء غموض ظاهرٍةنٍةمعّي مشكلٍة

ن املشكلة، واليت م شتقُّسئلة اليت ُتمن األ يعرض الكاتب جمموعًة أسئلة البحث:

ي من النوع ، واألجوبة هجابة عنها فرضّيات الباحث أن تقود إىل اإلب على جي

  .نها ومعطياتهاملضمو وشرح ّياتللفرض التحليليِّ

 ر املستقلِّتغّيبني امل فرتضها الباحثي تٌةمؤّق عالقٌة وهالفرض  البحث: فروض

تضّمنٍة يف ي غري م)وهتها أو خطئها. ن صّحر التابع، يعمل الباحث على بياواملتغّي
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 (وضيح معايير صناعة المفاهيمتاملنهج االستنتاجّي، بدًلا منها نعتمد 

  ؟اومكانيًّ اأين جيري البحث زمانيًّمتى و نطاق البحث:

ف ستخدمها يف حبثه، ويعّرد الباحث املصطلحات اليت اصحّد مصطلحات البحث:

 مات اليت اعتمدها. املفاهيم واملسّل

 ّّ   اهيم اليت يريدها.يث يقوم الباحث بتصميم املفح للبحث: اإلطار النظر

ف ( ويعّر... ،، تارخيّيجترييّب ،يذكر نوع املنهج )وصفّي منهج البحث وأدواته:

  األدوات اليت سيستخدمها يف مجع البيانات.

  .قيٍقد نة بشكٍلوالعّي د اجملتمع اإلحصائّيصحّد نته:وعيّ  المجتمع اإلحصائيّ 

يت تتناول املوضوع ات الدراسات واألدبّيلاالباحث مبراجعة  يقوم الدراسات السابقة:

 ا عنها. ًصذاته، ويعرض ملّخ

وردها يف ، وجييب عن األسئلة اليت أيورد الباحث النتائج اليت حصل عليها النتائج:

 البداية. 

 :(69)الشكل الثاني

اليت هو بصددها،  حيث يذكر الباحث مشكلة البحث ؛بيان مشكلة البحث -1

 هذا البيان العناصر التالية: نّمضتوي

 صياغة املشكلة. -أ

 شرح هذه املشكلة عن طريق حتديد:  -ب

                                                           
69  - Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology … Ibid P 78. 
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 .تعريفات املفاهيم الواردة فيها -

 حث. البا هادرسياليت سكلة الزمانّية واملكانّية للمشاحلدود   -

  .مات املستخدمةاملسّل -

ملشكلة واليت ا اعتمد عليها الباحث يف صياغة ة اليتا القاعدة النظرّيوأخرًي -

 اإلضافة إىلب ،الذي استخدمه ّيسيدرسها ضمنها، وكذلك البناء املفاهيم

  اليت تنتمي هلذا البناء.مات املسّل

 حث فيهاالبكيفّية ملشكلة أو ا ة حلِّحيث يذكر الباحث آلّي ؛ةالعمليّ  -2

 ، كالتالي:ومعاجلتها

  .ات البحثفرضّي -أ

 .أسئلة البحث -ب

  .حثنة البوعّي ّياجملتمع اإلحصائ -ج

  .تصميم أدوات مجع البيانات -ء

  تستخدم. ة اليت سوفة اإلحصائّيالعملّي -هـ

 ات واألبحاث السابقة. ة البحث ومراجعة األدبيّ أهميّ  -3
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للبحث العلمّي   توضيحيٌّ  طٌ مخطّ 
(71): 

 

 

ار، وال يوجد اته باستمرح ذه يصّحّنإ، أي ائريٌّد له شكٌل البحث العلميَّ جند أنَّ

من  ا، بلا نهائيًّيس تعميًمه للكّن ،ٌةحبثّي ضرورٌة التعميم هو .ةنهائّي ٌةهناك نظرّي

يف ما نالحظ كة وإعادة البحث من جديد. الوصول إىل حتديد املشكل خالله يتمُّ

  بحث.ة الاحملور من عملّيكانة مة تشغل النظرّي ط أّناملخّطهذا 

 

 

 

                                                           
 (.32ناشيماز، شافا فرانكفورت، ناشيماز، دافيد، مرجع سابق ص ) -52
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 :(71)آخر طٌ وهذا مخطّ 

 

 

  

                                                           
71- Porta, Dnatella Della, Keating, Michael, Ibid P 264. 
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 مشكلة البحث

 ء أكانت واقعًة، سواغامضٍة سة ظاهرٍةالبحث؛ فالبحث يهدف إىل درا وهي حموُر

نها يساهم يف دعم املعرفة. الكشف ع ، باعتبار أّنًةّيئتنّب ميف املاضي أ ميف احلاضر أ

 فقرة الشروط يفيث ناقشنا مشكلة البحث ل ح)ميكن العودة إىل الفصل األّو

 أخرى( يٍةمن زاوث العلمّي التعريفّية للبح

ملشكلة هي القاعدة اليت ا يف البحث، ألّن ريًةكب ًةيكتسب حتديد املشكلة أهمّي

في معروضةً ذاتها  ال توجد المشكلة بحّد   هأّن ا. علًمرّمتهسيبنى عليها البحث ب

 ٌدمعّق واقع كياٌنفها ويدرسها. فالأن يتلّق احبيث ال يبقى أمام الباحث إّل الواقع،

باحث أن يقوم ه؛ لذا على التعن مشكال ٌمه كتومن الظواهر املتداخلة، لكّن

 صياغٌة ،ما انوًع ،فاملشكلة هي ،بتجريد أحد ظواهره وحتويلها إىل مشكلٍة

  حبثه. د الباحث صعوبًة يف حتديد مشكلةوهلذا جيمن الواقع.  جلزٍء ٌةذهنّي

 :على سبيل المثال

ره ده، وأثطلق عليه مشكلة نتيجة غموضه، تعق  ة، قد نهناك واقع الحرب السوري  

في  تداوله ا يتم  ا عامًّ ى كونه اسم  عليه ال يتعد   "مشكلة"إطالق اسم  ، لكن  الكارثي  

 لف  آخر مخت ة هي شيء  "المشكلة" البحثي   . إن  يحف زنا إلى دراسته ةالحياة اليومي  

لحرب ة في اصالح األمريكي  ا "الم، أم  ة  بحثي   ة ليست مشكلة  ا؛ فالحرب السوري  تمام  

في الحرب  ة وعالقتها باستمرار الحرب"، أو "دور المجتمع المدني  السوري  

ة وي  ة والقرى العلة"، أو "ما هي طبيعة العالقة وأبعادها بين المسلمين السن  السوري  

 .ة  بحثي   ت  ة؟" هي مشكالفي الحرب السوري  

 ،منه أسئلةً  ق  ذا أردنا أن نشتإ ا،جدًّ عامٌّ وٌعاألوىل هي موض املشكلَة والسبب أّن

 دا ال يكفي لإلحاطة بالمشكلة المفترضة، ال يمكن أن نحدّ ا جد  ا كبيرً سنجد عددً 

 كاف   ة بهذه المشكلة بشكل  ة والمفاهيميّ ة واالفتراضيّ ة النظريّ الحدود الخاصّ 
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لذا ، ه المشكلةعلى هذ ة بناءً يّ ة أو الكمّ رات الكيفيّ ، وال يمكن تحديد المتغيّ ومقنع  

 . دقيق   الفروض بشكل   د  ال يمكن أن نحدّ 

ة اليت ثّيالبح تمن املشكال غير محدود   ه من املمكن صوغ عدٍدميكن أن نرى أّن

 ة. مثل احلرب السورّي واحدٍة ٍةواقعّي تنعكس على ظاهرٍة

ع، الواقن جوانب م ج إىل التفكري العميق يف جانٍبة صحتاحتديد املشكلة البحثّي إّن

للمشكلة   أكثر دّقًةممكنٍة ل إىل صيغٍةوللوص ٍطوقد يلجأ الباحث إىل وضع خمّط

 (:76)"أمربتو إيكو"ة كما اقرتح البحثّي

 

