
 
 
 

  الكميالبحث 

  عدنان األمين

  

  من الفلسفة إلى علم االجتماع

تقول . )positive philosophy( إلى الفلسفة الوضعية االجتماعيةتحليل الوقائع يعود البارادايم الكمي في 

ن المعرفة المبنية على إبل  ،الوقائع الطبيعية غرارللتقصي على قابلة االجتماعية هذه الفلسفة إن الوقائع 
تم تكوينها عبر المالحظة والقياس، هي وحدها ذات مصداقية. ي) والتي factual knowledgeالوقائع (

للمجتمع قوانين مثلها مثل أن )، مؤسس هذه الفلسفة، 1857-1798وغست كونت (أالفرنسي اعتبر 

جمع )، أي inquiry(الكشف عنها. والوسيلة إلى ذلك التقصي وهذه القوانين يمكن  ،العلوم الطبيعية
   . واستخراج القواعد )analysis( تحليلالوالتجربة ثم المالحظة واألدلة عن طريق  البيانات

  )Empirical Methodologyمبيريقي (المنهج األ

المنهج ب يسمى عموماًالوقائع من أجل استخراج قواعدها وقوانينها المنهج الذي يبنى على مراقبة 

كلمة "تجريبي" لكن  .قييمبيراأل مقابلبالعربية كلمة المنهج "التجريبي" البعض يستعمل   األمبيريقي.

التجربة المختبرية (عينة تجريبية وعينة ضابطة) هي شكل من  بأن ، علماًتدل على التجربة في المختبرقد 
غير  البياناتطرق أخرى لجمع  هناك أيضاًومبيريقية، وال يصح استخدام الجزء للداللة على الكل. األ أشكال

 الباحثونويستعملها التي يصنعها  من األدوات اوغيرهوالمشاهدة والمقابلة، االستبيان مثل ، التجربة
  كتفي بتعريب التعبير. ألذلك . مبيريقيفي المنهج األ

، بحيث مضبوطةبواسطة أدوات ) evidenceنات (مبيريقية إذن على جمع البيّفي الممارسة البحثية تقوم األ
النتائج  إلىيصال يفترض أن نفسها  باألداةعن الواقعة نفسها  البياناتقام شخصان مختلفان بجمع  إذا
يحصل ذلك في علم االجتماع وعلم االقتصاد عيها هذا المنهج. التي يدّ "الموضوعية"وهذه هي سها. نف

تعني في هذا  )objectivity( والموضوعية. )(االختبارات المقننة مثالً وعلم النفس) (بيانات الشركات مثالً

ن الباحث ال يتدخل في شؤون المشاركين في بحثه، ال يؤثر عليهم وال يتأثر بهم. فقط يسجل أالسياق 
   .فعلونه أو ما يقولونهيبدقة ما 

جمع البيانات وتحليلها: الطرق الكمية في طرق مبيريقي يشتمل على مجموعتين من الوالمنهج األ

وهو ليس المنهج الوحيد إلنتاج المعرفة ، تستعمل بطريقة منفصلة أو مختلطة. والطرق النوعية

  وتطويرها. 

                                                            
  بريد إلكتروني: ، والجامعة األميركية في بيروت العلوم التربوية في الجامعة اللبنانيةفي أستاذ

elamine.adnan@gmail.com  إلكتروني، موقع : www.adnanelamine.net 
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  ).Social factsلخص في الرسم البياني أدناه المناهج والطرق المختلفة في مقاربة الوقائع االجتماعية (أو

يقوم على  مبيريقي، الذيالمنهج غير األ نجدالقائم على االستقراء األمبيريقي جانب المنهج  إلىوفيه 
  ) المنطقي، كما هي الحال في الفلسفة والنظريات الكبرى.deductionاالستدالل (

مزيج من ، وهو مبيريقية، هناك المنهج غير العقليأو غير أمبيريقية أأكانت مقابل المناهج العقلية، ثم، 
، في ما يسمى وهذا المنهج ظهر منذ أن كان هناك بشر تحكمه المعتقدات. و أاألفكار والمعتقدات، 

نين من الس تبعتها األديان غير التوحيدية ثم األديان السماوية الثالثة. وقد انتظرت البشرية آالفاً. باألساطير

