




الساحة البحثية 
ة عوامل نوعي
البحوث

المدخل الكيفي 

رؤية تميل إلى النقدية* 

التحليل المتعمق * 

التحيز  * 

المدخل الكمي    
الحيادية                                      *

فه    اللي نعرفه أحسن من اللي ال نعر* 

ما وجدنا عليه آباؤنا * 



من الكمى إلى الكيفى
الكيفى

تسمى البحوث الكيفية •
.التفسيرية أو التأويلية

يق ويستهدف إلى الوصف الدق•
والتفصيلي، المشاعر، 

الوعي، الرموز، السلوك، 
ت التفاعل واكتشاف المسكو
د عنه بجانب قمة جبل الجلي

.  الطافي

الكمى-1

التقدير الكمي للمتغيرات•
لى القابلة للتحليل الدقيق إ

جزيئات منفصلة وتخضع
ات لقوانين صارمة مثل متغير

.العلوم الطبيعية

وفي مواقف مصطنعة غير •
مألوفة في الحياة المادية 

الباحث منعزل عن الدراسة 
االهتمام بالمعالجات 

اإلحصائية والدالالت 
. الخاصة





البحث الكمي 
.هدفه تفسير علمي اعتمادا على قانون أو نظرية أو مبدأ-1

.  دراسة السلوك دون االرتباط بالسياق-2

فروض البداية أساسا التعميم اعتماد على قانون نظرية وفرض ال-3

.  التحقق منها باالستقراء

.  يتم في مواقف مصطنعه ويركز على التشابه-4

.  الدقة والواقعية القابلية لالنفصال-5

.  الباحث مستقل عن موضوع البحث-6

.البحث عن الطبيعة الجوهرية للظواهر-7



النموذج الكمي 
.البحثسؤالصياغة-1

.مافرضيةصياغة-2

.المتغيراتتحديد-3

.القياسأداةتصميم-4

.التصنيففئاتوضع-5

.(عشوائيةعينة)العينةاختيار-6

.والثباتالصدقاختبارات-7

.اإلحصائياالختبار-8

.النتائجعددحساب-9

إلىحتاجوتاألخيرةالخطوةفيكمابيانيةرسومأوأشكالفي)النتائجعرض-10

.(رقمياصياغتها



األدوات للمدخل 
الكمي 

للبحوث 

م تحليل النظ

األساليب 

والمعالجات 

اإلحصائية 
الصدق 

والثبات

اإلستبانة 

االختبارات 

بأنواعها 

العينات



البحث الكيفي 
.  هدفه الخروج بفروض دون البدء بها-1

.  دراسة السلوك في سياقه-2

.التعميم غي مرغوب-3

.اسييتوصل إلى تفسيرات يمكن بناء نماذج إلى االستنباط أس-4

.  اليةالتركيز على المعاني وخصوصية الباحث والفلسفات المق-5

.  الباحث جزء من البحث-6

.  الخروج بفروض التركيز على االختالف-7



أهم مالمح البحث الكيفي
.الكيفيةحوثالبفيالغالباألسلوبهوللبياناتاالستدالليالتحليل-1

.البياناتلجمعالرئيسةاألداةذاتههوالباحث-2

.بطبعهوصفيللبحثالنهائيالتقرير-3

.لاألحوامعظمفيمسبقايعدالللبحثالتنفيذيالتصميم-4

الفرديةوالظاهراتالعامةالظاهرةبتناولاإلجراءفياالهتمام-5

.آنيا

.مسبقةبنظريةالتقيدعدم-6



السمات املميزة للبحوث الكيفية
خاللمنواألدائيالتاريخيوسياقهاإطارهافيالحقائقتشكيليعيد-1

.الحياتيةالممارساتالقيم،المعتقدات،

.خبرتنالتغيرللحقائقرؤيتناتختلف-2

.ألخروقتمنالتفسيريتغير-3

.ذاتيـــة-4

.المعانيتكونالشخصيةوكفايتهالباحثخبرة-5

مباشرةياتبعملالبرامجبــتطويرالكيفيةالبحوثفياألسئلةتهتم-6

خصياشتخصهمببياناتاألفرادأداءتحسينأخرىخبراتمنوليس

.األفرادكفاياتتباينتوظيف



أمناط البحوث الكيفية
–باطيةاالرت–الوثائقية–التتبعية–المسحية)الوصفيالبحث•

.(الحقلية

.المفحوصينمعاإلقامة–التشاركيالبحث•

(الجماعةوصفمنهجين)االنثوجرافيالبحث•

الطبيعيالسياقفيتحكمدونالمالحظة

االعتماددونالفعليغيرواألقرانالباحثمالحظة–حالةدراسة
للمعوماتمكثفجمع–مسبقةأراءعلى

.الوثائقيالبحث•

.التفاعلتحليلبحث•



إشكاليات البحوث الكيفية 
.والثباتالصدقإشكالية*

المشارك،المالحظبصفةيتمتعأنللباحثالبدالموضوعية*

.النظريلإلطاروالمراجع

.التأمليةالممارسةأسلوب*

والكميةالكيفيةالبحوثنظرةتباين*



النموذج الكيفي
.  تحديد مجاالت الموضوعات الرئيسية-1

.  تحليل المجموعة الفرعية للبيانات-2

(.  حرفيا وبشكل عام)كتابة الفئات التصنيفية -3

.  تحليل بيانات إضافية؛ إعادة تحليل البيانات-4

.  تدوين المالحظات في المذكرات الموجزة-5

.  تحليل البيانات اإلضافية-6

.  ية وشاملةتأليف فئات عامة ذات طبيعة كل؛ تنقيح فئات التصنيف-7

.  تفسير المضمون-8

.  العرض النهائي-9



أدوات املدخل 
الكيفي

يف البحث

تحليل 

المضمون

الوثائق

يةالسيرة الذات

دراسة الحالة

ننة المقابلة المق

أو المفتوحة 

المالحظة



التكامل

الكيفي 

ملاذا-كيف يوجد   

الكمي 

ماذا يوجد



التكامل

الكيفي 

ميةيحتاج إلى بيانات ك

الكمي 

ت يحتاج إلى سد ثغرا
في التعرف على 
مضمون الظاهرة



يفالتكامل

االدوات مثال 

الكيفي 

دراسة حالة 

الكمي

االستمارة


