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 ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǟ
ǒǠȞȺȍ

čċČČ Ƃȿɉǟ ǦȞǤȖȱǟ

 ȼȵɀȅǿȿ ȼǩǻǠȵ ǼȝǕ
ƆǟǼƫǟ ȸȆǵ ǼȶƮ

 ɃȀȚȺȱǟ ǿǠȕɋǟ ǦȞǱǟȀȵ
ȷǠȒȵǿ ƙȆǵ ǻǠȞȅȿ ɄȩȀȊȱǟ ƙȆǵ ƃɀȱǟ ǦȵǕ

 ɄȲȶȞȱǟ ǿǠȕɋǟ ǦȞǱǟȀȵ
 Ûȯɀȉɍǟ ǡǠȽɀȱǟǼǤȝÛ ɄǵȁǟȀȱǟ ƘȢȍ ſǠȍ Û ȷǠȵǻǿ ǼɆȞȅ ȂɅȂȞȱǟǼǤȝ

.ȰȚȺǵ ǻɀƥ ȿ ƆǠȶɆȲȆȱǟ ǼȶƮ Û ɃȀȖȪƫǟ ǥǼɅǠȝ



Ž ɃɀȶȺǪȱǟ ȀȆɆȶȲȱ  ɄȞǱȀȵ ȰɆȱǻ - ȃǠȺȱǟ Ȝȵ:إسم الدليل :
ÛɄȞȶǪǲƫǟ ǬǶǤȱǟ ȄȅǕ: ȯȿɉǟ ǡǠǪȮȱǟ Č .

. č .PRA ǦȭǿǠȊƫǠǣ ȜɅȀȆȱǟ ǬǶǤȱǟ ǦɆǲȾȺȵ : ƆǠǮȱǟ ǡǠǪȮȱǟ
ȀȉǠȺȲȱ ǦșɀȦƮ ȧɀȪƩǟ ȜɆƤ- ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǟ.الناشر :

ƆǟǼƫǟ ȸȆǵ ǼȶƮ.أعد مادته ورسومه:
ȷǠȒȵǿ ƙȆǵ ǻǠȞȅȿ ɄȩȀȊȱǟ ƙȆǵ ƃɀȱǟ ǦȵǕ.مراجعة اإلطار النظري:
ɃȀȖȪƫǟ ǥǼɅǠȝÛ ȯɀȉɉǟ ǡǠȽɀȱǟǼǤȝ Û ɄǵȁǟȀȱǟ ƘȢȍ ſǠȍ Û ȷǠȵǻǿ ǼɆȞȅ ȂɅȂȞȱǟǼǤȝ مراجعة اإلطار العملي:

. ȰȚȺǵ ǻɀƥ ȿ  ƆǠȶɆȲȆȱǟ ǼȶƮ Û
ǦȥǠȑǙ ǦɆȶȺǪȱǟ ȰǱǕ ȸȵ ƙȮȶǪȱǟ ǰȵǠȹȀǣȿ ǦȭǿǠȊƫǠǣ ǯǠɆǪǵɋǟ ǼɅǼƠ ǧǠȅǟǿǻ ȜɅǿǠȊȵ مصدر الصور : 

.ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǟ Ž  ɁȀǹǟ ȜɅǿǠȊƫ
ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǠǣ ɄȆȅǘƫǟ ȴȝǼȱǟȿ ǢɅǿǼǪȱǟ ǥǼǵȿ Ž Ź.التصميم  :

ȿǕ ǦȾƨ ȂȵȀǩ ɍȿ ȰɆȱǼȱǟ ǼȞȵ ȯǠɆǹ ȸȵ ǒǠƧǕ ɄȽ ǧǠȵɀȅȀȱǟ Ž ǠȾȞȑȿ Ź Ɣȱǟ ǒǠƧɉǟ مالحظات هامة  :
. ƙȞȵ ȌǺȉ

كيفية الحصول على الدليل :

 ȷǟɀȺȞȱǟ ɂȲȝ ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǠǣ ɄȆȅǘƫǟ ȴȝǼȱǟȿ ǢɅǿǼǪȱǟ ǥǼǵȿ ȸȵ ȰɆȱǼȱǟ ǟǾȽ ȸȵ ǸȆȹ ɂȲȝ ȯɀȎƩǟ ȸȮƹ
 :ƃǠǪȱǟ

 ǦɆȺȶɆȱǟ ǦɅǿɀȾȶƨǟ - ǒǠȞȺȍ - ȷǠȖȝ ǰȥ -  ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǟ
   ċċĔđĒ ċČ ďďĔđĒċ  : ȄȭǠȥ -  ċċĔđĒ ċČ ďďĔđđĔ : ȤǩǠȽ -  ČĐďēĐ :.ǡ.ȋ
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             بسم اهلل الرمحن الرحيم

هَا اْلمََلُ َأْفُتونِي فِي َأمِْري مَا  َقاَلتْ يَا َأيُّ
ى َتشْهَدُوِن ُكنْتُ َقاطِعًَة َأمْرًا حََتّ
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د

الصندوق االجتماعي للتنمية :
 ɄȽȿ  ǒǟǿȁɀȱǟ ȄȲƭ ȄɆǝǿ ǦȅǠǝȀǣ ǥǿǟǻǙ ȄȲƭ ǠȾɅǼȱ Ûȳ ČĔĔĒ ǦȺȆȱ Čċ ȴȩǿ ȷɀȹǠȪȱǟ ǢǱɀƞ ǨǞȊȹǕ ǦɆȺƹ ǦɆȵɀȮǵ ǦȆȅǘȵ

. ƾɅǿǟǻǙȿ ƾɆȱǠȵ ǦȲȪǪȆȵ ǦȾǱ
 ǥƘȪȦȱǟ ǧǠǞȦȲȱ ǦɆȊɆȞƫǟ ȣȿȀȚȱǟ ƙȆƠȿ Û ȀȪȦȱǟ ǥȀȽǠș ȸȵ ȤɆȦǺǪȱǟ Ž ȳǠȾȅɋǟ Ž ȧȿǼȺȎȲȱ ǦɅɀȶȺǪȱǟ ȣǟǼȽɉǟ ȰǮȶǪǩ : ȼȥǟǼȽǕ
 ǻǠƶǙ  Ǝȝ Ȭȱǽȿ Û ǦɆȅǠȅɉǟ ǦɅǻǠȎǪȩɍǟȿ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǧǠȵǼƪǟ ƙȆƠȿ Ƙȥɀǩ Ž ȴȾȆǩ ǦɅɀȶȺǩ ȜɅǿǠȊȵ ǾɆȦȺǩ ȯɎǹ ȸȵ Û ȜȶǪǲƫǟ Ž

. ǦɆȶȺǪȱǟ Ž ƙɆȲǶƫǟ ȼǝǠȭȀȉ ǧǟǿǼȩ ȴȝǻȿ Û ǦǪȩǘȵȿ Ǧȶǝǟǻ Ȱȶȝ ȋȀȥ
 ȸȵ Û ǧǠȵǼǺȲȱ ƾǱǠɆǪǵǟȿ ƿȀȪȥ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǧǠǞȦȱǟȿ ȨȕǠȺƫǟ ȀǮȭǕ ƂǙ ȧȿǼȺȎȲȱ ǦǵǠǪƫǟ ǧǠȎȎǺƫǟȿ ǻǿǟɀƫǟ ȼɆǱɀǩ : ȼǩǠȅǠɆȅ
 ȀǮȭɉǟ ȨȕǠȺƫǟȿ ǧǠǞȦȱǟ ȣǟǼȾǪȅǟ ȀǹǓ ƖȞƞ. ǧǠǞȦȱǟ ȻǾȽ ǦȊɆȞȵȿ ǥǠɆǵ ƙȆƠ Ž Ȁǭɉǟ ǫǟǼǵɋ ǦȦȲǪǺƫǟ ǧɎǹǼǪȱǟȿ ȜɅǿǠȊƫǟ ȯɎǹ
. ǦȭǿǠȊƫǟȿ ǦɆȥǠȦȊȱǟ ȼǩɎǹǼǩ Ž ȧȿǼȺȎȱǟ ǼȶǪȞɅ Ǡȶȭ . ȷǠȮȆȱǟ ƙǣ ǦɆȅǠȅɉǟ ǧǠȵǼƪǟ ȸȵ ƾȹǠȵȀǵ ȀǮȭɉǟȿ ƿȀȪȥȿ ƾǱǠɆǪǵǟ

 ǦɅǠȶƩǟȿ ǦǶȎȱǟ ȿ ǦǞɆǤȱǟȿ ȻǠɆƫǟ  ǧǠȝǠȖȩ Ž ǦɆȅǠȅɉǟ ǧǠȵǼƪǟ ȸȵ ǻǼȝ Ž ǦɆȶȺǪȲȱ  ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǟ ȰǹǼǪɅ : ȼǩɎǹǼǩ
. ȀȢȍɉǟȿ ǥƘȢȎȱǟ ǧǔȊȺƫǟȿ ɄȆȅǘƫǟ ȴȝǼȱǟȿ ǢɅǿǼǪȱǟȿ ǦȝǟǿȂȱǟȿ ȧȀȖȱǟȿ ȴɆȲȞǪȱǟ ȿ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ

  ǧǠȚȥǠǶƫǟ Ž ǦȞȩǟɀȱǟ ǦȞȆǪȱǟ ȼȝȿȀȥ ȯɎǹ ȸȵ ȿǕ ǒǠȞȺȍ ǦȶȍǠȞȱǟ Ž Ȝȩǟɀȱǟ ɄȆɆǝȀȱǟ ȻȂȭȀȵ Ǝȝ ȼǩɎǹǼǩ ȧȿǼȺȎȱǟ ǾȦȺɅ : ȼȝȿȀȥ
. ǒǠȞȺȍ Û ȷǟȀȶȝ Û Ǧǲǵ Û ǿǠȵǽ Û ǡǙ ÛɎȮƫǟ Û ǥǼɅǼƩǟ Û ȂȞǩ Û ȷǼȝ : ǦɆȱǠǪȱǟ

الحقوق الفكرية
 ȸȮƹ Ǡȶȭ Û ȰǣǠȪȵ ȷȿǻ ǸȆȺȱǟ ȜɅȁɀǩ ɃȀƶ ȷǕ ȓȀȉ Û ȀȉǠȺȱǟ ȸȵ ȨǤȆȵ ȷǽǙ ȷȿǻ ȰɆȱǼȱǟ ǟǾȽ ȸȵ ǒȂǱ ɃǕ ǷǠȆȺǪȅǠǣ ǴȶȆɅ
 ɃǠǣ ȰɆȱǼȱǟ ǟǾȽ ȸȵ ǒȂǱ ɃǕ ǷǠȆȺǪȅǠǣ ǴȶȆɅɍ ȼɆȲȝȿ Û ǿǼȎƫǟ ƂǙ ǿǠȊɅ ȷǕ ǦȖɅȀȉ ȨǤȆȵ ȷǽǙ ȷȿǻ ȰɆȱǼȱǟ ǟǾȽ ȸȵ ȃǠǤǪȩɋǟ

. ¬ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǟ¼ ȀȉǠȺȱǟ ȸȵ ɄȖǹȿ ȨǤȆȵ ȷǽǚǣ ɍǙ ǦɆƜȀȱǟ ȿǕ ǦɅǿǠǲǪȱǟ ȏǟȀȡɊȱ ǥǿɀȍ

رجاء :
 ǿǼȎȵ ƂǙ ȻǿǠȉɍǠǣ ǠȺȵǟȂǪȱǟ Ȝȵ Û ƾȪǵɍ ȻȀɅɀȖǩ ɂȲȝ ǼȝǠȆǩ ȰɆȱǼȱǟ ǟǾȽ ɂȲȝ ǧǠȚǵɎȵ ɃǕ ȴȾȲȎǩ ȷǕ ȰɆȱǼȱǟ ǟȿǼȞȵ ƖȶǪɅ

. ǧǠȚǵɎƫǟ ȬȲǩ



ه

ǒǟǼȽǙ
 ǦɅǻǖǩ ȸȵ ǦɅǻǠƫǟ ȿǕ ǦɅɀȺȞƫǟ ǻȿǼƩǟ ǠȾȞȺƢ Ɓ Ɣȱǟ ȼȹǠȆȹɋǟ ȬȲǩ ƂǙ
 ȸȵ ǠȾȞȺȵ ǨȱȿǠǵ Ɣȱǟ ȂǱǟɀƩǟ Ȱȭ ǨȶȖǶȥ Û  ǦɅɀȶȺǪȱǟ ǠȾǪȱǠȅǿ

.ǠȾǪɆȹǠȆȹǙ ǼɆȆƟ
 ǒǟȀȪȦȱǟ ɃǼɅǖǣ Ǿǹɉǟ ȰǱǕ ȸȵ ǠőǠȩǠȕ Ȱȭ ǨȱǾǣ Ɣȱǟ ȼɅɀȶȺǪȱǟ ȬȲǩ
. Ǡŏ ȷȿȀɅǼǱ ȴŒǖǣ ȸȵǘǩ ǨȹǠȭȿ Û ǠŒɀȪǶǪȆɅ ǥǼɅǼǱ ȧǠȥǓ ƂǙ

ǠȺǪȶȾȲȵ ƂǙ
السيدة أمة الويل حسني الشرقي
ȼǪƥǿ Ȝȅǟɀǣ ǃǟ ǠȽǼȶȢǩ

 ɃǼŒ
 ȜȑǟɀǪƫǟ ǼȾƨǟ ǟǾȽ
 ǠƬ ȸȮȹ Ǡƞ ǦȹǿǠȪȵ
ȀɅǼȪǩȿ ȷǠȥȀȝ ȸȵ

ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǟ

       Ȩȥǟɀƫǟ  ǨǤȆȱǟ  ȳɀɅ  ǃǟ  Ǧƥǿ  ƂǙ  ɄȩȀȊȱǟ  ƙȆǵ ƃɀȱǟ  ǦȵǕ  ǥǽǠǪȅɍǟ  ǨȲȪǪȹǙ  
 ǦɆȶȺǪȱǟ ǦȵǼǹ Ž ǨȲȶȝ .ǠȾȲȶȝ ȸȵ Ǡőǻɀȝ ǼȞǣ ȴɆȱǕ ǫǻǠǵ Ȁǭǟ ȳčċČČ ȀɅǠȺɅ Đ
 ǿǠȮȥɉǟ ȸȵ ǼɅǼȞȱǟ ǨȝǼǣǕȿ Û ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȧȿǼȺȎȱǟ ȯɎǹ ȸȵ ƾȵǠȝ Čč ǥǼƫ
 ǦȲǲȝ ȀɅɀȖǩ Ž ƘǤȭ ȰȮȊǣ ǨƵǠȅ ǦɆȺȕȿ ǦɅɀȶȺǩ ǰȵǟȀǣ ƂǙ ǠȾǪȱɀǵ Ɣȱǟȿ ǦȩɎƪǟ
 ȜɆȶƛ ¬ǦɆȞȶǪǲƫǟ ǦȭǿǠȊƫǟ¼ ȿ ¬ǦɆȶȺǪȱǟ ȰǱǕ ȸȵ ƙȮȶǪȱǟ¼ ǰȵǠȹȀǣ ȰǮȵ Û ǦɆȶȺǪȱǟ
 ɀƲ  ɄȞȆȱǟȿ  ǦɆȲǶƫǟ  ǦȖȲȆȱǠǣ  ǦȪȲȞǪƫǟ  ǰȵǟƎȱǟ  ȬȱǾȭȿ  ǦɆȶɆȚȺǪȱǟȿ  ǦɆǮǶǤȱǟ  ǠƬǠȮȉǕ

. ǧǠɆǵɎȎȱǟ Ȝȅǟȿ ȴȮƩǟȿ ǦɅȂȭȀȵɎȱǟ
 ȯǖȆȹ Û ȼǪȝǠǤȕ ǒǠȺǭǕ ǃǟ Ǧƥǿ ƂǙ ǨȲȪǪȹǟ Ǽȩȿ ȰɆȱǼȱǟ ǟǾȽ Ž ƙƵǠȆƫǟ ǼǵǕ ɄȽ 

. ǠƬ ǦɅǿǠǱ ǦȩǼȍ ȼȲǤȪǪɅ  ȷǕȿ ǠőǠȺȆǵ ȷǟȂɆȵ Ž ǼȾƨǟ ǟǾȽ ǢǪȮɅ ȷǕ ǃǟ



و

احملتويات
 اجلزء األول - أسس البحث اجملتمعي 

صبح باحثًا تنمويًا
ف ت

كي
الباب األول : 

س
ف تعمل مع النا

كي
الباب الثاني : 

الفصل األول : مفاهيم بحثية ) 11 - 50 (

الفصل األول : البحث ) 77 - 100 (

مدخل الفصل ، العلم)13( ، المفاهيم ، الفرضية)15(،النظرية ، المتغيرات)17(، 
مصادر  المعرفة)20(،  أصناف  العلم)18(،  ،هدف  البحثية  الطريقة  البحث، 
المعرفة)24(، العينات)31(، عملية تحليل البيانات)41(، التفسير)االستنتاج()43(، 

البحوث الكمية والبحوث النوعية)47(، 

مدخل الفصل ، ماهي المشاركة؟)79(، ما أهمية المشاركة)81(، المشاركة 
السريع  البحث  للتنمية)83(، سمات  االجتماعي  الصندوق  المشروع في  ودورة 
األنظمة  بالمشاركة)94(،  السريع  البحث  منهجية  تاريخ  بالمشاركة)85(، 

المزرعية)96(، 

مدخل الفصل)53(، أواًل المنهج التجريبي)54(، ثانيًا المنهج التاريخي، ثالثًا 
)67(PRAرابعًا منهج البحث السريع بالمشاركة ،)المنهج الوصفي)62

المؤشرات،   المعايير،  الفعال،  االتصال  عامة:  أسس  الفصل)103(،  مدخل 
المشاهدة   ،)113-104( الرباعي  التحليل  والمقابلة،  للمشاهدة  المساعدة  األدوت 

البسيطة)118(، المقابالت شبه المنظمة)124(.

األنظمة التقليدية في الريف)137(، االحتياجات اإلنسانية)146(، المنسيون في 
التنمية )النوع االجتماعي()157(، 

الفصل الثاني : المناهج البحثية العلمية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية )51- 72(

الفصل الثاني: الباحث )134-101(

الفصل الثالث : المبحوثين )135- 174(

اإلهداء ) هـ (
المحتويات ) و(

كلمة المدير التفنيذي ) ط (
تقديم )ي(

مقدمة ) 1 (
كيف تستخدم هذا الدليل ) 6 (



ز

احملتويات
 اجلزء الثاني- منهجية البحث السريع باملشاركة

س
الباب الثالث : قبل العمل مع النا

س
الباب الرابع : خالل العمل مع النا

س
س : نقل رسائل النا

الباب الخام

الفصل األول : دور المختص في الصندوق االجتماعي للتنمية ) 179 - 192 (

الفصل الثاني : دور الفريق المكلف بتنفيذ الدراسة ) 193 - 204 (
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أنتم األمل ..

 أجد ذاتي دائمًا عندما أكون معكم ، ألني أؤمن بقناعة تامة أني لست إال عضوًا يف هذا الفريق التنموي  الرائع .

أكاد اجزم أن جناحات الصندوق املتتالية ال تنسب فقط إلدارة الصندوق وكادرة  فقط ، ولكنها ُتعزى يف احلقيقة 
وبشكل كبري إليكم أنتم أيضًا .

فما تبذلونه يف امليدان من جهود مضنية يف البحث  والتحليل  مبشاركة الناس ، هو البداية احلساسة اليت جيب أن نركز 
عليها . فمن معلوماتكم خنطط وننفذ ونتابع ونقيم مشاريعنا .

ستشاهدون  الكثري يف امليدان  ! ... حتى أن عينكم  قد تدمع من أمل املآسي  واألحزان اليت تلف الناس األشد فقرًا 
، وبكل فئاهتم ، نساءً ورجااًل ، ذوي إعاقات وأصحاء ، كبارًا وصغارًا. 

لكن ال يكفي أن نشاركهم  تلك األحاسيس ، بل جيب أن جنعل من  قوة  تلك املشاعر مصدرًا  إلهلامنا .

جيب أن نعمل شيئًا هلم ليس من أجلهم فقط ولكن معهم ايضًا .

لذلك كونوا دائمًا مع الناس .

                                                                                       عبدالكريم إمساعيل األرحيب
                                                                                         املدير التنفيذي للصندوق ا الجتماعي للتنمية  
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مع  جماعية  مقابلة  يجري  باحث   
زراعية  معلومات  مقدمي   ( مزارعين 
المزارعين  انشطة  معرفة  بغرض   )
محصول  على  السنة  خالل  المنفذة 
القمح  ويستعين باداة التحليل الموسمي 
) اداة مرئية ، وهي احدى ادوات منهجية 
لتسهيل   ) بالمشاركة  السريع  البحث 
كبار  وبالذات  المزارعين  مع  التواصل 
السن واالميين ولتسهيل عملية التحليل 
على  والحصول  الناس   مع  اللحظي 

النتائج .



ي

تقديم

لقد حاولنا في هذا الدليل أن نوثق الدروس التي إستفاد منها الصندوق االجتماعي للتنمية 
 ، الماضية  عامًا  الثالثة عشر  ، خالل  المجتمعية  المشاركة  تجاربه في مجال  ، من خالل 

وبالذات تجربته في مجال مناهج البحث التشاركية والتي بدأها في العام 2001م . 
 ، وخبراتهم   ، الناس  قدرات  تحترم  تشاركية  بحثية  منهجية  ليقدم  الدليل  هذا  يأتي 
يمكن  إن  فيه  يحاول  الذي  الوقت  نفس  في   ، والبشرية  والطبيعية  المجتمعية  ومواردهم 
االجتماعي  الصندوق  تدخالت  تخدم  التي  المعلومات  من  المناسب  الكم  الباحثين من حصد 

للتنمية بما يحتويه من قطاعات وبرامج متعددة.
البحثية  واألدوات  األساليب  على  رئيسي  بشكل  يركز  الدليل  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
التشاركية ؛ إال أنه وفي نفس الوقت يتحسس بشكل كبير لموضوع النوع االجتماعي. حيث 
تم االستفادة من مخرجات عدد من الدورات والورش المتعلقة باستراتيجة النوع االجتماعي 
في الصندوق االجتماعي للتنمية ، ومنها تم جعل هذا الدليل اكثرتحسسًا لهذا الموضوع ، 

وذلك من خالل دمج النوع االجتماعي ومواضيعة في هذه المنهجية البحثية.
الصندوق  ومبادئ  وأهداف  وسياسات  غاية  يعكس  أن  جاهدًا  حاول  الدليل  هذا  أن  كما 
العامة ، وذلك من خالل الرسائل التي تم دمجها في متن  االجتماعي إضافة إلى معاييره 
الدليل أو في الرسائل اإلعالمية التي تم نشرها في جنباته . وبذلك نكون قد ساهمنا بشكل 
غير مباشر في تجسيد استراتيجية التواصل من أجل التغيير والتي اعتمدها الصندوق في 

العام 2009 م.
نأمل في وحدة التدريب والدعم المؤسسي أن يكون هذا الدليل عونًا للعاملين في مجال 
تم  التي  تلك  سواًء   ، قيمة  معلومات  من  يحتوية  لما  وذلك   ، الريفية  وبالذات   ، التنمية 
تطويرها في الصندوق من خالل العاملين فيه ، أو تلك التي تم اقتباسها من مصادر كتبها 

أشخاص ملهمون ورائعون ... البعض منهم مازال يعيش معنا ، ومنهم من خلده التاريخ .
أغتنم هذا الحيز ألشكر باسمي وباسم كل من شارك في إعداد ومراجعة هذا الدليل كل 
من شاركونا برأيهم سواء من قابلناهم ورأتهم أعيننا ، أو من أحسسنا بهم من خالل صفحات 

كتبهم .
وتقديرنا  امتناننا  جزيل  عن  تعبر  أن  تستطيع  ال  قد  وأعظمها  الكلمات  أجمل  إن  كما 
لألستاذ عبدالكريم إسماعيل األرحبي ، المدير التنفيذي لهذه المؤسسة ، والذي تعلمنا منه 
ابجديات المشاركة وااليمان بقدرات اآلخرين على صنع ما يؤمنون به  ، ذلك اإلنسان الذين 

تعلمنا منه أن الكلمة تكتسب قوتها وتأثيرها عندما تنطلق من قلب صادق وأمين . 
 فله منا كل الشكر والعرفان ،،،،،،

                                  م.أمة الولي حسين الشرقي
 رئيسة وحدة التدريب والدعم المؤسسي 
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املقدمة 

b
ٍة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدمًا ( )1( نِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوَّ )َقاَل َما َمكَّ

a
ما هي القوة التي كان يؤمن بها ذو القرنين)2(، والتي راهن على وجودها الحقيقي في قلوب 

المستضعفين والذين تم اضطهادهم من قبل يأجوج ومأجوج .
الفقر والضعف على مالمحهم  الذين يبدو  الناس -  القرنين موقن بأن هؤالء  لقد كان ذو 
ليغير من   ، انبعاثها  ييسر  ، ولكنها تحتاج لشخص  داخلية  إرادة وعزيمة  يملكون   - الخارجية 
باستثمار   ، القوة  موقع  إلى  الضعف  موقع  من  وينقلهم   ، الصعوبات  أمام  االنهزامي  سلوكهم 
مواردهم الداخلية من الحديد والقطر . كما يسمح لهم باالستفادة من الفرص الموجودة معه 
والمتمثلة في خبرته كشخص قادم من ارض السدود ) اليمن ( ليقاوموا المهددات الخارجية التي 

تواجههم من قبل يأجوج ومأجوج .    
في الحقيقة حاولنا أن نبدأ بهذه المقدمة مسترشدين بالقرآن الكريم حتى ال يعتقد القارئ 

أننا نتكلم عن الضعفاء والفقراء بشكل خيالي وأننا  بعيدون عن الواقع .
ستجد عزيزي الميسر في هذا الدليل ما يزيد إيمانك بالقوى والطاقات المخفية التي يمتلكها 
الفقراء وال يعرفونها وهي كفيلة بأن تساهم في نزعهم من حالة الضعف التي يعيشونها إلى 

وضع مستقبلي أفضل .
أكبر  بشكل  تتعرف  أن  من خاللها  تستطيع  معارف  اكتساب  في  سنساندك  الدليل  هذا  في 
وأعمق على الفقراء ... اولئك الذين يملكون إرادة قوية ، وعندهم قدرة على تذكر خبراتهم 
الماضية واالستفادة منها ، كما أنهم يقدرون على خلق آمال جديدة تمكنهم من العمل بنشاط 

لتحقيقها.
هم يمتلكون كل هذه القدرات المخفية أو المنسية ، والذي ساهم في إخفائها األسلوب التنموي 
الذي تم تطبيقه معهم سابقًا ، والذي كان يكتفي بتوفير الخدمات لهم ) مدارس ، طرق ...(  دون 
إشراكهم في تحمل مسئوليتها ، فدفعهم ذلك إلى اإلتكالية المفرطة على مقدمي تلك الخدمات 

، وأضعف فيهم روح المبادرة التي كانوا يتميزون بها .
وتأكيدًا على أهمية دورنا كميسرين لهذه المجتمعات الكتشاف تلك القوى الموجودة 

لديهم استدل بالحديث النبوي التالي والذي يوضح هذه األهمية ويؤكد عليها :

عن أنس بن مالك_رضي اهلل عنه : أن رجاًل من األنصار أتى النبي y للسؤال  فقال » أما 
في بيتك شيء ؟« قال: بلى حلٌس نلبس بعضه و نبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال: 
»إئتني بهما« ... فأتاه بهما ، فأخذهما رسول اهلل y وقال: » من يشتري هذين ؟ « قال 

1- سورة الكهف ، آية )  95  ( .
2-تشير كثير من المصادر أنه االسكندر المقدوني ، ولكن بعض المصادر تقول أنه الملك الحميري الصعب بن ذي مراثد حسب ما 
اورده نشوان بن سعيد الحميري )توفي سنة 573 هـ( في كتابه » ملوك حمير واقيال اليمن - قصيدة نشوان وشرحها المسمى خالصة 

السيرة الجامعية لعجائب أخبار الملوك التبابعة« . 
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رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: »من يزيد على درهم ؟« - مرتين أو ثالثًا - ، فقال رجل: أنا 
آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، و أعطاهما األنصاري، و قال: »أشتر بأحدهما 
طعامًا و انبذه إلى أهلك ، واشتر باآلخر قدومًا فأتني به...« فشد فيه رسول اهلل y عودًا بيده 
ثم قال له »أذهب و احتطب وبع..وال أرينك خمسة عشر يومًا«. فذهب الرجل يحتطب و يبيع، 
 y فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم!! فاشترى ببعضها ثوبًا، و ببعضها طعامًا.. فقال رسول اهلل
: »هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكته في وجهك يوم القيامة . إن المسألة ال تصلح إال 

لثالثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع«)1( .

نجد من الحديث السابق أن النبي f لم ينفق درهمًا واحدًا من بيت مال المسلمين على هذا 
الرجل ، ولكنه بكلمات بليغة ومؤثرة ، وافكار صادقة،  وبعض الوقت الذي سخره لهذا الرجل ، 
استطاع أن يحول هذا الشخص من عالة على المجتمع ، إلى شخص منتج يساهم في بناء وتطوير 
مجتمعة. لقد استطاع النبي y أن يبني قدرات هذا الشخص ويغير اتجاهاته ومواقفه السلبية 
السابقة إلى اتجاهات ومواقف إيجابية جديدة ، وذلك في خالل أيام من التدريب المهاري المبني 
على التقييم والتحليل الواقعي لوضع الشخص ، إضافة إلى بناء برنامج تدريبي نبوي سهل في 

مكوناته ، ولكنه مقنع وكافي لتحويل الضعفاء إلى أقوياء .

لقد كان النبي y ومازال بسيرته العطرة نعم المعلم و نعم المدرب والميسر . كما أن 
موروثنا الثقافي اليمني مليء باألمثال والحكم التي توضح أهمية االهتمام بالعنصر البشري في 
التنمية وضرورة تمكينه من المهارات والقدرات التي تساعده على استثمار موارده وعلى العمل 
المشترك والمثمر مع أبناء مجتمعه . فعندما نستعرض بعض أقوال الحكيم اليمني على بن زايد 

نجده يقول : )2(
للوحيدا رحمتي  يا 
يشقى من الليل ال الليل
زهيدا وشغله  وجا 
لو كان جنبه من الحيد
حديدا من  وساعده 
لألثنين إال  نصرة  ما 
يزيدا الثالثة  أما 
جيدا قوم  واالربعة 
ثريا يا  غارتاه  يا 
زلت الصيف  معالم 

فنجده في هذه األقوال يوضح الضعف الذي يصيب الفرد عندما يعمل بمفرده وبدون مشاركة 
اآلخرين وتعاونهم ، لذا سيناله التعب ولن يكون لعمله فائدة ترجى حتى لو عمل من الفجر 
إلى الليل وحتى لو كان يملك جنب من الصخر وساعد من الحديد . ويوضح علي بن زايد أن 
اشتراك االخرين يسبب سهولة انجاز المهام الصعاب وتنفيذ العمل في الوقت المطلوب قبل ذهاب 

وقتها .
كما نجد في األمثال التالية حكم بالغة تؤكد ضرورة وأهمية مشاركة اآلخرين في أفراحهم 

وأحزانهم وأعمالهم 
1- أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي . 

2-  د.حمود العودي ، التراث الشعبي وعالقته بالتنمية في البالد النامية - دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني ص 186. 
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ويغرم يغارم  ما  تشلهذي  المنايا  له 
)1(.............................

إال بعودين مع عودما عود يالصي لوحدة
)2(......................................           

رجالي مالي   حسبت  
وأن الرجال ذي هم المال
المفارق سود   المال  
حين  البالء   واعتكاره

)3(

كما ان الحكيم اليمني على بن زايد لم يقتصر في ذكره على الرجال فقط بل خص المرأة 
وجعلها عنصرًا هامًا في مكافحة الفقر فنجده يقول :

جابر الفقر  يجبر  والزراعةما  المطر  غير 
تسافر    جمااًل  بضاعةوإال  بندر  لكل 
قبيلة من  مره  والقناعةواال  الحصف  فيها 
كله الوقت  وداعةتدبر  معاها  كنه 
عالن  وقت  المجاعةتجيعني  وقت  والشبع 

)4(

نجد من األبيات السابقة ان للمرأة دورًا هامًا في حياة الفالح، وإضافة لدورها كمنتجة فإنها 
العائلة، فهي المسئولة عن اإلدخار والتخزين في أوقات  إدارة وتنظيم حياة  المسئولة عن  هي 
النعمة من أجل استخدام ما خزنته في اوقات المجاعة لحماية األسرة من مخاطر الجوع والفقر 

وعواقب الفاقة .   
كما يقول الشاعر أبو عامر مبينًا أهمية اشراك اآلخرين في الرأي حتى لو كانو صغارًا 

الشور للعاقل وال هو عيب من شاور صغيريقول بو عامر قليل العقل ذي ما يستشير
)5(  

       وهناك الكثير من األعراف والتقاليد والعادات التي تلزم الفرد بمشاركة مجتمعه في 
الشدة والرخاء ، وفي السلم والحرب . كما أن تراثنا الثقافي غني باألمثال والحكم والزوامل  ، 
و حتى الحكايات التي كنا نسمعها من جداتنا عند خلودنا للنوم في صغرنا ، والتي صيغت بشكل 
مناسب لتكسب الناس سلوكًا ايجابيًا نحو المشاركة المجتمعية ، وبصورها المختلفة ، والتي ال 

يتسع المجال هنا لذكرها .
إننا في الصندق االجتماعي للتنمية نؤمن بنفس القضية السابقة والتي حاولت الديانات السابقة 
الكامنة والتي  الفقراء  إيمانًا بقدرات  لدينا  إن   ، اإلنساني  المجتمع  أن يرسخوها في  والحكماء 
تحتاج إلى من يساعدهم على احيائها،  وهو نفس االيمان الذي نعتقده بحقهم المكفول في ا لحياة 

والعيش الكريم بعيدًا عن مآسي الجوع والمرض والجهل . 
1-أناطولي أغاريشيف ، أحكام علي بن زايد ص 79.

2-المرجع السابق ص 82.
3- د.حمود العودي ، التراث الشعبي وعالقته بالتنمية في البالد النامية - دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني ص 0185

4- المرجع السابق ص 184 .
5- محمد عبدالقادر با مطرف ، معجم االمثال واالصطالحات العامية المتداولة في حضرموت . ص 30 .
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الهدف من الدليل :
نهدف من هذا الدليل إلى مساعدة الميسرين والميسرات التنمويين )العاملين كباحثين( على 
بمعارف  وتزويدهم   ، مجتمعاتهم  نحو  إيجابية  وقناعات(  مشاعروسلوك   ( اتجاهات  إكتساب 
الناس ، ذلك العمل الذي يحترم ويتقبل فيه الطرفان  ومهارات تمكنهم من العمل بكفاءة مع 

مهارات وقدرات وخبرات بعضهم البعض .
 كما اننا نهدف من هذا الدليل إكساب الميسر/ة التنموي مهارات بحثية تمكنه من استكشاف 
المناسبة لتحسينها  السكانية ومعرفة نقاط قوتها وضعفها والفرص  التجمعات  وتقييم أوضاع 
وتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها التنموية باستخدام منهجية بحثية تتناسب مع المجتمعات 
 Participatory Rapid Appraisal  الريفية تسمى البحث)التقييم( السريع بالمشاركة
مشاركتهم  ويكفل   ، الناس  واقع  مع  يتناسب  وبشكل  التنموي،   التدخل  تسهيل  بهدف  وذلك 

وإسهامهم في تنفيذ هذه التدخالت . 
من  االستفادة  استمرارية  على  تحافظ  والتي  المستدامة  التنمية  تحقيق  اجل  من  هذا   كل 
المشاريع بدون ان تحدث خلاًل او تلحق ضررًا  في البيئية المحيطه بالمجتمعات المستهدفة والتي 

هي حق ألجيالنا القادمة مثل ما هي حق لنا .
المستهدفين من الدليل

لقد تمت صياغة هذا الدليل باسلوب مبسط يسهل فهمه والتعامل معه نظريًا وتطبيقيًا من قبل 
الميسرين للعمليات البحثية في التنمية ، وبالذات الخريجين الجدد من الكليات العلمية واألدبية ، 
والذين ال يملكون القدر الكافي من المهارات البحثية الالزمة لمساعدتهم على العمل مع الناس.

اعداد وتصميم الدليل : 
البحثية  بالعملية  له عالقة  لكل موضوع  الكافي  الشرح  توفير  الدليل على  اعداد هذا  ارتكز 
التشاركية في الميدان ، وذلك حتى يجد القارئ ما يسد به احتياجه في تلك المواضيع. لذلك 
فهذا الدليل يعتبر دلياًل مرجعيًا يستفيد منه الباحث في تقوية أسسه النظرية والتطبيقية قبل 
وخالل وبعد العمل مع الناس ، وهو بذلك أكبر من أن يكون دلياًل تدريبيًا في قاعدة التدريب ، 

ولكن يمكن أن يستفيد منه المدرب والمتدرب كمرجع أثناء التدرب داخل قاعات التدريب.
كما تم اضافة العديد من دراسات الحالة واألمثلة ، وما يقارب من 132 صورة ميدانية محلية 
، والحواشي  التوضيحية  المبسطة والدقيقة،والهوامش  معبرة و من 39 رسم توضيحي بانواعه 
المرجعية . كل هذا بغرض اضافة مزيد من التوضيح والتأصيل للمعلومات المدرجه في هذا 
الدليل وكذلك زيادة الفة القارئ بالميدان البحثي ، لذلك نعتقد أن هذا الدليل مناسب للتعلم 

الذاتي .
مكونات الدليل:

يتكون هذا الدليل من جزئين)كتابين( يخدم كل منهما اآلخر ، الجزء األول يتكون من بابين 
، ويتحدث عن األسس البحثية المجتمعية وبعض المواضيع المجتمعية التي تساعد القارئ على أن 
يكون باحثًا وقادرًا على العمل مع الناس، أما الجزء الثاني فيتكون من ثالثة أبواب ، وقد خصص 
ليوضح منهجية البحث السريع بالمشاركة وخطواتها وادواتها التنفيذية قبل وخالل وبعد العمل 

مع الناس ، إضافة إلى آلية صياغة التقارير .
    الجزء األول : أسس البحث المجتمعي 

                   الباب األول : كيف تصبح باحثًا تنمويًا 
المفاهيم  الرئيسة مثل بعض  البحثية  القارئ من بعض األسس  إلى تمكين  الباب  يهدف هذا 
كالنظرية والفرضية والتفكير االستنباطي والتفكير االستقرائي والتفكير العملي وأنواع المعارف 
والعينات بانواعها الكمية والنوعية وطرق التحليل والتفسير النوعي والكمي ، إضافة إلى بعض 
المناهج البحثية الرئيسية المستخدمة في العلوم الطبيعية واالجتماعية كمدخل لمنهجية البحث 

.)PRA( السريع بالمشاركة
 يتوقع من هذا الباب أن يساعد القارئ على أن يكون ملمًا بأسس البحث ، حتى يمكن أن نقول 

عنه باحثًا.
                       الباب الثاني : كيف تعمل مع الناس

يتكون هذا الباب من ثالثة فصول ، البحث والباحث والمبحوثين)المجتمع( ، يحاول الفصل 
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واألنظمة  المجتمعية  المشاركة  على  المعتمد  التشاركي  البحث  مبادئ  عن  يتحدث  أن  األول 
أن  الثاني  الفصل  يحاول  . كما  التكاملي(  والتخطيط  الوظيفية  البنائية  )النظرية  المزرعية 
يوضح بشكل دقيق أهم أداتين في البحوث المجتمعية ، وهما المشاهدة والمقابلة ، إضافة إلى 
بعض األسس التي تعتمد عليها ، مثل المؤشرات والمعايير والمقاييس واللغة والتحليل الرباعي. 
األنظمة  مثل   ، للباحث  الهامة  المجتمعية  المواضيع  بعض  بعرض  الثالث  الفصل  يقوم  كما 

التقليدية واالحتياجات اإلنسانية والنوع االجتماعي .
يحاول هذا الباب أن يساعد الباحث على أن تكون لديه أسس مجتمعية ، حتى يمكن أن نقول 

عنه باحثًا مجتمعيًا .   
 الجزء الثاني : منهجية البحث السريع بالمشاركة 
                   الباب الثالث : قبل العمل مع الناس

يتكون هذا الباب من فصلين ، األول يتحدث عن مهام المسئول في الصندوق عن هذه الدراسات 
، والباب الثاني يتحدث عن دور الفريق قبل النزول للميدان ، ويتم فيهما توضيح كيفية تحديد 
هدف الدراسة ومواضيعها ، إضافة إلى كيفية إعداد خطة البحث ، واستقراء المصادر الثانوية 

مثل المؤشرات واإلحصاءات السكانية والخرائط ، واستنباط الفرضيات البحثية منها .
يحاول هذا الباب أن يساعد الباحث على رسم خطة البحث بما تحتوية من فرضيات مستنبطة 
من المصادر الثانوية بانواعها . حتى يمكن أن نقول عنه أنه باحثًا مجتمعيًا لديه قدرة على وضع 

خطة البحث .
                 الباب الرابع : خالل العمل مع الناس

يحتوي هذا الباب على فصلين ، األول يتحدث عن أدوات منهجية PRA ، والتي تم تصنيفها 
حسب نوع المتغيرات المراد دراستها إلى أدوات للتدرج وأدوات مكانية وأدوات زمانية وأدوات 
لمعرفة العالقات والقرارات التي يصنعها البشر . أما الفصل الثاني فيوضح آلية عرض نتائج 
نتائج  إلى  استنادًا  التنموية  احتياجاتهم  أولويات  الناس وكيفية تحديد وتحليل  أمام  الدراسة 

عملية تطبيق األدوات .
يحاول هذا الباب أن يساعد الباحث على أن يحصل على نتائجة واستنتاجاته وتوصياته من 
خالل أدوت بحثية تشرك الناس في كل ما سبق . نتوقع أن يكون الباحث هنا باحثًا مجتمعيًا 

. PRA يستطيع تنفيذ بحثه باستخدام منهجية بحثية تشاركية
                الباب الخامس : نقل رسائل الناس

يركز هذا الباب على أهم النقاط التي يحتاجها الباحث ليصيغ تقريرًا مناسبًا ، مع االهتمام 
بالشكل والمضمون . 

                 مالحق 
يوجد في نهاية الدليل ملحقين ، األول يتحدث عن اساليب قياس الزمن في المجتمع المحلي 
باستخدام معالم الزراعة وغيرها من المقاييس ، كما أن الملحق الثاني يوضح المقاييس المحلية 

المستخدمة لقياس المسافة والمساحة والحجم والوزن ، مع مقارنتها بالمقاييس العالمية.
كما يوزع مع هذا الدليل )حسب االحتياج( ملحق خارجي يتمثل في المعلومات التي يحتاجها 
ضباط المشاريع القطاعيين )تعليم ، صحة ،طرق، ..( ، وهيكل بالمواضيع الرئيسية والفرعية 

للدراسات ، وكذلك موجهات مساعدة للباحث لكيفية تنفيذ العمل في الميدان .
عزيزي القارئ لقد تم إعداد هذا الدليل أساسا ليخدم تدخالت الصندوق في المناطق المختلفة 
في اليمن ، والمبنية على مبدأ المشاركة المجتمعية . هذا المبدأ الذي أصبح سياسة متبعة داخل 

الصندوق ، ومجسدًا في كل تدخالته الميدانية مع المجتمعات المحلية . 
لذلك ستجد أن هذا الدليل مبنى على معايير التدخل المعمول بها في هذه المؤسسة ليزيد 
مفيد  ذاته   الوقت  في  ولكنه   . الصندوق  مع  العاملين  التنمويين  الميسرين  وقدرات  فهم  من 
المجتمعية مع األخذ بعين  المشاركة  التنموية األخرى والمؤمنة بمبدأ  الجهات  للعاملين مع 

اإلعتبار الفارق في السياسات والمعايير المتبعة في تلك المؤسسات.
نتمنى أن يكون هذا الدليل قد قدم إضافة للمكتبة العربية فيما يخص هذا المنهجية البحثية 

التشاركية التي تنبع من الناس لتعبر عن أوضاعهم  و احتياجاتهم الحقيقية .
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كيف تستخدم هذا الدليل ؟

صمم هذا الدليل بحيث يحتوى على التالي :
متن ، ويوجد به أصل الموضوع . 1 .

إضافات إلضفاء لمسة من الجمال والوضوح على أفكار وأهداف الدليل ، وهي مكونة من التالي : 2 .
حاشية سفلية ، ويتم فيها توضيح معاني معينة في المتن أو اإلشارة إلى مصدر اقتباس معين. • 

هامش جانبي ، ويوجد به مقتطفات من مصادر معينة ، أو إشارة إلى موقع آخر في الدليل ، أو  • 
تنبية ) موضح في الجدول أسفله (.

اطارات ، وتوضع بها معلومات لها عالقة بالنص ، حيث يتم ابرازها في اإلطار ألهميتها ، ولزيادة  • 
في التوضيح ، وحتى يسهل الرجوع إليها .

صور وتعليقات، وهي عبارة عن صور معبرة عن موضوع عام له عالقة بموضوع الدليل ، يوضح  • 
عليها تعليق يحقق هدفًا معينًا ، ووضعت بهذا الشكل من اجل إيصال رسائل معينة تكون أكثر 

تأثيرًا . كما أن هناك صورًا مرتبطة بموضوع المتن بغرض التوضيح .
تصاميم ، وتم استخدامها من أجل عرض رسائل معينة لها عالقة باكثر من موضوع في الدليل  • 
 ، االجتماعي  الصندوق  دليل عمليات  في  الهامة  المواضيع  لعرض بعض  استخدامها  تم  ، حيث 

وكذلك لعرض نصوص مقتبسة من مصادر لها عالقة وجدانية بموضوع المشاركة .

التوضيحالشكل التوضيحالشكل 

يرمز إلقتباس آيات من 
القرآن الكريم

يوضع بداخلة توضيح 
لصورة معينة.

يشير إلى تحذير ما.يرمز لنقل حديث نبوي.

يرمز لنقل قول قديم ،
يرمز لإلنتقال إلى صفحة 

آخرى من الدليل لها 
عالقة .

يرمز إلقتباس من مراجع 
حديثة .

يستخدم لتسجيل 
معلومات.

يستخدم لتسجيل أفكار.يرمز لمثل أو حكمة .

توجد به جملة لتذكير 
يستخدم لوضع مالحظات.القارئ .

يوجد بداخله تعريف 
لمصطلحات تنموية مقتبسة 

من معاجم تنموية .



الفصل األول
مفاهيم حبثية
ص   13

الفصل الثاني
 املناهج البحثية العلمية يف العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية.
ص   53

الباب األول 
كيف تصبح باحثاًًً تنمويًا
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مقابلة  يجرون  باحثون   
القادة  احد  مع  فردية 
تجوالهم  أثناء  المجتمعيين 
أن  بعد   ، البحث  منطقة  في 
قاموا بمشاهدة عامة لمكونات 

المنطقة . 
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مدخل الباب :
متهيد 

على   القارئ  مساعدة  هو  الدليل  هذا  من  الهدف  أن  الواضح  من 
اكتساب قدرات ومهارات البحث باستخدام احدى منهجيات المشاركة 
وبالتالي   . بالمشاركة  السريع  البحث  منهجية  وهي   ، المجتمعية 
هي  رئيسية  محاور  ثالثة  حول  سيدور  الدليل  هذا  في  فالحديث 
الباحث ) الميسر ( و المبحوثين ) المجتمع المستهدف ( إضافة إلى 

طرق البحث ) مناهج البحث المناسبة ( .
الباحث مفيدة ومفهومة ويمكن  تكون مخرجات  أن  لكي نضمن 
البحث  مهارات  في  الباحث  قدرات  رفع  من  بد  فال  ؛  عليها  البناء 
التذكير  األقل  أوعلى   ) البحث  مناهج  بين  المشتركة   ( العامة 
بها،  وكذلك المهارات الخاصة والمتعلقة بمنهجية البحث السريع 
بالمشاركة . حتى يكون الباحث قادرًا على معرفة األطر النظرية 
والتطبيقية لمراحل البحث المجتمعي المعتمد على منهجية البحث 

السريع بالمشاركة. 
قد نهتم  احيانًا باألطر التطبيقية ونحسن تنفيذها ولكن ال نستطيع 
تفسير النتائج المتحصل عليها من الميدان وال نعرف العالقة بينها 
لها  التي  النظرية  واألطر  التطبيقية  األطر  بين  ربطنا  عدم  بسبب 
القدرة على تفسير النتائج . فمثاًل قد نطبق أدوات البحث الخاصة 
نتائج ولكن يصعب  المجتمعية ونحصل على  المشاركة  بمنهجيات 
علينا تفسيرها ومعرفة العالقات فيما بينها وربطها بوقائع أخرى إذا 
كنا غير مدركين للجانب النظري )الفلسفي (للمشاركة المجتمعية 
وأن  والتطبيقي  النظري  الجانب  بين  نفرق  أن ال  وبالتالي يجب   ،

نعمل من خاللهما معًا   .

أهداف الباب  :
يتوقع منك في نهاية دراستك لهذا الباب أن تكون قادرًا على:

معرفة المفاهيم األساسية للبحوث المجتمعية. 1 .
اختيار العينات بالشكل السليم من مجتمع البحث. 2 .
التفريق بين البحوث الكمية والبحوث النوعية . 3 .
التحليل والتفسير السليم للبيانات والمعلومات . 4 .

معرفة مناهج البحث في العلوم االجتماعية وعالقتها بمنهجية  5 .
البحث السريع بالمشاركة.

لذلك سيتم التركيز في هذا الباب على توضيح المفاهيم العامة 
لمناهج البحث العلمي ،  بغرض إيجاد قاعدة متجانسة من المعلومات 
والمفاهيم،  لنستطيع التقدم بخطى واضحة في هذا الدليل ،  دون 

حدوث أي لبس يكون سببه عدم وضوح تلك المفاهيم. 
مفاهيم  تضم  السابقة  األسطر  بأن  القارئ  عزيزي  تحس  قد   

 Ȭȱ ȜȦȹǕ ąǧǟȀȵ ǫɎǭ ƿǼɆǱ ƾǣǠǪȭ ǕȀȩǟ¼
 ȃǠǤȝ  ¬ǥǼɆǱ  ǢǪȭ  ȼǭɎǭ  ǕȀȪǩ  ȷǕ  ȸȵ

. ǻǠȪȞȱǟ
.ČĒȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ
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ومصطلحات غريبة عليك أو لم تألف التعامل معها ، وهذا متوقع 
وإال ما كنا جمعنا هذا الباب . وحتى نضمن حدوث ألفة بينك وبين 
تلك المفاهيم وتوحيد مفاهيم فريق العمل الذي يرافقك في تنفيذ 
مهمتك ) والقادمين من تخصصات مختلفة علمية وأدبية ( كان 
ال بد من هذا المرور على األسس البحثية العامة، ومحاولة ربطها 
بمنهجية البحث السريع بالمشاركة  ، حتى ال تصبح المنهجية التي 
نهدف إلى توضيحها - منهجية البحث السريع بالمشاركة- منعزلة 

عن بيئة البحث العامة لمجتمع الباحثين .
مكونات الباب :

يتكون هذا الباب من فصلين  على النحو التالي
1- مفاهيم بحثية .

2- المناهج البحثية العلمية في العلوم اإلجتماعية.
ما حتتاج إليه يف دراسة هذا الباب :

اطالعك على األدبيات البحثية التي اخذتها في دراستك الجامعية 
العمليات  في  التعمق  على  قدرتك  من  سيزيد  بحثية  مواد  من 

البحثية.  
مالحظة : تم ترتيب المعلومات ترتيبًا مناسبًا يبدأ  من السهل 
إلى الصعب ومن العام إلى الخاص لذلك يستحسن قراءة هذا الباب 
بشكل متدرج ومتتابع واالنتقال إلى الخطوة الثانية بعد أن تكون قد 

استوعبت  الخطوة األولى وهكذا .

تقوم  الفريق  رئيسة 
فريق  على  المهام  بتوزيع 
البحث بعد أن قاموا باطالله 
على منطقة البحث ) مجتمع 

البحث (.
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

الفصل األول 
مفاهيم بحثية 
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طريقهم  بترميم  االهالي  يقوم   
عادة  وهي   ، ذاتية  بمبادرة  الترابية 
توارثوها عبر االجداد ، ويقوم احد ابناء 
كوسيلة  الطبل  على  بالضرب  القرية 
لدعوتهم ، ثم يستمر في ضرب الطبل 

لتنشيط المشاركين .
الحيمة  مديرية  من  الصورة   (
التمكين  برنامج  تنفيذ  أثناء  الداخلية 

من أجل التنمية المحلية (. 
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

 مدخل الفصل  
والمصطلحات  المفاهيم  أهم  على  ستتعرف  الفصل  هذا  في 
البحثية المتداولة في الوسط البحثي سواًء في العلوم الطبيعية أو 

االجتماعية. 
سنحاول التدرج في طرح المفاهيم وربطها بالواقع ، حتى يسهل 
استيعابها وفهمها . وهي من االهمية بمكان ، فستالحظ أنها ستتكرر 
باستمرار خالل هذا الدليل وستقابلك أينما ذهبت ما دمت تعمل في 

مجال البحوث .  

العلم 
                               بناء منظم من املعرفة ، يبدأ بالواقع وينتهي إىل تفسريه ))) 

هذا التعريف يوضح أن تراكم المعرفة البشرية هو الذي ُيَكِون 
العلم ولكنه يشترط التنظيم في هذا التراكم ، حيث يبدأ بالواقع 
وما يحتويه من حقائق، ليوصلنا إلى تفسير هذا الواقع، وذلك من 
خالل عملية بحثية تعتمد على طرق وقواعد معينة تسهل الوصول 
العلمية  البحثية تسمى بالمناهج  الوقائع . هذه الطرق  إلى تفسير 

للبحث .
وهنا يظهر سؤال ....هل العلم يكتفي بمعرفة األشياء )وصفها( 
األشياء من عالقات.  هذه  بين  يربط  ما  ادراك  هو  أم   .... ؟  فقط 
والظواهر  األشياء  بين  العالقة  معرفة  هو  العلم  إن  الحقيقة  في 
المدروسة ) معرفة األشياء ومسبباتها ( وبالتالي القدرة على تفسير 
هذه العالقة ، ومن ثم القدرة على السيطرة عليها ،أو التنبؤ بإمكانية 

وقوعها الحقًا .
 وهنا يظهر سؤال آخر .... كيف يمكن التنبؤ بحدوث الوقائع 

أو الظواهر ؟ وكيف يمكن السيطرة عليها ؟.
كائنات  أو  )جمادات  المبحوثين  من  البيانات  جمع  بعد  بالطبع 
حية( ،وتحليلها وظهور النتائج والعالقات بينها، وتفسيرها ،تتمكن 
بعدها من تأكيد الفرضيات )اإلجابات التي كنت تتوقعها( ،ومن ثم 
التي  المعرفة  تكون خالصة  تعميمات ونظريات وقوانين  إلى  تصل 
بحثتها ،وهذه هي نتيجة العلم . وعندها يمكنك التنبؤ بعودة حدوث 
تلك الوقائع أو الظواهر المدروسة ، وذلك عندما تتوفر الظروف 

التي تشترطها النظريات والقوانين الناتجة من البحوث السابقة .
 في الفقرات السابقة تعرضنا لعدة مفاهيم وهي العلم والمعرفة 
والمنهج العلمي والفرضية والنظرية والقوانين والوصف والتفسير 
والسيطرة والتنبؤ ، ومن أجل زيادة توضيح تلك المفاهيم يمكنك 

االطالع على اإلطار التالي : 
د.محمد علي محمد ، علم االجتماع والمنهج العملي ، ص 101 .  1

 ǥǻǠȝ  ȸȵ  ȸȮɅ  Ɓ  ǟǽǙ¼
 ǟǽǠȵ  :  ȯɀȪɅ  ȷǕ  ȌǺȊȱǟ
 ɍ  Ɔǖȥ  Ý  ǟǾȽ  Ž  ɁǿǕ
¬ƾǞɆȉ ȼȱ ȰȞȥǕ ȷǕ ȜɆȖǪȅǕ

 ȃɀɆȉɀȦȹɀȭ ı ȷɎȅǿ ƆɀɆȆǣ ǳɎȍ

 đČȋ ƆǠȆȹɋǟ ȀȮȦȱǟ Ǽǝǟǿ

. ƘȆȦǪȱǟȿ ȣǠȊǪȭɍǟ ȴȲȞȱǟ ȣǼȽ
 ɄȲȶȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɄȲȝ ǼȶƮ.ǻ

.ČĒď ȋ Û

ȴɆǵȀȱǟ ȸƥȀȱǟ ǃǟ ȴȆǣ
 ĆȨĆȲ Ćǹ  ɃĈǾƋȱǟ  ĆȬƍǣĆǿ  Ĉȴ ĊȅǠĈǣ  ĊǕ ĆȀĊȩǟ
 ąȨĆȲ Ćȝ  ĊȸĈȵ  ĆȷǠ ĆȆĊȹĈ Ċɋǟ  ĆȨĆȲ Ćǹ  ¬Č»
 «Ď¼  ćȳĆȀ ĊȭĆĊɉǟ ĆȬƌǣĆǿĆȿ ĊǕĆȀĊȩǟ  ¬č»
 ĆȴƋȲ Ćȝ  ¬ď¼  ĈȴĆȲĆȪĊȱǠĈǣ  ĆȴƋȲ Ćȝ  ɃĈǾƋȱǟ

 . «Đ¼ ĊȴĆȲĊȞĆɅ ĊȴĆȱ ǠĆȵ ĆȷǠ ĆȆĊȹĈ Ċɋǟ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

إطار رقم ) 1 ( : مثال تمهيدي لربط بعض المفاهيم البحثية ببعضها . 
تخيل أنك يومًا ما نزلت إلى الميدان ، بهدف تقييم الوضع التنموي في عزلة معينة ) مركز ( ووجدت 
أن سكان التجمع )  أ ( والمكون من مجموعة من القرى أكثر تفاعاًل معك وأن مدرستهم رغم قدم تاريخ 
إنشائها إال أنها ما زالت سليمة ويتم صيانتها بشكل دوري من قبل األهالي بمبادرات ذاتية منهم . ولكنك 
عندما زرت التجمع  ) ب  ( وجدت العكس ، فمدرستهم متشققة الجدران ومحطمة النوافذ . بدون شك 
ومن خالل المالحظة التي وجدتها والحقائق التي اكتشفتها ستتكون لديك أفكار وآراء تجيب على السؤال 

الذي يقول :

ملاذا املنشآت املدرسية يف التجمع ) أ ) أفضل حاال من التجمع ) ب ) ؟
ولعل اإلجابة ستكون :

إشراك أفراد التجمع يف  التخطيط والتنفيذ واملتابعة والصيانة يعمل على استدامة املنشآت التعليمية
ولكنك لن تتأكد من صحة هذه اإلجابات إال بعد أن تقوم من خالل طريقة معينة ) منهج بحثي (  
بجمع المعلومات باسلوب منظم ودقيق ، لتأكيد أو نفي تلك االجابة  . كما انك إذا قمت بزيارات ألكثر 
من منطقة ، وفي أوقات مختلفة ، وعلى منشآت مختلفة ) صحية وتعليمية وطرق ......( ،  وكونت أسئلة 
مشابهه  للسؤال األولى ، وحصلت على إجابات مشابهه لإلجابة األولى ، فإنك في األخير ستكون قد توصلت 
إلى تعميم ، يشمل مجموعة من الحقائق  التي توصلت إليها من خالل تكرارك لنفس السؤال، وحصولك على 

نفس اإلجابة ) رغم اختالف المناطق واألوقات ( ، واعتقد أن هذا التعميم سيكون كما يلي :

» املشاركة اجملتمعية تساهم يف وجود تنمية مستدامة يف املناطق املستهدفة«
من المثال السابق ستالحظ هذا التعميم المذكور مؤخراً يحتوي على كلمات قد تكون غير واضحة 
لك ) مثل المشاركة المجتمعية ، التجمع ، التنمية المستدامة ( ولكن من يعمل في مجال التنمية يفهمها 
جيدًا ، هذه الكلمات تسمى مفاهيم وال يمكننا أن نشترك في نفس الفهم نحن وأنت إال إذا توحدت مفاهيمنا 
، وال يمكن لمفاهيمنا أن تحمل نفس المعنى إال إذا عرفناها معًا تعريفًا مشتركًا وواضحًا ودقيقًا ال يسمح 

بتداخل المعاني أو تشتتها .
ما زالت لدينا الكثير من التعاريف التي نريد توضيحها ، فبعودتنا إلى القصة السابقة نجد أننا وضعنا 

سؤال يقول - لماذا المنشآت المدرسية في التجمع )أ( أفضل حاال من التجمع )ب(؟

وهذا السؤال نطلق عليه المشكلة المطلوب دراستها . واآلراء واألفكار السابقة التي كوناها كحل لهذه 
المشكلة تسمى الفرضية ، و قد تكون صحيحة أو خاطئة  وبالتالي فهي بحاجة إلى اختبارات وأبحاث للتأكد 

من مطابقتها للواقع ومن ثم يمكن إثباتها أو نفيها .
وعند زياراتك لمناطق متعددة واستقصائك لنفس السؤال السابق ) المشكلة ( ستتكون  لديك فرضيات 
مقاربة  للفرضية السابقة ) إجابات لنفس السؤال (  وستجد أن تلك اإلجابات مترابطة وستصل إلى تعميم 
يربط بين تلك الفرضيات المترابطة ، هذا التعميم يسمى بالنظرية . وكما ترى فإن النظريات تحتوى على 

مفاهيم علمية خاصة بها ، يجب على من يطلع عليها أن يكون مدركًا لها .
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

المفاهيم  أولية عن  تكون خلفية  بأن  السابق يسمح لك  اإلطار 
البحثية ، ولزيادة في توضيح تلك المفاهيم سوف نذكرها فيما 

يلي بمزيد من الشرح .

المفاهيم 
هي اللبنات التي تتكون منها النظرية ، وهي الوسائل الرمزية التي 
يعتمد عليها اإلنسان في التعبير عن المعاني واألفكار بغية توصيلها 

لآلخرين)1( .
فمثاًل مصطلح – تجمع تنموي – يعتبر مفهوم يقصد به معنى 
في  متجاورة  تتواجد  التي  القرى  من  المجموعة  تلك  وهو  معين 
نطاق جغرافي ويوجد بينها روابط اجتماعية ومصالح مشتركة ، 
تالحظ أن هذا المفهوم قد وصل إليك والحقًا عندما نستمع نحن 

وأنت لهذا المفهوم سنفسره بنفس المعنى .

المشكلة 
هي وضع سلبي غير مرغوب . وتصاغ المشكلة على شكل عبارة ، 
بحيث تصف وضعًا / أوضاعًا تؤثر سلبُا على فئة محددة من الناس 

أو األشياء ، فى مكان محدد ،و فى زمن محدد .
مثل   ، نسميها ظاهرة  أن  نستطيع  المشكلة كبيرة  تكون  عندما 
ظاهة تسرب الفتيات من التعليم ، وظاهرة عمالة األطفال ، وظاهرة 
ظواهر  توجد  فقد   ، سلبية  دائمًا  ليست  الظواهر  ولكن   . التسول 

إيجابية مثل ظاهرة التكافل االجتماعي في المجتمعات المسلمة . 
قد  فالباحثون   ، دائمًا  سلبية  ليست  البحثية  المشكالت  أن  كما 
يعتبرون شيئًا معينًا مشكلة بحثية إذا كانوا يجهلون اسبابه ، كأن 
يدرس شخص ما اسباب وجود ظاهرة العانة )الجايش( بين المجتمعات 
المحلية في الريف اليمني  ، ولكننا في هذا الدليل سنستخدم المشكلة 

عندما نريد أن نصف أي وضع سلبي .

الفرضية 
هي التفسير المبدئي الذي يقوم به الباحث للمشكلة.)2(

وتصاغ   ، البحث  لمشكلة  مقترحة  إجابات  تعني  فهي  وبالتالي 
تعريف  يمكن  كما   ، منها  والتأكد  اختبارها  أجل  من  الفرضية 
والمفاهيم  واآلراء  األفكار  من  مجموعة  »هي  يلي  كما  الفرضية 
والحقائق غير المبرهنة وغير المعززة باألرقام والبيانات والحجج 
وموضوعيتها   وواقعيتها  صحتها  تثبت  التي  والرياضية  االحصائية 
وقدرتها على تفسير جانب من جوانب الواقع االجتماعي أو الحياة 

د. احسان محمد الحسن و د. عبدالمنعم الحسني ، طرق البحث االجتماعي ، ص 73  1
م ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ، ص 152 د. رجاء محمود أبوعالَّ  2

 ȸȵ  ȰȞȱ  (ČĔēĎ)  ǟȀȦȱǟ  ȯɀȪɅ
 ȳǟȂǪȱɍǟ  ǬǵǠǤȱǟ  ɂȲȝ  ǢǱǟɀȱǟ
 ȳɀȾȦȵ  Ȱȭ  ƖȞȵ  ǼɅǼƠ  ɀȽ  ȼǣ
 ȼȵǠɆȩ ǢȹǠǱ ƂǙ Û ȼǮƜ Ž ȼȵǼǺǪȆɅ
 Ɣȱǟ  ǦɆȶȲȞȱǟ  ǧǠǶȲȖȎƫǟ  ȤɅȀȞǪǣ
 ȰǮȵ  ȷɉ  Ü  ȼǩɎɆȲƠ  Ž  Ǡŏ  ƙȞǪȆɅ
 ǽǙ  Û  ȼǝǟȀȪȱȿ  ȼȱ  ȼȵǼǹ  ȫǟǽȿ  ǟǾȽ
 ǼɅȀɅ  Ǡȶȝ  ƘǤȞǪȱǟ  ȸȵ  ȬȱǾǣ  ȸȮȶǪɅ
 ǬɆƜ ÛǦȶɆȲȅȿ ǦǶȑǟȿ ǦȪɅȀȖǣ ȼȱɀȩ
 ȼɆȺȞɅ  Ǡȵ ȯɀǵ ȯǼǱ ǠȽǼȞǣ ǖȊȺɅ ɍ
 ȬȲǩ  ȸȵ  ȻǼȎȪɅ  ȿǕ  ȴɆȽǠȦƫǟ  ȻǾŏ

.. ǦɆȶȲȞȱǟȿ ǦɆȺȦȱǟ ǧǠǶȲȖȎƫǟ
 ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ǧǠɆȅǠȅǕ Û ȓǠɆƪǟ ǼȶƮ ǼǱǠȵ.ǻ

ĎĎ ȋ Û  ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž ǦɆȝɀȺȱǟȿ

 ȃǠȅǕ  ɂȲȝ  ǦȶǝǠȪȱǟ  ȜɅǿǠȊƫǟ
 ǳȿǿ  ȃǠȺȱǟ  Ž  ǬǤǩ  ɄȭǿǠȊǩ
 Ǡȶȭ  Û(-)  Û  ǧǟǾȱǟ  ɂȲȝ  ǻǠȶǪȝɋǟ
.ȜȶǪǲƫǟ Ž ȸȵǠȒǪȱǟ ǳȿǿ ȁȂȞǩ ǠŒǕ

.ȸɅǿɀȾȪƫǟ ȴɆȲȞǩ Û ɃȀɅǟȀȥ ɀȱȿǠǣ

 (  ǦɆȲǶƫǟ  ǦȝǠȶƨǟ  ȿǕ  )  ǦȝǠȶƨǟ
 Community

 ǧǟǽ ǻǟȀȥǕ Ǧȝɀȶƭ ǦȹɀȮȵ ǦȝǠƤ
 ǦȭȀǪȊȵ ſǠȎȵȿ ǦǣǿǠȪǪȵ ȌǝǠȎǹ
 ȜȶǪƭ ȸȶȑ ǥǼǵǟȿ ǦɆȥǟȀȢǱ ȸȖȪǩ

.Ǽǵǟȿ

. ČČĐ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

العقلية والسلوكية التي تميز األفراد والجماعات في المجتمع«)1(. 
نستطيع أن ُنَكون  الفرضيات ) نستنبطها (نتيجة إلطالعنا المسبق 
ما  بمنطقة  والخاصة   - وخرائط  وأبحاث  تقارير   - المراجع  على 
وبظواهر ما ، هذه الفرضيات قد نؤكدها عند نزولنا للمنطقة وقد 
نعدلها او نلغيها ونكون فرضيات جديدة ) مستقرأة (نتيجة للواقع 

المالحظ.
فمثاًل لو طلب منا عمل دراسة تقييميه للوضع في منطقة الخوخة 
على ساحل البحر االحمر فمن خبرتنا السابقة أو المراجع والتقارير 
، ومن هذه األفكار  التي سنطلع عليها ستتكون لدينا  أفكار وآراء 

واآلراء سنستنبط عدة فرضيات كما يلي :
سيتوقع مختص البيئة )في الفريق متعدد التخصصات(  انه سيجد 
 ، الدولية  المياه  في  السفن  مرور  بسبب  بحري  بيئي  تلوث  هناك 
كما سيستنبط مختص التعليم أن األمية مرتفعة بين الكبار نتيجة 
واالحصاءات  المراجع  على  إلطالعه  أو  المناطق  تلك  في  لخبرته 
أن أسر  أنه يفترض  االجتماعي  المختص  ، كما سيقول  التعليمية 
من  معيليها  على  خوفها  بسبب  نفسية  لمشاكل  تتعرض  الصيادين 
، والذي يحتم عليهم الدخول لمسافات كبيرة في  طبيعة عملهم  

البحر قد تعرضهم للخطر .
 ما سبق يعتبر فرضيات مستنبطة ، وكل باحث أستقى فرضياته 
بيئية  نظريات  على  سيعتمد  البيئة  فمختص  سابقة  نظريات  من 
ومختص التعليم سيعتمد على نظريات تعليمية ، ومختص االجتماع 
سيعتمد على نظريات اجتماعية ونفسية . ولكن هل الفرضيات التي 
توقعوها واستقوها من تلك النظريات هي حقًا موجودة في المنطقة 
التي سنزورها ، بالطبع لسنا متأكدين من ذلك . لذا يجب على 
الباحث النزول للتأكد من الفرضيات وصحتها ومن ثم تقبلها او 

نفيها حسب المشاهدات )المالحظات (.
المنطقة أن  الباحث في  المتوقع ومن خالل حركة   ولكن من 
لديه  وستتكون   ) المتغيرات   ( المالحظات  من  قدرًا كبيرًا  يجمع 
آراء وحقائق تؤكد أو تنفي الفرضيات المستنبطة السابقة ،  أو قد 
يجد مشاكل  جديدة ويكتشف حقائق متعلقة بها ، عندها يجب عليه 
أن يضع فرضيات جديدة ويحاول التأكد منها ....، فمثاًل قد يجد 

الباحث المتغيرات التالية :
• انخفاض إنتاج الصيادين من المصائد مقارنة بالسنوات السابقة 

) مشكلة (
) تدهور الوضع المعيشي للصيادين  )نتائج/أثار للمشكلة• 

السابقة  بالسنوات  مقارنة  المصطادة  األسماك  حجم  • صغر 
)أسباب للمشكلة(

اساليب صيد  المنطقة واستخدامهم  الصيادين في  • زيادة عدد 
لما  تفسير  وهو   ، السابق  للسبب  مسببات   ( مشروعة  غير 

د.احسان محمد الحسن و د.عبدالمنعم الحسني ، طرق البحث االجتماعي ، ص41.  1

 ǠȾȞȺƢȿ ǦȅǟǿǼȱǟ ȯǠƭ ǻǼƠ ȏȿȀȦȱǟ
. ɄȢǤȺɅ Ǡư ȀǮȭǖǣ ȜȆǪǩ ȷǕ ȸȵ

 ȳɀȲȞȱǟ  Ž ǬǶǤȱǟ  ǰȽǠȺȵ Û ȳ ƋɎȝɀǣǕ  ǻɀȶƮ ǒǠǱǿ .ǻ
ČĐď ȋ Û ǦɅɀǣȀǪȱǟȿ ǦɆȆȦȺȱǟ

 ɃǾȱǟ ɄǝǼǤƫǟ ƘȆȦǪȱǟ ɄȽ ǦɆȑȀȦȱǟ
 Ǡȶȭ  Û  ǦȲȮȊȶȲȱ  ǬǵǠǤȱǟ  ȼǣ  ȳɀȪɅ
 ǦȞȩɀǪƫǟ ǰǝǠǪȺȱǟ Ž ȼɅǕǿ ȸȝ ƎȞǩ ǠŒǕ

.ǬǶǤȲȱ
 ȳɀȲȞȱǟ Ž ǬǶǤȱǟ ǰȽǠȺȵ Û ȳ ƋɎȝɀǣǕ ǻɀȶƮ ǒǠǱǿ .ǻ

ČĐč ȋ Û ǦɅɀǣȀǪȱǟȿ ǦɆȆȦȺȱǟ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

سبق(
من  القريبة  المناطق  في  تصطاد  تجارية  صيد  سفن  • وجود 

الساحل) مسببات للسبب السابق ، وهو تفسير لما سبق (.
ومسببات  وأسباب  ونتائج  لمشاكل  مالحظات  تعتبر  سبق  ما 
الصيد  أن  سيفترض  ثم  ومن  بجمعها  الباحث  (سيقوم  متغيرات   (
بالكثافة الموجود حاليًا ) الصيد الجائر ( هو سبب المشاكل السابقة 
، هذه الفرضية )عند تأكيدها بالتجارب والمالحظات( مع فرضيات 
سابقة مترابطة ومتشابهه  مع هذه الفرضية َسُتَكون في مجموعها 

تعميم يمكن أن يكون نظرية إذا توفرت فيه كل الشروط .
هل الحظت أن الباحث تحرك في مسارين متعاكسين ، ففي المرة 
النظريات  الفرضية أي استنبط من  النظرية إلى  انتقل من  األولى 
البحث  موقع  في  يراها  أن  المتوقع  من  كان  فرضيات  البيئية 
أشياء   ) استقرأ   ( اكتشف  الميدان  وفي   ) االستنباطي  )األسلوب 
جديدة ومشاكل ال يوجد لها نظريات سابقة تفسرها ) من وجهة 
نظر الباحث( ، وبالتالي وضع الباحث فرضيات واختبرها ) اختبر 
نظريات جديدة.  أو  تعميمات  منها  وانشأ   ) متغيراتها  بين  العالقة 
نجد أن الباحث استخدم في المرة األولى األسلوب االستنباطي وفي 
المرة الثانية استخدم األسلوب االستقرائي ، وعند استخدام الباحث 
لالسلوبين معًا فإنه يصل إلى نتائج قوية وقريبة من الواقع ) سيتم 

توضيح هذه الفقرة الحقًا في هذا الفصل( .

النظرية 
المترابطة  والمقترحات  والتعريفات  المفاهيم  من  هي مجموعة 
بين  العالقة  بتحديد  وذلك   . للظواهر  منظمة  نظرة  تمثل  التي 

المتغيرات بغرض تفسير الظواهر والتنبؤ بها )1(.
العلماء  فإن   ، النظريات  بناء  هو  للعلم  النهائي  الهدف  أن  وبما 
بطبيعة الحال يقومون بجمع كثير من الحقائق باستخدام االستقصاء 
األمبيريقي ) أي المعتمد على االدلة والحقائق ( وعندما تتراكم 
لديهم هذه الحقائق تظهر الحاجة لتكاملها وتنظيمها وتصنيفها حتى 
تصبح الحقائق المنعزلة مترابطة ذات معنى ، وتصبح البيانات منسقة 
في دالالتها ويمكن تفسيرها ، وعند هذا الحد يصلون للنظرية التي 

تلخص المعرفة وتنظمها في مجال معين )2(.

المتغيرات 
بذلك  وهي   ، البحث  روح  هي  المتغيرات  أن  نعتبر  أن  يمكننا 
والنظريات  والتعميمات  والفرضيات  للمشاكل  األساسي  المكون 

والقوانين .
د. رجاء محمود أبوعالم ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ، ص 25  1

نفس المرجع السابق، ص 25 .  2

 ɄȽ  ǦɅȀȚȺȲȱ  ǦɆȆɆǝȀȱǟ  ǦȦɆșɀȱǟ
 ƖȞƫǟ ǒǠȦȑǙ ƗȞɅ ƘȆȦǪȱǟȿ Û ƘȆȦǪȱǟ
 ȯɎǹ  ȸȵ  ǧǠȹǠɆǤȱǟȿ  ȜǝǠȩɀȱǟ  ɂȲȝ

. ǠȾȶȮƷ ɃǾȱǟ ȨȖȺƫǟ ȣǠȊǪȭǟ
 ɄȲȶȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɄȲȝ ǼȶƮ.ǻ

ČĒč ȋ Û

 

.

 ǦɅȀȚȺȱǟ ǴȲȖȎȵ ȃǠȺȱǟ ȸȵ ƘǮȭ ǼȞɅ
 Ƙȡ  ǒɄȉ  ȿǕ  Û   ɄǱǠȝ  ǯȀǣ  ȼǪȦȎǣ
 ɂȲȝȿ  .  ǦȲɆȲȩ  ǦȶɆȩ  ǟǽ  ȿǕ  Û  ɄȪɆȪǵ
 ǦȩɎȝ ȴɆȪǩ ǦɅȀȚȺȱǟ ȷǚȥ Û Ȭȱǽ ȐɆȪȹ
 ȣǼŏ  ǧǟƘȢǪƫǟ  ƙǣ  Ȁǭɉǟȿ  ǢǤȆȱǟ
 ȃȀȮɅȿ . Ǡŏ ǘǤȺǪȱǟȿ ȀȽǟɀȚȱǟ ƘȆȦǩ
 Ȱȭ  ȼǪǶǤȱǟ  ǫɀǶǤȱǟ  ȷɀȱȿǟȂɅ  ȸɅǾȱǟ
 ɍ  Ǡƞǿȿ  Û  ǦɅȀȚȺȱǟ  ǦȡǠɆȎȱ  ȴőǠȩǠȕ
 ǼȺȝȿ  .  ǦɆȲȶȞȱǟ  ǠőǠȪɆǤȖǪǣ  ȷɀȶǪȾɅ
 ǥǼȝ  ƂǙ  ƘȊǩ  ȷǕ  ȸȮƹ  ǦɅȀȚȺȱǟ  ǒǠȺǣ
 ȯǠȩ ǟǾȱȿ . ǦɆȶȲȝ ǦȶɆȩ ǧǟǽ ǧǠȪɆǤȖǩ
 ȀǮȭǕ ƾɆȲȶȝ ǒɄȉ ɍ ȼȹǙ : ɃɀɅǻ ȷɀǱ

. . ǦǶɆǶȎȱǟ ǦɅȀȚȺȱǟ ȸȵ
ĎĐ ȋ ÛɃɀǣȀǪȱǟ ǬǶǤȱǟ ǰȽǠȺȵ Û ǨȆǣ .ȿ ȷɀǱ

 

.
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

مشكلة  أي  متغيرات  لوصف  السعي  هو  الحال  بطبيعة  فالبحث 
)ظاهرة( ، وبعد ذلك تحديد أي منها هو السبب في المشكلة )المتغير 
المستقل( وأيها هو النتيجة لذلك السبب )المتغير التابع( ، وبذلك 
تكون المشكلة عادًة هي نتيجة السباب معينة ، أي أن المشكلة متغير 

تابع نتج من متغير مستقل هو السبب أو المؤثر . 
والباحث بطبيعة الحال ال يقف عند وصف المتغيرات ، بل يمكنه 
أن يفسر العالقة بين المتغيرات بمزيد من البحث ، وهذا ما نسمية 
التفسير أو االستنتاج . ومن التفسير نستطيع أن نؤكد الفرضيات 

ومن ثم نصيغ النظريات .

البحث 
هو عملية منظمة لجمع وتحليل البيانات لغرض من األغراض)1(

الطريقة/المنهج  البحثي 
هو التصميم أو الخطة التي يضعها الباحث للحصول على البيانات 

وتحليلها بغرض الوقوف على طبيعة مشكلة من المشكالت)2( .
البحوث  في  تستخدم  بحثية  مناهج  عدة  توجد  الحال  وبطبيعة 
المسحي  والمنهج  التجريبي  المنهج  مثل   ، والطبيعية  اإلجتماعية 
والمنهج التاريخي والمنهج اإلنساني وكذلك منهج البحث السريع 
 . الدليل  هذا  في  لتوضيحة  سنسعى  ما  وهو   ،  PRA بالمشاركة 

المناهج السابقة سيتم التطرق لها الحقًا في هذا الباب .

هدف العلم  
كل باحث يسعى لتحقيق هدف العلم ، ولذلك فهو يقوم بوصف 
المشكلة وتحديد متغيراتها ) أسبابها ومسبباتها( ، ثم يقوم بتفسير 
العالقة بين تلك المتغرات ليحصل على التعميمات أو النظريات ، 
كما أنه يستخدم تلك النظريات للتنبؤ بما سيحدث في المستقبل ، 
ويستخدمها أيضًا للبحث عن الحلول المناسبة للسيطرة على مشكلة 

البحث . 
بعض الباحثين يصلون إلى مرحلة الوصف فقط وتسمى بحوثهم 
بالبحوث الوصفية ، ولكن البعض اآلخر يستمر ليصل إلى التفسير 
والتنبؤ ، وتسمى تلك البحوث بالبحوث االستداللية . وفي المرحلة 
األولى يتم استخدام مناهج وصفية وتحليل وصفي ، اما في المرحلة 

التالية فتستخدم مناهج استداللية وتحليل استداللي .
)وهي  والسيطرة  والتنبؤ  والتفسير  الوصف  يأتي  فيما  سنوضح 

نفس المرجع السابق ، ص 4 .  1
د. رجاء محمود أبوعالم ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ، ص 2  2

 ƘȆȦǪȱǟȿ  Ȥȍɀȱǟ  ɀȽ  ȴȲȞȱǟ  ȣǼȽ
 .ǥȀȖɆȆȱǟȿ ǘǤȺǪȱǟȿ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

اهداف العلم(

1- الوصف 
هو تصوير الظاهرة تصويرًا دقيقًا والتعرف على جميع المتغيرات 
 .)1( المتغيرات  هذه  من  متغير  كل  درجة  وتحديد  بها  المرتبطة 
النمو  الماء يؤثر على هذا  أن  النباتات  فمثاًل نجد في ظاهرة نمو 
طول  وزيادة  مستقل  متغير  الماء  نسمى  وبالتالي   ، مباشر  بشكل 
النبات متغير تابع ألنة يتأثر بوجود الماء . كما أن هناك متغيرات 
الهواء والشمس  التابع مثل  المتغير  تؤثر على هذا  مستقلة أخرى 
والغذاء في التربة . ذكر هذه المتغيرات المؤثرة في ظاهرة النمو 

يسمى بالوصف .
سيظهر معنا الحقًا أدوات منظورة تتبع منهجية البحث السريع 
بالمشاركة ، مثل الخرائط والتدرجات . هذه األدوات تستخدم من 
أجل وصف المتغيرات وكذلك من أجل تفسير العالقة بين المتغيات 

بشكل نسبي .

2- التفسري 
»هو معرفة سبب وجود الظاهرة«)2( ، عن طريق معرفة العالقات 
المسببة  العوامل  . لذلك يجب معرفة  العوامل  أو  المتغيرات  بين 
التي تؤدي إلى حدوث الظاهرة ، فمثاًل ما سبب نمو النبات ، تكون 
االجابة هي وجود نسبة معينة من الماء في التربة تقوم بالدخول 
عبر جذور النبات لتصل إلى األوراق حيث تدخل هناك في عملية 

البناء الضوئي لتنتج االنسجة النباتية التي تعمل على نمو النبات .
سنجد الحقًا أن لدينا أداة تسمى شجرة تحلل المشكالت ، وهي 
من أدوات منهجية البحث السريع بالمشاركة . هذه األداة يمكنها أن 
تساعدنا على تفسر العالقة بين المتغيرات التي تسبب مشاكل في 
المجتمعات المحلية ، وهي أداة تشترط مشاركة الناس في التحليل 

والتفسير  ، كما أنها تساعدنا على التنبؤ أيضًا  .

3- التنبؤ 
»يقصد بالتنبؤ القدرة على توقع حدث ما قبل وقوعه فعاًل« )3(

والتنبؤ الدقيق يتطلب معرفة العوامل المسببة للظاهرة )المتغيرات 
المستقلة (، فإذا عرفنا أن وجود الماء بنسبة معينة في التربة يؤدي 
إلى نمو النبات ، إذًا لو تعرض أي نبات لهذه الكمية من الماء في أي 

وقت الحق فإنه سينمو .

4- السيطرة 
»يقصد بها القدرة على التحكم في الظروف التي تسبب ظاهرة 
ما«)4(، فنتيجة لمعرفتنا السباب نمو النبات فيمكننا أن نسيطر على 

نفس المرجع السابق ، ص 21 .  1
نفس المرجع السابق بتصرف ، ص22 .  2

نفس المرجع السابق ، ص22 .  3
نفس المرجع السابق ، ص 23 .  4
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

نمو النبات بأن نغير في كمية الماء بالزيادة  من اجل زيادة النمو 
أو بالنقصان من اجل تقليل النمو .