اشنا للمشكلة ، ونقوم بتطوير نقٍةرعّيف ع املشكلة األوىل إىل مشكالٍتحيث نفّر

مشكلة  ، واختيارة بهايع األبعاد اخلاّصا إىل حتديد مجوصوًل ،وإعادة تفريعها

 ق معايريها وشروطها. البحث اليت حتّق

 البحث اروط مشكلة

 .ٍةبدّق دٌةاملشكلة حمّد -0

 دراستها. إىل العلم واملعرفة عند ديٍدج ي إىل تقديم شيٍءاملشكلة تؤّد -6

  ب الكشف عنها.رات تتطّلغّيمن املت بني جمموعٍة هي عالقٌة -3

 صوغها بشكل سؤال.  ميكن أن يتمَّ -4

                                                           
 ايكو، امبرتو، كيف تعد رسالة دكتوراه، مرجع سابق.  52-
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 ين يحصل الباحث على المشكلة؟ من أ

 ، ومالحظته أّننٍةعّيم اٍتالل دراسته لنظرّيد املشكلة من خميكن للباحث أن صحّد

أو من خالل  ،التمحيص، فيصوغ منها املشكلة من أحد أجزائها صحتاج إىل مزيٍد

 ٍدحمّد ا يف جماٍلموًضهناك غ ن، فيكتشف أنَّعّيم حبثيٍّ رغبته يف جتديد موضوٍع

ؤ، فيحتاج إىل تنّبا للراد أن يبين نظاًمأو إذا أ ،فيصيغه بشكل مشكلة منه،

 ٍؤلى نتائج تنّبة للحصول عضرورّي تلفٍةخم توضيح نظرته إىل العالقة بني عناصَر

 در أن صحّدفيقّر كاٍف ٍلدراستها بشك مل يتمَّ ًةّياجتماع هناك ظاهرًة دقيق، أو أّن

 (. 73حداها)بإ ويبدأ ٍةحبثّي ٍتة مشكالمنها عّد

أسئلة البحث وعن  ة ختتلف عنملشكلة البحثّيا ا جيب أن ينتبه الباحث إىل أنَّأخرًي

  املشكلة. من تقُّشالفروض واألسئلة ُت الفروض، وأّن

  

                                                           
 (.125عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق ص ) -53
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 الفرض

(. ميكن أن 74الختبار)ل رين أو أكثر، قابلٌة متغّيبني ٌةاحتمالّي الفرض: هو عالقٌة

  :(75)يأخذ أكثر من شكل

 ر التابع )ع("غّي)س( واملت املستقلِّ ر"توجد عالقة بني املتغّي الصريحة: ( الصيغة1

 ،ر التابع )ع(غّي)س( واملت املستقلِّ ر"توجد عالقة بني املتغّي( الصيغة المباارة: 2

 .ة هذه العالقةدرجة قّو ده صحّدّنإة" أي قوّي وهي عالقٌة

ّّ أو العدمّي( ة( الصيغة العدميّ 3 ر بني املتغّي قٌة توجد عال"ال: )الفرض الصفر

 ع(" ر التابع ))س( واملتغّي املستقلِّ

بني  ود عالقٍةدين من وج نكون غري متأّكحني استخدام الفرض العدمّي يتمُّ

و من أ ر املستقّلة يف املتغّيرين من ضبط العوامل املؤّثدنا غري متأّكرين، أو إّناملتغّي

قد ال تكون  تائَجي إىل احلصول على نتؤّد ليتغري ذلك من العوامل او نة أضبط العّي

  :؛ مبعنىٌةقوّي هي صيغٌة ة. وهذه الصيغة العدمّيًةحقيقّي

ذا يعين أنَّ جٍة مفادها أّنه كاذٌب، فه(: صغنا فرًضا عدميًّا ووصلنا إىل نتي0حالة )

  ّنه نقيض الفرض العدمّي(.الفرض الصريح أو املباشر صادٌق وصحيٌح )أل

أّنه صحيٌح  ح مباشرًة، وكانت النتيجةل إّننا صغنا هذا الفرض الصري(: لنق6حالة )

 وصادٌق. 

(، 6) النتيجة يف احلالة( أشدُّ من درجة وثوقنا ب0إّن درجة وثوقنا بالنتيجة يف احلالة )

  ّوًة من ناحية املصداقّية.وهذا ما يعنيه أنَّ الفرض العدمّي أشدُّ ق

                                                           
74- Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology … Ibid P 55. 

75- Kothari, C.R., research methodology, new age international publisher, 2004 P 62. 
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  مثلً 

بين الطالق واالنتحار، يكون فرض البحث أو  د عالقة  : ال توجعدميٌّ  لدينا فرض  

فإذا استطاع الباحث أن  ،بين الطالق واالنتحار الفرض الصحيح: توجد عالقة  

لفرض ا ، وإذا أثبت أن  اخاطئ   يكون الفرض البحثي   صحيح   الفرض العدمي   يثبت أن  

 ا .صحيح   يكون الفرض البحثي   خاطئ   العدمي  

 :(76)معايير تقييم الفروض

تفنيده من خالل  و متَّا )حتى لللتصديق منطقيًّ اوقابًلجيب أن يكون منطقيًّا، ( 1

 .التجريب(

الفرض  جيب أن يكون ،ةالكيفّي ( قابل لالختبار والقياس )حتى يف األحباث6

 ه غريللقياس ألّن ابٍلنات وإن كان غري قراسة العّيمن خالل د ا للربهان املنطقّيقابًل

 .(صيل حاصٍله "قابل لالختبار" أّنه ليس حتة إىل ذلك يعين القول إّن؛ إضافيٍّكّم

 رج عن مشكلة البحث.  مالئٌم للمجال الذي يدرسه البحث، وال خي( 3

ن شكٍل كامٍل، فال نشتقُّ مالفروض املطروحة تكفي حللِّ املشكلة ب( 4

 احللِّ املبحوث عنه. املشكلة فروًضا قليلًة ال تكفي لإلحاطة ب

سًقا منطقيًّا، وترّبر ّنه مدعومٌ بنظرّيٍة جتعله مّتغم أنَّ الفرض عالقةٌ مؤّقتٌة، إّلا أر( 5

 –نظرّيٍةغري مدعوٍم ب–ث فرًضا ما اختياره من قبل الباحث؛ فإذا افرتض الباح

رات، وإّنما فرض حقيقيٌّ ويفّسر املتغّيوكان الفرض صحيًحا، فهذا ال يعين أنَّ ال

 عن املصادفة. قد يكون صدقه نامًجا 

 لماذا نستخدم الفروض؟ 

عشوائيًّا؛  فيكون مسار البحث حمّدًدا ال ،ه البحث حنو املشكلةكي نوّج -أ

 . لو كان يف النتيجة خاطًئا علًما أّن الفرض يفيد يف هذا التحديد حتى

                                                           
76- Ibid P 73.  
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ا سنخترب العالقة نوالتطبيق، فنحن نقول إّن ةهي طريقة الوصل بني النظرّي  -ب

ه يف التعريف ن طريق إجراء القياس الذي عرفنارين، عبني متغّي "لفرضا"التالية 

 (. 77)اإلجرائيِّ

ت، ال احلدس، النظرّينستطيع أن نضع فروضنا من خالمن أين نأتي بالفروض؟ 

 إخل. ....ةأو التجارب الشخصّي

 كيف نختبر الفروض؟

ا إذا تباط، أّمالررين نستخدم معامل اني متغّيب إذا كان الفرض يطرح وجود عالقٍة

الحندار ه جيب أن نستخدم عالقة افإّن ،ًةسببّي عالقًة كان الفرض يطرُح

 ة. اإلحصائّي

جنازها، لكن على إلاختصاصيٍّ  اج إىل خبرٍية قد حتتوهذه املعادالت اإلحصائّي

ن ينها، كي يتمّكرات اليت جيمع الفرض بللمتغّي ايًّا كّمالباحث أن ينجز مقياًس

 ن.ار الفروض. وهو ما سندرسه اآلإجراء املعادالت واختب من اإلحصائيُّ

  

                                                           
 (.140عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق، ص ) -55
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 العنوان والتوثيق

 واضًحا، وجّذاًبا. جيب أن يكون خمتصًرا، ومبتكًرا، وعنوان البحث: 

رست خالل البحث، وهو كناية عن املوضوعات اليت دفهرس الموضوعات: 

 وأرقام الصفحات اليت تعود إليها.

