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جامعة جياللي ليابس سيدي بمعباس 
كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية 

قسـ العمـو االجتماعية 

 

. 2020/2021:السنة الجامعية. تنظيـ و عمؿ: تخصص. 1ماستر: المستوى

 .سميماني سميماف. أ. السداسي الثاني

  نتناوؿ في ىذا المقياس الخطة المنيجية الشاممة التي تتطمبيا البحوث في العمـو 
عمى الطالب أف يعمـ ، وىو مقبؿ عمى .  االجتماعية عامة و في عمـ االجتماع خاصة

إعداد مذكرة التخرج ، أف االلتزاـ بالقواعد و الضوابط المنيجية إنما ىو موقؼ مسؤوؿ 
يتحتـ ىذا الموقؼ عمى الطالب و عمى كؿ باحث، ألف . يتبناه إزاء الظاىرة المدروسة

الظواىر، في العادة، ال تريد الكشؼ عف حقيقتيا إال باستنطاقيا في سياؽ منيجية 
فإذا ُعمـ أف الظواىر الطبيعة تخادع و تبدو في وصؼ غير وصفيا الحقيقي . صارمة
ظمت البشرية تعتقد أف الشمس تدور حوؿ األرض، و ىو ما يبدو في الظاىر،  )الواقعي

 الكـ مف فيزياءو ما يحدث اآلف في . حتى جاء عمماء الفمؾ و أثبتوا العكس تماما
، فإف (...اكتشافات صادمة خاصة ظاىرة التشابؾ الكمي و نتػائج تجربة الشؽ المزدوج

 .الظواىر اإلنسانية و االجتماعية أكثر خداعا و أشد تعقيدا

  مف ىذا المنطمؽ وجب عمى الطالب أف يكوف ممما بجوانب المنيجية عموما، كما يمزمو 
أف يطمع عمى مختمؼ المناىج ذات الصمة بالبحوث االجتماعية، الكمية منيا و الكيفية، 

 أف يكوف عمى دراية جب عمى الطمبفي الوقت ذاتو، ي.. االستقرائية و االستنباطية
ببعض التقنيات المتعػمقػػػػة بػػجمع المعطػػػػيات الخاصة باختبػػار الفػػرضيػػػات كتػػقنيػػػة 
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إضافة إلى التمرس .. المػػالحػػظػػػة و االسػػتمػػػارة و المقابمة و تحميؿ الخطاب أو المحتوى
. عمى استخراج مختمؼ العينات بنوعييا االحتمالية و غير االحتمالية

  ىذا و عمى الطالب أف يتعمـ المبادئ العامة الخاصة ببناء اإلشكاليات و وضع 
مف أجؿ ذلؾ وجب عميو أف يطمع عمى أىـ النظريات في تخصصو لكي . الفرضيات

في ىذا الصدد ال يميؽ . يوظفيا أو يستميـ منيا، ثـ يمـ بوظائفيا في توجيو البحوث عامة
بالطالب الباحث الذي يرغب في تأسيس قاعدة راسخة مف المعارؼ البحثية األصيمة أف 

. ُيعرض عف اإللماـ و لو عمى وجو العمـو بالمبادئ اإلبستمولوجية

  فالمنيجيػػػة إزاء البحوث العػػمميػػة ىي بػػمثػػػابػػة سمػػػوؾ واع وعػػيػػػػا مػػػػزدوجػػػا يػػػحػػيػػط 
. بطبيعة و خصائص موضوع البحث مف جية، كما ىو وعي و إدراؾ لمباحث ذاتو

فالعمـو اإلنسانية عامة و اإلجتماعية خاصة يتحد فييا شخص الباحث و موضوع البحث 
و ىذه ما يجعؿ العمؿ في ىكذا عمـو مشروعا محفوفا بمزالؽ بالغة . في بوتقة واحدة

فبغية تفادي ىذه المحاذير و غيرىا، وجب التمسؾ بمنيجية خاصة تتػػػضافر . الخطورة
 فيػػػيا قواعػػػد اإلبػػػػػػػستػػػمػػػولػػػوجػػػػيػػػػا و المناىج و التقنيات و األساليب  الخبرات 

. ، لمتوصؿ إلى نتائج تصطبغ بالصبغة العممية..و االستشارات

  مف أجؿ اإللماـ بما سبؽ ذكره فقد وضعنا خطة نتناوؿ فييا بشيء مف التفصيؿ مجمؿ 
وقد راعينا . الخطوات الواجب إتباعيا عندما يكوف الطالب الباحث أماـ مشروع بحثي ما

ونحف نعد محاضرات ىذا المقياس، أف تكوف فصوليا شاممة كي تغطي كافة الجوانب 
. الضرورية منو

 األسس: فكاف عنواف األوؿ منيا.   لقد وزعنا مضموف ىذا المقياس عمى ثالثة فصوؿ
و فيو نمقي إطاللة عمى نواح إبستمولوجية و عمى . الفمسفية و المنهجية لمبحث العممي

أما الفصؿ الثاني فقد . شروط عامة يجب عمى الباحث أف يتحمى بيا عمى وجو العمـو
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 و فيو نتناوؿ المعايير التي عمى أساسيا .منهجية البحث العممي في عمم اإلجتماع: كاف
كما يتناوؿ ىذا الفصؿ طرؽ و كيفيات البناء النظري، إلى . يختار الطالب موضوع بحثو

 أخيرا يبحث  .جانب إختيار المناىج المناسبة المتحكمة في السير المنطقي لعممية البحث
نوعيف مف تقنيات البحوث العممية في عمم االجتماع، : الفصؿ الثالث المعنوف ب

التقنيات يتعمؽ األوؿ منيما باألساليب الخاصة باختيار نوع العينات، أما الثاني فيتعمؽ 
. بالتقنيات الخاصة بجمع المعطيات الميدانية ألجؿ اختبار الفرضيات

 

 . األسس الفمسفية و المنهجية في البحوث العممية -1

: تمييد

  الفمسفية المتعمقة بالعمـو عامة، وقفات في جزئو األوؿ بعض اؿمحور  يتناوؿ ىذا اؿ
و نقصد بذلؾ جممة مف التنبييات اإلبستمولوجية التي تخص العمـو كافة دوف التفريؽ بيف 

و نخصص الجزء الثاني منو لإلشارة إلى بعض . العمـو اإلنسانية منيا أو عمـو الطبيعة
المبادئ المنيجية الضرورية التي ينبغي عمى الطالب أف يراعييا و ىو يزاوؿ بحوثو 

. العممية

. األسس الفمسفية في البحوث العممية: 1-1  

البحوث العممية الجديػػرة بيذه الصفػػػػة، وجػػػػب أف يمتـز أصحابيا بقدر معيف مف   
إف الطالب عمى وجو الخصوص، . المعارؼ و المبادئ التي تخص المعرفة العممية ذاتيا

 ذات األصؿ الفمسفي التي تحكـ في البروتوكوالتيجب عميو أف يكوف عمى دراية ببعض 
          .عموميا السير الحثيث نحو الحقيقة، و تمنعو مف الخمط بيف العمـ و االعمـ

 .السمطة العامة لمعموم الحديثة -
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و قد تميزت ىذه . بحموؿ القرف السادس عشر، باتت مرحمة القروف الوسطى في نيايتيا
الفترة بافتراضات و نظريات أقرب ما تكوف إلى تخمينات و مضاربات ال يمكنيا 

فإف وجدت اجتيادات تكتسي بعضا مف . الصمود أماـ التمحيص العقمي أو الواقعي
لكف كمما .. المسحة العممية، فالبد ليا مف تزكية الىوتية مف الكنيسة المييمنة وقتئذ

تقدمنا في مسار عصر النيضة باتجاه عصر األنوار و ما بعده، كمما بدأ صرح جديد 
و مف . ذلؾ ما يسمى بالعمـو الحديثة في مقابؿ العمـو الكالسيكية. مف العمـو يتبمور

. أىـ ما يميز ىذه النوع األوؿ مف العمـو ىو أنيا ذات سمطة عامة

   يقصد بخاصية السمطة العامة لمعمـو الحديثة، تمؾ الميزة التي يجمع عمييا العمماء 
و الباحثوف و ىـ يحاولوف الوقوؼ عمى الحقائؽ العممية لمظواىر و المتمثمة في جممة 
القناعات و التأكيدات و اإلثباتات الناتجة عف الحوارات و النقاشات بيف جماعة مف  

في ىذا السياؽ . المؤىميف العممييف في جو مف الحرية التامة و المساواة و العقالنية
الحداثي المتبمور، فإف كؿ واحد مف جماعػػة الباحثيػػػف يسػػػعى إلى إقػػػنػػػاع اآلخػػريػػػف 

بػػدقػػة و صواب أطروحاتو و قضاياه باالستناد إلى العقالنية و الحجج و البراىيف التي 
إف الحقائؽ التي تنبثؽ عف ىذا السياؽ ال تفرض . يطمئف إلييا صاحب كؿ عقؿ سميـ

ـُ بيا عقوُليـ    1.بالقوة و ال يمكف إجبار اآلخريف باعتناؽ قناعات ال ُتَسمِّ

  فالسمطة العامة باعتبارىا ميزة العمـو الحديثة، قد جاءت لمواجية نوع آخر مف 
يقصد بيذه السمطػػات سطػػوة رجػػاؿ الديف . المعارؼ أال وىي معارؼ السمطات الخاصة

بال موضوعية،  ) و احتكارىـ لما كاف يوصؼ طيمة القروف الوسطى بالعمـ  في أوربػػػػا
لقد كاف الصداـ بيف الفريقيف عنيفا، وظفت فيو السمطة . (..و ال وضعية، و ال تجريب

الدينية ماؿ اإلقطاع و عمـ الالىوت، و قد ذىب ضحيتو عمماء كبار تضييقا و قتال بؿ 
. (كاليمي و جوردانو برونو )و حتى حرقا 

                                                           
1
 - François Dépelteau. La démarche dune recherche en sciences  humaines. Les presses de l’université 

Laval. 7em tirage. Canada. 2011. p. 34.   
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 .سمطة الحتمية في العموم الحديثة -

 ما كاف لمعمـو الحديثة أف تتأسس ليا قواعد ثابتة و مستقرة لوال تميزىا و اعتمادىا 
و ىذه األخيرة مذىب يعتبر بأنو ما مف حادثة إال و ليا سبب . عمى خاصية الحتمية

مف أجؿ ذلؾ يتحدث . يمكننا مف أف نقؼ عميو انطالقا مف القوانيف الكونية العامة
الحتمية اآللية الرتباط ذالؾ بمفيـو السببية المستعممة في اآللية : األخصائيوف عما يسمى

و ..  أف الحتمية ىي بمثابة مبدأ عقمي كافيبورديوفي ىذا السياؽ يرى .. التقميدية لمفزياء
 - ف إذ - فيدؼ النشاط العممي ىو .. ال شيء مما ىو كائف مجرد عف أسباب وجوده

 1.تعقؿ ما ىو كائف
  فمبدأ الحتمية يسمح لمباحثيف و العمماء بتكويف ثقة في تكرار الظواىر المدروسة إذا   

و اعتمادا عمى ذلؾ، يوفر ىذا المبدأ . توفرت ليا أسبابيا بدوف اعتبار لزماف أو مكاف
فرصة لمبحوث التجريبية بغية التأكد مف العالقات التي تربط بينيا، كما يوفر إمكانية 

لذلؾ يرى البعض . التنبؤات بحدوث الظواىر إذا ما اجتمعت ليا أسبيا و توفرت شروطيا
بموجبو، كؿ األحداث  (إبستمولوجي  )بأف الحتمية في العمـو الحديثة ىي مذىب فمسفي

في الكوف، وبخاصة األفعاؿ اإلنسانية، تكوف مرتبطة في ما بينيا بحيػػػث تبدو عػػػمػػػػػى 
يمكننا دائما، وفؽ – و الحالة ىذه – و عميو فإنو ..  نحو آخر نػػحػػػو ما و ليس عمى

مناىج عقالنية، أف نحسب و نتوقع تنبؤات ميما كانت بدرجة دقة حاسمة، إذا ما توفرت 
  2.لنا الشروط الضرورية

بيذه السمة المطردة التي تتميز بيا الظواىر، يمكف لمباحثيف أف يعمموا القوانيف أو  
ثـ إف الحتمية التي تحكـ الظواىر تسمح لمعمماء، بعد . االنػػػتػػظامات التي يتوصموف إلييا

. ( volonté de pouvoir )إرادة التحكـ : ذلؾ ، أف يبسطوا ما يسميو األخصائيوف ب

                                                           
1
 - Yves Alpe et al. Lexique de la sociologie.4eme ed. Dalloz . Paris.2013.p.95. 

2
 - Gilles Ferréol et al. Dictionnaire de sociologie.4eme ed. Edition Mehdi. Tizi-ouzou. 2013.p.72.  
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ذلؾ بأف االشتغاؿ بالعمـ ال يكوف مف أجؿ العمـ و حسب، و إنما يكوف أيضا قصد 
التحكـ في الظواىر ما أمكف أو عمى األقؿ مراقبتيا بغية تجنب أضرارىا أو االستفادة مف 

ـَ َأْي تػػنػػػبػػأ، و تػػنػػبػػػأ َأْي : مػػػف أجػػػؿ ذلؾ يقػػػوؿ ىؤالء األخصائػػػيػػػػػوف أنػػػفسػػيػػػـ.. مزاياىا َعمػِػ
تجدر اإلشارة في . ( ( savoir c’est prévoir et prévoir c’est pouvoir َتحػػَػكػػَػـَ 

األخير إلى أف سمة الحتمية المميزة لمظواىر الطبيعية و اإلنسانية عمى حد سواء، تساعد 
. عمى إقرار مبدئ الموضوعية الضروري لشمولية العمـو

: المساعي البحثية الكبرى في العموم الحديثة  :1-2

نتحدث في ىذا العنصر عف المناىج الكبرى التي أقرتيا الفمسفة عامة و اإلبستمولوجيا 
خاصة، و التي تكوف موردا أو مصدرا موثوقػػػا ُيػػػنتػػج المػػعػػػرفػػة و العمـ عمى وجو 

.  االستقراء، االستنباط و المنهج الفرضي اإلستنتاجي :و نعني بيذه المناىج. الخصوص

. االستقرائي (أو المسعى)المنيج  •  

المسعى االستقرائي ىو ذلؾ المنيج أو الخطة التي يعتمدىا الباحثوف عند التأسيس 
تقضي ىذه الخطة أف يتمكف الباحث مف بموغ المعارؼ العممية المتعمقة بالواقع . لمعمـ

المدروس عف طريؽ العمؿ االمبريقي المؤسس بدوره عمى ما يتمقاه ىذا الباحث مف 
ىي استنتاج حقائؽ عامة انطالقا مف  إف الفكرة األساسية لممنيج االستقرائي. حواسو

يؤكد ىذا المنيج عمى المعاينة الميدانية و المالحظة . تجارب خاصة مضبوطة و منتظمة
الشاممة لكؿ الوقائع الممكنة باستعماؿ كافة الحواس الخمسة مف أجؿ التوصؿ في النياية 

أو صياغة نظريات أو  إلى استنتاجات عامة سواء أكانت بمورة مفاىيـ أو تحديد فرضيات
.. قوانيف

، ال تأتي مف خياؿ الباحث و ال مف ..إف ىذه المفاىيـ و الفرضيات أو النظريات
مضارباتو الفكرية، و إنما يصدر ذلؾ حصرا مف التجارب و المالحظات المستفيضة التي 
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يرى القائموف بالمسعى االستقرائي بأنو كمما زاد عدد التجارب أو . تؤكد الشيء نفسو
المشاىدات و مع ذلؾ تصمد االستنتاجات، كمما كنا بصدد االقتراب مف تحقيؽ معرفة 

لذلؾ ُيشترط في ىذا النوع مف المناىج اإلكثار مف المالحظات، وال ينبغي . عممية وشيكة
. صدار النتائجإللمباحث االكتفاء ببضعة منيا و التسرع فييا 

يمثؿ أخصائيو المنيجية حيف يريدوف توضيح ىذا الشرط، بقوليـ أف الباحث إذا أراد أف 
يعرؼ كؿ ما يتعمؽ بالغرباف و أراد أف ينتيج في ذلؾ المسعى االستقرائي، فإنو يكوف 

فإف سمحت لو . مضطرا إلى إجراء مالحظات واسعة تخص ىذه الطيور السوداء
الظروؼ، فإنو يقـو بمالحظة جميع ىذه الطيور السوداء، و إال فال أقؿ مف أف يالحظ 

و ال ينبغي أف يفوتو تسجيؿ كؿ المالحظات ذات الصمة . العدد األكبر الممكف منيا
بموضوع بحثو، مركزا في الوقت نفسو عمى الممحوظات المتكررة أو المتشابية أو 

ىذه الطيور سوداء، ليا جناحاف، تطير في اليواء، ليا  )التقاطعات أو مؤشرات السببية
بعد مالحظات مستفيضة، يمكف لمباحث أف يخمص إلى استنتاجات . (..قائمتاف، منقار

الغرباف سود، الغرباف تطير، الغرباف : عامة التي تتحوؿ إلى معرفة إمبريقية مثؿ
  1...قمامة

 المنهج االستقرائي

  (الذي ساد بيف االمبريقييف اإلنجميز )                          

                                  الباحث يطرح سؤاال 

 (لماذا بعض الطيور تطير؟)                              

           دوف أفكار مسبقة، يشرع في مالحظات متعددة لحاالت خاصة 

                                                           
1
 - François Dépelteau. Op. cit. p.56. 
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مئات، بؿ حتى آالؼ مف الحيوانات الطائرة و غير الطائرة تخضع لممالحظة )
 (المنتظمة

 

المالحظ -  بسبب كثرة المالحظات، تتكرس تكرارات و انتظامات في فكر الباحث

 (الحيوانات ذات األجنحة تطير، و األخرى ال تطير)              

 

 (..فرضيات،نظريات،قوانيف)               تشكيؿ بيانات عامة

 (األجنحة تسمح لمحيوانات بطيراف)                   

