
 ممخص البحث
غالبا ما يكون من الصعب اختيار تصميم لمبحوث بين الكمية والنوعية.  ومع ذلك، فإن أبحاثنا 

 عمى دراسة التصميم ومدى مالئمتو لممشكمة. ستكون أكثر فائدة إذا كان قرارنا كباحثين مبني 
تسعى ىذه الدراسة إلى التعريف باألسموبين النوعي والكمي في البحث وخصائص كل منيما 
وظروف استخداميما في المجال الرياضي وكيف يمكن   االستفادة من التكامل والقوة التي 

ىو أسموب يضع استنتاجات ( Quantitative researchيتميز بيا األسموبين البحث الكمي )
 ذات داللة إحصائية عن مجتمع من خالل دراسة عينة تمثل ذلك المجتمع. 

( ىو وسيمة لمبحث والتقصي  المعتمدة في مجال Qualitative researchالبحث النوعي )    
العموم االجتماعية والتربوية، وفي أبحاث السوق.  ييدف الباحثون باستخداميا إلى التعمق في 

 يم سموك اإلنسان، واألسباب التي تحكم ىذا السموك. ف
Abstract 

By: Assistant. Prof. Dr.Eftikhar A Ali 
To understand theresearch approaches, we need to consider three 

framework elements: philosophical assumption about what constitute 
knowledge claims, general procedures of research called strategies of 
inquiry, and detailed procedure of data collection, analysis and writing, 
called methods 
Three considerations play into selecting an approach decision: the 
research problem, the personal experiences of the researcher, and the 
audience(s) for whom the report will be written. 
The aims of this research are:  

- Identifying the quantitative and qualitative approaches in 
researches and their properties when using them in sport field. 

- Assessing and understanding some the published swimming sport 
- researches, to identify the type of research approaches they follow. 

In the social sciences, and psychology, the use of one or other type of 
method can be a matter of controversy.  The majority tendency 
throughout the history of social science, however, is to use eclectic 
approaches-by combining both methods. This combination of 



quantitative and qualitative data gathering is often referred to as mixed-
methods research 
We hope to provide enough material to help researchers to appreciate 
the diversity of potential methods and to adopt a more critical 
perspective in their own research consumption and production. 

 لالباب االو
 مقدمة البحث وأهميته1-1
آلن مجاال واسعا من الميادين العممية، واستمدت ىذه الحقيقة من أصبحت التربية الرياضية ا  

ارتباطيا بسائر العموم األساس مثل عمم الحركة، التشريح، الفسيولوجى، عمم النفس، الخدمة 
االجتماعية، التقويم، التربية، الميكانيكا الحيوية، الترويج، وعمم الصحة.  كما إن االستثمار في 

كثيرا وبدأت الشركات العالمية الكبرى تمول البحث العممي لتطوير المجال الرياضي اتسع 
 .مستوى األلعاب والرياضيين عمى حد سواء

كما إن التربية الرياضية إحدى مجاالت التربية بطريق ممارسة األنشطة الحركية. وىي مجال    
وبناء الفرد بدنيا يطبق فيو عموم الحياة والعموم اإلنسانية المتعددة بأساليب تيدف إلى إعداد 

واجتماعيا.البحث العممي ىو "سموك إنساني منظم ييدف استقصاء صحة معمومة أو حادثة 
ىامة، أو توضيح موقف أو ظاىرة راىنة، أو "التفتيش" عن حل ناجح لمشكمة أكاديمية 

اجتماعية تيم الفرد والمجتمع. والبحث العممي في كل ىذه األحوال ىو  -متخصصة أو سموكية
 (1)ة لنمو اإلدراك وكشف غموض المستقبل وتطوير الفرد والمجتمع.أدا

ويعرفو رومل:بأنو "تقصي أو فحص دقيق الكتشاف معمومات أو عالقات جديدة ونمو المعرفة 
 (2" )الحالية والتحقق منيا

 
------------------------------------------------------- 

 16ص.   م1989 ،األردن ، الحديثة التربية دار ، كنظام العممى البحث: حمدان زياد محمد (1)
 دار البدنية، والتربية التربوية العموم فى البحث لمناىج العممية األسس: قادوس السيد صالح (2)

 15ص ، م1995المعارف،
وبانتشار الكومبيوتر واالنترنت أصبحت المعمومات متاحة ومنظمة  ومتفاعمة مع البيئة بعد    

