أعمال موجهة في مقياس ملتقى التدريب على البحث
مراجعة عامة حول خطوات البحث العلمي
بما أن محتوى المقياس يكون ملتقى نقيم ونناقش ونتبادل فيه مختلف خطوات البحث العلمي ،سأعمل في المرحلة
األولى تقديم مراجعة لهذه الخطوات ،بينما المرحلة الثانية تخص أعمال يقوم بها الطالب وإرسالها لألستاذ.

المرحلة األولى :توضيح باختصار خطوات البحث العلمي:
 -1اإلشكالية:
 هي عبارة عن مجموعة من الفقرات التي تعكس موضوع البحث المدروس والذي يرى الطالب أنه يحيط بهنوع من الغموض يريد البحث فيه وتوضيحه.
 ونقول في علم االجتماع اإلشكالية تعكس ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى تفسير. وعادة شكليا تحتوي اإلشكالية على ثالث خطوات أساسية وهي :مقدمة ،وتضم صورة تاريخية مختصرة عنالموضوع المدروس ،صدر اإلشكالية ،ويتم فيه شرح وتوضيح مختصر الفرضيات المطروحة في البحث،
الخاتمة ،ويتم فيها صياغة إجرائية لمجموعة من التساؤالت حول الموضوع المدروس.
 -2-1شروط اإلشكالية :وتتلخص فيما يلي:
 القابلية لالختبار بحيث تكون اإلشكالية لها حل. أن تشتمل اإلشكالية على متغيرات الدراسة ،بحيث تشمل على المتغير المستقل والمتغير التابع. أن تمثل عنوان موضوع الدراسة بصياغة علمية و واضحة. األصالة والجدة. وضوح الصياغة. صياغة اإلشكالية في سؤال مختصر وواضح وجيد يؤدي غرض اإلشكالية. االبتعاد عن الجوانب الفلسفية بحيث يتم طرح اإلشكالية يكون بطرح سوسيولوجي يعكس الواقع االجتماعي. اإلشارة إلى بعض الجذور التاريخية لإلشكالية -نعنى موضوع الدراسة. أن ال تتعرض اإلشكالية لبعض المواضيع الحساسة من الناحية األخالقية والدينية ..الخ. أن تصاغ اإلشكالية بعبارة لفظية خبرية بعيدة عن اإلنشاء والتعجب. مسايرة أسلوب التخصص العلمي. استخدام لغة التخصص وان تكون واضحة وجيدة ومفهومة  -استعمال عبارات دقيقة. -يجب أن تنتهي اإلشكالية بطرح سؤال أو أسئلة؟....الخ.

 -3-1مصادر صياغة اإلشكالية:
 الخبرة في مجال التخصص. الدراسات السابقة. القراءة بأنواعها خاصة القراءة الناقدة في مجال التخصص. المناقشات المختلفة بين الباحث والزمالء وأهل التخصص. االطالع على أهم المجالت والدوريات والمراجع والمصادر العلمية المختلفة ..الخ. حضور الملتقيات والمؤتمرات العلمية. -2الفرضيات:
 -1-2تعريف الفرضية:
 هـي توقعـات للنتـائج أو اسـتنتاجات محتملـة. اإلجابات المحتملة لألسئلة إشكالية البحث. هي إجابة محتملة لسؤال البحث أو نتيجة محتملة إلجراء متوقع. هي عبارة عن مجموعة من االقتراحات في شكل جمل تجيب على اإلشكالية. تمثل الفروض عالقة بين متغيرين أحدهما مستقل واآلخر تابع.....الخ -2-2شروط صياغة الفرضيات:
حتى تكون الفرضية على جانب كبير من الفائدة للباحث فإنه يجب أن تحقق ما يلي:
 يجب أن تحتوي الفرضية على عالقة بين متغيرين أو أكثر. يجب أن تصاغ الفرضية معاكسة لواقع الظاهرة المدروسة ،لذا يتوجب على الباحث أن يكون واسع اإلطالععلى الدراسات السابقة والنظريات ذات العالقة بموضوع البحث.
 يجب أن تكون فرضيات البحث قابلة لالختبار. أن تكون الفرضيات منطقية وعقالنية أي واقعية وليست خيالية. يجب أن تكون فرضيات البحث مختصرة. يجب أن تكون فرضيات البحث واضحة. يجب أن تغطي فرضيات البحث جوانب موضوع الدراسة. -3-2متغيرات الفرضية:
تحتوي عادة الفرضية على متغيرين ،المتغير المستقل والمتغير التابع ،وأحيانا نجد المتغير الوسيط (أو الدخيل).
 المتغير المستقل :هو السبب الذي أدى إلى وقوع النتيجة .فهو ذلك العامل الذي يراقبه الباحث ويقيس تأثيرهالموجب أو السالب في المتغير التابع.

