
7 September 2021, Volume 3, Issue  
p. 102-109 

 

 

ISSN: 2717- 8293 

 Khroufa SAID1  

EPISTIMOLOGICAL METHOD SCIENCE ENTRY TO THE 

CURRICULUM IN THE SOCIOLOGICAL FIELD OF SOCIAL 

SCIENC  ) RATIONALITY THE SCIENCE BY EMILE DHURKHEIM 

AND GASTON BACHLARD) 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.7-3.10 

 

Abstract:  

 The scientific approach is the method used to study a particular 

topic to achieve a particular goal, which leads to revealing truth in 
social sciences, which is characterized by the rationality of the 

biological knowledge, as the total endeavors adopted by the 

researcher reveal in a broad sense his vision or approach to 

research, that this approach is not determined in a vague way. But it 

is based on well-thought-out and revised proposals that allow it to 

implement its steps rigorously with the help of tools and means to 
ensure its success, while at the same time the validity of the 

endeavor, that is, the way in which these two aspects, the approach 

and health, are interrelated. If the endeavor is not systematic, 

success will be only superficial or superficial. 

Eimel Dur Kayem identified the principles of the sociological 
approach in his study of social life and stressed that "social realities 

should be treated as things". 

This falls within the general framework of modern and contemporary 

rationality. 

Gaston Bachelard (1884-1962) considered it an Epistemological 

crisis that we should overcome, in other words, the events of the 
Epistemological rupture. 

Scientific curiosity motivates us to ask the following question: 

– What is the geomorphological nature of the scientific method in 

light of the sociological field of science? 
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ي للعلوم اإلجتماعية ي الحقل السوسيولوج 
 
ي للمنهج ف  مدخل إبستمولوج 

(" غاستون باشالر –عقالنية العلم عند "ايميل دوركايم  ) 
 

 2 خروفة سعيد

 
 الملخص

ي حيعة األحداث، فبفضلهع يتعلم تجتاع تعد التنشئة ال 
 
ية  الية أسعسية وحعساة ف

ي تجاع ة ويسلك سلوكع اتجتاع الحدث، كيف يصبح كعئنع 
 
يع منعسبع لكل اتجتاع يع يعيش ف

، الاؤدي  يعتبر الانهج العلمي األسلوب الاتبع لدراسة موضوع معي   لتحقيق هدف معي  
ي العلوم اإلتجتاع ية، يتاب   ذلك بعقالنية الاعرفة إىل 

 
الكشف  ن الحقيقة ف

ي يعتادهع البعحث تكشف وباعت  واسع  ن تصوره 
اإلبستاولوتجية، فاجاوع الاسععي الت 

 هذا الانهجأو  للبحث
ّ
ل يتحدد بكيفية غعمضة، ولكنه يكون قعئًاع  ىل   لانهجه، إن

احعت تم التفكب  فيهع ومراتجعتهع تج
ي تساح له بتنفيذ خطوات  اله بصفة اقب 

ا والت 
ً
يد

ي نفس الوقت مدى صحة 
 
ي تضان له النجعح، وف

صعرمة باسع دة األدوات والوسعئل الت 
ابطعن، فإذا لم يكن الاسىع   هذين الجعنبي   أي الانهج والصحة مب 

ّ
الاسىع، أي الطريقة إن

 النجعح سيكون سطحًيع 
َ
 .ظعهريع فقطأو  منهجًيع فإن
 نجد إ

ْ
ي دراسته للحيعة اإلتجتاع ية، إذ

 
ي ف يايل دور كعيم حدد مبعدئ الانهج السوسيولوجر

ي أن تععلج كأشيعء
 "الوقعئع اإلتجتاع ية ينبىع 

ّ
 ."وأكد  ىل أن

ي الحديث والاععرص ي اإلبستاولوجر
 ذلك يندرج تحت اإلطعر الععم للنشعط العقالن 

ّ
 .إن

ه غعستون بعشالر ي  لينع  Bachelard Gaston (1884-1962) إ تبر
أزمة إبستاولوتجية ينبىع 

 .تجعوزهع، باعت  آخر إحداث القطيعة اإلبستاولوتجية
 :إن الفضول العلمي يدفعنع لطرح التسعؤل التعىلي 

  ي للعلوم ي ضوء الحقل السوسيولوجر
 
مع هي الطبيعة اإلبستاولوتجية للانهج العلمي ف

 اإلتجتاع ية؟

 .، السوسيولوتجيعاإلبستومولوتجيع، الانهج العلمي : الكلمات المفتاحية
 

 

 : المقدمة
ي مختلف مجعلت الحيعة، فقد أدركت الحكومعت والاؤسسعت  20إزداد اإلهتاعم بعلبحث العلمي منذ بداية القرن 

 
ف

ي التناية الشعملة، وأنفقت  ليه الكثب  من األموال، ولهذا تطورت منعهج وأسعليب البحث ووصلت 
 
