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 مقدمة:
ال يستطيع أن ينكر أحد أهمية البحث العلمي في تطوير النظرية والممارسة في جميع  

عية بصفة خاصة. وقد كان للبحث العلمي الكثير من العلوم بصفة عامة والخدمة االجتما
االنجازات التي نقلت الخدمة االجتماعية من مجرد مهنة تقديم خدمات ومساعدات إنسانية قائمة 
على المساعدات االجتماعية واالقتصادية إلى الفقراء والمحتاجين إلى مهنة إنسانية واجتماعية لها 

اقتحمت جميع مجاالت العمل اإلنساني وألقت بجذورها فيه قاعدتها العلمية والتطبيقية والتي 
 وأصبحت لها قيمتها في المجتمعات المتحضرة. 

بأن البحث العلمي يعتبر عنصرا أساسيا وحاسما في بناء الممارسة المهنية ويمكن القول  
المتجددة الفعالة وتطورها بما يضمن استمرارها وتحقيقها ألهدافها في إطار المتغيرات اإلنسانية 

  والمتطورة.
البحث العلمي يعاني في مصر والوطن العربي أما على الجانب القومي والعربي فإن 

وخاصة البحث في الخدمة االجتماعية العديد من المشكالت التي أثرت بدرجة كبيرة على فعالية 
ولعل أهم  النتائج التي يتم الوصول إليها من خالل البحوث العلمية المتعددة في هذا المجال.

المشكالت التي يعاني منها البحث العلمي في مجتمعاتنا هي مشكالت المنهجية التي تمثل 
الدعامة األساسية لنجاح البحث العلمي والوصول إلى النتائج التي يمكن أن تفيد النظرية 

 والممارسة في الخدمة االجتماعية. 
دة األمريكية فضل السبق في تقييم ولقد كان لعلماء الخدمة االجتماعية في الواليات المتح

نتـــائج بحـــوث الخدمـــة االجتماعيـــة وجوانـــب القصـــور التـــي أدت إلـــى التشـــكيك فـــي صـــدق النتـــائج 
يعتبر ما قام به كل من و وخاصة خالل الحقبة المبكرة التي تلت ظهور مهنة الخدمة االجتماعية. 

يـرل بـابي  ائج لعـدد مـن البحـوث مـن مقارنـة نتـ Rubin A, & Babbie (2001)ألـين روبـن وا 
العلمية في التدخل المهنـي للخدمـة االجتماعيـة التـي أجراهـا بعـض القـدامى والمحـدثون مـن علمـاء 
الخدمــة االجتماعيــة مــن أهــم اإلشــارات إلــى أهميــة دقــة ورصــانة البحــث العلمــي فــي الوصــول إلــى 

 النتائج التي تثري الممارسة. 
البــارزين فــي الخدمــة االجتماعيــة والتــي تقــيم وقــد تعــرض الكاتبــان لبحــوث بعــض العلمــاء     

 Joel Fischerفعاليـة التـدخل المهنـي. ومـن أهـم مـا تناولـه الكاتبـان البحـث الـذي قـام بـه فيشـر 
وأحــدث صـــدمة فـــي أوســـاط ممارســـة الخدمـــة االجتماعيـــة بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة،  (1973)

ي تقـيم فعاليـة طريقـة خدمـة الفـرد. وقـد وجـد عندما قام بتحليل مجموعة من الدراسات التجريبية التـ
فيشــر إحــدى عشــر دراســة فقــط تتمشــى مــع المعــايير التــي حــددها فــي هــذه الدراســات. وقــد أجريــت 

. وقـد تضـمنت هـذه 1532هذه الدراسات في الواليات المتحدة األمريكية فـي الفتـرة التـي تلـت عـام 
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يبية( مع جماعات ال يتم معهـا أي تـدخل الدراسات مقارنة جماعات يتم التدخل المهني معها )تجر 
)ضابطة( أو جماعات يستخدم معها أساليب بديلة للتدخل غير الخدمة االجتماعية. كما اعتمـدت 
هذه الدراسات أساسا على األخصائيين االجتماعيين الممارسين في إطار خدمة الفرد. وقد أشارت 

اإلحـدى عشـر لـم تظهـر أي تـأثيرات  نتيجة دراسة فيشر أن هناك ست دراسات مـن بـين الدراسـات
دالــــة بــــين الجماعــــات التجريبيــــة التــــي اســــتخدمت معهــــا أســــاليب التــــدخل فــــي خدمــــة الفــــرد وبــــين 
الجماعات الضابطة التي لم تتعرض ألي تدخل. أما الخمس دراسات األخرى التي قارنت التدخل 

ت منهـا عـدم وجـود فـروق المهني لخدمة الفرد مع أنواع التـدخل األخـرى، فقـد أظهـرت ثـالث دراسـا
دالة بين الجماعات التي استخدم معهـا التـدخل فـي خدمـة الفـرد والجماعـات التـي اسـتخدمت معهـا 
أشـكال تــدخل أخـرى، أو أظهــرت فـروق طفيفــة ال تـرجح كفــة التـدخل المهنــي فـي خدمــة الفـرد. أمــا 

 ما.الدراستان األخيرتان فقد وجد فيشر فيهما وجود قصور منهجي يشكك في نتائجه
ولعل دراسة فيشر ليست هي الوحيـدة فـي هـذا اإلطـار فقـد تعـددت الدراسـات التـي انتقـدت     

فعالية التدخل المهني للخدمة االجتماعية، فبعض هذه الدراسات انتقـد التصـميمات المنهجيـة التـي 
اختبرت بـرامج التـدخل المهنـي، والـبعض اآلخـر انتقـد عـدم وضـوح عمليـة التـدخل المهنـي أو عـدم 

واحدة من  Katherine Wood (1978)مناسبتها لمشكالت العمالء. وتعتبر دراسة كاترين وود 
أهــم هــذه الدراســـات والتــي بـــدأتها بعنــوان أكثـــر إثــارة وهـــو هــل خدمـــة الفــرد كإحـــدى طــرق الخدمـــة 

. وقد راجعت وود من خالل هذه الدراسة ?Is Social Casework Diedاالجتماعية قد ماتت؟ 
لوا التدخل المهني للممارسة المباشرة في الخدمة االجتماعية في أربعة مجاالت. وقد بحثا تناو  22

أظهــــرت "وود" أيضــــا عــــدم فعاليــــة الممارســــة المباشــــرة للخدمــــة االجتماعيــــة فــــي المجــــاالت التــــي 
تناولتها. وقـد ذهبـت "وود" إلـى أبعـد مـن ذلـك حيـث رأت مـن خـالل تحليـل الدراسـات التـي تناولتهـا 

عديدة مـن القصـور فـي األطـر المنهجيـة لهـذه الدراسـات والتـي قـد تكـون هـي السـبب وجود جوانب 
فــــي الوصــــول إلــــى نتــــائج تلــــك الدراســــات. وعمومــــا اتفــــق كــــل مــــن "فيشــــر" و "وود" علــــى النظــــرة 

 التشاؤمية للممارسة المباشرة.
ة وعلــى العكــس مــن ذلــك ظهــرت العديــد مــن بحــوث العلمــاء المعاصــرين فــي الخدمــة االجتماعيــ   

الــذين كانــت نتائجهــا أكثــر تفــاؤال مــن بحــوث فيشــر وكــاترين وود. فقــد قــام كــل مــن ريــد وهانراهــان 
Reid & Hanrahan (1982)  دراسـة تجريبيـة تقـيم الممارسـة المباشـرة للخدمــة  22بمراجعــة

. وهو نفـس مـا قـام بـه 1575 – 1573االجتماعية، حيث أجريت هذه الدراسات خالل الفترة من 
Rubin (1985)  1578دراســة تجريبيــة تــم نشــرها خــالل الفتــرة مــن  12مــن خــالل مراجعــة-

. وقد أظهرت نتائج الدراستين السابقتين وجـود درجـة مناسـبة مـن فعاليـة الممارسـة المباشـرة 1583
 للخدمة االجتماعية في التعامل مع المشكالت التي تتعامل معها في المجتمع.
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بها العلمـاء المحـدثون والقـدامى حـول تقيـيم فعاليـة الممارسـة  وبمراجعة نتائج الدراسات التي قام   
المباشـــرة للخدمـــة االجتماعيـــة مـــع مشـــكالت العمـــالء خـــالل مراحـــل متفاوتـــة مـــن الـــزمن. نجـــد أن 
العلماء المحدثين أكثر تفاؤال من العلماء القدامى حـول مسـتقبل التـدخل المهنـي للممارسـة المباشـرة 

ي التعامــل مــع مشــكالت المجتمــع فــي ضــوء النتــائج التــي توصــلوا والــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه فــ
هــذا التفــاؤل أو بمعنــى أدق االخــتالف بــين نتــائج  Rubin & Babbieإليهــا. وقــد أرجــع بــابي 

 العلماء المحدثين والقدامى إلى: 
اتســم التــدخل المهنــي الــذي قــام بتقييمــه العلمــاء القــدامى فــي الخدمــة االجتماعيــة مثــل فيشــر  (1

وود بأنــه غيــر محــدد المعــالم بمعنــي أنــه ال يوجــد برنــامج للتــدخل المهنــي بــالمعنى  وكــاترين
المعروف يمكن تقييمه، لدرجة أن بعض هؤالء الباحثين قد حدد مفهـوم التـدخل المهنـي بأنـه 
كــل األعمــال التــي يقــوم بهــا األخصــائي االجتمــاعي المــدرب. ولكــن هــل هــذه األعمــال فــي 

ل يــرتبط بنظريــة أو إطــار نظــري معــين؟ بــالطبع لــم يهــتم إطــار خطــة أو برنــامج مهنــي؟ هــ
هؤالء الباحثين بذلك في هذا الوقت. وعلى العكس من ذلك كانت أبحاث العلماء المحدثين م

أمثـال ريـد وروبــين وبـابي تهــتم بتقيـيم بــرامج تـدخل المهنـي محــددة بدقـة وتخضــع فـي أسســها 
انــت الفــروق بــين العلمــاء القــدامى العلميــة لنمــاذج أو نظريــات علميــة واضــحة. ومــن هنــا ك

والعلمــاء المحــدثين لصــالح العلمــاء المحــدثين فــي هــذا الجانــب وهــو التحديــد الــدقيق لبــرامج 
 التدخل المهني المستخدمة.