مثال :تفعيل دور اإلدارة المدرسية في مواجهة االنحراف األخالقي لدى طلبـة المـدارس الثانويـة .فـالمتغير
المسـتقل هـو "دور اإلدارة المدرسية".
 المتغير التابع :هو النتيجة التي تسبب فيها المتغير المستقل .ويعرف بأنه المتغير الذي يتغير نتيجة تأثيرالمتغير المستقل.
مثال :دور اإلدارة المدرسية في مواجهة االنحراف األخالقي لدى طلبـة المـدارس الثانويـة .فـالمتغير التـابع
هـو "مواجهة االنحراف األخالقي".
 المتغير الوسيط أو الدخيل :فهو متغير ثانوي مستقل ثانوي أخير قد يكون له تأثير ولكنه ال يدخل في تصـميمالبحث األساسي لتقصي أثره في المتغير التابع ،فيعمل الباحث على إزالـة تـأثره أو حذفـه أو على األقـل تحييـد
تـأثيره من أجـل التحقـق من طبيعة العالقة بين المتغير المستقل الرئيسي والمتغير التابع.
مثال :تأثير الظروف البيئية اإلجتماعية والقتصادية والمادية والسياسية في تحصيل الطالب ،والتي قد تؤثر في
العالقـة بين الطريقة التي نبحث في فاعليتها على التحصيل أو االتجاه أو االثنين معا.
 -4-2مصادر الفرضيات:
 الدراسات السابقة. القراءة المعمقة. الحدس والخيال العلمي (الخيال السوسيولوجي). المراجع والمصادر. الصدفة. التجارب وتكراراتها. الخبرة والتجربة في مجال التخصص. -3أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع:
يجب على الباحث أو يقوم بصياغة مجموعة من المبررات التي تبرز األهمية التي دفعت به إلى الخوض في هذا
البحث ،مثل :مبررات ذاتية (الرغبة الشخصية في انجاز البحث) أو مبررات موضوعية وهي البحث عن حلول
للمشكلة ،فكل بحث له أهميته ومبرراته الخاصة.
 -4أهداف الدراسة:
يجب على الباحث أن يقوم بصياغة مجموعة من األهداف التي يريد تحقيقها من وراء الخوض في موضوع
بحث "ما" ،مثل :نحاول من هذا البحث معرفة كذا وكذا ،....ونهدف من هذا البحث تحقيق كذا وكذا...الخ.

 -5تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
كل دراسة لها مفاهيم ومصطلحات ،يجب على الباحث أن يشرحها في بحثه ،وحتى نبين للطالب كيفية
استخراجها من موضوع بحثه(عنوان البحث) ،نعطي المثال التالي:
 نفرض موضوع الدراسة كالتالي :تفعيل دور اإلدارة المدرسية في مواجهة االنحراف األخالقي لدى طلبـةالمـدارس الثانويـة.
مفاهيم هذا الموضوع هي :الدور ،اإلدارة المدرسية ،االنحراف األخالقي ،طلبـة المـدارس الثانويـة .بحيث
يستخرجها الباحث مباشرة من الموضوع المدروس ،ثم يقوم بشرحها وتعريفها لغويا واصطالحا وإجرائيا ،كما
يلي:
 بعد االنتهاء من التعريفات السابقة ،يجب على الباحث أن يكتب ما يسمى التعريف اإلجرائي ،والذي يحاول منخالله التعبير عن بعض هذه المفاهيم الذي وجدها ال تتطابق وما يبحث عنه في دراسته ،وتوضيحها بأسلوبه
الخاص).
 -6الدراسات السابقة:
يشير الباحث إلى عدد من الدراسات السابقة في مجال بحثه (دراسات أجنبية ،وعربية ،وجزائرية) ،ويحدد هدف
ومكان وزمان كل دراسة وكذا اإلشكالية المطروحة والفرضيات ،نوع وحجم العينة ،المنهج والتقنية ،ثم عرض
أهم النتائج.
 -1-6أهمية كتابة الدراسات السابقة في البحث العلمي:
 تُساعد الدراسات السابقة في توضيح األسس النظرية لموضوع البحث العلمي المراد تنفيذه من قبل الباحث. توفِر الدراسات السابقة وقت وجهد على الباحث ،من خالل اختيار خطة البحث العلمي. تعرض الدراسات السابقة األسلوب المنهجي السليم لموضوع البحث العلمي بشكل عام. تمنح الدراسات السابقة الباحث العلمي طريقة مثالية ،من أجل استخالص التوصيات والنتائج والمقترحاتاألخرى المتعلقة بالبحث.
 تساعد الدراسات السابقة الباحث في تحديد المراجع الخاصة بالبحث العلمي وتسهل عملية كتابتها. للدراسات السابقة دور مهم في عملية المقارنة التي يجريها الباحث العلمي فيما بين البحث الذي يقدمه وبينتلك الدراسات والمصادر.
 -2-6طريقة التعليق على الدراسات السابقة وتقييمها:
يجب على كل باحث أن يكون لديه البصيرة والحكمة من أجل التعليق على الدراسات السابقة ،وتقييمها ونقدها نقد
بناء من خالل األدلّة العلمية ،وكذلك التحلي بالموضوعية والبعد عن أي إيديولوجيات داخلية أو تحيز شخصي،
وت عد عملية نقد الدراسات السابقة من المتطلبات الرئيسة عند كتابة األبحاث العلمية ،بل إنها أحد المقاييس التي
تمنح الباحث الدرجة العلمية المرتفعة في حالة ظهور قدرته على النقد من خالل البحث المقدم .وفيما يلي نعرض