الاختلفة أهايته ف
ي وصلت إىل درتجة  علية من 

ي التطورات التكنولوتجية الت 
 
ي الدول الصنع ية، حيث لعب دوًرا هعًمع ف

 
العلاية وبخعصة ف

 .1إليهع هذه الدول
ي 
 
ي كليعتهع وتجعمععتهع، إياعنع منهع بدوره ف

 
لقد اهتات الدول الاتقدمة بعلبحث العلمي منذ زمن طويل، وقعمت بتدريسه ف

 .التطوير والتناية بكعفة أشكعلهع ومجعلتهع
ي من القرن 

ت استفعدم و 20أَمع الدول النعمية ومنهع الدول العربية، فقد بدأت تهتم بعلبحث العلمي مع بداية النصف الثعن 
ي والصحي بشكل واضح. كاع قعمت بإدخعل البحث 

 
بوي والثقعف ي تطوير واقعهع الصنععي والزراعي واإلقتصعدي والب 

 
منه ف

ي مقررات الكليعت العلاية 
 
ي التناية الشعملة. العلمي ف

 
 واإلتجتاع ية واإلنسعنية، بعد أن أدركت أهايته ف

ي تواتجهه: ومنهع  دم 
ي البالد العربية بحعتجة معسة إىل تنشيط البحث العلمي وتطويره، والتعرف  ىل الاشكالت الت 

 
إننع ف

ية الادربة والاؤهلة للقيعم بعلبحوث العلاية  انية الاخصصة، وتجود سيعسعت واضحة، وغيعب الكوادر البشر ونقص الاب  
ي البلد الواحد، وبي   البلدان العربية، و دم توافر الاكتبعت ونظم 

 
وغيعب التنسيق بي   الاؤسسعت البحثية الاختلفة ف

 .  وشبكعت الاعلومعت القعدرة  ىل خدمة البعحثي  
الالزمة لكل الاخططي    وتعد القدرة  ىل كتعبة البحوث والدراسعت وإ دادهع بأسلوب  لمي من الاهعرات األسعسية

هم ي الكليعت والجعمععت والبعحثي   وطلبة الدراسعت العليع وغب 
 
 .2ومتخذي القرار وأ ضعء الهيئة التدريسية ف

                                                           
khroufa.said2300@gmail.com لجزائرا، جامعة باجي مختار ،الباحث،
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 :  أوال: التعريف بمنهج البحث العلمي
1-  : ي اللغوي لمنهج البحث العلمي

 
 التفسير اإلشتقاف

. يتكون اإلصطالح من ثالث كلاعت: هي كلاة منهج، وكلاة ال  بحث، وكلاة العلمي
إتبع أو  سلك،أو  الاسلك وهي مشتقة من الفعل نهج، باعت  طرق،أو  أَمع كلاة الانهج: فهي مصدر باعت  الطريق،

ي الطريق الواضع
 .3والنهج، والانهج، والانهعج تعت 

، وهي مشتقة من الفعل بحث، باعت  طلب، فتش وكلاة أو  تقص،أو  وكلاة البحث: فهي مصدر باعت  الطلب، التقصي
: منسوبة إىل العلم، وهي باعت  الاعرفة، والدراية واإلدراك.   العلمي

ي اإللاعم بعلحقيقة، والاعرفة بكل مع يتصل بهع، بقصد إذا تهع بي   النعس. 
 َوالعلم يعت 

2-  :  التعريف اإلصطالجي لمنهج البحث العلمي
 :  و ىل ضوء ذلك ياكننع تعريف منهج البحث العلمي

  ي أي فرع من فروع الاعرفة، أو  "الطريقبأنه
 
ي تقصيه للحقعئق العلاية ف

 
، ف األسلوب الذي يسلكه البعحث العلمي

ي أي ميدان من ميعدين العلوم النظرية والعلاية". 
 
 وف

  ."ه "سبيل تقصي الحقعئق العلاية، وإذا تهع بي   النعس
ّ
، يعرف بأن  وبتعبب  آخر فإن منهج البحث العلمي

  سفة األوروبيي   بأنه "فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكعر العديدة، إَمع من أتجل الكشف  ن و رفه بعض الفال
". أو  الحقيقة حي   نكون تجعهلي   بهع، هنة  ليهع لآلخرين حي   نكون بهع  عرفي    من أتجل البر

 ، ، لتحقيق هدف معي    ن الحقيقة  الطريق الاؤدي إىل الكشفأو  كاع يعتبر األسلوب الاتبع لدراسة موضوع معي  
ي العلوم

 
 .4ف

 :  ثانيا: األهمية اإلبستمولوجية للمنهج العلمي
الانهج العلمي هو أسلوب للتفكب  والعال يعتاده البعحث لتنظيم أفكعره وتحليلهع و رضهع وبعلتعىلي الوصول إىل نتعئج 