 :االستنباطي (أو المسعى )المنيج •

   ىو ذلؾ المنيج الذي يشؾ أصحابو في ما تمدنا بو حواسنا الخمسة عما يجري في 
و يبرر القائموف بيذا المنيج موقفيـ أف التجربة قد أثبتت أف تمؾ . العػػالػػػػػػػـ الخارجي

ويمثموف لذلؾ بما يشاىده المالحظ أثناء . الحواس تشعرنا أحيانا بوقائع ال حقيقة ليا
حدوث ظاىرة السراب، أو أف يسمع اإلنساف صوتا فينسبو لشخص ثـ يظير أنو 

.. آلخر

  استنادا عمى ما تقدـ، يعرفو البعض بأنو عممية تشكيؿ قضيا معينة اعتمادا عمى 
فمثال، عمى أساس مسممات . مسممات أو فرضيات، في إطار مف االستدالؿ المنطقي

، يمكف استنتاج تفسيرات (التي ُتعد بمثابة بديييات عقمية ال حسية )الفردانية المنيجية 
  1.لبعض الخيارات أو بعض الخيارات االنتخابية

                                                           
1
 -Yves Alpe. Op.cit.p.84. 
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حيث يرى بأنو . المؤسس الفعمي ليذا المنيج (1650-1596) روني ديكارتيعتبر     
بالمقابؿ، يوجد لدينا كفاءة . مف الواجب الشؾ فيما نسمع و نرى و نشـ ونممس و نتذوؽ

 :مف أجؿ ىذا المعنى قاؿ عبارتو المشيورة. استنتاجية عالية الموثوقية تتولد عف العقؿ
فحسب ىذا المسعى الديكارتي، فإف التأكد مف وجودنا و ما ". أنا أفكر إذف فأنا موجود" 

فالفكر ىو الجدير بالثقة و ىو المؤىؿ ليعطينا صورة . يتعمؽ بو منوط بالفكر وحده
.  صحيحة عما يجري في واقعنا

أف البداية تكوف مف الحدس أو البديية ديكارت   ففي شروحاتو لممنيج االستنباطي، يرى 
ال أقصد بالحدس تمؾ :" وىي عبارة عف مسممة معرفية ال تقبؿ الدحض و في ىذا يقوؿ

الثقة المترددة الحائرة التي تمدنا بيا الحواس أو الحكـ الموىـو لخياؿ رديء التركيب، 
الخالص و المنتبو في ُيسر تاـ  (العقؿ )ولكف نقصد بو ذلؾ المفيـو الذي يشكمو الذكاء

مسممة أو حدس " أنا أفكر" ؼ.." . و سمو بما ال يدع مجاال لمشؾ مطمقا فيما نفيمو
ذلؾ ألني إذا كنت أشؾ في أني أفكر، فألنني . ألنيا معرفة مؤكدة و غير قابمة لمنقاش

   1".أفكر

 أنا أفكر: كننا استنتاج تأكيداتـ  فاعتمادا عمى الحدس الذي ما ىو إلى مقدمة، ي
 فأنا، ىنا، انطمقت مف مقدمة موثوؽ بيا . (النتيجة )أنا موجود: أستنتج منيا (حدس )

ىذه الدرجة مف الوثوقية ال يمكننا الحصوؿ عمييا . و وصمت إلى نتيجة ال تقبؿ الدحض
. مف المسعى االستقرائي

 .األسس المنهجية في البحث العممي: 1-3
يرى عمماء المنيجية أف الصفة العممية التي ينشدىا الباحثوف، ال ترجع باألساس إلى 
مواضيع المطروقة ميما كانت قيمتيا و جديتيا، بقدر ما تعود إلى الصرامة المنيجية 

ىكذا يغدو العمـ مرتبطا بجممة مف البروتوكوالت التي . المسمطة عمى تمؾ المواضيع
                                                           
1
 - François Dépelteau, Op.cit , p.61. 
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 ما ىي إال مجموعة مف الخطوات المدروسة و التي مف شأنيا إحكاـ العقؿ 
فما ىي أىـ تمؾ األسس التي يجب عمى كؿ . و عصمتو مف االنزالقات االعممية
 باحث أف يأخذىا بعف العتبار؟ 

 :التحمي بالموضوعية -    

تعتبر الموضوعية في إقامة صرح العمـو العنصر األكثر أىمية و األس الذي يبنى 
ففي التقميد الوضعي، فإف الموضوعية ترتكز عمى نبذ األفكار . عميو ىذا الصرح

 فالموضوعية في العمـو ىي مقدرة الباحث 1.القبمية و االنقياد لحكـ الوقائع وحده
عمى الفصؿ بيف مشاعره و ميوالتو و كؿ ما مف شأنو أف يضفي الطابع الشخصي 

إف ىذا الموقؼ . العاطفي عمى بحثو، و بيف الوقائع المدروسة كما ىي في الواقع
يتبايف تباينا كبيرا بيف ما إذا كنا بصدد دراسة العمـو اإلنسانية االجتماعية أو كننا 

 فااللتزاـ بالموضوعية في الصنؼ األوؿ متاح . بصدد دراسة عمـو الطبيعة
و ميسور، بينما في النوع الثاني صعب و خفي، ذلؾ ألف الباحث في ىذا الصنؼ 

 . مف العمـو يعتبر في الوقت ذاتو مبحوثا
 :التحمي بالشك اإليجابي-

فالشؾ السمبي ىو تمؾ الريبة التي تسيطر عمى . سمبي و إيجابي: إف الشؾ نوعاف
الباحث و تجعمو ال يطمئف ألي جيود أو افتراضات أو نتائج ميما كانت درجة 

بتالي يصير محروما مف ذلؾ التراكـ العممي و مف االستفادة منو، فتضيؽ . عمميتيا
أما الشؾ اإليجابي فيو عدـ التسميـ األعمى . آفاقو و ينحصر مجاؿ البحث أمامو

 لما تعرضو عمينا خبراتنا و تجاربنا اليومية مف حس مشترؾ أو أحكاـ مسبقة 
 .و التعامؿ مع ذلؾ كمو بفكر ناقد و متيقظ

                                                           
1
 - Alain Beitone et al ,science sociales, Paris, 4

eme
ed,2004,p.13  
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في ىذا الصدد يرى موريس أنجرس أف الباحث يجب عميو أف يعمؿ دائما عمى 
أف يكوف متحررا فكريا، و ىذا التحرر ال يمكف أف يتجسد سوى في المساءالت التي 

بمعنى آخر ىو االعتراؼ بما أثبتو العمـ . تتأسس ىي األخرى عمى الشؾ اإليجابي
وفؽ المناىج المعتبرة لدى المجتمع العممي، لكف في الوقت ذاتو ال يكوف لزاما عمى 

إف الحقائؽ . 1الباحث أف يأخذ تمؾ اإلثباتات عمى أنيا نيائية و غير قابمة لمنقد
العممية ال تتصؼ بالضرورة بالديمومة بؿ ُتالحؽ دائما بالتساؤالت مف أجؿ تخطئتيا 

 في مواقفو بوبر كارلأو تعزيزىا ُبغية السير ِبيا نحو التدقيؽ، و ىذا ما عمؿ عميو 
 de la science »    «  La science est le:اإلبستمولوجية إذ يرى 

devenir  
بمعنى أنو ال يمكف لمعمـ أف يصؿ يوما إلى حقائؽ منتيية و نيائية ال مجاؿ 

 .لمناقشتيا
 

 :اإلحاطة بالفروقات بين العموم االجتماعية و عموم الطبيعة - 
مف خالؿ تتبع حركة العمـ، يبدو أف أوؿ ما أثار حفيظة اإلنساف عامة و العمماء 

يعود ذلؾ إلى ما كانت تشكمو تمؾ األحداث مف . خاصة ىي الظواىر الطبيعية
استغراب و انبيار مف جية وضغط و تيديد مباشر لمحياة اإلنسانية مف جية 

 بعد أف ترسخت قواعدىا ومناىجيا و أسفرت عف تراكـ عممي كبير . أخرى
و تعقدت حياة األمـ و الشعوب، ُدِفع العمماء و الباحثوف إلى التفكير في ظواىر 

 .مف جنس آخر ىي العمـو االجتماعية
يتعمؽ ىذا . لقد أسست عمـو الطبيعة عالما معرفيا غاية في االنضباط و المثالية

الفيزياء و الكيمياء : النوع مف المعارؼ بالمواضيع التي ال يد لإلنساف فييا مف مثؿ

                                                           
1
 -Maurice Angrers. Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines. Casbah edition.Alger.2015.  

p :27 
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ُتسمى أحيانا عمـو الطبيعة و أحيانا أخرى بالعمـو الدقيقة أو الصمبة .. و البيولوجيا
ىذه العمـو تسيؿ فييا المواقؼ الموضوعية الالزمة لمنتائج الدقيقة . أو الخالصة

 .و عموما تتعمؽ ىذه العمـو بما ىو مادي. البانية لصرح العمـ
مف جية أخرى ُاْعتُِبر اإلنساف و ما ُيحدثو مف ظواىر، مواضيع لدراسات ليا 

اليدؼ المتوخى مف ذلؾ ىو معرفة و فيـ األشخاص و ما يقوموف بو . طابع عممي
مما ينبغي اإلشارة إليو ىنا ىو أف العمـو اإلنسانية و االجتماعية عموما . مف أفعاؿ

 فخالفا لظواىر الطبيعة الثابتة و التي ال تتأثر بالزماف . ليا نمط سير خاص بيا 
 و المكاف، فإف العمـو اإلنسانية و االجتماعية تتعامؿ مع موجود يفكر و يعي 

ثـ، عند دراسة ىذا اإلنساف يجب استئذانو كما يجب أف . و يتحايؿ و قد يخادع
مف أجؿ ىذه الصعاب و غيرىا كثير، فإف التأسيس . 1يقبؿ التقنية المستعممة إزاءه

لمعمـو اإلنسانية ُيالقي لحد اآلف عوائؽ جمة تحوؿ دوف بمورة نظريات تحوز قبوؿ 
 .المجتمعات العممية قاطبة كما ىو الحاؿ بالنسبة عمـو الطبيعة

  

 :منهجية البحث العممي في عمم االجتماع- 2

 :تمييد

نخصص ىذا المحور لعرض مختمؼ المراحؿ المنيجية التي تتعمؽ ببناء موضوعات 
و ذلؾ بدءا بانتقاء construction de l’objet de recherche ).  )البحوث العممية 

تمؾ المواضيع و المعايير المعتمدة في ذلؾ وصوال إلى عرض لممناىج المستعممة، مرورا 
 .بالتنظير لممواضيع المطروقة

 :اختيار موضوعات البحث و طريقة تدقيقها: 2-1

                                                           
1
 -Ibid. p.49. 
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عادة ما يقع الطمبة، بؿ حتى الباحثوف المبتدئوف، في حيرة مقمقة عند اعتزاميـ اختيار 
قمة المطالعة لدى : و منشأ ذلؾ بحسب تجربتنا المتواضعة ىو أوال. مواضيع لمبحث

 إف اإلقباؿ عمى قراءة الكتب المتخصصة عامة و االطالع عمى التقارير . الطمبة
إف : ثانيا. و المقاالت العممية خاصة، مف شأنيا شحذ الفكر و رفع اليمة عند الطالب

مواصمة ىذا النوع مف القراءات ينتج عنو تكوف ممكة المالحظة المتعمقة بالظواىر التي ال 
يفترض في المتخصص في عمـ االجتماع . يراىا إال المدمنوف عمى ىذا الفعؿ الضروري

إف . أف يكوف قادرا و متمكنا مف المالحظة الدقيقة بؿ متمكنا مف رؤية ما ال يراه اآلخروف
المزاوجة بيف القراءات األدبية و المالحظات الميدانية يؤسس عند الطالب ميزة التفتح 
   1.الذىني و اليقظة الالزميف الكتشاؼ ظواىر اجتماعية تخفى عمى غير المتخصصيف

 :معايير اختيار المواضيع في البحوث العممية- 

ينبغي عمى الطالب في عمـ االجتماع و ىو يتممس طريقو لالىتداء إلى ظاىرة يريد 
مف جممة تمؾ الشروط أف تكوف . دراستيا، أف يحتـر بعض الشروط الواجبة في ذلؾ

الظاىرة فعال ظاىرة بمعنى أف تكوف حازت شرط االنتشار الذي يحوليا إلى صفة 
بمعنى آخر يجب أف نكوف . الظاىرة، كما يجب فييا أف تكوف حائزة عمى صفة اإلكراه

ثـ يجب في الظاىرة أف تكوف . بصدد دراسة موضع حقيقي و ليس متوىما أو خياليا
قد يبدو ىذا بديييا لبعض الطمبة و ال يحتاج التنبيو عميو، . متصفة بالميزة االجتماعية

غير أنو قد ُعثر لدى عدد مف الطمبة عمى أنيـ يتناولوف ظواىر مف صميـ اختصاص 
يمكننا أف ننبو ىنا أنو بمقدورنا أف نختار ..عمـ النفس أو عمـ السياسية أو عمـ االقتصاد

ذلؾ ما . ظاىرة ذات أصؿ نفسي مثال لكنيا تكوف في الوقت ذاتو قد أخذت بعدا اجتماعيا
فعمو مثال دوركايـ في دراستو لالنتحار، فاإلقداـ عمى عممية مثؿ ىذه عند األفراد تكوف 

                                                           
. 59.ص. 1983. الجزائر. 04.ط. دٌوان المطبوعات الجامعٌة. البحث العلمً مناهجه و تقنٌاته. محمد زٌان عمر: ٌُراجع فً ذلك كتاب- 

1
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 ببواعث نفسية ابتداء، لكنيا إذا حازت صفة االنتشار و اإلكراه صارت ظاىرة اجتماعية 
 .و ُحؽَّ عندئذ لعمـ االجتماع تناوليا

مف جية أخرى، ُيشترط في الظاىرة المختارة مف قبؿ الطمبة أف تكوف موافقة 
لتخصصيـ، إذ ال ُيعقؿ في حؽ المتخصص في عمـ اجتماع تنظيـ و عمؿ مثال، أف 

ذلؾ أف .. يختار ظاىرة مف مجاؿ عمـ اجتماع السياسي أو عمـ اجتماع المعرفة و ىكذا
تاريخ  )الطالب في التخصص األوؿ يكوف قد حصؿ عمى تراكـ معرفي متعمؽ بمجالو

، ليس بالضرورة أف تتناسب مع تخصص (..نشوء التخصص، نظريات، مفاىيـ، تقنيات
في ىذا الصدد ذاتو يجب عمى الطالب العمـ بأف التزامو . آخر ولو كانا متقاربيف

بتخصصو تستدعيو ضرورات أخرى ليس أقميا أف الواقع االجتماعي ما ينفؾ يوميا مف أف 
تتجدد أحداثو ووقائعو بزخـ مطرد و وتيرة متصاعدة، و ذلؾ عمى صعيد الحياة 

مف أجؿ ذلؾ وجب عمى كؿ صاحب تخصص أف يتكفؿ . االجتماعية بجميع أبعادىا
برصد ما ُيستجد مف وقائع و أحداث في ميداف اختصاصو، و ال بأس بعد ذلؾ بأف ينسؽ 

 .مع العمـو األخرى المجاورة

مف ضمف المعايير المطموبة أيضا في اختيار المواضيع عامة، َتَعمُُّؽ رغبة الطالب 
عالقة عممية عاطفية خاصة تربط بيف الطالب  )إف االىتماـ بظاىرة ما ألسباب ذاتية. بيا

عالقة واقعية تفرضيا ظروؼ مستقمة ) و ألسباب أخرى موضوعية (أو الباحث و بحثو
، مف شأنو أف ُيضفي طابعا مف الجدية و التحفيز و التطمع (عف الباحث أو الطالب

ىذا المعيار عادة ما يتجاىمو الطمبة، إذ كثيرا ما نجد . لمآالت البحث و مساراتو و نتائجو
. عددا منيـ يطمب المساعدة مف األساتذة المشرفيف في العثور عمى مواضيع بحث التخرج

فالطالب الجاد في عممو ال ينتظر آخر اآلجاؿ حتى يستيقظ مف غفمتو باحثا عف موضوع 
إف المواضيع المختارة الجادة و التي ُتعقد عمى البحث فييا آماؿ مقبولة . يمرره كيفما اتفؽ
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عمى األقؿ، ىي تمؾ التي يكوف أصحابيا يعيشوف أشواؽ البحث فييا كما تكوف في اآلف 
 .ذاتو حاممة لحيرة عممية و معرفية تحفزىـ لكشؼ خمفياتيا و تجمية خباياىا

 

 

 

 

 

 .مصادر اختيار المواضيع- 

بداية يجب التنبيو عمى بعض الحموالت الداللية لبض األلفاظ المستخدمة في ىذا 
: نقصد بذلؾ لفظ. الباب و التي تشكؿ عادة تشوشا و إرباكا لدى كثير مف الطمبة

 ..موضوع، عنواف، ميداف اىتماـ

أو " Thème:"بالمغة العربية يمكف أف يفيد معنييف بالمغة الفرنسية" موضوع"إف لفظ 
"Objet ." فالظاىرة التي يبحث فييا الطمب أو الباحث عموما ُتسمى موضوعا

" Objet"أما . و في الوقت عينو ىي ميداف اىتمامو عمى وجو العمـو" Thème"بمعنى
الذي يعني الموضوع أيضا بالمغة العربية، فُيقصد بو بالمغة الفرنسية الموضوع بعد أف 

 1.يكوف قد بني بناء نظريا و ميدانيا متكامال

ُيَعدُِّد موريس أنجرس في كتابو المشار إليو أعاله، جممة مف المصادر التي يمكف أف 
حيث . في ىذا الصدد يشير إلى الخبرات الحياتية. تكوف ميداف إلياـ لمواضيع البحوث

                                                           
1
. الجزائر. الدلٌل المنهجً فً إعداد المذكرات و الرسائل الجامعٌة فً عام االجتماع. سعٌد سبعون و حفصة جرادي: ٌُنظر فً ذلك مثال-  

 .5.ص.2012.دار القصبة للنشر



16 
 

تكوف مرتبطة بالخبرة داخؿ العائمة أو المدرسة أو الشغؿ أو مكاف السكنى أو متعمقة 
كؿ ىذه المصادر، سواء . باألفراد الذيف نخالطيـ أو األحداث التي مرت عمينا و ىكذا