معارك، ألعالم، واألماكن، واألحداث )بأمساء ا وهو كناية عن قائمٍةالكشاف: 

، حبيث يوضع هذه القائمة ترّتب هجائيًّاأيام(، اليت ورد ذكرها يف ثنايا البحث. و

دليٍل سريٍع  ليت ورد فيها. وهو مبنزلةإزاء كلِّ لفٍظ رقم الصفحة، أو الصفحات، ا

 إىل مواقع هذه األمساء يف البحث.

ليها املراجع اليت سيعتمد عهي قائمٌة تتضّمن املصادر وو: قائمة المصادر والمراجع

 الباحث يف حبثه.

وٍع ما، ّية( اليت ُكتبت حول موضوهي الكتب األساسّية )املصادر األصل: المصادر

عتماد عليها، ؛ لذا جيب الرجوع إليها واالأو جزٍء منه، وتكون ذات موثوقّيٍة عاليٍة

ا يؤّدي إىل حلقيقة أمام عينيه أكثر، وهذاوكّلما زاد الباحث يف مصادره، جتّلت 

ستخدم هذه إذا كان الباحث هو أّول من ا زيادٍة يف قيمة البحث العلمّية، والسّيما

 راءات السابقة.ومغايرًة ومتفّوقًة على الق املصادر يف حبثه، أو قرأها قراءًة جّيدًة

اّدته من م  ما، واستمّدتوهي الكتب واألحباث اليت عنيت مبوضوٍع: المراجع

نه باالستناد تب حول موضوٍع ما أو جزٍء ماملصادر األصلّية؛ مبعنى أّنها كلُّ ما ُك

ٌع، والعكس در، لذلك فإّن كلَّ مصدٍر مرجإىل املعلومات األصلّية الواردة يف املصا
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واضيع اليٍة مبا قد تضيفه إىل مليس بصحيح. وقد تكون املراجع ذات قيمٍة ع

يف حال  يالٍت، ومع هذا ُينصح الباحث،وتعليقاٍت وحتلأحباثها من شروحاٍت 

ىل مصادرها، جَع معّينٍة حتيل قارئها إاستقائه بعض املعلومات أو األفكار من مرا

راجع، والسّيما املعلومات املستفادة من امل أن يعود إىل املصادر األصلّية ليتحّقق من

املعلومات  د أساءت فهماملراجع ق يف حال االقتباس، فمن املمكن أن تكون هذه

 ..أضافت إليها أو أنقصت منها. واألفكار الواردة يف املصادر األصلّية أو

بعة إقبال الباحث على متا : وهذه املرحلة تتمُّ من خاللإعداد المصادر والمراجع

هّمة واملفيدة يار املصادر واملراجع املوتفّحص كلِّ ما كتب حول موضوع حبثه، الخت

  ذلك ما يلي:على الباحث أن يراعي يف ملوضوعه. وجيب

 عنه. مدى معاصرته للحدث الذي يكتبالتنّبه إىل مؤّلف املصدر أو املرجع و -0

ملعروفة ال تنشر ر الكتاب، ألّن دور النشر ااالنتباه إىل دار النشر اليت قامت بنش -6

 عادًة إّلا األعمال اجلديرة بالنشر.

حكًما مواكبة   الكتب املنشورة حديًثا، تفرتضّنالتنّبه إىل تاريخ النشر؛ إذ إ -3

دها هم قبل تصنيفهم كتبهم، عنأصحابها لكلِّ مستجدٍّ على موضوعات أحباث

منّية نفسها ؤّلٌف ينتمي إىل احلقبة الزيقّدم الباحث املرجع املتقّدم الذي كتبه م

 على مرجٍع متأّخٍر عن تلك احلقبة.

لسورّي وضوًعا ما، مثًلا: التاريخ ام ُيستحسن من الباحث إن كان يعاجل -4

باشرًة، ذلك ة، تناولت هذا التاريخ ماملعاصر، أن يعتمد على مصادر ومراجع سورّي

رّيني بعيدين ورّية أو مؤّلفني غري سوأفضل من أن يعتمد على مصادر ومراجع غري س

 ى األحداث فيها.مكاًنا، أو مكاًنا وزماًنا عن سورية وجمر

ذا املصدر دًرا أو مرجًعا، أن يكون هلباحث الذي يستخدم مصُيستحسن من ا -5

ها يف كلِّ ستحسن أن يعتمد الطبعة نفسأو املرجع معلوَم التاريخ والطبعة، كما ُي
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جٍع واحٍد، بعتني ملصدٍر واحٍد أو ملرحبٍث. أّما إن كان مضطرًّا إىل استخدام ط

 له. كلِّ اقتباٍسعلوماته يف فعليه أن صحّدد الطبعة اليت يستقي منها م

ه، فقد واملصادر املعتمدة من قبل جيب على الباحث أن خيترب جودة املراجع -2

سباٍب تتعّلق ة أو األمانة العلمّية، أليكون بعضها بعيًدا عن الدّقة أو املوضوعّي

م عن املوضوعّية ّيٍة، وما يشبه ذلك، أبعدتهباحنياز أصحابها ألفكارٍ دينّيةٍ أو سياس

 العلمّية.واألمانة 

توثّق المصادر أو المراجع في األبحاث على عّدة أشكاٍل نختار منها 
 الشكل اآلتي:

 م الشخصّي(.اسم املؤّلف )اسم العائلة أوًلا، ثم االس

 اسم الكتاب.

 رقم الطبعة.

 اسم املرتجم )إن كان الكتاب مرتمًجا(.

 مكان النشر.

 دار النشر.

 تاريخ النشر.

، اللجنة ، ترمجة مجيل صليبة، بريوت6قة، طقالة الطريمثال: ديكارت، رينيه، م

 م(.0971اللبنانّية لرتمجة الروائع، )

نشر، فيدّون أو تاريخ النشر أو دار ال وإذا خال املصدر أو املرجع من مكان النشر

 و: د.ن(.م( )ال.ت، أو: د.ت( )ال. ن، أبدًلا من ذلك على التوالي: )ال.م، أو: د.

 ، )ال.م. ال.ن(.0976يم وعصر الرسول، تاريخ العرب القدمثال: عاقل، نبيه، 

لك اليت استفاد مة املصادر واملراجع، إال تمع مالحظة أّنه ُيستحسن أّلا يذكر يف قائ

منها عرضيًّا  اشي. أّما تلك اليت استفادمنها الباحث بشكلٍ فعليٍّ وذكرها يف احلو
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 ضرورة موضوع حبثه، فال رٍة إىلوذكرها يف احلواشي، وال متتُّ بصلٍة مباش

ي يف تفاء فقط بذكرها يف احلواشلذكرها يف قائمة املصادر واملراجع، واالك

 سياق البحث.

ّنه يكتفي لقرآن يف دراسٍة فلسفّية، فإفإذا احتاج باحٌث مثًلا إىل ذكر آيٍة من ا

يف  ناك حاجٌة إىل ذكر القرآنبتوثيق ذلك يف احلاشية فقط، دون أن يكون ه

 ملصادر واملراجع.قائمة ا
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 املقياس 

 يس. للمقاي ممكنٍة أشكاٍل ةسنذكر هنا مبادئ تصميم املقياس، وعّد

على حتديد  قادٍر اٍس، نضعها ضمن مقيٍرمتغّي ة بكلِّرات اخلاّصبعد حتديد املؤّش

 ّند لنا أاملقياس صحّد نَّأي إ ؛ الواقع املبحوثا خلصائصه يفر، وفًقدرجة هذا املؤّش

آخر، وكم يكون  ٍرغّيمن مت قيمًة كثر أو أقلُّراته( أما )من خالل مؤّش اًرمتغّي

 الفرق بينهما يف املقدار. 