قبل نشوء األحزاب السياسية. واألحزاب تتحلق حول معتقدات. نضع جميع هذه األنواع من المعارف 
  عتقد في فئة األيديولوجيا.المنطلقة من الم

 إيديولوجيا      معرفة (عقلية)    

  أساطير،   منهج غير أمبيريقي  منهج أمبيريقي

  ،أديان

   أحزاب،

طرق   طرق نوعية  طرق كمية
 ةمختلط

  ابستيمولوجيا، فلسفة، تاريخ،

دراسات   نظريات 

  بحثية

دراسات 

  إحصائية

مجموعات مقابالت، 

تحليل ، تركيز
  1وثائق

مقياس،   ،استمارة

  اختبار 

تحول تقد بعض النظريات العقلية  .واأليديولوجيابين المعرفة العقلية التفاعل قائم أن إلى لفت النظر وأ

معرفة العقلية واأليديولوجيا تتسرب إلى الشيوعية).  كالماركسية التي صارت أحزاباً( أيديولوجيا إلى

مبيريقي) والمفكر معرضان بقوة لألثر األيديولوجي. الباحث (األ نبسبب السمة االجتماعية للباحث.  أي أ

ن يكونوا لمهما فعلوا  بأنهمالعلوم البحتة والتطبيقية ألهل العلوم اإلنسانية  أهلوهذا مغزى اتهام 
ر يتأث علوم االجتماعيةالالباحث في يقولون إن مثل الباحثين في العلوم البحتة والتطبيقية.  "موضوعيين"

   .، وهذا ما يقيد الموضوعية التي يدعيها(السلوك االجتماعي) ولديه مشاعر نحوه عهبموضو

  اإلحصائية الدراسات

  . ، التي هي موضوعناالبحثية والدراساتتوقف عند نوعين من الدراسات الكمية، الدراسات اإلحصائية أسوف 

؟ أو ما عدد مثالًوتوزيعهم سكان مصر  ": ما عددة"معلوماتي ذو طبيعةالسؤال في الدراسات اإلحصائية 

لخ. جميع وزارات التربية والتعليم إ؟ والمرحلة والقطاع المدرسة وعنبحسب  موتوزيعه التالميذ في لبنان
لخ. وتنشر هذه اإلحصاءات بصورة إالمؤسسات والمعلمين والتالميذ،  إحصاءات تشمل العالي تجري سنوياً

                                                            
  وضع دراسة الحالة في باب البحوث المختلطة. إلى البحوث النوعية، كما يمكن أحياناً أيضاًدراسة الحالة يمكن إضافة  1

http://shamaa.org/uploads/5FocusGroupKarami.pdf
http://shamaa.org/uploads/5FocusGroupKarami.pdf
http://shamaa.org/uploads/4CaseStudyAbouChedid.pdf
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فقط، أي عبارة عن جداول مرتبة بحسب الموضوع والمتغيرات  ورقية و/أو إلكترونية. وهي وصفية

  المدروسة. 

ينتج عنها ما و ،تقوم على التعدادأي جميع أفراد المجتمع اإلحصائي. ما يشمل الدراسات اإلحصائية من 
  .التربوية والسكانية والصناعية . والمثال عليها اإلحصاءاتأو "التقارير اإلحصائية" اإلحصاءات"“بـ سمى عادة ي

 rigor(في القياس الدقة تتمتع بالدقة في القياس وفي التنفيذ، حتى تستحق الثقة.  أن يجبو .وهي دورية

in measurement (التنفيذالدقة في و )rigor  in administration(جميع في  أساسيتانن تاسمما ، ه
  بحثية. أو إحصائية أكانت الدراسات الكمية، 

، ألنها تطبق على )large scale surveysالواسعة النطاق ( الدراساتبما يسمى  ومن الدراسات اإلحصائية

والمثال عليها دراسة مسح المعطيات اإلحصائية للسكان والمساكن (وزارة الشؤون . عينات كبيرة
  ألف أسرة.   65) التي شملت 1996االجتماعية، 

مثل تيمس  المنظمات الدولية االتي تقوم بهالواسعة النطاق  الدراسات أيضاً المجموعة هوتقع ضمن هذ

)TIMSS) وبيزا (PISA بمشاركة مجموعة من البلدان وتخرج بنتائج  دورياً) وغيرها. وهذه الدراسات تجري