بعض األفكار التي تُساهم في عملية التعليق والتحليل والنقد بالنسبة للدراسات السابقة ،والبعض منها قد يتطلب
خبرات شخصية ،والبعض اآلخر يعتمد على األسس المنهجية.
 -1-2-6طريقة نقد الدراسات السابقة:
النقد المتعلق بالمحتوى :يجب أن يُبدي الباحث وجهة نظره في كون المحتوى الخاص بالدراسات السابقة ال
يتضمن اإلطار الفني التي يجب أن ي تبع ،وفي تلك الحالة تفقد الدراسة ميزة الشمولية ،وتبتعد عن الموضوعية في
طريقة تفنيدها.
النقد المتعلق بالمنهجية :يجب على الباحث أن يوضح السلبيات وااليجابيات في المنهج العلمي المتبع في
الدراسات السابقة ،وليس شر ً
طا أن تكون الدراسة السابقة سلبية في مجملها ،أو إيجابية في مجملها ،حيث إن ذلك
يخضع للرأي الشخصي للباحث ،وعليه أن يعرض ذلك وفقًا لألدلَّة ال ُمقنعة ،والتي تختلف من باحث آلخر.
النقد المتعلق بعيِّنة الدراسة :يجب أن يذكر الباحث أي قصور في العينة محل الدراسة ،والتي قد تكون غير
فعالة في الحكم على الدراسات السابقة ،وكان في اإلمكان زيادة حجم العينة ،لتوضيح أمر من األمور المتعلقة
بمشكلة البحث ،كذلك قد تكون العينة غير ممثلة بالطريقة اإلحصائية المناسبة ...إلخ.
النقد المتعلق بالمصداقية :يجب على الباحث أن يتحق ق من مصداقية الدراسات السابقة ،وتختلف طريقة التأكد
من ذلك وفقًا للمنهج الذي تتبعه الدراسة السابقة ،فهناك المنهج الوصفي والتجريبي والتاريخي ،ويجب على
الباحث أن يتبع المعايير الدقيقة في الحكم على ذلك ،ومن أجل ذلك عليه أن يكون ملما بكل مناهج البحث العلمي
ومزاياها وعيوبها ،وفرضيات ونظريات البحث التي تتناسب معها تلك المناهج.
نظرا لوجود
النقد المتعلق بالنتائج :من الممكن أال يتفق الباحث العلمي مع النتائج الموضحة بالدراسات السابقةً ،
خطأ في طريقة تحليل وعرض البيانات ،وفي سبيل ذلك يجب أن يقوم بتوضيح المقارنة بين النتائج التي توصل
إليها ،وما هو مطروح في أبحاث سابقيه ،وبيان مدى الموضوعية في كل منها ،وينبغي على الباحث أن يتطرق
فقط للدراسات السابقة ذات الصلة بموضع البحث ،ويجب أن يكون االرتباط جليا وواض ًحا للقارئ ،فال معنى
لإلشارة إلى أبحاث أو دراسات سابقة ال تمس مشكلة البحث من قريب أو بعيد.
 -7أنواع العينات:
تختلف أنواع العينات باختالف الطرق التي تتبع في اختيارها وان كانت جميعها تهدف إلى تمثيل جميع مميزات
وخواص المجتمع األصلي ،وان تعدد الطرق في اختيار العينة يوجب على الباحث المفاضلة .وفي الواقع هناك
نوعان من العينات :األولى احتمالية األكثر استخداما والثانية غير احتمالية.
أوال :العينات االحتمالية( أو العشوائية):
 -1العينة العشوائية البسيطة  : Simple Random Sampleهي عينة قائمة على الصدفة ،وهي أبسط
أنواع العينات رغم أنها تتبع خطوات معروفة المتمثلة في أن تمثل مفردات المجتمع بأوراق يكتب عليها حرف
أو رقم يمثل فردا معينا من المجتمع حيث ال يمثل إال مرة واحدة،ثم توضع هذه األوراق في كيس وتخلط جيدا ،ثم