 0)من  ٍجمدّر على مقياٍس (7)ر )س( ميلك قيمة غّياملت إّن –امثًل–فنستطيع أن نقول 

 0)من  ٍجمدّر على مقياٍس (3)( ميلك قيمة ر )عتغّيامل نَّأيف حني  ،(7/01) (01إىل 

 . (01إىل 

 :(78)ة للمقاييسأربعة أنواع أساسيّ 

 :  Nominal ( المقياس االسميّ 1

(، اجلنس )ذكر، ّي، يهودلدين )مسلم، مسيحّيا مثل: ار كيفيًّحيث يكون املتغّي

 لك. ( وقس على ذ، جامعّيثانوّي ،ة )ابتدائّيأنثى(، الدرجة العلمّي

=  = اليهودّي ملسيحّيم = االقيمة، أي املسل ةتكون مجيع مفردات املقياس متساوّي

سان على هذا ر )ع( مقار )س( ومتغّيقيمة واحدة. وبالتالي إذا كان لدينا متغّي

وال معنى ألن )ع(  من )س( أكثر أو أقّل ، ال ميكن أن نقول إّناملقياس االمسّي

ر )ع( يتغّي فإّن ر)س( حني يتغّي قول إّن)س( يساوي )ع(، ميكن فقط أن ن نقول إّن

 أو ال. 

                                                           
78- Kothari, C.R, research methodology … Ibid P-P 70 – 72.  
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 :مثلً 

وال يمكن أن يأخذ  ،ا: ذكر أو أنثىحتم   الجنس، مقياسه اسميٌّ  :ر المستقلّ المتغيّ 

 أخرى.  ر قيمة  هذا المتغي  

، شهادة ةا: شهادة ابتدائي  ا اسميًّ ، وضعنا له مقياس  : التحصيل العلمي  ر التابعالمتغيّ 

مثل  ،سمي   ا آخر غير اة )ومن الممكن أن نضع له مقياس  ة، شهادة جامعي  ثانوي  

 (ج  متدر   درجات الطالب في امتحان البكالوريا وهو مقياس  

 من شكل: هناك ارتباط   نتيجة  الوصول إلى ه هذا المقياس هو بأقصى ما يفيدنا  إن  

فئة الذكور هي الفئة األكثر  ن  إبحيث  ؛ةبين الجنس وبين نوع الشهادة العلمي  

دة ر الجنس والشهابين متغي   ارتباط   ي  أو ال يوجد أ ،ة على الشهادة الجامعي  حصوال  

 ا الذكور واإلناث في الشهادات. ة، حيث يتساوى تقريب  العلمي  

ة العالقة واتجاهها من المقاييس من حيث تحديد قو   هذا المقياس هو أضعف نوع  

 وتفسيرها كذلك.

 :Ordinal ( المقياس التراتبيّ 2

، إلثبات أو نفي عالقٍة بني ةاالجتماعّييف العلوم  اهو أكثر أنواع املقاييس استخداًم

بل هناك  ،القيمة ةتكون مفردات املقياس متساوّي . المتغّيرين وحتديد درجة قّوتها

دة اليت ميكن أخرى )وهي العالقة الوحي أكرب )أو أصغر أو تساوي( من قيمٍة قيمٌة

 أن حنصل عليها من هذا املقياس(. 

 هذه الفئة.  الشهري هو من "ريكرت"ا: مقياس مثًل

 الشكل التالي: "ريكرت"يأخذ مقياس 

  ّيئد     وسط     سممتاز    جّي

 أو 

 ة. بشّد ري موافٍقغ     غري موافٍق    ري مباٍلغ      فٌقامو     ٍةبشّد موافٌق

خيتار  ونطلب من املستبني أن (01إىل  0)من  اًجا متدّركذلك حني نضع مقياًس 
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 ٍةستبني حنو قضّيجاه املألدنى من اّتا على احلدِّ يدلُّ (0) حبيث إنَّ (؛01و 0)ا بني رقًم

جاهه حنو ألعلى من اّتا على احلدِّ فيدلُّ (01)ا ّمأ ،ة(بشّد ما )يكافئ غري موافٍق

 .وسطيٌّ هو اختياٌر (5)بالتالي يكون ة( وما )يكافئ موافق بشّد ٍةقضّي

 ة عن موقفهم من المثلي  هم سؤاال  يلإهنا ووج   ذكر   (111)فإذا أخذنا على سبيل المثال 

على الرفض  دل  ي (1) بحيث إن   (؛11إلى  1)ج من مدر   ة على مقياس  الجنسي  

 على القبول األقصى، وكانت النتائج كالتالي: دل  ي (11)األقصى و 

القيمة 

على 

 المقياس 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

عدد 

الذين 

اختاروا 

هذه 

 القيمة 

11 21 51 11 11 1 1 1 1 1 

 

 أنثى وحصلنا على النتائج التالية:  (111)قنا المقياس ذاته على وإذا طب  

القيمة 

على 

 المقياس 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

عدد 

الذين 

اختاروا 

هذه 

 القيمة 

1 21 21 11 5 5 41 1 1 1 

 

 ة هو: للذكور من حيث ميلهم نحو قبول المثلي   ط الحسابي  المتوس   نجد أن  

10 ∗ 1 + 20 ∗ 2 + 50 ∗ 3 + 10 ∗ 4 + 10 ∗ 5    
  (2.9))عدد الذكور( وتكون النتيجة:  (111)م الناتج على ثم نقس  

اإلناث أكثر  أي إن   (،4.35)ة فهو: لإلناث حول هذه القضي   ط الحسابي  ا المتوس  أم  

 ة. ة الجنسي   من الذكور لقبول المثلي  ميال  
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   Intervalج ( المقياس المتدّر  3

دون من  ة  ببيّ س علقة   كن الوصول إىل إثباتال ميا، وأكثر تعقيًد وهو مقياٌس

 هذا املقياس. 

 ج. وع املقياس املتدّراب يف املدرسة هي من نالطّل درجات إّن

ل أن يكون ما، يفّض مه باحٌثصّمومقاييس علم النفس مثل مقياس اخلجل الذي ي

 ج. قياس املتدّرمن امل

ا يف املوضوع الذي جدًّ واسعًة عرفًة اإلحصاء، وميف ج مهارًةب املقياس املتدّريتطّل

ا : مثًل Artificial Zeroاملصطنع يقيسه. ويقوم هذا املقياس على فكرة الصفر

املستبني غري خجل،  نَّالدرجة صفر تعين أ خلجل فإنَّبا خاصٍّ ٍجمتدّر يف حال مقياٍس

ملستبني ا أنَّة يعين الدينّي ةيل حنو االعرتاف باحلرّيبامل خاصٍّ والصفر يف حال مقياٍس

 . ةة الدينّيا باحلرّيال يعرتف أبًد

 عالمٌة سؤاٍل لِّولك ،من األسئلة برٍيك صحتوي هذا النوع من املقاييس على عدٍد

قياس هلذا ع العالمات فنحصل على قيمة المج ا لطبيعة اجلواب، يتمُّتبًع دٌةحمّد

 ك. ااملستبني أو ذ

 Ratio ( المقياس النسبيّ 4

فقط العلوم  صُّوهو خي ،ةلوم االجتماعّيثل هذا املقياس يف العال ميكن بناء م

 ة مثل الطول والوزن. الفيزيائّي

؛ أي إنَّ أدوات بياناتاستخدامها يف أدوات مجع ال تمُّيإًذا: املقاييس الثالثة األوىل 

 قاسةً.م مجع البيانات جتمع لنا البيانات

 ستبيان اال –أدوات مجع البيانات 

 البيانات يف علوم االجتماع.  ا يف مجعوات استخداًممن أكثر األد

 نن األسئلة )اليت تتضّمم ، عليها جمموعٌةٍةونّيلكرتإأو  مطبوعٍة عبارة عن ورقٍة
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توزيعها على  يتمُّ، (استخدام املقياس الرتاتيّب تمُّا ما يوغالًب ،أحد أنواع املقاييس