يجب على الباحث أن يعمل على تنفيذ األربع الخطوات السابقة 
يحاول  موضوع  في كل   - والسيطرة  والتنبؤ  والتفسير  -الوصف 
قوية  نتائج  الحصول على  السابقة تضمن  فالخطوات   . فيه  البحث 
يمكن تفسيرها ، وبالتالي التنبؤ بما سيحصل لو تم التدخل فيها، أو 
تركها ، وهذا يساعدنا على أن نسيطر على تلك المواضيع ، وهذا 

هو الهدف غالبًا من دراسة أي مشكلة .
توجد أدوات في منهجية البحث السريع بالمشاركة تساعدنا على 
السيطرة والتنبؤ في نفس الوقت ، ونستخدمها في بحثنا مع الناس 

مثل أداة »شجرة األهداف« وأداة »تحليل بدائل الحلول« .
إذا لم تتضح لك المفاهيم السابقة فلن تخسر شيئًا إذا عاودت 
القراءة من بداية الفصل لتربط المواضيع من جديد قبل أن تنتقل 

للخطوة التالية .

أصناف المعرفة 
األخرى  الحية  والكائنات  اإلنسان  بين  فرق  هناك  شك  بدون 
على األرض ، فاإلنسان كائن وهبه اهلل العقل والقدرة على التفكير 
والتذكر ، وبالتالي فهو يستفيد من تجارب الماضي ، ويضع آمااًل 
للمستقبل ، ويسعى لتحقيقها ، كما يمكنه التفاعل مع أحداث  تجري 
في أماكن بعيدة عنه ) يتأثر بشكل غير مباشر ( . وكل ذلك النه 
يملك إرادة ومشاعر وأحاسيس ، تدفعه ألن يسلك سلوكًا معينًا 
يعبر به عن تلك  المعاني السابقة ، وتدفعه لتحقيق اهداف معينة ، 

وبالتالي نجزم أن الفرق بين االنسان وباقي المخلوقات كبير .
هذا اإلنسان يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ وبالتالي فهو 
يستفيد من تجارب حياته ، كما أنه يستطيع بناء خبرة تراكمية 
بمرور الزمن .أضف إلى ذلك إنه يؤمن بمعتقدات ويلتزم بتقاليد 
وعادات ، وهو يتأثر وجدانيًا بمن حوله، ألنه كما ذكرنا سابقًا ، 
يملك مشاعر وأحاسيس، فهو يبكي ويضحك ، يحزن ويسعد. هذا 
الكائنات.  من  غيره  يميزه عن  ما  الصفات هي  وتلك  اإلنسان،  هو 
وبالتالي فإن اإلنسان يملك بناًء معرفيًا غير بسيط ، سواًء كان في 
الريف أو الحضر من دول ا لعالم الثالث أو األول ، من األميين أو 
العلماء . ولزيادة اإليضاح يمكن تصنيف المعرفة لدى اإلنسان إلى 
ثالثة أصناف : المعرفة التجريبية و المعرفة الفلسفية و المعرفة 

العلمية .

1-املعرفة التجريبية 
ونحن صغار كنا نجد أمهاتنا تستعد لفصل الشتاء قبل أن نحس 
نحن ببرودته ، و يقمن بشراء المالبس الشتوية وينتقلن إلى الغرف 

 ǥǼȶǪȞȵ ǦȥȀȞȵ ɄȽ ǦɆǤɅȀǲǪȱǟ ǦȥȀȞƫǟ
. ǦɆǩǟǾȱǟ ǥƎƪǟȿ ȃǟɀƩǟ ɂȲȝ

 ȧȀȕ Û ȸȆƩǟ ȴȞȺƫǟǼǤȝ.ǻ ȿ ȸȆƩǟ ǼȶƮ ȷǠȆǵǟ.ǻ
Ĕȋ Û ɄȝǠȶǪǱɍǟ ǬǶǤȱǟ

 ƙǮǵǠǤȱǟ  ȐȞǣ  ǢȺǲǪɅ
 ȣǿǠȞƫǟ  ȸȝ  ǬɅǼƩǟ
 Û  ǦɆǤɅȀǲǪȱǟȿ  ǦɆȦȆȲȦȱǟ
 ȣǿǠȞƫǠǣ  ȔȪȥ  ȷɀȶǪȾɅȿ
 ȻȂɆǶǪȱ  ǦǲɆǪȹ  ǦɆȶȲȞȱǟ

 . ɄȶȲȞȱǟ ȼȎȎǺǪȱ
 ǰǝǠǪȹ  ȸȵ  ȤȞȒɅ  Ȥȩɀƫǟ  ǟǾȽ  ȰǮȵ
 ȴǪő ɄȵǠȺȱǟ ƁǠȞȱǟ ǧǠȞȶǪǲȶȥ Û ǬǶǤȱǟ
 ǠȶŒǕ Ǡȶȭ Û ƎȭǕ ȰȮȊǣ ƙȶȲȞȱǟ ȸɅǽǠŏ
 ȼɆȲȝȿ Û ƘǤȭ ȰȮȊǣ ȴőǠɆǵ Ž ȷǟȀǭǘɅ
 ȻǾȽ   ǟɀȅǿǼɅ  ȷǕ  ƙǮǵǠǤȱǟ  ɂȲȝ  Ǣƶ
 ǠȽƘǭǖǩ ǟɀȥȀȞɅȿ Û ǦȥȀȞƫǟ ȸȵ ȣǠȺȍɍǟ
 Ž  ǦɆȶȺǪȱǟ  ɂȲȝ  ƑȲȆȱǟ  ȿǕ  ŸǠƶɋǟ

. ǦȅǟǿǼȱǟ ǦȪȖȺȵ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

الشتاء . كما  آثار  المنزل وذلك بغرض حمايتنا من  الدافئة من 
النباتية  الفروع  من  منازلهم  ببناء  الساحلية  السهول  سكان  يقوم 
والطين)1( ،وهم يختارون لمنازلهم أخشابًا مقاومة لألرضة )2( ضمانًا 

لزيادة عمرها االفتراضي . 
 وإذا كنت قد عشت في الريف الزراعي فأكيد أن جدك أو أبوك 
يحفظ مواسم الزراعة، ومواعيد وضع البذور وحصادها، وكيفية 
تخزينها ومقاومة بعض اآلفات التي تصيبها . يا ترى من علمهم ، 
هل درسوا ذلك في كليات أو معاهد متخصصة . بدون شك إن 
مدرسة الحياة هي التي علمتهم . كما أن محاولتهم لتجريب األشياء 
األجيال  عبر  الخبرات  تلك  تناقلوا  أنهم  ، كما  أفادتهم  التي  هي 
مشافهة من اآلباء إلى األبناء . وبالتالي فإن تلك الخبرات المحلية 
بالمعرفة  نسميها  ما  هي  اليومية  حياتهم  في  الناس  يمارسها  التي 

التجريبية .
 ونجد أن مثل هذه المعارف توجد بكثرة في المجتمعات الزراعية 
أكثر من الصناعية، وفي الريف أكثر من الحضر، وفي دول العالم 
الباحث  من  ذلك  ويستلزم   . األول  العالم  دول  من  أكثر  الثالث 
 ، منها  ويستفيد  يدونها،  أن  التنمية  مجال  في  العامل  أو  الميداني 
تدخالته  خالل  المحلية  المجتمعات  مع  العمل  عند  ويحترمها  بل 
التنموية . ذلك إذا كنا نريد أن نؤسس مشاريع تأتلف مع المجتمع 

، وليست أجسامًا غريبة بداخله .
 تخيل معي لو كنا في منطقة تمتاز بمناخ صحراوي )حار صيفًا 
وبارد شتاًء( فسنجد أن الناس يبنون بيوتهم في الغالب من الطين 
)كما يحدث في وادي حضرموت وأودية الجوف(. تخيل لو قمنا 
ببناء مشروع خدمي من اإلسمنت ، ذو غرف ضيقة ونوافذ صغيره 
، ما الذي سيحدث ؟ . ستجد أن أول من ينتقدك هم أبناء المجتمع 
نفسه. وستجد أنهم محقون في ذلك . فستجد المنزل شديد الحرارة 
في الفصول الحارة، وشديد البرودة في الفصول الباردة ، وستحتاج 
إلى استخدام مكيفات الهواء في الصيف والدفايات في الشتاء ، وهذا 
على عكس المباني المحلية والتي صممت لتتناسب مع البيئة الجافة 
والصحراوية، والتي تمتاز باعتدال الحرارة فيها صيفًا وشتاًء ، وال 
تحتاج إال لقدر بسيط من الطاقة للتدفئة و التبريد مقارنة بالمباني  

اإلسمنتية .

2- املعرفة الفلسفية 
هناك ظواهر يمكن دراستها أمبيريقيًا ، أي بإيجاد أدلة مادية 

تعتمد على التجربة وليس على الفكر . كما أن هناك 
يمكن  ال   ،  ) فلسفية   ( ميتافيزيقية  ظواهر 

اثباتها بالتجارب المادية ، ولكننا نؤمن 
بها كما هي بدون الحاجة إلى 

 ، المادية  بحواسنا  تلمسها 
1- تسمى عشة أو خدروش أو عريش. 

تسمى النمل األبيض ، وهي حشرة تتغذى على األخشاب .  2

 ǦȪȖȺƫǟ  ƂǙ  ȷɀǩǖɅ  ƙǮǵǠǤȱǟ  ȷǟ  Ǡƞ
 ăɍǠƭ  ǟǾȽ  ȄɆȲȥ  Û  ǦȍǠƪǟ  ȴȾȶɆȪǣ
 ǦȥȀȞȵ ɀȽ ȴȾƫǟ ǽǙ Û ȴɆȪȱǟ ȬȲǩ ȏȀȦȱ

. ȴȾȞȩǟɀȱ ǦȪȖȺƫǟ Ž ȃǠȺȱǟ ǿɀȎǩ
ēČ ȋ Û ȸɅǿɀȾȪƫǟ ȴɆȲȞǩ Û ɃȀɅǟȀȥ ɀȱȿǠǣ

 ǒǠȶȮƩǟ ȣɀȦȍ Ž ǦȥȀȞƫǟ ȬȞȒǩ¼
 ȣɀȦȍ  Ž  ȰȶȞȱǟ  ȬȞȒɅȿ  ..
 Ž  ȴȽǠȦǪȱǟ  ȬȞȒɅȿ  ..  ƙǶǱǠȺȱǟ
.  ɄȪȦȱǟ ȴɆȽǟȀǣǟ ¬ǒǟǼȞȆȱǟ ȣɀȦȍ

 ÛǳȀƫǟȿ ǢƩǠǣ ǥǿǟǻɍǟ Û ȀȎȺȱǟ ɀǣǟ ǼȶƮ ǨǵǼȵ.ǻ
Ččē ȋ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

ألنها معرفة تأملية عقالنية تحتاج لمستوى ذهني أعلى مما تتطلبه 
الحياة اليومية من معرفة حسية تجريبية ، مثل الغيبيات وما تحتويه 

من معتقدات.
فوجود اهلل ، ويوم القيامة ، وإحياء الموتي ، هو إيمان بالغيبيات 
ونحن  نعمله  سلوك  هو  الزكاة  ودفع  والصالة  بالصيام  والتزامنا 
واثقون من صحته ، ألنها فروض و معتقدات نؤمن بها وبمن جاء 
بها ولها أثر كبير في حياتنا . كما توجد معارف فلسفية أخرى في 
حياتنا وتكثر في المجتمعات الريفية، وبالذات في دول العالم الثالث 
. وبعيدًا عن صحة بعض المعتقدات أو خطأها فإن للمعتقدات بشكل 
عام أثر كبير في حياة هذه المجتمعات . فمنها ما يساعد في تطور 
المجتمع.  وتخلف  تأخير  على  يعمل  ما  ومنها   ، ونمائه  المجتمع 
وُحسن استخدام هذه المعارف يساعد الباحث على جمع قدر كبير 
من المعلومات وتحليلها بواقعية ، كما إن عدم احترامها قد يسبب 

نفور أعضاء المجتمع من الباحث .

 ǦȦȎǪȵ ǼȺƬǟ ȷǕ ǼȪǪȝǕ ɍ
 ƗǤȆǵǕ ɍȿ Û... ȤȞȒȱǠǣ
 ȷǕ  ȫǟǽ  ...  ƾȦɆȞȑ ƾȩɀȲƯ
 ǦȩǠȕ  ȸȝ  ȜǤȺǩ  ɍ  ǥɀȪȱǟ
 ɍ  ǥǻǟǿǙ  ȸȝ  Ȱǣ  .  ǦɅǻǠȵ

. ȀȾȪćǩ
 ɃǼȹǠȡ  ı  Ƙȶȩ  ǠȺǵɀɅ

 ČċĎȋ ȤȺȝɎȱǟ ȯɀȅǿ

من المعارف الفلسفية الجيدة اإليمان بأهمية التعاون ، ومساعدة 
أخالقية  معارف  وهذه   . العمل  في  واإلخالص  واألمانة   ، اآلخرين 
يلتزم بها الناس دون انتظار عائد مادي نتيجة لتقديم هذه الخدمة . 

كما أن لها دور كبير في حركة التنمية ومشاركة المجتمع . 
المنشأ  ذات  الشعبية  واالشعار  والحكم  األمثلة  ننسى  ال  وهنا 
فيه  تؤثر  مما  أكثر  المجتمعات  بعض  في  تؤثر  والتي   ، الفلسفي 
القوانين والتشريعات . وهذه وسيلة هامة يمكن أن يستثمرها الباحث 
في إنجاح مهمته . فعلى سبيل المثال يذكر االديب والشاعر عبداهلل 
البردوني )1(أن حاكما ً في إحدى مناطق اليمن كان يحاول إقناع 
ورثة متوفى أبيهم بوجوب إخراج الديون الواجبة على المتوفى من 
التركة ثم اقتسام ما تبقى من التركة ، ولكنه كان يلقى ممانعة 
وعدم اقتناع من قبل بعض الورثة، ففطن إلى استخدام إحدى حكم 
على بن زايد  ، الحكيم اليمني المشهور ، والتي يقول فيها – الَدْين 
قبل الوراثة – وبالفعل تأثر الورثة بالمثل الشعبي ، وكان وجوده 

مع باقي األدلة الشرعية سبب في سرعة استجابتهم .
إذًا فمخاطبة الناس بنفس موروثهم الثقافي وبنفس اإليديولوجية 
التي يعرفونها ويفهمونها هي عنصر مهم في تقبل المجتمع لألفكار 

التنموية ولها دور كبير في جذبهم وإقناعهم.

1 عبداهلل البردوني ، فنون االدب الشعبي في اليمن . 
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

3- املعارف العلمية 
وهو  الشمام،  يسمى  شخص  بمساعدة  اآلبار  نحفر  قديمًا  كنا 
خبراته  باستخدام  األرض  تحت  الماء  عيون  بمواقع  يتنبأ  شخص 
التجريبية التي ورثها مشافهة من أجداده . أما اليوم فإننا نستخدم 
من  ولكن  فقط  الماء  اكتشاف  أجل  من  ليس   ، متخصصة  أجهزة 
المعادن والنفط في أعماق كبيرة . وهذه االجهزة  أجل اكتشاف 
الواقع  ، وتدرس  دقيقة  برامج بحثية معملية  استخدامها وفق  يتم 
معتمدًا  دقيقًا  تحلياًل  المعلومات  وتحلل   ، رياضية  منطقية  دراسة 
على معادالت رياضية ونظريات علمية مثبتة بالتجارب ومتفق عليها. 
وبذلك نصل إلى معرفة علمية دقيقة مرتكزة على أسس حقيقية 
ومعترف بها علميًا ، وال يدور حولها خالف ، ألنها مجربة ، وتعطي 

نفس النتائج إذا كررناها أكثر من مرة .
العلمية  البحثية  المناهج  استخدام  من  الناتجة  المعرفة  هذه 
تسمى بالمعرفة العلمية. وهي معارف تكثر في المناطق الحضرية 
التي  المعارف  . وهي  المناطق  باقي  األول أكثر من  العالم  ودول 
روبرت  )سماهم  الحضر  من  قادمين  عقولنا كأشخاص  في  توجد 
تشامبرز بالغرباء( وخريجين كليات أكاديمية . وكثيرًا ما نزور 
يدفعنا  مما   ، المعرفة  لهذه  متحيزون  ونحن  المستهدفة  المناطق 
لعدم أستثمار أو توثيق المعارف التجريبية أو الفلسفية الموجودة 

في هذه المجتمعات .

 ǳǠǲȺȱǟ ǼȞǤɅ ɍ ȷǠɆǵɉǟ ȐȞǣ Ž¼
.ȀȦɅǠǩ ȬȹǟȀȥ  ¬ǥȀȮȥ ǦȥǠȆȵ ɍǙ ǠȺȝ

 ÛǳȀƫǟȿ ǢƩǠǣ ǥǿǟǻɍǟ Û ȀȎȺȱǟ ɀǣǟ ǼȶƮ ǨǵǼȵ.ǻ
ČĐĎ ȋ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

مصادر المعرفة :
للعودة  تحتاج  فإنك  معين  معلومات عن شيء  معرفة  أردَت  إذا 
إلى ذاكرتك وخبراتك ، او سؤال من هم أعرف منك من العلماء 
والباحثين ،  أو  استنباط ما تريد  من المعارف السابقة ، أو تقوم 
القيام  يمكنك  كما   ، الحقيقة  عن  فيه  والبحث  الواقع  باستقراء 
المطلوبة.   المعرفة  العلمي وذلك للحصول على  البحث  باستخدام 
ولزيادة في اإليضاح سنتناول كل مصدر من مصادر المعرفة السابق 

ذكرها على حدة.

1- اخلربة  
من المؤكد - ما دمت في هذا العمر - فإنك تملك خبرات معينة 
اكتسبتها تراكميًا من الحياة، وهي خبرات إما متوارثة من اآلخرين 
نتيجة لمعايشتك لهم ، أو اكتسبتها من خالل ممارستك للحياة.

 ، النجارة  مهارات  لديك  أن  المؤكد  فمن  نجارًا  كنت  فإذا   
وتعرف ما هي أجود أنواع األخشاب المناسبة لصناعة أنواع األثاث، 
ومناسبتها للبيئات المختلفة ، كما لديك خبرة بأذواق المشترين 
، وهذه ما نسميها بالخبرة . وبالتالي فالمعلم لديه خبرة تعليمية، 
خبرة  لديه  والطبيب  بالمباني،  خبرة  لديه  المعماري  والمهندس 

بمواضيع الطب.
فالباحث في أي مجال يستفيد بشكل مباشر من خبرته في جمع 
وتحليل البيانات التي لديه سابق خبرة بها . ولكن هل الباحث يعرف 
كل شيء ؟!... بدون شك هناك معارف تكون بعيدة عنه، ويحتاج 

لسؤال أهل الخبرة األكثر تخصصًا في المواضيع التي يجهلها .

2- أهل العلم واحلجة 
هم األشخاص الذين لديهم خبرة بالمشكلة)الظاهرة( التي ندرسها 
، مثل الخبراء ، والمصادر الرسمية كاالحصاءات والتعدادات السكانية.
ونحتاج إلى هذه المصادر عندما تعترضنا مشكلة و يصعب الحصول 

على معلومات حولها من خالل خبرتنا الشخصية .

3- التفكري االستنباطي :
التفكير االستنباطي أسلوب قديم في البحث، وهو مرتبط بالقياس 
كطريقة   ) أرسطو   ( اإلغريق  الفالسفة  وضعه  وقد   . والمنطق 
منظمة للحصول على المعرفة . ويمكن وصفه بأنه عملية التفكير 
التي ينتقل فيها الباحث من العام إلى الخاص باستخدام قواعد محددة 

للمنطق . وسوف يتم إيضاح هذا األسلوب باستخدام المثال التالي:
لو اعتبرنا أن لدينا نظرية تقول،

ǥǼȝǠȪȱǟ ȸȵ ǒǼǤȱǟ ǰȾȺȵ
 Bottom-Up Approach   
 ǠȾȶȾȥȿ  ȰǝǠȆƫǟ  ǦǣǿǠȪȵ  ɄȽ
 ȰȦȅɉǟ  ȸȵ  ǯǿǼǪȱǠǣ  ǠȾȲɆȲƠȿ
 ǦȡǠɆȎȱ  ǦȲɆȅɀȭ  ɂȲȝɉǟ  ƂǙ
 ȰǤȩ ȯɀȲƩǟ ǳǟȀǪȩǟȿ ǧǠǱǠǪȺǪȅɍǟ

. ǠȽǿǟȀȩǙ
.ČČĎȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ȴɆȽǠȦȵ ȴǲȞȵ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

»ينتشر البعوض في المياه الراكدة المكشوفة« ،
) تسمى مقدمة كبرى ، وهي في العادة نظريات أو تعميمات (

كما توجد لدينا مشاهدة تقول:
»كل القرى الواقعة تحت الدراسة بها مياه راكدة ومكشوفة« 

) تسمى مقدمة صغرى (
فإن العقل  والقياس المنطقي يقول لنا 

إذًا »كل القرى الواقعة تحت الدراسة يوجد بها بعوض«
  ) هذه هي النتيجة (

 ǦɆȝɀȑɀƫǟ ȴȅǠǣ ȰȶȞɅ ɃǾȱǟ ǬǵǠǤȱǟ
 ƂǙ ǦɅɀȒȞȱǟ ȀȽǟɀȚȱǟ ȯɀƷ Ż ǦɆȶȲȞȱǟ
 ȯɀƷ  ɃǾȱǟȿ  Û  ǦɅɀȒȝ  Ƙȡ  ȀȽǟɀș
 ɂȊƸ ǬǵǠǣ  ɀȾȥ  Û  ǧɀȵ ƂǙ  ǥǠɆƩǟ
 ƿȂȵǿ ƘɆȢǪȱǟ Ž ɁȀɅ ɍ ɀȽȿ Û ƘɆȢǪȱǟ
 ǧɀȶȲȱ  ƿȂȵǿ  ȼɆȥ  ɁȀɅ  Ȱǣ  Û  ǥǠɆǶȲȱ

. ǒǠȺȦȱǟȿ
ēċ ȋ Û ȸɅǿɀȾȪƫǟ ȴɆȲȞǩ Û ɃȀɅǟȀȥ ɀȱȿǠǣ

المقدمة الكبرى

المقدمة الصغرى

النتيجة 

من العام

إلى الخاص

نظرية أو تعميمات

مشاهدات
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

نالحظ أن الباحث هنا انتقل من العام إلى الخاص واستخدم هنا 
ثم   ، الكبرى  المقدمة  استحضرنا  البداية  ففي   . المنطقي  القياس 
إلى  المنطقي  بالقياس  وصلنا  ومنهما   ، الصغرى  بالمقدمة  تبعناها 
النتيجة . هذا التفكير يعتبر تفكيرًا استنباطيًا ، حيث يعتمد التفكير 
هنا على المقدمات ، فما دامت المقدمات صحيحة فالنتيجة بالضرورة 

ستكون صحيحة . 
ولكن تثار هنا مشكلتين ، األولى أن المقدمات لو كانت خاطئة 
الثانية أن هذا  دون أن نعرف فالنتيجة ستكون خاطئة . والمشكلة 
النوع من التفكير يحصر الباحث في مقدمات محددة سلفا . أي في 
المعرفة السابقة فقط ، وال يدع مجااًل لإلبتكار . ولذلك فهذا النوع 

من التفكير غير كافي كمصدر للحقائق الجديدة .
الباحث على ربط النظرية  التفكير االستنباطي بمساعدة  يمتاز  
المثال  المقدمات في  . فلوال  الميدان  التي تعترضه في  بالمالحظة 
في  االسلوب  فهذا  ولذلك  النتيجة.  إلى  الباحث  وصل  ما  السابق 

التفكير يمنعنا من التشتت في األفكار . 
وقد يكون هذا االسلوب من البحث مفيد للباحث في منهجية البحث 
السريع بالمشاركة قبل نزوله للميدان ، فمختص التعليم يستطيع 
لدراسته  نتيجة   ( لديه  المتكونة  الكبرى  المقدمات  يستفيد من  أن 
 ،  ) المعتمدة  والمراجع  السابقة  للبحوث  مطالعته  ومن  النظرية 
وفي الميدان سيكون مقدمات صغرى ، وعندها يسهل عليه الوصول 

للنتائج. 
ال يعني هذا أن يقيد الباحث نفسه بهذا األسلوب ويقبل كل النتائج 
، ولكن عليه أن يالحظ الواقع بشكل أدق . فإذا وجد أن النتائج ال 
تتوافق مع مالحظته للواقع ؛ فعليه أن يغير أسلوبه في التفكير من 
التفكير االستنباطي إلى التفكير االستقرائي .... وهو ما سنشرحه 

في الفقرات التالية . 

4- التفكري االستقرائي /
إن عيوب التفكير االستنباطي تكمن في تقيده بمقدمات )نظريات( 
سابقة ، وال يستطيع التعامل مع مشاكل وظواهر جديدة ال توجد 
لها نظريات سابقة . وبالتالي لو كانت المقدمات خاطئة فإن النتائج 
ستكون خاطئة . ولكن من سيكتشف ذلك إذا اعتمدنا فقط على التفكير 
االستنباطي ؟ ... وكيف يمكن أن ندرس الظواهر الجديدة التي ال 

يوجد لها مقدمات ) ال يوجد لها تعميمات أو نظريات سابقة(؟.
ابتكر العلماء التفكير االستقرائي لحل هذه المشكلة . حيث يتم 
في التفكير االستقرائي جمع الحقائق من خالل المشاهدات المباشرة 
ألحداث الظاهرة ، ويتم الوصول إلى النتائج بعيدًا عن التحيز لألفكار 
السابقة التي يعتقدها الباحث ، بكلمات اخرى فإن النتيجة التي نحصل 
عليها بواسطة هذا االسلوب هي حقيقًة ما هو موجود فعليًا في ميدان 
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

البحث. . ونحن نصل إلى هذه النتائج من خالل مناهج ) اساليب ( 
علمية معينة ، تلك المناهج البحثية تجعل النتائج او االستنتاجات 

ذات ثقة عالية .
وسنوضح كيفية االستقراء  بالمثال التالي :

1- »كل القرى التي الحظناها في العينة المدروسة والتي  
يوجد بها مياه مكشوفة راكدة كان بها بعوض«

مشاهدة ) نتيجة غير معممة(
2- »إذًا نتوقع أن كل القرى في األقليم و التي يوجد بها مياه 
راكدة مكشوفة يوجد بها بعوض« )والتفسير ألن البعوض يعيش 

جزء من دورة حياته في المياه الراكدة المكشوفة(
تعميم )أو نظرية تحتوي على تفسير(

التي نجريها  المقابالت(  أو  المشاهدات )  أننا ننطلق من  الحظ 
في الميدان لنصل إلى نتيجة معينة لمنطقة معينة ، تلك النتيجة 
البحث  عينة  كانت  إذا  أخرى  مجتمعات  على  نعممها  أن  نستطيع 

كبيرة واخذت بشكل عشوائي . 
الحظ أيضًا أننا  درسنا عددًا معينًا من القرى )عينة( وليس كل 
القرى في األقليم ، ولكننا استقرئنا من العينة )أي من الواقع وليس 
من النظريات( أن هناك عالقة بين وجود المياه الراكدة المكشوفة 
وبين وجود البعوض ، وهذه هي النتيجة التي وصلنا إليها ، والتي 

عممناها الحقًا .
احتمالي  تفكير  االستقرائي  التفكير  أن  إلى  هنا  نتنبه  أن  يجب 
أخذنا عينة معبرة من هذه  بل  األقليم  ألننا لم نالحظ كل قرى 
مثل  عن  الناتجة  والعلوم  احتمالية  فنتيجتنا  ولذلك  فقط  القرى 

هذه الطريقة احتمالية .

5- الطريقة العلمية /
الطريقة العلمية طريقة أكثر فاعليًة وثباتًا في الحصول على 
المعلومات . وهي خالية من العيوب والتحيز والخطأ المرتبط بالخبرة 

الشخصية للباحث ، أو المرتبط بأهل الثقة السابق ذكرهم.
ومن مالحظتنا للتفكير االستنباطي والتفكير االستقرائي وجدنا 
أن األول يعيبه اعتماده على مقدمات قد تكون غير صحيحة بينما 
 ، تعميمها  أو  ربطها  أحيانًا  يمكن  ال  منعزلة  يعطينا حقائق  الثاني 

وبالتالي ال تساعد على تقدم المعرفة .
ببعضهما  التفكير  في  األخيرين  األسلوبين  دمجنا  لو  ماذا  ولكن 
)االستنباطي واالستقرائي( ، بالطبع ستنتج طريقة جديدة للحصول 
على المعلومات وهي الطريقة العلمية . ويمكن تعريفها بأنها »العملية 
إلى  استقرائية من مالحظاتهم  الباحثون بطريقة  فيها  ينتقل  التي 
إلى  الفروض  من  استنباطية  بطريقة  ثم  يضعونها  التي  الفروض 
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

يمكن  التي  النتائج  يستنبطون  ثم   ، للفروض  المنطقية  التضمينات 
الوصول إليها إذا كانت العالقة المفترضة صحيحة  . وإذا كانت 
هذه النتائج متوافقة مع المعرفة القائمة المقبولة ، فإننا نختبر هذه 
وبناء   ) واقعية  تجريبية  أدلة   ( أمبيريقية  بيانات  بجمع  الفروض 
على ما نحصل عليه من بيانات نقوم بقبول أو رفض الفروض )1(«. 
وهذه الطريقة المتبعة تسمى الطريقة العلمية للبحث ويمكن معرفة 

تسلسلها عن طريق الشكل المقابل .

د.رجاء محمود أبوعالم ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ، ص 15 .  1
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

حتيد املشكلة

ستقرائي
سلوب ا

ا

تنباطي
سلوب اس

ا

االطالع على مراجع مساعدة
خطوات البحث العلمي 

بالطريقة العلمية

صياغة فرضية 
( حتتاج إلى بحث جتريبي

 حتى تقبل او ترفض)

نتائج صحيحة
 معتمدة على منهجية علمية قوية

نظريات اخرى
 مرتبطة بالفرضية

تفسر النتائج في ضوء نظريات علمية اخرى
 مرتبطة بالفرضية وعندها نحصل على احتمالني ، 
إما دعم النتائج للفرضية املوضوعة وعندها نقبلها 
أو أن النتائج تأتي منافية للفرضية وعندها نرفضها

 ونعود من جديد لوضع فرضيات اخرى واختبارها

 نتيجة مستقرئة
 تعتمد صحتها على

 مدى تكرارها وتعميمها

م )
ظرية أو تعمي

كبرى ( ن
ت 

عمل مقدما

ضية مقبولة)
صغرى ( فر

ت 
عمل مقدما

نتيجة مستنبطة 
تعتمد صحتها على 

صحة املقدمات

اختبار الفرضية 
باستخدام منهجية علمية مناسبة
منهج جتريبي أو مسحي أو .....الخ

( جمع بيانات وحتليلها واحلصول على النتائج)

مشاهدة امليدان

يد
جد

ن 
 م
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بر
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ض
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ض
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شكل رقم ) 1 ( خطوات البحث العلمي بالطريقة العلمية .
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الفصل الثالث: العينات والتحليل والتفسير

يقول بول ديفيت  : )تحيز للصفوة (
على  القدرة  وتنقصهم   ، االنتباه  في جلب  عادة  الفقراء  ينجح  ال 
التعبير ، كما أنهم غير منظمين . وصوتهم قد ال يسمع في االجتماعات 
العامة في المجتمعات المعتاد فيها أن يدلي ذوو الشأن وحدهم بوجهة 

نظرهم .
 ومن النادر أن تجد هيئة أو مؤسسة تمثل بصورة كافية الفقراء 
في مجتمع معين أو منطقة معينة . وعلى الدوام ، يجد الغرباء  )هكذا 
المنطقة(  خارج  من  القادمون  التنمويون  بهم  ويقصد  الترجمة  في 
أكثر  محليًا  النفوذ  ذوي  مع  الحديث  أن  الحكوميون  والمسئولون 
فائدة ومتعة من الحديث مع الفقراء الذين ال يمكن التواصل معهم .

إن الفقراء ، هم الفضالة ، وفي آخر الصف ، ويصعب العثور عليهم 
، ويشق التعلم منهم :  وما لم يتم السعي بإصرار ومثابرة للوصول 
يبقون مختبئين بصورة  ما  غالبًا  فإنهم   ، والفقراء   ، المعوزين  إلى 

فعالة عن أعين المتسائلين األغراب .
المصدر: روبرت تشامبرز ، جعل األواخر أوائل .

ƗǸǩƘǡ
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الفصل الثالث: العينات و التحليل و التفسير

العينات/
ما هي العينة  ؟ ... ، متى نحتاج للعينات ؟ ولماذا؟ 
يمكننا  وكيف  ؟  العينات  تحديد  يمكننا  كيف   ...
التعامل معها ؟ . في الحقيقة هناك مفاهيم كثيرة 
تحت هذا العنوان الرئيسي ، وسنحاول توضيح تلك 
من  مبسطة  أمثلة  وباستخدام   ، يلي  فيما  المفاهيم 

الوسط التنموي ليسهل عليك فهمها .
قبل التوغل في مفاهيم هذا العنوان سنتطرق إلى 

بعض المفاهيم المشتركة والمدونة في الجدول )1( التالي :

مثالالتعريفالمفهومم

العينة1

جزء  عن  عبارة  العينة 
من مجتمع الدراسة ، يتم 
معينة  بطريقة  اختيارها 
 ( المجتمع  هذا  لتمثل 

مجتمع الدراسة(

بحث  مجتمع  لدينا  كان  لو 
تم  مدرسة   1000 من  مكون 
الصندوق  قبل  من  انشائها 
العينة  فإن  للتنيمة،  االجتماعي 
هذا  من  يؤخذ  جزء  أي  هي 
 ، عنه  معبرًا  ويعتبر  المجتمع 
كأن نأخذ 200 مدرسة مثاًل من 

هذا المجتمع .

مجتمع 2
البحث

يقصد بمجتمع الدراسة 
أفراد   ( الوحدات  جميع 
أو احداث أو أشياء ( التي 
يتم اختيار وسحب العينة 

منها بالفعل .

فإن   ، اعاله  للمثال  عدنا  لو 
األلف  هو  الدراسة  مجتمع 
الصندوق  أنشأها  التي  مدرسة 
، مدارس  والثانوية  األساسية   ،
البنين أو البنات أو المختلطة.

3

إطار 
المجتمع 
) إطار 
العينة(

عبارة عن قائمة )سجل 
عناصر  بكل  كشف(  أو 
الذي  الدراسة  مجتمع 
مفردات  اختيار  يتم 

العينة منه

اطار العينة في المثال السابق 
المدارس  مشاريع  قائمة  هو 

الخاصة بالصندوق .

المجتمع4

جميع  عن  عبارة  هو 
العناصر التي يمكن تعميم 

نتائج البحث عليها .

في  بحث  أي  نتائج  فمثاًل 
الخاصة  المدارس  مشاريع 
تعميمها  يمكن  بالصندوق 
الصندوق  مشاريع  باقي  على 
مشاريع  باقي  أو   ، المشابهه 
المدارس المشابهه التي تنشئها 
الصندوق  غير  مؤسسات 

االجتماعي للتنمية.

العنصر5
عن  عبارة  هو  العنصر 
عضو من أعضاء مجتمع 

الدراسة 

أي مشروع مدرسة من األلف 
يعتبر  ذكرها  السابق  مشروع 

عنصرًا .

المفردة6
هي عبارة عن عضو من 

أعضاء العينة .
من  مدرسة  مشروع  أي 
المائتين مشروع السابق ذكرها 

في العينة يعتبر مفردة .
المصدر : أ.د. محمد منصور العريقي ، طرق البحث للباحثين في العلوم اإلدارية والتسويقية 

والمالية والمصرفية ، ص154-159  . تم اضافة األمثلة بواسطة معد هذا الدليل .

: ǦɆǝǟɀȊȞȱǟ
 ǦǤȆȺȱǠǣ  ɄȅǠȅǕ  ǦɆǝǟɀȊȞȱǟ  ȳɀȾȦȵ  ȷǙ
 ǼȺǪȆǩȿ  .  ǬǶǤȱǟȿ  ǦɆȶȲȞȱǟ  ǦȚǵɎȶȲȱ
 ǦȱǠǵ  Ž  ȼȹǙ  :  Ȼǟǻǘȵ  ȏǟȀǪȥǙ  Ǧƣ  ƂǙ
 ǥǿɀȎǣ  ǦɅǻȀȦȱǟ  ǫǟǼǵɉǠǣ  ǘǤȺǪȱǟ  ǿǾȞǩ
 ǫǟǼǵɊȱ ǦǤȆȺȱǠǣ ȸȮư Ȭȱǽ ȷǚȥ ǦȪɆȩǻ
 ǢǪȭ  ȋɀȎƪǟ  ǟǾŏȿ  .  ǦɆȱǠƤɋǟ
 (ČĔČČ-Čēčč ) ȷɀǪȱǠȡ  ȄɆȆȹǟȀȥ

: ɄȲɅ Ǡȵ
 ɂȲȝ ƘǭǖǪȱǠǣ ƿȀɅǼǱ ƾǞɆȉ ȣȀȝǕ ǠȶȲȩ¼
 ǢɆǲȞȱǟ  ƆɀȮȱǟ  ȳǠȚȺȱǟ  ȰȮȊȭ  ȯǠɆƪǟ
 .¬ǖȖƪǟȿ ǿǟȀȮǪȱǟ ȷɀȹǠȩ¼ ȼǶȑɀɅ ɃǾȱǟ
 ǟɀȵǠȪȱ ȷɀȹǠȪȱǟ ǟǾȽ ȷɀɆȹǠȹɀɆȱǟ ȣȀȝ ɀȱȿ
 ǒȿǼŏ  ȴȮƷ  ɀȾȥ  .  ȼȾɆȱǖǩȿ  ȼȎɆǺȊǪǣ
 țǟɀȹǕ  ȃȀȉǕ Ȕȅȿ Û ȰȵǠȭ źǟǽ ɀƮȿ
 ȴșǠȞǩ Û ǒǠȡɀȢȱǟ ǧƎȭ ǠȶȲȮȥ .ɂȑɀȦȱǟ
 . ǦȵǠǩ ǠőɀȖȅ ǨȹǠȭȿ ɂȑɀȦȱǟ ǳǠȒǩǟ
 Žȿ .ȷɀȺǲȲȱ ɂƧɉǟ ȷɀȹǠȪȱǟ ɀȽ ǟǾȽ ȷǙ
 ȀȍǠȺȞȱǟ ȸȵ ǥƘǤȭ ǦȺɆȝ Ǿǹǘǩ Ǩȩȿ ɃǕ
 ȳǠȚȹ Ž ǢǩȀǩȿ Û ǦɅɀȑɀȦȱǟ ȿǕ ǦȉɀȊƫǟ
 ǨǤǮɅ ǾǞȺɆǵ Û ǠŒǖȉ ǦɆƵǕȿ ǠȾȶȚȞȱ ƾȞǤǩ
 ȜȩɀǪȵ  Ƙȡ  ɄȵǠȚȹ  ȰȮȉ  ȰƤǕ  ǻɀǱȿ

. ¬ǠȾɆȥ ȸȵǠȭ
čē ȋ Û ɃɀǣȀǪȱǟ ǬǶǤȱǟ ǰȽǠȺȵ Û  ǨȆǣ .ȿ ȷɀǱ
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الفصل الثالث: العينات والتحليل والتفسير

متى حنتاج للعينة ؟ 
نحتاج ألخذ عينة من مجتمع البحث ودراستها عندما يكون من 
الصعب دراسة مجتمع البحث بكاملة. وتأتي صعوبة دراسة مجتمع 
البحث بكامله عندما ال يكون لدينا الوقت الكافي أو المال الكافي أو 
القوة البشرية الكافية لدراسة ذلك المجتمع . أو عندما ال نحتاج 
ذلك  عن  معبرة  العينة  تكون  عندما  أي   ، المجتمع  ذلك  لدراسة 

المجتمع وتؤدي نفس الغرض من دراسة كل المجتمع.

شكل )2( موقع العينة في مجتمع البحث .
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الفصل الثالث: العينات و التحليل و التفسير

األنواع الرئيسية للعينات
العشوائية )االحتمالية(  العينات   ، للعينات  يوجد نوعان رئيسيان 
العينات  احيانًا  االحتمالية( وتسمى  ) غير  العشوائية  والعينات غير 

الموجهه أو القصدية )جدول 2(. 
جدول )2( يوضح أنواع العينات الرئيسية

نوع 
العينة

استخدامهاتعريفها

العينة 
العشوائية

هي العينة التي تعطي كل 
البحث  مجتمع  من  عنصر 
يدخل  ألن  الفرصة  نفس 

فيها

تستخدم عند الرغبة في تعميم 
العينة  من  الناتجة  البحث  نتائج 
وهي  البحث،  مجتمع  كل  على 
عادة تستخدم في البحوث الكمية

العينة 
غير 

العشوائية

تركز  التي  العينة  هي 
في  معينة  عناصر  على 
تحقيق  بغية  البحث  مجتمع 

أهداف البحث.

تستخدم عند الرغبة في التعمق 
والفهم بشكل أكبر في موضوع 
لتعميم  تسعى  ال  وهي   ، معين 
في  عادة  .تستخدم  البحث  نتائج 

البحوث النوعية.

انواع العينات العشوائية 
يوجد ثالثة أنواع للعينات العشوائية ، العينات العشوائية البسيطة 

، والعينات العشوائية الطبقية ، والعينات العشوائية العنقودية .
1- العينات العشوائية البسيطة 

البحث  مجتمع  من  عشوائي  بشكل  مفرداتها  تؤخذ  عينات  هي 
بواسطة القرعة ، فمثاًل لو كان لدينا مجتع بحث مكون من 1000 
مدرسة ، وكان لدينا الرغبة في اجراء دراسة على تلك المدارس 
، فإننا سوف نأخذ عينة بنسبة 20% مثاًل من مجتمع البحث ، تلك 
العينة ستكون عبارة عن 200 مدرسة . كيف نأخذ تلك المدارس ؟ 
... سوف نقوم بكتابة أسماء تلك المدارس في قصاصات ورقية ومن 
ثم وبشكل عشوائي سوف نأخذ 200 قصاصة ونسجل أسماء المدارس 

المدونة عليها . 
احيانًا نقوم بأخذ عينات عشوائية بسيطة منتظمة ، وذلك عندما 
يكون مجتمع البحث موثق في سجالت أو قوائم . حيث نقوم بتحديد 
فترة االختيار من الكشف ، ومن ثم نقوم باختيار رقم عشوائي داخل 

هذه الفترة ، ثم نسجل اسم المدرسة بعد كل فترة .
مثاًل لو كانت المدارس السابقة الذكر مدونة في كشف وبارقام 
تسلسلية ؛ فعندها نقوم بتحديد المسافة بين مفردات العينة بواسطة 
قسمة عدد عناصر مجتمع البحث على عدد أفراد العينة المطلوبة ، 
أي سنقوم بقسمة 1000 ÷ 200 لتكون الفترة = 5 ، عندها سنقوم 
باختيار رقم عشوائي يقع داخل الرقم خمسة وليكن الرقم 3 ، ثم 

 ǠȽǻȁ  :  Ǧǵȿǻ  ǦȪɆȪƩǟ
 ɄȽ  ȿǕ  .  ƿȀƣ  ȫǻȂǩ  ǒǟǾȡ
 ȨȶȞǩȿ  ǠȾɆȥ  ȀȦǵǙ  :  ȴǲȺȵ
 ǠȽȀȽǟɀǱ  Ȭȱ  ȤȊȮȺǩ

. ȸƣǕȿ ȀȥȿǕ
 ɃǼȹǠȡ  ı  Ƙȶȩ  ǠȺǵɀɅ
 ēĐ  ȤȺȝɎȱǟ ȯɀȅǿ



34

صبح باحثًا تنمويًا 
ف ت

كي
س

ف تعمل مع النا
كي

س
قبل العمل مع النا

س
خالل العمل مع النا

س
سائل النا

نقل ر

الفصل الثالث: العينات والتحليل والتفسير

عندها   ،  8 الرقم  على  لنحصل   3 الرقم  إلى   5 الرقم  باضافة  نقوم 
نختار المدرسة ذات الرقم 8 ، وبعدها نضيف الرقم 5 على الرقم 8 
لنحصل على الرقم 13 ، وهكذا حتى اكتمال العينة المطلوبة . مثل 

هذه العينات تسمة بالعينات العشوائية المنتظمة .
يكون  عندما  المنتظمة  أو  البسيطة  العشوائية  العينة  نستخدم 
مجتمع البحث متجانسًا بشكل كبير ، أما عندما يكون مجتمع البحث 

غير متجانس فبامكاننا استخدام العينات العشوائية الطبقية .
2- العينات العشوائية الطبقية 

يستخدم هذا النوع من العينات عندما ينقسم مجتمع البحث إلى 
أكثر من طبقة . بشرط أن يكون لدى الباحث رغبة في معرفة تأثر 
هذا االختالف في الطبقات على نتائج البحث . أما عندما ال يشكل 
العينات  النوع من  الباحث فال داعي الستخدام هذا  ذلك فرقًا لدى 

ويمكننا االكتفاء بالنوع السابق .
مثاًل لو كانت الـ 1000 مدرسة المطلوب دراستها تتكون من 500 
في  الرغبة  لدينا  وكانت   ، ثانوية  مدرسة   500 و  اساسية  مدرسة 
اجراء دراسة على مدى اهتمام الناس بها ، وفي نفس الوقت معرفة 
تاثير االختالف في نوعها على اختالف اهتمام الناس بها ، فإننا عندها 

سنحتاج ألخذ عينة عشوائية طبقية .
فلو كنا نريد أخذ عينة طبقية قدرها 200 مدرسة من مجتمع 
البحث المكون من 1000 مدرسة من النوعين ، فإن العينة يجب أن 
تتكون من 100 مدرسة أساسية و 100 مدرسة ثانوية تؤخذ كل منها 
عينة  تسمى  العينة  هذه  ومثل   ، البحث  مجتمع  من  عشوائي  بشكل 

عشوائية طبقية .
ماذا لو كان مجتمع البحث مكون من 1000 مدرسة وهذه المدارس 
تنقسم إلى 500 مدرسة اساسية منها 300 مدرسة للبنين و 200 مدرسة 
للبنات ، وكذلك 500 مدرسة ثانوية منها 400 مدرسة للبنين و 100 
مدرسة للبنات ، فكيف سيكون شكل العينة العشوائية الطبقية المكونة 

من 200 مفردة ) 20%من مجتمع البحث (.
في هذه الحالة سنحتاج الستخدام النسبة والتناسب ، وستجد ذلك 

موضحًا في الجدول التالي )رقم 3( :
جدول )3( يوضح كيفية أخذ العينات الطبقية

الفئة
عدد العناصر 
في مجتمع 

البحث

النسبة المطلوبة 
في العينة )= 

نسبة العناصر في 
مجتمع البحث (

عدد المفرادات 
المأخوذة من مجتمع 
البحث لعينة مقدارها 

200 مفردة.
3060%300مدارس اساسية للفتيان
2040%200مدارس اساسية للفتيات
4080%400مدارس ثانوية للبنين
1020%100مدارس اساسية للبنات

200 مفردة100%1000االجمالي
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الفصل الثالث: العينات و التحليل و التفسير

لكن ماذا نفعل لو كانت نسبة بعض الطبقات بسيطة في مجتمع 
البحث ، بالتأكيد لو استخدمنا نفس الطريقة فإن نسبتها في العينة 
ستكون قليلة جدًا ، في هذه الحالة يمكننا اجراء بعض التعديالت لزيادة 
نسبة الطبقات ذات النسب المنخفضة ولو على حساب األخريات. فلو 
كانت نسبة مدارس الفتيات تشكل 2% من مجتمع البحث فإن عددها 
في العينة ستكون 4 مدارس فقط وهذه النسبة غير ممثلة ، لذلك 
يمكننا زيادة تمثيلها لتصل إلى 20 مدرسة مثاًل بما يشكل ما نسبته 

10% من العينة ، وطبعًا ذلك على حساب الطبقات األكبر .
حسنًا .... إذا فرضنا أن الوقت المتاح لعمل الدراسة كان ضيقًا 

كما أن فريق الدراسة صغيرًا ، والتمويل منخفضًا ، فما العمل .
 في الحقيقة هناك طرق أخرى ألخذ العينات وهي العينات المقيدة 
للتغلب على  ، وهذه طريقة مناسبة   ) االحتمالية/العشوائية  ) غير 
العقبات السابقة ، إضافة إلى امور اخرى مثل عدم رغبة الباحث في 

تعميم نتائج الدراسة على مجتمع البحث.

انواع العينات غري العشوائية  
مفردات  اختيار  في  الباحث  يتدخل  العشوائية  غير  العينات  في   
، أي وفق الهدف الذي يسعى إليه ) تتأثر  العينة وفق رؤيته هو  
العينة بالباحث ( ، حيث سيختار مفردات العينة التي ستعطيه القدر 
الكافي من المعلومات التي يبحث عنها . بكلمات أخرى فإن الباحث 
سيتوقف عن أخذ مفردات جديدة للعينة إذا كانت الزيادة لن تضيف 
لبحثه شيئًا . وعلى كل حال فما دامت هذه العينات غير عشوائي فإن 

نتائجها ال يمكن تعميمها .
هذه  تمكن  حيث   ، النوعية  البحوث  في  العينات  هذه  تستخدم 
العينات الباحثين من التعمق في البحث بغرض تفسير وفهم النتائج ، 
وذلك ألن مفردات العينة تكون صغيرة على عكس مفردات العينة في 
البحوث الكمية والتي تكون كبيرة وال يستطيع الباحث من خاللها 

إال جمع معلومات سطحية .

 ǥǻɀȎȪƫǟ  ǧǠȺɆȞȱǟ  ȨȖȺȵȿ  ǥɀȩ  ȷǙ
 ȿǕ  ȋǠǺȉɉǟ)  ǧɍǠƩǟ  ȷǕ  Ž  ȸȶȮɅ
 Ƀǻǘǩ ȨȶȞǣ ǠȾǪȅǟǿǻ ȴǪǩ Ɣȱǟ (ǫǟǼǵɉǟ
 ǠȶȺɆǣ  Ü  țɀȑɀƫǟ  ȸȝ  ǥǼɅǼȝ  ǿǠȮȥǕ  ƂǙ
 ɂȲȝ  ǦɆȱǠȶǪǵɍǟ  ǧǠȺɆȞȱǟ  ȨȖȺȵ  ǼȶǪȞɅ
 ƾɆǝǠȎǵǙ  ǦȲǮư  ȿǕ  ǦɆǝǟɀȊȝ  ǦȺɆȝ  ǿǠɆǪǹǟ

. ƎȭǕ ȜȶǪƭ ɂȲȝ ȴɆȶȞǪȱǟ ȰǱǕ ȸȵ
.đē ȋ . ɄȝɀȺȱǟ ǬǶǤȱǟ ȧȀȕ Û ɄȶȲȞȱǟ ǬǶǤȱǟ ǰȽǠȺȵ

إطار ) 2 (  األحوال التي ال يمكننا فيها أخذ عينات عشوائية ، وبالتالي نضطرألخذ عينات 
غير عشوائية .

عندما ال يكون تعميم النتائج هو الهدف من الدراسة . 1 .
المجموعة  أفراد  عدد  يكون  أن  أو  األفراد  من  قليل  لعدد  معمقة  دراسة  الموقف  يتطلب  عندما  2 .

صغيرًا.
عندما تكون واحدة أو اثنتان من وحدات المجتمع الفرعية غير مالئمة لمشكلة البحث. 3 .
عندما ال يتمكن الباحثون من الوصول إلى كامل المجموعة التي تسحب منها العينة . 4 .

عندما تحول أسباب لوجستية أو أخالقية دون الحصول على العينات االحتمالية .. 5
المصدر : أبو زينة وآخرون ، مناهج البحث العلمي . طرق البحث النوعي . ص 68
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الفصل الثالث: العينات والتحليل والتفسير

 ، العشوائية  غير  العينات  أنواع  عن  نتحدث  أن  هنا  سنحاول 
وسنحاول ربطها ببعض األمثلة . التوسع في هذا النوع من العينات 
 )PRA ( يأتي بسبب أن منهجية البحث التي يعتمد عليها هذا الدليل

تعتمد بشكل أساسي على هذا النوع من العينات .
1- العينات الشاملة )المعيارية(

في العينة الشاملة نقوم بدراسة كامل أفراد مجتمع البحث الذين 
يمثلون حالة ما ، فعلى سبيل المثال لو كان الصندوق االجتماعي 
للتنمية قد أنشأ 2000 مدرسة ، ومن هذه المدارس توجد 30 مدرسة 
متميزة بتصميمها وحفاظ الناس عليها ، فإن دراستنا لكل هذه الـ 30 
مدرسة يعتبر أننا قمنا بدراسة لعينة شاملة ، حيث أننا قمنا بدراسة 
جميع المدارس التي تتوفر فيها جيمع الخصائص والصفات المطلوبة 

للدراسة .
بالطبع مثل هذه العينات ال يمكن استخدامها إال عندما يكون عدد 

األفراد المطلوب دراستهم صغيرًا.
2- عينات الفروق القصوى 

يكون أفراد العينة هنا مختلفين في صفاتهم . حيث يكون الهدف 
منها هو معرفة أسباب ذلك اإلختالف أو التنوع . فلو افترضنا أن 
لدينا مجتمع بحثي مكون من 1000 مدرسة ، ويوجد في هذا المجتمع 
50 مدرسة ذات جودة عالية و 70 مدرسة ذات جودة منخفضة ، فإننا 
إذا اردنا أن نعرف أسباب هذا االختالف فسنقوم بأخذ عنية مكونة من 

مدارس فيها هذا التنوع.
3- العينات الشبكية ) عينة كرة الثلج(

يتحدد مفردات هذه العينة حسب مقدرة هذه المفردات على تقديم 
المعلومات المطلوبة للبحث . فإذا كانت 5 مفردات تكفي للحصول 
على المعلومات فعندها يتم االكتفاء بهذا العدد ، وعندما ال يكفي هذا 
العدد فيجب أن أتوسع العداد أخرى . وفي هذه العينات تقوم مفردات 
العينة األولى بتوجية الباحث إلى مفردات العينة األخرى المناسبة 

الكمال المعلومات المطلوبة.
فإذا كان لدي مجتمع بحثي مكون من 1000 مدرسة وكنت أبحث 
عن سبب عدم تفعيل مجالس األباء في تلك المدارس ، فإنني سوف 
آخذ عينة مكونة من مجموعة من المدارس التي يوجد بها مجالس 
آباء غير فاعلة ، وليس هذا فقط ، بل ساركز على تلك المدارس 
التي يوجد بها مدراء قادرين على ادارة الحوار ولديهم خلفية معرفية 
بالموضوع . بالطبع إذا لم استطع أن احصل على كامل المعلومات 
المطلوبة فإنني ساطلب منهم أن يدلوني على مدارس اخرى استطيع 
العينة  ، ومن هنا جاءت كلمة  البحثية  اتم عمليتي  أن  من خاللها 

الشبكية أو كرة الثلج والتي تكبر وتتوسع حسب حاجة الباحث.
4- عينات الحاالت الخاصة 

في هذه العينات يكون التركز على حالة معينة ، ويتم التعمق في 

 ƾȹǠɆǵǟ ɂȝǼǩ Ɣȱǟȿ Û ǦɆȮǤȊȱǟ ǧǠȺɆȞȱǟ
 ǦɆǲɆǩǟȀǪȅǟ  ɄȽ  Û  ǰȲǮȱǟ  ǥȀȭ  ǧǠȺɆȝ
 ȋǠǺȉɉǟ  ȿǕ  ȌǺȊȱǟ  ǿǠɆǪǹǕ  ȴǪɅ
 ȴȾɅǼȱ  ǧǠȵɀȲȞƫǟ  Ȁȥɀǩ  ɂȲȝ  ǒǠȺǣ  ǠȾɆȥ
 ȿǕ  ƾȦȍȿ  ǬǵǠǤȱǟ  ǼȞɅȿ  .ǦȭǿǠȊȶȲȱ
 Û ǥǻɀȎȪƫǟ ȼȶȆȱǟ ȿǕ ȌǝǠȎǺȲȱ ǥǿɀȍ
 ȸɅȀǹǓ ǳǟȀǪȩǟ ȫȀǪȊȵ Ȱȭ ȸȵ ǢȲȖɅ ȿǕ
 ȷɀȮǩ  ȿǕ  Û  ǥǿɀȎȱǟ  ȻǾȽ  ȴȾɆȲȝ  ȨǤȖȺǩ

.  ǦɆȍǠƪǟ ȻǾȽ ȴȾɅǼȱ
 ȧȀȕ  -  ɄȶȲȞȱǟ  ǬǶǤȱǟ   ǰȽǠȺȵ  Û  ȼȺɅȁ  ȿǕ  ȰȵǠȭ  ǼɅȀȥ

.  Ēċ ȋ Û ɄȝɀȺȱǟ ǬǶǤȱǟ
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الفصل الثالث: العينات و التحليل و التفسير

دراستها بشكل كبير . هذه الحالة قد تكون متطرفة ) غريبة (، أو 
غنية بالمعلومات ، أو نموذجية وشائعة ، أو فريدة.)1(

هناك سؤال يدور دائمًا في خلد الباحثين ، ما الذي يجعل نتائج 
البحوث المعتمدة على مثل هذه العينات تملك ثقة ومصداقية ؟ ، 
ففي الوقت الذي تمتلك البحوث الكمية ثقة وموضوعية ومصداقية 
بسبب كبر حجم العينة نجد أن حجم العينة في البحوث النوعية 

صغير ! .
من خالل  للثقة  النوعية  البحوث  امتالك  سبب  نوضح  أن  يمكن 

التالي 
البحث  ودراسات  النوعية(  واالجتماعية)  اإلنسانية  الدراسات  في 
السريع بالمشاركة نستخدم عادة هذا النوع من العينات ، ولزيادة 
مصداقية المعلومات الناتجة في مثل هذه البحوث نستخدم معايير 
تحققية معينة ) التدقيق الثالثي ( ،  تسمح لنا مثل هذه المعايير 
بتجنب التحيز الموجود في مثل هذه العينة ، حيث يقوم الباحث عادة 

في مثل هذه البحوث بما يأتي:
حسب  وذلك   البحث  منطقة  في  المبحوثين  نوع  اختيار   1 .
المعلومات التي يريدها ، فلو أراد دراسة المشاكل التي تواجه 
المزارعين في عزلة ما فلن يحتاج لدراسة كل المزارعين في 
العزلة ولن يحتاج لتسجيلهم وأخذ عينة منهم ولكنه سيكتفي 
بأختيار مزارع كبير ومزارع متوسط ومزارع صغير ومزارع 
فاشل ومزارع ناجح ثم يجمعهم في لقاء جماعي ) مجموعات 

مركزة ( ،
. 2 ويقوم باجراء مقابلة جماعية متعمقة معهم ،

. 3 كما سيجري مقابلة مع كل منهم الحقًا على حدة  ، 
زيارات  بعمل  معلوماتهم  صدق  من  يتأكد  أن  عليه  كما  4 .

لحقولهم ومشاهدة ما يجري ، 
من  مكون  بحثي  فريق  الباحث  هذا  مع  العادة  في  ويشارك  5 .
الرجال والنساء وسيستفيد من النساء في جمع معلومات عن 

المزارعين ، من أسرهم وأطفالهم .
 ومما سبق من خطوات  سيكون الباحث قد تأكد من المعلومات  
المعطاة له من إجتماع المزارعين السابق ، وبهذا يمكن للباحث تجنب 
ومعقولة  فيها  موثوق  بيانات  على  والحصول  اإلمكان،  قدر  التحيز 
ومناسبة ، يمكن تفسيرها وإدراجها في تقرير البحث )سيتم توضيح 

هذه النقطة بشكل أوسع في مبادئ البحث السريع بالمشاركة( .
1- هناك أنواع اخرى من العينات التي تستخدم في البحث النوعي ، ولكن ما سبق يعتبر أكثرها 

شيوعًا . لمزيد من المعرفة بباقي العينات النوعية يمكنك االطالع على المراجع التالي :
. زيتون ، كمال عبد الحميد ، تصميم البحوث الكيفية ومعالجة بياناتها الكترونيًا ص 61- 64• 

. الخياط ، ماجد محمد ، أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم االجتماعية ص 211-209• 

أبو زينة ، فريد كامل وآخرون ، مناهج البحث العلمي ، طرق البحث النوعي، ص 72-68• 

 ǻȀȦȱǟ  ȸȝ  ǬǶǤɅ  ɄȝɀȺȱǟ  ǬǵǠǤȱǟ
 ǦȪȲȞǪƫǟ  ǧǠȵɀȲȞƫǟȿ  ǧǠȹǠɆǤȱǠǣ  ƗȢȱǟ

.ȼǪȅǟǿǻ ǦȲȮȊƞ
 ǦɆȝɀȺȱǟȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ǧǠɆȅǠȅǕ Û ȓǠɆƪǟ ǼǱǠȵ .ǻ

 čċē ȋ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž

 ȴǪȾɅ ɍ ɄȝɀȺȱǟ ǬǵǠǤȱǟ ȷǙ
 ǦȅǟǿǼȱǟ  ǦȺɆȝ  ȴǲƜ  ƿƘǮȭ
 ɂȲȝ ȻȂɆȭȀǩȿ  ȼȵǠȶǪȽǟ  ǿǼȩ
 ǻǟȀȥɉǟȿ  ǧǠȹǠɆǤȱǟ  ǦɆȝɀȹ
 ɀȾȥ ȬȱǾȱ Û ǠŒɀȮȲǪƹ ȸɅǾȱǟ
 ƾȪǤȆȵ ǦȺɆȞȱǟ ȴǲǵ ǻǼƷ ɍ

 ǬǵǠǤȱǟ ȰȶȞɅ ɄȶȮȱǟ ǬǶǤȱǟ Ž ǠȶȺɆǣ Û
 ȰǤȩ ǦȺɆȞȱǟȿ ǦȅǟǿǼȱǟ ȜȶǪƭ ǼɅǼƠ ɂȲȝ

. ǦȅǟǿǼȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ ǾɆȦȺǪǣ ǒǼǤȱǟ
 ǦɆȝɀȺȱǟȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ǧǠɆȅǠȅǕ Û ȓǠɆƪǟ ǼǱǠȵ .ǻ

ȣȀȎǪǣ Û čČČ ȋ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž
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الفصل الثالث: العينات والتحليل والتفسير

كيف ميكننا حتديد حجم  العينة ؟  
لماذا يهمنا حجم العينة ؟ ، بدون شك ألنها هي من تحدد قوة 
البحث من عدمه ، فوجود حجم مناسب وممثل للمجتمع يجعل الباحث 
قادرًا على تعميم نتائج البحث على ذلك المجتمع )في البحث الكمي( 
المدروسة  الظاهرة  داخل  األمور  تسير  كيف  فهم  األقل  على  أو 

)البحث النوعي (.
أواًل : تحديد حجم العينة في البحوث الكمية 

هناك عدة عوامل تؤثر على تحديد حجم العينة في البحوث الكمية 
، يمكن ايجازها كما يلي:

الدقة والثقة  ، فزيادة  البحث  المطلوبة لنتائج  الدقة والثقة  1 .
تأتي من كبر حجم العينة . وبالتالي كلما توفرذلك كلما 
مجتمع  على  بحثة  نتائج  تعميم  على  القدرة  الباحث  اعطى 

البحث .
حجم مجتمع البحث ، فزيادة مجتمع البحث تعني زيادة حجم  2 .

العينة .
درجة تجانس مجتمع البحث ، فكلما كان المجتمع متجانسًا  3 .

كلما أمكن تصغير حجم العينة .
اضطر  كلما  للبحث  المتاحة  المبالغ  قلت  كلما   ، التكلفة  4 .

الباحث لتصغير حجم العينة .
درجة التعميم المطلوبة ، ففي البحوث المطلوب تعميمها على  5 .

مجتمعات واسعة يجب أن يكون حجم العينة فيها كبيرًا .
الوقت المحدد للبحث ، فكلما صغر الوقت كلما صغر حجم  6 .

العينة .
ويمكن تحديد حجم العينة وفقًا لما يلي 

في أغلب االبحاث يكون حجم العينة بين 30 - 500•  مفردة.
في العينات الطبقية يجب أن ال يقل حجم العينة عن 30•  مفردة 

في كل طبقة ،
يكون حجم العينة بين 15-20•  مفردة في األبحاث التجريبية .

والجدول التالي يعطي تصورًا لعدد مفردات العينات مقارنة بعدد 
عناصر مجتمع البحث .

 ȨȪƠ  Ɣȱǟ  ȬȲǩ  ɄȽ  ǦǤȅǠȺƫǟ  ǦȺɆȞȱǟ
 ǬǶǤȱǟ  ȣǟǼȽǕ  ȸȵ  ȸȮư  ǿǼȩ  ƎȭǕ

. ǦȺȮư ǦȦȲȮǩ Ȱȩǖǣȿ
 ɂȲȝ  ȯɀȎƩǟ  ǦȦȲȮǩ  ǨȹǠȭ  ǟǽǚȥ  
 ǒɀȑ  Ž  ƿǼǱ  ǦȞȦǩȀȵ  ǦɆȱǠȶǪǵǟ  ǦȺɆȝ
 Û  ǠȾȞƤ  ǦǣɀȲȖƫǟ  ǧǠȵɀȲȞƫǟȿ  ǧǠȹǠɆǤȱǟ
 ǦȺɆȝ ƂǙ ǬǵǠǤȱǟ ǖǲȲɅ ǦȱǠƩǟ ȻǾȽ ɄȦȥ
 ǦȦȲȮǪȱǟ ǢȺǲǪȱ Ȭȱǽȿ Ü ǦɆȱǠȶǪǵǟ Ƙȡ
 ȼǩǠɆȹǠȮȵǟ ǻȿǼǵ ɁǼȞǪǩǼȩ Ɣȱǟ ǦȞȦǩȀƫǟ

. ǦɅǻǠƫǟ
 ǦɆȝɀȺȱǟȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ǧǠɆȅǠȅǕ Û ȓǠɆƪǟ ǼǱǠȵ .ǻ

 čČč ȋ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž
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الفصل الثالث: العينات و التحليل و التفسير

من  المختلفة  المستويات  عند  المناسب  العينة  )4( حجم  جدول 
حجم البحث ومستوى ثقة %95.

حجم 
المجتمع

N

حجم 
العينة 

S

حجم 
المجتمع

N

حجم 
العينة 

S

حجم 
المجتمع

N

حجم 
العينة 

S
1010120921500306
20191401032000322
30281601133000341
40361801234000351
50442001325000357
60522501526000361
706330016910000370
806650021730000379
907370024850000381
1008010002781000000384
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ثانيًا : تحديد حجم العينة في البحوث النوعية 
ال يوجد في البحوث النوعية قاعدة احصائية لتحديد حجم العينة 
مثلما هو موجود في البحوث الكمية ) كما سبق( ، ولكن هنا يمكن 
العدد  تحديد  على  الباحث  تعين  معينة  وموجهات  ارشادات  وضع 
الميدان، وليس مسبقًا.  أثناء عمله في  العينة  المناسب من مفردات 
تعتبر  النوعية  البحوث  في  العينات  أخذ  عملية  فإن  اخرى  بكلمات 

»ديناميه ومتطورة أكثر منها ثابتة ومحددة سلفًا«)1( .
لذلك يمكن استخدام الموجهات التالية عند أخذ عينة في البحوث 

النوعية :
1. هدف ومحاور الدراسة ،

هناك دراسات متعددة داخل الصندوق االجتماعي للتنمية ، ولكل 
لذلك   ، تخدمه  الذي  القطاع  أو  البرنامج  معين حسب  منها هدف 
المناسبة  العينة  وحجم  نوع  معرفة  أجل  من  مهم  الهدف  فتحديد 

لتحقيقه .
2. موجهات العمل الميدانية 

يعطى للباحثين فترة زمنية محددة لتنفيذ المهمة البحثية ، هذه 
الفترة تنعكس على حجم العينة التي يمكن دراستها . 

3- مدى توفر مقدمي المعلومات
طبعًا كلما سهل الوصول إلى مقدمي المعلومات كلما امكن تكبير 

حجم العينة المدروسة .

1- د. فريد كامل أبو زينة ، مناهج البحث العلمي ، طرق البحث النوعي ، ص72.

 ȯɀȎƩǟ  ȴǪɅ  Ɣȱǟ  ǿǠȮȥɉǟ  ǼȶǪȞǩ
 ɂȲȝ  ɄȝɀȺȱǟ  ǬǶǤȱǟ  ȯɎǹ  ȸȵ  ǠȾɆȲȝ
 ǦɆȲɆȲǶǪȱǟ  ǧǟǿǼȪȱǟȿ  Û  ǧǠȵɀȲȞƫǟ  Ȁȥɀǩ
 ǦȺɆȞȱǟ ȴǲǵ ɂȲȝ ǠȾȺȵ ȀǮȭǕ Û ǬǵǠǤȲȱ
 ȻǾȽ  ǟɀȵǼȩ  ȸɅǾȱǟ  ȋǠǺȉɉǟ  ǻǼȝ  ȿǕ

. ǧǠȵɀȲȞƫǟ
 ȧȀȕ - ɄȶȲȞȱǟ ǬǶǤȱǟ  ǰȽǠȺȵ Û ȼȺɅȁ ɀǣǕ ȰȵǠȭ ǼɅȀȥ

.  Ēč ȋ Û ɄȝɀȺȱǟ ǬǶǤȱǟ
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الفصل الثالث: العينات والتحليل والتفسير

4- حجم المعلومات المطلوب جمعها
فكلما كبر حجم المعلومات المطلوبة كلما كبر حجم العينة ، 
وكلما اقتربت المعلومات المطلوبة من االكتمال لدى الباحث كلما 

امكن تقليص حجم العينة .
5- نوع االداة المستخدمة في جمع وتحليل المعلومة  

بعينة  تكتفي  بالمشاركة  السريع  البحث  ادوات  بعض  أن  نجد 
بسيطة مثل أداة »تاريخ القرية« ، بينما ادوات اخرى تحتاج لعينة 
فإن  لذلك   ، والخدمات«  الموارد  أداة »خريطة  مثل  نسبيًا  أكبر 

لألدوات المستخدمة تأثير على حجم العينة .

منهجية البحث السريع باملشاركة وحتديد العينات
من  بداًل  النوعية  العينات  على  التركيز  يتم  المنهجية  هذه  في 
إلى  استنادًا  صغير  لدينا  المتاح  الوقت  أن  وهو  هام  لسبب  الكمية 
لفهم  نسعى  المنهجية  هذه  في  أننا  كما   . المنهجية  هذه  فلسفة 
صغرت  كلما  لذلك   ، نتائجها  لتعميم  سعينًا  من  أكثر  الظواهر 
العينة كلما كانت نتائجنا أكثر عمقًا مما لو كانت العينة كبيرة 

بنتائج سطحية .

أنواع العينات

العشوائية

البسيطة

الطبقية

الحاالت الخاصةالعنقودية

الشبكية )كرة الثلج(

الفروق القصور

الشاملة

غير العشوائية
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الفصل الثالث: العينات و التحليل و التفسير

عملية تحليل البيانات
ما هو التحليل ومتى نستخدمه ؟

التحليل هو عملية يتم فيها تحويل البيانات إلى معلومات )نتائج(. 
وبكلمات أخر هي عملية يتم فيها تجزئة وتفكيك البيانات واعادة 
تنظيمها وتصنيفها وفق اسس متفق عليها ) متوسطات ، تدرجات ، 

مجموعات ( لنحصل منها على نتائج ) معلومات ( مفيده .
ونستخدمه عندما نقوم بجمع قدر كافي من البيانات من عينة 
فلو   ، مغزاها  البيانات ومعرفة  هذه  نستفيد من  أن  ونريد  البحث 
نزلت للميدان واجتمعت بعشرين مزارعًا وسألتهم عن مقدار إنتاج 
المتر المربع من الحبوب ) قمح ، ذرة ، شعير ، دخن ( في قراهم 

وأعطوك النتائج التالية 
مسعد    1 كجم/ متر مربع

صالح    0.75 كجم / متر مربع
محمد    1.25 كجم / متر مربع

فأنت اآلن تملك بيانات فقط ولكنك إذا اردت تحليلها تحلياًل 
دقيقًا فستقوم باتباع الخطوات التالية : 

مراجعة البيانات   -
لسؤالك  المشاركين  فهم  من  ستتأكد  المراجعة  مرحلة  وفي 
التدقيق  أدوات  بالتأكد من صدق إجاباتهم باستخدام  ، ثم ستقوم 
إذا سقط عنك  الناقصة  البيانات  باستكمال  ، كما ستقوم  الثالثي 
رقم لسبب ما وذلك بإعادة سؤال الشخص ،  وسيكون مخرج هذه 

العملية بيانات مكتملة 
تصنيف البيانات  -

بحيث  المشاركين  بإنتاج  الخاصة   البيانات  بفرز  حيث ستقوم 
تضع بيانات إنتاج المتر المربع من القمح على حدة وبيانات إنتاج 

المتر المربع من الذرة على حدة وهكذا  .
- تفريغ البيانات في الجداول

في هذه المرحلة ستقوم بإدراج البيانات في الجداول المخصصة 
له  المخصص  الجدول  القمح في  اإلنتاج من  ، فستدرج كمية  لها 

وهكذا لبقية الحبوب.
تحليل البيانات   -

في هذه المرحلة سنقوم باستخدام التحليل 
المطلوب ، فلو أردنا إيجاد المتوسط لمقدار 
إنتاج المتر المربع من الذرة فسنقوم بجمع 

كل كمية االنتاج وقسمتها على عدد المزارعين 
المدلين بالبيانات وهنا ستكون النتيجة  1.5كجم 

/ متر مربع .

 ɍ  ǦɆȱȿǟ  ǧǠɆȖȞȵ  ɄȽ  :  ǧǠȹǠɆǤȱǟ
 Û  ǠȽǻȀȦƞ  ǠȹǼɆȦǩ
 ǧǠȹǠɆǤȱǟ  ȯɀǶǪǩȿ
 ǧǠȵɀȲȞȵ  ƂǙ
 ǦɆȲȶȝ  ȳǟǼǺǪȅǠǣ

.ȰɆȲǶǪȱǟ

ǰǝǠǪȺȱǟ = ǧǠȵɀȲȞƫǟ*
 ǧ ǠǱ ǠǪȺǪȅ ɍ ǟ *
 ƘȆȦǩȿ  Ȕǣǿ  =

ǰǝǠǪȺȱǟ ǦȊȩǠȺȵȿ
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الفصل الثالث: العينات والتحليل والتفسير

تحليلها  تم  قد  السابق  الجدول  في  المفردة  البيانات  أن  تالحظ 
الواحد  المربع  المتر  إنتاج  أن متوسط  نتيجة وهي  إلى  والوصول 
هو 1.5 كجم  ، ومن هنا نفهم معنى التحليل الذي ذكرناه سابقًا 

)عملية يتم فيها تحويل البيانات إلى معلومات(  .

تحليل  طرق   فهناك   ، الحد  هذا  عند  يقف  ال  البيانات  تحليل 
إحصائي أعمق ، مثل مقاييس النزعة المركزية ، ومقاييس التشتت 
واالرتباط واختبارات T  و Z  وغيرها ، وهي تستخدم بكثرة في 
تحليل البيانات الكمية ، أي البيانات التي يعبر عنها على شكل أرقام 
، ولكن يصعب استخدام طرق التحليل المذكورة آنفًا  في البيانات 

النوعية )التي تحتوي على معاني ( .
أو  أو على شكل رسومات  التحليل قد تعرض في جداول  نتائج 

منحنيات حيث يسهل استقرائها باستخدام تلك األساليب .
 ، النوعية  البحوث  في  عنه  الكمية  البحوث  في  التحليل  يختلف 
فبينما يبدأ التحليل في البحوث الكمية بعد االنتهاء من جمع البيانات 

، نجده في البحوث النوعية يكون مرتبطًا بعملية جمع البيانات . 
لذلك نالحظ أن المناهج الكمية تحتاج لجامعي بيانات في المرحلة 
الميدانية من البحث ، لكنها تحتاج لباحثين يقومون بعملية التحليل 
مكتبيًا بعد ذلك . بينما في المناهج النوعية نحتاج دائمًا لباحثين ، 
ألنهم هم من يقوموا بجمع وتحليل البيانات في نفس الوقت ميدانيًا. 
الناس  الميداني مع  ، فالتحليل  النوعية قوتها  المناهج  وهذا يعطي 
يساعد على معرفة أي نقص في البيانات ، كما يساعد الباحثين على 

ايجاد التفسيرات المنطقية للمعلومات المجموعة .
 في منهحية البحث السريع بالمشاركة نجد أن التحليل يرتبط 
أي  اللحظي«  »بالتحليل  نسميه  ما  وهو   ، البيانات  جمع  بعملية 
التحليل مع الناس وبمشاركتهم ، وهذه احدى ميزت هذه المهجية.

لذلك تعتبر معظم أدوات البحث السريع بالمشاركة أدوات لجمع 
وتحليل البيانات في نفس الوقت . فأداة »خريطة الموارد والخدمات« 
نتائج  على  للحصول  ووصفها  المكانية  المتغيرات  لجمع  تستخدم 
مكانية واضحة المعالم . حيث يتم اسقاط اماكن الخدمات )تعليم 
الطبيعية واالقتصادية من خالل تحليل مكونات  والموارد  ، صحة( 

المجتمع المكانية في بقعة جغرافية معينة .

بيانات

اوزان ، احجام ، عدد ، اجتهات 
، سلوك

عملية حتليل

مراجعة 
تصنيف
تفريغ
حتليل

نتائج) معلومات(

متوسطات ، نسب ، رسوم ، 
منحنيات 

شكل )3( يوضح موقع عملية التحليل في البحوث الكمية .

 ǒȀƫǟ  ǠȾȩȀȕ  ǠȶƋȲȭ  Û  ƘȵǠȆƫǠȭ  ǒǟǿɇǟ
. ƾȪȶȝ ǧǻǟǻȁǟ

. čđċ ȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ

 ȨǝǠȪƩǟ  Ǧȝɀȶƭ  ǧǠȹǠɆǤȱǠǣ  ǼȎȪȹ
 ǠƬ  ȄɆȱ  Ɣȱǟȿ  ǦȶȚȺƫǟ  Ƙȡ  ǫǟǼǵɉǟȿ
 Ž ǠȽǿǻǠȎȵ ȸȵ ǥǠȪǪȆȵ ȿ ƾƷȀȍ ƾȺȞȵ
 .ǠȾȅǠɆȩ ȿ ǠȾȲɆǲȆǩ ȸȮƹ Ɣȱǟ ȿ ǥǠɆƩǟ
 ǠȾǪƨǠȞȵ ǼȞǣ ǧǠȹǠɆǤȱǟ ɄȾȥ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ǠȵǕ
 ȿ ƾǶȑǟȿ ƾȺȞȵ ǠƬȿ ǦȶȚȺȵ ǴǤȎǩ ǬɆƜ
 ȿǟ ȰȮȊǣ ǠȾȺȵ ǥǻǠȦǪȅɍǟ ȸȮƹ ȿ ÛƿǻǼƮ
 ǧǠȹǠɆǤȱǟ ƙǣ ǦȩɎȞȱǟ Ȥȍȿ ȸȮƹ .ȀǹǠǣ
 ɄȽ  ǧǠȵɀȲȞƫǠȥ  :ɄȲɅ  Ǡȶȭ  ǧǠȵɀȲȞƫǟȿ

. ǠȾǪƨǠȞȵ ǨƢ ǧǠȹǠɆǣ ȸȝ ǥǿǠǤȝ
. ƆȿȀǪȮȱɍǟ ǠɅǼɆȭȿǟ Ȝȩɀȵ
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الفصل الثالث: العينات و التحليل و التفسير

التحليل في منهجية البحث السريع بالمشاركة يتم ميدانياً على 
مرحلتين ؛  في المرحلة األولى يقوم الفريق بتحليل لحظي للمعلومات 
التي يتم جمعها من الناس، وهذا التحليل يتم بمشاركتهم أثناء العمل 

الثانية  المرحلة  في  و   . الميدان  في 
الفريق بعمل تحليل معمق في  يقوم 
من  أفراد  يوم)بمشاركة  كل  نهاية 
المجتمع( ، ويستعرض الفريق نتائج 
ذلك التحليل على المجتمع في اليوم 
التالي لمناقشة نتائجه وتعديلها حسب 

رأي المجتمع وتفسيراته .
صحة  المجتمع  يؤكد  أن  بعد 
باستخدام   ( والتفسير  التحليل 
أدوات التدقيق الثالثي ( تعتبر نتائج 
هذه  عند  عليها  المتحصل  التفسير 
النقطة موثوقة ويمكن اإلعتماد عليها 
في  وإدراجها  التوصيات  وضع  في 

التقرير.  

التفسير )االستنتاج(
ال نقف في العادة عند النتائج )المعلومات ( المتحصل عليها من 
عملية تحليل البيانات ، بل نقوم بمعرفة المعنى الذي تخبرنا به هذه 
النتائج ، وكذلك العالقة بينها . فالتفسير هو معرفة سبب وجود 

الظاهرة ) عن طريق معرفة العالقات بين المتغيرات (  .
فلو حصلنا على متوسط إنتاج قرية من القمح ؛ وكان أقل من 
متوسط إنتاج قرية أخرى ، أو أقل من المتوسط العام الذي تعرفه 
حسب دراستك ، فمن الواجب عليك كباحث عدم الوقوف عند هذه 
النتيجة ، بل يجب عليك  معرفة السبب ، وذلك بمناقشة المزارعين 
عن طريقة الزراعة المتبعة ،  أو نوع التربة . أي معرفة العالقة بين 
الظروف المحيطة بزراعة القمح وعالقتها بكمية االنتاج ؛ وعندها 
باالستعانة  التفسير  تأكيد  ويمكننا  النتائج  هذه  تفسير  يمكننا 
بالمالحظات التي وجدناها في الميدان أو من خالل النظريات السابقة 

المعتمدة في هذا المجال .
 لذلك يعرف التفسير بأنه البحث عن المعنى الشامل لهذه األجوبة 
عن طريق ربطها بالمعرفة القائمة )1(، والتفسير هو الهدف النهائي 
من البحث والذي يمكننا من خالله صياغة التوصيات وإدراجها في 

تقرير البحث .

د.احسان محمد الحسن ود.عبد المنعم الحسني ، طرق البحث االجتماعي ، ص 317 .  1

 ǬǶǤȱǟ  ȸȵ  ɄǝǠȾȺȱǟ  ȣǼƬǟ  ɀȽ  ƘȆȦǪȱǟ
 ǧǠɆȍɀǪȱǟ ǦȡǠɆȍ ȼȱɎǹ ȸȵ ǠȺȺȮƹ ɃǾȱǟȿ

. ǬǶǤȱǟ ȀɅȀȪǩ Ž ǠȾǱǟǿǻǟȿ

 ȰȶȞǩ Ɏȥ Û ǼȪȺȱǟ ɂȉǠǶǪǩ ȷǕ ǧǻǿǟ ǟǽǙ
. ăǒɄȉ ȸȮǩ ɍȿ Û ăǒɄȉ ȰȪǩ ɍȿ Û ăǜɆȉ

. ČĒĔ ȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ

 (ǧǟɀȅ ȰɆȲƠ ) ɄȝǠǣȀȱǟ ȰɆȲǶǪȱǟ ƎǪȞɅ
 Ž  ȳǼǺǪȆǩ  Ɣȱǟ  ȰɆȲǶǪȱǟ  ǧǟȿǻǕ  ȸȵ
 Ž ȼɆȱǙ ȧȀȖǪȱǟ ȴǪɆȅȿ Û ǦɆȝɀȺȱǟ ǫɀǶǤȱǟ

.ȰɆȱǼȱǟ ǟǾȽ ȸȵ ƆǠǮȱǟ ǡǠǤȱǟ

اجلولة األوىل جلمع املعلومات 

اجلولة الثانية جلمع املعلومات

اجلولة األخرية جلمع املعلومات

التحليل الفوري

التحليل الفوري

في  التحليل  عملية  موقع  يوضح   )4( شكل 
البحوث النوعية .
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وفيها يتم وضع مقترحات للتحسين مبنية 
من  الناتجة  الواقيعة  االستنتاجات  على 
غير  فرضيات  على  مبنية  وليست  الدراسة 

واقعية.
كان نقول مثُال أنه باالمكان توعية السكان 
مذاق  لتحسين  الحليب  مع  الموز  بعصر 
الحليب حتى يستسيغه الصغار ( على سبيل 
المثال) ،ونالحظ أن التوصيات هنا مبنيةعلى 
هنا  وهي   ، السابقة  واالستنتاجات  النتائج 
تعرض مشكلة وتوجد لها حًال مستندًا على 

موارد المنطقة التي ظهرت في النتائج.
عن  بعيدًا  التوصيات  تبنى  أن  الخطأ  من 
بذلك  ألنها   ، البحث  واستنتاجات  نتائج 
 ، عملية  وال  منطقية  غير  تدخالتنا  تجعل 
وغير متقبلة من أفراد المجتمع .ألنها أساسًا 
ال تهمهم ، فهي غير نابعة منهم وال تخدمهم 

.

(مجموعة  متنوعة  بيانات  عن  عبارة 
مجموعة  برتقال،  مجموعة   ، أبصال 

بيض، .... ......)

لمجتمع  ممثلة  العينة  تكون 
مجموعة  من  بصلة   ) البحث 
من  برتقالة   ، االبصال 

مجموعة البرتقال،..)