نختار منها عددا بطريقة عشوائية بما يساوي عدد العينة المرغوبة ،بعدها يقرأ الباحث األرقام عشوائيا حسب
الترتيب أي في اتجاه أفقي،وحينما يقرأ رقما يوافق الرقم المكتوب على الورقة سيكون هذا الرقم مفردة من
مفردات العينة المختارة(هناك من يسميها القرعة).
 -2العينة العشوائية المنتظمة :Systematic Sampleوفيه نختار العينة عن طريق اختيار المفردات من
مسافات متساوية على القائمة بعد إعدادها إطار المجتمع األصلي،ونبدأ باختيار رقم من ( )1-10بطريقة عشوائية
ولنفرض بأنه رقم ( )4فيكون االسم في الترتيب الرابع هو الفرد األول في العينة .ثم نضيف بعد ذلك  10حتى
نحصل على الرقم  14وتسير بنفس التسلسل إلى نهاية األرقام وللتمثيل على ذلك نتصور مجتمع من  500فرد
نريد أخذ عينة منه عددها  100فإذا بدأنا بالرقم 4يليه  13-9وهكذا أو إذا بدأنا بالرقم  5فالذي يليه سيكون
 20/15/10وهكذا وقد يكون اختيار العينة المنتظمة حسب المكان فنختار األماكن التي تبعد ميال واحدا عن
بعضهما ،مع اختيار أول مكان عشوائيا ،وأن من أهم مميزات العينة المنتظمة هو بساطتها وسهولة إجرائها،
وقلة األخطاء الناجمة عن االختيار.
 -3العينة الطبقية : Striated Sample:في الغالب يصادف الباحث في هذه العينة إلى أن تكون العينة ممثلة
لمختلف الفئات المتجانسة في المجتمع.نأخذ من كل طبقة عينة تمثلها ،مثال :نأخذ من طبقة الطلبة ممثلين ،ومن
طبقة األساتذة ممثلين،ومن طبقة اإلداريين ممثلين؟ وهكذا( ...نستخدم هذا النوع من العينات عندما يكون هناك
تباين -عدم تجانس -واضح في مجتمع الدراسة ،بحيث يمكن تقسيم مجتمع الدراسة إلى مجموعات أو طبقات
بنا ًءا على هذا التباين).
 -4العينة العنقودية  :Cluster Sampleوهذه تعني أن مجتمع الدراسة يمكن تقسيمه إلى عدة شرائح(على
شكل عنقود) وكل شريحة يمكن تقسيمها إلى عدة شرائح أخرى وكأننا نتحدث عن عنقود عنب ضخم ،وعلى
سبيل المثال mفإن وزارة التربية والتعليم تمثل مجموعة مديريات وكل مديرية تمثل مجموعة مدارس وكل
مدرسة تمثل مجموعة من السنوات وكل سنة تمثل مجموعة من التالميذ.
ثانيا :العينات غير العشوائية  :nonrandom Samplesتستخدم هذه العينات في حالة عدم القدرة على تحديد
مجتمع الدراسة بشكل دقيق .ومن أنواع هذه العينات نذكر ما يلي:
 العينة الصدفة ( العرضية)  : Accidental Sampleوهذا النوع من العينة يتم اختياره بالصدفة مثلماتستطلع صحيفة معينة الرأي العام حول قضية معينة أو مرشح ما ،وغالبا ما يكون هذا النوع من العينات غير
ممثال لمجتمع الدراسة  ،وتستخدم هذه العينة في الدراسات االستطالعية المسحية المبدئية.
 العينة القصدية  :Purposive Sampleينتقي الباحث أفراد عينته بما يخدم أهداف دراسته وبناءا علىمعرفته دون أن يكون هناك قيود أو شروط غير التي يراها هو مناسبة من حيث الكفاءة أو المؤهل العلمي أو
االختصاص أو غيرها ،وهذه عينة غير ممثلة لكافة وجهات النظر ولكنها تعتبر أساس متين للتحليل العلمي
ومصدر ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة.

 العينة الحصصية  :Quota Sampleوتتم بواسطة سحب عينة من مجتمع البحث بانتقاء نسبة معينة لكلفئة ،ويعني ذلك أن هناك حصصا يجب احترامها و نسبة مئوية معينة ،أوهي تشبه العينة الطبقية ،ولكنها ال تكون
في حاجة إلى سحب عن طريق القرعة.ومن ثمة يستحيل قياس درجة تمثيلها .وهي تستخدم عادة من قبل بعض
الهيئات والمنظمات الحكومية لسبر اآلراء.
عينة كرة الثلج  :Sample snowballتقوم على اختيار فرد معين وبناء على ما يقدمه هذا الفرد من
معلومات ،ثم نصل على الفرد الثاني ،وهذا األخير من خالله نصل إلى الفرد الثالث...،وهكذا تكون القضية في
البداية صغيرة وتكبر تدريجيا على شكل كرة ثلج ،وتستخدم هذه العينة في المواض يع الحساسة مثل :قضايا
المخدرات ،المواضيع العاطفية ،العرقية والدينية...الخ.
 -8الفرق بين العينة والمعاينة مجتمع البحث:
العينة

المعاينة

جزء بسيط من مجتمع البحث (عدد أسلوب يتم بموجبه اختيار

مجتمع البحث
جميع المفردات(جميع األشخاص

محدد من المفردات) .مثال :جميع

العينة(عملية تكون قبل العينة ،فمن

أو الحاالت أو....دون استثناء)

طلبة العلوم اإلنسانية و االجتماعية

خاللها نحدد العينة) ،بأسلوب

الذين نختار منهم جزء بسيط

البالغ عددهم  4000طالب ..فان

واضح :المعاينة هي االلتقاء مع

يسمى العينة:

العينة هي  60طالب-على سبيل

عينة الدراسة في الميدان ومن ثم

مثال :جميع طلبة العلوم اإلنسانية

المثال( -جزء بسيط من مجتمع

يجمع الباحث المعلومات من خالل

واالجتماعية البالغ عددهم 4000

البحث).

المعاينة والتحقق.

طالب...فان مجتمع البحث هو
4000طالب (جميع المفردات) .

 -9مزايــا وعيــوب العـينـة:
مــزايا العــينة:
 االقتصاد في التكاليف. -التوصل إلى نتائج بأسرع وقت.

 االقتصاد في الجهد البشري. -االقتصاد في الوقت.

عيوب العينة:
 الخطأ في اختيار العينة يؤثر في نتائج البحث. حجم العينة في بعض األحيان يؤثر على نتائج البحث. في بعض األحيان تحدث أخطاء نتيجة ردود فعل العينة التي يقوم الباحث بدراستها. -اختيار العينة في بعض األحيان ال يتناسب مع نوعية الدراسة ومستواها .

