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مقدّمة:
نشهد يف هذا القرن تتابع خطوات البشريّة صعودًا يف عصر املعرفة ،عرب االنتقال
من اعتماد العلم إىل نقده من داخله .وجرى ،وجيري ،ذلك عرب التمكّن من قدرةٍ
فائقةٍ على النقد ،ومراجعة ما كنّا نعتربه يقينيًّا ونهائيًّا ،واستبعاد ما يثبت فشله،
وصولًا إىل اعتماد االمتحان الدائم لكلِّ معرفتنا.
وهي العمليّة اليت نتجت من االكتشافات العلميّة ،ومنها ثورة املعلومات اليت أنتجت
قدرةً هائلةً على ختزين البيانات ،وحتليلها ،ونقلها ،وتبادهلا .فإذا كانت املراحل
األوىل من االكتشافات العلميّة أدّت إىل تنامي قدرة البشريّة على التأثري بالبيئة
احمليطة بها ،إىل حدِّ القدرة الواسعة على التغيري بها ،وهو ما مل يكن جيّدًا طوال
الوقت ،إضافةً إىل ما يالزم هذه التغ ّيرات من تزايد التعقيد الذي خيتربه الباحثون
على األصعدة كلّها ،فإنّ ثورة االتّصاالت قدّمت املزيد من األدوات لفعل ذلك،
واألهمّ أنّها أشركت عددًا هائلًا من الناس يف عمليّة املعرفة ،مبتستوياتها املتعدّدة،
من خارج املؤسّتسات التقليديّة ،كأفرادٍ ميّالني بشدّةٍ للتحرّر من القيود ،ومنفتحني
على اآلراء؛ األمر الذي عنى الكثري ،ومنه إضعاف "الكهنوت العلميّ" ،ملصلحة
الشك
ُّ
"التعلّم الذاتيّ" األقلّ تقيّدًا باملتسبقات واألكثر جرأةً على الشكّ ،مبا فيه
مبحتويات الكتاب مبا هو مؤسّتسة .والشكُّ هو روح االكتشاف ،وهو ما يطرح
حتدّياتٍ عديدةً ،ويفتح آفاقًا جديدةً للجميع ،مبن فيهم "اجملتمع العلميّ" التقليديّ.
ويف ظلِّ هذا العصر اجلديد ،تشهد منطقة الشرق األوسط حروبًا يرجّح وصفها
بالظاهرة املعقّدة؛ إن كان ذلك على املتستوى األخالقيِّ ،أو التسياسيّ ،أو
اجليوسياسيّ ،على املتستوى احملليّ ،أو اإلقليميّ ،أو العامليّ .وهذا ما يزيد احلاجة
إىل البحث العلميِّ بأنواعه ،من أجل تفتسري ما حصل وصحصل ،أو لدراسة أثره على
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حياة الناس بكلِّ األصعدة ،أو للمشاركة باقرتاح سبل إعادة البناء.
ونتيجة جتربة "مركز دراسات اجلمهوريّة الدميقراطيّة" و"مركز حرمون" يف العمل
البحثيِّ ،ومن خالل خربة مرجعيّتهما العلميّة األكادمييّة بالوسط األكادمييِّ
التسوريِّ قبل األزمة التسوريّة ،وإدراكهما للرتاجع الكبري يف اجلودة األكادمييّة
خالل التسنوات اخلمس عشرة األخرية ،وتقديرهما لثورة املعلومات واالتّصاالت،
اليت كان من مفاعيلها نشوء جمتمعاتٍ على شبكة "اإلنرتنت" قائمةٍ على تبادل
املعرفة وعلى "التعلّم الذاتيّ" ،فإنّهما خلصا إىل أنّ دعم الباحثني املتستقلّني ،وعمليّة
"التعلّم الذاتيّ" ،والباحثني ضمن املراكز البحث ّية ،مبناهج البحث العلميّ ،هو
حاجةٌ ملحّةٌ ،يؤدّي حتقيقها إىل زيادة فعاليّة اإلنتاج البحثيّ العلميّ ،وما يرتتّب عليه
من زيادةٍ يف كفاءة التسوريّني بقطاعاتهم املختلفة على بناء اجلمهوريّة الدميوقراطيّة
التعدّديّة؛ وليقوما بذلك عمد املركزان إىل إنشاء معهد الجمهوريّة لمنهجيّات
ب لتحقيق هذا
العلمي الذي بدوره وضع ضمن خطّته إنتاج سلتسلة كت ٍ
البحث
ّ
الغرض ،إضافةً إىل إقامة دوراتٍ تدريبيّ ٍة للباحثني الراغبني ،يف سياق إنتاجه مصدر
معلوماتٍ مفتوحٍ حول املنهجيّة العلميّة يف البحث االجتماعيّ.

ما هي أهداف هذا الكتاب؟
ي،
 )1اطّالع املتدرِّب بشكلٍ كافٍ على :املفاهيم النظريّة املتعلّقة بالبحث العلم ّ
ومفاهيمه التطبيقيّة.
 )2اطّالع الباحث املتدرّب على املبادئ األساسيّة للتمييز بني البحث العلميّ والبحث
غري العلميّ.
ٍّ وهيكله األساسيّ.
ٍّ كمّي
ٍّ وصفي
 )3تعليم املتدرّب خطوات تصميم حبثٍ علمي
ي.
 )4اطّالع املتدرّب على املفاهيم األوليّة يف القياس الكمّ ّ
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 )5متكني املتدرّب من التمييز بني أنواع املناهج البحثيّة.
 )6ومتكّن املتدرّب من التمييز بني متستويات البحث املتعدّدة.

حمتويات الكتاب:
احتوى هذا الكتاب على أربعة فصولٍ ،اعتمدنا يف ترتيبها على التسياق املنطقيّ
البنائيّ للمفاهيم اليت تشكّل وحدات البناء األساسيّة يف املناهج البحثيّة العلميّة؛
حيث اتّبعنا سياسة التدريب عن طريق توليد املعرفة؛ أي التدريب عن طريق دفع
املتدرِّب إىل الوصول إىل املعرفة من باطنها ،ضمن سياق تشكّلها ،بدءًا من النظريّة
إىل التطبيق ال العكس .فجاءت مقاربة اجلانب التطبيقيّ يف نهاية الكتاب بعد أن
سبقتها فصولٌ متدرّجةٌ من األكثر نظريّ ًة إىل األكثر إجرائيّة.
تناول الفصل األوّل مفاهيم البحث العلميّ ومعايريه الضابطة بوصفها أدواتٍ علم ّيةً
ال غنى عنها ،وهناك شرحٌ ملعايري العلم اليت قد ختتلف من عصرٍ إىل آخر .تناول
الفصل الثاني املفاهيم اليت ميكن وصفها باحلروف األجبديّة بالنتسبة ملنهج البحث
ي؛ ألنّ ذلك يناسب
العلميّ ،وتقصّدنا تفصيلها قبل املباشرة بتناول إجراء املنهج البحث ّ
التوليديّة مبا هي أسلوب تدرييب ،وألنَّ التمكّن من املفاهيم ،وإدراك دالالتها،
وصوابيّة ،أو خطأ ،توظيفها يف األحباث العلميّة ،جيعل تصميم البحث أكثر
سهولةً ،وأكثر ديناميكيّة .أمّا الفصل الثالث فيشرح أنواع املناهج ،ويهتمُّ الفصل
الرابع بتصميم البحث وإجراءاته كمجموعةٍ من اإلرشادات التقنيّة.
وحنن ،وإذ خنطو خطوتنا األوىل ،اليت لن تكون خاليةً من العيوب مهما حاولنا،
يرافقنا القول الذي ختيّله كارل بوبر ،يف سياق تقدميه ملنهجه يف النقد ،ووضعه
على لتسان "طاليس" ،أحد احلكماء التسبعة اإلغريق "خذ األشياء كما أراها فما
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حنث قارئ الكتاب
ُّ
رأيك فيما أراه ،لتحاول أن تصلح ما علّمتك إيّاه"( .)1وهو ما
على االقتداء به وحنن نقدّم له عرضًا ألدواتٍ معرف ّيةٍ من مدارسَ فكر ّيةٍ خمتلفةٍ،
واليت تبقى هي ذاتها يف دائرة االمتحان ،كما هو حال املشكالت اليت تعاجلها.

1- Popper, Karl,"Conjectures and Refutations", London , Routledge and Kegan Paul
, 1972, P-P 150 - 151.
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الفصل األوّل :مفهوم البحث العلم ّي
( )1مناذج معياريّة عديدة للمعرفة
( )2تعريف البحث العلميّ
( )3املوضوعيّة والقياس الكمّيّ
( )4متستويات البحث العلميّ
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مناذج معياريّة عديدة للمعرفة
ولّى اليقني العلميُّ مع بدايات القرن العشرين ،وساد علمٌ استنتاجيٌّ ينطلق من
فرضيّاتٍ وموضوعاتٍ ونظريّاتٍ ،ليعود ملناقشة مضمونها ونتائجها .هو علمٌ صحاول
املشتغلون فيه تطوير مفاهيمه ،فيقومون بتعديل بعضها ،أو إلغاء أخرى ،مقرتحني
ٍّ فعّال بشك ٍل أفضل .وال يعين دحض
ٍّ وعملي
مفاهيمَ جديدةً تكون ذات دورٍ نظري
النظريّات التسابقة ،املناقضة للنظريّات اجلديدة ،االستغناء عنها يف كلِّ احلاالت؛
ّلي هلا.
ٍّ
فكثريًا ما تقبل كلّ نظر ّيةٍ جديدةٍ النظريّة القدمية كتقريبٍ أو

على سبيل المثال:
ميز ميشيل فوكو في كتابه "الكلمات واألشياء" نمط المعرفة "المعياري" في
العصور األوروبية ما قبل الكالسيكية ،حيث كان قائما على التفسير -أو التأويل(-)2
والشرح ،معتمدا على "التشابه" الكائن بين جميع عناصر الوجود ،فالكلمات تشبه
األشياء التي تدل عليها ،اإلنسان هو إله مصغر ،الشجرة تحتوي بداخلها على
جميع مكونات الكون األخرى ،والكتاب المقدس ،أو كتب الشعر ،هي كتب تمتلك
الحقيقة كاملة ،ألن العبارة الشعرية ال تقل حقيقة ووجودا عن الظاهرة الملموسة
(بلغتنا المعاصرة)؛ لذا يقوم القارئ ،أو "ممارس المعرفة" ،بتفسيرها -تأويلها
الستخالص المعرفة ،وهكذا .أما في العصر الكالسيكي األوروبي ،فلم تعد هذه
الممارسة المعرفية مقبولة ،فحل النقد محل التفسير -التأويل ،ولم تعد النصوص
تستدعي التأويل باعتبارها ممثلة للعالم والكون ،بل تستدعي نقدها ،وبطبيعة الحال
لم تعد الكائنات تفسر بالتشابه مع بعضها بل تشرح وتحلل وتدرس وظائفها.
إنّ املعرفة –املقصودة يف جمال مباحث املنهجيّة العلميّة (امليثودولوجيا)– ليتست
اإلحتساس الباطينّ –الذاتيّ– وليتست كذلك االقتناع التواضعيّ املتّفق عليه بني

 -2ليس المقصود هنا بمصطلح "التأويل" منهج التأويل المعاصر ،أو "الهرمنوطيقا" عند "غادامير" و"هيديغر" ،المستخدم
في قراءة النصوص األدبية والمقدسة وتأويلها.
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جمموعةٍ من الشخصيّات ،وإن كان ذلك جزءًا من حتديدها ،وإنّما هي قائمةٌ على
طريقة حتصيلها وصياغتها ،كما حتكمها وتقيّم مفاهيمها وفرضيّاتها جمموعة
املعايري اليت جتيب عن سؤال "كيف نعرف" ،وهي معايريُ ينبغي أن تكون متطوّرةً
باستمرار.
إنَّ املعرفة أو العلم ال يُنتجان إلّا عرب املرور من بوّاباتٍ معياريّة ،وعرب طرق وآليّات
نص مكتوبٍ يدّعي
ٍّ
إنتاج ،هي فقط الكفيلة بتتسمية ما ينتج عنها علمًا .فليس كلُّ
العلميّة ،أو يعتقد صاحبه بأنَّ إنتاجه علميٌّ ،هو حبثٌ علميٌّ ،حتى لو صدر عن
صلٌ
شخصيّاتٍ علميّة .وهذا التمييز القائم بني ما هو علمٌ وما هو غري علمٍ ،متييزٌ متأ ّ
لدى البشريّة مارسته على ضروبٍ خمتلفةٍ من اإلنتاجات عرب تارخيها .واألمر شبيهٌ
–نوعًا ما ضمن غاية هذا التوضيح هنا– بالتمييز قدميًا بني الشعر وغري الشعر من
خالل امتالك الشعر لوزنٍ ناظم .وما يوازي "حبور الشعر" يف العلم هو ما ندعوه
ٍّ
مبناهج البحث العلميّ .وكما أنّ الوزن الشعريّ ليس اتفاقيًّا مبعنى كهنوتي

ٍّ كامل ،فكذلك حال املنهجيّة البحثيّة العلميّة؛ إنّها تطوّرٌ من داخل
مؤسّتساتي
املمارسة العلميّة تتعرّض للنقد والتطوّر باستمرارٍ كما سنرى.
ويف سريورة امتحان النظريّات ،يتمُّ تفنيدُ بعضها وإنتاج أخرى للتصدّي
ٍّ.
للمشكالت؛ وهكذا تتشكّل املعرفة العلميّة ،وتعود للتشكّل بشكلٍ متستمر
األمر الذي صحصل عرب منهجيّاتٍ تتعرّض هي نفتسها المتحان النقد عرب التجربة،
وتتطوّر بفضل إخضاعها املتستمرِّ لالمتحان والنقد .وأه ُّم ما مييّز البحث العلميّ،
وما يصبغ دراسات الباحثني بصبغةٍ علميّة ،هو معرفة ،وممارسة ،عمليّة االمتحان
عرب النقد املتستمر .ويتجتسّد اإلسهام احلقيقيّ للباحث العلميّ عندما ميارس نظريًّا،
أو جتريبيًّا ،ويصيغ فروضه ،انطالقًا من فكرة أنّ البحث العلميّ هو امتحانٌ دائمٌ
ملضمون املفاهيم ،والقوانني ،اليت ينتجها عمل الباحث .وهو -على الرغم ذلك -ما
12
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ال ندّعي أنّه صحصر التفكري البشريّ ،وال نعدّه الشرط الوحيد لتطوّره.
ومن املنطقيّ حني اخللوص إىل النتيجة التسابقة أن يتولّد التسؤال فيما إن كان هناك
منوذجٌ معياريٌّ مييّز ما هو معرفةٌ علميّةٌ عن غريها ،ومن مثّة هل هناك منوذجٌ
إرشاديٌّ ملمارسة هذه املعرفة؟
ٍّ للمعرفة لكلِّ عصرٍ ،ومرحلةٍ بشريّة ،وهذا ما
باإلمكان حتديد منوذجٍ معياري
أطلق عليه توماس كون "البارادايم )3("Paradigm؛ وهو أقرب ما يكون إىل
قاعدةٍ قانونيّ ٍة موجودةٍ يف كلِّ فرعٍ من فروع العلوم ،تقود املمارس العلميّ إىل طرق،
وأدوات ،حلِّ املشكالت اليت صحدّدها هذا "البارادايم" بذاته ،فينتج الباحث العلميّ
ت ويقدّم اكتشافاتٍ جديدةً وفق هذه القواعد العلميّة وانطالقًا
حلولًا ملشكال ٍ
منها ،إلّا أنّ هذا ال يعين أنّنا نقول بوجود طريقٍ واحدٍ.
لكن كيف يتعلّم أو يكتتسب الباحث هذه القواعد اليت حتدّد املمارسة العلميّة؟
عادةً ما يتمُّ تعلّم قواعد ممارسة املعرفة العلميّة من خالل االخنراط يف املؤسّتسات
العلميّة اليت تلقّنها ،حبيث تصبح جزءًا من متسلّمات املتعلّمني فيها .وهذه املؤسّتسات
-بشكلٍ رئيس -هي املدرسة ،واجلامعة ،والكتب والدراسات املطبوعة.

مثال على ذلك:
يعتقد أي شخص درس في المؤسسات التعليمية المعاصرة أن التجمعات البشرية
هي تجمعات ذات إرادة حرة (بشكل ما) ،وأن مصيرها مرتبط بنتائج منطقية تنجم
عن تفاعالتها مع بعضها ،ومع الضرورات الطبيعية .ومهما تنوعت وتدرجت –
حد التناقض أحيانا– هذه المفاهيم فإنها لن تصل أبدا إلى االعتقاد بأثر النجوم،
واألفالك ،على مصير هذه التجمعات ،أو إلى االعتقاد بارتباط مصيرها برضى
أو غضب "أرواح األجداد" .هكذا فإن االعتقادات "العلمية" تتسرب إلى ذهن
الدارس عبر الدروس التي كان يتلقاها في مدرسته (دروس التاريخ مثال التي
 -3كون ،توماس ،بنية الثورات العلمية ،ترجمة :جالل ،شوقي ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة الكويتية ،رقم (،)168
( .) 1992ما ذكرناه من شرح للبارادايم هو شرح مبسط للغاية ،ويترجم الدكتور شوقي جالل "البارادايم" إلى اللغة
العربية "النموذج اإلرشادي".
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تصاغ وفق هذا المنظور العلمي) ،وعبر كتابته لمواضيع علمية عن إحدى
الظواهر االجتماعية كوظيفة مدرسية ،وغير ذلك .فهو يجد نفسه منخرطا ضمن
هذه المفاهيم والقواعد (أو ضمن هذا البارادايم العام) سواء أدرك ذلك أو لم يدرك.
هذا قبل أن تؤدّي ثورة االتّصاالت إىل إتاحة قواعد ممارسة املعرفة العلميّة خارج
ٍّ ،عرب
نطاق "املؤسّتسة" ،وبوسائلَ كثرية ،وكثريٌ من األحيان بشكلٍ جماني
الشبكة العنكبوتيّة (اإلنرتنت).
ي –مثلًا– املفاهيم
لكن إذا انتقلنا إىل متستوًى أكثر ختصيصًا ،هل ميلك الصيدالن ّ
والقواعد "العلميّة" يف جمال علم االجتماع أو علم التسياسة بطريقةٍ تتيح له أن يق ّدم
طرحًا علميًّا أو حبثًا علميًّا؟
من املنطقيّ أنّه ميلك فهمًا عامًّا يشبه املثال الذي ذكرناه ،لكنّه لن صحوز –من
خالل دراسته للصيدلة– قواعد البحث العلميّ املوجودة يف ميدان علم االجتماع،
وسيكون ما يقدّمه من طرحٍ بعيدًا عن حتقيق معايري علم االجتماع؛ فلك ّل فرع
الخاص ،ينبغي على الباحث فيه أن يمتلك معطيات هذا
علمي "برادايمه"
ّ
ّ
"البرادايم" وقوانينه.
راادّ -البحث
وبذلك يكون لكلّ علمٍ من العلوم ،يف عصرنا احلالي ،منوذجه اإل
ّ
الخاص به إلنتاج معرفة علميّة في مجاله؛ وهو النموذج الكفيل بتمييز
العلمي-
ّ
ّ
ما هو معرفة ،أو علمٌ ،عمّا هو غري علمٍ .وهذا التمييز يكتتسب أهمّيّته دون أن
يصادر أهميّة ودور ما هو "غري علم"؛ إذ قد يطرح عاملٌ ما رأيًا منبثقًا عن نظريةٍ
ٍّ دون أن يكون هذا الرأي "نظريّةً" علميّة ،وقد يكتب كتابًا
علم ّيةٍ أو حبثٍ علمي
لطرح فكرةٍ سياس ّيةٍ أو اجتماعيّةٍ دون أن يكون الكتاب علمًا باملعنى املذكور
أعاله .لكن هذا ال يعين أنّ ال أهم ّيةً له ،بل إنّ هذه األفكار احلرّة وغري املقيّدة
باملنهجيّة العلميّة واملعايري املعرفيّة الصارمة –نوعًا ما– قد تؤدّي دورًا أساسيًّا يف
حتفيز ذهن الباحث العلميّ إلنتاج أفكارٍ علم ّيةٍ إبداعيّة ،وتطوير املعرفة –ضمن
14
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معايريها– انطالقًا ممّا هو ميتافيزياء أو خيالٌ؛ وقد تؤدّي دورًا هامًّا يف تطوير
املنهجيّة العلميّة ومعايري العلميّة ذاتها .وهذا ما أكّده كلٌّ من كارل بوبر وتوماس
كون ،وهما من مدرستني منهجيّتني خمتلفتني يف بعض النقاط (.)4

تعريف البحث العلميّ
ي،
بناءً على ما سبق ،ميكننا أن نبحث عن احلدود العامّة اليت تعرّف البحث العلم ّ
بوصفه منوذجًا معياريًّا للمعرفة يف عصرنا .سنعرض هنا ثالثة شروطٍ تعريفيّة
تتناسب مع هدف هذا الكتاب:

 )1اإلضافة المعرفيّة:

إنّ البحث العلميّ هو نشاطٌ يهدف إىل اكتشاف ما

هو "حقيقة"( ،)5كي صحقّق إضافةً إىل املعرفة العلميّة كنتيجةٍ هلذا اجلهد ،متميّ ًزا
بذلك عن حماولة إقامة الربهان على قضيّ ٍة معيّنةٍ وإثبات صحتها( .)6فهو نشاطٌ
مفتوحٌ يتسعى إىل زيادة وتعميق املعرفة واكتشاف املزيد من املشكالت املتطلّبة
ٍّ مع ّي ٍن من املعتقد أو النظريّة ،والدفاع عنها؛ فاحلقيقة
للحلِّ ،ال التوقّف عند حد
ليتست ثابتةً أو نهائيّة ،والطبيعة (البشريّة أو املاديّة) ال تعطينا كلَّ شيءٍ نريد
معرفته .فالبحث العلميّ إذًا :نشاطٌ مفتوحٌ ومتستمرٌّ.
وكان "بوبر" قد عرض يف عددٍ من مؤلّفاته هذه الفكرة ،رافضًا وناقضًا أيّة
ممارسةٍ علم ّيةٍ تهدف فقط إىل إثبات صحّة نظر ّيةٍ ما وتبحث عمّا يؤيّد فروضها،
ألنّ أيَّ باحثٍ يريد أن يفتّش يف الواقع عمّا يدعم نظر ّيةً معيّنةً سيجد ما يريد من
 -4بوبر ،كارل ،منطق الكشف العلمي ،ترجمة :الدكتور ماهر عبدالقادر محمد علي ،بيروت ،دار النهضة العربية6 ،
كانون الثاني ( ،)1986ص( .)57كون ،توماس ،مرجع سابق .ولمراجعة أكثر تعمقًا لهذه الفكرة ،يمكن مراجعة :التور،
برينو ،لم نكن حداثيين أبدًا ،ترجمة :حسن ،إياس ،و محمد ،عدنان ،سوريا ،دار المدى ،حيث ناقش الكاتب الفرنسي
نظرية المعرفة ،إن صح التعبير ،من زاوية نقدية لما تكلمنا عنه أعاله.
 -5رغم أن األبستمولوجيا (نظرية المعرفة) اليوم ال تقول بالحقيقة اليقينية ،لكن ذلك ال يمنع عدة مدارس فكرية من القول
عن العلم يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة وإن كان لن يبلغها .وهذه المدارس تقف على الطرف اآلخر من البراغماتية.
 -6فضل هللا ،مهدي ،أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق ،بيروت ،دار الطليعة ،)1998( ،ص (.)13 -12
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األدلّة( ،)7من دون أن يعين هذا أنّ نظريّته صحيحةٌ علميًّا .وميكننا أن جند يف
واقعنا الكثري من هذه النقاشات اليت تبدو علميّة ،يف حني أنّها تنتمي كليًّا إىل
فئة الال – علم أو "امليتافيزياء" (بتعبري بوبر).

مثل:
أن يقوم باحث يعتنق ما يسمى بنظرية المؤامرة بذكر جميع األحداث التي تدل
على هذه النظرية إلثبات أنها صحيحة أو أن يقوم شخص ما بعرض جميع األمثلة
والقصص التي تثبت وجود التقمص ،أو القصص التي تثبت وجود الجن ،الخ
وفي الحقيقة تقوم معظم الرؤى "الميتافيزيقية" على هذا النوع من "اإلثبات"
المدعى.
إذًا يتعارض التسعي إىل الربهنة على خلود الفرضيّات اليت تقرتحها نظريّةٌ ما ،مع
حماولة تقديم ما هو جديدٌ يف ميدان املعارف العلميّة ،وسبب هذا التعارض هو أنّ
األفكار التسابقة ال ميكن أن تكون صحيحةً بشكلٍ كاملٍ ومطلق.
ٍّ يصلح مفهومٌ "صراع الطبقات"
أمّا لو سعى الباحث إىل دراسةٍ من شكل :إىل أيّ حد
لتفتسري احلروب والثورات يف الشرق األوسط؟ فإنّه سيقدّم حبثًا يتستويف الشرط
التعريفيّ األوّل للبحث العلميّ (اإلضافة املعرفيّة) ،حتسب التصنيف املعتمد من
قبلنا؛ كما أنّ نتائج البحث ستدلُّ ،من خالل التطبيق ،إن كانت النظريّة مازالت
نافعةً ملقاربة الواقع وفهم جانبٍ منه.
وميكن لنا أن نتحرّى عن تطبيق اإلضافة املعرفيّة ،حتى يف املوادّ الصحفيّة
ً
فمثل :قد جند موقعًا إلكرتونيًّا أو صحيفةً أو جمّلةً سوريّة تكرّر يف
التحليليّة،
كلِّ مقاالتها فكرة أنّ النظام التسوريّ جمرمٌ ،وجتعل من هذا التوصيف املربّر
الوحيد لكلِّ األحداث اليت جتري يف سوريا .ولنا أن نالحظ أنّه بغضِّ النظر عن
 -7راجع ً
مثال :بوبر ،كارل ،عقم المذهب التاريخي ،ترجمة :صبرة ،عبد الحميد ،مصر ،دار المعارف.)1959( ،
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صحّة هذا التوصيف من عدمه ،فإنّه غري كافٍ لتفتسري صراعٍ ممتدّ ومتعدّد
األطراف ،وهو ما يعين أنّ املقصود من هذا العمل الصحفيّ ليس تقديم معرفةٍ
جديدةٍ ،وإنّما هو عملٌ "دعائيٌّ /سياسيٌّ" بعيدٌ عن جمالنا هنا.
ينبغي على الباحث أن يتسأل نفتسه دائمًا :ماذا أضفت إىل املعرفة؟ ماذا ميكن أن
يفيد هذا البحث الذي أعدّه يف إغناء معارف اجملتمع؟

 )2المنهجيّة:

عرّف بعض العلماء العلم بأنّه "املعرفة اليت يتمُّ التوصّل إليها

مبنهجيّة"()8؛ أي هو النشاط الذي يتشكّل ويتحقّق من خالل القواعد واألسس اليت
تواضع عليها العلماء يف اجملتمع العلميّ()9؛ حيث تتالزم الكلمتان :علميٌّ
ومنهجيٌّ()10؛ لذا ،ما صحدّد العلم ليس املوضوع بل املنهجيّة؛ مبعنى أنّه ال يتمّ متييز
العلم عن التنجيم بالقول إ ّن التنجيم يدرس األرواح واألشباح مثلًا يف حني ال يفعل
العلم ذلك ،بل من خالل االختالف الكائن يف الطريقة اليت يدرس بها العلم
موضوعه عن تلك اليت يدرس بها التنجيم موضوعه؛ فقد يدرس العلم األرواح
واألشباح كما حال التنجيم ،لكن حتمًا وفق خطواتٍ منهجيّةٍ خمتلفةٍ ومتمايزةٍ
عن ميدان التنجيم.
من زاويةٍ أخرى ،قد يدرس عامل االجتماع وعامل النفس –على سبيل املثال–
كل منهما منهجيّ ًة خمتلفةً ،بدرجاتٍ معيّنةٍ ،يف
ٍّ
الظاهرة أو املوضوع ذاته ،لكنّ ل
تفاصيلَ حمدّدةٍ ،ما جيعل كلًّا منهما يصل إىل نتائجَ خمتلفةٍ غري قابلةٍ للمقارنة
Incomparable؛ من حيث أيّهما خاطئٌ وأيّهما صحيحٌ.
فإذًا ،ال ميكن أبدًا الفصل بني البحث العلميّ (أو ممارسة املعرفة) من جهةٍ،
 -8ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،طرائق البحث في العلوم االجتماعية ،ترجمة :الطويل ،ليلى ،سورية،
دار بترا ،)2004( ،ص (.)16
 -9ال يعني أن العلماء تواضعوا على هذه القواعد أننا نأخذ بالمواضعة كمذهب  Conventionalismوكلمة "تواضع"
الواردة هنا كلمة لغوية اعتيادية أكثر منها مصطلحية .لكننا مع هذا لسنا نبت بأن المواضعاتية غير مقبولة ،إننا ال نأخذ
موقفًا علميًّا ونكتفي بعرض وجهات النظر المختلفة.
 -10عبد المؤمن ،علي معمر ،مناهج البحث في العلوم االجتماعية ،مصر ،جامعة  6أكتوبر .)2008( ،ص (.)13
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واملنهجيّة العلميّة اليت جيب على الباحث أن يتسلكها للوصول ملعرفةٍ جديدةٍ من جهةٍ
أخرى .ومن الطبيعيّ ،نتيجةً لذلك ،أن تتعدّد املنهجيّة وختتلف حتسب اختالف
الفروع العلميّة؛ فلكلِّ علمٍ منهجه اخلاصّ ،وإن كانت الكثري من القواعد
األساسيّة مشرتكةً.
وهذا االرتباط العضويّ بني املنهج ّية والبحث العلميّ يعين :أنّ املمارسة الفعليّة
العلمي معًا(.)11
تطور المعرفة العلميّة والمنهج
للبحث العلميّ تؤدّي إىل ّ
ّ
ٍّ حتتلّه املنهجيّة ،وبالتالي
قد يوحي الكالم عن البارادايم أعاله بوجود بناءٍ فوقي
يكون البحث العلميّ خاضعًا هلذا البناء الفوقيّ بشكلٍ كاملٍ .لكنّ املنهجيّة
خبالف ذلك ،ألنّها تتطوّر ،وتتطوّر أدواتها وطرائقها مع ك ِّل حبثٍ جديدٍ( .احلدّ
األدنى لذلك هو تطوّر فهم الباحث هلا ،طاملا أنّ املنهج ما هو إال فهمنا له).

ٍّ من  )1اإلضافة للمعرفة و  )2املنهجيّة ،العنصر الثالث:
ينتج عن كل

 )3دراسة قضيّة مح ّددة:

من أجل أن يكون البحث العلميّ مفيدًا ،جيب أن

يتناول موضوعًا حمدّ ًدا ال موضوعًا عامًّا وشاملًا ( ،)12وتتكفّل تقنيّات املنهجيّة
العلميّة بأن تأخذ بيد الباحث يف هذا االتّجاه.
إنّ البقاء يف املتستوى العامّ للظاهرة املدروسة ،أي املتستوى األكثر مشوليّ ًة وتعميمًا،
لن يقدّ َم مفاهيمَ وفرضيّاتٍ وحلولًا جديدةً ،ومن ثمَّ إضافة للمعرفة .ومن مسات
املنهجيّة أنّها ال تتسمح بالبقاء يف املتستوى العامّ للظاهرة املدروسة؛ فكلُّ ظاهرةٍ
ت حمدّدةً غري حملولة ،وستلقي الضوء على
مدروسةٍ مبنهج ّيةٍ علم ّيةٍ ستنتج مشكال ٍ
تعقيداتٍ وارتباطاتٍ بني عناصر هذه الظاهرة ،فيأتي حبثٌ جديدٌ للتحرّي عن حلولٍ

 -11كون ،توماس وآخرون ،مقاالت نقدية في تركيب الثورات العلمية ،ترجمة :محمد علي ،ماهر عبد القادر ،مصر،
دار المعرفة الجامعية.)2000( ،
 -12إيكو ،أمبرتو ،كيف تعد رسالة دكتوراه ،ترجمة :منوفي ،علي ،القاهرة ،المجلس األعلى للثقافة )2002( ،ص (41
– .)42
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هلذه املشكالت البحثيّة اليت ظهرت يف املتستوى التسابق ،وهو بدوره سيكشف
املزيد من املشكالت واليت تتطلّب حبثًا آخر يقوم مبحاولة حلّها ،وهكذا دواليك.
وهكذا سيجد الباحث نفتسه –نتيجة تراكم األحباث عرب الزمن– دارسًا لقضايا
أكثر تفصيلًا ،وهو ما يتسمح يف النهاية برفد املعرفة البشريّة باملزيد واملزيد من
البيانات واملعلومات.

على سبيل المثال:
تطلب ظهور "تنظيم دولة اإلسالم في العراق والشام" ،والتطورات المتالحقة له
وصوال إلى إعالنه نفسه "الدولة اإلسالمية" ،والذي أطلق عليها المناوئون اسم
"داعش" ،دراسة هذه الظاهرة اإلسالمية الجهادية الجديدة؛ وإذ تكون الدراسات
األولى التي تهدف لإلحاطة بهذه الظاهرة –بالضرورة – محصورة في "المستوى
العام" للظاهرة ،إال أن أهم الدراسات الالحقة ستبحث في حل المشكالت التفصيلية
التي كشفت عنها الدراسات األولى.
مع العلم أنّ عمليّة حتديد القضيّة املدروسة ال تصدر عن عدم االهتمام بفهمٍ شاملٍ
للقضيّة ،على العكس من ذلك ال ميكن حتقيق فهم اجلزء (دراسة قضيّ ٍة حمدّدةٍ)
من دون إملام الباحث بعموم القضيّة ،وإلّا ستغيب عنه عوامل تؤثّر ،كثريًا أو قليلًا،
يف موضوع حبثه ،وقد جيد نفتسه يعيد إنتاج أحباثٍ قام بها باحثون آخرون دون أن
يعلم( .)13لكن باملقدار نفتسه ال ميكن الوصول إىل فهمٍ شاملٍ دون االستمرار يف
عمليّة دراسة التفاصيل؛ فمن جانبٍ يعدُّ هذا امتحانًا للفهم الشامل ،تطويرًا له،
ٍّ لفهمنا له.
وأحيانًا يؤدّي ،مبراكمةٍ كمّيّة ،إىل تغيريٍ كيفي
ويتميّز البحث العلميّ بااللتزام بهذا الشرط عن أنواع الكتابة األخرى ،فالكتاب
مثلًا قد يكون حبثًا علميًّا إن تقيّد بهذا الشرط ،أو ال يكون إن مل يفعل.
 -13اعتبر توماس كون في كتابه "بنية الثورات العلمية" أن إحدى وظائف البارادايم هي دفع الباحث باتجاه القضايا
التفصيلية ،والتي سماها باأللغاز  puzzleالتي تتطلب من البحث الكشف المستمر عنها ،ألنها ال تنتهي ،ما يسمح بتطوير
سيرورة العلم باستمرار .مرجع سابق.
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املوضوعيّة والقياس الكمّ ّي
هناك معلمان بارزان من مجلة التسمات العلم ّية سنركّز عليهما ،باعتبار أنّهما
يفيدان يف فهمٍ أعمقَ لدور املنهجيّة يف البحث العلميّ ،وجييبان عن سؤال :ملاذا هذا
الشكل من املنهجيّة؟ من زاويةٍ خمتلفةٍ عمّا ورد أعاله.