نهاية  في  (المعلومات)  النتائج  تظهر 
عملية التحليل  . 

 نتيجتنا هنا أننا نملك ثالث مجموعات 
 ، حيوانية  منتجات  فواكه،   ، األغذية  من 
خضار .رغم أن ذلك لم يكن واضحًا في 
مجتمع البحث ، حيث كانت البيانات هناك 

عامة وغير موضحة بهذا الشكل . 

البعض  ببعضها  النتائج  ربط   وفيهايتم 
الموجودة  العالقات  معرفة  بعد  وتفسيرها 
سابقة.  نظريات  إلى  استنادًا  وذلك   ، بينها 
المنطقة  هذه  في  السكان  أن  نقول  كأن 
تناولهم  بسبب  عالية  بصحة  يتمتعون 
المنتجات  في  الموجودة  للبروتينات 
للفيتامينات  لتناولهم  وكذلك  الحيوانية 
الموجودة في الفواكة إضافة إلى النشويات 
الموجودة في بعض الخضار التي يتناولونها 

.
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وفيها يتم وضع مقترحات للتحسين مبنية 
من  الناتجة  الواقيعة  االستنتاجات  على 
غير  فرضيات  على  مبنية  وليست  الدراسة 

واقعية.
كان نقول مثُال أنه باالمكان توعية السكان 
مذاق  لتحسين  الحليب  مع  الموز  بعصر 
الحليب حتى يستسيغه الصغار ( على سبيل 
المثال) ،ونالحظ أن التوصيات هنا مبنيةعلى 
هنا  وهي   ، السابقة  واالستنتاجات  النتائج 
تعرض مشكلة وتوجد لها حًال مستندًا على 

موارد المنطقة التي ظهرت في النتائج.
عن  بعيدًا  التوصيات  تبنى  أن  الخطأ  من 
بذلك  ألنها   ، البحث  واستنتاجات  نتائج 
 ، عملية  وال  منطقية  غير  تدخالتنا  تجعل 
وغير متقبلة من أفراد المجتمع .ألنها أساسًا 
ال تهمهم ، فهي غير نابعة منهم وال تخدمهم 

.

(مجموعة  متنوعة  بيانات  عن  عبارة 
مجموعة  برتقال،  مجموعة   ، أبصال 

بيض، .... ......)

لمجتمع  ممثلة  العينة  تكون 
مجموعة  من  بصلة   ) البحث 
من  برتقالة   ، االبصال 

مجموعة البرتقال،..)

نهاية  في  (المعلومات)  النتائج  تظهر 
عملية التحليل  . 

 نتيجتنا هنا أننا نملك ثالث مجموعات 
 ، حيوانية  منتجات  فواكه،   ، األغذية  من 
خضار .رغم أن ذلك لم يكن واضحًا في 
مجتمع البحث ، حيث كانت البيانات هناك 

عامة وغير موضحة بهذا الشكل . 

البعض  ببعضها  النتائج  ربط   وفيهايتم 
الموجودة  العالقات  معرفة  بعد  وتفسيرها 
سابقة.  نظريات  إلى  استنادًا  وذلك   ، بينها 
المنطقة  هذه  في  السكان  أن  نقول  كأن 
تناولهم  بسبب  عالية  بصحة  يتمتعون 
المنتجات  في  الموجودة  للبروتينات 
للفيتامينات  لتناولهم  وكذلك  الحيوانية 
الموجودة في الفواكة إضافة إلى النشويات 
الموجودة في بعض الخضار التي يتناولونها 

.

شكل )5( مخطط مبسط يوضح مراحل عملية البحث 
والفواكة ومنتجات  الخضار  انواع  من  استخدام  تم   ،

الحيوانات لترمز إلى البيانات على سبيل التوضيح .
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الفصل الثالث: العينات والتحليل والتفسير

كيف يتعلم الغرباء )العاملون في مجال التنمية(:

يستخدم كثير من الغرباء أسلوب المسح باالستبيان للتعرف 
 ، للمخططين  الالزمة  البيانات  هذه  ويوفر  الريفي  الفقر  على 
بين  معظمهم  في  يجمعون  الذين  واالقتصاديين  االحصائين 
االتصاالت  حد  أقصى  إلى  يقلل  أنه  كما   . بسهولة  الثقافتين 
الريفية المطلوبة من المحترفين المقيمين في الحضر والذين 

يستخدمونه .
أكثر  وموارد  وقتًا  عادة  يستغرق  باالستبيان  المسح  لكن   
مما ُقدر له ، ويستعبد الباحثين ويقيدهم ، وينتج بيانات مضلله 
وتقارير ال تقرأ . وبعض أنواع عمليات المسح باالستبيان يجعل 

أهل الريف يبدون جاهلين في حين أنهم ليسوا كذلك.
 وهناك أنواع أخرى من المسح ، تتضمن إجراء قياسات دقيقة 
، خاصة  به  لتسهم  الكثير  ولديها   ، االستبيانات  تقتصر على  ال 
عندما تتضافر جهود علماء االجتماع والطب والطبيعة  وعلماء 
انغماسًا كاماًل في  ينغمسون  الذين  االجتماعية  االنثروبولوجيا 
قراهم ، يتعلمون الكثير بصورة عميقة ، لكنهم عادة يعجزون عن 

إيصال معلوماتهم أو ال يرغبون في ذلك . 
وتشير أمثلة عمليات تقييم وأبحاث ؛ كفاءة مردود التكلفة 
إلى أساليب تكون انتقائية ، ابتكارية ، قابلة للتطويع ، ومفتوحة 
التقارير  ، وتسمح بالتحليل وكتابة  المتوقعة  للمعلومات غير 
في حينها ، وتدخل  أهل الريف أنفسهم كشركاء في البحث .

المصدر : روبرت تشامبرز ، جعل األواخر اوائل

ƗǸǩƘǡ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

البحوث الكمية والبحوث النوعية:
كيثرًا ما يجد الباحثون الجدد خلطًا بين مفهومي كمي ونوعي ، 
فهناك بحوث كمية أو نوعية ، و بيانات/معلومات كمية أو نوعية ، 
و اهداف كمية أوأهداف نوعية ومؤشرات كمية أومؤشرات نوعية 

 !....
إن البحوث الكمية هي بحوث تعتمد على عينات كبيبرة عشوائية 
من المجتمع حتى يمكنها تعميم النتائج على أكبر قدر من المجتمع 
،  وفي البحث الكمي يستخدم التحليل اإلحصائي لتحليل البيانات 
بعد العودة من الميدان للحصول على المعلومات ، ويتم التعبير عن 
النتائج هنا على شكل  نسب أو ارقام ) متوسطات ، ربيعات ، انحراف 

معيار ، تباين ، ....( .
صغيرة  عينات  على  يعتمد  أنه  النوعي  البحث  في  نجد  بينما   
النوعي يبحث عن  الباحث  ، ألن  البحث  غير عشوائية من مجتمع 
وال  بحثه  بمشكلة  المتعلقة  والمعلومات  بالبيانات  الغني  الفرد 
يهمه هنا تعميم النتائج على مجتمعات كبيرة إال على المجتمعات 
المطابقة لها. وهو هنا يسعى نحو فهم المشكلة ال االكتفاء بوصفها 
وتفسيرها فقط كما في البحث الكمي . كما أن تحليل البيانات هنا 
يتم مباشرة في الميدان ، كما أن المناهج واالدوات البحثية النوعية 
بالمشاركة (  ، مالحظات  ، أسئلة مفتوحة  )مقابالت شبه رسمية 
تساعد الباحث على دراسة المشكلة في سياقها الطبيعي ، ويتم التعبير 

عن الملعومات على شكل سردي وليس على شكل نسب وارقام .
النوعي من كونه يوضح لنا لماذا يتصرف  تأتي أهمية البحث 
الناس  بكيفية تصرف  الشكل )معاني( وليس االكتفاء  الناس بهذا 
فقط )سلوك( ، وبذلك فالبحث النوعي يساعدنا على فهم األشياء 
التي نقوم بوصفها وتفسيرها على خالف البحث ا لكمي الذي يكتفي 

بالوصف والتفسير فقط . 
فيه  نعيش  الذي  العالم  فهم  على  النوعي  البحث  »يساعدنا 
على  يتركز  فاهتمامه  ؟  عليه  هي  كما  األشياء  حدثت  ولماذا   ،
الجوانب االجتماعية في عالمنا ، ويسعى لإلجابة على األسئلة حول 

الموضوعات التالية :
لماذا يتصرف الناس بالطريقة التي يتصرفون بها ؟ 1 .

كيف تتشكل اآلراء واالتجاهات عند الناس؟ 2 .
كيف يتأثر الناس باألحداث واألشياء من حولهم؟ 3 .

كيف ولماذا تطورت الثقافات بالطريقة التي تطورت بها؟ 4 .
االجتماعية  المجموعات  بين  الفرق  5 .

»)(()Hancock.1998(

د.ماجد محمد الخياط ، أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم اإلنسانية ص194.  1

 ɂȲȝ  ƾȵɀȶȝ  ɄȝɀȺȱǟ  ǬǶǤȱǟ  ȣȀȞɅ¼
 ȿǕ  Ǡŏ  ȳǠɆȪȱǟ  ȸȮƹ  Ɣȱǟ  ǦȅǟǿǼȱǟ  ȼȹǕ
 ɄȞɆǤȖȱǟ  Ȥȩɀƫǟ  ȿǕ  ȧǠɆȆȱǟ  Ž ǠȽǒǟȀǱǙ
 ȿǕ Û ǧǠȹǠɆǤȱǟ Ȝȶƛ ǬǵǠǤȱǟ ȳɀȪɅ ǬɆǵ Û
 ǦȪɅȀȖǣ ǠȾȲȲƷ Ż Û ǿɀȎȱǟ ȿǕ Û ǧǠȶȲȮȱǟ
 ƆǠȞƫǟ  ɂȲȝ  ȂɆȭȀǪȱǟ  Ȝȵ  Û  ǦɆǝǟȀȪǪȅǟ
 Ȥȍȿ ȴǪɅȿ  Û  ȷɀȭǿǠȊƫǟ  ǠȽȀȭǾɅ  Ɣȱǟ

¬. ǥƎȞȵȿ ǦȞȺȪȵ ǦȢȲǣ ǠȾǪȵȀǣ ǦɆȲȶȞȱǟ
 ǦɆȶȮȱǟ  ǫɀǶǤȱǟ  ǧǠɆȅǠȅǕ  Û  ȓǠɆƪǟ  ǼȶƮ  ǼǱǠȵ
ČĔČ  ȋ  Û  ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ  ȳɀȲȞȱǟ  Ž  ǦɆȝɀȺȱǟȿ

 ɂȲȝ  ȂɆȭȀǪȱǟ  ȴǪɅ  ɄȝɀȺȱǟ  ǬǶǤȱǟ  Ž
 ǧǠȹǠɆǤȱǠǣ  ƙɆȺȢȱǟ  ǻǟȀȥɉǟȿ  ǧǠȺɆȞȱǟ
 ǧǠȺɆȞȱǟ ɂȲȝ ȂɆȭȀǪȱǟ ȸȝ ăɍǼǣ ǧǠȵɀȲȞƫǟȿ

.  ǦɆǝǟɀȊȞȱǟ
 Ž ǦɆȝɀȺȱǟȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ǧǠɆȅǠȅǕ Û ȓǠɆƪǟ ǼȶƮ ǼǱǠȵ

. ČĔċ ȋ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

ولكن هل يمكن  استخدام المنهجيتين مع بعضهما عند عملنا في 
الميدان ؟..........

نتائج  بين  متنوعة  بحوثنا  نتائج  وستكون  ممكن  ذلك  بالطبع 
كمية ونتائج نوعية .

كما أننا نستخدم البحوث النوعية في الحاالت التالية :
عندها   ، محدودة  المواضيع  ببعض  معرفتنا  تكون  عندما  1 .
نقوم بعمل دراسات استكشافية )استطالعية(من أجل فهم هذا 
بتنفيذ  نقوم  بعدها   ، ومتغيراته  حدوده  ومعرفة  الموضوع 
البحث  أدوات  االستبيانات وغيرها من  باستخدام  بحث كمي 

التي تتيح لنا دراسة عينة كبيرة من المجتمع .
عندما تكون لدينا معلومات كبيرة حول موضوع ما ولكنها  2 .

غير دقيقة أو متحيزة.
ولمزيد من التوضيح يمكن االطالع على المقارنة في الجدولين 

التاليين  :
جدول )5( مقارنة 1 بين البحث النوعي والبحث الكمي)1( 

ǦȹǿǠȪƫǟ ȼǱȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟǦɆȝɀȺȱǟ ǫɀǶǤȱǟ

صغير كبيرحجم العينة

قصدية/غير عشوائيةعشوائيةالعينة

طرق وتقنية 
غير محددة ، مرنة محددة ، دقيقة ، وصارمةالجمع

ومبادرته يجب أن يكون المقابل دقيقاإلحصائيين المقابل  مالحظة 
ذات أهمية.

متوائم / مستجيبصارم وغير مرناالستفتاء

مبتكرة ، استكشافية فردية ، محدود ومعينطرق التحليل
متعددة .

محتويات 
اإلنطباع دقيقة ومحددة التقرير تعطي   ، يسيرة 

العام.

على أسلوب التقرير التعليق  مع  مقارن 
الجداول والرسومات البيانية.

مع  قصص  سرد   ، تفسيري 
االستشهاد بالرسومات البيانية .

الفهم واستخدام البصيرة.الحقائق ذات القيمة الوصفية.االستخدام

الفوائد

حقائق كمية ودقيقة 
سهلة المقارنة 

ظاهرة  تقنية  استخدام 
وواضحة .

واألسباب  المعنى  عن  البحث 
و عالقات الظواهر ، سريع وغير 

مكلف نسبيًا .

التخطيط وتصميم  االجتماعي في  النوع  إدماج  المدربين على  لتدريب  اإلقليمية  الدورة   1
برامج ومشاريع التنمية لمشروع ما بعد بيجن ، صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأة / مكتب غرب 
آسيا ، بتمويل من االتحاد األوربي نيسان 2000 ، نقاًل عن دليل التغيير لتحقيق التنمية ، صندوق االمم 

المتحدة االنمائي للمرأة ) اليونيفيم ( المكتب االقليمي للدول العربية 2002 .

 ǦɆȶȩǿ ǧǠȵɀȲȞȵ ɄȽ ǦɆȶȮȱǟ ǧǠȵɀȲȞƫǟ
 ƃǠǪȱǠǣȿ  ǠŏǠȆǵ  ȸȮƹ
 ƾɆǝǠȎǵǙ ǠȾȲɆȲƠ ȸȮƹ
 ǻǼȝ  ȰǮȵ  Û  ǦȱɀȾȆǣ
 ǻǼȝȿ  ȷǠȮȆȱǟ
 ǒǠɆȉǕȿ.....ǡɎȖȱǟ

.ɁȀǹǟ
 ȬȲǩ  ɄȽ  ǦɆȝɀȺȱǟ  ǧǠȵɀȲȞƫǟ  ǠȶȺɆǣ  
 Ȱǣ  Û  ǠŏǠȆǵ  ȸȮƹ  ɍ  Ɣȱǟ  ǧǠȵɀȲȞƫǟ
 ȻǾȽ Ž ȃǠȺȱǟ  ȷǕ ȯɀȩǕ ȷǖȭ Û ǠȾȦȍȿ
 ǦȶȞȕɉǟ ȸȵ ƾȺɆȞȵ ƾȝɀȹ ȷɀȲȒȦɅ ǦȪȖȺƫǟ
 ǯǿǠǹ  ȸȵ  ǿǟȿȂȱǟ  ȷȿǿǼȪɅ  ȴŒǕ  ȿǟ  Û

. ǦȪȖȺƫǟ
 

 ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž ȴȾȦȱǟ ȳǼǺǪȆɅ¼
 .  ǦɆȞɆǤȖȱǟ  ȳɀȲȞȱǟ  Ž  ǦȥȀȞȶȲȱ  ȰǣǠȪȶȭ
 ǰȽǠȺȵ  ȸȝ  ƾȵǠǩ  ƾȥɎǪǹǙ  ȴȾȦȱǟ  ȤȲǪƸȿ
 ǠȺȲǹǻǕ ǠȶȾȵ ǠȺȹǕ Ȭȱǽ Û ǦɆȞɆǤȖȱǟ ȳɀȲȞȱǟ
 ǥƘǹɉǟ  ȻǾȽ  ǰȽǠȺȵ  ɂȲȝ  ǧɎɅǼȞǩ  ȸȵ
 ȷǠȆȹɋǟ  ǦȅǟǿǼȱ  ǦȶǝɎȵ  Ƙȡ  ȰȚǪȆȥ
 ȳɀȲȞȱǟ  Ž  ǦȥȀȞƫǟ  ȷǕ  ǽǙ  .  ȜȶǪǲƫǟȿ
 Û  ǦɆȶȭ  ǦɆǤɅȀƟ  ǦɆǱǿǠǹ  ǦȥȀȞȵ  ǦɆȞɆǤȖȱǟ
 ǦɆȹǠȆȹɋǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž ȴȾȦȱǟ ȷǕ ƙǵ ɂȲȝ
 ȌǶȦɅȿ ǦɅȀȊǤȱǟ ǥƎƪǟ ɀƲ ȼǲǪɅ ɄȲǹǟǻ
 ǥƎƪǟ  ȷǕ  Ȭȱǽ  ɂȲȝ  ǢǩȀǪɅȿ  .ǠȽǟɀǪƮ
 ǠȵǕ Û ȤȕǠȞǪȱǟȿ ȃǼƩǠǣ ǥȀȉǠǤȵ ǦȖǤǩȀȵ
 ȃǟɀƩǠǣ  ǦȭǿǼȵ  ɄȾȥ  ǦɆȞɆǤȖȱǟ  ȀȽǟɀȚȱǟ
 ȴȾȦȱǟȿ  źǟǾȱǟ  ȷǠȖǤǪȅɍǟ  ȷǠȭ  Ż  ȸȵȿ
 ǢɅȀǲǪȱǟȿ ȼǣȀǲǪȱǟ  ǠȵǕ  Û ƂȿɊȱ ƾȶǝɎȵ
 žǠȞǩ  Ɣȱǟ  ȳɀȲȞȲȱ  ǦǤȅǠȺƫǟ  ǦȪɅȀȖȱǟ  ɄȾȥ

¬. ȀȽǟɀȚȱǟ ȸȵ ɁȀǹɉǟ ǦȦǝǠȖȱǟ
ďĒČ ȋ Û ɄȶȲȞȱǟ ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɂȲȝ ǼȶƮ .ǻ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

 جدول )6( مقارنة 2بين البحوث الكمية والبحوث النوعية )1(.

ǦȹǿǠȪƫǟ ȼǱȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟǦɆȝɀȺȱǟ ǫɀǶǤȱǟ

اماكن 
استخدامه

في  الصدارة  يحتل 
التطبيقية  العلمية  البحوث 

)التجريبية(

العلوم  في  الصدارة  يحتل 
االنسانية واالجتماعية.

يقدم نتائج إحصائية ممثلة شكل النتائج
باألرقام

بطريقة  الحقائق  يعرض 
الكلمات  وباستخدام   ، سردية 
وبأشكال ورسومات أحيانًا ، ونادرًا 

ما يعرض بيانات رقمية .

تحليل الموقف 
االجتماعي

أو  متغيرات  إلى  يحلله 
جزئيات

بصورة  الموقف  إلى  ينظر 
الذي  العام  السياق  ضمن  كلية 

يحدث فيه.

نوع المواقف 
المدروسة

وسلوكات  أفعال  يدرس 
منضبطة  مواقف  في  األفراد 
أحيانًا وطبيعية أحيانًا أخرى 

األفراد  أفعال  يدرس 
طبيعية  مواقف  في  وسلوكاتهم 

دائمًا بدون تدخل الباحث .

طريقة التحليل
يستخدم اإلحصاء الوصفي 
أو االستداللي ) االستنتاجي (

في تحليل البيانات .

االستداللي  االستقراء  يستخدم 
إلى  والتوصل  البيانات  لتحليل 

استنتاجات .

االفتراضات عن 
العالم

حقائق  وجود  يفترض 
منفردة  موضوعية  اجتماعية 
ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات 

األفراد.

يفترض وجود حقائق ظواهرية 
اجتماعيًا  بناؤها  يتم   ، متعددة 
األفراد  نظر  وجهات  خالل  من 
الوصول  للمواقف.)  والجماعات 
إلى الحقيقية يتم من خالل المعنى 

 12.p.2002.Shank ) والفهم

هدف البحث

عالقات  بناء  إلى  يسعى 
في  التغيرات  أسباب  وتفسير 
المقاسة  االجتماعية  الحقائق 
الكمية  الدراسات  وتحاول   ،
غير  عموميات  إلى  التوصل 
تنفذ  الذي  بالسياق  مرتبطة 

فيه الدراسة .

الظاهرة  بفهم  اهتمامًا  أكثر 
االجتماعية من منظور المشاركين 
ال  االجتماعي  العالم   (. أنفسهم 
اإلنساني  السلوك  فهم  يستطيع 
يفسر  الذي  اإلطار  فهم  بدون 
ومشاعرهم  أفكارهم  األفراد  فيه 

وأفعالهم (

منهجية 
وإجراءات 
البحث 

اجراءات  وفق  تجرى 
ومخطط   ، تتابعية  وخطوات 
قبل  مسبقًا  بنائها  )تم  لها 
جمع البيانات ( ، يسترشد بها 

الباحث .

هناك قدر كبير من المرونة 
فيما يتعلق باساليب وعملية البحث 
تصميمًا  الباحث  يستخدم  حيث   ،
عملية جمع  طارئًا خالل  أو  ناشئًا 

البيانات ، 

الذاتية
للتخلص  الباحث  يسعى 
من الذاتية من خالل التصاميم 

المخطط لها . 

اعتماد  على  الباحث  يعمل 
عن  والبعد  المنضبطة  الذاتية 
التحيز عند جمع البيانات وتحليلها 

وتفسيرها .

فريد كامل أبو زينه وآخرون ، مناهج البحث العلمي - طرق البحث النوعي ، ص 35-32   1
. Gallp;Borgand and Gall نقاًل عن

 ǰǝǠǪȺȱǟ  ȴɆȶȞǩ  ȬȺȮƹ  ɍ
 ǦɆȝɀȺȱǟ  ǫɀǶǤȱǟ  Ž
 ǦɆȶȮȱǟ  ǫɀǶǤȱǠǣ  ǦȹǿǠȪȵ
 Û  ȼŏǠȊƫǟ  ǧɍǠƩǟ  Ž  ɍǙ
 ǦȺɆȞȱǟ  ȀȢȍ  ǢǤȆǣ  Ȭȱǽȿ

. ǬǶǤȱǟ Ž ǦȵǼǺǪȆƫǟ
 ǦɆȝɀȺȱǟȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ǧǠɆȅǠȅǕ Û ȓǠɆƪǟ ǼǱǠȵ .ǻ

ČĔĎ ȋ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž

 ɄȲǹǟǻ ǢȒȢȱǟ ȷǕ ȯɀȪȹ ȷǕ ǠȺȞȅɀǣ¼
 ȸȮƹ  ǠȺȺȮȱȿ  Û  ɄǱǿǠǹ  ȃɀǤȞȱǟ  ȷǟȿ  Û
 ǢȒȢȱǟ  ȷǕ  ɁȀǹǕ  ǦȪɅȀȖǣ  ȯɀȪȹ  ȷǕ
 ȻǼȆƟ ȀȮȦȱǟ ȷǕȿ Û ȃɀǤȞȱǟ Ž ǼȆǲǪɅ

¬.ǧǠȶȲȮȱǟ
Đċč ȋ Û ɄȶȲȞȱǟ ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɂȲȝ ǼȶƮ .ǻ
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الفصل األول : مفاهيم بحثية

ǦȹǿǠȪƫǟ ȼǱȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟǦɆȝɀȺȱǟ ǫɀǶǤȱǟ

لكي دور الباحث  الدراسة  عن  منفصال 
يبتعد عن التحيز.

ينغمس في المواقف أو الظواهر 
الوقت  وبنفس   ، الدراسة  موضوع 
يكون مرنًا ، يضع خطة أولية قابلة 

للتعديل 

أدوات جمع 
البيانات

يستخدم  الباحثون األدوات 
بصورة  البيانات  جمع  في 

موضوعية .

أهمية  على  الباحثون  يؤكد 
قبل  من  جمعها  تم  التي  البيانات 
الدور  خالل  من  ماهر  شخص 
التفاعلي واالجتماعي الذي يشارك 
فيه ) الباحث أهم أدوات البحث (.

مصادر البيانات
)العينة ( 

مصدر ا لبيانات هم العينة 
 ) االحتمالية   ( العشوائية 

الممثلة للمجتمع 

خصائص  فيهم  تتوفر  أفراد 
الحالة الدراسية ، ولديهم المعلومات 
الضرورية ، يتم اختيارهم بصورة 

هادفة من موقع ما .

طريقة جمع 
البيانات

األدوات  استخدام  يتم 
اإلختبارات  مثل  التقليدية 
والمقابالت  واالستبيانات 
 ) )المنظمة  المقننة 

والمالحظات المعيارية .

غير  والمشاهدات  المقابالت 
المقننة/المنظمة  غير   ( المعيارية 
( ، الوثائق والسجالت التي تتوفر 

فيها المصداقية .

يبدأ تحليل البيانات الكمية تحليل البيانات
عند االنتهاء من جمعها .

البيانات  جمع  عمليتي  تتداخل 
وتحليلها 

الهدف النهائي 
من البحث .

النتائج  تعميم  هو  الهدف 
باستخدام اإلحصاء االستداللي.

الهدف هو توسيع نتائج الحالة 
وحاالت  مواقف  إلى  المدروسة 

مشابهه .

في ما سبق حاولنا توضيح الفارق بين البحوث النوعية والكمية 
وركزنا على البحوث النوعية ألن منهجية البحث السريع بالمشاركة 
تعتبر نوعية ، ويجب على من يستخدمها أن يلتزم بفلسفة البحوث 

النوعية .
الكمية  البحوث  إلى  يميلون  الباحثين  معظم  أن  نجد  ولكننا 
)المعتمدة على االستمارات واألسئلة المقفلة (، كونها تشعر الباحث 
البحوث  في  بينما   ، نتائجها  في  الباحث  خبرة  تؤثر  وال   ، باألمان 
النوعية يكون الباحث هو أداة البحث، وخبرته لها دور في الحصول 

على نتائج بحث موثوقة وغير متحيزة . 
الكمية  المناهج  إلى  الباب  هذا  من  الثاني  الفصل  في  سنتطرق 
والمناهج النوعية في البحث ، كما أننا قد تطرقنا سابقًا إلى العينة 

في المناهج الكمية والنوعية وكذلك عملية التحليل .

 ȯȿǠǣ ȯȿǕ ǧǠȹǠɆǤȱǟ ȰȲƷ ɄȝɀȺȱǟ ǬǵǠǤȱǟ
.ȷǟǼɆƫǟ ȸȵ ǠȾȞƤ ǿɀȥȿ

 Ž ǦɆȝɀȺȱǟȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ǧǠɆȅǠȅǕ Û ȓǠɆƪǟ ǼȶƮ ǼǱǠȵ
. ČĔĔ ȋ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ

 ȁǠɆƲǟ  ɁǼȵ  ɂȲȝ  ȣȀȞǪȱǟ  ȸȮƹ  ȼȹǙ
 ȨɅȀȕ ȸȝ ǦɆȝɀȺȱǟ ǫɀǶǤȱǟ Ž ǬǵǠǤȱǟ
 ɄȽȿ  Û  ȰȵǖǪȱǟ  ǦǲɆǩǟȀǪȅǟ  ȳǟǼǺǪȅǟ
 ȻȁǠɆƲǟ ȸȕǟɀȵ ȸȝ źǟǾȱǟ ǬǶǤȱǟ ǦǣǠǮƞ
 Ǡȶȭ .ǠȾɆȲȝ ǥȀȖɆȆȱǟ ȼǪȱȿǠƮȿ ȰȶǪǶƫǟ
 ǠȾȵǼǺǪȆɅ  ɁȀǹǟ  ǦǲɆǩǟȀǪȅǟ  ȫǠȺȽ  ȷǕ
 ǦɆȎǺȊȱǟ ȯɀɆƫǟ  Ƙǭǖǩ  ȰɆȲȪǪȱ  ȷɀǮǵǠǤȱǟ
 ƙɆȞǩ  ǦɆǲɆǩǟȀǪȅǟ  ɂȶȆǩ  ȴȾǭɀƜ  ɂȲȝ
 ǬǶǤȱǟ ȸȶȒǪǩ ɄȽȿ Û ǦǤȱǠȆȱǟ ǧɍǠƩǟ
 Ȝȵ  ȨȦǪǩ  ɍ Ɣȱǟ  ǧɍǠƩǟ  ȸȝ ǻɀȎȪƫǟ
 ȼǪȅǟǿǼǣ ȷɀȵɀȪɅ Ǡƫ ȴőǟƘȆȦǩȿ ȴőǠȞȲȖǩ
 ȰȒȥǕ ǰǝǠǪȹ ƂǙ ȯɀȍɀȱǟ ƂǙ ɃǻǘɅ Ǡư Û
 ȬȲǩ ȧǼȍ ɁɀǪȆȵ ȴɆȝǼǩ Ž ȴȽǠȆɅȿ

. ǰǝǠǪȺȱǟ
 ǦɆȝɀȺȱǟȿ ǦɆȶȮȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ǧǠɆȅǠȅǕ Û ȓǠɆƪǟ ǼȶƮ ǼǱǠȵ

. čċč ȋ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  الفصل الثاني  
المناهج البحثية العلمية 

في 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

في  الباحثين  منتقدًا  يلي  ما  تشامبرز  روبرت  يذكر 
كتابة »جعل األواخر اوائل« :

»ومثل هذا التدريب المهني ، في أقبح أشكاله ، يغرس 
العجرفة التي تفترض التفوق في المعرفة وفي المكانه . 
متخلفين   ، جهله  الريف  فقراء  المحترفون  يرى  وعندئذ 
على  أنفسهم  سوى  يلوموا  أال  عليهم  وأناسًا   ، بدائيين   ،

فقرهم.
في  جديد  من  االجتماعية  الداروينية  تحيى  ثم  ومن   
قوية  تكون  أن  يفترض  التي  الثرية  النخب  إيديولوجيات 
ذات فضيلة ، والتي ترى في فقر الجموع الريفية إنعكاسًا 
الفتقارهم إلى الفضيلة . والتعبير نفسه – ) الكتلة الريفية( 
– يعزز مفهوم األنماط المقولبة ، والتفسيرات السهلة التي 
تخفي الجهل بالواقع . فالمهنيون والمسئولون قاطنو المدن 
ال يجهلون الواقع الريفي فحسب ؛ بل األسوأ من ذلك أنهم 

يجهلون أنهم جاهلون .«
»فبالنسبة لألكاديميين ، فإن القيام بالبحوث الحضرية 
، أرخص وأكثر أمانًا ، وتكاليف الناتج األكاديمي أكثر 
بعمل  القيام  تعين  ما  وإذا   . الريفية  البحوث  من  كفاءة 
ريفي ، فإن العمل في المناطق القريبة من الحضر ُيفضل 

عنه في المناطق األبعد . 
وغير  الشبان  بواسطة   ، أساسًا  الريفية  البحوث  وتتم 
ذوي الخبرة . وبالنسبة لهؤالء ، فإن العمل الميداني الريفي 
طقس من طقوس المرور ، وتدشين يكسبهم الحق في أال 
يقوموا بالمزيد ، ويعطيهم رخصة للبقاء في المدن . لكن 
العمل الميداني ينبغي أواًل أن يتم أداؤه بالطريقة السليمة 
االجتماعية  األنثروبولوجيا  فعالم   . العوائد  تحددها  كما 
 ، القرية  في  ذلك  إلى  ما  أو  عاما  يمضي  أن  له  ينبغي 
وعالم االجتماع ينبغي له أن يعد مسحًا باالستقصاء وينفذه 
ُيعين   ، بنجاح  الطقوس  تكتمل  وعندما   . ويكتبه  ويحلله 

الباحث وُيرقى  .«
المصدر : روبرت تشامبرز ، جعل األواخر اوائل.

ƗǸǩƘǡ
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

مدخل الفصل :-
بالواقع  تبدأ  منظمة  معرفة  عن  عبارة  العلم  أن  عرفنا  سابقًا 
وتنتهي إلى تفسيره . أي أنه يمر بسلسلة من العمليات بداية من 
جمع المالحظات عن الواقع وتنتهي إلى وضع النظريات- التي تفسر 

العالقة بين الظواهر المدروسة - .
أحدث  باستخدام  للمعلومات  تراكم  مجرد  ليس  فالعلم  لذلك 
األساليب ، بل هو الحصول على المعنى الذي تنطوي عليه المعلومات 
التي تم جمعها . كما أن العاِلْم »هو في المحل األول إنسان يسلك 
طريقًا خاصًا في الحصول على المعرفة ، أو يتبع برنامجًا محددًا 
يؤدي به إلى الكشف عن الحقيقة مستندًا إلى مجموعة قواعد عامة 
تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة 
وهذه القواعد هي ما نطلق عليه مصطلح المنهج العلمي ) طريقة 

البحث ( )1(« .
البحث » هي طرق جمع  أو طرق  العلمية   فالمناهج  وبالتالي 
لها  ثابتة  بطرق  المعلومات  على  الحصول  منها  والهدف  البيانات 
قيمتها ويمكن االعتماد عليها ، ويتم جمع البيانات باستخدام طرق 
وأساليب القياس من اختبارات ومقابالت ومالحظات واستبيانات)2(«. 
يضعها  التي  الخطة  أو  التصميم  هو  البحث  منهج  أن  ذلك  يظهر 
الباحث للحصول على البيانات وتحليلها بغرض الوقوف على طبيعة 
مشكلة من المشاكل ) المنهج البحثي العلمي هو ما يقوم به الباحث 

للحصول على نتائج الدراسة( .
البحثية فهناك طرق بحثية تقليدية  تتعدد الطرق ) المناهج ( 
األسلوب  على  تعتمد  التقليدية  الطرق   . علمية  بحثية  وطرق 
االستنباطي والذي اقره أرسطو في عهد اإلغريق والذي اعتمد فيه 
المواضيع  في  يبحث  ال  أنه  عليه  ويعاب   . المنطقي  القياس  على 
هناك  أن  . كما  تكون خاطئة   قد  بنظريات  يتقيد  الجديدة كما 
االستقرائي لألحداث حيث  التفكير  طرقًا بحثيًة علمية مبنية على 
يتم فيها تبني طرق الشك المنهجي والتي تقوم على » إعادة النظر 
فيما هو قائم تمهيدًا الكتشافه من جديد من خالل قواعد محددة 

للبحث عن الحقيقة وصواًل إلى اليقين ) ديكارت 1637 ( )3(«.
يتضح لنا مما سبق أن المناهج العلمية أكثر تطورًا من المناهج 

التقليدية ولكن لماذا تتعدد مناهج البحث العلمي ؟ ..،
الطرق  اختيار  في  مرونة  الباحث  يعطي  فهو  عيبًا  ليس  العدد   
واألساليب واألدوات البحثية التي تناسب مشكلته . أي أن كل منهج 
للبحث ال يالئم كل مشكلة ندرسها ، بل طبيعة الموضوع الذي ننوي 

بحثه هو الذي يحدد اختيارنا للمنهج المالئم)4( .
هذا  في  باختصار  سنذكرها  العلمي  للبحث  مناهج  عدة  هناك 

د. محمد علي محمد ، علم االجتماع والمنهج العلمي ، ص101 .  1
د. رجاء محمود أبو عالم ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية .  2

د. محمد علي محمد ، علم االجتماع والمنهج العلمي ، ص 143 .  3
نفس المرجع السابق ، ص 6 .  4

 ɃǕ  Ž  ɄȶȲȞȱǟ  ȳǼȪǪȱǟ  ǼȶǪȞɅ¼
 ɃǾȱǟ  ǰȾȺƫǟ  ɂȲȝ  ȳɀȲȞȱǟ  ȸȵ  ȴȲȝ
 ǧǟȿǻǕ  ǿǠȮǪǣǟ  ɂȲȝȿ  Û  ȼȞǤǪɅ
 ǿǠȶȺȭǠȵ  ȸɅɀȭ  ¬...ǦɆȅǠɆȩ  ȰǝǠȅȿȿ

Q.Macnemar
.ČĒ ȋ Û ɃɀǣȀǪȱǟ ǬǶǤȱǟ ǰȽǠȺȵ Û ǨȆǣ .ȿ ȷɀǱ



54

صبح باحثًا تنمويًا 
ف ت

كي
س

ف تعمل مع النا
كي

س
قبل العمل مع النا

س
خالل العمل مع النا

س
سائل النا

نقل ر

الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

المنهجية  إلى  خاللها  من  وللتدرج   ، بينها  المقارنة  بهدف  الفصل 
التي سنستخدمها في دراستنا التنموية وهي منهجية البحث السريع 

بالمشاركة .
استيعاب  المناهج سيساعدك على سرعة  إن اإلطالع على تلك   
المصطلحات البحثية المذكورة فيها ، والتي سنحتاجها في منهجيتنا 

التي سنشرحها في هذا الدليل ) البحث السريع بالمشاركة (  .
سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم المناهج الشائعة ، مثل المنهج 
التجريبي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي . و تطرقنا للمنهج 
المتغيرات  للقارئ  ليتضح  ولكن  سنستخدمة  الننا  ليس  التجريبي 
)العوامل( البحثية التابعة والمستقلة وكيفية التعامل معها ، ألنها 

تكون أكثر وضوحًا في المنهج التجريبي . 
القارئ  لدى  ليكون  الوصفي  للمنهج  نتطرق  سوف  أننا  كما 
معرفة بهذه المنهج والدراسات التي تجري تحته مثل دراسة الحالة 
والدراسات المسحية ، والتي يمكن أن تواجه الباحث خالل مسيرته 

البحثية .

أواًل -  المنهج التجريبي /
إلى  يهدف  الذي  البحث  تصميم  على  تطلق  التي  التسمية  هو 
اختبار عالقة العلة بالمعلول ) عالقة سببية( حتى يصل إلى اسباب 

الظاهرة)1(.

فهو   ، البحثية  العلمية  المناهج  أقوى  التجريبي  المنهج  ويعتبر 
يعطينا القدرة على التأكد من صحة أو خطأ الفرضيات ، وذلك من 
خالل دراسة العالقات السببية بشكل مباشر . هذا المنهج يعتمد على 
التحكم في جميع المتغيرات المؤثرة في الظاهرة المدروسة وتحديد 
المتغير المراد دراسته ) العلة-السبب- أو المتغير المستقل( ومتابعة 
تأثيره على المتغير الذي يتأثر به ) المعلول أو المتغير التابع ( مع 

قدرة التحكم في باقي المتغيرات وابقائها تحت السيطرة .

د.رجاء محمود أبوعالم ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ، ص225 .  1

إطار ) 3 (  المتغيرات المستقلة والتابعة  :
إن المتغيرات هي الظروف أو الخصائص التي يتعامل معها المجرب 
المستقلة هي الظروف أو  ، والمتغيرات  ، أو يتحكم فيها أو يالحظها 
الخصائص التي يعالجها المجرب في محاولته ليؤكد عالقتها بالظاهرة 
موضع المالحظة . والمتغيرات التابعة هي الظروف أو الخصائص التي 
في  غير  أو  نقل  أو  المجرب  أدخل  تتغير كلما  أو  تختفي  أو  تظهر 

المتغيرات المستقلة. 
المصدر : جون و. بست ، مناهج البحث التربوي ، ص 83 .

 ȿǕ  ǒǠɆȉɉǠǣ  ȨȲȞǪǩ  ɍ ǦȥȀȞȵ  ȴȲȞȱǟ  
 ȫǿǼǩ ȷǕ ɀȽ ȴȲȞȱǟ ǠƴǙȿ Ǡőǟǽ ȀȽǟɀȚȱǟ
 ȀȽǟɀȚȱǟȿ  ǒǠɆȉɉǟ  ȻǾȽ  ƙǣ  ȔǣȀɅ  Ǡȵ
 ɄȆȹȀȦȱǟ  ȣɀȆȲɆȦȱǟ  .  ǧǠȩɎȝ  ȸȵ
 Henri  )  ȼɅǿǠȮȹǟɀǣ  ɃȀȺȽ

 ( Poincare
 ɄȶȲȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɄȲȝǼȶƮ.ǻ.

ĔĔ ȋ Û

 ǦȚǵɎȵ  Û  ȷǠȝɀȹ  ǦȚǵɎƫǟ  ȷǕ
 ǦɆȶȲȝ  ǦȚǵɎȵȿ  ǥǻɀȎȪȵ  Ƙȡ  ǦȖɆȆǣ

.ǥǻɀȎȪȵ

. ȼȭɀȲȅ ǻǼƠ Ɣȱǟ ɄȽ ǒȀƫǟ ǦȥǠȪǭ
. ČčĒȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ



55

يًا 
مو

 تن
حثًا

 با
بح

ص
ف ت

كي
س

النا
ع 

 م
مل

تع
ف 

كي
س

النا
ع 

 م
مل

الع
ل 

قب
س

النا
ع 

 م
مل

الع
ل 

خال
س

النا
ل 

سائ
ل ر

نق

الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

فمثاُل لو كنا نريد أن نختبر فرضية تقول 
تغذية النباتات باالسمدة الكيميائية تزيد من نمو النبات

فمن خالل المنهج التجريبي سنقوم  بعمل التالي :
التحكم في كل المتغيرات المحيطة والمؤثرة في النبات  -1

حيث سنختار تربة متجانسة في مواصفاتها كما سنختار بذور 
المزروعة  النباتات  تعريض  من  وسنتمكن  واحد  وراثي  أصل  ذات 
نستطيع  كما   ) وإضاءة  ورطوبة  حرارة   ( واحدة  بيئية  لظروف 

التحكم في كمية الماء المضافة أثناء الري .
تحديد المتغير المستقل ) العلة ( والمتغير التابع ) المعلول(  -2

وهنا سيكون المتغير المستقل حسب الفرضية السابقة هي االسمدة 
الكيميائية المغذية كما أن طول النبات المتأثر بالسماد هو المتغير 

التابع .
يتم  ، مجموعة  إلى مجموعتين  التجربة  نباتات  سيتم تقسيم   -3
تترك  ومجموعة  المعاملة(،  المجموعة  )تسمى  باألسمدة  معاملتها 
العملية  هذه  وتسمى   ، الضابطة(  المجموعة  )تسمى  معاملة  بدون 
المعاملة  النباتات  ، وذلك من أجل معرفة اإلختالف بين  بالتعيين 
باألسمدة والنباتات غير المعاملة . بالطبع سيتم وضع المجموعتين 
والرطوبة  اإلضاءة  وشدة  الحرارة  درجة  من  الظروف  نفس  تحت 
، والفارق بينهما أن المجموعة  التربة  النسبية ومياه الري ونفس 
األولى سيتم معاملتها بالسماد بينما الثانية ) الضابطة - المتحكم بها 

( ستبقى بدون سماد .
المجموعتين من  النتائج ستختلف بين  أن  بدون شك سنالحظ 
النباتات  مجموعة  أن  فسنشاهد   . والضابطة(  المعاملة  النباتات) 
المعاملة أكثر طواًل  من مجموعة النباتات غير المعاملة وبذلك 

سنقبل الفرضية التي تقول
تغذية النباتات باألسمدة الكيميائية تزيد من نمو النبات

وسنصل إلى نتائج أكيدة ونتوقع أننا لو كررنا نفس التجربة 
أكثر من مرة فإننا سنحصل على نفس النتائج ومن ثم يمكن تعميمها 

على نطاقات واسعة ونحن واثقون من أنها لن تتغير .

 ɀȱȿ  )  ǧǠȵɀȲȞƫǟ  ȴȭǟȀǩ  ǻȀƭ  ȷǕ
 ȸȱ ( ǥǿɀȖǪȵ ǢɆȱǠȅǖǣ Ǧȝɀȶǲƫǟ ȬȲǩ
 ǦȥȀȞƫǟ  ȀɅɀȖǩ  ƂǙ  ȼǩǟǽ  Ǽǵ Ž ɃǻǘɅ
 ƖȞƫǟ ɀȽ Ǡȵ ǠȺȥȀȝ ǟǽǙ ɍǙ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ
 Û  ǧǠȵɀȲȞƫǟ  ȻǾȽ ȼɆȲȝ ɃɀȖȺǩ  ɃǾȱǟ
 ǦȥȀȞȵ  ȯɎǹ  ȸȵ  ɍǙ  Ȭȱǽ  ȴǪɅ  ȸȱȿ
 ȰɅȿǖǩ  Ż  ȸȵȿ  ǧǠȵɀȲȞƫǟ  ƙǣ  ǦȩɎȞȱǟ
 ȔȪȥ ȄɆȱȿ ƖȞƫǟ ȣǠȊǪȭǟȿ ƘȆȦǩȿ

. ȜǝǠȩɀȱǟ ȸȝ ǧǠȵɀȲȞȵ
 ɄȲȶȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɄȲȝ ǼȶƮ.ǻ

.ȣȀȎǪǣ ď ȋ Û

 ǦȪɅȀȕ  ƑɅȀǲǪȱǟ  ǬǶǤȱǟ  ȀȥɀɅ
 ȯǟǘȆȱǟ ɂȲȝ ǦǣǠǱɌȱ ǦɆȪȖȺȵȿ ǦɆǲȾȺȵ

: ƃǠǪȱǟ
 Ȱș Ž Ź Ȁȵɉǟ ȷǕ ɀȱ ǫǼƷ ǟǽǠȵ¼

. ¬Ý ǦɅǠȺȞǣ ǠȾɆȥ ȴȮǶǪȵ ȣȿȀș
ĒĔ ȋ ÛɃɀǣȀǪȱǟ ǬǶǤȱǟ ǰȽǠȺȵ Û ǨȆǣ .ȿ ȷɀǱ

 

.

 ǦȥȀȞƫǠǣ ɄȦǪȮǩ ɍ ǰȽǠȺȵ ƂǙ ǦǱǠƜ ȸƲ
 Ǣƶ ǠȾȺȮȱ ƑɅȀǲǪȱǟ ǰȾȺƫǟ ȸȵ ǦƟǠȺȱǟ
 ɀȽȿ ǦȥȀȞƫǟ  ȸȵ ȨȶȝǕ  ǒɄȊǣ ȁǠǪƢ ȷǕ
 ǴȑɀɅ  ɃǾȱǟ  ȴȾȦȱǟ  Ȭȱǽ  Û  ȴȾȦȱǟ
 ɃǕ  Û  ɁȀȊǤȱǟ  ȫɀȲȆȲȱ  ǦȺȖǤƫǟ  ƆǠȞƫǟ
 ȸȮƹ  ɍ  ɃǾȱǟ  ɃɀȺȞƫǟ   ǒɄȊȱǟ  Ȭȱǽ
 ȜȥǼɅ ɃǾȱǟȿ ǦɅǻǠƫǟ ǠȺȅǟɀƜ ȼȭǿǼȹ ȷǕ
 . ƾȺɆȞȵ ƾȭɀȲȅ ȬȲȆɅ ȷɉ ȌǺȊȱǟ
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 من المثال السابق يمكن أن نستخلص مميزات المنهج التجريبي 
وهي:

يمكن التحكم في كافة الظروف التي تحتاجها التجربة والتي  1 .
خطط لها الباحث .

يمكننا من اختيار العامل المستقل المراد دراسته وقياس تأثيره  2 .
على العامل التابع .

أو  الفرضيات  قبول  من  تمكننا  أكيدة  قرارات  يعطينا  3 .
رفضها.

منها  التحقق  يمكن  المنهج  هذا  من  عليها  المتحصل  النتائج  4 .
بتكرارها والوصول إلى نفس النتائج .

يعطينا أمان أكبر عند تعميم النتائج على نطاقات مشابهه . 5 .

العلوم  على  تطبيقة  صعوبة  المنهجية  هذه  على  يعاب  ولكن 
االجتماعية واإلنسانية ) جدول 7(

حتديد مجتمع البحث

اختيار عينة ممثلة 
تمع البحث عشوائياً

التعيني العشوائي
 للمجموعات

االختبار القبلي
بأخذ قياسات كمية
 للعامل التابع

االختبار القبلي
بأخذ قياسات كمية
 للعامل التابع

االختبار البعدي
بأخذ قياسات كمية
 للعامل التابع

االختبار البعدي
بأخذ قياسات كمية 
للعامل التابع

مقارنة نتائج اموعتني
التجريبية والضابطة

معاجلة املتغير املستقل
( مثالً اضافة سماد أو ...
.حسب نوع التجربة)

ظروف الضبط
( عدم اجراء أي معاجلة)

شكل )6(خطوات المنهج التجريبي .

 Ž  ƑɅȀǲǪȱǟ  ǰȾȺƫǟ  ȨɆǤȖǩ  ǢȞȎɅ
 ǢǤȆǣ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟȿ ǦɆȹǠȆȹɍǟ ȳɀȲȞȱǟ
 ǧǟƘȢǪƫǟ Ž ȴȮǶǪȱǟ ɂȲȝ ǠȺǩǿǼȪȵ ȳǼȝ

. ȰȵǠȭ ȰȮȊǣ ȷǠȆȹɍǠǣ ǦȖǤǩȀƫǟ

 Ɣȱǟ  ǦȪɅȀȖȱǟ  ɄȽ  ǦȕǠȆǤǣ  ǦǣȀǲǪȱǟ
. ɄȶȲȞȱǟ ȏȀȦȱǟ ǦǶȍ Ǡŏ ƎǪơ

 ɄȲȶȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɄȲȝ ǼȶƮ.ǻ

.Ďďđ ȋ Û

: ǦȖǣǠȒȱǟȿ ǦɆǤɅȀǲǪȱǟ ǧǠȝɀȶǲƫǟ
 ǧǠƨǠȞȵ Ƙǭǖǩ ǦȹǿǠȪȵ ǦǣȀǲǪȱǟ ȸȶȒǪǩ
 ȳǼȝ ǿǠǭǖǣ ȿǕ Û ɁȀǹǕ ǦƨǠȞȵ ǿǠǭǖǣ ǦȺɆȞȵ
 ǦȖɆȆǤȱǟ  ǦǣȀǲǪȱǟ  Žȿ  Ûă  ǠǩǠǪǣ  ǦƨǠȞƫǟ
 Ǧȝɀȶƭ  ɂȲȝ  ǻǠȶǪȝɍǟ  ȷɀȮɅ  Ǧȥɀȱǖƫǟ
 ȻǾȽȿ  Û  ǦȖǣǠȑ  Ǧȝɀȶƭȿ  ǦɆǤɅȀƟ
 Û  ȷǠȮȵɋǟ  ǿǼȪǣ  ȯǻǠȞǩ  ǧǠȝɀȶǲƫǟ
 ƘǭǖǪȱ  ǦɆǤɅȀǲǪȱǟ  ǧǠȝɀȶǲƫǟ  ȏȀȞǩȿ
 Ǧȝɀȶǲƫǟ ǠȵǕ. ǦȅǟǿǼȱǟ țɀȑɀȵ ȰȵǠȞȱǟ
 ȬȱǾȱ  ǦȑȀȞȵ  Ƙȡ  ɄȾȥ  Û  ǦȖǣǠȒȱǟ
 Ȭȱǽ  ǼȞǣ  ǧǠȚǵɎƫǟ  ǢȎȺǩȿ.ƘǭǖǪȱǟ
 ɃǕ  ȿǕ  Û  ȀȾȚɅ  ȧȀȥ  ɃǕ  ǼɅǼƠ  ɂȲȝ
 ǧǠȝɀȶǲƫǟ  Ž  ǫǼƷ  ȰɅǼȞǩ  ȿǕ  ƘɆȢǩ
 Ǧȝɀȶǲƫǟ  Ȝȵ  ȰǣǠȪƫǠǣȿ  Û  ǦɆǤɅȀǲǪȱǟ

.ǦȖǣǠȒȱǟ
 Û  ɃɀǣȀǪȱǟ  ǬǶǤȱǟ  ǰȽǠȺȵ  Û  ǨȆǣ .ȿ  ȷɀǱ

. ēČȋ
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

إطار رقم )4( مثال يتم فيه توضيح خطوات المنهج التجريبي  وعيوبه . 

لنتخيل أن لدينا نظرية تقول 
) االتكالية على اآلخرين تضعف المبادرات الذاتية ألعضاء المجتمع(

ولنفترض أن هذه النظرية موجودة منذ القدم ونحن نريد اليوم أن نتأكد من إمكانية تطبيقها في هذا الزمان 
وفي مكان محدد ) راجع خطوات البحث العلمي وخطوات المنهج التجريبي (

من أجل دراسة النظرية السابقة سنطبق خطوات منهج البحث العلمي وبالذات المنهج التجريبي وذلك كما 
يلي

سنحدد في البداية المشكلة   -1
فمثال مشكلتنا إن سكان عزلة الكسالى ) اسم افتراضي ( ال يهتمون ببنيتهم التحتية مثل المدارس والوحدات 
أو المراكز الصحية والطرق ، ويتركونها تنهار بفعل الرياح واألمطار واالستخدام السيئ بدون أن يجروا عليها 

أي أعمال صيانة ) توجد تنمية غير مستدامة (.
سنقوم بجمع معلومات عن هذا الوضع  -2

بالطبع سنقوم بجمع كل البيانات الضرورية عن المنطقة والخاصة بالبنى التحتية وتاريخ إنشائها وطريقة 
إنشائها والجهات التي أنشأتها وهل تم إشراك المجتمع في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والصيانة  وغيرها 

من المعلومات المتعلقة بمشكلة البحث من أجل وضع الفرضية .
وضع الفروض  -3

السابق حيث  للسؤال  أولية  إجابة  نضع  أن  نستطيع  لدينا  المتوفرة  والحقائق  األولية  المعلومات  من خالل 
سنفترض أن السبب في انخفاض المبادرات الذاتية في هذه العزلة هو اإلتكالية على الحكومات في اختيار المشاريع 

وتنفيذها .
تصميم البحث   -4

سنستخدم هنا المنهج التجريبي ) أحد مناهج البحث العلمية  ( وهذا المنهج يتطلب تحديد مجتمع البحث 
المراد دراسته ومن ثم تقسيم المجتمع إلى مجموعتين مجموعة تعامل بالعامل المستقل والمجموعة الثانية تترك 
بدون معاملة وتسمى المجموعة الضابطة ) من خالل عملية التعيين ( ومن ثم تطبيق المعامالت على المجموعة 
األولى وفي النهاية أخذ البيانات من كال المجموعتين وتحليلها ومعرفة النتائج ومقارنتها في كال المجموعتين 
لمعرفة تأثير العامل المستقل ، لذلك سنقوم باختيار مجتمع بحثي جديد شبيه باألول وليكن عزلة ) أ ( وعزلة 
) ب ( وهاتين العزلتين متشابهتين في تعدادهما السكاني ومناخهما وتضاريسهما ومواردهما الطبيعية كما ان 
لسكانهما نفس الموروث القيمي ) عادات وتقاليد واعراف وسلوك (، كما سننفذ فيهما نفس المشروع وليكن 
مدرسة في كل منهما بنفس المواصفات ، وعند تنفيذ التجربة سنقوم ببناء مدرسة في كل عزلة ولكن سنقوم 
في العزلة ) أ( بإشراك المجتمع في مرحلة التخطيط والتنفيذ والمتابعة حيث سيساهم المجتمع بجهود ذاتية في 
تنفيذ المدرسة ) العامل المستقل هو مشاركة الناس والعامل التابع هو صيانة المدرسة ( أما في العزلة ) ب ( 
فلن نقوم بعمل أي حراك مجتمعي بل سننفذ المدرسة بدون إشراك المجتمع في اتخاذ القرار أو المساهمة في 

تخطيط او تنفيذ او متابعة المشروع ، وسنترك المجتمع لفترة من الزمن .
جمع المعلومات واختبار الفروض   -5

سنقوم في هذه المرحلة بإعداد استمارة استبيان تحتوى على أسئلة ستقدم للمجتمع لمعرفة مدى محافظته 
على المدارس وستعبأ من خالل اللقاءات مع مجتمع البحث ) العزلتين ( بشكل كامل إذا كان صغيرًا أو من خالل 

عينة معبرة عن المجتمع ،  كما  سنقوم بزيارة المدرستين لمالحظة الفروقات .
6- تحليل المعلومات والحصول على النتائج

نتيجة لتحليل مكونات استمارات االستبيان ونتائج المالحظات والمقابالت من المؤكد إننا سنحصل على نتيجة 
مفادها أن المدرسة األولى ما زالت محافظة على طابعها األول نتيجة إلستمرار مساهمة األهالي في صيانتها  بينما 
سنجد مدرسة العزلة ) ب ( ذات نوافذ متكسرة وجدران متشققة وأبواب مخلوعة والجهد الذي يقوم به األهالي 

هو االنتظار للجهات المختصة للتدخل .
ربط وتفسير النتائج   -7

من النتائج المتحصل عليها من عملية التحليل ومن خالل ربطها مع بعضها ومعرفة العالقة بين المتغيرات  
السابقة واعتمادًا على نظريات سابقة في مجال التعاون والمشاركة يمكننا تفسير ما حدث في العزلتين ، حيث 
وبالتالي  ممتلكاتها  من  وتعتبرها جزء  المدرسة  بتملك  تحس  أصبحت   ) أ   ( العزلة  أن  بقولنا  ذلك  سنفسر 
فمن البديهي من وجهة نظرهم أن يحافظوا عليها من الدمار ويتصرفوا معها كما يتصرفوا مع منازلهم لذلك 
فاستمرارهم في المساهمة والصيانة أمر مفروغ منه لألسباب السابقة وبذلك نضمن االستمرار للمدرسة ) تنمية 

مستدامة ( .
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

في األخير سنؤكد الفرضية السابقة التي تقول 
االتكالية على مقدمي الخدمات في اختيار المشاريع وتنفيذها يؤدي إلى  انخفاض المبادرات الذاتية .

كما أن هذه الفرضيات بجانب فرضيات أخرى ستدعم النظرية السابق ذكرها وبالتالي يمكننا االعتماد على 
النظرية السابقة في تفسير فرضيات جديدة أو التنبؤ باحداث معينة أو التحكم والسيطرة في ظواهر قائمة .

لو قارنا بين التجربتين السابقتين 
 التسميد بالمواد الكيميائية 

 إشراك المجتمع في تحديد احتياجاته والمساهمة فيها 
 والتي نفذ عليهما المنهج التجريبي ) العالقة بين العلة والمعلول ( فسنجد عدة اختالفات كما هو موضح في 

الجدول التالي ، والذي يقارن بين المنهج التجريبي عند استخدامه في دراسة العلوم الطبيعية أو االجتماعية .

جدول )7( مقارنة بين المنهج التجريبي في البحوث الطبيعية والبحوث االنسانية/االجتماعية

 ǈƜǋ
ƕǆƥƑƾǄǁƐ

ƕǐƴǐƓƯ ƕƏǐƓ ǍǂƳ ƕƓƥƜƗƕǐƳƑǄƗƜƐ ƕƏǐƓ ǍǂƳ ƕƓƥƜƗ

Ƙ
ƒƧ
ǒƺ
ƙǆ
ǃƒ 
ǑƼ
 ǅ
ǂơ
ƙǃƒ

على  النباتات  ستزرع  حيث  ممكن 
لحرارة  وسنعرضها  متجانسة  أرض 
يمكننا  متساوية كما  ورطوبة وإضاءة 
وتحديد  المستقل  العامل  في  التحكم 
كمياته كما يمكننا قياس المتغير التابع 

بسهولة وبمقاييس ثابتة ) مليمتر (  

ال يمكن التحكم في المتغيرات المتعلقة 
باإلنسان ألن اإلنسان كائن له إرادة ويملك 
عقل يؤهله ألن يفكر ويستفيد من تجاربه 
العبر  منه  ويستخلص  الماضي    ويتذكر 
الحالي  سلوكة  على  يؤثر  مما  به  فيتأثر 
، كما يمكنه وضع آمال مستقبلية ويسعى 
لتحقيقها وهذا ال يتوفر في باقي الكائنات ، 
وبالتالي ال يمكننا أن نضع اإلنسان في بيئة 
أن  البيئة كما  هذه  سيقاوم  ألنه  تجريبية 
البيئة التجريبية ستمثل له عامل ثالث يؤثر 
عليه بجانب العامل المستقل والعامل التابع ، 
فلو وضعت أنت تحت تجربة فسوف تتصرف 
تصرف آخر غير التصرف الذي ستقوم به 

في الوضع العادي .
Ƨǒ
ƪƽ
ƙǃƒ

سيكون التفسير هنا واضحًا النه قائم 
على معطيات ثابتة وبامكاننا التحقق من 
باعادتها اكثر من مرة  التجربة  نتائج 
النتائج  نعمم   أن  هنا  يمكننا  ثم  ومن 

المتحصل عليها

النتائج بتفسير  أن نفسر  ال يمكننا هنا 
ألن   ، تعمم  أن  للنتائج  يمكن  وال   ، ثابت 
منطقة  في  ندرسه  الذي  اإلنساني  المجتمع 
معينة ال يوجد له شبيه في منطقة أخرى، 
مع  بتفاعله  شكل  المجتمع  هذا  أن  بسبب 
وموروثه  له خصوصيته  معينًا  نمطًا  بيئته 
المدروس  المجتمع  الثقافي . كما أن هذا 
عاش  الذي  السابق  المجتمع  مع  يتشابه  ال 
يتشابه  أن  يمكنه  وال  المنطقة،  نفس  في 
مع المجتمع القادم ، ألن المجتمعات ليست 
ثابتة وتتغير باستمرار، على عكس الكائنات 
كما  تبقى  والحيوانات  فاألشجار  األخرى 
هي في الماضي والحاضر وا لمستقبل تحمل 

نفس الغريزة التي جبلت عليها .
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 سقف فصل دراسي منهار 
يرتادونه  الطالب  مازال   ،
رغم وضعه الحالي ، لم يقم 
االهالي باي مبادرة لترميمه 
للجهات  منتظرون  وهم 

الداعمة .

االهالي  بناه  دراسي  فصل 
قرية   - منهم  ذاتية  بمبادرة 
ريمة بمديرية كحالن عفار 

، محافظة حجة



صبح باحثًا تنمويًا 
ف ت

كي

60

مثال لتوضيح أهمية المناهج اإلنسانية )تدرس المعاني المبطنة للسلوك(
مقارنة بالمنهج التجريبي )يالحظ السلوك فقط(.

تخيل أن أمامك فتاه ونحلة وحديقة من الورود ، ستالحظ أن كل من الكائنين 
سيزور الحديقة ويتنقل بين إزهارها بل أنهما مع بعض سيسلكان نفس السلوك حيث 

سيقتربان من الورود ويالمسانها .
 نالحظ أن السلوك المتشابه بينهما هو الزيارة لألزهار ، ولكن هل دوافعهما متشابهه 
، هل المعنى في كل منهما متشابه رغم تشابه السلوك ، أكيد هناك فرق ، حيث إننا 
البشري  بالسلوك  لدينا وفهمنا نحن  الراسخة  العلمية  السابقة والنظريات  بمعلوماتنا 

نستطيع تفسير العالقة بين النحلة والوردة وكذلك بين الفتاة والوردة .
 فالنحلة تسلك سلوكًا ثابتًا ال يتغير فهي زارت األزهار في الماضي و تزورها  في 
الحاضر  وستزورها في المستقبل ، هي وجميع أفراد جنسها . ألنها تسير وفق فطرة 
وسلوك جبلت عليه ، وهي بهذا السلوك تحمل معنًا واحدًا ، وهو جمع الرحيق لتخزين 

العسل ، وستظل تندفع نحو الورود حتى لو كانت معاملة بالمبيدات الحشرية .
بالمعرفة  يسمى  ما  إلى  نصل  أن  نستطيع  الطبيعية  العلوم  في  أنفسنا  نجد  لذلك 

فنحن نعرف اآلن معنًا واحدًا من سلوك النحلة وال يمكن لهذا المعنى أن يتغير .
 إذا عدنا إلى الفتاه فسنجد أن هناك أكثر من معنى يدفع الفتاه الن تسلك نفس 
السلوك )االندفاع نحو ورود الحديقة( ، فقد يكون السبب هو إحساسها المرهف بألوان 
األزهار ورائحتها أو لعلها استحضرت ذكريات قديمة ، وقد يكون السبب رغبتها في 
أخذ باقة منها لمنزلها . ونالحظ هنا أن هناك أكثر من معنى ، وهذه المعاني قد تكون 
حدثت أو ما زالت تحدث أو يتوقع أن تحدث . لذلك نجد أنفسنا في التعامل مع هذه 
اإلنسانه ال يجب أن نكتفي بمعرفة ومالحظة السلوك الخارجي فقط ونفسر الحدث على 
ضوئه ،  ولكننا يجب أن نجلس معها في مقابلة متعمقة نستطيع من خاللها أن نكسب 

ثقتها ومن ثم  سنفهم ذلك المعني المبطن لسلوكها .
، ألن اإلنسان مخلوق  الكائنات  من جديد نعود لنقول أن اإلنسان يختلف عن باقي 
له عقل وأحاسيس ومشاعر ال توجد في باقي الكائنات ، كما أنه يستطيع أن يتذكر 
الماضي ويربطه بالمستقبل ؛ وبالتالي تتكون لديه إرادة يكون قادرًا بها على أن يتخذ 
سلوك معين تجاه مؤثر معين قد يختلف عن سلوك فرد آخر عرض لنفس المؤثر ، 

وذلك بسبب اختالف إرادتيهما .
من هنا نستطيع أن نقول أن الدراسات المجتمعية تحتاج لمناهج ال تتعامل مع األرقام 
والمتوسطات كما هي ،  ولكننا نحتاج لمناهج تستطيع فهم ما هو أعمق من ذلك ، نريد 
مناهج تفهم المعاني المبطنة للسلوك البشري ، لذلك لن نحتاج إلى المنهج التجريبي 

في دراساتنا المجتمعية إال نادرًا . 
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ثانيًا :المنهج التاريخي
     

يقول رايت ملز »أنه من العسير دراسة اتجاهات األفراد أو أيه 
ظاهرة اجتماعية إذا عزلت عن سياقها التاريخي ، .وإذا درست منفصلة 

عن العصر الذي تنتمي إليه« .)1(
العلوم  في  التاريخ  دراسة  أهمية  لنا  يتضح  سبق  ما  خالل  من 
المبطنة  المعاني  تفسير  يمكن  فبواسطته   ، واإلنسانية  االجتماعية 

لسلوك األفراد .
ودراسة التاريخ تحتاج إلى منهج يضمن لها الحصول على المعلومات 
التاريخية بشكل سليم ، بعيدًا عن التحيز أو تتبع مصادر تاريخية 
غير صحيحة ، والمؤرخ ال يقف عند حدود وصف الحوادث الماضية 
وتنسيقها بل يهدف إلى ما هو أعمق من ذلك ، فهو يسعى إلى فهم 

العالقة بين األحداث التاريخية للوصول إلى تفسيرها وتعليلها .
يعتمد المؤرخ في هذا المنهج على المصادر األولية مثل األشخاص 
الذين شاهدوا الواقعة ، أو آثار الواقعة نفسها ، أو المصادر الثانوية 
التي تحكي عن الواقعة بشكل غير مباشر ، كأن ينقل شخص عن 

شخص .
نالحظ عدم امكانية استخدام المنهج التجريبي في دراسة التاريخ 
بنفس  االحداث  نفس  تكرار  على  مقدرتنا  عدم  وهو  بسيط  لسبب 

األشخاص .
التاريخي للقرية« وهي من أدوات  أداة تسمى »التسلسل  توجد 
األداة  هذه  تستخدم   ،  PRA بالمشاركة  السريع  البحث  منهجية 
الماضية ) متغيرات  القرية ومعرفة عالقة األحداث  لدراسة تاريخ 
زمانية( على سير األحداث الحالية ، سيتم التطرق لهذه األداة في 

الباب الرابع من هذا الدليل .

ثالثًا : المنهج الوصفي / 
فعاًل  توجد  الظاهرة كما  دراسة  على  يعتمد  الوصفي  »المنهج 
بالواقع ، كما يهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ، ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا 
الظاهرة  الكيفي  التعبير  يصف  بحيث   ، كميًا  تعبيرًا  (أو  )نوعيًا 
بحيث  رقميًا  وصفًا  فيعطي  الكمي  التعبير  أما  خصائصها،  ويوضح 
يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ، ودرجة ارتباطها مع الظواهر 
المختلفة األخرى . وقد ارتبط المنهج الوصفي منذ نشأته بدراسة 
األسلوب  هذا  زال  وما   ، اإلنسانية  بالمجاالت  المتعلقة  المشكالت 
األكثر استخدامًا كونه األسلوب الوحيد الممكن لدراسة الكثير من 
المشكالت اإلنسانية ، وذلك لصعوبة إستخدام بعض مناهج البحث 
األخرى في المجاالت اإلنسانية كالمنهج التجريبي لعوامل لها عالقة 

د.محمد علي محمد ، علم االجتماع والمنهج العلمي  ، ص 265 .  1

 ǯǠǪȺȭ  ɍǙ  ǦȶȾȥ  ȸȮƹ  ɍ  ȀȑǠƩǟ  )
ǬɆƧ ǨȭƘǣ      ( ɄȑǠȶȲȱ
K. Birket Smith 

 Û  ɄȶȲȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ  țǠȶǪǱɍǟ  ȴȲȝ Û  ǼȶƮ ɄȲȝ ǼȶƮ.ǻ
čĐē ȋ

 

: ǠɆȥǟȀȡɀȺǭɋǟ¼
 ȤȍɀȱǠǣ  ȴǪȾɅ  ǬǶǤȱǟ  ȸȵ  țɀȹ  ɀȽ

. Ǡȵ ǦɆȥǠȪǭ ǦǞɆǤȱ ȨȶȞǪƫǟ ɄȲɆȎȦǪȱǟ
 ǦɆȶȮȱǟ  ǫɀǶǤȱǟ  ǧǠɆȅǠȅǕ  Û  ȓǠɆƪǟ  ǼȶƮ  ǼǱǠȵ.ǻ

ČĔĒ ȋ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȳɀȲȞȱǟ Ž ǦɆȝɀȺȱǟȿ

 

 ǧǟȁǠƱɌȱ  ȴɆȩ  Ȱǲȅ  ǸɅǿǠǪȱǟ  ȷǙ
 ǦȶǝǠȩ  ǻȀƭ  ȄɆȱ  ȼȹǙ  Û  ǦɅȀȊǤȱǟ
 ȼȺȮȱȿ  Û  ƾɆȺȵȁ  ƾǤɆǩȀǩ  ǦǤǩȀȵ  ǫǟǼǵɉǠǣ
 ƙǣ  ǧǠȩɎȞȲȱ  ȰȵǠȮǪȵ  ɄȪɆȪǵ  ǡǠȆǵ
 Û ǧǠȩȿɉǟȿ Û ǫǟǼǵɉǟȿ Û ȋǠǺȉɉǟ
 ȴȾȦǪȱ ǸɅǿǠǪȱǟ ȳǼǺǪȆȹ ǠȺȹǙ . ȸȭǠȵɉǟȿ
 ɂȲȝ ȀȑǠƩǟ ȴȾȦȹ ȷǕ ȯȿǠǶȺȱȿ ɄȑǠƫǟ

. ȼǩǟǿɀȖǩȿ ɄȑǠƫǟ ǫǟǼǵǕ ǒɀȑ
ČđĐ ȋ Û ɃɀǣȀǪȱǟ ǬǶǤȱǟ ǰȽǠȺȵ Û ǨȆǣ .ȿ ȷɀǱ
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

بصعوبة ضبط متغيرات الدراسة«)1( .
كما  توضيحها  يمكن  الوصفية  الدراسات  من  أنواع  عدة  هناك 

يلي:

1- الدراسات املسحية
هي منهجية بحثية ميدانية تسعى لجمع كم واسع من المعلومات 
معينة  ظاهرة  حول  الناس  ومواقف  واتجاهات  سلوك  عن  الكمية 
االبحاث  من  مزيد  عمل  أو  القرارات  اتخاذ  في  منها  لالستفادة 
والمشاهدة  المقابلة  فيها  ويستخدم  )التجريبية(،  اإلمبيريقية 

واستمارات االستبيان .
نتائج المسوحات األولية تساعد الباحثين على وضع فرضيات ثم 
اختبارها من جديد بواسطة أي منهجية مناسبة وقد تستخدم نفس 

المنهجية مرة أخرى .
والمسوحات نوعان ، مسوحات شاملة مثل التعداد السكاني والذي 
إلى  المسوحات  تميل  ما  وغالبًا   ، البحث  مجتمع  كامل  يستهدف 
والمال  الجهد  لتوفير  البحث  مجتمع  عن  معبرة  عينات  استخدام 

والوقت ، وتسمى مسوحات العينة .
المدرسي  المسح  مثل  المسحية  للدراسات  مجاالت  عدة  وتوجد 
العام والمسح  الرأي  االجتماعي ودراسة  الوظيفي والمسح  والمسح 

االقتصادي والمسح الثقافي .

2- دراسة احلالة 
سلوكنا  أن  أي   ، حاضرنا  على  أثر  لماضينا  أن  شك  بدون 
واتجاهاتنا ومشاعرنا ليست وليدة التفاعل الحالي ، ولكنها متأثرة 
بتراكم ماضينا وما عشناه من مآسي واحزان أو أفراح ونجاحات. 
الفعل  ردة  في  بمفرده  المسبب  هو  اللحظي  المؤثر  فليس  لذلك 
اكتسبته  ما  إليه  مضافًا  الشخص  له  يتعرض  الذي  المؤثر  ولكن 
الحالة سابقًا هو السبب في تحديد نوع وحجم ردة الفعل .ولعلك 
سمعت بالمثل الذي يقول »القشة التي قصمت ظهر البعير« فالقشة 
إلى  المؤدية  األسباب  من  جزء  ولكنها  السبب  هي  بمفردها  ليست 

حدوث األثر ، وهذا ما تعطينا إياه منهجية دراسة الحالة .
من  كمية  معلومات  تعطينا  العلمية  المناهج  أغلب  أن  نالحظ 
الميدان وبالذات عن السلوك الذي يحدث حاليًا ، وبعضها يستطيع أن 
يعطينا معلومات كمية وإلى حٍد ما نوعية مثل المسوحات ، بينما 
تعتبر المناهج الكيفية وبالذات مناهج البحث االنسانية أكثر قدرة 
واالنفعاالت  والمشاعر  الدوافع   ( النوعية  المعلومات  على مالحظة 

المؤثرة على السلوك(.
 تأتي دراسة الحالة لتكون أكثر قدرة ووضوحًا في حصولها على 
ماجد محمد الخياط ، أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم االجتماعية، ص 135.  1

 ɂȲȝ  ɃɀȖȺǩ  Ȥȩǟɀƫǟ  ȷǕ  ȃǠȺȱǟ  Ǽƶ
 ǠƬ ȷɀǤɆǲǪȆɅȿ Ǡŏ ȷȿȀǭǖǪɅ ȴŒɉ Û ƗȞȵ
 ȷɀȶȮƷȿ Û ɁȀǹǕ Ȥȩǟɀƞ ǠŒɀȖǣȀɅȿ Û
 ȴőǟȀȭǟǽ  ȃǠȅǕ  ɂȲȝ  ǠŒȿȀȆȦɅȿ  ǠȾɆȲȝ
 Ǡƞǿȿ  źǟǽ  ȼȹǖǣ  ƖȞƫǟ  ȴȆǪɅ  ǟǾȮȽȿ.

. ɃǻǠȪǪȝǟ
 Û  ɄȶȲȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ  țǠȶǪǱɍǟ  ȴȲȝ  Û  ǼȶƮ  ɄȲȝ  ǼȶƮ.ǻ

. ĐċČ ȋ

ɄǱɀȱɀȮɅɍǟ ǬǶǤȱǟ¼
 ȼǣ  ǼȎȪɅ  ǴȲȖȎȵ  ɄȽ  ǠɆǱɀȱɀȮɅɍǟ
 ǦɅɀȒȞȱǟ ǧǠȺǝǠȮȱǟ ǥǠɆǵ ǡɀȲȅǕ Ǧȅǟǿǻ
 ƖȞǩ  ǦɅȀȊǤȱǟ  ǠɆǱɀȱɀȮɅɍǟȿ  .  ǦǞɆǤȱǟ  Ž
 ǦǞɆǤȱǟȿ  ȷǠȆȹɋǟ  ƙǣ  ǦȩɎȞȱǟ  ȰɆȲǶǪǣ
 ȓǠƴǖǣ  ǦɆǱɀȱɀȮɅɍǟ  ǦȅǟǿǼȱǟ  ȴǪőȿ  Û
 ȯɀȎƩǟ ƂǙ ǦǞɆǤȱǟȿ ȷǠȆȹɋǟ ƙǣ ȰȝǠȦǪȱǟ
 Ȝȵ ǧǠȝǠȶƨǟ ȨȥǟɀǪȱ ȰȵǠȭ Ȥȍȿ ɂȲȝ

¬. ǦɆȲǶƫǟ ǦɆȪɅȂɆȦȱǟ ǦǞɆǤȱǟ
 Û  ɄȶȲȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ  țǠȶǪǱɍǟ  ȴȲȝ  Û  ǼȶƮ  ɄȲȝ  ǼȶƮ.ǻ

. ĎĎď ȋ

: ǼɅȿȀȥ ȯɀȪɅ
 ǼɆȲƨǟ  ȰǤǱ  ȼǤȊɅ  ɃȀȊǤȱǟ  ȰȪȞȱǟ  ȷǙ¼
 ȼȺȵ ɄȦǪƸ ǬɆǵ Ü ǦɆǤȖȪȱǟ ȻǠɆƫǟ Ž ȴǝǠȞȱǟ
 ȀȾȚɅ ɍȿ Û ȻǿǠȊȝǕ ǦȞȆǩ ǒǠƫǟ ǴȖȅ ǨƠ
 ȷǕ ǟǾȽ ƖȞȵȿ Û ąǼǵǟȿ ąȀȊȝ Ɂɀȅ ȷǠɆȞȲȱ
 ǿȀȪǩ Ɣȱǟ ɄȽ ȰȪȞȱǟ ȸȵ ǦɆȦǪǺƫǟ ǒǟȂǱɉǟ
 ȸȵ  ȀȽǠȚȱǟ  ǒȂƨǟ  ǠȵǕ  Û  ȷǠȆȹɋǟ  ȫɀȲȅ
 ȷǠȆȹɋǟ  ȯȿǠƷ  ȜȩȀǣ  Ɂɀȅ  ȄɆȲȥ  ȰȪȞȱǟ

. ¬ȸȕǠǤȱǟ ȼȲȪȝ ȼǣ ɄȖȢɅ ȷǕ
. Ččē ȋ Û ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱǟ ǃǟǼǤȝ
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

المعلومات النوعية ألنها تدرس حالة واحدة بداية من حاضرها حتى  
ماضيها ولفترة طويلة وبعمق كبير . وهي ال تدرس جزءًا محدودًا 
في الحالة ولكنها تدرس الحالة بشكل كامل ، وهذا يجعلها أكثر 
شمولية من المناهج األخرى التي تركز فقط على جانب واحد من 

جوانب الوحدة االجتماعية موضع الدراسة . 
له  توفره  للباحث عمق أكبر مما  الحالة  دراسة  توفر  وبذلك 
باقي المناهج ، والحالة ليست بالضرورة أن تكون فردًا من المجتمع 
بل يمكن أن تكون مجموعة من مجموعات المجتمع أو تنظيمًا بين  

عدة تنظيمات أو مجتمعًا من بين عدة مجتمعات .  

 البحث االنثروبولوجي  ) اإلنساني ( 
لفهم أدق للبحوث األنثروبولوجية) اإلنسانية( يمكن أن نسمع ما 

قاله مالينوفسكي في مقدمة احدى دراساته االجتماعية 
والتصرفات  األفعال  إلى  ينظر  أن  عليه  االنثروبولوجي  إن   «
الملموسة التي تصدر عن األشخاص ، ثم يستخلص من هذه الوقائع 
استنتاجاته ، وهو لكي يصل إلى هذا الهدف يتعين عليه أن يدرس 
ويصف كل األفعال والتصرفات ال أن يقتصر في بحثه على األفعال 
يدون  أن  أيضًا  الباحث  ، وعلى  مألوفة  له غريبة وغير  تبدو  التي 
كل مالحظاته ، وأن ينصت تمامًا لكل ما يقوله الناس ويبحث عن 
شواهد تكشف له عن القواعد الموجهه للسلوك أكثر من محاولة 
فهم المشاعر الفردية . ومن خالل هذه الطريقة نستطيع أن نقف 

على نظرة الناس إلى العالم .وان نفهمها «)1(.
يلخص  أن  السابق  كالمه  خالل  من  مالينوفسكي  استطاع  لقد 
أهم نقاط المنهج االنثروبولوجي ، فنالحظ أن على الباحث في هذا 
المجال أن ينفذ إلى أعماق الظواهر أو المواقف التي يقوم بدراستها 
بداًل من الجوانب السطحية العابرة التي قد ال تكون ذات داللة حقيقية 
، واألداة المناسبة للباحث للوصول إلى هذا العمق هي أداة المالحظة 
بالمشاركة والتي يالحظ فيها الباحث الناس من خالل مشاركته 

لهم في حياتهم ، ويسمى مثل هذا البحث بالبحث الحقلي .
فمن خالل اختيار الطرق المناسبة للدخول للمجتمع ، ثم التعمق 
المتعمقة،  المقابالت  وإجراء   ، الناس  بمشاركة  المالحظة  في 
والجلوس مع الناس لفترات طويلة ، وممارسة حياتهم ، والوصول 
إلى درجة القدرة على معرفة وفهم كيف يفكرون ، نستطيع عندها 
أن نعرف المعاني المخفية، والدوافع والرغبات والمشاعر المستترة 

والمبطنة لسلوكهم ، والتي تعمل على توجيهه لتحقيق أهدافهم .
إن التعمق بهذا الشكل يسمى بفهم الظواهر ، وبالذات ذلك الفهم 
الداخلي لتصرفات وسلوك الناس . وهذا ما يميز العلوم االجتماعية 

عن العلوم الطبيعية والتي تكتفي بالمعرفة الخارجية للظواهر .
من خالل ما سبق نجد أن الباحث االجتماعي يلعب دورًا هامًا في 
عملية جمع المعلومات فالباحث في المناهج النوعية هو أداة البحث ، 

د.محمد علي محمد ، علم االجتماع والمنهج العلمي ، ص 304 .  1

 ȫǿǼɅ  ȷǕ  ɄȝǠȶǪǱɍǟ  ǬǵǠǤȱǟ  ɂȲȝ
 ȸȝ  ǿǼȎɅ  ɃǾȱǟ  ȫɀȲȆȱǟ  ƆǠȞȵ
 Û  ǬǶǤȱǟ  ȴƬȿǠȺǪɅ  ȸɅǾȱǟ  ȋǠǺȉɉǟ
 ȋǠǺȉɉǟ  ȫɀȲȅ  ȀȆȦɅ  ȷǕ  ȼɆȲȝȿ
 Ɣȱǟ  ƆǠȞȶȲȱ  ƾȪȥȿ  ȴȾȚǵɎɅ  ȸɅǾȱǟ

. ǦɆȵɀɆȱǟ ȴőǠɆǵ Ž ǻɀȆǩ
  ɄȶȲȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɄȲȝ ǼȶƮ.ǻ

ďđċ ȋ Û

 ȃǠȅǟ  ɂȲȝ  ǢȆǶȥ  ȀȮȦȹ  ɍ  ǠȺȹǙ
 Û ǧɎȮȊƫǟ Ȱǵ ɂȲȝ ǥǿǼȪȱǟȿ ǡǠȆƩǟ
 ǼȍǠȪȵȿ ǧǠǤȡǿȿ ǦǱȂȵǟȿ ȀȝǠȊȵ ǠȺɅǼȲȥ
 ȸȵ  ȰȵǠȮǪȵ  ǒȂǱ  ɄȽȿ  ǠȹƘȮȦǩ  ȷɀȲǩ

. ǠȺǩǟȿǾȱ ǠȺȭǟǿǻǟ
 Û  ɄȶȲȞȱǟ  ǰȾȺƫǟȿ  țǠȶǪǱɍǟ  ȴȲȝ  Û  ǼȶƮ  ɄȲȝ  ǼȶƮ.ǻ

ďĔď ȋ
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الفصل الثاني: المناهج البحثية العلمية في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

وبالتالي كلما كان الباحث يملك مهارات عالية في إجراء  
قدرة  لديه  المتعمقة كلما كان  والمقابالت  المالحظات 
على التحليل العميق للبيانات، والوصف الدقيق والتشخيص 
نتيجة  ستكون  وبالتالي   ، واالتجاهات  للمواقف  الصحيح 
البحث قوية وصادقة ، وسيتمكن من الوصول إلى المعاني 

والدوافع التي تتحكم في سلوك الناس .

