البحوث االجتماعية
أنواع البحوث
منهجية البحي
تصميم البحث
نماذج تطبيقية
د .رشيد جرموني

• أهمية البحوث االجتماعية :الظاهرة االجتماعية والتي تتميز
بخاصيات الدينامية والتغير وفق معطيات وشروط الواقع
االجتماعي المتباينة والمتحولة باستمرار.
• المعرفة العلمية االجتماعية ،فهي وليدة سيرورات بحث منظم
تؤطره وتوجهه «مواضعات الجماعة العلمية» من أسس
وقواعد وأعراف وتقاليد وأخالقيات علمية ومن تراكم معرفي
ومن أطر ونماذج إرشادية موجهة للنظر والممارسة العلمية»

•  )1البعد الابستميولويج املعريف :تطوير واختبار املفاهمي والنظرايت واملناجه وأدوات
ومناذج التحديد والتفسري.
•  )2البعد الاجامتعي /الايديولويج :خلق مسافة مع الواقع من أجل دراس ته ،جتنب الوقوع
يف احلس املشرتك ،انتاج معرفة علمية موضوعية ،عن طريق املهنج.
• أهداف البحث الاجامتعي :فك السحر عن الظاهرة

مناهج البحث االجتماعي
•  )1البحوث أو ادلرسات الاس تكشافية الاس تطالعية ،explorqtoires :واليت تس هتدف
مقاربة اشاكليات أو ظواهر جديدة أو غري مدروسة كفاية ،وذلا فهيي ال تنطلق من فرضيات،
بل من أس ئةل توجهيية مدققة.
•  )2البحوث الوصفية :اليت تتطلب الانطالق من فرضيات أولية ،وجتاوز مس توى الكشف أو
الاس تطالع اىل مس توى أكرث تقدما يف الوصف ،مبعناه العلمي أي يف معطيات وحدود التفسري
والتأويل وتعممي النتاجئ.
•  )3البحوث التجريبية :واليت تس توجب الانطالق من فرضيات جتريبة أو س ببية ،ترتبط ابلنتاجئ
بشلك سبيب دقيق ،كام تتطلب توفري رشوط خاصة ومواتية وممتزية عن أليات ورشوط
«التجربة اخملربية» يف العلوم املضبوطة ادلقيقة ،وذلط حىت تكون خالصاهتا ونتاجئها أكرث دقة يف
التفسري والتأويل والتعممي ،يف حدود ابستميولوجية معينة.

• الفرضيات :مبثابة أجوبة أولية عىل أس ئةل ادلراسة ،توضع الجل الفحص ،والتحقق من صدقيهتا،
وابلتايل للقبول أو التعديل أو الرفض والاستبدال ..وتصاغ ،يف الغالب ،بناء عىل ما توصلت
اليه دراسات سابقة من نتاجئ وخالصات تتعلق ابشاكليات أو قضااي أو مواضيع معينة ،يه نفسها
مت اختيارها للبحث انطالقا من ّاهداف ودوافع ذاتية وموضوعية متداخةل ،عىل أساسها يمت حتديد
قمية وأمهية موضوع البحث ،كذكل اشاكليته املركزية.
• تعلب املالحظة العلمية او السوس يولوجية ،يف هذا التحديد دورا توجهييا وازان .فسواء اكنت
«املالحظة ابملشاركة»  ،observation par participationأي عرب املشاركة يف الظاهرة
املبحوثة واخرتاق مكوانهتا ،مثل ظواهر التسول ،أو البغاء ،أو اجلرمية ،أو الاحنراف ....أو
اكتفت بأن تقف عند حدود «املشاركة ابملالحظة، participation par» observation
أي معاينة الظاهرة من خارهجا وبدون تدخل أو أي مشاركة مبارشة فهيا.

•
•
•
•

فان املالحظة ،يف مفهوهما العلمي ووظيفهتا املهنجية ،تظل بوصةل هامة موهجة للباحث يف اختيار
موضوع حبثه ،ميداان عاما واشاكلية حمورية مدققة ،غالبا ما تطرح يف اشاكلية واحضة.
املهنج :مكوانت الاسلوب الطرق اليت يس تجمع هبا البحث املعطيات:
 )1املهنج الواثئقي التارخيي:الاشاكلية ذات طابع اترخيي ،حبث الظاهرة يف اطارها ادلايكروين،
الامثةل :اترخي النظام الرتبوي ،اترخي نظم احلمك السلطة...
 )2مهنج املسح الاجامتعي:جمال ادلراسة واسع ،اختيار عينة من اجملمتع الااصيل :البحوث املتعلقة
ابلراء واملواقف والاجتاهات والمتثالت والقمي الس ياس ية والثقافية وادلينية ،وبطبيعة حضورها
دلى رشاحئ اجامتعية متعددة من الطفال والش باب والنساء ةالعامل والقرويني..