 وحقعئق معقولة حول الظعهرة موضوع الدراسة. 
ه
ّ
ي يؤذي كل منهع إىل  وياتعز هذا األسلوب بعلارحلية باعت  أن

ابطة الت  يتكون من مجاو ة من الاراحل الاتسلسلة والاب 
البحث مروًرا بوضع وصيعغة الفرضيعت واختيعرهع أو  الارحلة، التعلية، ويبدأ الانهج  عدة بعد تحديد مشكلة الدراسة

 الفرق الوحيد ب
ّ
ي   الانهج واألسلوب هو أن وتحليلهع. ومن ثم  رض النتعئج ووضع الفرضيعت، وهنع ياكن القول أن

 .5األول قد يقترص  ىل أسلوب واحد وماب   وقد يشتال  ىل مجاو ة من األسعليب ذات الخصعئص الاتشعبهة
مشكلة معينة باوضوع أو  الانهج العلمي الذي يستخدمه ويطبقه البعحث لدراسة ظعهرةأو  ويرتبط تحديد األسلوب

ج وأسعليب البحث العلمي تختلف بعختالف الظواهر والاشكالت ومحتوى الظعهرة الادروسة، باعت  أن منعه
ي 
 
الادروسة ومع يصلح منهع لدراسة ظعهرة معينة قد ل يصلح لدراسة ظعهرة أخرى نظًرا لختالف الظواهر الادروسة ف

ي بشكل مطلق إمكعنية دراسة ظعهرة مع بإستخدام أكبر من 
 هذا ل ينف 

ّ
أو  أسلوبخصعئصهع وموضو عتهع، ورغم ذلك فإن

 بعستخدام أسعليب ومنعهج  لاية معينة، فكثب  من 
َ
، مع اإلشعرة إىل أن بعض الظواهر ل ياكن دراستهع إال منهج  لمي

هع والتعرف  ليهع من خالل طبيعة معدتهع العلاية ولكن بعض العلوم األخرى ل تتحدد شخصيتهع إل  العلوم ياكن تايب  
ي التخطيط والجغرافيةمنهج الدراسة العأو  من خالل أسلوب

 
 .6لمي الاتبع فيهع كاع هو الحعل ف

 :  ثالثا: تقسيم المنهج العلمي
ي إطعر مصطلح الانهجية )

 
ي الطرق  (Kant)الذي إستعاله كعنط  (Methodologgف

 
ا به العلم الذي يبحث ف

ً
قعصد

ي العلوم للوصول إىل الحقيقة
 
 .7الاستخدمة ف

ع حيث أخذت مفهوم النهج الذي 
ً
ي الوقت الحعىلي إىل غب  مع كعنت تشب  إليه سعبق

 
و ندمع أصبحت كلاة الانهجية تشب  ف

ي 
ا وصول إىل النتعئج الت  ي التععمل مع الاعلومعت والبيعنعت مالحظة وتجريبع وتحليال وتفسب 

 
يسب   ىل هديه البعحث ف

معنعهع الحعىلي كاجاو ة من القوا د واإلتجراءات  (Méthode)ج تكشف  ن حقيقة موضوع البحث، أخدت كلاة منه
ي يجري باوتجبهع البحث من أتجل الوصول إىل الحقيقة

 .8الت 
ي تختلف فياع بينهع من نعحية 

، الت  ولهذا فقد إتفق  لاعء الانهجية  ىل تساية هذه القوا د بانعهج البحث العلمي
، الذي ينتمي إليه الهدف الاراد تحقيقه، قوا دهع حسب الاجعل وطبيعة البحث، وإتجراءات ال قيعم به، والاجعل العلمي

 ولهذا فقد إتفق  ىل تقسيم منعهج البحث العلمي إىل الانعهج التعلية: 

-  . ي
 الانهج الوصف 

-  . ي
 الانهج التعريح 

-  . ي  الانهج التجريتر

 منهج دراسة الحعلة.  -
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 الانهج الاقعرن.  -

 منهج الاسح الشعمل.  -

 9منهج تحليل الاضاون...إلخ.  -

 رابًعا: الخصائص العامة. 
ي أهاهع: 

ات الت  ي مجاو ة من الخصعئص والااب  
 
ك بي   منعهج وأسعليب البحث العلمي الاختلفة ف

 يتاثل القعسم الاشب 
ي تقوم  ىل الاالحظة والحقعئق العلاية وتشتال مجاو ة من الاراحل  .أ 

طريقة التفكب  والعال الانظاة الت 
ابطة.   الاتسلسلة، الاب 

 البعد  ن التحب   واإلتجعهعت والايول الشخصية. الاوضو ية و  .ب 

 الدينعميكية والارونة باعت  أنهع قعبلة للتعديل والتغيب  من وقت آلخر نظًرا للتقدم الذي يطرأ  ىل العلوم الاختلفة.  .ج 

