
إرشادات حول إجراء األبحاث 
حول النزاعات

 )Conflict Research( تعد األبحاث عىل النزاعات

جزءاً ال يتجزأ من العمل يف مؤسستنا، ولذلك فإنها 

مضمنة ضمن مبادئنا األساسية ونظرية التغيري 

الشاملة )Theory of Change(. وتعزز األبحاث التي 

نجريها هذه املبادئ بهدف تحسني نوعية ومالمئة 

برامج بناء السالم التي ننفذها حول العامل، ومدى 

أهميتها وتأثريها. لضامن االتساق يف جميع أنحاء 

املنظمة ولتعزيز اسرتاتيجياتنا وبرامجنا ورشاكاتنا ، 

يوجد لدى Search مجموعة من األساليب املالمئة 

لعملنا والتي تساعدنا عىل الحفاظ عىل قيمنا 

الفريدة يف األبحاث.

استخدم صفحتنا التفاعلية لتختار نوع البحث األمثل 

ألهدافك و احتياجاتك. لدينا إرشادات حول:

لدينا إرشادات حول:

)Conflict Analysis, in English( تحليل النزاعات

)Conflict Assessment( تقييم النزاعات

)Conflict Scans( مسح النزاعات

)Conflict Snapshots( لقطات من النزاع

)Youth-Led Research, in English( األبحاث التي 

يقودها الشباب

)Youth mapping, in English( مسح احتياجات 

الشباب

منهج البحث لدينا
هناك الكثري من التعريفات و التوقعات ملختلف أنواع املنتجات واألدوات البحثية عند العديد 

من الجهات املانحة والرشكاء. سواء كنت تستخدم تعريفاتهم أو تعريفاتنا، يجب أن تتوافق 

مناهج البحث الرئيسية لدينا فيام يتعلق بالتوقعات التي يتم تحديدها لفريق العمل لديك.

ما الفرق بني البحث، والتقييم والتحليل؟

التحليل)Analysis( عبارة عن الفحص التفصييل للعنارص أو البنية ليشء ما. البحث

)Research( ميثل التحقيق املنهجي للمواد واملصادر ودراستها من أجل تحديد الوقائع 

والوصول إىل نتائج جديدة. التقييم )Evaluation( ميثل إصدار حكم بخصوص كمية يشء ما، 

أو عدده أو قيمته.

ميكننا إجراء التحليالت دون القيام باألبحاث املعمقة من خالل استخدام املعلومات املتوفرة 

لدينا والتواصل مع األشخاص الذين لديهم معرفة بأحد املواضيع. ومبجرد معرفة املعلومات 

التي تنقصنا، فإننا نجري بحثًا لتزويدنا باملعلومات الواضحة واملوثوقة لتعميق فهمنا لهذا 

املوضوع أو إطالعنا عىل كل جديد بخصوصه. ميكن استخدام هذا البحث الحًقا كمالحظة 

عىل التحليالت التي نجريها لسياق أو نزاع معني. التقييم عبارة عن نوع معني من األبحاث 

التي تصدر حكاًم عىل قيمة عملنا، وقياس قدرتنا عىل تحويل النزاع.     

التحليل

البحث

التقييم

https://drive.google.com/file/d/1CnuvTYR3T0uVAkq3ma5tLXzZIQ96QRJo/view
https://drive.google.com/file/d/1CnuvTYR3T0uVAkq3ma5tLXzZIQ96QRJo/view
https://drive.google.com/file/d/10R3adSVLIIY6WsKWiHCZHCDjl2KrhEgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10R3adSVLIIY6WsKWiHCZHCDjl2KrhEgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fknGbb6vEP8yLgPpzRN8TaNrixAZDi5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fknGbb6vEP8yLgPpzRN8TaNrixAZDi5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJmFNj5Bcp9Dkjxe9S4NFe543JlrH6aP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJmFNj5Bcp9Dkjxe9S4NFe543JlrH6aP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1LizSb0UM76oPvFeBBtYMD8v3K3Xzmp/view
https://drive.google.com/file/d/1B1LizSb0UM76oPvFeBBtYMD8v3K3Xzmp/view
https://drive.google.com/file/d/1B1LizSb0UM76oPvFeBBtYMD8v3K3Xzmp/view
https://drive.google.com/file/d/1l5DOT5FOMQ8QZKOrMThio1f4U6qHJXoD/view
https://drive.google.com/file/d/1l5DOT5FOMQ8QZKOrMThio1f4U6qHJXoD/view
https://drive.google.com/file/d/1l5DOT5FOMQ8QZKOrMThio1f4U6qHJXoD/view


تصميم األبحاث

الجدول الزمني للبحث

اطرح األسئلة الصحيحة. يجب أن ترتبط أسئلة البحث الخاصة بك دامئًا بنظرية التغيري للربنامج أو االسرتاتيجية 

حتى يستطيع بحثك من أن يبلغ أو يرثي التحليل الشامل إلحدى النزاعات ووضع اسرتاتيجية.