إن النتيجتــــين الســــابقتين تجعلنــــا نتســــاءل عــــن منهجيــــة البحــــث التــــي اعتمــــد عليهــــا العلمــــاء  (2
تقييم األداء التي اعتمـدوا عليهـا، والتصـميمات  القدامى، واألدوات التي استخدموها، ومعايير

المنهجية التي اختاروها، واألسس العلمية أو النظرية التـي أسسـوا عليهـا تفسـير النتـائج التـي 
إلـى التشـكيك فـي صـدق النتـائج التـي توصـلت  woodتوصلوا إليها. ولعل ذلك ما دعا وود 

أرجعـت ذلـك إلـى ضـعف منهجيـة هـذه ، حيـث إليها معظم الدراسات التي قيمتها في دراسـتها
البحوث وخاصة التصميمات التجريبية التر رأت أنهـا ال تتناسـب مـع طبيعـة التـدخل المهنـي 

 للخدمة االجتماعية.   

( عن تقييم استخدامات التجريـب فـي بحـوث 1558وفي دراسة أجراها هشام عبد المجيد )
باحثــا مــن أعضــاء هيئــة التــدريس  22التــدخل المهنــي مــع الحــاالت الفرديــة، والتــي أجريــت علــى 

ـــد مـــن جوانـــب  ـــوان والفيـــوم. أظهـــرت نتائجهـــا وجـــود العدي بكليتـــي الخدمـــة االجتماعيـــة جامعـــة حل
القصور في اسـتخدامات بحـوث التجريـب سـواء فـي طـرق اختيـار العينـات أو تصـميمات التجريـب 

 المستخدمة أو صياغة الفروض وغيرها.
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زالــت هنــاك العديــد مــن األخطــاء المنهجيــة التــي تتســم إال أنــه بمــرور الــزمن وحتــى اآلن ال
بها بحوث الخدمة االجتماعية على كافة المستويات. ونظرا لما اكتسبه كاتب هذا المقال من خبره 
متواضــعة فــي مجــال البحــث العلمــي لعشــرات مــن الســنين نتيجــة العديــد مــن البحــوث العلميــة التــي 

ك قيامــه بــالتحكيم علــى العديــد مــن األبحــاث علــى كافــة أجراهــا بــل وأخضــعها للتقيــيم الــذاتي، وكــذل
المسـتويات محليـا وعربيــا وعملـه كعضــو فـي لجــان الترقيـات، أمكـن لــه متابعـة العديــد مـن البحــوث 
وتحديـد أهــم جوانـب القصــور بهـا والمرتبطــة بالمنهجيـة. ولعــل هـذه الخطــوة مـن الممكــن أن تســاعد 

لمشـكالت والتـي يمكـن أن ترفـع مـن القيمـة العلميـة بدرجة كبيرة في الوصـول إلـى حلـول إلـى هـذه ا
لبحوث الخدمة االجتماعية في المستقبل بحيث تكون بصدق أساس تطوير النظرية والممارسة في 

 الخدمة االجتماعية. لذلك أتناول في هذه الورقة الموضوعات التالية: 
 مفهوم البحث في الخدمة االجتماعية وأهدافه (1

  Methodologyشكالته في بحوث الخدمة االجتماعية منهجية البحث العلمي وم (2

 العوامل التي تؤدي إلى المشكالت المنهجية في بحوث الخدمة االجتماعية. (3

 أهم المشكالت المنهجية التي تتضمنها بحوث الخدمة االجتماعية وهي: (4

 المشكالت المرتبطة بصياغة مشكلة البحث. (أ

 يم.المشكالت المرتبطة بصياغة المتغيرات والمفاه (ب

 مشكالت صياغة فروض البحث. (ج

 المشكالت المرتبطة باختيار منهجية البحث وتصميماته. (د

 المشكالت المرتبطة بأدوات البحث وخاصة المقاييس. (ه

 المشكالت المرتبطة بالعينة. (و

 المشكالت المرتبطة بنتائج البحث وتفسيرها. (ز

 :مفهوم البحث في الخدمة االجتماعية
بأنـه "الدراسـة  Bailey D, (1998)وفقـا لبيلـي  عـام يمكـن تعريـف البحـث العلمـي بوجـه

المنظمــة التــي تعتمــد علــى المــنهج العلمــي لمشــكلة معينــة بهــدف الوصــول إلــى معرفــة جديــدة قابلــة 
للتعميم على نطاق واسع" فالبحث العلمي بمعناه العام يستهدف دراسة مشكلة للوصول إلى حقائق 
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ت المـنهج العلمـي. حيـث يـرتبط مـدى تعمـيم هـذه علمية بصـددها مـن خـالل االعتمـاد علـى معطيـا
 الحقائق على مدى التزام الباحث بأسس المنهج العلمي في دراسة هذه المشكلة.   

ذا أردنا أن نحدد مفهوم البحث العلمي في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية، فإننا نجد أن      وا 
مة االجتماعية لتحديد هذا المفهوم. ومن هناك العديد من المحاوالت العلمية من الباحثين في الخد

من تعريف Margaret Williams (1997) هذه المحاوالت ما قامت به مارجريت وليم وآخرون 
البحـــث فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة بأنـــه "الدراســـة العلميـــة للمشـــكالت التـــي تـــدخل فـــي إطـــار اهتمـــام 

عميمات علميـة تتضـمن فهـم طبيعـة الخدمة االجتماعية والتي تحتاج إلى إجابات تساهم في بناء ت
ولعل من أهم تعريفات البحث فـي الخدمـة  (P.17) هذه المشكالت. وكيفية التعامل معها بواقعية.

االجتماعية والتي يرى المؤلف أنها ترتبط بدرجة أكبر بالبحث فـي الخدمـة االجتماعيـة اإلكلينيكيـة 
يـرى أن البحـث فـي الخدمـة  والذي John S. Wodarski (1997)هو تعريف جون وودارسكي 

ـــة مـــن أجـــل  ـــق المخطـــط للمـــنهج العلمـــي فـــي ممارســـة الخدمـــة االجتماعي االجتماعيـــة هـــو "التطبي
التحديـــد الـــدقيق ألنـــواع التـــدخل المهنـــي التـــي يســـتخدمها األخصـــائي االجتمـــاعي فـــي مصـــطلحات 

 ". علمية
ماعيـة مـن خـالل تركيـزه وتعكس هذا التعريفات أهمية البحث العلمـي فـي ممارسـة الخدمـة االجت   

أساســا علــى صــياغة أســاليب خطــط وبــرامج التــدخل المهنــي لألخصــائيين االجتمــاعيين فــي إطــار 
علمي. ولعل استخدام البحث العلمي في بحوث الخدمة االجتماعية لـم يكـن وليـد العصـر الحـديث 

ســـة وزيـــادة ولكنـــه واكـــب المهنـــة منـــذ مراحـــل تطورهـــا األولـــى، وأســـهم بـــدور كبيـــر فـــي تقـــدم الممار 
فعاليتهــا. وهنــا البــد أن نشــير إلــى حقيقــة هامــة وهــي أن مــا يقدمــه البحــث العلمــي مــن إســهامات 
إيجابيــة لممارســة الخدمــة االجتماعيــة يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى مــدى قــدرة البــاحثين فــي إنجــاز 

ذلك يمكن أبحاث تتسم بالرصانة والدقة العلمية والواقعية في عرض النتائج ومناقشتها. وفي إطار 
 أن نوجز أهداف البحث في الخدمة االجتماعية على النحو التالي: 

 تفسير المشكالت واالجتماعية والسلوكية التي يعاني منها العمالء. (1

 تقييم برامج تدخل مهني والمشروعات القائمة على كافة المستويات  (2

 ويات.اختبار برامج جديدة للتدخل المهني أو مشروعات جديدة على كافة المست (3

 :Methodology منهجية البحث العلمي ومشكالته في بحوث الخدمة االجتماعية
بدايــة البــد أن نشــير هنــا إلــى أننــا ال نريــد الــدخول فــي الجــدل القــائم حــول المــنهج العلمــي  

وهل هو منهج واحـد أو منـاهج متعـددة؟ ألننـا نريـد أن نضـع تركيزنـا حـول منهجيـة البحـث العلمـي 
س الذي يجب أن يعتمد عليه الباحث عند قيامـه بـإجراء أي بحـث. وهنـا أحـاول والتي تشكل األسا
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وضع تعريف محدد وواضح حول مفهوم منهجية البحث يمكن االتفاق عليـه ليكـون األسـاس الـذي 
 يعتمد عليه مناقشاتنا في هذه الورقة وهو:

اؤه لبحثه والتي تبدأ من مجموعة اإلجراءات والقواعد المنهجية التي يعتمد عليها الباحث عند إجر " 
ــــى نتائجــــه ومناقشــــتها ". ولعلنــــا نجــــد أن هــــذه القواعــــد اختيــــار مشــــكلة البحــــث وحتــــى الوصــــول إل

واإلجراءات متفق عليها في جميع كتب البحث العلمي سواء في الخدمة االجتماعية أو فـي غيرهـا 
ن اختلفت بعض هذه القواعـد وفقـا لطبيعـة كـل تخصـص أو كـل علـم. ولعـل  من العلوم األخرى، وا 

 أهم ما يميز هذه القواعد واإلجراءات ما يلي:
 أنها تتسم بالوضوح واالتفاق النسبي بين جميع العلماء المهتمين بالبحث العلمي. (1

 تقوم على أسس علمية وتجارب واقعية. (2

االتساق بين جميع عناصر بحيث تتوافق جميع خطوات البحـث بـدءا مـن تحديـد المشـكلة  (3
 النتائج.وحتى الوصول إلى 

أي خلــل فـــي خطـــوة مــن خطـــوات البحـــث العلمــي تـــؤثر علـــى جــودة البحـــث العلمـــي وفـــي  (4
 مصداقية النتائج بصفة خاصة.