ماذا نعين باملعاني املبطنة  للسلوك /
لو زرت منطقة ما ووجدت ا لناس يقابلونك مقابلة 
 ) خارجي  سلوك   ( وجوههم  على  العبوس  ورأيت  جافة 
فستعرف أنهم غاضبون منك لسبب ما ، قد يكون بسبب 
وقت  في  جئتهم  ألنك  أو  وصولك  قبل  أطلقت  شائعة 
غير مناسب أو ألنك اخترقت عادة من عاداتهم دون أن 
( من خالل  العبوس   ( أنت عرفت سلوكهم  إذًا   ، تعرف 
المبطن  المعني  عرفت  هل  ولكن   ، المباشرة  المالحظة 
لهذا السلوك ، والدوافع والمشاعر التي جعلتهم يتوجهون 
نحو هذا السلوك ؟ ... من أجل أن تعرف المعني المبطن 
لهذا السلوك تحتاج ألن تعيش معهم وتجري العديد من 
تفكر  حتى  كثب  عن  حياتهم  وتالحظ  معهم  المقابالت 
كما يفكرون ، وعندها تستطيع أن تفهم المعاني المنطوية 
خلف سلوكهم ، وهذا ما سيعطيك عمق أكبر لتحليل 
الظواهر في المجتمع ومعرفة العالقات فيما بينها ، ومن 

ثم التحكم أو التنبؤ بها الحقا .
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الفصل الرابع: مقدمة في منهجية البحث السريع بالمشاركة

مع  مقابلة   بتنفيذ  يقوم  باحث   
يستخدم   ، مزرعية  اسرة  رب 
السريع  البحث  ادوات  احدى  الباحث 
بالمشاركة ) اداة مساعدة ( وذلك 
لتحديد مصادر دخل االسرة وأوجه 
ينفذ  الباحث  أن  يالحظ   ، أنفاقها 
االداة المرئية باستخدام مواد محلية 
) احجار ، تراب ( في جلسة شعبية 
التحليل  عملية  يوثق  أن  ينسى  ولم 
فليب   ( قالب  ورق  على  والنتائج 

تشارت ( .
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الفصل الرابع: مقدمة في منهجية البحث السريع بالمشاركة

رابعًا :منهجية البحث السريع بالمشاركة  
عن  نتحدث  ال  فإننا   )PRA(المنهجية هذه  عن  نتحدث  عندما 
منهجية بحثية منفصلة عن المناهج البحثية السابقة ، فهذه المنهجية 
جاءت وليدة لمناهج البحث السابقة وبالذات تلك التي تهتم بدراسة 
 ،  ) ) سسيولوجيا  المجتمعات  أو   ) االنثروبولوجيا   ( االنسان  علم 
الناس  لسلوك  المبطنة  المعاني  بدراسة  تهتم  نوعية  منهجية  وهي 

أكثر من أهتمامها بالسلوك الظاهري لهم .
تستخدم هذه المنهجية في تنفيذ دراسات تقييم أوضاع المجتمع 
من  المجتمع  وضع  تقييم  يتم  حيث   ، احتياجاته  أولويات  وتحديد 

حيث تقييم التالي :
العيون  المياه  و  والمراعي  الصخور  مثل  الطبيعية•   مواردة 

والغيول،....   
وكذلك موارده االقتصادية•  كالزراعة والصناعات الصغيرة 

والكبيرة و الحرف و...... ، 
واألعراف  والتقاليد  العادات  مثل  االجتماعية•   موارده  وأيضًا 

 .....
إضافة إلى موارده البشرية•  ، وهي البشر وما لديهم من خبرات 

سواء مكتسبة من خارج المنطقة أو متوارثه عبر ا الجيال ،
والوحدات  المدارس  مثل  التحتية•   وبناها  الخدمات  وأخيرًا   

والمراكز الصحية والمنشآت المائية المتعددة .... 
تمتد عملية التقييم لتشمل عملية تحليل تلك الموارد الستنتاج 
نقاط القوة في تلك الموارد ، والتي تزيد من امكانية االستفادة منها 
أو نقاط الضعف التي تجعلها غير مفيدة . وتحتاج مثل هذه العملية 
من الباحث أن ييسر للمجتمع اكتشاف موارد كانت مستترة عنه ،  
أو ال يعرف بقيمتها . يقوم الباحث أيضًا  بتفعيل المجتمع الستثمار 

نقاط القوة في موارده .
كما تساعد هذه المنهجية على تحديد احتياجات المجتمع التنموية 
وبالذات اولوياته الهامة ) مدارس ، تدريب ، مدخالت زراعية ،صحة ، 

....(  بشكل منطقي وبعيد عن المبالغات . 
مما سبق يتضح لنا أننا أمام منهجية بحثية تعلمية ثنائية االتجاه 

بين الباحث والمبحوثين وليست منهجية بحثية فقط .
تمتاز هذه المنهجية بأن المجتمع شريك أساسي فيها بداية من 
جمع البيانات ومرورًا بتحليلها حتى الوصول إلى النتائج واستخراج 
االستنتاجات )تفسير المعلومات( ، على عكس المناهج المسحية او 
التجريبية أو التاريخية والتي يكون فيها المجتمع مقدم للمعلومات 

فقط .

 ȷȀȪȱǟ  ǧǠȺɆȹǠƣ  ȸȵ  ƆǠǮȱǟ  ȤȎȺȱǟ  Ž
 ǦǤȱǠȖȵ  ǧǠǶɆȎȱǟ  ǨȱǠȞǩ  ȸɅȀȊȞȱǟ
 țǠǤǩǟ ƂǙ ǦɆȝǟǻȿ ǦɆȵǠȺȱǟ ȷǟǼȲǤȱǟ ȏɀȾȺǣ
 ȨɆȪǶǪȱ ı ǠȾɅǕǿ ǢȆǵ ı ǼɅǼǱ ǡɀȲȅǕ
 ƾȥǼȽ ȼɆȺɆȝ ǢȎȹ ȷǠȆȹɋǟ ȜȒɅ Û ǦɆȶȺǪȱǟ
 ǨȺǤǩ Ǽȩȿ Ûă ǠȞȵ ȷǓ Ž ǦɆȶȺǪȲȱ ǦȲɆȅȿȿ
 ǨȪȲȕǕȿ  ǡɀȲȅɉǟ  ǟǾȽ  ǥǼǶǪƫǟ  ȴȵɉǟ

. ¬ǦɅȀȊǤȱǟ ǦɆȶȺǪȱǟ¼ ǦɆȶȆǩ ȼɆȲȝ
 ǦɆȶȺǪȲȱ  ɄȵɎȅɍǟ  ǿɀȚȺƫǟ  ı  ƆǠȞȱǟ  ǼɆǲƫǟǼǤȝ  ǦȵǠȅǕ

Ĕȋ Û  ǦɅȀȊǤȱǟ

 Max  ȷȿƎɆȅ  ȄȭǠȵ  ȣȀȞɅ
 ȼȱ  ǒɄȉ  ɃǕ¼  ȼȹǖǣ  ǻǿɀƫǟ  Sipron
 ȷǕ  ǠȵǙ  ɀȽȿ  Û  ȼȵǟǼǺǪȅǟ  ȸȮƹȿ   ǦȶɆȩ
 ǢȲȖǪɅȿ  Û  ǳǠǪȵ  Ƙȡ  ȿǕ  ƾǵǠǪȵ  ȷɀȮɅ
 ȜɆȖǪȆɅȿ  Û  ƾǵǠǪȵ  ȼȲȞƨ  ǼȾƨǟ  ȐȞǣ
 ȸȮƹ ǥǟǻǕ ȼȲȞƶȿ ȼȺȵ ǼɆȦǪȆɅ ȷǕ ȷǠȆȹɋǟ
 țǠǤȉɋ  ȿǕ  ǦȦɆșȿ  ǦɅǻǖǪȱ  ǠȾȵǟǼǺǪȅǟ

. ¬ǦȲȮȊȵ ȰƩ ȿǕ ǦǱǠǵ
 Û  ǳȀƫǟȿ  ǢƩǠǣ  ǥǿǟǻɋǟ  Û  ȀȎȺȱǟ  ɀǣǕ  ǼȶƮ  ǨǵǼȵ.ǻ

.  čĒ.ȋ

 Human  ǦɅȀȊǤȱǟ  ǻǿǟɀƫǟ
 Resources

 ɄȝɀȺȱǟȿ  ɄȶȮȱǟ  țɀȶǲƫǟ  ɄȽ
 ǯǠǪȹɋ  ȀȥɀǪƫǟ  ɃȀȊǤȱǟ  ǼȾǲȲȱ
 ǥɀȪȱǟ  ɄȽȿ.  ǧǠȵǼƪǟȿ  ȜȲȆȱǟ
 . ȀȊǤȲȱ ǦɆȲȪȞȱǟ ǥɀȪȱǟȿ ǦɅǼȆƨǟ

. ďċ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ
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الفصل الرابع: مقدمة في منهجية البحث السريع بالمشاركة

بواسطة  المعلومات  جمع  يتم  سابقًا  المذكورة  المناهج  ففي   
أفراد ) جامعي بيانات وليسوا باحثين ( ، يقومون بتعبئة استمارات 
محددة من خالل لقائاتهم مع الناس، هذه االستمارات تنتقل الحقًا 
النتائج  باستخراج  يقومون  والذين  التحليل  بعملية  مختصين  إلى 
منها ثم تعاد للباحث الذي يقوم بتفسيرها حسب النظريات المسبقة 
لديه ، ما سبق يصنع فجوة بين الواقع والبيانات المجموعة وفجوة 

أخرى فيما بين البيانات المجموعة ونتائج التحليل .
الوضع يختلف في منهجية البحث السريع بالمشاركة ، حيث يتم 
جمع المعلومات هنا بواسطة فريق بحثي ذو خلفيات فنية متنوعة 
) حسب المعلومات المطلوبة من الدراسة ( . يقوم الفريق البحثي 
بجمع البيانات من خالل مقابالت متعمقة مع األفراد لسبر أغوارهم 
بهدف معرفة المعاني المبطنة لسلوكهم ) هذا ال يحدث في المنهج 
التجريبي والمنهج المسحي واللذان يعتمدان على استمارات االستبيان(، 
ومن خالل المشاهدات بالمشاركة والتي يشارك المجتمع فيها من 

أجل الحصول على تفسير حقيقي لسلوك االفراد المبحوثين . 
كما تستخدم في هذه المنهجية أدوات بحثية منظورة )مرئية(،مثل 
الرسومات والخرائط والتدرجات ، والتي يشارك المجتمع في رسمها 
وتعديلها . هذه االدوات المنظورة  تعتبرادوات مساعدة أثناء إجراء 
الباحث  يستطيع  حيث   ، األمية  المجتمعات  مع  وبالذات  المقابالت 
في  أيضًا  ذهنه  وفي  أذهانهم  في  يدور  ما  كل  عكس  خاللها  من 
خرائط ورسومات مرئية أمام الجميع ، فتعتبر بذلك رسالة واضحة 
الجميع من  يتمكن  . وبذلك  الموجودين  يقرأها كل  أن  يستطيع 
تحليلها واستنتاج المعلومات منها وعمل ربط بين مكوناتها للحصول 

على تفسيرات منطقية لنتائجها ومعرف العالقة فيما بينها . 
لذلك تعرف هذه المنهجية على أنها وسيلة مكثفة للتعلم ، وهي 
التخصصات  متعدد  فريق  بتنفيذها  ويقوم  كاماًل  تحديدًا  محددة 

يشتمل على أعضاء المجتمع )1(.
المشاهدة  هما  رئيسيتين  أداتين  على  المنهجية  هذه  تعتمد 
هنا  المشاهدة  فإن  نوعية وليست كمية  والمقابلة، وألنها منهجية 
تعتمد على مشاركة الباحث للناس ) مالحظة بالمشاركة ( . كما 
أن المقابلة ال تكون رسمية ، بل تكون شبه رسمية ، أي ال تعتمد على 
أسئلة مقننة بل تعتمد على عناوين عامة يسأل عنها الباحث . كما 
أنه يطور مواضيع بحثه حسب تفاعل األشخاص الذين تجرى معهم 
المقابلة . ومن أهم مميزات هذه المنهجية أنها تستند عند المقابلة 
أو المشاهدة على أدوات منظورة ) مرئية ( كالتدرجات والرسومات 
، وهي أدوات تساعد على اشراك الناس بشكل فعال في عملية جمع 
في  كبير  بشكل  الحقًا  األدوات  لهذه  سنتطرق   . البيانات  وتحليل 

الباب الرابع من هذا الدليل.

السريع  البحث  دليل  م.جريدي،  هيذر  و  تايس  يوكيم  عن  بتصرف  نقل  التعريف  هذا   1
بالمشاركة لتنمية المجتمع 1993 ، ترجمة محمد حشمت حسين .

 Ɣȱǟ ǦɆȶȺǪȱǟ ȔȖǹ ȸȵ ȸȶȡȀȱǟ ɂȲȝ
 ȸɅȀȊȞȱǟ ȷȀȪȱǟ ȤȎǪȺȵ ǾȺȵ ǧǼȶǪȝǙ
 ȼȹǚȥ  Û  ǦɆȵɎȅɋǟ  ǿǠȖȩɉǟ  ȤȲǪƯ  Ž
 ǿǠȖȩǕ  Ž  ǠȾǲǝǠǪȹ  ǦɅǻȿǼƮ  ȘǵɎɅ
 .  ɁȀǹǕ  ǿǠȖȩǕ  Ž  ǠȾȩǠȦǹǙȿ  ǦȺɆȞȵ
 Ɣȱǟ ǦȲǝǠȖȱǟ ȠȱǠǤƫǟ ȴǲǵ ǻǠɅǻȁǙ ȴȡǿȿ
 ǢȲȡǕ ȯǟȂǩ Ǡȵ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ɂȲȝ ǨȪȦȹǕ
 ǼȞǣ  ȔǺǪǩ  Ɓȿ  ǠŒǠȮȵ  ǳȿǟȀǩ  ǠȺȹǟǼȲǣ
 ǢǤȆȱǟ ȜǱȀɅȿ . ǦɆȵǠȺȱǟ ȷǟǼȲǤȱǟ ǦǤǪȝ
 ȓǠƴǕ  ɂȲȝ  ǠȹǻǠȶǪȝǙ  ƂǙ  Ȭȱǽ  Ž
 (  ǦɆǣȀȡ  ȿǕ  ǦɆȩȀȉ  )  ǦɆȶȺǪȲȱ  ǥȂȽǠǱ
 ȯȿǠǵȿ Û ǦɆȲȍɉǟ ǠŒǟǼȲǣ Ž ǨǶȲȍ
 ǟɀȆȹȿ ǠȹǻɎǣ Ž ǠȾǹǠȆȺǪȅǙ ȷɀȪǤȖƫǟ
 ȸȝ Ǡŏ ȤȲǪƳ Ɣȱǟ ǠȺǪɆȍɀȎǹ ǠȺȱ ȷǕ
 ɃǾȱǟ  ȧɀȦǪȱǟ  Ȃǲȝ  Ż  ȸȵȿ  Û  ǠȹƘȡ
. ǠȹǼȺȝ ȼȆȦȹ ǥǻǠȝǙ ȸȝ ȫǠȺȽ ȨȪƠ

 ǦɆȶȺǪȲȱ  ɄȵɎȅɍǟ  ǿɀȚȺƫǟ  ı  ƆǠȞȱǟ  ǼɆǲƫǟǼǤȝ  ǦȵǠȅǕ

 ē ȋ ǦɅȀȊǤȱǟ

 ƙɆȺȞƫǟ ǒǠǣȀȢȱǟ ȁƎȵǠȊǩ ǧȀǣȿǿ ɀȝǼɅ
 Ɣȱǟ  ȧȀȖȱǟ  ȰɆȲƠ  ƂǙ  ǦɆȦɅȀȱǟ  ǦɆȶȺǪȱǠǣ
 ȷȿȀȞȊɅȿ  ȷȿȀȮȦɅȿ  Ǡŏ  ȷɀȶȲȞǪɅ
 ȸȮƹ  ȤɆȭ  ǟɀȺɆǤǪɅ  ȷǕȿ  Û  ȷɀȥȀȎǪɅȿ
 ǦȍǠǹ Û ăǒɀȅ ȰȩǕ ǿɀȵɉǟ ȰȞƨ ǟǾȽ ƘɆȢǩ
 ƙǣ  ȸȵ  ƾȹǠȵȀǵ  ǼȉǕ  ȴȽ  ȸƫ  ǦǤȆȺȱǠǣ

. ǒǟȀȪȦȱǟ ƙɆȦɅȀȱǟ
. ȰǝǟȿǕ Ȁǹǟȿɉǟ ȰȞǱ Û ȁƎȵǠȊǩ ǧȀǣȿǿ
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الفصل الرابع: مقدمة في منهجية البحث السريع بالمشاركة

ملاذا اشراك اجملتمع / 
كان يعتقد خالل الخمسينات من القرن العشرين أن الشعوب تحتاج 
إلى التقنية الحديثة من أجل تطويرها وإنمائها ولمواجهة الفقر . 
وبالذات  المناطق  بعض  في  إيجابي  تأثير  لها  السياسات كان  هذه 
بمحاصيل  وتزرع  كبيرة  حيازات  األفراد  فيها  يملك  التي  تلك 
المناطق  إلى  عدنا  إذا  ولكن   .  )... برسيم   ، ذرة   ، قطن   ( واحدة 
الفقيرة التي يوجد بها حيازات صغيرة ومحاصيل متنوعة على نفس 
 ، أحدثت فرزًا غير مقصود  السياسات  فإن مثل هذه  األرض  قطعة 

الميسورين  غني  من  زادت  حيث 
إنها  بل   ، المعسرين  فقر  ومن 
وصنعت  حياتهم  نمط  غيرت 

فئات جديدة تحت خط الفقر .
يمكن توضيح الفقرة السابقة 
بما حدث في اليمن ) على سبيل 
ففي   ) الحصر  ال  التوضيح 
السابق كانت هناك أسر معينة 
أخرى  إلى  منطقة  من  تنتقل 
لتؤدي مهام الحصاد والدريس 

 ǦȩȀȖȵ  Ƙȡ  Ȭǩȁɀǵ  Ž  ȸȮɅ  Ɓ  ǟǽǙ
. ǿǠȶȆȵ ȼȹǕ ɂȲȝ ǒɄȉ ɃǕ Ȝȵ ȰȵǠȞǪǪȆȥ

. Ďċȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ
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، تخيلوا معي ماذا حدث لمثل  البذور(  النباتات واستخراج  ) قطع 
هذه االسر عندما دخلت الحصادات اآللية ، لقد غيرت مسار حياتهم 
وعملت خلل في نظامهم البيئي واالجتماعي ، وهذا سيدرجهم تحت 
خط الفقر وبالذات عندما يكون هذا العمل هو مصدر دخلهم الوحيد 
للعيش . في نفس الوقت كنا نحن كتنمويين سعداء بدخول مثل 
هذه التقنيات الحديثة ألنها سهلت العملية الزراعية وقللت من الفاقد 
في الحبوب ووفرت المال ، ولكن لصالح من ؟ ! ......إنها لصالح 
الميسورين من الفالحين فقط ! ... وأعتقد أننا لم نكن لنسعد لو 

عرفنا هذا الخلل الذي صنعناه بانفسنا دون قصد .
الناس  بمعرفة  تهتم  بالمشاركة  السريع  البحث  منهجية   
واحتياجاتهم بشكل يسمح بتدخل تنموي سليم دون احداث خلل في 
نظام المجتمع ، فهي تسمح الفراد المجتمع بان يدلوا بدلوهم وبكل 
فئاتهم رجااًل ونساًء كبارًا وصغارًا   ويشاركوا في التفكير للحلول 
ًبالتخطيط  ومرورا  الوضع   تقييم  من  بداية  لمجتمعهم  المناسبة 
تنمية  نضمن  بذلك   ، والصيانة  التقييم  حتى  والمتابعة  والتنفيذ 
كل  على  إيجابية  نتائجها  وتكون  االستمرار،  لها  يكتب  حقيقية 

تشكيالت المجتمع .
مما سبق يتضح لنا أهمية دراسة احتياجات المجتمع ككل متكامل  
أو   ، المزرعية  باالنظمة  يسمى  ما  وهو   ، بوحداته  النظام  )دراسة 
اإلحتياجات  إلى  النظر  يتم  فعندما   ، الوظيفية(  البنائية  النظرية 
الزراعية يجب معرفة من سيتأثر من تدخالتي أيجابًا أو سلبًا سواء 
 ، القطاع أو قطاعات أخرى وذلك إليجاد حلول مناسبة  في نفس 
وإال فإن تدخلي سيفيد أناسًا ويضر بآخرين ، وبذلك يظل المجتمع 

يرزح تحت وطأة الفقر.
هنا تأتي اهمية التفكير في المجتمع كمنظومة متكاملة ومتوازنة. 
أن  قبل  المنظومة  عناصر  يجمع كل  أن  الباحث  على  يحتم  ذلك 
إشراك  خالل  من  إال  يتأتى  لن  وذلك   ، فيها  تدخل  ألي  يخطط 
وتفسيرها  وتحليلها  المعلومات  جمع  عمليات  كل  في  المجتمع 
والتخطيط على ضوئها ، ومن ثم إشراكهم في التنفيذ والمتابعة 

والصيانة . 
تحقيق التفاعل المجتمعي المذكور سلفًا هو المشاركة الحقيقية 
كجهات  تدخالتنا  استمرار  نضمن  حتى  تحقيقها،  إلى  نسعى  التي 
تنموية ، فبالمشاركة يحس الناس بتملك تلك المشاريع ويتعاملون 
معها كأنها منازلهم أو مزارعهم. حيث يقومون بصيانتها وترميمها 
وتوسعتها، وينظرون إلينا كملهمين ،ال كمسئولين عن كل صغيرة 

وكبيرة داخل هذه المجتمعات .
التالية  األربعة  الفصول  بتوسع في  المنهجية  سنتحدث عن هذه 

وسنكتفي هنا بذكر استخدامات هذه المنهجية .

 Farming  ǦɆȝǟǿȁ  ȴȚȹ
 Systems

 ƂǙ  ǦɅǻǘƫǟ  ǦȶȚȹɉǟ  Ǧȝɀȶƭ  ɄȽ
 ǯǠǪȹɍǟ  ȸȵ  Ȱȭ  ǻǿǟɀȵ  ǿǠȶǮǪȅǟ
 ɂȲȝ  ƆǟɀɆƩǟ  ǯǠǪȹɍǟȿ  źǠǤȺȱǟ
 ƾȪȥȿ  ȸȮư  ɃǻǠȎǪȩǟ  ȼǱȿ  ȰȶȭǕ
 ǦɆȥǟȀȡɀǤȖȱǟȿ  ǦɆǹǠȺƫǟ  ǧǠɆȖȞȶȲȱ
 ǦȝǿȂƫǟ  Ž  ǥȀȥǟɀǪƫǟ  ǦɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟȿ

.
. ČČē ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ

 Û ǦǺȅȀǪȵ ǥǼȪȝ ȸȵ ǦɆȶȺǪȱǟ ǦȺȾȵ ƆǠȞǩ
 țǿǟȂƫǟ ƂǙ ǦǤȆȺȱǠǣ ȧɀȦǪȱǠǣ ȃǠȆǵɍǟ ɄȽ
 ǠȺǪɆǱɀȱɀȺȮǩ  ȷǕ  ǼȪǪȞȹ  ȸǶȺȥ  Û  ƘȢȎȱǟ
 ɍǠȵ ƂǙ ȼǪɆǱɀȱɀȺȮǩ ɂȲȝ ǦȩɀȦǪȵ ǦǮɅǼƩǟ
 Ž  ǠȹǻɀȾƛȿ  ǠȺǭɀǶǤǣ  ȳɀȪȹ  Ǡȶȭ  .  ǦɅǠŒ
 Ȱȭ ȣȀȞȹ ǠȺȭ ɀȱ Ǡȶȭ ǧǟǼȝǠȆƫǟ ȯǠƭ
 )  ¬ƾǞɆȉ  ȷɀȥȀȞɅ  ɍ  ǠȺȺǝǠǣȁ  ȷǕȿ¼  ǒɄȉ

. (đÛĒȋ Û ČĔĒđ ȈǩǠȽ
. ȰǝǟȿǕ Ȁǹǟȿɉǟ ȰȞǱ Û ȁƎȵǠȊǩ ǧȀǣȿǿ
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الفصل الرابع: مقدمة في منهجية البحث السريع بالمشاركة

استخدامات املنهجية /
هذه المنهجية بشكل عام توفر لنا معلومات عامة أو وصفية حول 
مشاكل تنموية معينة في إطار جغرافي مستهدف ) قرية ، تجمع 
، عزلة ( ، لذلك ال نطمع منها أن تختبر نظريات سابقة أو تلغيها 
أو تستنبط نظريات جديدة ، وإنما بكل تواضع تعطينا البيانات التي 
وقت  اسرع  في  الناس  يحتاجها  التي  التنموية  لتدخالتنا  نحتاجها 
تنفيذنا  سرعة  و  شمول  في  كالفراشات  نكون  أن  نفضل  )لذلك 

للعمل ، ال كحلزونات في البطء ومحدودية التفكير )1(( . 
التي نحتاجها  المعلومات  المنهجية من أجل جمع  تستخدم هذه 
حول موضوع معين إضافة إلى معرفة احتياجات المجتمعات، ومعرفة 
أولويات تلك االحتياجات كما يمكننا استخدامها في تقييم انشطتنا 

التنموية .  
عن  مؤخرًا  المذكورة  المواضيع  من  أي  على  الحصول  يمكن 
طريق تنفيذ احد انواع هذه المنهجية  وهي االستكشافي والموجه  

)الموضوعي( والتقييمي، وسنوجزها فيما يلي .

PRA استكشافي :
نحتاج للبحوث االستكشافية عندما ال تتوفر لدينا البيانات الكافية 
المقصود  ، ولكن  الدقيقة  المعلومات  ، وال أقصد هنا  المنطقة  عن 
مواردها  بجميع  المدروسة  المنطقة  كل  عن  عامة  معلومات  هو 
في  المشكلة  تكمن  أين  لنا  يوضح  فهذا   ، وظواهرها  وتفاعالتها 
على  يساعدنا  مما   ،  ) الفرضيات  وضع  على  تساعدنا   ( المجتمع 
أن  بامكاننا  االستكشاف  وبعد   ، التنموية  تدخالتنا  اولويات  تحديد 
نكون اكثر تخصص في موضوع معين باستخدام PRA  الموجه 
)الموضوعي ( حيث يركز هذا األخير على موضوع معين ويجمع 

بيانات دقيقة عنه .
يقوم الصندوق حاليًا بعمل بحوث استكشافية للمناطق التي يريد 
الموارد  لكل  استكشافية  بدراسة  الباحث  يقوم  ، حيث  فيها  التدخل 
الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والبشرية ، كما يدقق في بحثه 
بشكل أكبر على التدخالت القطاعية للصندوق مثل المياه والصحة 
والحماية االجتماعية والتعليم والموروث والزراعة، أي يمكننا القول 
أن دراستنا تتم بشكل استكشافي للموارد العامة في منطقة الدراسة 
وبشكل موجه للقطاعات التي يتدخل فيها الصندوق لجمع المعلومات 
الدقيقة ) حسب المعايير القطاعية ( والتي تمّكن وحدات الصندوق 
من اتخاذ قراراتها حول نوعية وحجم التدخل ) نسمى هذا النوع من 

الدراسات بالدراسات التحليلية( .

روبرت تشامبرز - جعل األواخر أوائل .  1

 ČĔđĔ  ȳǠȝ  Ž  ɄȮȆȺǱǻɍ  ǢǪȭ
 Û  ǒǟȀȒƪǟ  ǥǿɀǮȱǠǣ  ǦȖɆǶƫǟ  ȰȲȞȱǟ  Ž
 Ɣȱǟ  ǥǼɅǼƨǟ  ǦɆȝǟǿȂȱǟ  ǦȅǠɆȆȱǟ  ȷǕ
 ƾȒɅǕ ǨȲȮȉ Û ǿǠȽǻȁɍǟȿ ɀȶȺȱǟ ǧǼȱȿ
 ǒǠɆȺȡɉǟ  ƙǣ  ǥɀƬǟ  ȜɆȅɀǪȱ  ƿȀȉǠǤȵ  ƾǤǤȅ

. ǒǟȀȪȦȱǟȿ
. ȰǝǟȿǕ Ȁǹǟȿɉǟ ȰȞǱ Û ȁƎȵǠȊǩ ǧȀǣȿǿ

 ȣǿǠȞƫǟȿ  ȤɅȀȱǟ  ȰȽǕ  ȣǿǠȞȵ  ȷǙ
 ǥɀȪȱǟ  ȼǱȿǕ  Ž ǦȲȵǠȮǪȵ  ǦǮɅǼƩǟ  ǦɆȶȲȞȱǟ
 ȜɆȖǪȆǩ ǼȪȥ Û ǧȀȥǠȒǩ ǟǽǙȿ . ȤȞȒȱǟȿ
 ȷǕ  ǥǼǵǟɀȱǟ  ȂǲȞǩ  Ǡȵ  ǦȞȶǪƭ  ȂǲȺǩ  ȷǕ
 ȰǮȵ  ȨȪǶǪɅ  ɄȮȱȿ  .  ǠȽǻȀȦƞ  ȼȪȪƠ
 ƙɆȺȾƫǟ (ǒǠǣȀȢȲȱ) Ǽǣ Ɏȥ Û ȀȥǠȒǪȱǟ ǟǾȽ
 ǟɀȆȲƶ  ȷǕȿ  Û  ȴȾǝǠɆȲȝ  ȸȵ  ǟɀȱƕɅ  ȷǕ

. ǟɀȶȲȞǪɅȿ ǟɀȞȶȆɅȿ
. ȰǝǟȿǕ Ȁǹǟȿɉǟ ȰȞǱ Û ȁƎȵǠȊǩ ǧȀǣȿǿ
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PRA موجه )موضوعي(:
حول  جهوده  بتركيز  الباحث  يقوم  البحوث  من  النوع  هذا  في 
قطاع معين أو مشكلة معينة ، وجمع أكبر قدر من البيانات عنها 
وتحليلها واستنتاج الحلول المناسبة . لدى الصندوق تجربتين في هذا 
النوع ، االولى في مجال تدريب النحالين حيث يستخدم بحثًا سريعًا 
بالمشاركة موجه للنحالين/ات وقد تم تحوير ادوات هذه المنهجية 
 ، النحالين  مناطق  في  ومشاكلها  النحل  تربية  عن  بيانات  لتجمع 
كما هناك تجربة أخرى تم استخدامها في مشاريع البرنامج كثيف 
أدوات هذه  أن يحور  الباحث يستطيع  بكلمات أخرى فإن   . العمالة 
المنهجية لتخدم هدف ) يستخدم هذا النوع من PRA في دراسات 
أو  ، مثاًل تعليم  ، والتي تركز علىقطاع محدد  القطاعية  التحقق 

صحة أو طرق وهكذا(.

PRA تقييمي :
تستطيع أن تستخدم هذه المنهجية في تقييم تدخالت المؤسسات 
التدخل  قبل  مرة   ، مرتين  تنفيذها  خالل  من  وذلك   ، التنموية 
ومرة أخرى بعد التدخل ، ثم عمل مقارنة بين نتائج األدوات قبل 
وبعد التدخل . فمثاًل يمكن استخدام الخريطة االجتماعية ) يرسم 
الناس عليها مساكنهم ومكوناتها ونوع األسر فيها وعددهم ومهنهم 
والمشاكل الصحية عندهم ( قبل التدخل ثم االحتفاظ بها لمقارنتها 
مع خريطة جديدة ترسم مع الناس بعد التدخل لمالحظة الفارق ، 

وعلى ضوئها يتم التقييم .

 ȴȾȪȕǠȺȵ Ž ȷɀȦȲǪƸ (ǒǠǣȀȢȱǟ) ȷǕ ȴȡǿ
 Û  ǥǻǠȝ  Û  ȷɀȞȶǪƶ  ȴŒǕ  ɍǙ  Û  ȴőǟƎǹȿ

ǿɀȵǕ ǫɎǭ ɂȲȝ
 ǦɅȀȒǵ ȨȕǠȺȵ ȸȵ ȷɀǞɆƶ ȴȾȥ • 
Ǡȵ ǦȪɆȪǵ ȣǠȊǪȭǟ ȷȿǼɅȀɅȿ • 

. ǦȪɆȑ ȴőǠȩȿǕȿ • 
. ȰǝǟȿǕ Ȁǹǟȿɉǟ ȰȞǱ Û ȁƎȵǠȊǩ ǧȀǣȿǿ
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وحدة التعليم )1(

يتدخل الصندوق االجتماعي للتنمية يف التعليم كونه ركيزه اساسية يف التخفيف من فقر اجملتمعات ، حيث تستطيع 

اجملتمعات من خالله حل كثري من مشاكلها االجتماعية ، كما أنه منفذ حلل املشاكل االقتصادية .

يساهم الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل هذه الوحدة يف توفري املنشآت واالمكانيات اليت تزيد من نسبة امللتحقني 

بالتعليم  من الذكور واإلناث ، وهذه  هي احدى اهداف األلفية الثمانية )2(.وذلك من خالل الربامج التالية ،

1-برنامج توسيع وتطوير البنية التحتية للتعليم األساسي والثانوي 

يركز هذا الربنامج على توفري املنشآت املناسبة للتعليم األساسي والثانوي يف الريف واحلضر.
2-برنامج جتويد التعليم

التعليمية  واملناهج  واملواد  االدوات  الفصول وتوفري  زيادة  مثل  والتعليمية ،  املدرسية  البيئة  وذلك من خالل حتسني 
املناسبة ورفع قدرات العامني يف هذه املؤسسات .

3-برنامج تعليم الفتاة يف الريف واملشاركة اجملتمعية 

يعمل هذه الربنامج على زيادة نسبة الفتيات امللتحقات بالتعليم من خالل املساهمة يف إزالة العوائق الثقافية والبيئية اليت تواجهها ، 

حيث يقوم بنشر التوعية بأهمية تعليم الفتاه ، كما يتدخل يف توفري مصادر املياه القريبة من أجل توفري الوقت للفتاة للتعلم  ، إضافة ألي 
أشياء اخرى حتقق هذا اهلدف.

4-برنامج التميز الرتبوي

يهتم هذا الربنامج بالطلبة املوهوبني  من الناحية النفسية واجلسدية واالجتماعية ، وذلك من خالل توفري املناخ التعليمي املناسب 

هلم سواًء من خالل  اختيار و رفع قدرات املعلمني املناسبني  أو زيادة كفائة البيئة التعليمية من مناهج ووسائل  تعليمية . 

5-برنامج التعليم ما قبل املدرسي  ، من خالل االهتمام برياض األطفال  بالبناء والتأثيث ، وبناء قدرات العاملني فيها  . 

6-برنامج الدعم املؤسسي  ،   وذلك من خالل بناء وتأثيث  وجتهيز مكاتب الرتبية والتعليم يف املديريات ، وتدريب كوادرها.

7- برنامج حمو األمية وتعليم الكبار  ، وذلك من خالل بناء وتأثيت  فصول و مراكز حمو االمية املعتمدة من احلكومة ، إضافة إىل 

رفع قدرات العاملني فيها وتطوير برامج وآليات حتسن التدخل يف هذا اجلانب .

1-الدليل التعريفي للصندوق االجتماعي للتنمية ، 2011 .

2-الهدف الثاني من أهداف األلفية المزمع الوصول إليها في نهاية العام 2015 هو »تحقيق تعميم التعليم االبتدائي« والغاية من 

ذلك هي »ضمان تمكن األطفال في كل مكان ، الذكور منهم واإلناث على حد سواء، من اتمام مرحلة التعليم اإلبتدائي بحلول عام 

2015« .)األمم المتحدة ، تقرير عن األهداف اإلنمائية لأللفية 2008.(

من 
نحن
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 مدخل الباب:
متهيد:

مدرستنا أم مدرسة احلكومة :
سأروي لكم قصة قصيرة مررت بها في صغري.............

كنت ادرس في المرحلة االساسة في مدرسة منشأة في منطقة 
رملية وكانت الرمال تتراكم باستمرار على سور المدرسة ، وال 
اخفيكم أني كنت انتظر بفارغ الصبر حتى تزيد الرمال على جانب 
السور ، حتى أتمكن من الصعود على السور والسيرعليه الستكشف 
منظقة كنت أعجز عن بلوغها . وبالفعل حققت لي تلك الرمال 
السور  أساسات  تحت  تحفر  آخر كانت  جانب  من  ولكنها  أمنيتي 

وكانت الفاجعة أن السور سقط .....! .
في  طبعًا   ( بالمدرسة  القائمين  على  باللوم  عندها  ألقيت  لقد 
منهم  أعلى  هم  من  على  باللوم  سيلقون  بدورهم  وهم   ) نفسي 
، كل شخص  دواليك  وهكذا   ، الالزم  الدعم  يوفروا  لم  كونهم 
سيقوم بنقل اللوم إلى من هو أعلى منه ، هكذا كانت تسير األمور 
) هل تعتقدون أن االمور تغيرت كثيرًا اليوم ( ، المهم أن السور 

قد أنهار وفقدت متعتي !.
اليوم يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بتنفيذ مشاريعه 

التنموية بمشاركة الناس ، حيث هم من يحددوا احتياجهم 
قدرات  رفع  أو  مائية  أو  تعليمية  أو  صحية  خدمة   (
 ، بالمشاركة  السريع  البحث  باستخدام منهجية   ).....
كما أنهم يساهمون في جزء من المشروع بما يتوفر 
لديهم في مناطقهم ) ايدي عاملة ، ماء ، أحجار ، رمل ، 
خبرات محلية ، ...( كما يشرفوا على المقاول المنفذ 
بانتخابها وتكون  يقومون  للمشروع من خالل لجنة 
ممثلة لكل التشكيالت المجتمعية في منطقة المشروع 
، ضمانًا لتفاعل جميع تلك التشكيالت، وتسمى هذه 
المجتمع  ، واحيانًا يقوم  المستفيدين  اللجان بلجان 
بتنفيذ المشروع بنفسه من خالل لجنة تسمى بلجنة 

التعاقدات المجتمعية .
تكوين  عادة  يحدث  المشروع  تنفيذ  نهاية  في 
لجنة صيانة بحسب نوع المشروع وهي مكونة من 
استمرارية  على  الحفاظ  وتتولى  المجتمع  إبناء 

تشغيل المشروع .
ذات  مدرستي  في  يساهم  أن  ألبي  اتيح  لو 
أعتقد  ما  على  السور  لكان  المنهار  السور 
سيظل صامدًا وشامخًا ، ألني كنت سأخبره 
المشكلة وأحثه على إصالحها ألني  بتلك 
سأحس بأنها مدرستي ال مدرسة الحكومة 
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فأبي سيكون قد ساهم في بنائها ، أخي سيكون قد أحضر مجموعة 
من األحجار وأمي ستكون قد جلبت بعض الماء وأختي ستكون قد 

طهت بعض الطعام ..........فكيف ال احس أنها ملكي !.
بقاء  على  أثر كبير  له  مشاريعهم  تنفيذ  في  الناس  اشراك  إن 
استدامة  إلى  يؤدي  ما  وهذا   ، ممكنة  فترة  اطول  المشاريع  تلك 
التنمية ، لذلك سنحاول في هذا الباب أن نركز  على كل ما من 
شأنه أن يجعلنا أكثر قربًا من الناس ، وبالذات عند اجراء الدراسات 

الميدانية .

أهداف الباب :
يتوقع بعد دراستك لهذا الباب أن تكون قادرًا على :

المجتمعية  المشاركة  لمفهوم  النظري  اإلطار  معرفة  1 .
بجوانبه االجتماعية والسياسية واالقتصادية وعالقته بدورة 
البنائية  )النظرية  المزرعية  وباألنظمة  المشروع  حياة 

الوظيفية(.
معرفة السمات الخاصة بمنهجية البحث السريع بالمشاركة  2 .

والتي تعطي نتائجها الثقة الكافية .
معرفة األسس النظرية والعملية ألداتي المقابلة والمشاهدة. 3 .

التحسس للنوع االجتماعي والقدرة على  4 .
دمجه في مجاالت التنمية .

ومكوناتها  التقليدية  األنظمة  معرفة  5 .
منها  االستفادة  وكيفية  وعقوباتها  األساسية 

في استدامه المشاريع التنموية .
والقدرة  اإلنسانية  االحتياجات  معرفة  6 .
المحلية  المجتمعات  باحتياجات  ربطها  على 

عند تحديد اولويات احتياجها في الميدان.

مكونات الباب :
الفصل األول : البحث.

الفصل الثاني : الباحث.
الفصل الثالث : المبحوثين .

ما حتتاج إليه يف دراستك هلذا الباب :
هذا الباب يحتوي على موضوع تابع لعلم النفس وهو اإلحتياجات 
اإلنسانية ، هذا الموضوع تم التطرق إليه في دراستك الجامعية ، 
لذلك يفضل أن تعود إلى المقررات الدراسية التي أخذتها لتستطيع 

التوسع في هذا الجانب.

(ȀȆɆƫǟ) ǬǵǠǤȱǟ

ǬǶǤȱǟ
ǦɆǮǶǤȱǟ ǦɆȲȶȞȱǟ

(ȜȶǪǲƫǟ)ƙǭɀǶǤƫǟ

 ǦɆȮȲƫǠǣ ǿɀȞȉ
Ownership

 ȁȿǠǲǪɅ  Û  ǼɅǼǱ  ɄǝǠƴǟ  ȳɀȾȦȵ
 ɁǼȵ  ȸȝ  ƎȞɅȿ  ǦɆȹɀȹǠȪȱǟ  ǦɆȮȲƫǟ
 Û  țȿȀȊƫǠǣ  ƙȥǼȾǪȆƫǟ  ȧǠȎǪȱǟ
 Ǝȝ ȻǿǠȆƞ ȴȮǶǪȱǟ ɂȲȝ ȴőǿǼȩȿ
 . ǦȲǵǟȀȵ ǦȥǠȭ Ž ǦȱǠȞȦȱǟ ǦȭǿǠȊƫǟ
 ǦɆȮȲƫǠǣ ǿɀȞȊȱǟ ȰȮȊɅ ƖȞƫǟ ǟǾŏ
 țȿȀȊƫǟ  ǳǠƱɋ  ǦɆȅǠȅǕ  ǦȹǠȶȑ

. ȼǪȵǟǼǪȅǟȿ
. ččď ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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  الفصل األول  
البحث
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برنامج األشغال كثيفة العمالة )1(
على  يساعد  أنه  يف  الربنامج  هذا  فلسفة  تأتي 
عمل  فرص  توفري  خالل  من  الفقر  حدة  من  التخفيف 
عن  العاطلي  وبالذات  الفقرية   املناطق  لسكان  مؤقتة 
خدمات  توفري  على  يساعد  الوقت  نفس  ويف   ، العمل 
.وهو  اجملتمع  يف  قائمة  مشكلة  معاجلة  أو  حتتية  أوبنى 
بذلك يركز على املشاريع اليت يشكل مكون العمل نسبة 

مرتفعة )2(.
وهما  رئيسيني  جزئني  من  الربنامج  هذا  يتكون 

كالتالي ،

1-قطاع  الطرق 
يركز هذا القطاع  على الطرق الريفية ، وهي الطرق 
الريفية  املناطق  أو  الريفية وبعضها  املناطق  اليت تربط بني 
واحلضر، ويتمثل التدخل يف التمهيد والتوسيع والرصف)3( وبناء اجلدر الساندة وتصريف املياه . 

وباالضافة ألهداف الربنامج السابقة الذكر فإن هذا القطاع يسعى لتحقيق التالي ،
والصحة  التعليم  مثل  األساسية  اخلدمات  إىل  النائية  املناطق  سكان  وصول  زمن  •تقليل  	
دخل  حتسن  )وبالتالي  واألسواق  املزارع  مثل  االقتصادية  األنشطة  مواقع  إىل  إضافة 

الناس و خفض أسعار املواد الغذائية (،
• دعم أشغال الطرق اليت ميكن أن تسمح باملرور طوال العام. ويعين ذلك تدابري حتد بشكل  	
دائم من العوائق واجنراف أسطح الطرق واملنحدرات. ومثل هذه السياسة حتافظ على 

تدني تكلفة صيانة الطرق وجتعل املستفيدين قادرين على إدارتها ماليًا.
• حتسني قدرات اجملتمعات رجاالً ونساء لصيانة وإدارة الطرق اخلاصة بهم. 	

2-برنامج النقد مقابل العمل 
تاتي فلسفة هذا الربنامج يف أنه يوفر مبالغ مالية مقابل العمل وذلك من خالل الرتكيز على تشغيل 
األسر اليت ال تستطيع أن توفر لنفسها الغذاء بالشكل املقبول ، نتيجة الرتفاع اسعار الغذاء أو إنعدامه 

بسبب ظروف بيئية مثل قلة األمطار أو نتيجة للتعرض لكوارث.
وهذا الربنامج جيسد فلسفته السابقة يف حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية من خالل 

•إنشاء طرق ريفية. 	
•مشاريع حصاد مياه األمطار. 	

•صيانة املدرجات الزراعية. 	
•مكونات إنشائية للحفاظ على الرتبة من االجنراف. 	

•إزالة أنواع األعشاب الضارة. 	
•إضافة إىل أي أفكار أخرى حتقق نفس الفلسفة وتضمن للمشروع االستدامة. 	

لأللفية وبالذات اهلدف  ومن خالل ما سبق فإن الصندوق يساهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية 
األول الذي ينص على »القضاء على الفقر املدقع واجلوع« )4( ، وغايات هذا اهلدف اليت تنص 

على،
»ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم إىل النصف يف الفرتة  1 .

1990 إىل 2015« 
»حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع مبن فيهم النساء والشباب«  2 .

إىل   3 .1990 من  الفرتة  يف  النصف  إىل  اجلوع  من  يعانون  الذين  السكان  نسبة  »ختفيض 
»2015

1-الدليل التعريفي للصندوق االجتماعي للتنمية ، 2011 .
2- يتكون المشروع من مكونات متعددة منها قيمة أو اجور المعدات وقيمة المواد الخام مثل 
الحديد واالسمنت وكذلك مكون العمل والذي يعبر عن تكلفة الجهد الذي ستنفذه القوة البشرية 

بشكلها العضلي.
3- يتم الرصف حتى في الحضر في األسواق والممرات واالماكن التاريخية.
4-األمم المتحدة ، تقرير عن األهداف اإلنمائية لأللفية عام 2008، ص 13-8.
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مدخل الفصل:
حق تقرير املصري :

في السابق كان التخطيط للمشاريع التنموية يتم بشكل مركزي 
، ويتم التنفيذ من األعلى لألسفل .

فكان الموظفون القابعون بالمركز يحددون احتياجات الناس وفق 
معايير قاموا هم بتحديديها ) مشاركة سلبية ( حيث ال يستشار 
الموظفون  هؤالء  كان  وأحيانًا    ، االحتياجات  تحديد  في  الناس 
عدم  من  للتأكد  المستهدفة  للمناطق  سريعة  بزيارات  يقومون 
وجود مشاريع مشابهة ) سماهم وربرت تشامبرز بالغرباء وسمى 
مثل هذه الزيارات بالسياحة الريفية ( وفي أحسن األوقات يلتقون 
مشاركة   ( المعلومات  بعض  على  للحصول  المجتمعية  بالقيادات 
بتقديم المعلومات ( وأحيانًا يستشيرونهم في بعض المواضيع من 
دون أن يلتزموا بالعمل بها ) مشاركة باالستشارة ( وقد يرفض 
المجتمع المشروع إال إذا دفع له حافز، مثل ما يحدث أحيانًا من قبل 
في  المشاركة  مقابل  للمستفيدين  مبالغ  تدفع  التي  الجهات  بعض 
تنفيذ المشروع ،حيث تقوم بعض الجهات بدفع مبالغ مالية أو أشياء 
عينية للناس مقابل مشاركتهم في زراعة عدد معين من النباتات في 

منطقة مشاريع التشجير مثاُل ) مشاركة مقابل حافز ( .
للمشروع  الناس  قبول  تضمن  ال  سابقًا  المذكورة  المشاركات 
وال تشجع على استمراريته . لذلك يقوم الصندوق حاليًا بتشجيع 
، من خالل اشراك أعضاء المجتمع بتقديم  المشاركة  الناس على 
المعلومات، كما يدخلون في نقاشات مع الجهات التنموية ،ويحددون 
لتنظيم  لجنة  ،وُيَكونوا  المشروع  تنفيذ  في  ويساهمون  أولوياتهم، 
من كل  مكونة  وهي  المستفيدين  لجنة  تسمى   ( المشاركة  هذه 
يقع على عاتق هذه  (. حيث  الجنسين  المجتمعية ومن  التشكيالت 
المجتمع  المانحة، وجمع مساهمة  الجهات  اللجان مسئولية متابعة 
بدون مقابل مادي ) يحصلون على تدريبات لرفع قدراتهم ( ومثل 
حاليًا  الصندوق  .ويطمح  تفاعلية  مشاركة  تسمى  المشاركة  هذه 
وبرنامج  المحلية«  التنمية  أجل  من  »التمكين  برنامج  خالل  من 
»مساندة السلطة المحلية للتخطيط بالمشاركة« إلى ايجاد الدافعية 
الناس من أجل أن يقوموا بانفسهم وبدون دفع من أحد إلى  لدى 
تحديد وتخطيط احيتاجاتهم التنموية ومن ثم تسويق خططهم لدى 
الجهات ذات العالقة ،إضافة إلى تحمل جزء من المسئولية بتنفيذ 

جزء من تلك المشاريع ) تفعيل ذاتي – تمكين ( .
نالحظ أننا سابقًا قمنا بتوضيح أنواع المشاركة التي تحدث من 
قبل الناس في تنفيذ المشاريع ، ولكن يبقى معنا سؤال قائم .....  

ماهي المشاركة ؟ 
المشاركة »هي عملية إسهام األفراد بإرادتهم في أعمال 
تهم الجماعة وتزيد من إمكانيتها في صنع واستغالل الفرص 

 ȳǠȞȱ  ǦɅȀȊǤȱǟ  ǦɆȶȺǪȱǟ  ȀɅȀȪǩ  Ȝȅȿ  Ǽȩȿ
 ǥǼǶǪƫǟ ȴȵɉǟ ǰȵǠȹȀǣ ȸȝ ǿǻǠȍ) ČĔĔĎ
 ǦɅƘȽǠȶƨǟ  ǦȭǿǠȊƫǟ  ȳɀȾȦȵ  (  ɄǝǠƴɋǟ
 ȿǕ  ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ  ȿǕ  ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ  ǒǟɀȅ
 ǠŒɀȮǣ ǦɅȀȊǤȱǟ ǦɆȶȺǪȱǟ ȣƋȀȞȥ Û ǦɆȅǠɆȆȱǟ
 ǦȖȅǟɀǣ  ȃǠȺȱǟ  ȰǱǕ  ȸȵ  ȃǠȺȱǟ  ǦɆȶȺǩ¼
 ǿǠȶǮǪȅɍǟ ǠȽǠȺȞȵ ȃǠȺȱǟ ǦɆȶȺǩȿ . ¬ȃǠȺȱǟ
 ȴɆȲȞǪȱǟ  Ž  ǒǟɀȅ  Û  ȀȊǤȱǟ  ǧǟǿǼȩ  Ž
 ȰȶȞȱǟ  ȴȾȺȮƹ  Ɠǵ ǧǟǿǠȾƫǟȿ  ǦǶȎȱǟȿ
 ȸȵ  ǦɆȶȺǪȱǟȿ  .  țǼǤȵȿ  ǰǪȺȵ  ɀƲ  ɂȲȝ
 ɀȶȺȱǟ ǿǠƣ ȜɅȁɀǩ ǦȱǠȦȭ ǠȽǠȺȞȵ ȃǠȺȱǟ ȰǱǕ
 ăɍǻǠȝ  ƾȞɅȁɀǩ  ȼȹɀȪȪƷ  ɃǾȱǟ  ɃǻǠȎǪȩɍǟ
 ȃǠȺȱǟ ǦȖȅǟɀǣ ǦɆȶȺǪȱǟȿ . ȧǠȖȺȱǟ Ȝȅǟȿȿ
 ǦȭǿǠȊƫǟ  ǦȍȀȥ  ǻȀȥ  Ȱȭ  ǒǠȖȝǙ  ɃǕ  Û
 ǦȲɆȅɀȱǟ  ɀȽ  ȷǠȆȹɋǟ  ȷǚȥ  ȼɆȲȝȿ  Û  ǠȾɆȥ

. ǦɅǠȢȱǟȿ ȣǼƬǟ ɀȽȿ
 ǦɆȶȺǪȲȱ  ɄȵɎȅɍǟ  ǿɀȚȺƫǟ  ı  ƆǠȞȱǟ  ǼɆǲƫǟǼǤȝ  ǦȵǠȅǕ

 ČĐȋ ǦɅȀȊǤȱǟ

: ǦȭǿǠȊƫǟ ǧǠɅɀǪȆȵ
. ǦɆǤȲȅ ǦȭǿǠȊȵ Č .

. ǧǠȵɀȲȞƫǟ ƇǼȪǪǣ ǦȭǿǠȊȵ č .
. ǥǿǠȊǪȅɍǠǣ ǦȭǿǠȊȵ Ď .
. ȂȥǠǵ ȰǣǠȪȵ ǦȭǿǠȊȵ ď .

. ǦɆȲȝǠȦǩ ǦȭǿǠȊȵ Đ .
.  ƙȮƢ / źǟǽ ȰɆȞȦǩ đ .
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المعيشية  ظروفهم  تنمية  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  التي 
أو  بالمال  اإلسهام  هذا  كان  سواء  المجتمعي،  ووضعهم 
بالجهد أو الرأي، والمشاركة المجتمعية الفعالة هي التي 
تتم في إطار مؤسسات تكتسب شرعيتها من خدمتها للمجتمع 
واتجاهاتها  أنشطتها  تحديد  في  المجتمع  دور  وكذلك 

المستقبلية.« )1(  
المشاركة يقصد بها مشاركة المجتمعات المستهدفة و األطراف 
ما  برنامج  أو  مشروع  تخطيط  عملية  في  العالقة  وذات  المعنية 

وكذا تنفيذه وتقييمه.
األعلى  من  يتم  كان  سابقًا  للمشاريع  التخطيط  أن  ونالحظ 

لألسفل ) تخطيط أو تنمية مركزية ( بدون مشاركة فعلية من 
المجتمع .

مثل هذا األسلوب يحمل الكثير من العيوب ) ليس دائما( ومن 
تشبع  ال  أنها  حيث  للمجتمع  مهمة  تعتبر  ال  مشاريع  تنفيذ  أهمها 
أهم احتياجاته ) أولويات اإلحتياج ( ، فعلى سبيل المثال ، قد يتم 
تنفيذ مدرسة لتجمع سكاني ) بسبب عدم وجود مدرسة في المنطقة 
واضطرار الطالب للذهاب إلى مسافات طويلة – تسمى مسافة الجلب( 
بسبب  بالهجرة  بدأو  التجمع  هذا  سكان  أن  فترة  بعد  تفاجأ  ولكن 
عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم من المياه ) للشرب واالستخدام 

المنزلي والحيواني(  .
ستالحظ بعد فترة أن القرية أصبحت خاوية ) وبدون شك معها 
المدرسة ( ولو كنا جلسنا مع الناس وسمعنا احتياجاتهم وحددنا 
معهم أهم هذه االحتياجات ) اولويات االحتياج( لكانوا اختاروا المياه 
أو  مثاًل  ماء  ببركة  التدخل  نوع  وحددوا  إلحتياجاتهم  كأولويه 
ولكانوا   ، سد  حتى  أو  سقايات  عمل  أو  مياه  خزانات حصاد  إنشاء 
فضلوا أحد تلك المشاريع المائية حتى لو اضطروا للدراسة تحت 
األشجار  ، ألن الماء من االحتياجات االساسية للحياة ) هو والغذاء 

والمسكن ( .
......................................  1

ȂȭȀƫǟ

ǥǼȝǠȪȱǟ

ɃǼȝǠȩ ȔɆȖơɃȂ
ȭȀȵ
 ȔɆ
Ȗơ

ȴɆȲȅ ȔɆȖơ

: ɀȽ ǯǠɆǪǵɍǟ
 ǦɆǵɎȖȍɍǟ  ǦɆǵǠȺȱǟ  ȸȵ  ǯǠɆǪǵɍǟ
 ȰǮȶǪƫǟ ȃǠȺȱǟ ǢȲȕ ɀȽ ȧȿǼȺȎȱǟ Ž
 ȨɅȀȕ Û ǒǠȵ ) ǠŒɀǱǠǪƷ Ɣȱǟ ǦȵǼƪǟ Ž
 ǒɄȉ  ɃǕ  ȿǕ  (....  ǦǶȍ Û  ȴɆȲȞǩ  Û

.ȼɆȲȝ ȯɀȎƩǟ Ž ȷɀǤȡȀɅ
 Ž  ǧǠȞǤȊȵ  ƎǪȞǩ  ǧǠǤȲȖȱǟ  ȬȲǩ
 ȴǪɅ  ǠȶȺɆǣ  ȄȦȺȱǟ  ȴȲȝ  ǧǠǶȲȖȎȵ
 ȄȦȺȱǟ  ȴȲȝ  Ž  ǧǠǱǠɆǪǵɍǟ  ȤɅȀȞǩ
 ǦȺɆȞȵ Ȝȥǟȿǻ ȬɅȀǶǪȱ Ƀǻǘǩ ǡǠǤȅǠȭ

 ǽǠơǟ Ž ǼȆǲǪǩ
 ȫɀȲȆȱ  ȃǠȺȱǟ
 ȸȝ  ƎȞɅ  ƙȞȵ
 ǯǠɆǪǵɍǟ  Ȭȱǽ
 ƎǪȞɅ  ăɎǮȶȥ  Û
 ǯǠɆǪǵǟ  ȳǠȞȖȱǟ
 ȜȥǟǼǣ  ȼȺȝ  ƎȞɅ

 ȃǠȺȱǟ  țɀƨǟ  ȜȥǼɅ  ǬɆǵ  Û   țɀƨǟ
 ɀȽȿ  ƙȞȵ  ȫɀȲȅ  Ȩȥȿ  ȰȶȞȱǟ  ƂǙ
 ȂǤƪǟȿ  .  ȼȱȿǠȺǩȿ  ȳǠȞȖȱǟ  ȸȝ  ǬǶǤȱǟ
 ǧǠȞǤȊȵ ƎǪȞǩ  ȬȞȮȱǟ ȿǕ ȬɆȮȱǟ ȿǕ
 Ǡȵ ǠȾȺȵȿ ȏȀȢȱǠǣ ŽɀɅ Ǡȵ ǠȾȺȵ ǦȝɀȺǪȵ

. ǡɀȲȖƫǟ ȰȮȊȱǠǣ ȼǣ ŽɀɅ ɍ

: ǯǠɆǪǵɍǟ ǧǠɅɀȱȿǟ
 ȬȲǩ  ɄȽ
 ȿǕ  ǧǠȵǼƪǟ
 Ȝȥǿ  ȿǕ  ƖǤȱǟ
 Ɣȱǟ  ǧǟǿǼȪȱǟ
 ǦɅɀȱȿɉǟ  Ǿǹǖǩ
 ǻǟȀȥǟ ǢȲȡǟ ɁǼȱ

. ȯǠǱȀȱǟȿ ǒǠȆȺȱǟ ȸȵȿ ȜȶǪǲƫǟ
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إذًا ما أهمية المشاركة : 
أهتمامات  لنا  تعكس  المجتمعية  المشاركة  أن  إلى  إضافة 
واحتياجات الناس الحقيقية التي تساعدنا على التدخل ، فإنها أيضًا 

تحقق التالي :

اجتماعيًا 
• شعور الناس بملكية المشروع .

التنظيم  إلى مزيد من  المجتع  تدفع  المشتركة  • المشاريع  
بسبب وجود مشكلة ساهم الجميع في حلها ، وقد تكون بذرة 

لتنظيم المجتمع) جماعة ، لجنة ، جمعية ، ....( .
• تفعيل دور المرأه في التنمية.

• الوصول للمجتمعات المستحقة للمساعدة ) الفقيرة ( بشكل 
حقيقي ) إستهداف حقيقي( .

سياسيًا
• تحول العملية الديمقراطية من مفاهيم يتعلمها المجتمع إلى 

ممارسة واقعية .
• إشباع رغبة المجتمع في تحديد مصيره .

• تقليل الضغط على المؤسسات الحكومية بعد تعرف المجتمع 
على واقع الموارد المتاحة له .

• صنع قيادات مجتمعية جديدة ونشيطة .

اقتصاديًا
• تقليل تكلفة المشاريع من خالل :

مساهمة المشاركين في توفير جزء من مكونات المشروع . 1 .
تقليل تكلفة المكونات األخرى للمشروع عند قيام المجتمع  2 .

بنفسه بتنفيذ المشروع .
الحفاظ على مكوناته المادية وحمايتها ) لجنة صيانة (  3 .

• جلب أكبر عدد من الممولين والهيئات الداعمة والتي اصبحت 
تشترط مبدأ المشاركة .

• زيادة فعالية المشاريع وسرعة تنفيذها بسبب توفر معلومات 
حقيقية وواقعية يقدمها أفراد المجتمع نتيجة لمشاركتهم 
 ( الحقيقية  المجتمع  احتياجات  توضح  والتي  التخطيط  في 

عدم معارضة وزيادة مساهمة ( .
لذلك توجهت الدولة منذ وقت مبكر نحو هذا المنهج ، فما وجود 
مجلس الشورى ومن ثم مجلس النواب واألحزاب السياسية ومنظمات 

 čċċċ ȳǠȞȱ ǦɅȀȊǤȱǟ ǦɆȶȺǪȱǟ ȀɅȀȪǩ ǠȵǕ
 ȼɆȲȝ  ȨȲȕǕ  Ǡȵ  ƙȵǖǩ  ƂǙ  ȣǼȽ  ǼȪȥ

: ȜǤȆȱǟ ǧǠɅȀƩǠǣ
 ǢȆǵ  ȂɆɆȶǪȱǟ  ȸȵ  ǿȀǶǪȱǟ  Č .
 ɄȩȀȞȱǟ Ȱȍɉǟȿ ȀȎȺȞȱǟȿ ȄȺƨǟ

Û ȸɅǼȱǟ ȿǕ ɄȵɀȪȱǟ
 ȸȵ  ȣɀƪǟ  ȸȵ  ǿȀǶǪȱǟ  č .
 ȸȵɉǠǣ  ǦȪȲȞǪƫǟ  ǧǟǼɅǼȾǪȱǟ
 ȯǠȪǪȝɍǟȿ  ǢɅǾȞǪȱǟȿ  ɄȎǺȊȱǟ
 ȯǠȶȝǕ  ȸȵ  ǠȽƘȡȿ  ɄȦȆȞǪȱǟ

Û ȤȺȞȱǟ
 ȫǟȀǪȉɋǟȿ ȳɎȮȱǟȿ ȀȮȦȱǟ ǦɅȀǵ Ď .

Û ǿǟȀȪȱǟ ȜȺȍ Ž
 Û ǦȩǠȦȱǟ ȸȵ ǿȀǶǪȱǟ ď .

 ȀȊǤȱǟ  ǧǠȹǠȮȵǙ  ǦɆȶȺǩ  ǦɅȀǵ Đ .
Û ǠȾȪɆȪƠȿ

 ȸȵȿ  ȴȲȚȱǟ  ȸȵ  ǿȀǶǪȱǟȿ  đ .
 Û ȷɀȹǠȪȱǟ ǥǻǠɆȅ ǧǠȭǠȾǪȹǙ

 ȷȿǻ  ƇȀȭ  Ȱȶȝ  ǦȱȿǟȂȵ  ǦɅȀǵ Ē .
.ȯɎȢǪȅǙ

 ǦɆȶȺǪȲȱ  ɄȵɎȅɍǟ  ǿɀȚȺƫǟ  ı  ƆǠȞȱǟ  ǼɆǲƫǟǼǤȝ  ǦȵǠȅǕ

 ČĒȋ ǦɅȀȊǤȱǟ

 ȔɆȖǺǪȱǟ ƂǙ ǻɀȪɅ ȔɆȖǺǪȱǟ Ž ȰȊȦȱǟ
.  ȰȊȦȲȱ

.ČĐĎ ȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ
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السياسية  المشاركة  من  نوع  إال   ) الجمعيات   ( المدني  المجتمع 
والتي  األهلي  التعاون  هيئات  وهي  رائعة  تجربة  لليمن  أن  ، كما 
وجدت خالل السبعينات والثمانينات وكان لها دور كبير في إنشاء 
العديد من المشاريع وأهمها مشاريع الطرق والتي ساهم المجتمع 
المحلية  المجالس  ومن خالل  اليوم  أننا  ، كما  عالية  بنسب  فيها 
أمام مشاركة تنموية حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية ، حيث 
يقوم أعضاء المجالس المحلية باعداد خطط مناطقهم وفق االحتياج 
للتنمية من  االجتماعي  الصندوق  يساندهم   ( للمجتمعات  الحقيقي 
خالل تجربة جديدة تسمى مساندة السلطة المحلية على التخطيط 

بالمشاركة ( .

الوطنية  االستراتيجية  في  المجتمعية  المشاركة    )5( إطار 
للحكم المحلي 2015م :

تعد المشاركة المجتمعية من أهم اآلليات والوسائل التي تمكن 
من رفع مستوى المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، ومن 
ثم تسهيل عملية االنتقال إلى نظام الحكم المحلي . إن مشاركة 
أعضاء المجتمع المحلي من مختلف الفئات رجااًل ونساًء في دراسة 
وتحليل ظروفهم االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية وتحديد 
معوقات التنمية في مناطقهم وأولويات احتياجاتهم، والمشاركة في 
التخطيط والتنفيذ والرقابة والتقييم لألنشطة التنموية من خالل 
تكوينات وأطر مجتمعية تتجمع فيها الموارد والخبرات المتوفرة 
جنب  إلى  جنبا  المحلية  المجتمعات  تنمية  في  عنها  الغنى  محليًا 
مع السلطات المحلية، كما أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم 

اآلليات والوسائل التي تضمن عناصر االستدامة والتمكين. 
المصدر : االستراتيجية الوطنية للحكم المحلي - 2015 ، صفحة 110 .

 ǦɆȦȱɊȱ  ǦɆǝǠƴɋǟ  ȣǟǼȽɉǟ
 Millenium  ǦǮȱǠǮȱǟ
Development Goals
 ȴȵɊȱ  ǦɆȵɀȶȞȱǟ  ǦɆȞȶƨǟ  ǧǻǼǵ
 čċċċ ȳǠȞȱ ǦɅǻǠȞȱǟ Ǡőǿȿǻ Ž ǥǼǶǪƫǟ
 ȯɀȲƜ ǠȾȪɆȪƠ ǡɀȲȖȵ  ȣǟǼȽǕ  ǦɆȹǠƣ

: ɄȽȿ čċČĐ ȳǠȝ
 ɂȲȝ  ȷɀȊɆȞɅ  ȸȵ  ǻǼȝ  ȐɆȦơ-Č
 ƂǙ  ƾɆȵɀɅ  Ǽǵǟȿ  ɄȮɅȀȵǕ  ǿɍȿǻ  ȸȵ  ȰȩǕ
 ȸȵ ȷɀȹǠȞɅ  ȸȵ  ǦǤȆȹ  ȐɆȦơȿ Û  ȤȎȺȱǟ

.ƾȒɅǙ ȤȎȺȱǟ ƂǙ țɀƨǟ

 Û  ȯǠȦȕɉǟ  ȜɆƤ  ȁǠɆǪǱǟ  ȷǠȶȑ-č
. ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǦȲǵȀƫ Û ƾǭǠȹǙȿ ƿǿɀȭǽ

 ƙȆȺƨǟ  ƙǣ  ǥǟȿǠȆƫǟ  ȜɆǲȊǩ-Ď
Ü ǥǕȀƫǟ ƙȮƢȿ

 ǼɆȱǟɀƫǟ  ƙǣ  ǧǠɆȥɀȱǟ  ȐɆȦơ-ď
 ȯǼȞƞ  ǦȆȵǠƪǟ  ȷȿǻ  ȴȽ  ȸư  ȯǠȦȕɉǟȿ

Ü ƙǮȲǮȱǟ

 ǥǻɍɀȱǟ ǒǠȺǭǕ ǠȾȵɉǟ ǧǠɆȥȿ ȐɆȦơ-Đ
Ü ĕĒĐ ȯǼȞƞ

 ǦǤȆǪȮƫǟ ǦȝǠȺƫǟ ȌȪȹ ȏȀȵ ǦǶȥǠȮȵ-đ
Ü ȏǟȀȵɉǟ ȸȵ ǠƵƘȡȿ ǠɅǿɎƫǟȿ

 ȻǠɆȵ ƂǙ ȷȿǼȪǪȦɅ ȸȵ ǦǤȆȹ ȐɆȦơ-Ē
Ü ȤȎȺȱǟ ȯǼȞƞ ǦƩǠȎȱǟ ǡȀȊȱǟ

 Ž  ǠȽȀɅɀȖǩȿ  ǦɆȲȭ  ǧǠȭǟȀȉ  ǒǠȺǣ-ē
. ȯȿǼȱǟȿ ǻǟȀȥɉǟ ȰȶȊǩ ǦɆȶȺǪȱǟ ȰɆǤȅ

. ďč ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ          
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الصندوق  في  المشروع  ودورة  المشاركة 
االجتماعي للتنمية :

 ، المجتمعية  المشاركة  بأهمية  االجتماعي  الصندوق  من  إيمانًا 
فإنه يقوم بادماجها في كل مراحل المشاريع التي ينفذها ،  بداية من 
تقييم وضع المجتمع و تحديد اولويات االحتياج ) الفرز الميداني 
مرحلة  حتى  والصيانة  والمتابعة  والتنفيذ  بالتخطيط  ومرورًا   )

التقييم.
إن دورة حياة المشروع هي مراحل متتابعة وهامة ، وكل مرحلة 
 ، االنسان  حياة  بدورة  تشبيهها  ويمكن   . التالية  للمرحلة  تؤسس 
شابًا  ثم  فتى  ثم  صبيًا  ليصبح  ينمو  ثم  صغيرًا  يبدأ  منا  فالفرد 
وأخيرًا رجاًل مسنًا ، وكل مرحلة من تلك المراحل لها وظيفتها 
واحتياجاتها ، وهكذا هو الحال بالنسبة لدورة حياة المشروع ، حيث 
تحتاج كل مرحلة إلى تنفيذ عدد من األنشطة النجازها ، ولمزيد 

من التوضيح يمكنك العودة إلى الجدول والشكل التاليين.
جدول )8( شكل المشاركة المجتمعية في دورة حياة المشروع .

مراحل م
الوصفالمشروع 

الفرز المكتبي 1
)دراسة مكتبية(

تحديد مناطق التدخل حسب معايير متعددة منها 
معايير الفقر .

الفرز الميداني 2
)دراسة ميدانية(

تنفيذ دراسة لتقييم وضع مناطق التدخل وتحديد 
البحث  منهجية  باستخدام  احتياجها  اولويات 
السريع بالمشاركة ، أي جمع وتحليل البيانات 
وربطها  وتفسيرها  المعلومات  على  والحصول 
وذلك  الباحث/ه،  من  وتيسير  الناس  بواسطة 
 ، التخطيط  لعملية  الالزمة  المعلومات  لتوفير 

إضافة إلى معرفة التدخل الذي يمثل اولوية .

تخطيط 3

من خالل لجان تنموية والميسرين من الجهات 
الداعمة ، يتم في هذه المرحلة تحديد األهداف 
والتدريب  والمتابعة  العمل  وخطة  واألنشطة 

وتحديد  الميزانية.

تنفيذ4

من  أو  الصندوق  عبر  مباشر  تنفيذ  خالل  من 
خالل مقاولين باالشتراك مع لجان المستفيدين 
أو  المشاريع   )لجان  المجتمع  من  المنتخبة 
هي  تتولى  التي  المجتمعية  التعاقدات  لجان 

عملية التنفيذ(.

متابعة5
السابق  واللجان   ، الصندوق  موظفي  خالل  من 
كل  مع  متداخلة  المرحلة  هذه   ، ذكرها 

المراحل.

من خالل لجان الصيانة ، وهي تضمن استمرار صيانة وتشغيل6
المشروع اطول فترة ممكنية .

من خالل وحدة مختصة في  الصندوق ، وتعمل تقييم7
من خالل إشراك المجتمع .

 ƙǪȲȝ ƂǙ ȳɎȅɋǟ Ž ȀȪȦȱǟ ǢǤȅ ȜǱȀɅ
: ƙǪɆȆɆǝǿ

 ȯɎȢǪȅǙ  Ž  ǿɀȎȪȱǟ  ǦȲȮȊȵ  ǠƵǟǼǵǙ
 ƂǙ  ǠȵǙ  Ȭȱǽ  ɁȂȞɅȿ  Û  ǦɆȞɆǤȖȱǟ  ǻǿǟɀƫǟ
 ȴȭǠǩǓȿ¼ ƂǠȞǩ ȯǠȩ Ǡȶȭ ȷǠȆȹɋǟ ȄȝǠȪǩ
 ǃǟ ǦȶȞȹ ǟȿǼȞǩ ȷǙȿ ȻɀȶǪȱǖȅ Ǡȵ Ȱȭ ȸȵ
  ¬ǿǠȦȭ  ȳɀȲȚȱ  ȷǠȆȹɋǟ  ȷǙ  ǠȽɀȎƠ  ɍ
 ƂǙ ǠȵǙȿ ÛĎď ǦɅǓ  ı ȴɆȽǟȀǣǙ  ǥǿɀȅ -
 ɂȲȝ ȜɆȒɆȥ Û ǃǟ ǦȶȞȺǣ ȷǠȆȹɋǟ ȷǟȀȦȭ
 ǃǟ  ȼȪȲǹ  Ǡư  ǥǻǠȦǪȅɍǟ  ǦȍȀȥ  ȼȆȦȹ

. ȀɅǾǤǪȱǟ ƂǙ ǠȵǙȿ Û ǥȀǺȅȿ
 ǒǠɆȺȡɉǟ ȴȲș ƂǙ ǻɀȞǪȥ ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȲȞȱǟ ǠȵǕ
 ȏȿȀȦȵ ɀȽ Ǡȶȭ ȴőǠǤǱǟɀǣ ȴȾȵǠɆȩ ȳǼȝȿ
 ǥǿɀȅ  ¼  ƂǠȞǩȿ  ȼȹǠǶǤȅ  ȯǠȩ  Û  ȴȾɆȲȝ
 ǟɀȪȦȹǙ  ȴƬ  ȰɆȩ  ǟǽǙȿ  ďĒ  ǦɅǓ  ı  ȄɅ
 ȸɅǾȲȱ  ǟȿȀȦȭ ȸɅǾȱǟ  ȯǠȩ  ǃǟ  ȴȮȩȁǿ Ǡư
 ȷǙ ȼȶȞȕǕ ǃǟ ǒǠȊɅ ɀȱ ȸȵ ȴȞȖȹǕ ǟɀȺȵǓ

 ¬ƙǤȵ ąȯɎȑ Ž ɍǙ ȴǪȹǕ
 ǦɆȶȺǪȲȱ  ɄȵɎȅɍǟ  ǿɀȚȺƫǟ  ı  ƆǠȞȱǟ  ǼɆǲƫǟǼǤȝ  ǦȵǠȅǕ

 ďĔȋ ǦɅȀȊǤȱǟ
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شكل ) 7 ( دورة حياة المشروع 

في هذا الدليل سيتم التركز على الخطوات األولى من دورة حياة 
المشروع وهي مرحلة جمع المعلومات وتحديد اولويات االحتياج ، 
ففي هذه المرحلة يتم تنفيذ بحث ميداني وبمشاركة الناس ، يتم 
للمشروع وستترك  للتخطيط  المطلوبة  المعلومات  فيه جمع كل 

باقي مراحل المشروع ألدلة أخرى يمكنك األطالع عليها الحقًا .

 Ü  ǥȀƩǟ  ǦȲǞȅɉǟ  ǼȞǤǪȆɅ  Ǩȩɀȱǟ  ȨɆȑ
 ȯɎǹ  ȸȵ  ƆǠȞȵ  ȀǝǟȂȱǟ  ɂȲȝ  ȏȀȦɅȿ
 ǴǤȎǩȿ . ȰɆǶǪȆȵ ȨȪǶǪȱǟȿ Û ǦȲǞȅɉǟ
 ȸȝ  ƎȞǩ  Ɣȱǟȿ  Ü  ǥǿǾƩǟ  ǢɅǽǠȭɉǟ
 Û  ǦɆǩǟǽ  ſǠȎȵ  ȳǼơ  Ɣȱǟ  ȿǕ  ƆǠȵɉǟ

. ȨǝǠȪǵ ǠȽǿǠǤǪȝǠǣ ǦȱɀǤȪȵ
. ȰǝǟȿǕ Ȁǹǟȿɉǟ ȰȞǱ Û ȁƎȵǠȊǩ ǧȀǣȿǿ
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 سمات البحث السريع بالمشاركة :                                           
هذه المنهجية البحثية ) PRA  ( لها سماتها التي تجعلها فعاله 
ويمكن االعتماد عليها ، فكما أن مناهج البحوث العلمية األخرى مثل 
المنهج التجريبي له سماته  ، كمقدرته على تحديد العوامل الواقعة 
تحت الدراسة والتحكم فيها ، ودراسة العالقة السببية ) العلة ( بين 
التابع ، كما يعتمد على عينات عشوائية  المستقل والعامل  العامل 
لتقليل الخطأ الناتج من التحيز ، كما أنه يعتمد على بيانات كمية ) 
رقمية ( يمكن قياسها بدقة باستخدام أجهزة دقيقة ومن ثم تحليلها 
كميًا وأختبارها بعدة اختبارات ) اختبار T. Z. F  ( وباستخدام 
احدث البرامج الكمبيوترية ) SPSS. SAS( ، كل ما ذكر سابقًا 
يعتبر من سمات ومميزات المنهج التجريبي الذي يعتبر من أقوى 
المناهج البحثية العلمية التي يقل فيها الخطأ التجريبي ألقل درجة ، 
ألن سلوك واتجاهات الباحث ال تؤثر على نوعية البيانات المجموعة 

وتكون نتائج التحليل غير متأثرة بطبيعة الباحثين .
أما في منهجية البحث السريع بالمشاركة فإن البيانات المجموعة 
الباحثين  الباحث والمقابالت وجهًا لوجه بين  تعتمد على مالحظة 
والمبحوثين واالعتماد على اسئلة مفتوحة ال يمكن للباحث تأطيرها 
تسمى   ( احتمالية  غير  عينات  على  يعتمد  الباحث  أن  مسبقا كما 
عينات موجهه ( ويحلل البيانات مباشرة في الميدان مع الناس األميين 
المعلومات  باستخدام اجهزة وبرامج ( وأغلب  الغالب ) وليس  في 
المجموعة ال تكون كمية ) رقمية ( بل نوعية ) كيفية ( تتأثر 

بطبيعة الباحث والمبحوثين .
كل ماسبق يجعلنا نشعر أن هذه المنهجية عشوائية غير دقيقة 
وبالتالي  وتفسيراتها  ونتائجها  بياناتها  على  االعتماد  يمكننا  وال   ،
توصياتها  . في الحقيقة هذا الكالم سيكون صحيحًا إذا لم نلتزم 

بسماتها وشروطها .
 ومن هنا تأتي أهمية االلتزام بكل الشروط التي سنذكرها الحقًا 
الناس وأكثر واقعية  المنهجية أكثر قربًا من  والتي جعلت هذه 
ومصداقية ومالئمة للمجتمعات المدروسة وبالذات تلك المجتمعات 

األمية والفقيرة . 
للوقت  مضيعة  يجعلها  المنهجية  هذه  بسمات  االلتزام  عدم  إن 
والمال والجهد وضرب من العشوائية ويجعل معلوماتها وتوصياتها 
غير ذات قيمة ، وحتى ال تكون تقاريرنا من هذا النوع سوف نستعرض 
كل سمة من سمات منهجية البحث السريع بالمشاركة على حدة 
وبمزيد من التدقيق والتمحيص بغية فهمها وااللتزام بها عند تنفيذ 

الدراسات ، فإلى هذه السمات .

أوالً : التدقيق الثالثي
في العادة عند نزولنا للميدان فإننا نجري مقابالت مع من نجدهم 
أمامنا من مزارعين ) وبالذات إذا كنا نبحث عن معلومات زراعية ( 

 Participation ǦȭǿǠȊƫǟ
Ü ƙȞȵ ȓǠȊȹ Ž ǦƵǠȆƫǟ ɄȽ

 ȀȥɀǪɅ  ȷǕ  ƗȞǩ  ǦȱǠȞȦȱǟ  ǦȭǿǠȊƫǟ  
 ǦɅȿǠȆǪƫǟȿ  ǦɆȥǠȮȱǟ  ȋȀȦȱǟ  ǻǟȀȥɊȱ
 ȴőǠȵǠȶǪȽǟ  ȸȝ ǴɅȀȎǪȱǟ  ȸȵ  ȸȮȶǪȲȱ
 .ȴȾɅǼȱ ǦȲȒȦƫǟ ǧǟǿǠɆƪǟ ȸȝ ƘǤȞǪȱǟȿ

 ȰȮȊǣ  ȷɀȮǩ  ȷǕ  ǦȭǿǠȊȶȲȱ  ȸȮƹ
 )  ƙɆȝȀȉ  ƙȲǮư  Ǝȝ  ȿǕ  ȀȉǠǤȵ

. (  UNDP

 ȃǠȺȱǟ  ǦȲȵǠȞȵ  ȳǼȝ  ǦȭǿǠȊƫǟ  ƗȞǩȿ
 ǦȥǼȾǪȆȵ Ǧȝɀȶƭ ɃǕ ) ǦɆǤȲȅ ȣǟǼȽǖȭ
 ȷɀȲȝǠȥ  ȴȽ  Ȱǣ  ..  (  ǠȾɆȲȝ  ǡɀȎȹ
 ǦǞǤȞǪȱǟ ɂȲȝ ȷȿǿǻǠȩȿ ȓǠȊȺȱǟ ɀȲȵǠȭȿ
 ȰɆȮȊǩ  ǥǻǠȝǙ  ȣǼŏ  ǥɀȪȲȱ  ǦȲȵǠȊȱǟ
 ǧǠȝɀȶǲƫǟ  ȯɀȍȿ ȰɆȾȆǪȱ  ȜȶǪǲƫǟ
. ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǠȾȩɀȪǵ ƂǙ ǥǼȞǤǪȆƫǟ

 ƗȞǩ ɍ ƙȮƢ ȷȿǻ ǦȭǿǠȊƫǟ ȷǕ Ǡȶȭ
 ȴɆȲȞǪȱǟ  ǢȲȖǪɅ  ƙȮȶǪȱǟȿ  Û  ƘǮȮȱǟ
 ǒǠȺǣ  ǢȲȖǪɅȿ  (  ȧɀȪƩǟ  ȫǟǿǻɋ  )
 ɂȲȝȿ ɄȝǠȶƨǟ ȰȶȞȱǟ ɂȲȝ ǧǟǿǼȪȱǟ
 ȜȶǪǲȶȲȱ  ɄȭǿǠȊǪȱǟ  ȓǠȊȺȱǟ  ȧɎȕǙ
 ȧɀȪǶȲȱ  ăɎȵǠȉ  ƿǿǠȕǙ  ȼǪȦȎǣ  ƆǼƫǟ
 ǦǤȅǠǶƫǟȿ  ȯǠȎǩɍǟȿ  ǦɆȲɆǮȶǪȱǟ  ǴɆǪɅ
 )  ǼǱȿ  ǠȶǮɆǵ  ǻǠȞǤǪȅɍǟ  ǦǶȥǠȮȵȿ
 ȴȲȞȱǟ  ȷǠȮƞ  ƿǿȿȀȵ  ǦȲǝǠȞȱǟ  ȸȵ  ĆƿǒǼǣ
 ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ  ǧɎɆȮȊǪȱǟ  ƂǙ  ăɍɀȍȿ
 ǠȾɆȥ  Ǡƞ  ȼȱǠȮȉǕ  ǦȥǠȮǣȿ  Û  (  Ȝȅȿɉǟ

. ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȈɆȶȾǪȱǟȿ ȯǠƵɋǟ

. ďč ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ          
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وأختيارنا لمثل هؤالء المزارعين يكون بشكل موجه ) غير عشوائي 
( ، أي أننا ال نسجل أسماء كل المزارعين في المنطقة ) مجتمع 
نقوم  ثم  عشوائي  باسلوب  معينًا  عددًا  منهم  نختار  ثم   ) البحث 
بزيارتهم وطرح اسئلة محددة عليهم ) من خالل استمارة محددة (  
ثم تحليلها مكتبيًا ....... ، بل نجري مقابالت مع من نجدهم أمامنا 
، وفي كل مقابلة نحصل على معلومات تثير لدينا  من مزارعين 
أسئلة جديدة نسئلها لمزارعين آخرين وهكذا) في المناهج األخرى 
المعلومات  فإن  وبالتالي   ،  ) العينة  افراد  لكل  االسئلة  نفس  تسأل 
التي نحصل عليها تكون غير موثوقة الننا بكل بساطة لم نتأكد من 

مصداقيتها وثباتها ، ولكن ما هو الحل ....؟
قبل أن نعرف الحل سنستعرض المفاهيم التالية 

الثقة = الثبات + المصداقية 
عالية  ثقة  ذات  نتائجها  تكون  أن  تحاول  البحثية  المناهج  كل 
البيانات  حتى يمكن االعتماد عليها وتعميمها . ومن أجل أن تكون 
موثوق منها يجب أن تكون ثابتة وصادقة ، ونعني بالثبات هنا هو 
أن االجابات نفسها تتكرر عند وضع نفس السؤال ) أو تتكون نفس 
النتائج عن تنفيذ نفس المعاملة ( ، فلو عاملنا كل عينات التجربة 
وأظهرت   ، السماد  من  معين  تركيز  مثاًل  ولتكن  المعاملة  بنفس 
فإننا  النمو  من  المقدار  نفس  أعطتنا  أي  االستجابة  نفس  النباتات 
المكررات)  كل  ألن   ، نتائجنا  في  ثبات  على  حصلنا  أننا  سنقول 
العينات المعاملة بنفس التركيز من السماد(  كانت متشابهة في 
بالثقة  الخاصة  المعادلة  من  االول  للجزء  بالنسبة  هذا   ، نتائجها 
وهي ا لثبات . أما الصدق فنقصد به أن النتيجة حدثت بسبب وجود 
المؤثر نفسه ، أي أن الزيادة في النمو كانت بسبب تركيز السماد 
في الماء ، وليس بسبب شيئ آخر ، وليكن مثاُل ، وجود مواد معدنية 
موجودة في الماء أساسًا  ، وهي التي زادت من النمو ، وليس السماد 
الكيميائي ) ولك أن تتخيل كيف سيكون مستوى الثقة، بمكونيها 

الثبات والصدق ، عند التعامل مع الناس ، وليس النباتات ( .
البحث  منهجية  بواسطة  عليها  نحصل  التي  للمعلومات  عدنا  إذا 
السريع بالمشاركة فإننا نالحظ أنها لن تكون موثوقة إال إذا حملت 
في طياتها الثبات والصدق ، ولكن كيف يمكن أن نحصل على الثبات 
والصدق في هذه المنهجية ونحن ال نستخدم العينات العشوائية وال 
نعتمد على المكررات وبالتالي ال نستطيع استخراج الخطأ التجريبي 
الذي يمكننا استخراجه من البحوث العلمية األخرى )وبالذات المناهج 

الكمية(.
ال تقلق فالحل سهل وموجود ولكن أرجوا اإللتزام به عند تنفيذنا 
لهذه المنهجية  ، فالتزامنا بهذا الحل سيعطي المعلومات المجموعة 
بواسطة منهجية البحث السريع بالمشاركة نفس الثقة التي تعطيها 

باقي المناهج لنتائجها.
يمكن الحصول على الثقة في المعلومات عند استخدام منهجية 
المعادلة  النوعية( من  المناهج  بالمشاركة )وباقي  السريع  البحث 

في الشكل رقم 8 .