 -10الفرق بين مجتمع البحث والعينة:
 مجتمع الدراسة يعني :جميع مفردات الظاهرة المراد دراستها ،سواء أكانت هذه المفردات بشراً،أم مؤسسة ،أم أنشطة تربوية ،أم غير ذلك .مثل :جميع طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية(مجتمع الدراسة).
 أما عينة الدراسة فتعني :تلك المجموعة من أفراد مجتمع الدراسة الذين يختارهم الباحث ليكونوا هم مصدرجمع بياناته في أثناء تنفيذه لدراسته.
 وتتم عملية اختيار العينة أو تحديدها وفق أسس علمية وأساليب خاصة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها.
 شروط العينة :شرط التجانس ،شرط التمثيل ،شرط الظهور(كل مفردة لها فرصة في الظهور). -11تحديد منهج الدراسة:
يُبين الباحث ما هو المنهج العلمي المتبع ،ولماذا وقع اختياره على هذا المنهج؟ ومدى مالئمته لهذا البحث
ومتغيراته األساسية..حيث هناك أنواع عديدة للمنهج فعلى سبيل المثال نذكر:المنهج الوصفي ،المنهج التاريخي،
المنهج المقارن ،منهج تحليل المحتوى(المضمون)...،الخ ،على الباحث أن يقوم بتعريف المنهج المتبع في
الدراسة ،ويذكر أهم المبررات التي أدت إلى استخدامه.
ونشير إلى أن طبيعة موضوع البحث هي التي تحدد نوع المنهج المستخدم في الدراسة.
 -1تحديد مجاالت الدراسة(حدود الدراسة):
هناك ثالث مجاالت كبرى يجب على الباحث أن يستخدمها في انجاز بحثه هي:
أ -المجال البشري :أي مجتمع الدراسة الذي نستخرج منه العينة.
ب -المجال الزمني :الفترة التي تستغرق انجاز البحث .مثل:تم انجاز هذا البحث في شهر فيفري  2021إلى غاية
جوان .2021
ت -المجال الجغرافي :وهو مكان إجراء الدراسة ،مثل :جامعة ،أو مستشفى...الخ -حسب مكان إجراء البحث.
 -2تحديد أدوات جمع البيانات :تعتبر أدوات جمع البيانات ضرورية ألي بحث ميداني ،ال يمكن االستغناء عنها
في أي ظرف أو أية حالة ،ذلك ألنها هي الوسائل المستخدمة في جمع البيانات المعلومات عن الظاهرة
المدروسة قبل تصنيفها أو تبويبها و جدولتها.
 -12أدوات جمع المعلومات:
أ -االستمارة  :Questionnaireعبـــارة عــــن سلســـلة مـــن األســــئلة يصــــيغها الباحـــث بعنايـــة
فائقــــة ،وتختلـــف االســتبيانات مــن حيــث الحجــم ،الشــكل ،والمضــمون ،والهــدف ،والتنظــيم فبينمــا
توجد استبيانات من عدة صفحات يصمم بعض الباحثين استبيانات تزيد عن عشـر صفحات ،بعضها مطبوع
والبعض اآلخر مكتـوب باليـد علـى ورق أبـيض أو ملـون ،وتــوزع بالبريــد العــادي أو اإللكترونــي أو

شخصــيا أو تنشــر فــي الصــحف أو تملــى هاتفيــا أو تــذاع فــي اإلذاعــة أو تعــرض فــي التلفزيــون،
وتســتخدم ألغــراض تحديــد رغبــات المســتهلكين أو قيــاس انطباعــات الطــالب وأوليــاء األمــور ومختلــف
فئــات المجتمع.
واالستمارة هي مجموعة من األسئلة المنظمة والمرتبة لغرض مع البيانات والمعلومات حول موضوع معين.
وهي أداة مهمة من أدوات جمع البيانات .وينقسم االستبيان إلى عدة أشكال منها:
المغلق أو المقيد(  :(closedوهو الذي يتضمن مجموعة من الخيارات يطلب مـن المسـتجيب اختيـار أحـدها
بوضــع عالمــة معينــة مثــل .(x( :ومــن مزايــا هــذا الشــكل أنــه يتــيح الحصــول علــى معلومات كمية وأنه
يتميز بالسهولة والفعالية في تحليل النتائج.
المفتوح أو الحر (:(openهـو الـذي يتـرك فيـه للمسـتجيب حريـة اإلجابـة(عكس المغلق) بكلماتـه فـي مسـاحة
محـددة بعـد كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبيان .ومــن أبــرز مزايــا هــذا النــوع أنــه يتــيح حريــة أكبــر
للمســتجيب دون حصــر إجابتــه فــي خيــارات محــددة أو ضــيقة ،وأنــه يتميــز كــذلك باستكشاف جوانب
إضافية من خالل إجابات المسـتجيبين لـم تكـن تخطـر علـى بـال الباحــث ،وتتضــح الميــزة األخيــرة فــي
البحــوث االستكشــافية .أمــا أبــرز عيوبــه فــإن عملية ترميز وتجميع اإلجابات في مجموعات ومن ثم تحليلها
تصبح أكثر صعوبة من الشكل المغلق.
المغلق -المفتوح(  :)Open – Closedوهو االستبيان الذي يجمـع بـين كـال الشـكلين السـابقين فيتضـمن
فقـرات تتطلـب إجابة محددة وأخرى يطلب من المستجيب اإلجابة عليها كتابة ،وبهـذه الطريقـة فـإن الباحث
يحصل على مزايا الشكلين السابقين كما يتجنب عيوبهما.
الشروط التي ينبغي توافرها في االستبيان:
 أن تكون األسئلة واضحة. أن تكون األسئلة في مستوى األشخاص الذين سيجيبون عليها. أن يقيس كل سؤال فكرة واحدة. أن يبدأ االستبيان باألسئلة السهلة الشيقة. أن يتجنب الباحث وضع األسئلة الشخصية أو طلب معلومات قد يظن المستجيب أنها تعني التدخل فيخصوصياته ،وتهدف إلى االطالع على ما ال يرغب في اإلفصاح عنه
 أن يكـــون االســـتبيان مختصــرا قــدر اإلمكـــان ألن االســـتبيان الطويــل قـــد يجلب الملل. أن يـتم توزيعـه فــي األوقــات المالئمــة ،فمـثالُ قــد ال يكــون مالئمــا ً توزيعــه خـالل أسـبوع االختبـارات،مـا لـم يكـن هـدف الدراسـة قيـاس أداء الطـالب أثنـاء فتـرة االختبارات.
 أن يتم ترقيم أسئلة االستبيان ،وكذلك صفحات االستبيان. أن يتضمن إرشادات واضحة لكيفية اإلجابة. -التسلسل المنطقي لألسئلة.