 :العوامل المرتبطة بالمشكالت المنهجية في بحوث الخدمة االجتماعية
قبـــل البـــدء فـــي عـــرض أهـــم المشـــكالت المنهجيـــة فـــي بحـــوث الخدمـــة االجتماعيـــة يمكـــن  

مــن العوامــل التــي تســهم فــي ظهــور هــذه المشــكالت فــي مصــر والمجتمعــات التطــرق إلــى العديــد 
 العربية ولعل أهمها:

التعامــل مــع منهجيــة بحــوث الخدمــة االجتماعيــة علــى أنهــا أطــر نظريــة تخضــع لوجهــات  (1
نظر الباحثين والمشرفين والعلماء، وليس كأسس منهجية تتسم باالستقرار النسبي وتتطلب 

هنــاك بعـــض االختالفـــات ولكـــن فــي أضـــيق الحـــدود وال يمـــس االتفــاق عليهـــا، وقـــد يكـــون 
 جوهر هذه الخطوات.

عدم وجود هويـة واضـحة لممارسـة الخدمـة االجتماعيـة فـي مصـر والـوطن العربـي. فـنحن  (2
نعــيش فــي حالــة فصــام علمــي ومهنــي ال نعــرف مــا إذا كنــا نســير وفقــا للعــالم المتقــدم أو 

ـــة التـــي وجـــدنا آ ـــا للممارســـة التقليدي ـــات نســـير وفق ـــوائح كلي ـــا عليهـــا عـــاكفين. الحـــظ ل باءن
 ومعاهد الخدمة االجتماعية.
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التعامــل المحــدود األهــداف مــع البحــث العلمــي فــي مصــر والــوطن العربــي علــى أنــه فقــط  (3
 وسيلة للترقية أو الحصول على الدرجات العلمية أو الحصول على تمويل.

لممارســة المتعــددة فهــي عــدم وجــود تــأثيرات ملموســة لنتــائج البحــث العلمــي فــي مجــاالت ا (4
 فقط على رفوف المكتبات يستخدمها الباحثون اآلخرون كدراسات سابقة.

النقل غير الواعي لبعض الباحثين الجـدد مـن األبحـاث السـابقة واعتبارهـا نمـاذج يحتـذونها  (5
 وبالتالي ينقلونها بأخطائها على أنها هي الخطوات الصحيحة.

يم الرسائل العلمية أو البحوث العلمية سواء في المجامالت الواضحة لدى البعض عند تقي (6
المناقشات، أو في المـؤتمرات والـدوريات العلميـة. وقـد يـتم نشـرها كمـا هـي بأخطائهـا التـي 

 يتبعها الباحثون اآلخرون.

قلة متابعة التطورات الحديثة في بحوث الخدمة االجتماعية وما يتضمنها من ضبط أكثر  (7
يـتم االسترشـاد بالكتابـات القديمـة خـالل حقبـة السـبعينيات  لمنهجية البحث. وبدال من ذلك

 والثمانينيات، وقد انعكس ذلك في صورة مشكالت واضحة في المنهجية. 

 أهم المشكالت المنهجية التي تتضمنها بحوث الخدمة االجتماعية وهي:
 المشكالت المرتبطة بصياغة مشكلة البحث:

يتناولــه الباحــث والــذي يســتهدف مــن وراء  مشــكلة البحــث هــي القضــية أو الموضــوع الــذي 
دراسته له الوصول إلى نتائج علمية تفيد النظرية والممارسة فـي الخدمـة االجتماعيـة. ولعـل تنـاول 
مشكلة البحث يمثل القضية األولى واألكثر أهمية في البحث العلمي نظرا ألن تحديدها بدقة يمثل 

بعها الباحث بعد ذلك. فـإذا كانـت طريقـة اختيـار أساسا صحيحا لجميع الخطوات المنهجية التي يت
المشكلة صحيح كانت الخطوات التالية واضـحة وسـهلة التنـاول مـن جانـب الباحـث. أمـا إذا كانـت 
صــياغة مشــكلة البحــث غيــر دقيقــة أو متســرعة ترتــب علــى ذلــك العديــد مــن المشــكالت المنهجيــة 

ليهــا الباحــث. ولعــل مــن أهــم المشــكالت والتــي قــد تقلــل كثيــرا مــن مصــداقية النتــائج التــي توصــل إ
 الشائعة لصياغة مشكلة البحث ما يلي:

: كثيـرا مـا يـأتي إلينـا أن يبدأ الباحث بتحديد عنوان البحث ثم يصيغ على أساسـه مشـكلة بحثـه( 1
باحثين يسألون عن الرأي في عنوان ما على أنه أعجبهم )كلمـة غيـر علميـة( وعنـدما تسـأله كيـف 

نوان؟ تكون اإلجابة واحدة عند الجميع "آخذ الرأي أوال ثم أقوم بجمع الدراسات وصلت إلى هذا الع
 السابقة والكتابات عن الموضوع، أو هذا اقترح فالن لي.... وهكذا. 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 42 

 العدد الثالث 

وأيضا في هذا السياق ويأتي إليك باحث ليسألك هل يمكـن أن أسـتخدم نمـوذج تـدخل كـذا  
ا اخترت هذا النموذج بالتحديد يقول أحد الـزمالء أو للتعامل مع مشكلة كذا.... وعندما تسأله لماذ

غيرهم أو أنا يـرى أنـه مناسـب، بـل األكثـر مـن ذلـك يـأتي بـأكثر مـن أسـلوب اقترحـه عليـه الـبعض 
ويســتفتي حولــه. بــالرغم مــن أنــه لــم يســأل نفســه ســؤاال واحــد وهــو هــل هــذا األســلوب مناســب لهــذه 

 المشكلة أم ال؟
كبرى قـد يجـد البـاحثون أنفسـهم بعـد ذلـك حـائرين عنـد القيـام وفي الحقيقة فإن هذه مشكلة  

ــم يتبــع القواعــد الصــحيحة فــي صــياغة مشــكلة البحــث وبالتــالي  بــالخطوات العمليــة للدراســة ألنــه ل
تظهــر العيــوب والصــعوبات بعــد ذلــك ويصــبح لــيس أمامــه إال خيــارين أحالهمــا مــر. وهــو إمــا أن 

 يستمر فيها باتباع طرق أخرى....... يغبر عنوان الدراسة لصعوبة دراستها. أو 
وعمومــا ســواء كــان عنــوان البحــث اقتــراح مــن أحــد المحيطــين بالــدارس أو صــاغه الباحــث  

تــأثرا بواقــع ميــداني معــين فالبــد مــن اتبــاع الخطــوات المنهجيــة الســليمة للتعامــل معهــا والتــي يمكــن 
 توضيحها باختصار على النحو التالي:   

  النظريــة حــول الموضــوع الــذي يرغــب فــي دراســته ليعــرف الكثيــر االطــالع علــى الكتابــات
 عنه قبل أن يبدأ في التفكير في دراسته.

  االطالع على الدراسات السابقة في هذا الموضوع وتحديد أهم النتـائج التـي توصـلت إليهـا
 هذه الدراسات والتي على أساسها يقوم ببناء مشكلة بحته وبالتالي صياغة العنوان

 ى الواقع الميداني للتعرف على هذه المشكلة ومدى خطورتها وانتشارها ومدى االطالع عل
تــوفر العينـــة التـــي يمكنـــه التطبيـــق عليهـــا وفقــا لطبيعـــة دراســـته. وبـــذلك يكـــون قـــد اكتشـــف 
العديــد مــن الجوانــب التــي تحــيط بمشــكلة بحثــه، ومــن ثــم صــياغة العنــوان بطريقــة علميــة 

 صحيحة.