. أكانت فرادى أو مجتمعة، يمكننا االستمياـ منيا ُبغية بمورة موضوع بحث جاد و ممتع
مف جية ثانية، فإف الحرص عمى أف يكوف البحث مفيدا، سبيؿ آخر ُيحفز عمى إيجاد 

ألجؿ ذلؾ تمجأ كثير مف المؤسسات الخدماتية أو اإلنتاجية لطمب . مواضيع ذات قيمة
الخبرة العممية بيدؼ معرفة خصائص و مميزات زبائنيا، أو تريد الوقوؼ عمى نمط 

و قد توجد جماعة محمية تخطط لتفحص و تقصي جزءا مف تاريخيا . اشتغاليا و تحميمو
فالمواضيع المستقاة مف ىكذا مصادر تدخؿ ضمف ما يسمى ب . بطريقة عممية و منيجية

فالطالع عمى مثؿ ىذه المجريات سيوفر فرصة سانحة لطالبي ". الطمب الخارجي" 
 المواضيع البحثية ذات القيمة العممية و العممية، 

و بإمكانو أف يبعث في نفسية الباحث الجدية في العمؿ ما دامت نتائجو منتظرة مف ىيآة 
 . ذات مكانة اجتماعية أو اقتصادية

يمكف لحس الباحث المتسـ بحدة المالحظة الموجية لألحداث اليومية، أف يكوف 
في ىذا الصدد يمكف لمطالب أف . مصدرا أيضا، الكتشاؼ مواضيع ذات قيمة عممية بالغة

يتساءؿ عف بعض السموكيات دوف غيرىا أو عف بعض المواقؼ دوف أخرى أو أف ُيساِئؿ 
نفسو عف خمفيات تمؾ السموكيات و المواقؼ، بمعنى آخر أنو يبحث في المخفي أو ما 

لماذا يتواجد في بعض . (Le caché ou Le non dit)يسمى بالمسكوت عنو
التخصصات طالبات أكثر مف الطالب وفي أخرى العكس؟ لماذا نالحظ في بعض العمـو 
نجابًة عند اإلناث ال نعثر عمييا عند الذكور؟ ما ىي سبؿ تفشي موضة األلبسة عند كؿ 
مف الشباف و الشابات؟ ىؿ يوجد لدينا مجتمع مدني؟ و ىؿ ىو يؤدي وظيفتو المنوطة 

 .. بو؟ و بحسب أية معايير؟ و ىكذا
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مصدر آخر يتمثؿ في الحوارات و النقاشات بيف الميتميف و التي نحضرىا أو نتابعيا 
كؿ ذلؾ إذا ما أواله .. في وسائؿ اإلعالـ المختمفة أو ما ُيكتب في المجالت و الجرائد

الطالب العناية الالزمة، فقد يكوف مصدرا ميما تتكشؼ لنا منو مواضيع غاية في األىمية 
 . قد ال تخطر بباؿ مف يعرض عف ىذه المصادر

مصدر آخر ييـ لمطالب الراغب في العثور عمى مواضيع قيمة، إنيا الدراسات 
إنيا َمِعيٌف ثري، إْذ وعمى الرغـ مف أف ىذه الدراسات عادة ما تتناوؿ ظاىرة . السابقة

واحدة إال أف البحث فييا و تحميميا، عادة ما يثير مواضيع عمى اليامش ال تكوف مف 
صميـ اىتماـ صاحب البحث لكف يقتنصيا مف يتابع الرسائؿ و األطروحات و المقاالت 

ىذه المواضيع عادة ما يوصي عمماء المنيجية بإدراجيا و اإلشارة إلييا . العممية المنشورة
 prolongement de)امتدادات البحث : في خواتـ البحوث تحت عنصر ما يسمى ب

recherche).1  

ميما يكف مف أمر مصدر استقاء مواضيع البحث، فإف التركيز يجب أف ينصب بعناية 
 كبيرة عمى عالقة االىتماـ و القيمة التي تربط بيف الباحث 

 فيذه العالقة ىي ما يجعؿ صاحب الموضوع يتحفز . و الظاىرة المبحوثة
 .و يتشوؽ لمعرفة الجديد و المزيد بخصوص موضوعو

 

 :سؤال االنطالق و تحديد وجهة البحوث- 

بعد أف مر الطالب عبر مرحمة اختيار الموضوع مستندا إلى المصادر المتقدمة، و بعد 
أف توفرت لو الرغبة العممية في ىذا البحث بالذات و بات ميداف اىتمامو واضحا في 

. عمومو، وجب عميو اآلف أف يتحوؿ إلى مرحمة تالية متممة لما قبميا و مميدة لما بعدىا

                                                           
1
 - Voir : Maurice Angers. Op cit. p.108. 
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 اليدؼ مف ىذه الخطوة ىو تدقيؽ البحث 
ال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ إعماؿ الوظيفة . و توجييو الوجية التي يرغب الطالب تبنييا

 فما سؤاؿ االنطالؽ؟ و ما ىي وظيفتو؟". سؤاؿ االنطالؽ"المنيجية لما يسمى ب 

 يجب عمى الطالب أف يعمـ بأف المواضيع المختارة ألوؿ وىمة تكوف دائما واسعة 
ليذا السبب ال يمكف ألي باحث ميما كاف أف يخوض غمار . و متعددة الزوايا و الجوانب

مف أجؿ ذلؾ وجب عمى الباحثيف ىاىنا . البحث فييا و ىي عمى ىذا النحو وبيذا الشكؿ
أف يعمموا بوصايا المنيجييف أال و ىي في ىذا الصدد بالذات مقاربة تمؾ المواضيع 

 .الواسعة و المتشعبة بسؤاؿ انطالؽ

مف المياـ الوظيفية المنيجية لسؤاؿ االنطالؽ أنو يحدد بدقة الزاوية التي يريد الباحث 
فإذا تمكف مف ذلؾ حقيقة، أمكنو تاليا و بطريقة آلية . أو الطمب تناوؿ موضوعو منيا

 بيذه العممية التي تبدو في ظاىرىا سيمة ميسورة. إلغاء الجوانب األخرى لمموضوع نفسو
، يكوف الطالب أو الباحث قد أنجز َمَياًما ثالثة أساسية (و ليس األمر كما يبدو بتاتا)

 :عمى األقؿ

بسؤاؿ االنطالؽ يكوف الطالب قد انتقى وجيا واحدا مف الموضوع : األولى منيا
 ، و تخمص بالتالي مف األوجو األخرى التي يزخر بيا الموضوع، (الظاىرة المدروسة)

 .و ذلؾ بالذات ما يتناسب مع قدراتو و طاقاتو العممية الموضوعية و الواقعية

باختيار الطالب زاوية واحدة و التخمي عف باقي الزوايا المحتممة األخرى، يكوف : الثانية
. بيذا المسمؾ قد وفر عمى نفسو بعثرة جيوده في جوانب ال تيمو أو ىو غير مطالب بيا
بالتالي فإف الجيود التي سوؼ يوظفيا في ذلؾ الجانب المحدد، بإمكانو أف يسيطر بيا 

 . عمى موضوعو و يتحكـ فيو، فتكوف النتائج العممية أبمغ دقة و أثبت مصداقية
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إف طرح سؤاؿ االنطالؽ سوؼ يتطمب إجابة ما، و إًذا فقواعد المنيجية : الثالثة
 : تقتضي أف تكوف تمؾ اإلجابة مزدوجة

البحث المنيجي عف اإلجابة في األدبيات و الكتابات المختمفة بخصوص الموضوع - 
 .و قد تسمى القراءات حوؿ الموضوع

البحث المنيجي عف اإلجابة في الميداف أي محاولة التقصي عف سؤاؿ االنطالؽ - 
 . ممف عايشوا الظاىرة أو ليـ عالقة بيا مباشرة أو غير مباشرة

 لكف كيؼ نطرح سؤاؿ االنطالؽ؟ و ما ىي الشروط الواجب توفرىا فيو؟

عممنا أف الطالب عندما يختار موضوعا ما بحسب المحددات السالفة الذكر، يجب 
عميو منيجيا أف يختار جانبا مف جوانبو تدقيقا لعممية البحث و احتراما لقدراتو و طاقاتو 

كيؼ نحصؿ عمى : لكف السؤاؿ الوجيو الذي يفرض نفسو في ىذا الموقؼ ىو .. المتاحة
 ىذا السؤاؿ؟

تقوؿ الخبرة المنيجية في ىذا المجاؿ أنو يجب عمى الطالب أو الباحث أف يطرح عمى 
ماذا أريد أف أعرؼ أو أدرس بالضبط مف ىذا الموضوع؟ ثـ أعطي : نفسو تساءؿ مفاده

يجب أف ُتولى العناية . لنفسي الوقت الالـز و الكافي لكي أتدبر ىذا السؤاؿ بتمعف و تدبر
أريد أف أدرس : فأقوؿ مثال. الفائقة ليذا السؤاؿ ألنو المنطمؽ فيجب أف يكوف دقيقا و متينا

 ..كذا و كذا عند كذا و كذا

قبؿ أف نواصؿ في شروط سؤاؿ االنطالؽ فتتشعب بنا المعمومات، تعالوا نضرب مثاال 
 .واقعيا نطبؽ فيو ما رأيناه متعمقا بيذا السؤاؿ الجوىري

منذ أف أحب ىذا . أحد الطمبة مثال متخصص في دراسة عمـ اجتماع تنظيـ و عمؿ
الفرع مف عمـ االجتماع العاـ، تعمؽ بظاىرة محددة تسود داخؿ المؤسسات سواء الخدماتية 
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كاف ىذا الطالب مشغوال دوما بطبيعة و واقع و طريقة إقامة . منيا أو الصناعية اإلنتاجية
؟ (son thème)فما موضوع ىذا الطالب. العالقات التي ينسجيا العماؿ داخؿ مؤسساتيـ

بمعنى كيؼ يصيغ ىذا الموضوع و يوضحو في عبارات واضحة و مفيومة و دالة؟ ثـ 
كيؼ يفعؿ مف أجؿ تجمية ما يريده بالضبط مف ىذا الموضوع؟ أي كيؼ ينشئ سؤاؿ 

 االنطالؽ المخصص لذلؾ الغرض؟ 

 

 العالقات العمالية داخال :يكوف موضوع ىذا الطالب مثال عمى النحو التالي
ما معنى ىذا الكالـ؟ معناه أف الطالب ىذا ميتـ عمى وجو العمـو . المؤسسات الخدماتية

لقد كانت و ما زالت ىذه العالقات تطرح حيرة و . بظاىرة العالقات السائدة بيف العماؿ
قمقا عمميا بالنسبة لو و يجد نفسو مشدودا بطريقة أو بأخرى إلى معرفة ما يعتمؿ في 

 .تضاعيؼ تمؾ العالقات ما يحفزه و يشوقو لمبحث في ىذا الميداف

، و صار ميداف اىتمامو  بعد أف حدد الطالب موضوع بحثو و إف عمى وجو العمـو
واضحا، وجب عميو اآلف أف ينتقؿ إلى مرحمة تحديد وتدقيؽ ما يريده بحثو و دراستو 

مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ ال بد مف تفعيؿ آلية منيجية وىي . بالضبط مف ىذا الموضوع
لقد عممنا سابقا أف ىذا السؤاؿ يتطمب  تفكيرا مركزا و مدققا . ببساطة سؤاؿ االنطالؽ

يتمحور حوؿ ماذا يريد الباحث أو الطالب مف ىذا الموضوع؟ بعد تفكير رصيف و متأٍف، 
كيف تتشكل العالقات المهنية بين العمال : جاء ىذا السؤاؿ المنتظر عمى النحو التالي

 ؟(الخدماتية أو الصناعية)داخل المؤسسة

ينبغي أف نشير إلى أف بساطة ىذا السؤاؿ ال تيمنا إطالقا و ال تزعجنا، ذلؾ ألنو 
إف دور ىذا . سؤاؿ أولي بداية ثـ إنو سوؼ يتعرض لطفرات تطورية مع التقدـ في البحث

السؤاؿ في الوقت الراىف ىو تمخيص ما نريد ترشيحو لمبحث و الدراسة مف جية، ثـ إف 
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 Fil )ما ىو إال الخيط الموجو إلى الميداف- كما يقوؿ عمماء المنيجية- ىذا السؤاؿ
conducteur) . بمعنى أف ىذا السؤاؿ ىو الذي نعتمده في استطالعاتنا الميدانية األولية
 .حوؿ الموضوع

لكف قبؿ المواصمة في خطة إجراء البحث، ال بد مف الوقوؼ عند بعض الشروط 
 يجب في ىذا السؤاؿ شروط ثالثة . الواجب توفرىا في ىذا السؤاؿ

 :و ىي عمى النحو التالي

 

 

 : شرط الوضوح•

يجب عمى الطالب أال . يشترط في ىذا السؤاؿ الياـ و المصيري أف يكوف واضحا
يستسيؿ أو يستخؼ بيذا الشرط ألف عواقب ذلؾ سوؼ تكوف وخيمة عمى جميع 

ـَ بالتزاـ كبار الباحثيف العالمييف بيذه . مستويات البحث كما يجب عمى الطمب أف َيْعَم
أالف توراف، رايموف بودوف، بيار : منيـ عمى سبيؿ الذكر ال الحصر)الشروط ذاتيا

 . (...بورديو، أالف درباؿ

يتعمؽ شرط الوضوح عادة في ىذا المستوى بأف يكوف السؤاؿ دقيقا مف جية و وجيزا 
 فما المقصود بالوضوح؟ . مف جية ثانية

 ُيقصد بالوضوح أف تكوف ألفاظ السؤاؿ دالة عمى معنا واحد 
. ، بحيث لو ُطِرح عمى مجموعة مف الناس لفيموا منو المعنى ذاتو(Univoque)و وحيد

 لذا ينصح عمماء المنيجية بإخضاع ىذا السؤاؿ لمفحص 
و التجريب أو إلى ما يسمى بالتحكيـ، أي قراءتو مف قبؿ آخريف حتى نطمع عمى آرائيـ 
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 وضوحو  (واضعيو)فيو، ألنو مف الممكف جدا أف نتوىـ نحف 
 .و يكوف في واقع األمر غير ذلؾ تماما

مف أجؿ توضيح ذلؾ، تعالوا لنطرح سؤاال يبدو واضحا ألوؿ وىمة ثـ عند التدقيؽ فيو 
 . يظير غموضو

 ىذا ما هو أثر التحوالت الناتجة عن تهيئة الفضاء الحضري عمى حياة السكان؟
 1السؤاؿ يبدو وجيزا، لكف ىؿ ىو واضح بما يكفي؟ 

إذا تأممنا األلفاظ المستعممة ثـ حاولنا فيـ المعنى اإلجمالي، يتضح أف غموضا كبيرا 
عمى مستوى لفظ : يكمف ىذا الغموض في مستوييف عمى األقؿ. يكتنؼ ىذا السؤاؿ

فأي نوع مف التحوالت يقصد صاحب السؤاؿ؟ ىؿ ىي تحوالت اجتماعية أـ ". التحوالت"
فأي مجاؿ مف مجاالت ". حياة السكاف"؟ ثـ عمى مستوى عبارة ..اقتصادية أـ سياسية

الحياة يقصد؟ ىؿ ىي الحياة العائمية مثال أـ ىي الحياة الصحية، الحياة النفسية، 
؟ إًذا، فالسؤاؿ ال يستجيب لشرط الوضوح، فيو بالتالي غير واضح و غير ..الثقافية
 .مناسب

و اآلف، ِلُنْدِخَؿ عميو بعض التعديالت التي مف شأنيا أف تزيؿ عنو ذلؾ الغموض و 
ما هو األثر االجتماعي لعممية : ُتكسبو صفة الوضوح المطموبة في سؤاؿ االنطالؽ

 التهيئة الحضرية عمى الحياة األسرية؟ 

بيذا التحوير البسيط يبدو أف السؤاؿ قد استعاد وضوحو، و أصبحنا نفيـ بأف األثر 
 .المراد معرفتو ىو األثر االجتماعي وحده ال غير، الذي يخص الحياة األسرية و حسب

 :   شرط قابمية اإلنجاز•

                                                           
1
 - Raymond Quivy , Luc Van Compenhoudt. Manuel de recherche en sciences sociales. Paris.DUNOD. 

