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 امللخص 
املراقب  أن  إال  االجتماعية،  العلوم  مجال  في  )الكيفي(  النوعي  البحث  أهمية  من  الرغم  على 

ونزعة   انحياز  وجود  سيلحظ  العلمي  البحث  مليدان  مؤسساتنا الدقيق  في  الكمي  البحث  نحو 
البحث  أن  بحجة   

ً
مبررا التحيز  هذا  يكون  ما  عادة  املحكمة.  العربية  مجالتنا  في  أو  التعليمية 

ت هذه النزعة إلى ندرة البحث النوعي مقارنة بالبحث الكمي النوعي أقل صرامة وعلمية. وقد أد  
ثم وتطبي   ومن  النوعية  األساليب  استخدام  من  املجتمع  توفره  ومم    ،قهاحرمان  أن  يمكن  ا 

نظريات وتوصيفات جديدة وضرورية  تنمية  في  نتائج أصيلة وغنية تسهم  النوعية من  البيانات 
هذه  أسباب  في  بالتحقيق  البحث  هذا  قام  لذلك،  االجتماعية.  للظواهر  أفضل  فهم  لتطوير 

والفلسفي التاريخي  سياقها  خالل  من  ال  ،الظاهرة  تظهر  التي  األدلة  ضد واستعراض  تحيزات 
النوعي      ،البحث 

املتحي  النزعة  هذه  مثل  جرت وعواقب  البحث،  هذا  خالل  من  املجتمع.  على  زة 
 ما تستخدم ضد البحث النوعي. يهدف هذا البحث 

ً
محاولة لتوضيح وتفسير األسباب التي غالبا

لخاطئة بعض املفاهيم ا  عنإلى تسليط الضوء على االنحياز البحثي وإبرازه على السطح واإلجابة  
استقاللية  على  التأكيد  وكذلك  علمية،  أقل  النوعي  البحث  أن  فكرة  إلى  تستند  ما  عادة  التي 
من  وثباته.  واتساقه  صرامته  تضمن  التي  والعلمية  املنهجية  لألدوات  وحيازته  النوعي  البحث 
املفاهيم   إزالة  في  البحث  هذا  يساعد  أن  املأمول  من  والتعليقات،  النظر  وجهات  تقديم  خالل 

 .ويسهم في التوجه بشكل أفضل نحو البحوث النوعية ،والتفسيرات الخاطئة 

 

ABSTRACT 
 

Despite the importance of qualitative research within the social 
sciences, a close observer of scientific research will notice a tendency 
towards quantitative research in our educational institutions and 
Arabic-refereed journals. This bias is usually justified based on the 
pretext that qualitative research is less rigorous and scientific than 
quantitative research. This tendency has led to a scarcity of qualitative 
research compared to quantitative research, thus depriving society of 
the benefit of the rich data qualitative research could provide. As a 
result, this research has investigated the causes of this phenomenon 
within its historical and philosophical contexts. It has also reviewed 
evidence that shows the bias against qualitative research and the 
consequences of such a mindset on the scientific community. This 
research aims to shed light on this situation and clarify the 
misconception that qualitative research is less scientific than 
quantitative research. By providing viewpoints and commentary, this 
research is expected to help clear up misunderstandings and 
contribute to a more favorable sentiment towards qualitative research. 

 

 مقدمة . 1
في دراسة قضايا   النوعي  العلوم    وموضوعاتعلى الرغم من أهمية البحث 

اقتصاد    -االجتماعية   وتاريخ  من   -وتربية وإدارة ولغويات وإعالم وسياسة 
غير   

ً
تحيزا يلحظ  العربي  العالم  في  العلمي  البحث  مليدان  املتابع  أن  إال 

 
ً
وقلة النوعي   مباشر،  البحث  تصاميم  استخدمت  التي  الدراسات    في 

املحكمة    وأساليبه العربية  )انظر قسم:    واملؤسساتفي املجالت  التعليمية 
الشائع  االعتقاد  إلى   

ً
النزعة عموما وترجع هذه  الكمي(؛  نحو  االنحياز  أدلة 

أن البحوث النوعية أقل أصالة أو صرامة، أو أنها ال تتبع إجراءات البحث  
 العلمي املعروفة، مثل البحوث الكمية.

قل جودة  البحوث النوعية ال ت  ن  إويؤدي هذا االنحياز إلى إشكاالت، حيث  
ومفاهيم  جديدة  نظريات  تطوير  إلى  طريقنا  وهي  الكمية،  البحوث  عن 
للظواهر   أعمق  فهم  وفي  العربية،  أديباتنا  إثراء  في  تسهم  وتصورات 
معلومات   يفقدنا  فقط  الكمي  املنهج  على  فالتركيز  حولنا،  من  االجتماعية 

بطبعها، املحافظة  مجتمعاتنا  في   
ً
خصوصا املسكوت ف  مهمة،    املعلومات 

عنها ال تقل أهمية عن املعلومات الظاهرة، والتي ال يمكن الوصول إليها إال  
 .(2012)العبدالكريم, عن طريق البحث النوعي 

لعياض ي   ناقش  في  (2010)وكما  النوعي بصفة عامة  البحث  عد شرعية 
ُ
ت  ،

أمر  العربية   املنطقة 
ً
 وحديث  ،غير مألوف  ا

ً
   ا

ً
ندرة    ،جدا فيها  الباحث  ويواجه 

في املصادر. وهذا يعود إلى سيطرة البحوث الكمية والفلسفة الوضعية على 
حالتها  في  توجد  االجتماعية  الحقائق  أن  ترى  التي  العلمي  البحث  ميدان 

لعياض ي بأن العلوم    وجادلامللموسة واملستقلة وأنها تنتظر من يكتشفها.  
، تستلزم الغوص في ظواهرها وعدم االكتفاء  

ً
االجتماعية، التي تزداد تعقدا

إلى ما يفكر فيه املبحوثون أو ما  النفاذ  باالستبانة كأداة لعدم قدرتها على 
 يشعرون به.  

بولن    
على    ُيعق  معين  أسلوب  أفضلية  أو  ق  تفوُّ قضية  على  البحث  هذا 

إليها، وقدرتها على   النوعية وحاجتنا  في أهمية األبحاث  اآلخر، بل سيبحث 

إنتاج توصيفات ونظريات صالحة، وأن العالقة بين البحث النوعي والكمي  
عاء بعض    

اد  انقسامية، وأن  وليست  تكاملية  أنها  إليها على  ُينظر  أن  يجب 
 كونها ال تعطي نتائج صحيحة،  البا

ً
حثين في رفض الدراسات النوعية تماما

 وأن البحث النوعي غير صارم، هو ادعاء مبني على تصورات خاطئة. 

القارئ  البحث وإعطاء  أدبيات   :
ً

أوال البحث، نستعرض  أهداف  وبعد سرد 
العلمي،   البحث  فلسفة  عن  البحث  و خلفية  بين  االختالف  وتاريخ  أصول 

كمي، يلي ذلك عرض بعض دالئل االنحياز نحو البحوث الكمية  النوعي وال
 
 
ناق

ُ
ست ثم  وأبرز  ومؤشراته،  والنوعي،  الكمي  البحث  بين  االختالفات  ش 

على: سؤال  تشتمل  والتي  النوعي،  البحث  تثار ضد  ما   
ً
غالبا التي  القضايا 

حجم  واملقاييس،  اإلجراءات  التعميم،  قضية  الصدق،  معايير  البحث، 
وتح أو العينة،  الضعف  نقاط  أبرز  استعراض  ذلك  يلي  البيانات.  ليل 

ُعرضت   التي  للقضايا  عامة   
ٌ
مناقشة ذلك  يلي  النوعية.  األبحاث  محددات 

املستقبلية   البحوث  تليها  البحث  لحدود  عرٌض   ،
ً
وختاما البحث.  خالل 

 والخاتمة.

 أهداف البحث. 2
 -يهدف هذا البحث 

ً
 إلى تحقيق األهداف اآلتية:  -أساسا

أد  توضيح   • الذي  التاريخي  بين  السياق  واالختالفات  االنقسامات  إلى  ى 
 البحوث الكمية والنوعية، ومحاولة فهمه.

الكمية،   • البحوث  نحو  األكاديمي  االنحياز  ظاهرة  على  الضوء  تسليط 
 وإبرازها للسطح وتوضيحها. 

أقل علمية،  • النوعية  البحوث  القائم على أن  الخاطئ  التصور  اإلجابة عن 
املنهجية   لىع  تأكيدالو  ألدواتها  وامتالكها  النوعية  البحوث  استقاللية 

 والعلمية التي تضمن صرامتها وثباتها.