من قبل المستخدمين وبمساعدة المبرمجين ومحممي النظم يعمل الكومبيوتر عمى إدخاليا 
تصنيفيا ومعالجتيا بما يتناسب واليدف. يطمق عمى ىذه العمميات مصطمح  نظام المعمومات 

Information system .  يمكن أن نعرف نظام المعمومات  بأنو مجموعة من العناصر
عمى تجميع البيانات ومعالجتيا وتحميميا وتبويبيا، طبقًا لقواعد البشرية واآللية، التي تعمل معًا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-methods_research
http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-methods_research


جراءات مقننة ألغراض محدد، بغرض إتاحتيا لمباحثين وصانعي القرارات والمستفيدين  وا 
 اآلخرين،، عمى شكل معمومات مناسبة ومفيدة . ويمكن تحديد نظامين لممعمومات ىما:

ال يتعامل مع ما ىو خارج حدوده، أي أنو ال  ( وىو نظامclose system. النظام المغمق )1 
 ( أو يتأثر بيا.external environmentيستمم وال يعالج أي أسموب آت من بيئتو الخارجية )

( وىو نظام يتعامل ويتفاعل مع محيطو الخارجي، The open system. النظام المفتوح )2
فييا. فيو إذن نظام لممعمومات قادر الذي يتمثل بالمؤسسات والنظم األخرى، ويتأثر بيا ويؤثر 

منيا وأن يتحرك  Feedbackعمى التفاعل مع البيئة المحيطة بو ، وأن يستمم التغذية الراجعة 
 ويتصرف بموجبيا.

سياماتيما في بنية نظم المعمومات  وبدخول اإلنترنت )الشبكة العنكبوتية( بشكل واسع وا 
 فتوحة ىو األكثر انتشارا واستخدامًا.المعاصرة فإن التوجو نحو نظم المعمومات الم

 أما وظائف اإلنترنت التي يمكن أن نستفيد منيا، فيي:
ويتم ذلك عن طريق إرسال  Communicate and Collaborate. التواصل والتعاون 1

واستالم الرسائل اإللكترونية، والبيانات األخرى والمعامالت، وكذلك المشاركة في المؤتمرات 
 اإللكترونية

. الوصول إلى المعمومات. مثل البحث عن الوثائق، وقواعد البيانات، وفيارس المكتبات، 2
 وقراءة المطويات اإللكترونية، والكتب واإلعالنات

مة والمتبادلة، وتأمين . المشاركة بالمناقشات. وتتمثل بالمشاركة في مجاميع النقاش المتفاع3
 الصوتية والصورية التعامالت

مات، عن طريق نقل الممفات الحاسوبية من النصوص، والبرامجيات، . تجييز المعمو 4
 والرسومات والصور، والرسوم المتحركة، والفيديو

. التبادل بالتعامالت التجارية، واإلعالنات، والمبيعات، وشراء المنتجات، وتأمين الخدمات، 5
 (1ر )عمى الخط المباش

 
------------------------------------------------------- 

 http://www.minshawi.com المحسوب، المعمومات نظام ماىو: الجنابي الدين عالء قنديمجي، عامر(1)
 ولمبحث العممي غايات ميمة ومتعددة قد تكون واحدة أو أكثر من األمور التالية:

 التوصل إلى نظرية أو حقائق جديدة. -1
 ة جديدة. إحياء قديم، أي تحقيق في موضوع قديم بطريقة عممي -2
 توضيح مبيم، أي شرح وتفسير موضوع وبيان جوانب الصواب والخطأ فيو. -3
 تفصيل موضوع مجمل، أو تيذيب موضوع مطول. -4



 جمع متفرق وترتيبو. -5
في العموم السموكية والتربوية، غالبا ما يكون من الصعب اختيار تصميم لمبحوث، ما بين       

ا ستكون أكثر فائدة إذا كان قرارنا كباحثين مبني عمى الكمية والنوعية.  ومع ذلك، فإن أبحاثن
دراسة التصميم ومدى مالئمتو لممشكمة بدال من مجرد اختيار التصميم الذي نتقنو أو األسيل 
عمينا. والغرض من ىذه الورقة ىو تعريف طمبة الدراسات العميا والباحثين  ألساليب تصميم 