3
eme

ed.2006. p.28. 
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 يتمحور شرط قابمية االنجاز حوؿ مدى واقعية السؤاؿ و إمكانية البحث فيو أدبيا 
 بمعنى ىؿ يمكف لمباحث أف يتناوؿ ىذا السؤاؿ في حدود إمكانياتو الزمنية . و ميدانيا

 :و المادية؟ مف أجؿ توضيح ذلؾ نورد مثاال ثـ نعمؽ عميو

ىؿ أف رؤساء الشركات المنتجة لمنفط في الوطف العربي يتصوروف خطة موحدة 
المبالغة في ىذا السؤاؿ واضحة و ذلؾ لدواعي بيداغوجية و )لمحفاظ عمى استقرار السوؽ؟

   (إال فيناؾ أمثمة أقؿ مف ذلؾ مبالغة و ىي متداولة بيف الطمبة و حتى الباحثيف المبتدئيف

ىذا السؤاؿ ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف يتناولو حتى فريؽ مف الباحثيف فضال 
إف مثؿ ىذه المواضيع الضخمة ال يمكف أف  تباشرىا سوى . أف يتحمؿ ِثْقَمُو باحث بمفرده

مف . مراكز بحث ممولة و منظمة جيدا، وتوظؼ أعدادا كافية مف الباحثيف المتمرسيف
أجؿ ذلؾ فإف ىذا السؤاؿ ال يتوفر فيو شرط قابمية اإلنجاز، بمعنى الباحث المنفرد غير 

 .المموؿ و المنظـ بشكؿ كاؼ ال يمكنو خوض غماره

 

 :  شرط الوجاهة•

إْذ مف المعمـو .نقصد بالوجاىة ىنا، تناسب ىدؼ السؤاؿ مع مقتضيات الطرح العممي
فالعمـ ال يبحث . أف العمـ ال يقبؿ االستناد عمى األمنيات أو األذواؽ أو العواطؼ عموما

قي ما ينبغي أف يكوف لكنو يبحث في ما ىو كائف بالفعؿ، بمعنى أف العمـ موضوعي و 
 :و اآلف لنضرب مثاال يوضح مضاميف ىذه الشرط. ليس معياري

 1ىؿ ُتعتبر طريقة فرض الضرائب الجاري بيا العمؿ في بالدنا عادلة اجتماعيا؟

                                                           
1
- Ibid. p.30.  
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ىذا السؤاؿ ليس مف أىدافو دراسة و تحميؿ طرؽ اشتغاؿ النظاـ الضريبي أو أنو ُيعنى 
باآلثار الناتجة عف طبيعة َتَمثُِّمِو لدى الناس أو طرؽ تطبيقو بينيـ، ولكنو ييدؼ إلى 

. الحكـ عميو في اإلطار األخالقي، الشيء الذي ال يدخؿ في صالحيات العمـ و العمماء
إف الخمط بيف التحميؿ العممي و الحكـ القيمي خطأ شائع و ليس مف السيؿ دائما 

 .اكتشافو

لذا فإف . فيذا السؤاؿ ال معنى لو إال في إطار نظاـ أخالقي يحتكـ إليو مف يطرحو
 الجواب عف ىذا السؤاؿ لف يتوفر عمى خاصية العمومية في الزماف 

و مع ىذا نقوؿ أنو يمكننا . (و لو نسبيا فيما يتعمؽ بالعمـو اإلنسانية عمى األقؿ)و المكاف
دراسة الظواىر القيمية أو الدينية باالحتكاـ إلى المناىج العممية ال إلى المنطؽ القيمي 

األخالؽ :"ىذا ما قاـ بو ماكس فيبر و دوركايـ في بحثييما عمى التوالي. نفسو
 1".األشكاؿ األولية لمحياة الدينية" و " البروتستانتية و روح الرأسمالية

 :دور سؤال االنطالق في خطة إجراء البحث العممي -

إف سؤاؿ االنطالؽ ال تنحصر أدواره فيما رأيناه حتى اآلف فحسب، إنما تتعدى ذلؾ 
مف أىـ أدواره أنو يؤسس لممرحمة . ليصير تأثيره ممتدا و حاسما طيمة مراحؿ البحث

التالية و ىي مرحمة البناء النظري ذات األىمية البالغة بالنسبة إلضفاء الميزة العممية عمى 
 .أي عمؿ بحثي

مف أجؿ ذلؾ وجب . فسؤاؿ االنطالؽ ىذا ىو سؤاؿ، و كؿ سؤاؿ يحتاج إلى إجابة
لكف يجب عمييـ ىنا التنبو . عمى الطمبة الباحثيف الذيف يطرحونو أف يتممسوا لو إجابة ما

إلى أنيـ أماـ سؤاؿ تقني و خاص جدا، و عميو فإف اإلجابة ينبغي أال تكوف تقميدية، 

                                                           
1
 -Ibid. p.30. 
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نما تتميز بخاصية ما فكيؼ تتـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ في ىذه الخطة التي نحف . وا 
 بصدد بيانيا؟

تنصح القواعد المنيجية في ىذا الباب أف نبحث عمى اإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
الطريقة األولى تتمثؿ في تممس حقائؽ ُتجيب عف : بطريقتيف متكاممتيف و متعاضدتيف

 السؤاؿ انطالقا مف الكتابات بمختمؼ مصادرىا 
 أما الطريقة الثانية فتتممس وقائع مف الميداف .(..كتب، مجالت، تقارير، جرائد)و أنواعيا

تكوف إجابات إمبريقية، يحاوؿ الباحث العثور عمييا بعد أف ُيجري تحقيقا لدى عينة 
 .مختارة بعناية تحددىا طبيعة السؤاؿ

 

 

 :البناء النظري لموضوعات البحث و أهدافه:2-2

نحاوؿ في ىذا العنصر أف نحيط بالمعنى اإلجمالي لعممية التنظير، و لماذا نحتاج 
 إليو و ما ىي فوائده؟

 :معنى البناء النظري لموضوع البحث- 

نتناوؿ معنى البناء النظري مف زاويتيف، األولى منيما ىي بمثابة تحديد المعنى المجرد 
ليذه العممية، أما الثانية فنحاوؿ مف خالليا االنتقاؿ مف المجرد إلى الممموس مف خالؿ 

تقديـ أمثمة مرتبطة بالواقع تسيؿ عمى الطالب استيعاب ىذه العممية التنظيرية التي لطالما 
 .ظمت غامضة و مشوشة في ذىنو

 فما معنى التنظير في عمـ االجتماع عموما؟
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ىو تمؾ العممية التي ينتقؿ الباحث بواسطتيا مف مشاىدة  (Théorisation)التنظير
أو . وقائع ميدانية محددة و محدودة إلى تعميـ يشمؿ كؿ الوقائع المشابية غير المحدودة

ىو بعبارة أخرى تمكف الباحث مف إفراغ أو صب الوقائع اإلمبريقية المالحظة عف طريؽ 
 . الحواس في قوالب مفاىمية عامة و مجردة
        ou     La généralisation      :و ىو ماُيعبر عنو بالمغة الفرنسية أحيانا ب

     . La désingularisation  

أي أف الباحث ينتقؿ مف الحاالت المفردة إلى حالة مف التعميـ تشمؿ وقائع متماثمة 
 .كثيرة

 أف التنظير أو النظرية ىي مجموعة مف القضايا المتناغمة بينيا إيف آلبو يرى 
إف النظريات بإمكانيا عادة أف . منطقيا و التي تيدؼ إلى اإلطالع عمى جزء مف الواقع

، فإف مصطمح النظرية  . توفر تفسيرات سببية أو شروحات ما أو تنبؤات عمى وجو العمـو
النظرية في عمـ االجتماع، النظرية : مثال نقوؿ)يشير إلى حقؿ مف حقوؿ المعرفة 

أما بالمعنى الدقيؽ، فإف النظرية تعتبر موقفا خاصا عند دراسة موضوع . (..االقتصادية
إف النظريات العممية التي . (..النظرية الماركسية أو النظرية الدوركايمية: نقوؿ مثال)ما

تخص الواقع الميداني تكوف دائما متميزة باالنسجاـ و خاضعة الختبارات تعززىا ميدانيا، 
 1.كما تعتبر في الوقت ذاتو، قابمة إلعادة النظر و مؤقتة

يرى آخروف أف النظرية تحمؿ مضاميف تقابؿ ما تحممو المعرفة العامية، فيي ما يكوف 
موضوعا لتصور منيجي مرتب بانتظاـ ذو ارتباط شكال ببعض القرارات و االتفاقيات 

بمعنى عاـ، فالنظرية ىي بناء فكري يمكف أف . العممية التي ال تنتمي إلى الحس المشترؾ
 عف وظيفة النظرية بروكمي لويسُيعبر . ُيستنتج منو قوانيف بطريقة صارمة استنباطا

إف ميمتيا تصنيؼ و تركيب نتائج عممية متحصؿ عمييا وتنظيميا في جدوؿ  : بقولو
                                                           
1
 - Yves Alpe et al. Op cit. P.378. 
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عقالني منطقي ال يمكننا مف شرح ما ىو معروؼ فحسب، و إنما يسمح لنا بتوقع ما ىو 
  1.مجيوؿ أيضا

بعد أف حددنا باختصار معنى النظرية مف الوجية التجريدية، نحاوؿ اآلف أف نعرؼ 
 .تطبيقا ذلؾ في الواقع البحثي االجتماعي السوسيولوجي عمى وجو الخصوص

بداية ىذه المرحمة تكوف مف سؤاؿ االنطالؽ الذي سوؼ يكوف محط أنظارنا و محور 
ىذا السؤاؿ مف بيف ما وضع ألجمو ىو أف ُيدخمنا بسالسة إلى مرحمة . اىتمامنا

ونحف نحاوؿ اإلجابة عنو، توصي القواعد المنيجية أف نفعؿ ذلؾ . االستطالعات
نحاوؿ اإلجابة عنو باستطالع ما ُكتب عنو ثـ نعضد و ندعـ ىذه القراءات : بطرقتيف

أف نبدأ بالقراءات - يرى بعض المتخصصيف- ُيستحسف في العادة . باستطالع ميداني
قبؿ االستطالع الميداني و ذلؾ مف أجؿ أف تكوف لنا خمفية أدبية و حصيمة فكرية 
لمواجية المبحوثيف في الميداف، فال ُيعقؿ أف نفعؿ ذلؾ و نحف ال نعمـ شيء عف 

 .الموضوع المراد دراستو

إف القراءات التحضيرية األولية مف شأنيا أف تمنحنا فرصة االستعالـ عف الدراسات 
تسمح لنا القراءات . المنجزة حوؿ الموضوع مف أجؿ أف ُنَمْوِضع مقاربتنا الحالية إزاءىا

مف جية أخرى، أف نوضح السبيؿ األكثر مالءمة الذي سوؼ نسمكو نحف قصد دراسة 
 .موضوعنا

إف اختيار القراءات يتأسس عمى معايير محددة مف أىميا ارتباط ذلؾ الخيار بسؤاؿ 
مف جية أخرى يتطمب .. االنطالؽ و الوقت المتاح لمبحث و طبيعة و حجـ البحث ذاتو

فعمى الطالب وىو يريد أف يشرع في تمؾ . ىذا النوع مف القراءات أساليب خاصة
ففي ىذا الصدد ينصح خبراء : القراءات، أف يمتـز ببعض المبادئ في اختيار ما يقرأ

                                                           
1
 -Gilles Ferréol l(sous la direction). Op cit P.285. 
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المنيجية أال يقع الباحث أو الطالب عمى كؿ ما لو عالقة بالموضوع مف قريب أو بعيد، 
أي ما  (La gloutonnerie livresque):ألف ذلؾ يؤدي  بالقارئ إلى ما يسمى ب

يمكف أف نترجمو بشراىة القراءة مف الكتب ما يجعؿ الطالب تائيا و حائرا وسط بحر مف 
مف أجؿ تفادي ىذا العيب . المعمومات ال يعرؼ كيفية التعامؿ معيا و ال االستفادة منيا

الذي يرتكبو كثير مف الطمبة الذيف يحرصوف عمى تقديـ شيء ذا قيمة و بدال مف ذلؾ، 
ىكذا، أثبتت . ُينصح باالنتقائية في اختيار النصوص ذات العالقة بسؤاؿ االنطالؽ

التجربة أنو مثال ُيفضؿ التركيز عمى المقاالت و التقارير العممية، ذلؾ ألنيا تحتوي عمى 
معمومات مركزة و منيجية و تكوف أحجاميا معقولة ال تستيمؾ الوقت الطويؿ، و ال بأس 

 بعد ذلؾ أف يستفيد الباحث مف الكتب لكف دائما مع االحتفاظ بشرط االنتقاء 
ذلؾ كمو ألننا بصدد رزنامة بحثية محكومة بآجاؿ و مواعيد محددة و لسنا . و االختصار

 .نيدؼ إلى القراءة مف أجؿ القراءة و توسيع االطالع

في السياؽ نفسو ، ُينصح أال تكوف القراءات مطمقة بؿ وجب أف تكوف محكومة بما يسمى 
و معنى ذلؾ عمى وجو العمـو أف الطالب و بعد أف ينتقي النص المناسب 1.بشبكة القراءة

األصمية أو إلى  لموضوعو بداللة سؤاؿ االنطالؽ، يعمد إلى تقطيع ذلؾ النص إلى فقراتو
بعد القراءة الجيدة و المتأنية    .  بحسب الحاجة ( (séquentielsمضاميف موضوعاتية

وعينو دائما عمى سؤاؿ االنطالؽ ألننا نريد اإلجابة عنو فال ينبغي أف يغيب ىذا عف  )
، يمجأ الباحث أو الطالب إلى تدويف األفكار األساسية لكؿ فقرة (أذىاننا طيمة ىذه المرحمة

عندىا يكوف قد تألفت لديو . مف الفقرات السابقة الذكر حتى ينتيي مف النص المختار
مجموعة مف األفكار الميمة التي تعكس بصدؽ المضموف األساسي لمختمؼ القطع 

عند تماـ قراءة النص و تسجيؿ أفكاره األساسية بعناية، نعود إلى . النصية لممادة المقروءة

                                                           
1
 -voir ceci en détail dans l’ouvrage :Raymond Quivy , Luc Van Compenhoud. Op cit. p.41..  
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. بينيا (Articulations)تفحص مجموع األفكار محاوليف معرفة العالقات و التمفصالت 
 . إف استيعاب ذلؾ مف شأنو أف ُيوسع مداركنا و يزيد مف اطالعنا عمى خبايا الموضوع

بعد ىذه العممية، ُيطمب مف الباحث أف يكتب ممخصا متكامال و متناغما يشمؿ أىـ 
 ما جاءت بو األفكار األساسية الفرعية مراعيا في في ذلؾ البنية األصمية لمنص 

تساعد ىذه . و محافظا عمييا و مشددا عمى التنسيؽ بيف األفكار المحورية و مبرزا ليا
الممخصات الطالب فيما بعد  ليعود إلييا وحدىا دوف تجشـ عناء العودة دائما إلى النص 
األصمي المطوؿ، و بيذا يكوف قد استخمص أىـ ما يفيده مف النص و استغنى مف جية 

ىذا الذي فعمو مع ىذا النص يفعمو مع بقية . ثانية عف القراءات المتطمبة ألوقات معتبرة
 . النصوص المختارة وفؽ سؤاؿ االنطالؽ حتى ينتيي مف مرحمة القراءات كميا

اآلف وقد انتيينا مف القراءات، يجب االنتقاؿ إلى عممية غاية في األىمية أال و ىي 
المستوى األوؿ، تخص ىذه : محاولة إلقاء نظرة تفحصية نقدية تركيبية تشمؿ مستوييف

العممية أفكار كؿ نص عمى حدة، و المستوى الثاني نفحص و ننقد و نركب و نواجو بيف 
بعد قراءاتنا النقدية و مواجية مختمؼ األفكار المستخمصة مف . أفكار النصوص جميعيا

النصوص بعضيا مع بعض، ُيفترض أف يكوف الطالب قد بدأ يغادر منطقة الحس 
القطيعة "المشترؾ إزاء رؤيتو لموضوعو و يدخؿ مرحمة ما ُيسمى إبستمولوجيا 

. أي التمييز بيف المعرفة الشائعة العامية و المعرفة الموضوعية العممية" اإلبستمولوجية
تسمح ىذه القراءات لمطالب بأف ينفتح عمى حقائؽ و آفاؽ متعمقة بالموضوع لـ تكف 

 .تخطر لو عمى باؿ لوال ىذا الجيد المنظـ و الممنيج

 اآلف و قد تأسست لدى الطالب الباحث خمفية أدبية حوؿ الموضوع، وجب عميو أف 
. ينتقؿ إلى مرحمة أخرى ىدفيا تعزيز األفكار المجمعة عف الموضوع و تمحيصيا ميدانيا

، مف خالليا يبحث الطالب عف "المقابالت االستطالعات:"إنيا المرحمة المسماة ب
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لكف السؤاؿ المطروح ىنا ِمْف أيف يختار الطالب الباحث َمْف . إجابات لسؤاؿ االنطالؽ
 يقابميـ و يستطمع آراءىـ؟

صنؼ : ينصح عمماء المنيجية الباحثيف عموما بأف ليـ ثالثة أصناؼ مف المخبريف
المختصيف و ىـ الذيف ليـ دراية عممية أكاديمية حوؿ موضوع سؤاؿ االنطالؽ و صنؼ 
ثاف و ىـ الذيف ليـ إطالع واقعي ميداني عمى الظاىرة المراد دراستيا و صنؼ ثالث وىـ 

 :مف أجؿ توضيح ذلؾ لنضرب المثاؿ التالي. مف عايش و تعرض بالفعؿ لمظاىرة

إذا كاف سؤاؿ االنطالؽ يخص موضوعا متعمقا بإدارة السجوف و المساجيف مثال، فإف 
أما الصنؼ الثاني فيـ ..الصنؼ األوؿ يكوف مف ضمنيـ أساتذة القانوف و المحاموف

إذا تمكف .  أما الصنؼ الثالث فيـ السجناء أنفسيـ.. أعضاء إدارة السجوف و الحراس
عادة مف ثالثة إلى سبعة أو حتى )الطالب مف اختيار عينتو التي يجب أف تكوف محدودة 

 عشرة حيث ال وجود لضابط دقيؽ في ىذا الشأف و إنما يخضع ذلؾ لطبيعة البحث
 و منطقو و لتقديرات الباحث و ذلؾ محكـو عمى وجو العمـو باإلشباع المعرفي  

ر وثيقة تسمى دليؿ  (و المعموماتي إزاء مضموف سؤاؿ االنطالؽ ، وجب عميو أف ُيَحضِّ
تكوف في الغالب . المقابمة، تتكوف مف بضعة أسئمة تتمحور حوؿ موضوع سؤاؿ االنطالؽ

بعد . ىذه األسئمة مفتوحة قدر اإلمكاف لكي تسيؿ اإلحاطة بكؿ جوانب الموضوع الممكنة
أف يجري المقابالت و يسجؿ المعطيات بعناية و اىتماـ، ُيخضعيا إلى قراءات تفحصية 

و نقدية كما فعؿ تماما أثناء مرحمة القراءات مسجال األفكار األساسية و قد يضطر 
 .(محتوى معطيات المقابالت)الباحث عموما إلى تقنية تحميؿ المحتوى

 

 .(الفرضيات)بناء اإلشكالية و نموذج التحميل- 
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يعتبر بناء اإلشكالية و نموذج التحميؿ القمب النابض لموضوع البحث عامة و لعممية 
فمف أيف ُيؤتى باإلشكالية و بالنموذج التحميؿ؟ ىذا ما ُيحير في معظـ . التنظير خاصة