@azizmalghofili مدوّنة العـزّة al3izzah.blogspot.com

https://doi.org/10.37575/h/mng/0035


40 
 . االنقسامات واالختالفات في األبحاث النوعية والكمية: وجهة نظر نقدية وتعليق(. 2021. )فهد محمد العمار

 ( 2(، العدد )22املجلد ) املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل: العلوم اإلنسانية واإلدارية،
 

 

 

Fahad Mohammed Alammar. (2021). Divisions and Differences in Qualitative and Quantitative Research: A Critical View and Commentary. 
The Scientific Journal of King Faisal University: Humanities and Management Sciences, Volume (22), Issue (2) 

 املراجعة األدبية . 3
 :خلفية عن الفلسفة البحثية. 3.1

( البحثية  املنهجية  عر ف 
ُ
املبادئ  methodologyت من  "مجموعة  أنها  على   )

ه تصميم دراسة بحثية"    
التي توج  . وفي (Birks and Mills, 2011, p. 4)واألفكار 

( االجتماعية  العلوم  أسئلة Social Researchأبحاث  فصل  يمكن  ال   )
( الوجود  وعلم  )ontologyاملنهجية،  املعرفة  ونظرية   ،)epistemology  عن  ،)

ل  (Merriam and Tisdell, 2014) كيفية إجراء البحوث االجتماعية    
 
، حيث تشك

وطبيعة   العالم  عن  وافتراضاته  وموقفه  الباحث  فلسفة  األسئلة  هذه 
 .(Creswell, 2003) ن داخل البحثوالتي يجب أن ُتضم   البحث

)وه فكرية  نماذج  يمكن paradigmsناك  التي  الفلسفية  للتقاليد  مختلفة   )
"مجموعة  هو  الفكري  والنموذج  للباحث.  فلسفة  أو  كموقف  تحديدها 

ه العمل أو التصرف"    
. ( Guba, 1990, p. 17) أساسية من املعتقدات التي توج 

بعد  وما  الوضعية  الفلسفة  الفكرية:  النماذج  أمثلة  بعض  تتضمن 
والبنيوية النقدية   الوضعية،  والنظرية  والتفسيرية،  البنيوية،  بعد  وما 

(Creswell, 2003) الظواهر لدراسة  مختلف  موقف  فكري  نموذج  ولكل   .
للتقاليد   رئيسة  عريضة  فكرية  نماذج  هناك  فإن  ذلك،  ومع  االجتماعية. 
والنظرية   التفسيرية،  الوضعية،  وهي:  البحث  إجراء  عند  الفلسفية 

رقم  الن الجدول  الفكرية    1قدية.  النماذج  هذه  باملواقف    املتعلقةيوضح 
 الفلسفية.

 : املعتقدات األساسية )امليتافيزيقيا( للنماذج الفكرية البديلة(1)جدول 
Basic Belief (Metaphysics) of Alternative Paradigms (Lincoln  et al., 2011, p. 98) 

 التفسيرية  النظرية النقدية الوضعية  املوضوع 

طبيعة  -نطولوجيا األ 
 ( Ontologyالوجود )

واقعية   –واقعية ساذجة 
 مفهومة 

افتراض ي شكلته القيم  واقع  –واقعية تاريخية  
االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية 

 والعرقية، تتبلور بمرور الوقت.

حقائق محلية  –نسبية 
 ومحددة ومبينة.

طبيعة  -بستمولوجيا األ
 ( Epistemologyاملعرفة )

ثنائية/موضوعية، النتائج  
 صحيحة 

ذاتية، قيم عن طريق  /مبنية على التعامالت
 النتائج 

على   مبنية
ذاتية، نتائج  /التعامالت

 منشأة

 ( Methodologyاملنهجية )
تجريبي/تالعبي؛ التحقق من 
الفرضيات؛ أساليب كمية  

 
ً
 غالبا

  -تأويلي )هرمنيوطيقا(  جدلي –حواري 
 جدلي

ويمكن  موجود  الواقع  أن  وترى  الطبيعية،  العلوم  منهج  إلى  الوضعية  تنتمي 
للقياس   أنها ( Merriam and Tisdell, 2014)مالحظته وأنه مستقٌر وقابٌل  . بمعنى 

تؤكد أن بعض الحقائق املوضوعية )أو الواقع( موجودة، لكنها مستقلة عن 
في  املالحظة.  خالل  من  معرفتها  ويمكن  االجتماعية،  نا  يات 

ْ
وُبن معتقداتنا 

مكنهم اإلمساك املقابل، يعتمد النموذج التفسيري على حقيقة أن البشر ال ي 
حًقا   العالم  ع ( Cooper and White, 2011) بماهية  التركيز  إلى  ويدعو  الفهم .  لى 

البشري  السلوك  حول  والقوانين  الحقائق  تعميم  من   
ً
بدال باالستكشاف 

 (Cooper and White, 2011 ) وتفترض النظرية التفسيرية أن هناك عدة حقائق .
وبينما يستخدم  يمكن مالحظته.  يوجد واقع واحد  ال  وأنه   ،

ً
اجتماعيا مبنية 

والداخلية،  الخارجية  الصدق  معايير  مثل:  مصطلحات،  الوضعيون 
كمعايير    واألصالة،  املوثوقية  مثل:  مصطلحات،  التفسيريون  يستخدم 

لل   
ً
الظواهر شرعية يفحص   

ً
نموذجا فتعد  النقدية  النظرية  أما  مصداقية. 

املنظرون  يلتزم  لذلك،  والصراع.  والهيمنة  القوى  بعدسة  االجتماعية 
كشف  من   

ً
بدال وتغييرها،  القائمة  االجتماعية  النظم  بنقد  النقديون 

. لذلك، ترفض النظرية ( Merriam and Tisdell, 2014)التفسيرات أو فهم العالم  
النظرية  بعكس  وتفسيرها  املجتمع  ظواهر  بوصف  االكتفاء  النقدية 

رقم   الجدول  نموذج   2التفسيرية.  لكل  والحقيقة  والنوع  الغرض  يوضح 
 فكري.

 Epistemological Perspectives (Merriam and Tisdell, 2014 ) -: وجهات النظر املعرفية (2)جدول 
 التفسيرية  النظرية النقدية الوضعية  املوضوع 
الغرض  

(Purpose )  وصف، فهم، تفسير  تغيير، تحرر، تمكين توقع، تحكم، تعميم 

نواع األ 
(Types) 

تجريبي، مسح شبه  
 تجريبي 

املاركسية الجديدة، النسوية، بحوث العمل التشاركي،  
 نظرية العرق النقدية، وصف األعراق النقدية 

ويل، أثنوجرافيا، التعلم الظواهر، األ
 النظرية املجذرة، طبيعي، نوعي 

الحقيقة 
(Reality) 

موضوعية،  
 خارجية، مستقلة 

حقائق متعددة، تقع في سياق سياس ي، اجتماعي،  
 حقائق متعددة، سياقية  وثقافي

م األبحاث في نهجين رئيسين: البحث النوعي والبحث الكمي، فالبحث 
 
وُتنظ

العالقة  بفحص  املوضوعية  النظريات  "نهج الختبار  أنه  على  ُيعر ف  الكمي 
بين املتغيرات"، بينما ُيعر ف البحث النوعي على أنه "نهج الستكشاف وفهم 

يكونه   الذي  اجتما  األفراداملعنى  ملشكلة  املجموعات  إنسانية"  أو  أو  عية 
(Creswell, 2003, p. 4) . 

ويمكن التمييز بين النهجين النوعي والكمي في املقام األول باملنهجية، وعلم 

ئلة  يحاول الباحثون النوعيون اإلجابة عن األس إذالوجود، ونظرية املعرفة. 
املعاني   إنشاء  وكيفية  والخبرة،  االجتماعي،  بالبناء   Cooper and)املتعلقة 

White, 2011)  مبنية العالم  طبيعة  أن  النوعيون  الباحثون  ويعتقد   .
واملعرفة.  التحقيق  تشكل طريقة  من  هي  السياقية  القيود  وأن   ،

ً
اجتماعيا

  
ً
وعليه، يميل البحث النوعي إلى استخدام املناهج التفسيرية والنقدية بدال

الوضعية   مؤثرات (Creswell, 2003)من  النوعي وجود  البحث  يفترض  لذا،   .
 من خالل وجهات نظر األفراد، وأن سلوك اإلنسان  

ً
متعددة ُتبنى اجتماعيا

)قنديلجي والسامرائي,  مرتبط بالبيئة التي يعيش فيها، وال يمكن عزله عنها  
الكميون  (2009 الباحثون  يستخدم  أخرى،  ناحية  ومن   .- 

ً
النهج   -عموما

  
 
ويؤك من  الوضعي،   

ً
بدال املنتج  على  التركيز  مع  والتحليل،  القياس  دون 

. لذا، يفترض البحث الكمي وجود  (Cooper and White, 2011)العلمية نفسها  
حقائق اجتماعية مستقلة ومعزولة عن سلوك األفراد ومعتقداتهم، وقابلة  

ال  عزل سلوك  إلى  ويدعون  يتواجد  للقياس،  الذي  البيئي  محيطه  عن  فرد 
 .(2009)قنديلجي والسامرائي, بالبحث  املعنيون فيه 

القول   النماذج    إن  ويمكن  هذه  يستخدمان  والكمي  النوعي  البحث 
ٍّ كبير-بالتبادل، إال أن البحث النوعي يبقى  

 أو    -إلى حد 
ً
 تفسيريا

ً
 بحثا

ً
 نقديا

(Cooper and White, 2011)  رقم وعالقتها   1.الشكل  النماذج  هذه  يوضح 
 بالبحث الكمي والنوعي، وأبرز اختالفاتها والتقاطع فيما بينها. 