  نة، كي جييبوا عنها.أفراد العّي

 ان:من اروط االستبي

 . اصِّإىل اخل لصعب، ومن العامِّمن السهل إىل ا بٌةاألسئلة مرّت -أ

 لإلجابة.  برٍيك وال صحتاج إىل وقٍت خمتصٌر -ب

 ال حتتمل أكثر من تأويل.  ،ودقيقٌة دٌةوحمّد لغته واضحٌة -ج

 . احدٍةو ر عن فكرٍةيعّب سؤاٍل كلُّ -ء

 تقد بـ...؟ أال تع :لا توحي صياغة السؤال باجلواب. مثهـ أّل

 ي. عدم استخدام صيغة النفي، أو نفي النف -و

 للستبيان:  ة أنواع  هناك عدّ 

ب من تطّلت عن أسئلٍة ارًةوهو االستبيان الذي يكون عب االستبيان المفتوح، -1

 كلماته وأفكاره.  ااملستبَين أن جييب عنها مستخدًم

 دة األخري؟ حا: ما رأيك بقرار األمم املّتمثًل

إلجابات  وموضوعيٍّ دقيٍق يٍّكّم يان املفتوح قد يصّعب إجراء قياٍساالستب

   أكثر. ٍةر عن أفكاره بدّقه يعّب(، لكّن79ن)املستبَي

، دٍةحمّد ذات أجوبٍة ن أسئلٍةع حيث يكون االستبيان عبارًة ؛االستبيان المغلق -2

 ممكنة. ة أجوبٍةن عّدا ما واحًدواملستبني خيتار جواًب

  (81")يكرتل"مثل مقياس 

ة ل عملّيه يسّهكّنا يفكر فيه املستبني، لعّم ٍةّقر بداالستبيان املغلق قد ال يعّب

 . ّيالقياس الكّم

                                                           
 (.214 -211ص ) -عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق. ص 54-

 . 1432نسبة لعالم النفس األمريكي رنسيس ليكرت  72
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 لوبني. الذي جيمع بني هذين األس وهناك االستبيان المختلط -3 

يطلب من املستبني أن ا ويث يستخدم الباحث صوًرر، حا االستبيان املصّوهناك أيًض

  املباشرة. ستخدم األسئلة املباشرة وغرين كذلك للباحث أن ير عنها. وميكيعّب

 إىل ثالثة أقسام:  مًةن مقّسا فتكوا بنية االستمارة عموًمأّم

ة ّيالتأكيد على سّرو اجلهة الراعية للبحث،وب ،التعريف باهلدف من البحث -أ

 وعمره...  عن املستبني مثل جنسه ٌةاّمع معلوماٌت -ة املعلومات. بوخصوصّي

 .املغلقةاملفتوحة قبل  ل أن تكون األسئلةاألسئلة، ويفّض -ج
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 المقابلت  –أدوات جمع البيانات 

 ا ضمن جمتمٍعم ن خالل استنطاق أفراٍدأن جيمع بياناته م حني يريد الباحُث

 للمقابالت: ة أنواٍعك عّده يعتمد املقابلة. هنا، فإّنإحصائيٍّ

من أفراد  برٍيك مع عدٍد قابالٍتم الباحث بإجراء مهي أن يقو ة:المقابلة المسحيّ  -أ

 ؛نةمعّي من حالٍة ح موقف اجملتمع اإلحصائيِّوّضت نة، بغية احلصول على بياناٍتالعّي

وأكثر ما  ،نهم جودًة ه أقلُّي، لكّنهذا األسلوب يشبه استطالع الرأ أي إنَّ

 ة. يستخدم يف األحباث الكيفّي

دف دين بهحمّد راٍدجيريها الباحث مع أف قة:لمعمّ ة أو االمقابلة التشخيصيّ  -ب

، أو ياسيٍّس ة ومتداخلة؛ مثل مقابلة رجٍلدعميقة، ومعّق الوصول إىل معلوماٍت

 ،على مريض قه طبيٌبستجواب الذي يطّب، وهي تشبه االأو رئيس حزٍب ،عامٍل

 وهي أساسّيٌة يف األحباث الكيفّية. 

 (:80سئلة)األ بنيةل أقسام تشّك (3)من ة قن املقابلة املعّمما تتكّو عادًة

 ضوع.للمو دتمهّ  ة اليتاألسئلة األساسّي -0

 للموضوع. العديدة األبعاد األسئلة اليت تتناول -2

 حول املوضوع املعيّن.  أكثر ت  معلوما توسيع األسئلة واحلصول على -3

َبلني املقاألفراد بني ا اعٌلتف حيث صحدث ؛ةاجلماعّي ةواملقابلة وهناك املقابلة الفردّي

حال أراد الباحث  يف اعّيةاملقابلة اجلم استخدام تمُّة؛ لذا ية الفردّيخلصوصّيا وتقلُّ

نة، معّي ٍةضّيحول قاملدروس اجملتمع  أو على وجهات نظر حلصول على أفكاٍرا

ذا كان املوضوع ، أو إعن موضوعه كافيًة ما حني ال ميتلك الباحث معلوماٍتوالسّي

 ات العصف الذهينِّقنّية على تملقابالت اجلماعّيتعتمد هذه او. شكلٍ كبريمتشّعًبا ب

                                                           
81- Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice  Ibid  P148. 
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موعٍة من أو على النقاش بني جم (focus group اى هذه الطريقة أحياًنا )تسّمغالًب

  اخلرباء مثل ورشات العمل. 

نة هي أقرب لالستبيان ملقّن؛ فاملقابلة انٍةو غري مقّنأ نًةوميكن أن تكون املقابلة مقّن

ة، نا املقابلة غري املقّنقبل بدء املقابلة. أّم قيٍقد د األسئلة بشكٍل، حيث حنّدالشفوّي

ا ، مّمدقيٍق شكٍلللحوار دون أن نكتب األسئلة ب ًةأساسّي د فقط حماوَرنا حنّدفإّن

 (.86ابلة)أكثر أثناء إجراء املق مينحنا مرونًة

 الملحظة  –أدوات جمع البيانات 

الناس، أو  ن خالل مالحظته املباشرة لسلوكن جيمع بياناته مأ إذا أراد الباحُث

وهي أكثر ما  ،ه يستخدم املالحظة، فإنَّأرض الواقععلى األحداث اليت جتري 

 ة. تستخدم يف األحباث الكيفّي

 ا أن تكون:واملالحظة إّم

ر فّك مالحظاته دون أن يكون قد ُلالباحث يسّج نَّإأي الملحظة البسيطة:   -1

غري  حني يكون الباحُث ا، وهو ما يستخدم غالًبٍةل بدّقا فيما يريد أن يسّجمسبًق

 ة.ها بعد بدّقدومل صحّد ،من مشكلة حبثه واثٍق

ا، مسبًق ٍةله بدّقريد أن يسّجما ي د الباحُثحيث صحّد الملحظة المضبوطة: -2 

النوع يعطي ا فردات املشاهدة( حتتها. وهذد الفئات اليت سيضع املالحظات )املوصحّد

  من النوع السابق. أكثر دّقًة نتائَج

دراسته، ب مج يف اجملتمع املعينِّيند الباحَث وتعين أّن :الملحظة بالمشاركة -3

   جتمع املبحوث.للم –كباحٍث–وح بهوّيته ، وال يبه أحد أفرادهف كأّنويتصّر

 اجملتمع باحَث خيربأنَّ ال يشبه النوع السابق إّلاالملحظة بالمشاركة الجزئيّة:  -4

                                                           
 (.213عبد المؤمن، علي معمر، مرجع سابق. ص ) 72-
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 املبحوث بهوّيته كباحٍث. 