 يجب عمى الطالب أف يعمـ أف خطة إجراء البحث ىذه متسمسمة . األحياف أغمب الطمبة
و ىكذا ومف أجؿ بناء . و مترابطة و كؿ مرحمة حالية تحضر و تميد لممرحمة التي تمييا

 القراءات : اإلشكالية يجب عمينا ضرورًة أف نستثمر مرحمة االستطالعات بنوعييا
 .و المقابالت استثمارا منيجيا منظما

ففي مرحمة القراءات كنا قد سجمنا كثيرا مف األفكار ذات الداللة بالنسبة لسؤاؿ 
االنطالؽ و واجينا بينيا تأمال وتمحيصا و نقدا ما جعؿ آفاقا متعمقة بالموضوع تنفتح 

األمر ذاتو قمنا بو مع األفكار المستخمصة مف المقابالت، ثـ في . أمامنا كنا نجيميا
في ىذا المستوى مف البحث نكوف .. األخير واجينا بيف أفكار القراءات و أفكار المقبالت

 قد بمغنا شوطا دقيقا و عميقا لموضوع البحث ما جعمنا في موقؼ المسيطر عميو خبرة 
فماذا يحصؿ في ىذه المحظة؟ في ىذه المحظة بالذات نكوف في وضعية تسمح . و دراية

 لماذا و كيؼ؟ . لنا بإعادة النظر في سؤاؿ االنطالؽ

 لقد كاف ىذا السؤاؿ عند طرحو أوؿ مرة بسيطا و ساذجا ألنو كاف يتناسب مع جيمنا 
، أما اآلف (قراءات و مقابالت)بخفايا ودقائؽ و تفاصيؿ الموضوع أي قبؿ االستطالعات

و قد اطمعنا عميو بعمؽ و تفصيؿ منيجييف، فقد صار مف الممكف بؿ مف الواجب العممي 
أف نرتفع بيذا السؤاؿ و نحوره شكال و مضمونا محوليف إياه مف بساطتو و منتقميف بو مف 
منطقة الحس المشترؾ إلى منطقة الحس العممي الموضوعي وذلؾ عف طريؽ استيعابو 

و مع . بصيغة  أو أخرى لسيؿ المعمومات الدقيقة و العميقة التي وقفنا عمييا إلى اآلف
و لكف مرة . كيؼ ُيصاغ ىذا السؤاؿ؟ يجب في صياغتو أف تكوف عمميةً : ىذا نسأؿ

 أخرى، كيؼ تكوف الصياغة عممية؟
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األصؿ في ىذا السؤاؿ أف يكوف جامعا بيف مختمؼ اإلفادات التي استقيناىا مف مرحمة 
االستطالعات مراعيا العمؽ و الواقعية مف جية و مف جية أخرى يجب أف َتْبُرَز ىذه 

ولكف، ومرة أخرى أيضا، مف أيف نأتي بيذه . الصياغة في مفاىيـ أو مصطمحات عممية
مثال الوظيفية،  ) مف المعمـو أف مصدر المفاىيـ ىو النظريات بنوعييا العامة1المفاىيـ؟

سنعطي أمثمة )و التطبيقية أي الجزئية التي تستخدـ في مجاؿ محدود (..البنيوية، البنائية
كما يمكف أف يكوف مصدر المفاىيـ تمؾ، الفرضيات التي وضعيا الباحثوف . (عنيا الحقا

و عمموا عمييا نفيا أو إثباتا ولكنيا لـ تبمغ مرتبة النظرية إذ حتى الفرضيات ُيعبر عنيا 
مف أجؿ ذلؾ يجب عمى الطالب أف يكوف عمى . بالنظريات عند االتساع في الكالـ

إطالع و لو عمى وجو العمـو عمى مختمؼ النظريات الجاري بيا العمؿ في عمـ االجتماع 
 ألجؿ أف يكوف في سعة مف أمره و يكوف حائزا عمى خيارات متعددة إزاء النظرية 

 .و المفاىيـ التي يريد أف يقارب بيا الموضوع

مف أجؿ أف نمثؿ لتطبيؽ ما قمناه، ونقصد بو االىتداء بنظرية نراىا األقرب ألف تؤطر 
موضوع البحث عندنا، فإف الطالب ممـز قبؿ اإلقداـ عمى ذلؾ أف يطمع عمى األفكار التي 

تييكؿ النظرية المختارة اطالعا جيدا و أف تنضبط و تتقرر عنده مفاىيُميا بصورة 
واضحة تماما ثـ يكوف مقتنعا بأنيا األكثر مناسبة لمموضوع كونيا تقدـ تفسيرات أفضؿ 

. (مع استشارة مف ىـ أكثر منو خبرة)، ففي ىذه الحالة فقط ُيسمح لو بتبنييا.. مف غيرىا
فإذا كنا مثال بصدد دراسة مواقؼ األحزاب الفاعمة بخصوص موضوع مف مواضيع 

مستميميف ذلؾ بورديو  بيارالساعة، فإنو يمكف االىتداء في ذلؾ بمفيـو الحقؿ عند 
مباشرة مف األفكار التي استعمميا ىو نفسو و التي نجدىا سواء في مراجع تعميمية تعرض 

 Propos sur le)(مقاالت حوؿ الحقؿ السياسي)نظريتو، أو في دراساتو األصمية
champ politique. Lyon, Presses universitaire de Lyon,2000) . 

                                                           
1
- Cf. Madeleine Grawitz. Méthodes des sciences sociales. 11

eme
 édition. Dalloz.Paris1.2001.p.384.   
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إذا كنا بصدد دراسة موضوع متعمؽ بمنظمات أو مؤسسات و مضمونو  كما يمكننا
مثال صراع حوؿ تنظيـ مستجد أو إدخاؿ تجييز تكنولوجي حديث، أف نستفيد مف 

األدوات المفاىمية و الفرضيات الواردة في نظرية التحميؿ االستراتيجي لممنظمات التي 
مرة أخرى، إذا أردنا أف ندرس تفشي . (المصدر نفسو ) فريدبارغ و كروزيبمورىا كؿ مف 

إشاعة أو معمومة في جماعة معينة مثال، يمكننا توظيؼ نظرية تحميؿ الشبكات 
االجتماعية محاوليف إعادة بناء تدفقات تمؾ المعمومات أو اإلشاعات و أىـ المسالؾ التي 

أما إذا أردنا دراسة سموكيات االحتجاجات في أحياء شعبية، يمكننا أف نقارب . مرت بيا
 .La galère) فيدوبيذلؾ مثال بواسطة نظرية الفاعؿ االجتماعي مثؿ ما ىي عند 

jeunes en survie. Parie, Le seuil, 1987  ) . فإذا بحثنا في كيفية تشكؿ فعؿ
 و آخروف و باألخص آدم ماكجماعي، أمكننا مثال أف نقارب ذلؾ بإطار مفاىيمي أعده 

إذف، فما ينبغي عممو ىنا ىو .. (Micromobilisation)منو مفيـو شبكة الحشد المصغر
أف الواجب و نحف نستعمؿ ىذه المقاربات النظرية أف نكوف مرنيف في ذلؾ بإدخاؿ بعض 

     1.التكيفات أو التصحيحات عمييا حتى تكوف أكثر مالءمة لموضوع البحث عندنا

بالخالصة، إف تحديد إشكالية ما لموضوع ما ىو بمثابة ارتفاع بمستوى التفكير فيو مف 
وضعية ساذجة تحكميا األحكاـ القيمية لمحس المشترؾ إلى مستوى أعمؽ و أدؽ يستبعد 
. كؿ التشويشات الذاتية و يمتـز بالحيادية و الموضوعية في الحكـ عمى األشياء و فيميا

 و ليذا االرتفاع في مستوى التفكير آلياتو الواجب تفعيميا، منيا استخداـ المفاىيـ 
بيذا يتحوؿ سؤاؿ االنطالؽ مف . و االستناد إلى نظريات ثـ الصياغة العامة و المجردة

مجرد سؤاؿ عادي يمكف أف يطرحو أيا كاف إلى سؤاؿ ُمَنَظٍر و مصاغ عف دراية و تدقيؽ 
بيذه . ال يستطيع بمورتو سوى المتخصص الذي اطمع عمى خبايا الموضوع المدروس

الصفات يتحوؿ ىذا السؤاؿ إلى  مشكمة بحثية حقيقية تتطمب إجابة منيجية و بذلؾ 

                                                           
1
 -  Raymond Quivy , Luc Van Compenhoud. Op cit. p.98 
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فسوؼ تستولي ىذه المشكمة عمى كؿ اىتمامات الباحث مف اآلف و إلى غاية انتياء 
فدوركايـ مثال عندما تناوؿ ظاىرة االنتحار كاف مف الممكف أف يبقى حبيس . البحث

 اإلطار النفسي عمى اعتبار أنو مف الواضح و البدييي أف دوافع ىذه الظاىرة فردية 
و تعود بالذات إلى ضغوط عصبية أو نفسية تفرض نفسيا عمى اإلنساف و كؿ تجربة 

و مع ىذا .. انتحار ىي مفردة في نفسيا وال يبدو أف ىذه المفردات يربطيا خيط ناظـ ما
 المنطؽ الذي يفرض نفسو، إال أف دوركايـ و بعد أف قرأ و استطمع كثيرا مف التقارير 

.. و اإلحصائيات الخاصة بالظاىرة في بعض الدوؿ و قارنيا و تأمميا تأمؿ الباحث الناقد
استطاع في النياية أف يضع تصورا جديدا لمظاىرة ال ينكر التفسير البسيكولوجي 
 بالضرورة ولكف يتجاوزه ليؤسس لنظرة أشمؿ مفادىا أف االنتحار ظاىرة اجتماعية 

 . 1و  يمكف أف ُيَفَسر اجتماعيا

بعد أف ينجز الطالب ىذه الخطوة الميمة بعناية و صبر محددا صياغة سؤالو المتجدد 
. وفؽ ما تـ بيانو سابقا، ينتقؿ إلى خطوة جديدة ىي تصور حؿ افتراضي لمشكمة البحث

. تكوف بمثابة إجابة مؤقتة لممشكمة (أو فرضيات)ىذا التصور يعتمد عمى إيجاد فرضية 
وتوصؼ الفرضيات عادة بأنيا مؤقتة ألف ما يمي مف البحث سوؼ ُيخصص مف أجؿ 

إذا استمزمت اإلشكالية أكثر . أو تُْنفى (تتعزز عند كارؿ بوبر)اختبارىا و فحصيا فتتأكد
. مف فرضية و كانت بيف ىذه الفرضيات ترابط و تناغـ ُسمي ىذا الكؿ نموذجا تحميميا

 : لظاىرة االنتحار أسبابا اجتماعية صرفة ىيدوركايمفمقد افترض 

 التماسؾ االجتماعي الضعيؼ،-    

 التماسؾ االجتماعي القوي،- 

 .(غياب المعايير)األنوميا- 

                                                           
1
 - Voir en ce sens  des exemples : Ibid.p.106 
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. فيما بينيا (مقطوعة)ىذه األسباب ىي فرضيات ثالث، لكنيا ليست مبتوتة الصمة 
فعند التأمؿ ُيالحظ أف التماسؾ االجتماعي عندما َيْضُعُؼ يؤدي إلى االنتحار و ىو ما 
أسماه باالنتحار األناني و عمى العكس تماما فإف التماسؾ االجتماعي عندما َيْقَوى يؤدي 

 و ىو ما أسماه باالنتحار اإليثاري، أي بمعنى آخر أف !(اإلنتحار)أيضا لنفس الظاىرة 
 كما أف األنوميا !االنتحار كظاىرة اجتماعية تحدث بظاىرة اجتماعية أخرى بؿ و بضدىا

االجتماعية و ىي انحالؿ المعايير التي تشد أفراد المجتمع و ىي قريبة جدا مف المفيـو 
فالفرضيات الثالث . األوؿ، تؤدي بدورىا إلى االنتحار ذاتو و يسمى االنتحار الالمعياري

يظير بينيا تناسؽ و تعاوف وتكامؿ في فيـ ظاىرة االنتحار مف جميع جوانبو 
بقي . فكأنيا روافد تتعاوف و تجتمع لتكوف في النياية ظاىرة اجتماعية أخرى. االجتماعية

أف نشير إلى أنو كما أف تأكيد الفرضيات بمواجيتيا مع الوقائع الميدانية أمر ذو أىمية 
قد يكوف لو األىمية نفسيا  (إبطاليا، تخطئتيا عند بوبر )بالغة بالنسبة لمعمـ، فإف نفييا

ذلؾ أف إبطاؿ فرضية ما ىو بمثابة إزاحة تخميف عف طريؽ الباحثيف كاف . سواء بسواء
يشغميـ ليتفرغوا بعده إلى افتراضات أخرى نفيا و اثباتا، تماما كما يفعؿ األطباء عندما 

 .(Diagnostic Par élimination)"التشخيص باإلقصاء"يستخدموف ما يسمى بمقاربة 

 :بعض النظريات المستعممة في عمم االجتماع- 

 في ىذا السياؽ ال نريد أف نستعرض مف جديد ما قد اطمع عميو الطالب في مجاؿ 
َـّ بمختمؼ . النظريات خالؿ السنوات الماضية إذ مف المفترض فيو أنو يكوف قد أل

النظريات المستخدمة في بحوث عمـ االجتماع ولو عمى وجو اإلجماؿ كالنظرية الوظيفية 
إنما نسعى مف خالؿ ىذا العنصر  إلى تنبيو .. أو البنيوية أو البنائية أو الماركسية

إلى نوع مف النظريات المسماة بالنظريات التطبيقية أو النظريات  (الباحث)الطالب 
 الصغرى و التي يمكف أف تكوف ليا قيمة كبرى في توجيو البحوث بدقة و سيولة أكبر، 

فمقد أظيرت . و نقصد بذلؾ تمؾ التي تستعمؿ في حقؿ مف الحقوؿ االجتماعية الخاصة
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تطبيقاتيا فعالية و نجاعة ممحوظتيف في الدراسات االجتماعية ذات المدخالت 
مف أجؿ ذلؾ نورد بعض . (Les études micro-sociologiques)الصغرى

الممخصات مف تمؾ النظريات، أو ما يسمى أحيانا بالبراديغمات أو النماذج النظرية أو 
التيارات الفكرية، مف أجؿ لفت االنتباه عند الطمبة لالستعانة و االستفادة منيا ، و ذلؾ 

 .عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 :فيبر  ماكسمنشوء الرأسمالية  (أو نظرية) باراديغـ •

 البورجوازي يتحوؿ إلى مقاوؿ عندما يرى أف الثروات ىي بمثابة رأسماؿ  إف" 
إف الديانة الروحية . و استثمار إنتاجي و ليس فقط فرصة لممضاربة أو لحياة كمالية

 .".لمكالفينييف متطابقة مع ىذه اإلديولوجية

 :ميرتون  روبيرتم باراديغـ التنشئة االجتماعية المسبقة •

إف األفراد يجنحوف لألخذ بمعاير و سموكيات الجماعات التي يتمنوف االرتباط بيا، "
 .".عوض معايير و سموكيات الجماعات التي ينتموف إلييا

 :ستوفير  م باراديغـ اإلحباط النسبي•

إذا كانت المعايير االجتماعية محددة بوضوح و تبدو مستقرة، فإف األفراد َيُحدُّوَف مف "
أما إذا كانت المعايير مبيمة و مضطربة، فإف األفراد . طموحاتيـ وفؽ تمؾ المعايير

 .".يضعوف ألنفسيـ طموحات تتجاوز إمكانيات التحقيؽ، و عندىا يشعروف باإلحباط

 :بارسنز تالكوت  م باراديغـ العائمة النووية•

َـّ استقاللية األطفاؿ، مما " إف تطور المجتمع الصناعي يحتـ حراؾ السكاف و مف َث
 .".ينتج عنو ظيور العائمة النووية

 :وازون  م باراديغـ الفعؿ الجماعي•   
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ال أحد لو مصمحة في بذؿ جيد مف أجؿ دعـ منظمة تمنح منافع و خدمات جماعية "
ما داـ الحصوؿ عمييا متاح عمى كؿ حاؿ، إنما تتـ المشاركة في ذلؾ الجيد عندما تُقِدـ 

 .".تعويضات فردية- زيادة عمى ذلؾ- ىذه المنظمة

 :بورديو بيار  م باراديغـ رأس الماؿ االجتماعي•

المساواة في الولوج إلى المدرسة ُيْبقي عمى التفاوت ذي األصؿ االجتماعي، ألف  إف"
أطفاؿ الطبقات العميا يمتمكوف الوسائؿ الثقافية و التحفيزات التي تمكنيـ مف االستفادة 

  .".الجيدة مف المدرسة عكس أطفؿ الطبقات الدنيا

 :داهروندورف  م باراديغـ صراعات الجماعة•

إف التباينات داخؿ المجتمع تؤدي إلى تباينات في الجماعات االجتماعية و إلى "
 .".و مف ذلؾ ينتج تعدد صراعات المصالح: التخصص في المصالح لدى تمؾ الجماعات

 

 

 :فيل طوك دو أليكسيس  م باراديغـ الديمقراطية•

 ىي قوة المجتمعات الديمقراطية، وكمما تطورت 1(  L’égalitarisme)المساواتية"
 .".المساواة، كمما صارت الالمساواة صادمة و محفزة عمى المساواة

 

 :بورجيس و بارك  م باراديغـ شيكاغو•

                                                           
1
 .نزعة أو مذهب ٌدعو إلى المساوات بٌن البشر-  
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و بتجمع  (Concentriques)إف تعمير المدينة يتـ وفؽ مناطؽ مشتركة المركز"
 .".مختمؼ الجماعات اإلثنية و االجتماعية

 :ماركس كارل  م بارديغـ صراعات الطبقات•

يجب عمى الفالحيف وعمى الطبقات . الطبقات االجتماعية تكوف دائما في صراع"
المتوسطة أف يتوزعوا بيف البرجوازية و البروليتارية، ىذه األخيرة ستحؿ محؿ البرجوازية 

 ."باعتبارىا طبقة مييمنة، في انتظار مجتمع بدوف طبقات

 :بودريار  م باراديغـ منطؽ اإلشارات•

في المجتمعات الغنية، يتخذ المستيمؾ إشارات اجتماعية، في الوقت ذاتو الذي يقتني "
فيو منافع و خدمات، فينتج أف يقـو منطؽ اإلشارات مقاـ منطؽ الحاجات ويصير 