ي أي وقت وبإستخدام أسعليب ومنعهج  لاية تجديدة.  .د 
 
 إمكعنية التأكد من نتعئج البحث العلمي ف

ي دراسة ظواهر أخرى مشعبهة. التعايم حيث ياكن  .ه 
 
 تعايم نتعئج البحوث العلاية ويستفعد منهع ف

القدرة  ىل التنبؤ فأسعليب ومنعهج البحث العلمي قعدرة  ىل وضع تصور لاع ياكن أن تكون  ليه الظواهر الادروسة  .و 
ي الاستقبل

 
 .10ف

 خامسا: تصنيف مناهج البحث: 
ي وضع ه

 
ي تم اإل تاعد  ليهع ف

 الاععيب  الت 
ّ
: إن  ذا التصنيف فتتاثل فياع يىلي
 المنهج: أو  حسب طبيعة األسلوب -أ

ي أو  كأن يكون منهًجع نظريع،
ي والانهج الوصف 

تطبيقيع  اليع ويدخل ضان هذا اإلطعر  ىل الصعيد النظري الانهج التعريح 
ي 
ي واألسلوب اإلحصعن  ي والعاىلي فهنعك الانهج التجريتر

ي الجعنب التطبيف 
 
ي كال الحعلتي   يدخل النظري. أمع ف

 
، وف التحليىلي

 ضان الانهج الاقعرن. 
 الظاهرة المدروسة. أو  حسب طبيعة المادة -ب

ك ي أكبر من مجعل بحيث ياكن أن تستخدم  وهنع تتداخل منعهج وأسعليب البحث العلمي وتشب 
 
مع بعضهع البعض ف

ي دراسعت العلوم اإلتجتاع ية واإلنسعنية وكذلك ا
 
لطبيعية والهندسية وإن كعنت نسبة استخدامهع الانعهج األنف ذكرهع ف

ي مجعل العلوم التجتاع ية 
 
ي يستخدمعن ف

ي والوصف 
تختلف من  لوم إىل أخرى نظًرا لطبيعة هذه العلوم، فعلانهج التعريح 

ي وهكذا ي العلوم األخرى والعكس. بعلنسبة للانهج التجريتر
 
 .11واإلنسعنية أكبر من استخدامهع ف

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . ي البحث العلمي
 
ي ف  سادًسا: التنظيم المنهج 

ي استعال وفقهع 
ة  ىل الانهج، الاستعال والكيفية الت  ، وبدرتجة كبب   لدراسة الواقع.  تعتاد صحة أي بحث  لمي

ي البداية  ىل مجاو ة من اإلتجراءات والوسعئل الاتكعملة والاتععقبة والاتداخلة فياع بينهع. كاع نعتاد أيضع  ىل 
 
نعتاد ف

احعت الاوحدة والانسجاة، إضعفة إىل أدوات القيعس.   النظريعت والاقعربعت النظرية، وهي تجالة اإلقب 
اة ومرتبة، أمع الروح العلاية فتستفيد بتصور التنظيم الذي يساح لهع ببلوغ كاع يجب أن تكون الطريقة العلاية منظ

؛ وبعلتعىلي تكون الروح العلاية منظاة، ومنهجية، وب  هذا الاعت  فهي تخطط وسعئل إنجعز البحث 
الهدف الاتوج 

 .12وتهيكلهع وتنسق بينهع، أي أنهع تقوم بتوطيد الانهج الاعتاد وتاتنه
:  سابًعا: السوسيولوجيا   والمسىع العلمي

 الباحث

 المشكلةيدرس 

 المشكلة

 المنهج التاريخي

 المنهج العلمي

 المنهج الوصفي

 الحلول

 المنهج التجريبي

1(مناهج البحث العلمي)
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ع وثيقع بعال إيايل دوركعيم الذي حدد مبعدئ الانهج -1
ً
يرتبط قيعم السوسيولوتجيع بإ تبعرهع فر ع  لاًيع ارتبعط

 . ي  السوسيولوجر
ي مؤلفه قوا د 

 
تحول دوركعيم رسيًعع نحو دراسة الحيعة اإلتجتاع ية ويحث  ن تزويد السوسيولوتجيع بانهجية خعصة، ف

ي  ي الانهج السوسيولوجر ي أن السوسيولوجر
ي أن تععلج كأشيعء"، وهو مع يعت 

، حيث أكد  ىل أن "الوقعئع اإلتجتاع ية ينبىع 
ع تجايع األفكعر الاسبقة، باعت  األحكعم   ليه أن يحعفظ  ىل مسعفة معينة إزاء موضوع دراسته حت  يتجنب منهجيًّ