اعتمادا عمى نوع المعمومات المطموبة وعمى  البحوث ومساعدتيم عمى اختيار أفضل أسموب
 القدرة التحميمية لمباحث

 مشكمة البحث : 1-2
لمبحث العممي أساليب عدة في مجال التربية الرياضية استخدمت من قبل الباحثين في       

أدبياتيم وبحوثيم السابقة وفي إطار مشكمة البحث وحصرًا في مجال رياضة السباحة ثم إتباع 
الكمي أو النوعي والكمي معًا ( وقد اىتمت الباحثة بدراسة ىذا  –يب التالية ) النوعي األسال

الموضوع وعدتو مشكمة بحثية بغية التعرف عمى واقع ىذه الدراسات السابقة في مجال السباحة 
من الجانبين النوعي والكمي ومن ثم التعرف عمى اىم المعاير المعتمدة في اختيار أسموبين 

  الكمي .النوعي و 
 :  أهداف البحث 1-3

التعريف باألسموبين النوعي والكمي في البحث وخصائص كل منيما وظروف استخداميما  -1
 في المجال الرياضي

تقييم بعض البحوث الرياضية في مجال رياضة السباحة المنشورة لمتعرف عمى واقع ىذه  -2
 او نوعي وكمي معا(   األدبيات من حيث األسموب المتبع في البحث  )نوعي ، كمي

 تقديم بعض المقترحات التي قد تسيم في تحسين التوجيات الحالية لمبحوث الرياضية . -3

 وعمى ذلك فإن الدراسة الحالية تطرح عددًا من األسئمة وتجيب عمييا وىى: 

 ما المقصود بالبحث النوعي والبحث الكمي؟  -1

 والكمي في البحث؟ ما معايير االختيار بين األسموبين النوعي  -2

ما واقع الدراسات الرياضية  في مجال السباحة المنشورة من منظور البحوث النوعية   -3
 والكمية؟

 مجاالت البحث: 1-4



 عينة البحث: مجموعة عمدية من البحوث الرياضية الخاصة برياضة السباحة التي أنجزت بين
 بحث. 63قواميا  2212و  1985عامي  

 جامعة بغداد \مية التربية لمبنات المجال المكاني: ك
 2212-1985المجال الزماني:  

 الباب الثاني
 الدراسات النظرية والمشابية -2
 (Quantitative researchأسموب البحث الكمي) 2-1

وىو أسموب يضع استنتاجات ذات داللة إحصائية عن مجتمع من خالل دراسة عينة        
. ال ييم إذا كان ( 1) من جميع األفراد المشاركين كمختبرين تمثل ذلك المجتمع. يتكون المجتمع

مجتمع الدراسة كبيرا أو محدودا، الميم إن كل فرد يجب أن تنطبق عميو مواصفات المجموعة 
التي تجري دراستيا.  تستخدم العينات لتقميل التكاليف المادية والطاقات البشرية المستخدمة ، 

ذا ماتم اختيارىا بعناية وبا لطرق المناسبة فإنيا ستكون إحصائيا مساوية لممجتمع الذي أخذت وا 
 منو.  كما إن االستنتاجات المستخمصة منيا ممكن عكسيا عمى ذلك المجتمع.

اليدف من الكمي ىو اختبار النظرية بأسموب قياسي من خالل ثبوت أو عدم ثبوت صحة 
 الفرضيات التي حددىا الباحث في مشروع البحث

 استخدام األسموب الكمي عادة واحد من نوعين: يكون البحث ب
إما تجريبي، البحوث التجريبية تختبر دقة نظرية ما بواسطة تحديد ما إذا كان المتغير المستقل 
أو أكثر  )التي يسيطر عمييا الباحث( يسبب تأثير عمى المتغير التابع )الذي يجري قياس مدى 

 .( 2( )التغيير الحاصل عميو
------------------------------------------------------- 

(1)  Creswell, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 
Methods Approaches. (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications 
(2) Campbell, D.T. & Stanley, J.C. (1963). Experimental and Quasi-Experimental 
Designs for Research. Boston: Houghton Mifflin Company. 

في كثير من األحيان، يتم تقييم  المسوحات ودراسات االرتباط، وقياسات نتائج التجارب   
 إليجاد  العالقة السببية في نطاق الثقة المقبول لمدراسة.