 1."متحكما في خياراتو أكثر مف المنفعة في حد ذاتيا

إف االطالع عمى مثؿ ىذه النظريات الجزئية المتخصصة و غيرىا، مف شأنو أف يوفر 
إف العمؿ في . فرصة لمباحث ألجؿ أف يضع جيده البحثي عمى أساسات عممية موثوقة

إطار نظرية سواء أكانت عامة أو جزئية، يضفي عمى البحث مصداقية أكثر، ذلؾ ألف 
بناء صرح العمـ ُيشترط لو التراكـ و ىذا ال يحدث إال مف خالؿ العمؿ داخؿ دوائر نظرية 

زيادة عمى ذلؾ فإف النظرية يمكف أف ترشد و تميـ الباحث سواء عمى مستوى . معروفة
. مساءلِة الظاىرِة مساءلًة ترتفع عف الحس المشترؾ، أو عمى مستوى التخمينات الفرضية
عالوة عمى ىذا، فإف البحوث الجادة، يمكنيا أف تعزز مف مصداقية النظرية أو أف تدفع 

 .باتجاه إعادة النظر فييا

 :   أهم المناهج المستخدمة في عمم االجتماع- 

                                                           
1
- Voir plus de détail dans : H. Mendras ‚ M. Forsé‚ Le Changement social‚ Paris‚ Colin‚ 1983‚ P.264.  
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كثيرا ما يقع خمط عند الطمبة بؿ و حتى عند كثير مف المتمرسيف عندما يتعمؽ األمر 
: فالخمط يحدث خاصة بيف ثالثة مف المفاىيـ عمى األقؿ و ىي. بالحديث عف المناىج

أعتقد أف منشأ ذلؾ . (Méthode, Démarche, Théorie)المنيج و الخطة و النظرية 
بمعنى )فعندما يتكمموف بتوسع: يعود في جانب كبير منو إلى طريقة حديث المتخصصيف

يقولوف مثال المنيج الماركسي و ىـ يقصدوف النظرية الماركسية،  (بعدـ تدقيؽ في الكالـ
 ىذا البحث ُاْعُتِمَدْت فيو الخطة التاريخية و ىـ يقصدوف المنيج التاريخي : أو يقولوف
ىذه النظرية قد أثبتت جدارتيا، و نحف نقصد : كما يحدث غالبا أف نقوؿ.. و ىكذا

تقنية المالحظة، و آخروف يقولوف منيج المالحظة أو : أو أف نقوؿ مثال. الفرضية فقط
 أما حينما ُيضبط و ُيدقؽ الكالـ فالمنيج شيء .. دراسة حالة ىؿ ىي منيج أـ تقنية؟

 .و الخطة شيء ثاف و النظرية شيء آخر

في ىذا العرض سنقتصر عمى ذكر أىـ المناىج المتداولة في عمـ االجتماع، ثـ في 
 .األخير نحاوؿ أف نعرؼ كيؼ يتمكف الباحث عموما مف أف يفضؿ منيجا عمى آخر

قبؿ أف نمج إلى عمؽ الموضوع يجدر بنا أف نقدـ تعريفا عاما لممعنى العاـ الذي 
تعود إلى أصؿ  (Method)فترجمة كممة منيج باإلنجميزية". منيج" يعطيو العمماء لمفيـو 

و المعنى االشتقاقي ليا يدؿ عمى الطريقة التي . يوناني يعني البحث أو النظر أو المعرفة
 .تؤدي إلى الغرض المطموب

وقد حدد العمماء معنى المنيج بأنو فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار العديدة، 
إما مف أجؿ الكشؼ عف حقيقة مجيولة لدينا، أو مف أجؿ البرىنة عمى حقيقة يجيميا 

  1.اآلخروف

                                                           
1
 48.ص. مرجع سابق. محمد زٌان عمر-  
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 في بعض األحياف يمجأ كثير مف الكتاب إلى تصنيؼ المناىج بغية تفادي الخمط 
ويكوف ىذا التصنيؼ مرتكزا عمى . و اإلرباؾ و التشويش الذي قد يحصؿ عند القارئ

فإذا نظرنا إلى مناىج البحث مف حيث نوعية العمميات العقمية التي . أساس معايير ما
 :توجييا و تسير عمى منواليا، أمكننا أف نحصي ثالثة أنواع مف المناىج

، و فيو يربط العقؿ بيف المقدمات و النتائج أو بيف (االستداللي) المنيج االستنباطي•
األشياء و عمميا عمى أساس المنطؽ و التأمؿ الذىني، فيو يبدأ بالكميات ليصؿ منيا إلى 

 .الجزئيات

 المنيج االستقرائي، و ىو عمى عكس سابقو ينطمؽ مف الجزئيات ليصؿ منيا إلى •
 قوانيف عامة و يعتمد أساسا عمى الحواس التي تتخذ مف المالحظة المنظمة و التجريب 

 .و التحكـ في المتغيرات المختمفة وسيمة

، فيو يعتمد عمى عممية استرداد ما جرى في الماضي (االستردادي) المنيج التاريخي•
ليمحص مجريات األحداث بدقة ليتمكف في األخير مف تحميؿ و تعييف القوى والمشكالت 

 1. التي صاغت الحاضر

أما تصنيؼ المناىج مف حيث استعماؿ الرياضيات واإلحصاء فيمكننا تقسيميا إلى 
 :نوعيف

 المنيج الكمي، و ىو األسموب الذي يعتمده الباحث محاوال تكميـ الظاىرة مف خالؿ •
تكميـ أبعادىا و مؤشراتيا، و تتـ عممية التفسير بناء عمى ما تسفر عنو النتائج الرياضية 

 .و اإلحصائية دوف اعتبار لممعاني التي يضفييا المبحوثوف عمى أفعاليـ

 المنيج الكيفي، وىو الطريقة المقابمة لممنيج الكمي، الذي يعتمد فيو الباحث أساسا •
. عمى الدالالت المعنوية التي يضفييا الفاعؿ االجتماعي عمى سموكياتو موضوع الدراسة

                                                           
1
 49.ص. المرجع نفسه-  
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 و مع ىذا فإف المنيج الكيفي قد يستعيف في بعض الدراسات بالحساب و اإلحصاء 
و يكوف .. و الجداوؿ كما ىو الحاؿ عند تحميؿ مضاميف نصوص المقابالت أو غيرىا

 1.ذلؾ عمى سبيؿ تأكيد المسعى الكيفي ال العودة إلى المنيج الكمي

، أي أىـ الوسائؿ التي "أسموب اإلجراء"كما يمكف تصنيؼ مناىج البحث اعتمادا عمى 
 :يستخدميا الباحث

 منيج المسح، و ىو ييدؼ إلى جرد كمي و شامؿ لعناصر موضوع البحث دوف •
 استثناء، معتمدا في ذلؾ عمى جمع البيانات الميدانية المختمفة بوسائؿ متعددة و مختمفة 

 .و يتضمف الدراسة الكشفية و الوصفية و التحميمية

 منيج دراسة الحالة، و ىو الذي يركز عمى دراسة وحدة معينة فردا كاف أو وحدة •
، و يتطمب اختبارا و مقاييس و وسائؿ (..مصنع، مدرسة، قرية، حي، مدينة )اجتماعية
         2.خاصة

 

إف . المنيج التجريبي، و ىو الذي يعتمد عمى إجراء التجارب تحت شروط معينة•
استخدامو في العمـو اإلنسانية قد حصؿ عبر تخصص في عمـ النفس يسمى عمـ النفس 

 Wilhelm:و أوائؿ مف استقدمو مف العمـو الطبيعية ىما بدوف شؾ. التجريبي
Wundt(1832- 1920), Ivan Pavlov(1849- 1936) .  فيذا األخير قد أوجد

انصبت اىتماماتو .  بألمانيا1879المخبر األوؿ المختص في عمـ النفس التجريبي سنة 

                                                           
1
ٌُحسن بالطالب هنا أن ٌعود إلى أمثلة مهمة و مناسبة وردت فً الدلٌل المنهجً الُمعد من قبل كل من سعٌد سبعون و حفصة جرادي و -  

 .و هو مرجع متوفر و باللغة العربٌة. المتعلق بإعداد المذكرات و الرسائل الجامعٌة فً علم االجتماع
2
 .49ص.عمر زٌان مرجع سابق-  
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أما األوؿ فقد اقتحـ تاريخ العمـو اإلنسانية بتركيزه عمى . عمى المغة و الفكر و الطبع
 1..موضوع تعمـ الحيوانات بالمنعكس الشرطي

فبعد صدمتو مف . (Stanley Milgram)كما يمكف اإلشارة إلى التجارب التي أجراىا 
كيؼ أمكف لبعض األفراد : الفظائع النازية خالؿ الحرب العالمية الثانية، حاوؿ أف يتفيـ

أف يتحولوا إلى جالديف ..العادييف، آباء في عائالت، مسيحيوف طيبوف، أشخاص ميذبوف
مف فرضية األثر القوي الناتج عف االمتثاؿ  (Milgram)ينطمؽ .. مرتكبيف أفعاال شنيعة

فيعطي األمر لبعض الطمبة لمضغط عمى مقبض ُيولد شحنات كيربائية ُتوجو . لمسمطة
النتيجة في الواقع أف الصدمات . لمجموعة مف الطمبة اآلخريف تميزوا بعمؿ غير مرضي

الكيربائية قد كانت محفزة و الضحايا تظاىروا باأللـ، و الخاضعيف لمتجربة قد امتثموا في 
عمى ىذا المنواؿ، واصؿ تجريبيوف آخروف . (صاحب السمطة)غالبيتيـ لمصاحب التجربة

إف الضحية كمما تتعرض لعقاب : ىذا المسعى ليصموا في النياية إلى النتيجة التالية
، كمما (صاحب التجربة)استجابة لصاحب السمطة (ارتفاع شدة التيار المولد لمصعقة)أشد

و ىذا ما قد يفسر الحمالت التي تعرض .. ُنزعت عنيا صفة اإلنسانية في مخيمة الجالد
 .2..ليا الييود قبيؿ اضطيادىـ

بغض النظر عف الجدؿ القائـ بيف عمماء المنيجية حوؿ قيمة المنيج التجريبي في 
، سيبقى ىذا المنيج مجرد (بيف العمماوييف و غيرىـ)العمـو اإلنسانية و االجتماعية 

أسموب ضمف أساليب أخرى غير تجريبية، ُيستدعى مف حيف آلخر لممساىمة في سبر 
 .أغوار الظاىرة اإلنسانية المتسمة بالتعقد و الديناميكية

 .تقنيات البحوث العممية في عمم االجتماع: 2-3

 : تمييد

                                                           
1
- François  Dépelteau. Op cit. p.251  

2
 - Ibid.p.252 
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نتناوؿ في ىذا المحور جممة التقنيات المعتمدة عند اختيار العينات في البحوث العممية، 
وسنقتصر عمى أشيرىا و أكثرىا تداوال، منبييف عمى المبررات التي تستدعييا و ما صمة 

بعد ذلؾ نعبر إلى نوع ثاف مف التقنيات و ىي . ذلؾ بطبيعة الموضوع الخاضع لمبحث
 .تمؾ الخاصة بجمع المعطيات الميدانية و الخاصة باختبار الفرضيات المطروحة

 .  تقنيات اختيار العينات في البحوث العممية- 

إذ إف . إف أصؿ االعتماد عمى العينات في البحوث العممية يعود إلى العمـو الطبيعية
التجريب عمى مواد كميائية أو عضوية أو عمى أحجاـ فزيائية أو حاالت غازية أو سائمة 

. ُيْسِفر دائما عمى نتائج يمكف تعميميا عمى جنس المادة الخاضعة لمتجريب.. أو جامدة
إف االطراد و االنتظاـ الذي يسري و يحكـ ىذا الصنؼ مف موضوعات البحث، يوفر  
عمى مختصيو الجيد و الوقت و الماؿ مف جية و مف أخرى يوفر ليـ االطمئناف التاـ 

متأثريف . 1مف أجؿ صياغة نظريات عممية ُتَرتَُّب ضمنيا قوانيف تصدؽ و تتكرر دائما
بدقة و صدؽ ىذا المنيج الذي أباف عف تقدـ و تحكـ في المادة و تطويعيا لمصمحة 
اإلنساف، لـ يجد عمماء الظواىر اإلنسانية و االجتماعية بدا إال سموؾ ىذا المنيج في 

 .التعامؿ مع مواضيعيـ

الذي حدث عند اقتفائيـ لذلؾ المنيج، ىو أف طبيعة مواضيعيـ تختمؼ جذريا عف 
 فال األسباب تؤدي إلى نفس النتائج دائما و ال الظواىر قارة : مواضيع عمماء الطبيعيات

و ثابتة بؿ متحولة وديناميكية عبر الزماف و المكاف و ال الباحث منفصؿ و موضوعي 
 في إحداث الظواىر –في أحياف كثيرة - إزاء بحثو، إضافة إلى تضافر أكثر مف سبب

كؿ ىذه التباينات بيف العمـو الطبيعية و العمـو اإلنسانية أوجد . االجتماعية و اإلنسانية
ما يشغمنا مف ىذا كمو ىو أف . أزمة في صياغة نظريات ذات مصداقية تحكـ ىذه األخيرة

                                                           
1
ٌُسمى بفزٌاء الكوانتوم أو فزٌاء الكم، بحٌث ال أحد ٌمكن أن -   من الغرٌب أن هذا الدوام و االطراد تدخل علٌه استثناءات كثٌرة و ذلك فٌما 

ٌُسمى بمعضلة القٌاس مما دفعه إلى القول بؤن .. هذا ما أحدث إرباكا كبٌرا فً فكر أنشتاٌن.. ٌتنبؤ بتصرف الجزٌآت ما تحت الذرة و ذلك ما 

 !و من أنت حتى تبٌن هلل ما ٌجب علٌه فعله؟: فرد علٌه نٌلس بور ..هللا ال ٌلعب بالنرد
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العينات المقتطفة في العمـو اإلنسانية و االجتماعية ال تكوف دائما و بالضرورة ممثمة 
 لبقية جنس الموضوع و بالتالي ال يمكف تعميـ النتائج مما يمنع مف التأسيس لمنظريات 

 .و لو نسبيا في ىذا التخصص، عمما أف النظرية ىي أعمى مراتب العمـ

 قبؿ أف نخوض غمار العينات و المعاينة، يحسف بنا التوقؼ عند مفيـو شديد الصمة 
و قد ُيسمى  (Population)إنو مجتمع البحث: و التداوؿ عند الحديث عف ىذا الموضوع

فدوف فيـ لمضاميف ىذا المصطمح و دوف تحديد لخصائصو، ال . بالمجتمع األصمي
. يمكف إجراء عممية معاينة صحيحة و ال الحصوؿ عمى عينة تتوفر فييا الشروط العممية

 فما المقصود بمجتمع البحث؟

:   (Madeleine Grawitz)في إطار العمـو اإلنسانية، ُيقصد بمجتمع البحث حسب 
مجموعة محدودة أو غير محدودة مف العناصر المعمومة سمفا التي عمى أساسيا تقـو " 

و يتوقؼ تحديد ىذا المجتمع بحسب معيار أو أكثر تكوف متوفرة . 1"عممية المالحظات
في العناصر التي تُنتخب لتكويف العينة و تكوف ىذه المعايير محكومة بدورىا بطبيعة 

مثال، فيكوف " سكاف الجزائر"فإذا كاف مجتمع بحث لموضوع ما ىو . البحث و اليدؼ منو
فكؿ مف سكف ىذا البمد توفر فيو ىذا ". السكف بالجزائر" ىذا المجتمع قد بني عمى معيار 

المعيار بغض النظر عف كونو مواطنا أو ال، فمعيار المواطنة ىنا غير معتبر ألسباب 
ال : مف ىذا فبحثنا لف يتأثر بأي معيار آخر. استدعتيا أىداؼ البحث الموضوعية

المواطنة و ال الجنس و ال السف و ال المستوى الثقافي و ال الحالة المدنية و ال طبيعة 
بعبارة أخرى فإننا نصبوا مف خالؿ ىذا البحث إلى الوصوؿ لكشؼ .. السكف و ال غيره

وقائع و حقائؽ نصؿ إلييا مف دراستنا لعدد محدد مف العناصر َيْسُكنوف الجزائر أي يتوفر 
 ". السكف في الجزائر"فيَمْف ينضـ إلى قائمة مجتمع البحث منيـ مجرد معيار 

                                                           
1
- Maurice Angers. Op.cit. p.264  
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فالمعيار المعتمد . كما يمكف أف يكوف مجتمع البحث مثال، مجموع الكتب بمكتبة بمدية
ىاىنا ليست كتب المكتبات الخاصة و ال المكتبات المدرسية و ال غيرىا، إنما الكتب 

 – كما تجدر اإلشارة –ىذا المعيار . الموجودة في المكتبات التابعة لمسمطة البمدية المحمية
 .ال ُيَحدَُّد اعتباطا و إنما يحدده المرمى و المغزى مف البحث ذاتو

ىذا إذا تعمؽ األمر بمعيار واحد، في أحياف أخرى كثيرة، يمكف أف يتحدد مجتمع 
ففي بحث مف البحوث مثال يفرض عمينا مقصد البحث . البحث بحسب معياريف أو أكثر

 أف نجري البحث عمى كؿ مف كاف ساكنا بالجزائر و ىو يحوز عمى الجنسية الجزائرية 
: ففي مجتمع البحث ىذا تجب مراعاة معايير ثالثة. و يكوف مولودا في األلفية الثانية

السكنى بالجزائر و بذلؾ يخرج كؿ مف كاف جزائريا ولكف يسكف خارجيا، حيازة الجنسية 
الجزائرية و بذلؾ يخرج كؿ مف سكف بيا لكف لـ يتجنس بجنسيتيا، تاريخ الميالد يكوف 

، و بيذا يخرج مف دائرة اىتمامنا كؿ مف (1999- 1900)واقعا في حدود األلفية الثانية
 .ولد في األلفية الثالثة