 ( Cooper and White, 2011): الكلمات املفتاحية واملعرفات في النماذج البحثية ومناهجها (1)الشكل 

 
  واملوضوعاتتمييز أساس آخر؛ هو أن البحث النوعي يميل إلى بناء الفئات  

(themesم االستقرائي  (  التفكير  تسمى  عملية  في  األعلى،  إلى  األسفل  ن 
(inductive ثم )-واستقرائي 

ً
ينظر الباحثون إلى بياناتهم لتحديد ما إذا كانت   -ا

كان إذا  أو  الحالية،  واملوضوعات  الفئات  تدعم  حاجة    تالبيانات  هناك 
األدلة   الكمي (Creswell, 2003)للمزيد من  البحث  العكس، يستخدم  . وعلى 

 
ً
)  عموما االستداللي  أو  االستنباطي  على  deductiveاملنطق  يركز  والذي   ،)

 ,Bryman and Bell)الدليل التجريبي    لاختبار فرضية مقترحة أو نظرية مقاب
-. لذلك، من الضرورة في البحث الكمي تطوير الفرضية أو النظرية  (2007

 
ً
بعض   -عموما أن  بالذكر  الجدير  من  فإن  ذلك،  ومع  البيانات.  جمع  قبل 

والكمي  النوعية  االستقرائي الدراسات  والتفكير  املنطق  تستخدم  ة 
يسلط الضوء على االختالفات    3. الجدول رقم  (Yin, 2011)واالستداللي معا  

 الجوهرية بين مناهج البحث النوعي والكمي.
اتيجيات البحث الكمي والنوعي (3)جدول   ( Bryman, 2011): الفروق األساسية بين استر

 النوعي الكمي  
 استقرائي، توليد النظرية النظرية استداللي، اختبار  التوجه الرئيس لدور النظرية فيما يتعلق بالبحث

 تفسيري  نموذج العلوم الطبيعية، وال سيما الوضعية  التوجه األبستمولوجي )املعرفي( 
 بنائية موضوعية  نطولوجي )الوجودي( التوجه األ 

 

 : وتاريخه أصول االختالف بين البحث الكمي والنوعي . 3.2

، سيطر النموذج الكمي  العشرينخالل األربعينات والخمسينات من القرن  
جمع   أسلوب  التنظيميون  املنظرون  واستخدم  االجتماعية،  العلوم  على 
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ً
حصريا  

ً
استخداما الفرضيات  واختبار  التجريبية   -الحقائق 

ً
في   -تقريبا

االجتماعية   الظواهر  منتصف (Newman and Benz, 1998)دراسة  وفي   .
ولكن  االستينات،   االنتشار،  في  الكمي  املنظور  مع    بدأستمر  التباطؤ  في 

املن الوضعية  هيمنة  حول  الشكوك  بين  تزايد  الواضحة  والفجوة  طقية 
الرياض ي. واملنطق  البشرية  االجتماعية  ظهور   ونتج  النظم  ذلك  عن 

فرضيات ة  بعد  تعترف  مناهضة  جديدة  إأبستمولوجيا   -  امهحدا، 
ً

  -مثال
البشر   أن  وفرضية  البشرية،  االجتماعية  التفاعالت  بطبيعة  االعتراف 

األمر الذي    يبنون الحقيقة ألنفسهم، وأن املعرفة تنتقل بطرق اجتماعية.
تساؤالت تشكك في مدى قابلية تطبيق منهجية العلوم الطبيعية    تولد عنه

 . (Newman and Benz, 1998))الكمية( على هذه التفاعالت البشرية املعقدة 

توماس كو 1962وفي عام   العلمية"  ه، نشر  الثورات  "بنية   ,Kuhn)ن كتابه 
استكشف(1962 ا  فيه  ،  الفكرية  توماس  النماذج  في  ، الشائعةلتحوالت 

واعترف بأن املنافسة بين النماذج الفكرية )مثل: النوعي والكمي( يمكن أن  
تحول   أعقاب  في  املساواة  قدم  على  تحول تتعايش  أو  الفكري  النموذج 

 البراديغ
ً
ر علميا ليس فقط بسبب الحقائق، ولكن    ؛م. ويقول إن العالم تغي 

- 
ً
املجت  -أيضا أن  باملستجدات  بسبب   

ً
وكميا  

ً
نوعيا تحول  العلمي  مع 

 األساسية للحقيقة والنظرية.

عام   "اكتشاف   1967وفي  كتابهما  ستراوس  وأنسيلم  جالسر  بارني  نشر 
املجذرة"   البحث  (Glaser and Strauss, 1967)النظرية  بسيطرة  فيها  واعترفا   ،

إما   كانت  األبحاث  وأن  العشرين،  القرن  من  األولى  العقود  خالل  الكمي 
بمعنى أنها    –كمية أو نوعية مهتمة فقط بالتحقق من النظريات املوجودة  

و  جديدة.  نظريات  تنتج  الفرضية  ال  هذه  الباحثان  في    وناقشوهاواجه 
كتابهما، وتوصال فيه إلى أن األبحاث النوعية لها منطقها الخاص، ويمكنها  
على  الباحثين  التجريبية، وحثوا  البيانات  على  تركز  نظريات جديدة  إنتاج 

 على البيانات النوعية. 
ً
 وضع نظريات جديدة مبينة

على   السيطرة  في  الكمي  النموذج  يعود  واستمر  وقد  االجتماعية؛  العلوم 
ذلك   في  األمريكيين  تفضيل  إلى  الكمي  النموذج  تجاه  القوي  التحيز  هذا 

التي يمكن مالحظتها     Culbertson  . ولكن، وبحسبوحسابهاالوقت للحقائق 
ظل  (1988) في   

ً
خصوصا وسيطرته،  مكانته  يفقد  الوضعي  املنطق  بدأ   ،

شرية والسياق وجود حاجة إلى تفسير الظواهر التنظيمية واالجتماعية الب
 
ً
 .االجتماعي الذي أصبح أكثر تعقيدا

النوعي،  في توجيه اهتمام أكثر نحو البحث  العليا  وبدأت برامج الدراسات 
أعلن    :

ً
فمثال األكاديمية.  الدوريات  في  واسع  مستوى  على  ش 

 
ُتناق وبدأت 

األمريك التربوية  األبحاث  مجلة   American Educational Research)   يةمحرر 
Journal )    عام التركيز    1987في  سيتم  املنهجية    -خاص  بشكل-أنه  على 

تقييم في  القادمة    النوعية  أن  (Newman and Benz, 1998)األبحاث  إال    .
يمكن   هل  علمية؟  أكثر  أيهما  السطح:  على  وبدت  ت 

 
تجل التساؤالت  بعض 

بالقيمة   
ً
العلم محمال يكون  أن  يمكن  هل  النوعية؟  األبحاث  نتائج  تعميم 

 النوعية؟ 

في  االختالفات  إلى  والكميين  النوعيين  الباحثين  بين  الجدل  هذا  ويعود 
ما إذا كانت قابلة للقياس؟ ويستند الجدل  االفتراضات عن ماهية الواقع و 

على االختالفات في الرأي عن أفضل طريقة لفهم ما نعرف، سواء    -كذلك-
 باألساليب املوضوعية أو الذاتية. 

 :(Firestone, 1987)ويمكن حصر تلك االختالفات في أربعة أبعاد 

هي    :االفتراضات • أم  واألرقام  بالحقائق  منشودة  املوضوعية  الحقيقة  هل 
 حقيقة مبنية اجتماعي
ً
 ؟ ا

فقط    :الغرض  • فهم  عن  أو  أسباب  عن  الباحثة  أو  الباحث  يبحث  هل 
 للظاهرة تحت الدراسة؟ 

 شكل من أشكال األثنوجرافيا؟هو  ارتباطي أو /هل البحث تجريبي :النهج •
 عن الظاهرة   منفصلهل الباحث    :دور الباحث •

ً
  منغمس   أم  ومستقل تماما

 فيها من خالل االحتكاك باملشاركين؟ 

مراقبة   عند  يتم  النوعي  األسلوب  استخدام  أن  يتبين  الحصر،  هذا  ومن 
نظرية   تطوير  بهدف  تفسيره،  ومحاولة  تم  الواقع  ما  تشرح  توصيفات  أو 

أو   بنظرية  الباحث  يبدأ  عندما  الكمي  األسلوب  ُيستخدم  بينما  اختباره. 
 Newman and)فرضية وإجراء اختبارات، لتأكيد تلك الفرضية أو دحضها  

Benz, 1998) . 

الفروقات  توضح  والتي  السابقة،  واملسألة  املسألة  هذه  عرض  ومع 
الكمية   الدراسات  بين  والفلسفة  واألهداف  والتوجه  الغرض  في  الواضحة 

ك والنوعية، وأن مقارنتهما مبنية على تصورات خاطئة، إال أنه ال يزال هنا 
  –بعض الدالئل واملؤشرات التي تشير إلى تحيز غير مبرر  

ً
من قبل   –عموما

املؤسسات التعليمية واملجالت األكاديمية العربية تجاه البحث الكمي على  
الدالئل   هذه  ونناقش  نستعرض  التالي  القسم  في  النوعي.  البحث  حساب 

 بمزيد من التفصيل.

 أدلة االحنياز حنو الكمي . 4
الع مهناك  تؤ ديد  التي  واألبحاث  الدراسات  في  ن  االنحياز  ظاهرة  كد 

وعلى سبيل  الكمية.  األبحاث  نحو  العربية  ومجالتنا  التعليمية  مؤسساتنا 
 منها هنا. 