 ȻǖȖǹ ǴȲȎɅ ɍ ɃǾȱǟ ȷǙ¼
 ǢȮǩȀɅ  ǠƴǙ  Û  ȼȥȀȝ  Ǽȩȿ

¬ƿǼɅǼǱ ǖȖǹ
 ȃɀɆȉɀȦȹɀȭ ı ȷɎȅǿ ƆɀɆȆǣ ǳɎȍ

 Đčȋ ƆǠȆȹɋǟ ȀȮȦȱǟ Ǽǝǟǿ

 ǦɆȭǿǠȊǪȱǟ  ǦɆȶȺǪȱǟ
 P a r t i c i p a t o r y

 Development
 ǦɆǤȞȊȱǟ  ǦȭǿǠȊƫǟ  ƾȒɅǕ  ɂȶȆǩ
 ǾǹǖɅ  ɃǾȱǟ  ȰȶȞȱǟ  ǿǠȆȵ  ɄȽȿ  Û
 ǯǿǼǪƫǟ  ȴȾȺɆȮƢ  ǼȞǣ  Û  ȃǠȺȱǟ  ȼɆȥ
 ǦȡǠɆȍ  Ž  ƿȀǭǘȵȿ  ƾȖȉǠȹ  ƿǿȿǻ  Û
. ȴőǠɆǵ Ž ƘǭǖǪȱǟ ǧǟǽ ǧǟǿǟȀȪȱǟ
. ďĎ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ          

 ɄȝɀȺȱǟ  ǬǶǤȱǟ  Ž  ȧǼȎȱǟ  ȨȲȖȺɅ
 ȰȽ :  ǦɆȱǠǪȱǟ  ǦȲǞȅɉǟ  ȸȝ ǧǠǣǠǱɋǟ  ȸȵ
 ȴŒǕ ȷȿǼȪǪȞɅ Ǡȵ ǦȪɆȪǵ ȷɀǮǵǠǤȱǟ ȘǵɎɅ
 ǦȪɆȪǵ ȷɀȞȶȆɅ ȷɀǮǵǠǤȱǟ ȰȽ Ý ȼȹɀȚǵɎɅ
 ÝǠŒɀȞȶȆɅ  ȴŒǕ  ȷȿǼȪǪȞɅ  Ɣȱǟ  ƆǠȞƫǟ
 ȸȝ  ƎɆǤȞǪȱǟ  ȸȮƹ  ȼȹǚȥ  ɁȀǹǕ  ǥǿǠǤȞǣȿ
 ȧǠȦǩǟ  ɁǼƞ ɄȝɀȺȱǟ  ǬǶǤȱǟ  Ž ȧǼȎȱǟ
 ǫǟǼǵɉǟ Ȥȍȿ Ž ƙȭǿǠȊƫǟȿ ƙǮǵǠǤȱǟ

 .ǠȾɆȹǠȞȵȿ ǠőǠȹɀȮȵȿ
 ȧȀȕÛ  ɄȶȲȞȱǟ  ǬǶǤȱǟ  ǰȽǠȺȵ  Û  ȼȺɅȁ  ɀǣǕ  ȰȵǠȭ  ǼɅȀȥ

. ČĎĔ ȋ ɄȝɀȺȱǟ ǬǶǤȱǟ
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شكل )8(  معادلة التدقيق الثالثي.
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في  ننوع  أن  يجب  موثوقة  معلومات  على  نحصل  لكي  أننا  أي 
......... متنوع  بحثي  فريق  باستخدام  معلوماتنا  ومصادر  أدواتنا 

كيف ؟.
من أجل كيف سنضرب المثال التالي ) أنظر بعين البصيرة على 

المثال التالي وبعين أخرى على الشكل السابق ( .
ما  الحيوانية في منطقة  الثروة  أن نعرف سبب نقص  اردنا  إذا 
بعض  مع  مقابالت  فسنجري   ، متنوعة  أدوات  نستخدم  فإننا سوف 
انتشار  هو  النقص  سبب  أن  مثاًل  وسيخبروننا   ، الحيوانات  مالكي 
زراعة القات في مناطقهم ، فزراعة القات تحرمهم من رعي األغنام 
في المساحات الواقعة بين تلك المزارع ، بسبب التلف الذي تسببه 
الحيوانات على هذا المحصول عندما تتجه إليه ، نتيجة لعدم انتباه 
مبالغ  آبائهم  يكلف  مما   ، بالرعي  يعملون  الذين  المزارعين  أبناء 
طائلة لتعويض اصحاب هذا المحصول ، كما يصعب على المزارعين 
عدم  يفضلون  لذلك   ، بعيدة  مناطق  في  بالرعي  البنائهم  السماح 
تربية األغنام رغم صالح المنطقة الكثارها ، وعلى كل حال فمن 
أجل التأكد من صحة المعلومات فإننا سنستخدم المعادلة السابقة 

وذلك بعمل التالي:
أفراد  من  مكون  فريقنا  يكون  أن  يجب   = األول  المثلث  في 
الفريق  فسيحتوي   ، بالمشكلة  عالقة  ذات  متعددة  خبرات  يحملون 
على أخصائي زراعي وأخصائي بيطري وأخصائي مجتمعي لتقصي 
سنعتمد  كما   ، الحيوانات  تربية  بنقص  المتعلقة  الفنية  الحقائق 
في تجوالنا على أعضاء من داخل المجتمع ) رعاة ، مزارعي قات ( 
ومن خارج المجتمع ) مدرسين ساكنين في المنطقة( للتأكد من 
صحة البيانات المتحصل عليها ، كما سيحتوي فريقنا على الجنسين 
للتمكن من التواصل مع الجانب النسوي من المجتمع لطرح نفس 

 ȃǠȺȱǟ  ɂȲȝ  ȂɆȭȀǪȱǟ  ǯǠȾȺȵ
 People-Centered

 Approach
 ȯȿǠȺǩ  Ž  ǦɆȶȲȝ  ǦǣǿǠȪȵ  ɄȽ
 ȃǿǼȱǠǣ  ǦȥǼȾǪȆƫǟ  ȰǝǠȆƫǟ
 ȃǠȺȱǟ  ǒǟǿǓ  ƂǙ  ƿǻǠȺǪȅǟ  ȰɆȲǶǪȱǟȿ
 .ǿɀȵɊȱ ȴȾȶȾȥ ǦɆȦɆȭȿ ȴȾȥǿǠȞȵȿ
 ǢɆȲȢǩ  ȬȱǾȭ  ǠȾȺȵ  ȴȾȦɅ  Ǽȩȿ
 ǦɆȅǠȅɉǟ  ȃǠȺȱǟ  ǦǱǠƜ  ȳǠȶǪȽɍǟ
 ǒǠȦȊǪȅɍǟȿ  ȄǤȲƫǟȿ  ȸȮȆƫǟ  ƂǙ
 ɂȲȝ  Û  ǧǠȵǼƪǟ  ɄȩǠǣȿ  ȴɆȲȞǪȱǟȿ

. ǦȱȿǼȱǟ ǧǠȵǠȶǪȽǟ ȸȵ ǠȽǟɀȅ
. ďĎ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ          
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الرجال والتأكد من تطابقها أو لمعرفة  التي تطرح على  االسئلة 
أسباب اختالفها إذا كانت متباينة .

 ، الثاني = سنحاول أن ننوع من مصادر معلوماتنا  المثلث  في 
حيث سنطلع مسبقًا على أي وثائق نستطيع الحصول عليها ) مصادر 
ثانوية ( كما سنقابل أي أشخاص من المجتمع لديهم معلومات عن 

مشكلتنا ، وكذلك سنزور األماكن التي تحدث فيها المشكلة . 
المعتمدة  الفئة  هي  من  بمعرفة  سنقوم   = الثالث  المثلث  في 
، وذلك من  الرعي مصدر دخل وحيد لها (  الرعي ) يعتبر  على 
خالل اجراء مقابالت مع األغنياء والفقراء وكذلك معرفة من هم 
المسئولون في االسرة عن االغنام ، هل هم الرجال أم النساء ، الصغار 
أم الكبار  ، ومن منهم له القدرة على اتخاذ القرارات واالستفادة من 
النتائج ، كما أننا سنجري لقاءات مع التشكيالت المجتمعية المتنوعة 
القبيلة  الرعي في مراعي  القدرة والحق في  لمعرفة من منهم له 
السائدة  األعراف  على  سنتعرف  كما   ، الحق  له  ليس  منهم  ومن 
في المنطقة حول عملية الرعي ) متى يسمح بالرعي في المراهق 

والمحاجر ومتى يتم المنع بغرض السماح للمراعي بالنمو(.
في المثلث الرابع = سنقوم باستخدام عدة ادوات وطرق لجمع 
المعلومات ، حيث سنقوم بعمل مقابالت مع المزارعين وسنستخدم 
لنا  اداة تحليل االتجاهات ( وسنجعلهم يرسمون  أدوات منظورة ) 
مقدار التناقص في كمية األغنام في كل فترة مرت بها المنطقة 
إنتشارها  القات ومدى  مزارع  لمشاهدة  زيارات  بعمل  ثم سنقوم   ،

وتحديد بعد مناطق الرعي عنها ومدى توفر المراعي فيها  .
كما ترى أني استخدمت كل مكونات المعادلة في الشكل السابق 
، بل  بالترتيب  المعادلة  استخدم مكونات  أن  ، وطبعًا ليس منطقيًا 
استخدم كل ما يمكن استخدامه من مكونات المعادلة وفي الزمان 
والمكان المناسبين . اعتقد بعد عملنا لكل هذه األشياء نستطيع أن 
نقول عن نتائجنا أنها ثابتة وصادقة وبالتالي موثوقة ...............

هل توافقني الرأي؟

ثاينًا :املرونة والالرمسية :
إال  هي  فما   ، فيك  وتتحكم  تسيرك  التي  هي  األدوات  تدع  ال 
وسائل مساعدة لجمع المعلومات وبعضها يستخدم للتحليل أيضًا ، 
لذلك استثنى أي اداة تراها غير مناسبة وال تحقق لك أهدافك ، 
كما يمكنك إضافة أو حذف أي شيء في األداة إذا كان ذلك يزيد 

من قوة األداة وفعاليتها في جمع البيانات المطلوبة  .
هذه المنهجية متجددة وحرة وقد تضطر إلى أن تجري تعدياًل 
في الميدان ) إضافة أو حذف ( في خطة البحث أو قوائم المراجعة 
أهدافك  لك  تحقق  دامت  ما  للميدان  النزول  قبل  أعددتها  التي 

المنشودة .

 ǧǟȿǻɉǟ  ȬȮȲȶǪǩ  ɍ
. ǠȽǼɆȅ Ǩȹǖȥ

 ȷȀǪȪɅ  ǒǠȪȱ  ɃǕ  ǼȞǣ  ɂȑȀȱǟ  ɁɀǪȆȵ
 Ǽȩ ȴȽǿǠȮȥǕ ȷǖǣ ȃǠȺȱǟ ȃǠȆǵǙ ǦǱǿǼǣ
 Ǽȩ ǦȍȀȦȱǟ ȷǕȿ ÛǿǠǤǪȝɋǟ ƙȝ Ž ǧǾǹǕ

 .ǦȭǿǠȊȶȲȱ ȴƬ ǨǶɆǩǟ
 . ȃǠȺȱǟ Ȝȵ ȰȶȞȱǟ Ž ǧǟǿǠȾȵȿ ǿǠȮȥǕ ǡǠǪȭ

 ǦǣǠȩǿ  )ɄȝǠȶǪǱǟ  ȔǤȑ
 (ǦɆȝǠȶǪǱǟ

 ȸȝ  ǦɅǠȺȭ  ȳǼǺǪȆɅ  ǴȲȖȎȵ
 ǦȝǠȶƨǟ  ǠȾȅǿǠƢ  Ɣȱǟ  ǧǟƘǭǖǪȱǟ
 ǧǠȶȚȺƫǟȿ  ǧǠȆȅǘƫǟ  ȤȲǪƯȿ
 ɂȲȝ  Û  ǦȅǿǼƫǟ  ȰǮȵ  Û  ǧǠǞɆƬǟȿ

. ǦȝǠȶƨǟ Ȱǹǟǻ ǻǟȀȥɉǟ ȫɀȲȅ
 ȰǝǠȅȿ  ȸȵ  ǦȲɆȅȿ  ȔǤȒȱǠȥ
 ȧǠȺǪȝǟ  ɂȲȝ  ǻȀȦȱǟ  ȰȶƩ  ȔȢȒȱǟ
 ǦȞȶǪƭ Ž ǥǼǝǠȆȱǟ  ȴɆȪȱǟȿ ǼɆȱǠȪǪȱǟ
 ɂȲȝ ǥȀȖɆȆȲȱ ǦȶȚȺȵ ǦȱȿǠƮ ɀȽȿ Û
 ƘȊɅ  ȼȹǕ  ǠȶȲǮȵ  Û  ǦȝǠȶƨǟ  ǻǟȀȥǕ
 ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǧǠȩɎȞȱǠǣ ȴȮǶǪȱǟ ƂǙ
. ȫɀȲȆȱǟ ȓǠƴǕ ɂȲȝ ȣǟȀȉɋǟȿ
. Ďċē ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          



90

س
قبل العمل مع النا

س
خالل العمل مع النا

س
سائل النا

نقل ر

الفصل األول : البحث

صبح باحثًا تنمويًا 
ف ت

كي
س

ف تعمل مع النا
كي

ثالثًا :االندماج يف اجملتمع :
 ، بالمشاركة  السريع  البحث  بمنهجية  المنهجية  هذه  تسمى 
هذه  منك  تتطلب  لذلك   ، لها  ميزة  أكبر  هي  هنا  والمشاركة 
المنهجية أن تذوب في المجتمع شكاًل ومضمونَا ، لتصل إلى درجة 
 ، منهم  يتقبلوك هم كواحد  بل  منهم  واحدًا  تكون  أن  فيها  تقدر 
وعندها تستطيع أن تفكر كما يفكرون ) من زاويتهم ومنظورهم 
( ، وعندها تستطيع أن تيسر لهم تحقيق أهدافهم التنموية دون أن 
يكون ذلك متعارض مع قيمهم واتجاهاتهم التي تستطيع أن تعرفها 

نتيجة الندماجك معهم .

رابعًا :عدم املغاالة يف مجع املعلومات ودقتها ) التجاهل االمثل (.
إلى موضوع  تنتقل من موضوع  نفسك  الميدان ممتع وستجد 
ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص ، ولكنك في األخير 
ستجد أن الوقت والمال لم يعودا كافيين لك ، هذا على افتراض 
أنك ما زلت تملك المزيد من الجهد  . ولكن هل انجزت مهمتك 
البحث   ( بالسريع  يوصم  مازال  به  تقوم  الذي  البحث  هذا  وهل   ،
السريع بالمشاركة ( ؟ ، ال أعتقد ذلك ، لذلك يجب عليك أن 
تحدد أهدافك بوضوح وتحدد نوعية وكمية المعلومات المطلوبة 

ودرجة دقتها ثم تبحث عنها وفق تلك األهداف .
صحيح أن الدقة مطلوبة ، والكم الكبير من المعلومات قد يكون 
مفيدًا ، ولكن أنت لست في بحث انثروبولوجي ) انساني ( حتى تتوسع 
بشكل كبير ، فنحن في األخير في بحث استكشافي ) استطالعي ( 
وليس بحثًا وصفيًا دقيقًا ، وال نهدف إلى التحقق من نظريات أو 
، أو تعميم نتائج على نطاقات  الغائها أو استنباط نظريات جديدة 
واسعة من العالم  ، نحن فقط نهدف إلى تحقيق تدخل مناسب لقرية 
معينة هي في أمس الحاجة إليه ، وال تتحمل التأخير ، لذلك كن 

موضوعيًا   .
يجب ان ال تنسى أن الناس سيملونك إذا أطلت البقاء عندهم ، 
وهذا سيؤثر على عملك ، إذًا بامكانك أن تتجاهل بعض البيانات 
ولكن هذا التجاهل يجب أن يكون موضوعيًا أيضًا ) تجاهل أمثل (.

خامسًا :التحليل الفوري يف امليدان:
إذا عدت إلى الباب األول وراجعت مناهج البحث العلمية التجريبية 
في  تحدث  ال  التحليل  عملية  أن  فستالحظ  واالنسانية  والمسحية 
الميدان . فبعد إعداد االستمارات مكتبيًا ، ثم جمع البيانات ميدانيًا 
)عن طريق أفراد جامعي بيانات ( فإن تحليل بيانات االستمارات يتم 
مكتبيًا  ) بعيدًا عن الميدان ( وقد يحلل البيانات شخص آخر غير 
المرحلة  هذه  بعد  الرئيسي  الباحث  دور  ويأتي   ، الرئيسي  الباحث 

 ƾȞȵ  ȷɀȪǤɅ  ƾȞȵ  ȷɀȮǶȒɅ  ȸɅǾȱǟ
 ČĐČ   ƾȞȵ ȷɀǶǲȺɆȅȿ

 ȋ ÛǳȀƫǟȿ ǢƩǠǣ ǥǿǟǻɍǟ Û ȀȎȺȱǟ ɀǣǟ ǼȶƮ ǨǵǼȵ.ǻ
.ČĐČ

Society ȜȶǪƭ

 ȷɀȶɆȪɅ  ȸɅǾȱǟ  ȀȊǤȱǟ  ȴȽ
 ǥǻǼƮ  ȏǿǕ  ɂȲȝ  Ǧȶǝǟǻ  ǦȵǠȩǙ
 ȿǽ  ɃȀȊǣ  ȜȶƟ  ȰȮȉ  ɂȲȝ  Û
 ȴȾȺɆǣ  ǻɀȆǩȿ  ɃȀȅǕ  ȜǣǠȕ
 ɂȲȝ  ǦȶǝǠȩ  ǦɆȝǠȶǪǱǟ  ǧǠȩɎȝ
 ǦȞȦȺƫǟȿ  ȸȵǠȒǪȱǟȿ  ȰȥǠȮǪȱǟ
 ȜɆƤ  ǦǶȲȎƫ  ǦȵǼǹ  ǦȱǻǠǤǪƫǟ
 ȸȝ  ȀȚȺȱǟ  ȐȢǣ  ȜȶǪǲƫǟ  ǻǟȀȥǕ
 ȿǕ  ǦɆǤȽǾƫǟ  ȿǕ  ǦɆȺɅǼȱǟ  ȴőǠǝǠȶǪȹǟ

. ǦɆȥǟȀȢƨǟ ȿǕ ǦɆȩȀȞȱǟ
. ďČē ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          

 ɄȲƮ ȜȶǪƭ
Community

 ȸȵ  Ǧȝɀȶƭ  ȸȝ  ǥǿǠǤȝ  ɀȽ
 ȿǕ  ǦȪȖȺȵ  Ž  ȷɀȊɆȞɅ  ǻǟȀȥɉǟ
 Û  ƁǠȞƫǟȿ  ȧǠȖȺȱǟ  ǥǻȿǼƮ  ǦǞɆǣ
 ǦȲɆǤȪȱǟ ȿǕ ǦɅȀȪȱǟ ȰȽǕ țǠȶǪǱǠȭ
 ǟǾȽ  ȷǕ  ɃǕ  Û  ǦȺɅǼƫǟ  ǒǠɆǵǕ  ȿǟ
 ǧǠȞȶǪǲƫǟ ɂȲȝ ȨȲȖɅ ǴȲȖȎƫǟ
 ɂȲȝ ȨȲȖɅ Ǡȶȭ ǦɆȝǟǿȂȱǟ ǦɆȲǤȪȱǟ
 . ǥȀȒǶǪƫǟ ǦɆȲǶƫǟ ǧǠȞȶǪǲƫǟ
. ďčĐ ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          
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فيما  العالقة  ومعرفة  وربطها  التحليل  نتائج  بتفسير  يقوم  حيث 
في  يحدث  ما  هذا   ، الالزمة  التوصيات  ضوئها  على  ويضع  بينها 
تلك المناهج ، أما في منهجيتنا فإن عملية التحليل تتم في الميدان 

بمشاركة الناس ........ولكن لماذا؟.
في الحقيقة هذه أهم مصادر القوة في هذه اآللية ، فخالل جمع 
البيانات مع الناس باستخدام أدوات هذه المنهجية يتم عمل تحليل 
النتائج  إلى  معهم  والتوصل   ) مشاركة   ( معهم  وميداني  فوري 
)المعلومات( وبالتالي سيقومون هم بتأكيد تلك النتائج أو تفنيدها 
والوصول إلى النتائج الواقعية . ألنهم هم اساس المعلومة وهم في 
األخير أعرف منك بمجتمعهم وبيئتهم وما أنت إال ميسر ومن هنا 
تأتي قوة المعلومات والتوصيات القادمة من الميدان ألنها بنيت على 
أساس واقعي دون التحيز إلى آراء الباحث ، لذلك تصبح المعلومات 

صادقة ) والصدق جزء من معادلة الثقة(.

 ɂȲȝ  ȏȀȦǩ  ƾȶȲȞȵ  ǨȆȱ
 ɍȿ Û ǥǻǼƮ ǧǠȵɀȲȞȵ ȃǠȺȱǟ
 Ƙȡ  ƾȵǠȮǵǕ  ǿǼȎǩ  ƾɆȑǠȩ
.ƘɆȢǪȱǟȿ ȬɆȮȊǪȲȱ ǦȲǣǠȩ
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شكل رقم )9(   يوضح مراحل التحليل الفوري الميداني للمعلومات ، وتركز 
دائرة البحث على معلومات محددة كلما زاد عمقًا . من الممكن توسيع دائرة جمع 
السريع  البحث   ، م.جريدي  وهيذر  تايس  يواكيم  عن  نقاًل   (. األمر  لزم  إذا  البحث  أثناء  المعلومات 

بالمشاركة لتنمية المجتمع (

اجلولة األوىل جلمع املعلومات 

اجلولة الثانية جلمع املعلومات

اجلولة األخرية جلمع املعلومات

التحليل الفوري

التحليل الفوري
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سادسًا : نقد الذات وجتنب االحنياز :
في مناهج البحث العلمية ، وبالذات التجريبية والمسحية ، تجمع 
البيانات من المجتمع أو حقل التجربة بواسطة جامعي بيانات ، وهم 
افراد غير باحثين ، يتم تدريبهم على تعبئة البيانات من الناس ، في 
استمارات محددة األسئلة ، أو تسجيل البيانات باستخدام أجهزة قياس 
دقيقة ، وبالتالي فمهما كانت اتجاهات جامعي ا لبيانات أو ثقافاتهم 
أو قيمهم فلن تؤثر ) غالبًا ( على البيانات المجموعة ، وذلك لسبب 
وجيه هو أنهم يعتمدون على و سائل قياس ثابتة )استمارة مقابلة 

أو جهاز قياس ( .
تتميز هذه اآللية ) البحث السريع بالمشاركة ( في أنها تجمع 
بيانات نوعية يحصل عليها من المقابلة أو المشاهدة ، وهذه البيانات 
تتأثر باتجاهات وثقافة وتخصص الجامع للبيانات وهو الباحث )في 
من  انفسهم  وهم  باحثين  بل  بيانات  جامعي  يوجد  ال  اآللية  هذه 

يقومون بجمع البيانات( وبالتالي ما هو الحل ....؟.
المشكلة والحل هنا يكمن في الباحث نفسه ، فعليه أن ينتقد نفسة 
التحيز  بعيدًا عن  الميدان  إلى أي موضوع في  ، وينظر  باستمرار 

)الذاتية ( بانواعه سواء المكاني أو الزماني أو التخصصي .

 ȴȾȶɆȪǣ ǦȪȖȺƫǟ ƂǙ ȷɀǩǖɅ ƙǮǵǠǤȱǟ ȷǕ Ǡƞ
 ȬȲǩ  ȏȀȦȱ  ăɍǠƭ  ǟǾȽ  ȄɆȲȥ  Ü  ǦȍǠƪǟ
 ȃǠȺȱǟ  ǿɀȎǩ ǦȥȀȞȵ ɀȽ ȴȾƫǟ ǟǙ  Û ȴɆȪȱǟ

 . ȴȾȞȩǟɀȱ ǦȪȖȺƫǟ Ž
 ēČ ȋ Û ȸɅǿɀȾȪƫǟ ȴɆȲȞǩ Û ɃȀɅȀȥ ɀȱȿǠǣ
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تاريخ منهجية البحث السريع بالمشاركة
لقد أهتم العاملون في التنمية الدولية خالل الخمسينات بالجانب 
االقتصادي للتنيمة من أجل إحداث تنمية في مجتمعات العالم النامي 
)1(،  أي أنهم كانوا يركزون فقط على الجانب االنتاجي من عملية 
التنمية بغرض توفير حد أدني من مستوى المعيشة للناس ، فالرفاهية 
االقتصادية  الرفاهية  تحقق  عند  ستتحقق  نظرهم  في  االجتماعية 
بين  الفرص  تكافؤ  على  ذلك  ألثر  مدركين  يكونوا  لم  ولكنهم   ،
افراد المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم االجتماعية والسياسة 
القومي ولكنه  ، فزاد االنتاج والدخل  العدل االجتماعي  وحقهم في 

كان يصب في جيوب قلة بسيطة من المجتمع .
كان التنمويين في تلك الفترة يعتقدون أن تخلف المجتمعات 
عائد إلى عدم مقدرتها على امتالك التقنية الحديثة ، فتم تصدير 
بغية  الدول  إلى هذه   ) الصناعية   ( المتحضرة  البلدان  التقنية من 
إحداث تنمية فيها . وبالفعل نجحت مثل هذه السياسة، ولكن ليس 
الخضراء(  الثورة  بمرحلة  المرحلة  هذه  )تسمى  المناطق  في كل 
حيث احدثت مثل هذه التنمية االقتصادية خلاًل في بعض المجتمعات 
ويبحثون  حساباتهم  يعيدون  التنمية  مجال  في  العاملون  جعل  مما 
في  هامة  جوانب  أغفلوا  أنهم  لهم  واتضح   . الخلل  هذا  سبب  عن 
المجتمعات المستهدفة ، حيث وجدوا أن كل مجتمع له نظام معين 
بين  التفاعل  وهذا   ، البعض  بعضها  مع  متفاعلة  وحدات  من  مكون 
وحدات النظام يخضع لتأثيرات اقتصادية وثقافية وسياسية وبيئية 
واجتماعية ، بحيث تتفاعل هذه الوحدات مع بعضها وفق ديناميكية 
معينة وال يمكن إحداث تغيير سليم في إحدى مكونات ) وحدات ( 
النظام ) انظر شكل  النظام دون معرفة عالقتها بباقي وحدات  هذا 
التركيز  إلى  التنمية  العاملون في مجال  دفع  ما  ، وهذا   )10 رقم 
العوامل  إلى  إضافة  والسياسية  والبيئية  االجتماعية  العوامل  على 

االقتصادية إلحداث تنمية مستدامة .
من هذا المنطلق بدأ العاملون في مجال التنمية في نهاية السبعينات 
تتناسب ودراسة مثل  بحثية جديدة  آلية  بابتكار  الثمانينات  وبداية 
وضع  أجل  من  النامي،  العالم  لمجتمعات  والمكونات  العوامل  تلك 
كل  على  إيجابية  تأثيرات  وذات  مفيدة  لتدخالت  سليمة  خطط 

تشكيالت المجتمع .
االنسانية  العلوم  منهجية  من  باالستفادة  اآللية  هذه  ُطورت 
الكيفية(   ( النوعية  البيانات  على  تركز  والتي   ) )االنثروبولوجي 
أكثر من تركيزها على البيانات الكمية )رقمية(، حيث تمتاز هذه 
المنهجية بالبحث في المعاني والدوافع واالتجاهات التي تجعل افراد 
البيانات  على  اعتمادها  من  أكثر  معينًا  سلوكًا  يتخذون  المجتمع 
فعلى   . االخرى(  واإلحصاءات  المتوسطات  مثل  الرقمية   ( الكمية 
من  معين  عدد  على  تحتوى  ما  قرية  أن  نكتشف  قد  المثال  سبيل 

د.محمد محمود عبدالرؤوف ، تنمية المجتمعات الريفية المحلية بالمشاركة ص2  1

 :ɃǻǠȎǪȩɍǟ  ǿɀȚȺƫǟ  ȸȵ  ǦɆȶȺǪȱǟ
 ɁɀǪȆȵ  ȸȵ  ƅǻǕ  Ǽǵ  Ƙȥɀǩ  ɄȽ
 ǯǠǪȹɋǟ  ǥǻǠɅȂǣ  ǻǟȀȥɊȱ  ǦȊɆȞƫǟ
 Ɣȱǟ  ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ  ǦɆȽǠȥȀȱǟ  ȨɆȪƠȿ
 .ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦɆȽǠȥȀȱǟ ǠȽǿȿǼǣ ȨȪƠ

( ǥǟǻǕ ȷǠȆȹɍǟ ƎǪȞǩ )
 :ɄȝǠȶǪǱɍǟ  ǿɀȚȺƫǟ  ȸȵ  ǦɆȶȺǪȱǟ
 ȼȺɆȮƢȿ ȷǠȆȹɌȱ ȋȀȦȱǟ Ƙȥɀǩ ɄȽ
 ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ  ȼȩɀȪǵ  ǦȅǿǠȶƫ
 ȯǼȞȱǟ  ƙȵǖǩȿ  ǦɆȅǠɆȆȱǟȿ
 )  ȋȀȦȱǟ  ǘȥǠȮǩȿ  ÛɄȝǠȶǪǱɍǟ

. ( ǦɅǠȡȿ ǥǟǻǕ ȷǠȆȹɍǟ ƎǪȞǩ

: ǦȵǟǼǪȆƫǟ ǦɆȶȺǪȱǟ
 ȨɆȪƠ  ɂȲȝ  ȰȶȞǩ  Ɣȱǟ  ǦɆȶȺǪȱǟ
 ǦɆȱǠƩǟ  ǧǠȞȶǪǲȶȲȱ  ǧǠǱǠɆǪǵɍǟ
 ǦȲɅɀȕ  ɂȶȆǩ  ǥǻǼƮ  Ƙȡ  ǥȀǪȦȱ
 ǡǠȆǵ  ɂȲȝ  ȄɆȱ  ȸȮȱȿ  ɁǼƫǟ

.ǦȵǻǠȪȱǟ ȯǠɆǱɉǟ ǧǠǱǠɆǪǵǟ

 Development ǦɆȶȺǪȱǟ
 ǦɆȝɀȹ ƙȆǶǪȱ ǦȥǻǠȽ ǦɆȲȶȝ ɄȽ
 ǦǭɎǭ  ȫǠȺȽ  .  ȀȊǤȱǟ  ȰȮȱ  ǥǠɆƩǟ
 ǦɅȿǠȆǪȵ Û  ǦɆȶȺǪȱǟ  ǦɆȲȶȝ Ž ąǳǠȺȵ
 Ȝȥǿ  ǠƬȿǕ  .  ǦɆƵɉǟ  ǬɆǵ  ȸȵ
 ǥǻǠɅȁ Ǝȝ ȃǠȺȲȱ ɄȊɆȞƫǟ ɁɀǪȆƫǟ
 ȴȾȭɎȾǪȅǟ  ɁɀǪȆȵȿ  ȴȾȲɆǹǟǼȵ
 ǦɆǤȖȱǟ  ǧǠȵǼƪǟȿ  ȳǠȞȖȱǟ  ȸȵ
 ȴǪɅ  ɃǾȱǟ  Ȁȵɉǟ  Û  ƀǟ  Û  ȴȲȞǪȱǟȿ
 ǧǟǽ  ǦɅǻǠȎǪȩǟ  ǦɆȶȺǩ  ƙȵǖǩ  Ǝȝ
 ǠȾɆȹǠǭȿ  Ü  ȻɎȝǕ  ȣǟǼȽɉǠǣ  ǦȩɎȝ
 ɀƴ  ɂȲȝ  ǥǼȝǠȆƫǟ  ȣȿȀȚȱǟ  ȨȲǹ
 ȸȵ  ȃǠȺȱǟ  ǼȺȝ  ǧǟǾȱǟ  ȳǟȀǪǵǟ
 ǧǠȆȅǘȵȿ  ǦȶȚȹǕ  ǦȵǠȩǙ  ȯɎǹ
 ǦɅǻǠȎǪȩǟȿ  ǦɆȅǠɆȅȿ  ǦɆȝǠȶǪǱǟ
 ȳǟȀǪǵɋǟȿ ǦɆȹǠȆȹɋǟ ǦȵǟȀȮȱǟ ȜǲȊǩ
 ǦɅȀǵ  ǥǻǠɅȁ  ǠȾǮȱǠǭȿ  Ü  ƆǠȆȹɋǟ
 ȴőǟǿǠɆǹ  ȯǠƭ  ȜɆȅɀǩ  Ǝȝ  ȃǠȺȱǟ
 ǥǻǠɅȁȿ  ȜȲȆȱǟ  țɀȺǩ  ǥǻǠɅȁ  ȰǮȵ
 Û  ȿǿǟǻɀǩ  )  ȬȲȾǪȆȶȲȱ  ǧǠȵǼƪǟ

.(ĒĎĔ Ȃȍ
ǦɆȶȺǪȱǟ ȴɆȽǠȦȵ ȴǲȞȵ . ĎĐ ȋ
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الذكور واالناث ) بيانات كمية ( في سن الدراسة وغير ملتحقين 
بالمدرسة ، وقد تفسر ذلك بعدم مقدرتهم على الذهاب إلى المدرسة 
نتيجة لبعد المسافة ، وعند تدخلنا ببناء مدرسة سنكتشف أن الطالب 
المدرسة الجديدة بينما ستحجم  الذكور سيتوجهون للدراسة في 

االناث عن التعليم ، ولكن ما السبب ؟ .
 ) انثروبولوجية   ( انسانية  دراسة  المجتمع  دراسة  تم  لو  طبعُا 
تمنعهم من  اتجاهات ومعتقدات  يحمل  المجتمع  أن  كنا سنكتشف 
تعليم بناتهم ، وهذه معلومات نوعية ال يمكن الحصول عليها إال من 
خالل المناقشات واللقاءات المعمقة مع المجتمع وهذا ما ال تعطينا 
التي  االنسانية والكيفية  المناهج  المسحية على عكس  المناهج  إياه 
تستطيع معرفة المعاني المخفية خلف سلوك الناس ، والسلوك هنا 
هو عدم السماح بتعليم الفتاه والمعنى المخفي هو عادات ومعتقدات 
تمنعهم من السماح لها بالتعلم ، لذلك فالتدخل المنطقي يبدأ بعمل 
المدرسة  بناء  ثم  بالتعلم  للبنات  للسماح  ارشادية  توعوية  برامج 

بتصميم يتناسب مع البيئة وثقافة المجتمع .
هذا العمق الذي تعطينا إياه البحوث االنسانية اصبح اساسا للمناهج 
حيث  التنمية  مجال  في  العاملون  اعتمدها  التي  الجديدة  البحثية 
طور منها منهجية بحثية تسمى بمنهجية االنظمة المزرعية ، ومنها 
طورت آلية اخرى تسمى البحث الريفي السريع)RRA ( ثم البحث 
السريع بالمشاركة )PRA ( . وألهمية بحوث االنظمة المزرعية 
التنموية  البحثية  المناهج  عليها  بنيت  التي  القواعد  إحدى  لكونها 
األخرى سنفسح لها جزًء من هذا الدليل من أجل عرضها واالستفادة 

منها في تنفيذ البحث السريع بالمشاركة .
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االنظمة المزرعية /
تعالو نضرب بعض األمثلة كمدخل لهذا الموضوع 

ولكن   ، الذكور  أكيد   ، ؟  تهامة  سهول  في  بالرعي  يقوم  من 
ما   . والذكور  اإلناث  بالطبع   ، المرتفعات؟  في  بالرعي  يقوم  من 
نوع الذرة الرفيعة في المناطق المروية باالبار؟ ، إنها ذرة سميكة 
الساق وطويلة وسنابلها كثيفة الحبوب وكبيرة ، ولكن ما نوعها 
في المناطق الجبلية المعتمدة على االمطار الموسمية في الري ؟، 
سنجدها قصيرة الساق ونحيفة وسنابلها صغيرة الحجم ...... حسنًا 
، مانوع حظائر الحيوانات في المناطق الجبلية؟  ، سنجدها عبارة عن 
غرف ) سوافل ( ضيقة ذات فتحات صغيرة تقع في الدور األرضي 
األغنام في حظائر مفتوحة  السهول تربى  ، ولكن في  المنزل  من 
خارج المنازل واحيانًا يبنى لها مظالت من القش،  ....حسنًا ، مانوع 
العالقات بين األفراد وما نوع التقنيات ) الحراثة والحصاد والري 
....( المستخدمة وما نوع المحاصيل الرئيسية المعتمدة؟ ، أكيد 
سنجدها مختلفة بين المناطق السهلية والمناطق الجبلية والمناطق 
الصحراوية أو شبه الصحراوية ، حتى داخل كل منطقة من تلك 
المناطق الجغرافية ستجد أن هناك تنوعًا أيضًا ولكن ما سبب هذا 

التنوع ؟.
 لماذا ال نعيش جميعًا بعالقات واحدة ؟ ونستخدم تقنيات ثابتة ؟  
ونزرع نباتات واحدة  ؟ ، أكيد هذا سيكون مستحياًل ، لسبب وجيه 
هو اننا نعيش في نظم بيئية مختلفة ، لكل نظام وحداته التي يتكون 
منها ، هذه الوحدات لها خصائصها الطبيعية/الفيزيائية ) تربة ، مياه 
، مناخ ( والحيوية ) نباتات ، حيوانات ( وبالتالي فالتنوع الموجود 

مفروغ منه .
انظمة  المناطق)  تلك  في  نعيش  الذين  لسنا وحدنا  أننا   كما 
عند  لذلك   . فيها  ونؤثر  فينا  تؤثر  بيئة  مع  نعيش  إننا   ، بيئية( 
الحديث عن األنظمة المزراعية فإننا نتحدث عن مجتمع متواجد في 
بيئة يتفاعل معها باستمرار ، كما يتفاعل هذا المجتمع مع نفسة 
وفق عالقة معينة ) اقتصادية واجتماعية ( يكون للبيئة أيضاً تأثير 
فيها وتحكمها نظم عرقية ) تقليدية ( أو رسمية تبين من يتخذ 
القرار في البيت أو المزرعة أو القبيلة ومن ينفذ و من يستفيد. 
تلك النظم تسير وفق سياسة معينة يقوم المجتمع بوضعها من أجل 

أن تحقق له أهدافة وتحافظ على بقائة .
لقد حاولنا رسم دائرة وسميناها دائرة العالقات ، توضح النظام 
أو  معين  تجمع  في  الناس  من  مجموعة  فيه   تعيش  الذي  البيئي 
هي  كم     )10( رقم  الشكل  ويوضح   ، محددة  جغرافية  منطقة 
العالقات متداخله بين كل وحدات تلك النظم الطبيعية والحيوية 
التداخل قد يختلف من  واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وهذا 

منطقة الخرى نتيجة لألختالف البيئي وتنوع الثقافة .

 ǻǼƷ  ǦǤȩǠȞǪƫǟ  ǧǟǿǠɅȂȱǟ  ȯɎǹ  ȸȵ
 Ȝȑɀȵ  ǦȪȖȺƫǟ  ȸȝ  ȴőǟǿɀȎǩ  ȷɀǮǵǠǤȱǟ
 ȴǪƷ  ǟǾȽȿ  .  ǠȾȲɆȲƠ  ȰǱɉ  Û  ǦȅǟǿǼȱǟ
 ȰȵǠȉ ȰȮȭ ǦȪȖȺƫǟ ƂǙ ǟȿȀȚȺɅ ȷǕ ȴȾɆȲȝ
 Ɣȱǟ  ǦȦȲǪǺƫǟ  ǒǟȂǱɉǟ  ȜɆȶƟ  ȯɎǹ  ȸȵ
 .  ǥǻǼȞǪƫǟ  ȴőǟǿǠɅȁ  ȯɎǹ  ǠȽɀȚǵɍ
 ȜɆȅɀǩ  ȸȵ  ǦȪɅȀȖȱǟ  ȻǾŏ  ȷɀȺȮȶǪɆȅȿ
 ǒǟȂǱɉǟ Ǡŏ ȰȝǠȦǪǩ Ɣȱǟ ǦɆȦɆȮȲȱ ȴȾȭǟǿǻǙ
 ȜǤȖȱǠǣ Ȭȱǽȿ Û ǦȪȖȺȶȲȱ ǦȹɀȮƫǟ ǦȦȲǪǺƫǟ
 ȴȽǿɀȎǩ ȸɅɀȮǩ ȸȵ ǦɅǠȾȺȱǟ Ž ȴȾȺȮȶɆȅ

 .ȰȵǠȊȱǟ
 ēď ȋ Û ȸɅǿɀȾȪƫǟ ȴɆȲȞǩ Û ɃȀɅȀȥ ɀȱȿǠǣ

ǠɆǱɀȱɀȺǭǕ
 ȬȲǩ ɂȲȝ ǴȲȖȎƫǟ ǟǾȽ ȨȲȖɅ
 ǧǠȥǠȪǮȱǠǣ  ȴǪő  Ɣȱǟ  ǦȅǟǿǼȱǟ
 Û  ǧǼǱȿ  ǠȶǮɆǵ  ǦȦȲǪǺƫǟ
 ǦɆȥǠȪǮȱǟ  ǧǠȶȆȱǟ  Ȥȍȿȿ
. ǦȦȲǪǺƫǟ ǦɅȀȊǤȱǟ ǧǠȝǠȶǲȲȱ

 ǠɆǱɀȱɀȺǭɉǟ  ȷǖǣ  ȯɀȪȱǟ  ȸȮƹȿ
. ǿǠǭɇǟ ȴȲȝ ɄȾǪȺɅ ǬɆǵ ǕǼǤǩ

. Ĕ ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          
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كي احمليط الهوائي( مناخ) احمليط املائي احمليط األرضي

البيئة الطبيعية
احمليط احليواني احمليط النباتي

البيئة احلياتية

جتماعي
ظام اال

ها الن
ظم

صادية بني اعضاء اجملتمع والتي تكون الثقافة  وين
ة واقت

عي

ما
جت

ت ا
قا

عال
ي 

حو
ي ي

اع
تم

ج
ف ا

غال
ية 

صاد
  بيئة اجتماعية اقت

ة اسرة ممتد

ووية
ة ن

ر س
ا

نوع التربة

الطبوغرافيا

طار
االم

ائة
إض

رطوبة

أسماك وحيوانات بحرية

عة
مرز

ت 
انا

يو
ح

حيوانات بحرية

دواجن

مراعي

فواكه

ية
طب

ت 
اتا

نب

نباتات عطرية

محاصيل نقدية

حشائش
محاصيل

أشجار

حرارة

رياح

سل
لع

ل ا
ح

ن

اوبئة انسانية ومزرعية

ت
خلفا

ت وم
ملوثا

آفات مزرعية

ً يا
يائ

يم
ك

ً طبيعيا إحيائياً

جوفية
مياه 

 مياه

سطحية

رب اسرة
ربة اسرة

فتاة ذات اعاقة متعلمة
فتاة ذات اعاقة غير متعلمة

فتى ذو اعاقة غير متعلم
فتاه متعلمة

فتاه غير متعلمة
فتى متعلم

فتى غير متعلم

شكل  )10( دائرة العالقات ، وهي توضح التداخل بين الوحدات المكونة للنظام ، والتي  
تتفاعل مع بعضها . 
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إن إحداث أي تنمية في بيئة معينة يجب أن يسبقها دراسة لكل 
وحدات ذلك النظام حتى ال تحدث التنمية فائدة على وحدة معينة 
األخرى.  النظام  وحدات  من  أكثر  أو  لوحدة  خلاًل  وتسبب  منه 
وبالتالي يجب أن نستعرض المنطقة المدروسة ككل متكامل ، وإذا 
ركزنا في تدخلنا على وحدة معينة من هذا النظام فيجب أن يكون 

ذلك في سياق النظام بكامله .
 أي ان ندرس الترابط الداخلي والعالقات الموجودة بين الوحدات 
الموجودة في النظام وكذلك معرفة كيف تصنع القرارات ومن 
اجتماعيًا   ( فيها  يؤثر  ومن  بها  يتأثر  ومن  ينفذها  ومن  يصنعها 
االقتصادية  التنمية  على  ذلك  كل  وتأثير  ًوسياسيًا(  واقتصاديا 

واالجتماعية في المجتمع . 
وسنذكر  المزرعية  االنظمة  تعريف  يلي  فيما  سنستعرض 
السريع  البحث  في  تلمسها  بغرض  النظام  ذلك  بمحتوي  قائمة 

بالمشاركة 
األنظمة المزرعية :

هي ذلك النسيج الداخلي المكون من شبكة من األراضي والنباتات 
 )....  ، تقنيات   ( أخرى  ومدخالت  والعمال  واألودية  والحيوانات 
لهم   ، بواسطة أشخاص يدعون مزارعين  بيئيًا وتدار  تتأثر  والتي 
إنتاج مخرجات  تدفعهم نحو  التي  أولوياتهم وتطلعاتهم واهدافهم 

من المدخالت المتاحة .)1( 

1 Zainul Abedin ; Mohammed . Abdul Wahed Mukred . Abdulla A. Sailan and Abdul Aziz 
Radman )1998( Farming Systems Approach to Research and Extension Concepts and Methods . 

Agricultural Research & Extension Authority. Dhamar . Yemen.

ǠɆǱɀȱɀɅǼɅǟ
 țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Ž ǴȲȖȎȵ ɀȽ
 ǧǟǼȪǪȞƫǟ  ȸȵ  ȨȆȹ  ƗȞɅ

  ȴɆȽǠȦƫǟȿ

. ČċĎ ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          
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جدول )9(  الوحدات المكونة لألنظمة المزرعية.)1(

المكون الفرعيالمكون الرئيسيم

أهدافها، تفضيالتها، اولوياتها ، ) وكذلك كل فرد فيها(األسرة1

أرض ، عمالة ، رأس مال ، معارف فنية ، مهارات ، قوة المزرعة الموارد  المتاحة2
والتجهيزات) معدات(

ديناميكية ) حركة ( االسرة في عمل القرارات ، تقسيم العمل ، توزيع الموارد ، السيطرة ، 3
االستفادة

البيئة الطبيعية ) فيزيائية(4

، التربة التربة  نوع   ، االرض  سطح  طبيعة 
المياه الجوفية والسطحية

الحرارة ، الرطوبة ، اإلضاءة ، الرياحالمناخ

والطبيعي الماء الكيميائي  التركيب 
واالحيائي

محاصيل ، مواشي ودواجن، حشائش ، آفات ، مراعي ، اشجار ....البيئة الحياتية5

االجتماعية 6 البيئة 
االقتصادية

العمل وخصائص التوظيف ، بنى تحتية ) جسور ، طرق ، مدارس 
، مراكز ، .....( ، مؤسسات /منظمات ، حيازة األرض ، تسويق 
وطرق  معلومات  مصادر   ، بها  التزود  وطرق  مدخالت   ، ديون   ،

الحصول عليها .

البيئة الثقافية7
الترابط ، قوانين ، تركيبه مجتمعية)بناء المجتمع

وكيانات المجتمع (

محرمات الثقافة  ، تقاليد   ، اتجاهات   ، ديانات 
ومقدسات.

البيئة السياسية8

اولويات التنمية

الطعام  من  ذاتي  اكتفاء   ( الزراعة 
صناعة   ، الزيتيةو...(  والمحاصيل 
 ، تعليم   ، خدمات   ،  ) نشاط صناعي   (
خطط سعرية ، سياسة وخطط نقدية .

اطار عمل سياسي

1 Zainul Abedin ; Mohammed .at all. Farming Systems Approach to Research and Extension Concepts and Methods 
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وحدة التدريب والدعم املؤسسي  )1(
يشارك الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل هذه الوحدة يف حتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية  لأللفية ، حيث تركز هذه الوحدة 
املؤسسي ، ويهدف هذان  الدعم  التدريب وقطاع  الوحدة من قطاعني هما ، قطاع  تطويرها .تتكون هذه  إىل  البشرية وتسعى  املوارد  على 

القطاعان إىل :
املساهمة يف استدامة مشاريع الصندوق ) برنامج اجملتمع والتنمية احمللية( 1 .

التطوير املؤسسي ورفع  قدرات شركاء الصندوق الذين تتوافق أنشطتهم مع تدخالت أو توجهات الصندوق. 2 .
تطوير اسرتاتيجيات فعالة لتعزيز املشاركة اجملتمعية، واستهداف الفقراء ، إىل جانب دمج  قضايا النساء يف التنمية . 3 .

مساعدة احلكومة ، ممثلة بالسلطة احمللية واألجهزة التنفيذية، يف تهيئة الظروف املناسبة للتنمية احمللية ، وكذا تبين وسائل مالئمة  4 .
لتحقيق التنمية املستدامة.

إمكانية  على  بالرتكيز   ، التنموية  جهودها  يف  احمللية  السلطة  تساعد  اليت  اجملتمعية  والكيانات  التكوينات  وتطوير  وتنمية  تأسيس  5 .
االستخدام األمثل للموارد احمللية املتاحة.

حتسني وتطوير املوارد البشرية املتعلقة بأهداف وتدخالت الصندوق. 6 .
وتنفذ هذه الوحدة أهدافها من خالل التدخالت و الربامج التالية:

•برنامج التمكني من أجل التنمية. 	
•املنظمات احلكومية و السلطات احمللية. 	

•تنمية ورفع قدرات املنظمات غري احلكومية. 	
•األطر اجملتمعية و التجمعات احمللية 	

•برنامج املتطوعني اجلامعيني. 	
•برنامج دعم املكتبات العامة لألطفال والشباب. 	

•القطاع اخلاص. 	
1-الدليل التعريفي للصندوق االجتماعي للتنمية ، 2011 .



س
النا

ع 
 م

مل
الع

ل 
قب

س
النا

ع 
 م

مل
الع

ل 
خال

س
النا

ل 
سائ

ل ر
نق

يًا 
مو

 تن
حثًا

 با
بح

ص
ف ت

كي
س

النا
ع 

 م
مل

تع
ف 

كي

الفصل الثاني : الباحث

  الفصل الثاني  
الباحث
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حتقيق وحدة الصحة واحلماية االجتماعية)1( إىل  الوحدة  هذه  خالل  من  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  األهداف اإلمنائية لاللفية التالية)2( ، يسعى 
،

• 	

ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة الثلثني يف الفرتة من 1990 إىل 2015
عام  حبلول  اإلجنابية   الصحة  خدمة  على  اجلميع  حصول  وحتقيق   ، أرباع   ثالثة  مبقدار  األمهات  وفيات  معدل  •ختفيض  	

.2010
• 	

ويتم املساهمة يف حتقيق تلك األهداف من خالل القطاعات التالية ،مكافحة فريوس نقص املناعة  البشرية »االيدز« واملالريات وغريها من األمراض حبلول العام 2015

1-قطاع الصحة ، يتدخل هذا القطاع يف توسيع وحتسني الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية وجودتهاوحتسني نوعية 
التعليم الصحي الوسطي ، وتوسعة وحتسني خدمات الصحة اإلجنابية وتوفري خدمات الرعاية الصحية النفسية.

2-قطاع احلماية االجتماعية ، يهدف الصندوق من خالل هذا القطاع إىل دعم الفئات ذات االحتياجات اخلاصة وتبين مشاريع 

دمج هذه الفئات يف اجملتمع، مع إتاحة الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة واملعرضني للمخاطر يف عملية الدمج.  إضافة إىل بناء القدرات 
احمللية ذات العالقة  ، و زيادة اإلحساس والوعي حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملعرضني للمخاطر .

1-الدليل التعريفي للصندوق االجتماعي للتنمية ، 2011 .
2-األمم المتحدة ، األهداف اإلنمائية لاللفية ، ص 28-20.
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الفصل الثاني : الباحث

مدخل الفصل

تعتبر اداتي المشاهدة والمقابلة من أهم أدوات ) اساليب ( البحث 
السريع بالمشاركة ، بل هما اساس هذا البحث ) في باقي البحوث 
يضاف لهما استمارة استبيان( وعن طريقهما يمكن جمع بيانات عن 
الظواهر الخارجية للمجتمع وكذلك معرفة الدوافع واالتجاهات 

الخاصة في الماضي والحاضر .
يعتبر الباحث محور هذه العملية ، فإذا كان متمكنًا ولديه خلفية 
نظرية عن موضوع البحث إضافة إلى قدرتة على التواصل الفعال مع 

المبحوثين فإن ذلك من أسس نجاح هاتين األداتين الرئيسيتين.
سوف نتحدث في هذا الحيز عن االداتين بشكل موسع لشعورنا 
نتائج  بيانات صحيحة وتحقيق  الحصول على  أهميتهما في  بمدى 
حقيقية من بحوث PRA ، وسوف نتحدث عن كل أداة على حدة 
من أجل زيادة في التوضيح ، وال يعني ذلك أن االداتان تستخدمان 
بشكل منفصل ؛ بل قد تستخدمان في الوقت ذاته ، فأثناء المقابلة 
يجب على الباحث مالحظة التغييرات غير اللفظية التي تظهر على 
حركات وتقاسيم وجوه المبحوثين أثناء المقابلة ويستشف منها 
رسائل هامة قد ال ينطقونها بشكل لفظي ، كما أن الباحث يحتاج 
أثناء إجراء عملية المالحظة في الميدان إلى إجراء مقابالت بسيطة 
مع بعض األشخاص لالستفسار عن ما يشاهده . لذلك فالعمليتان 
فالمشاهدة كما ذكرنا   ، األخرى  منهما  وتساعد كل  متداخلتان 
تبين السلوك الظاهري للمجتمع بينما تقدم لنا المقابلة المشاعر 

الدخلية واالتجاهات والدوافع المخفية تحت هذا السلوك .
في  ) سواء  فيه  وأي قصور  العملية  هو محور  الباحث  أن  بما 
معلوماته أو سلوكه ( سيؤثر بشكل مباشر على البيانات المجموعة 
من األداتين ، فإن ذلك يدفعنا إلى أن نتطرق ولو بشكل مختصر 
قبل  الباحث  بها  يلم  أن  يجب  التي  والمعارف  المهارات  لبعض 
البدء باستخدام االداتان ، لذلك سوف نتطرق بشكل مختصر إلى 
بعض المفاهيم الهامة مثل التواصل الفعال والمعايير والمؤشرات 
والمقاييس واالستنباط واالستقراء واالدوات المساعدة ) المنظورة( 

والتحليل اللحظي واللغة .

 ǦȵǟǼǪȆƫǟ  ǦɅȀȊǤȱǟ  ǦɆȶȺǪȱǟ
 Sustainable Human
 Development-SHD
 ǥǻǼȞǪȵȿ  ǦȲȵǠȮǪȵ  ǦǣǿǠȪȵ  ɄȽ
 ȷɀȮɅ  ǦɆȶȺǪȱǟ  Ž  ǧǠȍǠȎǪǹɍǟ
 ǦɅɀȶȺǪȱǟ ǦɆȲȶȞȱǟ ǿɀƮ ȷǠȆȹɋǟ ǠȾɆȥ
 ǦȵǟǼǪȆƫǟ ǦɅȀȊǤȱǟ ǦɆȶȺǪȱǟ ȜǲȊǩȿ Ü
 ǦɆȱǠƩǟ ȯǠɆǱɊȱ ǥǠɆƩǟ ȋȀȥ ǦȅǠƥ
 ȴȚȺȱǟ ȳǟȀǪǵǙ Ȝȵ ǦȵǻǠȪȱǟ ȯǠɆǱɉǟȿ
 Ȱȭ  ǠȾɆȲȝ  ǼȶǪȞǩ  Ɣȱǟ  ǦɆȞɆǤȖȱǟ

 .ǥǠɆǵ
. ďđ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ          
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الفصل الثاني : الباحث

أسس عامة
1 االتصال الفعال )1(

ال يكفي أن يعرف المرء ما ينبغي أن يقال .....ولكن أن يقوله 
كما ينبغي ) توني والكر (.

كثيرًا ما نقول أن الناس ال يفهموننا ، وأحيانًا نتهم الناس بأشياء 
ثم نكتشف أنها ليست فيهم ، وذلك لسبب بسيط .... هو اننا ال 
نفهمهم ! ، ولكن لماذا كل هذا ، في الحقيقة نحن نعيش في عالم 
من العالقات واالنفعاالت التي تثيرها الدوافع واالتجاهات ، وما دمنا 
كذلك إذًا يجب أن نحسن من التواصل فيما بيننا لنصنع عالقات 
 ، الذي نعيش فيه  الوسط  بيننا وبين  مفهومة وحقيقية وايجابية 
والتواصل ال يعني فقط مرسل يقوم بارسال رسالة ليقوم باستقبالها 
المستقبل ويعطينا رد فعل كتغذية راجعة بوصول الرسالة ، ولكن 
التواصل أعمق من ذلك ، إنه تواصل مع الذات أواًل ) مع الداخل ( 
ثم مع اآلخرين ) الخارج ( ، إننا حقيقة نستطيع أن نبرمج انفسنا 

ونبرمج اآلخرين .
إن التواصل مع الخارج ال يعني ارسال كلمات لفظية فقط ولكن 
اصواتنا ومالمح  نبرات  تبديها  وعواطف  أحاسيس ومشاعر   ً أيضا 

وجوهنا ونظرات أعيننا وابتسامات شفاهنا وحركات أجسامنا .
1ً- التواصل مع الداخل :

النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم » ال يحقرن أحدكم  يقول 
نفسه » كما يقول » تفاءلوا بالخير تجدوه« ، وهذه دعوة إلى أن 
نكون إيجابين مع أنفسنا ألننا إذا منحنا عقلنا الباطن ) الال واعي ( 
هذه الميزة فسنجد أننا سنكون إيجابيين مع اآلخرين ، لذلك يجب 

أن نحذر مما نضعه في أفكارنا ، حيث يقول فرانك اوتلو
راقب افكارك ألنها ستصبح أفعال

وراقب أفعالك ألنها ستصبح عادات
وراقب عاداتك ألنها ستصبح طباع

وراقب طباعك ألنها ستحدد مصيرك.
2- التواصل الخارجي:

التواصل مع الخارج يتم عبر ارسال رسائل مفردة ) كلمات أو 
تعابير ( أو رسائل مزدوجة ) كلمات مع تعابير صوتية وجسدية 
( وهي األقوى في إيصال المعلومة ، فقد وجد أن االتصال اللفظي 
اللفظي  غير  االتصال  يقوم  بينما  الرسالة  من   %  7 إال  يوصل  ال 
أن  أهمية  نجد  ذلك  ( ومن   %93  ( الرسالة  من  تبقي  ما  بايصال 
نرسل كلماتنا وهي محاطة بتعابير لفظية صوتية ) نغمات ، ايقاع 
، وقفات ،...( وتعابير غير لفظية ) حركات وتعابير الوجه ، العين 

، االبتسامة ، األيدي ، الجسم  انظر الشكل التالي ( 
حمود حنظل ، فن االتصال والتواصل االيحائي ، الصندوق االجتماعي للتنمية.  1

 ȳɀȲȞȱǟ ȯǠƭ Ž ƙǮǵǠǤȱǟ ǢɅǿǼǩ Ǣƶ
 ǧǟǿǠȾƫǟ ɂȲȝ ǦɆȹǠȆȹɍǟȿ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ
 Û ȸɅȀǹɉǟ Ȝȵ ȰȍǟɀǪȱǟ ȰǮȵ ǦɆȹǠȆȹɍǟ
 ɂȲȝ ƙǮǵǠǤȲȱ ǠȾȺɆȪȲǩ ȴǪɅ ɍ ȷǕ Ǣƶȿ
 ȴǱȀǪǩ  ȷǕ  Ǣƶ Ȱǣ  ɄȚȦȲȱǟ  ɁɀǪȆƫǟ
 ǼȺȝ  ɄȭɀȲȆȱǟ  ɁɀǪȆƫǟ  ɂȲȝ  ƾɆȲȞȥ

. ƙǭɀǶǤƫǟ Ȝȵ ƙǮǵǠǤȱǟ ȰȵǠȞǩ
 Û ɄȶȲȞȱǟ ǰȾȺƫǟȿ țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ Û ǼȶƮ ɄȲȝ ǼȶƮ.ǻ

.ȣȀȎǪǣ ĐČĒ ȋ

Objectives ȣǟǼȽɉǟ
 ȯɎǹ  ȸȵ  ȼȪɆȪƠ  ȰȵǘɅ  Ǡȵ  ɃǕ
 țȿȀȊȶȲȱ  ȸȮƹȿ  .  țȿȀȊƫǟ
 ȣǟǼȽǕ  ǥǼȝ ȼȱ  ȷɀȮǩ  ȷǕ  Ǽǵǟɀȱǟ
 ȰȮȉ  ɂȲȝ  ȣǟǼȽɉǟ  ȟǠȎǩ  .
 ǼɆȞȍ  ɂȲȝ  ǦɆȝǠȶǪǱǟ  ǧǟƘɆȢǩ
 ȨȪǶǪǩ  Û  ǧǠȝǠȶƨǟ  ȿǕ  ǻǟȀȥɉǟ
 ȸȮƹȿ  .  țȿȀȊƫǟ  ȯɎǹ  ȸȵ
 ǦɆȹǓ  ȿǕ  ǦɅǿɀȥ  ȣǟǼȽǕ  ƙǣ  ȂɆɆȶǪȱǟ
 Ǽȵɉǟ ǦȲɅɀȕȿ Û Ǽȵɉǟ ǦȖȅɀǪȵȿ Û
 Ǽȵɉǟ ǦȲɅɀȖȱǟ ȣǟǼȽɍǟ ȣȀȞǩȿ .

.ƾȒɅǕ ǧǠɅǠȢȱǠǣ
. ččĎ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل الثاني : الباحث

شكل رقم )11( انواع االتصال للمرسل

س
س الرأ

لم
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الفصل الثاني : الباحث

بها  كاملة  معرفة  نملك  كنا  إذا  قوة  أكثر  تكون  ورسائلنا 
وكنا مخلصين ) مؤمنين ( لمكوناتها ولدينا الحماسة الكافية التي 
تجعلنا تواقين للبوح بما تحتويه ، وهذا بدون شك سيجعل رسائلنا 

أكثر قوة .
بينها  نمزج  بأن  تأثيرًا  أكثر  رسائلنا  نجعل  أن  نستطيع  كما 

وبين العاطفة 
كالم + عاطفة = تأثر فعال

وال ننسى أن نبني بيننا وبين من نخاطبهم أو نتواصل معهم جسر 
من األلفة حتى نفتح طريقًا سهلة بيننا ، واأللفة تأتي باالنسجام مع 
األخر في الملبس والمأكل والحركات والسكنات واالعتقاد والقيم 
واللغة ، يقول الرسول y ، األرواح جنود مجندة ، ما تعارف منها 

ائتلف وما تناكر منها اختلف .
ولعل اللباقة صفة هامة في تعاملنا مع الناس وبالذات المجتمعات 
األمية والفقيرة ، فيجب أن ال نجرح مشاعرهم بذكر ما يكرهون 
، ولنعبر عن الواقع ولكن بأرق العبارات وأحالها ) اللباقة أن تقول 
اكره األشياء إلى الناس وأقساها بأرق العبارات واحالها ( ، ألنهم 
اساسًا يتعاملون مع بعضهم بلباقة ، فتراهم يطلقون كلمة »بصير« 
على ذوي األعاقات البصرية ، بينما نسميهم نحن بالعميان ، إذًا يجب 

أن نحسن من اتصالنا حتى نفهم الناس ويفهموننا .
المهارات السلوكية التسع في االتصال الشخصي الفعال :

اتصال فعال بالعين.  .1
وضعية جيدة للجسم .  .2

أشارات طبيعية لألطراف والوجه .  .3
اللبس المالئم والمظهر الجيد.  .4

الصوت والنبرات الصوتية .  .5
استعمال فعال للغة ) لفظية وغير لفظية ( والوقفات .  .6

استعمال فعال للدعابة ) من أجل ايجاد رابط مع الناس(.  .7
كن ذاتك الطبيعية .  .8

مشاركة فعالة من اآلخرين وذلك من خالل   .9
حفظ األسماء. • 

تفهم وجهات نظرهم واأليمان بأن لديهم خبرات ومهارات  • 
هامة .

البحث عن عوامل مشتركة مع اآلخرين وابرازها . • 
االعجاب والثناء  النبيلة لديهم وإظهار  الدوافع  مخاطبة  • 

الصادق.
االبتسامة الصادقة ) تبسمك في وجه اخيك صدقة (. • 

 ȷɀȮǩ ɍǕ ǥȀȮȥ ȻȀȭǕ ƆǙ¼
 ȤȕǠȞǩ  ǠȾǤȪȞɅ  Ʉȝɀȵǻ

¬ɄȲȶȝ
 ȃɀɆȉɀȦȹɀȭ ı ȷɎȅǿ ƆɀɆȆǣ ǳɎȍ

ĐĎȋ ƆǠȆȹɋǟ ȀȮȦȱǟ Ǽǝǟǿ

Goal ǦɅǠȡ
 ɁǼƫǟ  ǼɆȞǤȱǟȿ  ɂȎȩɉǟ  ȣǼƬǟ
 Ȱȭ ȴȽǠȆǩȿ . Ǡȵ ɃɀȶȺǩ ǰȵǠȹƎȱ
 ǰȵǠȹƎȱǟ  ȸȶȑ  ǦƭǼȺƫǟ  ȜɅǿǠȊƫǟ

. ǦɅǠȢȱǟ ȨɆȪƠ Ž Ǽǵǟɀȱǟ

. čČē ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        

 ǥȀȉǠǤȵ  ȣǟǼȽǕ
 I m m e d i a t e

Objective
 ȷǕ țȿȀȊƫǟ ɂȲȝ ǥǻǼƮ ȣǟǼȽǕ
 ƾǤȱǠȡȿ Û ǦȺɆȞȵ ǦȲȾȵ ȸȶȑ ǠȾȪȪƷ
 ǥƘȎȪȱǟ  ȣǟǼȽɉǠǣ  Ȥȍɀǩ  Ǡȵ
 ȷɀȮǩ  ȷǕ  ǠȾɆȲȝ  Ǣƶȿ.  Ǽȵɉǟ
 Û  ȴɆɆȪǪȲȱȿ  ȃǠɆȪȲȱȿ  ȨȪǶǪȲȱ  ǦȲǣǠȩ
 ƾȞǤǩȿ  ǥǿȀȪƫǟ  ǦɆȺȵȂȱǟ  ǥȀǪȦȱǟ  ȸȶȑ

. ǦǵǠǪƫǟ ǻǿǟɀȶȲȱ
. čČĔ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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حسن االستماع إليهم واالصغاء واالنصات لما يقولونه من  • 
أجل ا لحصول على البيانات الالزمة التي نحتاجها .

2- املعايري 
المعايير هي شروط موضوعية تضعها وحدات الصندوق االجتماعي 
للتنمية من أجل تحديد مناطق تدخالتها ونوعية مشروعاتها . فمثاًل 
في  التدخل  أجل  من  شروطًا  تضع  والبيئة  المياه  وحدة  أن  نجد 
المياه  تكون كمية  أن  التدخل  أجل  ، فتشترط من  المياه  خزانات 
على   ً سيرا  ساعة  نصف  البالغ   ( ومحيطها  القرية  في  الموجودة 
االقدام – وتسمى المياه المتاحة ( أقل من 30 لتر / فرد في اليوم ، 
فإذا توفر هذا الشرط فقد استوفت المنطقة أهم المعايير ، وإذا لم 
تستوفي هذا الشرط فهذا يعني أن المنطقه غير محتاجة للماء بشكل 

ضروري مقارنة بمناطق أخرى تكون أكثر احتياجًا .
على  ويجب   ، واضحة  معايير  الصندوق  من وحدات  لكل وحدة 
الباحث االطالع عليها قبل نزوله للميدان بغرض جمع القدر الالزم 
من البيانات الخاصة بالمعايير والتي يحتاجها الصندوق التخاذ قرار 
حول نوعية التدخل ، أو حتى عدم التدخل في المنطقة . وبالطبع 
مثل  الرئيسية  االدوات  يمكن جمعها عن طريق  البيانات  تلك  فإن 
المقابلة او المشاهدة او باستخدام االدوات المساعدة مثل الخرائط 

والتدرجات وغيرها .

 Advocacy ǦȞȥǟǼȵ/ǥȀȍǠȺȵ
 ɂȲȝ  ƘǭǖǪȱǟ  ƂǙ  ȣǼő  ǦȲɆȅȿ
 Û  ǿǟȀȪȱǟ  ɄȞȹǠȍȿ  Û  ƙȝȀȊƫǟ
 ǧǠȅǠɆȆȱǟȿ  ǰȽǠȺƫǟ  ɄȞȑǟȿȿ
 ƙȊȶȾƫǟ  ȧɀȪǵ  ǦɅǠȶƩ  ǦȵǠȞȱǟ

. ǦȊƬǟ ǧǠȝǠȶƨǟȿ

. Đč ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ          
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الفصل الثاني : الباحث

3- املؤشرات ) الدالئل( 
المؤشر لغًة: هو ما يدل أو يوضح الشيء ، والمؤشر قد يكون 

حدث أو عملية أو عالقة يمكن مالحظتها .
نوعية  فمثاًل   ، مباشرة  أو غير  مباشرة  الداللة  تكون هذه  وقد 
المالبس على األشخاص مؤشر ) داللة ( على المستوى االقتصادي 
الدوام  اوقات  األغنام في  أن وجود فتيات يقمن برعي  ، كما  لهم 
المدرسي دليل ) مؤشر ( على تسرب الفتيات أو عدم التحاقهن اساسًا 
بالتعليم وهذا مؤشر مباشر ، كما أن هناك مؤشرات غير مباشرة 
مثل انتشار زراعة القات في منطقة قد يكون مؤشر النخفاض عدد 

األغنام ونحل العسل ) كيف (.
المؤشرات قد تعكس الواقع القائم وقد تعبر عن اتجاهات وقيم 
عامة ، كما يمكن تصنيف المؤشرات إلى مؤشرات اجتماعية ومؤشرات 

اقتصادية ومؤشرات سياسية ) انظر الجدول 10( 
جدول )10( أنواع المؤشرات الرئيسية والفرعية مع أمثله)1(

ȳ ǧǟȀȉǘƫǟ
ǦɆȆɆǝȀȱǟǦɆȝȀȦȱǟ ǧǟȀȉǘƫǟǦȲǮȵǕ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ

ǥȀȅɉǟǥȀȅɊȱ ǦɆȅǠȅɍǟ ǧǠǱǠɆǪǵɍǟ Ȁȥɀǩ ɁǼȵ
ǿǠȶȝɉǟ ǢȆƜ ǡǠƱɍǟ ȯǼȞȵ
ǥǻɍɀȱǟ ǒǠȺǭǕ ǧǠɆȥɀȱǟ ǦǤȆȹ
 ǦȪȲȖƫǟ ǥǕȀƫǟ ȧɀȪǵȿ Ȝȑȿ

ȸȮȆȱǟȸȮȆƫǟ Ž ȗǠȚǪȭɍǟ ȯǼȞȵ
 )  ȸȮȆƫǟ  Ž  ǦɆǶȎȱǟ  ȰǝǠȅɀȱǟ  Ȁȥɀǩ  ɁǼȵ

.(.. Û ǦȥǠȚȹ Û ǥǿǠȹǟ Û ȻǠɆȵ ǥǿȿǻ
ȸȮȆƫǟ Ž ǧǠȹǟɀɆƩǟ ǦɆǣȀǩ

ǦɆǤȖȱǟ ǧǠȵǼƪǟ ǻǟȀȥǕ  ȰȮȱ  ǦɆǤȖȱǟ  ǧǠȵǼƪǟ  Ȁȥɀǩ  ɁǼȵ
ȜȶǪǲƫǟ

ȯǠȦȕɊȱ ǦɆǶȎȱǟ ǧǠȵǼƪǟ Ȁȥɀǩ ɁǼȵ

ȴɆȲȞǪȱǟ ȸɅǾȱǟ  ǦȺȅ  Čď-đ  ȸȅ  Ž  ǻɍȿɍǟ  ǦǤȆȹ
. ǦȅǿǼƫǟ ƂǙ ȷɀǤȽǾɅ

 ȸȝ ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǧǠȆȅǘƫǟ ǼȞǣ ȿǕ ǡȀȩ ɁǼȵ
. ǦǤȲȖȱǟ ȸȮȅ ȸȭǠȵǟ

. ȴɆȲȞǪȱǟ ɀƲ ǥȀȅɍǟ ǻǟȀȥǟ ȻǠƟǟ

 1

Indicator Ȁȉǘȵ
 ǦȖɆȆǤȱǟ  ǧǠɆȖȞƫǟ  Ȁȉǘƫǟ  ȸȵǘɅ
 ǧǟƘɆȢǪȱǟ  ȃǠɆȪȱ  Ǡŏ  Ǧȩɀǭɀƫǟȿ
.Ǡȵ ɃɀȶȺǩ ǰȵǠȹȀǣ ǾɆȦȺǪǣ ǦȖǤǩȀƫǟ

 ȃǠɆȪȱ  ǧǟȀȉǘƫǟ  ȰȶȞǪȆǩ  Ǽȩ
 ǰǝǠǪȺȱǟȿ Û ǧǠǱȀǺƫǟȿ Û ǧɎǹǼƫǟ
 ǦȥǠȑǙ  Û  ǧǟƘɆȢǪȱǟȿ  Û  ǧǟƘǭǖǪȱǟ/
 ǦȶɆȪȱǟ  ȿǕ/ȿ  ǧǟȂǲȺƫǟ  ȃǠɆȩ  ƂǙ

. țȿȀȊƫǟ ȸȵ ǦɆǩǖǪƫǟ
. čČĔ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        

 ÛƘȞǤȱǟ ɂȲȝ ȯǼǩ ǥȀȞǤȱǟ¼
 ÛƘȆƫǟ  ɂȲȝ  ȯǼɅ  Ȁǭɉǟȿ
 ǒǠƧȿ  ǯǠǲȥ  ǧǟǽ  ȏǿǖȥ
 ǧǟǽ  ǿǠƜȿ  ǯǟȀǣǕ  ǧǟǽ
 ɂȲȝ Ȭȱǽ ȯǼɅ ɍǕ ÛǯǟɀȵǕ

¬ƘǤƪǟ ȴɆȮƩǟ
ŸǟȀȝɋ ƇǼȩ ȯɀȩ
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الفصل الثاني : الباحث

ȰȶȞȱǟƙȆȺƨǟ ȸȵ ƙȲȵǠȞȱǟ ȷǠȮȆȱǟ ǦǤȆȹ
 ǦȦȲǪǺƫǟ ȰȶȞȱǟ ǥɀȪȱ ǦǤȆȺȱǠǣ ǦȲȵǠȞȱǟ ǥǕȀƫǟ ǦǤȆȹ

. ȜȶǪǲƫǟ Ž
ǦȵǠȞȱǟ ǧǠȵǼƪǟǠȾȺȭǠȵǟȿ ǦȵǠȞȱǟ ǦɆȦǩǠƬǟ ǧǠȵǼƪǟ Ȁȥɀǩ ɁǼȵ
ǦɆȞȶǪǲƫǟ ǦȭǿǠȊƫǟ ǧǠȝȿȀȊƫǟ Ž ȜȶǪǲƫǟ ǻǟȀȥǟ ǦȭǿǠȊȵ ɁǼȵ

. ȼȲȭ ȜȶǪǲƫǟ ȴő Ɣȱǟ ǦȵǠȞȱǟ

ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ

ǯǠǪȹɍǟ ǠȾǪɆȝɀȹȿ ȜȶǪǲƫǟ Ž ǦȞǤǪƫǟ ǯǠǪȹɍǟ ǢɆȱǠȅǟ
 Û  Ǧȝǟǿȁ  )  țȿȀȦȱǟ  ǢȆƜ  ǯǠǪȹɍǟ  ȯȿǟǼǱ

( Û ǧǠȵǼǹ Û ǦȝǠȺȍ

ǦɆǱǠǪȹɍǟȯɀȎǶƫǟ ȸȵ ǦǵǠȆƫǟ ǥǼǵȿ ǻȿǻȀȵ
ȳǟǼǺǪȅɍǟ )  ǧǠȝǠȖȪȱǟ  Ž  ǠȾǪǤȆȹȿ  ǠȾȶǲǵ Û  ǦȱǠȖǤȱǟ

.( ǧǠȵǼǹ Û Ǧȝǟǿȁ Û ǦȝǠȺȍ
 Û  ǿǻǟɀȮȱǟ  ǻǼȝ  Û  ƃǠƤɍǟ  ƙɆȺȦȱǟ  ǻǼȝ
 ȷǠȮȆȱ  ǦǤȆȺȱǠǣ  ƙȦșɀƫǟ  Û  ƙȅǼȺȾƫǟ

.ȜȶǪǲƫǟ

ȫɎȾǪȅɍǟǥȀȅɊȱ ɄȲȮȱǟ ȫɎȾǪȅɍǟ
 Û ȁǠȡ Û ǦɆǝǠǣȀȾȭ ǦȩǠȕ ) ȫɎȾǪȅɍǟ ǦɆȝɀȹ

. ( ȳǠȞȕ ƆǟȿǕ Û ǧǠǱɀȆȺȵ
..ȴɆȲȞǩ Û ǥǿǠɆȅ Û ȸȮȅ )ǡ ǦȖǤǩȀȵ ǧǠȪȦȹ

(ƀǟ
. ǿǠǹǻɍǟ ƂǙ ȜȶǪǲƫǟ ǻǟȀȥǟ ɄȞȅ ɁǼȵ

ǦȅǠɆȆȱǟ

 ǠőɍǼȞȵȿ ǠȾȝǟɀȹǕ ǦɆȅǠɆȆȱǟ ǦȭǿǠȊƫǟ
 ǧǠɆȞƤȿ  ǧǠǣǠȪȹȿ  ǡǟȂǵǟ  ǻɀǱȿ  ɁǼȵ

. Ƀǻǟɀȹȿ

كما تصنف المؤشرات إلى مؤشرات كمية يمكن قياسها احصائيًا 
) حسابيًا ( مثل مؤشر التحاق الفتيات بالتعليم ومؤشر االمية في 
المنطقة ) تحسب نسبة مئوية ( ، وهناك مؤشرات نوعية ال يمكن 
 ، االنفاق  أوجه  وأنواع  الدخل  مصادر  أنواع  مثل  احصائيًا  قياسها 
فتعدد مصادر الدخل تعطينا مؤشرًا باالستقرار االقتصادي لألسرة ، 
بينما تعدد أوجه االنفاق ) تعليم ، دواء ، غذاء ، ايجار ، ... ( تعتبر 
التعليم  انفاق عالي على  مؤشر على وجود مشاكل معينة فوجود 
على  الزائد  االنفاق  أن  كما  التعليمية  المؤسسة  بعد  على  مؤشر 

الدواء مؤشر على وجود مرض مزمن وهكذا .

 Proxy ȀȉǠǤȵ Ƙȡ ȃǠɆȩ Ȁȉǘȵ
Indicator

 ǧǟƘɆȢǪȱǟ  ȰǮƢ  ǥǿǠȉǙ  ȿǟ  ȃǠɆȩ
 ǥȀȉǠǤȵ ǠȾȅǠɆȩ ȸȮƹ ɍ ǧɍǠƭ Ž
 ȤȲȮƫǟ ȸȵ ȿǕ ǢȞȎȱǟ ȸȵ ȼȹǕ ȿǕ
 ȸȮƹȿ . ȀȉǠǤȵ ȰȮȊǣ ƘȢǪȱǟ ȃǠɆȩ
 ȷȀȒƷ źǟɀȲȱǟ ǒǠȆȺȱǟ ǻǼȝ ǿǠǤǪȝǟ
 ȀȉǠǤȵ  Ƙȡ  Ȁȉǘȶȭ  ǧǠȝǠȶǪǱɍǟ
 . ǥǕȀƫǟ ƙȮƢȿ ǦɆǝǠȆȺȱǟ ǦȭǿǠȊȶȲȱ
 Û  ǥȀȉǠǤƫǟ  Ƙȡ ǧǟȀȉǘȶȲȱ  ȸȮƹȿ
 ȷɀȮǩ  ȷǕ  Û  ǧǠȪȦȺȱǟ  ǧǠȹǠɆǣ  ȰǮȵ
 ȀǮȭǕ ǠȾɆȲȝ ǻǠȶǪȝɍǟ ȸȮƹȿ ǥǼɆȦȵ
 ǧǠȹǠɆǣ ăɎǮȵ ǥȀȉǠǤƫǟ ǧǟȀȉǘƫǟ ȸȵ

. ȯɀǹǼƫǟ
. ččĔ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل الثاني : الباحث

المتواجدة  المؤشرات  على  الحصول  أهمية  لنا  يتضح  سبق  مما 
لدينا قبل النزول إلى الميدان لنسترشد بها ، فتوجد مثاًل مؤشرات 
معتمدة مثل مؤشر الفقر العام ) فقر الغذاء ( ومؤشر فقر الخدمات 
استخدام   ، سنة   14-6 سن  في  بالتعليم  االلتحاق  نسبة   ، االمية   (
الكهرباء، وجود دورة مياه صحية ، وجود مياه موصلة إلى البيت ، 
الطهي بالغاز ( وهذه المؤشرات تدلنا على اكثر المناطق فقرًا داخل 
منطقة الدراسة ، وهم طبعًا من يستحقون األهتمام األكبر ، كما  
أن على الباحث أن يضع مؤشرات معينة قبل النزول للميدان وذلك 
أثناء اعداد خطة البحث ، ويضع على ضوئها قوائم مراجعة تساعده 

على تذكر هذه المؤشرات عند تنفيذ المشاهدات والمقابالت .

أمثلة لبعض المؤشرات :
زمن الجلب مؤشر على بعد مصادر الماء ونقص في المياه المتاحة 

للناس.
وجود ابقار ميتة مؤشر على انتشار األمراض.

وجود مراعي طبيعية مؤشر على وجود ثروة حيوانية.
سماع أصوات طيران النحل أو رؤيتها على االزهار مؤشر على 
النحل  لطوائف  تملكهم  يخفون  الناس  طبعًا   ( نحلية  ثروة  وجود 

خوفًا من الحسد (.

4- املقاييس 
تختلف المقاييس من منطقة ألخرى ، فبينما يعتبر المتر وحدة 
قياس الطول والمتر المربع وحدة قياس المساحة والجرام وحدة 
الحيز....الخ  أو  السوائل  حجم  قياس  وحدة  واللتر  الوزن  قياس 
والتاريخ الميالدي وحدة قياس األشهر  ، نجد أن ذلك يختلف في 
المناطق الريفية ، حيث تستخدم منازل الشمس ) نجوم الزراعة ( 
لقياس معالم الزراعة ، كما يستخدم التاريخ الهجري أو الرومي 
للتعبير عن االشهر ، كما تستخدم القصبة واللبنة والمعاد لقياس 
يستخدم  كما  الوزن  لقياس  الرطل  ويستخدم   ، األراضي  مساحة 
لذلك   ، الخ   .... العمق  لقياس  والقامة   ، الحجم  لقياس  المكيال 
يجب على االستشاري التنبه لذلك ومعرفة الوحدات التي يستخدمها 
المجتمع قيد الدراسة من أجل استخدامها اثناء التخاطب معهم وجمع 
البيانات ، وبعدها يقوم االستشاري بتحويلها إلى القياسات المعتمدة 

لدى الجهة عند إدراجها في التقرير المقدم إليها .
قد يحتاج الباحث إلى أجهزة وأدوات قياس أثناء المالحظة ، من 
أن يصطحب  المهم  لذلك من   ، دقيق  بشكل  البيانات  أجل تسجيل 
الباحث أجهزة القياس المتناسبة مع األهداف التي يسعى إلى تحقيقها 

) مثل الموازين ، وأشرطة القياس ، ......( .