بالعودة إلى مفيـو العينة في العمـو اإلنسانية و االجتماعية، يمكف أف يالحظ أي 
طالب عمـ أنو مف غير الممكف واقعيا و في جؿ الحاالت أف نخضع جميع أفراد مجتمع 

األسباب التي تحوؿ دوف ذلؾ تتمثؿ عادة في اإلمكانيات المرصودة لذلؾ . البحث لمدراسة
مف أجؿ ىذا و غيره مف .. الغرض فال الوقت يتسع لذلؾ و الماؿ يتوفر لتغطية النفقات

:    األسباب ينصح عمماء المنيجية أف ُيْقِدـ الباحثوف عمى عممية يسمى بالمعاينة و ىي
مجموعة عمميات تمكف مف انتقاء مجموعة فرعية مف مجتمع بحث بقصد تكويف " 

  1".عينة

فالمعاينة ىي إذف تمؾ األساليب التقنية التي يعتمدىا الباحث و الذي ال يمكنو أف 
، و التي مف خالليا "المجتمع األصمي أي مجتمع البحث"ُيوسع دراستو لتشمؿ كؿ أفراد 

                                                           
1
 - Ibid.p.267 
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مجموعة فرعية تتكوف مف :" يمكنو أف يشكؿ في النياية ما ُيسمى بالعينة التي ما ىي إال
  1".عناصر منتقاة مف مجتمع بحث ما

، يوجد صنفاف كبيراف لممعاينة ُيسمى الصنؼ األوؿ بالمعاينة االحتمالية : عمى العمـو
أي المعاينة  )فالصنؼ األوؿ. و ُيسمى الصنؼ الثاني بالمعاينة غير االحتمالية

، ُيدعى كذلؾ العتماده بالكمية عمى مبدأ االحتماالت الذي يسمح بحساب (االحتمالية
بناءا . إمكانية ظيور العنصر مف المجتمع األصمي في المجموعة الفرعية التي ىي العينة

عمى ىذا األساس، فإف المعاينة االحتمالية ىي تمؾ العممية الحسابية التي تتحدد مف 
خالليا إمكانية ظيور كؿ عنصر مف المجتمع األصمي ضمف العينة، و تكوف ىذه 

بتعبير آخر، أف األسموب االحتمالي . اإلمكانية متساوية بيف جميع عناصر مجتمع البحث
كؿ عناصر مجتمع البحث ليـ نفس الفرصة في الظيور  (حسابيا طبعا )ىو أف نعتبر 

في العينة المزمع تكوينيا، أي ال مجاؿ لمتعسؼ في انتقاء العناصر عند استخراجيا مف 
مف أجؿ ذلؾ يتطمب الموقؼ ترقيما أو قائمة لكؿ . المجتمع األصمي و ضميا إلى العينة
تدعى ىذه القائمة في العرؼ المنيجي بقاعدة مجتمع . عنصر مف عناصر مجتمع البحث
فعمى أساس ىذه القاعدة يمكننا أف نشكؿ عينة يكوف . البحث أو بقاعدة السبر أو االستبار

و ُيقصد بتمثيؿ العينة ىنا . بمقدورنا معرفة درجة تمثيميا إزاء مجتمع البحث الناتجة عنو
. تمؾ السمة التي تتوفر فييا و يكوف فييا جميع عناصرىا مشابية لعناصر مجتمع البحث
بمعنى آخر، ال ُيسمح بنسياف و ال إىماؿ أي عنصر و ال ُيسمح أيضا بتكراره و النتيجة 
في النياية يكوف مماثال لما َيْنُتج عف ُقْرَعة أو عف سحب و العيناف مغمضتاف أو سحب 

  2.آلي لكريات مف صندوؽ

أما في حالة المعاينة غير االحتمالية، فإف حظوظ ظيور مفردة مف مجتمع البحث في 
تشكيمة العينة يبقى غير معروؼ، كما تستحيؿ معرفة ما إذا كاف لكؿ عنصر فرصا 

                                                           
1
 - Ibid.p.267 
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َنة بيذا األسموب ال يمكف حساب درجة تمثيميا . متساوية في ذلؾ الظيور إف العينة الُمَكوَّ
لمجتمع البحث بأي حاؿ مف األحواؿ، غير أف ىذا النوع مف المعاينات ال تكوف العينة 

 . الناتجة عنو ممثمة إال نادرا  ، و إف حدث فال يقع ذلؾ إال عمى سبيؿ المصادفة

 :   أنواع المعاينات االحتمالية- 

المعاينة :      ُيحصي بعض متخصصي المنيجية ثالثة أنواع لممعاينات االحتمالية
 1:العشوائية البسيطة، المعاينة الطبقية، و المعاينة العنقودية

ىي اقتطاؼ مف ضمف مجتمع بحث بقصد تشكيؿ عينة : المعاينة العشوائية- 
والحظ ىنا ال ُيقصد بو الحظ المطمؽ، و إنما . 2باستعماؿ سحب يعتمد عمى الحظ

يجب : لذلؾ يقوؿ عمماء المنيجية في ىذا الباب. المقصود ىو الحظ المتحكـ فيو حسابيا
 (on procède auأف نعمد إلى الحظ ال أف نعتمد عمى الحظ، و الفرؽ دقيؽ و ميـ

hasard et non par hasard) : فالحظ األوؿ يقصد بو أف نوزع نسب الحظ في
الظيور في العينة عمى جميع مفردات مجتمع البحث بالتساوي المطمؽ و المقدر رياضيا 

أما الحظ الثاني فيعني أف نأخذ عدد المفردات المكونة لمعينة مف مجتمع البحث . مسبقا
بطريقة الصدفة و االعتباط و كيفما اتفؽ، وىذا األسموب باٍد عميو عدـ العممية و عدـ 

 .الموضوعية

ىي نوع ثاف مف المعاينات االحتمالية، يتـ المجوء إلييا عندما : المعاينة الطبقية- 
يكوف عناصر مجتمع البحث تتميز بخاصية أو بعدة خصائص و يحتـ ذلؾ أخذىا بعيف 

، ألننا (طبقات)فانطالقا مف تمؾ الخصائص ُتشكؿ مجموعات فرعية متجانسة. االعتبار
نفترض أف العناصر التي تتألؼ منيا كؿ طبقة يكوف بينيا نوع مف التشابو و بالتالي 

فإذا افترضنا أف دراسة ما تخص مدينة ما و تتطمب  . تظير الطبقات متباينة فما بينيا

                                                           
1
ٌُفترض لدى الطلبة أنهم على دراٌة بتك التفاصٌل-    .وما نقوم به هنا هو تذكٌر فً سٌاق أشمل. لن نستفٌض فً الشرح و األمثلة، ذلك ألنه 

2
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ىذه الدراسة تشكيؿ عينة مف سكانيا تنحصر أعمارىـ بيف الثالثيف و األربعيف و حتمت 
البطالة، و عممنا مف جيات رسمية /الدراسة عمينا أف نأخذ بعيف االعتبار خاصيتي العمؿ
 و نسبة البطاليف منيا %70أف نسبة العماؿ مف ىذه الفئة في تمؾ المدينة تبمغ 

، عندئذ و حيف ما نريد أف نشكؿ العينة المقصودة، يجب عمينا أف نحتـر ىذه %30تبمغ
 .النسب بحيث تكوف، و ميما كاف حجميا، مشكمة مف النسب ذاتيا

في أحاييف كثيرة ال نتمكف مف حصر قائمة شاممة لمجموع : المعاينة العنقودية- 
في ىذه الحالة يمكننا أف . المفردات التي ننوي أف نستخرج منيا تشكيمة العينة المبتغاة

نقصد ىنا ما يسمى بالمعاينة العنقودية التي . نتجاوز باالنتقاؿ إلى نوع آخر مف المعاينة
اقتطاؼ عينة مف مجتمع بحث عمى أساس عممية سحب موسـو بالمصادفة : " ىي

المحسوبة أو بالحظ المراقب ييدؼ النتقاء وحدات تضـ كؿ وحدة منيا عددا مف العناصر 
 1."المنتمية لمجتمع البحث

فإذا كاف المطموب مثال إجراء دراسة عمى عدد مف البمديات التابعة لوالية مف الواليات 
في الوطف، وجب بداية أف نحدد عشوائيا و احتماليا عددا مف الوحدات و التي ما ىي إال 

ثـ مف مجموع الدوائر . ، و ىي ىنا الدوائر(الوالية)مجموعات فرعية مف المجموعة الكمية
ىذه المنتقاة احتماليا، ننتقي مجددا، بأسموب احتمالي، عدد األفراد أو العناصر المشكمة 

 .لمعينة، وىي ىنا في مثالنا البمديات

 : أساليب السحب االحتمالي•

عند إجراء السحب االحتمالي في العمـو اإلنسانية و االجتماعية، يمجأ الباحثوف إلى 
ثالثة أساليب خاصة مف أجؿ تشكيؿ عينات البحث التي يجري عمييا التجريب إلثبات أو 

 .السحب اليدوي و السحب المنتظـ و السحب اآللي: وتتمثؿ ىذه في. نفي الفرضيات

                                                           
1
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بداية يجب أف نعيد التذكير بأف في ىذا النوع مف السحوبات، البد : السحب اليدوي- 
ذلؾ ألنو يمزمنا أف نمنح . مف أف نكوف عمى عمـ بعدد العناصر المكونة لمجتمع البحث

ففي ىذا النوع . لكؿ عنصر مف عناصره رقما خاصا لكي يتـ الحقا إجراء عممية السحب
مف السحب، نكتب رقـ كؿ مفردة مف مفردات مجتمع البحث عمى قصاصة ورؽ، ثـ 

نجمع الكؿ في وعاء، ثـ نستخرج يدويا عددا مف القصاصات يتفؽ مع عدد أفراد العينة 
عادة ما يمجأ الباحثوف إلى ىذا النوع مف السحب عندما يكوف عدد . التي ننوي تشكيميا

أفراد مجتمع البحث محدودا، و مف ميزاتو أف تنفيذ ىذا السحب يكوف عادة يسيرا           
 .و سريعا

يقتضي أف نقسـ أفراد مجتمع البحث إلى مجموعات متساوية      : السحب المنتظـ- 
، بشرط أف يكوف عدد المجموعات المشكمة (..30-30 أو 15-15 أو 10-10 )

فإذا كنا نريد عينة مف مائة مفردة : متناسبا تماما مع عدد أفراد العينة التي نريد تكوينيا
، بحيث أننا إذا سحبنا مفردة واحدة (Paquets)مثال، وجب أف تكوف لدينا مائة مجموعة

في . مف كؿ مجموعة حصمنا في النياية عمى المائة عنصر المطموب ألجؿ تكويف العينة
ىذا النوع مف السحب، نستخرج في البداية عشوائيا و يدويا مف المجموعة األولى رقما    

، و حتى يكوف السحب 30، و كاف عدد العناصر في كؿ المجموعة 5و ليكف مثال 
، ثـ الرقـ الذي يميو (30+5)35منتظما كما ىو اسمو، فإف الرقـ الموالي سوؼ يكوف 

 و ىكذا حتى نصؿ باألرقاـ المستخرجة إلى العدد 95=(5+90)، ثـ 65= (5+60)ىو
في ىذه )30مع الحرص عمى أف يكوف الفاصؿ بيف كؿ رقميف. الذي يتطمبو تشكيؿ العينة

 .(الحالة

إف الحواسيب اآللية اليـو تمكف الباحثيف مف استخراج سمسمة مف : السحب اآللي- 
، فإف السحب اآللي . األرقاـ العشوائية في حدود ضبط مسبؽ و متحكـ فيو عمى العمـو
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األسموب االحتمالي لممعاينة الذي مف خاللو نتمكف مف تشكيؿ أرقاـ : " ُيعرؼ عمى أنو
 1".بطريقة عشوائية باستعماؿ البرمجة

 :أنواع المعاينات غير االحتمالية- 

لقد أثبتت التجربة لدى الباحثيف بأف بعض المواضيع ال يمـز فييا أف تكوف العينة 
لكف و مع ذلؾ ال توجد وصفة جاىزة لمتفرقة بيف . المختارة ممثمة لممجتمع األصمي

المواضيع المتطمبة لممعاينة االحتمالية و تمؾ التي تتطمب معاينة غير احتمالية، و إنما 
و ىكذا يمكننا مثال أف نعمد إلى . يعود ذلؾ إلى الخبرة و سعة االطالع عند الباحث

، كما يمكف أف نسترسؿ في (..مدرسة، قرية، مستشفى، جمعية، سوؽ، أسرة )دراسة حالة 
دراسة سموكيات ما نحو التعمؽ في مدلوالتيا النفسية أو السوسيولوجية، دوف اعتبار 

 .لمسألة التمثيؿ مقتنعيف أف ىذا الموقؼ ال يضر بمصداقية النتائج الممكف التوصؿ إلييا

كما أنو في أحاياف كثير نكوف بصدد مواضيع ال نتمكف مف معرفة حدود مجتمعاتيا 
األصمية، أو يكوف لدينا جزء مف ىذا المجتمع دوف اإلحاطة بالقاعدة الكمية لو، أو نكوف 

في ىذه الحاالت و غيرىا يمكننا المجوء .. محكوميف بوقت وجيز، أو موارد مالية محدودة
أما النتائج المترتبة عمى ىذا النوع مف المعاينة تبقى مقبولة . إلى المعاينة غير االحتمالية

و توصؼ بالعممية، رغـ أننا ال يمكننا تقدير درجة التمثيؿ الحقيقي بالنسبة لمجتمع 
 .البحث

: ة أنواع كالتاليثالثتتمخص التقنيات غير االحتمالية في 

توصؼ بأنيا العينة األكثر بساطة لكف في الوقت عينو قد تكوف : العينة الصدفية- 
و عميو ال يمكف . النتائج المبنية عمييا مضممة غالبا إذا لـ تَُتخذ مواقؼ واعية إزاءىا

فكيؼ إذف يمكننا تشكيؿ عينة صدفية؟ ببساطة . اعتمادىا إال إذا لـ نجد عنيا بديال
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يتكوف ىذا النوع مف العينات مف الوحدات التي ُيصادفيا الباحث دوف استعماؿ حسابات 
فإذا كاف الباحث بصدد دراسة متعمقة بمعرفة خمفيات الصراع بيف العماؿ و اإلدارة . معينة

مثال، فإنو حينئذ يمكنو أف يترصد لمجموعة منيـ بعد خروجيـ مف مطعـ المؤسسة في 
فمف ىؤالء يشكؿ أفراد عينتو دوف اعتبار لحسابات أو . فترة استراحة ليـ في مقيى مثال

ىو أف ىذا النمط مف العينات قد : احتماالت، لكف مع التأكيد عمى موقؼ صاـر مزدوج
اقتضتو مصمحة البحث مف جية و مف أخرى لـ يكف في إمكاننا المجوء إلى عينة أولى 

و مع ىذا ال يمكننا أف نقدر حجـ الخطأ،  ألننا ال نعرؼ عدد األفراد . منو و أجدر
. المقصييف مف العينة

ىي تمؾ العينة التي تتشكؿ عندما نقتطؼ مف مجتمع البحث األفراد : العينة النمطية- 
فإذا كنا مثال نجري بحثا متعمقا بأثر المطالعة عمى التفوؽ . الذيف ُيعتبروف نماذج لو

الدراسي لدى الطمبة، فإنو يجدر بنا أف نتوجو إلى األفراد الذيف يرتادوف المكتبات        
إذا أردنا  مثال أف ننجز بحثا حوؿ طبيعة . و يقتنوف الكتب و المجالت و ليس كؿ الطمبة

 بياناتو  عددا محددا مفاإلديولوجية السائدة في حزب سياسي، فإنو يمكننا أف نتتبع
الصادرة عنو منذ تأسيسو و التي كانت موجية ضد أحزاب أو جمعيات أخرى تخالفو 

تكوف عندئذ ىذه البيانات بالذات عناصر نمطية أي مثالية قد انتقيناىا .  طرحو العقدي
و المسماة  (جانب اإلديولوجيا) التي تخص ىذا الجانبمف مجموع البيانات المعمنة منو

  في ىذه الحالة ال يسع الباحث إال أف يتمنى أف تكوف العناصر .منيجيا بمجتمع البحث

المختارة لتشكيؿ العينة تتمتع بالخصائص النمطية المميزة لمجتمع البحث، و أف أخطاء 
بمعني أف الباحث ليس لو أي ضمانة حسابية دقيقة        . االنتقاء سوؼ ُتختزؿ تمقائيا

لكف و مع ىذا فإف المحاكمة العممية لمبحث سوؼ تتجو إلى . و حاسمة و موضوعية
مدى قدرة الباحث عمى احترامو لمخصائص النمطية الواجب توفرىا في عناصر العينة    

 .و حسب
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ُيعتمد في تشكيؿ العينة الحصصية عمى بعض الخصائص : العينة الحصصية- 
فإذا كنا . فاعتمادىا يقتضي أف تكوف بحوزتنا معطيات عددية. المميزة لمجتمع البحث

بصدد دراسة ظاىرة في مؤسسة اقتصادية مثال، و كنا نعمـ نسبتي العماؿ و العامالت 
فإذا كانت العامالت . فييا، وجب حينئذ أف نراعي ىاتيف النسبتيف في تكويف العينة

 مف مجتمع البحث و جب أف يظير ىذا التمثيؿ %77 مثال و العماؿ يمثموف%23تمثمف
عامؿ و عاممة بالنسب 300فمنفترض أف ىذه المؤسسة تضـ . في العينة الحصصية لدينا

 عنصرا، فباحتراـ النسب التمثيمية لكال (80)المذكرة أعاله، و نريد أف نقتطؼ عينة مف 
عامال و بذلؾ نكوف قد احترمنا حصة كؿ 62عاممة و 18الجنسيف يكوف لدينا حوالي 

 .طرؼ

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف العينة غير االحتمالية الحصصية تشبو كثيرا العينة 
و لذا ال يمكننا ىنا أف . االحتمالية الطبقية، غير أنو في النوع األوؿ ال نمجأ إلى القرعة
 .نحسب و نضبط درجة التمثيمية لمعينة المشكمة عمى ىذا النحو