ً
 املثال ال الحصر، نستعرض بعضا

في دراسة على مستوى املجالت العربية املحكمة وجدت أن نسبة البحوث  
من مجموع   %11تمثل فقط    2002و    1981النوعية التي نشرت بين عامي  

نسبته   ما  الكمية  البحوث  تمثل  بينما  املنشورة،  )ريان, %  80البحوث 
 بحث  416. غطت الدراسة  (2003

ً
من مجلة اإلدارة العامة في   ، وشملت كلا

واملجلة  أسيوط،  جامعة  في  التجارة  لكلية  العلمية  واملجلة  السعودية، 
الجامعة  في  دراسات  ومجلة  الكويت،  جامعة  في  اإلدارية  للعلوم  العربية 
األردنية؛ ويرجع الباحث األسباب إلى سهولة إجراء البحوث الكمية، حيث  

بها تتوفر أدبيات سابقة ونظريات، باإلضا إلى أن معظم الدراسات قام  فة 
لسهولته  الكمي  لألسلوب  الباحث  يميل  حيث  الترقية،  بغرض  أصحابها 

 . (2003)ريان, ولوضوح تصميمه 

 في مجال التربية الخاصة، تشتمل   216بتحليل    ( 2010) وقام الخطيب  
ً
بحثا

على رسائل جامعية وبحوث منشورة في مجالت عربية وأجنبية محكمة، بين 
إال  2010  –  2000عامي   الدراسة  تجد  ولم  استخدمت   3،  فقط  أبحاث 

الحنو   أما  النوعي.  البحث  بتحليل    ( 2016) منهجية  قام  في   348فقد   
ً
بحثا

التربية الخاصة، كشفت نتائجها أن عدد الدراسات التي استخدمت منهجية 
دراسة، بنسبة  322اسات فقط، وفي املنهجية الكمية در  3البحث النوعي هي 

لت رسائل املاجستير والدكتوراه في % 92بلغت  
 
. ودراسة أخرى في العراق حل

عام   من  العامة  العالقات  األبحاث 2016إلى    1989مجال  إلى  باإلضافة   ،
من  نسبة  أن  النتائج  من  وتبين  اإلعالمي،  الباحث  مجلة  في  املنشورة 

األسا  تتجاوز  استخدموا  لم  الباحثين  من  النوعية  )العزاوي,   % 1.2ليب 
2017 ) . 

لت 
 
وفي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص أصول التربية، حل

موس ى   من   (2019)أسماء  كل  في  ودكتوراه(  )ماجستير  العلمية  الرسائل 
جامعة امللك سعود، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة 

لت    
 
رسالة بين عامي    278طيبة، وجامعة القصيم. وبلغت الرسائل التي ُحل

هـ في تخصص أصول التربية. وخلصت النتائج إلى سيادة  1437وحتى    1433
بن الكمية  النوعي، %95سبة  املناهج  البحث  ثقافة  ضعف  إلى  باإلضافة   ،

العليا   الدراسات  الكمي، وتخوف طالب  للبحث  الجامعي  وتفضيل األستاذ 
 من مشقة البحث النوعي.

معوقات استخدام املنهج الكيفي بعنوان "  ، في دراسته(2019)أما الزايدي  
التدريس   هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  التربوية  والقيادة  اإلدارة  بحوث  في 

جامعات   8، فقد استهدف أعضاء هيئة التدريس في  "بالجامعات السعودية
سع املنهج  حكومية  استخدام  تواجه  التي  املعوقات  على  للتعرف  ودية، 

الدراسة   استخدمت  وقد  التربوية.  والقيادة  اإلدارة  بحوث  في  النوعي 
املختلط   شخصية.    مناألسلوب  مقابالت  وعمل  استبانات   والحظتوزيع 

ملحوظ من جامعاتنا العربية في استخدام    قصورٍّ   وجود  تهدراس  في  الزايدي
في    الدراسة  نتائج  أظهرت  إذ.  النوعياألسلوب   النوعي  املنهج  استخدام  أن 

ذلك   ويعود  متوسطة؛  بدرجة  جاءت  التربوية  والقيادة  اإلدارة  -بحوث 
الدراسة لدى    -حسب  التغيير  ومقاومة  النوعي،  املنهج  في  الدورات  قلة  إلى 

 بعض أعضاء هيئة التدريس، وعدم القناعة بأهمية البحث النوعي. 

التدريس   وفي دراسة أخرى هدفت التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة  إلى 
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النوعي،   البحث  مناهج  استخدام  نحو  نجران  جامعة  في  التربية  كلية  في 
النتائج   بعض باملتوسطجاءت  "اعتقاد  إلى  الدراسة  حسب  ذلك  ويرجع  ؛ 

التدريس في صعوبة تطبيق املنهج الكيفي واستغراقه املزيد   ،أعضاء هيئة 
الوقت "    ،من  الكيفية  البحوث  نتائج  تعميم  إلى صعوبة  )أحمد باإلضافة 

 . (95: 2019وموس ى, 

التعليمية والشخصية   التعرف على املعوقات  إلى  وفي دراسة أخرى هدفت 
)ماجستير ودكتوراه(   العليا  الدراسات  لدى طلبة  النوعي  بالبحث  املرتبطة 
املعوقات  أبرز  من  أن  الدراسة  وجدت  التربية،  أصول  تخصص  في 
في  الكمية  البحوث  على  التدريس  هيئة  أعضاء  تركيز  التعليمية: 

البحث  ندو محاضراتهم،   استخدام  على  تحث  التي  واللقاءات  الندوات  رة 
. ومن أبرز املعوقات الشخصية: غياب املحفزات (2020)التويجري,  النوعي  

في   الطلبة  ب 
 
ترغ البحث  التي  بأن  واالعتقاد  النوعي،  البحث  استخدام 

استجابة من الذكور   187الكمي أسهل من البحث النوعي. الدراسة شملت  
اإل  جامعة  في  التربية  أصول  تخصص  في  سعود  واإلناث  بن  محمد  مام 

والذين   سنة    نوقشوااإلسالمية  سنة  1435من  إلى  وأوصت   .هـ1439هـ 
يس في البحث النوعي، وتدريب طلبة الدراسة بتطوير مهارات أعضاء التدر 

البحوث   تناولت  التي  املراجع  النوعي، وتوفير  البحث  العليا على  الدراسات 
 النوعية. 

إلى االعتقاد الشائع بأن األبحاث   (2016)وقد تعود األسباب حسب الحنو  
األبحاث   إلى صعوبة  باإلضافة  علمية،  غير  الكمي  املنهج  تستخدم  ال  التي 
بالبحث،  وعالقته  الباحث  دور  تعريف  إعادة  تطلب  والتي  النوعية، 
والتعريف باملشاركين، ومنزلة البيانات والتفسير والتحليل. يضاف إلى ذلك  

وتركيز  ض  ،
ً
عموما مجتمعاتنا  في  النوعي  البحث  ثقافة  انتشار  عف 

 مؤسساتنا التعليمية على األبحاث الكمية بشكل رئيس. 

والجدير بالذكر هنا، وبالرغم من أن جميع الدراسات السابقة هي دراسات  
الرياض ي  واملنطق  اإلحصائية  املقاييس  على  واعتمدت  طبيعتها  في  كمية 

املنهج   بعضها  أهمية )استخدم  على  أجمعت  جميعها  أن  إال  املختلط(، 
البحث النوعي، وأوصت إلى تعزيز األبحاث النوعية، وتشجيع الباحثين على  
مستوى   على  فيه  التدريب  وزيادة  النوعي،  البحث  ثقافة  نشر  وإلى  تبنيها، 

 طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس. 

البح املبررة نحو  النزعة غير  ُتظهر هذه  الحالي، وال  وال  في وقتنا  الكمية  وث 
عنصر يوسف سنة نشر  25تشكل إشكالية فقط في وضعنا الراهن، فقبل 

الكمية، وأن   (1995) البحوث  نحو  نزعة  تنامي وجود  فيه من  يحذر   
ً
بحثا

هذا قد يحرمنا من سماع القصة كاملة، ومن الغوص والتعمق في املواقف  
الخاص   منطقها  لها  النوعية  البحوث  ألن  ذلك  وفهمها؛  الذي االجتماعية 

، بأن (1995)يساعدنا في تخطي معلومات وأرقام جامدة. ويضيف عنصر  
إليه  يصل  قد  ما  أرقى  هو  وصفها(  من   

ً
)بدال  

ً
نوعيا  

ً
تفسيرا النتائج  تفسير 

وثروته  املعرفية  وخبرته  الفكرية  الباحث  قدرات  تتظافر  وفيه  الباحث، 
يقول   املختلفة.  االجتماعية  الظواهر  تفسير  في    عنصر يوسف  العلمية 

(1995" النزعة(  الكيف،    هذه  حساب  على  تكون  ال  أن  يجب   إذ الكمية 
األ  وفي جميع  أعيننا،  نصب  نضع  أن  تمثل سوى  يجب  ال  األرقام  أن  وقات 

األ ...  مقاربات   بأن  االعتقاد   وإن 
ً
مطلقا تكذب  ال      رقام 

 
يضل الباحث، قد  ل 

 
ً
فيما يتعلق بالحسابات اإلحصائية هي قبول    حيث إن أكثر األخطاء شيوعا

 (.  80)ص.  "نتائجها كنتائج دقيقة

الدهشان   إليه    (2016)ويتفق  أننا وصلنا   (1995)عنصر  مع ما خلص  في 
بالدراسات   املكتظة  العربية  االجتماعية  دراستنا  في  "األزمة"  مرحلة  إلى 
وتثبيتها وتحديدها  الظاهرة  في  والتحكم  باملتغيرات  تهتم  التي   ،الكمية 

من دون فهم عميق    ،واالنشغال بحجم العينة واختيارها وحساب صدقها
تلك  مع  املباشر  االحتكاك  خالل  من  تفسيره  ومحاولة  عاش 

ُ
امل للواقع 
نسانية والتربوية من مشكالت العلوم اإل  في  يعانيه البحثما    إن"الظواهر.  