 م بـرامج التـدخل المهنـي، فالبـد أن يتأكـد الباحـث أن هـذا في حـال دراسـات اختبـار أو تقيـي
ـــي اختارهـــا، وأن هـــذا النمـــوذج أو  ـــامج يتناســـب مـــع طبيعـــة المشـــكلة الت النمـــوذج أو البرن
البرنـامج ينتمــي إلــى نظريــة علميــة وأن هــذه النظريــة لهــا القــدرة علــى تفســير المشــكلة التــي 

 ها.يتعامل معها ونتائج التدخل المهني التي توصل إلي

: تكثـــر هـــذه المشـــكلة فـــي الدراســـات االخـــتالف حـــول انتمـــاء الدراســـة إلـــى الخدمـــة االجتماعيـــة( 2
ـــذين  ـــة بـــين المتغيـــرات. وقـــد تعـــرض البـــاحثين ال الوصـــفية التـــي تحـــدد طبيعـــة العالقـــات االرتباطي

راسـة يجرون هذه الدراسات إلى العديد من األسئلة بل االنتقادات منها مثال "ما الـذي يفـرق بـين الد
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التي تقوم بها كباحث في الخدمة االجتماعية وبـين باحـث فـي علـم الـنفس أو االجتمـاع أو غيـره؟" 
وبالتــالي يكــون النقــد أن هــذه الدراســة ليســت فـــي الخدمــة االجتماعيــة. ومــن أمثلــة هــذه الدراســـات 

وعالقتهــا "العالقــة بــين العالقــات األســرية وانحــراف المــراهقين" أو "الضــغوط النفســية واالجتماعيــة 
باكتئـــاب المســـنين"...وهكذا والحقيقـــة أن التعامـــل مـــع هـــذه المشـــكلة يتضـــمن مناقشـــتها فـــي ضـــوء 

 اآلتي:
  االتجـاه الحـديث اآلن فـي ضــوء العولمـة يتضـمن التـداخل الواضــح بـين كافـة العلـوم حيــث

والـذي ال يمنـع تنـاول  Interdisciplinaryيعتبر التكامـل بـين العلـوم أو مـا يطلـق عليـه 
 في إطار أي تخصص ولكن وفقا لشروط معينة. وضوعات والمشكالتالم

  وفــي هــذا اإلطــار أشــار كــل مــن إيريــل بــابي وألــين روبــينAllen Rubin & Earl 
Babbie (2005)  فــي كتابهمــا عــن البحــث فــي الخدمــة االجتماعيــة إلــى هــذه المشــكلة

يــث دار هــذه المشــكلة ح Royse (1988)علــى النحــو التــالي: "عكســت دراســة رويــز 
تساؤل مؤداه ما هو الذي يميـز بـين بحـوث الخدمـة االجتماعيـة وغيرهـا مـن البحـوث فـي 
العلوم االجتماعية األخرى. وقد تناولت هذه الدراسة استطالع رأي المقاطعات األمريكيـة 
حــول دعــم أو رفـــض زيــادة الضــرائب علـــى هــذه المقاطعــات مقابـــل زيــادة مــوارد الرعايـــة 

الجــدل فـي ذلـك الوقــت حـول هــل مـا إذا كانـت هــذه الدراسـة تنتمــي االجتماعيـة. وقـد دار 
إلى الخدمـة االجتماعيـة أو العلـوم السياسـية؟ وبـالرغم مـن النقاشـات حـول هـذا الموضـوع 
فقد تم حسم هذه القضية من خالل تحديد ثالثة معايير لحسم اعتبـار البحـث مـن بحـوث 

( 1ص آخـر. وهـذه المعـايير هـي الخدمة االجتماعية أم ال حتى لـو تـم إجـراؤه فـي تخصـ
( أن يكـون البحـث 2أن يكون الباحـث منتميـا ألحـد كليـات أو أقسـام الخدمـة االجتماعيـة 

( إذا كـــان الهـــدف مـــن 3منشـــور فـــي دوريـــة علميـــة متخصصـــة فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة 
 . (P.117)البحث الوصول إلى نتائج تفيد النظرية والممارسة في الخدمة االجتماعية 

 يمكــــن أن يقــــوم الباحــــث بــــإجراء مثــــل هــــذه األبحــــاث والتــــي يمكــــن أن يقــــوم بهــــا  وعمومــــا
 الباحثين في العلوم األخرى ولكن في إطار ما يلي:

إذا كان البحث قـد تـم إجـراؤه فـي أحـد التخصصـات األخـرى ويمكـن أن يفيـد النظريـة  -
  والممارسة في الخدمة االجتماعية فال داعي لتكراره مرة أخرى.

احث أن الدراسة التي يقـوم بهـا تـدخل فـي إطـار الدراسـات التـي يمكـن أن إذا وجد الب -
يقوم بها أي تخصص آخـر ولكـن لـم تتـوفر لديـه. أو كانـت قديمـة ال تصـلح نتائجهـا 
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للوقـــت الحـــالي. أو أنهـــا افتقـــدت إلـــى بعـــض العناصـــر التـــي تحتاجهـــا المهنـــة فهنـــا 
 يستطيع أن إجراءها بدون أي محاذير.

ألمور أن يكـون واضـحا مـن صـياغة مشـكلة البحـث ومـن أهدافـه المهم في كل هذه ا -
مــدى الفائــدة التــي تعــود علــى المهنــة مــن إجــراء هــذه الدراســة نظريــا وتطبيقيــا وكيفيــة 
توظيـــف نتائجهـــا فـــي هـــذا الخصـــوص. لـــذلك ال يشـــترط التزيـــد بكتابـــة كلمـــة الخدمـــة 

 االجتماعية أو أي من تخصصاتها في أي عنوان من عناوين البحوث. 

: أحيانا يتضمن عنوان البحث بعض المفـاهيم عمومية المفاهيم التي يتضمنها موضوع البحث( 3
العامة الغير قابلة للدراسة نظرا لعموميتها وعدم القدرة إلى تحويلها إلى متغيرات غير قابلة للقياس 

الممارســــة أو الضــــبط والــــتحكم مثــــل ذلــــك "الممارســــة العامــــة" أو "الممارســــة العامــــة المتقدمــــة" أو "
المهنيــة" وغيرهــا. ومثــل هــذه الموضــوعات ال يمكــن أن نســميها متغيــرات. فالممارســة العامــة علــى 
ســبيل المثــال تســتخدم كــنمط للممارســة يســتخدم مقابــل للممارســة التقليديــة لــذلك ال يصــلح مــثال أن 

لـبعض وبقـول نقول فعالية خدمة الفرد أو فعالية خدمة الجماعة أو تنظيم المجتمع أو حتـى يبـالغ ا
فعالية الخدمة االجتماعية. وبالطبع فإن ذلك يرجع إلى حالة االزدواجية غير المفهومة أو الفصـام 
الذي تعاني منها الممارسة المهنية في مصر والـوطن العربـي والتـي أشـرنا إليهـا سـابقا. لـذلك لحـل 

 هذه المشكلة يمكن القول:
 وع البحـــث وأن يصـــاغ فـــي صـــورة إن المفهـــوم البـــد أن يكـــون محـــددا وواضـــحا فـــي موضـــ

 متغيرات واضحة ومحددة وال تتضمن متغيرات معقدة تتعدد فيها المتغيرات المتداخلة.

  إن اختبار أي برنامج للتدخل على أي مستوى من مستويات الممارسة البـد أن يكـون فـي
إطــار نظريــة علميــة أو نمــوذج نــابع مــن نظريــة أو حتــى نمــوذج انتقــائي مــرتبط بطبيعــة 

 شكلة التي يتعامل معها الباحث. الم

وال يمكـن تحديـدها أو كتابتهـا  يستخدم أيضا في الكثير من األبحاث مفاهيم غير علمية بـالمرة( 4
فــــــي صــــــورة مفــــــاهيم أو متغيــــــرات مثــــــال ذلــــــك "نمــــــوذج مقتــــــرح" أو "دور مقتــــــرح" فكلمــــــة مقتــــــرح 

suggested رح للتعامـل مـع مشـكلة ليس لها أي مكان في البحث العلمي. مثل ذلك "نمـوذج مقتـ
السـلوك العــدواني لــدى األطفـال. مثــل هــذا العنـوان ال يعكــس أي مضــمون علمـي للدراســة والغريــب 
أن الباحثين يعتبرونها دراسة وصفية. ونجد أن ما بداخل البحث ال يرتبط بالنموذج المقترح ولكنه 

ا ولـيس لـه عالقـة بالموضـوع البحث كله يتناول المشكلة. ويأتي النموذج المقتـرح فـي النهايـة نظريـ
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ذا أراد الباحـــث الوصـــول إلـــى نمـــوذج للتعامـــل مـــع مشـــكلة  ويمكـــن كتابتـــه بـــدون إجـــراء الدراســـة. وا 
 معينة فيمكنه القيام بالتالي:

  يمكن أن يكون العنوان "بناء نموذج للتدخل المهنـي للتعامـل مـع مشـكلة السـلوك العـدواني
 لدى األطفال" 

 ث بدراســة مشــكلة الســلوك العــدواني جيــدا لنوعيــة األطفــال التــي فـي هــذه الحالــة يقــوم الباحــ
 يحددها، وأسباب المشكلة والمساهمين في حدوثها واآلثار المترتبة عليها. 

  يقــوم باختيــار نمــوذج التــدخل المهنــي المناســب فــي ضــوء النتــائج التــي توصــل إليهــا مــن
ة معينــة أو نمــوذج خــالل مصــفوفة المشــكالت ســواء كــان ينتمــي هــذا النمــوذج إلــى نظريــ

 انتقائي.