 -1الموضوعيّة:
نوجز جمموعةً من النقاط تتعلّق مبفهوم املوضوعيّة من زوايا خمتلفةٍ:
أ -االبتعاد عن األحكام الذاتيّة ،واالهتمام بوصف الظواهر االجتماعيّة كما هي
يف الواقع؛ فال يغيّر الباحث من الظواهر أو خيتار منظورًا حم ّد ًدا خيدم رؤيته
اخلاصّة ،وال جيتزئ من الظاهرة الكليّة ما خيدم هذه الرؤية.
ب -التزام احلياد األخالقيّ؛ فالباحث ال يدرج قيمه ومبادئه األخالقيّة اليت يؤمن
بها ضمن حبثه(.)14

على سبيل المثال:
إذا كان الباحث ال يقبل بحقوق المثليين الجنسيين ،فإنه ال يجوز أن يستخدم قيمته
هذه في معالجة قضية المثلية الجنسية في المجتمع الذي يدرسه ،بل يجب أن يدرس
نظرة المجتمع الشرقي إلى المثلية الجنسية دون أن يتحيز ضد أو مع هذه الظاهرة،
ودون أن يهاجمها أو يدافع عنها استنادا إلى قيمه الشخصية.
ج -أن يؤ ّدي إخضاع الظاهرة املدروسة إىل البحث مرّ ًة أخرى ،حتت الشروط
نفتسها ،وباألدوات نفتسها ،إىل النتائج نفتسها.
ء -املوضوعيّة هي معيار التعبري عن الواقع؛ فكلّما كان التعبري أكثر التصاقًا
بالواقع ،كانت املوضوعيّة أكرب .وهذه الفكرة ال ريب يف أنّها تتّصل جبزءٍ منها

 -14عبد المؤمن ،علي معمر ،مناهج البحث في العلوم االجتماعية ،مرجع سابق ،ص (.)101
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باإلقناع ،وحتديدًا إقناع جمتمع الباحثني العلميّني(.)15
لكن تنبثق من هذا الفهم مشكلةٌ ،ميكن التعبري عنها بهذا التسؤال :ملاذا ختتلف
نتائج عدّة دراساتٍ حول ظاهرةٍ واحدةٍ ،على فرض أنَّ هلا الدرجة ذاتها من
املوضوعيّة؟
اجلواب عن ذلك :إ ّننا ال نفهم الواقع إلّا من خالل قضايا منطقيّ ٍة ومفاهيمَ()16
نتستخدمها يف التعبري عنه ،وهذه املفاهيم – القضايا اليت تعبّر عن واقعةٍ ما ،تتع ّدد
بشكلٍ غري حمدودٍ.

على سبيل المثال(:)17
يمكن وصف تفجير في محطة قطارات في إحدى العواصم األوروبية بشكل غير
ي ،رد فعل من
محدود من الطرق :إنه تفجير انتحار ٌّ
ي ،عمل طائف ٌّ
ي ،عمل إرهاب ٌّ
ي ،وغيرها من التعابير
مهمشين اجتماعيًّا ،تنفيذ وعيد مجموعة إرهابية ،عمل فرد ٌّ
الممكنة.
وهذا ما ينطبق على أيِّ حدثٍ تعدّدت تصنيفاته ،فبينما تذهب التسياسة العمليّة
وفقًا لطبيعتها  -نقصد التمييز عن علم التسياسة -إىل اجلزم خبصوص تصنيف
احلدث ،يتّجه البحث العلميّ للشكّ ،ويبتعد عن طرح ما هو قطعيٌّ نهائيٌّ ،وهو
صحتمل وجود أكثر من إجابة .وقد تناول بوبر هذه النقطة من ناحيةٍ أخرى ،ليس
باعتبار املوضوعيّة معيارًا للتعبري عن الواقع ،بل بكون املوضوعيّة ليتست أكثر من
إمكانيّة النقاش النقديّ العقالنيّ بني الباحثني ،وهذا ما يعين أنّ املوضوعيّة
تتستلزم أن يكون البحث ،أو النتيجة ،أو النظريّة ،قابلةً لالختبار واقعيًّا(.)18
 -15قنصوه ،صالح ،الموضوعية في العلوم اإلنسانية ،لبنان ،دار التنوير.)2007( ،
 -16بوبر ،كارل ،منطق البحث العلمي ،ترجمة :البغدادي ،محمد ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة ،)2007( ،كذلك
استعنّا بالترجمة اإلنكليزية لكتاب بوبرPopper, Karl, The Logic Of Scientific Discovery, London, :
)Routledge, (2005
 -17بوبر ،كارل ،عقم المذهب التاريخي ،مرجع سابق .المثال من عندنا لكنه مستوحى من مثال بوبر.
18- Popper, Karl, The Myth of the Framework, Routledge London and New York, 1994.
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تنتج عن هذه اإلاكاليّة النقطة التالية:
هـ -املوضوعيّة ليتست حمصورةً يف كونها متّصلةً بقيمة اإلقناع ،أو التخلّص من
أوهام الباحث الذاتيّة وحتسب ،وإنّما يتّصل مفهوم املوضوعيّة بعمليّة التفكري ذاتها
اليت تنتج البحث()19؛ مبعنى أنّ التفكري املوضوعيَّ يعين إدراك الباحث :أنَّ الواقع
ميكن متثيله بشكلٍ ال حمدودٍ من الطرق ،وأنّ ما يقوم به هو حماولةٌ لالقرتاب
أكثر ما ميكن للحقيقة ،أي حلّ املشكالت العلميّة بطريقةٍ أفضل ،وأنَّ ما يصل
إليه من نتائجَ أو تعميماتٍ ليس نهائيًّا قطعيًّا ،وإنّما جيب أن يكون قابلًا للنقاش
والتطوير؛ أي إنّ الوصول إىل إجابةٍ نهائ ّيةٍ قطع ّيةٍ ال تقبل النقد والتصحيح ،أمرٌ
متستحيلٌ منطقيًّا.

على سبيل المثال:
عمد باحث بعد أن وضع في ذهنه أكثر المسلمات بداهة ،وقد توخى أقصى درجات
الموضوعية ،ونحى -قدر اإلمكان -األفكار المسبقة ،إلى دراسة العالقة بين السلطة
السياسية ،ومن يمسك بالسلطة االقتصادية (برجوازية تقليدية...الخ) ،فاختار أن
يستخدم مسلمة أولية هي المنفعة ،بمعنى أن األطراف تسعى إلى الحصول على
المنفعة ،واختار الباحث أن يدافع عن مسلمته بوصفها مسلمة كلية ،ال تقتصر على
العالقة بين السياسي واالقتصادي ،بل تصلح في فهم عالقة المجتمع بالدولة والدول
ببعضها .فحتى إن اتفقنا معه على صواب رأيه فنحن أمام سؤال :هل هذه المسلمة
هي المسلمة الوحيدة الممكنة؟ جوابنا :ال .إذا ،أليست موضوعية باحثنا هنا
منقوصة؟ جوابنا :بلى .وهو ما ينسجم مع استنتاج بعضهم بأنه "لن يوجد علم
االجتماع الموضوعي على اإلطالق ،ألسباب "منطقية" ،فنحن ننطلق من
افتراضات ال يمكن التحقق منها ،وال يمكن التملص منها أبدا .والحل ،لتحقيق
الموضوعية ،هو أن يحدد الباحث المقدمات القيمية التي سيعتمدها في بحثه منذ
.
البداية.
بكلماتٍ أخرى أكثر عموميّة" :التزال العلّة الغائيّة -على سبيل املثال -حتكم
 -19قنصوه ،صالح ،مرجع سابق ص –ص (.)76 – 70
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الفروض واملتسلّمات العلميّة ،مثل القول باملنفعة واالتزان والتكيّف"( )20أي إ ّن
الكيانات االجتماعيّة تتسعى حنو منفعتها ،ومن وسائلها االتزان والتكيّف .وهذه
املتسلّمات جيب أن تظلَّ حملَّ تتساؤلٍ رغم استخدامها ،ال أن يت َّم التتسليم بها
كحقيقةٍ مطلقةٍ .والباحث املوضوعيّ يفعل ذلك حني يذكر هذه املتسلّمات يف بداية
حبثه قبل أن يبين عليها افرتاضاته ،ما يعين أنّه ال يفرتض أنّ نتائجه مطلقةٌ ،وإنّما
حمكومةٌ مبا افرتضه بدايةً ،وهذه ميزة التفكري املوضوعيّ(.)21

كمثال يسير:
عندما يصرح باحث في مقدمة بحثه ،بأنه ينطلق من مسلمة أن "نظام األسد غير
قابل لإلصالح" ،أو أن "اإلسالم الجهادي ال يستطيع التواؤم مع الديمقراطية"،
فإنه سيحقق موضوعية أعلى من باحث ال يذكر ذلك ،ولكنه يسير في بحثه على
هداها .والسبب أن تصريحه سيسهل على باحث آخر تكرار هذا البحث مستطلعا
هذه المسلمة ،مستخدما إياها للتأكد من نتائجه ،أو مستخدما ما يناقضها لمقارنة
النتائج ،وهكذا تتشكل قاعدة حوارية علمية بحثية ،بين -ذاتية ،وهي أحد أسس
الموضوعية.

يتطلّب تحقيق الموضوعيّة:
الفهم العميق للمنهجيّة وتطبيقها يف البحث.
ب على خصائصَ نفتسيّ ٍة ،وهذه اخلصائص ال تأتي إال نتيجة
على الباحث أن يتدرّ َ
بذل الشخص جهدًا الكتتسابها ،مثل :حبِّ االستطالع ،القدرة على التجرّد عن
احلالة العاطفيّة والقيم اليت نشأ عليها.
االعتماد قدر اإلمكان على الوسائل الكمّ ّية؛ ألنّها حتقّق لنا درجةً أعلى من
املوضوعيّة( ،)22وهذا ما سنتناوله كتسمةٍ ثانيةٍ للبحث العلميّ.
 -20قنصوه ،صالح ،مرجع سابق ص (.)56
 -21راجع أيضًا :عبد المؤمن ،علي معمر ،مناهج البحث في العلوم االجتماعية ،مرجع سابق ،ص (.)79
 -22عبد المؤمن ،علي معمر ،مرجع سابق ،ص (.)102
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 -2القياس الك ّم ّي:
تأثّرت العلوم االجتماعيّة ،ومناهجها ،بالتطوّر الكبري الذي ح ّققته العلوم
الفيزيائيّة منذ بدايات القرن العشرين .وتعريف املوضوعيّة الذي عاجلناه هو
انعكاسٌ عن املوضوعيّة العالية اليت تؤمّنها طبيعة العلوم الفيزيائيّة؛ أي هناك ما
يشبه العدوى املعياريّة تنتقل من العلوم الفيزيائيّة إىل العلوم االجتماعيّة ،وال تقتصر
اجتماعي قابلٍ
ٍّ
هذه العدوى على املوضوعيّة ،بل تتعدّاها إىل حماولة إجياد قانو ٍن
للتعميم على مجيع الظواهر االجتماعيّة؛ وهذا ما يكون حتقّقه ،يف أحتسن
األحوال ،نتسبيًّا يف العلوم االجتماعيّة ،كون اإلنتسان ميتاز باحلريّة اليت تعين أنّه
ٍّ بالطريقة نفتسها إزاء املوضوعات نفتسها ،وأنّه ينحو باتّجاه
ال يتصرّف بشكلٍ حتمي
التغيري ،وأنّ فعله وردّة فعله متحرّكان .كما ألنّنا حنن الدارسون واملدروسون يف
آنٍ واحدٍ يف جمال علم االجتماع.
ي،
مظهرٌ آخرُ انتقلت فيه العدوى إىل علوم االجتماع ومنهجيّاتها :القياس الكمّ ّ
واالعتماد على اإلحصاء التطبيقيّ يف دراسة الظواهر االجتماعيّة .وسنمرُّ على
مفهوم القياس وأدواته ،ومفهوم اإلحصاء التطبيقيّ يف الفصول القادمة.
ط– النزعة حنو معاجلة ظاهرةٍ ما من خالل حتساب
يعين التكميم –بشكلٍ مبتسّ ٍ
تكرارات حدوثها ،ومقارنة هذه التكرارات بتكراراتٍ أخرى ،والبحث عن
االرتباط بني املتغيّرات.

ً
مثل :
إذا قرر باحث أن يدرس ظاهرة العنف المنزلي ،فإن التكميمية (أو القياس الكمي)
تعني أن يجري إحصاء عن عدد األسر التي تعاني من العنف الجسدي أو النفسي،
وعدد األطفال المصابين بكدمات ومقارنتهم بعدد األطفال المصابين باضطراب
نفسي دون وجود عالمات أذى جسدية .في حين أن البحث غير الكمي ،يدرس
حالة واحدة ،أي حالة أسرة واحدة فقط ،ويعالج المشكلة بأسلوب منطقي تحليلي
دون أرقام.
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ال تعين هذه التسمة أنّ األحباث الكيفيّة ليتست علميّ ًة ،بل تعين أنّ امليل العامَّ للبحث
العلميّ هو حنو التكميم.

مستويات البحث العلميّ
يف ضوء تعريفنا للبحث العلميّ ،ميكن أن ينجز البحث العلميّ يف أربعة
متستوياتٍ(:)23
أ -الوصف :حيث يكتفي الباحث بوصف الظاهرة حم ّل الدراسة ،وهو املتستوى
األدنى من البحث ،وعادةً ما يتمُّ إجناز هذا املتستوى حني يكون الباحث أمام ظاهرةٍ
جديدةٍ بشكلٍ كاملٍ وغري معروفةٍ سابقًا.
يوافق هذا املتستوى إجرائيًّا "التصنيف املخصّص" ad hoc classificationحيث
ٍّ ويتستخدمها كأدواتٍ لفهم الظاهرة اجلديدة.
ينشئ الباحث فئاتٍ بشكلٍ اعتباطي
(هنا ال يعرف الباحث الظاهرة سابقًا ،لذلك ال ميكن أن يصنّف عناصرها ،وال
ميكن له أن يقوم بدراستها من غري أن جيهّز فئاتٍ أوليّ ًة تتساعده على التحليل).

على سبيل المثال:
يريد باحث أن يدرس ظاهرة "المافيا" التي ظهرت في سوريا بعد اندالع النزاع
المسلح ،من دون أن يعرف عنها شيئا بعد ،لكن لديه معرفة عامة عن المافيا في
العالم ،وعن الوضع العسكري والسياسي في سوريا؛ حيث يقوم بإنتاج فئات
تساعده على ترتيب مالحظاته حول "المافيا السورية" مثل :فئة المؤيد للنظام ،فئة
المعارض ،فئة الضحية المدنية ،فئة المطلق سراحهم مقابل فدية ،فئة القتيل بعد
الخطف وأخذ الفدية ،فئة الخطف قرب حاجز تابع للنظام ...الخ .يقوم برصد هذه
الظاهرة ووضع مالحظاته ضمن هذه الفئات ،حيث نالحظ أنها ال تقدم لنا إال وصفا
عا ًّما لظاهرة المافيا.

ب-

ت ويوزّع الظواهر املختلفة عليها ،فيصبح من
التصنيف :يبين الباحث فئا ٍ

 -23ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،مرجع سابق  ،ص –ص (.)53- 50
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األيتسر فهم العالقات بني العناصر املنتمية للفئات؛ إذ يصبح باإلمكان أن جيرّد
الباحث ،من عناصر الظاهرة املدروسة ،مساتٍ مشرتكةً بينها وبني أخرى خمتلفةٍ،
فيضع العناصر املتشابهة بتسماتٍ حم ّددةٍ يف فئةٍ واحدةٍ ،ثم تصبح دراسة هذه الفئات
يف عالقاتها مع بعضها ممكنةً .فما مييّز هذا النوع عن النوع التسابق أنّ الباحث
ينطلق من الظاهرة ،ويصنّف عناصرها يف فئاتٍ ،بعد أن يكون قد أجنز وصفها
العامّ .ويف هذه املرحلة يكون الباحث قد اقرتب أكثر من التعميم.
يوافق هذا املتستوى إجرائيًّا "التصنيف العامّ" Taxonomy؛ حيث تكون الفئات
اليت بناها الباحث أكثر توافقًا مع الواقع ومنبثقة منه ،وهذا متسارٌ طبيعيٌّ بعد أن
يكون الباحث (أو غريه من الباحثني) قد أجنزوا الدراسة الوصفيّة األوىل .كذلك
يتميّز هذا املتستوى بأنّه يعرض االرتباط القائم بني هذه الفئات ،ال وصفها فقط،
ما يعين فهمًا أعم َق للظاهرة.

متابعة لمثالنا السابق:
يقوم الباحث بإيجاد فئات جديدة تعكس الواقع بشكل أفضل من فئاته األولى ،أو
يعدل فئاته السابقة ،فيضع ( )4فئات كافية بشكل كامل للتعبير عن الظاهرة هي:
 )1فئة طريقة الخطف )2 ،فئة المال الذي يملكه المخطوف )3 ،فئة توقيت
الخطف )4 ،فئة اتجاه المخطوف السياسي ،ثم يدرس العالقة بين هذه الفئات فيجد
أن هناك عالقة ما بين فئة اتجاه المخطوف السياسي وطريقة الخطف.

ج -التفسير:

حيث يصل الباحث إىل اكتشاف االرتباط القويّ (قد تكون

عالقة سببيّة) بني فئتني أو ظاهرتني ،فيتستطيع أن يربهن أنّ الفئة (س) تتسبّب
حدوث الفئة (ع) أو ترتبط بها ارتباطًا قويًّا؛ وبذلك ميتلك الباحثُ درجةً عاليةً من
التعميم ،والقدرة على إثبات صحّة أو خطأ هذا االرتباط .وهذا يعين أنّه خطى
خطوةً متقدّمةً عن املتستوى التسابق يف فهم "االرتباط" بني الفئات؛ أي بدأ يفهم كيف
حتدث األشياء.
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متابعة لمثالنا السابق:
يفترض الباحث أن هناك ارتباطا موصوفا كالتالي :يزداد عنف الخاطفين أثناء
الخطف (عنصر من الفئة  )1مع ازدياد ميل المخطوف للمعارضة (عنصر من
الفئة  ،)4ثم يثبت صحتها أو خطأها .ففي هذا المستوى ال يكتفي الباحث بدراسة
االرتباط بين الفئات أو وصفها ،وإنما يستخرج من الفئات قضايا ويدرس ارتباطها
ببعضها؛ ففي المستوى السابق يقول الباحث :هناك ارتباط بين الفئة ( )1والفئة
(( )4أقل ضبطا) ،أما في هذا المستوى فإنه يصوغ القضية كما ذكرنا (أكثر
ضبطا).
ء -التنبّؤ :بعد التفتسري يتستطيع الباحث أن صحدّد الشروط األول ّية اليت تؤدّي إىل
أنّ (س) يتسبّب (ع) ،فيصوغ الباحث قانونًا أو نظريّ ًة حمكمةً ،ويصبح باإلمكان
التنبّؤ حبدوث (ع) عند ضبط شروطها األوليّة( .)24إلّا أنّ التنبّؤ يف العلوم اإلنتسانيّة،
مقارنةً بالعلوم الطبيعيّة ،يبقى حمدودًا بقدرته ،لكون اإلنتسان ميتاز حب ّريّة
التسلوك ،ما يزيد من احتمال حدوث تغيرياتٍ يف الظاهرة املدروسة ،عمّا هو احلال
يف العلوم الطبيعيّة.
ويتوافق هذا املتستوى عمليًّا مع "املنظومة النظريّة"  Theoretical Systemحيث
ينشئ الباحث تفتسريًا منظوماتيًّا شاملًا ،قادرًا على تقديم تفتسريٍ أكثر عموميّ ًة
للظاهرة املدروسة ،وأكثر قدرةً على التنبّؤ حبدوث هذه الظاهرة بعد حتديد
ي باحثٍ آخر أن يشتقَّ قضيّ ًة حمدّدةً
أسبابها .ومن هذا التفتسري الشامل ميكن أل ّ
ويقوم بتطبيقها على الظاهرة املعنيّة يف بيئةٍ خمتلفةٍ ،إمّا لتعزيز ق ّوة هذا التفتسري،
إن جنح يف تفتسري هذه الظاهرة مرّة أخرى رغم اختالف البيئة ،أو لتعديله ،إن وجد
فيه بعض نقاط الضعف ،وهذا هو املتستوى النظريّ الذي يتسمح لنا بأن نتقدّم يف
معرفتنا العلميّة عن طريق استمرار الفحص ،كما سنرى يف "النظريّة".
 -24شلبي ،محمود ،المنهجية في التحليل السياسي ،مرجع سابق ص –ص (.)53 – 46
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متابعة لمثالنا السابق:
يستنتج الباحث أن المافيا ذات كيان مستقل ،ال تتبع لجهة سياسية محددة ،وإن
نشأت عن تحللها ،لذا تسعى لتحقيق مصالحها الذاتية باستقاللية أعلى .وسيستخدم
الباحث هذه النظرية في اشتقاق قضايا أخرى لدراستها في الوضع السوري ،مثل
دراسة فرضية أن النظام يستطيع أن يسيطر على هذه المافيا متى شاء ،أو فرضية
أن النظام لم يعد قادرا ،ضمن الظرف الراهن ،على السيطرة على المافيا .وقد
يقوم باحث آخر باختبار التعميمات المنتجة من هذا البحث على نشوء المافيا في
روسيا بعد انهيار االتحاد السوفييتي ليرى إن كانت صحيحة أم ال ،وهكذا دواليك.
وهكذا نرى أنّ التعميم والتسببيّة هما القيمتان اللتان يتسعى الباحث إىل حتقيقهما
خالل أحباثه.
يعين التعميم :أنّ النتائج اليت وصل إليها البحث حول ظاهرةٍ ما (دراسة قضيّة
حمدّدة) صاحلةٌ لتفتسري الظواهر املشابهة بدرجةٍ نتسب ّيةٍ وإحصائيّةٍ (نظرًا لكون
التسببيّة نفتسها ظاهرةً احتماليّ ًة وإحصائ ّيةً يف العلوم اإلنتسانيّة) .وكّلما كانت نتائج
البحث أكثر تعميمًا ،كان البحث املنجز أكثرَ أهمّ ّي ًة؛ أل ّنه يف هذه احلالة يغطّي
ظواهرَ عديدةً بدلًا من ظواهرَ حم ّددةٍ زمانيًّا ومكانيًّا ،إضافةً إىل أنّه يفيد يف
ٍّ ميكن لباحثني آخرين أن يتستفيدوا منه يف دراسة حاالتٍ
تقديم إطارٍ تفتسريي
خاصّ ٍة من هذا التعميم املنجز ،ومن ثمَّ ميكنهم إعادة اختبار صدقه.
وتعين السببيّة :أنّ الباحث استطاع حتديد أنّ عنصرًا أو عدّة عناصر ،معيّنة ،يف
ظروفٍ معيّنة ،تسبّب تأثريًا حمدّ ًدا ،هو النتيجة النامجة عنها .وبذلك ميكن التن ّبؤ
احتماليًّا حبدوث ظاهرةٍ حمدّدةٍ إذا اجتمع املتسبّب ،والشروط األوليّة احملدّدة ،وهذا
ال شكّ يكتسب البحث أهمّ ّي ًة كبري ًة من ناحية فهم الظاهرة ومن ناحيةٍ عمليّة،
ٍّ.
حيث يصبح باإلمكان استباق حدوث الظاهرة بفعلٍ وقائي
وسنعود إىل عرض التسببيّة والتعميم الحقًا.
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الفصل الثاني :املفاهيم – األدوات يف منهجيّة البحث العلميّة

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( )9
()10
()11
()12
()13

المنطق
المفهوم
النظرية
التعاريف
المتغيرات
الفئات والتصنيف
العالقة
السببية
وحدة التحليل
مجتمع البحث والعينة
أدوات جمع البيانات
تلخيص وتحرير البيانات
اإلحصاء التطبيقي واالحتماالت
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مقدّمة
رأينا يف الفصل التسابق أنّ املنهجيّة هي شرطٌ عضويٌّ للبحث
العلميّ ،وال ميكن الفصل بني االثنني .فال ميكن القول إنّ
املنهجيّة هي جمرّد أداةٍ ملمارسة العلم ،أو جمموعة معايري
الزمةٍ للعلم؛ إذ يتداخل املفهومان العلم – املنهجية حبيث ال
ميكن الفصل بينهما ،وكالهما حممولٌ على اآلخر ،حتى
صة به
إنّ ما مييّز فرعًا علميًّا عن آخر هو املنهجيّة اخلا ّ
مبقدار ما مييّزه موضوعه.
سنعرض هنا ثالثة عشر مفهو ًما أساسيًّا يُتستخدم يف ممارسة
البحث العلميّ املنهجيّ؛ حيث إنّ فهم هذه األدوات أساسيٌّ
للباحث كي يصمّ َم حبثًا حمكمًا ،وهي ما يشكّل العناصر
األبرز يف املنهجيّة العلميّة ووظائفها احليويّة.
يعدُّ هذا الفصل من أصعب فصول الكتاب وأهمّها من ناحية
التطبيق العمليّ؛ حيث إنَّ كلَّ فقرةٍ من هذه الفقرات هي
مهارةٌ ،على الباحث أن يتدرّب عليها.
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املنطق
املنطق هو أداةٌ يف التفكري ،وهو روح البحث العلميّ ،يتجلّى يف كلِّ تفاصيله،
بدءًا من اهليكل األساسيّ إىل النصِّ احملبوك واملليء باالستنتاجات املنطقيّة
والقضايا اليت يتستدعيها الباحث ويربطها ببعضها ويتستنتج منها .وإذا كان اهليكل
العامُّ واإلجراءات اليت ذكرناها سابقًا معروفةً ،فإنَّ عرضنا هلا بهذه الطريقة كان
حماولةً للتعبري عن املنطق الذي هو كامنٌ يف كلِّ تفصيلٍ ،فك ّنا نتقدّم خطوةً
ٍّ قدر استطاعتنا.
خطوة بشكل بناءٍ منطقي
فإذا كان املنطق هو ما أدّى خالل القرن املاضي ،ومبتساهمات العديد من
الكتّاب ،يف تطوير منهج البحث العلميّ ،فإنّ ما مييّز باحثًا عن آخر عند تناوهلما
ٍّ منهما على استخدام املنطق.
املوضوع ذاته واستخدامهما للمنهج ذاته ،هو قدرة كل
لذلك جند أنّ باحثًا كان أكثر قدرةً من زميله على تقديم حتليلٍ ميتاز بصدق
مقدّماته ونتائجه والعالقة بينهما.
خاص به وحبثٍ مطوّ ٍل حوله،
ٍّ
صحتاج املنطق ،كما اإلحصاء ،إىل إفراد كتابٍ
وسنكتفي هنا ،مبا خيدم سياق وهدف هذا الكتاب ،بعرض املنطق االستقرائيّ
واملنطق االستنتاجيّ.

املنطق االستقرائيّ Inductive logic
يف املنطق االستقرائيّ نبدأ من مالحظة الوقائع التجريبيّة ،أو من قضايا جزئيّ ٍة ثم
نتستدلُّ منها على قضايا أكثر عموميّة؛ أي هو االنتقال من اخلاصِّ املفرد إىل العامّ.
املثال الشهري عن املنطق االستقرائيّ :إذا الحظ باحثٌ من خالل مشاهدته اليوميّة
أنَّ طيور اإلوز بيضاء ،وبنى قض ّيةً من شكل :كلُّ طيور اإلوز بيضاء اللون ،فإ ّنه
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يكون قد مارس االستقراء الناقص ،كونه ال ميكن ألحدٍ أن يرى كلَّ اإلوز يف
كلِّ األزمنة واألمكنة؛ لذلك ،االستقراء الكامل هو استقراءٌ افرتاضيٌّ يتعذّر
إجراؤه ،والتعميم يف االستقراء ،أسبابه عمل ّيةٌ وليتست علميّة.
هناك استقراءٌ احتماليٌّ؛ حيث ال يعمّم الباحث بشكلٍ كاملٍ ،بل يتستدلُّ على
القضيّة الكليّة االحتماليّة من شكل :معظم طيور اإلوز بيضاء ،بدلًا من "كلّ".
يُتستخدم املنطق االستقرائيّ عندما نبدأ ببناء مالحظاتنا من أرض الواقع ،ثمّ نضعها
يف فئاتٍ ،ومن ثَ َّم نصل إىل قضايا عامّ ٍة نعمّمها بدرجةٍ ما.

ً
مثل:
يجري باحث تحريا عن خطاب جماعة إسالمية مقاتلة في سوريا ،فيجد أن هناك
عالقة بين الخطاب الجهادي ورفض التعددية عند هذه الجماعة ،فيبني قضية من
شكل :إن الجماعات الجهادية تميل إلى رفض التعددية .ويطلب من باحثين آخرين
أن يجروا أبحاثا حول هذا الموضوع ليختبروا قضيته العامة.
أخريًا يلجأ بعض الباحثني إىل استخدام املنطقني ،االستنتاجيّ واالستقرائيّ معًا؛ ما
يؤدّي إىل إغناء عمليّة التفكري ،وهو ما يدعى بالـ  Abductionأو االستبعاد مثل:
هناك قدمان تظهران من خلف التستارة ،إذن هناك شخصٌ يقف وراء التستارة(.)25

املنطق االستنتاجيّ Deductive logic
املنطق االستنتاجيّ هو أن نبدأ من قضيّ ٍة عامّ ٍة أو نظريّ ٍة لنشتقَّ منها قضيّ ًة مفردةً
على عكس املنطق االستقرائيّ.
مثلًا :قد نفرتض بدايةً ( إن كان من خالل مالحظتنا الشخصيّة ،أو باستخدام
نظر ّيةٍ جاهزةٍ) أنّ اجلهاديّة اإلسالميّة (بعمومها ،شيعيّة وسنيّة) ترفض املتساواة ،ثم
نتستنتج من هذه القضيّة العامّة قض ّي ًة جزئ ّيةً مفردةً مثل" :إنَّ اجلهاديّني التسوريّني
 - 25بريتشارد ،دينكان ،ما المعرفة ،ترجمة ناصر ،مصطفى ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة الكويتية ،سبتمبر.)2013( ،
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يرفضون متساواة أتباع مذهبهم باملذاهب واألديان األخرى يف سوريا" ،ومن ثمّ جنري
حبثًا على أرض الواقع كي خنترب صحّة هذه القضيّة األخرية؛ فإذا كانت صحيحةً
مت تعزيزها بدليلٍ جديدٍ
نقول (باستخدام مصطلح "بوبر") :إ ّن النظريّة األصليّة قد َّ
.)26(Corroborate
بكلماتٍ خمتصرةٍ :يف املنطق االستنتاجيّ نبدأ من النظريّة ،نشتقُّ منها قضايا
جزئيّ ًة ثم خنتربها يف الواقع .وهذه القضيّة املشتقّة جيب أن حت ّقق الشروط
التالية(:)27
 )1متناسقة ومنسجمة منطقيا (غير متناقضة ذاتيًّا)
 )2نفيها يؤ ّدّ إلى نقض النظريّة
 )3قابلة للختبار والتفنيد؛ فال تكون مثلًا بصيغة "قد يحدث ذلك أو ال يحدث
ذلك" (ألنها غير قابلة للتفنيد) ،أو بصيغة "يجب أن يكون ذلك" ألنّها قضيّةٌ قيميّةٌ،
أو بصيغة تحصيل حاصل ،أي قويّة منطق ًّيا بدرجةٍ ال ميكن نقضها ،ألنّها يف هذه
احلالة لن يكون هلا أهميّةٌ جتريبيّةٌ أو اختباريّةٌ يف أرض الواقع.

 -26بوبر ،كارل ،منطق الكشف العلمي ،مرجع سابق.
27- Porta, Dnatella Della,& Keating, Michael, Approaches and methodologies in the social
science, Cambridge University Press, 2008 P 63.
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املفهوم
قد يكون تعريف املفهوم من أصعب املهمّات؛ ألنّ العمليّة املعرفيّة برمّتها تتكوّن
من مفاهيمَ مرتبطةٍ ببعضها مشكِّلة القضايا؛ فيشبه تعريف املفهوم تعريف اللغة
من خالل اللغة ذاتها .ومع هذا سنحاول أن نضع حتديداتٍ عا ّمةً للمقصود من
"املفهوم" ،ويبقى إدراك مفهوم المفهوم منوطًا مبمارسة العمليّة الفكريّة
واملعرفيّة ،أي باستعماله الواعي؛ وتقصّدنا إدخال كلمة "واع ٍ" ألنّنا نتستخدم
املفاهيم يف كلِّ حلظةٍ من تفكرينا دون أن نعي ذلك.
ميكن أن نقول :إنَّ املفهوم هو جمموعةٌ من الصفات واخلصائص اليت حتدّد
موضوعاتٍ معيّنةً نقصدها بواسطة هذا املفهوم( .)28وهو –إذ ذاك– صورةٌ ذهن ّيةٌ
جمرّدةٌ ومعمّمةٌ (معمّمة :أي ميكن أن تدلَّ على عددٍ من احلاالت الفرديّة املوجودة
يف الواقع الذهينّ أو املاديّ) وقادرةٌ على استثارة املعنى.
ال يُشرتط يف املفهوم أن يكون حمدّدًا بكلماتٍ لُغو ّيةٍ بالضرورة –وإن كان قائمًا
على هذا احلال– فاألبكم واألصمُّ واألعمى ،يف الوقت نفتسه ،قادرٌ على تشكيل
املفاهيم يف ذهنه دون كلماتٍ (كاليت نتستخدمها).
وتشكيل املفاهيم عمل ّيةٌ حيو ّيةٌ ،تبدأ مع الطفل منذ سنواته األوىل ،فال ميكن أن
يكون هناك إنتسانٌ من غري مفاهيمَ يتستخدمها بوعيٍ أو غري وعي.
وعرّفه بعض التقنيّني العاملني يف جمال التعليم كالتالي :المفهوم –ضمن مجال
اهتمامنا هنا -هو إدراك األحداث والمواضيع التي تظهر أو توجد بانتظام ،أو هو

 -28محمد بن يحيى زكريا ،عدة مؤلفين ،بناء المفاهيم ،الجزائر ،وزارة التربية الوطنية.)2008( ،
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تسجيلها في الذهن بواسطة علمة (هي كلمة في األغلب)( .)29فالعصفور
ٍّ عيانيّ –مثلًا– ينتظم ظهوره ووجوده ،فيشكّل له العقل مفهومًا
ككائنٍ فردي
جمرّدًا.
ويف مراحلَ متقدّمةٍ –مثل أن يقرّر باحثُ البحث يف موضوع ما– ميكننا حتديد
املفهوم عمليًّا بأنّه اإلجابة الدقيقة عن سؤال :ما هو؟ ()30
مثلًا :ما هو االستبداد؟ ما هو العنف؟ ما هو اإلسالم التسياسيّ؟
إذن خنلص لنتيجةٍ أنّ املفهوم هو جمتسّات الباحث اليت يتحتسّس من خالهلا الواقع
والظواهر اليت يرغب بدراستها؛ لذا عليه أن صحدّد مفاهيمه قبل أن يباشر حبثه،
وإلّا سيجد نفتسه تائهًا بني أحداثٍ واقعيّ ٍة عديدةٍ ال يتستطيع اإلحاطة بها بشكلٍ
جيّد.
ي،
ال يقتصر حتديد املفاهيم على تلك اليت تتعلّق مباشرةً مبوضوع البحث األساس ّ
بل يتعدّاها إىل املفاهيم اليت ستتستخدم يف اإلحاطة مبشكلة البحث وموضوعه
األساسيّ .لكنّ الباحث يتستخدم عددًا كبريًا جدًّا من املفاهيم يف حبثه،
وسيكون حتديد مجيع املفاهيم اليت سرتد يف البحث عملًا غري اقتصاديّ .لذا صحدّد
الباحث:
املفاهيم اليت تتعلّق مبشكلة البحث أو الظاهرة اليت هي حتت جمهره.
املفاهيم اليت سيتستخدمها يف اإلحاطة بهذه املشكلة واليت تتعّلق بها بشكلٍ مؤثّ ٍر
يف النتائج واالستنتاجات.
أما املفاهيم األخرى اليت ال تأثري كبري الستخدامها على دراسة الظاهرة فتُرتك

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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للفهم العامّ؛ لذا جيب أن تكون واضحةً وحمدّدةً وغري قابلةٍ للتأويل قدر اإلمكان،
خالل صياغة النصِّ.
ففي حبثٍ عن االستبداد:
سيستخدم الباحث مفهوم العنف بشكل أساسي ،لذا عليه أن يحدده بدقة .كذلك
سيستخدم مفاهيم أخرى خالل سبك البحث مثل :الخوف ،السجن السياسي،
األحزاب السياسية ...الخ ،.لكنها غير مؤثرة في تحليل الظاهرة واستنتاج النتائج
بشكل كبير وفق تقدير الباحث ،لذا ال يحددها وإنما يتركها كما هي كمصطلح –
مفهوم شفاف واضح للجميع.
إنّ عمليّة حتديد املفهوم ليتست عمليّة تعريفٍ وحتسب ،بل هي عمليّة بناءٍ ودراسة،
وتأكيدًا على هذه األخرية سنتستخدم كلمة :تصميم للداللة على حتديد املفاهيم،
تعريفها وبنائها.
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تصميم المفهوم
يتكوّن املفهوم من ثالثة عناصر(:)31
 )1املا صدق( :Extension )32جمموع األفراد الداخلني حتت مفهومٍ واحد؛ أي
احلاالت الفرديّة الذهنيّة ،أو الواقعيّة ،اليت يدلُّ عليها هذا املفهوم.
 )2احملتوى  :Intensionعدد الصفات واخلصائص اليت مت ّيز هذه الظواهر ،واليت
يتضمّنها هذا املفهوم( .تتسمّى الصفات التمييزيّة )distinct
 )3العالمة  : Labelاسم املفهوم الذي جيمع كال العنصرين التسابقني معًا.
إنّ اختالف املا صدق واحملتوى جيعل املفهوم ذاته يضيق ويتّتسع ،لذلك
وضع  )33)Sartoriما مسّاه "سلّم التجريد" لتصميم املفاهيم على درجاتٍ خمتلفةٍ
من املا صدق واحملتوى؛ إذ صحتاج الباحث يف حبثه إىل هذا التدرّج ،كي يتستطيع
أن يتناول الظاهرة بشكلٍ كاملٍ.