 Access ǧǠȵɀȲȞƫǟ ƂǙ ȯɀȍȿ
to Information

 Ž  ȨƩǟ  ƙȺȕǟɀȶȲȱ  ȷǕ  ƗȞɅ
 ǦɆȥǠȮȱǟ  ǧǠȵɀȲȞƫǟ  ɂȲȝ  ȯɀȎƩǟ
 ȰǝǠȅȿ  ȯɎǹ  ȸȵ  ǦǶɆǶȎȱǟȿ
 ǦȞǱǟȀȵ  ȯɎǹ  ȸȵ  ȿǕ  Û  ȳɎȝɋǟ
 ǢȆƜ  ǦǵǠǪƫǟ  ǧǠȦȲƫǟȿ  ȨǝǠǭɀȱǟ
 Ȭȱǽ Û ǦȵǠȞȱǟ ǧǠȆȅǘƫǟ Ž ȷɀȹǠȪȱǟ
 ȏȀǪȦǩ  ǦɆȕǟȀȪƹǼȱǟ  ǦȭǿǠȊƫǟ  ȷǕ
 . ǧǠȵɀȲȞƫǟȿ ǿǠȮȥɊȱ ƿȀǵ ăɍǻǠǤǩ
. ĐČ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ          
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الفصل الثاني : الباحث

5- األدوات املساعدة للمشاهدة واملقابلة 
المجتمعات  مع  عادة  بالمشاركة  السريع  البحث  منهجية  تنفذ 
الريفية ) وبعض المجتمعات المدنية ( ، الحتوائها على ادوات تتناسب 
مع المستويات الثقافية لتلك المناطق وبالذات مع األميين وكبار 
السن . وعندما أقول أميين أو كبار سن فال يعني ذلك أنهم جهلة 
 ، اناس لديهم معارف تجريبية وخبرة تراكمية قيمة  ، ولكن هم 
لذلك من المؤكد أن البيانات التي سيدلون بها سيكون لها األثر 
الكبير في انجاح المشاريع التنموية ، وفي األخير هذه المشاريع هي 

لهم ، فمن حقهم أن يشاركوا في اختيارها .
لكن السؤال هنا هو كيف يمكننا كباحثين أن نتواصل معهم ، 
ننقل لهم استفساراتنا ونحصل منهم على اجاباتها وكذلك العكس 
بغرض الحصول على كل البيانات الميدانية القيمة ومن ثم تحليلها 
معهم وتحديد اولويات حقيقية على ضوءها . بالطبع أداة ) اسلوب 
( المشاهدة وأداة ) أسلوب ( المقابلة هي انجح الوسائل للتواصل مع 
األميين ) وهذا ال ينطبق بشكل كبير مع قوائم االستبيان( ولكن 
هل يكفي الحديث مباشرة معهم وجهًا لوجه من أجل ضمان التواصل 
الكامل ؟ .....، سيكون هناك تواصل ولكنه لن يكون كاماًل ، ألنهم 
لن يفهموا اسئلتنا ، وإذا فهموها فلن يكون باستطاعتهم التعبير عنها 
لعدة اسباب ، وإذا عبروا عنها فقد ال نفهمها بسبب الفارق المعرفي 

والثقافي بيننا  . .......وبالتالي ما هو الحل ؟ .
نحن بحاجة إلى أدوات مساعدة تسد هذه الفجوة الموجودة بيننا 
اللحظي  التحليل  على  تساعدنا  الدوات  بحاجة  أننا  كما   ، وبينهم 
للبيانات التي يدلي بها الناس ) تحليل مع الناس وليس بعد العودة 

من الميدان( لنحصل على معلومات ) نتائج ( بواسطتهم .
وقاموا  الفجوة  هذه  التنمية  مجال  في  العاملون  استشعر  لقد 
بتطوير ادوات منظورة ) مرئية ( واستخدموها في بحوث االنظمة 
السريع  البحث  ( وفي   RRA السريع)  الريفي  والبحث  المزرعية 
أدوات  عن  عبارة  المنظورة  االدوات  هذه   ،  )  PRA( بالمشاركة 
تستفيد من تحويل البيانات إلى اشكال مرئية ، إما خرائط أو تدرجات 
أو جداول ) سنتكلم عنها بتوسع في الباب الرابع من الجزء الثاني 
وتعطيها  والمشاهدة  للمقابلة  ( وهي مساعدة  الناس  مع  دليل  من 
قوة وعمق كبيرين في جمع البيانات وتحليلها مباشرة مع الناس . 
إنها أدوات يرسمها الناس بالمشاركة ويسقطون عليها كل بياناتهم 
ويعدلونها ويناقشون بياناتها ويحللونها ويستخرجون منها النتائج 

الحقيقية .
استخدام الرسم أو الخرائط مع األميين ليس وليد اليوم ، فلو 
كانوا  عندما  هناك  الناس  فستذكر  الريف  إلى  بذاكرتك  عدت 
ليوضحوا  األرض  على  بها  ليخططوا  النباتات  أفرع  يستخدمون 
لبعضهم حدود حقولهم ، وهم بذلك يقوون من تواصلهم باستخدام 

  : ȯǠȩ ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ ǻɀȞȆȵ ȸǣǟ ȸȝȿ

 ƾȖǹ Ȕǹȿ ÛǠȞǣȀȵ ǠȖǹ y ƑȺȱǟ Ȕǹ
 ƾȖȖǹ  Ȕǹȿ  ÛȼȺȵ  ƾǱǿǠǹ  Ȕȅɀȱǟ  ż
 ȸȵ  Ȕȅɀȱǟ  ż  ɁǾȱǟ  ǟǾȽ  ƂǙ  ƿǿǠȢȍ
 ǟǾȽķ   : ȯǠȪȥ  ÛȔȅɀȱǟ  ż  ɁǾȱǟ  ȼǤȹǠǱ
 Ǽȩ  ȿǕ-  ȼǣ  ƾȖɆƮ  ȼȲǱǕ  ǟǾȽȿ  ÛȷǠȆȹɋǟ
 ÛȼȲȵǕ ǯǿǠǹ ɀȽ ɁǾȱǟ ǟǾȽȿ -ȼǣ ȓǠǵǕ
 ȷǚȥ  Û  ȏǟȀȝɉǟ  ǿǠȢȎȱǟ  ȔȖƪǟ  ȻǾȽȿ
 ǟǾȽ ȻǖȖǹǕ ȷǙȿ ÛǟǾȽ ȼȊŒ Û ǟǾȽ ȻǖȖǹǕ

 (  ( ɃǿǠǺǤȱǟ Ȼǟȿǿ )  )  ĶǟǾȽ ȼȊŒ
 ƑȺȱǟ  ȳǟǼǺǪȅǟ ƂǙ ǬɅǼƩǟ ǟǾȽ ƘȊɅ

 ȼǪǤȕǠƯ  ǼȺȝ  ǥǿɀȚȺȵ  ǧǟȿǻɉ  y
.ȃǠȺȲȱ

 Child  ȰȦȖȱǟ  ǦȱǠȶȝ
 Labor

 Û  ȰȦȖȱǟ  ȼǣ  ȳɀȪɅ  Ȱȶȝ  ɃǕ  ɄȽ
 ȣǼő Ɣȱǟ ǦɆȵɀɆȱǟ ȳǠȾƫǟ ȐȞǣ ǟǼȝ

. ǦȲǝǠȞȱǟ ǥǼȝǠȆƫ

. Đď ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ          
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هذه االداوات المنظورة . إذًا نحن بهذه االدوات المساعدة ) المنظورة( 
المعلومات مجسدة  ، وبها نجعل  ليس غريبًا عنهم  اسلوبًا  نستخدم 
أمامنا وأمامهم بشكل مرئي وهي تمكننا جميعًا من تبادل المعلومات 

وتحليلها والربط بينها بصورة مشتركة .
هذه األدوات المساعدة هي السالح الذي يعطي المقابلة والمشاهدة 
قوتيهما ) مقابلة مسلحة ومشاهدة مسلحة ( وبدونها تفقد منهجية 
البحث السريع بالمشاركة أقوي أسلحتها ، وتكون النتائج المتحصل 
عليها بدون تلك االدوات متحيزة التجاهات وانفعاالت ودوافع الباحث 
وال تعكس الواقع الحقيقي للناس ، لذلك فهذه األدوات المنظورة 
)المرئية ( هي قوة هذه المنهجية ألنها تسمح بوجود قدر كبير من 
المشاركة بين الباحثين والمبحوثين ، بل أنها تحولنا من باحثين 
)محققين ( إلى ميسرين تنمويين ال نعمل من أجل الناس فقط ولكن 

معهم أيضًا.
المساعدة بشكل دقيق  في األبواب الالحقة ستوضح هذه األدوات 
البحثي  الموقف  منها حسب  أي  استحضار  من  الباحث  يتمكن  حتى 

الذي يديره أثناء استخدام اداتا المشاهدة أو المقابلة .

6- اللغة 
اللغة وسيلة للتواصل ، ولعلك تحس بأهميتها عندما تلتقي بباحث 
من جنسية أخرى ويخاطبك بلغة مختلفة عنك ، فمهما كنت توده 
ويودك إال أن التواصل بينكم سيكون شبه معدوم إال من ابتسامات 
بسيطة . ومع ذلك تعتقد أن هذه المشكلة لن تقابلك في الميدان 
، وهذا صحيح إذا نزلت منطقة قريبة من الحضر ، ولكن إذا كان 
ألن  واحتجت  نائية  منطقة  في  يقع  ستدرسة  الذي  البحث  مجتمع 
تتعامل مع كبار السن فستعرف عندها قيمة اللغة كوسيلة لتبادل 

المعلومات والمشاعر أيضًا .
من هنا تأتي أهمية اللغة/ اللهجة  كوسيلة يجب أن يتقنها الباحث 
أو يبحث لها عن عالج ) يمكن استخدام دليل من المنطقة ( من أجل 
مساعدته على االشتراك مع الناس في جمع البيانات وتحليها )يدرب 
مختلفة  ريفية  مناطق  من  باحثين  للتنمية  االجتماعي  الصندوق 

وهؤالء لن يجدوا صعوبة عند تنفيذ البحث في مناطقهم ( .

Inputs ǧɎǹǼȵ
 Ǩȩɀȱǟȿ ȯǠƫǟ ȰǮȵ ) ǦȅɀȶȲȵ ǻǟɀȵ
 (...ƙȦșɀƫǟȿ  ǧǠȵǼƪǟȿ  ȜȲȆȱǟȿ
 Û  ǿǠȮȥɉǟ  ȰǮȵ  )  ǦȅɀȶȲȵ  Ƙȡ ȿǕ
 ǦȖȲȆȱǟȿ Û ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǧǠȮǤȊȱǟȿ
 Ž  ǠȾȲȭ  ȳǼǺǪȆǩ  (  ǦɆȅǠɆȆȱǟ
 ǠȾȺȝ ǰǪȺɅȿ Û țȿȀȊƫǟ ǾɆȦȺǩ ǿǠȕǙ

. ȃǠɆȪȲȱ ǦȲǣǠȩ ǧǠǱȀƯ
. ččČ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        

. ǢǝǠȎȱǟ ǒɄȊȱǟ Ȱȶȝ : ǦɆȱǠȞȦȱǟ
.ǦǤǝǠȍ ǥǿɀȎǣ ǒɄȊȱǟ Ȱȶȝ : ǥǒǠȦȮȱǟ

   ȰȾȵ     ɀȾȩ     ɀȱ     ɃǿǠɅ¼
¬ɄȲɆȽǕ

 ǧǠȞȦǩȀƫǟ  Ž  ȨȖȺǩ  ǦȲƤ  ȸȵ  ȜȖȪȵ
 ɃȀȚȹǟ ¼ ƗȞǩ ɄȽȿ ǦɆǣȀȢȱǟ ǦɆȱǠȶȊȱǟ
 Û¬ȰɆƬǟ Ȍȥ ȰǮȵ ƾȞȥǠɅ ǴǤȍǕ ǼȪȱ ȼɆȱǙ
 ǥȀɅȂǱȿ ǥȀȾƫǠǣ ȣɀǵ ȨȕǠȺȵ ȷǕ Ǡȶȭ
 ȳǼǺǪȆǩ ǨȱǟȁǠȵ ǧɀȵȀȒƜ ɁȀȖȪȅ
 ǦƹǼȩ  ǦɆǣȀȝ  ǦȢȱ  ɄȽȿ  ǦɅȀȾȵɉǟ  ǦȢȲȱǟ

.



113

س
النا

ع 
 م

مل
الع

ل 
قب

س
النا

ع 
 م

مل
الع

ل 
خال

س
النا

ل 
سائ

ل ر
نق

يًا 
مو

 تن
حثًا

 با
بح

ص
ف ت

كي
س

النا
ع 

 م
مل

تع
ف 

كي

الفصل الثاني : الباحث

7- حتليل SWOT  ) التحليل  الرباعي (

يسمى هذا التحليل بالتحليل الرباعي أيضًا ، والسبب يعود إلى أنه 
يجزء أي موضوع إلى أربعة اجزاء بغرض زيادة دقة التحليل ، حيث 
يحاول معرفة نقاط القوة والضعف إضافة إلى الفرص والمهددات 
لكل موضوع نحاول تحليله . وعلى كل حال سنشرح هذا التحليل 
التالية ، كما سنضرب مثااًل للتوضيح في نفس هذا  الفقرات  في 

الموضوع  .
للتحليل  احصائية  طرقًا  هناك  أن  لديك  معروف  هو  كما 
االستبيان  استمارات  بواسطة  المجموعة  البيانات  لتحليل  تستخدم 
المتوسط  مثل  التشتت  مقاييس  في  يتمثل  االحصائي  التحليل   .
الحسابي والتباين واالنحراف المعياري ، وكذلك مقاييس النزعة 
المركزية مثل الوسيط والمنوال والربيع .ولعل مثل هذا التحليل 
غير مناسب لنا ، ألننا ال نستخدم تلك  االستمارات بالشكل المعروف 
في الدراسات األكاديمية . وفي الغالب تكون أكثر متغيراتنا التي 
نرغب في دراستها عبار عن متغيرات نوعية ، كما أننا ال نملك إال 

الوقت البسيط .
، اال توجد طريقة تساعدنا على تنفيذ تحليل  وهنا يثار سؤال 
دقيق لموارد المجتمع وخدماته وبناه التحتية ،بحيث  يكون لنتائجة 

قيمة قوية . 
في الحقيقة توجد طريقة SWOT في التحليل . هذه الطريقة 
تستخدم في تحليل بيئة المؤسسات و المنظمات. كما أنها تستخدم 
 . المؤسسات  تلك  لمثل  االستراتيجية  الخطط  عمل  عند  بكثرة 
يعتمد هذا التحليل على تجزئة ظروف )بيئة( المؤسسة إلى ظروف 
داخلية وظروف خارجية. تسمى الظروف الداخلية بالبيئة الداخلية 

، كما تسمى األخرى بالبيئة الخارجية . 
البشرية  ومحتوياتها  المؤسسة  مكونات  هي  الداخلية  البيئة 
والمادية ، مثل خبرات اعضاءها واألجهزة واآلالت الموجودة بها ، 
المؤسسة والواقعة تحت  أن تتحكم فيها  التي تستطيع  أي األشياء 
الواقعة  والعالقات  الموارد  هي  الخارجية  البيئة  بينما   . سيطرتها 
خارج المؤسسة والتي تؤثر عليها سلبًا وإيجابًا ، بمعنى آخر هي 
األشياء التي ال تستطيع أن تتحكم فيها المؤسسة بشكل مباشر )واقعة 

خارج سيطرتها ( .
يمكننا تجزئة البيئة الداخلية إلى نقاط قوة ونقاط ضعف ، حيث 
على  إيجابًا  تؤثر  التي  الداخلية  العوامل  كل  القوة  نقاط  تعتبر 
المؤسسة مثل الموارد البشرية والمادية الدخلية والذاتية التي تزيد 
من قوة المؤسسة ، بينما تعتبر نقاط الضعف كل ما هو موجود في 
البيئة الداخلية من عوامل نقص ) تؤثر سلبًا (،  مثل نقص الخبرات 

 ȣȀǵɉǟ ȸȵ ǒǠǱ swot ǴȲȖȎȵ ǿǼȎȵ
: ǦɆȱǠǪȱǟ ǧǠȶȲȮȲȱ Ƃȿɉǟ

ǥɀȪȱǟ ȓǠȪȹ S = Strengths
ȤȞȒȱǟ ȓǠȪȹ W= Weaknesses
ȋȀȦȱǟ O = Opportunities

ǧǟǼɅǼȾǪȱǟ T = Threats
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، األعطال التي تصيب األجهزة داخل المؤسسة .
كما يمكن تجزئة البيئة الخارجية إلى فرص ومهددات. ونعتبر 
بينما   ، قوتها فرصة  ويزيد من  المؤسسة  يساند  أن  يمكن  ما  كل 

نعتبر كل ما يمكن أن يضغف المؤسسة من خارجها مهددًا لها .
وات على هذا المشهد :

عوامل سلبيةعوامل اجيابية  
البيئة الداخلية

نقاط ضعفنقاط قوة

خلارجية 
البيئة ا

مهدداتفرص

عوامل  من  تحتوية  وبما  والخارجية  الدخلية  البيئة  مكونات  يوضح   )12( شكل 
ايجابية وسلبية .

المؤسسة  التحليل مفيدة ألنها تفكك مكونات  الوسيلة في  هذه 
 ، والضرر  الفائدة  حيث  من  بقياسها  وتقوم  والخارجية  الداخلية 
حيث تقوم بعدها بمحاولة استثمار كل نقاط القوة داخل المؤسسة 
والفرص خارجها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتخفيف من/ او 

ازالة نقاط الضعف الداخلية والمهددات الخارجية .

 ǧǠɆȺȞȵ / ȷɀɆȺȞȵ
Stakeholders

 ȿǕ  ǧǠȝɀȶǲƫǟ  ȿǟ  Û  ȋǠǺȉɉǟ
 ɂȲȝ Ȁǭǘǩ ȿǕ ȴǪő Ɣȱǟ ǧǠȆȅǘƫǟ
 ȸȮƹȿ  Û  ȼȲȊȥ  ȿǕ  țȿȀȊƫǟ  ǳǠƱ
 ȿǕ  ȼȺȵ  ǥǼɆȦǪȆȵ  ƾȒɅǕ  ȷɀȮǩ  ȷǕ

. ȼȶɆȶȎǩ Ž ǨȭǿǠȉ
. čĎČ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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 Primary  ȷȿȀȉǠǤȵ  ȷɀɆȺȞȵ
Stakeholders

 ȸȵ  ƿȀȉǠǤȵ  ƿȀǭǖǩ  ȀǭǖǪɅ  ȸȵ  Ȱȭ
ÛƙȞȵ ɃɀȶȺǩ țȿȀȊȵ ǾɆȦȺǩ ǒǟȀǱ
 ǧǟǼɆȦǪȆƫǟ  ȰǮȵ  )  ƾǣǠƶǙ  ǠȵǙ  
 ( țȿȀȊƫǟ Ǽǝǟɀȝ ȸȵ ȸɅǼɆȦǪȆƫǟȿ
 ǒǠȊȹǙ  ȸȵ  ȸɅǿȀȒǪƫǟ  )  ƾǤȲȅ  ȿǕ

. ( ăɎǮȵ țǿǠȉ
. ččĐ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        

وعلى كل حال يستطيع الغالبية أن يعرفوا نقاط القوة والضعف 
وكذلك الفرص والمهددات ، ولكن التحدي يكمن في إيجاد الحلول 
المناسبة المبنية على نقاط القوة الحقيقية والفرص الواقعية ... 

وليست حلول مبنية على تخيالت بعيدة عن الواقع .
حسنًا ، هل يمكن أن نستخدم هذه الطريقة من التحليل في عملنا 
ضمن منهجية البحث السريع بالمشاركة ؟ ، على الرغم من أنها 

تستخدم لتحليل وضع المؤسسات المجتمعية والتجارية .
اتوقع أن ذلك ممكنًا ، ولكن كيف ؟

البداية أن نتخيل أن كل  موضوع نريد أن نحلله  يمكننا في 
هو عبارة عن مؤسسة . فمثاًل عندما نريد أن نحلل وضع مدرسة 
معينة فبامكاننا أن نعتبرها مؤسسة لها بيئتها الداخلية والخارجية . 
كما يمكننا أن نتخيل بركة الماء مؤسسة ) افتراضاً ( ، وكذلك 
الطريق والحقول الزراعية ووسائل الصيد ، وبالتالي نحلل بيئتها 
الداخلية والخارجية ... من أجل معرفة مصادر المشاكل ومن ثم   

نوجد الحقًا الحلول المناسبة .
القوة  نقاط  معرفة  في  ليس  التحدي  أن   ً سابقا  ذكرنا  كما 
والضعف والفرص والمهددات فقط ، ولكن التحدي يأتي من القدرة 
على معرفة الحلول الممكنة لنقاط الضعف والمهددات ، بل وبشكل 
أن يركز  الباحث  ينبغي على  . لذلك  الحلول  أنسب  أدق معرفة 
الضعف  المهددات ونقاط  القادم من  المعيقات  أسباب  على معالجة 

باستخدام استرتيجية معينة تستثمر نقاط القوة والفرص .
لمزيد من التوضيح يمكنك االطالع على المثال التالي :

تحلي
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: SWOT مثال على تحليل
لنفترض أنك شاهدت هذا المشهد خالل زيارتك لمنطقة ما ، بالطبع ستستقرء بعض 

األشياء ، كما أنك ستجري مقابالت مع المدرسين والطالب وكذلك اولياء األمور 
التعليمية .  ، ومن كل ذلك ستحصل على بعض المعلومات حول هذه المؤسسة 

المعلومات واعادة تصنيفها وفق آلية معينة لتستطيع أن  يمكنك تجزئة تلك 
تستقرء بعض األشياء . عملية التجزئة واعادة الترتيب هذه تسمى بالتحليل ، 

كما اننا سنستخدم منهجًا معينًا للتحليل وهو طريقة SWOT ) التحليل 
الرباعي ( وذلك على النحو التالي :

سنقوم بتحليل بيئة هذه المؤسسة التعليمية ولتكن مدرسة التضامن 
. حيث سنقوم -بعد جمع البيانات - بعملية تصنيف لتلك البيانات إلى 
نقاط قوة وضعف وفرص ومهددات ) يمكننا استخدام كروت وعرضها 
الفريق والمعنيين  الفرصة ألعضاء  اتاحة  على ورق كبير من أجل 

للمشاركة في التحليل ( ، ولنتخيل أن النتيجة ستكون كما يلي :
أواًل البيئة الدخلية :

أ - نقاط القوة :
كل  ومن   ) الطالب   ( المستفيدين  من  كبير  عدد  وجود  1 .

الفتيان والفتيات .
لدى  معتمدة  خدمة   ( مكتمل   تعليمي  كادر  وجود  2 .

الوزارة(.
انتظام الكادر التعليمي . 3 .

الكادر التعليمي من داخل المنطقة . 4 .
ب - نقاط الضعف :

الكادر التعليمي ضعيف من حيث الخلفية التعليمية .
ال يوجد مبنى مناسب .
ثانيًا البيئة الخارجية :

أ - الفرص :
وجود جهات داعمة يمكن أن تتولى إنشاء المبنى ) الصندوق االجتماعي ، فاعل  1 .

خير ، جماعات متعاونة داخل القرية  ...(.
تتمتع المنطقة بوجود مورد مناسبة للبناء مثل األحجار والنيس والمياه . 2 .

تتوفر في المنطقة العمالة الماهرة وغير الماهرة . 3 .
الطريق سهلة ويتم ترميمها باستمرار من قبل األهالي )تسهل نقل مواد البناء (. 4 .

ب - المهددات :
وجود خالفات بين القرى التي تخدمها المدرسة . 1 .

المساحات المخصصة للبناء شبه منعدمة في المنطقة . 2 .
النقاط السابقة تعتبر معلومات نتجت من عملية تحليل البيانات . بعد عملية التحليل هذه سنقوم بتفسير 
النتائج من خالل ربطها ببعضها البعض ، كما سنقترح الحلول المناسبة ) تنبؤ وسيطرة ( ، وفي األخير سنقوم 

بوضع التوصيات المناسبة .
سيكون الحل المناسب هنا هو أن نبني مدرسة ، والسبب يعود لوجود نقاط قوة مؤهلة لبناء المدرسة ، كما أن 
نقاط القوة تلك تسمح بتدخل الصندوق االجتماعي للتنمية ، الذي يعتبر فرصة ) يجب على الشخص المسئول 
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الفصل الثاني : الباحث

عن التحليل أن يكون مدرك ألهداف المجتع وأهداف الجهات المساندة ( .  تالحظ أننا هنا وببناء المدرسة 
سنكون قد حاولنا التقليل من أثر نقاط الضعف ) عدم وجود مبنى ( وذلك باالستفادة من الفرصة الخارجية 
)الصندوق مثاًل ( ، كما أننا يجب أن نقلل من المهددات من خالل االستفادة من الكادر التعليمي والذي يجب أن 

يسعى لعمل توافق بين القرى ويشجع أهل ا لقرية على تخصيص أرض مناسبة ومتوسطة لجميع القرى .
على كل حال هذا تحليل مبسط بغرض التوضيح ، ولكن يجب عليك أن تكون أكثر واقعية ودقة في 

الميدان ... احذر من التخيالت أو التخمينات . 
 حاول أن تحلل وضع مورد مائي معين ) بركة ، بئر ، سد ( بنفس االسلوب السابق أو اكثر دقة ... 

اعتقد أن التخيل هنا مسموح ! .
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المشاهدة المباشرة ) البسيطة ( :
ما تريد أن تراه فستراه ، لو كنت درست في علوم الحياة فستجد 
نفسك تالحظ كل الكائنات الحية وأنت تسير في الطريق ) رغم 
انك لم تكن تفعل ذلك سابقًا ( ولو درست علوم العمارة والبناء 
فستالحظ كل المباني المتواجدة على جوانب الطرق ، بل ستنتقد 
هذا المبنى وسيعجبك ذاك وهكذا . لذلك تالحظ أن اهتماماتك 
بدأت تركزعلى بعض األشياء التي لم تكن تعرها أي انتباه سابقًا 
) يسمى هذا التحيز بالتحيز للتخصص ( ولكن ما الذي حدث ، هل 
اصبحت عيناك أكثر قوة ؟ ..... أكيد ال ، ولكنك أصبحت أكثر 
إدراكًا لألمور عن ذي قبل . لقد تحولت عيناك من الرؤية العابرة 
) المالحظة العابرة ( إلتي ال تنطوي على هدف علمي وغاية محددة 
إلى رؤية موجهة ) مالحظة علمية ( ذات هدف تستطيع أن تدرك 

األمور أو تستخدم في ذلك العقل .
من  النوع  لهذا  تحتاج  بالمشاركة  السريع  البحث  منهجية  في 
العيون المدركة وغير المتحيزة والتي تبحث عن اهدافها بعناية 
وتسير وفق منهج معين ومحدد . لذلك تعرف المشاهدة بأنها رؤية 
وفحص لظاهرة موضوع الدراسة . وتزيد قوة المشاهدة باالستعانة 

باساليب البحث األخرى التي تتالئم مع طبيعة هذه الظاهرة .
المشاهدات أنواع ولكننا سنتطرق في هذه الجزئية إلى المشاهدة 
البحث  منهجية  في  يهمنا  ما  ألنها   ، فقط   ) البسيطة   ( المباشرة 
أو  بالمشاركة  المشاهدة  إلى  نتطرق  ولن  بالمشاركة  السريع 
واللتان  االنسانية  العلوم  في  تستخدمان  اللتان  المنظمة  المشاهدة 
تحتاجان لوقت طويل قد يصل إلى شهور بسبب مشاركة المالحظ 

لحياة الناس والعيش معهم .

أهمية املشاهدة :
األدوات  أهم  والمقابلة من  المشاهدة  اداتا  أن  نؤكد من جديد 
المستخدمة في البحوث وبالذات تلك البحوث التي تستخدم المناهج 
النوعية ، ومنها منهجية البحث الريفي بالمشاركة  ، ولقد أخذت 

أداة المشاهدة هذه المكانة لألسباب التالية /
نستخدمها في مشاهدة الظروف والظواهر االقتصادية لمنطقة   .1
البحث ، فمن خاللها يمكننا معرفة المستوى االقتصادي للمنطقة من 
خالل مشاهدة وسائل النقل المستخدمة ونوعية المالبس والمسكن 
، والمحالت التجارية ومحتوياتها من األغذية والكماليات ، واساليب 
المعيشة .انواع االنشطة االقتصادية ) الرعي ، زراعة ، صناعة حرفية 

، ..( والمشكالت الحياتية التي تعترضهم في هذا المجال .
مشاهدة الظروف والظواهر االجتماعية ، مثل العادات والتقاليد   .2
الموجودة في المنطقة وأثرها على التنمية و العالقات بين أعضاء 
وفئات المجتمع ، وسلوك الناس ومدى توافقهم مع اهدافهم العامة 
االجتماعية  المشاكل  من  وغيرها  واألمية  واالعاقات  والبطالة   ،

والصحية .

Culture ǦȥǠȪǭ
 ȰȮȱǠǣ  ǦȥǠȪǮȱǟ  ǴȲȖȎȵ  ȣȀȞɅ
 ǦȥȀȞƫǟ ȸȵ ȷɀȮǪɅ ɃǾȱǟ ǢȭȀƫǟ
 ȧɎǹɉǟȿ  ȸȦȱǟȿ  ǧǟǼȪǪȞƫǟȿ
 ǠȽƘȡȿ  ǧǟǻǠȞȱǟȿ  ȷɀȹǠȪȱǟȿ
 Ɣȱǟ  ȣǟȀȝɉǟȿ  ǧǟǿǼȪƫǟ  ȸȵ
 ƿɀȒȝ ȼǪȦȎǣ ȷǠȆȹɋǟ ǠȾǤȆǪȮɅ

. ȜȶǪƭ Ž
. ČĐē ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          
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الفصل الثاني : الباحث

فيها  والضعف  القوة  نقاط  وتحديد  الطبيعية  الموارد  معرفة   .3
)تربة ، صخورة ، مياه ، كائنات حية ، نباتات(.

تحديد العوامل والقوى التي تؤثر على المجتمع المحلي سلبًا   .4
او ايجابًا .

ومن أهم فوائد المشاهدة أنها توجد ألفة بين الباحث والبيئة   .5
البحثية ، والتي تساعده على وضع فرضيات عن المجتمع في بداية 
خالل  بها  الخاصة  البيانات  بجمع  منها،  التأكد  أجل  من   ، البحث 
وجوده في المنطقة ، بواسطة المقابلة واألدوات المساعدة األخرى 

)ادوات منظورة ( .
 ، التي نملكها  الكمية  للبيانات  تساعدنا على وضع بعد كيفي   .6
فقد نحصل على بيانات كمية عن نسبة األمية في منطقة ولكننا ال 
المشاهدة يمكننا  ، ومن خالل  المؤدية لذلك  ندري ماهي االسباب 

معرفة كيف حدثت مثل هذه االشكاالت .

مميزات املشاهدة /
تعطينا المشاهدة مميزات ال يمكن أن نحصل عليها بواسطة المقابلة 

) او االستبيان ( وهي :
تعطينا صورة واضحة عن الحدث أثناء وقوعه وموقف الناس   .1

اآلني منه .
على  نسبيًا(   ( الحقيقي  الناس  سلوك  معرفة  على  تساعدنا   .2
العكس من المقابلة التي يحاول الناس فيها أن يتصنعوا مواقف معينة 

خاللها.

عيوب املشاهدة /
بنفسية  تتأثر  النها   ، بالرأي  الحقيقة  مزج  أحيانًا  فيها  يتم   .1

واتجاهات ودوافع واذواق الباحثين .
ال يمكننها من خاللها معرفة األحداث السابقة ) الماضية (.  .2

تمكننا المشاهدة من قياس سلوك المبحوثين الخارجية فقط وال   .3
تستطيع معرفة وفهم الناس من الداخل ) قيم ، معاني ، دوافع(.

خطوات تنفيذ املشاهدة /
الخطوات  هذه   ، معينة  خطوات  خالل  من  المشاهدة  اداة  تنفذ 
تساعدنا على التنفيذ السليم لهذه االداة والحصول على أكبر قدر 
من البيانات المطلوبة بيسر ودون أي مشاكل ، وفيما يلي سنسرد 
هذه الخطوات ، وهي عبارة عن موجهات للباحث بامكانه حذف بعضها 

أو إضافة جديد إليها حسب الظروف والهدف من البحث. 
-قبل التنفيذ:

تحديد األهداف العامة والخاصة من المشاهدة ) ما هوالغرض   .1
من المشاهدة ؟ وما الذي يجب مشاهدته من متغيرات ؟ (.



120

س
قبل العمل مع النا

س
خالل العمل مع النا

س
سائل النا

نقل ر
صبح باحثًا تنمويًا 

ف ت
كي

س
ف تعمل مع النا

كي

الفصل الثاني : الباحث

 ، موازين   ( للهدف  المناسبة  القياس  أدوات  واختبار  تجهيز   .2
اشرطة ، عدسات  ، ...حسب نوع المتغير( .

 ، دفاتر   ( للهدف  المناسبة  التوثيق والتسجيل  أدوات  تجهيز   .3
أقالم ، كاميرا ، محاليل حفظ ، ... (.

تحديد مكان البحث والزمان المناسب الذي يمكننا فيه جمع   .4
المعلومات بشكل منطقي ) ال يمكننا جمع معلومات عن االنشطة لياًل 

على سبيل المثال (.
إشعار السلطة المحلية مسبقًا وكذلك القيادات ا لمجتمعية   .5
الساكنة في منطقة البحث ) لتجنب أي مخاطر او سوء فهم يمكن 

أن يتعرض له الباحث في المنطقة (. 
العمل بين أعضاء فريق البحث بشكل مناسب وحسب  تقسيم   .6

امكانات وخبرات أعضاء الفريق .
تجهيز قوائم مراجعة للمشاهدة ، والتي تجعل المشاهدة مرتبة   .7
االسئلة  من  قائمة  من  المراجعة  قوائم  وتتكون   ، ومفيدة  وهادفة 
التي يسئل بها الفريق نفسة عن الخطوات التي يتبعها للتأكد من 

أنه يسير وفق الخطوات المناسبة ) قوائم تذكير وتحقق ( .
-أثناء التنفيذ :

يبدأ ا لباحث من العام إلى الخاص ، ففي البداية يقوم بجمع   .1
أكبر عدد من المعلومات حول موضوع )متغيرات( الدراسة بغرض 
تكوين صورة ذهنية عامة لدى الباحث يستطيع من خاللها تضييق 
نطاق المشاهدة ، وذلك بتحديد المواضيع الخاصة ) داخل الموضوع 
العام ( التي تهم بحثه ثم ينتقل إلى هذه المواضيع الخاصة ويدرسها 
الخاصة  المواضيع  درس  قد  الباحث  يكون  وبذلك  أعمق  بشكل 
المعلومات  بين  ترابط  يحدث  وهنا   ، العام  الموضوع  من  كجزء 

ويسهل بذلك تفسيرها وفهمها .
عند المشاهدة يقوم الباحث باستثمار كل قدراته ) حتى ال   .2
تصبح مشاهدة عابرة فقط ( وذلك باستخدام بصره وإدراكه من 
استنباط  اجل  السابقة من  وتجاربه  الواقع، وخبرته  استقراء  أجل 

المعلومات المخزنة فيها والتي يستفيد منها في تفسير الواقع .
ومايفعلونه  الناس  يقوله  ما  بين  التعارض  مدى  مالحظة   .3

وتحليل اسباب التعارض إن وجدت .
الزمنية  والفترة   ، ومكانها  المالحظة  تنفيذ  وقت  تسجيل   .4
 ، حدوثها  على  ساعدت  التي  المحيطة  والظروف   ، احتاجتها  التي 
يؤثر  هذا  ألن    ، المتكرر  ام  النادر  النوع  من  هي  هل  وتحديد 
على قيمة المعلومات المتحصل عليها ويساعدنا على التحليل الجيد 

والصحيح.
لتسجيل  )جدول11(  المرفقة  اإلستمارة  من  االستفادة  يمكن   .5

معلومات المشاهدة البسيطة :
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الفصل الثاني : الباحث

- بعد التنفيذ :
القوة  نقاط  وتحديد  المشاهدة  بيانات  استكمال  من  التأكد   .1

والضعف .
اعادة المالحظة مرة أخرى في وقت آخر للتأكد من تكرار   .2

نفس السلوك من قبل المجتمع حتى يتم تعميمه في الدراسة.
) تذكر : العلم يبدأ بالمشاهدة ثم يعود إليها مرة أخرى لكي 

يتحقق من صحة النتائج التي توصل إليها ( .

أخالقيات القائم بالمشاهدة :
فيما  العالقات  والتي تحدد طبيعة  المحلية  ثقافته  لكل مجتمع 
بين افراده وكذلك طبيعة العالقة فيما بينه وبين الغرباء ) ونحن 
طبعًا منهم ( وهذا يجعل القائم بالمشاهدة حساس لتقاليد المجتمع 
وعاداته ، ال يجرحها أثناء تنفيذ المالحظة ) من وضع نفسه موضع 
المرجع ( والفريق يضم عادًة      - الشبهات فال يلومن إال نفسه 
على  يصعب  التي  األشياء  مشاهدة  إليهن  يوكل  أن  يمكن  باحثات 
الباحث معرفتها ، وكذلك العكس فالباحث يقوم بمشاهدة األشياء 
الباحثة مالحظتها نتيجة لوجود اعراف مجتعية  التي يصعب على 

محافظة .

ǧǟǼȽǠȊȵ ȸɅȿǼǩ ǥǿǠȶǪȅǟ(ČČ) ȯȿǼǱ

.........................: ǥǼȽǠȊƫǟ ǸɅǿǠǩ .................... : ǥǼȽǠȊƫǠǣ ȴǝǠȪȱǟ ȴȅǙ
....................:ǒǠȾǪȹɍǟ ȸȵȁ.....................: ǒǼǤȱǟ ȸȵȁ
 ...........:ǥǼȽǠȊƫǟ ȜȶǪƭ .............: ǥǼȽǠȊƫǟ ǦȪȖȺȵ

اسئلة مثارة تقدم دالالت المشاهدةأجزاء المشاهدة)مؤشرات(
الحقًا في مقابالت غير مباشرةمباشرةالخاصةالعامة

المشاركة في الحصاد

بقطع  يقومون  الرجال 
ما السببعمل خاص بالرجالمشاركة في العملاالعالف 

بازالة  يقمن  النساء 
لماذا ومن يستفيدعمل خاص بالنساءمشاركة في العملاألوراق

بجمع  يقمن  النساء 
مشاركة في العملالسنابل

باخراج  يقمن  النساء 
مشاركة في العملالحبوب ) درس(
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نحلة على زهرة

مؤشر على احتمال وجود طوائف 

نحل لدى بعض القرويين.

رجل عجوز يرعى االغنام

إلى  الشباب  هجرة  على  مؤشر 

خارج القرية.

طالب يدرسون على الساللم

ام المدرسة.
مؤشر على ازدح

االلتحاق  سن  في  فتاه 

لتعليم ترعى األغنام.
با

مؤشر على تسرب أو عدم التحاق 

بسبب  يكون  وقد 
 ، تعليم 

بال الفتيات 

و تكليفهن باعمال 
العادات أو الخوف أ

الرعي .

 الماء باستخدام 
امرأة تجمع

ء العبوة 
غطا

 المياه في القرية.
مؤشر على قلة

اجسام  على  ظاهرة  بثور 
االبقار 

األهالي   معرفة  عدم  على  مؤشر 

بطرق مكافحة امراض الماشية .

8

9

5

4

6

7

5 - مرت 
بالمنطقة حروب عدة 
لذلك يتوقع أن تكون هناك 
مناطق ملغومة ، و يجب التحقق من 
وجود هذه المشكلة وما آثارها ) اعاقات ، 

مشاكل اجتماعية ...( .

6- طريق توصل القرية بقرى اخرى ، يجب أن نعرف 
ماذا تستفيد هذه القرية من الطريق وكيف يتم صيانتها وما مدى 

صالحيتها لالستخدام ؟

7 - شعب لمرور مياه السيول ، قد يكون مكان مناسب لحصاد المياه ؟

8- مدرسة القرية ) خدمة تعليمية ( يجب زيارتها ومعرفة مشاكلها ؟

9- اسالك كهرباء ، مؤشر على وجود خدمة الكهرباء في المنطقة .

منازل متواضعة .

االقتصادي  المستوى  على  مؤشر 

ألصحابها . س ثور حجري على سور 
رأ

جدار منزل .

في  آثار  وجود  على  مؤشر 
المنطقة.

االواني  لصناعة  محرقة 

خارية  .
الف

تصنيع  حرفة  وجود  على  مؤشر 

الفخار في القرية .

 قمامة بجانب الطريق
مقلب

ى عدم وجود وعي صحي 
مؤشر عل

في القرية .

سقاية خاصة 

على  لناس  ا  عتماد 
ا على  مؤشر 

االسطح  من  االمطار  مياه  حصاد 

ة منهم .
القريب

طفل مصاب بشلل األطفال.

أو  توعية  مؤشر على عدم وجود 

لقاح لشلل االطفال في المنطقة .

جود انابيب 
يالحظ خلف االطفال و

 ، طوبة 
مع وهي  الشرب  مياه  توزيع 

وهذا مؤشر على مشاكل حول مياه 

د مياه للشرب .
الشرب أو عدم وجو

2

3
1

1 - مناطق اشجار 
حراجية ) كافور ، طنب ، 

احتمال  ، طلح ( تعطينا  قرض 
االحطاب  لجمع  تستخدم  بانها 

وكمرعى لنحل العسل إضافة إلى تثبيت 
التربة ، ولكن مازال السؤال قائم هل هذه هي 

أن  كما  ؟  غيرها  هناك  وهل  واقعية  استخدامات 
هناك تساؤل ،وهو لمن تعود ملكية هذه المناطق الساكبة 

) محاجر ، مراهق (؟.

2- مناطق النشاط الزراعي ، ويتضح أن التركيب المحصولي يتكون من 
الذرة الرفيعة والذرة الشامية والبرسيم ، وهنا يثار سؤال ، من أين تروى ؟.

3- محلة ال يوجد بها أي خدمات ، وهي تستفيد من القرية المجاورة لها.

4- مساحات ساكبة تحصد الماء لألراضي الزراعية الواقعة اسفلها ، ويثار هنا سؤال ، هل توجد 
برك لتخزين الماء اسفلها ؟ أو عيون ماء ؟، كما يتوقع أن توجد بها نباتات ترعى عليها نحل العسل 

، لذلك يجب أن نعرف متى وما نوع العسل المنتج وما قيمته االقتصادية ؟

شاهد 
حلل ...
تنبأ....

بين  وفرق 
األشاعة والرأي 

والحقيقة .

شكل )13( يمكنك من هذا الشكل أن تتعرف إلى المؤشرات)مشاهدات(  ودالالتها. 
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نحلة على زهرة

مؤشر على احتمال وجود طوائف 

نحل لدى بعض القرويين.

رجل عجوز يرعى االغنام

إلى  الشباب  هجرة  على  مؤشر 

خارج القرية.

طالب يدرسون على الساللم

ام المدرسة.
مؤشر على ازدح

االلتحاق  سن  في  فتاه 

لتعليم ترعى األغنام.
با

مؤشر على تسرب أو عدم التحاق 

بسبب  يكون  وقد 
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بال الفتيات 

و تكليفهن باعمال 
العادات أو الخوف أ
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8

9

5

4

6

7

5 - مرت 
بالمنطقة حروب عدة 
لذلك يتوقع أن تكون هناك 
مناطق ملغومة ، و يجب التحقق من 
وجود هذه المشكلة وما آثارها ) اعاقات ، 

مشاكل اجتماعية ...( .

6- طريق توصل القرية بقرى اخرى ، يجب أن نعرف 
ماذا تستفيد هذه القرية من الطريق وكيف يتم صيانتها وما مدى 

صالحيتها لالستخدام ؟

7 - شعب لمرور مياه السيول ، قد يكون مكان مناسب لحصاد المياه ؟

8- مدرسة القرية ) خدمة تعليمية ( يجب زيارتها ومعرفة مشاكلها ؟

9- اسالك كهرباء ، مؤشر على وجود خدمة الكهرباء في المنطقة .

منازل متواضعة .

االقتصادي  المستوى  على  مؤشر 

ألصحابها . س ثور حجري على سور 
رأ

جدار منزل .

في  آثار  وجود  على  مؤشر 
المنطقة.

االواني  لصناعة  محرقة 

خارية  .
الف

تصنيع  حرفة  وجود  على  مؤشر 

الفخار في القرية .

 قمامة بجانب الطريق
مقلب

ى عدم وجود وعي صحي 
مؤشر عل

في القرية .

سقاية خاصة 

على  لناس  ا  عتماد 
ا على  مؤشر 

االسطح  من  االمطار  مياه  حصاد 

ة منهم .
القريب

طفل مصاب بشلل األطفال.

أو  توعية  مؤشر على عدم وجود 

لقاح لشلل االطفال في المنطقة .

جود انابيب 
يالحظ خلف االطفال و

 ، طوبة 
مع وهي  الشرب  مياه  توزيع 

وهذا مؤشر على مشاكل حول مياه 

د مياه للشرب .
الشرب أو عدم وجو

2

3
1

1 - مناطق اشجار 
حراجية ) كافور ، طنب ، 

احتمال  ، طلح ( تعطينا  قرض 
االحطاب  لجمع  تستخدم  بانها 

وكمرعى لنحل العسل إضافة إلى تثبيت 
التربة ، ولكن مازال السؤال قائم هل هذه هي 

أن  كما  ؟  غيرها  هناك  وهل  واقعية  استخدامات 
هناك تساؤل ،وهو لمن تعود ملكية هذه المناطق الساكبة 

) محاجر ، مراهق (؟.

2- مناطق النشاط الزراعي ، ويتضح أن التركيب المحصولي يتكون من 
الذرة الرفيعة والذرة الشامية والبرسيم ، وهنا يثار سؤال ، من أين تروى ؟.

3- محلة ال يوجد بها أي خدمات ، وهي تستفيد من القرية المجاورة لها.

4- مساحات ساكبة تحصد الماء لألراضي الزراعية الواقعة اسفلها ، ويثار هنا سؤال ، هل توجد 
برك لتخزين الماء اسفلها ؟ أو عيون ماء ؟، كما يتوقع أن توجد بها نباتات ترعى عليها نحل العسل 

، لذلك يجب أن نعرف متى وما نوع العسل المنتج وما قيمته االقتصادية ؟

شاهد 
حلل ...
تنبأ....

بين  وفرق 
األشاعة والرأي 

والحقيقة .
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الفصل الثاني : الباحث

المقابالت شبه المنظمة :
1- مدخل :

البحث  منهجية  في  المستخدمة  األدوت  أهم  من  المقابلة  تعتبر 
السريع بالمشاركة ، بل هي من األدوات الرئيسية ) مع المشاهدة 
طبعًا ( والتي يمكن زيادة قوتها باستخدام األدوات المساندة ) ادوات 
الخرائط والتدرجات .....( ، وهي عملية تفاعل اجتماعي هامة لها 
أنظمتها وأساليبها وأنواعها . وتعرف المقابلة على أنها حوار لفظي 
وجهًا لوجه بين باحث قائم بالمقابلة وبين شخص  آخر أو مجموعة 
أشخاص، وعن طريقها يحاول القائم بالمقابلة ) الباحث ( الحصول 
على المعلومات التي تعبر عن اآلراء أو االتجاهات أو االدراكات أو 

المشاعر أو الدوافع أو السلوك في الماضي والحاضر .
ويتضح مما سبق أهمية المقابلة في معرفة معاني سلوك األفراد 
التي ال يمكن أن تعطينا إياها المشاهدة ) تسجيل  وهي المعلومات 
السلوك فقط ( كما أن المقابلة ليست مجرد محادثة عادية كما 
يحدث بين الناس ، بل هي عملية مخطط لها مسبقًا ويتم اإلعداد لها 

بعناية كما ستالحظ الحقًا .
منظمة  مقابالت   ، رئيسيتين  مجموعتين  إلى  المقابلة  تنقسم 
)مقننة ( ومقابالت شبه منظمة ) غير مقننة ( ، فاالولى تمتاز بأن 
أسئلتها تكون محددة سلفًا ، وال يتم تغييرها أثناء المقابلة أو اعادة 
صياغتها كما يحدث عند عمل المسوحات ، حيث تستخدم أسئلة على 
شكل استبيان وتمأل خالل المقابلة مع المبحوثين ، ويشترط فيها أن 
تكرر نفس األسئلة على كل المبحوثين وبنفس الترتيب ) التدرج( ، 
أما في المقابلة شبه المنظمة ) غير المقننة ( فإننا ال نستخدم أسئلة 
معينة معدة سلفًا ونلتزم بها ، ولكننا نكتب قائمة محددة بمواضيع 
رئيسية وفرعية نريد أن نحصل على معلومات حولها ، ونستخدم هذه 
المقابلة موضح بتفاصيله  المقابلة ) دليل  أثناء  القائمة لتذكيرنا 
إلى  العمومية  من  تتدرج  المقابلة  أثناء  اسئلة  نضع  ثم   ،  ) الحقًا 
الخصوصية بحسب الموقف أثناء المقابلة ، أي بحسب مدى االنسجام 

بين الباحث والمبحوثين ) إذا أردت ان تطاع فأمر بما يستطاع ( .

2- أهمية املقابلة /
تتمثل أهمية المقابلة شبه المنظة في النقاط التالية :

الكشف عن التفاصيل الهامة لمشاكل المجتمع وبالذات تلك  أ. 
التفاصيل التي ال يمكن مالحظتها في سلوك الناس ) القيم ، االتجاهات، 

المعاني ، الشعور(.
ضوئها  على  يفكر  التي  المرجعية  األطر  عن  فكرة  ب.تعطينا 
وقيم  واتجاهات  ثقافة  حول  معرفة  تعطينا  أنها  أي   ، المبحوث 
الناس والتي تعتبر منطلقات لتحديد شكل سلوك الناس أي أن آراء 

المشاركين تختلف باختالف أطرهم المرجعية .

 ƿǿȿǻ ǢȞȲɅ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ǬǵǠǤȱǟ ȷǕ 
 ǬǵǠǤȱǠȥ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ȜƤ ǦɆȲȶȝ Ž ƾȵǠȽ
 ǬǶǤȱǟ  ǥǟǻǕ  ɀȽ  ɄȦɆȮȱǟ  ǰȾȺƫǟ  Ž
 ȬȲƹ  ǬǵǠǤȱǟ  ȷǠȭ  ǠȶȲȭ  ƃǠǪȱǠǣȿ
 ǧǠȚǵɎƫǟ  ǒǟȀǱǙ  Ž  ǦɆȱǠȝ  ǧǟǿǠȾȵ
 ȼɅǼȱ  ȷǠȭ  ǠȶȲȭ  ǦȪȶȞǪƫǟ  ǧɎǣǠȪƫǟȿ
 ǧǠȹǠɆǤȲȱ  ȨɆȶȞȱǟ  ȰɆȲǶǪȱǟ  ɂȲȝ  ǥǿǼȩ
 ǴɆǶȎȱǟ ȌɆǺȊǪȱǟȿ ȨɆȩǼȱǟ Ȥȍɀȱǟȿ
 ȷɀȮǪȅ ƃǠǪȱǠǣȿ ǧǠȽǠƟɍǟȿ ȤȩǟɀȶȲȱ
 ȸȮȶǪɆȅȿ ǦȩǻǠȍȿ ǦɅɀȩ ǬǶǤȱǟ ǦǲɆǪȹ
 Ɣȱǟ ȜȥǟȿǼȱǟȿ ƆǠȞƫǟ ƂǙ ȯɀȍɀȱǟ ȸȵ

. ȃǠȺȱǟ ȫɀȲȅ Ž ȴȮǶǪǩ
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الفصل الثاني : الباحث

ج. تساعدنا المقابالت على تنمية الفرضيات والتي بدورها تساعدنا 
على تحديد زوايا البحث الهامة التي نركز عليها جهودنا اختصارًا 

للجهد والوقت والمال .

3- عناصر املقابلة الناجحة :
وجود باحث متمكن من خالل التالي :  أ - 

سمات شخصية قوية لدى الباحث تساعد على سرعة قبوله من   •
قبل المبحوثين .

لديه مهارات وخبرات اكتسبها من خالل المران والتدريب في   •
مجال المقابلة ومن خالل الممارسة العملية في الميدان ) مهارات 

اتصال ، استخدام تعابير الوجه ونظرات العيون وااليحاءات (

 ، المقابلة  مع  االيجابي  التفاعل  على  قادر  مبحوث  .وجود  ب 
ويأتي ذلك من خالل :

المقابلة  في  يشارك  تجعلة  قوية  لدوافع  المبحوث  أمتالك   •
ويستمر فيها ) النك ال تملك سلطة إلجباره على ذلك ( .

يتمكن  حتى  واضح  بشكل  المقابلة  باهداف  المبحوث  معرفة   •
من االجابة السليمة ، فاحيانا ال يعرف المبحوث الهدف من السؤال 
لكال  المرجعية  األطر  إلختالف  الناتجة  المفاهيم  في  خلل  بسبب 

الباحث والمبحوث .
تمكن المبحوث من تقديم المعلومات) اإلجابة ( فاحياناً  يكون   •
قد نسيها . أو يصعب عليه االجابة نتيجة الرتباط االجابة بمعاني  
نفسية مر بها المبحوث . أو بسبب خلل في االتصال بين الباحث 

والمبحوث نتيجة الختالف اللهجة  .

وخطوات  االسئلة  حيث  من  متناسب  للمقابلة  موقف   ج- وجود 
التنفيذ ، وسنتحدث بتوسع عن االسئلة وكذلك خطوات التنفيذ 

في الفقرات التالية ألهميتها للباحث .

  

 Û ȃǠȺȱǟ ȴȾȦǩ ȷǕ ǦȶȮƩǟ¼
 ¬ȃǠȺȱǟ  ǢƠ ȷǕ  ǦȲɆȒȦȱǟȿ

 ȃɀɆȉɀȦȹɀȭ
 ȃɀɆȉɀȦȹɀȭ ı ȷɎȅǿ ƆɀɆȆǣ ǳɎȍ

ƆǠȆȹɋǟ ȀȮȦȱǟ Ǽǝǟǿ
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الفصل الثاني : الباحث

مكونات موقف املقابلة :
 

أ-  وجود أسئلة مناسبة
وذلك بتجنب األسئلة االيحائية التي تعمل على توجية المبحوث 
إلى االجابات التي يميل إليها الباحث ) اسئلة متحررة من التحيز ( 
كما يجب أن تكون اللغة والمفاهيم المستخدمة في االسئلة متناسبة 

مع االطار المرجعي للمبحوثين .
 1 - صياغة األسئلة /

تعرف  كنت  إذا  إال  سليم  بشكل  االسئلة  صياغة  من  تتمكن  لن 
الهدف من المقابلة إضافة إلى معرفتنا بمستوى معلومات المبحوث 
فإن  وبدون شك   ، المعرفي  إطاره  خارج  باسئلة  نحرجه  ال  حتى 
لنا  التي توضح  النفسية هي  المبحوث وخصائصه  بدافعية  معرفتنا 
مدى امكانية وضع اسئلة متعمقة ودقيقة واحيانًا شخصية ولذلك 
فمدى دافعية المبحوث هي التي توضح لنا الحدود التي نقف عندها 

في درجة عمق األسئلة المطروحة .
2 - انواع األسئلة /

* اسئلة ) مثيرات( مفتوحة
هي اسئلة غير محددة النهاية  نستخدمها عند عدم معرفتنا لإلطار 
المرجعي للمبحوثين ) خلفيته الثقافية  ( ولكن يجب على الباحث 
هنا أن يركز على االجابات .وأن يوجه المحادثة إلى أهدافه كلما 

وجد أنها تسير في اتجاه بعيد عن اهداف المقابلة .
يستخدم هذه النوع من االسئلة بكثرة في المقابالت شبه المنظمة 
) غير المقننة أو الحرة ( ألنها تساعدنا على معرفة االطر المرجعية 
للمبحوثين والمعاني المخفية داخل سلوكهم ) من أجل تفسيرها ( 
ويعاب على هذه االسئلة صعوبة صياغتها وحاجتها إلى وقت أكبر 

للتحليل مقارنة باالسئلة المقفلة .
* اسئلة ) مثيرات( مقفلة :

هي اسئلة محددة  وتستخدم عند معرفة االطار المرجعي للمبحوث 
وتكامل خلفيته المعرفية المتصلة بموضوع المقابلة ، وتتصف بانها 
محددة تحديدًا دقيقًا ، ويمكن استخدامها في المقابالت المنظمة ) 
المقننة ( ، ويسأل بها المبحوث وفق ترتيب معين وتستخدم لوصف 
أنماط السلوك وخصائصه العامة ) وصف ( وتمتاز بسهولة وضعها 
وتحليلها وعدم احتياجها إلى توجيه ) كون االسئلة اساسًا موجهه 

إلى عدة اختيارات ( .
* اسئلة مباشرة / غير مباشرة

األسئلة المباشرة هي اسئلة تتجانس فيها الصياغة مع الهدف أما 
االسئلة غير المباشرة فهي اسئلة ال يكون فيها تجانس بين الصياغة 

: ǦȲǣǠȪƫǟ Ȥȩɀȵ
ǦǤȅǠȺȵ ǦȲǞȅǟ ǻɀǱȿ -Ǖ
.ǦȲǞȅɉǟ ǦȡǠɆȍ -Č  
 ǦȲǞȅɍǟ țǟɀȹǕ -č  

 ǥȀȉǠǤȵ Û ǦȲǤȪȵ Û ǦǵɀǪȦȵ        
. ǥȀȉǠǤȵ Ƙȡ Û

 ǦȲǣǠȪƫǟ ǾɆȦȺǩ ǧǟɀȖǹ -ǡ
ǾɆȦȺǪȱǟ ȰǤȩ : ăɍȿǕ    

 ǦɅǟǼǣ ) ǾɆȦȺǪȱǟ ǒǠȺǭǕ : ƾɆȹǠǭ    
(  ǿǟɀƩǟ ǥȀǪȥ Û ǦȲǣǠȪƫǟ
.ǿǟɀƩǟ ǦɅǠŒ : ć ǠǮȱǠǭ   



127

س
النا

ع 
 م

مل
الع

ل 
قب

س
النا

ع 
 م

مل
الع

ل 
خال

س
النا

ل 
سائ

ل ر
نق

يًا 
مو

 تن
حثًا

 با
بح

ص
ف ت

كي
س

النا
ع 

 م
مل

تع
ف 

كي

الفصل الثاني : الباحث

بواسطة  معلومات  على  الحصول  تعذر  عند  ونستخدمها  والهدف  
لعدم  أو  بالحرج  المبحوث  إحساس  بسبب  إما   ، المباشرة  االسئلة 
مقدرته على االجابة المباشرة بسبب عدم مقدرته على فهم السؤال ، 

كما نستخدمها عندما نريد معرفة الدوافع الداخلية للسلوك .
                   

 ب-  خطوات تنفيذ المقابلة :
 ، المقابلة  تنفيذ  وبعد  وأثناء  قبل  مراحل،  بعدة  المقابلة  تمر 

وسوف نتطرق لكل نقطة على حدة 
أواًل :قبل تنفيذ المقابلة / التهيئة للمقابلة 

هناك عدة مهام يجب على الباحث أن يقوم بها قبل اجراء المقابلة 
وهي :

تحديد هدف المقابلة أو المقابالت .  .1
اعداد دليل للمقابلة يتكون من المواضيع الرئيسية والفرعية   .2
في  الجدول  انظر   ( ومناقشتها  حولها  معلومات  جمع  المطلوب 

الصفحة التالية    ( .
إعداد قائمة مراجعة ) قوائم تدقيق ( تحتوى على أسئلة لكل   .3
مرحلة من مراحل المقابلة ،الهدف منها تذكير القائم بالمراجعة 

بالخطوات الصحيحة لتنفيذها ليسترجعها قبل وخالل المقابلة .
الباحث  مهمة  بطبيعة  المنطقة  في  المحلية  السلطة  إشعار   .4
وكذلك القادة المحليين في منطقة المقابلة ) يصطحب الباحث 
رسالة رسمية من الجهة التي يعمل لصالحها توضح هدف المهمة 
وطبيعة تنفيذها ( لتجنب إي إشكاالت أو مخاطر أو احراجات يمكن 

أن يتعرض لها الباحث .
إعطاء  يمكنهم  والذين  للمقابلة  المناسبين  األشخاص  تحديد   .5

معلومات مفيدة تحقق هدف البحث .
المقابلة والمتناسب مع طبيعة  المناسب لعقد  المكان  تحديد   .6
المبحوثين ) رجال ، نساء ( بحيث ال يشعرون فيه باحراج أو خوف 
) منازل اشخاص توجد بينهم وبين الناس عداوة أو ترغمهم على 
المجاملة (  مما قد يؤثر على المعلومات المقدمة أو قد يمنعهم من 
الحضور . ويشترط  في المكان أيضًا أن يكون هادئ بحيث ال يحدث 
المجاورة  االماكن  مثل  والمبحوثين  الباحث  بين  للتواصل  قطع 

للطرقات أو وسط السوق .
تحديد الزمان المناسب لعقد المقابلة ، ويمكن معرفة ذلك   .7
من خالل أداة الروتين اليومي ) ستشرح الحقا ( وهنا يجب مراعاة 
الفروق بين النساء والرجال في الريف والناتجة عن اختالف أدوار 
كل منهم ، حيث يصعب على النساء حضور المقابالت إال في أوقات 
االنجابية  األدوار  من  بكثير  قيامهن  بسبب  بسيطة  ولفترة  قليله 
داخل وخارج المنزل ) تنظيف ، طهي ، غسيل ، تغذية االغنام ، جلب 
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الماء ، .....( وجزء من االدوار االنتاجية غير مدفوعة األجر ) حصاد 
، بذر ، بيع ، ري ، .....(   وهذا يضع الباحثة أمام تحد كبير ويحتم 
التي  المالئمة  التدابير  وتتخذ  مقابالتها  في  مرنة  تكون  أن  عليها 
تمكنها من جمع معلومات مفيدة من النساء مع عدم إحداث خلل في 
أدوارهن ) ما يصلح مع الرجال من خطوات  قد ال يصلح مع النساء 

في الريف ( .

الحصول على موافقة األشخاص  الجراء المقابلة ، وهذا يحتاج   .8
لجهد ولباقة وحسن تصرف من قبل الباحث ، ألن هذه المهمة من 
أصعب المهام وتحتاج لتهيئة مناسبة ) نالحظ عند عمل مسوحات 
للتعدادات السكانية فانه يتم عمل دعاية إعالمية كبيرة تشمل عرض 
إيجابية  توجهات  إحداث  أجل  من  وأغاني  التلفزيون  في  فالشات 
الماسحين بشكل سليم يمكنهم من إجراء  الناس ليتفاعلوا مع  لدى 
المقابالت بنجاح وجمع المعلومات الالزمة ، طبعًا أنت ال تحتاج لكل 

هذا الجهد ولكنك تحتاج لجهد يتناسب مع مهمتك (.
تحديد العدد المناسب من المبحوثين بحيث ال يزيد عن قدرة   .9
وطبيعة   ، المقابالت  إدارة  في  ومهارتهم   ، إدارتهم  في  الباحثين 

المبحوثين انفسهم ، ونوع الموضوع المطروح للنقاش .
10.تجنب حضور أشخاص يتوقع منهم أن يسببوا احراجًا أو خوفًا 

( ɄǶɆȑɀǩ ǯǽɀƴ ) ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ ǻǿǟɀƫǟ ı ǦȲǣǠȪƫǟ ȰɆȱǻ  (Čč) ȯȿǼǱ

المواضيع م
االدوات المساعدةالمواضيع الفرعيةالرئيسية 

1

الموارد 
االقتصادية

الزراعة

حسب المعلومة المطلوبة الذرة الرفيعة

 ، انواعها   ، تزرع  متى   
مشاكلها ، كميتها  ، .....

التحليل   ، التدرجات   ، الخرائط   (
الموسمي ، اداة تحليل سبل المعيشة  

 )....... ،

..........البن
التقنيات أنواعها ، مشاكلها ، 
اسعارها ، القدرة على شرائها 

...... ،..........

األعمال 
المدرة 
للدخل

..........الحياكة
..........بيع الماء

..........صناعة الجبن

.........................................

........................................
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الفصل الثاني : الباحث

بالمعلومات  اإلدالء  من  يمنعهم  قد  مما  المبحوثين  أو  للمبحوث 
الصحيحة .

بادارة  البعض  فيكلف   ، البحثي  الفريق  داخل  األدوار  11.توزيع 
الحوار والبعض بكتابة المقابلة والمالحظات ، توزع االدوار بحسب 

قدرات اعضاء الفريق المتنوعة .
ثانيًا :  أثناء تنفيذ المقابلة /

تقسم هذه الخطوة إلى ثالث مراحل هي  بداية المقابلة ، فترة 
الحوار وإختتام المقابلة

 بداية المقابلة :
تعريف الباحث بشخصيته والجهة المنتمي إليها ) يمكن ربط   .1

الجهة بالمشاريع الناجحة المنفذة من قبلها في المنطقة ( .
بأن  وإخبارهم   ، للمبحوثين  المقابلة  من  الهدف  توضيح   .2
البحث وذلك بهدف كسب  معلوماتهم لن تستخدم إال في مجال 

ثقتهم .
نتائج  عن  يتحدث  كأن   ، مناسب  بمدخل  الناس  مع  البداية   .3
مناسبة  وتكون  عليها  أطلع  معلومات  أي  أو  السابقة  مشاهداته 

كمدخل للمقابلة  .
 فترة الحوار :

التدرج في طرح األسئلة من العام إلى الخاص ، ومن السهل   .1
إلى األصعب ، حيث يبدأ الباحث عادة باالسئلة العامة التي ال تركز 
على المشكلة المدروسة بشكل مباشر بغرض إثارة إنتباه المبحوثين 
، ثم تتلوها األسئلة الخاصة بالموضوع ثم االسئلة األكثر تخصصًا 
البرك  عدد  عن  معلومات  جمع  اردنا  لو  المثال  سبيل  فعلى   . به 
ملكيتها  تعود  ولمن  المياه  لحفظ  صالحيتها  ومدى  المنطقة  في 
ومتوسط كمية المياه المخزنة بها سنويًا وكم هي الفترة الزمنية 
عن  كالتحدث  مناسب  بمدخل  سنبدأ  فإننا  الناس  فيها  تفيد  التي 
ازمة المياه في اليمن ، وآثارها على المجتمعات األخرى مع ضرب 
لديهم  المياه  ، ثم نسألهم سؤال عام عن مصادر  امثلة واشكاليات 
) المستخدمة للشرب أو الزراعة ( وعند ذكرهم للبرك نبدأ في 
في  والتدرج   . عنها  تخصيصًا  أكثر  ثم  متخصصة  أسئلة  وضع 
الباحث  بين  والقبول  العالقة  بتدرج  مرتبطًا  يكون  األسئلة  وضع 

والمبحوثين .
الحفاظ على الروابط النفسية الجيدة بين الباحث والمبحوثين   .2
طيلة المقابلة من خالل االحترام المتبادل واستخدام األلفاظ الجيدة 

وتجنب المواضيع الحساسة التي قد تسبب انهيار المقابلة .
اشعار المشاركين بأهمية المعلومات التي يدلون بها وبحاجة   .3

الباحث لها الستكمال العملية البحثية التي تهم المجتمع بالطبع .
استخدام اسلوب المناقشة والحوار واإلبتعاد عن اسلوب الخطابة   .4
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والوعظ والجدل .
ألحد  السماح  وعدم  المشاركة  على  المبحوثين  تشجيع كل   .5
بالسيطرة عل النقاش أو توجيه اآلخرين كما يفعل بعض المتعلمين 
األميين  احجام  إلى  يؤدي  مما  الحوار  يقودون  الذين  المبحوثين 
وكبار السن ، إلحساسهم بأن كالمهم لن يسمع وإذا سمع سيقوم 

اآلخرون بالسخرية منه .   

6.  عدم توجيه أكثر من سؤال في كل مرة ، ويجب على السؤال 
أن يحمل فكرة واحدة حتى يستوعبها المبحوث .

حسن اإلصغاء ، ويتأتى ذلك من خالل التركيز على الكالم   .7
تعديل  أو  المبحوثين  مقاطعة  وعدم  وتلخيصها  األفكار  وربط 

كلماتهم او إعادة صياغتها لهم .
يقوم الباحث بتلخيص األفكار المقدمة من المبحوث ثم يعرضها   .8
عليه في نهاية كل موضوع للتأكد من سالمتها وتعبيرها عن رأي 

المبحوث الحقيقي .
االستنكار على  أو  إظهار أي رد فعل سلبي كاالشمئزاز  عدم   .9
، ففي األخير هذا مجتمعهم وهذه  الباحث  التي يقدمها  المعلومات 

حياتهم ويجب أن نحترمها .
يجب على القائم بتوثيق المقابلة أن يبقى مركزًا على   .10
أقوال المبحوثين ويالحظ حركاتهم ويقوم بتوثيقها كلها ، ويمكن 

أستخدام االستمارة المخصصة لذلك مع العمل بالتالي :
استخدام المصطلحات المختصرة .  •

شطب األشياء التي ال نريدها ، وليس مسحها .  •

اطار )6( مداخل المناقشة: 
نحو  المبحوثين  افكار  تثير  معلومات  الحال هي  بطبيعة  المداخل   
موضوع معين ، وتدفعهم للمشاركة . ويمكن استخدام ادوات مساعدة 
للمداخل كعرض رسم معين أو تمثيل أدوار أو عرض دراسة حالة أو 
قصة قصيرة لها عالقة بموضوع المقابلة ، بحيث تستخدم تلك االدوات 

لعرض المشكلة .
 يجب أن ال تعرض  نفس المشكلة في المنطقة إذا كانت ستسبب إثارة 
سلبية لمشاعر المبحوثين ، ولكن يمكن عندها إستعارة مشكلة مشابهه 
في منطقة أخرى ومناقشتها حتى تحدث ألفة بين الباحث والمبحوثين ، 

ثم يوجههم إلى إن ينتقلوا هم إلى مشكلتهم  .
كمداخل  المستخدمة   الرسوم  عن  تختلف  التوضيحية  الرسوم 
للمناقشة ، فاألولى تستخدم لتوضيح مكونات شيء معين مثل عرض رسم 
يحتوي على أنواع االدوات داخل المزرعة أو انواع االطعمة المستخدمة 
في المنطقة ، أما في مدخل المناقشة فإننا نعرض احداث وأشياء غير 
سليمة مثل عرض شخص يروي أرضه بالغمر وبكميات زائدة أو عرض 

اطفال مصابين باالمراض ورجل يمضغ القات وهكذا .

 ɄȦȕǠȝ ǒǠȭǽ

 ¼  ȷǠƫɀǱ  ȰɆȹǟǻ  ǢȆǵ  ɀȽȿ
 ȬȆȦȹ Ǭǵ ɂȲȝ ă ǟǿǻǠȩ ȷɀȮǩ ȷǕ
 ǧǠȕǠǤǵɋǟ ǦȾǱǟɀȵ Ž ǿǟȀȶǪȅǠǣ
 ȰɆǱǖǩȿ Û ǧǟȿƕȱǟ Ž ȴȮǶǪȱǟȿ
 ȄȦȺȱǟ  țǠǤȉǚǣ  ȬȅǠȆǵǙ
 ȴɆȚȺǩ  ɂȲȝ  ǥǿǼȪȱǟ  Û  ǠȾǝǠȑǿǙȿ
 ɂȅɉǟ  ȜȺȵȿ  Û  ǦɆȆȦȺȱǟ  ȬǪȱǠǵ
 ɂȲȝ  ȬǩǿǼȩ  Ȱȉ  ȸȵ  Ɓɉǟ  ȿǕ
 ɂȲȝ ƿǿǻǠȩ ȷɀȮǩ ȷǕȿ Û ƘȮȦǪȱǟ

.¬ȰȵɉǠǣ ǿɀȞȊȱǟȿ ȤȕǠȞǪȱǟ
. čĐĐ ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          
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الفصل الثاني : الباحث

بامكانه  بل   ، حرفيًا  الكالم  كل  توثيق  عدم  الموثق  بامكان   •
حذف بعض الكلمات والتعابير بشرط أن ال يؤثرهذا الحذف على 

نتائج المقابلة .
11- استخدام المساعدات الستة ) من ، لماذا ، ماذا ، أين ، متى ، 
كيف ( من أجل الحصول على معلومات كامله ودقيقة عن كل  
موضوع . وهذا ال يعني أن استخدام كل المساعدات في كل مرة 
واحدة في كل موضوع ، ولكن استخدام ما كان مناسبًا منها ، ألنها 
الباحث  التفاعل مع  مثيرات مناسبة للمبحوثين تدفعهم الستمرار 
المدفأة  على  تحافظ  التي  الحطب  اعواد  تشبه  السته  )المساعدات 
مشتعلة ، وبدون شك فإن الجميع سيكونون ملتفين حول المدفأة 
ومستمتعين بها ما دامت نيرانها مشتعلة ، لذلك استخدمها كلما 
احسست أن الجو بدأ يبرد  ( . يجب عدم االكثار من كلمة لماذا 

؟ ألنها تضع المبحوث في موضع دفاعي .
تجنب طرح االسئلة الموجهة.  .12

تجنب طرح االسئلة التي تكون اجابتها » نعم »  أو   .13
»ال« .

استخدم االسئلة القصيرة وسهلة الفهم .  .14
قم باشاعة جو من البساطة ، مثل الجلوس مع الناس   .15

على التراب ، واستخدام ادوات محلية .
يجب عدم االطالة في المقابلة ) يستحسن ان ال تزيد   .16
في الفردية عن 40 دقيقة وفي الجماعية عن ساعتين ( ، وعلى كل 
انشغال  ومدى  منطقة  كل  بظروف  عادة  يحدد  الوقت  فإن  حال 

أفرادها ) نساء ورجال ( .
بين  انسانيًا  تفاعاًل  تعتبر  المقابلة  فإن   ، سابقًا  ذكر  ما  رغم 
الباحث والمبحوثين ، وكل ما ذكر عبارة عن موجهات يسترشد  
اتباع  عن  والمسئول  الموقف  سيد  هو  الباحث  يظل   . الباحث  بها 
متناسبة  موقفية   ) ومنسجمة  مترابطة  خطوات   ( استراتيجية  

اطار )7( مالحظة على توثيق المقابلة /
قد يبرز هنا تسائل ، هل التوثيق أمام الناس سيكون مصدر قلق لهم 

ويمنعهم من ذكر بعض المعلومات ؟ 
بالمقابلة  القائم  بين  االنسجام  ، ويتوقف على مدى  قد يحدث هذا 
بالمقابلة  القائم  فبإمكان   ، كاماًل  االنسجام  كان  فإذا   ، والمبحوثين 
يفقد  ال  حتى  المباشر  بالتوثيق  له  للسماح  المبحوثين  من  االستئذان 
معلومات هامة لها أثر على نجاح المشروع .كما أن التوثيق المباشر 
يعطي المقابلة مصداقيتها . أما إذا كان االنسجام غير كامل بين الباحث 
والمبحوثين ، فعلى الباحث إتخاذ التدابير الالزمة في التوثيق والتي ال 
تؤثر على المبحوثين ، كما يجب عليه في هذه الحالة تذكر كل ما 
قيل بعد نهاية المقابلة مباشرة وتدوينها قبل الدخول في مقابلة جديدة 

) قبل أن ينسى المعلومات ( .

  ɄȝǠȶǪǱǟ ǒǠȭǽ

 ǒǠȭǾȱǟ  ȸȵ  țɀȺȱǟ  Ȭȱǽ  ɀȽ
 ȼǩɎȵǠȞȵ Ž ǻȀȦȱǟ ȼȲȅɀǪɅ ɃǾȱǟ
 Žȿ  Û  ȃǠȺȱǟ  ȸȵ  ȸɅȀǹɇǟ  Ȝȵ
 ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ  ǧǠȩɎȞȲȱ  ȼǪȅǿǠư
 ɄȝǠȶǪǱɍǟ  ǒǠȭǾȱǟ  ȷǕ  Ɠǵ  Û
 ȳɀȾȦƫ ƾǤɅȀȪǩ ȣǻǟȀȵ ɀȽ ƃǠȞȱǟ
 ǥǿǼȪȱǟ  ɀȾȥ  Û  ǦȩǠǤȲȱǟȿ  ǦȝǟƎȱǟ
 ǦǞɆǤȱǟ  Ȕȅȿ  ȤɆȮǪȱǟ  ɂȲȝ

. ǥǼɅǼƨǟ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ
. čĐč ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          



132

س
قبل العمل مع النا

س
خالل العمل مع النا

س
سائل النا

نقل ر
صبح باحثًا تنمويًا 

ف ت
كي

س
ف تعمل مع النا

كي

الفصل الثاني : الباحث

مع كل مقابلة والتي تضمن استمرار التفاعل االيجابي بينه وبين 
اآلخرين .

- نهاية الحوار  :
الطويلة  المقابالت  البداية وبالذات في  النهاية أحيانًا أصعب من 
والتي ينشأ فيها جو من الترابط بين الباحث والمبحوثين ، وعلى 
على  المبحوثين  بشكر  الباحث  يقوم  المقابلة  نهاية  ففي  كل حال 
حضورهم ومشاركتهم في المقابلة ، ويبدي لهم الرغبة في إعادة 
المقابلة مرة أخرى حتى يبقي المبحوثين مهيئين نفسيًا ألي استفسار 

الحقًا .
ثم  به  الخاصة  األدوات  كل  بجمع  يقوم  أن  الباحث  على  يجب 
تنظيف المكان من مخلفات المقابلة ، ويمكن للباحث أن يترك في 
موقع المقابلة األدبيات التي يرى أنها مناسبة للمجتمع بغرض التعلم 

إذا وجد أن ذلك مجديًا .

 ǦȲǣǠȪȵ ȨɆǭɀǩ ǥǿǠȶǪȅǙ(ČĎ) ȯȿǼǱ
....................: ǦȲǣǠȪƫǟ ǸɅǿǠǩ....................: ǦȲǣǠȪƫǠǣ ȴǝǠȪȱǟ ȴȅǙ
....................: ǒǠȾǪȹɋǟ ȸȵȁ  .....................: ǒǼǤȱǟ ȸȵȁ

..................................:ǧǟ/ƙǭɀǶǤƫǠǣ ȤɅȀȞǪȱǟ

إجابة المبحوثينصيغة السؤال م
المالحظات 
الخارجية

 ) السلوكية(

افكار 
مستقبلية 
للتحقق
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الفصل الثاني : الباحث

أنواع املقابالت شبه املنظمة :
يمكن تقسيم المقابالت على اساسين ، على أساس عدد المبحوثين 
إلى مقابالت فردية ومقابالت جماعية ، وعلى اساس الغرض منها 
إلى مقابالت مع مقدمي ا لمعلومات ، ومقابالت مجموعة المناقشة 

المركزة ) البؤرية ( ، ومقابالت مع األشخاص الخارجيين .

1- المقابلة الفردية /
وهي مقابلة وجهًا لوجه مع شخص واحد فقط من أفراد المجتمع 
) مزارع ، مدرس ، سائق ، عامل ، ....( وتأتي أهميتها في الحصول 
على المعلومات التي يخجل االفراد من ذكرها أمام اآلخرين ) قد 

تكون صحيحة او غير صحيحة وتحتاج للتأكد ( .

2- المقابالت الجماعية /
 ، المجتمع  لوجه مع أكثر من شخص من  مقابلة وجهًا  وهي 
ويستحسن أن ال يزيد فيها العدد عن قدرة الباحث أو الباحثين في 
إدارتها . في هذه المقابلة يقوم األفراد بذكر المعلومات المعبرة 
عن توجهاتهم وقيمهم العامة ، أي األشياء التي يتفقون عليها وليست 

آرائهم الشخصية ) عكس المقابلة الفردية ( .
على  الحصول  على  الباحثين  المقابالت  من  النوع  هذا  يساعد 
، بسبب  المعلومات والتحقق منها في وقت بسيط  أكبر قدر من 

تعدد األفراد وبالتالي تعدد مصادر المعلومات .
األدوات  بعض  إلى  تنفيذها  ‘عند  المقابالت  هذه  مثل  تحتاج 
حسب الهدف من المقابلة مثل خريطة الموارد والخدمات والفرص 
والخريطة االجتماعية . كما تستخدم المقابلة الجماعية عند عرض 
االحتياج  أولويات  وتحديد  المجتمع  أمام  الدراسة  تحليل  نتائج 

للرجال والنساء .

3- مقابلة مع مقدمي المعلومات /
مقدمي المعلومات هم األشخاص المالكين لمعلومات متخصصة 
بشكل أكثر من غيرهم ، فمثاًل مدير المدرسة يمتلك المعلومات 
التعليمية في منطقة البحث ، ومختص الصحة ملم بأغلب المعلومات 
المنتشرة  واالمراض  االطفال  عند  الوفيات  معدل  مثل  الصحية 
........، كما أن عاقل القرية لديه كل المعلومات الخاصة بعدد 
 ، بالنحالة  النحال مختص   ( البحث  األسر وأفرادها داخل مجتمع 
 ،  ) بالرعي وهكذا  ، والراعي مختص  بالزراعة  والمزارع مختص 
ونحتاج لمثل هؤالء الناس للحصول على البيانات المختصة والدقيقة 
حول موضوع معين لتعطينا القدرة على تحليل الواقع والحصول 

على توصيات مناسبة .

4-مقابلة األشخاص الخارجيين /
بعض المعلومات وبالذات تلك التي يخفيها ابناء المجتمع يمكن 
الحصول عليها من األشخاص غير المنتمين للمجتمع والذين يعملون 
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الفصل الثاني : الباحث

فيه مثل المدرسين المنتقلين من قرى اخرى أو العمال الموجودين 
فيها وهم من خارجها .

5- مقابلة مع مجموعات المناقشة المركزة /
قد تحتاج أحيانًا إلى مناقشة موضوع محدد بتفصيل دقيق حتى 
الفتيات أو تدهور تربية  ، مثل موضوع تسرب  اسبابه  إلى  تتعرف 
وال   . القرية  في  الهامة  المحاصيل  انتاجية  إنخفاض  أو  األغنام 
نستطيع الحصول على معلومات واضحة من خالل المقابلة الفردية 
 ، المقابلة  هذه  من  االستفادة  يمكن  لذلك   ، العامة  الجماعية  أو 
الملمين  من   ) شخص   12  -6  ( افراد  مجموعة  إليها  يدعى  حيث 
رعاة   ، مدرسين  مع  المتسربات  الفتيات  آباء   ( النقاش  بموضوع 
الباحث  ويقوم   ،  ) معين  اقتصادي  ، مزارعين في محصول  االغنام 
بادارة النقاش كميسر وليس كمعلم ، أي أنه يساعد المجموعة على 
عرض افكارها ومناقشتها وتحليلها والوصول إلى نتائج سليمة دون 

السماح ألحد بالسيطرة على الجلسة . 
إذا أراد الباحث ) الميسر ( أن يدلي بدلوه حول نقطة معينة فيجب 
أن يوضح لهم أن هذا عبارة عن رأي يحتمل الصواب أو الخطاء وهو 

ليس ملزم لهم .