 

 

 

 

    :    أساليب السحب غير االحتمالي•

سنكتفي في . ُيعِددُّ عمماء المنيجية عادة خمسة أنواع مف السحوبات غير االحتمالية 
ىذا المقاـ بذكرىا إجماال دوف تفاصيؿ، ذلؾ ألنيا كانت بالتأكيد مواضيع دراسية لمطالب 

 .في السنوات السابقة
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ىو السحب الذي ُيكتفى فيو باالعتداد بالعناصر األولى التي  : السحب المغمض- 
و قد يتساءؿ الطالب لماذا نغامر . تحضر بغض النظر عف الخصائص المتوفرة فييا

بالسمعة العممية لمبحث و نقدـ عمى ىذا النوع مف المعاينة؟ مف أجؿ ذلؾ نقوؿ أف شرط 
المجوء إلى ذلؾ ىو عدـ مقدرتنا عمى خوض أي نوع مف المعاينات األخرى األكثر 

 .فالظروؼ و المالبسات الموضوعية ىي ما حتمو. مصداقية

و عميو يتـ وفقو اختيار . ىذا النوع يكوف أكثر دقة مف سابقو: السحب الموجو-
فمثال إذا كنا . عناصر ُيقدر أنيا تنتمي بالضرورة إلى مجتمع البحث المستيدؼ بالدراسة

بصدد بحث يخص ظاىرة االحتجاجات العمالية، فإننا حينئذ نتوجو إلى إحدى مقاىي 
عندىا يكوف سحبنا لمعناصر . المدينة مثال نعتقد أف العناصر النقابية تجتمع بيا عادة

 .الممثمة لمعينة موجيا

ىذا النوع مف السحب يشكؿ لنا عينة مف العناصر التي تقبؿ : سحب المتطوعيف- 
و عميو يبقى لنا . التعاوف معنا مف دوف أف نعرؼ مدى تمثيؿ أي منيا لمجتمع البحث

 . فقط التمني بأف ال يبعد ىذا االنتقاء عف خصائص مجتمع البحث المستيدؼ

عندما نكوف بصدد دراسة مجتمع بحث ال يمكننا اإلحاطة بو، فيمكننا : سحب الخبرة- 
فإذا كنا مثال نريد . المجوء إلى عناصر خبيرة تمكننا مف الوصوؿ إلى العناصر المرغوبة

تشكيؿ عينة مف أطفاؿ داخؿ مركز إعادة التأىيؿ، لكف ال يمكننا التواصؿ مباشرة مع 
 .ىؤالء، فإنو يمزمنا حينئذ أف نتصؿ بأحد المربيف ليكوف الواسطة بيننا و بينيـ

نمجأ إلى ىذا النوع عندما نكوف ال نعرؼ سوى أفرادا قميميف مف : سحب كرة الثمج- 
فإذا كنا نعتـز إجراء بحث . مجتمع البحث، فعندئذ يكوف ىؤالء ىـ مف يدلنا عمى اآلخريف
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حوؿ تعاطي المخدرات لكف ال نعرؼ سوى فردا واحدا منيـ أو اثنيف، فإنو يتعيف عمينا أف 
 1.نستعيف بو أو بيما في استكماؿ بقية تشكيمة عناصر العينة

 :تقنيات جمع المعطيات الميدانية- 

اآلف إلى نوع آخر مف التقنيات المستخدمة في جمع المعمومات الميدانية  نتحوؿ
بيذا الخصوص لوحظ أف الطمبة كثيرا ما يقعوف في . المتعمقة بالموضوع محؿ البحث

مف أجؿ تجاوز ىذا الغموض السائد . إرباؾ شديد و ىـ يخوضوف ىذه المرحمة الحاسمة
مستعمميف أمثمة حية لتقريب اإلجراءات الواجبة في ىذا  لدى الطمبة، سنعمد إلى التبسيط،

 .الصدد

مف أجؿ ذلؾ تجب العودة إلى نموذج التحميؿ أو ما ُيعرؼ بالفرضية أو جممة 
بداية عمى الطالب أف يتقيد بجممة مف . الفرضيات المرصودة لحؿ اإلشكاؿ المطروح

تقتضي . ((Opérationnalisation" العممياتية " الخطوات التقنية التي ُتسمى إجماال ب
كما . ىذه العممية أف يحدد الباحث المتغيرات التي تعطي معنى لمفرضية أو الفرضيات

يتوجب عميو أف يفرؽ بدقة بيف المتغير المستقؿ و المتغير التابع و الوسيط إف وجد      
كما يجب . (تجب العودة إلى أنواع الفرضيات مف حيث عدد المتغيرات المتضمف فييا )

، كأف نفترض ((Hypothèse circulaireالحذر الشديد مما ُيسمى بالفرضيات الدائرية 
مثال أف العنؼ داخؿ األسرة يتسبب في التفكؾ األسري، في حيف أنو باإلمكاف تماما أف 

ففي ىكذا حاالت، و قبؿ أف . يكوف التفكؾ األسري ىو مف يتسبب في العنؼ األسري
 . يشرع الطالب في إجراءات العممياتية،  يجب عميو أف يستوثؽ مف ىذه األمور كميا

بعد ىذه المالحظات المقتضبة، تجدر بنا العودة إلى صمب موضوعنا و ىو تقنيات 
 .جمع المعطيات، و لنبدأ بتقنية المالحظة

                                                           
1
 - Ibid.p.275 



55 
 

 : تقنية المالحظة•

 عمى الباحث في عمـ االجتماع إف ىو أراد أف يكوف ناجحا في أعمالو البحثية، أف 
 يكوف متصفا بحس مرىؼ و انتباه ثاقب لما يجري حولو مف الحياة االجتماعية عامة 

فالمالحظة الدقيقة و الواعية لمحياة االجتماعية . و ما يجري مرتبطا ببحثو بوجو خاص
مف . عموما يمكف أف تفيدنا في انتقاء مواضيع جادة ذات أىمية أكاديمية و تطبيقية بالغة

جية أخرى يمكف ليذه المالحظة عينيا أف تساعدنا في إيجاد فرضيات ال يمكف العثور 
 .عمييا في مجاالت أخرى

لكف المالحظة التي نعنييا ىنا ىي تقنية يستعمميا الباحثوف قصد جمع معمومات 
مف أجؿ ذلؾ و حتى تكوف . محددة تمكف في النياية مف اختبار الفرضية أو الفرضيات

لذلؾ يمجأ مستخدموىا إلى . ىذه الوسيمة تستحؽ صفة التقنية العممية، وجب أف ُتعد بعناية
 ".إطار المالحظة " إعداد ما ُيسمى منيجيا 

ذلؾ  ". المالحظة" فإطار المقابمة ىذا ما ىو إال أداة جمع المعطيات الخاصة بتقنية 
ألنو ال يمكننا الذىاب إلى ميداف جمع المعمومات دوف أف نكوف قد عرفنا مسبقا الفرؽ 
بيف ما الذي يجب مالحظتو و تسجيمو و الذي يجب إىمالو، و كؿ ذلؾ بداللة سياؽ 

تفكيؾ المفاىيـ إلى  )الفرضيات بطبيعة الحاؿ و بداللة ما تسفر عنو إجراءات العممياتية 
زيادة عمى ىذا، يوصي عمماء المنيجية الباحثيف بأف . (أبعاد و األبعاد إلى مؤشرات 

يطمعوا عمى ميداف المالحظة قبؿ إجراءىا فعميا، قصد معرفة خفايا و تفاصيؿ الوقائع 
و يستحسف أف يكوف ىذا اإلطالع . الجارية فيو، تجنبا لممفاجآت و تأقمما مع المحيط

 :محكوما بالتساؤالت التالية

 ما ىي خصوصيات الموقع المراد مالحظتو؟ • 

 مف ىـ األفراد الذيف يتطمب البحث لقاءىـ؟   • 
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 لماذا يتواجد ىؤالء األفراد بالذات في ىذه األماكف المحددة؟• 

توقع األحداث  )ما ىي األحداث الممكف مشاىدتيا في موقع جمع المعطيات؟ • 
 .(الممكنة لتفادي االضطرابات و التشويشات خالؿ عممية المالحظة

ألف الوقائع التي تتكرر تكوف ليا عادة  )ما ىي األشياء التي تتكرر و منذ متى؟ • 
 .(دالالت إزاء المعمومات المراد جمعيا و بالتالي إزاء الفرضيات

 ما ىي العناصر األخرى الواجب االنتباه إلييا و التي قد تكوف ليا فائدة لمبحث؟• 

 1ما ىي األوقات المفضمة لممالحظة؟• 

و يحسف بالطالب أف يكوف ممما بأنواع المالحظات المعتمدة عند الباحثيف مف أجؿ أف 
ينتقي منيا ما يتناسب مع مشكمة بحثو، فتوسع االختيارات أمامو يساعد في تدقيؽ النتائج 

مف أجؿ ذلؾ يجري الحديث عف المالحظة المفتوحة مقابؿ المالحظة المستترة، . البحثية
و المالحظة بالمشاركة مقابؿ غير المشاركة، و المالحظة المنيجية مقابؿ غير المنيجية، 
و المالحظة في المواقؼ الطبيعية مقابؿ المواقؼ المصطنعة، و المالحظة الذاتية مقابؿ 

 2.مالحظة اآلخر

 

 

 : تقنية المقابمة•

                                                           
1
 - Ibid. p208. 

Voire aussi. Stéphane Beau ; Florence Weber. Guide de l’enquête de terrain. Ed. La Découverte. Paris XII
e
. 

1997. P.143 
2
 .197.ص.2007. دمشق. دار الفكر. المناهج الكٌفٌة فً العلوم االجتماعٌة. عبد القادر عرابً-  
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و ُتستخدـ عادة في أغمب . المقابمة تقنية معتمدة لدى الباحثيف عمى نطاؽ واسعة
األحياف ضمف البحوث الكيفية التي ترمي إلى الغوص في ثنايا دالالت العبارات أو 

 ..الكممات أو الحركات و السموكيات

مف أجؿ بناء وثيقة المقابمة يجدر بالطالب أف يتبع خطوات محسوبة سمفا، وىي متمثمة 
 :في جممة مف األسئمة

ف وثيقة المقابمة، -  ما ىو مصدر األسئمة؟ نستقي األسئمة الرئيسية و الفرعية التي ُتكوِّ
فاألسئمة . مف العممية التحميمية التي تمس جميع المفاىيـ الواردة في مشكمة البحث
 .الرئيسية تتولد عادة مف األبعاد، بينما األسئمة الفرعية مف المؤشرات 

أما بخصوص طبيعة السؤاؿ في حالة ما إذا استقر رأينا عمى المقابمة، فينبغي عندئذ 
و عميو، فصياغتيا يجب أف . مفتوحة (الرئيسية و الفرعية  )أف تكوف األسئمة بنوعييا

يقوؿ خبراء المنيجية بأف . تضمف لممبحث حرية كاممة في اإلدالء بأية إجابة يريدىا
الحرص عمى ىذه الحرية يوفر لمباحث مراده مف التقنية أال و ىو الغوص في ثنايا 

الدالالت الكالمية و استخراج الثراء المعرفي المخبوء الذي ال يمكف االطالع عميو إال 
كما يؤكد ىؤالء الخبراء أيضا عمى تجنب الباحث . بتحميؿ معطيات ىذه التقنية بالذات

فاالختصار . األسئمة التي تعطي االنطباع بأنيا تستحؽ مجرد إجابات مقتضبة أو موجية
في اإلجابات ُيفوِّت فرصة االطالع عمى المعطيات الوفيرة المحتممة لدى المبحوث، و أما 

توجييو إلى إجابة معينة مف خالؿ السؤاؿ فقد يحـر الباحث مف معطيات ذات قيمة 
عندما تحؿ المناسبات : مف أجؿ التمثيؿ لذلؾ نورد ىذا السؤاؿ. بالنسبة لمفرضيات

االنتخابية، ىؿ تذىب إلى التصويت كما يفعؿ المواطنوف الصالحوف؟ ففي ىذا السؤاؿ 
مثال، فإف الباحث يكوف قد حشر المبحوث في الزاوية، إذ قد يجد ىذا األخير نفسو 

ال لـ يكف مواطنا جيدا في نظر محاوره   !مضطرا لمرد باإليجاب وا 
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في السياؽ نفسو، يوصي عمماء المنيجية ببعض االلتزامات عند إنجاز دليؿ المقابمة 
 :يمكف إيجازىا في نقاط تالية

األسئمة الرئيسة تكوف دائما متصفة بالعمـو و تتناوؿ دائما موضوعا جديدا، في حيف - 
 .تكوف الفرعية دائما تفصيمية لكؿ موضوع مطروؽ

 : عند االنتقاؿ مف موضوع إلى آخر ُيحبذ اعتماد عبارات تضمف سالستو مثؿ- 
 ..."و اآلف إذا سمحت، تعالى نتكمـ عف" 

دائما ننتقؿ مف المواضيع غير الشخصية إلى الشخصية قدر اإلمكاف مستيدفيف - 
 .عدـ إحراج المبحوث

إذا كانت بعض األسئمة تتطمب تفكيرا معمقا، وجب أف تتقدميا أسئمة مميدة، حتى - 
 .ال يشعر المبحوث باإلحباط و يقدر جدية المقابمة

 .ال نمجأ إلى األسئمة الفرعية إال إذا كانت اإلجابات عمى السؤاؿ الرئيس غير مكتمؿ- 

، (...السف، الحالة المدنية، المينة)يجب تأخير األسئمة المتعمقة بالبيانات الشخصية - 
 .ألف تقديـ ذلؾ مف شأنو أف يؤثر عمى عمـو اإلجابات

لمعمـ يجب في المقابالت أف نفتتحيا بمقدمة تحتفي  ): مقابمة دليل مثال لجزء من
   (بالمبحوث و تبيف ىدؼ المقابمة

 

 

 . أسئمة ىذا الدليؿ موجية إلى طفؿ ضحية طالؽ

 : إذا تحدثنا بداية عف أبويؾ
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 :اسمح لي أف ننتقؿ لمحديث عنؾ
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  ما ىي عالقاتؾ بأمؾ؟3-1

  ما ىي عالقاتؾ بأبيؾ؟3-2
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  كيؼ كانت عالقتؾ مع بقية أفراد األسرة؟4-3

 :و اآلف لنتحدث عف الطالؽ في المجتمع بصفة عامة

  ما رأيؾ في ىذه الظاىرة؟ -5

  كيؼ سوؼ يتصرؼ الجيؿ القادـ حياؿ ىذه الظاىرة بحسب رأيؾ؟5-1

  ىؿ تعتبر أف السماح لألزواج بالطالؽ أمر جيد أـ سيء؟5-2

[...] 

! شكرا عمى قبولؾ اإلجابة عمى أسئمتنا

 :  تقنية االستمارة•

.  االستمارة تقنية تقتضي أف يطرح الباحث لمجموعة مف المبحوثيف جممة مف األسئمة
أما األسئمة . و تكوف العينة المشكمة في إطار ىذه التقنية ممثمة لمجتمع البحث عادة

مينية، أسرية، تربوية، معرفية أراء      : فتستيدؼ جوانب متنوعة مف الحياة االجتماعية
 .. و مواقؼ  رىانات و سموكيات

 لكف مما يجب عمى الطالب أف يعممو ىو استيضاح الفرؽ بيف مجرد صبر اآلراء 
و بيف االستمارة، إذ أف ىذه األخيرة توضب بعناية عمى أساس نتائج العممياتية المبينة 

أعاله لتضع في النياية الفرضيات النظرية مع تقاطعاتيا المحتممة موضع االختبار، بينما 
 ثـ إف االستمارة . تكوف غاية صبر اآلراء أىدافا إحصائية أو وصفية عمى أكثر تقدير

و نظرا لمعدد المرتفع لممبحوثيف وكذا األسئمة الكثرة الواجب طرحيا ثـ معالجتيا كميا، فإنو 
 مف العادة أف تكوف األجوبة معدة مسبقا و ال يسع المبحوث سوى االختيار مف بينيا 

 .و ىذا ما يسمى باألسئمة المغمقة
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إف تقنية االستمارة ليا ما يميزىا عف تقنية المقابمة، خاصة فيما يتعمؽ بطبيعة األسئمة 
فإذا كانت أسئمة المقابمة عامة و غير محددة بدقة استجالبا : المطروحة عمى المبحوثيف

لمثراء المعموماتي، و ال يمجأ الباحث لمتدقيؽ فييا إال عندما يتعمؽ األمر بمعمومة صدرت 
عف المبحوث ذات قيمة معتبرة بالنسبة لمفرضيات أو ليدؼ البحث، فإف أسئمة االستمارة 

كما أنو مف ميزاتيا . تكوف عادة دقيقة و مفصمة و ذات أجوبة مقترحة عمى المبحوث
عمى العمـو فإف الباحث . التراوح بيف االنغالؽ التاـ في أغمبيا و االنفتاح في بعضيا

 بالمقابمة ينتظر الجديد مف المبحوث إزاء بحثو و ال يتدخؿ في التوجيو إال أحيانا قميمة 
فيو يقتنص المعطيات المثارة أثناء . و مف بعيد ليضمف عدـ الخروج عمى موضوع البحث

. مجريات المقابمة و ال يستوقؼ الباحُث المبحوَث إال حيف ترد معمومات ليا دالالت ىامة
بجممة واحدة، فإف المقابمة تستيدؼ الثراء المعرفي المحتمؿ مف الموضوع، بينما االستمارة 

تتفؽ . توجو المبحوث بطريقة أكثر صرامة ال تترؾ مجاال واسعا مف الحرية في التعبير
االستمارة مع المقابمة في إمكانية احتواء األولى بعض األسئمة المفتوحة التي تخضع في 

كما . األخير لمعالجات تقنية تحميؿ المحتوى التي تخضع ليا معطيات المقابالت أساسا
تتفؽ االستمارة مع بقية التقنيات في كوف األسئمة التي تحوييا تكوف دائما ناتجة عف 
 .اإلجراءات العممياتية التي تمكف مف تفكيؾ المفاىيـ إلى أبعاد و منيا إلى مؤشرات

 

 

 

 

     

 