حث التي تتيح للبا  استخدامها للمنهجيةنتيجة عدم    ،زمةحد األ لى  إوصلت  
  ،االنطالق في دراساته 

ً
  والتي ال عن القيود التنظيرية واألدواتية الكمية  بعيدا

تقد من  الظواهر  يتمكننا  عن  واقعية  صورة  ومام  من    التربوية  به  يرتبط 
 (.4 :2016الدهشان، )  "بحثيةمتغيرات وقضايا ومشكالت 

ع الكمية  املدرسة  نحو  القوية  والنزعة  االنحياز  يتبين  السرد  هذا  لى  ومن 

وأن   التعليمية.  ومؤسساتنا  العربية  مجالتنا  في  النوعية  املدرسة  حساب 
عن   أو  الكمية،  للبحوث  بحت  تفضيل  مجرد  عن  إما  ناتجة  النزعة  هذه 
التالي   القسم  في  علمية.  أقل  النوعية  البحوث  أن  الشائع  االعتقاد 

 نستعرض أبرز االختالفات الجوهرية بين البحث الكمي والبحث النوعي. 

 الختالفات بني البحث النوعي والكمي ا. 5
والكمية   النوعية  األبحاث  بين  االختالفات  طبيعة  يمتلكان    كونهماتكمن 

، فمحاولة تفضيل واحد على اآلخر هو خطأ منهجي وعلمي  
ً
 ومنهجا

ً
فلسفة

اختالفهم   من  فقط   
ً
ناتجا ليس  االختالف  هذا  الباحثين.  بعض  فيه  يقع 

يجب أن تكون الحقيقة )كما ناقشنا  الفلسفي ورؤاهم عن العالم، وكيف  
الكيفية   في  إلى اختالفهم  البحثية(. بل يمتد  الفلسفة  في قسم: خلفية عن 
تحديد  في  سواء  األنسب،  األسلوب  في  كل طرف  بها  يعتقد  التي  والطريقة 
مشكلة البحث أو اإلجابة عن سؤال الدراسة واختيار العينة. الجدول رقم  

 الكمي والنوعي. يناألسلوبيظهر أبرز االختالفات بين  4
 ( Creswell, 2003): األساليب الكمية والنوعية (4)جدول 

 النوعي الكمي 
 أساليب ناشئة  أساليب محددة مسبقا 
 أسئلة مفتوحة ومغلقة  أسئلة مستندة إلى أدوات 

املالحظة، وبيانات بيانات األداء، بيانات املوقف، بيانات 
 التعداد

بيانات املقابلة، بيانات املراقبة، بيانات الوثائق، والبيانات السمعية  
 والبصرية 

 تحليل النص والصورة  تحليل إحصائي 
 فئات، تفسير األنماط تفسير إحصائي

والذي   والتفسير،  والتحليل  األساليب  في  فقط  االختالف  هذا  ى 
 
يتجل وال 

اختيار  غ 
يسو  يشمل    بدوره  بل  آخر،  على   -منهج 

ً
من   -أيضا الباحث  موقع 

رقم   الجدول  البيانات.  ونوعية  املستخدمة  واللغة  نفسه    5البحث 
 يستعرض بعض التباينات الشائعة بين البحث النوعي والكمي. 

 ( Bryman, 2011): التباينات الشائعة بين البحث الكمي والنوعي (5)جدول 
 النوعي الكمي 

 كلمات رقام أ
 وجهة نظر املشاركين  وجهة نظر الباحث

 الباحث قريب  الباحث بعيد
 إنشاء نظرية  اختبار نظرية

 عملية  ثابتة
 غير منظم  منظم 
 فهم سياقي  تعميم

 بيانات غنية وعميقة  بيانات صلبة وموثوقة 
 جزئي كلي 

 املعنى السلوك
 إعدادات طبيعية  إعدادات صناعية 

الفرعية التالية، سوف يتطرق البحث إلى العالقة التكاملية بين   األقسامفي 
ُتثار  ما   

ً
غالبا والتي  القضايا  أبرز  عن  واإلجابة  والكمي،  النوعي  البحث 

وأن  النوعي،  املنهج  حساب  على  وتفوقه  الكمي  املنهج  استخدام  لتسويغ 
النوعي   البحث  على  وتطبيقه  الكمي  البحث  معايير  على  الحكم  محاولة 

غير سليمة. رغم أن اإلشكاالت والقضايا املختلفة فيها كثيرة يطول   لةمحاو 
ما   عادة  التي  القضايا  على ذكر  البحث سيقتصر  أن  إال  في ذكره،  البحث 

 تستخدم ضد البحث النوعي. 

 : العلة في سؤال البحث. 5.1

 )املبن
ً
 لالفتراضات العلمية، يجب أن يبدأ الباحث بسؤال البحث أوال

ً
  يوفقا

طب ثانيعلى  البيانات  إلى  الوصول  وإمكانية  البحث(،   يعة مشكلة 
ً
إذا ا وما   ،

 
ً
 أم ال ثالثا

ً
. بمعنى آخر، فإن قرار البحث حول  كانت البيانات محددة كميا

اختيار البحث الكمي أم النوعي وحول البيانات التي يجب جمعها، وكذلك 
الب يحدده سؤال  أن  يجب  بعد جمعها،  البيانات  بتلك  فعله  يجب  حث  ما 

 . (Newman and Benz, 1998)ابتداء 

مناهج محددة.  لذا، تتطلب أنواع معينة من إشكاليات البحث االجتماعي  
النتيجة  على  تؤثر  التي  العوامل  تحديد  تستدعي  اإلشكالية  كانت  فإذا 
من   الحالة.  هذه  في  األفضل  هو  الكمي  األسلوب  فإن  التأثير،  هذا  وأهمية 

إذا كان إلى استكشاف مفهوم أو ظاهرة    تناحية أخرى، فإنه  هناك حاجة 
فإن األسلوب النوعي أبحاث حولها سوى القليل منها،    ُتجر  فهمها ألنها لم  و 

الحالة   هذه  في  األنسب  النوعي  (Creswell, 2003)هو  البحث  يعد  لذا،   .
يجب  التي  األساسية  املتغيرات  ما  الباحث  يعرف  ال  عندما  خاصة   ،

ً
مفيدا

 دراستها. 

ظاه بدراسة   
ً
مهتما البحث  كان  حالة  في  املثال،  سبيل  "التنمر  فعلى  رة 
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الوظيفي"، فإن طبيعة البحث أو السؤال نفسه هو ما يجب أن يحدد ما 
أو   نفسه  الباحث  توجه  وليس   ،

ً
نوعيا أم   

ً
كميا محددة  البيانات  كانت  إذا 

اعتقاده بصحة منهج عن آخر. فإن كان سؤال البحث يستهدف فهم هذه 
باملشاركين، الخاص  العمل  إطار  في  بالتفصيل  وتفسيرها  ويخرج    الظاهرة 

هو  النوعي  البحث  فإن  الظاهرة،  هذه  يشرح  وإطار  وتوصيفات  بفئات 
نظرية   باختبار  أكثر   

ً
مهتما البحث  كان  لو  بينما  الحالة.  هذه  في  األنسب 

سابقة، أو بأبرز العوامل التي تسهم في انتشار ظاهرة التنمر وترتيبها حسب 
هذه على  التعرف  خالله  من  يمكن  بمقياس  والخروج  العوامل   األولوية، 

 والقضاء عليها، فإن البحث الكمي في هذه الحالة هو األنسب في الغالب.

البحث وأسئلته   فإن غرض  تقود  لذا،  التي  إلى طرق معينة، وتساعدنا هي 
ومن   البحث،  تصميم  تفاصيل  تحديد  في  حجم    ؟املشاركون بدورها  وما 

وتحليل  ؟العينة البيانات  إنشاء  سيتم  النتائج  ها؟وكيف  نوع  نريد   وما  التي 
عليها أن  (Ochieng, 2009)  ؟الحصول  يعني  يحاول    الباحث. وهذا   قد 

ً
  بداية

، ثم يدرس تلك املتغيرات   املتغيرات  ومعرفة  استكشاف 
ً
املراد دراستها نوعيا

 مع عينة كبيرة من األفراد.  
ً
 مسح عدد  كميا

ً
وفي املقابل، يمكن للباحثين أوال

على   للحصول  املشاركين،  من  قليل  عدد  مع  املتابعة  ثم  األفراد،  من  كبير 
املوضوع   حول  وأصواتهم  الخاصة،  نظرهم  وفي  (Creswell, 2003)وجهات   .

الت العالقة  نرى  أن  يمكننا  الحالتين،  الكمية  كلتا  الدراسات  بين  كاملية 
 والنوعية. 