تجنب اإلفراط يف جمع البيانات. تجنب إرهاق املجتمعات وأنفسنا يف إنتاج الكثري من املنتجات البحثية. ميكن 

 Monitoring( وأنظمة التقييم والرصد ، )Baseline Studies( مزج جميع املناهج البحثية تلك مع الدراسات االولية

and Evaluation Systems( لجمع البيانات وإصدار التقارير بشكل فعال.

 ،Search استخدام التكنولوجيا بعقالنية. هناك العديد من الطرق لجمع البيانات، وتخزينها وتحليلها، يف مؤسسة

يجب أن نكون رائدين يف طرق ترسيخ ذلك بشكل فعال عند إجراء البحوث.

•  استخدم األساليب التي تساعدك عىل معرفة مدى تأثري التكنولوجيا )مثل، وسائل التواصل االجتامعي أو 

الوصول إىل اإلنرتنت( عىل القوى املحركة للنزاعات. 

•  اخرت أحد األساليب التي تتيح لك جمع البيانات باتساق، ويف الوقت املناسب، ومتثيل الجمهور الذي تحتاج إىل 

استهدافه من أجل اتخاذ الفريق القرارات الالزمة. 

ضع جمهورك األسايس يف االعتبار للتفّكر والتعلّم )Reflections( من الدروس املستفادة. استخدم املبادئ التوجيهية 

والنامذج املعدة من قبل مؤسسة Search إلعداد التقارير ونرشها وإنشاء املزيد من املستندات لجامهري ترغب 

يف مشاركتهم يف البحث. قد تحتاج إىل الصور، أو الرسوم البيانية أو طرق أخرى لتوصيل النتائج.

يعد التوقيت مهاًم لوضع املنهج املالئم. وقد حّددنا خمس خطوات يف إرشاداتنا. 

اإلعداد والتخطيط: ويشمل ذلك تحديد االطار املرجعي و الصالحيات )Terms of Reference( ووضع امليزانية 

النهائية، وتوظيف املستشارين وجامعي البيانات وعقد اجتامع افتتاحي. سيقوم قائد البحث أيًضا بوضع املنهجية 

واألدوات لجمع البيانات وميكنه البدء باستعراض األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث. 

جمع البيانات والتحقق من صحتها: ويشمل ذلك تدريب أي شخص يشارك يف جمع البيانات وتحليلها، جمع 

البيانات ونسخها وتنظيفها. كام يشمل أيًضا التحقق من صحة البيانات مع أصحاب املصالح )Stakeholders(، وهو 

األمر الذي يجب أن يحدث دامئًا يف أبحاثنا.

التحليل وإعداد التقارير: تركّز هذه املرحلة عىل التحليل املنهجي للبيانات، وتحديد األمناط أو االتجاهات املهمة، 

ووضع توصيات قابلة للتنفيذ للجمهور املستهدف للتقرير. يجب إرسال مسودة ملراجعتها بنهاية هذه املرحلة. 

مراجعة األقران: تتضمن أفضل املامرسات يف جميع املؤسسات البحثية الكربى عملية مراجعة األقران، وتحافظ 

مؤسسة Search أيًضا عىل هذا املعيار. وتتضمن  مراجعة األقران دامئًا األفراد العاملني بالربامج، والعاملني يف 

“فريق التعلم املؤسيس- ILT” ومن املحتمل أيضاً غريهم من األقران يف Search. بالنسبة لبعض الدراسات، قد 

تتضمن مراجعة األقران أيًضا مجموعات خارجية، مثل رشكاء األبحاث، أو مؤسسات األقران أو الجهات املانحة. 

النرش واالتصال: بعد املوافقة عىل التقرير النهايئ، ينفذ فريق العمل بالربنامج اسرتاتيجية االتصاالت لنرش الدراسة 

وفًقا للغرض منها وبناَء عىل الجمهور املستهدف. النهاية

البداية

اإلعداد والتخطيط

 جمع البيانات والتحقق
 من صحتها

التحليل وإعداد التقارير

مراجعة األقران

النرش واالتصال

ما الذي نحتاج إىل االنتباه 

إليه يف جميع التصميامت 

التي نضعها لألبحاث؟

هناك بعض االعتبارات التي 

تبقى كام هي يف جميع أبحاثنا. 

تظل مبادئنا اإلرشادية كام هي 

للتحليالت، واألبحاث والتقييامت. 

إحرص عىل أن تستند أبحاثنا إىل 

املناهج األخالقية واملراعية للنزاعات 

)Conflict Sensitive(. نحن نتبع 

املبادئ التوجيهية األخالقية ملنظمة 

 )OECD( التعاون االقتصادي والتنمية

يف أبحاثنا.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/research-ethics-and-new-forms-of-data-for-social-and-economic-research_5jln7vnpxs32-en;jsessionid=J_eDd8O_80WkmCsDzZXdLwUv.ip-10-240-5-37
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/research-ethics-and-new-forms-of-data-for-social-and-economic-research_5jln7vnpxs32-en;jsessionid=J_eDd8O_80WkmCsDzZXdLwUv.ip-10-240-5-37
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/research-ethics-and-new-forms-of-data-for-social-and-economic-research_5jln7vnpxs32-en;jsessionid=J_eDd8O_80WkmCsDzZXdLwUv.ip-10-240-5-37