•  )3املهنج التجرييب :وهو اذلي تقوم عليه البحوث التجريبية ،واليت تس تخدم التجربة
أسلواب للمعاجلة .وتبىن هذه التجربة يف اجملال الاجامتعي ابذلات عىل الاختيار ادلقيق
لعينتني مامتثلتني :مجموعة جتريبية ،يدخل علهيا العامل الاساس يف التجريب والاختبار ،مث
مجموعة ضابطة أوشاهدة ،تظل حمتفظة بوضعها العادي ومن غري ادخال العامل املذكور.
وذكل من أجل املقارنة بني العينتني ومعرفة مدى تأثري العامل التجرييب ودوره يف افراز
نتاجئ معينة للتجربة .الاحنراف ،سوء التكيف ،ضعف التحصيل ادلرايس ،اليمت ،احلرمان،
دور التاكفل والانسجام ،التفكك الارسي عىل بعض أوضاع الاطفال والش باب
والعالقات الاجامتعية اخملتلفة.

•  )4املهنج املونغرايف أو دراسة احلاةل :وتتبعه ادلراسات اليت تركز عىل وحدات أو حاالت
معينة ،قد تكرب و تصغر (مدرسة ،لكية ،مركز ),,,أو وحدة سكنية( :دوارن قرية ،يح
يف مدينة) أو عىل جامعة يف مجموعة أو مؤسسة ثقافية أو س ياس ية أو دينية (حزب،
نقابة ،زاوية ،فصيل طاليب)

•
•
•
•

أنواع البحوث:
تدخل يف اطار حبوث التمنية
دراسات اجلدوى /حتليل مسارات تدبري اجلودة /دراسات متابعة وتقيمي اخملططات
واملشاريع يف جماالت تمنوية واجامتعية متعددة.
تشخيصية /تطويرية /تدخلية /تقومية

 (1حبوث التشخيص :علمي وموضوعي لظاهرة ما أو قطاع ما أو مؤسسة ما أو مرشوع ما.
 (2حبوث التدخل والتطوير أو الامناء :مشاريع دخلت يف حزي التنفيذ والتطبيق :الرصد
العلمي ملا تعرفه الاوضاع من تعرث أو تقدم أو « ,,,,,حبوث التجديد»
 (3حبوث املتابعة والتقيمي :املواكبة أو املتابعة التقيمية لبنامج قطاع أو خطة اصالح

خطوات البحث واالستقصاء المنهجي
• حتديد املشلكة (اختيار موضوع البحث)
• مراجعة الدبيات (التعرف عىل الحباث اليت تدور حول املوضوع ،ما توصلت اليه من
نتاجئ)
• صياغة الفرضية :ما اذلي حتاول اختباره؟ وما هو الرتابط بني املتغريات؟
• وضع تصممي البحث :اختيار واحد من مناجه البحص (املسح ،املالحظة ،املقابالت،
اجملموعات البؤرية..السري)
• تنفيذ البحث (مجع البياانت وتدوين املعلومات)
• حتليل البياانت وتفسري النتاجئ (دراسة الاجتاهات والرتابطات)

ابالغ النتاجئ :أمهية البحث ،املقارنة مع حبوث سابقة
اجناز التقرير واملناقشة وااثرة قضااي أخرى حبثية
«ان جمرد صياغة الس ئةل غالبا ما يكون أمه بكثري بصورة أساس ية من حلها ,ان ااثرة أس ئةل
جديدة ،واماكانت جديدة ،والنظر اىل مشالكت قدمية من زاوية جديدة ،يس تدعي ختيال
خالقا ،ويكون عالمة عىل خطوات التقدم احلقيقي يف العمل»
ألربت انش تاين.

•
•
•
•
•

خطاطة البحث:
أمهيته /أهدافه /اشاكليته /اطاره املهنجي /حدوده وأفاقه /صعوابت البحث
التوثيق العلمي ادلقيق :الكتب الاطروحات ،الواثئق ....أخالقيات وأساليب يف الاقتباس
أو التضمني ،أو كتابة الهوامش والاحاالت والتعليق يف مظان الفصول.
البيبيلوغرافيا العامة :اجلوانب التقنية والفنية ،وكذكل المانة العلمية والنجاعة املعرفية
لدلراسة املعنية.
الهيلكة املورفولوجية ملكوانت البحث :النظري ،التطبيقي ،الاقسام والفصول ،البناء
النسقي