 : Validity Measurementsمعايير الصدق . 5.2

الظاهرة  للسمات  والدقيق  الصحيح  التمثيل  أنها  على  الصالحية  عر ف 
ُ
ت

لها   نظرية  وضع  أو  شرحها  أو  وصفها  إلى  تهدف  والتي  الدراسة،  تحت 
(Winter, 2000)( القياسات  دقة  بين  تجمع  فالصالحية  لذا،   .accuracy  وما  )

 يقي
ً
 س ما ينوي قياسه. إذا كان الباحث فعال

ُتثار ضد  قد  التي  القضايا  من  أو صدقه  البحث  بيانات  وقضية صالحية 
، أو عدم ارتكازه على أرقام  

ً
البحث النوعي؛ وذلك بحكم قلة العينات أحيانا

وأدوات رياضية تثبت صالحيته وعدم انحيازه، باإلضافة إلى أن الدراسات  
للوصف. وتعود جذور    النوعية قد تخصص مساحة أقل لإلجراءات وأكثر

األدلة،   على  تعتمد  التي  الوضعية،  املدرسة  تقاليد  إلى  الصدق  معايير 
البحث   يقدم  خاللها  من  والتي  الرياضية،  والبيانات  السبب،  الحقيقة، 

 الكمي نفسه.

البحث  على  عادة  املطبقة  باملعايير  النوعية  األبحاث  على  الحكم  يتم  وهنا 
ي قد  بالطبع  الكمي.  أو  "اإلحصائي  بأنه  بحث  أي  ن  م  ضعيفتبي  ُحك  إذا   "

غير مناسبة للنهج. ماذا يمكن أن يقال عن البحث الكمي إذا    رعليه بمعايي
البحث   معايير  خالل  فمن  النوعي؟  بالبحث  مرتبطة  بمعايير  عليه  حكمنا 

 للسياق من   وصفيةالنوعي، يمكن اعتبار البحث الكمي: أقل دقة  
ً
وانتباها

 .(Walsh, 2012)خذ عينات غير هادفة  البحث النوعي، ويتصف بأ

بعد  ما  مدرسة  تبني  من  النوعي  البحث  نشأ  فقد  الكمي،  البحث  بعكس 
ية. والبحث النوعي  لحقيقة واحدة أو ثابتة أو موضوع  ورفضها الوضعية،  

الفرعية  والثقافات  واملجموعات  لألفراد  الشخصية  والخبرة  باملعاني  اهتم 
(Walsh, 2012)  .م  على  بالتفاوض  واقعيته  وتتمركز خالل  "الحقائق"  ن 

نفسه   يحاول فصل  الكمي  فالباحث  لذا،  الذاتية.  القصص  من  -سلسلة 
النوعي يسعى لتعزيز دوره   -قدر اإلمكان  الباحث  بينما  البحث،  عن عملية 

وعليه البحث.  ا  ،في  إلى  الكمي بالنسبة  عملية    ،لباحث  في  انغماسه  فإن 
إلى ، ولكن، بالنسبة  البحث ستقلل إلى حد كبير من موضوعية هذا البحث

النوعيا العملية   ،لباحث  في  أكبر  دور  وأداء  املشاركين،  مع  انخراطه  فإن 
 . (Walsh, 2012)البحثية يزيد من صالحية البحث 

الباحثين مصطلح الصدق ومدى التزامه ودرجة موافقته  وقد ناقش بعض  
في  ولكنهم  النوعي،  البحث  على   

ً
أساسا ينطبق  ال  بأنه  النوعي،  البحث  في 

املؤهل  القياس  أو  الصحة  من  نوع  إلى  الحاجة  أدركوا  نفسه  الوقت 
ى العديد من الباحثين نظرياتهم الخاصة حول ألبحاثهم. ونتيجة لذلك، تبن  

وتبن   "املوثوقية"، "الصدق"  مثل  مالءمة،  أكثر  مصطلحات  يعتبرونه  ما  وا 
 Denzin and)باالهتمام"، "ذات صلة"، و"قابل للتأكيد والتحقق"    الجدارة"

Lincoln, 1998; Guba and Lincoln, 1989)صد فإن  عام،  وبشكل  البحث .  ق 

النوعي يكمن في تمثيل العينة، وغرض البحث الرئيس، ومالئمة اإلجراءات 
النوعي، فإن املصداقية واملعقو (Walsh, 2012)املعنية   للبحث  بالنسبة  لية  . 

(plausibility and credibility لدعم كافية  أدلة  توفير  تم  حالة  في  تتم   )
االدعاء  اعتبار  يمكن  أنه  يعني  وهذا  الدراسة.  تقدمها  التي  االدعاءات 

  
 
 إذا كان يمث

ً
 أو صالحا

ً
ل بدقة تلك السمات من الظاهرة التي يهدف  صحيحا

. ويتم ذلك بعدة (Bryman, 2011)الباحث إلى وصفها أو شرحها أو تفسيرها  
 –طرق منها  

ً
توفير اقتباسات كافية في البحث من املشاركين أنفسهم،    -مثال

 لدعم االدعاءات التي يتم تقديمها في الدراسة. 

 : Generalizationقضية التعميم . 5.3

أكثر   من  أوسع،  وظروف  مجموعات  على  النتائج  تعميم  على  القدرة  تعد 
ال  للبحث   

ً
أنها تحظى بأهمية وبأولوية  اختبارات "الصدق" شيوعا كمي، إال 

. بل إن السعي وراء (Winter, 2000)أقل عند العديد من الباحثين النوعيين  
  
 
ويؤث يعيق  أن  يمكن   )

ً
مثال العينة  )بزيادة  البحث  التعميم  على صالحية  ر 

  
 
تقل قد  الكبيرة  العينة  ألن  االنوعي؛  تركيز  الصغيرة،  ل  العينة  على  لباحث 

 يقتصر البحث  (Winter, 2000)وفهمها بشكل أفضل وأوسع  
ً
. ومن ذلك عادة

قابلة   نتائج  أو  نفسها(،  العينة  )داخل  "الداخلية"  التعميمات  على  النوعي 
إذا   هذا  السكان.  من  أوسع  نطاق  على  وليس  النظريات،  لتطوير  للتعميم 

التعميم   أشكال  من  شكل  أي  إلى  يسعى  بالفعل   كان 
ً
 جل  إن    إذ،  مطلقا

وتفسير   فهم  هو  النوعي  البحث  تحت اهتمام  األشخاص  وخبرات  معاني 
 الدراسة أو الثقافة املحلية، بعكس البحث الكمي. 

ألنه ال يسعى إليه،   -ابتداءً -ذلك يعني أن البحث النوعي ال يروم إلى التعميم  
ذلك   اعتبار  يمكن   وال 

ً
إجراءاته   خلال من  ليست  ألنها  النوعي  البحث  في 

النو  البحث  على  الحكم  يكون  أن  ينبغي  بل  الناحية،  وأدواته.  هذه  من  عي 
  
ً
 صحيحا

ً
تمثيال بتمثيلها  نفسها  العينة  على  الداخلي  التعميم  على  بقدرته 

 
ً
 . ودقيقا

 : اإلجراءات واملقاييس. 5.4

ه  القياس ي   التصميممميزات   الكمي  بالبحث  الخاص   -  ووالرياض ي 
ً
 -أيضا

أقل أهمية أو شبه معدومة في البحث النوعي، حيث إن الباحثين النوعيين  
الغ على  في  تمثيلي.  غير  أو  عادي  غير  هو  فيما  البحث  يختارون  قد  الب 

في   بها  معمول  قوانين  على  صحته  تعتمد  الذي  الكمي  البحث  عكس 
يجسد   النوعي  البحث  فإن  املقابل،  في  املوحدة.  واإلجراءات  االختبارات 
تطويرها  أو  تعديلها  يمكن  والتي  التقنيات  من  ومتطورة  مختلفة  مجموعة 

 بحث.حسب متطلبات ال

النوعي   البحث  تختبر    ال  طرق   هيطرق  ال  املوضوعية،  على  تعتمد 
مثل:   معايير  فإن  السبب،  لهذا  للتعميم؛  قابلة  غير  ونتائجها  الفرضيات، 
موثوقية القياس، واختبار الفرضيات، والتعميم، ال تتناسب لقياس جودة  

 البحوث النوعية. 

تمثيل الوصف للعينة، ويعول في صحة إجراءات البحث النوعي على مدى  
الباحثين  من  العديد  يتبنى  السبب  لهذا  النتائج.  تبرير  على  القدرة  ومدى 

( "املوثوقية"  و  "الفهم"  مصطلح  (  understanding and credibilityالنوعيين 
"الصدق"   من  قوة  أكثر  يستخدم (Wolcott, 1992)ويعتبرونهما  كما   .

األعضاء  فحص  النوعيون  وهي member checking"  )املبحوثين(   الباحثون   "
بحيث   بدقة،  لوا   

 
ُمث أنهم  من  للتأكد  املشاركين  إلى  النتائج  إرجاع  عملية 

 
 
ممث غير  نتائج  أي  ستبعد 

ُ
مباشر  لة  ت غير  تحيز  على  مستندة  نتائج  أو 

معايير (Goulding, 2002)للباحث   النوعيون  الباحثون  يستخدم   ،
ً
أيضا  .