م عن املالحظة نتكّل ما حنيالسّيو، )ٍدجّي بشكٍل مًةكي تكون هذه األداة مصّم

 املضبوطة(، جيب على الباحث:

اس وطريقة يت سوف يالحظها، هل سيالحظ اللبة الد الوحدة السلوكّيأن صحّد -أ

الوجه أو من  دارس من خالل تعابريل املة، أم سيالحظ شكل العنف بني أطفاالتحّي

ته هو الذي جيب مالحظ السلوُكخالل استخدام القبضة يف الضرب ... اخل؛ ف

 رتاكبة مع بعضها.ة املمن الوحدات السلوكّي جمموعٌة

لى سبيل املثال: للمالحظة، ع تحديد فئاٍتب كذلك جيب على الباحث أن يقوَم -ب

 ام الكالم يف العنف...اخل. دفئة استخدام اليد يف الضرب، فئة استخ

ل حتسينها مبا يسّهكي يعيد ضبط فئاته و ،ًةلّيّوأ جري جتربًةعلى الباحث أن ُي-ج

 ا.بيانات فعليًّله عمله يف امليدان، قبل أن يبدأ جبمع ال

 تحليل المضمون وتحليل الخطاب  –أدوات جمع البيانات 

يل النصوص سواء عنى بتحلا، وتة مًعلكيفّية واّيوهي من وسائل البحوث الكّم

 يف الشوارع ...اخل.  اٍتالفت أو ة،إعالمّي اصوًصنأو ، ًةسياسّي أكانت: تصرصحاٍت

 . ةاإلعالم والبحوث السياسّي ة يف جمالمن الوسائل اهلاّم تعدُّ

 نكتفي بذكرها فقط.س ٍعموّس ها حتتاج إىل شرٍحوألّن
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  إجراء البحث الكيفّي ةطريق

ا، أساًس ّيالكّم ّيالبحث الوصف خيصُّتى اآلن حيف هذا الفصل  عرضه ما متَّ إّن

، خمتصٍر بشكٍل كيفيٍّ ة إجراء حبٍثيفّييف هذه الفقرة ك وسننتقل اآلن لنعرض

 . جراء البحث الكيفّية إعن آلّي كي نعطي الباحث فكرًة

 البحث زه عنمتّي ًةساسّيأ ي وظيفًةيؤّد الكيفيَّ البحَث إّن :قلنا يف الفصل الثالث

ما، وكشف طبيعة  ة حدٍثعلى سرب ماهّي درًةأكثر ق ، فالبحث الكيفيُّالكميِّ

بني  كتفي بإثبات أو نفي عالقٍةأي كيف صحدث وملاذا صحدث؟ وال ي ،حدوثه

يف دعم  وبذلك يفيد البحث الكيفّي .هاترين، بل عليه أن يكشف ماهّيمتغّي

 مط األكثر قدرًةهو الن لكيفّيك البحث اة بطريقته هذه. كذلالدراسات النظرّي

 هلا عن طريق أحباٍث إجراء اختباراٍت ن أن يتمَّمن املمك جديدٍة على إبداع أفكاٍر

 لال ميكن أن تتشّك ُةّيات عربه، فالنظرطوير النظرّيت الذي يتمُّ املنهجهو و .ةّيكّم

 ختبارها.   إنتاجها واا يفا أساسيًّدوًر ؤّديي، وحتليليٍّ نظريٍّ دون إنتاج إطاٍر

يف طريقة  يِّبالبحث الكّم ك اخلاصِّعن ذا وخيتلف هيكل البحث الكيفّي

ا قائًم ّيكون الربهان يف البحث الكّمالربهان )إثبات أو نفي الفروض(؛ فبينما ي

ا ئًمقا بحث الكيفّي، يكون يف الراتة التي تبديها المتغيّ القيمة اإلحصائيّ  على

 . ةبالقيمة اإلحصائّي ت دون االهتمامراللمتغّيالمنطق والتحليل  على

 بني ٍةإحصائّي اللٍةذات د شكل: توجد عالقٌةب فال يصاغ الفرض يف البحث الكيفّي

 ر يفيؤّث (س)ر املتغّي من قبيل: إّن ما يصاغ بشكٍل، وإّن(ع)ر واملتغّي (س)ر املتغّي

 الكيفّي  البحثيف صياغة فروٍض  تتمُّمن خالل كذا وكذا؛ وقد ال (ع)ر املتغّي

ا، دون أن وغامًض اذا كان موضوع البحث جديًدإ السّيماو ،ةلصعوبة هذه العملّي

 ينقص ذلك من جودة البحث. 
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 كيفّيت اليت جنمعها يف البحث الكذلك ختتلف أدوات مجع البيانات، فالبيانا

حسب نوع  – يف البحث الكيفّي –ع تنّو"مقاسة"، وهذه األدوات ت ليست بياناٍت

 اليت نريد مجعها. البيانات

، ةسياسّي يانات مجاعٍةني، ب)خطب زعماء وسياسّي ال نصوًصا نريد أن حنّلفإذا كّن

 منستخدم يف كال ت حتليل املضمون )وهو أداٌة نا نعتمد على...اخل( فإّن منشوراٍت

 خلطاب. (، وحتليل اّيوالكّم البحث الكيفّي

عتمد على أداة يف اجملتمع، فنن األفراد م ا نريد حتليل سلوك جمموعٍةوإذا كّن

ب رصده. الحظاتنا عن هذا السلوك املطلول ماملراقبة واملالحظة، حيث نسّج

املضبوطة أو  اك نوعني من املالحظة: املالحظةهن ا أنَّا قد ذكرنا سابًق)وكّن

ا، حظه مسبًقمناط ومفردات السلوك الذي يالأل د الباحث فئاٍتحيث صحّد ،نةاملقّن

حتت هذه الفئة  ةضع هذه املفردة السلوكّيالل إجراء املالحظة هو وويكون دوره خ

ا د الباحث مسبًقحيث ال صحّد ،نةو املقّنوهناك املالحظة غري املضبوطة أ؛ أو تلك

، إىل رٍّح سلوك الذي يدرسه بشكٍلالفئات، ويعتمد على تسجيل مالحظاته عن ال

 ا( حًقال أن يقوم بإعادة حتليلها ووضعها يف فئاٍت

ستخدم أسلوب مع أشخاص، ن جراء مقابالٍتصحتاج إىل إ ا أمام موضوٍعوإذا كّن

 نة. املقّن نة أو غري، املضبوطة واملقّنةة أو اجلماعّياملقابلة الفردّي

، باستثناء ّيع عناصر هيكل البحث الكّمجبمي إذن حنتفظ يف البحث الكيفّي

 ختتلف األدوات يف كلٍّ. ولكيفّيا يف البحث ايًّة اليت تغيب كّلالعالقات اإلحصائّي

 –)مضمون  ّيلنّصباملقابلة والتحليل ا يفّييف البحث الك منهما، فتكون حمصورًة

م ه ال يقّدّنلك ، البحث الكيفّيخطاب( واملالحظة. )االستبيان قد يستخدم يف

 نة( لة املقّنمن املقاب ، وهو بذلك شكٌلا ملا جيمعه من بياناٍتيًّا كّمقياًس
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 ؟جنري البحث الكيفّي كيف

ع ن عناصر اهليكل، نقوم جبمبعد حتديد مشكلة البحث واألسئلة وغريها م

ة ة يف عملّيأساسّي ٌةعاّم ضه هنا هو أفكاٌرالبيانات باألداة املناسبة هلا. وما سنعر

 كون هناك تفصيٌلليت تبدأ بعد مجع البيانات. )سية ا، وهو العملّيالتحليل الكيفّي

 .(حقٍةال حتليل املضمون يف كتٍبم عن حتليل اخلطاب وتكّلأكرب عندما ن

من  عًةكانت جمّما، سواء أيًّكّم بريًةلبيانات اليت صحصل عليها الباحث كاتكون 

ت بالبيانات اخلام، ندعو هذه البيانا .م مالحظةأ أم حتليل نصوٍص خالل مقابالٍت

 ؛واخللوص منها إىل نتائَج امن قراءتها حتليليًّ ن الباحثوهي بوضعها اخلام ال متّك

 يف ضمن فئاٍتة التصنم بإجراء عملّيلذا على الباحث أن يقوم بفرزها أي أن يقو

 على هذه البيانات اخلام.