ي كل لحظة، التشب ضان تحلي
 
ي تهدد، ف

 .13لهالاسبقة والبديهيعت الخعطئة الت 
ه فقط بعد أن ينتهي من تشكيل 

ّ
ة ألن ، يجب  ليه أن يحذر من وهم الاعرفة الابعرسر ، مثل كل  لمي ي  السوسيولوجر

ّ
إن

ع وبرصامة موضوع دراسته حيث يكون باقدوره أن يقوم "بإكتشعف"
ً
 .14مسبق

ا  -2
ً
ي أن يتسلح منهجيع حت  يتجنب البديهيعت الكعذبة ويحدد مجدد ي تطرح  ليه يجب  ىل السوسيولوجر

الاشكلة الت 
ع من إنشغعلته، أي إتبعع الاععرف. لقد حذر إيايل دوركعيم من قبل من هذه الاخعطر ونعدى بعللجوء إىل تجالة 

ً
إنطالق

قوا د هدفهع ضاعن القطيعة مع األفكعر الاسبقة. ودافع  ىل الخصوص  ىل إستعاعل اإلحصعئيعت وكذا اللجوء إىل 
 .15 بأخذ مسعفة إزاء الدللت الععدية لظعهرة مع"منهج التعريف الاسبق" حت  

ي دراسة ظعهرة اإلنتحعر لدوركعيم  ىل سبيل الاثعل نجد أن هذا الفعل يبدو ظعهرًيع، كل خصعئص الفعل الفردي 
فف 

ع أولًيع لإلنتحعر يفهم بإ تبعره "كل حعلة موت تنت
ً
ح تعريف ي الواقع، إىل إنتظعمعت إتجتاع ية، هكذا يقب 

 
ج يستجيب ف

ة ي أو  مبعرسر ة  ن فعل إيجعنر
، منجز من قبل الضحية ذاتهع وهي تعلم أن ذلك هو النتيجة". لقد تضان، أو  غب  مبعرسر ي سلتر

ي موضوع أبحعثه تضحية الاحعرب
 
 .16الشهيد وبذلك فقد تاب    ن التعريف الاألوف لإلنتحعرأو   ىل سبيل الاثعل، ف

ي وبعلتعىلي فإن تفرد تم تحديد موضوع دراسة السوسيولوتجيع من قبل  -3 ي قوا د الانهج السوسيولوجر
 
إيايل دوركعيم ف

اتهع الخعصة، إىل حقيقة  ي ل ياكن ردهع، بسبب مب  
ي دراسة الواقعة اإلتجتاع ية الت 

 
السوسيولوتجيع ) لم اإلتجتاعع( ف

ع نو ًيع. رفض بهذا الاقعربعت السيكولوتجية وأثبت أن هذه الظعهرة ت
ً
ي تستوتجب بحث

ع سيكولوتجية والت 
ً
شكل حدث
ي 
ي نسب اإلنتحعر. يف 

 
ات ف ا  قعبال للقيعس  ن طريق تحليل التغب  ً إتجتاع ًيع، باعت  أن السيعق اإلتجتاععي ياعرس تأثب 

 الحقيقة اإلتجتاع ية 
ّ
، حسب دوركعيم، فإن ي ي قوا د الانهج السوسيولوجر

 
اإلنتحعر باععيب  الحقيقة اإلتجتاع ية الاعلنة ف

 تاثل الخصعئص األتية: 
ح يتعلق 

ّ
ا )ضغطع(، أل

ً
األمر بظعهرة تجاع ية، سعبقة وخعرتجة  ن الضاب  الفردي الذي ياعرس  ليه الظعهرة الجاع ية قيد

ورة  ي تؤثر  ىل أفععله دون أن يكون بعلرص 
ع إتجتاع ًيع، يستب مجاو ة من الابعدئ الت 

ً
دوركعيم  ىل: أن الفرد بإ تبعره كعئن

 .17مدركع لذلك

ي أن تفهم بوصفهع "أشيعء"، إذا كعن ميدان السوسيولو  -4
ي ينبىع 

 ىل  فعندئذ تجيع هو دراسة الوقعئع اإلتجتاع ية الت 
" ومن ثم تجنب كل نوع لتفسب  "خعرج  ي أن يركز  ىل تفسب  "اإلتجتاععي بعإلتجتاععي " الذي هو  –السوسيولوجر إتجتاععي

 .18ليس من دائرة إختصعصه
 .البحث ة، عمليثامنا: نقل المنهج العلمي إىل التنفيذ 

ي اطعرهع،
 
ي يعال البعحثون ف

الفروض فإن منطق الانهج العلمي  اختبعر إل أنه  ند  يعطي الانهج العلمي األرضية الععمة الت 
ي يتحصل  يجب أن ينقل إىل دراسة بحثية قعبلة للتنفيذ. 

ومن الاهم تجدا أن ندرك بأن الانهج العلمي يعطي القوا د الت 
ي إطعرهع، إل 

 
الفروض فإن منطق الانهج العلمي يجب أن ينقل إىل دراسة بحثية  اختبعر أنه  ند البعحث  ىل الاعلومعت ف

 قعبلة للتنفيذ. 