الدقيق  االلتزام  وكذلك  وتفسيرها،  وتحليلها  البيانات  جمع  في  الثقة 
 جراءات البحث، وتوثيقها في البحث بكل شفافية.بإوالصارم 

 : ينة في األبحاث النوعيةالع. 5.5

( هو أحد العناصر  purposeful samplingأخذ العينات الهادفة أو املقصودة )
املميزة األساسية للبحث النوعي، وربما تعتبر من أكثر القضايا التي تجسد 

-. يركز البحث النوعي  (Patton, 2002)الفرق بين األساليب الكمية والنوعية  
 
ً
، حتى على عينة مكونة من حالة   -عادة

ً
على العمق في عينات صغيرة نسبيا

الكمية   في املقابل، تعتمد األساليب  في بعض األحيان.   –واحدة 
ً
على    -عادة
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 يارها عشوائيعينات أكبر يتم اخت
ً
 .  ا

وال يمتد االختالف في حجم العينات فقط بين األساليب الكمية والنوعية،  
أسلوب   كل  واستراتيجية  منطق  في  حتى  واستراتيجية  (Patton, 2002)بل   .

أخذ العينات الهادفة تكمن في اختيار الحاالت الغنية باملعلومات لدراستها 
من   بالكثير  الباحث  تمد  أن  باملعلومات  الغنية  للحاالت  فيمكن  بعمق. 
القضايا ذات األهمية املركزية التي يتعلم منها، فدراسة الحاالت أو األفراد  

رؤى   األغنياء إلى  تؤدي  االهتمام    باملعلومات  من   
ً
بدال متعمق  وفهم 

 بالتعميمات التجريبية. 

 
 
ن واألساس بين البحث الكمي والنوعي عندما يتعل  

ق وهنا نرى االختالف البي 
الحكم  الجوهري  الخطأ  من  أنه  وكيف  العينات؛  أخذ  في  بأهدافهم  األمر 

ألنهم    ين النوعي  الباحثين على   فقط  الناحية،  هذه  يسعون ن  أخذ    م  إلى 
 عينات أصغر. 

 : التحليل في األبحاث النوعية. 5.6

( اكتشافات  أو  استنتاجات  إلى  البيانات  النوعي  التحليل  ل   
(  findingsيحو 

( نتائج  ويعتبر  resultsوليست  التحول.  لهذا  معادالت  وال  أرقام  توجد  وال   .)
 ومن ثم ذا قيمة. يقوم الباحث النوعي  

ً
 وصعبا

ً
التحليل النوعي الدقيق نادرا

  
ً
تفريغا البيانات   بتفريغ 

ً
  دقيقا

ً
)سطرا وترميزها  وربطها  توليفها  في  ويبدأ   ،

 إذا است
ً
   دعىسطرا

ً
فاعالتها،  براز تإإيجاد منطقٍّ فيها، و   األمر ذلك(، محاوال

ذات   األدبيات  في  وإضافة  معنى  لها  جديدة  وقصة  بنتائج  األخير  في  ليخرج 
فئات   أو  نظريات  فرض   

ً
نهائيا النوعي  الباحث  على  يفترض  ال  الصلة. 

طريق   وتحدد  نفسها  من  تتحدث  التجريبية  البيانات  يجعل  بل  مسبقة، 
 .(Patton, 2002)البحث 

واستبعاد   الخام،  املعلومات  حجم  تقليل  في  النوعي  التحليل  عمل  ويناط 
عمل،  إطار  وإنشاء  املهمة،  األنماط  وتحديد  أهمية،  األقل  املعلومات 

صع وتكمن  البيانات.  تكشفه  ما  جوهر  ال  لتوصيل  أنه  هو  املواجهة  وبة 
على   األمثلة  بعض  إال  املتناول،  في  هي  وال  األهمية  لتحديد  صيغ  تتوفر 
البحث   وبعكس  لذلك،  النوعي(.  البحث  محدودية  قسم:  )انظر  التحليل 
الكمي، ال يمكن تطبيق اختبارات مباشرة، من أجل املوثوقية والصالحية.  

أن   باستثناء:  مطلقة  قواعد  توجد  ال  قصارى  باختصار،  الباحث  يبذل 
البيانات  تكشفه  ما  وتوصيل  ما،  حد  إلى  البيانات  لتمثيل  عقله  مع  جهده 

 .(Patton, 2002)بالنظر إلى غرض الدراسة 

  ومن األ 
ح التباين في التحليل بين الكمي والنوعي، وأن الحكم  مثلة التي توض 

في   التحليل  مراحل  هي  األول،  بمنظور  ينطبق  أن  استحالة  األخير  على 
 في  

ً
ل كامال

 
األبحاث النوعية، ففي البحث الكمي ُتجمع البيانات كلها ثم تحل
أول مرحلة    الوقت نفسه، بينما في البحث النوعي يبدأ تحليل البيانات من

الباحث االنتهاء    5من جمعها )كاالنتهاء من عمل أول   ينتظر  مقابالت(، وال 
من جمع البيانات كاملة. وتخدم النتائج األولية كأساس للمرحل التالية من  
جمع البيانات وتحليلها. وتستمر هذه العملية حتى يتم الوصول إلى التشبع  

جد بيانات  أي  ظهور  انتهاء  خالل  من  وتكون  النظري  جميع   -كذلك-يدة، 
، وكثيفة الوصف.

ً
 املفاهيم محددة جيدا

 حمدودية البحث النوعي. 6
النوعي   البحث  إلى  ينظر  وال  ُيمايز  ال  البحث  هذا  فإن   ،

ً
سابقا أشرنا  كما 

التكاملية   العالقة  يؤكد  بل  الكمي،  البحث  على   
ً
متفوقا أو  أفضل   بوصفه 

د طريقة بينهما، وأن غرض البحث وسؤاله، وطبيعة مش كلته، هي التي تحد 
النهج املتبع. وكذلك أن التركيز على منهجية واحدة، سواء كمية أو نوعية،  
العلوم   أبحاث  في  وجديدة  مهمة  وتفاصيل  رؤى  العربية  أدبياتنا  تفقد  قد 
العليا، وتقيد   االجتماعية، وتحد من قدرات األكاديميين وطلبة الدراسات 

بيان اكتشاف  في  البحثية  في  حريتهم  تسهم  جديدة  ونظريات  وتصورات  ات 
 تطور العلوم.

 ومع هذا، فإن للبحث النوعي حدود
ً
متأصلة يجب على الباحث االنتباه لها    ا

(Bryman, 2011; Winter, 2000) ،من العيوب الرئيسة في البحث النوعي ،
ً
: أوال

من   أكبر  عدد  إلى  النتائج  تعميم  يمكن  ال  أنه  هو   ،
ً
سابقا ذكرنا  وكما 

 ،
ً
ثانيا تعميمها.  الكمي  للبحث  يمكن  التي  نفسها  اليقين  بدرجة  السكان، 

تعيين  يحاول  فال  ومفصل،  كامل  وصف  إيجاد  هو  النوعي  البحث  هدف 
، أرقام محددة للبيانات، مث

ً
، البحث النوعي ذاتي جدا

ً
ل البحث الكمي. ثالثا

 
ً
موضوعيا يعتمد  وليس  النوعي  البحث  أن  بمعنى   .- 

ً
نظر    -كثيرا وجهة  على 

العالقات الشخصية الوثيقة   عنا هو مهم وغير مهم، وكذلك  الباحثين عم  
 –التي 

ً
 ما يبنيها الباحثون مع املشاركين.  -غالبا

ينبغي الباحثين تفاديها، وهي قضية   وهناك حدود أخرى غير متأصلة  على 
( )transparencyالشفافية  البحث  تكرار  على  القدرة  وقضية   ،)replication  .)

ففي قضية الشفافية ينبغي على الباحثين النوعيين الكشف عن إجراءات 
البحث   وصل  كيف  يشمل  وذلك  شفافية،  وبكل  بتفاصيلها،  البحث 

تفاصيل عملية  ما  و   ر اختيارها؟ما معاييو   ؟لنتائجه؟ وكيف اختيرت العينة
تحليل البيانات؟ والكشف عن أسئلة املقابالت، وأين جرت؟ وكيف تمت؟  

(Bryman, 2011)  القضية حل  الشفافية  بمسألة  االهتمام  شأن  ومن   .
الثانية، وهي القدرة على تكرار البحث، ففي حالة معرفة الباحثين اآلخرين 

راسة، فإنه من املمكن إعادة تكرار  عن اإلجراءات الدقيقة التي تمت في الد
العام نفسه الذي حصلت فيه الدراسة األصلية   باألدوات والجو  الدراسة 

(Bryman, 2011). 

 مناقشة . 7
املوج   االنتقادات  أبرز هذه  البحث  امتداد هذا  ناقشنا على  للبحث ه وقد  ة 

في أبحاثه،   في درجة صدقه وثباته، وغياب املوضوعية  النوعي، كالتشكيك 
التعميم   وقضية  تكراره،  إمكانية  وعدم  والسرد،  الوصف  على  وتركيزه 
والتحليل، وحجم العينة. ولقد تبين بالعرض والتحليل أن االختالفات بين  

تباين من  نابعة  والنوعي  الكمي  ورؤيتهم   الباحثين   املنهج  واملنهجي  الفلسفي 
جة عن للظواهر االجتماعية، وطريقة الوصول إلى "الحقيقة"، وليست نات

نقص في درجة الصرامة أو الخطوات البحثية العلمية للبحث النوعي. كما  
مجمل في  النوعية  األبحاث  ضد  التحيز  أن  البحث  عن  هأوضح  ناتج  إما   ،

  ، تطبيق املعايير الكمية على النوعية، والحكم عليها بعدسة البحث الكمي 
 أو مجرد تفضيل املجتمع األكاديمي للبحث الكمي.