مقارنة حول أداء الطلبة في مادة معينة في صفوف معينة. وتعتمد هذه الدراسات االستمارات واالختبارات 
  حصيلية كأداة للدراسة.   الت

هي من اختصاص الدول والوزارات ، قوم على التعدادتالواسعة النطاق مثلها مثل الدراسات التي  الدراسات
. لكن على أن تتمتع بالدقة في القياس والتنفيذجب وي .2والمنظمات الدولية بسبب كلفتها العالية

). وهذه هي السمة sample representability( العينة تمثيليةب الدراسات الواسعة النطاق أن تتمتع أيضاً

  المشتركة بين الدراسات اإلحصائية والدراسات البحثية الكمية. الثالثة

وهو ، الكميةالى هذه الجوانب الثالثة، ثمة جانب رابع يجري التحضير له بعناية في الدراسات  باإلضافة 

   ).data analysis(" البيانات"تحليل ما يصطلح عليه ب  أوالمجمعة،  البياناتتوضيح طريقة فرز 

  الدقة المنهجية 

في األمور األربعة إذن ) التي تميز الدراسات الكمية methodological rigor( تتلخص الدقة المنهجية
  . البياناتدقة تحليل ) 4و) دقة التنفيذ، 3) تمثيلية العينة، 2) دقة القياس، 1 :المذكورة سابقاً

لقد خصصت .  أو فصول أو حتى كتب في مالحق المنهجية شرح مثل هذه القضاياووعادة ما يتم توضيح 
صفحة لعرض المنهجية (القياس والعينة)  189 ملحقا من "تكافؤ الفرص الدراسية"حول  دراسة كولمان

)Colman, J, et al., 1966 .(يشرح فيها منهجية  2007في العام  كامالً فريق تيمس العالمي كتاباً وأصدر

التصميم األصلي ومن حيث التعامل مع المعطيات التي تم الحصول وتحليلها، من حيث  البياناتجمع 

                                                            
مليون دوالر  1.35) 1996ية، بلغت كلفة دراسة "مسح المعطيات اإلحصائية للسكان والمساكن" (وزارة الشؤون االجتماع 2

 ).1، الكتاب األول، ص 2000أميركي (وزارة الشؤون، 
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وتنفيذ مشروع  إعدادوفي لبنان أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية كتابا خاصا تحت عنوان "منهجية عليها. 

  .لخإ أ).-2000وزارة الشؤون االجتماعية، مسح المعطيات اإلحصائية للسكان والمساكن" (

   الدراسات البحثية

ألنه من الممكن ان يحصل يتعلق بحجم العينة.  بين الدراسات اإلحصائية والدراسات البحثية الاالختالف 

دراسة والمثال على ذلك . فريق بحثي على دعم مالي يوفر له اجراء دراسة بحثية واسعة النطاق أيضاً
ألف طالب ومعلم، في أكثر من ثالثة آالف مدرسة حكومية،  600 ىحوال ليها والتي شملتإالمشار  كولمان

  في مختلف أنحاء الواليات المتحدة االميركية.  

   :الفرق يكمن في نوع المساهمة المعرفية

في أي مجتمع هي الحد األدنى الالزم  البياناتالدراسات اإلحصائية بيانات أو معلومات. وهذه تكون نتائج 
في جميع  ةيقوم على المعرفة، هي أوكسجين هذه المعرفة. على أساسها تبنى السياسات العقالني

أكانت إحصاءات تربوية أو إحصاءات عن حاالت االنتحار، عن األمية أو عن استخدام االنترنت، قطاعات الحكم، 

اعي. وعلى أساسها تبني الهيئات غير وعلى أساسها تتكون اتجاهات الرأي العام وقوى الضغط االجتملخ. إ
الحكومية والشركات واألحزاب والتجمعات مواقفها. بل يعتبر إنتاج اإلحصاءات الوطنية مثله مثل إصدار 

إن المقارنة بين الدول اليوم، ق، وإتاحة هذه المعلومات والوثائق، عالمة من عالمات التقدم الحضاري. ئالوثا

  يتم عبر مؤشرات كمية.  لخ.إ ،وأفالم السينما ونجوم الفن واألنظمةكما المقارنة بين المؤسسات 

األفكار. ينطلق الباحث من أفكار، ويجمع معلومات يعبر عنها بصورة  تقدم ، من جهتها،الدراسات البحثية

  (جديدة). كمية، ويحللها بصورة كمية، ليصل في النهاية إلى أفكار أيضاً

، هي من جهة ميزة الدراسات البحثية عن الدراسات لوصول إلى أفكاراالنطالق من أفكار واهذه السمة، 

، النوعيةالدراسات البحثية واإلحصائية، وهي من جهة ثانية السمة المشتركة بين الدراسات البحثية الكمية 
مراجعة األدبيات بمن األجزاء المتعلقة  خصوصاًونستدل على ذلك  األمبيريقية وغير األمبيريقية. 