  يقــوم بتجربــة هــذا النمــوذج علــى عينـــة محــدودة مــن األطفــال العــدوانيين. وهــذا الدراســـات
تسمى قبل التجريبية ليس الهدف منها اختبـار فعاليـة البرنـامج ولكـن اختبـار كفاءتـه. أي 
ضــبطه وتحديــد جوانــب القــوى والقصــور فيــه بحيــث يكــون صــالحا الختبــاره بعــد ذلــك فــي 

 راسات تالية سواء بواسطة الباحث أو بواسطة باحثون آخرون.د

 المشكالت المرتبطة بصياغة المتغيرات والمفاهيم وأهداف البحث:
بالتأكيــد يــرتبط جــزء كبيــر مــن مشــكالت صــياغة المفــاهيم وتحويلهــا إلــى متغيــرات يســهل  

كيـــز هنـــا علـــى قياســـها بمـــا ذكرنـــاه فـــي الجـــزء الخـــاص بصـــياغة مشـــكلة البحـــث ولكـــن يمكـــن التر 
 مشكلتين على قدر من األهمية في صياغة مفاهيم البحث:

: ونجــد مثــل هــذه المشــكلة االســراف فــي تعريــف المفــاهيم مــن المعــاجم اللغويــة وخاصــة العربيــة( 1
ومتكررة فـي كثيـر مـن الدراسـات والبحـوث بشـكل واضـح. فيبـدأ الباحـث فـي عـرض معنـى المفهـوم 

ار الصــحاح ويســرف فــي معانيهــا المختلفــة وفــي تصــريفاتها مــن قــاموس المصــباح المنيــر أو مختــ
وكأنـــه فـــي دراســـة لموضـــوع باللغـــة العربيـــة. وفـــي الحقيقـــة يعتبـــر ذلـــك نوعـــا مـــن التزيـــد والمبالغـــة 
وخاصة إن كان المفهوم الذي يتناوله الباحث له أصوله العلميـة ومعـروف لكـل المتخصصـين فـي 

القـة المهنيـة أو العـالج أو المجتمـع وغيرهـا بـالرغم أنـه العلم فمثال نجد من يعرف االكتئـاب أو الع
 ليس المطلوب منه ذلك ولكن يمكن التعامل مع هذه المشكلة كالتالي:

  إذا كــان المفهــوم لــه أصــوله العلميــة وســبق اســتخدامه فــي الكثيــر مــن الكتابــات العلميــة أو
كـن اسـتخدام المعـاجم الدراسات والبحوث فهنا ال داعي الستخدام المعاجم اللغوية ولكـن يم

 العلمية التي تقدم تعريفات لمفاهيم وليس مفردات لكلمات.
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  إذا كـــان المفهـــوم حـــديث وغيـــر متـــواتر فـــي الكتابـــات والدراســـات العلميـــة فـــيمكن فـــي هـــذه
الحالــة اســتخدام بعــض المعــاجم اللغويــة للتــدليل علــى معنــاه اللغــوي فــي أكثــر مــن لغــة ثــم 

 مي.االنتقال إلى تحديد معناه العل

: بدايــة قــد يخطــئ الــبعض ويقــول المفهــوم االجرائــي وهــذا مشــكلة التعريــف االجرائــي للمفــاهيم( 2
ـــر هـــذه  ـــي للمفهـــوم. المهـــم تعتب ـــر الصـــحيح هـــو التعريـــف االجرائ ـــر علمـــي ولكـــن التعبي تعبيـــر غي
المشـــكلة مـــن أخطـــر األخطـــاء التـــي يقـــع فيهـــا البـــاحثون وهـــي أن التعريـــف االجرائـــي للمفهـــوم هـــو 

المفهــوم فــي شــكل خطــوات. وهــذا خطــأ شــائع عنــد بعــض البــاحثين علــى كافــة المســتويات. تحليــل 
كذلك يقوم بعض الباحثين بتعريف المفاهيم التي ال تتطلب تعريف إجرائي بوضـع تعريـف إجرائـي 

 كوضع تعريف إجرائي للمتغير المستقل. -من وجهة نظرهم طبعا-لها
داف التــدخل المهنــي فــي الدراســات القائمــة علــى ( يخلــط بعــض البــاحثين بــين أهــداف البحــث وأهــ3

التجريــب. فأهــداف البحــث معروفــة ومحــددة وأهمهــا فــي هــذه الدراســات هــو "اختبــار فعاليــة برنــامج 
التدخل المهني المستخدم في التعامل مع مشكلة معينة. إال أن بعض الباحثين يكتب مثال أن مـن 

الدراسي" أو "مسـاعدة الوالـدين علـى تحسـين  أهداف البحث "مساعدة الطالب على زيادة تحصيلهم
 أساليب معاملتهم لألبناء". كل هذه تعتبر أهداف للتدخل المهني وليست أهداف للبحث. 

 لذلك يجب الوضع في االعتبار ما يلي للتعامل مع هذه المشكلة:
  البـــد أوال مـــن فهـــم أن التعريـــف االجرائـــي للمفهـــوم هـــو تحويـــل المفهـــوم إلـــى متغيـــر قابـــل

 قياس من خالل أداة قياس منضبطة. لل

  ال يــتم تعريــف المفـــاهيم إجرائيــا إال المفــاهيم التـــي تمثــل المتغيــرات التابعـــة أو التــي بينهـــا
 عالقة نريد الكشف عنها من خالل الدراسة. 

 األطفــال-هنــاك مفــاهيم ال يجــب وضــع تعريفــات لهــا ال نظريــة وال إجرائيــة مثــل األســرة-
. ألن مثل هذه المفاهيم ال تمثل أي متغيرات للدراسة بقدر ما األحداث......الخ-المسنين

 تمثله من مجتمع للبحث أو إطار للمعاينة يختار منه الباحث عينة بحثه.

 :مشكالت صياغة فروض البحث
الفروض هي عبارة عن "تخمينات علمية لما نتوقع حدوثه وليس لمـا هـو قـائم بالفعـل. أو  

وظيفيــة( بــين متغيــرين، حيــث يقــوم الباحــث بصــياغة -ســببيةهـي صــياغة محــددة تتضــمن عالقــة )
فروضه بناء على إطار نظـري ودراسـات سـابقة". وبـالرغم مـن أهميـة الفـروض فـي بحـوث الخدمـة 
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االجتماعية سواء كانت وصفية أو تجريبية إال أن هناك العديد من المشكالت المنهجية التي تؤثر 
 ها. ومن أهم هذه المشكالت:على كفاءة بناء الفروض وبالتالي اختبار ن
( اســـتخدام التســـاؤالت فـــي الكثيـــر مـــن الدراســـات تضـــعف مـــن قيمتهـــا، وخاصـــة أن التســـاؤالت ن1

تتضـمن متغيــرا واحــدا وهـذا ال يتناســب مــع نـوع الدراســات الوصــفية والتجريبيـة والتــي تســتهدف كــل 
فسـية لمشـكلة البطالـة؟ أو منهما اختبار العالقة بـين متغيـرين أو أكثـر. مثـال ذلـك "مـا األسـباب الن

ما العوامل التي تساهم في تغيب الطالب عن الدراسة؟ بـالطبع مثـل هـذه التسـاؤالت ال تعكـس أي 
عالقة بين متغيرات. وعادة ما تسـتخدم التسـاؤالت فـي الدراسـات الكشـفية أو االسـتطالعية التـي ال 

 تتوفر فيها الدراسات السابقة أو البيانات الكافية.
لفروض في الدراسات التجريبية مثل صياغتها في الدراسات الوصـفية. فـإذا قلنـا مـثال ( صياغة ا2

أن صــياغة فــرض مــا فــي دراســة وصــفية مــثال يتضــمن "توجــد عالقــة إيجابيــة دالــة إحصــائيا بــين 
مســـتوى الـــذكاء وبـــين التحصـــيل الدراســـي للطـــالب. فهـــذا فـــرض جيـــد ألنـــه يتضـــمن متغيـــرين يـــتم 

ــــتم قيــــاس كــــال المتغيــــرين. أمــــا قياســــهما أو حســــابهما . وأ ــــه كلمــــا زاد أحــــدهما زاد اآلخــــر. أي ي ن
الصــياغة غيــر المناســبة فــي الدراســة التجريبيــة أن يقــول الباحــث مــثال "توجــد عالقــة إيجابيــة دالــة 
احصـــائيا بـــين اســـتخدام نمـــوذج ســـلوكي وزيـــادة معـــدل العالقـــات االجتماعيـــة بـــين األطفـــال" فهـــذه 

حـث بقيـاس المتغيـرين النمـوذج السـلوكي والعالقـات االجتماعيـة بـين الصياغة تتطلـب أن يقـوم البا
األطفـــال. وهـــذا بـــالطبع ال يحـــدث ألن المتغيـــر المســـتقل وهـــو النمـــوذج الســـلوكي ال يـــتم قياســـه. 

 والمتغير الذي يتم قياسه فقط هو المتغير التابع.
الفرض البحــث يــتم ( أحيانــا مــا يخلــط البــاحثون بــين الفــروض البحثيــة والفــروض اإلحصــائية. فــ3

ـــك "يـــؤدي النمـــوذج  ـــره مثـــال ذل صـــياغته فـــي ضـــوء اتجـــاه البحـــث أو مـــا يرغـــب الباحـــث أن يختب
السلوكي إلى زيادة العالقات االجتماعية لدى األطفـال" وقـد يفضـل الـبعض أن يسـبق هـذا الفـرض 

ي فهـو كلمات احتمالية مثل "من المتوقع" أو "من المحتمـل" ومـا شـابه ذلـك. أمـا الفـرض االحصـائ
صياغة الفـرض بنـاء علـى النتـائج اإلحصـائية التـي يـتم الوصـول إليهـا نتيجـة اسـتخدام المعـامالت 
اإلحصـــائية التـــي تتناســـب مـــع نوعيـــة البيانـــات التـــي تـــم الوصـــول إليهـــا أو بنـــاء علـــى الهـــدف مـــن 

وظيفيــة( ومــن امثلــة ذلــك "توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســط -البحــث )اختبــار عالقــة ســببية
ــــى مقياس.....لصــــالح د ــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة الضــــابطة عل رجــــات المجموعــــة التجريبي

 المجموعة التجريبية"
( يبدو أحيانا وجود سوء استخدام لدى بعض الباحثين لما يسمى بـالفروض الصـفرية نتيجـة فهـم 4

خـــاطئ للهـــدف مـــن هـــذه الفـــروض. فـــالفرض الصـــفري هـــو فـــرض إحصـــائي يتكـــون مـــن فرضـــين 
لــق عليــه فــرض العــدم )ال توجــد فــروق....( واآلخــر يطلــق عليــه الفــرض البــديل )توجــد أحــدهما يط

فروق......( وفي حالة رفض فـرض العـدم يقبـل الفـرض البـديل والعكـس. وتكمـن المشـكلة هنـا أن 
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بعـــض البـــاحثين يعتقـــد أن اســـتخدام الفـــرض الصـــفري هـــو بهـــدف عـــدم تحيـــز لنتيجـــة مـــا يرغبهـــا 
تقــاد خــاطئ تمامــا. ألن الــذي يســتطيع رفــض فــرض مــا يســتطيع أي الباحــث. وهــذا بالضــرورة اع

 تبرير قبول فرض آخر وبالتالي ال عالقة بالموضوعية أو عدم التحيز هنا.
 وعموما للتعامل مع مشكالت الفروض يجب أن يتبع الباحث ما يلي: 
 ا أال تســتخدم التســاؤالت فــي الدراســات الوصــفية إال فــي أضــيق الحــدود والبــد أن تصــاحبه

 فروض تجمع عالقة بين متغيرات.