ً
فمثل:
في بحث عن االستبداد في سوريا ،قرر الباحث أنه في حاجة إلى مفهوم يتناول
مركز االستبداد في سوريا بشكل مباشر ،فسماه بعد تصميمه :االستبداد العسكري
– األمني ،ووجد أنه كي يحيط بالظاهرة كلها ،يحتاج إلى أن يستخدم مفهوما يحيل
إلى شبكة العالقات التي تربط المستبد بغيره من األطراف السياسية والعسكرية
واالقتصادية في سوريا ،فسمى هذا المفهوم الذي يحقق هذه الداللة :االستبداد
الشمولي ،وهو يشمل المفهوم األول ،ثم احتاج أن يصمم مفهوما آخر للداللة على
االحتماالت الممكنة للتغيرات السياسية الداخلية ومسارات القوة والنفوذ ،فسماه:
التسلطية ،وهو يشمل المفهومين األول والثاني.
31- Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael, Approaches and methodologies …. Ibid, P
191.
 -32يستخدم المصطلح بالعلوم الرياضية والفيزيائية في اللغة العربية "االمتداد" ،ولكنه في العلوم اإلنسانية والمنطق يدل
على "الما صدق".
 Giovanni Sartori 33باحث إيطالي في مجال السياسة ،ولد عام .1924
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كلُّ واحدٍ من هذه املفاهيم املتدرّجة يف االتّتساع صحتلُّ متستوًى معيّ ًنا ،وقد يوجد
بطبيعة احلال أكثر من مفهومٍ يف املتستوى ذاته .سنقوم بتفصيل هذا التسلّم يف الفقرة
التالية.
()34

سلّم التجريد The ladder of abstraction

الطرف األدنى من التسلّم هو الطرف القريب من الواقع ،أي األكثر واقعيّ ًة ،وقدرةً
على حتديد الوقائع بدقّ ٍة .أمّا الطرف األعلى من التسلّم فهو األبعد عن الواقع،
واألكثر جتريدًا ،واألقلّ قدرةً على حتديد الوقائع كما هي ،لكنّه يغطّي
متساحاتٍ أوسعَ منها.
عندما نريد أن حندّد واقعةً ما (مفردة معيّنة يف الواقع) بشك ٍل دقيقٍ ،فإنّنا حنتاج
إىل وضع عددٍ أكرب من الصفات التمييز ّية القادرة ،والكافية ،على فصل هذه
الواقعة عن غريها وضبطها "مفاهيميًّا" ،والتمييز بني حاالتها العديدة ،حبيث يصبح
املفهوم الدالُّ على هذه الواقعة غري صاحٍ للداللة على غريها (أي ما صدقه قليل)
وميتلك عددًا كبريًا من الصفات التمييزيّة (حمتواه واسعٌ ج ًّدا).
هذا املفهوم يقع يف الدرجات األدنى من التسلّم.

على سبيل المثال:
باحث يجري بحثا عن االستبداد ،يحدد بدقة الحالة التي هو بصددها عن طريق
تصميم دقيق لمفهوم يعبر عنها ويسميه :ممارسة االستبداد ،كالتالي:
ممارسة االستبداد -1 :سجن المعارض السياسي أكثر من ( )5سنوات  -2تعذيب
في السجون  -3هناك نسبة موت ( )%21في السجون والمعتقالت  -4هناك خدمة
عسكرية تتجاوز ثالث سنوات  -5لباس موحد للموظفين  -6مخبر في كل حارة
ي  -8فقر في مستوى دخل الفرد (دوالر واحد) يوميًّا  -9منع
 -7اختفاء قسر ٌّ
– 34- Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael, Approaches and methodologies …. Ibid, P
P 186 – 191.
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وسائل إعالم خاصة.
نجد أن هذا المفهوم يمتلك ( )9صفات تمييزية ،لكنه ال يدل إال على حالة محددة.
كما قلنا ،يحتاج الباحث إلى مفاهيم أوسع كي يستطيع أن يبني تصوره النظري
ويحيط بالظاهرة بشكل متكامل .يقرر الباحث أن يرتفع بهذا المفهوم في السلم
أكثر؛ لذا يسقط بعض الصفات التمييزية منه ،ويبقي الصفات التالية:
 -1السجن  -2الفقر  -3منع وسائل اإلعالم الخاصة  -4تدني الخدمات العامة
ووظائف الدولة ونمطها (خدمة عسكرية  +قطاع عام ...الخ).
هذا المفهوم ال يحدد بدقة حالة ما على أرض الواقع ،بل يغطي العديد من الحاالت
الممكنة؛ محتواه أقل أما ما صدقه فأوسع .وإذا فتش الباحث عن اسم مناسب له،
سيكون –مثال– استبداد الدولة.
وباعتبار أنه أكثر تجريدا ،يمكن أن يشتق منه الباحث مفاهيم أخرى تقع في
المستوى األدنى ،وفي المستوى الموازي لمفهوم ممارسة االستبداد .فيمكن أن
يشتق مفاهيم تتعلق بدرجات متفاوتة من السيطرة ،ودرجات متفاوتة من
الديموقراطية ،وكلها تقع تحت مفهوم "استبداد الدولة".
كذلك يمكن أن يجرد الباحث مفهوم استبداد الدولة أكثر (عن طريق إسقاط بعض
الصفات التمييزية من المحتوى):
 -1نظام القضاء  -2النمط االقتصادي  -3حرية التعبير .ويسمي هذا المفهوم :نمط
الحكم االستبدادي ،وهكذا دواليك.

إذًا ،يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
ري من الصفات التمييزيّة ،واليت –بالتالي– ال تطبّق إال
أ -املفاهيم املعرَّفة بعددٍ كب ٍ
على جمالٍ ضيّ ٍق من احلاالت والوقائع ،تقع يف أسفل التسلّم.
ب -املفاهيم املعرَّفة بعددٍ أق ّل من الصفات التمييزيّة ،ومتلك –بالتالي– إمكانيّة
تطبيقٍ على جمالٍ أوسع من الوقائع أو احلاالت املفردة ،تقع يف قمّة التسلّم.
يشبه األمر الصعود باملنطاد ،كلّما ارتفعنا أكثر ،نلقي مبزيدٍ من األثقال اليت
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كانت موجودةً (الصفات) ،ونصبح أكثر قدرةً على رؤية متساحاتٍ أوسع من
األرض لكن أقلّ تفصيلًا.
ج -هناك تناسبٌ عكتسيٌّ  trade – offبني عدد احلاالت اليت يغطّيها املفهوم
وعدد الصفات التمييزيّة اليت صحتويها.
ء -توسيع املفهوم  :Stretch of the conceptهو أحد األخطاء الشائعة لدى
الباحثني ،حيث يقوم الباحث بتطبيق املفهوم الذي يقع يف درجةٍ أدنى من التسلّم على
متستوًى أعلى ،دون أن يقلّل من الصفات التمييزيّة اليت ميلكها.
كما يف مثالنا التسابق :حني يطبّق مفهوم استبداد الدولة على اعتباره منط احلكم
–بألف والم التعريف -وهذا يؤدّي إىل إفقار البحث.
هـ -املبالغة يف الوصفيّة على حتساب احلالة الواقعيّة اليت يغطّيها املفهوم.
يتكوّن املفهوم من حمتوى (صفات متييزيّة) وامتداد (حاالت) ،جيب االنتباه إىل
هذين املكوّنني معًا ،ألنَّ التجريد قد يقود الباحث إىل تعريف املفهوم بصفاتٍ
متييزيّ ٍة عامّ ٍة جمرّدةٍ ال تقابل حاالتٍ تقع على أرض الواقع .لذا لن يؤدّي االشتقاق
من املفاهيم يف الدرجات العليا إىل مفاهي َم قادرةٍ على حتديدٍ دقيقٍ للحالة على أرض
الواقع ،ألنَّ هذا الشيء الذي يف األعلى شيءٌ جمرّدٌ ،لكنّه ليس مفهومًا ،هو
جمموعةٌ من الصفات وحتسب.
ٍّ .مثلًا ال جيوز أن حندّد ممارسة االستبداد
و -ال جيوز أن صحدّد املفهوم بشكلٍ دائري
بأنّها  -1الظلم الواقع على الشعب  -2التمتسّك بالتسلطة ...اخل .على التحديد أن
يكون مفتوحًا على عناصرَ جديدةٍ ،فنحن نعرّف املفهوم ال نشرحه أو نبتسّط معانيه.

أخيرا بقي أن نذكر ار ً
طا أساسيا في تعريف المفهوم:
ً
عندما نريد أن نعرّف مفهومًا ما ،يف أيّ متستوًى كان ،جيب أن نعرّفه بشكلٍ
صحدّد وجود ،أو عدم وجود احلالة اليت يدلُّ عليها املفهوم .بكلماتٍ أخرى أن يكون
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املفهوم جامعًا ألكثر اخلصائص اجلوهريّة ،مانعًا ألكثر اخلصائص العرضيّة،
يأخذ صيغة إمّا /أو؛ إمّا أن تكون هذه احلالة كما حدّدها املفهوم هنا على أرض
الواقع أوال.
أمّا الصيغة اليت تأخذ شكلًا "أقلّ /أكثر" فإنّها ال تتساعد الباحث على فهم
املفهوم (كأن تكون من قبيل :أكثر شدّةً /أقلّ شدّة ،أكثر نعومةً /أقلّ نعومةً)،
فمثل هذا التمييز يؤدّي وظيفةً يف فهم املتغيّر ال املفهوم.

مثال عن دور المفهوم في قيادة مسار البحث:
يؤدّي عدم تعريفنا ،وحتديدنا ،للمفاهيم اليت نتستخدمها ،إىل احنراف البحث
مين حتدّده املفاهيم اليت نتستخدمها من دون أن
ٍّ
الذي حنن بصدده باتّجاه سياقٍ ض
نفحصها ،ومن دون أن ندرك سياق االحنراف احلاصل.
فاملفاهيم اجلاهزة ،غري املصمّمة من قبل الباحث ،أو املدروسة من قبله ،هي
مفاهيمُ كان باحثون ونظريّون قد وضعوها يف سياقاتٍ سابقةٍ خمتلفة ،ال ميكن
إعادة استعماهلا دون التنبّه هلا؛ إذ جيب احلذر من استخدام املفاهيم بشكل
متسلّماتٍ ،كما نتستعمل كلماتٍ عاديّ ًة مثل طاولة ،قتل ،اخل...
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النظريّة
النظريّة هي ذاتها ما أطلقنا عليه يف الفصل التسابق "املنظومة النظريّة" .وميكن
تعريفها بشكلٍ موجزٍ :إ ّنها جمموعةٌ من القضايا املرتابطة اليت جرى الربهان على
صحّتها؛ من حيث إمكانيّة تعميمها على الظواهر اليت تعنى بها ،يف جمالٍ واسعٍ
من املكان والزمان ،وصحّة العالقة التسببيّة اليت تبنيها بني عناصرها.
ومن التسهل الكالم عن نظريّ ٍة باملعنى الكامل يف علوم الرياضيّات والفيزياء ،يف
حني يصعب ذلك يف علوم االجتماع؛ فالتعميم يف علوم الفيزياء ممكنٌ بدرجةٍ أكرب
مما هو متاحٌ يف علوم االجتماع ،وكذلك التسببيّة.
بكثريٍ ّ

على سبيل المثال:
ال يمكن ألحد أن يجادل أن الضوء ينتشر في خطوط مستقيمة ،وباعتبار أن هذه
النظرية أصبحت مثبتة بشكل ال شك فيه ،فإنها ترقى لدرجة قانون .أما نظرية
أينشتاين في النسبية العامة ،فتظل نظرية مقبولة ،ومعززة باستمرار ،دون أن
تصل إلى مرتبة القانون .في حين أن نظرية "المادية الجدلية" ،ال تحظى بدرجة
إثبات مماثل؛ أي من حيث التعميم ،أو درجة صحة العالقات السببية التي تفرضها،
لذا هي أقل درجة نظرية من النظرية الفيزيائية .وال يمكن بأي حال أن تصل
نظرية في علم االجتماع إلى مرتبة القانون.
وهنا جيب أن من ّيز ما بني النظريّة وبني املقاربة  Approachاليت هي جمموعة
املفاهيم ،واملصطلحات ،واملتسلّمات اليت خنتارها سلفًا لنحلّل ،ونفهم ،الظاهرة
املعيّنة اليت خنتار أن ندرسها يف اجملتمع .ويف الفصل التسابق قلنا :إنَّ الظاهرة
اجلديدة تدرس عن طريق التصنيف املخصّص ،والذي يتستلزم جمموعةً من الفئات
اليت سيفرضها الباحث على الواقع كي يفهمه.
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سؤال :من أين يأتي الباحث بهذه الفئات؟ اجلواب :من مقاربةٍ معيّنةٍ خيتارها .فهناك
عددٌ كبريٌ من املقاربات املمكنة لظاهرةٍ واحدةٍ.

مثال:
نريد أن ندرس ظاهرة العنف في السجون السورية:
نراجع األدبيات التي تناولت ظاهرة السجون والعقوبات عموما ،فنجد من بينها ما
كتبه ميشيل فوكو في كتابه "المراقبة والمعاقبة" ،وقد قدم إطارا تفسيريًّا (يمكن أن
نسميه نظرية) لتطور العقوبات والتعذيب والسجن ،وسنجد أدبيات أخرى تتكلم
عن التعذيب من ناحية سيكولوجية ،تدرس سيكولوجيا السجان والضحية والزعيم،
وسنجد كذلك عدة أدبيات تناولت الموضوع وقدمت له إطارا تفسيريًّا (نظرية) من
نواح مختلفة عن بعضها بدرجات متفاوتة ،كالفرق بين السيكولوجيا الفردية في
دراسة السجن والسيكولوجيا الجماعية.
قد نتخذ ،للشروع في بحثنا ،من أفكار فوكو حول هذه القضية ،إطارا تفسيريًّا -أي
سنستخدم المصطلحات ،والمفاهيم ،والمسلمات ،والعالقات السببية التي وضعها
فوكو -هذه المجموعة من المصطلحات والمفاهيم  ...يمكن أن تشكل منظار رؤيتنا،
أي إنها ستحدد كيف سنرى الظاهرة المدروسة ،ومن الواضح درجة اختالفها عن
رؤية أخرى تعتمد مجموعة أخرى مستمدة من اإلطار التفسيري لعلم النفس
الفردي مثال ،وهذه المجموعة ،أو تلك ،ندعوها مقاربة.
إذًا ،يتداخل مفهوم النظريّة (ويفضّل أن نقول اإلطار التفتسرييّ) واملقاربة ،ويرجع
وعام ،أو الوصول
ٍّ
التمييز بينهما إىل استحالة وضع قانونٍ يف علم االجتماع شاملٍ
إىل نظريّ ٍة متلك درجة التعميم والضبط الذي متلكه نظريّاتُ العلوم الطبيعيّة؛ لذا
سنتستخدم مصطلح اإلطار النظريّ (أو التفتسرييّ) بدلًا من نظريّة ،وسنعاملها
كمقاربةٍ.

النموذج:
هناك منطٌ آخر من البناء النظريّ يف العلوم االجتماعيّة هو النموذج ،والذي قد يضع
فيه الباحث نتائجه مشروحةً ومبتسّطةً ضمنه .ويُعرّف كالتالي :عمل ّية جتريدٍ
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للواقع ،وتنظيمٍ ،وتبتسيطٍ ،عن طريق عرض خصائصه اجلوهريّة يف شبكة
عالقات( .)35فالباحث االجتماعيُّ يصل إىل تفتسريٍ جديدٍ ،أو أكثر عمقًا وتفصيلًا،
للظاهرة اليت يدرسها ،فيقوم ببناء منوذجٍ يوضّح هذه الظاهرة.
فأقصى ما يتستطيع أن يصله البحث االجتماعيّ – مقارنةً بالعلوم الطبيعيّة– هو بناءُ
هذا النموذج ،وهو بناءٌ يتطوّر باستمرارٍ مع كلِّ حبثٍ جديد ،وإن كان بشكلٍ
ٍّ.
بطي ٍء وتدرجيي

ً
مثل:
يجمع باحث نتائج الدراسات التي جرت عن الوضع السوري خالل الحرب،
ويجري بحثا إضافيًّا في جوانب محددة يراها غير مدروسة بشكل كاف ،ثم يصل
في النهاية إلى مجموعة من النتائج المبرهنة عن الوضع السوري ،يقوم برصفها
في نموذج يلخصه ويفسره.
قد يطمح إلى الوصول إلى درجة أعلى من التعميم فيما يخص الحروب الداخلية
(الثورات ،الحروب األهلية ) ... ،فيجمع نتائج الدراسات واألطر النظرية عن عدد
كبير من الحروب الداخلية عبر العالم ،وعبر التاريخ ،ويضيف إليها دراسته عن
الوضع السوري ،ثم يلخصها في نموذج يوضح الخصائص المشتركة بينها،
والعالقات التي تربط المفاهيم والتي تفسر كيف تنشأ هذه الحروب وكيف تنتهي،
وقد يصل إلى مجموعة من المفاهيم التي قد تسبب نشوء حرب داخلية ،فيكون
النموذج تنبئيًّا كذلك .وقد يأتي باحث الحق ليطور هذا النموذج ،وهكذا دواليك.
وميكن للباحث أن يبدأ بفرض منوذجٍ يفتسّر وضعًا اجتماعيًّا معيّنًا ،ثمّ خيتربه يف
أرض الواقع ،أي يبدأ بالنموذج وينتهي به ،إمّا معزّزًا صحّته ،أو مصحّحًا ،أو مفنّدًا
له.
الظرفي
أطلق "بوبر" مصطلح التحليل
ّ
استخدام النموذج يف العلوم االجتماعيّة؛ حيث يربط الباحث العناصر اليت تتعلّق
()36

 Situational Analysisلوصف

 -35ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،مرجع سابق ص (.)56
36- Popper, Karl, The Myth of the Framework, Ibid P-P 154- 181.
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باملشكلة املدروسة مع بعضها ،حبيث تصبح قادرةً على تفتسري احلدث االجتماعيّ
والتنبّؤ به –قدر اإلمكان– أو التنبّؤ باملتسارات اليت ميكن أن يتسلكها .ويعين
الظرفي أ ّن ما يفتسّر ارتباط هذه العناصر ببعضها ،و"القوّة" اليت حترّك
التحليل
ّ
هذا النموذج (أي حترّك عناصره) ،هي أنّ الفاعل االجتماعيّ يتسعى لتحقيق هدفٍ
ما خيصُّ هذا املوقف أو احلالة اليت يعيشها ،واليت هي قيد البحث .وهذا اهلدف
حمصورٌ فقط يف حدود النموذج أو احلالة املدروسة ،وال جيوز أن يُدخل الباحث
ني عا ّمةٌ صاحلةٌ لكلِّ
عناصرَ من خارج احلالة على النموذج ،حتى لو بدت أنّها قوان ُ
زمانٍ ومكانٍ (مثل الليبيدو ،التسعي للتسلطة يف اجملال التسياسيّ)...؛ بكلماتٍ
أخرى :يتستخدم الباحث مفردات النموذج ذاتها فقط ال غري .يتسمّي "بوبر" هذه القوّة
"احملرّكة" للنموذج باملبدأ اخلاوي أو املبدأ الصفريّ.
وهكذا يؤدّي النموذج دورًا أشبه بتصميم التجربة الفيزيائيّة نوعًا ما ،ويتساعد على
ربط العناصر املعقّدة واملتعدّدة ببعضها ،ضمن موقفٍ معيّن.

مثال:
نريد أن ندرس المفاوضات التي تجري بين األطراف المتصارعة في سوريا،
والتي تعقد في جنيف من عام (.)2016
الظرفي ،فنحدد العناصر الداخلة في هذا
نصمم نموذجا وفق طريقة التحليل
ّ
الموقف:
األمم المتحدة ،النظام السوري ،المعارضة السورية ،القوى العظمى المؤيدة
للنظام ،القوى العظمى المؤيدة للمعارضة ،القوى العظمى المحايدة ،القوى
اإلقليمية المؤيدة للمعارضة ،وتلك المؤيدة للنظام ،ثم نقوم بتحديد المبدأ المحرك
للنموذج (المبدأ الخاوي الخاص بهذا الموقف) :وهو أن يحصل كل طرف من
األطراف المحددة أعاله على أفضل مكاسب له من هذه المفاوضات ،ضمن نطاق
زمني محدد .لنالحظ هنا أننا حددنا المبدأ المحرك والذي هو أساس تفسير ارتباط
و"تحريك" عناصر النموذج مع بعضها ،ضمن الموقف المدروس ،ولم نختر مبدأ
أكثر عمومية من 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
عن مجلس األمن( لنالحظ أننا لم ندخل في هذا النموذج الضغوط التي تجري في
أرض المعركة ،أو الضغوط االقتصادية على روسيا مثال) و"نحرك" النموذج
بحيث نرى كيف يمكن أن تجري المفاوضات ،هل يمكن أن تنجح؟ هل يمكن أن
تفشل؟ كيف سيحصل ك ٌّل من هذه األطراف على مكاسبه؟...
(إن كلمة تحريك النموذج  animationمستعارة من العلوم الطبيعية؛ حيث يقوم
عالم الطبيعة بتصميم نموذج لتوضيح حركة زلزال مثال ،فيحرك العناصر التي
تؤثر فيه :الموج ،طبقات األرض ،السدود ،التفجيرات النووية ،ويختبر كيف
سيحدث الزلزال في حال تغير وتفاعل ك ٌّل من هذه العناصر مع بعضها" ،فيفجر"
قنبلة نووية ويخفض ارتفاع الموج ،ويفرغ السدود ،ويحرك الطبقات األرضية
بطريقة معينة ،وينتظر نتائج هذا "التحريك" في نموذجه – حيث ستكون هناك
مجموعة من القوانين الطبيعية التي تحدد التأثيرات بين هذه العناصر ،وهي ما
الظرفي – ثم يغير هذه العناصر
يكافئ المبدأ الصفري أو الخاوي في التحليل
ّ
ويحركها بطريقة مختلفة عن األولى ،وهكذا دواليك)

النظرّ في البحث:
أه ّميّة ودور اإلطار
ّ
يؤدّي اإلطار النظريُّ ،الذي متَّ وصفه أعاله ،دورًا ال غنى عنه ،يف بداية البحث
ويف نهايته .وميكن إمجال هذا الدور كالتالي(:)37

التطبيقي:
 )1توفير المفاهيم التي سيستخدمها الباحث في بحثه
ّ
فالباحث الذي ميلك مفاهيمَ دقيقةً ،ولديه القدرة على إجراء متييزٍ بني متستوياتٍ

دقيقةٍ ،واختالفاتٍ ال تكاد تكون ملحوظةً يف الظاهرة قيد الدراسة ،سيكون
أقدر على الوصول إىل نتائجَ أكثر د ّقةً يف مقاربتها للواقع ،وعالقاتٍ أكثر قربًا
من التسببيّة ،وأكثر ضبطًا وتعميمًا.
لنتخيل كائنا من الفضاء ،هبط فجأة على األرض وأراد أن يفهم ما هذا الشيء الذي
هو "طنجرة" بالنسبة لنا .هل يمكن أن نشرح له ما هي الطنجرة؟ علينا أن نعرف
 -37يمكن مراجعة :عبد المؤمن ،علي معمر ،مرجع سابق ،ص (.)87
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بداية إن كان لديه:
مفاهيم عن الطبخ ،فلربما كان هذا الكائن يتغذى بطريقة النبات ،لذا لن يفهم معنى
الطبخ أبدا.
مفاهيم عن االحتواء ،لربما كان هذا الكائن مثل الرقاقة ال يمكن أن تحتوي شيئا،
وإنما يكتفي بمس الشيء في اتصاله به ،وكذلك أدواته.
لن يستطيع في هذه الحال أن يفهم ظاهرة "الطنجرة"؛ لذا عليه أن يدرس ويجمع
األطر النظرية التي تقدم له أدوات لفهم الطنجرة :مثل مفهوم االحتواء ،مفهوم
الطبخ ،العالقة بين الجوع والطبخ ،العالقة بين اإلنسان والطعام النيء...الخ.
في مثال أكثر واقعية ،يمكن أن نقارن بين شخص عادي يستخدم برامج الكمبيوتر
وبين مبرمج معلوماتية؛ الفرق بين فهم كل منهما للكمبيوتر هو فرق في كم ونوع
المفاهيم التي يمتلكانها.

العلمي
النظرّ) على إثارة النشاط
 )2تساعد النظريّة (اإلطار
ّ
ّ
للباحث ،أي إنَّ الباحث يتستطيع أن يقارب الواقع من أكثر من زاويةٍ حبثيّة ،وال
يظلُّ حمصورًا بزاويةٍ واحدةٍ قد تفرض نفتسها عليه من خالل شيوعها عرب أحباث
اآلخرين ،أو من خالل شيوع احلاجة إليها إعالميًّا.

منهجي يساعد على تفسير
منطقي
إطار
النظرّ هو
 )3اإلطار
ٌ
ٌّ
ٌّ
ّ
البيانات .بعد عدّة أحباثٍ تتناول ظاهرةً حمدّدة ،يضع الباحث ،أو اجملتمع
العلميّ ،الكمَّ الكبري من البيانات واملعلومات على شكل منوذج أو بصورة إطارٍ

ٍّ ،مجيع ما كُتب
ٍّ .فال يلزم حينها أن يراجع باحثٌ ما ،أو قارئٌ غري خمتص
نظري
عن ظاهرةٍ حمدّدةٍ؛ ألنَّ ذلك مكلفٌ من ناحية الوقت واجلهد ،وما يهمُّ الباحث أو
القارئ هو اإلطار التفتسرييّ أكثر من تفاصيل الوصول إليه.
نظرّ؛ حيث إنّ
تفسيرّ
 )4ال يمكن وضع صيغة للتنبّؤ ّإال في إطار
ّ
ّ
التنبّؤ هو املتستوى األكثر جتريدًا يف البحث ،وهو متستوًى ال يتمُّ بناؤه إلّا باستخدام
املفاهيم اجملرّدة والقضايا املنطقيّة ال الواقعيّة ،أي هو عالقةٌ بني قضايا جمرّدةٍ ال
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مفرداتٍ واقعيّ ٍة حمدّدةٍ.

سنذكر المثال التالي لتوضيح هذه الفكرة:
لنتأمل العالقة السببية التالية في إطار نظري معين :األزمة في المجتمع (مفهوم
نقوم بتعريفه)  اضطراب في المجتمع (مثل الثورة).
(تقدم لنا هذه العالقة احتماال معينا الندالع اضطراب في مجتمع تتوفر فيه ظروف
متشابهة لألزمة ،لكن ال يمكن أن تطرح هذا االحتمال التنبئي إال إذا قامت على
دراسات عديدة ،وتجارب العديد من المجتمعات المتنوعة ،حتى يتم تعزيز هذه
العالقة بما يكفي من األدلة)
إذا أخذنا بحثا تطبيقيًّا لباحث ما لم يكن على اطالع على هذا اإلطار النظري،
سيكون هذا البحث محصورا بالمفاهيم التطبيقية التي تلزم لدراسة الحالة الخاصة
المعني بها .مثال :أدى السجن والتعذيب ،والفقر المالي -الذي تدنى إلى مستوى أقل
من ( )2دوالر يوميًّا للفرد في سوريا -إلى نشوب ثورة.
يمكن أن نكتب العالقة التالية:
سجن  +فقر مالي تحت ( )2دوالر للفرد في اليوم  ثورة في سوريا عام
(.)2011
نالحظ أن "السجن" و"الفقر" في هذه العالقة هما مفهومان أكثر إجرائية (مفردتان
واقعيتان) بكثير من "أزمة" ،أي أكثر واقعية من مفهوم "أزمة" ،وهما بذلك غير
قادرين على تقديم احتمال تنبئي بدرجة مساوية لما تقدمه العالقة األولى ،عدا عن
كونهما محصورين في إطار زمني ومكاني.
أما لو كان الباحث مطلعا على العالقة األولى ،وطبقها في سوريا ،سيجد أنها
تحققت مرة أخرى ،ما يعني أنه قدم دليال إضافيًّا عززها .وهو إن أراد أن يحول
عالقته التي اختبرها في سوريا إلى عالقة سببية – معممة ،فعليه أن يصوغها
بشكل أكثر تجريدا:
الفقر والسجن  ثورة (بشكل محتمل)
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التعريفات اإلجرائيّة
بعد أن قمنا بتصميم املفاهيم اليت حنتاجها يف حبثنا ،يعرتضنا سؤال :كيف ميكن
أن نطبّق هذه املفاهيم (املفاهيم اليت تقع يف اجلزء األدنى من سّلم التجريد األقرب
إىل الوقائع) على الظاهرة اليت ندرسها؟
فمثلًا :كيف ميكننا أن نتستخدم مفهوم االستبداد يف املمارسة العلميّة؟ أو كيف
ميكن أن حندّد الدميوقراطيّة يف املمارسة الفعليّة؟
بعد حتديد املفهوم األدنى يف التسلّم التجريديّ ،نلجأ إىل ما يتس ّمى بالتعريف
اإلجرائيّ Operational Definition؛ حيث صحدّد هذا التعريف مجيع املظاهر
واملفردات الواقعيّة اليت جيب على الباحث أن يالحظها ويدوّنها ،كي صحدّد املفهوم
بانعكاسه على الظاهرة يف الواقع.
إذا أخذنا مثاال الصفة األولى من مفهوم ممارسة االستبداد المذكور في المثال ضمن
الفقرة السابقة "السجن" .ندرس هذه الصفة المفهومية (وهي بحد ذاتها مفهوم) في
الواقع عن طريق تعريفها إجرائيًّا.
السجن إجرائيًّا هو:
 -1عدد المعتقلين ألسباب سياسية.
ي عن رفض النظام ،انتساب لحزب
 -2أسباب االعتقال السياسي (تعبير لفظ ٌّ
سياسي ،شكوى من شخص من السلطة الحاكمة ،أسباب أخرى)
 -3عدد سنوات االعتقال السياسي.
 -4عدد اإلعدامات من مجمل حاالت االعتقال.
 -5المحاكمة السياسية :محاكمة صورية ،أم وجود صيغة قانونية تكفل السجن
طويل األمد والسجن السياسي ،السماح أو عدم السماح باختيار محام.
 -6السجن االنفرادي :عدد سنوات السجن االنفرادي ،عدد المعتقلين في سجن
انفرادي من مجمل حاالت السجناء السياسيين ،صفات السياسيين الذين يدخلون
ي ،إخوان مسلمون ،أحزاب أخرى ،مستقلون)
السجن االنفرادي (شيوع ٌّ
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هكذا يكون الباحث قد حدّد ما سيالحظ يف الواقع ضمن مفهوم التسجن .كلُّ
واحدةٍ من هذه النقاط ندعوها باملؤشّر  Indicatorوميكن أن نالحظ الفرق بني
املرحلة قبل حتديد التعريف اإلجرائيّ وبعده.
وكي يكون التعريف اإلجرائيّ دقيقًا ،جيب أن يغطّي مجيع جوانب املفهوم الذي
يعرّفه ،وإن فشل الباحث يف حتقيق ذلك فقد صحصل على نتائجَ خاطئةٍ ،أو نقيضةٍ
ملا هو يف الواقع( ،)38كأن يكتفي مثلًا بعدد اإلعدامات ،فإذا كان قليلًا يتستنتج
أنّ التسجن هشٌّ لدى هذا النظام التسياسيّ أو ذاك.
كذلك جيب أن تكون املؤشّرات واقعيّ ًة جدًّا ،ومباشرةً ال حتتاج إىل شرحٍ أو
تأويلٍ ،ألنّها ستكون أساسًا لبناء أدوات مجع البيانات.
ومع أنّ عمليّة التعريف اإلجرائيّ تبدو بتسيطةً ،إلّا أ ّن هناك مشكلتني تعرتضان
االنتقال من املتستوى املفاهيميّ إىل املتستوى اإلجرائيّ.