صف ببساطة التركيبة البشرية أو وصفي، يقيس البحث الوصفي عينة في فترة من الزمن، وي
لمعينة. عمى الرغم من أنو يعد ضعيف إحصائيا و صعب،  فان وصفا جيدا لممتغيرات تساعد 

 (1ح )الباحث عمى تقييم المخرجات اإلحصائية في اإلطار الصحي



يعتقد بعض الباحثون أن البحث الكمي ىو األفضل من البحث النوعي في ايجاد الترابط وذلك 
امو  لقياسات دقيقة وقدرتو عمى التحكم في بيئة التجارب.  مع انو يمكن استخدام  بسبب استخد

األساليب النوعية أيضا في تحديد العالقة السببية ولكن يكون الصدق الظاىري لألدوات 
 المستخدمة فيو أقل.

 تستخدم التجارب المعممية أو المختبرية عندما يتطمب السيطرة عمى  كل المتغيرات الدخيمة
وبالتالي يمكن دراسة دور وتأثير المتغير المستقل. باإلضافة إلى انو، قد يكون من الميم أن 
عداد المختبرين والحصول عمى نتائج مشابية.  تجرى  يكون الباحث قادرا عمى تكرار الدراسة وا 
التجارب الميدانية  فقط عندما  يكون المطموب قياس التأثير الحقيقي لعنصر البحث ، وليس 

ما يرغب أو يعتقد الباحث، حيث يمكن في الدراسات النظرية ان نرى اختالفا كبيرا بين ك
 مايخطط لو الباحث وما يقوم بو فعال.

 Samplingيعانى البحث باستخدام األسموب الكمي من بعض األخطاء مثل أخطاء المعاينة 
errors (2ث )احل البحوأخطاء القياس، وىناك احتمال لتحيز الباحث في أي مرحمة من مر 

 (Qualitative researchأسموب البحث النوعي) 2-2
ىو وسيمة لمبحث والتقصي  المعتمدة في التخصصات األكاديمية المختمفة، عادة  في       

مجال العموم االجتماعية والتربوية، وفي أبحاث السوق وغيرىا.  أن الباحثين في العموم 
قة العممية المستمدة من البحث في العموم الطبيعية وذلك االجتماعية قد درجوا عمى إتباع الطري

لوصف الظواىر االجتماعية والتنبؤ بسموكيا ، وأن ىذه الطريقة العممية في العموم الطبيعية قد 
ال تصمح في كل األحوال لمتعامل مع الظواىر االجتماعية والتربوية  ودراستيا ، ومن ثم فإنو 

دة لفيم ، ودراسة ىذه الظواىر.  وأطمق عمى ىذا االتجاه يجب البحث عن طرق أو مداخل جدي
 ييدف الباحثون في المجاالت التربوية و  Qualitative methodsمسمى الطرق النوعية

------------------------------------------------------- 
(1) Regent university .Greg L. Lowhorn :Qualitative and Quantitative Research: How 

to Choose the Best Design      
 دار – الرياضى النفس وعمم الرياضية التربية فى العممى البحث: راتب كامل وأسامة عالوى حسن محمد (2)

 م1999 – القاىرة – العربى الفكر
من استخداميا إلى التعمق في فيم سموك اإلنسان، واألسباب التي تحكم ىذا االجتماعية     
ك. يبحث األسموب النوعي ويتحقق في أسباب اتخاذ القرارات ونوعيتيا ، وليس فقط ماذا السمو 

 وأين ومتى. وليذا،  نحتاج إلى التركيز عمى عينات  صغيرة وممتزمة ، بدال من العينات الكبيرة
تقميديا ينظر إلى األساليب النوعية عمى أنيا فقط وسيمة لمحصول عمى المعمومات عند دراسة   .
الت معينة،  وان أي استنتاجات إضافية ىي ليست أكثر من مقترحات وادعاءات.  وعندئذ حا



يمكن االستعانة باألساليب الكمية لمحصول عمى إثبات عممي تجريبي  لفرضيات مثل ىذه 
تستخدم  في البحث النوعي وسائل مختمفة في جمع البيانات، مثل تطبيق النظريات  . البحوث

يجي، رواية القصص، مقابالت شخصية  ،مناقشات جماعية، المراقبة األساس ،السرد المن
 والمالحظة ، المدونات، النصوص المختمفة، الصور، وغيرىا.