مقابلة مع أطفال ، هؤالء يقدمون في العادة معلومات 
صادقة عن مجتمع البحث .
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الفصل الثالث : المبحوثين

  الفصل الثالث  
المبحوثين



 ǡǿǠȪɅ  Ǡȵ  ǾȺȵ  ȓȀǣ  ȰǝǠǤȩ  ǨȵǠȩ
 ǦɆȥȀȝ Ǽȝǟɀȩ Ȝȑɀǣ ƾǤɅȀȪǩ ǦȺȅ Ďċċ
 ȴőǠȵǟȂǪȱǟȿ  ȴőǠȩɎȝ  ȴȚȺǩ  ǦȺɆȞȵ
 ȸȭǠȵɉǟ  ɀƲȿ  ȐȞǤȱǟ  ȴȾȒȞǣ  ɀƲ
 ȬȲǩ ɂȲȝ ȸȶȑȿ Û ǦȍǠƪǟȿ ǦȵǠȞȱǟ
 ı  ǨɆƧȿ  Û  ȰǤȪȱǟ  ȷǠɆȝǟ  ǼȝǟɀȪȱǟ
 ǥǻɀǱɀȵ Ǩȱǟȁ Ǡȵȿ ı ȳȁɎƫǟ Ǽȝǟɀȩ

. ȳɀɆȱǟ Ɠǵ
 ǧǠǶȲȖȎƫǟ ȰɆȱǻ  Û ŽɎǺƫǟ ȰɆȝǠƧǙ ǼƥǕ ȣǿǠȝ
 ǦɆȲǶƫǟ ǧǠȝǟƕȱǟ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ Ž ǦȵǼǺǪȆƫǟ ǦɆȥȀȞȱǟ
 ǦȚȥǠǶƞ ɄȉǟȀƫǟ ȓȀǣ ƔɅȀɅǼƞ ƆǟǼɆȵ ǬƜ ǰǝǠǪȹ -

 . ǥǼȞȍ ǦȚȥǠǶƞ ȼǤȺȵ ǦɅȀɅǼȵȿ ȣɀƨǟ

 ǦɆȥȀȝ  ȨǝǠǭȿ  -  ȳȁɎƫǟ  Ǽȝǟɀȩ  Û  ȄɅǿǻ  ȯɀǣ
. ȸȶɆȱǟ - ȓȀǣ ȸȵ ǦɆȲǤȩȿ

 ǦȶǝǠȩ ɂȲȝ ȜȲȕǟ ǿǼȎƫǟ ȸȝ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ȸȵ ǼɅȂƫ
. ȜǱǟȀƫǟ
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الفصل الثالث : المبحوثين

االنظمة التقليدية في الريف :
بعض  مع  التعامل  في  صعوبة  االستشاريين  من  الكثير  يجد 
المجتمعات المحلية في الميدان وبالذات تلك المجتمعات المحلية 
إدارة  في   ) القبلية   ( التقليدية  االنظمة  إلى  تحتكم  مازالت  التي 
وتقنين العالقات والتفاعل بين أعضائها . لذلك يحدث ارباك لدى 
االستشاري والجهة التنموية التي يعمل بها نتيجة ذلك السلوك في 

الميدان .
غوغائية  المجتمعات  هذه  أن  االولى  للوهلة  الباحث  يعتقد  قد 
الحقيقة  في   ، بداخلها  تنمية  أي  إحداث  يمكن  وال  منظمة  وغير 
السائد لدينا إذا كنا نعتقد أن  سيكون هذا االحتمال هو االنطباع 
االنظمة  تحكمها  المحلية  المجتمعات  داخل  والتفاعالت  العالقات 
الرسمية فقط ) قوانين ، لوائح ( متجاهلين وجود أنظمة تقليدية 
)قبلية ( متوارثة شفهيًا أومدونة وتلتزم بها هذه المجتمعات أكثر 

من التزامها احيانًا بالقوانين واالنظمة الرسمية .
حول  مناسبة  معرفة  الباحث  اكتساب  نضمن  وحتى   ، لذلك 
هذا الموضوع ،تم ادراج هذا الموضوع في هذا الدليل بهدف فهم 
بناء مجتمعنا بكياناته المتعددة والمتكاملة وبما يمكن االستشاري 
والتقاليد  العادات  من كل  تستفيد  تنموية  استراتيجية  وضع  من 
واالعراف الموجودة في مجتمع معين لدفع العملية التنموية بشكل 
سلس وبما يضمن تحقق أهم احتياجات المجتمعات المستهدفة دون 

حدوث أي عوائق تؤخر تنفيذها .

البناء المجتمعي وكياناته ) انساقه( 
في المناطق الحضرية نجد أن البناء االجتماعي يتكون من عدة 
البعض وتختلف عن بعضها في مقدار  كيانات تتكامل مع بعضها 
قوتها وعالقاتها بالكيانات األخرى ، فنجد عادًة وجود الكيانات التالية 

في أي مجتمع حضري :
الكيان السياسي

الكيان االقتصادي
الكيان الديني

الكيان العسكري
الكيان الثقافي
الكيان التربوي
الكيان الصحي 
الكيان القضائي
الكيان القرابي

ولكن في المناطق الريفية اليمنية يتضح امامنا كيان واحد قوي 

 ąȀ ĆȭĆǽ  ȸƍȵ  ȴ ćȭǠĆȺĊȪĆȲ Ćǹ  ǠƋȹĈǙ  ćȃǠƋȺȱǟ  ǠĆȾƌɅĆǕ  ǠĆɅ
 ǟɀćȥĆǿǠĆȞĆǪĈȱ ĆȰĈǝǠĆǤĆȩ Ćȿ ǠăǣɀćȞ ćȉ Ċȴ ćȭǠĆȺĊȲĆȞ ĆǱĆȿ ɂĆǮȹćǕ Ćȿ
 ĄȴɆĈȲ Ćȝ ĆƋǃǟ ƋȷĈǙ Ċȴ ćȭǠĆȪĊǩĆǕ ĈƋǃǟ ĆǼȺ Ĉȝ Ċȴ ćȮĆȵĆȀ ĊȭĆǕ ƋȷĈǙ

  ǀČĎǁ ĄƘĈǤ Ćǹ
ǧǟȀǲƩǟ ǥǿɀȅ

 

 ǦɅȀǝǠȊȝ ǦɆȺǣ

 ǧǠȹɀȮƫǟ  ȁȀǣǕ  ǼǵǕ  ɄȽ
 ǠȽǻɀǱɀǣ ȏȀȦǩ Ɣȱǟ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ
 ȴȮǶǪȱǟ  ɂȲȝ  ǥǿǻǠȩ  ǧǟȀǭǘȵ
 ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ  ǧǠȩɎȞȱǟ  ǦȢɆȎǣ
 Ȭȱǽȿ Û ȜȶǪǲƫǟ Ž ǦɆȅǠɆȆȱǟȿ
 ǧǠɆȭɀȲȆȱ ǠȾǪȡǠɆȍ ȯɎǹ ȸȵ
 ȬȆȶǪȱǟȿ Ǡŏ ǿǟȀȩɋǟ ǻǟȀȥɉǟ ȳȂȲǩ
 ȼɆȲȝ  ȨȲȖɅ  Ǡȵ  ɀȽȿ  Û  ǠȾǝǻǠǤƞ

 . ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȜǝǠȩɀȱǟ
 ǠɆȥǟȀȢƨǟ ƙȹǟɀȩ  ǨȶȾȅǕ Ǽȩȿ
 ȜǝǠȩɀȱǟ  ȬȲǩ  Ƙȕǖǩ  Ž ǸɅǿǠǪȱǟȿ
 ȴȮǶǪǩ  ƙȹǟɀȪǣ  ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ
 ǨȑȀȥȿ  Û  ǠȾǪȡǠɆȍȿ  ǠȾǝɀȊȺǣ
 ǯȿȀƪǟ  ȸȮƹ  ɍ  ƾȞȑȿ  ǠȾɆȲȝ
 ǿǠȕǙ  Ž  ȈɆȞȱǟ  ɀȽȿ  Û  ȼȺȵ
 ȃǠȺǱɉǟȿ ǧǠɆȵɀȪȱǟ ȸȵ Ǧȝɀȶƭ
 ǨȲȮȉ  ǠɆǱɀȱɀǣȿȀǮȹǕ  ǦȝɀȺǪƫǟ
. ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȼǲɆȆȹ ǠȾȲȶǲƞ
. ČČĐ ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          
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الفصل الثالث : المبحوثين

وهو الكيان القرابي ، حيث نجد أن كل تجمع سكاني مكون من قرية 
أوعدة قرى متقاربة توجد بينهم عالقات عرفية قوية ، تدفعهم إلى 
أن يتعاونوا فيما بينهم بشكل كبير ، ويظهر هذا النسق بوضوح في 
بعض المناطق التي مازلت تحمل مالمح النظام التقليدي ) القبلي ( 
، وبطبيعة الحال يوجد في هذه المناطق كيانات اخرى قد تكون أقل 
قوة  وهي الكيانات االقتصادية ) تجار، مزارعين ، وكيانات ارشادية 
دينية ( ترتبط بالكيانات القرابية ) القبلية ( بشكل متكامل بحيث 
يلبي كل كيان احتياجات واهداف الكيان اآلخر بشكل تكافؤي .تحكم 
الحفاظ  الكيانات أعراف وتقاليد واضحة تضمن  العالقات بين هذه 

على حقوق أفرادها .
سنركز في هذا الجزء على توضيح مكونات تلك الكيانات إضافة 
ليكون   ، تحكمها   التي  التقليدية  االجتماعية  األنظمة  توضيح  إلى 
الباحث على دراية بهذا الواقع إذا ما كلف بدراسة مثل هذه التجمعات 

.

الكيانات التقليدية يف الريف :
1-الَقْبيَلة 

تسكن القبائل في اليمن في مساحات محددة من األرض وتتوارثها 
جياًل بعد جيل ولها حدود واضحة بين القبائل ، هذه الحدود مازالت 
موجودة حتى اآلن وتحدث أحيانًا نزاعات وحروب بين تلك القبل 
إذا ما تعدى احدها على تلك الحدود ، ولعل هذا اإلطار الجغرافي 
الثابت من قبل االسالم وحتى اليوم هو الذي حافظ على هوية تلك 

القبل .
لها حدود  معينة  مساحة جغرافية   ( معين  لها حمى  قبيلة  كل 
آم جمعها  واضحة ( يستخدمها افراد القبيلة ) فرد القبيلة يسمى َغرَّ
َغّرآَمه( للرعي واالحتطاب وكمساحات ساكبه ) مراهق ( لحصاد 
الحمى  . هذه  المطرية  الزراعية  األراضي  بهدف ري  األمطار  مياه 
تعتبرملكية عامة لكل أفراد القبيلة ، وكل فرد مسئول عن حمايتها 
وعن أي حدث يجري بداخلها ، ولكن قد يتسائل سائل كيف استطاعت 
هذه القبائل الحفاظ على تلك المساحات الجغرافية تحت أيديها . 
ذلك يعود لسببين ، األول هو حفاظ القبيلة عليها ودفاعها عنها أمام 
القبائل األخرى ، والثاني استنادهم إلى ان ارض تلك القبائل عشرية 
، أسلم أهلها طوعاً ، ومن المبادئ االساسية في االسالم أن من أسلم 
طوعًا دون قتال فإنه يحقن بذلك دمه وماله . ويمكن تأكيد ذلك 
بما روي عن إبن هشام في سيرته إذ قال بعد حديث طويل عن وفد 
 y لإلسالم ، فكتب لهم رسول اهلل y من أهل اليمن َوَفَد على النبي

كتاباً فيه :
 ، محمد  اهلل  رسول  من  كتاب  هذا   ، الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم 
وافدها  مع   ، الرمل  وحقاف  الهضب  جناب  وأهل  خارف  لمخالف 
ذي المشعار مالك بن نمط األرحبي ومن أسلم معه من قومه، أن 

 Belongingness ǒǠȶǪȹǟ
 ƖȞƫǠǣ  ǒǠȶǪȹɍǟ  ȳɀȾȦȵ  ƘȊɅ
 ǿɀȒǵ  ƂǙ  ɄȝǠȶǪǱɍǟ-ɄȆȦȺȱǟ
 ȴɆȪȱǟȿ  ǿǠȮȥɉǟ  ȸȵ  Ǧȝɀȶƭ
 ȰȢȲȢǪǩ  Ɣȱǟ  ǼɆȱǠȪǪȱǟȿ  ȣǟȀȝɉǟȿ
 ǠɆƠȿ Ǡŏ ǠɆǶɆȥ Û ǻȀȦȱǟ  ȧǠȶȝǕ Ž
 Ƙȡ  ǻɀǱȿ  ƂǙ  ȯɀǶǪǩ  Ɠǵ  ȼǣ
 ɀȽȿ ȼȆȦȺǪɅ ǒǟɀƬǟ ȼȹǖȭ Û ȃɀȆƮ

. ȻǟȀɅ ɍ
 ȓǠǤǩǿɍǠǣ  ǻȀȦȱǟ  ǿɀȞȉ  ɀȽȿ
 ǠȾȥǟǼȽǕ  ȰǮƢ  ƂǙ  ȼȲɆȵȿ  ǦȝǠȶƨǠǣ

. ǠȾȺȵ ǒȂǱ ȼȹǕ ǦȪɆȪƜ ȀǺȦȱǟȿ
. ČďĐ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل الثالث : المبحوثين

يأكلون   ، الزكاه  وآتو  الصالة  أقاموا  ما  ووهاطها  فراعها  لهم 
عالفها ويرعون فيها ، لهم بذلك عهد اهلل وذمام رسوله وشاهدهم 

المهاجرين واالنصار .)1( 
لذلك فإن المنشآت التنموية المقامة على تلك المساحات تدخل 
بأنهم  ويشعرون   ) نظرهم  وجهة  من   ( القبائل  تلك  حماية  في 
القبيلة  أفراد  بين  إتفاق  عقد  تم  إذا  وبالذات  بحمايتها  ملزمون 
المبنى  أن  أي  الهجر  أو  بالتهجير  يسمى  اإلتفاق  )الَغّرآَمه( وهذا 
أصبح في حماية القبيلة وتحت مسئوليتها وأي اعتداء عليه يعتبر 

اعتداء على القبيلة .
بالطبع القبيلة ال تسكن قرية أو قريتين ولكن أفرادها يعيشون 
في حيز واسع ، ونتيجة لكثرة عدد أفراد القبيلة وإتساع المساحات 
التي يسكنونها فإنهم يقسمون أنفسهم من حيث القرابة إلى أقسام 
ثم أفخاذ وبطون ويمكن توضيح ذلك بالشكل الموضح في الصفحة 

التالية .
2-الشيخ :

أمام  يمثلها  القبيلة كما  بإدراة شئون  الذي يقوم  الشخص  هو 
القبل األخرى .

3-أفراد القبيلة )الَغّرآَمه(  /
هم أفراد القبيلة الذين يمثلون الكيان القرابي والمترابطين مع 
بعضهم برابط الُغرم ، والغرم مصطلح يطلق على عالقة الشراكة 
تتحمل  القبيله  أن  أي   ، للقبيلة  الذي يحصل  والمغرم  المغنم  في 
األعباء التي قد يتعرض لها أي فرد منها ، وتدافع عنه كما أنها 
مسئوله عن إعادة أي فرد منها إلى جادة الصواب أمام القبل األخرى 

إذا حصل منه أي اعتداء ، وتسمى هذه العملية باللزم .

4-المراغة ) المنشد أو المنقضة ( :
هو المرجعية العرفية في القبيلة والذي يفترض به أن يلم بكل 
أحكام القبيلة ، وتعود إليه القبيلة إلستئناف األحكام الصادرة من 
المشائخ حتى يقوم بتفنيدها ) إما الغاء الحكم اذا وجده ال يلتزم 

بالعرف أو إقراره (  .
5-الهجرة :

الهجرة نوعان ، هجرة إنسان وهجرة مكان . 
القرابي  الكيان  غير  قرابية  كيانات  عن  عبارة  اإلنسان  هجرة 
للقبيلة ، ويتواجدون في القبيلة نتيجة إلنتقالهم من مناطق أخرى 
إلى أرض القبيلة . عالقتهم بالقبيلة تتجسد في أن القبيلة تقوم 

1-سيرة إبن هشام صفحة 1117 ، الجزء الرابع  نقاًل عن كتاب نظرية العقوبة في الشريعة 
واألعراف القبلية في احكام القبائل اليمنية ومفهوم النقا والعيب .لمؤلفه محمد بن يحيى السدمي 

. ص 88

 ƂǙ  ǰȵǟƎȱǟ  ȻǠƟǟ  Ǩȩɀȱǟ  Ȝȵ  ǻǟǻȂɅ
 ɃɀȶȺǩ  ǯǽɀƴ  ƙǣ  Ǡȵ  ȧǿǠȦȱǟ  ȫǟǿǻǟ
 ɂȲȝ  ǦɆǣȀȢȱǟ  ǧǠȅǿǠȶƫǟȿ  ȴɆȪȱǟ  ȏȀȦɅ
 ȜɆǲȊǩ ǦɆȲȶȝ ƙǣȿ Û ƁǠȞȱǟ ɄǮȲǭ Ɨȕǟɀȵ
 ǧǠȩǠȖȱǟȿ  ȴɆȪȱǠǣ  ȧǠȎǪȱɍǟ  ɂȲȝ  ȃǠȺȱǟ
 ǠȵǼȺȝ  ǦȍǠƪǟ  ȴȾǪȥǠȪǭ  Ǡŏ  ȜǪȶǪǩ  Ɣȱǟ
 ǠȾɆȥ  ȸȮƹ  ǧǠȞȶǪƭ  ǒǠȺǣ  ƂǙ  ȷɀȞȆɅ

 .ƾȞɆƤ ǠȽǻǟȀȥǕ ǧǠǱǠǵ țǠǤȉǙ
 ēē ȋ . ȃǠȺȱǟ Ȝȵ ȰȶȞȱǟ Ž ǧǟǿǠȾȵȿ ǿǠȮȥǟ ǡǠǪȭ

 Lineages ǦȹǼǣ

 ǥǼǶǪȵ ǧǠȹǠɆȭ ȸȝ ǥǿǠǤȝ ɄȽ
 ȤǝǠșȿ  Ƀǻǘǩ  ȐȞǤǣ  ǠȾȒȞǣ
 Ǽȩ  ǠȾȺȮȱȿ  ǦǩȿǠȦǪȵ  ǦɆƵǕ  ǧǟǽ
 Û ȷǠɆǵɉǟ ǢȲȡǕ Ž ǦȪǝǠȥ ȷɀȮǩ
 ȐȞǣ  ǦɆǵǠȹ  ȸȵ  Ƀǻǘǩ  Ǽȩ  ɄȾȥ
 ǥȀȅɉǟ  ǠȾɅǻǘǩ  Ɣȱǟ  ȤǝǠșɀȱǟ
 ȯǟɀǵǕ  Ž  ǦȭȀǪȊƫǟ  ȿǕ  ǦɅȿɀȺȱǟ

 . ɁȀǹǕ
 ǦɆǵǠȹ  ȸȵ  ı  Ƀǻǘǩ  Ǽȩ  Ǡȶȭ
 ǥƘȊȞȱǟ ȤǝǠșȿ ȄȦȹ ı ɁȀǹǟ
 ǧǠȹǼǤȱǟ  ǼǱɀǩ  Ǽȩȿ  Û  Clan
 ǒǟȂǱǖȭ ƾȒɅǕ ȷǠɆǵɉǟ ȐȞǣ Ž

.ȀǝǠȊȝ ȸȵ
. ČČĐ ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ          
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الفصل الثالث : المبحوثين

بحمايتهم ولكنهم ال يشاركونها في تملك األمالك العامة للقبيلة 
إال ما قاموا بشرائه ألنفسهم . كما أنهم غير ملزمين بالمشاركة 
القيام  البعض  ُيعول على  ، ولكن  القبيلة  الواقعة على  الحروب  في 
بمهام اإلصالح بين القبائل أثناء الحرب إضافه إلى التوعية الدينية 
، كما يقوم البعض اآلخر بالعمل في المهن اليدوية. أي اعتداء على 
احد افراد هذه الكيانات المهجرة يعتبر عيبًا في العرف ، ويتوجب 

على ذلك دفع غرامة مضاعفة إضافة إلى اصالح ما تم افساده.
القبيلة  عند  ومحمية  محترمة  اماكن  عن  عبارة  المكان  هجرة 
والمنشآت  واألسواق  والطرق  المساجد  في  األماكن  تلك  تتمثل   ،
الخدمية ومسراخ القبيلة )أماكن اجتماعهم ( . إذا حدث أي اعتداء 
داخل هذه األماكن فيجب على الجاني تهجير هذا المكان بواسطة 
دفع غرامة مضاعفة )نقود ، خراف ، أبقار( إضافة إلى اصالح ما تم 

افسادة في تلك األماكن.)1(
6-الربيع :

أخرى  قبيلة  إلى  والتجأ  قبيلته  في  لمظلمة  تعرض  هو شخص 
بهدف حمايته ، فيسمى في هذه القبيلة الجديدة بالربيع ، وبالتالي 
يعتبر جزء من القبيلة ويشارك معهم في الغرم والحرب ، ومعنى 
ذلك أن القبيلة مستعدة للقيام بكل حقوقه كفرد منها ولو اضطرت 

ألن تخوض حرب مع القبائل األخرى إلعادة حقه .

7-القطير :
هو شخص طلب جوار قبيلة معينة بغرض المعيشة وكسب الرزق 
، ويعتبر القطير غير مكلف بدفع األغرام التي يدفعها كل فر من 

القبيلة )يعتبر من ضمن الهجرة( .

8-الِسيار :
إذا ترافق شخصان في سفر فإن كالهما مسئول عن حماية اآلخر 
) السير والمسير (وإذا تعرض أحدهما للقتل حتى لو كان قاتاًل فإن 
الشخص اآلخر  يعتبر نفسه قد تعرض إلهانة كبيرة ال يطفئها إال 
قتل المعتدي . ويمتد السيار حتى برفقة المرأة والطفل ، فلو تعرض 

رجل للقتل في وجودهم فإن ذلك يعتبر عيبًا يلحق القبيلة.

الشيخ يحيى محسن مبارك جمالة ، األحكام العرفية في المناطق الشرقية اليمنية وموقف   1
الشريعة اإلسالمية منها .

 Culture ǦȥǠȪǮȱǟ
 Ȭȱǽ  ɄȽ  Ȝȅǟɀȱǟ  ǠȽǠȺȞƞ  ǦȥǠȪǮȱǟ
 ǦȥȀȞƫǟ  ȸȶȒǪɅ  ɃǾȱǟ  ǼȪȞƫǟ  ȰȮȱǟ
 ȷɀȹǠȪȱǟȿ ȧɎǹɉǟȿ ȸȦȱǟȿ ǥǼɆȪȞȱǟȿ
 ɁȀǹɉǟ ǧǠȵɀȪƫǟ Ȱȭȿ ǧǟǻǠȞȱǟȿ
 Ž  ɀȒȞȭ  ȷǠȆȹɍǟ  ǠȾǤȆǪȮɅ  Ɣȱǟ

.ƙȞȵ ȜȶǪƭ
. ČďĒ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل الثالث : المبحوثين

فخذ فخذ فخذ 

قسم عفيفي

بني اجلاملي بني احلماقيبني طاهر بني احلضوري

قسم محرزي قسم عمري

قبيلة اليمانيتني
العليا والسفلى

قبيلة بني سحام
ومنها قبيلة السهمان

قبيلة بني شداد 

قبيلة 
أرحب

قبيلة 
نهم اجلدعان

قبيلة
 دو غيالن

( محمدي وحسيني)

قبيلة
 خوالن الطيال

قبيلة
بكيل 

( داعي بكيل )

بكيل 
بن همدان
 بن كهالن 

بن سبأ ( اسمه عامر و عبد شمس ) 
بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن 

هود عليه السالم
 إبن عابر بن شالخ بن أرفخشذ 

بن سام بن نوح 
بن ملك بن متوشلخ بن

 أخنوخ ( ادريس عليه السالم )
 ابن يارذ بن مهالئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن

 آدم أبي البشر عليه السالم

قبيلة 
عيال سريح

واجلبل

قبيلة 
يام 

قبيلة 
همدان بن زيد

قبيلة
 وادعة بكيل

( وسط حاشد)

قبيلة بني جبر 
ومنها قبيلة قروي

قبيلة األعروشقبيلة بني طبيان
قبيلة بني بهلول 

وبني حشيش

فخذ فخذ فخذ فخذ 

نقل بتصرف عن كتاب نظرية العقوبة في الشريعة واألعراف القبلية في أحكام القبال اليمنية ومفهوم النقاء والعيب ملؤلفة محمد بن يحيى بن علي 
السدمي واضيف نسب بكيل من كتاب ملوك حمير واقيال اليمن لنشوان بن يعيد احلميري 

شكل رقم ) 14( مثال توضيحي لتقسيمات األفخاذ التابعين لبطن معين ، هذا المثل وضع للتوضيح ، إذ لو تطرقنا 
لتقسيمات كل القبائل اليمنية فلن يتسع لها هذا الدليل ، ولكن بامكان الباحث التحقق من أي تقسيمات يحتاج 

إليها عند نزوله في الميدان ، وبامكانه التعمق إلى المستوى الذي يحتاجه لتحقيق أهداف بحثه. 



142

س
قبل العمل مع النا

س
خالل العمل مع النا

س
سائل النا

نقل ر
صبح باحثًا تنمويًا 

ف ت
كي

س
ف تعمل مع النا

كي

الفصل الثالث : المبحوثين

العقوبات يف األعراف القبلية 
به  يقوم  خطأ  أو  جرم  لكل  معينة  عقوبات  القبلي  النظام  يضع 
أي فرد داخل القبيلة ) من يدخلون في الغرم ( وكذلك لألفراد 
اآلخرين في القبيلة )الهجرة( ، ولكن العقوبات تتضاعف عندما يقوم 
أي فرد في القبيلة باالعتداء على أي فرد من الكيانات األخرى في 
القبيلة ، حيث تتضاعف الغرامة مرتين ) يسمى الحشم ( او أربع 
مرات ) مربع ( أو أحدى عشر ضّعفًا ) محدش ( حسب طبيعة العيب 
التضعيف  وهذا   ، العكس  وكذلك  القبيلة  في  الفرد  ارتكبه  الذي 
ينسحب أيضًا على الشيخ ، فهو شخص له حصانته إال أنه يخضع لهذا 

التضعيف عندما يكون الحق له أو عليه احترامًا لتلك الحصانة .
 ، االسالمية  الشريعة  أحكام  مع  تنسجم  القبلية  األعراف  أغلب 
ولكنها تتخذ احكامًا معينة إضافية كتأديب للقائم بالخطأ ، فمثاًل لو 
اعتدى أحد أفراد القبيلة على ضيف ) سّير ( أو ممن هم ساكنون 
الحق  ترد  القبيلة  فإن  للقبيلة  القرابي  الكيان  غير  القبيلة من  في 
غرامات  دفع  على  المخطئ  تجبر  ذلك  وفوق  الشرع  وفق  ألهله 
مضاعفة وفق العرف لتمنع تكرار مثل ذلك الخطأ على من التزمت 

بحمايتهم.

آلية تنفيذ العرف :
تتخذ القبيلة اجراءات معينة لتضمن رضوخ المختلفين الجراءات 
شيء  وضع  المتخاصمين  تلزم  حيث   ، عنه  الصادر  والحكم  العرف 
عيني عند الُمَحَكم تكون له قيمته االقتصادية والمعنوية مثل الجنابي 
أو السالح ، واآلن تستخدم السيارات ، وتسمى هذه العلمية بالتلزيم 
والرباخ والتثقيل وغيرها ، وتسير العملية بعدة خطوات حسب تطور 
المشكلة ونوعها حيث تسمى هذه الخطوات بالتالي – بنادق الحجب 
الدم  فروع  بنادق   ، التثقيل  بنادق   ، العدال  بنادق   ، الحكم  بنادق   ،
معينة  عقوبات  بعدها  وتفرض   – التعكيز  بنادق   ، التنجية  بنادق   ،
المحكوم  باستطاعة  ولكن   ، العرف  )العتوب(وفق  باألحشام  تسمى 
عليه الطعن في األحكام الصادرة ضده من شيخ القبيلة أو أي محكم 
آخر بعرضها على الخبير بالعرف القبلي والمسمى بالمراغة ، والذي 

يعتبر حكمه نافذًا . 
الكالم في االنظمة التقليدية يطول ولسنا بحاجة للتوسع كثيرًا 
، ولمن يرغب في التعرف عليه بشكل اكبر يمكنه الرجوع للمصادر 
في نهاية الدليل ، فهي قد تكون مهمة للباحثين الذين يعملون في 

مناطق تنتشر فيها االنظمة العرفية .
الهدف من دراسة األنظمة التقليدية:

الفصل  هذا  عرض  من  سابقا  ذكرنا  كما  هدفنا  كان 
هو تزويد الباحث ببعض المعارف التي ستساعده على تفهم 
مجتمع البحث ، لذلك نتوقع من الباحث أن يقوم بالتالي:

 ƂǙ  ȀȚȺȹ  ȷǕ  ǠȺɆȲȝ  ȷǙ¼
 Ǡȶȭ  ȄɆȱ  Û  ȸɅȀǹɇǟ
 ǠƴǙȿ  Û  ǟɀȹɀȮɅ  ȷǕ  ȴȽǼɅȀȹ
 ¬Û  ăɎȞȥ  ȷɀȺǝǠȭ  ȴȽ  Ǡȶȭ
 ǦǤǶƫǟ  ȷǕ  ȼǣ  ȴȲȆƫǟ  ȸȵȿ
 ɂȲȝ  ǢȲȢǪǩ  ȷǕ  ȸȮƹ
 ȷǕ  ȸȮƹ  Ǡȶȭ  Û  ǦɆȽǟȀȮȱǟ
 .  ǿǠȺȱǟ  ɂȲȝ  ȻǠɆƫǟ  ǢȲȢǪǩ
 ȷǕ  ǠȺǩɀȦɅ  ɍǕ  Ǣƶ  ȸȮȱȿ
 ȸȮƹ  ǦǲǱǖǪƫǟ  ǦɅɀȪȱǟ  ǿǠȺȱǟ
¬ǒǠƫǟ ȸȵ ǦȭȀǣ ȤȦƟ ȷǕ

 ȃɀɆȉɀȦȹɀȭ ı ȷɎȅǿ ƆɀɆȆǣ ǳɎȍ
 ēĔȋ ƆǠȆȹɋǟ ȀȮȦȱǟ Ǽǝǟǿ

Sustainability ǦȵǟǼǪȅǟ
 ɂȲȝ  țȿȀȊƫǟ  ǥǿǼȩ  ɁǼȵ
 ȴȝǼȱǟ  ǥȀǪȥ  ǒǠȾǪȹǟ  ǼȞǣ  ǿǟȀȶǪȅɍǟ
 ȼǣǠǶȍǕ ȻǠȺǤǪɅ ȷǕ ɂȲȝ Û ɄǱǿǠƪǟ
 ǥǿɀȎǣ  ȼȱ  ȜȩɀǪƫǟ  Ȁǭɉǟ  ȨɆȪǶǪȱ
 țȿȀȊƫǠǣ ȏȀǪȦɅ Û ǟǾȱȿ . ǥǻȀȖȵ
 ǦǞɆǤȱǟ Ȝȵ ȴǝɎǪɅ ɀƲ ɂȲȝ ȴȶȎɅ ȷǕ
 Û  ǦɆȥǠȪǮȱǟȿ  ǦɆȝǠȶǪǱɍǟȿ  ǦɆȞɆǤȖȱǟ
. ǠȽǿɀȖɅȿ ǠȾɆȲȝ ȘȥǠƷ ȷǕ ɂȲȝ

. čĎč ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل الثالث : المبحوثين

تجنب أي تصرف قد يثير أحقاد قبلية قديمة بين األفخاذ أو   .1
االقسام القبلية أو بين القبائل المتجاورة ، وبالذات عند وضع بعض 
التسميات لمواقع انشائية قد تكون حساسة ، أو أخذ أرض مشتركة 
لبناء مشروع ، وال يعني التجنب أن نترك تنفيذ المشروع ولكن 
المطلوب هو وضع استراتيجية مناسبة لنضمن االستمرار في تنفيذ 

المشروع وتقديم خدمات وإحداث تغيير تدريجي .
بها  والتزمت  القبل  كتبتها  عرفية  قواعد  أي  على  االطالع   .2
وفيها حماية للمواقع التنموية ، الستخدامها ورقة ضغط على من 

يحاول اإلضرار بعملية تنفيذ المشروع .
كتابة  على  المشروع  من  المنتفعين  القبيلة  أفراد  تشجيع   .3

قواعد   ( حماية  وثيقة 
العامة  تهجير ( للمنشآت 

المزمع القيام بها .
القيام بإشراك جميع   .4
اإلطار  داخل  الكيانات 
في  للقبيلة  الجغرافي 
البيانات  جمع   ( الدراسة 
وتحديد أولويات االحتياج( 
وأيضًا عند تشكيل اللجان 
الخاصة بالمشاريع لضمان 
قبل  المشاريع من  تملك 
منطقة  يسكنون  من  كل 

المشروع.

 ȰɆȱǻ  Û ŽɎǺƫǟ ȰɆȝǠƧǙ ǼƥǕ ȣǿǠȝ : ǿǼȎƫǟ
 Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ  Ž ǦȵǼǺǪȆƫǟ  ǦɆȥȀȞȱǟ  ǧǠǶȲȖȎƫǟ
 ƔɅȀɅǼƞ ƆǟǼɆȵ ǬƜ ǰǝǠǪȹ - ǦɆȲǶƫǟ ǧǠȝǟƕȱǟ
 ȼǤȺȵ  ǦɅȀɅǼȵȿ  ȣɀƨǟ  ǦȚȥǠǶƞ  ɄȉǟȀƫǟ  ȓȀǣ

 . ǥǼȞȍ ǦȚȥǠǶƞ
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الفصل الثالث : المبحوثين

الريفيات والتنمية 

»َما َعَليك إاّل ِتِلّحْي والَحَطْب والَماء َعَلّيا«
) اللحوح نوع من الخبز يصنع من الذرة الرفيعة (

هن  أمهاتنا  نجد  كنا  ولكننا  الصغر  منذ  نسمعها  المقولة  هذه 
الآلتي يجمعن الحطب ويجلبن الماء قبل أن يقومن باعداد اللحوح 
بأدوارها  تقوم  البيت  في  المرأة  نجد  اليمن  مناطق  أغلب  وفي   ،
االنجابية.وفي الحقل وعند بئر الماء وفي منحدرات الجبال لجمع 
الحشائش لالبقار واألغنام ، وبدون شك في صغرها راعية لحيوانات 
بكل  تقوم  وبينهما  لألسرة  وحكيمة  مداوية  وفي كبرها  المزرعة 
األدوار المذكورة سلفًا ، هذا في األحوال الطبيعية ، أما إذا هاجر رب 
البيت فإنها تصبح مسئولة عن كل شيء ) لكثرة الهجرة في بالدنا 

من الريف إلى الحضر أو حتى إلى خارج البالد ( .
 ، التنمية  ميدان  في  الباحثة  وأيتها  الباحث  أيها  ستجده  ما  هذا 
الحياة  مصاعب  لتحدي  والنساء  الرجال  بين  التكامل  ستجدون 
تعاون  تكامل  يكون  أن  أرجو  ألذي  التكامل  . هذا  الفقر  ولمقاومة 

وتقدير ال تكامل تبعية وتسخير .
دائما نقول أن النساء نصف المجتمع ، ونطلب منهن أن يقدمن ما 
هو أكثر من النصف في كل شيء ، وعندما نعطيهن فإننا ال نعطيهن 
بعدالة ) هذا إذا تحدثن ، فهن بطبيعة الحال صامتات ، وأخاف أنهن 

يشعرن بغربة حتى داخل أسرهن ( .
للرجال فقط  توضع  لم  بالمشاركة  السريع  البحث  منهجية  إن 
لتستخدم  وضعت  ولكنها   ، فقط  للكبار  وال  فقط  لألسوياء  وال   ،
لكل افراد المجتمع ،رجااًل ونساًء ، كباًر وصغارًا  ، أصحاء  وذوي 
إحتياجات خاصة  ) هل هناك نساء ذوات إعاقات ؟ ... أين هن ؟ ... 
لماذا ال نراهن ؟ ... أو حتى نتحدث عنهن ؟... في الحقيقية ال أحد 
ولكل   ، أغنياء وفقراء   ،   ) لماذ؟   ... عنهن  يخبرنا شيء  أن  يريد 
السريع  البحث  منهجية  في  يشترط  لذلك   ، المجتمعية  الكيانات 
بالمشاركة أن تضم فريقًا مكون من الجنسين ليتمكن الفريق من 

دراسة المجتمع بنوعيه الرجال والنساء ومن كل االعمار .
بطبيعة الحال فإن تنفيذ األدوات مع الرجال أيسر حااًل من تنفيذها 
مع النساء ، فهن منشغالت من الفجر حتى منتصف الليل ، وباشياء 
الباحثة  يضع  ما  وهذا   ، عنها  االعتذار  أو حتى  تأجيلها  يمكنهن  ال 
تجمع  أن  فواجبها   ، الباحث  زميلها  من  أكثر  كبير  تحدي  أمام 
النساء وواجبها أن تحدد احتياجاتهن  معلومات حساسة ودقيقة من 
وأولويات هذه االحتياجات حتى وإن اختلفت عن احتياجات الرجال ، 
ألن أدوارهن غير أدوار الرجال وبالتالي فاحتياجاتهن غير احتياجات 
الرجال وقد يشتركون في االحتياجات العامة . لذلك فمن واجبها 
أن تبتكر األساليب واالدوات المتناسبة مع ظروف النساء في منطقة 

البحث ، وتطبقها في األوقات المناسبة ، كما تستفيد من النساء

 ǒǠȆȹ  ǠȾȅǕȀǪǩ  Ɣȱǟ  Ȁȅɉǟ
 Female Headed

 Households
 ǦȱɍǼȲȱ  ȳǼǺǪȆɅ  ǴȲȖȎȵ  ɀȽȿ
 ȿǕ ǢǤȆȱ ǧǼȪȥ Ɣȱǟ ǥȀȅɉǟ ɂȲȝ
 ȷɀȮɅ  Ǽȩȿ  .  ȀȭǾȱǟ  ǠȾȲɆȞȵ  Ȁǹɇ
 Û  ǥǠȥɀȱǟ  Û  ǥȀǲƬǟ  Ȭȱǽ  ǢǤȅ
 ȧɎȖȱǟ  Û  ȯǠȪǪȝɍǟ  ȿǕ  Û  ȸǲȆȱǟ
 ƙǣ  ǠȺȽ  ȂɆɆȶǪȱǟ  Ǣƶȿ  ...ƀǟ  Û
 ¬ǒǠȆȹ ǠȾȅǕȀǩ Ɣȱǟ Ȁȅɉǟ¼ ȳɀȾȦȵ
 Û  ¬ǒǠȆȹ  ǠȾȲɆȞǩ  Ɣȱǟ  Ȁȅɉǟ¼  ȿ
 ǡǠɆȡ  ǢǱɀǪȆǩ  ɍ  Ǽȩ  ǥƘǹɉǠȥ
 Ž  ȼǪƵǠȆȵ  ȳǼȝ  ǠƴǙ  ȀȭǾȱǟ
 ǠőǠǱǠɆǪǵǟ  ƙȵǖǩȿ  ǦȲǝǠȞȱǟ  ǦȱǠȝǙ

. ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ
. ČċČ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        

¬ȯǠǱǿ ȸȝȿǻ ƇȀǵ¼
 ȷɀȭȀǪɅȿ  ȼȱǠǱǿ  ȀȥǠȆɅ  ȸȝȿǻ  Ƀǻǟȿ
 ɂȲȝ  ȸȶȪɅ  ȴȾǝǠȆȺȱ  ȴȾȲɆƳȿ  ȴȾǪȝǟǿȁ
 ȨǤȖȺɅ  ȰǮƫǟ  ǟǾȽ ȷǕ  Ȝȩǟɀȱǟȿ  .  Ǡŏ  ǦɅǠȺȞȱǟ
 ǒǠȆȺȱǟ  ȸȵ  ȸȽƘȡȿ  ȸȝȿǻ  ǒǠȆȹ  ɂȲȝ
 ȯɎǹ ȸȽȀȅǟ ȷȿǘȉ ƘǣǼǩ ȸȆƷ źǟɀȲȱǟ
 Ž ǡɉǟ  ȿǕ  ȸǣɋǟ  ȿǕ  ǯȿȂȱǟ  ǡǠɆȡ  ǥȀǪȥ

. ǯǿǠƪǟ
 ǧǠǵɎȖȍɍǟȿ ȯǠǮȵɉǟ ȴǲȞȵ Û ȣȀȖȵǠǣ  ǿǻǠȪȱǟǼǤȝ ǼȶƮ

. ČēĔ ȋ  . ǧɀȵȀȒǵ Ž ǦȱȿǟǼǪƫǟ



145

س
النا

ع 
 م

مل
الع

ل 
قب

س
النا

ع 
 م

مل
الع

ل 
خال

س
النا

ل 
سائ

ل ر
نق

يًا 
مو

 تن
حثًا

 با
بح

ص
ف ت

كي
س

النا
ع 

 م
مل

تع
ف 

كي

الفصل الثالث : المبحوثين

على  للحصول   ) البيوت  ، كبيرات  الخير  فاعالت   ، المولدات   ( المجتمع  في  القياديات 
السليمة وتحديد أولويات  النتائج (  المعلومات )  البيانات وتحليلها من أجل الحصول على 
احتياجاتهن . فما دام النساء نصف المجتمع فلهن حق في التنمية ، سواء كن سليمات أم ذوات 
اعاقة ، كبيرات أم صغيرات ، فما زلن هن األقل عدداً بين طالب المدارس ، واألكثر أمية بين 
المجتمع ، واألشد فقرًا بين الفقراء واألكثر عرضة لألمراض أو حتى الموت ، فكيف لمن 

هن هكذا أن يلدن جياًل قويًا ، أو أن يساعدن الرجال في مقاومة الفقر .
جدول )14(  أهم أعمال النساء في الريف اليمني

المحافظةنوع المنتجتصنيف المنتج
1

المنتجات 
الزراعية التي 
تقوم بجمعها 
وتسويقها 

احيانًا

تعز ، صنعاء ، حضرموتالحناء 
تعز ، حضرموتالغسل 2
تعز صبغة الشعر ) الحور(3
صنعاء ، حجة ، لحجالبن 4
الحديدة ، حضرموت التمباك 5
تعز ، الحديدة البسباس الزعيتري6
لحج ، أبين البسباس العدني7
صنعاءقرع العسل ) الدبا ( 8
1

الصناعات 
الحرفية 
التقليدية

حضرموت ، الحديدة العزف ) سعف النخيل (

حياكة الصوف من المنتجات 2
عمران ، البيضاءالحيوانية للمفروشات والمالبس

تعز ، عمران ، شبوة ، صنعاءحياكة المالبس التراثية 3
شبوة ، البيضاء ، لحجحياكة المعاوز4
تعز ، الحديدة ، لحجصناعة الفخار 5
صعدةصناعة الحراضي6
المحافظات التي يتواجد فيه النخليلصناعة المشاجب للبخور7
عدن ، لحج ، حضرموتصناعة البخور8
1

الصناعات 
الغذائية 
التقليدية 
والمنتجات 
الحيوانية
الصناعات 
الغذائية 
التعليمية 
الحديثة

هجدة ، تعزالجبن البلدي
أغلب المحافظات في الجمهورية السمن البلدي 2

الحقين ) اللبن المنزوع منه 3
أغلب المحافظات في الجمهورية الدسم ( 

الفطير المصنوع من دقيق الذرة 4
أغلب المحافظات في الجمهورية الرفيعة والذرة الشامية 

أغلب المحافظات في الجمهورية البيض5
أغلب المحافظات في الجمهورية العسل6

في المناطق التي نفذت فيها مشاريع المخلالت 7
تنموية بهذا الهدف

في المناطق التي نفذت فيها مشاريع المربيات 8
تنموية بهذا الهدف

في المناطق التي نفذت فيها مشاريع العصائر9
تنموية بهذا الهدف

في المناطق التي نفذت فيها مشاريع الصلصة 10
تنموية بهذا الهدف

حضرموت ، الحديدةعسل التمر ) الدبس أو الرب (11
المرجع : المنظمة العربية للتنمية الزراعية ) 2001( االرشاد التسويقي للمرأة الريفية ، دورة تدريب مرشدات زراعيات من 7-11 / يوليو 2001 . بالتعاون مع وزارة الزراعة والرري وتنظيم االدارة العامة 

لتنمية المرأة  الريفية ، صنعاء .
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الفصل الثالث : المبحوثين

االحتياجات اإلنسانية:
تحديد إحتياجات المجتمع ) تدريب ، تعليم ، صحة  ، مياه ، طرق 
، ........( ومعرفة أولويات تلك اإلحتياجات بالنسبة للمجتمع 
هي أحد األهداف الهامة من عملية البحث السريع بالمشاركة ، 
المجتمع  الموارد واألنشطة في  القيام بعملية تقييم وضع  فبعد 
المستهدف نجتمع مع الناس ونعرض عليهم نتائج ذلك التقييم 
تحديد  منهم  نطلب  ثم   ، معهم  بالمشاركة  عليه  والذي حصلنا 
إحتياجاتهم وأولويات تلك اإلحتياجات ، ثم نقوم بعدها بتحليل 
المشاكل الناتجة من عدم إشباع تلك اإلحتياجات لنتعرف على 
األسباب الجذرية ) المسببات( لتلك المشاكل ومن ثم التدخل 
لحل تلك األسباب الجذرية بتنفيذ المشروع أو المشاريع المناسبة 
) سنتناول عملية تحليل المشاكل المحورية في الفصل الثاني من 

الباب الرابع ( .
 ، المجتمع  بمشاركة  مشاريعنا  ننفذ  فإننا  معروف  هو  كما 
فهم مسئولون عن القيام بأدوار معينة في المشروع حتى نضمن 
تملكهم للمشروع وبالتالي نضمن إستمرار المشروع اطول فترة 
ممكنة في المجتمع . هذا ما يحدث عادة في الميدان ، ولكن تحدث 
أحيانًا بعض التجاوزات من قبل الباحث/ة أو المجتمع مسببة خلاًل 
في تبني المجتمع للمشروع ومشاركتهم في تنفيذه أو صيانته 
. ويظل سبب ذلك الخلل غير معروف لدى الباحث/ة والمجتمع 
لذلك سنحاول إيجاز بعض تلك األسباب ثم نحاول معالجتها من 
خالل استخدام إحدى نظريات علم النفس الخاصة باإلحتياجات ) 

الدوافع(.

اسباب احجام اجملتمع عن املشاركة يف تنفيذ املشروع:
1- عندما ال يمثل المشروع أولوية حقيقية للمجتمع المستهدف 

، وبذلك ال يتكون لديهم الحافز الكافي لدفعهم للمشاركة.
من  منطقية  غير  المجتمع  من  المطلوبة  المشاركة  نوع   -2

قبلهم ،أي انها ال تتوافق مع مواردهم وخبراتهم .
3- عدم المقدرة على تحفيز المجتمع بالشكل المطلوب باستخدام 
الدوافع المناسبة والالزمة لتغيير سلوكه من سلوك سلبي إلى 

سلوك إيجابي نحو المشاركة .
4- ضعف مقدرة الباحث على التحليل النفسي ألفراد المجتمع 
إجراء  خالل  لسلوكهم  الدوافع(   ( المبطنة  المعاني  ومعرفة 

التقييم الميداني للمجتمع والمنطقة .
ويعتبر السبب األول أهم األسباب حيث يصعب معالجته اثناء 
اساسًا  المشروع  أن  وهو  وحيد  لسبب  وذلك   ، المشروع  تنفيذ 

ليس هو المطلوب من قبل المجتمع ألنه ال يشبع احتياجاتهم .
ولكن لماذا يحدث هذا الخلط ....! 
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الفصل الثالث : المبحوثين

الباحث  من  كل  يجانب  التوفيق  تجعل  أسباب  عدة  هناك 
والمجتمع عند تحديد اإلحتياجات الخاصة بالمجتمع وعند اختيار 
احتياجات  أن يشبع  الذي يستطيع   ) المشروع  الحقيقي)  المشبع 

الناس وسنذكرها في الفقرات التالية :

اسباب اخلطأ يف حتديد االحتياجات واملشبعات:
والفسيولوجية  النفسية  بالجوانب  الباحث  اهتمام  1-عدم 
الحتياجات المجتمع وبالتالي عدم وجود تواصل كامل بين المجتمع 

والباحث.
2- تحيز المجتمع نحو مشبعات ) مشاريع ( زائفة وليست هي 
المشبعات المنطقية والتي تستطيع أن تشبع إحتياج المجتمع بشكل 
محددة  مشاريع  تنفيذ  نحو  التنموية  الجهه  توجه  نتيجة  حقيقي 
على  الحصول  يفضلون  لذلك  المشاريع(  تنفيذ  في  )التنميط 
مشاريع تشبع جزًء من إحتياجاتهم او أحيانًا ال تشبعها مما يسبب 
عدم تفاعلهم معها اثناء التنفيذ والصيانة ، بشكل آخر فإن الجهات 
ترفض تنفيذ مشاريع معينة النها خارج تخصصها وتدفع الناس إلى 
تحديد أولويات محددة ضمن تدخالتها وبالتالي فإن تلك األولويات 
تكون أولويات تدخالت المؤسسة الداعمة وليست أولويات المجتمع  
.....لذلك نجد مشاركة الناس أحيانًا تكون بسيطة في مثل تلك 

المشاريع ...فهم باختصار ال يحتاجونها !.
ففي   ، والمبحوثين  الباحثين/ات  بين  المفاهيم  توحيد  3-عدم 
المركز الصحي أو  أو  ا لمدرسة  أن  المجتمع  الذي يعتبر  الوقت 
تمهيد طريق القرية الترابية هو إحتياج فإننا نعتبر تلك المشاريع 
في  تتمثل  السابقة  للمشبعات  فاإلحتياجات   ، إحتياجات  ال  مشبعات 
التعليم والصحة وتسهيل الوصول بينما ما سبق من مشاريع تعتبر 

مشبعات لهذه اإلحتياجات .
من  أكثر  أو  واحد  مشبع  إحتياج  لكل  أن  معروف  هو  وكما 
مشبع كما أن بعض المشبعات تسد أكثر من إحتياج فمثاًل تمهيد 
الطريق الترابية قد يغني عن بناء مركز صحي ومدرسة في القرية 
، ألن الطريق يسهل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية في 
المناطق المجاورة إضافة إلى تسهيل الوصول إلى األسواق ومناطق 

اإلنتاج . 
كما أن بعض المشبعات قد تكون غير حقيقية) زائفة ( ، فمثاًل 
بناء  وطلب   ، تعليمهن  بغرض  فتيات  مدرسة  المجتمع  طلب  لو 
المدرسة جاء نتيجة عدم مقدرة الفتيات على الوصول إلى المدرسة 
الموجودة في المنطقة المجاورة ، فإن تدخلنا ببناء مدرسة وتلبية 
ذلك اإلحتياج للتعليم بهذا المشبع ) المدرسة ( قد يكون غير سليم 
، فقد نجد أن المشبع الحقيقي هو تقريب مصادر الماء إلى القرية 
والتي تستهلك معظم وقت الفتيات دون أن تترك لهن متسع من 

الوقت للذهاب إلى المدرسة المجاورة .
إذا فالمشبع الحقيقي هو بناء خزانات في القرية وتوصيل المياه 

 ǟǽǙ ɍǙ ȃǠȺȱǟ ƂǙ ȯɀȍɀȱǟ ȜɆȖǪȆȹ ɍ
 . ǠȾȺȵ ǠȺȪȲȖȹǟȿ ȴőǠǤȲȖǪȵ ɁɀǪȆȵ ǠȺȶȾȥ

 . ȃǠȺȱǟ Ȝȵ ȰȶȞȱǟ Ž ǧǟǿǠȾȵȿ ǿǠȮȥǕ ǡǠǪȭ
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الفصل الثالث : المبحوثين

من منابعها إلى ذلك الخزان وعندها سنجد أن الفتيات أصبحن يملكن 
الوقت الكافي للذهاب إلى المدرسة المجاورة أو حضور فصول محو 
األمية أو المشاركة في دورات تخصصية وغيرها من األنشطة، فالوقت 

مورد ثمين يصعب على النساء كبارًا وصغارًا الحصول عليه .

نظرية اإلحتياجات اإلنسانية ) هرم ماسلو(:
سنحاول من خالل نظرية اإلحتياجات اإلنسانية ) الدوافع ( لعالم 
النفس ابراهام ماسلو والمعروفة بهرم اإلحتياجات أو سلم اإلحتياجات 
أن نكسب الباحث الجانب النظري في اإلحتياجات وسنربط النظرية 

كلما أمكن بتدخالت الصندوق االجتماعي في الميدان .
يفترض ماسلو أن هناك خمسة مستويات من اإلحتياجات اإلنسانية 
أشبع  قد  يكون  أن  بعد  التالي  المستوى  إلى  ينتقل  اإلنسان  وأن 
إحتياجات المستوى السابق ، كما انه يوضح أن درجة اإلشباع تختلف 
من شخص لشخص آخر حسب الثقافة السائدة . ولمزيد من التوضيح 
سوف نستعرض مكونات نظرية ابراهام ماسلو مع ربطها قدر اإلمكان 

بتدخالت الصندوق االجتماعي للتنمية.)1(

اإلحتياجات الفسيولوجية ) إحتياجات البقاء/األساسية (  -1
هذه إحتياجات يتطلبها جسم اإلنسان ككائن حي مثل الطعام والهواء 
والماء والنوم والدفء واإلخراج والجنس ) بشكله الفطري ( . وهي 
إحتياجات يتطلبها الجسم من أجل االستمرار في البقاء ) احتياجات 
البقاء ( وأداء وظائفه الفسيولوجية ) الحيوية (، وهذه اإلحتياجات 
ضرورية لكل البشر وال يمكن اإلستغناء عنها ، وهي بطبيعتها تنعكس 
على شكل دوافع ) محفزات ( تنطلق من داخل اإلنسان لتؤثر على 
، فمثاًل الحاجة إلى الطعام يحركها دافع ) حافز( الجوع  السلوك 
ودافع الجوع يعمل على تغيير سلوك اإلنسان فيدفعه نحو البحث عن 
الوجبات الغذائية والتهامها كما أن هذه الوجبات الغذائية تعتبر باعث 

خارجي يدفع المحفز الداخلي لتحريك الجسم نحوه .
حاجة          دافع ) حافز (            سلوك           مشبع)باعث (

ولمزيد من التوضيح يمكننا قراءة الجدول التالي:

 ǦǱǠƩǟ(ȂȥǠƩǟ )ȜȥǟǼȱǟȫɀȲȆȱǟ ǢȆǵ ƘȢǪǩ ɄȽȿ( ǬȝǟɀǤȱǟ )ǧǠȞǤȊƫǟ
ǦȥǠȪǮȱǟ

ȳǠȞȕțɀǱȰȭǕ..... Û ȴƩ Û Ǵȶȩ Û ƘȞȉ
ǒǠȵȈȖȞȱǟǡȀȉ*-..... ƘȎȝ Û ȫƎȱǟ ȻǠɆȵ Û ǦɆȪȹ ȻǠɆȵ
ȄȺƨǟ ǥɀȾȊȱǟțǠȶƨǟ.... Û Ȼ/ǯȿȁ

ǜȥǼȱǟǻƎȱǠǣ ȃǠȆǵɋǟ ȷǠȮȵ ǿǠɆǪǹǟ
ǢȅǠȺȵ

 ǦȊȶȩɉǟ Û ǦɆȺȖȪȱǟ ǦȊȶȩɉǟ ÛȄȶȊȱǟ
 ȯȁǠȺƫǟ ǒǠȺǣ Û ǦɆȥɀȎȱǟ

1 - د.مدحت محمد أبو النصر ، اإلدارة بالحوافز - أساليب التحفيز الوظيفي . ص 117 . 

țǠǤȉǟ ǦɆȲȶȝ

 ĉȷǚȥ  Û  ȰɆȲȪȱǟ  ǒǠȖȝǟ  ȸȵ  ɄǶǪȆǩ  ɍ  ¼
 ǢȱǠȕ  ŸǕ  ȸǣ  ɄȲȝ  ¬ȼȺȵ  ƌȰȩǕ  ȷǠȵȀƩǟ

. ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ
. čĎđ ȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ
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الفصل الثالث : المبحوثين

إحتياجات الحب واالنتماء 

إحتياجات األمان  

شكل  )15( : هرم ماسلو لإلحتياجات اإلنسانية.

إحتياجات  تقدير الذات 

إحتياجات  تحقيق الذات 

ت 
جا

تيا
اح

ء 
بقا

 (
ة 

سي
سا

ا
ة(

يج
لو

يو
فس

 /

  )
ة 

سي
نف

ء/ 
تفا

ك
) ا

ة 
وي

ثان
ت 

جا
تيا

اح

إحتياجات فسيولوجية 
طعام ، ماء ، هواء ، إخراج ، نوم ، سكن ، جنس

 ، مدخرات   ، وظيفي  أمان   ، األمراض  من  عافية 
أمالك ،  سالمة من الحروب واالعتداء 

عالقات أسرية ، أصدقاء ، زوج/ه 
، عالقات اجتماعية

 ، إبداع 
نماء   ، تطور 

، فهم

 ، إنجاز   ، ثقة 
إحترام اآلخرين
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الفصل الثالث : المبحوثين

الشعور  عن  عبارة  هي  الحاجة  أن  السابق  الجدول  من  نالحظ   
أو  النفسية  الفعل  ردة  هي  الحوافز  أو  الدوافع  أن  بالنقص كما 
الجسمية لذلك النقص ، كما أن السلوك هو الفعل الذي يقوم به 
اإلنسان بتأثير من الدوافع ) الحوافز ( بهدف إشباع ذلك النقص 
في الحاجات ، أما المشبعات فهي المواد أو الوسائل التي تبعث في 

اإلنسان الشعور بمناسبتها لسد النقص في اإلحتياجات .
هنا يثار سؤال .... هل المشبعات متشابهة عند كل البشر ؟ 

بدون شك   .... ال... فنوع المشبعات وكميتها تختلف بحسب 
الثقافة ، ففي الوقت الذي يمكن أن أحس باإلشباع نتيجة لتناولي 
رغيف من الشعير ) بخل / قناعة ( نجد آخرين ال يحسون باإلشباع 
إال بتناولهم لطبق من اللحم ) إسراف/كرم ( لذلك فللثقافة دور 

هام في تقنين المشبعات .
إن اإلحتياجات الفسيولوجية هي احتياجات أساسية خاصة بالبقاء 
، وتظهر جليًا في تدخالتنا التنموية عند تعرض المجتمعات للكوارث 
التنموية هو  المؤسسات  ، فأول ما تقوم به  الحروب  أو  الطبيعية 
باقي  بتوفير  الغذاء والمياه والخيام بشكل طارئ ثم تقوم  توفير 

اإلحتياجات .
مناطق  أغلب  في  اإلحتياجات  أن  التنموي  الميدان  في  نالحظ 
واإلرشاد  والمياه  والطرق  والصحة  التعليم  على  تتركز  اليمن 
أن  نجد  اإلحتياج  أولويات  ترتيب  ..... وعند  والقروض  الزراعي 
المياه تأخذ المرتبة األولى وبالذات في المناطق الجبلية ثم تتبعها 
الطريق والصحة والتعليم ،وهذا منطقي ألن الماء ) بركة ، سقاية 
خاصة ، كريف ، عين ، بئر( يعتبر من إحتياجات البقاء الالزمة 
للحياة وبدونه سيضطر المجتمع إلى الهجرة لمنطقة أخرى تاركًا 
كل شيء ، ولذلك فهو احتياج أساسي خاص بالبقاء وليس احتياج 

اكتفاء مثل الطرق والتعليم .

 2- احتياجات األمان
إلى  ، فاإلنسان بحاجة  الخوف تحفزها إحتياجات األمان  دوافع 
الشعور باألمان أمام األمراض أو إستقرار الدخل ) مرتب ، أجور ( 
أو أمام األعداء من البشر أو المفترسات ، ولتوضيح أكثر يمكننا 

االطالع على الجدول التالي :

 ȼǱǠƨǟ(ȂȥǠƩǟ )ȜȥǟǼȱǟȫɀȲȆȱǟ(ǬȝǠǤȱǟ ) ȜǤȊƫǟ
 ȸȵ  ȷǠȵǕ
ǒǟǼȝɉǟ

/ ȸǲȆȱǟ ȸȵ ȣɀǹ
ȻɀȊǪȱǟ ȿǕ ȰǪȪȱǟ

 Ȱȶȝ  Û  ǦǶȲȅǕ  ǒǟȀȉ
ǧǠȺɆȎƠ

 ǳɎȅ  ÛȐɆǣɉǟ  ǳɎȆȱǟ
.... Û ȰǣǠȺȩ Û ɃǿǠȹ

 ȸȵ  ȷǠȵǕ
ȏǟȀȵɉǟ

 ȿǕ  Ɓɉǟ  ȸȵ  ȣɀǹ
ǧɀƫǟ

/ǦɅȿǻǕ  ǒǟȀȉ  ȿǕ  ȜȺȍ
ǧǠǵǠȪȱ

 ǳǠȪȱ Û ǯɎȝ

 ɂȲȝ  ȷǠȵǕ
 ǿ ǻ ǠȎȵ
 ȰǹǼȱǟ

 ǿǟȀȪǪȅɍǟ ɂȲȝ ȣɀǹ
ȰȶȞȱǟ/ ɄȦɆșɀȱǟ

 ǿǼȎȵ  ȸȝ  ǬǶǤȱǟ
 ȸȵ ȀǮȭǕ ȿǕ ǨǣǠǭ Ȱǹǻ

 Ȱǹǻ ǿǼȎȵ

 Û  ǦǪǣǠǭ  ǦɆȵɀȮǵ  ǦȦɆșȿ
 Û ƃǠȝ ǢǩȀƞ ǦȍǠǹ ǦȦɆșȿ

ȂǝǟɀǱ Û ǧǠǞȥǠȮȵ

 ǦȵȀǵ ȷɀȹǠȪȲȱ ɂȝȀćɅ ɍ țɀƨǟ ȴȞɅ ǬɆǵ
 ćȴȞɅ  Û  ǦȵȀǵ  ȷɀȹǠȪȲȱ  ɂȝȀćɅ  ɍ  ǬɆǵȿ  Û

. țɀƨǟ
. čČČ ȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ
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الفصل الثالث : المبحوثين

بإشباعنا لحاجات األمن نعمل على إنقاص الشك وزيادة اليقين 
لدى الشخص ، وهذا يؤثر بدون شك على سير العملية التنموية ، 
وعلى انطالق الناس نحو األمام لتلبية باقي االحتياجات ، يقول اهلل 
سبحانه وتعالى في سورة قريش » فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف « فجاء الخوف في المستوى 
الثاني بعد الجوع وتحقيق هذين االحتياجين يعتبر مهمًا لضمان البقاء 
للمجتمع في منطقة معينة ، ولو عدنا للمثال الخاص بالنازحين من 
الكوارث أو الحروب فسنجد أن أهم ما يدفعهم للنزوح هو البحث 

عن منطقة جغرافية مناسبة لسد احتياجات الطعام واألمان .
التنموي  واقعنا  األمان على  احتياجات  نعكس  أن  ما حاولنا  وإذا 
على  باألمان  يشعروا  ألن  يحتاجون  المستهدفين  أغلب  أن  فسنجد 
األمراض  من  أجسامهم  على  األمان  األول   ، شيئين  من  أنفسهم 
واألوبئة ، وثانيًا األمان على مصادر رزقهم ، أي أنهم بحاجة إلى 
أن يشعروا بأن لديهم موارد دخل مناسبة ومستقرة لسد احتياجاتهم 
األساسية مستقباًل . فنجد أن الحالة النفسية للميسورين تختلف عنها 
عند المعسرين ، فأفراد الطبقة األولى يتطلعون إلشباع احتياجات 
أخرى كالتطوع ومساعدة اآلخرين واالنضمام لتنظيمات وجماعات 
محلية وقيادتها ، بينما نجد أن أفراد الطبقة الثانية ) المعسرين( 
يسعون لتوفير مصادر دخل مساندة تساعدهم على الشعور باألمان 
الفسيولوجية  احتياجاتهم  تلبية  على  قدرتهم  ومن   ، أنفسهم  على 

المستقبلية كالسكن والجنس والطعام المناسب لهم وألوالدهم .
للمراكز  أكبر  أولوية  تعطي  المجتمعات  أن  نالحظ  بذلك 
الصحية أو القروض على التعليم ، ولكن قد نجدهم يفضلون التعليم 

على الصحة أو القروض .........لماذا ؟ .
السبب يعود ألحد شيئين :

التعليم  التعليم مصدرًا للدخل وليس للفهم )  أ - إما أن يكون 
يسد حاجة الفهم التابعة للمستوى الرابع والخامس في هرم ماسلو( 
وهذا يحدث عندما يقوم بعض اآلباء بتعليم بناتهم بغية الحصول 
على األطعمة واأللبسة المقدمة لهن من بعض برامج تعليم الفتاه 
في الريف أو عندما يكون التعليم) التدريب ( سبب في رفع كفاءة 
على  الحصول  مثل  جديدة  دخل  وسيلة  لتوفير  العاملة  أو  العامل 
األغنام  تربية  مثل  في مجال جديد  العمل  على  القدرة  أو  وظيفة 
او تربية نحل العسل ، لذلك نالحظ أن الناس فضلوا التعليم على 
الصحة ، رغم أن التعليم يتبع المستوى الخامس في هرم ماسلو و 
الصحة تتبع المستوى الثاني إال أن األسباب المذكورة آنفًا جعلت 
التعليم سببًا لتحسين الدخل وليس سببًا للفهم وبالتالي انتقل التعليم 
من المستوى الخامس إلى المستوى الثاني ) هذا عند طلب التعليم 
بغرض الحصول على وظيفة/دخل ( وقد يصبح التعليم في المستوى 
األول عندما يكون الهدف إشباع لالحتياجات الفسيولوجية مباشرة 
) في حالة الحصول على طعام من بعض المنظمات مقابل السماح 

للفتيات بالذهاب للمدارس (.

 ƃǟȂȢȱǟ  ǼȵǠǵ  ɀǣǕ  ȳǠȵɋǟ  ƙǣ  Ǽȩȿ
 ȷǠȆȹɋǟ  ǥǻǠȞȅ  ǠȾɆȒǪȪǩ  Ɣȱǟ  ǧǠȶȾƫǟ

: ɄȽȿ ǨȆǣ
 ȸȵ ȷǠȆȹɌȱ Ǽǣ ɍ ǬɆǵ Û Ȱȭǖƫǟ Č .

 ÛȼǤȲȍ ȴɆȪɅ ȯɎǵ ǧɀȩ
 ȀƩǟ  ȜȥǼɅ  Ǡȵ  ȼȲȩǕȿ  Û  ȄǤȲƫǟȿ č .

 Û ǥǿɀȞȱǟ ȀǪȆɅȿ ǻƎȱǟȿ
 Û ȸȮȆƫǟȿ Ď .

 Û ǨɆǤȱǟ ǫǠǭǕȿ ď .
 Û ǴȮȺƫǟȿ Đ .

 Ȅȶƪǟ  ȻǾƬ  ȼȲɆȅȿ  ȷɀȮɅ  Ǡȵȿ đ .
 ȯǠƫǟȿ ǥǠɆƩǟ ǠƵȿ

 )  ď ǯ Û  ȸɅǼȱǟ  ȳɀȲȝ  ǒǠɆǵǙ  Û  ƃǟȂȞȱǟ  ǼȵǠǵ  ȿǕ  ȳǠȵɋǟ
 čĎĔ-čĎċ  ȋ (ǧ.ǻ  Û  ǥǼɅǼƨǟ  ǥȿǼȺȱǟ  ǿǟǻ  Û  ǧȿƘǣ
 ǦɆȶȺǪȲȱ ɄȵɎȅɍǟ ǿɀȚȺƫǟ ı ƆǠȞȱǟ ǼɆǲƫǟǼǤȝ ǦȵǠȅǕ ȸȝ ăɎȪȹ.

 Ďēȋ ǦɅȀȊǤȱǟ
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الفصل الثالث : المبحوثين

للتعليم بداًل عن الصحة  المجتمع  اختيار  الثاني في  السبب  ب- 
قد يعود لوجود طريق ترابية صالحة إليصالهم بأقل تكاليف إلى 
، وبالتالي تعتبر  الموجودة في مناطق مجاورة  الخدمات الصحية 
الصحية  الخدمات  طريق  عن  إشباعها  تم  قد  الصحة  إلى  الحاجة 

القريبة والتي يسهل الوصول إليها بسبب الطريق .

3- احلاجة إىل احلب واالنتماء 
تخيل أنك في مجتمع وقد توفرت لك ألحاجات األساسية )حاجات 
البقاء/ الفسيولوجية( وحاجات األمان ولكنك منبوذ من المجتمع 
كما حصل للسامري في قصة نبي اهلل موسى عليه السالم ، نجد أن 
اهلل سبحانه وتعالى عذب السامري بأن منعه من إشباع حاجات الحب 
واإلنتماء وباقي مستوى الحاجات العليا مثل تقدير الذات وتحقيق 
الذات ) رغم أن حاجات البقاء واألمن مازالت لديه ( ، وبذلك نجد 
أن اهلل سبحانه وفر للسامري حاجات ألبقاء ) الفسيولوجية ( ومنع 
عنه الحاجات النفسية ) حاجات اإلكتفاء ( فهو حي ولكنه معذب 

بسبب عدم مقدرته على إشباع تلك اإلحتياجات .
إن إحتياجات الحب واإلنتماء تعتبر هامة للبشر ويسعى البشر 
إلى إشباعها ، فكل إنسان بحاجة إلى أن يشعر بحبه لآلخرين وبأن 
اآلخرين يحبونه كما يحب أن يشعر بأهميته لآلخرين سواء في 
البيت أو العمل أو الشارع أو العائلة أو المجتمع وهذا بدوره يعمل 

على تعزيز اإلنتماء .
ولمزيد من التوضيح يمكن اإلطالع على الجدول التالي:

ǦǱǠƩǟ )ȜȥǟǼȱǟ
(ȂȥǠƩǟȫɀȲȆȱǟ(ǬȝǟɀǤȱǟ )ǧǠȞǤȊƫǟ

 Ǣǵ ƂǙ ǦǱǠƩǟ
ȸɅȀǹɇǟ

 /  ǡǟȀǪȡɍǟ
ǥǼǵɀȱǠǣ ǿɀȞȊȱǟ

 )  ǧǠȩɎȝ  Ȱȶȝ
 ǧǠȆȅǘȵ Ž ǦɅɀȒȝ

( ȷȿǠȞǩ Û

 Û  ȨɅǼȍ  Û  Ȼ/ǯȿȁ
 Û  ǦȝǠƤ  Û  ǦȲɆǤȩ  Û  ǥȀȅǕ

ȸȕȿ Û ǢȞȉ  ǢƩǟ ƂǙ ǦǱǠƩǟ
ȸɅȀǹɇǟ ȰǤȩ ȸȵ

 /ǦȦȱɉǟ ƂǙ ǦǱǠƩǟ
 ǿǠȕǙ  Ž  ǒǠȶǪȹɋǟ
 Û  ǥȀȅǕ  )  ɄȝǠȶǪǱǟ

(ȸȕȿ Û ǦȲɆǤȩ

نجد أن هناك من البشر من يقفون عند تلبية إحتياجات البقاء 
يبالغون  قد  أخرى  ناحية  من  أنهم  نجد  كما  األمان  وإحتياجات 
يمنعهم  األعلى وهذا  المستويات  إلى  فيها وال يستطيعون تخطيها 
بذلك  ، ونجدهم  واإلنتماء  الحب  إشباع حاجات  إلى  اإلنتقال  من 
أنهم يعيشون  يشعرون بنوع من اإلغتراب والوحدة والعزلة رغم 

 ȜȆɅ  ȤɆȭ  ƾȵɀɅ  ȴȾȥǕ  Ɓ
 Û  ǦȞȥȀȱǠǣ  ǟɀȆƷ  ȷǕ  ȃǠȺȱǟ
 ȷǠȆȹɋǟ  ȴȽǠǹǕ  ǟȿǕǿ  ǠȵǟǽǙ

. ! ȴȾȵǠȵǕ ăɎɆȱǽ
 ɃǼȹǠȡ  ı  Ƙȶȩ  ǠȺǵɀɅ

 ēč ȋ ȤȺȝɎȱǟ ȯɀȅǿ
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الفصل الثالث : المبحوثين

بداخل مجتمعاتهم وينتمون إليها عرقيًا أو طبقيًا . ونقصد باإلغتراب 
هنا هو وجود إنسان في مجتمع مع عدم وجود عالقة إيجابية بينة 
وبين اآلخرين . فنجد في األرياف أحيانًا أناس ال يحبون أن يشاركوا 
اآلخرين أو يساهموا مع أفراد مجتمعهم في تنفيذ المبادرات الذاتية 
، كما قد يشعرون بأنهم مكروهون من المجتمع أو منبوذون عنه 
، وهذا هو مرض من أمراض العصر . قد يعود السبب في وجود 
الفرد مثلما يحدث مع ذوي اإلعاقات  المجتمع تجاه  اإلغتراب إلى 
وغيرهم من الفئات األولى بالرعاية ، كما يكون السبب أحيانًا قادم 
من األفراد أنفسهم تجاه مجتمعهم ، مثل من يحملون أفكارًا مناقضًة 

أو معاديًة ألفكار أو عادات أو أنظمة المجتمع .
إن إشباع احتياجات األمان مهم ألنه يساعد على ترابط المجتمع 
إن   . مشاكلهم  مواجهة  في  أفراده  وتعاون  تآلف  نضمن  وبالتالي 
عدم االهتمام بإشباع هذه االحتياجات سيؤدي إلى زيادة اإلغتراب في 

المجتمع وقد يؤدي ذلك إلى تفكك المجتمع .
إشباع  في  نشارك  أن  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  في  نستطيع 
المشاركة  مبدأ  تجسيد  خالل  من  واإلنتماء  الحب  احتياجات 
المجتمعية )سياسة معتمدة في الصندوق ( في جميع تدخالتنا مع 
المحلية بداية من تقييم الوضع في المجتمع وتحديد  المجتمعات 
مثل  اللجان  بتشكيل  ومرورًا   )  PRA دراسة   ( اإلحتياج  أولويات 
القرى  مجالس  أو  المجتمعية  التعاقدات  لجان  أو  المشاريع  لجان 
والتي تتولى تنظيم مشاركة المجتمع في باقي مراحل المشاريع 
المنفذة ) التصميم والتنفيذ والمتابعة والتقييم والصيانة ( أو باقي 
الذاتية  بجهوده  تنفيذها  في  المجتمع  يطمح  التي  الذاتية  األنشطة 

مثل إصالح الطرق أو ترميم البرك.
إن اهتمام الصندوق بجانب المشاركة المجتمعية وإشراك كل 
والنساء  الرجال  من  إعاقة  ذوي  أو  سليمين  سواء  المجتمع  أفراد 
مشاريعه  تنفيذ  في  واألعراق  الطبقات  كل  ومن  والكبار  الصغار 
التنموية سيكون له دور كبير في التغلب على األمراض المجتمعية 
التي  المجتمعية حتى تلك  القوى  ، وسيوظف كل  اإلغتراب  مثل 
األفراد  كل  إحساس  يضمن  وبذلك   . هامشية  المجتمع  يعتبرها 
بأهميتهم لبعضهم البعض ويعزز من إنتمائهم لمجتمعاتهم وبالتالي 

دفاعهم عنها وحفاظهم عليها .

4- حاجات التقدير ) تقدير الذات (
إضافة إلى الحب فنحن بحاجة إلى أن نحس بأننا مقدرون من 
قبل اآلخرين واحيانًا حتى من قبل أنفسنا ذاتها، ونحن نسعى إلى 
الحصول على التقدير بمشاركتنا في احترام قيم وعادات المجتمع 
أهداف  لتحقيق  المجتمع  قيادة  تولي  في  مشاركتنا  إلى  إضافة 
سامية يدعو إليها المجتمع ، وكل ذلك يمنحنا وبدون شك تقدير 

اآلخرين .

 ǟǽǙ¼ : -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ - ǿǽ ɀǣǕ ȯɀȪɅ
 :  ȀȦȮȱǟ  ȼȱ  ȯǠȩ  Û  ǼȲǣ  ƂǙ  ȀȪȦȱǟ  ǢȽǽ

. ¬ȬȞȵ ƆǾǹ
. ČČĎ ȋ Û ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱǟ ǃǟǼǤȝ
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الفصل الثالث : المبحوثين

إننا نسعى إلى الحصول على السمعة الحسنة والنجاح والوضع 
االجتماعي المرموق والشهرة والمجد من أجل الحصول على التقدير 
من قبل اآلخرين ، ولكننا نتطور إلى أن نصل إلى مستوى التقدير 

ألنفسنا ، أي الوصول إلى اإلحساس الداخلي بالقيمة الذاتية .
نالحظ في تدخالتنا التنموية أننا نهتم بهذا الجانب ، فمن خالل 
تنظيم المجتمع في كيانات مجتمعية مختلفة ) لجان ، جمعيات( 
نستطيع أن نكتشف قادة مجتمعيين جدد ومقبولين مجتمعيًا ويسعون 
إلشباع احتياج التقدير واالحترام من المجتمع ومن أنفسهم ، وبذلك 
يقدمون كل ما بإستطاعتهم من مجهود بدني وفكري وحتى مالي 

وذلك بشكل طوعي لسد هذا اإلحتياج .
مثل هؤالء الناس يستطيعون الوصول إلى مراكز القيادة للكيانات 
، وهم  والمباشرة  والنزيهة  الحرة  اإلنتخابات  بواسطة  المجتمعية 
 ، للتنمية  االجتماعي  الصندوق  مشاريع  قبل  من  بالرعاية  يولون 
فيتم رفع قدراتهم في معظم مجاالت اإلدارة ليتمكنوا من التخطيط 
والتنفيذ ومتابعة العمليات الحسابية بالشكل المطلوب، مثل هؤالء 
االستكشافية  الدراسات  خالل  من  مبكرًا  اكتشافهم  يمكن  القادة 
طوعية  وبصورة  يقومون  فهم   )  PRA  ( المستهدفة  للمناطق 
بمساندة فريق البحث في جمع وتحليل المعلومات ، فهم يمتازون 
بالتطلع لخدمة المجتمع بدون مقابل مادي ، ولكن بدافع البحث عن 

تقدير المجتمع وتقدير الذات .
يجب على الباحث/ه التركيز على مثل هؤالء سواًء من الرجال 
خدمة  في  المشاركة  في  اإلستمرار  على  وتشجيعهم   ، النساء  أو 
المجتمع. كما يجب عدم إغفال دور القادة المجتمعيين السابقين 
والذين هم بحاجة إلى أن نشعرهم بالتقدير واالحترام ) ككبار 
إذا  وبالذات   ) القبائل  ورؤساء/مشايخ  والرجال   النساء  من  السن 
إيجابيين  أن يكونوا مشاركين  إلى  التقدير سيدفعهم  كان ذلك 

في العمل التنموي .

5- حاجات حتقيق الذات ) االجناز (
هذه المرحلة تقع في أعلى هرم ماسلو ، وفيها يكون الشخص 
بحاجة إلى أن يحقق ذاته بعيدًا عن المكاسب الشخصية الضيقة أو 

البحث عن الشهرة الزائفة . 
وقدراته  إمكاناته  كل  يوظف  الشخص  نجد  المستوى  هذا  في 
هذا  في  فاألشخاص   ، اإلنساني  المجتمع  أجل خدمة  من  ومعارفه 
المستوى يسعون لتنمية معارفهم ويبحثون عن الفهم لكل األمور 
الواقعة في بيئتهم ، في هذا المستوى يحتاج األشخاص ألن يكونوا 
مبدعين ومبتكرين مع التزامهم بمبادئهم ومعتقداتهم واحترامهم 

لآلخرين المشتركين معهم في اإلنسانية . 
هذه المرحلة ال يصلها إال القلة من الناس وتتمثل بوضوح في 

 ȸȵ  ȃǠȺȱǟ  ǡȀȖȒɅ  ɍ¼
 ȴȾǝǟǿǓ ȸȵ ȸȮȱȿ Û ǒǠɆȉɉǟ

¬.ǠȾȺȝ
 ȣɀȆȲɆȥ)  ȃǿɀȪɆǣǕ

(ƆǠȹɀɅ
 ǒǠȭǾȱǟ Û ƆȿǼȶȆȱǟ ȴɆȽǟȀǣǙ ǼɆȆȱǟ.ǻ
  .  ȼǪɆȶȺǩȿ  ȼǩǠȪɆǤȖǩȿ  ȼȆȅǟ  -  ƆǟǼǱɀȱǟ

.ĐĐ ȋ
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الفصل الثالث : المبحوثين

بعض القادة والمفكرين والعلماء والحكماء .

لقد ذكرنا سابقًا المستويات الخمسة لهرم ماسلو  ، وهي مرتبة 
ترتيب منطقي من وجهة نظر عالم النفس إبراهام ماسلو  ولكن هذه 

النظرية تختلف نسبيًا عن النظريات التي سبقتها أو التي تلتها .
ذلك  مع  ولكنها   ، النظرية  هذه  على  االنتقادات  بعض  وتوجد 
تظل تلقي مزيدًا من اإليضاح على سلوك النفس اإلنسانية ودوافعها 

مقارنة بالنظريات السابقة .
كما تشاهد أن لعلم النفس ) سيكولوجي ( دور هام في عملنا 
مع الناس ، فما دمنا نعمل مع بشر فنحن بحاجة لوصف سلوكهم 
ثم تفسير هذا السلوك ، وال يمكننا تفسير سلوكهم إال من خالل 
معرفة الدوافع ) الحوافز( التي تحرك هذا السلوك من أجل تعديلها 

أو تغييرها أو استثمارها إلحداث  تنمية مستدامة .
النظرية تتحدث عن  أن هذه  .....وهو  استفسار  يثار هنا  ولكن 
الصندوق  الحال في  ، ونحن بطبيعة  الجماعة  الفرد وليس  سلوك 
االقتصادية  الكيانات  متعدد  مجتمع  مع  نتعامل  للتنمية  االجتماعي 
سليمين  ورجال  نساء  على  يحتوي  أن كل كيان  والقرابيه كما 
، وبالتالي  ، وبدون شك فإن لكل منهم إحتياجاتها  وذوي إعاقات 

كيف أعمل كباحث في ظل هذا التنوع من اإلحتياجات .
نعم يمكننا العمل مع كل هؤالء الناس ولكن تركيزنا يجب أن 
يكون مع اإلحتياجات الجماعية وليس الفردية ، لذلك نلجأ دائمًا 
إلى عقد اجتماعات عامة ومفتوحة يدعى إليها كل أفراد المجتمع 
نساًء ورجااًل عند تحديد أولويات اإلحتياج ، وسيكون المخرج هو 
احتياجات عامة يتفق عليها أغلب المشاركين ، أما لو كان االجتماع 
اإلحتياجات  فإن  المجتمع فقط  فئات معينة من  شبه فردي ويضم 
ستكون شبه فردية ، أو تعبر عن احتياج كيان محدد من المجتمع 
وليس عن كل المجتمع ، وسيكون نتيجة ذلك عدم اشتراك المجتمع 
في تنفيذ المشروع وعدم تبنيهم له وبالتالي لن يكتب لهذا المشروع 

اإلستمرار لمدة طويلة ، هذا إذا تم إنجازه أساسًا .
أم  مشبعات  أم  إحتياجات  هي  المجتمع  يطلبه  ما  هل  ولكن 

رغبات......؟ 
وإذا كانت مشبعات فهل هي مشبعات حقيقية أم وهمية ؟ 

المفاهيم  معرفة  في  فجوة  هناك  أن  تعرف  أنت  شك  بدون 
له  مجتمع  مع  تعمل  فأنت   ، المجتمع  وبين  بينك  والمصطلحات 
منظور غير منظورك كباحث ، في حين أنك تعتبر أن اإلحتياجات 
ليست مشبعات ، يقوم هو بالتعبير عن إحتياجاته على شكل مشبعات 

مباشرة أو رغبات .
فعندما يكون المجتمع بحاجة إلى األمان في مواجهة األمراض 
فإنه يعبر عن ذلك بإحتياجه إلى وحدة صحية ، وإذا كان بحاجة 

 ȷǕ  ȃǠȺȱǟ  ȴȚȞȵ  ǻǠȪǪȝǟ  ǿɀȶɆȅ  ȀȆȦɅ
 ɄǝǠȪȲǩ ȰȞȥ ǻǿ ɀȽ Ȥȕǟɀȝ ȸȵ ȴȾɅǼȱ Ǡȵ
 Ɣȱǟ  ɄȽ  ǦȲȪȱǟ  ȷǕ  ɍǙ  Û  ǫǟǼǵɉǟ  ȻǠƟ
 ȼɆȥ ȀȮȦɅ Ǡƞ ǻǼǶǪǩ ȤȕǟɀȞȱǟ ȷǕ ǨȭǿǻǕ
  ǫǟǼǵɉǟ Ǡŏ ȀȆȦɅ Ɣȱǟ ǦɆȦɆȮȱǠǣȿ ǻȀȦȱǟ

 . ǠȾȆȦȹ ǫǟǼǵɉǠǣ ȄɆȱȿ
 ȼȆȅǟ - ƆǟǼǱɀȱǟ ǒǠȭǾȱǟ Û ƆȿǼȶȆȱǟ ȴɆȽǟȀǣǙ ǼɆȆȱǟ.ǻ

.  čĐ ȋ  . ȼǪɆȶȺǩȿ ȼǩǠȪɆǤȖǩȿ
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الفصل الثالث : المبحوثين

يعبر عن ذلك  المياه نجده  البقاء مثل  إحتياجات  إحتياج من  إلى 
اإلحتياج بطلب بركة ماء ، وكما ترى فإن المركز الصحي وبركة 

الماء هي مشبعات وليست إحتياجات .
كما أنها قد تكون مشبعات زائفة أي ال تلبي الغرض منها ولكن 
المجتمع ذكرها بسبب معرفته أن الجهة التنموية تتدخل في بناء 
وحدات صحية أو برك ماء بينما المشبعات الحقيقية قد تكون القيام 
بتوعية صحية في القرية وتغطية المياه الراكدة ومنع التبرز في 
العراء ، هذا في جانب احتياجات األمان في الجانب الصحي ، بينما 
قد يكون توفير سقايات خاصة هو المشبع الحقيقي إلحتياج البقاء 
والخاص بالمياه مقارنة بالبرك العامة التي تكون بعيدة عن المنازل 

.
أهمية اإلنطالق من االحتياجات عند دراسة  لنا  مما سبق يتضح 
نفرق  أن  يجب  ، كما  المشبعات  من  اإلنطالق  عن  بداًل  المشاكل 
 ، ألم  تعبر عن  الحاجات  أن  نجد  فبينما   ، والرغبات  الحاجات  بين 
وتحتاج إلى مشبع لتجنب هذا األلم ، كإختيار سقايات خاصة لتوفير 
المياه الالزمة لحياة األسرة ، نجد أن الرغبات تستهدف التماس لذة 
وليس إزالة ألم ، كالرغبة في توفير مياه ممكننة وموصلة للبيوت 
إلستخدامها مثاًل لتعبئة بركة سباحة أو ري بستان ورود بجانب 

المنزل .
للدواء  إذًا قد نكون بحاجة لشيء وال نرغب فيه مثل إحتياجنا 
وال نرغب في تناوله بسبب مذاقه ، وقد نكون غير محتاجين لشيء 
معين ولكننا نرغب فيه مثل رغبتنا في تناول الحلوى بعد أن نكون 
قد أخذنا احتياجاتنا من الطعام . كما أن هناك مشبعات تسد احتياج 
ما  ، وهي  زائفة  احتياج ومشبعات  تسد أكثر من  واحد ومشبعات 

تطرقنا إليها في بداية هذا الموضوع.