اإلجرائي(:)39
المفاهيمي إلى
مشكلتان عند االنتقال من المستوى
ّ
ّ

أ -مشكلة التوافق  : Congruenceوتعين مدى متثيل املؤشّرات للمفهوم الذي
يفرتض أن حتدّده واقعيًّا ،مبعنى هل املؤشّرات تعكس املفهوم ،أم تعكتسه بشكلٍ

جزئي ،أم ختلطه مبفهومٍ آخر ،أم يا ترى تعكس مفهومًا آخر خمتلفًا متامًا؟
ٍّ
صحتاج التأكّد من صدق متثيل املؤشّرات للمفهوم ،أو التأكّد من التوافق العالي
بني املفهوم والتعريف اإلجرائيّ ،إىل ما يعرف بإجراء الصدق الداخليّ ،وسنمرُّ عليه
يف آخر فقرةٍ من هذا الكتاب.
ٍّ ،بنا ًء على املفهوم
ب -مشكلة النظريّة :حيث توجد صعوبةٌ يف صوغ تعريفٍ إجرائي
املطلوب متثيله واقعيًّا .على سبيل املثال كيف ميكن أن نصوغ تعري ًفا إجرائيًّا لـ
 -38عبد المؤمن ،علي معمر ،مرجع سابق ،ص (.)105
 -39ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،طرائق البحث في العلوم االجتماعية ،مرجع سابق ،ص –ص (– 47
.)48
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ٍّ للخوف؟
(األنا)؟ أو كيف ميكن صياغة تعريفٍ إجرائي
قد يتساعد التدرّج يف سلّم التجريد على ذلك ،ومع هذا تبقى بعض املفاهيم صعبة
التحديد واقعيًّا .كذلك قد يقع الباحث يف هذه املشكلة ،إذا صاغ املفاهيم على
شكل صفاتٍ جمرّدةٍ فقط ،حيث تكون عالية التجريد ،ويصعب متثيلها واقعيًّا
على شكل مؤشّراتٍ.
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املتغيّرات
إنّ البحث العلميّ يف أيِّ متستوًى من متستوياته ،سواء أكان كمّ ًّيا أم كيفيًّا،
يهدف إىل أن يقول شيئًا من هذا القبيل:
إنّ املفهوم (س) يتسبّب املفهوم (ع) كعالقةٍ سببيّ ٍة ،وهو طموح أيِّ حبثٍ ،أو إنّ
املفهوم (س) يتّصف بكذا وكذا ،وهو أدنى متستوًى من البحث الوصفيّ ،إضافةً
إىل ما بني هاتني القضيّتني من تد ّرجاتٍ ،وهو ما أبرزناه خالل الصفحات التسابقة.

ً
مثل:
 إن فقر الطالب يرتبط مع ضعف إنتاجيتهم العلمية.
 إن االستبداد في النظام السوري هو من الدرجة العليا؛ من حيث الصفات
التي يمتلكها هذا النظام (أي المؤشرات) والتي قام الباحث برصدها .مثال
(عند تصميم المقياس وهو ما سنأتي عليه) درجة استبداد النظام هي9( :
.)10 /
سنأخذ المثال األول :فقر الطالب  ضعف التحصيل العلمي.
هناك مفهومان اثنان في هذه العالقة( :فقر الطالب) و(التحصيل العلمي) .وطبعا
يكون الباحث قد حدد المؤشرات الخاصة بكل منهما مثل:
الفقر -1 :دخل األسرة أقل من ( )100دوالر في الشهر :فقر شديد.
 -2دخل األسرة بين ( )150 - 100دوالرا في الشهر :فقر متوسط.
 -3دخل األسرة بين ( )200 - 150دوالر في الشهر :اكتفاء.
التحصيل العلمي -1:درجات الطالب أقل من ( :)%60تحصيل ضعيف.
 -2درجات الطالب بين ( )% 80 - %60تحصيل متوسط.
 -3درجات الطالب بين ( )%100 - %80تحصيل جيد.
بعد تحديد المؤشرات ،جمع الباحث البيانات التالية:
عدد الطالب الذين فقر شديد
درسهم الباحث
 80طالبا
100

فقر متوسط

اكتفاء

 10طالب

 10طالب
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أما درجات هؤالء الطالب فكانت كالتالي:
درجات الطالب المصنفين كفقراء (فقر شديد) ،كانت بمحصلتها :أقل من ()%50
أي تحصيل ضعيف.
درجات الطالب المصنفين كفقراء (فقر متوسط) ،كانت محصلتها :بين (- %70
 )%80أي تحصيل متوسط.
درجات الطالب المصنفين كمكتفين ،كانت محصلتها :فوق ( )%80أي تحصيل
جيد.
وبطريقة إحصائية معينة ،يستطيع الباحث أن يستنتج أن هناك عالقة بين الفقر
وضعف التحصيل العلمي.
لنالحظ أنّ املفهوم أو املفاهيم يف أيّ حبثٍ كان ،تُبحث من حيث تغيّرها تغيّ ًرا يف
نوع أو كمّ ظهورها (دون تغيّ ٍر يف هويّتها بالطبع) .فمفهوم الفقر ،بعد تعريفه
إجرائيًّا ،هو مفهومٌ يتغيّر من حيث درجة ظهوره يف الواقع ،فهناك فقرٌ شديدٌ
ومتوسطٌ واكتفاءٌ .ومفهوم التسجن التسياسيّ هو مفهومٌ متغيّرٌ من حيث درجة
ظهوره :فهناك سجنٌ سياسيٌّ شديد ،متوسط ،وبتسيط .ومفهوم التحصيل العلميّ
هو مفهومٌ متغيّرٌ من حيث درجة ظهوره ،وقد يكون بالشكل التالي :ناجح /
فاشل ،وجنس املشاركني يف القتال ضدّ قوات النظام التسوريّ هو كذلك مفهومٌ
يتغيّر من حيث كونه :ذكرًا أو أنثى ،وعمر املشاركني يف قتال نظام األسد هو
تعريفٌ إجرائيٌّ يتغيّر بني ( 18و )60عامًا ،وقس على ذلك.
ما هو مربّر إدخال "التغيّر" يف الدراسة؟
إنّ الدراسة والبحث العلميّني يتستخدمان التغاير كتحصيل حاصل Tautology
بغية حتقيق الكشف العلميّ.
لنتخيل أننا نريد أن نبحث في العالقة بين الجنس المقاتل في معركة ،وضراوة هذه
المعركة؛ كيف يمكن ذلك إذا لم نقارن بين نسبة الذكور واإلناث (الجنس متغير =
أنثى أو ذكر) في المعركة ،وبين ضراوة هذه المعركة ،هل هي شديدة أم متوسطة
أم بسيطة (الضراوة متغير بين كونها شديدة أو متوسطة أو بسيطة).
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وميكن ببتساطةٍ أن جند أنّ املتغيّرات متأل حياتنا ،فالعامل يبذل جهدًا أكرب
(اجلهد متغيّرٌ ،فهناك جهدٌ بتسيطٌ وجهدٌ أكرب وجهدٌ أكرب وأكرب  )...كي
صحصل على مالٍ أكثر (املال متغيّر ،فهناك مالٌ قليلٌ ومالٌ أكثر  .)...واملرض متغيّرٌ
(مرض شديد ...بتسيط) يؤثّر يف األمل (متغيّر :شديد ،متوسط ،بتسيط .).إنّ تعوّد
الباحث على إدراك احمليط به كجملٍ معقّدةٍ من املتغيّرات ،سيتساعده على التعامل
مبرونةٍ أكثر مع مفهوم املتغيّر.

إذًا:
حني نبين التعريف اإلجرائيّ ،نبنيه باعتباره متغيّ ًرا ،ومن ثَمَّ ندرس درجة هذا
التغيّر ،وهل يؤدّي هذا التغيّر يف مفهومٍ ما (س) إىل تغيّ ٍر يف مفهومٍ آخر (ع).
لذلك يعرّف بعضهم البحث العلميّ بأنّه دراسة العالقة بني متغيّرات.
واملتغيّر  : Variableهو التعريف اإلجرائيّ أو جزءٌ من التعريف اإلجرائيّ (أحد
املؤشّرات) ،يتغيّر كمّ ًّيا أو كيفيًّا.
املتغيّر الكيفيّ :هو متغيّرٌ يكون أو ال يكون ،أي يأخذ قيمة صفر (ال يوجد) أو
قيمة (( )1يوجد) .مثل :اجلنس (ذكر /أنثى) ،النظام الفيدراليّ (فيدراليّ /غري
فيدراليّ)
ي :يأخذ قيمًا متدرّجة ،مثل (متوسط ،شديد ،شديد ج ًّدا) أو قيمة
املتغيّر الكمّ ّ
بني ( 1و .)10
عدد التسجناء ،الدخل ،عدد الصفحات ،كلّها متغيّراتٌ كمّ ّية.
وقد يكون املتغيّر مستمرا

()40

 Continuousأي ال توجد وحد ٌة صغرى نهائيّة،

مثلًا العمر ،ميكن أن يكون عمر الشخص سنة و( )3أشهر و( )20يومًا و()30
ساعة...اخل ،وميكن أن يُكتب خالل مقارنة جمموعة أعمار ببعضها أنّ عمر
 -40ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،مرجع سابق ص – ص (.)72 – 68
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شخصٍ ما هو ( ،)3.4أمّا عمر اآلخر (.)4.6
أو متق ّ
طعًا  : Discreteحيث توجد وحدةٌ صغرى ال ميكن أن تقتسم ،مثل القرش
كأصغر وحدةٍ من اللرية الرتكيّة ،أو عدد التسجناء ،فال ميكن أن يكون هناك
سجني ونصف أو ( )12.5سجينًا.

بنا ًء على العلقة الممكنة بين هذه المتغيّرات ،يمكن أن نصنّفها إلى
ع ّدة أنواع:
 )1المتغيّر التابع  :dependent variableهو املتغيّر الذي يرغب الباحث
بتفتسريه ،مثل تعامل املدرّس مع الطالب.
 )2المتغيّر المستق ّل  :independent variableهو املتغيّر الذي يتوقّع الباحث
أنه قادرٌ على تفتسري املتغيّر التابع ،مثل :دخل املدرّس ،ثناء اإلدارة عليه (أي إنّ تغيُّر
املتغيّر املتستقلّ ،يفتسّر تغيّر املتغيّر التابع عن طريق االرتباط بينهما)
 )3المتغيّر الضابط(: control variable )41
يتمُّ استخدامه للحدِّ من (أو إلغاء) العالقات الزائفة  spuriousبني املتغيّر التابع
واملتستقلّ.

على سبيل المثال:
إذا تمت مالحظة العالقة بين كمية التخريب التي يسببها حريق وعدد رجال
اإلطفاء ،فقد يستنتج الباحث عالقة بين المتغير التابع وهو :كمية التخريب الناجمة
عن الحريق ،والمتغير المستقل وهو عدد رجال اإلطفاء .فإذا تم استخدام متغير
ضابط هو :حجم الحريق ،سيتم اكتشاف أن عدد رجال اإلطفاء وكم التخريب
متأثران بحجم الحريق ،ومن ثم سيكتشف أن العالقة التي كانت ظاهرة أول األمر
بين المتغير المستقل والتابع هي عالقة زائفة.
 )4المتغيّر الوسيط  : Moderatorهو نوعٌ خاصٌّ من املتغيّرات املتستقلّة ،ويعترب

 -41المرجع السابق ص (.)71

55

معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

ٍّ يتوسّط التأثري بني املتغيّر املتستقلّ األساسيّ واملتغيّر التابع.
كمتغيّ ٍر ثانوي

ً
مثل:

الثناء على املدرّس هو متغيّرٌ متستقلٌّ أساسيٌّ ،يف حني سلوك املدرّس

الشخصيّ هو متغيّرٌ وسيط.
()42

 :Interveningهو متغيّرٌ يتساعد يف

التداخلي أو المعترض
 )5المتغيّر
ّ
كم
تفتسري املتغيّر التابع من الناحية النظريّة ،لكن ال ميكن للباحث رصده أو التح ّ
فيه وتطويعه ،ويتأثّر باملتغيّر املتستقلّ كما حال املتغيّر التابع.

على سبيل المثال:
لنفترض أن باحثا وضع الفرض التالي :المدرسون الذين يتلقون ثناء على عملهم
سوف يتعاملون بشكل أفضل مع الطالب.
نجد أن المتغير التابع هو :التعامل مع الطالب .المتغير المستقل :الثناء على عمل
المدرس.
أما المتغير التداخلي هو "االحترام الذاتي" وهو غير ظاهر ،لكنه يفسر تحسن
تعامل المدرسين مع الطالب.
ي مفاهيميًّا وال يرصد عن طريق أي مؤشر
فالمتغير التداخلي هو متغير مجرد ومبن ٌّ
مباشر في الواقع ،يستخدم نظريًّا لتفسير تأثير المتغير المستقل في التابع أو العالقة
بينهما.
العرضي  :Extraneousهو املتغيّر الذي ال يرصده
 )6المتغيّر الغريب أو
ّ
الباحث ،وله تأثريٌ ما على املتغيّر التابع واملتغيّر التداخليّ ،وهو يضعف البحث.

ً
مثل:
أخيرا :من ّيز بني طرفني من املتغيّرات؛ الطرف األوّل هو الطرف الذي يؤثّر يف
ً
عدد الطلّاب يف الصفِّ قد يؤثّر يف تعامل املدرّس معهم.

الطرف الثاني.
الطرف األول يشمل :املتغيّر املتستقلّ  +املتغيّر املتحكّم  +املتغيّر الوسيط  +املتغ ّير
اخلارجيّ ،الطرف الثاني يشمل :املتغيّر التابع  +املتغيّر التداخليّ.
42- Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology and statistics, India, new
age international publisher, 2006 P 65.
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الفئات والتصنيف
تفيد الفئات وعمليّة التصنيف يف حتديد املفاهيم وتصميمها ،والسيّما حني نكون
أمام ظاهرةٍ معقّدةٍ ومتشعّبةٍ( .راجع متستويات البحث العلميّ – الفصل األوّل)
ميكن أن نفهم الفئة على أنّها املفهوم ،منظورًا إليها من زاويةٍ أخرى خمتلفةٍ عن
تلك اليت قدّمناها سابقًا من حيث كيفيّة فهمه .مثل الرقم ( )6باإلنكليزيّة إذا
نُظر إليه من أعلى فإنّه سيكون الرقم تتسعة .فيمكننا أن نعاجل املفاهيم عن طريق
تعريفها كما فعلنا أعاله ،أو أن نفهمها كفئاتٍ .ويكون يف األغلب فهمها كفئاتٍ
أكثر عمليّ ًة وفائدة(.)43
التصنيف هو الشكل األوّليّ للفهم ،عندما نقف أمام ظاهرةٍ ما جديدةٍ حناول فهمها
عن طريق تصنيف العناصر اليت تؤلّفها؛ ً
مثل:
في زيارة إلى مدينة ما ،زلفنا إلى أحد شوارعها الشهيرة ،وأردنا أن نحدد عوامل
شهرة هذا الشارع ،نبدأ بمالحظة عامة عن الشارع ،ونفتش عن العناصر التي
تبدو أنها تملك -1 :صفات متشابهة  -2صفات تميزها عن غيرها ،كل مجموعة
من هذه العناصر المتشابهة في صفات معينة ندعوها فئة .فمثال يمكن أن نضع
الفئات التالية :المحالت التجارية ،المطاعم ،الزينة خارج المحالت ،الناس ،ثم
نحدد فئات فرعية ضمن كل فئة بالطريقة ذاتها (صفات تمييزية= صفات متشابهة
ضمن الفئة نفسها  +تميزها عن غيرها)؛ فنضع الفئات التالية:
فئة المحالت التجارية :فئة المدخل والبوابة ،فئة األسعار ،فئة جودة البضاعة ،فئة
عدد العاملين ،فئة لباس العاملين .وهكذا لباقي الفئات األخرى.
كلُّ فئةٍ من هذه الفئات هي مفهومٌ:
عندما نصمّم مفهومًا (س) ،فنحن ننشئ فئة (س) حتتوي مجيع العناصر اليت تعرّف
املفهوم (س).

المتدرب.
ي بحت للباحث
ّ
 -43هذه المقدمة قد تكون غير دقيقة علميًّا بشكل كامل ،لكن هدفها توضيح ّ
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ً
مثل:
نريد أن ندرس النظام السياسي في بلد معين ،فننشئ فئتين هما؛ "ممارسة
االستبداد" و"ممارسة الديموقراطية" ،ونثبت أن هاتين الفئتين كافيتان لتغطية كل
الحاالت التي ندرسها:
مفهوم ممارسة االستبداد هو الفئة التي تضم{ :أشكال االعتقال ،التضييق على
وسائل اإلعالم ،أشكال منع تعدد الحياة الحزبية}
أما مفهوم ممارسة الديموقراطية ،فهي الفئة التي تضم {أشكال حرية التعبير،
أشكال االنتخاب ،أشكال تداول السلطة سلميًّا}
األمرُ اهلامُّ يف التصنيف (الذي هو بناء الفئات) ،هو أن نتستطيع أن حندّد أنّ املفهوم
اجلزئيّ "أشكال حرّ ّية التعبري" ينتمي إىل فئة ممارسة الدميوقراط ّية ال فئة ممارسة
ٍّ ال يقبل اجلدل .وبالتالي ال صحدث خلطٌ بني قياس املتغيّر
االستبداد بشكلٍ قطعي
"أشكال التضييق على وسائل اإلعالم" الذي ينتمي إىل الفئة "ممارسة االستبداد"
مع قياس املتغيّر "أشكال حرّ ّية التعبري" من الفئة األخرى ،وهذا ما يضمنه التحديد
الدقيق لعناصر كلّ فئةٍ؛ ويف حال اخللط سنحصل على نتائجَ خاطئةٍ.
قلنا يف فقرة املفهوم :إ ّن حتديد املفهوم قد يكون صعبًا ،لذلك يكون اللجوء إليه،
باعتباره فئةً ،حلًّا هلذه الصعوبة ،حيث ميكننا بناء قدر ما نشاء من الفئات على
سلّم التجريد (املفاهيم = الفئات).

كي يكون بناء الفئات دقيقًا ومضبو ً
طا (أّ عمليّة التصنيف) ،يجب
أن نحقّق ارطين أساسيّين:
 )1الحصريّة  :Exclusiveأي إنّ املفهوم الذي ينتمي إىل فئةٍ ما ال ميكن –
قطعًا– أن ينتمي إىل أيِّ فئةٍ أخرى.
 )2الشموليّة  :Exhaustiveأي جيب أن تشمل الفئات مجيع العناصر أو املفاهيم
اليت تتعلّق بالظاهرة؛ فال يكون هناك عنصرٌ أو مفهومٌ ال جيد له مكانًا يف أيّ فئ ٍة
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من الفئات اليت وضعناها.
لنتخيّل أنّنا مل نضع عنصرَ "أشكال تداول التسلطة سلميًّا" يف فئة ممارسة
الدميوقراطيّة .عندما نبدأ جبمع البيانات لن يكون لتلك املتعلّقة بأشكال تداول
ٍّ من الفئتني ،وهذا ما يعين أنّ النتائج ستكون قاصرةً.
التسلطة سلميًّا مكانٌ يف أي
وهذان الشرطان هما ذاتهما شرطا التعريف اجلامع واملانع للمفهوم.
إنّ كلَّ عنصرٍ من الفئة هو إمّا مؤشّرٌ إذا كانت الفئة يف الدرجة األدنى من سلّم
التجريد ،أو مفاهيم فرعيّة للتعريف إذا كانت الفئة يف درجةٍ أعلى يف سلّم التجريد.
بقي أن نقول :إنّ هناك مشكلةً قد تعرتضنا يف مرحلة حتديد الفئة ،وهي االختيار
بني مفهومني متنافتسني ،هل خنتار األوّل أم الثاني يف هذه الفئة؟ هنا ميكن أن
نلجأ إىل املفهوم املفيد للحالة اليت حنن بصددها ،فنختار املفهوم األكثر فائدة(.)44
مثلًا هل خنتار أشكال تداول التسلطة سلميًّا أم اجملتمع املدنيّ يف فئة ممارسة
الدميوقراطيّة؟ نقرّر أنّ مفهوم أشكال تداول التسلطة أكثر فائدةً من ذاك املتعلّق
باجملتمع املدنيّ يف تعريف الدميوقراطيّة كممارسةٍ لذلك يت ُّم اختياره.

44- Porta, Dnatella Della & Keating ,Michael, Approaches and methodologies …. Ibid P 91.
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العالقة
ورد أعاله ،إنّ البحث العلميَّ هو دراسة "العالقة" بني متغ ّيرات ،وفهم هذه العالقة
هو الذي يتساعدنا على فهم املتغيّرات وعلى تصنيفها وفق األنواع سابقة الذكر.
سنحدّد اآلن مفهوم العالقة بدقّ ٍة أكرب( :)45العالقة هي حدوث تغيّ ٍر منتظم بني
املتغيّر املتستقلِّ واملتغيّر التابع ،أي حدوث التغاير بينهما Co – Variation
بكلماتٍ أخرى :عندما يتغيّر املتغيّر املتستقلّ بني قيمه (الكيفيّة أو الكمّ ّية) فإ ّن
تغيّ ًرا صحدث كذلك يف املتغيّر التابع (بني قيمه الكيفيّة أو الكمّ ّية).

مثلً:
لدينا المتغير المستقل الكمي :عدد السجناء ،المتغير التابع الكمي :درجة األمان في
المجتمع.
هل هناك عالقة بين هذين المتغيرين ،أي هل يترافق التغير في عدد السجناء مع
التغير في درجة أمان المجتمع؟
نأخذ ثالثة مجتمعات ،ونقيس ًّ
كال من المتغيرين (طبعا نكون قد حددنا المؤشرات
لكل منهما) ،فنجد أن عدد السجناء في هذه المجتمعات على الترتيب،100( :
 ،)10000 ،1000ودرجة األمان في كل من هذه المجتمعات على الترتيب:
ضعيف ،متوسط ،شديد.
نستطيع أن نستنتج بسهولة ،أن تغير المتغير المستقل يرافق تغيرا في المتغير التابع
وبشكل منتظم.

مثال آخر:
المتغير المستقل :جنس الموظف (ذكر أو أنثى) ،المتغير التابع :عدد األوراق
الرسمية المنجزة والتي نكون قد حددنا مسبقا لها ( )3فئات (فئات مؤشرات) هي:
أقل من ( )100ورقة ،بين ( 101و  ،)300بين ( 301و .)500
نحاول أن نرى إن كان هناك عالقة بين جنس الموظف ،وبين عدد األوراق
المنجزة .نأخذ ( )5مؤسسات حكومية ،ونحصي نسبة الموظفين الذكور واإلناث
 -45ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،مرجع سابق ،ص (.)73
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في كل منهما ،ثم نحدد عدد األوراق المنجزة في كل منها:
الرابعة
الثالثة
الثانية
األولى
المؤسسة
%10
%20
%30
%60
نسبة
الذكور
المئوية
فئة أولى فئة أولى فئة ثانية فئة ثالثة
األوراق
(أقل من (أقل من (بين ( 101بين 301
المنجزة
و  )300و )500
)100
)100

الخامسة
%5
فئة ثالثة
(بين 301
و )500

نستطيع أن نرى أن تغير المتغير "الجنس" يرافقه تغير واضح في "عدد األوراق
المنجزة" ،إذا هناك عالقة بين كال المتغيرين ،يمكن وصفه كالتالي:
يزداد عدد األوراق المنجزة بازدياد نسبة اإلناث الموظفات في المؤسسات.
مالحظة :لو أنّنا اكتفينا بوصف نتسبة الذكور إىل اإلناث (املتغيّر املتستقلّ) يف
مؤسّتسةٍ واحدةٍ ،وعدد األوراق املنجزة يف هذه املؤسّتسة ،فتسنكون أمام حبثٍ

ٍّ من املتستوى األوّل ،ال يقدّم أيَّ تفتسريٍ؛ فاملقارنة بني عددٍ من املؤسّتسات هو
وصفي
ما يتسمح لنا بكشف االرتباط بني املتغيّرين .إنّ تعدّد املؤسّتسات هو ما سندرسه يف
فقرة جمتمع البحث وعيّنة البحث.
املثاالن التسابقان هما مثاالن كمّ ّيان ،سنأخذ اآلن مثالًا كيفيًّا:
المتغير المستقل :السياسة األمريكية في سوريا ،المتغير التابع :النظام السياسي في
سوريا عبر ( )50عاما.
ندرس في هذا البحث الكيفي (تحليل سياسات) االرتباط بين المتغير األول الذي
يأخذ عدة قيم كيفية ،مثل :عنيف ضد النظام ،متساهل مع النظام ،غير مهتم ...الخ،
والمتغير الثاني الذي يأخذ عدة قيم كيفية ،مثل :مغامر في السياسة الخارجية ،عدو
تجاه أمريكا ،متقرب من روسيا ...الخ.
فكلٌّ من هذين املتغيّرين يتغيّر عرب الفرتة الزمنيّة اليت حدّدناها( .قد ال تتسمّي
مجيع األحباث الكيفيّة املتغيّرات باعتبارها متغيّراتٍ ،لكنّ هذا التحديد يتساعد
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يف تعيني ما يريد الباحث أن يدرسه بشكلٍ أفضل ،ألنّ البحث حينها سيتستخدم
كلّ األدوات اليت تكلّمنا عنها من تصميم فئات /مفاهيم وحتديد املؤشّرات وغري
ذلك).

قوة هذه العلقة ؟
ما مدى ّ
تتفاوت قوّة العالقة بني املتغيّرات( ،)46مثلًا لنفرتض القيم املتعلّقة مبثال جنس
املوظفني واألوراق املنجزة كالتالي:
المؤسسة
نسبة
الذكور
المئوية
األوراق
المنجزة

األولى
%60

الثالثة
%20

الثانية
%30

الرابعة
%10

الخامسة
%5

فئة أولى فئة أولى فئة ثالثة فئة ثانية فئة ثانية
(أقل من (أقل من (بين ( 301بين ( 101بين 101
و  )500و  )300و )300
)100
)100

هنا االرتباط ليس قويًّا بالشكل الذي كان عليه سابقا.
فيمكن مثال أن ترتفع قيمة متغير مستقل ما من ( %10إلى ( )%90وفق مقياس
ما) ،لكن قيمة المتغير التابع تنتقل فقط من ( %20إلى ( )%40وفق المقياس
ذاته) ،فتكون العالقة ضعيفة بينهما .فقوة العالقة هي مقدار التغير الذي يحدث بين
المتغيرين المستقل والتابع.
هناك طرقٌ إحصائيّةٌ حلتساب قوّة هذه االرتباط ،سنذكرها بشك ٍل خمتصرٍ يف
فقرة اإلحصاء.

اتجاه العلقة:
سلبي  :negativeكلّما نقص املتغيّر املتستقلّ زاد املتغيّر التابع ،أو كلّما زاد
أ-
ٌّ

46- Porta ,Dnatella Della & Keating, Michael,…. Ibid P 251.
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املتغيّر املتستقلّ نقص املتغيّر التابع.
بي  : positiveكلّما زاد املتغيّر املتستق ّل زاد املتغيّر التابع ،أو كلّما
ب -إيجا ٌّ
نقص املتغيّر املتستقلّ نقص املتغيّر التابع.
استنتاج :إن العالقة بني املتغيّرين ،املتستقلِّ والتابع ،حتدّدها التغيّرات احلاصلة يف
املتغيّر املتستقلِّ دومًا.
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السببيّة
تعدُّ التسببيّة ركنًا أساسيًّا يف البحث العلميّ الذي صحاول أيُّ باحثٍ أن صحقّقه؛
فالتسببيّة تعين أنّ الباحث وصل إىل أقصى إمكانيّة تفتسريٍ للظاهرة اليت يدرسها.
هل تعين العالقة اليت وصفناها يف األمثلة التسابقة أنّ املتغيّر املتستقلَّ يتسبّب املتغيّر
التابع؟
ال ،على اإلطالق.
شرٌ على ترافقٍ يف التغيّر
إنّ العالقة بني متغيّرين ال تعين التسببيّة دائمًا ،إنّها مؤ ّ
بينهما ،أمّا التسببيّة فهي حالةٌ خاصّةٌ من العالقة ،وإثباتها صحتاج إىل عدّة شروطٍ
إضافيّ ٍة (زائدة على إثبات العالقة بني املتغيّرين).
ٍّ من أشكال
هناك مختسة افرتاضات حتدّد معنى التسببيّة كشكلٍ خاص
العالقة(:)47

 -1اال ّ
طراد والتعميم : Generalization and regularity
عندما نقول إنّ (س) يتسبّب (ع) ،فإنّه جيب أن يتسبّب (ع) يف أيِّ شروطٍ أوّليّ ٍة مشابهةٍ
للشروط اليت جرت فيها الدراسة وأثبتت العالقة بينهما ،ومبجرّد أن وجد (س) يف
هذه الشروط األوّليّة سيكون (ع).
ي جدًّا ،فـ (س) ال يتسبّب (ع) يف أيّ مكانٍ وأيّ
إنّ مفهوم الشروط األوّليّة حمور ٌّ
زمانٍ .ميكن أن نتستعري من كارل بوبر مفهوم شروط اإلطار(Frame )48
 Conditionsللتعبري عن جمموع الشروط اليت ترافق دائمًا العالقة التسببيّة
املعيّنة ،وتكتتسب شروط اإلطار أهمّ ّيتها يف العلوم االجتماعيّة أكثر من العلوم
47- Ibid.
 -48بوبر ،كارل  ،منطق الكشف العلمي ،مرجع سابق.
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الطبيعيّة ،ألنّها تؤدّي دورًا مؤثّ ًرا يف العالقة التسببيّة بشكلٍ أكرب.

ً
مثل:
إذا قلنا :إن الفقر الشديد يسبب الثورة ،فإن هذه العالقة السببية قد تكون صحيحة
ضمن شروط معينة وحسب ،وال يكفي أن يكون هناك فقر كي تصبح هناك ثورة.
ويمكن أن تكون الشروط األولية على الشكل التالي:
ي كبير.
 -1تفاوت طبق ٌّ
 -2وجود حركة سياسية ثورية.
 -3استبداد النظام الحاكم.

 -2الثبات وقابليّة التكرار reliability and replicability
يتعلّق هذا االفرتاض باالفرتاض التسابق ،لكنّه صحقّق مطلب املوضوع ّية اليت
تكلّمنا عنها سابقًا؛ وهو يعين أنّ أيَّ باحثٍ آخر يطبّق املتغيّر (س) يف شروط اإلطار
فإنّه صحصل على املتغيّر (ع).
إنّ مفهوم إمكانيّة إعادة اإلنتاج تعين أنّ الباحثَ الذي اكتشف العالقة التسببيّة،
وضّحها حبيث ميكن أليِّ باحثٍ آخر أن خيتربها من جديد ،والعالقة اليت حتدث
مرّ ًة واحدةً واستطاع باحثٌ ما ،مصادفةً ،أن يكشف عنها ،تكون غري قابلةٍ
إلعادة اإلنتاج ،ومن ثمَّ غري سببيّة بالضرورة.

 -3الصدق validity
يعين الصدق أنّ املتغيّر (س) هو بذاته الذي يؤثّر يف املتغيّر (ع) ،وليس متغيّ ًرا آخر
(سَ) خمفيًّا مل يلحظه الباحث.
س) وهذا املتغيّر هو ما يؤثّر حقيقةً يف
لنفرتض أنَّ هناك متغيّرًا مل يلحظه الباحث ( َ
س) يرتافق دائمًا يف ظهوره مع املتغيّر املتستقلّ (س).
املتغيّر التابع (ع) ،وصحدث أنّ ( َ
فإذا حدّد الباحث املتغيّر املتستقلّ (س) فقط كمتغيّرٍ مؤثّ ٍر يف املتغيّر التابع (ع)،
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س) هو ما يؤثّر يف (ع) –
فإنَّ هذا التحديد غري صادقٍ ،أل َّن هناك متغيّرًا آخر ( َ
س) .فإذا
لكنّه يرتافق مع (س) – وبالتالي ليس (س) إلّا عرضًا مرافقًا للمتغيّر ( َ
جاء باحثٌ آخر أكثر نباهةً واستطاع أن يربهن لنا أنَّ (ع) سيتأثّر مع إلغاء (س)
وبقاء الشروط احمليطة نفتسها ،فإنّه سيظهر لنا أنّ (س) ليس املتغيّر املتستقلّ
س) فإنَّ التأثري يف
س) .ولو ألغى الباحث ( َ
الصادق يف تأثريه يف (ع) ،وإنّما املتغيّر ( َ
(ع) سيختفي.
ما يوجب على الباحث ،لضمان "الصدق" ،عزل املتغيّر (س) ،والتأكّد إن كانت
قد حصلت متغيّراتٌ على املتغيّر (ع)؛ فإن حصلت فيكون هناك مؤثّرٌ هو املتغيّر
(سَ) ،عليه العمل على اكتشافه وعزله لضمان أنَّ (س) هو الوحيد الذي يؤثّر يف
املتغيّر (ع).

 -4التنبّؤ prediction
أي يف إطارٍ معيّ ٍن من الشروط األوّليّة ،إذا وجد التسبب (س) يتستطيع الباحث أن
يتنبّأ بظهور (ع) خالل فرتةٍ زمنيّ ٍة حمدّدةٍ .والتنبّؤ هو أكثر عناصر التسببيّة فائدةً.

 -5الح ّد األدنى parsimony
إذا قلنا :إنّ ثالثة متغيّراتٍ (س)( ،سَ)( ،سً) تتسبّب املتغيّر (ع) ضمن شروط إطارٍ
حمدّدة ،واستطاع باحثٌ ما أن يلغي املتسبّب (س ً) وظلّت النتيجة ذاتها ،أي ظهر
(ع) بوجود (س) و (سَ) فقط ،حينها ال يكون (سً) متسبّ ًبا أبدًا.
عندما حندّد عالقة سببيّة ،جيب أن ننتبه إىل أنَّ العناصر اليت تتسبّب النتيجة هي
احلدُّ األدنى الالزم لظهور هذه النتيجة ،إذا نقص عنصرٌ واحدٌ منها لن تظهر
النتيجة.
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يقودنا االفرتاض اخلامس واألخري إىل مشكلة تطبيق التسببيّة يف علم االجتماع(.)49
احلدث االجتماعيّ ليس حدثًا طبيع ًّيا فيزيائيًّا ،لذلك ميكن أن يوجد عددٌ كبريٌ
من التفتسريات املمكنة ،إضافةً إىل عددٍ كبريٍ من الشروط اليت يصعب حصرها
يف "شروط إطار" نتيجة تعقّدها واليت تؤثّر يف حدوث أو عدم حدوث نتيجةٍ معيّنةٍ
رغم وجود التسبب؛ لذلك حني نتكلّم عن أسبابٍ يف ظاهرةٍ اجتماعيّ ٍة ما ،جيب أن
نعلم أنّنا نتكلّم عن منظومةٍ من البواعث أو العوامل املتسبّبة ،ال عن سببٍ أو أسبابٍ
قطعيّ ٍة.
ومصطلح البواعث أو العوامل املتسبّبة ،يعطي انطباعًا بنوعٍ "أخفّ" من التسبب الذي
صحيل إىل الدقّة والصرامة؛ لذا ليس دقيقًا في علم االجتماع أن نقول :إنّ (س)
يسبّب (ع) ،بل يجب القول :إنّ (س) يجعل (ع) أكثر قابليّةً للظهور في الواقع،
مقارنة بغيره من النتائج والظواهر المحتملة.

ً
مثل:
ليس الفقر سببا للثورة ضمن شروط إطار ما ،بل الفقر يجعل حدوث الثورة أكثر
احتماال من حدوث تغير ديموقراطي سلمي على سبيل المثال .وكذلك الليبرالية ال
تسبب زيادة عدد وسائل اإلعالم وحرية التعبير ،لكنها تزيد من احتمال ذلك على
حساب نتائج محتملة أخرى ،وقس على ذلك.