  ال نجدها في الدراسات اإلحصائية.، التي في الدراسات البحثية المناقشة/الخالصةبو

المقال الذي نشرته باحثة ذلك من األمثلة على وقد تبنى الدراسات البحثية على الدراسات اإلحصائية. 
بعنوان "أثر التباين في الخلفية األسرية على نتائج الطلبة السعوديين في  2011في العام سعودية 

). 2011" (األحمدي، TIMSS 2007اختبارات الدراسة الدولية لتوجهات مستوى األداء في العلوم والرياضيات 

، 1999عوام (لأل بيانات تيمسالتي حللت ) Hashemi & Intini, 2015ومنها دراسة هاشمي وانتيني (
) عن الدول العربية مقارنة بغيرها من 2012، 2006، 2003، 2000) وبيانات بيزا (لألعوام 2011و 2007، 2003

بيانات دراسة "مسح المعطيات  إلى الدراسات البحثة التي وضعت استناداً والمثال أيضاًمجموعات الدول.  

(وزارة والتي قام بها باحثون مختصون في كل قطاع ) 1996اإلحصائية للسكان والمساكن" في لبنان (
  ب).-2000، االجتماعية الشؤون

http://shamaa.org/uploads/2QualitativeQuantitativeBouJaoude.pdf
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) Les étudiants et leurs étudesباسرون دراستهما األولى عن "الطالب ودراساتهم" (وعندما وضع بورديو و

)Bourdieu et Passeron, 1964 ،( أول  وصاغا .3بيانات المعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصاديةحلال
ثم تطورت . أيضاً كمياً كان هذا بحثاً بلور حول سوسيولوجيا الفرص الدراسية في فرنسا.تتفكير فرنسي م

األفكار التي توصال إليها في الكتاب المذكور، إلى نظرية متكاملة حول عالقة المدرسة بالمجتمع في نظام 
  ).Bourdieu et Passeron, 1970طبقي، في كتابهما المشهور "معاودة اإلنتاج" (

  )Data collection( البياناتجمع 

جاهزة، جمعت بدقة عن المجتمع األصلي إحصائية يكون من حظ الباحثين أن يجروا أبحاثهم على بيانات 

وفي هذه الحالة . دراسات إحصائية إلىند الدراسة البحثية ت، أي أن تسكله أو عن عينات واسعة النطاق منه

 لكنالنظري الذي ينطلقون منه.  واإلطارألسئلتهم البحثية  تنظيم هذه البيانات وتصنيفها تبعاًيعيدون 
أجرتها فهي ال تتيحها  وإذاالباحثون في دول ال تجري دراسات واسعة النطاق،  ه الفرصة ال يحظى بهاهذ

التي تقدم لها أن المنظمات الدولية اليوم تشترط على الدول  للباحثين. لكن من حسن الحظ أيضاً

مساعدات تقنية أو مالية إلجراء دراسات معينة أن تتاح هذه الدراسات للجميع على المواقع اإللكترونية، 
  . للباحثين اإلحصائية الخام البياناتتحصل على تعهد بإتاحة  وأحياناً

مناسبة للمشكلة المطروحة ) corpus( في معظم األحيان ال توجد بيانات جاهزة يتخذها الباحث مدونة

ر أداة بحث اعليه أن يختاألسئلة البحثية التي يطرحها. لذلك  على إجاباتعن  يحللها بحثاًلكي  التي تشغله

بدقة  البياناتر عينة تمثل المجتمع اإلحصائي وأن يدير عملية جمع اتقيس بدقة ما يريد قياسه، وأن يخت
     بطريقة دقيقة. البياناتوأن يحلل 