  أن تكون المتغيرات التي يتضمنها الفـرض واضـحة جـدا وقابلـة للقيـاس فـي ضـوء األدوات
 المتاحة في البحث.

  ـــة والفـــروض اإلحصـــائية معـــا أو اســـتخدام يســـتطيع الباحـــث أن يســـتخدم الفـــروض البحثي
ياس المتغيرات التابعة أحدهما. ولكن إذا استخدم الفروض البحثية فيجب أن يحدد كيفية ق

 والمعامالت اإلحصائية المناسبة لها.

  ال يستخدم كلمة عالقة في الفروض التجريبية ولكن تعكـس الفـروض مـدى تـأثير المتغيـر
 المستقل في المتغير التابع.

 المشكالت المرتبطة باختيار منهجية البحث وتصميماته.
الحلـيم رضـا عبـد العـال اسـتراتيجيات أو ما يطلق عليها طريقـة البحـث وأطلـق عليهـا عبـد  

البحث. ولعلنا نركز هنا على أنها نوعين من الطرق أو المناهج وهي الطرق غير التجريبيـة وهـي 
الدراسات التي تختبر عالقات وظيفيـة بـين متغيـرين، حيـث أن وجودهمـا معـا ال يعنـي أن أحـدهما 

لعالقـــة بـــين المســـتوى التعليمـــي ســـببا فـــي اآلخـــر ولكـــن يوجـــدان معـــا فـــي وقـــت واحـــد. مثـــال ذلـــك ا
والبطالــة. حيــث يقــال هنــا أن هناكمــا يســمى بــالمتغيرات الثالثــة التــي يمكــن أن تــؤثر علــى االثنــين 
معـا. أمــا النـوع الثــاني فهــو الطـرق التجريبيــة والتــي تسـتهدف اختبــار العالقــة السـببية بــين متغيــرين 

تتضــمن ثالثــة مســتويات رئيســية هــي أحــدهما مســتقل )مــؤثر( واآلخــر تــابع )متــأثر( وهــذه الطــرق 
الدراســـات قبـــل التجريبيـــة والدراســـات شـــبه التجريبيـــة والدراســـات التجريبيـــة الحقيقيـــة. وبـــالرغم مـــن 

 سهولة ووضوح هذه الطرق إال أن هناك العديد من المشكالت التي ترتبط بها:
ـــة ال تســـمح باســـتخ( 1 ـــبعض أن طبيعـــة العلـــوم االجتماعي ـــدى ال ـــاحثين االعتقـــاد الخـــاطئ ل دام الب

ألن العلوم االجتماعية تتسم بالتغير وعدم القدرة على الضبط. ويؤدي  للدراسات التجريبية الحقيقية
ــــة هامــــة جــــدا تحتاجهــــا الخدمــــة  ــــى الحرمــــان مــــن االســــتفادة مــــن طريق ــــاد الخــــاطئ إل هــــذا االعتق

 االجتماعية لتصميم برامج التدخل المهني والتحقق من صدق النتائج. 
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لعلـوم االجتماعيـة ومنهـا الخدمـة االجتماعيـة أقـل دقـة وقـدرة علـى الـتحكم فـي صحيح أن ا 
ــة مقارنــة بــالعلوم الطبيعيــة، إال أن علمــاء البحــث فــي العلــوم االجتماعيــة بصــفة  المتغيــرات الدخيل
عامــة والخدمــة االجتماعيــة خاصــة لــم يجعلــوا هــذه الخاصــية ســببا فــي الحرمــان مــن هــذه الطريقــة 

ـــة األكثـــر  ـــام البـــاحثين فـــي الخدمـــة التجريبي ـــة لـــذلك اشـــترطوا أن يتـــوفر شـــرطين رئيســـيين لقي أهمي
االجتماعية الستخدام الدراسات التجريبية وهما القدرة على تحييد المتغيرات الدخيلة )وليس الـتحكم 
ـــار العشـــوائي والتوزيـــع  ـــاني وهـــو العشـــوائية )االختي ـــن يـــتم إال مـــن خـــالل الشـــرط الث فيهـــا( وهـــذا ل

 أما إذا لم يستطع الباحث ذلك فعلية بالطرق شبه التجريبية. العشوائي( . 
. فنجد أن بعض الباحثين مثال يحدد يرتبط بالنقطة السابقة اختيار التصميم التجريبي المناسب( 2

نـــوع دراســـاته بأنهـــا تجريبيـــة ثـــم يســـتخدم تصـــميمات ال تتناســـب معهـــا تمامـــا مثـــل التجربـــة القبليـــة 
حــدة أو تصــميم دراســة الحالــة الواحــدة. وهــذا بالضــرورة ال يتناســب مــع البعديــة لجماعــة تجريبيــة وا

الدراســــات التجريبيــــة الحقيقيــــة التــــي تتطلــــب علــــى األقــــل اســــتخدام مجمــــوعتين إحــــداهما تجريبيــــة 
 واألخرى ضابطة بناء على معايير العشوائية السابق اإلشارة إليها.

 نحو التالي:وبناء على ذلك يمكن التعامل مع هذه المشكالت على ال 
  مـن حــق الباحــث أن يختـار طريقــة التجريــب التـي تتناســب مــع دراسـته طالمــا تــوافرت فيهــا

الشــروط الضــرورية. فــإذا كــان يريــدها دراســة تجريبيــة فالبــد أن يتــوفر مجتمــع بحــث كبيــر 
ـــى  ـــه منـــه بطريقـــة عشـــوائية، حيـــث يقـــوم بتوزيعهـــا عشـــوائيا إل ـــتم اختيـــار عين ومتجـــانس ي

 تجريبية واألخرى ضابطة على األقل.مجموعتين إحداهما 

  البـــد مـــن انتقـــاء التصـــميمات التجريبيـــة التـــي تتناســـب مـــع كـــل نـــوع أو طريقـــة مـــن طـــرق
الدراســة، فالتجربــة الحقيقيــة كمــا ذكرنــا تتطلــب جماعــات تجريبيــة وجماعــات ضــابطة، أمــا 
 الدراســـة شـــبه التجريبيـــة فتتطلـــب أي نـــوع مـــن التصـــميمات، ولكـــن إذا اســـتخدم جمـــاعتين

. وليسـت ضـابطة Equivalentفأحدهما تكون جماعة تجريبية واألخـرى جماعـة متكافئـة 
ويعتبر تصميم تجربة الحالة الواحدة أو ما يطلق عليها النسق المفرد من أهم التصميمات 

أمـا الدراسـات قبـل التجريبيـة فتسـتخدم فـي بنـاء التي تستخدم في الدراسات شبه التجريبية. 
منها كما ذكرنا سـابقا التحقـق مـن فعاليـة البـرامج أو النمـاذج، ولكـن النماذج وليس الهدف 

 التحقق من كفاءتها وقابلية للتطبيق، لكي تكون صالحة لالختبار في دراسات أخرى.   

 المشكالت المرتبطة بأدوات البحث وخاصة المقاييس.
نهـا المقـاييس األدوات هي وسائل جمع البيانات التي يستخدمها البـاحثين فـي دراسـاتهم وم 

والمالحظات العلمية واالستبيانات والمقابالت المقننة وغيرها. غير أن أكثر األدوات المثيرة للجدل 
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هي اسـتخدام البـاحثين للمقـاييس العلميـة وذلـك مـن خـالل تصـميمها وتطبيقهـا فـي بحـوثهم العلميـة 
 مما يوجد العديد من المشكالت لعل أهمها:

خدمـــة االجتماعيـــة علـــى تصـــميم المقـــاييس نظـــرا لضـــعف إعـــدادهم ( عـــدم قـــدرة البـــاحثين فـــي ال1
ــم يدرســونها فــي جميــع مراحــل دراســتهم األكاديميــة بالدرجــة التــي  العلمــي فــي هــذا المجــال حيــث ل

 تساعدهم على تصميمها. 
( الطريقــــة التــــي يــــتم بهــــا تصــــميم المقــــاييس بواســــطة البــــاحثين فــــي الخدمــــة االجتماعيــــة تتســــم 2

اء من خالل تكوين أبعاد وبنود المقاييس والتي تقتصـر فـي معظـم األحيـان بالضعف المنهجي سو 
على تجميع عبارات من مقاييس سابقة تتسم بسوء الصياغة وعـدم االرتبـاط بواقـع الموضـوع الـذي 

 يدرسونه.
( االعتماد على طرق سطحية لحساب صدق وثبات المقاييس مثل صدق المحكمين وما يسـمى 3

الدخول في أساليب علمية عميقة لحساب صـدق المقـاييس مثـل الصـدق بالصدق االحصائي دون 
التجريبـــي والتحليـــل العـــاملي وصـــدق المحـــك وغيرهـــا. كمـــا أن العينـــات التـــي يـــتم تطبيـــق الصـــدق 
والثبات عليها تعتبر عينات صغيرة جدا ال يمكن من خاللها التحقـق مـن صـدق المقـاييس بطريقـة 

 موضوعية ودالة. 
احثين أسـاليب غريبـة لتحليـل نتـائج المقـاييس فـي البحـث العلمـي حيـث يلجـأ ( يستخدم بعـض البـ4

بعضــهم إلــى تحليــل النســب المئويــة لكــل عبــارة أو اســتخدام مــا يســمى الــوزن العــاملي المــرجح لكــل 
عبارة متجاهلين فكرة أن كل بعد يتكون من مجموعـة مـن البنـود أو العبـارات التـي تعتبـر مؤشـرات 

 وجود البعد أو مدى حدته.تحدد في النهاية مدى 
( االعتماد على الدرجات الخام في تحليل نتائج المقاييس وعدم تحويلها إلى درجات معياريـة أو 5

 درجات مئينية.
( غالبا ما يكتب الباحثين في أدوات البحـث أدوات ال يمكـن اسـتخدامها وال تعتبـر أدوات أصـال. 6

خل المهنــي وليســت أداة للبحــث إال إذا اســتخدم الباحــث مثــال ذلــك "المقابلــة" وهنــا المقابلــة أداة للتــد
 المقابلة المقننة أو المقابلة شبه المقننة وكان لها تحليل للنتائج في الجزء العملي.