منطقيا يمكننا صياغة ما يلي للتعبير عن الفكرة السابقة:
حتدث النتيجة يف ظاهرةٍ اجتماعيّ ٍة معيّنةٍ ،ضمن جمموعةٍ من العوامل املتشابكة
اليت يصعب فصلها عن بعضها؛ حيث ميكن للباحث أن صحدّد مركّبًا أو منظومةً
من العوامل والبواعث مع جمموعةٍ من الشروط اليت تؤدّي يف جمملها إىل ظهور
النتيجة؛ أي تتسبّب النتيجة .إنّ ما يسبّب النتيجة هو هذا المركّب وليس األسباب
الكامنة ضمنه وحدها (أي هذه األسباب الكامنة ال تتسبّب النتيجة خارج هذا
49- Porta ,Dnatella Della & Keating , Michael,… Ibid P 96.
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ب من هذه األسباب ضمن هذا املركّب هو
املركّب) .إنّ كلَّ سببٍ أو عاملٍ متسبّ ٍ
عنصرٌ الزمٌ ،لكنّه غري كافٍ حلدوث النتيجة ،ومن ثَمَّ هو عنصرٌ غري زائد (كما
قلنا يف االفرتاض اخلامس) .أمّا املركّب ،أو املنظومة اليت حتوي هذه العوامل
عنصر غير الزم لكنّه كافٍ حلدوث النتيجة.
املتسبّبة ،فهو
ٌ
عندما نقول إنّ عنصرًا هو "عنصرٌ الزمٌ غري كافٍ" ،نعين أنّه ال ميكن االستغناء
عنه أبدًا حلدوث النتيجة  -وهو يكافئ قولنا إنّه غري زائدٍ -أمّا قولنا إنَّ "العنصر
كافٍ غري الزم" ،فيعين هذا أنّه عنصرٌ من عدّة عناصرَ أخرى من املمكن أن حت ّقق
النتيجة ،أي ميكن االستغناء عنه حلدوث النتيجة إن توفّر وجود ما يغين عنه.
مثلًا( :س) و (ع) و (ص) هي عواملُ متسبّبةٌ لعنصر (ح).
(س) (ع) (ص) هي عناصرُ الزمةٌ ال ميكن االستغناء عنها أبدًا كي يظهر (ح)،
لكنّها وحدها غير قادرة على إنتاج (ح) .وحني استطعنا أن نعلن أ ّنها عواملُ
متسبّبةٌ؛ فألنّها كانت ضمن مركّبٍ من العوامل والشروط ،هو الذي أنتج (ح)،
وميكن أن جند مركّبًا آخر صحوي هذه العناصر (س) (ع) (ص) ويتسبّب (ح)
وخيتلف عن املركّب األوّل.
نقول :إنّ هذه العناصر (س) (ع) (ص) ،هي العواملُ املتسبّبة وليس املركّب ،ألنّ
املركّب ال صحقّق االفرتاض اخلامس :احلدّ األدنى.
هذا الفهم يتساعدنا على احلذر الشديد حني نريد أن حندّد سببًا لظاهرةٍ ما :ثورة،
استبداد ،إرهاب وغريها .اآلن سننتقل إىل خطوةٍ عمليّة ،كيف نثبت أنّ علقةً ما
سط)؟
هي علقةٌ سببيّةٌ (بشكل مب ّ
 )1إثبات التغاير.
الزمني :أي إنّ العامل املتسبّب يقع قبل النتيجة دائمًا(.)50
 )2الترتيب
ّ
 -50ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،مرجع سابق ،ص -ص (.)114 -113
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 )3العلقة السببيّة غير معكوسة :أي إثبات أنّ التغيّر احلاصل غري قابلٍ للعكس،
ري يف املتغيّر التابع ،أ ّما
مبعنى أنّ املتغيّر املتستقلَّ حني يتغيّر يؤدّي إىل حدوث تغي ٍ
حصول تغيّ ٍر يف املتغيّر التابع ال يؤ ّدي إىل أيِّ تغيّ ٍر يف املتغيّر املتستق ّل( .طب ًعا جيب ألّا
يكون هناك إمكانٌ أن صحدث تغيّرٌ يف املتغيّر التابع إذا مل صحصل يف املتغيّر
املتستقلّ).
ٍّ إلّا يف إطار الدراسات اليت تعتمد التجربة،
إنّ هذه الشروط ال تتحقّق بشكلٍ مثالي
وهو ما يصعب تطبيقه يف العلوم االجتماعيّة نتيجة تشابك العوامل املتسبّبة
والشروط ،وصعوبة فصلها عن بعضها ،لكنّ هناك طرقًا إحصائيّ ًة متقدّمة تتساعد
يف إثبات وجود عالقةٍ سببيّ ٍة معيّنةٍ ،وسنعود إىل ذلك الحقًا(.)51

وحدة التحليل
وحدة التحليل هي العنصر األصغر الذي سيتمُّ رصده يف الواقع ،بغية إحصائه
كمّيًّا.

ً
مثل:
بحث عن اتجاه الطالب السياسي في المدارس السورية :وحدة التحليل هي الطالب.
بحث عن اتجاه المدارس السياسي في سوريا :وحدة التحليل هي المدرسة.
بحث عن طبيعة خطاب اإلسالميين في الثورة السورية :وحدة التحليل الجملة
الواردة في كل خطاب.
بحث عن العالقة بين طول فترة السجن السياسي وميل السجين للعنف :وحدة
التحليل السجين.
بحث في العالقة بين طول فترة السجن السياسي ودرجة القسوة في السجن من
حيث معاملة السجناء :وحدة التحليل هي السجن (مؤسسة االعتقال أو المعتقل)
 -51إن الشرح السابق عن السببية يتفق مع رأي كارل بوبر في كتابه منطق البحث العلمي (مرجع سابق ،في الفقرة رقم
( ،)15ص ( ) 35من الترجمة اإلنكليزية لكتابه) ،فحسب بوبر :ال يمكن الكالم عن سبب يؤدي إلى نتيجة ،وإنما يجب
الكالم عن قضية عامة (مثل قضية من نظرية)  +شروط أولية تتعلق بهذه القضية ،بحيث نستطيع أن نشتق قضية ما
جزئية يمكن اختبارها في الواقع لنرى إن كانت تتحقق أم ال ،وهذه القضية المشتقة هي تحصيل حاصل.
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بحث في درجة مشاركة المدن السورية في الثورة السورية :وحدة التحليل هي
المدينة.
بحث في جنس /انتماء /مكان والدة المعتقلين في سجون نظام األسد في سوريا:
وحدة التحليل هي المعتقل.
وهكذا دواليك.
جيب أن حندّد وحدة التحليل قبل البدء يف البحث .لنتأمّل يف املثال الذي أوردناه:
حبثٌ أوّلُ عن اتّجاه الطلّاب التسياسيِّ يف املدارس ،وحبثٌ ثانٍ عن اتّجاه املدرسة
التسياسيّ؛ وحدة التحليل يف البحث األوّل هي الطالب ،أمّا وحدة التحليل يف البحث
الثاني هي املدرسة .إذا وصلنا إىل نتيجةٍ يف البحث ،تفيد يف أنّ معظم الطلّاب يف
املدارس التسوريّة مييلون إىل اإلسالم التسياسيِّ ،هل ميكن أن نقول إنّ نتيجة
البحث الثاني هي األمر ذاته ،أي متيل املدراس التسوريّة إىل اإلسالم التسياسيّ؟ قد
يبدو من الوهلة األوىل أنّ اجلواب نعم ،باعتبار أنّ املدارس يف النهاية تتكوّن من
طلّابها ،وقياس اتّجاه الطلّاب سيعين بالضرورة قياس اتّجاه املدرسة ،لكنَّ اجلواب
هو :ال.
هناك عدّة أسبابٍ لذلك؛ ففي البحث األوّل نفرض أنّنا أخذنا عيّنةً من ()1000
طالبٍ ،وكان ميل ( )800طالبٍ إسالميًّا ،فإنّنا نقول :إنّ ميل الطلّاب عمومًا هو
حنو اإلسالم التسياسيّ ،ثم قرّرنا أنّ املدارس ميلها عمومًا إسالميٌّ ،ثمّ أردنا أن
نتأكّ َد من ذلك ،فأخذنا عيّنةً من ( )100مدرسةٍ ،وسألنا الطلّاب عن ميوهلم،
وأخذنا متوسّط ميول الطلّاب يف كلِّ مدرسةٍ كمؤشّ ٍر على ميلها التسياسيّ [أي
إذا كان يف املدرسة ( )1000طالبٍ ،وكان ( )700شخصٍ منهم إسالميًّا و ()300
ٍّ ،نقول إنّ املدرسة إسالميّة التوجّه] قد جند أنّه من أصل ()100
شخصٍ غري إسالمي
ٍّ و( )50مدرسةً ذات اتّجاهٍ غري
مدرسةٍ ،هناك ( )50مدرسةً ذات اتّجاهٍ إسالمي

ٍّ ،أي سنصل إىل نتيجةٍ خمالفةٍ لألوىل ،فكيف ميكن أن نفتسّر هذا
إسالمي
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االختالف؟
عندما أخذنا عيّنةً من ( )1000طالبٍ ،سيكون الطلّاب موزّعني على عددٍ كبريٍ
من املدارس ،وحنن ال نولي اهتمامًا للمدرسة يف هذه العيّنة ،فإذا كان هناك ()500
ج ٍه
مدرسةٍ يف الدولة –حيث جنري حبثنا– فقد يكون هناك ( )250مدرسةً ذات تو ّ

جه
المي ،إلّا أنّ تلك املدرسة ذات التو ّ
ٍّ
ٍّ ،و( )250مدرسةً ذات توجّ ٍه غري إس
إسالمي
اإلسالميّ حتتوي عددًا أكرب من الطّلاب قياسًا بـاملدارس ذات التوجّه غري
اإلسالميّ ،حيث جيذب الطلّاب من ذوي امليل املتشابه زمالءَهم إىل املدراس ذاتها.
وهذا ما يفتسّر االختالف بني نتائج البحثني.
وحدة الطالب هي وحدةٌ أصغر من وحدة املدرسة ،ويتسبّب االنتقال يف التعميم من
الوحدة الصغرى إىل الوحدة الكربى وقوعنا يف اخلطأ الفرديِّ .أ ّما االنتقالُ من
الوحدة األكرب إىل الوحدة األصغر ،فيتسبّب وقوعنا يف اخلطأ اإليكولوجيّ(.)52

 -52ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،مرجع سابق ،ص (.)64
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اجملتمع اإلحصائيّ وعيّنة البحث
اجملتمع اإلحصائيّ هو اجملالُ الذي تقع فيه وحدات التحليل ،وحتديد وحدة التحليل
يتطلّب حتديد اجملتمع اإلحصائيِّ.

ً
مثل:
دراسة عن طالب المرحلة الثانوية وانتمائهم الديني :المجتمع اإلحصائي طالب
المرحلة الثانوية .هذا التحديد ال يكفي ،يجب أن نحدد في أي مكان وفي أي زمان،
فيصبح المجتمع اإلحصائي :طالب المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية
الموجودة في محافظة دمشق في عام (.)2016
ي مختلف عن طالب المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية
وهو مجتمع إحصائ ٌّ
الموجودة في سوريا في عام ( ،)2016ومختلف عن طالب المرحلة الثانوية في
المدارس الثانوية الخاصة في سوريا في عام ( ،)2016وهكذا دواليك.
البديهي أنّ نتائج البحث في ك ّل من
ورغم أنّ سؤال البحث هو نفسهّ ،إال أنّه من
ّ
هذه المجتمعات اإلحصائيّة ستختلف وقد تتناقض.

أمثلة أخرى:
دراسة عن االتجاه الديني في المدارس الثانوية :مجتمع البحث هو المدارس الثانوية
الخاصة والعامة في دمشق في عام (.)2016
أو هو المدارس الثانوية الخاصة في سوريا في عام (.)2016
دراسة عن المحتوى الديموقراطي في خطاب االئتالف السوري المعارض:
المجتمع اإلحصائي هو جميع الكلمات المتلفزة والنصوص المكتوبة والبيانات
الصادرة عن االئتالف السوري بين عامي ( 2012و )2016والمنشورة باللغة
العربية.
لكنَّ التسؤال الذي يُطرح :هل ميكن لباحثٍ أن يتناول بدراسته مجيع وحدات
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اجملتمع اإلحصائيّ؟ طبعًا ال.
لذلك يلجأ الباحث إىل العيّنة ،وهي جزءٌ من اجملتمع اإلحصائيِّ يعبّر عن خصائصه
بشكلٍ أقرب ما ميكن إىل التطابق ،وتعمّم النتائج اليت صحصل عليها الباحث من
دراسته للعيّنة على اجملتمع اإلحصائيّ.

عيّنة البحث:
كمثال عنها:
المجتمع اإلحصائي :طالب الثانوية في المدارس الخاصة في محافظة دمشق في
عام ()2016؛ عدد هؤالء الطالب ( )100000طالب ،وسيكون من المستحيل
دراستهم جميعا ،لذلك نختار عينة من ( )1000طالب على سبيل المثال ،والنتائج
التي نحصل عليها من هؤالء الطالب األلف نعممها على المجتمع اإلحصائي.
ي،
لكن كي نعمّمها جيب أن ختتزل هذه العيّنة كلَّ صفات اجملتمع اإلحصائ ّ
ولتحقيق ذلك هناك جمموعةٌ من أنواع العيّنات ،اليت ختتلف عن بعضها يف الكثري
من الصفات ومن القوّة (قوّة متثيلها للمجتمع اإلحصائيّ) ،ومن ثمَّ إمكانيّة التعميم:
 )1العيّنة الل احتماليّة :وهي عيّنةٌ ضعيفةٌ من ناحية متثيلها خلصائص اجملتمع
اإلحصائيّ؛ لذا ال ميكن االعتماد عليها كثريًا لتعميم نتائج البحث ،ومع هذا
ستكشايف ضمن
ٍّ
فهناك حاالتٌ كثريةٌ جيب علينا استخدامها ،مثل إجراء حبثٍ ا
موضوعٍ غائمٍ وشائكٍ ،ال تتوفّر حوله الكثري من املعلومات .وقد نتستخدمها كذلك
يف حال مل نتمكّن من احلصول على ع ّينةٍ احتماليّ ٍة من اجملتمع اإلحصائيّ؛ على
سبيل املثال حني نريد أن جنري استبيانًا ملدمين املخدّرات ،ال ميكن إلّا أن نأخذ
عيّنةً غري احتماليّ ٍة ،بتسبب التسرّ ّية اليت صحيط أفراد اجملتمع اإلحصائيّ أنفتسهم بها،
واألمر ذاته يف حال احلرب التسوريّة ،إذ ال ميكن للباحث أن يأخذ ع ّينةً احتماليّ ًة
من جمتمعٍ ما ،نتيجة الظروف األمنيّة املعقّدة .وأكثر ما يُتستخدم هذا النوع من
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العيّنات يف البحوث الكيفيّة.
هلذا النوع من العيّنات عدّة أشكالٍ(:)53
أ  -العيّنة غير المتجانسة  :Heterogeneousحيث حتتوي هذه العيّنة على تن ّو ٍع

ٍّ يف الصفات اليت حتتويها ،واليت تعبّر عن اجملتمع اإلحصائيّ.
أعظمي
ب -العيّنة المتجانسة  :Homogeneousحيث حتتوي على نطاقٍ ض ّي ٍق من
الصفات قليلة التنوّع ،وتكون بهدف الرتكيز على هذه اخلواص.
ج -العيّنة الكثيفة  :Intensityتكون معقّدةً جدًّا ،وحتتوي على عددٍ كبريٍ من
الصفات والعالقات املعقّدة.
ء -العيّنة السويّة  :Normalإذا كان اجملتمع اإلحصائيُّ مكوّ ًنا من ()1000
ذكرٍ و( )1000أنثى و( )200طفلٍ ،فإنّ العيّنة اليت يأخذها الباحث –ضمن هذا
النوع– جيب أن تعبّر عن هذا التناسب يف اجملتمع اإلحصائيِّ ،فيحرص الباحث أن
يقابل عددًا متتساويًا من الرجال واإلناث ،أمّا األطفال الذين سيقابلهم فيحاول أن
يكونوا عُشر العدد الكليّ.
هـ  -العيّنة الطبقيّة القصديّة  : Stratified purposive sampleإذا كان
كب ،فإنّه يقتسمه إىل عدّة طبقاتٍ ويأخذ عيّنةً
ٍّ مر ّ
الباحث أمام جمتم ٍع إحصائي
من كلِّ طبقةٍ.
ً
مثل:
المجتمع اإلحصائي هو عصابة المافيا في إحدى المدن السورية .العينة القصدية
الطبقية تكون كالتالي:
53- Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice, SAGE Publication, 2003
P78.
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طبقة الرجال مجهولي الهوية ،طبقة األفراد الضعفاء الذين يظهرون في الواجهة
ككبش فداء ،طبقة التجار التابعين لهذه العصابة ،حيث يحاول الباحث أن يقابل ما
يستطيع من هؤالء األفراد.
مالحظة :كلمة القصديّة تعين أنّ العيّنة غري احتماليّ ٍة ،والباحث خيتارها بناءً على
تقديره الشخصيِّ مبا خيدم هدف حبثه.
كل
و -العيّنة الحرجة  :Critical caseهي عيّنةٌ خيتارها الباحث ،حبيث تش ّ
(أو تتألف من) احلاالت اليت تهدّد نظريّ ًة معيّنةً أو فرضيّ ًة اجتماعيّ ًة صحاول الباحث
اختبار مضمونها ومعرفة ما إذا كانت صاحلةً يف هذه احلالة احلرجة أم ال.
ز -العيّنة النظريّة  : Theoreticalحيث خيتار الباحث العيّنة ،من أجل بناء

ٍّ به؛ وهي ترتبط مبا يدعى النظريّة اجملذرة(.)54
ٍّ خاص
إطارٍ نظري
ح -عيّنة كرة الثلج :حيث يطلب الباحث من كلِّ شخصٍ يقابله ضمن عيّنته أن
يوجّهه حنو شخصٍ آخر .جتري هذه العمليّة يف احلاالت اخلاصّة مثل دراسةٍ عن
اجملرمني الفارّين ،فيطلب الباحث من ك ِّل جمر ٍم أن يدلَّه على جمرمٍ آخر.
يجب أن تحقّق هذه العيّنات ثلثة اروط:
 -1تغطّي مجيع الصفات اليت يتوقّع الباحث أنّها موجودةٌ يف اجملتمع اإلحصائيّ.
 -2متنوّعةٌ يف الصفات اليت تغطّيها ،حبيث ال خيتار الباحث عيّن ًة حتوز على منطٍ
واحدٍ أو جمالٍ ضيّ ٍق من الصفات ،ألنّ ذلك يؤدّي إىل نتائجَ ال متثّل اجملتمع
اإلحصائيّ الذي يدرسه الباحث.
 -3على الباحث أن يذكر بوضوحٍ ملاذا اختار هذه العيّنة ،وما هو األساس (أي
 - 54النظرية المجذرة  grounded theoryوهي أسلوب بحثي استقرائي ،يقوم الباحث فيه بالتعامل مع مفردات واقعية
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
كيفي في البحث بدرجة أولى ،لكن من الممكن أن تكون كيفية – كمية.
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الصفات) الذي جيب أن حتوزه هذه العيّنة ،اليت تعبّر أكثر ما ميكن عن اجملتمع
اإلحصائيّ.
 )2النوع الثاني من العيّنات هو العيّنات االحتماليّة :وهي أكثر موثوقيّ ًة ،ومتنح
البحث قوّ ًة أكرب من حيث إمكانيّة التعميم ،وال ميكن استخدامها يف جمال
األحباث الكيفيّة.
أنواعها:
أ -العيّنة العشوائيّة البسيطة :لكلّ مفردةٍ( )55فرصةٌ متتساويةٌ للتمثيل ،بغضِّ
النظر عن حاالت التسحب األخرى ،التسابقة أو الالحقة .مثل رمي الزهر ،أو أن
نكتب أمساء أشخاصٍ من العيّنة على قصاصاتٍ ورقيّ ٍة ونضعها يف وعاءٍ ،ثم نتسحب
عشوائيًّا ورقةً من الوعاء ونعيدها إليه بعد تتسجيل اسم الشخص ،ونعاود التسحب
من جديد.
ي على (عدد)
ب -العيّنة العشوائيّة المنتظمة :نقتسّم (عدد) اجملتمع اإلحصائ ّ
العيّنة ،القيمة اليت حنصل عليها هي  .xثم خنلط املفردات اليت لدينا بشكلٍ

ٍّ ،وخنتار ال على التعيني مفردةً حمصورةً بني الرتتيب ( )1والقيمة  ،xثم
عشوائي
نكرّر سحب مفردةٍ أخرى تبعد عن املفردة املتسحوبة متسافة  . xعلى سبيل املثال
ف العاشر من ثانويّة (س) يف مدينةٍ ما ،وعددهم
هناك جمتمعٌ إحصائيٌّ :طلّاب الص ِّ
( )200طالبٍ ،نعطي لكلِّ طالبٍ رق ًما من ( 1إىل )200؛ نريد عيّنةً حجمها (،)20
نقتسّم ( 200على ،)10 = 20خنتار رقمًا بني ( 1و  ،)10ليكن ( ،)7ثم نتسحب الرقم
الذي يقع بعده مبتسافة ( )10أي الرقم ( ،)17ومن ثَ َّم الرقم التالي على متسافة ()10
أي ( )27وهكذا حتى حنصل على ( )20طالبًا ،وهم الطلّاب الذين حصلوا على
األرقام )27 – 17 – 7( :اخل.
" -55المفردة" هي العنصر من العينةً ،
مثال الطالب هو مفردة في عينة البحث.
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يف هذا النوع من العيّنات ،جيب على الباحث أن ينتبه إىل خلط الع ّينة عشوائيًّا قبل
أن يبدأ.
ج -العيّنة الطبقيّة العشوائيّة :لزيادة الدقّة يف متثيل اجملتمع اإلحصائيّ ،نتستخدم
العيّنة الطبقيّة العشوائيّة .حني يكون اجملتمع اإلحصائيّ غري متجانسٍ بشكلٍ
كبريٍ؛ لذا نقوم بتقتسيمه إىل طبقاتٍ ،كلُّ طبقةٍ متجانتسةٌ بنفتسها ،وكلّ طبقةٍ
متلك نتسبة متثيلٍ دقيقةً قدر اإلمكان حلجمها يف اجملتمع اإلحصائيّ األصليّ .على
سبيل املثال ،إذا كان اجملتمع اإلحصائيّ هو طلّاب مدرسةٍ ما ،نقتسم الطلّاب إىل
( )3طبقاتٍ :الصفّ العاشر ،احلادي عشر والبكالوريا .إذا كان هناك ()200
طالب عاشر )150( ،حادي عشر )100( ،بكالوريا؛ خنتار عيّن ًة عشوائيّ ًة من كلِّ

صف (طبقة) ،حبيث يكون حجمها مع ّب ًرا عن حجم الطبقة يف اجملتمع اإلحصائيّ.
ٍّ
لذا يكون عدد أفراد العيّنة من صفِّ العاشر ،)20( :احلادي عشر،)15( :
والبكالوريا.)10( :
ء -العيّنة العنقوديّة :وتتسمّى أحيانًا العيّنة ذات املراحل املتعدّدة .إذا كنّا أمام
جمتمعٍ كبريٍ جدًّا ،نعتمد هذه الطريقة .لنفرتض أنّ جمتمعنا اإلحصائيّ هو طلّاب
املرحلة الثانويّة يف سوريا كلّها ،سيكون من الصعب أن نأخذ عيّن ًة من هذا اجملتمع
اإلحصائيِّ باألساليب التسابقة؛ لذا نبدأ بالتدريج ،خنتار أوّ ًلا عيّنةً ممثِّلةً للمدارس؛
ليكن لدينا ( )1000مدرسةٍ يف سوريا ،خنتار منها عيّنةً عشوائيّ ًة بتسيطةً (أو
منتظمة أو حتى طبقيّة) وليكن حجمها )50( :مدرسةً ،حتتوي هذه املدارس
ٍّ؛ خنتار من هذه الصفوف عيّنةً عشوائ ّي ًة بتسيطةً (أو
ٍّ ثانوي
اخلمتسون ( )1000صف
منتظمة أو طبقيّة) وليكن حجمها ،)100( :وحتتوي هذه الصفوف اخلمتسون
( )4000طالبٍ ،خنتار منهم ع ّينةً عشوائيّ ًة بتسيطةً (أو منتظمة أو طبقيّة) وليكن
حجمها )400( :لتكون عيّنة حبثنا النهائيّة.
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هذا شرحٌ موجزٌ عن هذه العيّنات.
إنّ أصعب أنواع العيّنات هي العيّنات العشوائيّة البتسيطة ،أل ّنها تتطلّب القدرة على
استخدام جدول التكرار العشوائيّ ،لذلك ميكن للباحث املبتدئ أن يعتمد على
الطبقات من األنواع األخرى.
كم يبلغ حجم العيّنة االحتماليّة؟
ال يوجد جوابٌ نهائيٌّ عن هذا التسؤال ،ويعود تقدير احلجم إىل الباحث ،ومن املعلوم
أنّه كلّما زاد حجم العيّنة ،زاد متثيلها للمجتمع.
أدوات جمع البيانات
كيف جنمع البيانات من أرض الواقع؟
بعد شرح كلِّ ما سبق من خطواتٍ معرف ّيةٍ ومنهج ّيةٍ ،يربز التسؤال التالي :ما هي
الوسائل املتساعدة على مجع البيانات اليت نريدها يف حبثنا؟

ليكن لدينا البحث التالي:
العلقة بين الموقف من الثورة السوريّة والميل نحو التع ّددية.
المتغيّر المستق ّل :الموقف من الثورة السورية
 -1مؤيد للنظام أم معارض.
اراته:
مؤ ّ
 -2الموقف من التسلح.
 -3الموقف من المقاتلين األجانب.
 -4نوع المشاركات التي قام بها الشخص نحو الثورة.
المتغيّر التابع :الميل نحو التعددية
 -1الموقف من الديموقراطية.
اراته:
مؤ ّ
 -2الموقف من العلمانية.
 -3الموقف من حرية االنتقال من دين إلى دين.
لجمع البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات ،نلجأ إلى عدة أدوات مثل:
االستبيان وهو األكثر شيوعا :يتم تحويل هذه المؤشرات إلى أسئلة ،حيث يعبر
عن المؤشر األول الخاص بالمتغير المستقل باألسئلة التالية:
 -1حدد موقفك العام من النظام باختيار واحد من هذه األجوبة :مؤيد /معارض/
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حيادي (محايد).
 -2اختر جوابا واحدا ردا على السؤال التالي مما يلي عن هذا السؤال :هل تعتبر
أن السالم سيحل عن طريق بـ:
إعدام الرئيس.
محاكمة النظام.
مصالحة بين الطرفين.
وهكذا ...
يتمُّ توزيع االستبيان مطبوعاً (أو عرب شبكة "اإلنرتنت") على مفردات العيّنة ،ويطلب
منهم اإلجابة عن األسئلة املطروحة فيها .وهكذا حنصل على البيانات اليت نريدها.
هناك أداتان إضافيّتان هما :املالحظة واملقابلة .يف الفصل األخري سنوضّح بقدرٍ من
التفصيل مجيع هذه األدوات.
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تلخيص وحترير البيانات
بعد أن حنصل على البيانات ،نقوم بتحريرها وتلخيصها.
يعين حترير البيانات التأكّد من صحتها ومن أنّها خاليةٌ من التناقض يف األجوبة
اليت أجاب عنها املتستبني .تشمل األجوبة مجيع األسئلة املطروحة ،إذ ال ينبغي إهمال
أيِّ سؤالٍ ،كما جيب أن تتستوعب األجوبة مجيع مفردات العيّنة.
ثمّ يتمُّ فرزها حتسب املؤشّرات اليت تعبّر عنها ،ومقارنتها ببعضها .ففي مثالنا
التسابق ،التسؤاالن املطروحان يف االستبيان يعبّران عن املؤشّر األوّل من املتغيّر
املتستقلّ .أمّا تلخيص البيانات ،فإنّه يتستخدم يف الدراسات الكيفيّة ،أو حتليل
املضمون واخلطاب ،كذلك يفيد يف قراءة املوضوع الذي خيصُّ البحث قبل البدء
فيه ،حيث ال ميكن االحتفاظ بالكمِّ الكبري من البيانات اليت حنن بصددها.
وهناك مخس إسرتاتيجيّاتٍ للتلخيص:
 )1التصفية  :leaving outأي إنّنا نهمل البيانات اليت ال تبدو مهمّ ًة -أو يبدو أنَّ
ذكرها من عدمه ال يؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على معاجلة املوضوع -عن طريق حذفها،
فتبقى البيانات املهمّة( .رفع قدّاحته ،قدحها ،أشعل سيجارته ،أعاد قداحته....
حنذف :قدحها ،أعاد قداحته ورفع قداحته ،فيبقى :أشعل سيجارته).
 )2التعميم  Generalizationأي إنّنا نضع جمموعةً من البيانات اليت تبدو
ٍّ  classواحدٍ( .يف مثالنا :قدح قداحته وأشعل سيجارته،
متشابهةً حتت اسمٍ أو صف
فيصبح النصُّ :رفع قداحته ،أشعلها وأعاد قداحته).
 )3البنينة  Constructionأي وصف جمموعةٍ من البيانات عن طريق ابتكار
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اسمٍ هلا يعبّر عمّا يقوله النصُّ (يف مثالنا ،يصبح النصُّ :التدخني).
 )4التكامل  Integrationكما يف البنينة ،لكن ال خنتلق امسًا ،بل خنتار امسًا
موجودًا يف النصِّ ذاته يعبّر عمّا يقوله النصُّ ( مثلًا :أشعل سيجارته).
 )5االنتقاء  Selectingأي أن خنتار البيانات املهمّة فقط(( )56يف مثالنا تصبح:
أشعل سيجارته ،قدحها).

56- Mayring, Philipp, Qualitative content analysis: theoretical foundation basic, no
publisher, 2014.
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اإلحصاء التطبيقيّ واالحتماالت

()57

كنّا قد ذكرنا أنّ األحباث الكمّ ّية والقياس حتتلُّ موقعًا هامًّا يف األحباث
املعاصرة ،والتسبب هو تطوّر علوم اإلحصاء وتقنيّاته ،وتطوّر برامج احلاسوب اليت
ٍّ كبريٍ من العمليّات اإلحصائيّة الرياضيّة خالل وقتٍ قصريٍ ،إضافةً
تتيح إجناز كم
إىل تطوّر فلتسفة العلم ذاتها متأثّرةً بالنظريّة الكموميّة وفلتسفتها ،وما كتبه
باحثون عديدون مثل "رودولف كارناب" عن االستقراء االحتماليّ ،و"كارل بوبر"
حول نظريّة االحتمال.
ٍّ وسريع ،بغية توضيحها
سنعرض أفكار اإلحصاء وفكرة االحتمال بشكلٍ عام
ب منفصلٍ .على أيِّ
للقارئ .أمّا تطبيقها وفهمها بشكلٍ أعمق فإنّه صحتاج إىل كتا ٍ
حالٍ ينبغي على الباحث أن يكون ملمًّا بهذه األفكار والتقنيّات ،وغالبًا ما يلجأ

ٍّ يف اإلحصاء كي جيري له العمليّات اإلحصائيّة املعقّدة.
إىل اختصاصي
يتناول االحتمال فكرة التعميم :فنحن نصوغ عالقةً ما بني املتغيّرات على أنّها عالقةٌ
قويّةٌ أو عالقةٌ ضعيفةٌ ،ويعين هذا أنّها عالقةٌ احتماليّةٌ بشكلٍ ما .عندما نقول :إنَّ
(س) هو عاملٌ متسبّبٌ لـ (ع) ضمن شروط إطارٍ ،فإنَّ هناك احتمالًا ما ( %80مثلًا)
يف أن يتسبّب (س) النتيجة (ع) يف ظروفٍ معيّنة.
أي ال يوجد ارتباطٌ كاملٌ (عالقة حتميّة) بني متغيّرين.
أمّا اإلحصاء التطبيقيّ فهو فرعٌ من اإلحصاء الذي يدرس التغيّرات بني املتغيّرات
الكمّ ّية؛ أي هو جمموعُ العمليّات الرياضيّة اليت تتسمح لنا أن نقول إن كان هناك
عالقةٌ قويّةٌ أو ضعيفةٌ أو متوسطةٌ أو ال توجد عالقةٌ بني متغيّرين ،أي توجد عالقةٌ
 -57يمكن مراجعة كتاب :طرائق البحث في العلوم االجتماعية ،مرجع سابق وكذلك:
كتابKothari, C.R., research methodology, new age international publisher, 2004 :
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قوي أو
ٍّ
ي) بشكلٍ
ي) ،وتغيّر مقدار الثاني (الك ّم ّ
بني تغيّر مقدار األوّل (الكمّ ّ
ي تغاير .كذلك هو جمموع العمليّات اليت
متوسطٍ أو ضعيفٍ ،أو ال يوجد هناك أ ُّ
تتسمح لنا أن نقول :إ ّن التغيّر يف مقدار املتغيّر (س) يسبّب التغيّر يف مقدار املتغيّر
(ع) ،دون أن ننتسى باقي شروط وتركيب العالقة التسببيّة.
لكن ،كي يتمكّن اختصاصيّ اإلحصاء من إجناز هذه العمليّات ،جيب أن يكون
هناك مقياسٌ يعطيه بياناتٍ رقميّ ًة متثّل مقدار التغيّر يف املتغيّر ،وهو ما سندرسه
بشكلٍ كافٍ تقريبًا يف الفصل الرابع.
سنذكر هنا بعض األفكار العامّة حول أبتسط العمليّات اإلحصائ ّية.

 )1التكرار
إذا كان لدينا -على سبيل املثال )3( -فئاتٍ :طالبٌ ،عتسكريٌّ ،طبيبٌ ،ونريد
ٍّ منهم ضمن كلِّ فئةٍ
ف أفرادًا معيّنني ضمن هذه الفئات؛ فيكون عدد كل
أن نصنّ َ
هو تكرارُ هذه الفئة:
طبيب
األفراد 10

عسكري
19

طالب
1

الفئة
مجموع
الكلي 30
أي إنّ تكرار الفئة األوىل كان ( ،)10والثانية ( ،)19والثالثة (.)1
ما هي الفئة األكثر تكرارًا؟ فئة العتسكريّ ،ونتسمّيها املنوال.