ب -المقابلة  :the interviewهي مجموعة من األسئلة المختصرة التي يطرحها الباحث على العينة لغرض
جمع البيانات.
شروط المقابلة :ينبغي علـى الباحـث أن يتحقـق مـن تـوافر الشـروط الالزمـة لنجـاح المقابلـة كمـا يلي:
-1تحديد األشخاص المراد مقابلتهم وتحديد العدد الالزم إلجراء المقابلة.
 -2عمـل الترتيبـات الالزمـة إلتمـام المقابلـة بمـا فـي ذلـك تحديـد مكـان وزمـان مالئمـين للمقابلـة ،ويفضـل أن
يختـار المسـتجيب المكـان والزمـان وفقـا لظروفـه كمـا يفضــل أن تــتم المقابلــة فــي مكــان هــادئ بعيــدا عــن
الضوضــاء وفــي غيــر أوقــات ضغط العمل.
 -3وضــع خطــة المقابلــة أي صــياغة األســئلة وترتيبهــا وتحديــد نــوع المقابلــة منظمـة أو غيـر منظمـة(
وتحديـد مـا إذا كـان مـن يجـري المقابلـة الباحـث نفسـه أو شــخص أو أشــخاص آخــرين يمثلونــه .فــي حالــة
اختيــار أشــخاص آخــرين إلجــراء المقابلــة نيابــة عــن الباحــث ينبغــي علــى الباحــث أن يقــوم بتــدريبهم
وشــرح المهمــة المطلوب منهم أداؤها.
 -4إجـراء االختبـارات الالزمـة علـى المقابلـة للتأكـد مـن سـالمة األسـئلة ومـن تحقيقها لألهداف المتوخاة من
المقابلة.
 -5ينبغـي أن يضـفي الباحـث أجـواء مناسـبة للمقابلـة مثـل خلـق جـو الصـداقة ومراعـاة فـن إلقـاء األسـئلة وأن
يتجنـب طـرح األسـئلة التـي يمكـن أن تثيـر حساسـية لــدى المســتجيب فــي بدايــة المقابلــة ،وكــذلك بــدء كــل
ســؤال بتقــديم مناســب يســاعد المستجيب على فهم السؤال و يشجع ه علـى اإلجابـة بحريـة كافيـة .كمـا ينبغـي
علـى الباحث أو من يمثلـه أن يحسـن اإلنصـات إلـى المسـتجيب وتجنـب مقاطعتـه والعمـل على حثه على إعطاء
المزيد من المعلومـات عنـد الضـرورة وذلـك باسـتخدام أسـلوب هز الرأس كعالمة على المتابعة والفهم والتحفيز
على االستطراد.
 -6إعطاء المستجيب فرصة للتوسع في اإلجابة متى كان ذلك مطلوبا مثال :لقـد ذكـرت فـي معـرض إجابتـك
السـابقة أن سـلم الرواتـب الجديـد هـو أفضـل تطـور تشهده المؤسسة  ..ماذا تقصد بأفضل تطور؟ ينبغي طرح
سؤال واحد في المرة الواحدة.
 -7إعطاء المستجيب فرصة لتفسير إجاباته والتعليق عليها.
 -8تسجيل وقائع المقابلة سواء كتابة أو عن طريـق آلـة تسـجيل وذلـك أثنـاء المقابلة أو بعد االنتهاء منها مباشرة.
 -9الحرص على الحياد وعدم إظهار المعارضة أو الدهشـة أو التعجـب لمـا يقوله المستجيب مما يمكن أن يؤثر
على إجاباته المقبل.
 -10إظهار األنـاة والصـبر مـع المسـتجيب الـذي يظهـر التعـالي علـى الباحـث بدافع أنه أكثر فهما و إدراكا
للموضوع من الباحث.
 -11مالحظـة المظـاهر التعبيريـة والحركيـة التـي يبـديها المسـتجيب وتوظيفهـا في دعم اإلجابات عند
الضرورة.