  19الفرضية بصورة تجيدة اختبعر يجب  ىل البعحث  أن يقرر إتبعع أسلوب معي   من شأنه ،وبعتبعع هذه القوا د 

 : ي ي التحليل السوسيولوج 
 
 تاسعا: المنهج و المقاربة المنهجية ف

ي للاعطيعت والبيعنعت اإلحصعئية خطوة موضو ية نحو التعايم التفسب  السوس  ن طريقه ياكن للبعحث أن و يولوجر
هع من الظواهر، ي تربطهع بغب 

ي الظعهرة الادروسة و العالقعت الت 
 
ي  يبي   العوامل الاؤثرة ف وبدون التفسب  السوسيولوجر

 معت  لهع.  للاعطيعت تصبح الاعطيعت مجرد تجايع لاعلومعت ل
ي واتجتاععي محدد يستهدف مععلجة إشكعلية البحث و أو  تحويل الرقمإن 

 
ي إىل معط معرف

 اختبعر الاعط اإلحصعن 
ية  التعليلية. أو  فرضيعته، و ينقل البحث من الحعلة الوصفية إىل الحعلة التفسب 

هع و تعليلهع  ي أن يعاد البعحث بعد تجاع الاعطيعت وتحليلهع إحصعئيع، إىل تفسب 
سوسيولوتجيع. وتستخدم  لذلك ينبىع 

و للوصول إىل هذه األسبعب يعاد البعحث إىل تحليل .كشف سبب حدوث ظعهرة معينةأو   كلاة "تعليل" باعت  تبيعن
ي تخصصه لكي 

 
ي يقوم بهع، إضعفة إىل الثقعفة الععمة ف

ي الدراسة الت 
 
معطيعتهع و مقعرنعتهع، وهذا يتطلب منه ثقعفة معاقة ف

ي بدايتهع. فرضيعته و  اختبعر يستطيع 
 
ي ضوء اإلطعر النظري الذي وضعه ف

 
 يحلل نتعئج دراسته ف

 .مخعلفتهعأو  ويتطلب األمر أيضع مقعرنة مع توصل إليه من نتعئج الدراسعت السعبقة الاشعبهة لجهة تأكيد نتعئجهع 
ات النقعط الت ي مع تقدمه من تفسب 

 
  لية: عومهاع تنو ت التحعليل اإلتجتاع ية فهي ل يجب أن تهال ف
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  .ات  تشخيص الرتبعطعت بي   الاتغب 

  تحديد أبععد الاقعرنة بي   فئعت مجتاع الدراسة 

 ،بعلتجزاء. أو  توضيح درتجة ارتبعط األتجزاء بعلكل 

 ي أناعط سلوك أفرادهعأو  تبيعن أثر حضعرة
 
  .20ثقعفة معينة ف

لذلك يجب ،باعطيعت خعرتجة  نهع يتطلب تحليل الاعلومعت التععمل معهع وفق معطيعتهع و  لل وتجودهع، ل أن تحلل 
 أن ينصب التحليل  ىل الاوضوع ل  ىل مع هو خعرج  نه. 

كب    ليهع وتبيعن الاستقل منهع و التعبع، وآثعر كل منهع 
ة و الب  ات ذات العالقة بعلظعهرة  مبعرسر ي بعلتعىلي ربط الاتغب 

وينبىع 
ضنع أن الصحة متغب   سلبية. أو  سواء كعنت إيجعبية

وإن إرتفعع الاستوى الصحي بي   أفراد الاجتاع  مستقل،فإذا افب 
تب  ليه، تعبع ألنهيؤدي إىل زيعدة اإلنتعج، فإن زيعدة اإلنتعج متغب   وإذا كعنت الحعلة الصحية ألفراد .نعتج  نهأو  مب 

ي هذه الحعلة يكون هو الاتغب  الاستقل،،الاجتاع تجيدة بسبب إرتفعع نسبة التعليم
 
ون الحعلة و تك فإن التعليم ف

 الصحية هي الاتغب  التعبع. 
ي متغب  آخر يكون نتيجة له أحيعنع. 

 
 الاتغب  الاستقل إذن هو الذي يؤثر ف

اإلثبعت أو  بل هو يؤمن بأن األشيعء نسبية قعبلة لالثبعت الاوتجب التحليل العلمي ل يؤمن بعلاطلق الذي ل يثبت،
ي أن يحلل وفق معطيعته. إذن التحليل  الية  قلية تستند إىل معطيعت،  

ء ينبىع  ي
السعلب وقعبلة لعدم اإلثبعت، وأن كل شر

تجش يربط مع بي   مرحلة تجايع أو  وهو حلقة وصل،فيهع، تستهدف معرفة طبيعية الاشكلة والعوامل الاؤثرة 
 .21النتعئج الاعلومعت و البيعنعت و بي   مرحلة الوصول إىل