الحسابي Arithmetic Mean
 )2المتوسط
ّ
إذا كانت لدينا قيمٌ ما موزّعةٌ يف فئاتٍ كالتالي:
( )100 – 60 – 5 – 40 – 3 – 20 – 10فإنّ املتوسّط احلتسابيّ هلا هو:
10 + 20 + 3 + 40 + 5 + 60 + 100
7
أي جمموع هذه القيم على عدد الفئات وهو يتساوي يف مثالنا)34( :
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إذا كان لدينا سؤالٌ يف استبيانٍ كالتالي:
هل توافق على املفاوضات بني النظام واملعارضة التسوريّة؟ (اخرت أحد األجوبة
التالية):
 نعم بشدّة  نعم نوعًا ما  ال أهتمّ

 ال نوعًا ما

 ال بشدّة

وكان هذا التسؤال قد وُ ّزع على ( )200ذكرٍ ،وكان توزيع إجاباتهم كالتالي:
نعم بشدّة

نعم نوعًا ما

ال أهت ّم

ال نوعًا ما

ال بشدّة

50

20

30

70

30

ومتَّ توزيعه على ( )200أنثى ،وكان توزيع إجاباتهنّ كالتالي:
نعم بشدّة

نعم نوعًا ما

ال أهتمّ

ال نوعًا ما

ال بشدّة

150

10

10

10

20

كيف ميكننا املقارنة بني هذه البيانات؟ ال ميكن أن نقارن بني هذه البيانات وهي
حبالتها اخلام ،لذلك نلجأ إمّا إىل حتساب الفئة األكثر تكرارًا من كلِّ جدولٍ
ومقارنتهما( :ال نوعًا ما) من جدول الذكور و(نعم بشدّة) من جدول اإلناث .وهي
مقارنةٌ ضعيفةٌ كما سنرى يف فقرة القياس.
ٍّ من اجلدولني ،وهو األسلوب األكثر دقّ ًة .لكن
أو حنتسب املتوسّط احلتسابيّ لكل
حلتسابه علينا أن نتعامل مع أرقامٍ وقيمٍ كمّ ّية ،ال مع أمساء كما هو حال (نعم
بشدّة ،نعم نوعًا ما ...اخل) .احللُّ هو أن حنوّل هذه األمساء إىل قيمٍ كمّ ّي ٍة:
نعطي الفئة (نعم بشدّة) قيمة ( ،)5وهي األعلى من حيث الداللة على موقفٍ إجيابي
ٍّ
من املفاوضات ،والفئة (نعم نوعًا ما) قيمة ( )4أي أقلّ من القيمة التسابقة من حيث
الداللة على املوقف اإلجيابيّ من املفاوضات ،والفئة (ال أهتمّ) قيمة ( )3والفئة (ال
نوعًا ما) قيمة ( )2والفئة (ال بشدّة) قيمة ( ،)1وهي القيمة األقلّ من حيث الداللة
على املوقف اإلجيابيّ من املفاوضات.
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اآلن يصبح جدول الذكور كالتالي:
5
50

4
20

2
70

3
30

1
30

واملتوسّط احلتسابيّ هلذا التسؤال الذي أجاب عنه الذكور:
((5 ∗ 50) + (4 ∗ 20) + (3 + 30) + (2 ∗ 70) + (1
∗ 30))/200
والنتيجة ()2.95
أمّا املتوسّط احلتسابيّ جلدول اإلناث بعد تطبيق الطريقة ذاتها فهو)4.3( :
نالحظ بوضوح أنّ ( )4.3أقرب من ( )2.95إىل القيمة ()5؛ أي إنّ ( )4.3أكرب من
( ،)2.95وبالتالي املتوسّط احلتسابيّ لإلناث أقرب للقيمة العظمى املعبّرة عن املوقف
اإلجيابيّ حنو املفاوضات ،وميكننا أن نفرتض مبدئيًّا ،أ ّن اإلناث أكثر ميلًا من
ي لإلناث والذكور ذو
الذكور حنو املفاوضات ،أي إنَّ الفرق بني املتوسّط احلتساب ّ
داللةٍ إحصائيّة ،جتعلنا نقول :إ ّن اإلناث أكثر ميلًا للمفاوضات من الذكور .الحظ
أنّنا نتستطيع أن نضع فرضًا على هذا النحو ،أمّا اختبار هذا الفرض فهو حباجةٍ إىل
عمل ّيةٍ رياض ّيةٍ إحصائ ّيةٍ ،وليس فقط إىل جمرّد مقارن ٍة بني قيميت املتوسّطني(.)58
 )3معامل االرتباط Correlation Coefficient
وهو العمليّة اإلحصائيّة اليت جتيبنا عن سؤال ما إذا كان هناك عالقةٌ بني
متغيّرين ،وهو يشري إىل قوّة هذه العالقة ،واتّجاهها (سلبيّة أو إجيابيّة) .لكن كي
يتستطيع اإلحصائيِّ أن جيري معامل االرتباط ،عليه أن يكون قد استخدم مقياسًا
 -58يحتاج فهم عمليّة المقارنة بين متوسّطين حسابيّين إلى مجموعة من المفاهيم والعمليّات اإلحصائيّة ،التي تحتاج إلى
خاص بها؛ مثل اختبار  t – Studentأو  . F – Fischerأ ّما التعامل مع متغيّرين اسميّين ("فئويّين" كما
إفراد كتاب
ّ
يُس ّميا أحيانًا مثل :ذكور /إناث) بعد الحصول على قيم ك ّميّة تعبّر عنهما ،فإ ّنه يتم عن طريق عمليّة أخرى تدعى "كاي
ي إحصاء عند التعامل مع متغيّرات الك ّميّة والمقاييس ،فهذا
مربع"؛ لذا ننصح الباحث
ِّ ّ
المتدرب أن يتعاون مع اختصاص ّ
الكتاب ال يهدف إلى إرشاده إلى طرق معاجلة البيانات إحصائيًّا ،بل يكتفي بعرض بسيط ألكثر المفاهيم األ ّوليّة في
اإلحصاء.
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نتسمّيه املقياس الرتتييبّ ،كما استخدمنا يف املثال األخري (انظر إىل املقاييس
الفصل الرابع).
على أيّة حالٍ ،سنوضّح مفهوم االرتباط إحصائيًّا مبثالٍ بتسيط:
قام باحث ما بإجراء بحث عن العالقة بين درجة التعليم واالنتساب إلى القوات
المسلحة في قرية صغيرة ،فحصل على البيانات التالية:
عشرة أشخاص حصلوا على اإلجازة غير منتسبين إلى القوات المسلحة
الجامعية ،شخصان حصال على
الشهادة الثانوية ،ثالثة أشخاص
حصلوا على الشهادة االبتدائية
شخصان حصال على اإلجازة يفكرون باالنتساب إلى القوات
الجامعية ،ثالثة أشخاص حصلوا على المسلحة
الشهادة الثانوية ،شخصان حصال على
الشهادة االبتدائية
عشرة أشخاص حصلوا على الشهادة منتسبون إلى القوات المسلحة
االبتدائية

معامل االرتباط:
يعين معامل االرتباط ،بشكلٍ مبتسّط ،أنّنا نكون حمقّني بشكلٍ كاملٍ وال
نرتكب أيَّ خطأ ،إذا قلنا :إنّ املنتتسب إىل القوّات املتسلّحة هو حتمًا من محلة
الشهادة االبتدائيّة.
طا إذا قلنا :إنّ غري املنتتسب للقوّات املتسلّحة هو من
لكنّنا سنرتكب خطأً متوسّ ً
محلة الشهادة اجلامعيّة ،ألنَّ هناك شخصني صحمالن الشهادة الثانويّة وثالثةً صحملون
االبتدائيّة وهم غري منتتسبني .لكن إذا قلنا :إنّ من يفكّر يف االنتتساب إىل القوّات
املتسلّحة هو من محلة الشهادة الثانويّة ،فإنّنا نكون قد ارتكبنا خط ًأ كبريًا جدًّا.
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أي إنّ معامل االرتباط بني االنتتساب للقوّات املتسلّحة ومحلة الشهادة االبتدائيّة
كبريٌ ،لكنّه أقلُّ قوّ ًة بني عدم االنتتساب للقوّات املتسلّحة والشهادة اجلامعيّة،
وضعيف جدًّا بني التفكري يف االنتتساب ومحلة الشهادة الثانويّة.
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الفصل الثالث :أنواع مناهج البحث

 )1المقدمة
 )2المنهج االستقرائي والمنهج االستنتاجي
 )3المنهج الكيفي والمنهج الكمي
 )4المنهج الوصفي
 )5المنهج التجريبي
 )6المنهج التاريخي
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مقدّمة
هناك مناهج حبثٍ متعدّدةٌ ومتنوّعةٌ ومتباينةٌ وذلك حبتسب :املنطق
الذي يعتمده املنهج ،ونوع املتغيّرات ،وطريقة معاجلة املوضوع.
وينبغي أن نذكر أنّ لكلِّ موضوعٍ منهجه اخلاصّ ،إذ خيتلف
بدرجاتٍ متفاوتةٍ منهج دارسي التسياسة عن منهج دارسي علم
ٍّ منهجه؛ هلذا
النفس وعلم االجتماع العامّ ،فلكلِّ فرعٍ علمي
التسبب ينصح االختصاصيّون بأن يكون الباحث على اطّالعٍ واسعٍ
على اجملال الذي يريد أن جيري فيه حبثه ويعاجل ظواهره
ويدرسها .وكذلك األمر يف املوضوع الذي يريد أن يبحث فيه،
فالشخص الذي يريد أن ينجز حبثًا عن البطالة يف جمتمعٍ ما،
ينبغي أن يكون على اطّالعٍ واسعٍ على هذا املوضوع ،ألنّ ذلك
يتساعده يف اختيار املقاربة األنتسب واألقرب إىل املوضوعيّة.
سنعرض هنا أنواع املناهج بشكلٍ سريعٍ كي يطّلع املتدرِّب عليها.
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املنهج االستقرائيّ واملنهج االستنتاجيّ
املنهجُ الذي يطبّق املنطق االستقرائيّ ،أي يبدأ من املالحظات ثم يصل إىل النتائج
النظريّة هو املنهج االستقرائيّ.
أمّا املنهج الذي يبدأ من النظريّة ثم خيتربها على أرض الواقع فهو املنهج االستنتاجيّ.
وهناك املنهج االستقرائيّ – االستنتاجيّ الذي جيمع بني الطريقتني(.)59

 -59عبد المؤمن ،علي معمر ،مرجع سابق.
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املنهج الكمّ ّي واملنهج الكيفيّ
()60
:

ي
المنهج الك ّم ّ

ي ،أي على املتغيّرات الكمّ ّية ،وإثبات
هو املنهجُ الذي يعتمد على القياس الك ّم ّ
العالقة كمّ ًّيا أو إحصائيًّا.
إنّ األحباث الكمّ ّية توفّر إمكانيّة تعميم أكرب لنتائج البحث من األحباث
الكيفيّة .كما أنّ بعض املشكالت البحثيّة أو املواضيع اليت يريد الباحث أن
ي ،كما يف املتسوح االجتماعيّة
يدرسها ،ال ميكن أن تُبحث إال ضمن املنهجِ الكمّ ِّ
واستطالعات الرأي ،على سبيل املثال:
ـ درجة تصديق اجلمهور التسوريّ لوسائل إعالم النظام.
ـ مدى انتشار املخدّرات يف أوساط الشباب التسوريّ.
ـ رأي التسوريّني مبؤمتر جنيف (.)3

الكيفي:
المنهج
ّ
ال يتستخدم هذا املنهج الوسائل الكمّ ّية واإلحصائيّة واملتغيّرات الكمّ ّية ،وإنّما
يعتمد على التحليل املنطقيّ يف إثبات العالقات اليت يفرضها بني متغيّراته الكيفيّة؛
هلذا ال يدرس املنهج الكيفيّ عد ًدا كبريًا من املفردات ،وإنّما يكتفي بدراسة عددٍ
قليلٍ فقط من احلاالت املعقّدة؛ إذ إنَّ وظيفته األساسيّة هي الفهم العميق للظاهرة
ي ،وقدرته على
االجتماعيّة ،نتيجة ملا ميتاز به من مرونةٍ أكرب من البحث الكمّ ّ
60 - Porta ,Dnatella Della & Keating, Michael, Ibid.
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التعامل مع عددٍ كبريٍ من املتغيّرات الكيفيّة ،أي مع حاالتٍ أكثر تعقيدًا(.)61
يناط بالبحث الكيفيّ كذلك :حتليل التسياق الذي جتري فيه ظاهرةٌ ما ووصفه،
شرح عالقةٍ بني متغيّرين عن طريق إعادة فحصها يف أرض الواقع كيف ًّيا ،وأخريًا
ي دورًا
البحث الكيفيّ هو البحث الذي يولّد النظريّة( ،اليت يؤدّي البحث الكمّ ّ
يف تعزيزها أو تفنيدها)(.)62
يفضّل أن يكون البحث الكيفيُّ استقرائيًّا ال استنتاجيًّا ،أي ال يتبنّى نظر ّيةً جاهزةً
ليقوم بتطبيقها على احلالة اليت يدرسها ،يف حال كانت حالةً غامضةً ،مل تتستطع
نظريّاتٌ سابقةٌ أن تفتسّرها بشكلٍ واضحٍ .أمّا إن كانت احلالة املدروسة واضحةَ
ٍّ ما ،فإنَّ البحث األنتسب هلا هو البحث
التفتسري من قبل نظر ّيةٍ أو إطارٍ تفتسريي
الكمّيُّ االستنتاجيُّ؛ فإمّا أن يعزِّزها ،إذا استطاعت النظريّة اليت ينطلق منها
البحث تفتسري احلالة املدروسة اجلديدة ،أو يعدّل عليها إن كان جناح النظرية
جزئيًّا يف تفتسريها ،أو يقرتح تفنيدها إن فشلت بشكلٍ كاملٍ يف تفتسريها.
تعدُّ أحباث حتليل التسياسات وتقدير املوقف من األحباث الكيفيّة ،وهي تعتمد على
ي (وميكن للبحث
مجلة أدواتٍ خمتلفةٍ عن تلك اليت يتستخدمها البحث الكمّ ّ
ي أن يتستخدم أدوات البحث الكيفيّ لكن العكس غري صحيح):
الكمّ ّ
املقابلة ،املقابلة املعمّقة ،حتليل اخلطاب ،الـ  Focus Groupواملالحظة.

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 الوصفيّ
هو املنهج األكثر استخدامًا يف العلوم االجتماعيّة ،وهو يدرس الواقع احلاليّ دون
أن يتداخل الباحث عليه (كأن يعزل عيّنةً أو مفردةً منه ،أو يُجري جتربةً اجتماعيّةً
كما هو احلا ُل يف البحث التجرييبِّ) ،وقد يكون كمّ ًّيا أو كيف ًّيا.
ال يعين لفظ "وصفيّ" أنّه حمصورٌ بوصف الظاهرة ،بل إنّ األحباث االجتماعيّة اليت
تربهن عن عالقةٍ سببيّ ٍة بني متغيّرين قد تكون حبثًا وصفيًّا؛ فكلمة "وصفيّ" حتيل
تجريبي أي جرت دراسة الواقع كما هو.
الحالي ،وإىل أنّ البحث غير
إىل الواقع
ّ
ّ
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املنهج التجرييبّ
تعدُّ األحباث التجريبيّة من أكثر األحباث موثوقيّ ًة من ناحية إثبات التسببيّة ،لك ّنها
األكثر صعوبةً وندرةً يف جمال العلوم االجتماعيّة.
تعتمد األحباث التجريبيّة على املبدأ التالي:
يطبّق الباحث املتغيّر املتستقلّ على جمموعةٍ من الوحدات التحليليّة (األفراد أو
اجملموعات) ،ويرصد التغيّرات اليت جتري عليها؛ أي التغيّرات يف قيم املتغيّر التابع
املعينّ يف البحث (تتسمّى هذه اجملموعة اليت أدخل عليها الباحث املتغيّر املتستقلّ
بـ"اجملموعة التجريبيّة").
ولكي يتأكّد الباحث من أنّ املتغ ّير املتستقلَّ هو حبدِّ ذاته ما يتسبّب التغيّر يف املتغيّر
التابع ،يقوم بأخذ جمموعةٍ أخرى مماثلةٍ للمجموعة التجريبيّة تدعى "اجملموعة
الضابطة" ،ختضع للشروط نفتسها ،لكن ال يتمُّ إدخال املتغيّر املتستقلِّ على هذه
اجملموعة ،وتتمُّ مقارنة النتائج بني اجملموعتني .وهكذا يكون الباحث قد عزل
املتغيّر املتستقلّ وأمّن له بيئة مقارنة.

التجريبي:
مثال عن البحث
ّ
نريد أن نحدد دور خلية التشاركية االجتماعية( )63في التنمية ( )64عن طريق إجراء
تجربة اجتماعية.
نختار عينة من األطباء في مدينة معينة ،بحيث يكونون متطابقين في أكبر عدد
ممكن من السمات :الكفاءات واالهتمامات االجتماعية ،والتحصيل العلمي،
وسنوات الخبرة ،والدخل الشهري ،والوظيفة أو العيادة الخاصة ،والعزوبية أو
الزواج ،ومتطابقين في السمات النفسية مثل :الثقة بالنفس ،االحترام الذاتي ،المكانة
ّ
االجتماعية في األسرة ،المكانة في المدينة .والهدف من هذا التطابق هو تحييد أ ّ
ي فاعلين اجتماعيين ،في إدارة عملية التنمية في مدينة معينة،
 -63مشاركة المعنيين من أطباء ،أو مهندسين ،أو أ ّ
وانخراطهم في برنامج تنموي معين.
 -64شعراني ،سامر وعجمية  ،رواد ،بحث عن "تأثير بيجماليون في التنمية" ،بحث غير منشور ،تم إعداده لصالح
المؤتمر الدولي الثالث للتنمية.
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عامل قد يؤثّر في نتائج التجربة ،مثال قد تكون الثقة بالنفس هي العامل الفعلي
الذي يؤدي إلى ظهور نتائج محددة ال دور خلية التشاركية االجتماعية الذي نود
اختبارها ،وبعملية التطابق نزيل هذا االحتمال.
نقسم هذه العينة إلى مجموعتين :تجريبية وضابطة.
نخضع المجموعة التجريبية للمتغير المستقل وهو :دور خلية التشاركية
االجتماعية؛ حيث يتم االجتماع الدوري بهذه المجموعة مرتين في األسبوع ،يتم
نقاش دور األطباء االجتماعي في تحقيق التنمية ،ونقاش أهم المشكالت التي
تعترضهم ،ونقاش طرق حلها وزيادة الكفاءة الطبية.
ونترك المجموعة الضابطة دون أن ندخل عليها هذا المتغير المستقل.
المتغير التابع في حالتنا هنا هو :المسؤولية المجتمعية للطبيب ،ويتم قياسها من
خالل عدة مؤشرات ،مثل اهتمام الطبيب بالمريض ،وأسرته ،وبعادات المجتمع
القريب من المريض والذي يؤثر عليه ،ولسنا بصدد قياسها هنا.
نراقب كال المجموعتين لمدة ( )3أشهر ،ونقيس المتغير التابع (المسؤولية
المجتمعية) في كل منهما ،فإذا أظهر القياس أن المسؤولية المجتمعية ألفراد العينة
التجريبية أعلى من تلك التي أبداها أفراد العينة الضابطة ،نستطيع أن نقول :إن
المتغير المستقل (دور خلية التشاركية االجتماعية) يرتبط بالمتغير التابع
(المسؤولية المجتمعية) بدرجة معينة يتم تقديرها حسب نتائج القياس.
ت تعرتض هذا املنهج التجرييبّ ،منها:
لكن هناك عدّة مشكال ٍ
الزمني؛ هل فعلًا املتغيّر املتستقلّ صحدث قبل املتغ ّير التابع؟ كأن
أ -موثوقيّة التعاقب
ّ
يكون األطباء مهتمّني باملتسؤوليّة اجملتمعيّة سابقًا ،وقاموا بدراستها خالل الفرتة
اجلامعيّة ،وبالتالي تأثري املتغيّر املتستقلّ هو تأثريٌ ثانويٌّ ال متسبّبٌ فعليٌّ( .لذلك
كتبنا يف املثال :إنَّ املتغيّرين مرتبطان ،ومل نقل إنّ املتستقلَّ يتسبّب التابع).
ب -رد فعل المجموعة التجريبيّة؛ أي إنّ األفراد الذين خيضعون للتجريب ،ونتيجة
يعي" ،أو غري
ٍّ
معرفتهم بكونهم جمموعةً جتريبيّة ،سيتسلكون سلوكًا غري "طب

قبلي (أي
ٍّ
ٍّ ،وال يعكس واقعهم فعلًا؛ والسيّما إذا كانوا قد أُخضعوا الختبارٍ
منطي
قبل بدء التجربة).
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فقد يعمد أطباء اجملموعة الضابطة إىل زيادة متسؤوليّتهم اجملتمعيّة نتيجة معرفتهم
بهدف البحث متسبقًا ،أو قد يعمدون إىل التقليل منها بغية دعم الباحث.
ج -صعوبة فصل متغيّر مستق ّل بح ّد ذاته؛ أي إنّ املتغيّر املتستقلَّ والتابع يكونان
متداخلني ،وال ميكن أن صحدّد الباحث أنّ حدودًا معيّنة هي حدود أحدهما ،وال
يتستطيع أن يعزل املتغيّر املتستقلّ عن متغيّ ٍر آخر.
فيكون من الصعب أن يردَّ الباحث زيادة املتسؤوليّة اجملتمعيّة إىل "دور خليّة
التشاركيّة االجتماعيّة" وحتسب ،إنّما قد يكون هناك الكثري من العوامل اليت
تؤدّي دورًا أساسيًّا يف املتسؤوليّة اجملتمعيّة ،وهنا يؤدّي التطابق بني أفراد اجملموعتني
دوره.
ء -صعوبة عزل البيئة ،أو صعوبة تصميم بيئةٍ اصطناعيّ ٍة تالئم التجريب؛ أي إنّ
األفراد الذين جيري عليهم التجريب صحملون يف دواخلهم تأثري البيئات املختلفة اليت
جاؤوا منها ،وبالتالي ال ميكن الكالم عن أفراد عيّنتني متماثِلني ،وال عن أفراد
عيّنةٍ معزولني عن البيئة احمليطة بشكلٍ كاملٍ ،والسيّما يف التجارب اليت حتتاج
إىل زمن.
كد
فقد صحتاج إجناز البحث التسابق عدّة أشهر ،وبالتالي ال ميكن للباحث أن يتأ ّ
من أنّ أفراد اجملموعتني لن خيتلطوا خبرباءَ مبجال املتسؤوليّة اجملتمعيّة أو ببعضهم
على سبيل املثال ،أو أن يقرّر فيما إذا كان للضغوط النفتسيّة اليت تعرتض هؤالء
يف البيئة احمليطة أثرٌ على إجنازهم ...اخل.
للحدِّ من هذه الصعوبات ،قدر اإلمكان ،هناك عدّة تصميماتٍ حبثيّ ٍة جتريبيّ ٍة
سنذكر عددًا منها هنا(:)65
 -65طرائق البحث في العلوم االجتماعية ،مرجع سابق.
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القبلي للعيّنة
أو ًال :االختبار
ّ
ّ
يتمُّ تنفيذه كي يتأكّد الباحث من أ َّن املتغيّر املتستقلَّ هو ذاته ما سيؤدّي إىل
التغيري ،فيحدّد خصائص أفراد العيّنة اليت تتداخل مع هدف حبثه متسبقًا ،أي مع
املتغيّرات التابعة واملتستقلّة ،وكي يتأكّد بالتالي أنّ املتغيّر املتستقلّ سيأتي قبل
املتغيّر التابع ال العكس .واالختبار القبليُّ هو أن يقوم بقياس املتغيّر التابع ،وقياس
عموم خصائص أفراد العيّنة (أي حتديد املتغيّرات الضابطة أو املتداخلة) اليت يعتقد
الباحث أنّها قد تؤثّر يف املتغيّر التابع واملتستقلّ .وهذا القياس سيتسمح له أن يرصد
التغيّر الذي صحدث يف املتغيّر التابع .يف مثالنا املذكور ،يقوم الباحث بقياس
املتسؤوليّة اجملتمعيّة قبل البدء بالبحث .لكن هنا ستربز املشكلة املتعلّقة بردِّ الفعل
من قبل أفراد العيّنة نتيجة تعرّضهم هلذا االختبار القبليّ.
البعدّ الوحيدTHE POST :
ثانيًا :المجموعة الضابطة ذات االختبار
ّ
 TEST ONLY CONTROL GROUP DESIGNحيث ال يتمُّ إجراء

ٍّ للتخلّص من مشكلة ر ِّد فعل أفراد العيّنة ،ويكتفي الباحث بقياس
اختبارٍ قبلي
األثر بعد إجراء التجربة.
ثالث ًا :تصميم سولمون الرباعي THE SOLMON FOUR GROUP
 DESIGNطوّر سوملون هذه الطريقة املركّبة ،لكي يتأكّد من عدم تأثري
االختبار القبليّ على نتائج البحث؛ فقام بأخذ جمموعتني إضافيّتني :جتريبيّ ٍة ورقابيّ ٍة
غري خاضعتني إلجراء االختبار القبليّ( ،إضافة إىل جمموعتني؛ ضابطةٍ وجتريبيّ ٍة
كل من الزوجني ،وقارن النتائج
ٍّ
خضعتا لالختبار القبلي) ،ثم أجرى التجربة على
ببعضهما؛ فإذا مل يكن هناك تأثريٌ لالختبار القبليّ ،جيب أن تكون النتائج يف
الزوج األول (املتعرّض لالختبار القبليّ) والزوج الثاني (غري املتعرّض لالختبار القبليّ)
متماثلةً.
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رابعًا :التصاميم العامليّة FACTORIAL DESIGN
متستقل نريد أن نبحث أثرهم على املتغيّر
ٍّ
يف حال كان هناك أكثر من متغيّ ٍر
التابع ،نلجأ إىل التصميم العامليِّ ،الذي يعرض لنا طريقة تفاعل املتغيّرات املتستقلّة
مع بعضها ،وعدد احلاالت اليت سنلجأ إليها يف تطبيق التجارب ،كالتالي:
المتغير المستقل األول
المتغير المستقل الثاني
2
1
3
4
فإذا كان لدينا متغيّران متستقلّان نريد أن ندرس أثرهما املفرتض على املتغيّر

ٍّ منهما قيمتان ،سيكون لدينا أربع حاالتٍ علينا أن نطبّقها على
التابع ،ولكل
التجربة ،أي قد نلجأ إلجراء أربع جتاربَ .أي سنقوم بإجراء جتربةٍ يف حال كان
املتغيّر املتستقلُّ األوّل مأخوذًا بقيمته األوىل ،واملتغيّر الثاني مأخوذًا بقيمته الثانية،
وجتربةٍ يف حال كان املتغيّر األ ّول مأخوذًا بقيمته الثانية واملتغيّر الثاني مأخوذًا
قيمته الثانية  ...وهكذا دواليك.
سا :التمييز بين علقات منبّه  -استجابة stimulus – response
خام ً
وعلقات خاصيّة – نزعة
عندما يكون من التسهل الفصل بني املتغيّر املتستقلِّ واملتغيّر التابع يف البحث
التجرييبِّ ،نتسمّي األوّل املنبّه والثاني االستجابة .ويكون من التسهل تطبيقهما يف

ٍّ؛ فالفرتة الزمنيّة اليت تفصل بني تأثري األوّل يف الثاني فرتةٌ زمنيّةٌ قصريةٌ
حبثٍ جترييب
قابلةٌ للتجريب ،وميكن بتسهولةٍ عزل املتغيّر املتستقلِّ (املنبّه) عن غريه ،لذلك
سيكون حتديد اجملموعة الضابطة وإلغاء تأثري املنبّه فيها أمرًا سهلًا ،ويكون
التعاقب الزمينّ الذي يفصل بني املن ّبه واالستجابة واضحًا وسهلَ الرصد.
لكنَّ املتغيّرات املتستقلّة والتابعة يف األحباث االجتماعيّة ليتست كذلك دائمًا،
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فهناك متغيّراتٌ متستقلّةٌ ال يظهر أثرها يف املتغيّر التابع بفرتةٍ زمنيّ ٍة قابلةٍ للتجريب
(إذ قد يتستمرُّ تأثريها طوال فرتة احلياة وأحيانًا لعدّة أجيال) ،وال ميكن حتديدها
بوضوحٍ؛ إذ ترتبط مبجموعةٍ من اخلصائص اليت يصعب فصلها عن بعضها (أي ال
ميكن حتديد حدودٍ واضحةٍ للمتغيّر املتستقلّ) ،لذلك ال ميكننا احلديث عن
جمموعةٍ ضابطةٍ بشكلٍ دقيق ،ألنّ املتغيّر املتستقلّ سيكون موجودًا فيها .يف هذه
احلال نتستخدم مصطلح نزعة – خاصيّة بدلًا من منبّه – استجابة ،وعمومًا ال
ميكن إجراء جتربةٍ على النزعة – خاصيّة.
مثال :أثر اجلنس (ذكر /أنثى) على التحصيل الدراسيّ ،ال ميكن أن جنري جتربةً
على هذا املتغيّر ،بل نعتمد على املنهج الوصفيّ يف هذه احلالة.
لذلك املشكلة اليت تعرتض علم االجتماع هي صعوبة إثبات التسببيّة يف هذا النوع
من املتغيّرات ،ألنّه غري ممكن التجريب ،وكما قلنا التجريب هو أمنت شكلٍ
إلثبات التسببيّة ،لذا يلجأ الباحث إىل أساليبَ إحصائيّ ٍة إلثبات التسببيّة( .تدعى
عالقة االحندار اإلحصائيّة ) regression
سا :األبحاث ابه التجريبيّة QUASI – EXPERIMENTAL
ساد ً
DESIGN
نتيجةً لصعوبة إنشاء بيئةٍ اصطناعيّ ٍة أو بيئةٍ معزولةٍ ،يلجأ علم االجتماع أحيانًا لشبه
التجريب ،فيتمُّ إدخال املتغيّر املتستقلّ على أفراد العيّنة يف بيئتهم ،وأثناء أدائهم
لعملهم ،ورصد نتائج هذا اإلدخال (أي األثر على املتغيّر التابع) يف حقل العمل ،وهو
النمط األكثر رواجًا من التصاميم التجريبيّة يف علم االجتماع.
تأخذ هذه األبحاث ثلثة أاكال:
أ -يأخذ الباحث مجموعتين؛ إحداهما يدخل عليها املتغيّر املتستقلّ ،والثانية يعتربها
جمموعةً ضابطة ،ويرصد أثر املتغيّر املتستقلّ على التابع ،ويقارن بني اجملموعتني،
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ليتأكّد أنَّ املتغيّر املتستقلّ هو املتسبّبُ( .أي يشبه هذا التصميم ما تكلّمنا عنه
أعاله ،لكن الدراسة جتري يف أرض العمل)
ب -تصميم التباين المخ ّطط planned variation design
حيث يقوم الباحث بإدخال املتغيّر التابع وفق قيمٍ خمتلفةٍ له لرصد أثره على املتغيّر
التابع ،وهذه طريقةٌ أكثر موثوقيّة يف الدراسات التسببيّة؛ أي يدخل املتغيّر املتستقلّ
بقيمةٍ دنيا ،ثم قيمةٍ أعلى ثم قيمةٍ أعلى لريصد مدى التغيّر يف املتغيّر التابع.
ج -دراسات السلسلة الزمنيّة :ال يكتفي الباحث برصد أثر املتغيّر املتستقلِّ مباشرةً
زمين لوضع أو قيم املتغيّر التابع
ٍّ
ط
(خالل فرتة التجربة) ،وإنّما يقوم برسم خمطّ ٍ
لفرتةٍ زمنيّ ٍة طويلةٍ قبل وبعد إدخال املتغيّر املتستقلّ .فقد جيد الباحث أنَّ إدخال
املتغيّر املتستقلِّ أدّى إىل تغيّ ٍر يف قيمة التابع ،لكنّه إذا أخذ تغيّرات قيم املتغيّر التابع
خالل فرتةٍ زمنيّ ٍة طويلةٍ قبل إدخال املتغيّر املتستقلّ ،سيجد أنّ هذه القيم تصعد
وتهبط ،ومن مثّة ستكون النتيجة اليت وصل إليها زائفةً ،وإذا انتظر فرتةً زمنيّ ًة
أطول بعد إدخال املتغيّر املتستقلِّ ،سيجد أنّ قيمة التابع ستعود إىل ما كانت عليه
قبل إدخال املتغيّر املتستقلّ مباشرةً ،فتغيّرها هو نتيجةٌ لطبيعة املتغيّر التابع ،ال
نتيجة أثر املتغيّر املتستقلّ.
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الرسم التالي يو ّ
ضح هذه الفكرة:
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املنهج التارخييّ
يُعنى املنهج التارخييّ بدراسة احلوادث التارخييّة اليت حدثت يف املاضي؛ لكونها
مادّةً علميّةً تتستلزم الكشف من جهةٍ ،وألنَّ فهمها يتساعد على فهم احلاضر الذي
نعيشه من جهةٍ أخرى.
تواضع الباحثون على اعتبار البحث تارخييًّا إذا كان موضوعه ظاهرةً اجتماع ّيةً
حدثت قبل ( )50عامًا من اللحظة الراهنة()66؛ لذا فإنّ البحث الذي يتناول حدثًا أو
ظاهرةً ما خالل التسنوات األربعني املاضية مثلًا ،يكون حبثًا وصفيًّا ال تارخييًّا.
ال يركّز املنهج التارخييُّ على سرد األحداث فقط ،وإنّما هو أيضًا يعامل األحداث
ٍّ لتوضيحها وتفتسريها؛ أي إ ّنه
التارخييّة كبياناتٍ يتسعى لوضعها يف إطارٍ تفتسريي
يربز إطارًا تفتسرييًّا يراه األكثر مناسبةً كي يفتسّر الظاهرة اليت يريد دراستها يف
احلاضر.