 -12محاولـــة كســـب ثقـــة المســـتجيب وطمأنتـــه والتأكيـــد علـــى ضـــمان ســرية المعلومات التي يدلي بها.
 -13اإليحاء بإمكانية الرجوع إلـى المسـتجيب متـى لـزم األمـر لالستيضـاح أو االستزادة حول نقطة أو فكرة
معينة.
ومن أنواع المقابلة نذكر :المقابلة الفردية ،الجماعية ،الشخصية ،االلكترونية...،الخ ،وتحتوى المقابلة أسئلة مغلقة
أو مفتوحة ،أو كالهما.
مالحظة هامة:
 تصلح االستمارة مع عينة أو مجتمع دراسة يتقن القراءة والكتابة فقط .مثل :عينة من األساتذة ،الطلبة،المدراء ،الموظفين...الخ .وال تصلح مع فئة أمية ال تقرأ.
 تصلح المقابلة مع عينة أو مجتمع دراسة أمي ال يتقن القراءة وال الكتابة ،وتصلح كذلك مع مجتمع دراسة يتقنالقراءة و الكتابة.
 يمكن أن نرسل االستمارة عن طريق البريد أو وسائل حديثة (االنترنت) ،أما المقابلة فال يمكن إرسالها وإنماتكون حالية
ج – المالحظة العلمية :Scientific observationتختلــف المالحظــة العلميــة عــن المالحظــة العاديــة
فــي أنهــا تــتم وفقــا ألســس علميــة متعــارف عليهــا وتتبــع خطــوات محــددة ،وتعنــي متابعــة ســلوك
معــين بهــدف تسجيل البيانات بغرض استخدامها في تفسير وتحليل مسببات وآثار ذلك السلوك .تســـــتخدم
البيانـــات الناتجــــة عــــن المالحظــــة للوصــــف أو المقارنــــة أو إجـــراء التجــارب .مــن أمثلــة الحــاالت
التــي يمكــن تطبيــق المالحظــة لجمــع البيانــات عنهــا مالحظـــة ســـلوك رواد المكتبـــة أو الســـوق ،كمـــا
تســـتخدم للتعــرف علـــى انطباعــات المسـافرين أو المـراجعين أو الـزوار بعـد حصـولهم علـى خدمـة معينـة
أو اسـتماعهم لشرح ،أو مشاهدتهم لعرض معين بحيث يمكن التعرف على مدى رضائهم أو عـدم رضــائهم
عــن الخدمــة أو المعلومــات المقدمــة لهــم ممــا يمكــن معــه الحصــول علــى بيانات في غاية األهمية يستفاد
منها

في

تطوير

الخدمة

أو

تحديد

موقعها

أو

تعديل

أسلوب تقديمها  ...الخ .والمالحظة نوعان بالمشاركة ،ودون مشاركة.
المالحظة بالمشاركة  :Participative Observationهـــي تلـــك المالحظـــة التـــي يـــتقمص فيهـــا
الباح ـــث أو مـــن يمثلـــه دور أحـــد األشــخاص الــذين تــتم مالحظــتهم فهــو فــي هــذه الحالــة يقــوم
بــدورين ،دور الباحــث ودور الشخص الذي تتم مالحظته ،وبذلك فإنه يقوم بكافة النشاطات التي يقـوم بهـا
المالحظ.
مثـال :لـو أراد الباحـث أن يسـتخدم المالحظـة المشـاركة للتعـرف علـى سـلوك السجناء ،فإنه يتعين عليه أن
يرتدي زي سجين ،وأن يقيم في عنبر السجناء ،ويأتي بجميع تصرفاتهم ،ويؤدي النشاطات التي اعتادوا علـى
أدائهـا ،ومـن خـالل ممارسـة ذلـك النشـاط يقـوم بتسـجيل البيانـات المطلوبـة.

هنـاك مآخـذ عديـدة علـى ال مالحظـة المشــاركة منهــا مــا يتعلــق باقتحــام شخصــية اآلخــرين والــدخول فــي
خصوصــياتهم ،ومنهـا مـا يتعلـق بمـا يشـعر بـه المالحظـون مـن تعرضـهم للخـداع مـن قبـل الباحـث حيث
إنهم أتوا بتصرفات ما كانوا ليأتون بها لو عرفوا بوجود شخص غريـب بيـنهم ،وهناك مشكالت عديدة وقعت في
الغرب دفع من أجلهـا البـاحثون ثمنـا باه ً
ظـا ،وفـي بعـض الحـاالت كلفهـم البحـث وظـائفهم باإلضـافة إلـى
المالحقـة القانونيـة مـن قبـل األشخاص الذين تمت مالحظتهم بهذا األسلوب.
المالحظة دون مشاركة :Non-participative Observationهي المالحظة التي ال يقـوم فيهـا الباحـث
بالنشـاطات التـي يقـوم بهـا األشـخاص الخاضـعون للمالحظـة ،حيـث يكتفـي الباحـث هنـا بتسـجيل البيانـات عـن
سـلوك ،األشـخاص ،وتصـرفاتهم حسـب مـا تقتضـيه الدراسـة وأهـدافها التـي تـم تحديـدها سلفا مثـال :يقـف
الباحـث فـي مكـان قريـب مـن اإلشـارة الضـوئية ليسـجل مالحظـات عـن مـدى التـزام السـائقين بالتعليمـات
المرويـة ،وفـق قائمـة معـدة سـلفا يقـوم بكتابـة مالحظاته عليها مثل:
 نوع المركبات. مدى التزام السائقين بالوقوف قبل الخط البيض. عدد السيارات التي تقطع اإلشارة. عدد السيارات التي يستخدم أصحابها المنبه عند فتح اإلشارة...الخ. -13تفريغ البيانات في جداول ،وتحليلها وتفسيرها:
يقوم الباحث بعرض النتائج المتوصل إليها ،كل فرضية على حدى من خالل جداول مرقمة ومعنونة
فوق الجدول ،أما تحته فيقوم الباحث بكتابة التعليق المناسب والمالئم للنتائج التي توصل إليها ،كما يمكن
له عرض النتائج في أشكال بيانية ،مع إعطاء استنتاجاته الخاصة بالفرضية المعالجة.
 اإلجابة على التساؤالت والفرضيات. اإلجابة على التساؤالت المطروحة سابقا( أثناء صياغة اإلشكالية). بعدها يناقش كل فرضية على حدى بمناقشة النتائج وتفسيرها ،حيث يتساءل لماذا كانت النتائج على هذاالمنوال ،أي يقوم بترجمة اللغة اإلحصائية إلى لغة علمية تفسيرية تبين وتفسر هذه النتائج والتحقق من صحة
الفرضية من عدمها.
 بعد مناقشة الفرضيات الجزئية يناقش الفرض العا.م في االستنتاج وبعد عرض النتائج النه ائية يمكن للباحث أن يثبت أو ينفي صحة فرضياته ،كما يمكن له التوقعواستشراف المستقبل ،وفتح آفاق جديدة ورسم خارطة طريق للدراسة ،لضمان االستمرارية ومواصلة البحث عن
الحقيقة ،كما يمكن للباحث أن يبين الجهات الوصية التي يمكن أن تستفيد من نتائج بحثه ،شكل قابل للتطبيق
الميداني.
 ال ننسى إدراج الخاتمة العامة للبحث.