ا: عنارص التحليل و  : عاشر  التفسير
ذللك أن الكثب  من الظواهر تحتعج إىل توضيح، و اإلنسعن كقيم و واضح، ليس كل ظعهر  الكعمن: الكشف بعلظعهر و -أ

ي اإلنسعن كشكل. و ليه فعإلنسعن كشكل ظعهر يصعب الحكم  ليه بأنه خب  
 
ير إل بعد قيعمه بسلوك أو  فضعئل كعمنة ف رسر

ي مع وراءهع. أو  وأفععل ياكن قيعسهع و مقعرنتهع سلبع 
 
ي ذاتهع، بل الغعية ف

 
 إيجعبع. لذلك فدراسة الظعهر قد ل تكون غعية ف

ورية للتحليل، وهي تتم بشكل واع بهدف البحث والتقصي والتتبع الدقيق للاسببعت.  -ب  الشك: وهو  الية  قلية رص 
. ويستار الشك العلمي إىل أن يصل البعحث  ي أثبتهع التحليل العلمي

ي توصل إليهع والنتعئج الت 
ي الاعلومعت الت 

 
 إىل الثقة ف

ي حد ذاته،
 
، وليس من أتجل الشك ف يرفض بوعي أو  فعلبعحث يشك من أتجل أن يقبل إذن يستخدم الشك من أتجل اليقي  

 ومعرفة. 
ي بعلفعل،الحتواء  ىل السعبق: أي أن التحليل يجب أن ينطلق من أن الزمن الحعرص  يح-ج

و ينطلق  توي  ىل كل الاعض 
. لذلك يحب أن ينطلق التحليل والتفسب  الحعرص  من  إىل الاستقبل بعلقوة، ي مع كعن هنعك حعرص 

فلو لم يكن هنعك معض 
ي 
ورتهع وتطوراتهع وبيئتهع. اي كل مع يشال خلفيعت الظعهرة.  ،الاعض   من أصل الظعهرة ويرصد سب 
فعلظعهر للحواس  من الخعرج إىل الداخل. أو  والاعلومعت تنتقل من الداخل إىل الخعرج، فعألفكعر ربط الداخل بعلخعرج: -د

والاتخيل بعلعقل ينتقل إىل  الخعرتجية ينتقل إىل العقل. و الاتخيل بعلعقل ينتقل إىل الحواس الخعرتجية ينتقل إىل العقل. 
 ويرتبط الجوهر بعلصورة.  الفكرة،أو  الحواس الخعرتجية فيحدث التبعدل من أتجل إستكاعل الاعلومة

ي سيعق مع بعضهع من أتجل الكتاعل.  فعألفكعر اإلتصعل والتواصل: -ه
 
ياكن تحليلهع  لايع إل  لو      والاواضيع تتصل ف

ي الذي ينقله من الكل إىل الجزء،
ابط و السيعق الانطف  من الجزء أو   ندمع يتاكن البعحث من معرفة نقعط اإلتصعل و الب 

. ول إىل الكل  ند  محعولته التعرف  ىل األسبعب و الاسببعت الكعمنة والظعهرة لاع يدرسه ويتعبعه بعلتحليل والتفسب 
ابطة أو  ياكن للبعحث أن يتوصل إىل تشخيص ي يدرسهع مع لم تكن أفكعر متصلة ومتنعسقة ومب 

تفسب  مالئم الظعهرة الت 
 والاعمه بعلاوضوع متكعمال. 

. ،تال  ىل الجزء الكل والجزء: الكل هو الاش -و ل كل البشر و ليه يكون التحليل الكىلي  اوميع  فعإلنسعن كافهوم كىلي يخب  
ي أن نهتم بعلكل من أتجل معرفة اإلطعر الذي يقبع فيه الجزء، ل دقة فيه،

ي الهتاعم  ولكن مع ذلك ينبىع 
بقدر مع ينبىع 

ي تحليله من الكل إىل
 
وهنعك من ينتقل من الجزء إىل الكل،   الجزء،بعلجزء من أتجل التعرف  ىل الكل. وهنعك من ينتقل ف

ي  وهذه طرق وأسعليب
ك للبعحث تقدير ذلك.  ل ينبىع   أن تقولب، ويب 

ه، لذلك يجب   ل     فعلقول أن فالنع هو الاقصود قد ،فكل إنسعن له اسم ،وهنعك إضعفة الاتجزىء إىل الجزء  ي لتايب  
يكف 

ي تتعبع من الكل إىل الجزء إىل الاتجزىء ..إلخ، وذلك.اللقب و العارأو  كتعبة اسم الب 
 
أو  بهدف أن يكون التحليل ف

ك بعلذكرى )البشر  ات. فكلاة ذكر تتداخل فيهع  دة أنواع تشب  بعلعكس. مع التنبه إىل مع ياكن أن يتداخل بينهع من تغب 
 .والحيوانعت والطيور(