يمكن أن يت ّخذ هذا المنهج أحد ات ّجاهين(:)67
 )1الصاعد :ينطلق من املاضي إىل احلاضر ،لريى كيف سارت األمور وحدثت
التطوّرات.
تدادّ :يعود من احلاضر القهقرى ،فيعيد تأويل وبناء األحداث معتمدًا على
 )2ار
ّ
نتائجها املاثلة أمام يديه يف احلاضر.
سسيّة
هناك عدّة مقارباتٍ تُتستخدم يف املنهج التارخييّ ،سنذكر منها "المؤ ّ
التاريخيّة" :Historical Institutionalism
 - 66حسن ،عثمان ،منهج البحث التاريخي( ،ط ،)8مصر ،دار المعارف( ،ال .ت) .ص (.)59

67 - Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology and statistics … Ibid.
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تعترب هذه املقاربة أنّ املؤسّتسات يف اجملتمع هي جمموعةٌ من املعايري والقواعد
الناظمة( ،)68وهذه القواعد واملعايري املوجودة يف سياقٍ حمدّ ٍد تارخي ًّيا ،ويف بلدانٍ
معيّنةٍ أدّت إىل النتائج /الظواهر املوجودة حاليًّا ،باعتبار أنّها حمرّكٌ وضابطٌ
للتسلوك البشريِّ ،من زاويةٍ مؤسّتس ّيةٍ.
تعامل هذه املقاربة الفاعل االجتماعيّ البشريّ وفق أحد ثالث إسرتاتيجيّات (كلٌّ
منها مقاربة):
 )1الفرد كائنٌ عقالنيٌّ يفكّر إسرتاتيجيًّا يف مصلحته الذات ّية اليت صحاول أن
يضخّمها قدر اإلمكان ،وأن صحقّق أكثر ما يتستطيع من املكاسب؛ وهذا ما
يشكّل املبدأ الذي يقوده يف تفاعله مع القواعد واملعايري والضوابط يف املؤسّتسات
اجملتمعيّة.
 )2الناس حمكومون ومندجمون سلوكيًّا مع هذه املعايري والقواعد االجتماعيّة
ضمن سلطةٍ أخالقيّة ،لذا ال يتسأل الفرد ذاته كيف ميكن أن أزيد من مكاسيب؟
وإنّما يتسأل ماذا جيب عليّ أن أفعل كي أكون أخالقيًّا وأحظى بقبول اجملتمع؟
 )3املقاربة الثالثة تأخذ بعني االعتبار أ ّن األفراد يتسلكون سلوكًا وسطيًّا بني
املقاربتني التسابقتني ،وهذا التفاعل بينهم وبني املؤسّتسات اجملتمعيّة أدّى إىل النتائج
الراهنة.
مالحظة :تعين املؤسّتسيّةُ التنظي َم االجتماعيّ سواء أكان أسرةً ،معملًا ،مؤسّتساتٍ
ت دينيّة...اخل.
حكوميّ ًة ،قضاءً ،جيشًا ،مؤسّتسا ٍ

التاريخي
مصادر البحث
ّ
يتناول البحث التارخييّ حدثًا أو أحداثًا كانت يف املاضي ،ال يوجد مدخلٌ لرصدها
68 -Porta, Dnatella Della & Keating, Michael, Ibid, P 123.
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والبحث يف تفاصيلها مباشرةً من قبل الباحث؛ لذا عليه أن يبحث عن آثار
وتتسجيالت هذه األحداث ،واليت ظلّت حمفوظةً إىل وقت الدراسة.
قد تكون هذه اآلثار والتتسجيالت :كتبًا تارخييّة ،شهاداتٍ من معاصرين،
مذكّراتٍ شخص ّيةً ،قصصًا أدب ّيةً ،برامجَ تلفزيون ّيةً ،خطاباتٍ سياس ّيةً ،منطًا
معماريًّا انتشر يف فرتةٍ ما (حتى يف الفرتة القريبة) ،القوانني واللوائح الرمسيّة،
واآلثار إن ذهب البحث عميقًا يف التاريخ.
نتسمّي مجيع هذه اآلثار والتتسجيالت باملصادر التارخييّة ،والتسؤال األوّل الذي يُطرح
هو ما مدى مصداقيّة هذه املصادر؟ هل تقول ما كان واقعًا فعلًا أم ال؟
إن اجلوابَ عتسريٌ عن هذا التسؤال ،وهو لبُّ عمل الباحث التارخييّ .بدايةً ،ال ميكن
ٍّ يف أنَّ ما يدرسه اآلن وهنا هو "احلقيقة" اليت ال
لباحثٍ أن يبتَّ بشكلٍ قطعي
تنافتسها حقيقةٌ أخرى ،فما بالنا حبدثٍ كان يف املاضي؟! ال جيوز أن يعتقد الباحث
أنّ املصادر التارخييّة تتكلّم عن احلقيقة ،وأنّه بدراسته هلا سيحصّل احلقيقة
الوحيدة املمكنة ،بل عليه أن يضع يف ذهنه أنّه صحاول االقرتاب من "حقيقةِ" ما
كان قدر اإلمكان .وغالبًا ما توحي األحداث التارخييّة أنّها كانت ال حتتمل أكثر
من تأويلٍ أو مقاربةٍ كاشفةٍ ،كونها حدثت وانتهت سريورتها ،أي أصبحت ثابتةً
وأشبه بظاهرةٍ فيزيائ ّيةٍ جامدةٍ أمامنا ،على النقيض من احلاالت واألحداث الراهنة
اليت ال تزال سريورتها يف طور التشكّل ،وهذا اإلصحاء مضلّلٌ .وما يزيد األمر تعقيدًا
أنّ البيانات اليت ال ميكن الشكُّ بصحّتها حني حدوثها يف الوقت الراهن ،ال حتوز
هذه الصفة إن كانت قد وقعت يف املاضي .مثلًا حني نشاهد كلمةً متلفزةً لرئيسٍ
ما ،ال نشكُّ أنّه هو من قال هذا الكالم ،لكن علينا أن نشكَّ بأنَّ رئيتسًا منذ
( )100عامٍ مثلًا قد قال كالمًا ما ،والسيّما إذا مل يكن هناك وثائقُ –مثل التلفاز–
تثبت ذلك.
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لذا قتسّم الباحثون املصادر التارخييّة إىل األقتسام التالية ،وفقًا لدرجة اقرتابها أو
بعدها عن احلدث التارخييِّ الذي تتناوله:
ٍّ أو رسالةٍ مكتوبةٍ خبطِّ
 -1المصادر األساسيّة :مثل خطابٍ متلفزٍ أو تتسجيلٍ إذاعي
يد أحد الرؤساء منذ ( )60عامًا (مثلًا) ،حيث تُعترب هذه الوثيقة أساس ّيةً ،ألنّها
صادرةٌ عن صاحب احلدث (الرئيس يف مثالنا) مباشرةً ،ومل يكن هناك وسيطٌ
بيننا وبينه .كذلك النصُّ القانونيّ ،لوائح املاليّة ،وغريها من الوثائق تعترب مصادرَ
أساس ّيةً.
 -2المصادر الثانويّة :مثل صحيفةٍ ما خلّصت ما قاله رئيسٌ ما ،أو خلصت تعليقًا
ألحد املؤرّخني القدماء على كلمة هذا الزعيم أو ذاك .كذلك كتابٌ يتناول النصَّ
القانونيّ يف اجلمهوريّة التسوريّة عام ( )1920هو مصدرٌ ثانويٌّ ،مقارنةً بالوثيقة
القانونيّة ذاتها.
لكن هل تكفي هذه املصادر كي يبتَّ الباحث يف صدقها؟

على سبيل المثال:
يؤكد نظام األسد منذ عام ( )1973أن الجيش السوري انتصر في حرب تشرين
( )1973على الجيش اإلسرائيلي ،في حين يحتفل اإلسرائيليون بانتصارهم في
هذه المعركة ذاتها .ويقول المؤيدون لنظام األسد :إن ما حدث هو انتصار عظيم،
أما المعارضون فيعتبرون المعركة خسارة عسكرية .وهذا حدث لم يتجاوز
األعوام األربعين (أي ليس موضوعا تاريخيًّا) ،فما بالنا بالمعارك األقدم؟
ولذلك نجد أنه إذا أراد باحث أن يدرس هذه الحرب ،وقرأ الوثائق الرسمية
الصادرة عن النظام السوري ،و/أو ما كتبه موالون له ،سيصل إلى نتائج مختلفة
عن باحث آخر يعتمد مصادر أساسية وثانوية معارضة.
ٍّ سواء.
على الباحث أن ميارس النقد على مصادر حبثه األوليّة والثانويّة على حد
وقتسّم الباحثون عمليّة النقد هذه إىل قتسمني:
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الخارجي :حيث يتأكّد الباحث أنَّ الوثيقة اليت يدرسها مباشرةً أو اليت
 -1النقد
ّ
اعتمدها مصدرًا ثانويًّا ،صحيحةٌ وليتست مزورةً أو كاذبة.
الداخلي :حيث صحلّل الباحث مضمون مصادره ومضمون الوثائق اليت يعتمد
 -2النقد
ّ
عليها ،ويقارن بني مصادرَ عديدةٍ ،وصحاول أن يدرس الفرتة التارخييّة اليت تعود إليها
تلك املصادر ،ويقارن الروايات التارخييّة مع بعضها ،كي يصل إىل جوابٍ عن
سؤاله :هل مضمون هذه الوثيقة أمنيٌ يف نقل الواقع أم ال؟ هل هناك تناقضٌ يف هذا
املضمون؟ ماذا أراد صاحب هذه الوثيقة من كالمه؟ ...
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الفصل الرابع :تصميم البحوث وأدواتها

 )1مخطط البحث
 )2المقياس
 )3االستبيان
 )4المقابالت
 )5المالحظة
 )6تحليل المضمون وتحليل الخطاب
 )7طريقة إجراء البحث الكيفي
 )8الصدق والثبات
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خمطّط البحث
ٍّ أو جامعةٍ تصميمٌ معيّنٌ لألحباث اليت تصدرها ،وهي ختتلف
لكلِّ مركزٍ حبثي
من حيث الشكل ،أمّا املضمون فهو واحدٌ .سنورد هنا شكلني للتصميمات
املمكنة للبحث ،بينما نضع مشرتكاتٍ أساس ّيةً بينها (العنوان ،والكشاف،
وقائمة المصادر والمراجع) حتت عنوان "العنوان والتوثيق".

الشكل األول:
صا عن متسار العمل،
المق ّدمة :يعرض فيها الباحث الفكرة من البحث ،وملخّ ً
والنتائج اليت وصل إليها ،إضافةً إىل مربّر هذا البحث وتعليقه عليه كشخصٍ

ٍّ.
خارجي
مشكلة البحث :هي حمور البحث ،واملوضوع الذي يريد الباحث أن يتستكشفه.
أه ّميّة البحث :يعدّد فيه الباحث متسوّغات هذا البحث والفائدة املأمولة واليت
ميكن أن يقدّمها للمجتمع واملؤسّتسات والباحثني.
أهداف البحث :يعدّد الباحث األهداف اليت يرجو أن صحقّقها من البحث ،مثلًا حلّ
مشكلةٍ معيّنةٍ ،استجالء غموض ظاهرةٍ حمدّدةٍ...اخل
أسئلة البحث :يعرض الكاتب جمموعةً من األسئلة اليت تُشتقُّ من املشكلة ،واليت
جيب على فرضيّات الباحث أن تقود إىل اإلجابة عنها  ،واألجوبة هي من النوع
التحليليِّ للفرضيّات وشرح ملضمونها ومعطياتها.
فروض البحث :الفرض هو عالقةٌ مؤقّتةٌ يفرتضها الباحث بني املتغيّر املتستقلِّ
واملتغيّر التابع ،يعمل الباحث على بيان صحّتها أو خطئها( .وهي غري متضمّنةٍ يف
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املنهج االستنتاجيّ ،بدلًا منها نعتمد توضيح معايير صناعة المفاهيم)
نطاق البحث :متى وأين جيري البحث زمانيًّا ومكانيًّا؟
مصطلحات البحث :صحدّد الباحث املصطلحات اليت استخدمها يف حبثه ،ويعرّف
املفاهيم واملتسلّمات اليت اعتمدها.
النظرّ للبحث :حيث يقوم الباحث بتصميم املفاهيم اليت يريدها.
اإلطار
ّ
منهج البحث وأدواته :يذكر نوع املنهج (وصفيّ ،جترييبّ ،تارخييّ )... ،ويعرّف
األدوات اليت سيتستخدمها يف مجع البيانات.
اإلحصائي وعيّنته :صحدّد اجملتمع اإلحصائيّ والعيّنة بشكلٍ دقيقٍ.
المجتمع
ّ
الدراسات السابقة :يقوم الباحث مبراجعة الدراسات واألدبيّات اليت تتناول املوضوع
صا عنها.
ذاته ،ويعرض ملخّ ً
النتائج :يورد الباحث النتائج اليت حصل عليها ،وجييب عن األسئلة اليت أوردها يف
البداية.

الشكل الثاني(:)69
 -1بيان مشكلة البحث؛ حيث يذكر الباحث مشكلة البحث اليت هو بصددها،
ويتضمّن هذا البيان العناصر التالية:
أ -صياغة املشكلة.
ب -شرح هذه املشكلة عن طريق حتديد:
69- Singh, Yogesh Kumar, fundamentals of research methodology … Ibid P 78.
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 تعريفات املفاهيم الواردة فيها.-

احلدود الزمانيّة واملكانيّة للمشكلة اليت سيدرسها الباحث.

 املتسلّمات املتستخدمة. وأخريًا القاعدة النظريّة اليت اعتمد عليها الباحث يف صياغة املشكلة واليتي الذي استخدمه ،باإلضافة إىل
سيدرسها ضمنها ،وكذلك البناء املفاهيم ّ
املتسلّمات اليت تنتمي هلذا البناء.
 -2العمليّة؛ حيث يذكر الباحث آليّة حلِّ املشكلة أو كيفيّة البحث فيها
ومعاجلتها ،كالتالي:
أ -فرضيّات البحث.
ب -أسئلة البحث.
ج -اجملتمع اإلحصائيّ وعيّنة البحث.
ء -تصميم أدوات مجع البيانات.
هـ -العمليّة اإلحصائيّة اليت سوف تتستخدم.
 -3أهميّة البحث ومراجعة األدبيّات واألبحاث السابقة.
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ط ٌ
مخ ّ
العلمي(:)70
توضيحي للبحث
ط
ّ
ٌّ

جند أنَّ البحث العلميَّ له شكلٌ دائريٌّ ،أي إ ّنه يصحّح ذاته باستمرار ،وال يوجد
هناك نظريّةٌ نهائيّة .التعميم هو ضرورةٌ حبثيّةٌ ،لكنّه ليس تعميمًا نهائيًّا ،بل من
خالله يتمُّ الوصول إىل حتديد املشكلة وإعادة البحث من جديد .كما نالحظ يف
هذا املخطّط أنّ النظريّة تشغل مكانة احملور من عمليّة البحث.

 -70ناشيماز ،شافا فرانكفورت ،ناشيماز ،دافيد ،مرجع سابق ص (.)32
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وهذا مخ ّ
ط ٌط آخر(:)71

71- Porta, Dnatella Della, Keating, Michael, Ibid P 264.
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مشكلة البحث
وهي حمورُ البحث؛ فالبحث يهدف إىل دراسة ظاهرةٍ غامضةٍ ،سواء أكانت واقعةً
يف احلاضر أم يف املاضي أم تنبّئ ّي ًة ،باعتبار أنّ الكشف عنها يتساهم يف دعم املعرفة.
(ميكن العودة إىل الفصل األوّل حيث ناقشنا مشكلة البحث يف فقرة الشروط
التعريفيّة للبحث العلميّ من زاويةٍ أخرى)
يكتتسب حتديد املشكلة أهميّ ًة كبريةً يف البحث ،ألنّ املشكلة هي القاعدة اليت
سيبنى عليها البحث برمّته .علمًا أنّه ال توجد المشكلة بح ّد ذاتها معروضةً في
الواقع ،حبيث ال يبقى أمام الباحث إلّا أن يتلقّفها ويدرسها .فالواقع كيانٌ مع ّقدٌ
من الظواهر املتداخلة ،لكنّه كتومٌ عن مشكالته؛ لذا على الباحث أن يقوم
بتجريد أحد ظواهره وحتويلها إىل مشكلةٍ ،فاملشكلة هي ،نوعًا ما ،صياغةٌ
ذهنيّةٌ جلزءٍ من الواقع .وهلذا جيد الباحث صعوبةً يف حتديد مشكلة حبثه.
على سبيل المثال:
هناك واقع الحرب السورية ،قد نطلق عليه مشكلة نتيجة غموضه ،تعقده ،وأثره
الكارثي ،لكن إطالق اسم "مشكلة" عليه ال يتعدى كونه اسما عا ًّما يتم تداوله في
الحياة اليومية يحفزنا إلى دراسته .إن "المشكلة" البحثية هي شيء آخر مختلف
تماما؛ فالحرب السورية ليست مشكلة بحثية ،أما "المصالح األمريكية في الحرب
السورية وعالقتها باستمرار الحرب" ،أو "دور المجتمع المدني في الحرب
السورية" ،أو "ما هي طبيعة العالقة وأبعادها بين المسلمين السنة والقرى العلوية
في الحرب السورية؟" هي مشكالت بحثية.
والتسبب أنّ املشكلةَ األوىل هي موضوعٌ عامٌّ جدًّا ،إذا أردنا أن نشتق منه أسئلةً،
كبيرا جدا ال يكفي لإلحاطة بالمشكلة المفترضة ،ال يمكن أن نح ّدد
سنجد عد ًدا
ً
صة النظريّة واالفتراضيّة والمفاهيميّة بهذه المشكلة بشكل كاف
الحدود الخا ّ
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ومقنع ،وال يمكن تحديد المتغيّرات الكيفيّة أو الك ّميّة بنا ًء على هذه المشكلة ،لذا
ال يمكن أن نح ّدد الفروض بشكل دقيق.
ميكن أن نرى أنّه من املمكن صوغ عددٍ غير محدود من املشكالت البحثيّة اليت
تنعكس على ظاهرةٍ واقعيّ ٍة واحدةٍ مثل احلرب التسوريّة.
إنّ حتديد املشكلة البحث ّية صحتاج إىل التفكري العميق يف جانبٍ من جوانب الواقع،
ط للوصول إىل صيغةٍ ممكنةٍ أكثر د ّقةً للمشكلة
وقد يلجأ الباحث إىل وضع خمطّ ٍ
البحثيّة كما اقرتح "أمربتو إيكو"(:)72

حيث نفرّع املشكلة األوىل إىل مشكالتٍ فرعيّ ٍة ،ونقوم بتطوير نقاشنا للمشكلة
وإعادة تفريعها ،وصولًا إىل حتديد مجيع األبعاد اخلاصّة بها ،واختيار مشكلة
البحث اليت حتقّق معايريها وشروطها.
اروط مشكلة البحث
 -1املشكلة حمدّدةٌ بدقّ ٍة.
 -2املشكلة تؤدّي إىل تقديم شيءٍ جديدٍ إىل العلم واملعرفة عند دراستها.
 -3هي عالقةٌ بني جمموعةٍ من املتغيّرات تتطلّب الكشف عنها.
 -4ميكن أن يتمَّ صوغها بشكل سؤال.
 -72ايكو ،امبرتو ،كيف تعد رسالة دكتوراه ،مرجع سابق.
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من أين يحصل الباحث على المشكلة؟
ميكن للباحث أن صحدّد املشكلة من خالل دراسته لنظريّاتٍ معيّنةٍ ،ومالحظته أنّ
أحد أجزائها صحتاج إىل مزيدٍ من التمحيص ،فيصوغ منها املشكلة ،أو من خالل
ٍّ معيّن ،فيكتشف أنَّ هناك غموضًا يف جمالٍ حمدّ ٍد
رغبته يف جتديد موضوعٍ حبثي
منه ،فيصيغه بشكل مشكلة ،أو إذا أراد أن يبين نظامًا للتنبّؤ ،فيحتاج إىل
توضيح نظرته إىل العالقة بني عناصرَ خمتلفةٍ ضروريّة للحصول على نتائج تن ّب ٍؤ
دقيق ،أو أنّ هناك ظاهرةً اجتماع ّي ًة مل يتمَّ دراستها بشك ٍل كافٍ فيقرّر أن صحدّد
ت حبثيّ ٍة ويبدأ بإحداها(.)73
منها عدّة مشكال ٍ
أخريًا جيب أن ينتبه الباحث إىل أنَّ املشكلة البحثيّة ختتلف عن أسئلة البحث وعن
الفروض ،وأنّ الفروض واألسئلة تُشتقُّ من املشكلة.

 -73عبد المؤمن ،علي معمر ،مرجع سابق ص (.)127
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الفرض
الفرض :هو عالقةٌ احتماليّةٌ بني متغيّرين أو أكثر ،قابلةٌ لالختبار( .)74ميكن أن
يأخذ أكثر من شكل(:)75
 )1الصيغة الصريحة" :توجد عالقة بني املتغيّر املتستقلِّ (س) واملتغيّر التابع (ع)"
 )2الصيغة المباارة" :توجد عالقة بني املتغيّر املتستقلِّ (س) واملتغيّر التابع (ع)،
وهي عالقةٌ قويّة" أي إ ّنه صحدّد درجة قوّة هذه العالقة.
العدمي)" :ال توجد عالقةٌ بني املتغيّر
الصفرّ أو
 )3الصيغة العدميّة (الفرض
ّ
ّ
املتستقلِّ (س) واملتغيّر التابع (ع)"
يتمُّ استخدام الفرض العدميّ حني نكون غري متأكّدين من وجود عالقةٍ بني
املتغيّرين ،أو إنّنا غري متأكّدين من ضبط العوامل املؤثّرة يف املتغيّر املتستقلّ أو من
ضبط العيّنة أو غري ذلك من العوامل اليت تؤدّي إىل احلصول على نتائجَ قد ال تكون
حقيقيّ ًة .وهذه الصيغة العدميّة هي صيغةٌ قويّةٌ؛ مبعنى:
حالة ( :)1صغنا فرضًا عدميًّا ووصلنا إىل نتيجةٍ مفادها أنّه كاذبٌ ،فهذا يعين أنَّ
الفرض الصريح أو املباشر صادقٌ وصحيحٌ (ألنّه نقيض الفرض العدميّ).
حالة ( :)2لنقل إنّنا صغنا هذا الفرض الصريح مباشرةً ،وكانت النتيجة أنّه صحيحٌ
وصادقٌ.
إنّ درجة وثوقنا بالنتيجة يف احلالة ( )1أشدُّ من درجة وثوقنا بالنتيجة يف احلالة (،)2
وهذا ما يعنيه أنَّ الفرض العدميّ أشدُّ قوّةً من ناحية املصداقيّة.
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
ي :ال توجد عالقة بين الطالق واالنتحار ،يكون فرض البحث أو
لدينا فرض عدم ٌّ
الفرض الصحيح :توجد عالقة بين الطالق واالنتحار ،فإذا استطاع الباحث أن
يثبت أن الفرض العدمي صحيح يكون الفرض البحثي خاطئا ،وإذا أثبت أن الفرض
العدمي خاطئ يكون الفرض البحثي صحيحا.
معايير تقييم الفروض(:)76
 )1جيب أن يكون منطقيًّا ،وقابلًا للتصديق منطقيًّا (حتى لو متَّ تفنيده من خالل
التجريب).
 )2قابل لالختبار والقياس (حتى يف األحباث الكيفيّة ،جيب أن يكون الفرض
قابلًا للربهان املنطقيّ من خالل دراسة العيّنات وإن كان غري قابلٍ للقياس ألنّه غري

ٍّ؛ إضافة إىل ذلك يعين القول إنّه "قابل لالختبار" أنّه ليس حتصيل حاصلٍ).
كمّي
 )3مالئمٌ للمجال الذي يدرسه البحث ،وال خيرج عن مشكلة البحث.
 )4الفروض املطروحة تكفي حللِّ املشكلة بشكلٍ كاملٍ ،فال نشتقُّ من
املشكلة فروضًا قليلةً ال تكفي لإلحاطة باحللِّ املبحوث عنه.
 )5رغم أنَّ الفرض عالقةٌ مؤقّتةٌ ،إلّا أنّه مدعومٌ بنظريّةٍ جتعله متّتسقًا منطقيًّا ،وتربّر
اختياره من قبل الباحث؛ فإذا افرتض الباحث فرضًا ما –غري مدعومٍ بنظريّةٍ–
وكان الفرض صحيحًا ،فهذا ال يعين أنَّ الفرض حقيقيٌّ ويفتسّر املتغيّرات ،وإنّما
قد يكون صدقه نامجًا عن املصادفة.
لماذا نستخدم الفروض؟
أ -كي نوجّه البحث حنو املشكلة ،فيكون متسار البحث حمدّدًا ال عشوائيًّا؛
علمًا أنّ الفرض يفيد يف هذا التحديد حتى لو كان يف النتيجة خاطئًا.
76- Ibid P 73.
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ب -هي طريقة الوصل بني النظريّة والتطبيق ،فنحن نقول إنّنا سنخترب العالقة
التالية "الفرض" بني متغيّرين ،عن طريق إجراء القياس الذي عرفناه يف التعريف
اإلجرائيِّ(.)77
من أين نأتي بالفروض؟ نتستطيع أن نضع فروضنا من خالل احلدس ،النظريّات،
أو التجارب الشخصيّة ....إخل.
كيف نختبر الفروض؟
إذا كان الفرض يطرح وجود عالقةٍ بني متغيّرين نتستخدم معامل االرتباط ،أمّا إذا
كان الفرض يطرحُ عالقةً سببيّ ًة ،فإنّه جيب أن نتستخدم عالقة االحندار
اإلحصائيّة.
ٍّ إلجنازها ،لكن على
وهذه املعادالت اإلحصائيّة قد حتتاج إىل خبريٍ اختصاصي
كن
الباحث أن ينجز مقياسًا كمّ ًّيا للمتغ ّيرات اليت جيمع الفرض بينها ،كي يتم ّ
اإلحصائيُّ من إجراء املعادالت واختبار الفروض .وهو ما سندرسه اآلن.

 -77عبد المؤمن ،علي معمر ،مرجع سابق ،ص (.)146
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العنوان والتوثيق
عنوان البحث :جيب أن يكون خمتصرًا ،ومبتكرًا ،وواضحًا ،وجذّابًا.
فهرس الموضوعات :وهو كناية عن املوضوعات اليت درست خالل البحث،
وأرقام الصفحات اليت تعود إليها.
الكشاف :وهو كناية عن قائمةٍ بأمساء األعالم ،واألماكن ،واألحداث (معارك،
أيام) ،اليت ورد ذكرها يف ثنايا البحث .وهذه القائمة ترتّب هجائيًّا ،حبيث يوضع
إزاء كلِّ لفظٍ رقم الصفحة ،أو الصفحات ،اليت ورد فيها .وهو مبنزلة دليلٍ سريعٍ
إىل مواقع هذه األمساء يف البحث.
قائمة المصادر والمراجع :وهي قائمةٌ تتضمّن املصادر واملراجع اليت سيعتمد عليها
الباحث يف حبثه.
المصادر :وهي الكتب األساسيّة (املصادر األصليّة) اليت كُتبت حول موضوعٍ ما،
أو جزءٍ منه ،وتكون ذات موثوق ّيةٍ عاليةٍ؛ لذا جيب الرجوع إليها واالعتماد عليها،
وكلّما زاد الباحث يف مصادره ،جتلّت احلقيقة أمام عينيه أكثر ،وهذا يؤدّي إىل
زيادةٍ يف قيمة البحث العلميّة ،والسيّما إذا كان الباحث هو أوّل من استخدم هذه
املصادر يف حبثه ،أو قرأها قراءةً جيّدةً ومغايرةً ومتفوّقةً على القراءات التسابقة.
المراجع :وهي الكتب واألحباث اليت عنيت مبوضوعٍ ما ،واستمدّت مادّته من
املصادر األصليّة؛ مبعنى أنّها كلُّ ما كُتب حول موضوعٍ ما أو جزءٍ منه باالستناد
إىل املعلومات األصليّة الواردة يف املصادر ،لذلك فإنّ كلَّ مصدرٍ مرجعٌ ،والعكس
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ليس بصحيح .وقد تكون املراجع ذات قيمةٍ عاليةٍ مبا قد تضيفه إىل مواضيع
أحباثها من شروحاتٍ وتعليقاتٍ وحتليالتٍ ،ومع هذا يُنصح الباحث ،يف حال
استقائه بعض املعلومات أو األفكار من مراجعَ معيّنةٍ حتيل قارئها إىل مصادرها،
أن يعود إىل املصادر األصليّة ليتحقّق من املعلومات املتستفادة من املراجع ،والسيّما
يف حال االقتباس ،فمن املمكن أن تكون هذه املراجع قد أساءت فهم املعلومات
واألفكار الواردة يف املصادر األصليّة أو أضافت إليها أو أنقصت منها...
إعداد المصادر والمراجع :وهذه املرحلة تتمُّ من خالل إقبال الباحث على متابعة
وتفحّص كلِّ ما كتب حول موضوع حبثه ،الختيار املصادر واملراجع املهمّة واملفيدة
ملوضوعه .وجيب على الباحث أن يراعي يف ذلك ما يلي:
 -1التنبّه إىل مؤلّف املصدر أو املرجع ومدى معاصرته للحدث الذي يكتب عنه.
 -2االنتباه إىل دار النشر اليت قامت بنشر الكتاب ،ألنّ دور النشر املعروفة ال تنشر
عادةً إلّا األعمال اجلديرة بالنشر.
 -3التنبّه إىل تاريخ النشر؛ إذ إنّ الكتب املنشورة حديثًا ،تفرتض حكمًا مواكبة
ٍّ على موضوعات أحباثهم قبل تصنيفهم كتبهم ،عندها
أصحابها لكلِّ متستجد
يقدّم الباحث املرجع املتقدّم الذي كتبه مؤ ّلفٌ ينتمي إىل احلقبة الزمنيّة نفتسها
على مرجعٍ متأخّرٍ عن تلك احلقبة.
 -4يُتستحتسن من الباحث إن كان يعاجل موضوعًا ما ،مثلًا :التاريخ التسوريّ
املعاصر ،أن يعتمد على مصادر ومراجع سوريّة ،تناولت هذا التاريخ مباشرةً ،ذلك
أفضل من أن يعتمد على مصادر ومراجع غري سوريّة أو مؤلّفني غري سوريّني بعيدين
مكانًا ،أو مكانًا وزمانًا عن سورية وجمرى األحداث فيها.
 -5يُتستحتسن من الباحث الذي يتستخدم مصدرًا أو مرجعًا ،أن يكون هذا املصدر
أو املرجع معلومَ التاريخ والطبعة ،كما يُتستحتسن أن يعتمد الطبعة نفتسها يف كلِّ
120

مقدمة يف مناهج البحث العلمي االجتماعي

حبثٍ .أمّا إن كان مضطرًّا إىل استخدام طبعتني ملصدرٍ واحدٍ أو ملرجعٍ واحدٍ،
فعليه أن صحدّد الطبعة اليت يتستقي منها معلوماته يف كلِّ اقتباسٍ له.
 -6جيب على الباحث أن خيترب جودة املراجع واملصادر املعتمدة من قبله ،فقد
يكون بعضها بعيدًا عن الدقّة أو املوضوعيّة أو األمانة العلميّة ،ألسبابٍ تتعلّق
باحنياز أصحابها ألفكارٍ دين ّيةٍ أو سياس ّيةٍ ،وما يشبه ذلك ،أبعدتهم عن املوضوعيّة
واألمانة العلميّة.

توثّق المصادر أو المراجع في األبحاث على عدّة أشكا ٍل نختار منها

الشكل اآلتي:

اسم املؤلّف (اسم العائلة أولًا ،ثم االسم الشخصيّ).
اسم الكتاب.
رقم الطبعة.
اسم املرتجم (إن كان الكتاب مرتمجًا).
مكان النشر.
دار النشر.
تاريخ النشر.
مثال :ديكارت ،رينيه ،مقالة الطريقة ،ط ،2ترمجة مجيل صليبة ،بريوت ،اللجنة
اللبنانيّة لرتمجة الروائع1970( ،م).
وإذا خال املصدر أو املرجع من مكان النشر أو تاريخ النشر أو دار النشر ،فيدوّن
بدلًا من ذلك على التوالي( :ال.م ،أو :د.م) (ال.ت ،أو :د.ت) (ال .ن ،أو :د.ن).
مثال :عاقل ،نبيه ،تاريخ العرب القديم وعصر الرسول( ،1972 ،ال.م .ال.ن).
مع مالحظة أنّه يُتستحتسن ألّا يذكر يف قائمة املصادر واملراجع ،إال تلك اليت استفاد
ٍّ وذكرها يف احلواشي .أمّا تلك اليت استفاد منها عرضيًّا
منها الباحث بشكلٍ فعلي
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وذكرها يف احلواشي ،وال متتُّ بصلةٍ مباشرةٍ إىل موضوع حبثه ،فال ضرورة
لذكرها يف قائمة املصادر واملراجع ،واالكتفاء فقط بذكرها يف احلواشي يف
سياق البحث.
فإذا احتاج باحثٌ مثلًا إىل ذكر آيةٍ من القرآن يف دراسةٍ فلتسفيّة ،فإنّه يكتفي
بتوثيق ذلك يف احلاشية فقط ،دون أن يكون هناك حاجةٌ إىل ذكر القرآن يف
قائمة املصادر واملراجع.
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املقياس
سنذكر هنا مبادئ تصميم املقياس ،وعدّة أشكالٍ ممكنةٍ للمقاييس.
بعد حتديد املؤشّرات اخلاصّة بكلِّ متغيّ ٍر ،نضعها ضمن مقياسٍ قادرٍ على حتديد
درجة هذا املؤشّر ،وفقًا خلصائصه يف الواقع املبحوث؛ أي إ َّن املقياس صحدّد لنا أ ّن
متغيّ ًرا ما (من خالل مؤشّراته) أكثر أو أقلُّ قيمةً من متغيّ ٍر آخر ،وكم يكون
الفرق بينهما يف املقدار.
فنتستطيع أن نقول –مثلًا– إنّ املتغيّر (س) ميلك قيمة ( )7على مقياسٍ مدرّ ٍج من (1
إىل  ،)10/7( )10يف حني أ َّن املتغيّر (ع) ميلك قيمة ( )3على مقياسٍ مدرّ ٍج من (1
إىل .)10

أربعة أنواع أساسيّة للمقاييس(:)78
االسمي :Nominal
 )1المقياس
ّ
ي) ،اجلنس (ذكر،
حيث يكون املتغيّر كيفيًّا مثل :الدين (متسلم ،متسيحيّ ،يهود ّ
أنثى) ،الدرجة العلميّة (ابتدائيّ ،ثانويّ ،جامعيّ) وقس على ذلك.
ي = اليهوديّ =
تكون مجيع مفردات املقياس متتساويّة القيمة ،أي املتسلم = املتسيح ّ
قيمة واحدة .وبالتالي إذا كان لدينا متغيّر (س) ومتغيّر (ع) مقاسان على هذا
املقياس االمسيّ ،ال ميكن أن نقول إنّ (س) أكثر أو أقلّ من (ع) وال معنى ألن
نقول إنّ (س) يتساوي (ع) ،ميكن فقط أن نقول إنّ (س) حني يتغ ّير فإنّ (ع) يتغيّر
أو ال.

78- Kothari, C.R, research methodology … Ibid P-P 70 – 72.
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مثلً:
ي حتما :ذكر أو أنثى ،وال يمكن أن يأخذ
المتغيّر المستق ّل :الجنس ،مقياسه اسم ٌّ
هذا المتغير قيمة أخرى.
المتغيّر التابع :التحصيل العلمي ،وضعنا له مقياسا اسميًّا :شهادة ابتدائية ،شهادة
ثانوية ،شهادة جامعية (ومن الممكن أن نضع له مقياسا آخر غير اسمي ،مثل
درجات الطالب في امتحان البكالوريا وهو مقياس متدرج)
إن أقصى ما يفيدنا به هذا المقياس هو الوصول إلى نتيجة من شكل :هناك ارتباط
بين الجنس وبين نوع الشهادة العلمية؛ بحيث إن فئة الذكور هي الفئة األكثر
حصوال على الشهادة الجامعية ،أو ال يوجد أي ارتباط بين متغير الجنس والشهادة
العلمية ،حيث يتساوى تقريبا الذكور واإلناث في الشهادات.
هذا المقياس هو أضعف نوع من المقاييس من حيث تحديد قوة العالقة واتجاهها
وتفسيرها كذلك.
التراتبي :Ordinal
 )2المقياس
ّ
هو أكثر أنواع املقاييس استخدامًا يف العلوم االجتماعيّة ،إلثبات أو نفي عالقةٍ بني
متغيّرين وحتديد درجة قوّتها .ال تكون مفردات املقياس متتساويّة القيمة ،بل هناك
قيمةٌ أكرب (أو أصغر أو تتساوي) من قيمةٍ أخرى (وهي العالقة الوحيدة اليت ميكن
أن حنصل عليها من هذا املقياس).
مثلًا :مقياس "ريكرت" الشهري هو من هذه الفئة.
يأخذ مقياس "ريكرت" الشكل التالي:
ممتاز جيّد

وسط

سيّئ

أو
موافقٌ بشدّ ٍة

موافقٌ

غري مبالٍ غري موافقٍ

غري موافقٍ بشدّة.