 -14نتائج الدراسة وصياغة الخاتمة:
على الباحث بعد االنتهاء من تفريغ البيانات وترتيبها و تفسيرها بطريقة موضوعية باختصار ،وجب عليه كتابة
نتائج الدراسة ،أي صياغة أهم ما توصل إليه من إجابات حول الفرضيات والتساؤالت ،ومن ثم يلخص خاتمة
عامة(يمكن دمج النتائج مع الخاتمة لتصبح في قالب واحد نسميه نتائج الدراسة).
 -15قائمة المصادر والمراجع :
 تقتضي األمانة العلمية أن يُضمن الباحث خطته قائمةً تحتوي على جميع المصادر التي استفاد منها في إعدادخطته  ،وكذلك بعد االنتهاء من تنفيذ الخطة وكتابة التقرير النهائي للدراسة ،يجب ذكر قائمة بالمصادر التي تم
االستفادة منها في إعداد خطته وفي تنفيذ إجراءات الدراسة.
 أن تمتاز بالتنوع بين العربي واألجنبي حسب البحث ،وكذلك الحداثة واألصالة. مراعاة األمانة العلمية في التعامل مع المراجع وكذلك الدقة والموضوعية وتجنب النقل الحرفي للمعلومات. االعتماد في البحث على طريقة واحد في التوثيق واالقتباس. مراعاة تصنيف قائمة المراجع للمؤلفين حسب الترتيب األبجدي. -16قائمة المالحق:
هي معلومات يتم إلحاقها وإرفاقها بالبحث تحوي بيانات ومعلومات تفصيلية ووثائق ومنها :االختبارات النفسية/
بيانات إحصائية ورسوم بيانية /حسابات تفصيلية /معلومات عن دراسات سابقة /صور وأشكال /بيانات تاريخية/
قوانين ومراسيم تشريعية/ووثائق إدارية...الخ.
إذن المالحق هي جزء مهم لدعم و تقوية البحث العلمي،ومن شروط وضع المالحق التي عادة تكون في أخر
البحث نذكر :أن تكون المالحق ذات أهمية و قيمة علمية ،وان تكون بعيدة عن الحشو و التضخيم ،ويجب أن
تهمش(أن توثق مثل بقية المصادر والمراجع األخرى) ،وأن تكون تتوافق في تسلسلها مع الفصول وخطوات
البحث العلمي...الخ.

المرحلة الثانية :أعمال تخص الطالب
أوال  :التعرف على مراحل البحث السوسيولوجي بالتطرق إليها مرحلة بمرحلة انطالقا من دراسات ميدانية
أقيمت في السنوات الماضية في ميدان علم االجتماع التربية.
 -لهذا نطلب من الطلبة القيام بما يلي:

 -1إعداد ملخصات لمذكرات علمية في مواضيع علم االجتماع التربية ،وتقديمها بعرض مختلف الخطوات
المتبعة في العمل ،والعمل على محاولة تقييم العمل بذكر ايجابياته أو النقائص الواردة في المذكرة وتبيان
الطريقة األصح واألنجع في تناول أي خطوة في إعداد هذه المذكرة ،انطالقا من إتباع كل خطوات البحث
العلمي.
 -2من خالل دراستك لكل خطوات البحث العلمي ،عليك القيام بما يلي:
أ -توضيح الموضوع الذي هو محل للبحث والدراسة.
ب -استخراج من هذا الموضوع المتغير المستقل والمتغير التابع.
ج -بناء إشكالية بحث تمس موضوع الدراسة في هذه السنة.
د -اقتراح فرضات للموضوع المدروس.
ه -تحديد نوع المنهج واألدوات التي تراها مناسبة لتناول هذا الموضوع.

مالحظة هامة :كل طالب لم ينجز العمل ،ال تكون له عالمة في هذا المقياس.
 ترسل األعمال على البريد االلكتروني التالي لألستاذ عيساوة نبيلة:s.abila@yahoo.fr
 -آخر أجل الستالم األعمال هو  15فيفري .2021