 أهم المجاالت المستخدمة ألسموب البحث النوعي 2-3
 اإلثنوغرافيا أو عمم اإلنسان الوصفي:• 

المسح معتمدا عمى  ويسعى ىذا العمم إلى اعتماد منيج البحث الوصفي أو منيج      
المالحظة المباشرة والمشاركة أحيانا، وموجيا عنايتو لمثقافات اإلنسانية والظواىر االجتماعية 
بالوصف الدقيق، وكان الكثير من المستكشفين المسممين )ابن بطوطة مثال( واألوروبيين 

ذا العمم، ولكن )كريستوف كولومبوس مثال ( قد قاموا بذلك تمقائيا دون أن يقصدوا  تأسيس لي
اإلثنوغرافيا الحديثة تعتمد منيجا عمميا يتحرى الدقة من أجل الوصول إلى الحقيقة.  قام عمماء 
آخرون ج البحث التحميمي الميداني، الذي يعتمد عمى تقنيات المالحظة والمقابمة واالستبيان 

تقال إلى مكان لجراء واإلحصاء الستكشاف ما تخبؤه الجماعات البشرية، والمنيج التاريخي باالن
 (1.)أبحاثيم حول الثقافات والشعوب

 عمم تحميل الظواىر الثقافية واالجتماعية السائدة في المجتمعات: •
يميل ىذا العمم إلى اعتماد منيجين عمميين في تحميل ومعالجة مشاكميا ، وىما المنيج الذي  

ل استقراء محتواه لموصول إلى يسعى إلى استرداد ما كتبو األقدمون وما تركوه من آثار من أج
في البحث، يعتمد األسموب النوعي عمى  (2" ) قوانين عامة تميز تطور المجتمع البشري

والتي تقوم عمى أساس البدء أو التفكير Inductive methodاستخدام الطريقة االستقرائية 
اىدات التي بالجزء ليصل إلى الكل ، حيث يبدأ الباحث من البيانات التي جمعيا أو المش

 الحظيا ليصل إلى نتائج معينة، ويعنى ىذا أن الفرضيات والنظريات تظير أو تشتق من
------------------------------------------------------- 

(1) http://ar.wikipedia.org 
 فاوالمروةالص الطرق،مطبعة - القياس - المبادئ:  التسويق بحوث( .  2222)  ريان محمد ريان عادل( 2)

 .بأسيوط
مجموعة البيانات أثناء عممية جمع البيانات وبعد تحميميا، ويقوم الباحث ىنا بفحص البيانات 
بغرض الوصف ومعرفة العالقات االفتراضية بين الظواىر ، ثم يعود بعد ذلك إلى مجتمع 

 (1ت )الدراسة أو مكان تطبيقيا ليجمع البيانات الختبار الفرضيا
ي جمع بيانات البحث النوعي أساليب المالحظة المذكرات الشخصية والوثائق ويستخدم ف     

والخطابات والصور الفوتوغرافية والمقابالت الشخصية ، وقد يستخدم أثناء المقابالت قائمة 



استبيان تحتوى عددًا من األسئمة المفتوحة.  ويقوم الباحث بتحميل مضمون أو محتوى جداول 
كما يمكن استخدام أسموب تحميل المحتوى  يا وصواًل إلى نتائج معينة.البيانات والتعميق عمي

جابات المختبرين منيم عن األسئمة المفتوحة، وكذلك  لتحميل الصور والوثائق والخطابات وا 
تحميل القوانين والموائح والتشريعات ، وفى حاالت أخرى يستخدم تحميل المحتوى لتحميل مضمون 

يعتمد البحث التاريخي ( 2. ) لمفظية ، ومحتوى الرسائل واإلطاريحاالتصاالت المفظية وغير ا
في حاالت كثيرة عمى دراسة الوثائق وتحميميا وجمع الحقائق منيا وتركيبيا ثم تفسيرىا من أجل 

 فيم الماضي ومحاولة تفسير الحاضر.
 طرائق البحث المختمطة 2-4
ي عادة تطبق في أسموبي البحث ىي أساليب البحث التي يستخدم فييا إجراءات كتمك الت 