•
•

•
•

كتابة التقرير الهنايئ :املقدمة املهنجية ،الفصل الول ،قراءة يف الدبيات ،الاطار النظري للبحث ،النتاجئ.
وحىت يتحقق هذا الهدف ،فان كتابة التقرير ،تعد يف اطار هذا التكوين املهنجي ذات قمية معلية وازنة.
ويراد بذكل حترير الباحث ملا مت جتميعه من معلومات أو معطيات نظرية اكنت أو ميدانية أو تطبيقية،
وصياغة ذكل يف شلك أقسام أو أبواب أوفصول..حسب الهيلكة املوضوعىة للبحث ،ووفق أعن القواعد
املتنعارف علهيا يف كتابة تقارير البحوث ،من بناء تنظميي ملكوانت الفصول ،والربط بيهنا ،وأساليب قراءة
اجلداول واملعطيات وحتليلها وتفسريها وموضعهتا املالمئة ،وكذكل الربط بني نتاجئ وخالصات البحث وبني
مقدماته أو فرضياته أو أس ئلته وايضا مقرتحاته وتوصياته وأفاقه.
لك حبث سوس يولويج هو نوع من التعسف عىل املوضوع املبحوث اخزتال هل بشلك ما وبقدر معني؟ غري
أن املسار املهنجي اذلي يتبعه الباحث يشلك منطا من التربير املعريف لهذا التعسف والاخزتال.
تعدد املقارابت والرؤى والطر النظرية واملهنجية واملدارس الفكرية والفلسفية املتقاربة أو املتباينة»

• «ان البحث العلمي ذاته معلية معقدة يتداخل ويتاكمل فهيا العديد من عنارص الابداع
الفين واملعرفة واحلس النظري والعميل واخليال الابتاكري ومقومات «احلرفية أو املهنية»
وغريها مما ميايز أو يفاضل بني جودة ومس توايت الاجناز ومراتب الداء ،ال بني الباحثني
أو امجلاعات البحثية حفسب ،وامنا أيضا بني الرشوط والس ياقات السوس يومغ=عرفية
واحلضارية اخملتلفة املؤطرة لهذا الاجناز العلمي ،وخاصة يف حقول العلوم الاجامتعية
والانسانية»
• مصطفى حمسن ،البحوث الاجامتعية وحتدايت التمنية :قضااي يف املهنج والس ياسات وأليات
الاش تغال (مداخل سوس يومعرفية نقدية) ،منشورات ،مركز ادلراسات والاحباث
الانسانية والاجامتعية بوجدة،سلسةل دفاتر املركز،د.2013 ،1،

مالحظات منهجية
•
•
•

•
•

وضوح الاشاكلية واملوضوعية ،التنقل السلس من التحليل ،اىل النقد ،اىل الاس تنتاج ،اىل الرتكيب،
ومن املقاربة النظرية اىل التناول املبارش للظواهر والحداث السائةل ،التقشف الصارم يف أحاكم القمية،
احلذر الشديد من اتيان اس تنتاجات هنائية ،مث انس يابية يف التعبري عن الفكرة من غري تلكف.
املقاربة :امجلع بني النظرة الاجامتعية والتارخيية للظاهرة ،مع امليل اىل التحليل الثقايف للظواهر ،وحسا
عاليا ابلتارخيية ،واس تدعاء كثيفا للسوابق قصد املقارنة.
احملاذير املهنجية :عدم الاستسهالل يف التفكري ادلميوقراطي« ،ضد التبشري والشعبوية ،عشوائيات
التفكري»
ادلعوة اىل حتليل ثقايف لظواهر الاجامتع الس يايس ومهنا ادلميقراطية ،جنبا اىل جنب يف التحليل
السوس يولويج والاقتصادي والاجامتعي وادلميغرايف)..
نقد فكرة الوصفات اجلاهزة.

مالحظات حول التعاطي مع الظواهر القيمية
• مثال املسأةل ادلميقراطية ،تس تدخل ما ظل طويال يف حمك املغيب واملتجاهل من أدوات وعدة اش تغال،
ومهنا أدوات التحليل الثقايف ،أي التحليل اذلي يس تدعي عوامل أنرثوبولوجية وس يكولوجية
وسوس يولوجية ،مثل القمي واملعايري واخليال واملعرفة والرغبة ،..ويه عوامل ال يكون موعى هبا دامئا،
لكهنا تتدخل يف تشكيل الوعي ،فتكون اما دافعة أوعائقة.
• وليس من شك يف أن حتييل املتخيل ادلميقراطي ،اليوم ،رضوري لفهم هذا التضخم «ادلميقراطي» يف
الوعي العريب ،وحتجب عنه رؤية املنطقة الرمادية يف صورة الواقع املوضوعي .وهو رضوري رضورة
حتليل الثقافة الس ياس ية العربية وقياس منسوب القمي ادلميقراطية فهيا ،اذ حص يف التارخي والذهان أن ال
دميقراطية من دون دميقراطيني»