كايعت. وتكون أو   صفعتأو  وفق معطيعت ذات خصعئصو ،الاقعرنة: يعتاد التحليل الاقعرن  ىل الاعلومعت الاتوافرة -ز
ي  الاقعرنة بي   الاجرد والاجرد، وبي   الاحسوس والاحسوس،

ي والزمعن 
وبي   الاشعهد والاشعهد مع مرا عة الظرف الاكعن 

  ند تحليل الاعلومعت والبيعنعت. 
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ي 
ي زمعن من األزمنة، قد أو  فاع هو مقبول و منطف 

 
ي مكعن من األمكنة، وف

 
ي مكعن وزمعن آخر،  مفضل ف

 
ل يكون كذلك ف

ي مرا عة أن كل نوع ل يقعرن إل بنو ه
و كذلك ،تجنسه، فعلععدات و التقعليد تقعرن باثلهع أو  و ند التحليل الاقعرن ينبىع 

ويقعرن السبب بعلسبب والنتيجة بعلنتيجة والقتصعد  الاوضوع يقعرن باثله من حيث الاعت  و الافهوم،
  .بعلقتصعد...إلخ

ي الريف بي   أو  تهدف الاقعرنة إىل التقريب
 
التبعيد وفق الاقعييس الاقعرن بهع. فإذا قعرن البعحث الععدات والتقعليد ف

، ، فيجوز ذلك،أو  تجيلي   كة. فعلاقعرنة   بي   منطقتي   ألن الاقعرنة الاوضو ية والعلاية تكون بي   خصعئص وصفعت مشب 
أو   إلختالف، تستوتجب إيجعد مقعييس كي ياكن التعرف  ىل كايعتكأسلوب  لمي يستهدف إبراز نقعط التفعق وا

 22كيفيعت ياكن مقعرنتهع وبدون ذلك تصبح الاقعرنة بال تجدوى. 
ي أن يقدم أكبر من "مقعربة منهجية" الظعهرة، و ىل البعحث أن يختعر الانهج األفضل  وياكن للتحليل السوسيولوجر

ات أوسع واشال وأكبر دقة ال منظومة التحليل أو  ظعهرة الادروسة. ونقصد بعلاقعربة منحالذي يقدم تفسب 
ي واتجعهعته.   السوسيولوجر

ي رؤية األمور استنعدا إىل خلفية  مع الانهج،أ
 
فهو بنية متكعملة من العاليعت الذهنية تنظم التحليل ضان منطق معي   ف

وبعختالف الانطلقعت  ع الادروسة. نظرية تاكن البعحث من تحديد السلوك العلمي الاالئم لكل الحعلت والوقعئ
ي ينطلق منهع البعحثون التجتاع يون تختلف منعهجهم،

حيث ل يرون األشيعء نفسهع ول  والدوات الاعرفية و النظرية الت 
 يفشونهع بعلطريقة  ينهع داخل الظعهرة الواحدة. أو  يدركونهع 

ل مفهوم الانهج و الانهجية  ىل وتجه و  ، و الذي يتحدد بالئحة من  احد،و يخط  البعض حي   يخب   ي
هو الوتجه اإلتجران 
ي أي بحث،

 
ي لهع  القة بعلتقنيعت واألدوات والاحطعت الالزمة ف

ي  ىل البعحث أن يختعر  الاواصفعت الجعهزة الت 
والت 

 الاالئم منهع. 
ال يحول البحث إىل وصف و  ي ، ويحرم البعحث من توظيف معدته معرفيع لتقديم استعراضهذا الخب   تفسب  سوسيولوجر

تجعله يرى الاوضوع الادروس ضان  وهو لن يستطيع ذلك معلم ياتلك أداة معرفية تحليلية، لاع يدرسه من ظواهر. 
. أو  منطقأو  سيعق ي معي  

 
ي يحعول من خاللهع  لم من  انتظعم معرف

فعلانهج، إذن، هو مجاوع العاليعت الذهنية الت 
ي تنظيم خطوات البحث والسب  فيه. و هو أي.الاعلوم بلوغ الحقعئق الاتوخعة

 
ال  ضع أناعط ملاوسة ف ول يصح اخب  

ي التقنيعت اإلتجرائية
 
 23 .الانهج ف

 
 خاتمة: 

، يتضان أسس ومبعدئ  لاية نظرية  ي ي الحقل السوسيولوجر
 
ة األسعسية، والنواة الاركزية األوىل ف  الانهج هو الركب  

ّ
إن

ي دراسة 
 
الظواهر اإلتجتاع ية، تجنبع األحكعم الاسبقة، بإحداث القطيعة و الية. وهو مع يعبر الطريق للبعحث ف

ات وتحليالت للظواهر والوقعئع  ي إيجعد تفسب 
 
اإلبستاولوتجية، كاع يجب  ىل البعحث أن يتحىل بعقالنية العلم ف
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