ىل خمزنه، إذ يقوم إ دخل بضاعًةأن ُي تودٍعب على أمني مسيشبه األمر حني يرتّت

ح التعامل معها صبكي ي ،ها، حجمها ...اخل" حسب نوعها، جودتبفرزها إىل "فئاٍت

 ا. ا وسهًلممكًن

قبل  ًةلّيأّو فئاٍت دا أن صحّدت اخلام؛ إّميوجد طريقان أمام الباحث ملعاجلة البيانا

ة( أو ة االستنتاجّيبع الطريقل يكون قد اّتالبدء بتحليل هذه البيانات )ويف هذه احلا

وخيلق فئاته ات للفئات؛ حيث يقرأ البيان سبٍقم ل البيانات من غري حتديٍدأن صحّل

فها ون قد صّنعلى مجيع البيانات، فيك رَّة القراءة والتحليل، حتى ميخالل عملّي

 (. رائّيبع املسار االستقون قد اّت)ويف هذه احلال يك ا ضمن فئاٍتمجيًع

، ليس فقط بحث الكيفّيا يف الجدًّ ٌةصنيف حمورّية التعملّي جيب التنويه إىل أنَّ

لباحث يف البحث ا ات اخلام دون تصنيفها، بل ألّنع البيانه من الصعب التعامل مألّن
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نتائجه، وهذا ه يف إجرائه لتحليله وخلوصه لتعليه أن يربهن على موضوعّي الكيفّي

 ةلها يف املّريت شّكب على الباحث أن ينقد فئاته اللذا جي ؛ة التصنيفزه عملّيما تعّز

حتى صحصل على  عريف بعضهارى، وقد يعيد تأو صحذف أخ األوىل، وقد يضيف فئًة

ا عنها يف الفصل الثاني. منق املعايري اليت تكّل، حتّقمانعٍة جامعٍة واضحٍة فئاٍت

 ة األوىل.  ذ املّرا ال تكون الفئات دقيقة الضبط منوغالًب

أن يقوم الباحث بقراءتها  اا، لن يكون اقتصاديًّجدًّكثريًة يف حال كانت البيانات 

 يد فئاته بناًء، لذا يكتفي بقراءة بعضها وحتدن وقٍت وجهٍد()ملا حتتاجه م امجيًع

 لة. البيانات احملّص ق هذه الفئات على مجيععليها، ثم يطّب

اتها املناسبة  مرحلة وضع البيانات حتت فئا بعد حتديد الفئات، ينتقل الباحث إىلإًذ

 كلَّ يث يسُم. حةل هذه العملّييسّه يٍلهلا، وإلجراء ذلك ميكن أن يقوم بتصميم دل

لبيانات اليت ا، ثم يكتفي بوضع هذا الرقم قرب اعليه يدلُّ من الفئات برقٍم فئٍة

 ٌةحاسوبّي اك برامُج، وهنذه البيانات بسرعٍةة تصنيف هل عملّيا يسّهها، مّمخيّص

 ة بسرعة. ّييانات النّصمن الب كبرٍي ة على حجٍمعلى إجراء هذه العملّي قادرٌة حديثٌة

، ناسٍبم هرميٍّ فئات بشكٍلال ترتيُب أن يتمَّ Indexميم هذا الدليل ب تصويتطّل

ا ا ترتيًبما، وإّنجتريًد  األقّلإىل اا من األكثر جتريًدترتيًب )ال نقصد بالرتتيب اهلرمّي

فوق بعضها مباشرة،  اًنا معّيموضوًع اليت ختصُّ ا الفئاتحبيث نضع مثًل ؛اتصنيفيًّ

 ر وهكذا(. ا آخموضوًع ثم الفئات اليت ختصُّ

 ، وكّليف فئاٍت ًةفا قد أصبحت مصّنانات مجيًعة ستكون البيويف نهاية هذه العملّي

 فئات. يف الدليل بالنسبة إىل باقي ال دهلا موقعها املعروف واحملّد فئٍة

 ضع يف ذهنه اعتبارين: على الباحث أن ي ،ةخالل هذه العملّي

ومن فئات، لذي اعتمده يف بناء هذه الليل اح عن مسار التحأن يصّر: لاألوّ  االعتبار

راته الختيار هذه كر مرّبا ويذا دقيًقلفئات تعريًفمن هذه ا فئٍة ف كلَّأن يعّرمّثة 
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 . من الفئات( غري منتٍه ٍدلتصميم عد واسعًة ًةمكانّيهناك إ الفئات دون غريها )إذ إنَّ

آخر  باحٍث أيَّ ذا يعين أّنوالثبات، وه ةق باملوضوعّيهو ما يتعّل :االعتبار الثاني

نا بتجميعها، ذه البيانات اليت قام باحثيأخذ تعريف باحثنا لفئاته، ويقوم بدراسة ه

 كون متطابقًةن تأال الباحثني جيب البيانات املوضوعة حتت الفئات لدى ك فإّن

د من الثبات قد تأّكر على نتائج البحث. ولل تؤّثال ا، أي بدرجٍةجدًّ كبريٍة بدرجٍة

ة تعريفه من دّق دة التصنيف كي يتأّكملّيآخر أن جيري ع يطلب الباحث من باحٍث

 للفئات. 

ها. إىل أبعاد افًةوالنوع هو: الفئة إض  Typology)قد( يقوم الباحث ببناء األنواع 

لكن بعض البيانات  ب هذه اخلطوة،يتطّل كيفيٍّ حبٍث كلَّ أنَّ ليس من الضروريِّ

 ن بناء األنواع كالتالي:الجتاه. ويكوتدفع الباحث حنو هذا ا

ة فا تظهره البيانات املصّنًنا معّيهناك ترتيًب د الباحث الفئات، يالحظ أّنبعد أن صحّد

 نة. معّي حتت فئٍة

 :مثًل 

لص ه من الممكن أن يستخلفتاة(، يجد الباحث أن   الذي يبديه شابٌّ  )الحب   فئة الحب    

 يها، كأن تكون من قبيل: ا من  البيانات التي حصل علترتيب  

ا، من الممكن االستغناء عنها إذا رفضت ها جدًّ أجلها، أحب  من للموت  أنا مستعدٌّ 

 بٌّ ط، حمتوس   شديد، حبٌّ  ا لهذه الفئة: حبٌّ م أبعاد  ر أن يصم  عائلتها ... الخ. فيقر  

ثاني(، ال بها األبعاد كذلك )راجع الفصلتتطل   ،بها الفئةمنخفض. والمعايير التي تتطل  

 . واضحة   مانعة   فيجب أن تكون األبعاد جامعة  

 بحث قدرًةمتنح ال –كما يظهر–وهي  ،هذه الفئات مع أبعادها ندعوها باألنواع

 أكرب على التحليل الدقيق. 

 ذات جتريٍد تاج فئاٍتإىل إن –ااستقرائيًّ–احث ل أن ينتقل البأخرى يفّض من ناحيٍة
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 ٌةة هي عملّيوهذه العملّي بياناته؛ نواع اليت تسُمألمن الفئات أو ا أعلى من جمموعٍة

  يظلُّأكرب على البحث، حبيث ال يٍمحبتة، تهدف إىل إضفاء قدرة تعم ٌةنظرّي

 نظريٍّ ر إطاٍريوب، وكذلك تهدف إىل تطا على املفردات اليت تناوهلا وحسمقتصًر

  ملشكلة البحث. تفسرييٍّ

 خلوص للنتائج(: ة إجراء البرهان )أو التحليل والكيفيّ 

بعد أن يضع  ،سب هيكلها العاّمتلباحث تكة التحليل اليت سيقوم بها اعملّي إنَّ

الباحث اآلن  حيث يصبح املطلوب من ؛هلا البيانات ضمن الفئات أو األنواع املالئمة

ا من أن يتعامل من البيانات املفردة، بدًل اأن يتعامل مع بضعة "مفاهيم" أكثر جتريًد

 اه الباحث صحتوي ترتيًبمالدليل الذي يصّم إّن من هذه املفردات. قلنا برٍيك مع كمٍّ

كيف تُنسج الفئات )المفاهيم(  ن يكشفأ للفئات، وبالتالي ميكن للباحث بسهولٍة

ة ف هو اخلطوة اجلوهرّيهذا النسيج املكتش إنَّها. مع بعضها عبر البيانات كلّ 

حد األبعاد أو أ للباحث أن يلحظ أّن التالية بعد صناعة الفئات/ األنواع. ميكن

ة هذه على أهمّي رهذا التكرار يؤّش عين أّنأخرى، ما ي ر قرب فئٍةالفئات تتكّر

 يفيٍّك حتليليٍّ هي من نوٍع ةأخرى؛ وهذه األهمّي ئٍةر يف تفسري فالفئة أو البعد املكّر