( يكتــب الباحــث المالحظــة كــأداة دون أي إشــارة لهــا فــي النتــائج، حيــث ى يجــب اعتبــار المقابلــة 7
رتبط باختبــار الفــروض ويــتم تصــميمها وفقــا لطريقــة أداة إال إذا كانــت عبــارة عــن دليــل مالحظــة وتــ

 تصميم المقياس.
 وللتعامل مع هذه المشكالت يجب الوضع في االعتبار ما يلي: 
  ــة البكــالوريوس ومــا يليهــا مــن مراحــل أن تهــتم كليــات الخدمــة االجتماعيــة بــدءا مــن مرحل

 بتدريس المقاييس بعمق وتدريب الطالب على تصميمها وتطبيقها.
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 ـــى االطـــالق، أمـــا أال يســـ مح ألي طالـــب فـــي مرحلـــة الماجســـتير بتصـــميم أي مقيـــاس عل
بالنسبة لطالب الدكتوراه فيمكن أن يتم ذلك في أضيق الحدود وبعد التدريب على تصـميم 

 المقاييس من جهات علمية متخصصة. 

  أن يتبع الباحثين الخطوات العلمية في تطبيق المقاييس التي يستخدمونها بناء علـى دليـل
ن بلغ األمر االتصـال بالشـخص الـذي صـمم المقيـاس لالستفسـار عـن  كل مقياس حتى وا 

 بعض النقاط الهامة في هذا الدليل.

 المشكالت المرتبطة بالعينة:
هي المفردات التي يعتمد عليها الباحث في جمع بيانات بحثه والتـي تمثـل قطـاع عـريض  

مصـطلحات الخاصـة بالعينـة كلمـن مجتمـع من مجتمع بهدف تعميم النتـائج عليـه. وبـذلك تشـمل ال
طار المعاينة أو إطار العينة والعينـة سـواء كانـت احتماليـة )عشـوائية( أو غيـر احتماليـة.  البحث وا 
وتنبع أهمية العينة من كونها يتحدد علـى أساسـها نـوع الدراسـة والطريقـة أو المـنهج المسـتخدم، بـل 

تها علـى التعمـيم فـي ضـوء حجـم العينـة وطريقـة ومدى صدق النتائج التي يتم الوصـول إليهـا وقـدر 
 اختيارها. وهناك العديد من المشكالت المنهجية المرتبطة بالعينة أهمها:

( تحديــد بعــض البــاحثين لحجــم العينــة دون االعتمــاد علــى أســاس علمــي أو تحديــد الســبب فــي 1
فــي بحــوث خدمــة  حـاالت هــو العــدد األكثــر شــيوعا 12اختيـار هــذا العــدد. فعــادة مــا نجــد أن عــدد 

 الفرد مع العلم أن هناك معادالت إحصائية تساعد في حساب حجم العينة.
( أحيانــــا يســــتخدم بعــــض البــــاحثين عينــــات صــــغيرة الحجــــم فــــي دراســــاتهم الوصــــفية والتــــي مــــن 2

المفترض أنها تعتمد على عينات كبيرة نسبيا حتى يمكن االسـتفادة مـن نتائجهـا علـى نطـاق واسـع 
 .وعلى مجتمع أكبر

( اختيار بعض البـاحثين للعينـات غيـر االحتماليـة أو العمديـة فـي دراسـاتهم والتـي قـد تـؤدي إلـى 3
 صعوبة تعميم النتائج.  

( أحيانـــا مـــا يقـــوم بعــــض البـــاحثين بتوضـــيح خصـــائص العينــــات التـــي يســـتخدمونها ســـواء فــــي 4
بيــــة ال تحتــــاج إلــــى الدراســــات الوصــــفية أو الدراســــات التجريبيــــة. بــــالرغم مــــن أن الدراســــات التجري

 خصائص العينة بقدر احتياجها إلى مدى تجانس الجماعات التي تقسم إليها العينة.
( تعتبـر هـذه مــن أكثـر المشـكالت التــي يعـاني منهــا طـالب الماجسـتير والــدكتوراه، حيـث أنهــم ال 5

ن بعدم يهتمون بتوفر العينة التي سوف يطبقون عليها بعد تسجيل دراستهم. وبعد التسجيل يفاجئو 
 توفرها مما يجعلهم يلجئون إلى أساليب مشروعة أو غير مشروعة لحل هذه المشكلة.

 وللتعامل مع هذه المشكالت البد أن يراعي الباحثون ما يلي: 
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 .التأكد من توفر العينة المناسبة لبحثهم في ضوء مجتمع البحث 

 ينة البحث.استخدام المعامالت اإلحصائية والقوانين التي تسمح بتحديد حجم ع 

  أن يقــوم الباحــث بتحديــد خصــائص العينــة فــي البحــوث الوصــفية مــع التركيــز فقــط علــى
الخصــائص التــي تســاعده فــي الوصــول إلــى بعــض العالقــات بــين هــذه الخصــائص وبــين 

 بعض متغيرات البحث.

  ــة الدراســات التجريبيــة وخاصــة التــي تتضــمن أكثــر مــن جماعــة عليــه أن يحســب فــي حال
 ماعات فيما يتعلق بالمتغيرات التي يريد تحييدها.التجانس بين الج

 المشكالت المرتبطة بنتائج البحث وتفسيرها:
النتــائج هــي المســتهدف مــن إجــراء الدراســة أو البحــث والتــي مــن خاللهــا يــتم التحقــق مــدى  

صدق الفروض من عدمه. وهنا تتضـمن النتـائج نـوعين أساسـيين األول النتـائج اإلحصـائية والتـي 
داول ومعامالت اختبار الفروض، والنـوع الثـاني هـو التحليـل الكيفـي للنتـائج اإلحصـائية تتضمن ج

ـــد مـــن  ـــاك العدي ـــة. وهن ـــرة الميداني ومناقشـــتها فـــي ضـــوء الدراســـات الســـابقة واإلطـــار النظـــري والخب
 المشكالت المرتبطة بصياغة النتائج ومنها:

ت اإلحصـائية بدرجـة تشـتت انتبـاه القـارئ ( المبالغة أحيانا كثيرة في استخدام الجـداول والمعـامال1
ألنهــا قــد تبعــد عــن فــروض الدراســة. ويرجــع ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى عــدم المعرفــة الكافيــة 
للباحثين بالعمليات اإلحصائية وكيفية استخدامها وبالتالي يعتمدون على بعض محترفي اإلحصاء 

 الذين يزيدون من المعامالت اإلحصائية بغرض الربح.
( يقوم بعض الباحثين باعتبار تجانس العينة من النتائج بل ويضعون فرضـا مـرتبط بعـدم وجـود 2

فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعض المتغيرات. وهذا خطأ ألنه لو ثبت 
 عدم قبول هذا الفرض لرفضت نتائج الدراسة من بدايتها.

ال كانت دراسته ( يعتقد بعض الباحثين أن نتائج الدراس3 ة البد أن تنتهي بقبول جميع الفروض وا 
فاشــلة. ويعتبــر ذلــك أمــرا فــي غايــة الخطــورة ألن معنــاه أن الباحــث يســعى بكــل الطــرق إلــى قبــول 
فروضه مما يشكك في صـدق هـذه النتـائج. والبـد أن يعـرف الباحـث أن الوصـول إلـى عـدم مقبـول 

 ل الفروض.الفروض يضيف جديدا تماما مثل الوصول إلى قبو 
( يعتبر بعض الباحثين أن مجرد مناقشة النتائج في ضـوء الدراسـات السـابقة هـو المطلـوب فقـط 4

وهـذا غيـر صـحيح. فبـالرغم مـن أهميـة مناقشـة النتـائج فـي ضـوء الدراسـات السـابقة إال أنهـا ليسـت 
ات كــل شــيء. فيجــب أن يوضــح الباحــث ســبب اتفــاق أو اخــتالف بنتــائج دراســته مــع نتــائج الدراســ
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األخرى. وكذلك البد أن يفسر سبب نجـاح البرنـامج مـع بعـض الحـاالت وعـدم نجاحـه مـع حـاالت 
أخــرى، وكــذلك أهــم الصــعوبات التــي واجهــت الباحــث عنــد تطبيقــه للبرنــامج والوصــول إلــى النتــائج 

 التي توصل إليها.
 وفي ضوء ما سبق يمكن التعامل مع المشكالت السابقة كالتالي: 
 ت اإلحصــائية المناســـبة الختبـــار فــروض البحـــث وهــذا ال يتـــأتى إال مـــن اختيــار المعـــامال

خالل الدراسة العلمية الجيدة والحصول على الدورات التدريبية في مجال اإلحصـاء. فهـي 
 ليست كل شيء في البحث ولكن عامل مساعد في اختبار الفروض.