جا من ( 1إىل  )10ونطلب من املتستبني أن خيتار
كذلك حني نضع مقياسًا متدرّ ً
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رقمًا بني ( 1و)10؛ حبيث إنَّ ( )1يدلُّ على احلدِّ األدنى من اتّجاه املتستبني حنو قضيّ ٍة
ما (يكافئ غري موافقٍ بشدّة) ،أ ّما ( )10فيدلُّ على احلدِّ األعلى من اتّجاهه حنو
قضيّ ٍة ما (يكافئ موافق بشدّة) وبالتالي يكون ( )5هو اختيارٌ وسطيٌّ.
فإذا أخذنا على سبيل المثال ( )100ذكر ووجهنا إليهم سؤاال عن موقفهم من المثلية
الجنسية على مقياس مدرج من ( 1إلى )10؛ بحيث إن ( )1يدل على الرفض
األقصى و ( )10يدل على القبول األقصى ،وكانت النتائج كالتالي:
10 9 8
7 6
5
4
3
2
القيمة 1
على
المقياس
0 0 0
0 0 10 10 50 20 10
عدد
الذين
اختاروا
هذه
القيمة
وإذا طبقنا المقياس ذاته على ( )100أنثى وحصلنا على النتائج التالية:
9
8
7
6
5
4
3
2
القيمة 1
على
المقياس
0
0 40
5
5 10 20 20
0
عدد
الذين
اختاروا
هذه
القيمة

10
0

نجد أن المتوسط الحسابي للذكور من حيث ميلهم نحو قبول المثلية هو:
10 ∗ 1 + 20 ∗ 2 + 50 ∗ 3 + 10 ∗ 4 + 10 ∗ 5
ثم نقسم الناتج على (( )100عدد الذكور) وتكون النتيجة)2.9( :
أما المتوسط الحسابي لإلناث حول هذه القضية فهو ،)4.35( :أي إن اإلناث أكثر
ميال من الذكور لقبول المثلية الجنسية.
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المتدرج Interval
 )3المقياس
ّ
وهو مقياسٌ أكثر تعقيدًا ،وال ميكن الوصول إىل إثبات علقة سببيّة من دون
هذا املقياس.
إنّ درجات الطلّاب يف املدرسة هي من نوع املقياس املتدرّج.
ومقاييس علم النفس مثل مقياس اخلجل الذي يصمّمه باحثٌ ما ،يفضّل أن يكون
من املقياس املتدرّج.
يتطلّب املقياس املتدرّج مهارةً يف اإلحصاء ،ومعرفةً واسعةً جدًّا يف املوضوع الذي
يقيتسه .ويقوم هذا املقياس على فكرة الصفر املصطنع  :Artificial Zeroمثلًا
ٍّ باخلجل فإنَّ الدرجة صفر تعين أ َّن املتستبني غري خجل،
يف حال مقياسٍ متدرّ ٍج خاص
ٍّ بامليل حنو االعرتاف باحلريّة الدينيّة يعين أنَّ املتستبني
س خاص
والصفر يف حال مقيا ٍ
ال يعرتف أبدًا باحلريّة الدينيّة.
صحتوي هذا النوع من املقاييس على عددٍ كبريٍ من األسئلة ،ولك ِّل سؤالٍ عالمةٌ
حمدّدةٌ تبعًا لطبيعة اجلواب ،يتمُّ مجع العالمات فنحصل على قيمة القياس هلذا
املتستبني أو ذاك.
النسبي Ratio
 )4المقياس
ّ
خيص فقط العلوم
ُّ
ال ميكن بناء مثل هذا املقياس يف العلوم االجتماعيّة ،وهو
الفيزيائيّة مثل الطول والوزن.
إذًا :املقاييس الثالثة األوىل يتمُّ استخدامها يف أدوات مجع البيانات؛ أي إنَّ أدوات
مجع البيانات جتمع لنا البيانات مقاسةً.

أدوات مجع البيانات – االستبيان
من أكثر األدوات استخدامًا يف مجع البيانات يف علوم االجتماع.
عبارة عن ورقةٍ مطبوعةٍ أو إلكرتونيّ ٍة ،عليها جمموعةٌ من األسئلة (اليت تتضمّن
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أحد أنواع املقاييس ،وغالبًا ما يتمُّ استخدام املقياس الرتاتيبّ) ،يتمُّ توزيعها على
أفراد العيّنة ،كي جييبوا عنها.
من اروط االستبيان:
أ -األسئلة مرتّبةٌ من التسهل إىل الصعب ،ومن العامِّ إىل اخلاصِّ.
ري لإلجابة.
ب -خمتصرٌ وال صحتاج إىل وقتٍ كب ٍ
ج -لغته واضحةٌ وحمدّدةٌ ودقيقةٌ ،ال حتتمل أكثر من تأويل.
ء -كلُّ سؤالٍ يعبّر عن فكرةٍ واحدةٍ.
هـ ألّا توحي صياغة التسؤال باجلواب .مثل :أال تعتقد بـ...؟
و -عدم استخدام صيغة النفي ،أو نفي النفي.
هناك ع ّدة أنواع للستبيان:
 -1االستبيان المفتوح ،وهو االستبيان الذي يكون عبارةً عن أسئلةٍ تتطلّب من
املتستبيَن أن جييب عنها متستخدمًا كلماته وأفكاره.
مثلًا :ما رأيك بقرار األمم املتّحدة األخري؟
ٍّ إلجابات
ٍّ دقيقٍ وموضوعي
االستبيان املفتوح قد يصعّب إجراء قياسٍ ك ّمي
املتستبيَن( ،)79لكنّه يعبّر عن أفكاره بدقّ ٍة أكثر.
 -2االستبيان المغلق؛ حيث يكون االستبيان عبارةً عن أسئلةٍ ذات أجوبةٍ حمدّدةٍ،
واملتستبني خيتار جوابًا واحدًا من عدّة أجوبةٍ ممكنة.
مثل مقياس "ليكرت"()80
االستبيان املغلق قد ال يعبّر بد ّق ٍة عمّا يفكر فيه املتستبني ،لكنّه يتسهّل عمليّة
ي.
القياس الكمّ ّ
-79عبد المؤمن ،علي معمر ،مرجع سابق .ص  -ص (.)214 -211
 80نسبة لعالم النفس األمريكي رنسيس ليكرت .1932
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 -3وهناك االستبيان المختلط الذي جيمع بني هذين األسلوبني.
هناك أيضًا االستبيان املصوّر ،حيث يتستخدم الباحث صورًا ويطلب من املتستبني أن
يعبّر عنها .وميكن كذلك للباحث أن يتستخدم األسئلة املباشرة وغري املباشرة.
أمّا بنية االستمارة عمومًا فتكون مقتسّمةً إىل ثالثة أقتسام:
أ -التعريف باهلدف من البحث ،وباجلهة الراعية للبحث ،والتأكيد على سرّ ّية
وخصوصيّة املعلومات .ب -معلوماتٌ عامّةٌ عن املتستبني مثل جنتسه وعمره...
ج -األسئلة ،ويفضّل أن تكون األسئلة املفتوحة قبل املغلقة.
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أدوات جمع البيانات – المقابلت
حني يريد الباحثُ أن جيمع بياناته من خالل استنطاق أفرادٍ ما ضمن جمتمعٍ

ٍّ ،فإنّه يعتمد املقابلة .هناك عدّة أنواعٍ للمقابالت:
إحصائي
أ -المقابلة المسحيّة :هي أن يقوم الباحث بإجراء مقابالتٍ مع عددٍ كبريٍ من أفراد
العيّنة ،بغية احلصول على بياناتٍ توضّح موقف اجملتمع اإلحصائيِّ من حالةٍ معيّنة؛
أي إنَّ هذا األسلوب يشبه استطالع الرأي ،لكنّه أقلُّ جودةً منه ،وأكثر ما
يتستخدم يف األحباث الكيفيّة.
ب -المقابلة التشخيصيّة أو المع ّمقة :جيريها الباحث مع أفرادٍ حمدّدين بهدف
ٍّ ،أو
الوصول إىل معلوماتٍ عميقة ،ومعقّدة ومتداخلة؛ مثل مقابلة رجلٍ سياسي
عاملٍ ،أو رئيس حزبٍ ،وهي تشبه االستجواب الذي يطبّقه طبيبٌ على مريض،
وهي أساس ّيةٌ يف األحباث الكيفيّة.
عادةً ما تتكوّن املقابلة املعمّقة من ( )3أقتسام تشكّل بنية األسئلة(:)81
 -1األسئلة األساسيّة اليت تم ّهد للموضوع.
 -2األسئلة اليت تتناول األبعاد العديدة للموضوع.
 -3توسيع األسئلة واحلصول على معلومات أكثر حول املوضوع املعينّ.
وهناك املقابلة الفرديّة واملقابلة اجلماعيّة؛ حيث صحدث تفاعلٌ بني األفراد املقابَلني
وتقلُّ اخلصوصيّة الفرديّة؛ لذا يتمُّ استخدام املقابلة اجلماعيّة يف حال أراد الباحث
احلصول على أفكارٍ أو على وجهات نظر اجملتمع املدروس حول قضيّ ٍة معيّنة،
والسيّما حني ال ميتلك الباحث معلوماتٍ كافيةً عن موضوعه ،أو إذا كان املوضوع
متشعّبًا بشكلٍ كبري .وتعتمد هذه املقابالت اجلماعيّة على تقنيّات العصف الذهينِّ
81- Ritchie, Jane and Lewis, Jane, Qualitative research practice Ibid P148.
129

معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

غالبًا (تتسمّى هذه الطريقة أحيانًا  )focus groupأو على النقاش بني جمموعةٍ من
اخلرباء مثل ورشات العمل.
وميكن أن تكون املقابلة مقنّنةً أو غري مقنّنةٍ؛ فاملقابلة املقنّنة هي أقرب لالستبيان
الشفويّ ،حيث حندّد األسئلة بشكلٍ دقيقٍ قبل بدء املقابلة .أمّا املقابلة غري املقنّنة،
فإنّنا حندّد فقط حماورَ أساسيّ ًة للحوار دون أن نكتب األسئلة بشكلٍ دقيقٍ ،ممّا
مينحنا مرونةً أكثر أثناء إجراء املقابلة(.)82

أدوات جمع البيانات – الملحظة
إذا أراد الباحثُ أن جيمع بياناته من خالل مالحظته املباشرة لتسلوك الناس ،أو
األحداث اليت جتري على أرض الواقع ،فإنَّه يتستخدم املالحظة ،وهي أكثر ما
تتستخدم يف األحباث الكيفيّة.
واملالحظة إمّا أن تكون:
 -1الملحظة البسيطة :أي إ َّن الباحث يتسجّلُ مالحظاته دون أن يكون قد فكّر
متسبقًا فيما يريد أن يتسجّل بدقّ ٍة ،وهو ما يتستخدم غالبًا حني يكون الباحثُ غري
واثقٍ من مشكلة حبثه ،ومل صحدّدها بعد بدقّة.
 -2الملحظة المضبوطة :حيث صحدّد الباحثُ ما يريد أن يتسجّله بدقّ ٍة متسبقًا،
وصحدّد الفئات اليت سيضع املالحظات (املفردات املشاهدة) حتتها .وهذا النوع يعطي
نتائجَ أكثر د ّقةً من النوع التسابق.
 -3الملحظة بالمشاركة :وتعين أنّ الباحثَ يندمج يف اجملتمع املعينِّ بدراسته،
ويتصرّف كأنّه أحد أفراده ،وال يبوح بهويّته –كباحثٍ– للمجتمع املبحوث.
 -4الملحظة بالمشاركة الجزئيّة :يشبه النوع التسابق إلّا أنَّ الباحثَ خيرب اجملتمع
 -82عبد المؤمن ،علي معمر ،مرجع سابق .ص (.)253
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املبحوث بهويّته كباحثٍ.
كي تكون هذه األداة مصمّمةً بشكلٍ جيّ ٍد( ،والسيّما حني نتكلّم عن املالحظة
املضبوطة) ،جيب على الباحث:
أ -أن صحدّد الوحدة التسلوكيّة اليت سوف يالحظها ،هل سيالحظ اللباس وطريقة
التحيّة ،أم سيالحظ شكل العنف بني أطفال املدارس من خالل تعابري الوجه أو من
خالل استخدام القبضة يف الضرب  ...اخل؛ فالتسلوكُ الذي جيب مالحظته هو
جمموعةٌ من الوحدات التسلوكيّة املرتاكبة مع بعضها.
ب -كذلك جيب على الباحث أن يقومَ بتحديد فئاتٍ للمالحظة ،على سبيل املثال:
فئة استخدام اليد يف الضرب ،فئة استخدام الكالم يف العنف...اخل.
ج-على الباحث أن يُجري جتربةً أ ّوليّ ًة ،كي يعيد ضبط فئاته وحتتسينها مبا يتس ّهل
له عمله يف امليدان ،قبل أن يبدأ جبمع البيانات فعليًّا.

أدوات جمع البيانات – تحليل المضمون وتحليل الخطاب
وهي من وسائل البحوث الكمّ ّية والكيفيّة معًا ،وتعنى بتحليل النصوص سواء
أكانت :تصرصحاتٍ سياسيّ ًة ،أو نصوصًا إعالميّة ،أو الفتاتٍ يف الشوارع ...اخل.
تعدُّ من الوسائل اهلامّة يف جمال اإلعالم والبحوث التسياسيّة.
وألنّها حتتاج إىل شرحٍ موسّ ٍع سنكتفي بذكرها فقط.
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طريقة إجراء البحث الكيفيّ
ي أساسًا،
ي الكمّ ّ
إنّ ما متَّ عرضه يف هذا الفصل حتى اآلن خيصُّ البحث الوصف ّ
ٍّ بشكلٍ خمتصرٍ،
وسننتقل اآلن لنعرض يف هذه الفقرة كيفيّة إجراء حبثٍ كيفي
كي نعطي الباحث فكرةً عن آليّة إجراء البحث الكيفيّ.
قلنا يف الفصل الثالث :إنّ البحثَ الكيفيَّ يؤدّي وظيفةً أساسيّ ًة متيّزه عن البحث
الكميِّ ،فالبحث الكيفيُّ أكثر قدرةً على سرب ماهيّة حدثٍ ما ،وكشف طبيعة
حدوثه ،أي كيف صحدث وملاذا صحدث؟ وال يكتفي بإثبات أو نفي عالقةٍ بني
متغيّرين ،بل عليه أن يكشف ماهيّتها .وبذلك يفيد البحث الكيفيّ يف دعم
الدراسات النظريّة بطريقته هذه .كذلك البحث الكيفيّ هو النمط األكثر قدرةً
على إبداع أفكارٍ جديدةٍ من املمكن أن يتمَّ إجراء اختباراتٍ هلا عن طريق أحباثٍ
كل
كمّ ّية .وهو املنهج الذي يتمُّ تطوير النظريّات عربه ،فالنظر ّيةُ ال ميكن أن تتش ّ
ٍّ ،يؤدّي دورًا أساسيًّا يف إنتاجها واختبارها.
ٍّ وحتليلي
دون إنتاج إطارٍ نظري
ي يف طريقة
وخيتلف هيكل البحث الكيفيّ عن ذاك اخلاصِّ بالبحث الكمّ ِّ
ي قائمًا
الربهان (إثبات أو نفي الفروض)؛ فبينما يكون الربهان يف البحث الكمّ ّ
على القيمة اإلحصائيّة التي تبديها المتغيّرات ،يكون يف البحث الكيفيّ قائمًا
على المنطق والتحليل للمتغيّرات دون االهتمام بالقيمة اإلحصائيّة.
فال يصاغ الفرض يف البحث الكيفيّ بشكل :توجد عالقةٌ ذات داللةٍ إحصائيّ ٍة بني
املتغيّر (س) واملتغيّر (ع) ،وإنّما يصاغ بشكلٍ من قبيل :إنّ املتغيّر (س) يؤثّر يف
املتغيّر (ع) من خالل كذا وكذا؛ وقد ال تتمُّ صياغة فروضٍ يف البحث الكيفيّ
لصعوبة هذه العمليّة ،والسيّما إذا كان موضوع البحث جديدًا وغامضًا ،دون أن
ينقص ذلك من جودة البحث.
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كذلك ختتلف أدوات مجع البيانات ،فالبيانات اليت جنمعها يف البحث الكيفيّ
ليتست بياناتٍ "مقاسة" ،وهذه األدوات تتنوّع – يف البحث الكيفيّ – حتسب نوع
البيانات اليت نريد مجعها.
فإذا كنّا نريد أن حنلّل نصوصًا (خطب زعماء وسياسيّني ،بيانات مجاعةٍ سياسيّة،
منشوراتٍ ...اخل) فإنّنا نعتمد على حتليل املضمون (وهو أداةٌ تتستخدم يف كال من
ي) ،وحتليل اخلطاب.
البحث الكيفيّ والكمّ ّ
وإذا كنّا نريد حتليل سلوك جمموعةٍ من األفراد يف اجملتمع ،فنعتمد على أداة
املراقبة واملالحظة ،حيث نتسجّل مالحظاتنا عن هذا التسلوك املطلوب رصده.
(وكنّا قد ذكرنا سابقًا أنَّ هناك نوعني من املالحظة :املالحظة املضبوطة أو
املقنّنة ،حيث صحدّد الباحث فئاتٍ ألمناط ومفردات التسلوك الذي يالحظه متسبقًا،
ويكون دوره خالل إجراء املالحظة هو وضع هذه املفردة التسلوكيّة حتت هذه الفئة
أو تلك؛ وهناك املالحظة غري املضبوطة أو املقنّنة ،حيث ال صحدّد الباحث متسبقًا
ٍّ ،إىل
الفئات ،ويعتمد على تتسجيل مالحظاته عن التسلوك الذي يدرسه بشكلٍ حر
أن يقوم بإعادة حتليلها ووضعها يف فئاتٍ الحقًا)
وإذا كنّا أمام موضوعٍ صحتاج إىل إجراء مقابالتٍ مع أشخاص ،نتستخدم أسلوب
املقابلة الفرديّة أو اجلماعيّة ،املضبوطة واملقنّنة أو غري املقنّنة.
ي ،باستثناء
إذن حنتفظ يف البحث الكيفيّ جبميع عناصر هيكل البحث الكمّ ّ
العالقات اإلحصائيّة اليت تغيب كلّ ًّيا يف البحث الكيفيّ .وختتلف األدوات يف كل
ٍّ
ي (مضمون –
منهما ،فتكون حمصورةً يف البحث الكيفيّ باملقابلة والتحليل النصّ ّ
خطاب) واملالحظة( .االستبيان قد يتستخدم يف البحث الكيفيّ ،لك ّنه ال يق ّدم
قياسًا كمّ ًّيا ملا جيمعه من بياناتٍ ،وهو بذلك شكلٌ من املقابلة املقنّنة)
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كيف جنري البحث الكيفيّ؟
بعد حتديد مشكلة البحث واألسئلة وغريها من عناصر اهليكل ،نقوم جبمع
البيانات باألداة املناسبة هلا .وما سنعرضه هنا هو أفكارٌ عامّةٌ أساسيّة يف عمليّة
التحليل الكيفيّ ،وهو العمليّة اليت تبدأ بعد مجع البيانات( .سيكون هناك تفصيلٌ
أكرب عندما نتكلّم عن حتليل اخلطاب وحتليل املضمون يف كتبٍ الحقةٍ).
تكون البيانات اليت صحصل عليها الباحث كبريةً كمّ ًّيا ،سواء أكانت جممّعةً من
خالل مقابالتٍ أم حتليل نصوصٍ أم مالحظة .ندعو هذه البيانات بالبيانات اخلام،
وهي بوضعها اخلام ال متكّن الباحث من قراءتها حتليليًّا واخللوص منها إىل نتائجَ؛
لذا على الباحث أن يقوم بفرزها أي أن يقوم بإجراء عمليّة التصنيف ضمن فئاتٍ
على هذه البيانات اخلام.
يشبه األمر حني يرتتّب على أمني متستودعٍ أن يُدخل بضاعةً إىل خمزنه ،إذ يقوم
بفرزها إىل "فئاتٍ" حتسب نوعها ،جودتها ،حجمها ...اخل ،كي يصبح التعامل معها
ممكنًا وسهلًا.
يوجد طريقان أمام الباحث ملعاجلة البيانات اخلام؛ إمّا أن صحدّد فئاتٍ أوّليّ ًة قبل
البدء بتحليل هذه البيانات (ويف هذه احلال يكون قد اتّبع الطريقة االستنتاجيّة) أو
أن صحلّل البيانات من غري حتديدٍ متسبقٍ للفئات؛ حيث يقرأ البيانات وخيلق فئاته
خالل عمليّة القراءة والتحليل ،حتى مي َّر على مجيع البيانات ،فيكون قد صنّفها
مجيعًا ضمن فئاتٍ (ويف هذه احلال يكون قد اتّبع املتسار االستقرائيّ).
جيب التنويه إىل أنَّ عمليّة التصنيف حموريّةٌ جدًّا يف البحث الكيفيّ ،ليس فقط
ألنّه من الصعب التعامل مع البيانات اخلام دون تصنيفها ،بل ألنّ الباحث يف البحث
134

مقدمة يف مناهج البحث العلمي االجتماعي

الكيفيّ عليه أن يربهن على موضوعيّته يف إجرائه لتحليله وخلوصه لنتائجه ،وهذا
ما تعزّزه عمليّة التصنيف؛ لذا جيب على الباحث أن ينقد فئاته اليت شكّلها يف املرّة
األوىل ،وقد يضيف فئةً أو صحذف أخرى ،وقد يعيد تعريف بعضها حتى صحصل على
فئاتٍ واضحةٍ جامعةٍ مانعةٍ ،حتقّق املعايري اليت تكلّمنا عنها يف الفصل الثاني.
وغالبًا ال تكون الفئات دقيقة الضبط منذ املرّة األوىل.
يف حال كانت البيانات كثريةً جدًّا ،لن يكون اقتصاديًّا أن يقوم الباحث بقراءتها
مجيعًا (ملا حتتاجه من وقتٍ وجهدٍ) ،لذا يكتفي بقراءة بعضها وحتديد فئاته بناءً
عليها ،ثم يطبّق هذه الفئات على مجيع البيانات احملصّلة.
إذًا بعد حتديد الفئات ،ينتقل الباحث إىل مرحلة وضع البيانات حتت فئاتها املناسبة
هلا ،وإلجراء ذلك ميكن أن يقوم بتصميم دليلٍ يتسهّل هذه العمليّة .حيث يتسمُ كلَّ
فئةٍ من الفئات برقمٍ يدلُّ عليها ،ثم يكتفي بوضع هذا الرقم قرب البيانات اليت
خيصّها ،ممّا يتسهّل عمليّة تصنيف هذه البيانات بتسرعةٍ ،وهناك برامجُ حاسوبيّةٌ
حديثةٌ قادرةٌ على إجراء هذه العمليّة على حجمٍ كبريٍ من البيانات النصّ ّية بتسرعة.
ٍّ مناسبٍ،
ويتطلّب تصميم هذا الدليل  Indexأن يتمَّ ترتيبُ الفئات بشكلٍ هرمي
(ال نقصد بالرتتيب اهلرميّ ترتيبًا من األكثر جتريدًا إىل األقلّ جتريدًا ،وإنّما ترتيبًا
تصنيفيًّا؛ حبيث نضع مثلًا الفئات اليت ختصُّ موضوعًا معيّ ًنا فوق بعضها مباشرة،
ثم الفئات اليت ختصُّ موضوعًا آخر وهكذا).
ويف نهاية هذه العمليّة ستكون البيانات مجيعًا قد أصبحت مصنّف ًة يف فئاتٍ ،وكلّ
فئةٍ هلا موقعها املعروف واحملدّد يف الدليل بالنتسبة إىل باقي الفئات.
خالل هذه العمليّة ،على الباحث أن يضع يف ذهنه اعتبارين:
األول :أن يصرّح عن متسار التحليل الذي اعتمده يف بناء هذه الفئات ،ومن
االعتبار ّ
مثّة أن يعرّف كلَّ فئةٍ من هذه الفئات تعريفًا دقيقًا ويذكر مربّراته الختيار هذه
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الفئات دون غريها (إذ إنَّ هناك إمكانيّ ًة واسعةً لتصميم عد ٍد غري منتهٍ من الفئات).
ي باحثٍ آخر
االعتبار الثاني :هو ما يتعلّق باملوضوعيّة والثبات ،وهذا يعين أ ّن أ َّ
يأخذ تعريف باحثنا لفئاته ،ويقوم بدراسة هذه البيانات اليت قام باحثنا بتجميعها،
فإنّ البيانات املوضوعة حتت الفئات لدى كال الباحثني جيب أن تكون متطابقةً
بدرجةٍ كبريةٍ جدًّا ،أي بدرجةٍ ال تؤثّر على نتائج البحث .وللتأكّد من الثبات قد
يطلب الباحث من باحثٍ آخر أن جيري عمليّة التصنيف كي يتأكّد من دقّة تعريفه
للفئات.
(قد) يقوم الباحث ببناء األنواع  Typologyوالنوع هو :الفئة إضافةً إىل أبعادها.
كيفي يتطلّب هذه اخلطوة ،لكن بعض البيانات
ٍّ
ليس من الضروريِّ أنَّ كلَّ حبثٍ
تدفع الباحث حنو هذا االجتاه .ويكون بناء األنواع كالتالي:
بعد أن صحدّد الباحث الفئات ،يالحظ أنّ هناك ترتيبًا معيّ ًنا تظهره البيانات املصنّفة
حتت فئةٍ معيّنة.

ً
مثل:
فئة الحب (الحب الذي يبديه شابٌّ لفتاة) ،يجد الباحث أنه من الممكن أن يستخلص
ترتيبا من البيانات التي حصل عليها ،كأن تكون من قبيل:
أنا مستعدٌّ للموت من أجلها ،أحبها جدًّا ،من الممكن االستغناء عنها إذا رفضت
عائلتها  ...الخ .فيقرر أن يصمم أبعادا لهذه الفئة :حبٌّ شديد ،حبٌّ متوسط ،حبٌّ
منخفض .والمعايير التي تتطلبها الفئة ،تتطلبها األبعاد كذلك (راجع الفصل الثاني)،
فيجب أن تكون األبعاد جامعة مانعة واضحة.
هذه الفئات مع أبعادها ندعوها باألنواع ،وهي –كما يظهر– متنح البحث قدرةً
أكرب على التحليل الدقيق.
من ناحيةٍ أخرى يفضّل أن ينتقل الباحث –استقرائيًّا– إىل إنتاج فئاتٍ ذات جتريدٍ
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أعلى من جمموعةٍ من الفئات أو األنواع اليت تتسمُ بياناته؛ وهذه العمليّة هي عمليّةٌ
نظريّةٌ حبتة ،تهدف إىل إضفاء قدرة تعميمٍ أكرب على البحث ،حبيث ال يظلُّ
مقتصرًا على املفردات اليت تناوهلا وحتسب ،وكذلك تهدف إىل تطوير إطارٍ نظري
ٍّ

ٍّ ملشكلة البحث.
تفتسريي

كيفيّة إجراء البرهان (أو التحليل والخلوص للنتائج):
إنَّ عمليّة التحليل اليت سيقوم بها الباحث تكتتسب هيكلها العامّ ،بعد أن يضع
البيانات ضمن الفئات أو األنواع املالئمة هلا؛ حيث يصبح املطلوب من الباحث اآلن
أن يتعامل مع بضعة "مفاهيم" أكثر جتريدًا من البيانات املفردة ،بدلًا من أن يتعامل

كم كبريٍ من هذه املفردات .قلنا إنّ الدليل الذي يصمّمه الباحث صحتوي ترتيبًا
ٍّ
مع
للفئات ،وبالتالي ميكن للباحث بتسهولةٍ أن يكشف كيف تُنسج الفئات (المفاهيم)
مع بعضها عبر البيانات كلّها .إنَّ هذا النتسيج املكتشف هو اخلطوة اجلوهر ّية
التالية بعد صناعة الفئات /األنواع .ميكن للباحث أن يلحظ أنّ أحد األبعاد أو
الفئات تتكرّر قرب فئةٍ أخرى ،ما يعين أنّ هذا التكرار يؤشّر على أهميّة هذه
ٍّ كيفي
ٍّ
الفئة أو البعد املكرّر يف تفتسري فئةٍ أخرى؛ وهذه األهميّة هي من نوعٍ حتليلي

ٍّ طبعًا (:)83
ال كمّي
بعد ذلك يقوم الباحث بطرح حتليالته يف صيغتها النهائيّة ،وذلك بعد اكتشاف
النتسيج أو عالقات البيانات القائمة بني بعضها ،وتتمُّ عمليّة التحليل أي بناء
االستنتاجات على:
أ – استخدام املنطق يف حتليل هذه البيانات.
ب – استخدام األطر التفتسرييّة النظريّة يف التحليل.
83- Ritchie, Jane & Lewis, Jane (Editors), Qualitative research practice, Ibid.
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ج – تفتسري البيانات مبفاهيمَ متستخلصةٍ منها مباشرةً ،كأن يتستخدم الباحث
إحدى الفئات كي يفتسّ َر بها فئاتٍ أخرى.
ء – استخدام احلسِّ العامِّ  Common senseيف التحليل واخللوص إىل النتائج.
ٍّ ،يكون قادرًا على تفتسري
هذه العمليّات تنتهي ببناء الباحث لنموذجٍ تفتسريي
الظاهرة اليت يعاجلها البحث وصحاول اقرتاح حلولٍ بصددها.

إمكانيّة التعميم في األبحاث الكيفيّة:
يرفض بعض الباحثني قدرة البحث الكيفيّ على تعميم النتائج اليت يصل إليها ،يف
حني يرى آخرون أنَّ هذا ممكنٌ ،لكنّه منوطٌ بدرجة التجريد اليت أقامها الباحث
يف بنائه لفئاته ،ويف درجة ثبات حتليله.
وكذلك هناك باحثون يرون أنَّ البحثَ الكيفيَّ ال ميكن أن يكون ثابتًا ،أل ّنه
متأثّرٌ بشخصيّة الباحث ال حمال ،وبتفاعله مع موادِّ حبثه وبياناته اليت جيمعها .هلذا
يفضّل بعض الباحثني استخدام مصطلح التأكيديّة  confirmabilityبدلًا من
الثبات  reliabilityأي إنَّ النموذج التفتسرييَّ الذي أنتجه الباحث قادرٌ على حتليل
وتفتسري ظواهرَ مشابهةٍ غري مطابقةٍ بشكلٍ كاملٍ للظاهرة اليت درسها الباحث
حني بنائه (أو صياغته) هلذا النموذج.
ورغم اختالف الباحثني حول إمكانيّة التعميم يف األحباث الكيفيّة ،فإنَّ هناك
جمموعةً من اإلجراءات على الباحث القيام بها واليت قد تزيد من درجة القابليّة
ٍّ إىل تعميم اإلطار النظريّ
للتعميم (علمًا أنَّ التعميم هنا يهدف بشكلٍ أساسي
كإطارٍ مفتسِّ ٍر حلاالتٍ أخرى مشابهةٍ):
أ – أن يثبت الباحث أنّه قام بتحليل مجيع البيانات اليت مجعها ،ومل يهمل منها ما
بدا له أنّها قد تهدّد اإلطار التفتسرييّ احملتمل للبيانات.
ب – أن يثبت الباحث أنّه اختار عيّنةً متلك خواصَّ متنوّع ًة غري متحيّزة.
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ربرات كلِّ خطوةٍ
ج – أن يكشف خطواته التحليليّة منذ بداية البحث إىل نهايته وم ّ
يقوم بها ،والتعريفات واالفرتاضات والفئات وكيفيّة استنتاج القضايا والنتائج.
ء – أن يثبت أنَّ البحثَ ميتلك درجةً جيّدةً من الثبات ،من خالل حتليل البيانات
ذاتها من قِبل أكثر من باحثٍ.
هـ  -أن يقوم باستخدام مفاهيمَ جمرّدةٍ تصف الفئات ،ألنّ املفردات الضيّقة ال
ميكن تعميمها بديهيًّا.
ٍّ من البيانات اليت صمّم لتفتسريها مبدئيًّا؛
و – أن خيترب منوذجه التفتسرييّ على كل
أي تلك اليت تدخل ضمنه ،وكذلك على ذلك النوع من البيانات اليت:
 – 1إمّا يعجز النموذج عن تفتسريها رغم أنّها من املفرتض أن تكون داخلةً ضمنه،
وهذا يعين أنّ الباحث يدرك أوجه نقص النموذج.
 – 2أو يتستبعدها النموذج تعريفيًّا (أي وفق ما هو معرّفٌ به) ويثبت الباحث أنّه فعلًا
يتستبعد تلك البيانات وال يقدر على تفتسريها.
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الصدق والثبات
الفقرة األخرية يف هذا الكتاب تهدف إىل عرض الطريقة اليت نقيّم بها األداة اليت
نتستخدمها جلمع البيانات وقياسها.

الصدق Validity
يعين أنّ األداة اليت نتستخدمها لقياس املتغيّر (س) تقيس املتغيّر (س) فعلًا ال متغيّ ًرا
آخر.
وللتحقّق من صدق األداة ،جيب على الباحث أن يعرضها على جمموعةٍ من اخلرباء
كي يقوموا بتقييمها ،واقرتاح التعديالت عليها.
يتعلّق الصدق كذلك بالبنية النظريّة ،وهنا يربز التتساؤل التالي :هل املؤشّرات
واألسئلة اليت وضعها الباحث يف أدواته منبثقةٌ من نظريّ ٍة معيّنةٍ ،ومتناسقةٍ منطقيًّا
أم ال؟ إذ جيب أن تكون كلُّ مفرد ٍة من املقياس (كلّ سؤال) مشت ّقةً من نظريّ ٍة
معيّنةٍ ،واليت بدورها تعطيه مربّره املنطقيّ ،حتى ولو بدا املؤشّر أو التسؤال أ ّنه
بديهيٌّ للباحث؛ إذًا ،ال ميكن للباحث أن يعتمد أيّ مؤشّرٍ أو مقياسٍ إذا مل تكن
هناك نظريّةٌ تدعمه.

الثبات(Reliability )84
يتكوّن الثبات من مفهومني:
 -1االستقرار  :Stabilityأي إذا أعاد الباحثُ تطبيق أدواته مرّ ًة ثانيةً يف الشروط
نفتسها ،من قبل الباحث نفتسه على املتستبني نفتسه شخصيًّا ،فإنَّ النتائج ستكون
84-. Kothari, C.R, research methodology, Ibid P75.
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نفتسها أو قريبةً جدًّا من النتائج األوىل.
 -2المساواة  :Equivalenceأي مقدار االختالف يف النتائج حني استخدام األداة
نفتسها يف الشروط نفتسها ،لكن من قبل باحثٍ آخر وعلى متستبينني خمتلفني عمّن
جرى عليهم القياس أوّل مرّة.
صحب أن تكون األخطاء يف احلدِّ األدنى ،وطبعًا هناك معادلةٌ رياضيّةٌ حلتساب املدى
املقبول من اخلطأ.
بقي أن نقول :إنّ األداة اليت حتقّق الصدق حتقّق الثبات دائمًا ،لكنَّ األداة اليت
كد
حتقّق الثبات ال تؤدّي بالضرورة إىل حت ّقق الصدق .ومع هذا ال يكفي أن نتأ ّ
من صدق األداة ،بل جيب التأكّد من ثباتها ألنّه يصعب البتُّ القطعيُّ يف صدق
األداة.
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