 :ǧǠǤȡȀȱǟȿ ǧǠǱǠƩǟ ƙǣ ȧȀȦȱǟ
 ƁǕ  ȸȝ  ƎȞǩ  ǧǠǱǠƩǟ  ȷǕ  ǼƱ  ǠȶȺɆǣ  
 Ɓɉǟ  ǟǾȽ  ǢȺǲǪȱ  ȜǤȊȵ  ƂǙ  ǯǠǪƠȿ  Û
 ȻǠɆƫǟ ƘȥɀǪȱ ǦȍǠǹ ǧǠɅǠȪȅ ǿǠɆǪǹǚȭ Û
 ǧǠǤȡȀȱǟ ȷǕ ǼƱ Û ǥȀȅɉǟ ǥǠɆƩ ǦȵȁɎȱǟ
 Û ƁǕ ǦȱǟȁǙ ȄɆȱȿ ǥǾȱ ȃǠȶǪȱǟ ȣǼȾǪȆǩ

. ȼȱ ȀȞȩ ɍ ǧǠǤȡȀȱǟ ȀǞǣ
. ččĐ  ȋ  ǬɅǼƩǟ ǦȞǪȵ Û ǻȿȿǟǼȱ ǟ ǃǟǼǤȝ

تتكون بنية الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة ، أي أن الفرد 
ذكرًا أو أنثى يتعلم ما يعيشه :

حين يعيش اإلنتقاد         يتعلم اإلدانة
حين يعيش العداء          يتعلم المقاتلة

حين يعيش الخوف          يتعلم القلق
حين يعيش األمن            يتعلم الثقة بنفسة وبمن حوله 

حين يعيش التقبل           يتعلم الحب 
حين يعيش المساواه         يتعلم العدالة 
حين يعيش الثناء            يتعلم التقدير 

حين يعيش الصداقة         يتعلم حب عالمه  

 . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)ǿǼȺƨǟ Ž ȤȉǠȮȱǟ (čċċđ )ɃȀȮȉ ȸɅƘȉȿ ǦȱǟȂȡ ɀǣǟ ǒǠȦɆȽ : ǿǼȎƫǟ
Đ ȋ . ȷǠȶȝ Û ǦɆǣȀȞȱǟ ȯȿǼȲȱ ɄȶɆȲȩɋǟ ǢǪȮƫǟ Û  ǥǕȀȶȲȱ ɄǝǠƴɋǟ ǥǼǶǪƫǟ ȴȵɉǟ ȧȿǼȺȍ
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الفصل الثالث : المبحوثين

المنسيون في التنمية :

هل سمعتم عن التنمية الظالمة ...!
إنها موجودة ... وقد نمارسها أحيانًا ، ولكن عن دون قصد ... أو 

عن قصد ، وقد يكون بدافع من عادات وتقاليد أو قيم معينة .
عندما نبني مدرسة ، ويصعب وصول ذوي اإلعاقات إليها ؛ فإننا 

نكون قد مارسنا التنمية الظالمة .
عندما نبني مدرسة للفتيات ، ونكون قد وضعناها في وسط سوق 
، فإننا بذلك نكون قد منعنا جزءًا كبيرًا من الفتيات من الوصول 
إليها ... ) بسبب خوف اولياء األمور على بناتهم ( وبذلك نكون قد 

مارسنا التنمية الظالمة .
الكبار  ، وال نراعي فيها سهولة وصول  عندما نشيد بركة ماء 
أو تكون وسط  إلى مياهها، كأن تكون درجاتها متباعدة  والصغار 
سوق ، فإننا بذلك نكون قد مارسنا التنمية الظالمة . فبسبب ذلك 
التصميم أو ذلك المكان،  سندفع األطفال والنساء إلى ترك تلك 

البركة  ، و جلب المياه من برك بعيدة .
هامة  مكونات  تناسينا  أو  نسينا  أننا  السابقة  األمثلة  في  نالحظ 
في المجتمع . فنحن نتذكر السليمين وقد ننسى ذوي اإلعاقات ، 
ونغفل  الرجال  نتذكر   ، أخرى  فئات  وننسى  معينة  فئات  نتذكر 
المجتمع وننسى  ، الننا نتذكر نصف  النساء . واألخير هو أهمها 

النصف اآلخر .
فيها  ننسى  التي  التنمية  تلك   ، الظالمة  التنمية  نمارس  إننا 
الكثيرون ، عن دون قصد ، أو عن قصد ، وبدوافع عديدة . فقد تكون 
تلك الدوافع عادات ، وتقاليد ، أو أعراف وقوانين . ولكن ذلك ليس 
مبررًا ألن ننسى كل هؤالء الناس ، ألنهم جزءًا من وطننا ، ولهم 

حق المواطنة الكاملة .
، فأوالئك  إننا لسنا مضطرين للذهاب بعيدًا في ضرب األمثلة 
الناس هم جزٌء من مدينتي أو قريتي أو قبيلتي ، بل هم جزٌء من 
أقاربي وأسرتي . لذلك من الظلم أن ننساهم عند تخطيط مشاريعنا 

، أو في أي مرحلة من مراحل تنفيذ تلك المشاريع .
قد نقول أننا لم ولن ننسى تلك الفئات ، ولكن الواقع يقول غير 
ذلك ، فهناك فئات معينة من المجتمع لم تتمكن حتى اآلن من أن 
تستفيد من خدمات التعليم  المتوفرة . ومن العجيب أن نعتقد من 
وجهة نظرنا أنهم ال يرغبون في التعلم ... بل نذهب أكثر من ذلك 
، إذ نعتقد أنهم ال يريدون أن يتنظفوا ... أو يتداووا ... أو يسكنوا 

في مساكن آمنه ... ياللعجب  !!.
لم  نحن  إننا  أم   ، األشياء  تلك  يريدون  ال  الناس  أوالئك  هل 
التي كلفهم بها   ) أدوارهم )أعمالهم  ، ونفهم  نستطع أن نفهمهم 
األدوار  تلك  من  تنبع  التي  احتياجاتهم  نفهم  لم  بل   . المجتمع 

 ɂ ĆȆĆȝ  ĆȯǠĆȩ  ĆȸĆɅ ĊǼĆȵ  ǒǠĆȪĊȲĈǩ  Ćȼ ƋǱĆɀĆǩ  Ǡ ƋȶĆȱ Ćȿ
 ǀččǁ  ĈȰɆĈǤ ƋȆȱǟ ǒǟ Ćɀ Ćȅ ɄĈȺĆɅ ĈǼ ĊȾĆɅ ȷĆǕ ɄƍǣĆǿ

 Ćȸƍȵ ăǦƋȵćǕ ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ĆǼ ĆǱĆȿ ĆȸĆɅ ĊǼĆȵ ǒǠĆȵ ĆǻĆǿĆȿ Ǡ ƋȶĆȱ Ćȿ 
 ĈȸĊɆĆǩǕ ĆȀĊȵǟ ćȴĈȾĈȹȿćǻ ȸĈȵ ĆǼ ĆǱĆȿĆȿ ĆȷɀćȪ ĊȆĆɅ ĈȃǠƋȺȱǟ
 ɄĈȪ ĊȆĆȹ ɍ ǠĆǪĆȱǠĆȩ Ǡ Ćȶ ćȮćǤ ĊȖ Ćǹ ǠĆȵ ĆȯǠĆȩ ĈȷǟĆǻȿ ćǾĆǩ
 ĄƘĈǤ Ćȭ  ĄǸĊɆ Ćȉ  ǠĆȹɀćǣĆǕ Ćȿ  ǒǠ ĆȝƍȀȱǟ  Ćǿ ĈǼ ĊȎćɅ  ɂƋǪ Ćǵ
 ƍȰ ƍȚȱǟ ɂĆȱĈǙ ɂƋȱ ĆɀĆǩ Ƌȴćǭ Ǡ ĆȶćȾĆȱ ɂĆȪ ĆȆĆȥ ǀčĎǁ
 ĄƘĈȪĆȥ ąȀĊɆ Ćǹ ĊȸĈȵ ƋɄĆȱĈǙ ĆǨĊȱĆȂȹĆǕ Ǡ ĆȶĈȱ ɄƍȹĈǙ ƍǡĆǿ ĆȯǠĆȪĆȥ
 ɂĆȲ Ćȝ  Ʉ ĈȊ ĊȶĆǩ  Ǡ ĆȶćȽǟ ĆǼ ĊǵĈǙ  ćȼĊǩĆǒǠ ĆǲĆȥ  ǀčďǁ
 ĆȬĆɅĈȂ ĊǲĆɆĈȱ Ćȫɀćȝ ĊǼĆɅ ɄĈǣĆǕ ƋȷĈǙ ĊǨĆȱǠĆȩ ǒǠĆɆ ĊǶĈǪ Ċȅǟ
 ĈȼĊɆĆȲ Ćȝ ƋȌĆȩĆȿ ćȻĆǒǠ ĆǱ Ǡ ƋȶĆȲĆȥ ǠĆȺĆȱ ĆǨĊɆĆȪ Ćȅ ǠĆȵ ĆȀ ĊǱĆǕ
 Ĉȳ ĊɀĆȪĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆǧĊɀ ĆǲĆȹ ĊȤ ĆǺĆǩ ɍ ĆȯǠĆȩ ĆȌ ĆȎĆȪĊȱǟ
 ĈǨĆǣĆǕ ǠĆɅ Ǡ ĆȶćȽǟ ĆǼ ĊǵĈǙ ĊǨĆȱǠĆȩ ǀčĐǁ ĆƙĈȶĈȱǠ ƋȚȱǟ
 ƌɃĈɀĆȪĊȱǟ  ĆǧĊȀ ĆǱĊǖĆǪ Ċȅǟ  ĈȸĆȵ  ĆȀĊɆ Ćǹ  ƋȷĈǙ  ćȻ ĊȀ ĈǱĊǖĆǪ Ċȅǟ

 ǀčđǁ ćƙĈȵĆɉǟ
ȌȎȪȱǟ ǥǿɀȅ
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الفصل الثالث : المبحوثين

المفروضة عليهم . 
مشاريعنا  في  المفقودة  الحلقة  هم  والمنسيات  المنسيون  هؤالء 
. وإذا كنا نريد أن تكون مشاريعنا عادلة ؛ فيجب أن ال ننساهم . 
والنسيان هنا ليس عدم تذكرهم ، ولكنه عدم إتباع التخطيط الذي 
يتحسس ألدوارهم )أعمالهم ( . تلك األدوار التي كلفوا بها من قبل 
المجتمع . كما أننا ال نتحسس إلحتياجاتهم النابعة من تلك األدوار  

، أو حتى للعالقات الموجودة بينهم وبين باقي مكونات المجتمع .
ال  هامدًا  لتصبح جسدًا   ، روحها  تفقد  تنميتنا  أن  نجد  سبق  مما 
التنمية روحها ونظارتها  العدالة هي من يبعث في  حراك فيه . إن 

وجمالها .
لكي نتمكن من أن نجعل تنميتنا عادلة ؛ يجب أن نهتم عند التخطيط 
والتنفيذ والتقييم بما يسمى »بالنوع االجتماعي« . هذا المفهوم الذي 
يشير إلى أهمية التحسس لكل مكونات المجتمع : صغارًا وكبارًا ، 
نساًء ورجااًل ، ومن جميع الفئات والكيانات . بحيث نفهم احتياجاتهم 

، ونحاول إشباعها  ، من خالل مشاريعنا المنفذة في بيئتهم  .
 في الفقرات التالية سنستعرض مفهوم النوع االجتماعي وسنتطرق 
للتحليل المراعي للنوع ، كما سنتكلم قلياًل عن التخطيط المراعي 

للنوع االجتماعي أيضًا .

النوع االجتماعي :
لقد دارت حول هذا المفهوم العديد من اإلشكاليات . وذلك نتيجة 

ألن كل جهة تحاول أن تصبغ عليه ثقافتها.
 ، االجتماعية  العلوم  يتبع  اكاديمي  مفهوم  هو  المفهوم  هذا  إن 
وسنستخدمة في هذا الدليل من هذا المنطلق . مستبعدين التفسيرات 
المختلفة المتأثرة بالثقافات المتعددة . فنحن غير ملزمين بها ، إذ 
والديني  والتاريخي  واالجتماعي  الثقافي  موروثنا  أيضًا  لدينا  نحن 

العادل ، والمهتم بكل فئات المجتمع على أختالف إتجاهاتها .
لكي نتعرف بعمق على مفهوم النوع االجتماعي ، قم بالتدقيق في 

الشكلين ) ... ، ... ( التاليين .
تالحظ من الشكل األول )...( أن تقسيم األعمال تم على أساس 
الجنس من وجهة نظر مجتمع معين . حيث تكلف النساء بأداء أعمال 
معينة ، لكونهن إناث ، بينما يكلف الرجال بأداء أعمال أخرى ، لكونهم 
ذكور . هذا التقسيم في العمل يسمى »بتنميط األدوار« . ويقوم كل 
فرد في المجتمع بأداء األدوار المناطة به وهو ينتظر من المجتمع أن 
يقدره على ذلك . كما يتجنب كل من الرجال والنساء تبادل األدوار 

، لخوفهم من تقييمهم سلبًا من قبل المجتمع .
في الحقيقة هناك أدوار ال يمكن تبادلها بين الرجال النساء ، وهي 
األدوار ذات المنشأ الجنسي ، مثل الحمل والرضاعة الطبيعية ) عند 
اإلناث ( ، ووظيفة التكاثر في الزواج ) عند الذكور ( وذلك لسبب 

 Ž ɄȾǪȺǩ ǦɆȶȺǪȱǟ Ž ǦɅǼɆȲȪǪȱǟ ǰȽǠȺƫǟ ȷǙ
 ƙȆȺƨǟ ƙǣ ȂɆɆȶǪȱǟ ȂɅȂȞǪǣ ȷǠɆǵɉǟ ȐȞǣ
 ǒǠȆȺȱǟȿ ȯǠǱȀȲȱ ǠȾȞȥǠȺȵ ȳǼȪǩ ɍ ǠŒɉ Û

 . . ǒǟɀȅ Ǽǵ ɂȲȝ
 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

 ĐČȋ .     ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ( ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)

 ȨȲȞǪɅ ǠȶɆȥ ƙȆȺƨǟ ƙǣ ȻǟȿǠȆƫǟ ȷǠȶȑ
 ǾǹǕ ǦɆȹǠȮȵǚǣȿ ȴɆȲȞǪȱǟ ȋȀȥ ƘȥɀǪǣ ăɎǮȵ
 ȌɆȲȪǩ  Ž  ƾȵǠȽ  ƿǿȿǻ  ǢȞȲɅ  ǧǟǿǟȀȪȱǟ
 ǻǟȀȥǕ ȜɆƤ ȸȮƢ ǥǟȿǠȆƫǟ ȷǕ Ȭȱǽ Û ȀȪȦȱǟ
 .  ȴȾȞȶǪƭ ǦɆȶȺǩ Ž ǦƵǠȆƫǟ Ž ȜȶǪǲƫǟ

 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

 ĎĎ ȋ .    ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)
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الفصل الثالث : المبحوثين

ǒǠƫǟ ǢȲǱ

ǻɍȿɉǟ ȳǠȞȕǟ

 ȰȶƩǟ

ǦɆȞɆǤȖȱǟ ǦȝǠȑȀȱǟ

 ǢȖƩǟ ǢȲǱ

ȳǠȞȖȱǟ ɄȾȕ

 ǡɀǤƩǟ ȸǶȕ
ǦɅȿǼɆȱǟ ǦȺǶȖƫǠǣ

 ȜɆǣȿ ǯǠǱǼȱǟ ǦɆǣȀǩ
 ȐɆǤȱǟ

ǻɍȿɉǟ ȤɆȚȺǩ

ȣɎȝɉǟ ǢȲǱ

ǨɆǤȱǟ ȤɆȚȺǩ

 ǧɎȦǵ ǿɀȒǵ
 ȃǟȀȝɉǟ

ǧǟǿǠɆȆȱǟ ǥǻǠɆȩ

ǦȕȀȊȱǟ Ž ȰȶȞȱǟ

 ǒǠȺǤȱǟ

ǢȍǠȺȵ ƃɀǩ
ǦɆȅǠɆȅ 

 ǧǟǿǠɆȆȱǟ ǳɎȍǟ

ȯɀȪƩǟ Ǧȝǟǿȁ

 ǡɀǤƩǟ ȸǶȕ
ɄȮɆȹǠȮɆƫǟ ȷɀǵǠȖȱǠǣ

 ȇɀɆƨǟ Ž ǡǿǠƮ

ȯɀȪƩǟ ǦȅǟȀǵ

ǧɍȿǠȪƫǟ Ž ȰȶȞȱǟ

 ȀǭǠȮǪȱǟ ǦȦɆșȿ ǒǟǻǟ
ǯǟȿȂȱǟ Ž

 ǥǿǠǲȺȱǟ

ǒǠƫǟ ǢȲǱ

ǻɍȿɉǟ ȳǠȞȕǟ

 ȰȶƩǟ

 ȰȶƩǟ
( ǫǠȹǙ)

ǦɆȞɆǤȖȱǟ ǦȝǠȑȀȱǟ ǦɆȞɆǤȖȱǟ ǦȝǠȑȀȱǟ
(ǫǠȹǙ)

 ǢȖƩǟ ǢȲǱ

ȳǠȞȖȱǟ ɄȾȕ

 ǡɀǤƩǟ ȸǶȕ
ǦɅȿǼɆȱǟ ǦȺǶȖƫǠǣ

 ȜɆǣȿ ǯǠǱǼȱǟ ǦɆǣȀǩ
 ȐɆǤȱǟ

ǻɍȿɉǟ ȤɆȚȺǩ

ȣɎȝɉǟ ǢȲǱ

ǨɆǤȱǟ ȤɆȚȺǩ

 ǧɎȦǵ ǿɀȒǵ
 ȃǟȀȝɉǟ

ǧǟǿǠɆȆȱǟ ǥǻǠɆȩ

ǦȕȀȊȱǟ Ž ȰȶȞȱǟ

 ǒǠȺǤȱǟ

ǢȍǠȺȵ ƃɀǩ
ǦɆȅǠɆȅ 

 ǧǟǿǠɆȆȱǟ ǳɎȍǟ

ȯɀȪƩǟ Ǧȝǟǿȁ

 ǡɀǤƩǟ ȸǶȕ
ɄȮɆȹǠȮɆƫǟ ȷɀǵǠȖȱǠǣ

 ȇɀɆƨǟ Ž ǡǿǠƮ

ȯɀȪƩǟ ǦȅǟȀǵ

ǧɍȿǠȪƫǟ Ž ȰȶȞȱǟ

 ȀǭǠȮǪȱǟ ǦȦɆșȿ ǒǟǻǟ
ǯǟȿȂȱǟ Ž

 ȀǭǠȮǪȱǟ ǦȦɆșȿ ǒǟǻǟ
(ǿɀȭǽ) ǯǟȿȂȱǟ Ž

 ǥǿǠǲȺȱǟ

ǿǟȿǻɉǟ ȰȵǠȮǩ

ɄȝǠȶǪǱǙ ǖȊȺȵ ǧǟǽ ǿǟȿǻǕ
 ȷǠȵȂȱǠǣ ȀǭǖǪǩ ɄȽȿ Û ǒǠȆȺȱǟȿ ȯǠǱȀȲȱ ǴȲȎǩ

(ǧǠȥǠȪǮȱǟ ) ȷǠȮƫǟȿ
¬ɄȝǠȶǪǱǟ țɀȹ¼

ɄȝǠȶǪǱǙ ǖȊȺȵ ǧǟǽ ǿǟȿǻǕ
 ȷǠȵȂȱǠǣ ȀǭǖǪǩ ɄȽȿ ÛǒǠȆȺȱǟȿ ȯǠǱȀȲȱ ǴȲȎǩ

(ǧǠȥǠȪǮȱǟ ) ȷǠȮƫǟȿ
¬ɄȝǠȶǪǱǟ țɀȹ¼

ɄȞɆǤȕ ɄȆȺǱ ǖȊȺȵ ǧǟǽ ǿǟȿǻǕ
  ǫǠȹǙ ȿǕ ǿɀȭǽ Û ƙȞȵ ȄȺƨ ɍǙ ǴȲȎǩ ɍ

ǠȺȞȵ ǨȪȲǹ ǠŒɉ
¬ɃɀɆǵ/ɄǱɀȱɀɆǣ țɀȹ¼

شكل )16( تقسيم األدوار ) العمل ( بين الرجال والنساء في منطقة معينة بحسب الثقافة المحلية 
)تنميط األدوار ( ، ويعتقد أنه يعود لألختالف في الجنس ، بينما جزٌء كبير منها ال يعود لإلختالف 

في الجنس ، بل يعود لإلختالف في الثقافات ) عادات وتقاليد (.

الثقافات )  للتغير بحسب اختالف  القابل  االجتماعي  النوع  بين  التفريق  شكل )17( 
األماكن(  أو مع الزمن ، وبين النوع البيولوجي غير القابل للتغير ألنه خلق معنا  .
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الجسمانية  تركيبتنا  من  جزء  وهي   ، معنا  خلقت  فهي   ... وجيه 
التي فطرنا اهلل عليها . مثل هذه األدوار ال يمكن تغييرها أو تبادلها 
بالنوع  نسميها  لذلك   ، واألنوثه  الذكوره  بين  تميز  التي  وهي 

البيولوجي)الحيوي( .
من ناحية أخرى نجد أن هناك الكثير من األدوار المناطه بالرجال 
بينما يمكن أن تقوم بها النساء ، والعكس أيضًا ، فهناك أدوار مناطه 
المنزلية  واألعمال  الطعام  فطهي   . تنفيذها  للرجال  يمكن  بالنساء 
األخرى لم تخلق مع النساء ، بل هي من مهام األسرة ككل ، رجااًل 
ونساًء . لذلك نستخدم مفهوم »النوع االجتماعي« لتوضيح ذلك 
االختالف في األدوار الناتج عن االختالف في الثقافات وليس الناتج 
البيولوجي ( ) أنظر للشكل رقم  عن االختالف في الجنس )النوع 

. )17
أعتقد أنه بامكاننا اآلن أن نعرف مصطلحي »النوع االجتماعي« 

و »النوع البيولوجي« وكذلك »األدوار« .
النوع االجتماعي:

والعالقات  وااللتزامات(  والواجبات   ، )الحقوق  األدوار  »اختالف 
والمسئوليات والصور ومكانة المرأة والرجل ، والتي يتم تحديدها 
اجتماعيًا وثقافيًا عبر التطور التاريخي لمجتمع ما ، وكلها قابلة 

للتغيير« )1(.
النوع البيولوجي ) الجنس(:

 ، واألنثى  الذكر  بين  ما  الطبيعية  البيولوجية  الفروق  »يمثل 
وهي فروق تولد مع اإلنسان وال يمكن تغييرها ، ووجدت من أجل 

أداء وظيفة معينة« )2( .
جدول)15( مقارنة بين النوع االجتماعي والنوع البيولوجي

النوع البيولوجي ) الجنس (ألنوع االجتماعي 

يتحدد بعد الوالدة حيث :يحددة المجتمع حيث :

• يتم بنائه اجتماعيًا من خالل 
التنشئة االجتماعية.

• يتم تغييرة مع الوقت .
• يختلف من مجتمع إلى آخر.
• يتأثر بالمعايير واالتجاهات 
االجتماعية والقيم والعادات.

• يمكن تغييره وتعديله .

• يبين االختالفات البيولوجية 
للرجل ) األخصاب ( ، وللمرأة 
) الحمل والوالدة واإلرضاع( .

• يتحدد بيولوجيًا ) حيويًا(.
• يتميز بالدوام منذ ميالد الفرد 

حتى مماته .
• ال يمكن تغييره .

المصدر : هيفاء ابو غزالة وشيرين شكري، الكاشف في الجندر)النوع االجتماعي( 
والتنمية - حقيبة مرجعية . . ص 11

حقيبة النوع اإلجتماعي ، التغيير لتحقيق التنمية المستدامة ،   ، ص  1
حقيبة   - والتنمية  االجتماعي(  الجندر)النوع  في  الكاشف  وشيرين شكري،  غزالة  ابو  هيفاء   2

مرجعية .  ص 11 . 

 Ʉȑǿ  ǦȊǝǠȝ  ǥǼɆȆȱǟ  Ǩȱǖȅ
y  ǃǟ  ȯɀȅǿ  ȷǠȭ  Ǡȵ  ǠȾȺȝ  ǃǟ
 ǟăȀȊǣ  ȷǠȭ  :ǨȱǠȩ  ÝȼǪɆǣ  Ž  ȰȶȞɅ
 ȼǩǠȉ ǢȲƷȿ ȼǣɀǭ ȔɆƸ ÛȀȊǤȱǟ ȸȵ

 .ȼȆȦȹ ȳǼƸȿ
ǼƥǕ ȳǠȵɋǟ Ȼǟȿǿ

 y ƑȺȱǟ ȷǠȭ Ǡȵ ǦȊǝǠȝ ǨȲǞȅȿ
 ǦȺȾȵ Ž ȷǠȭ :ǨȱǠȩ ÝȼǪɆǣ Ž ȜȺȎɅ

 .ȼȲȽǕ
ɃǿǠǺǤȱǟ Ȼǟȿǿ

 ȯǟȁǠȵ  ɄȝǠȶǪǱɍǟ  țɀȺȱǟ  ȘȦȱ  ȷǙ
 ȐȞǤȱǟ ȸȚɅ ǽǙ . ȳɀȾȦȵ Ƙȡ ȿǕ ƾȒȵǠȡ
 ǥǿǠȉɌȱ  ɁȀǹǕ  ǦȪɅȀȕ  ɂȲȝ  ɃɀǪƷ  ȼȹǕ
 ȼǤȹǟɀǱ  ȐȞǣ  ȿǕ  ɄǱɀȱɀɆǤȱǟ  ȄȺƨǟ  ƂǙ
 ȰǶɆȱ  Ȁǹɇǟ  ȐȞǤȱǟ  ȼȵǼǺǪȆɅȿ  .
 ȰǝǠȆƫǟ  ȯǠƭ  Ž  ¬ǥǕȀȵǙ¼  ǦȶȲȭ  ȰƮ
 ɍǙ Û ǧǟǾȱǠǣ ɄȽ ǠȾȎơ Ɣȱǟ ȜɅǿǠȊƫǟȿ
 ǠȶŒǕ ǽǙ . ǴɆǶȍ Ƙȡ ƙȲɅȿǖǪȱǟ Ɏȭ ȷǕ
 ȰǱȀȱǟ¼  ǠƵ  ƙɆȅǠȅǕ  ȸɅȀȎȺȝ  ȷɎȶȾɅ

 . ¬ȜȶǪǲƫǟȿ
 țɀȺȱǟ  ǦǤɆȪǵ  Û  ǥǕȀȶȲȱ  ɄǝǠƴɋǟ  ǥǼǶǪƫǟ  ȴȵɉǟ  ȧȿǼȺȍ

 ď ȋ .    ɄȝǠȶǪǱɍǟ
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الفصل الثالث : المبحوثين

األدوار االجتماعية :
من أين تنشأ األدوار )األعمال/الوظائف( ؟

 ، المفاهيم مسبقًا  لبعض  السؤال سنتطرق  اإلجابة عن هذا  قبل 
حيث سنوضح معنى المركز وكذلك أسباب التمييز في األعمال ، 

ثم نوضح بعدها مفهوم األدوار وأنواعها.
المركز :

لكل منا مركز معين في مجتمعه ، وفي معظم األحيان أكثر 
من مركز ، فأنت مثاًل مركزك أنك باحث ، كما أن لك مراكز 
أخرى ، فقد تكون رب أسرة ، وفي نفس الوقت إبنًا وكذلك زوجًا 

، وربما مهندسًا أو محاميًا .
المراكز السابقة تجعلك تتحمل عدة أدوار ، فكونك أبًا سيناط 
أدوار  تأدية  عليك  يحتم  إبنًا  ، وكونك  األبوة  أدوار  تأدية  بك 

البنوة ... وهكذا .
أدائك لتلك  المجتمع سيقيمك على أساس حسن  بالطبع فإن 
األدوار . فعندما تؤدي أدوارك بشكل كامل ستحظى عندها بالتقدير 
واالحترام ، كما أنك ستقابل باالنتقاد عندما تقصر في أدي دور 
الوقت  نفس  وفي   . )واجبات/التزامات(  المراكز  تلك  أدوار  من 
أدائك  لحسن  أومعنويًا  ماديًا  مقاباًل  المجتمع  من  ستطلب  فإنك 

لتلك األدوار) حقوق( .
إذًا كل مركز من هذه المراكز يحتم عليك تأدية أدوار معينة 
،كما يمنحك حقوقًا معينة . وبذلك نالحظ أنه من المراكز تنشأ 

األدوار . 

المركز :
هو وضع الفرد ومكانته في التنظيم االجتماعي مثل مركز 
وهو   . /العاملة   العامل   ، الطبيب/الطبيبة   ، المعلم/المعلمة 
ما يستقر عليه الفرد في حياته االجتماعية سواًء كان قصدًا 
أو إختيارًا . كما تشاهد تلك المراكز التي تقوم على أحد 

األسس التالية ) السن ، الجنس ، أو المهنة (.
المصدر :هيفاء ابو غزالة وشيرين شكري، الكاشف في الجندر)النوع االجتماعي( 

والتنمية - حقيبة مرجعية . . ص 17

ولكن هل نحن من نملك تحديد المراكز التي نريدها وبالتالي 
األدوار التي نرغب في تأديتها ؟...

في الحقيقة إننا ال نملك كامل الحرية لتحديد ذلك األختيار ، 
ألننا نتعرض للتمييز في كثير من األحيان . قد يكون التمييز على 
أسس علمية ومنطقية ، وقد يكون مبني على أسس غير علمية ، كما 
أنه قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي . من التمييز غير العلمي وغير 
اإليجابي هو التمييز على أساس الجنس واللون والعنصر والشكل .

 ȣǻǟȀȶȭ ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ¼ ǿǠɆǪǹǙ Ź
 ǒǟƎǹ țǠȶǪǱǙ ȯɎǹ ȸȵ Û ǿǼȺƨǟ ǦȶȲȮȱ
 ǥǕȀƫǟ  ȂȭȀȵ  Ž  Û  ČĔĔĐ  ȳǠȝ  ȄȹɀǪǣ

 . ǫɀǶǤȱǟȿ ǢɅǿǼǪȲȱ ǦɆǣȀȞȱǟ
 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

 ē ȋ . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)

 ȴȲȞǪȲȱ ǻǟǼȞǪȅǟ ȸȵ ȼȱ Ǡƞ ȷǠȆȹɋǟ ȷǙ
 ȸȵ ȯɀǶǪȱǟȿ ɀȶȺȱǟ ɂȲȝ ȼǩǿǼȪǣ ȂɆȶǪɅ Û
 ɄȝǠȶǪǱǙ ȸǝǠȭ ƂǙ ǦɆǱɀȱɀɆǣ ǥǼǵȿ ǻȀƭ
 ǰȒȺȱǟ ǦɆȲȶȝ ȯɎǹ ȸȵ Ȭȱǽȿ ȀȒǶǪȵ

 .  ȴȲȞǪȱǟȿ
 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

 Čč ȋ . . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)
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الفصل الثالث : المبحوثين

التمييز : 
هو المعاملة غير العادلة ألشخاص ينتمون إلى فئة معينة 
بناًء على إعتقادات غير علمية . وتتجسد هذه  المجتمع  من 
وإدراك  وإحساس  تفكير  خالل  من  العادلة  غير  المعاملة 

الشخص المتحيز للفئة أو ألحد أفرادها.
المصدر :دليل التغيير لتحقيق التنمية المستدامة - صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 

للمرأة ) اليونيفيم (  ، ص 26 .

 إعتقد أن بامكاننا اآلن أن نتحدث عن األدوار بكل يسر :
الدور هو » مجموعة الوظائف العملية التي يتطلبها المركز ، 
فهو نوع من السلوك المرتقب والقيم المتصلة بذلك اإلنسان الفرد 
الذي يحتل المركز في تلك الجماعة . فالدور هو مجموعة من 
الحقوق والواجبات المتعلقة بالمركز . وهو السلوك المتوقع من 

قبل األفراد كما وصفه وحدده لهم النسق الثقافي في المجتمع .)1(

ولكن ما أهمية دراسة األدوار ؟
بأن  لنا  يسمح  المجتمع  في  المتعددة  الفئات  ألدوار  دراستنا  إن 
نخطط ونصمم مشاريع تخدم كل تلك الفئات . فاختالف األفراد 
في أدوارهم يؤدي إلى اإلختالف في احتياجاتهم . فنالحظ عند عملنا 
باحتياجات  النساء مقارنة  الميدان وجود اختالف في أحتياجات  في 
الرجال . ففي الوقت الذي يطلب فيه الرجال مشروع طريق ؛ نجد 

أن النساء يطلبن تقريب مصدر الماء .
السبب في اختالف االحتياجات السابقة يعود الختالف أدوار كل 
من فئة الرجال وفئة النساء . فطلب الرجال للطريق يعود لدورهم 
في نقل المحاصيل إلى األسواق وبيعها وكذلك جلب المواد الغذائية 
الماء  الماء لكون عملية جلب  النساء احتجن لتقريب مصدر  .بينما 
من صميم ادوارهن في هذا المجتمع ) قد ال ينطبق على مجتمعات 

اخرى ( .
إذًا اإلختالف في األدوار يؤدي إلى اختالف في اإلحتياجات ، وهذا 
والمهمشين  اإلعاقات  ذوي  فئات  مثل  األخرى  الفئات  على  ينسحب 

والشباب ...  .
يكونوا أكثر  أن  التنمويين  على  الالزم  أن من  مما سبق  يتضح 
تحسسًا لإلختالفات في أدوار كل الفئات التي يخدمها المشروع . 
حيث يتم على ضوء تلك المعرفة تصميم مشاريع تلبي اإلحتياجات 
المختلفة لتلك الفئات . فمن غير المنطقي أن نصمم وننفذ مشاريع 
تكون متحيزة لفئات معينة ، وتستثني فئات أخرى كان يجب خدمتها 
. كما أنه من غير المنطقي أن تتسبب مشاريعنا في تخفيف األعباء 
) األدوار ( على فئات معينة ؛ بينما تضيف أعباًء جديدة )ادوار ( على 
هيفاء ابو غزالة وشيرين شكري، الكاشف في الجندر والتنمية - حقيبة مرجعية . ص 18  1

 ǿǟȿǻɉǟ  ȴɆȆȪǩ  ɂȲȝ  ȣȀȞǪȱǟ  ǼȝǠȆɅ
 ȜȶǪƭ  ɃǕ  Ž  ǒǠȆȺȱǟȿ  ȯǠǱȀȱǟ  ƙǣ
 Ȱȭ ǠƬǾǤɅ Ɣȱǟ ǻɀȾƨǟ ȴɆɆȪǩȿ ǿǠȾșɋ
 ǦɆƵǕȿ  ȜȶǪǲƫǟȿ  ǥȀȅɉǟ  Ȱǹǟǻ  ǠȶȾȺȵ
 ǦɆȶȺǪȱǟ  ǰȵǟȀǣ  ǳǠƱɋ  ǦǤȆȺȱǠǣ  Ȭȱǽ

. ǦȵǟǼǪȆƫǟ
 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

čĎ ȋ . . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)

 ǦɅɀǣȀǩ ǦɆȲȶȝ ɄȽ¼ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦǞȊȺǪȱǟ
 ǦȲȝǠȦǪȵ ǦɆȝǠȶǪǱǟ ǦɆȆȦȹ ȄȅǕ ɂȲȝ ȳɀȪǩ
 ȯɎǹ ǦɅǿɀȞȉ ɍȿ ǦɅǿɀȞȉ ǥǿɀȎǣ ȴǪǩ
 ǦɆȲȶȝ  ɄȾȥ  Û  ¬ȷǠȆȹɋǟ  ǥǠɆǵ  ȰǵǟȀȵ

: ȸȶȒǪǩ ǠŒɉ ǦɅɀǣȀǩ
. ǿǠǤȮȱǟ ȼǣ ȳɀȪɅ ƾȶɆȲȞǩ • 

 . ǿǠȢȎȱǟ ǦǤȆǪȮɅ ƾȶȲȞǩȿ • 
 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

 Čď ȋ . . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)
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الفصل الثالث : المبحوثين

: ɄȆȺƨǟ ȔɆȶȺǪȱǟ
 ǠƴǙȿ  ȰȮȊȱǟ  ǼɆȲȪǩ  ǻȀƭ  ƗȞǪɅ  ɍ¼
  ȌȶȪǪȱǟ  ȰȶǪȊɅȿ  Û  ȌȶȪǪȱǟ  ȬȱǾȭ
 ɄȝǠȶǪǱɍǟ  ȫɀȲȆȱǟ  ȓǠƴǕ  ǡǠȆǪȭǙ
 ȼǩǠȽǠƟǟȿ  ȻȀȝǠȊȵȿ  ȄȺƨǠǣ  ǦȍǠƪǟ

.  ȼȶɆȩȿ
 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

Čď ȋ . . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)

فئات أخرى ... وإال كانت تنميتنا ظالمة !... .

مما سبق يتضح أهمية عمل التالي:
إجراء تحليل متعمق لمعرفة أدوار فئات المجتمع والعالقات  1 .

القائمة بينها .
دراسة احتياجات تلك الفئات ) والتي تتغير بتغير األدوار(. 2 .

ومن ثم وضع خطط ) استراتجيات( لمشاريع تلبي احتياجات  3 .
الفئات ... لنصل في األخير إلى مشاريع مفيدة تحل  تلك 

مشاكل المجتمع المستهدف ... ال أن تسبب لها خلل !.
لذلك سنتطرق للنقاط الثالث السابقة بشكل أوسع بهدف تمكين 
الباحثين من جمع وتحليل بيانات حساسة للنوع االجتماعي ) أدوار ، 
عالقات ، إحتياجات( من المجتمعات المستهدفة ، ليتمكن المخططون 
والمصممون والمنفذدون من وضع استراتيجيات ) خطط ( مناسبة 

تساعدهم على جعل مشاريعهم تخدم فئات المجتمع بشكل عادل .

1 - حتليل األدوار والعالقات :
لقد تم تقسيم األدوار التي يقوم بها المجتمع إلى ثالث فئات : 
أدوار إنجابية ) اسرية ( وأدوار إنتاجية ، وأدوار اجتماعية/سياسية 

 .
أ- األدوار اإلنجابية ) األسرية( :

هي األدوار التي تهدف إلى رعاية وصيانة العنصر البشري .فقيام 
األم برعاية أبناءها بتنظيفهم وتغذيتهم وتعليمهم يعتبر من األدوار 
اإلنجابية . كما أن قيامها بجلب الماء وزراعة حديقة المنزل بغرض 
توفير الخضار لألسرة ، أو حتى تربية النحل لتوفير العسل كدواء 

اطار )8( مفهوم النوع االجتماعي :
»هو عملية دراسة العالقات المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع 

، والتي تسمى بعالقات النوع االجتماعي«.
ويركز هذا المفهوم على عوامل ثالثة رئيسية هي :

معرفة وتحليل اختالفات العالقات بين النوعين .
تحديد أسباب وأشكال عدم التوازن في العالقة بين النوعين ومحاولة 

إيجاد طرق لمعالجة األختالل .
تعديل وتطوير العالقات بين النوعين حتى يتم توفير العدالة والمساواه 
بين النوعين ، ليس فقط بين الرجل والمرأة ، ولكن بين أفراد المجتمع 

جميعًا .
المصدر :حقيبة النوع االجتماعي ، الوحدة األولى ص 2 .

 Gender ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ
 ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ  ǦȩɎȞȱǟ  ǻǼƷ  ɀȽȿ
 ǻǼƷ ƙǵ Ž Û ǥǕȀƫǟȿ ȰǱȀȱǟ ƙǣ
 ǠȶȾȺɆǣ ǦɆǱɀȱɀɆǤȱǟ ǧǠȩȿȀȦȱǟ ȄȺƨǟ
 ȂȭȀɅ ɍ ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ ȷǕ ɃǕ .
 ɂȲȝ  ƊȰȭ  ǥǕȀƫǟ  ȿǕ  ȰǱȀȱǟ  ɂȲȝ
 ǠȶȾȺɆǣ ǦȩɎȞȱǟ ɂȲȝ ȯǼɅ Ȱǣ Û ǥǼǵ
 ǦȩɎȞȱǟ  ȻǾȽ  ǻǼƠ  Ɣȱǟ  ȰȵǟɀȞȱǟȿ
 ǧǠȩɎȞȱǟ¼  ǦǞȥ  ȸȶȑ ǯǿǼȺǩ  Ɣȱǟ

.¬ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ
. ČċČ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل الثالث : المبحوثين

للعائلة ؛ كلها تعتبر أدوار إنجابية . ألن هدفها رعاية وصيانة القوة 
البشرية. 

رغم أهمية الدور السابق إال أنه ال يقدر بالشكل المطلوب إجتماعيًا 
واقتصاديًا . وهذا الدور يتحمل مسئوليته في الغالب فئة النساء .

ب  - األدوار اإلنتاجية :
هي األدوار التي يحصل منها الفرد علىعائد مادي . فصناعة الفخار 
أو سالل الفاكهة أو تقطيع وجلب احجار البناء وكذلك جمع وبيع 
األحطاب وتربية وبيع األغنام ... تعتبر كلها أدوار إنتاجية . فمثل 

تلك األدوار تعود بمردود إقتصادي على القائمين بها .
األدوار اإلنتاجية في الغالب يقوم بها الرجال . بينما تعمل نسبة 
بسيطة من النساء في هذا الدور ... ورغم أنهن يقمن بنفس اإلعمال 
بسبب  تمييز   ( بالرجال  مقارنة  أقل  أجر  على  يحصلن  أنهن  إال  ؛ 

الجنس( .

ج - الدور االجتماعي/السياسي
، ولكن  الحصول على مردود مالي مباشر  يتم  الدور ال  في هذا 

المردود هنا اجتماعي يتمثل في التقدير والمكانة .
يتمثل دور الرجال في هذا الدور في مشاركتهم في اإلنتخابات 
الدينية  المناسبات  وحضور  واللجان  والمنظمات  المجالس  وتشكيل 
مناسبات  حضور  في  هنا  النساء  دور  يقتصر  بينما   . واالجتماعية 
األعراس والمآتم أو المشاركة في األعمال الطوعية التي تعود بالنفع 

على عائلتها أو قريتها .
من العرض السابق لألدورا ، نالحظ أن الرجال يتحملون مسئوليات 
على  العبئ  يزداد  بينما   ، اإلجتماعية/السياسية  و  اإلنتاجية  األدوار 

النساء ، ألنهن يقمن بكل األدوار الثالثة .
كما نالحظ أن الدور اإلنجابي يحمل النساء مسئوليات تؤثر على 
أدائهن في باقي األدوار . فنجد أن الزواج المبكر للفتيات يشغلهن عن 
مواصلة تعليمهن ، وهذا يؤثر الحقًا على وضعهن االجتماعي ومن ثم 

اإلقتصادي .
فئات  أدوار  معرفة  نحاول  أن  علينا  إن  لنقول  اخرى  مرة  نعود 
المجتمع من أجل أن نستطيع ابتكار حلول تعمل على احداث توازن 
أعباء  الفئات  أو على األقل ال نظيف على تلك   ، االدوار  بين تلك 

أخرى هم في غنى عنها .

 ƁǠȞȱǟ Žȿ ǦɆȶȺǪȱǟ ǰȵǟȀǣ ǟɀȖȖƯ ȯǟȁ ɍ
 ȸȵ  ǥǕȀƫǟ  ƂǙ  ȷȿȀȚȺɅ  ǧǟǾȱǠǣ  ŸȀȞȱǟ
 ȜȶǪǲƫǟ  Ž  ɃǼɆȲȪǪȱǟ  ǠȾȞȑȿ  ȨȲȖȺȵ
 Û  ȔȪȥ  ŸǠƱɋǟ  ǠȽǿȿǻ  ƃǠǪȱǠǣȿ  Û
 ɁȀǹɉǟ ǦǤǱǠǪȹɋǟ ǠȽǿǟȿǻǕ ȷɀȲȽǠǲǪɅȿ
 ȻǾȽ Ƀǻǘǩȿ . ǠȾǱǿǠǹȿ ǥȀȅɉǟ Ȱǹǟǻ
 ǰȵǟȀǣȿ  ȔȖǹ  Ȃǲȝ  ƂǙ  ƂǙ  ǦɅǗȀȱǟ
 ǥǕȀƫǟ  ǧǠǱǠɆǪǵǟ  ǦɆǤȲǩ  ɂȲȝ  ǦɆȶȺǪȱǟ
 Û  ǥǻǼȞǪƫǟ  ǠȽǿǟȿǻǕ  ȯǠƵǙȿ  Û  ǦȝɀȺǪƫǟ
 Ž  ȜɅǿǠȊƫǟ  ȸȵ  ƘǮȮȱǟ  ȰȊȥ  ƃǠǪȱǠǣȿ

. . ǥɀǱȀƫǟ ȣǟǼȽɉǟ ȨɆȪƠ
 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

 ĎĒ ȋ . . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ)

 Social  ɄȝǠȶǪǱǟ  ǰȵǻ
 Integration

 ƂǙ  ȣǼő  ǧǠȅǠɆȅȿ  ǰȵǟȀǣ
 ǦȦɆȞȒȱǟ  ǧǠǞȦȱǟ  ȓǟȀƳǟ  ȰɆȾȆǩ
 ǠȾǪȲȵǠȞȵȿ  Û  ȜȶǪǲƫǟ  Ž ǦȊȶȾƫǟȿ
 ȻǻǟȀȥǕ  Ȝȵ  ǥǟȿǠȆƫǟ  ȳǼȩ  ɂȲȝ

. ȼȺɆȹǟɀȪȱ ƾȪǤȕ ȼǩǠȶɆȚȺǩȿ

. Ččč ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل الثالث : المبحوثين

كيف يمكن لنا تحليل أدوار الفئات المتنوعة في المجتمع ؟ 
هناك عدة طرق لتحليل تلك األدوار . من أهمها أستخدام األدوات 

التالية :
أ. الروتين اليومي ) األنشظة المنفذة  خالل اليوم (

ب. التحليل الموسمي ) األنشطة المنفذه خالل أشهر السنة(
وهما يفيدان في معرفة األعمال المتنوعة التي يقوم بها األفراد 
األعمال   تلك  عن  المسئولون  األشخاص  هم  ومن   ، المجتمع  في 
)من يعمل ماذا؟ ( ، إضافة إلى معرفة متى يتم تنفيذ تلك األعمال 
توضح  مجتمعة  المعلومات  هذه  وطبعًا   . النجازها  الالزم  والوقت 

اطار )9( دعوة للتساوي أم للتكامل ) بين الرجل والمرأة (:
مهما بلغ التحمس بين )الذكر واألنثى ( ) الرجل والمرأة( إال 
أنه ينبغي علينا أن نقف على طبيعة هذه المساواة . فالمساواة في كل 
األحوال ليست مطلقة ، خاصة إننا نعلم إن كل من الذكر واألنثى 
له خصائصة البيولوجية التي تميزه عن اآلخر ، كما أن قدرات البشر 
متباينة أحيانًا حتى بين الجنس الواحد . واالختالفات الجنسية ينبغي 
أن تصبح مجااًل  ، ال  التنمية  البشر جميعًا وصالح  أن توظف لصالح 
للفرقة والتمييز ومن ثم فإننا عندما ندعو إلى المساواة إنما نقول :

نعم للتساوي في القيمة اإلنسانية.
نعم للتساوي في الكرامة .

التعليم  وأهمها  اإلنسانية  والحقوق  الفرص  في  للتساوي  نعم 
والمشاركة الحياتية .

ال للتشابه والتجانس والتماثل المطلق في نوع الجنس .
ال لتعالي جنس على اآلخر.

نعم لتغيير االختالفات الناجمة عن النوع االجتماعي أو الفهم غير 
الواعي الدوار النوع االجتماعي .

نعم للتكامل في األدوار بين الرجال والنساء . 
الحياة  في  مفيد  له  مكمل  لآلخر  مهم  والمرأة  الرجل  من  فكل 
اإلنسانية ، وبالتالي فهما متساويان في األهمية مكمالن بعضهما البعض 
األهمية  وتقترن   . المشترك  والعمل  بالتعاون  ولكن  بالتبعية  ال   ،
باألفعال اإلنسانية وبما يقدمه كل واحد منهما ) الرجل والمرأة ( من 

إسهامات في الحياة وخدمة لألمة البشرية .
المادة   ، حمد  علي  ود.نورية  أحمد  مشهور  أ.فاطمة   : المصدر 

التدريبية حول قضايا النوع االجتماعي والتنمية ، ص 17

 ǼȺȝ  ȀȮǤƫǟ  ǯǟȿȂȱǟ  ǡǠǤȅǕ
:ǫǠȹɋǟ

 ȀȪȦȱǟ • 
. ȜȶǪǲƫǟ ȴɆȽǠȦȵ • 

 ǻǟȀȥǕ  ǻǼȝ  ȴǺȒǩ • 
.ǥȀȅɉǟ

 ȰǮȵ  ɁȀǹǟ  ǧǟǿǠǤǪȝǟ • 
 ǨȺǤȱǟ  ȯǠƤ ɂȲȝ ȻǼɆȭǠǩ

.ǠȾǪǝǟȀǣȿ
 ȸȝ  ȀȮǤƫǟ  ǯǟȿȂȱǟ  ǡǠǤȅǕ

:ǿɀȭǾȱǟ
 ǨɆǤȲȱ ǦȲȵǠȝ ɃǼɅǟ Ƙȥɀǩ • 
 ǦȱɀǱȀȱǟ  ȜǣǠȕ  ɄȦȒǩ • 

. ȌǺȊȱǟ ɂȲȝ
 ƎǪȞǩ  ǡɀȞȊȱǟ  ȐȞǣ • 
 ȃǠȪǩ  ǦǣǠȾƫǟȿ  ǥȿȂȞȱǟ
 ȬȱǾȱ  ȯǠǱȀȱǟ  ǻǼȞǣ
 ǰɅȿȂǩ  ȐȞǤȱǟ  ȰǲȞǪɅ
 ǡǠƱǙ  ȣǼŏ  ȴȾǝǠȺǣǕ

. ǿɀȭǾȱǟ
 ȰȵǠȝ  ȷɀȮǩ  ǦǱȿȂȱǟ • 
 ȸǣɋǟ  Ƙȥɀǩ  Ȱȵǟɀȝ  ȸȵ

.ǿǾǤƫǟ
.ȷǠǪȲȦȱǟ ȸȵ ǒǠȺǣɉǟ ɄȶƷ • 
 ȴǪȮǪȱǟȿ ȣɀƪǟȿ ǦɅȀȆȱǟ • 
 ǦɆȆȺƨǟ  ǦȱǖȆƫǟ  ȯɀǵ
 ȜȥǼɅ  ŸȀȞȱǟ  ȜȶǪǲƫǟ  Ž
 ƂǙ  ǡǠǤȊȱǟ  ȸȵ  ƘǮȮȱǟ

.ȀȮǤƫǟ ǯǟȿȂȱǟ
. ČĐ ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ               
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الفصل الثالث : المبحوثين

لنا مقدار الجهد الذي يتم بذله من خالل أفراد المجتمع ، فمعرفة 
الوقت الذي تبذله الفتاه لجلب الماء والمسافة التي تقطعها ، يبين لنا 
الجهد الكبير الذي تعانيه ، والذي يؤثر الحقًا على صحتها وتعليمها 
... طبعًا الحل ليس منعهن من جلب الماء ، أو إجبار الرجال على 
القيام بهذا الدور ... ألن هدفنا ليس تبادل األدوار بل تكامل األدوار 
، وتخفيف األعباء على فئات المجتمع  ، إن  التنمية العادلة في هذه 
الحالة هي أن ننفذ للمجتمع مشروعًا يعمل على تقريب مصادر المياه 

إلى المنازل ، وعندها ستجد الفتيات متسعًا من الوقت للتعلم.
ج. الوصول والتحكم 

هذه األداة توضح لنا درجة استفادة أفراد المجتمع ) وصول ( من 
الخدمات والموارد والمنافع والفرص ، ومدى قدرة أولئك األفراد 

على إتخاذ القرارات في كيفية األستفادة ) التحكم ( .
فعلى سبيل المثال ، نالحظ في بعض المجتمعات المحلية أن كل 
الصحية   للخدمات  الوصول  على  القدرة  لديه  والرجل  المرأة  من 
والتعليمية ) وصول = القدرة على استخدام الموارد والخدمات(. 
زيارة  يمكن  متى  يحدد  أن  يستطيع  من  هم  وحدهم  الرجال  لكن 
المركز الصحي ، وما هي الوسائل الصحية ) تنظيم النسل/صحة 
 = تحكم   ( منها  االستفادة  أو   ، استخدامها  يمكن  التي   ) انجابية 
القدرة على اتخاذ القرارات في كيفية االستخدام ( . كما نالحظ 
التعليم  يستمروا في مراحل  أن  يستطيعون  الرجال  أن  التعليم  في 
المتعاقبة ، بينما ذلك ال ينطبق على النساء . إذ أن الرجال هم من 
يملك القرار في كيفية إستخدام الموارد والخدمات والفرص ... 

طبعًا هذا ليس دائمًا! .
إن معرفتنا لقدرة الفئات على الوصول والتحكم ؛ يدفعنا لتحليل 
الفئات  لتلك  السماح  في   ) )تحكم  القرار  أصحاب  إمتناع  أسباب 
)وصول ( باالستفادة من الخدمات والموارد ، وبالتالي العمل على 

حل تلك األشكاليات من خالل إزالة تلك المسببات .
التعليم قد  بناتهم من مواصلة  األباء بمنع  أن تحكم  فمثاًل نجد 
في  معلمات  إما عدم وجود   : بسبب  عليهن  ناتج عن خوفهم  يكون 
أو   ، الطالبات  مع  الطالب  الختالط  رفضهم  بسبب  أو   ، المدرسة 
لعادات وتقاليد تجعل التعلم من أدوار الذكور فقط . الحل في مثل 
هذه الحالة هو أن نزيل أسباب ذلك الرفض . وقد يكون الحل إما 
توفير مدرسات  للطالبات ، أو بناء مدرسة او فصول مستقلة خاصة 
بالفتيات ، أو توعية اآلباء عندما يكون رفضهم بسبب وجود عادات 

وتقاليد معينة تمنع تعلم الفتيات.
بالطبع فإننا نهدف أخيرًا من أن نجعل كل أفراد المجتمع يملكون 
 ، والفرص  والخدمات  الموارد  في  والتحكم  الوصول  على  القدرة 
السماوية  الشرائع  لهم  تكفلها  التي  حقوقهم  كل  من  واالستفادة 

والمواطنة المتساوية .

/ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ ǧǠǱǠɆǪǵǟ
 Û ƙȆȺƨǟ ȸȵ ȰȮȱ ǦȍǠƪǟ ǧǠǱǠƩǟ ɄȽ
 ǿǟȿǻɉǟ Ž ǧǠȩȿȀȦȱǟ ǦɆǲǪȹ ǼȱɀǪǩ Ɣȱǟȿ

.ƙȆȺƨǟ ȸȵ Ȱȭ Ǡŏ ȳɀȪɅ Ɣȱǟ
 țɀȺȱǟ)ǿǼȺƨǟ Ž ȤȉǠȮȱǟ ÛɃȀȮȉ ȸɅƘȉȿ ǦȱǟȂȡ ɀǣǟ ǒǠȦɆȽ

čď ȋ . . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ   (ɄȝǠȶǪǱɍǟ
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الفصل الثالث : المبحوثين

2 - حتليل اإلحتياجات :
األدوار  في  اإلختالف  إن   ، سابقًا  ذكرنا  كما 
يتبعة اختالف في اإلحتياجات . فكون المرأة تقوم 
منها  معينة  احتياجات  لها  فإن  ؛  الماء  جلب  بدور 
تقريب مصدر الماء . كما أن كون المرأة تقوم 
بدور تغذية األسرة ؛ فهي بحاجة إلى تقنيات الطهي 
من  وغيرها  غاز  واسطوانة  طاحون  توفير  مثل 

مستلزمات الطهي .
باالحتياجات  نسميها  االحتياجات  تلك  مثل 
النساء  على  يخفف  لألسرة  فتوفيرها   ، العملية 

الجهد الواقع عليهن .
وبدون شك فإن المرأة تطمح بأن يكون لها قدرة 
أكبر على ممارسة حقوقها الشرعية والقانونية في 
تملك األراضي والعقارات والتصرف بها متى شاءت 
األخرى  والمدنية  الشرعية  حقوقها  إلى  إضافة   ،
)الزواج ، الطالق ، الورث ( . مثل هذه االحتياجات 
نسميها باالحتياجات االستراتيجية ، وهي احتياجات 
يصعب تحقيقها بشكل سريع ، وقد تكون مرفوضة 

من المجتمع على المدى القريب . 
كل  ننفذ  أن  التنموية  مشاريعنا  في  نطمح 
االحتياجات العملية التي تحتاجها الفئات المتعددة 
للمجتمع ، وبالذات تلك االحتياجات العملية التي 
تساعد على تحقيق االحتياجات االستراتيجية ) توفير 
والتوعية   ، عملي  إحتياج  توفير  يعتبر  المدرسة 
الناتجة عن المدرسة تمكن الفئات المتعددة ومنها 
النساء من الحصول على حقوقهن الحقًا - إحتياجات 

استراتيجية ( .
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جدول )16( مقارنة بين احتياجات النوع االجتماعي العملية واالستراتيجية.

االحتياجات االستراتيجيةاالحتياجات العملية 

هي االحتياجات التي يتطلبها األفراد لتسهيل قيامهم 
بأدوارهم التقليدية

هي االحتياجات التي يتطلبها األفراد لتحسين 
وضعهم ومكانتهم في المجتمع 

• ال تتطلب تغييرًا في األدوار التقليدية ، وتتمشى مع 
عادات المجتمع وتقاليده .

• تحتاج المرأة إلى الحصول على الموارد ) مثل المسكن 
والغذاء والمياه ( ألداء دورها كأم والعناية بأسرتها .

• يسهل تعريفها ألنها تمثل االحتياجات األساسية واألولية 
للغالبية العظمى من الناس .

• توفير هذه االحتياجات يمكن األفراد من السيطرة على 
ظروف معيشتهم والعمل على تغييرها .

• تتعلق بالعالقات بين األفراد والجماعات وتستهدف 
تقليص الفجوة بين الجنسين في الحصول والسيطرة 

على الموارد .
• تعترف بأهمية االحتياجات األساسية وتتجاوزها للعمل 

على تغيير الظروف التي تعيق من إشباعها .
• يصعب تعريفها ألنها غير مباشرة كما يصعب االتفاق 

عليها .

تلبية االحتياجات االستراتيجيةتلبية االحتياجات العملية 
• قصيرة المدى ومباشرة وتحقيقها يتسم بالوقتية أو 

االستدامة .
• متفق عليها من طرف جميع أفراد األسرة والحكومات 

والمنظمات األهلية وحتى البشرية إذ تخص بقائها .
• ال يعارضها أحد ألنها تتطابق مع ما هو طبيعي .

• طويلة المدى وتتطلب تخطيطًا إستراتيجيًا .
• غير متفق عليها وتخضع للظروف واألفراد والجماعات 

الذين يحددونها وكذلك األولويات التي تتضمنها .
• يوجد تخوف منها لتعارضها مع ثقافة المجتمع وتقاليد 

المجتمع وهي قد تهدد كيان األسرة والمجتمع .

معالجة االحتياجات االستراتيجيةمعالجة االحتياجات العملية 
• توفير دخل المرأة عن طريق قروض صغيرة لتنفيذ 

مشاريع تقليدية .
• تخفيف عبء العمل عن المرأة بتزويدها بمضخة مياه 

في مكان قريب ، أو مطاحن قمح أو أفران منزلية 
بسيطة توفر لها الوقود .

• تحسين الصحة عن طريق توفير الخدمات .
• الرعاية األولية ، خدمات تنظيم األسرة ، التثقيف 

الصحي وتوفير المياه النقية .
• توفير فرص التعليم االبتدائي .

• ضمان الحصول على وسائل اإلنتاج ، وملكية األرض ، 
والمسكن ورأس المال ، والقروض .

• توفير ظروف تسمح للمرأة باالختيار الحر في مجال 
الصحة اإلنجابية .

• توفير فرص عمل متساوية للنساء والرجال وتوفير 
التدريب والتأهيل الالزم كي يسمح للمرأة بالحصول 
على الوظائف في قطاع العمل المنظم وإتاحة الفرص 
للترقي الوظيفي والوصول إلى مراكز صنع القرار .

• تشجيع حصول المرأة على كل أنواع المعرفة بما في 
ذلك التكنولوجيا الصناعية وخدمات اإلرشاد الزراعي ، 

والمعرفة بحقوقها القانونية .
• سن وتنفيذ القوانين التي تضمن المساواة والعدالة 

للمرأة .
• تشجيع مساهمة المرأة في الحياة السياسية .

• تشجيع عمل المرأة في الجمعيات األهلية خاصة المعنية 
بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا .

: المصادر

Caroline Moser . Gender Planning . Development and Theory . 1993 

Rani Parker & Others . Gender Relations Analysis . A Guide for Trainers . Westport Connecticut . Save the 
Children 1995 .

čĐ ȋ . . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ) ǿǼȺƨǟ Ž ȤȉǠȮȱǟ ÛɃȀȮȉ ȸɅƘȉȿ ǦȱǟȂȡ ɀǣǟ ǒǠȦɆȽ نقاًل عن
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3 - وضع اسرتاتيجيات لردم الفجوة يف النوع 
إن التنمية الحساسة للنوع تهدف إلى مساعدة الفئات المتعددة 
في المجتمع على مساعدة أنفسهم ، واالنتقال بهم من أوضاع سيئة 

إلى أوضاع أحسن . 
عندما نتحدث عن كل فئات المجتمع نقصد بهم النساء والرجال ، 
الصغار والكبار ، السليمين وذوي اإلعاقات ، والفئات األولى بالرعاية 
األخرى مثل المهمشين وغيرهم ... بكلمة موجزة ، إننا نحاول أن 

نهتم بكل المجتمع ، النهم بحاجة للتنمية ، ويستحقونها .

مثل هذه التنمية تحتم على التنمويين وضع خطط واستراتيجيات 
تسعى إلى ردم الفجوة النوعية ) مثاًل الفجوة النوعية في التعليم 
مقارنة  بالتعليم  الملتحقات  للفتيات  المنخفضة  النسبة  في  تظهر 
بالطالب ( . مثل تلك الخطط يجب أن تكون مبنية على تحليل 
سليم ألدوار واحتياجات كل الفئات ، بحيث تسعى هذه االستراتيجية 
إلى األرتقاء بفئات المجتمع المتعددة إلى مستويات أعلى . والسعي 
لهم  كفلتها  التي  حقوقهم  كافة  على  للحصول  تمكينهم  إلى 
إنسانيتهم . إن عملنا هذا يدفع الكل للمشاركة في التنمية ورعايتها 
وبالتالي الحفاظ عليها ... لنصل إلى هدفنا المنشود ، وهو التنمية 

المستدامة.

ȄȺƨǟ ȄɆȱ țɀȺȱǟ
Ȕȥ ǥǕȀƫǟ ȄɆȱ țɀȺȱǟ

 ȜȶǪǲƫǟȿ ȰǱȀȱǟȿ ǥǕȀƫǟ ɀȽ țɀȺȱǟ
 țɀȺȱǟ  ǦǤɆȪǵ  Û  ǥǕȀȶȲȱ  ɄǝǠƴɋǟ  ǥǼǶǪƫǟ  ȴȵɉǟ  ȧȿǼȺȍ

. Ē ȋ .    Ƃȿɉǟ ǥǼǵɀȱǟ - ɄȝǠȶǪǱɍǟ

النوع االجتماعي في  المبني على  المنظور  إن تضمين  اطار )10( 
البرامج والسياسات التنموية يعني:

التنمية  في  فعالين  شركاء  والرجال  النساء  كل  بأن  اإلقرار 
االجتماعية واالقتصادية ، ودعم مشاركتهم في بلورة وتطوير سياسات 

وبرامج التنمية .
التأكيد على ضرورة أن يكون صوت النساء مسموعًا فيما يتعلق 

بالتعرف بانفسهن على احتياجاتهن وأولوياتهن المختلفة .
التنبية لظاهرة عدم المساواة ) في أدوار النوع االجتماعي ( بين 
الذكرية  والمواقف  والرؤية  الدور  دراسة  وإعادة   ، والرجل  المرأة 

فيما يتعلق بالشئون وذلك من أجل العمل على تغييرها .
إشراك الرجل في إحداث التغيير في المواقف والممارسات وإزالة 

التمييز لصالح الرجال فيما يتعلق ببرامج وسياسات التنمية .
يؤكد على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الرجال والنساء  
من  واالستفادة  الموارد  على  والسيطرة  الفرص  في  المشاركة  في 

ذلك . 
 ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ (ɄȝǠȶǪǱɍǟ țɀȺȱǟ) ǿǼȺƨǟ Ž ȤȉǠȮȱǟ ÛɃȀȮȉ ȸɅƘȉȿ ǦȱǟȂȡ ɀǣǟ ǒǠȦɆȽ : المصدر

ĎĎ ȋ . .

 ǧǠȵǼƪǟ ƘȥɀǪȱ ǥǠȺȩ ǻȀƭ ǦɆȶȺǪȱǟ ǨȆɆȱ
 ǦȭǿǠȊƫǟ ƾȒɅǕ ǢȲȖǪǩ ɄȽ Ȱǣ ǦǤȅǠȺƫǟ

.  ȜȶǪǲƫǟ ǒǠȒȝǕ ȜɆȶƨ ǦɆǣǠƶɋǟ
 ǿǼȺƨǟ  Ž  ȤȉǠȮȱǟ  ÛɃȀȮȉ  ȸɅƘȉȿ  ǦȱǟȂȡ  ɀǣǟ  ǒǠȦɆȽ

 ď ȋ . . ǦɆȞǱȀȵ ǦǤɆȪǵ - ǦɆȶȺǪȱǟȿ
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استراتيجيات النوع االجتماعي للتدخل)1(:
 هي مجموعة من األنشطة والتكتيكات الهادفة إلى إعطاء مساحة 
المؤسسية  االجتماعية  االقتصادية  المعوقات  على  للتغلب  للمناورة 
والبيئية التي تعيق تنفيذ التدخالت والمشاريع التنموية الهادفة إلى 
تخفيف العبء الواقع على عاتق النساء عند محاولة التوازن بين األدوار 
وأيضَا عند محاولة تحسين قدرة النساء للوصول وعمل القرارات في 

الموارد والخدمات وتحسين مكانتهن في األسرة والمجتمع.
بشكل مبدئي فإن استراتيجية النوع االجتماعي لها مرحلتين:

والمتطلبات  المشاكل  تحديد  مرحلة  هي  األولى  المرحلة   1 .
واألهداف الناتجة من عملية التحليل/ التشخيص ومن مشاركة 
يمكن  والتي  ونساًء  رجااًل  المستهدفة  المجتمعات  واستشارة 
استخدامها لتحديد مجاالت هامة للتدخالت مثل امكانية تحقيق 

االحتياجات العملية لتحقيق االحتياجات االستراتيجية.
. 2 المرحلة الثانية هي تحديد المعوقات االقتصادية، االجتماعية، 
استغالل  وكيفية  االستراتيجية  هذه  تعيق  التي  المؤسسية 

الفرص المتاحة للتغلب على هذه المعوقات. 
لمزيد من اإليضاح يمكن استعراض المثال التوضيحي التالي:

المشاكل  أولويات  تحديد  عملية  تنفيذ  وعند  )س(  منطقة  في 
للنوع  الحساس  بالمشاركة  السريع  التقييم  بواسطة  واالحتياجات 
االجتماعي اتضح أن نسبة األمية مرتفعة بين الرجال وبشكل أشد بين 
النساء لعدم توفر مدارس في هذه المنطقة كما وضحت ذلك خارطة 
الموارد والخدمات. أداة هارفارد األولى )تحليل األنشطة( وضحت أن 
جلب المياه يتم من قبل النساء والفتيات من مناطق بعيدة مرتان في 
اليوم صباحًا وبعد الظهر وتستغرق عملية جلب المياه 4-5 ساعات. 
أداة هارفارد الثالثة )تحليل المعوقات والفرص( ومخرجات إشراك 
واستشارة الرجال والنساء في جلسات النقاش الجماعية أوضحتا أن 
االختالط في الصفوف المتقدمة وعدم توفر مدرسات من أهم معوقات 
تعليم الفتيات. من جانب أخر أوضحت أداة هارفارد الثالثة )معوقات 
وفرص( والخارطة االجتماعية والمقابالت الجماعية للنساء أن بعض 
األسر التي عادت من الغربة يوجد فيها فتيات حصلن على الشهادة 
للغربة  الرجال  عودة  بسبب  مترئسات ألسرهن  وغالبيتهن  الثانوية 
في دول الجوار وبالتالي لديهن القدرة على عمل قرارات في العمل 
كمدرسات أو كممرضات وقد أبدين االستعداد لذلك. الفرص في 
أن  العرضي(  )المقطع  الترانزكت  البيئي أوضحت خارطة  الجانب 
المنطقة تقع في منطقة جبلية شديدة االنحدار بحيث تشكل مواقع 
نموذجية لحصاد مياه األمطار وفي أسفل الجبل وعلى بعد 5كم يقع 
الوادي األعظم الذي يتميز بوجود مصادر لمياه العيون ومياه جوفية 

وسطحية مرتفعة.
األولوية الثانية كما وضحها التدرج التفضيلي للنساء والرجال 

عبدالعزيز ردمان ، دليل المتدرب في دمج النوع االجتماعي في التنمية ، ص 46 - مسودة   1
تحت االعداد .

:ǥȀȅɉǟ

 ȂɆȶǪɅ  ɄȝǠȶǪǱǟ  ȰȮɆȽ  ɄȽ
 ȸȵ  ȤȲǪƸ  ȂɆư  ŽǠȪǭ  ȜǣǠȖǣ

Ȁǹɉ ȜȶǪƭ
 : ǥǼǪȶƫǟ ǥȀȅɉǟ

 ȸȵ  ǥǼǪȶƫǟ  ǥȀȅɉǟ  ȷɀȮǪǩ
 ǦǱȿȂȱǟ Û ǯȿȂȱǟ Û ȯǠɆǱǕ ǦǭɎǭ
 ȴőǠǱȿȁȿ  ƙǱȿȂǪƫǟ  ȴȾǝǠȺǣǕ  Û
 ƙǱȿȂǪƫǟ Ƙȡ ȴȾǝǠȺǣǕȿ ȴƬǠȦȕǕȿ

. ȸɅȀǹǓ Ǡƞǿȿ ȴőǠȺǣȿ
:ǦɅȿɀȺȱǟ ǥȀȅɉǟ

 ɂȲȝ ȨȲȖɅ ɄȝǠȶǪǱǟ ǴȲȖȎȵ
 ƙǱȿȂȱǟ ȸȵ ȷɀȮǪǩ Ɣȱǟ ǦȝǠȶƨǟ
 ɄȶǪȺɅȿ Û ƙǱȿȂǪƫǟ Ƙȡ ȴȾǝǠȺǣǕȿ
 ƙǩȀǪȅǟ  ƂǙ  ǥǻǠȞȱǟ  Ž  ǻȀȦȱǟ
 ǦɅȿɀȺȱǟ  ǥȀȅɉǟ  Û  ƙǪɅȿɀȹ
 ȴȅǠǣ  ȣȀȞǩȿ  )  ǠȾɆȥ  ŷȀǩ  Ɣȱǟ
 Ɣȱǟ  ǦɆȹǠǮȱǟȿ  Û  (  ǦɆǱɀǪȱǟ  ǥȀȅǟ
 ǥȀȅǕ  )  ǡɉǟ  ǿȿǼǣ  ǠȾɆȥ  ȳɀȪɅ

.(ȀǭǠȮǪȱǟ
: ǥǼǪư ǦɅȿɀȹ ǥȀȅǕ

 ɂȲȝ ȨȲȖɅ ɄȝǠȶǪǱǟ ǴȲȖȎȵ
 ǠȾɆȥ  ǼǱɀɅ  Ɣȱǟ  ǦɅȿɀȺȱǟ  ǥȀȅɉǟ
 ȸȵ ȷɀȮǪǩ ɄȽȿ Û ǧǠǱȿȁ ǻǼȞǩ
 Û  ȀǮȭǟ  ȿǕ  ƙǪǱȿȁȿ  ȠȱǠǣ  Ȁȭǽ

. ȴƬǠȦȕǕȿ
. čď-Čď ȋ Û țǠȶǪǱɍǟ ȴȲȝ ȴǲȞȵ         
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كانت »الصحة« ووضحت شجرة المشاكل أن المشكلة المحورية 
في الصحة كانت »ارتفاع نسبة الوفيات بين أوساط النساء أثناء 
الوالدة« وكانت األسباب عدم توفر وحدة صحية مجهزة، ارتفاع 
تكاليف النقل إلى المستشفى الريفي الذي يقع في مركز المديرية 
الطريق  وعورة  شدة  بسبب  األعظم  الوادي  من  األخر  الجانب  في 
من القرية إلى الوادي، كما أن الوادي يشكل معوقة طبيعية أثناء 
نزول األمطار. كما أن نتائج تحليل أداة هارفارد الثانية أشارت إلى 
أن عمل القرارات في أخذ النساء للتوليد في المستشفى الريفي أو 
البقاء في المنزل لتتم عملية الوالدة من قبل دايات شعبيات هي من 
حق األزواج. المقابالت المركزة مع عينة من هؤالء األزواج أشارت 
إلى رفضهم أخذ زوجاتهم للمستشفى بسبب عدم توفر كادر توليد 

من النساء، وكذلك لتدني الوعي.
التعليم  مجال  في  للتدخل  المناسبة  االستراتيجيات  هي  ما  اآلن 
والصحة؟، وما هي الخيارات المناسبة ضمن كل إستراتيجية؟. هل 

هي بناء مدرسة، بناء وحدة صحية.  
فعلى سبيل المثال تتمثل استراتيجيات التدخل في مجال التعليم 

والحساسة للنوع االجتماعي بما يلي:
1- في البداية عمل مشروع ماء والخيارات ستكون إما عن طريق 
التدخل عبر السقايات الخاصة )حصاد مياه األمطار( أو عمل مشروع 
لتضخ  وتركيب مضخات  الوادي  في  ارتوازية  أبار  حفر  عبر  ماء 
الماء إلى خزان توزيع في أعلى المنطقة ومن ثم عمل شبكة أنابيب 

إلى وسط القرية عبر مناهل أو توصيل الشبكة إلى المنازل.
للفتيات،  منفصلة  ومرافق  فصول  على  تحتوي  مدرسة  بناء   -2

وفصول ومرافق منفصلة لألوالد بعد الصف الخامس أساسي 
من  باالستفادة  للمدرسات  عقود  أو  وظيفية  درجات  توفير   -3

الكادر النسائي المتوفر محليًا.
االجتماعي  للنوع  والحساسة  الصحة  في  التدخل  إستراتيجيات 

تتمثل بما يلي:
1- شق ورصف الطريق الذي يربط المنطقة بمركز المديرية 
عبر الوادي األعظم مع عمل عبارة أو جسر فوق الوادي، باإلضافة 
إلى تدريب وتوظيف مولدات وصحيات من المنطقة في المستشفى 
المديرية مع عمل حمالت توعية لألزواج واآلباء  الريفي بمركز 

والنساء.
2- اإلستراتيجية البديلة تتمثل في بناء وحدة صحية في القرية 
مع توفير غرفة والدة مجهزة وتوفير مولدات وعامالت من نفس 

القرية مع حمالت توعية.
مما سبق يتضح أن المنظمات والجهات التي تسعى إلى دمج قضايا 
النوع االجتماعي في خططها واستراتيجياتها التنموية ستواجه نوعين 

من التحديات:

 ƙȮȶǪȱǟ
 Empowerment

 ǠƬɎǹ ȸȵ ȴȲȞǪɅ ǦɆȱɀƠ ǦɆȲȶȝ ɄȽ
 ȷǠǤȊȱǟȿ ǧǠɆǪȦȱǟȿ ǒǠȆȺȱǟȿ ȯǠǱȀȱǟ
 ȰǱǕ ȸȵ Ȭȱǽȿ Û ǧǟǿǠȾƫǟȿ ǦȥȀȞƫǟ
 Û  ȴȾȞȑɀȱ  ɃǼȪȹ  ȰɆȲǶǪǣ  ȳǠɆȪȱǟ
 ȻƘɆȢǪȱ  ǦȵȁɎȱǟ  ǧǟɀȖƪǠǣ  ȳǠɆȪȱǟȿ
 ǒǠȆȺȱǟ Ȝȑȿ ƘɆȢǩ Ž ǦƵǠȆȶȲȱ ȿǕ
 Ž ɁȀǹɉǟ  ǦȊȶȾƫǟ  ǧǠȝɀȶǲƫǟȿ
 ǡǠȆǪȭǙ ȀǹǓ ƖȞƞ ǠŒǙ . ȜȶǪǲƫǟ
 ƘɆȢǩ  ƂǙ  ɄȞȆȱǟȿ  ȄȦȺȱǠǣ  ǦȪǮȱǟ

. ȸȽǟȀȱǟ Ȝȑɀȱǟ
. Čċċ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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الفصل الثالث : المبحوثين

التحدي األول اقتصادي حيث أن الخطط والبرامج التي تأخذ في 
عين االعتبار قضايا ومعوقات النوع االجتماعي تأخذ وقتًا ومرتفعة 

التكاليف.
التحدي الثاني يعتبر مؤسسي وهو مدى المرونة المؤسسية في 
التحول من العمل على أساس قطاعي إلى العمل على أساس برامجي 

تكاملي.)1(
االجتماعي  للنوع  الحساسة  البيانات  جمع  هو  الباحث  مهام  إن 
والمتمثلة في معرفة أألدوار حسب النوع ، ثم معرفة كيفية عمل 
توازن بين تلك األدور ، مع معرفة االحتياجات العملية واالستراتيجية 
لهؤالء األفراد ، وأخيرًا معرفة نقاط القوة والضعف المتعلقة بالنوع 
خطط  وضع  أجل  من  الحقًا  الضابط  تساعد  السابقة  المعلومات   .
لتلك  التحسس  على  الضابط  تساعد  فإنها  آخر  بمعنى   ، مناسبة 

المواضيع في كل مراحل المشروع .

عبدالعزيز ردمان ، دليل المتدرب في دمج النوع االجتماعي في التنمية ، ص 46 - مسودة   1
تحت االعداد .

 ǼȪǪȞǩ  Ɣȱǟ  ǒǠɆȉɉǟ  ȰȞȦǩ  ȷǕ  ȬɆȲȝ¼
 ȿǕ  Û  ǠȾȲȞȦǩ  ȷǕ  ȬǪȝǠȖǪȅǠǣ  ȄɆȱ  ȼȹǕ

.ǠȽǠȊơ
 . đď ȋ . ǿǠȮȥɉǟ ǦȞǤȩ Û ȷǠȆǵ ǼȶƮ

 ǦȑȀȞȵ  /  ǦȦɆȞȑ  Ǧȝɀȶƭ
 Vulnerable Group

 ǧǠȝǠȶƨǟ ɄȽ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ƖȞƫǠǣ
 ƑȲȆȱǟ  ȃǠȮȞȹɍǠǣ  ƿȀǭǖǩ  ȀǮȭɉǟ
 țȿȀȊȵ  ǾɆȦȺǪȱ  ȿǕ  ǦɆȞɆǤȕ  ǥȀȽǠȚȱ
 ƃǠǪȱǠǣȿ  ǠȾǪȵǠȩǙ  ȣȿȀș  ɂȲȝ  Ǡȵ
 ǠȽǟɀǪȆȵȿ  ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ  ǠőǠɆǵ  ɂȲȝ

. ɄȊɆȞƫǟ
. ČčĎ ȋ Û ǦɆȶȺǪȱǟ ǧǠǶȲȖȎȵ ȴǲȞȵ        
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اطار )11(عناصر التنمية :
اإلنتاجية :

تعني توفير الظروف للبشر حتى يتمكنوا من رفع إنتاجهم .
اإلنصاف أو العدالة االجتماعية:

يعني تساوي البشر في الحصول على نفس الفرص .
االستدامة :

عن  التغاضي  دون  التنمية  على فرص  األفراد  تشمل ضمان حصول 
األجيال المقبلة ، وهذا يعني ضرورة األخذ بمبدأ التضامن بين األجيال 

عند رسم السياسات التنموية .
التمكين :

على التنمية أن تكون نابعة من األفراد ال من أجلهم فحسب . وهو ما 
يحتم مشاركتهم مشاركة تامة في صنع القرارات والسياسات المتعلقة 
بحياتهم وفي تنفيذها . وحتى نضمن لتلك المشاركة النجاح فال بد من 
تعزيز قدرات األفراد على مختلف المستويات والمجاالت بهدف سيطرة 

كل فرد من المجتمع على مصيره.

برامج  االجتماعي في تخطيط وتقييم  النوع  إدماج   : المدربين  لتدريب  اإلقليمية  الدورة   : المصدر 
، مكتب  المتحدة اإلنمائي للمرأة  التنمية . نيسان 2000 لمشروع ما بعد بيجن . صندوق األمم  ومشاريع 
غرب أسيا . نقالً  عن دليل التغيير لتحقيق التنمية المستدامة - صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ) 

اليونيفيم (  ، ص 6 .

ǦɆȶȺǪȱǟ ȀȍǠȺȝǦȵǟǼǪȅɍǟ ǦɆǱǠǪȹɍǟ

ǦȱǟǼȞȱǟ

ƙȮȶǪȱǟ

  ɂĆȶ ĊȝĆɉǟ ćȻĆǒǠ ĆǱ ȷĆǕ ǀČǁ  ɂƋȱ ĆɀĆǩ Ćȿ ĆȄĆǤ Ćȝ
  ǀĎǁ  ɂ ƋȭƋȂĆɅ  ćȼƋȲĆȞĆȱ  ĆȬɅĈǿ ĊǼćɅ  ǠĆȵ Ćȿ  ǀčǁ
 ĈȸĆȵ ǠƋȵĆǕ  ǀďǁ  ɁĆȀ ĊȭƍǾȱǟ ćȼĆȞĆȦȺĆǪĆȥ ćȀ Ƌȭ ƋǾĆɅ ĊȿĆǕ
 ǀđǁ  ɁƋǼ ĆȎĆǩ ćȼĆȱ ĆǨȹĆǖĆȥ ǀĐǁ  ɂĆȺĊȢĆǪ Ċȅǟ
 ȸĆȵ  ǠƋȵĆǕ Ćȿ   ǀĒǁ  ɂ ƋȭƋȂĆɅ  ƋɍĆǕ  ĆȬĊɆĆȲ Ćȝ  ǠĆȵĆȿ
 ǀĔǁ ɂ ĆȊ ĊǺĆɅ ĆɀćȽĆȿ ǀēǁ  ɂĆȞ ĊȆĆɅ ĆȫĆǒǠ ĆǱ

 ǀČċǁ ɂƋȾĆȲĆǩ ćȼĊȺ Ćȝ ĆǨȹĆǖĆȥ
ȄǤȝ ǥǿɀȅ

 

 ȄǩǠǪȮǣǟ  ƆǠȹɀɆȱǟ  ȣɀȆȲɆȦȱǟ  ȯɀȪɅ
 ȷɀǣȀȖȒɅɍ  ȃǠȺȱǟ  ȷǕ  Epictetus
 (ǫǟǼǵɉǟ)  ǒǠɆȉɉǟ  ǢǤȆǣ   (ȷɀȲȞȦȺɅ)
 ȻǾȽ  ȸȝ  ȴȽȀȚȹ  ǧǠȾǱɀȱ  ǦǲɆǪȹ  ǠƴǙ
 .ǥǿǠȅ  Ƙȡ ȿǼǤǩ ǠȾȲȞƟ Ɣȱǟȿ Û ǒǠɆȉɉǟ
 ȼȆȅǟ - ƆǟǼǱɀȱǟ ǒǠȭǾȱǟ Û ƆȿǼȶȆȱǟ ȴɆȽǟȀǣǙ ǼɆȆȱǟ.ǻ

.  Đď ȋ  . ȼǪɆȶȺǩȿ ȼǩǠȪɆǤȖǩȿ
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