 ة وال يخصـص لـه تجانس العينة فـي الدراسـات التجريبيـة يوضـع فـي الجـزء الخـاص بالعينـ
 فروض.

  الحيادية واألمانة العلمية وصياغة نتائج البحث وفقا لما تشير إليه النتائج وليس بـااللتواء
أو اصطناع نتائج تـؤدي إلـى قبـول الفـروض. فالجديـد فـي البحـث يـأتي مـن الـرفض ومـن 

 القبول.

 لك يجــب أن مناقشــة النتــائج البــد أن تكــون عامــة وشــاملة وتعكــس التحليــل الكيفــي لهــا. لــذ
يحـــدد الباحــــث أســـباب الوصــــول إلــــى أي نتيجـــة وأســــباب عــــدم الوصـــول وكــــذلك أســــباب 

 االختالف مع الدراسات السابقة أو حتى االتفاق معها.

 :مشكالت التوثيق والمراجع
تعتبــر مشــكالت توثيــق المراجــع والكتــب واألبحــاث العلميــة ســواء كانــت مقــاالت علميــة أو  

أكثــر المشــكالت التــي يقــع فيهــا البــاحثون فــي الخدمــة االجتماعيــة.  رســائل ماجســتير ودكتــوراه مــن
ولعــل مــا يزيــد مــن خطــورة هــذه المشــكالت ارتباطهــا الوثيــق باألمانــة العلميــة التــي تــرتبط ارتباطــا 
مباشرا بأخالقيات البحث العلمي وتفقد نتائجه مصداقيتها وبالتالي تفقد أهميتها فـي مجـال النظريـة 

 ة االجتماعية. والممارسة في الخدم
ونظــرا لوجــود مقالــة للمؤلــف بعنــوان "البحــث العلمــي بــين التزييــف واألمانــة العلميــة، طــرق  

" فإنني أكتفي في هذه المقالـة بتوضـيح بعـض األخطـاء الشـائعة فـي APAالتوثيق باستخدام نظام 
ثيـــرا علـــى التوثيـــق العلمـــي فـــي الكتابـــات والبحـــوث العلميـــة فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة والتـــي تـــؤثر ك

مصداقية النتائج والتـي قسـمتها فـي المقـال السـابق إلـى نـوعين مـن األخطـاء وهـي األخطـاء حسـنة 
 النية واألخطاء سيئة النية. والتي يمكن توضيح بعضها على النحو التالي:
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أحيانا يقتبس الباحث من كتاب ما جزء يتضمن مجموعـة مـن النقـاط موضـوعة فـي شـكل  .1
هاية النقطة األخيرة ويضع توثيق المرجع. وهذا بـالطبع خطـأ ( ثم يأتي بن3-2-1رقمي )

k أن هـــذهفــي التوثيـــق ذلـــك ألن توثيـــق المرجـــع موجـــود بعــد النقطـــة الخامســـة مـــثال يعنـــي 
 !النقطة فقط مأخوذة من هذا المرجع فقط، فأين توثيق النقاط السابقة؟

ذة منـه بـالرغم أحيانا ينسب الباحث تعريف أو وجهـة نظـر معينـه لصـاحب الكتـاب المـأخو  .2
أن صاحب الكتاب نفسه وثقها إلى مؤلف آخر. مثال ذلـك "عـرف سـليم شـعبان التخطـيط 
علــى أنــه.........." بــالرغم أن ســليم شــعبان وثــق هــذا التعريــف فــي كتابــه علــى أنــه مــن 

 ."رياض حمزاوي مثال".... وهكذا

قريب من موضوع  أحيانا يستسهل الباحث الرجوع إلى الدراسات السابقة العربية من بحث .3
بحثــه ويأخــذ دراســة أو أكثــر منهــا ويضــعها فــي بحثــه ويوثقهــا إلــى الدراســة األصــلية دون 
الرجوع إليها. وهنا قد يعتقد الباحـث أن األخـذ مـن الرسـائل العربيـة لـيس مشـكلة ألنهـا فـي 
المتنــــاول ولــــن يتهمــــه أحــــد بالســــرقة ألن الدراســــة األساســــية أصــــال موجــــودة وهــــذا يعتبــــر 

للوقت. بالرغم من أن ذلك يعتبر مخالف ألخالقيات البحث العلمي وكذلك خطأ  اختصارا
منهجــي ألن كــل باحــث يأخــذ مــن الدراســة الســابقة مــا يخــدم الهــدف مــن بحثــه، واألهــداف 
تختلف من بحث إلى آخر. ويدخل في ذلك البيانات اإلحصائية التي يأخذها الباحث من 

 .ئيسيدراسة معينة ثم ينسبها إلى المصدر الر 

يقوم بعض الباحثين بتلخيص أكثر من صـفحة فـي كتـاب ويضـعونها فـي بحـثهم فـي فقـرة  .4
واحدة وهذا أمر جيد وجائز. ولكن المشـكلة أنـه يقـوم بتوثيـق الصـفحة األولـى مـن الكتـاب 

 . 12إلى الصفحة  5( مثال بالرغم أن هذا الجزء ملخص الصفحة 5فقط أي )ص.

مــن فقــرة مــن كتــاب ولــيكن فقــرتين منفصــلتين مــثال ثــم  يقــوم الباحــث أحيانــا باقتبــاس أكثــر .5
يقـــوم بوضـــع توثيـــق الكتـــاب فـــي نهايـــة الفقـــرة الثانيـــة. وهـــذا خطـــأ ألن المفتـــرض أن هـــذا 
التوثيــق خــاص بــالفقرة الثانيــة فقــط وليســت األولــى. وبــذلك يمكــن اعتبــار أن الفقــرة األولــى 

 .مسروقة من الكتاب وليست موثقة

قة نجــد بعــض البــاحثين يوثقــون فقــرة أو جــزء مــن كتــاب معــين ثــم وارتباطــا بالنقطــة الســاب .6
تأتي فقرات أو أجزاء كبيرة بدون توثيق ثم تأتي بعد ذلك فقرة موثقة بكتاب آخر. هنا نجد 

 . جزء كبير ال نعرف ما إذا كان يمثل رأي الباحث أو مأخوذ من كتاب آخر
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زء هـو نهايـة لفقـرة وبالتـالي يعتقد بعض الباحثين خطأ أن وضع توثيق المرجع بعـد أي جـ .7
يجــب البــدء بفقــرة جديــدة. لــذلك نالحــظ أنــه فــي بعــض األبحــاث فقــرات تتكــون مــن ســطر 

 .ونصف أو سطرين فقط وهذا بالطبع خطأ

أحيانــا يخلــط البــاحثين أو الكتــاب بــين وجهــات نظــرهم واألجــزاء المقتبســة مــن الكتــب التــي  .8
ءا مــن كتــاب ثــم يتبعــه بجــزء يقــول فيــه اعتمــدوا عليهــا. فمــثال نــرى أن الباحــث اكتســب جــز 

"ويرى الباحث أن......( ثم في النهاية يوثـق للكتـاب الـذي اقتـبس منـه ظنـا منـه أن كلمـة 
"ويرى الباحث" تعنيه هو، وهذا بالطبع خطأ ألنها في الوقع جاءت قبل التوثيق أي تعنـي 

 .صاحب الكتاب وليس الباحث

للتوثيــق داخــل البحــث ممــا يثيــر الشــكوك فــيهم أحيانــا يســتخدم البــاحثين أكثــر مــن طريقــة  .5
 .بالرغم من أنهم أمناء في التوثيق ولكنهم يعتبرون ذلك أمرا عاديا

فــــي كثيــــر مــــن األحيــــان يلجــــأ بعــــض البــــاحثين إلــــى المنتــــديات علــــى الشــــبكة الدوليــــة  .12
للمعلومـــات )انترنـــت( ويقتبســـون مـــن مقـــاالت موجـــودة عليهـــا. ومثـــل هـــذه المقـــاالت غيـــر 

ن مــا هــي عـرض لوجهــات نظــر تتعامـل مــع العامــة ولـيس المتخصصــين. واألكثــر علميـة وا 
فهناك طريقة لالقتباس والتوثيق www.google.com  بطريقةخطورة أن الباحث يوثقها 
 .على النت يجب اتباعها

توثيــق الجوانــب النظريــة فــي البحــوث مــن بحــوث ســابقة أو رســائل ماجســتير ودكتــوراه.  .11
توثيق الكتابات النظرية في الجـزء النظـري مـن البحـث يكـون  وبالطبع فإن ذلك خطأ. ألن

 من الكتب والمراجع العلمية وليس من الرسائل والبحوث العلمية.

ن كانــت فــي -التوثيــق مــن المــذكرات الدراســية. والمقصــود بالمــذكرات الدراســية  .12 حتــى وا 
ذه بأنهـــا غيـــر المنشـــورة بـــدور نشــر معروفـــة ومعتـــرف بهـــا. ذلـــك ألن مثـــل هـــ-شــكل كتـــب

المــــذكرات تمثــــل تبســــيط للمعلومــــات يقــــدم لطــــالب المراحــــل الجامعيــــة األولــــى ال تصــــلح 
 للدراسات العلمية التي تتضمن التعمق.

هـذا باإلضـافة إلـى مشـكالت عـدم األمانـة العلميـة والتـي تـم التنويـه عنهـا بشـكل واضـح  .13
 في المقال المشار إليه سابقا. 
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