  اختيار أداة البحث - القياس دقة

 )tests( ) واالختباراتscalesالكمية هي المقاييس (الدراسات البحثية في  البياناتأشهر أدوات جمع 

  . )questionnairesواالستمارات أو االستبانات (

  جاهزة أو قد يصنعها الباحث. قد تكون هذه األدوات 

"األحوال النفسية لألطفال والشباب في في الدراسة التي أجرتها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية بعنوان 
ض ضغط ما بعد اثالثة مقاييس لرصد "أعر منهاأدوات.  عدة" تم اعتماد 2006لبنان بعد حرب تموز 

، مة الشخصية لألطفال""قائو"قائمة الشخصية للشباب" ومنها درك". الصدمة"، و"القلق" و"الضغط المُ

وقد جرى  . وجميع هذه األدوات مقتبس عالمياًالموجهة لألهل "قائمة تدقيق السلوك عند الطفل"و
  . )2008األمين، وآخرون ( 2016طويعها لمستلزمات إجرائها في السياق اللبناني بعد حرب تموز عريبها وتت

األمين، وأبو عنوان التربية والمواطنة (نان تحت بعلى طلبة الصف التاسع في ل توفي الدراسة التي أجري

اإلنجاز وضعت من قبل الهيئة العليا لتقييم كانت هذه األداة قد . أداة دولية أيضاً تم اقتباس) 2008شديد، 

، وهي مكونة من اختبار (لقياس مستوى الطلبة في بلداً 28) على 1999(عام  طبقت سابقاًو 4التربوي

                                                            
3 Institut national de la statistique et des études économiques‐INSEE 
4 International Association for the Evaluation of Educational Achievement‐IEA 



www.shamaa.org 

6 
 

استمارة تقيس اتجاهاتهم حول عدد من األمور. كما اشتملت الدراسة على  التربية المدنية) ومن

واحدة موجهة لمدراء المدارس وأخرى موجهة للمعلمين. وهناك عالقة ضمنية بين االستمارات  :استمارتين
  الثالث.

فيقومون أما االستمارات يقوم الباحثون باقتباس المقاييس واالختبارات من المخزون العالمي،  عموماً

  تها. صناعب

تمت )، 1998(األمين وفاعور، لبنان حول الطالب الجامعيين في في دراسة الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية 
صناعة أداة البحث، وهي االستمارة. ومن يتصفح الكتاب اليوم، يالحظ أن هناك عملية طويلة من التشاور 

المجمعة في األسئلة المفتوحة.  البياناتمع مستشارين متنوعين من أجل صناعة األداة ومن أجل تحليل 

فائدتها في قياس ما تدعي أنها  ةويالحظ أنه في متن الفصول تم شرح مكونات كل مجموعة أسئلة لجه
  آخر بكيفية بناء العينة.    باالستمارة نفسها، وملحقاً تقيسه. كما يتضمن الكتاب ملحقاً

، ، يقوم الباحثون بنشر األدوات التي استخدموها في دراستهم كملحق للتقرير عن الدراسةأيضاً عموماً

لمبدأ حقوق النشر. خاصة أن  ات المقتبسة تطبيقاًفي حالة األدو متعذراًيصبح لكن األمر كاالستمارات، 

من هذه األدوات يباع ويشرى، أو يُدفع ثمن استخدامها. إال إذا قرر واضع األداة أن يجعل استخدامها  بعضاً
   .   مشاعاً

 متفقاً ذات هوية عالمية، أي تقيس أموراً إذا كانتتعتبر المقاييس واالختبارات أعلى رتبة من االستمارات، 
وتطبيقها يسمح فوق ). generalizable، أي ذات طبيعة تعميمية (أيضاً على معناها وتعبيراتها عالمياً

استخدام اختبار  لى، كأن يتحول الكالم عالموضوعمبالغات في لكن أحيانا تحصل ذلك بمقارنات عالمية. 