 (:  83ا )طبًع يٍّال كّم

بعد اكتشاف ك وذلة، تها النهائّيغبعد ذلك يقوم الباحث بطرح حتليالته يف صي

ة التحليل أي بناء لّيعم ، وتتمُّمة بني بعضهاالقائعالقات البيانات  والنسيج أ

 االستنتاجات على:

 .تاستخدام املنطق يف حتليل هذه البيانا –أ 

  .ة يف التحليلنظرّية الاستخدام األطر التفسريّي –ب 

                                                           
83- Ritchie, Jane & Lewis, Jane (Editors), Qualitative research practice, Ibid. 
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يستخدم الباحث  ، كأنا مباشرًةمنه خلصٍةمست تفسري البيانات مبفاهيَم –ج 

 خرى. أ بها فئاٍت َرالفئات كي يفّس ىحدإ

 لنتائج. ىل اإيف التحليل واخللوص  Common sense  العامِّ استخدام احلسِّ –ء 

ا على تفسري ، يكون قادًرتفسرييٍّ وذٍجات تنتهي ببناء الباحث لنمهذه العملّي

 بصددها. حلوٍل ول اقرتاح وصحاالبحث  يعاجلهاالظاهرة اليت 

 ة: ة التعميم في األبحاث الكيفيّ إمكانيّ 

ل إليها، يف لى تعميم النتائج اليت يصع يرفض بعض الباحثني قدرة البحث الكيفّي

ليت أقامها الباحث بدرجة التجريد ا ه منوٌطكّن، لهذا ممكٌن حني يرى آخرون أنَّ

 يف بنائه لفئاته، ويف درجة ثبات حتليله. 

ه ألّن ،اكون ثابًتال ميكن أن ي الكيفيَّ بحَثال حثون يرون أنَّوكذلك هناك با

بياناته اليت جيمعها. هلذا حبثه و فاعله مع موادِّة الباحث ال حمال، وبتبشخصّي ٌرمتأّث

ا من بدًل  confirmabilityة يدّيل بعض الباحثني استخدام مصطلح التأكيفّض

على حتليل  دٌرالذي أنتجه الباحث قا يَّالنموذج التفسري أي إنَّ  reliabilityالثبات 

يت درسها الباحث للظاهرة ال كامٍل بشكٍل غري مطابقٍة مشابهٍة وتفسري ظواهَر

 ذج. هلذا النمو )أو صياغته( حني بنائه

هناك  ة، فإنَّفّياألحباث الكي يفالتعميم  ةورغم اختالف الباحثني حول إمكانّي

ة ن درجة القابلّيقد تزيد مواليت ام بها يمن اإلجراءات على الباحث الق جمموعًة

 يم اإلطار النظرّيإىل تعم أساسيٍّ هدف بشكٍلالتعميم هنا ي ا أنَّللتعميم )علًم

 (:هٍةأخرى مشاب حلاالٍت ٍرمفسِّ كإطاٍر

ما مل يهمل منها ل مجيع البيانات اليت مجعها، وه قام بتحليأن يثبت الباحث أّن –أ 

  .للبيانات احملتمل فسريّيطار التاإلد ها قد تهّدأّن بدا له

 زة.غري متحّي ًةعمتنّو متلك خواصَّ نًةه اختار عّيأن يثبت الباحث أّن –ب 
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 خطوٍة رات كلِّنذ بداية البحث إىل نهايته ومرّبة مأن يكشف خطواته التحليلّي –ج 

 ا والنتائج.ة استنتاج القضايت وكيفّييقوم بها، والتعريفات واالفرتاضات والفئا

ن خالل حتليل البيانات م ،من الثبات دًةجّي جًةميتلك در البحَث أن يثبت أنَّ –ء 

 . أكثر من باحٍث ِقبل ذاتها من

قة ال ملفردات الضّيا تصف الفئات، ألّن دٍةجمّر أن يقوم باستخدام مفاهيَم  -هـ 

 ا. ميكن تعميمها بديهيًّ

؛ ام لتفسريها مبدئيًّصّم ات اليتمن البيان لى كلٍّع أن خيترب منوذجه التفسريّي –و 

  ك النوع من البيانات اليت:لأي تلك اليت تدخل ضمنه، وكذلك على ذ

ضمنه،  داخلًة ها من املفرتض أن تكونأّن النموذج عن تفسريها رغم يعجزا إّم – 0 

 .لنموذجالباحث يدرك أوجه نقص ا وهذا يعين أّن

ا عًله فه( ويثبت الباحث أّنب ٌفما هو معّر )أي وفق ايستبعدها النموذج تعريفيًّ أو – 6 

 فسريها. وال يقدر على ت تلك البيانات يستبعد
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  الصدق والثبات

م بها األداة اليت هدف إىل عرض الطريقة اليت نقّيت ابالفقرة األخرية يف هذا الكت

 نستخدمها جلمع البيانات وقياسها.

 Validityالصدق 

ا ًرا ال متغّير )س( فعًلتغّير )س( تقيس املقياس املتغّيها لاألداة اليت نستخدم يعين أّن

 آخر. 

ن اخلرباء م لباحث أن يعرضها على جمموعٍةجيب على ا ،ق من صدق األداةوللتحّق

 ليها. كي يقوموا بتقييمها، واقرتاح التعديالت ع

 راتل املؤّشهوهنا يربز التساؤل التالي: ، ةق الصدق كذلك بالبنية النظرّييتعّل

ا نطقيًّم ، ومتناسقٍةنٍةمعّي ٍةمن نظرّي منبثقٌةدواته أواألسئلة اليت وضعها الباحث يف 

 ٍةنظرّيمشتّقًة من ( سؤال من املقياس )كّل ٍةمفرد أم ال؟ إذ جيب أن تكون كلُّ

ه أّنملؤّشر أو السؤال ا لو بداو، حتى ره املنطقّيتعطيه مرّبواليت بدورها  معّينٍة،

إذا مل تكن أو مقياٍس  أّي مؤّشٍر يعتمدلباحث أن ل ال ميكنإًذا،  ؛للباحث بديهيٌّ

 تدعمه.  ٌةهناك نظرّي

 Reliability (84)الثبات

  ن الثبات من مفهومني:يتكّو

يف الشروط  ثانيًة ًةمّر أدواتهطبيق ت أي إذا أعاد الباحُث: Stabilityاالستقرار  -1

لنتائج ستكون ا ا، فإنَّشخصيًّفسه نفسها، من قبل الباحث نفسه على املستبني ن

                                                           
84-. Kothari, C.R, research methodology,  Ibid P75. 
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 ألوىل. ا من النتائج اجدًّ نفسها أو قريبًة

داة ائج حني استخدام األأي مقدار االختالف يف النت: Equivalenceالمساواة  -2

ن فني عّمآخر وعلى مستبينني خمتل نفسها يف الشروط نفسها، لكن من قبل باحٍث

 ة. ل مّرجرى عليهم القياس أّو

حلساب املدى  ٌةرياضّي ا هناك معادلٌةألدنى، وطبًعا األخطاء يف احلدِّن تكون أصحب 

 املقبول من اخلطأ. 

األداة اليت  ، لكنَّاق الثبات دائًمالصدق حتّق قاألداة اليت حتّق إّن :بقي أن نقول

د أن نتأّك ق الصدق. ومع هذا ال يكفيّقحتال تؤّدي بالضرورة إىل ق الثبات حتّق

صدق يف  القطعيُّ ه يصعب البتُّن ثباتها ألّند مل جيب التأّكب ،من صدق األداة

  األداة.
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