 أشرنا  كما  و 
ً
مختلفة  سلفا معرفية  افتراضات  على  النوعي  البحث  يعتمد   ،

غير   الكمي  البحث  صحة  معايير  أن  يعني  وهذا  الكمي.  البحث  عن   
ً
تماما

النوعي   للبحث  األحوال  من  حال  بأي   Hammersley, 1992; Lincoln)مناسبة 
and Guba, 1985) النوعي البحث  بتعريف  يقومون  الباحثين  بعض  إن  بل   .

 
ً
النوعي عموما إلى البحث  ُينظر  بناًء على اختالفه مع البحث الكمي، حيث 
على أنه "أي نوع من األبحاث التي تنتج عنها نتائج لم يتم التوصل إليها بأي  
الكمي"   القياس  وسائل  من  غيرها  أو  اإلحصائية،  اإلجراءات  من  وسيلة 

(Strauss and Corbin, 1990: 17)  النوعي البحث  نتائج  فإن  ذلك،  من   
ً
وبدال  .

البحث بشكل  مستمدة   تتكشف خالل  والتي  الحقيقية  العالم  من ظروف 
 طبيعي. 

النوعي   البحث  مؤيدو   –ويرفض 
ً
للصالحية،   -تماما الكمي  البحث  معايير 

الدقيق إلجمالي   والتمثيل  الوقت،  بمرور  النتائج  اتساق  أهمية  تؤكد  والتي 
السياق هذا  وفي  وتعميمها.  النتائج  تكرار  وقابلية  الدراسة،  قيد  ،  السكان 

ومربكة    Leininger  (1994)يقول   محرجة  الكمية  الصالحية  معايير  إن 
 لبحث النوعي. ومحيرة ل

و    Guba  (1985)و   Lincoln وناقش الداخلية"  "الصالحية  مثل:  مفاهيم 
للبحث   مناسبة  غير  بأنها  ويريان  "املوضوعية"  و  الخارجية"  "الصالحية 

( الصدق  مفهوم  يستبدلون  النوعيون  فالباحثون  لذا،  (  validityالنوعي. 
( بالثقة  الجدارة  بديلة trustworthyبمفهوم  مفاهيم  أربعة  ويقترحون   )

هذه  بالثقة.  النوعي  البحث  جدارة  لتعزيز  مالءمة  أكثر  أنها  يزعمون 
( املصداقية  هي:  )credibilityاملفاهيم  الداخلي  الصدق  بدل   )internal 

validity( واملقارنة  للتحويل  والقابلية   ،)transferability and comparability  )
( والتعميم  الخارجي  الصدق  (،  external validity and generalizabilityبدل 

( )dependabilityواالعتمادية  الثبات  بدل   )reliability والتأكيدية  ،)
(confirmability( بدل املوضوعية )objectivity( )Guba and Lincoln, 1985.) 

معايير الصدق والثبات في هذه املعايير في بحثه " (2014)وقد ناقش فضيل 
والكيفية الكمية  استهدف  البحوث  الذي  خاص-"  أهم   -بشكل  عرض 
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البحو  في  والثبات  الصدق  في  معايير  يقابلها  ما  وجود  وتأكيد  الكمية،  ث 
بين   الفلسفية  واالختالفات  املنطلقات  استعراض  وبعد  النوعية.  البحوث 

( فضيل  يقول  والنوعي،  السياق: 2014الكمي  هذا  في  القول  "  (    إن  يمكن 
بالبحوث  خاصة  األصل  في  هي  والثبات  الصالحية  أو  الصدق  معايير 

البحوث   أن  يعني  ال  هذا  لكن  من  الكمية،   
ً
تماما مجردة   أدنىالكيفية 

هي   بل  العلمية،  والقوة  املوثوقية  حدود    -كذلك–درجات  في  تتوخاهما 
مختلفة   معايير  تستلزم  والنظرية  الفلسفية  فافتراضاتها  الكيفية.  طبيعتها 

 (.84)ص. " لتقييم نوعيتها وصدقيتها

 حدود البحث . 8
الك  نوق شت البحوث  التعليق في هذا البحث ظاهرة االنحياز نحو  مية، مع 

 ما ُتؤخذ على البحث النوعي، دون الخوض في  
ً
على بعض القضايا التي غالبا

ضد   تثار  قد  أو  أثيرت  التي  القضايا  جميع  ذكر  في  والتوسع  التفاصيل 
االختبار   ذلك:  على  األمثلة  من  عنها.  اإلجابة  يمكن  والتي  النوعي،  البحث 

األ  في  يقابله  وما  البعدي،  واالختبار  املجموعات القبلي  النوعية،  بحاث 
هذا  أن  هو  أخرى  محدودية  التجريبي.  والضبط  والتجريبية،  الضابطة 
البحث لم يعط  خطوات مفصلة عن كيفية إجراء البحث النوعي، وتجنب  
في   البحث  هذا  هدف  عن  خارج  ذلك  ألن  فيه؛  الشائعة  األخطاء  بعض 

ا هذا  تناول   ،
ً
أخيرا والكمي.  النوعي  البحث  بين  بالعرض  املقارنة  لبحث 

البحث  محدودية  قسم:  )انظر  النوعي  البحث  محددات  بعض  والتحليل 
  كامل  هذه املحددات، مثل: عجز الباحث في إيجاد  

 
النوعي(، إال أنه لم يغط

أو    مانسجا امليدانية،  املقابالت  فشل  إلى  تؤدي  قد  والتي  املشاركين،  مع 
( املذكرات  أو  امللحوظات  تدوين  في  الباحث  والتسجيل  memosفشل   )

النوعي، وتقلل من  للبيانات. كل هذه العوامل قد تضعف البحث  الدقيق 
 مصداقيته. 
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االختالف   أوجه  استكشاف  على  املستقبلية  األبحاث  تركز  بأن  نوص ي 
عن   والكشف  التفاصيل،  من  بمزيد  والكمي  النوعي  البحث  بين  والتشابه 

أيض بينهما.  التكاملية  املزيد العالقة  بإجراء  املستقبلية  األبحاث  نوص ي   ،
ً
ا

في  املختلفة  النظر  وجهات  استكشاف  في  التجريبية  الدراسات  من 
عن   والرؤى  األفكار  من  بمزيد  والخروج  والكمي،  النوعي  البحث  استخدام 
تقص ي  في  كثيرة   

ً
وأبحاثا حثيثة   

ً
جهودا هناك  أن  مع  كذلك،  القضية.  تلك 

والكمية املنشورة في العالم العربي، إال أن   مستوى وإعداد األبحاث النوعية 
التربية   )مثل:  معين  تخصص  على  تركز  ما   

ً
غالبا العربية  الدراسات  هذه 

التخصصات   دائرة  توسع  بأن  املستقبلية  البحوث  نحث  لذلك  الخاصة(، 
، نحن بحاجة إلى املزيد من الدراسات  

ً
املشمولة في مثل تلك األبحاث. أخيرا

امل هذا  في  الغرب  املقارنة  في  واملجالت  العربي  عاملنا  في  املجالت  بين  جال 
والكمية النوعية  األبحاث  مستوى  إلى  للنظر  األقص ى  ،  وتوجهاتها  والشرق 

 والخروج بتصور عام عن ذلك. 
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البحث هو املعرفة وفهم واستكشاف العالم الذي نحن فيه، لذا، ال توجد 

 ليست طريقة واحدة متميزة للقيام بالبحث. إن امل
ً
ناهج التي نمتلكها حاليا

ولكنها   العالم،  لهذا  رؤيتنا  تحدد  نوافذ   -سوى 
ً
يمكننا   -أيضا مما  تحد  قد 

رؤيته إذا طغت عليها الدوغمائية البحثية، فال ينبغي لنا كباحثين أن نعتقد 
 أن نافذتنا هي الوحيدة أو أن وجهة نظرنا هي األفضل. 

ائيات مبسطة والتي تشكل أساس  هذا العوز في الفهم قد يكون مقدمة لثن
واجهه بانتظام في جامعاتنا أو  ن  ناالجدل النوعي مقابل الكمي، والذي ما زل

العليا،   في دراساتهم  العربية، ويواجهه طالبنا  األكاديمية  في بعض املجالت 
في  التدريس  هيئة  أعضاء  بتعيين  الخاصة  الشخصية  املقابالت  في  حتى 

ال   أصحاب ت  تزالالجامعات،  من  املتقدمين  على  استفهام  عالمة  وضع 
  
مسو  تقديم  منهم  ويطلب  النوعية،  استخدامهم  البحوث  عدم  غات 

 لألساليب الكمية في بحوثهم في املاجستير والدكتوراه.  

القول   فصلها   -هنا–خالصة  يمكن  ال  والكمية  النوعية  البيانات  أن  هي 

إلى  يؤدي  الذي  "املعقول"  أو  صحة"  "األكثر  أو  "األفضل"  عن  بالسؤال 
وإل  تميزهما.  التي  واختالفاتهما  بينهما  الخاصة  العالقة  بحث تجاهل  جراء 

(، ذلك أن غرض هذا  كليهماجديد، نحتاج إلى استخدام النوعي والكمي )أو  
من   متنوعة  مجموعة  إلى  حاجة  هناك  بأن  االعتراف  هو  الرئيس  البحث 

 املنهجيات والتي تشتمل على النوعي والكمي. 
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