داة في صالحيتها كأفضل مقياس ريختر لقياس الهزات األرضية. قوة األ لىنفسي أو تحصيلي كأنه كالم ع

  من صناعتها من جديد. أفضل فر أداة عالمية هو طبعاًاوتوما تدعي أنها ستقيسه. خيار لقياس 

 عام و/أو تسويغ ألجزائها.  تسويغإلى  دائماً يحتاجأكانت األداة مقتبسة أو مصنوعة فان اختيارها لكن 
وبالنسبة  لتأكد من صدقها وثباتها كلياًل، محلي )standardizationإلى تقنين ( واألداة المقتبسة تحتاج

وقد يلغى منها جزء أو يضاف جزء آخر  لكي تصبح مناسبة للسياق الثقافي الجديد.لكل فقرة على حدة، 

غير مفهوم أو غير معروف في الثقافة المحلية، أو ال تقيس  تقيس شيئاً أن هناك أموراًبرهن الباحث إذا ما 
   .   مشابهة شائعة محلياً أموراً

  صدق األدوات وثباتها- دقة القياس

الميزان الصادق هو ) أن تقيس األداة أو أي بند فيها ما تدعي أنها تريد قياسه. validityيقصد بالصدق (

  الصحيح.  كالذي يشير إلى وزن

أن تعطيك األداة النتيجة نفسها (أو ما يقرب من النتيجة نفسها) كل مرة  )reliabilityيقصد بالثبات (

كما يقاس تطبق فيه. الميزان الثابت هو الذي يشير إلى وزنك نفسه إذا صعدت إليه مرتين متتاليتين. 
  .)internal consistency( الثبات من خالل االتساق الداخلي
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أو  استعمال الميزان نفسه،يما حصل من تغير مع الزمن يجب للمقارنة بين شخصين أو اكثر، أو للمقارنة ف

  . عامةموثوقة وضمانة الستخراج نتائج وهذه الدقة هي ال تمتع بالصدق والثبات.ت أنهابافتراض  األداة نفسها

يتم التحقق من الصدق والثبات بطريقة معنوية، أي عن طريق فحص المعنى، وبطريقة إحصائية، أي عن 
  طريق تطبيق عدد من االختبارات اإلحصائية. وهذه الطرق متاحة في أدلة البحوث أو في مقررات اإلحصاء. 

 أداةتأكد من صدق أو ثبات حال بقياس المفاهيم المجردة. ال حاجة لنا لل دقة األداة يتعلق على كلموضوع 
العمر، أو مكان الوالدة، أو الجنس. فالسؤال عن العمر، تقيس معلومات ديمغرافية، مثل في البنود التي 

 ومنالباحث الذي يسأل والمجيب يفهم بالطريقة نفسها من قبل ، والجواب عليه جيبواضح بالنسبة للم

أو  أو وطنياً أو متديناً كان محافظاً إذاعما  شخصاًلكن إذا سألت  قبل عدة باحثين في الوقت نفسه.

هم فيها كل مستجوب السؤال على طريقته. هذه المفاهيم ، فستحصل على أجوبة فَأو عروبياً متعصباً
إذا  اًكلي يةالبحثالدراسة فسد تمر طبيعي. لذلك سأالمجردة ال يفهمها الناس بالطريقة نفسها، وهذا 

  لخ. إأنهم صرحوا بذلك، لمجرد  متسامحينمن اللبنانيين  %90ن أب قلت مثالً

كيفية تحويل مفهوم مجرد إلى أوجه  وهي تحتاج إلى النظر فيهذه القضية، دقة القياس، قضية معقدة، 

  صالحة لقياس. 

  )Data analysis( البياناتتحليل 

ن تحليل إالدراسات اإلحصائية) فخصائص الجمهور المدروس (كما في لكان المطلوب مجرد وصف  إذا
والنسب  األعدادتعرض حيث ثالثة)  أو) والجداول (بمتغيرين frequencyالوتيرة ( إظهاريقتصر على  البيانات

 أساليب إحصائيةكان المطلوب التفتيش عن تفسير (كما في الدراسات البحثية) فهناك  إذان المئوية. لك

 significant(والعالقات الدالة  )standard deviationواالنحراف ( )rangeمتعددة، توفر الكشف عن المدى (

correlations () وغير الدالة بين المتغيراتvariables وأهمية كل من العوامل في تفسير المتغير التابع ،(

  )، الخ. regression analysisعن طريق تحليل االنحدار (

 هناك مرحلة تحضيرية من التحليل الكمي من أجل تنظيف تحليل النتائج إحصائياً إلىقبل الوصول كما أنه 

من أجل عزل البنود غير الحساسة وتجميع ما يتضافر منها في التعبير عن أمر  أومن األخطاء،  البيانات
 )indexes) ومؤشرات (indicators) واعتماد مبينات (factor analysisمعين، عن طريق التحليل العاملي (

  لخ.   إ، مناسبة

  مراجعة األدبيات والخالصة/المناقشة

الكمية عن الدراسات اإلحصائية. وهذا اإلطار يلف الدراسة  الدراسات البحثيةاإلطار النظري هو الذي يميز 
، تشكل الحامل الفكري للدراسة مفاهيم ومقوالتما يتعلق بها من ككل، ألنه يتعلق بنظريات معينة و

ثم في المفاهيم التي  ،البداية مع مراجعة األدبيات، وفي األسئلة البحثية.  يظهر هذا اإلطار منذ البحثية

في القسم األخير الذي يتناول خالصة النتائج ومناقشتها على  وتحليلها، وأخيراً البياناتيقيسها جمع 
 ضوء النظرية المعنية وبالمقارنة مع دراسات سابقة ومماثلة في الموضوع نفسه.  

 

http://shamaa.org/uploads/3StatisticalAnalysisKhalifeh.pdf
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  حدود البحث الكمي 

 إلىل ما تم جمعه ويحوِّ ،نه يقيس الواقعة االجتماعية عن طريق أدوات مضبوطةأعي البحث الكمي يدّ

 أنبالجمهور الذي يدرسه، على فرض  اًبدأباحث في البحث الكمي قد ال يتصل أرقام ومعادالت إحصائية. وال
ما يقيسه هذا أن و هذا الجمهور يتصرفون تجاه األداة مثلما تتصرف األجسام تجاه ميزان الحرارة. أفراد

 من وجهة نظر مؤيدي البحث النوعي الميزان هو بالضبط ما هي عليه حرارة البشر الذين استعملوه. 

ديناميكي، ويتأثر  ، هذا مجرد ادعاء. فالسلوك االجتماعي (والنفسي) للبشر سلوكوالبحث غير األمبيريقي
عندما في وقت معين. لذلك فوظروفهم في مكان معين وبسهولة بالعوامل المحيطة بأفراد الجمهور 

جوانب متعددة في هذا  يفقدن ديناميكيته المستمرة ملسلوك االجتماعي اتجريد بالبحث الكمي يقوم 

ما يقوم به البحث  ذا بالضبطوه ،المجيبالسلوك، وهي جوانب ال يمكن مالحظتها إال مع التفاعل مع 
، تجمع بين الطرق الكمية )mix( النوعي. وبسبب هذا الجدل فهناك نزعة اليوم الستعمال طرق مختلطة

  ).   triangulationا يسمى بالتثليث (وتستعين من أجل ذلك بموالطرق النوعية، 

  البحوث الكميةسالمة مبينات 

لمجرد أنه كمي، أي يستعمل االستمارة أو المقياس أو  أو إيجاباً ال نستطيع الحكم على البحث الكمي سلباً
االختبار والجداول والمعادالت اإلحصائية. للحكم على نوعية البحث الكمي يجب أن ننظر في توافر الشروط 

  الالزمة له. 

المذكورة أعاله. هذا  الشروط فراتوالبحث الكمي مبني على لسالمة يمكن وضع مؤشر وبناء على ما سبق 
  يتكون من المبينات التالية: المؤشر

 أداة البحثالقياس أو دقة  .1

 ) البحثتنفيذ (أو إدارةدقة  .2

 العينةتمثيلية  .3

 وتحليلها البياناتدقة تنظيم  .4

 .اإلطار النظري المالئم، بما يشمل مراجعة األدبيات والخالصة/المناقشةتوافر  .5

 التماسك بين أجزاء البحث .6

ثمة أمور متعددة . لضيق المجال ليهأجزاء البحث لم نتكلم عالتماسك بين يتعلق ب الذي السادسالشرط 
هي عبارة عن جمع كمية  اًأبحاثهناك  ناقتصر األمر على اإلشارة إليها. لكني أقول فقط أ وقدمرت هنا 

حظت هذه الظاهرة . وقد لووبصورة تؤدي إلى الخداع شكلي بين التقديم النظري للموضوع وسائر األجزاء

جمهور  "وجهة نظرأو "من آخر ( (مراجعة األدبيات) وتحلل موضوعاً معيناً في الدراسات التي تدرس موضوعاً
 . )2016(األمين،  معين في الموضوع)
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