الكمية والنوعية.  الغرض من ىذه التصاميم ىو االستفادة من التكامل والقوة التي تتميز بيا 
األساليب الكمية والنوعية وتحقيق فيم كامل لمظاىرة قيد الدراسة اكثر مما ىو ممكن عند 

تيار التصميم المستخدم استخدام احد ىذين األسموبين لوحده.  تحدد مشكمة البحث وحدىا اخ
جراء  لمعالجتيا باستخدام المسوحات وتحديد مجموعات معينة من المجتمع قيد الدراسة وا 
المقابالت والنقاشات معيم لفيم وجيات نظرىم إزاء المشكمة، و التحديات التي تواجييم والتحقق 

 مسح ليذا المجتمع. منيا ثم تصميم استمارة استبيان باستخدام ىذه التحديات كمتغيرات إلجراء
 (3ة )أنواع التصاميم: ىناك ثالثة خصائص تميز أنواع تصاميم الطرائق المختمف

 إعطاء األولوية واألفضمية أما لطريقة جمع البيانات الكمية أو لطريقة جمع البيانات النوعية -1
 تسمسل وترتيب جمع البيانات سواء كانت كمية او نوعية -2
 تحميل البيانات اما بتحميل البيانات الكمية والنوعية معا او بالفصل تقنيات المستخدمة في -3

------------------------------------------------------- 
(1)  Field and Morse, Nursing R,The Application of Qualitative Approaches. Aspen 

Publishers, Inc., Maryland, 1985 
(2)  Smith, J.K. (1983): “Quantititve versus qualitative research: An attempts to 

clarify the issue”, Educational Research, 12(3): 6-13 
 234ص ،1984المطبوعات،الكويت، ومناىجو،وكالة العممي البحث أصول. حرمي وعبداهلل بدر أحمد( 3)

 بينيما ومعالجة كل منيما عمى انفراد
 تمطة  الشائعة ىي:تصاميم الطرائق المخ

 الكمية وفييا-الطريقة النوعية •
 المختمطة بالطريقة االستطالعية الدراسات تصميم -
 البحث في األكبر الثقل لألولى وتكون الكمية البيانات ثم أوال النوعية البيانات جمع يتم -



 النوعية وفييا-الطريقة الكمية  •
 المختمطة بالطريقة االستطالعية الدراسات تصميم -
 البحث في األكبر الثقل الكمية لمبيانات تكون النوعية البيانات تمييا أوال الكمية البيانات جمع تمي -

 النوعية المتوازية  وفييا  يتم -الطريقة الكمية •
  المختمطة بالطريقة االستطالعية الدراسات تصميم -
 والارجحية حثالب في نفسو الثقل وليما واحد وقت في والنوعية الكمية البيانات جمع يتم -

 (1) السابقتين الطريقتين في كما األخرى عمى إلحداىما
يقصد  في ىذا السياق دراسة ظاىرة  واحدة بأكثر من طريقة، وىنا يتم استخدام األسموب       

النوعي لوصف الجانب الوجداني في المجال محل الدراسة، بينما يستخدم األسموب الكمي في 
مى سبيل المثال يمكن أن يشمل االستبيان أسئمة مغمقة بجانب أسئمة قياس المتغيرات األخرى، فع

مفتوحة، ويتم تحميل بيانات األسئمة المغمقة كميًا ، فيما يتم تحميل بيانات األسئمة المفتوحة 
نوعيًا.  يسمح ذلك بوجود حرية أكثر لممختبر في اإلدالء بإجاباتيم ال يتيحيا استخدام المقياس 

يمكن معرفة الطريقة التي يستخدميا  . إلجابات المغمقة أو االختيارات المحددة)االستبيان( ذو ا
النوعية -الباحث من تسمسل كتابة الطريقتين  وبأييما يبدأ فإذا ذكر انو استخدم الطريقة الكمية

يعني إن الكمية ليا الوزن األكبر والعكس صحيح أما إذا ذكر الطريقة المتوازية أو المتوازنة 
و يستخدم األسموبين باألىمية والثقل نفسو.  كما البد أن يتضمن عنوان البحث يعني ان

مصطمحات توحي باستخدام أكثر من أسموب واحد لجمع البيانات وان يستخدم الباحث 
 (2)األسموبين الكمي والنوعي في جمع البيانات وتحميميا

------------------------------------------------------- 
(1) Trochim, W.M.K. (2000). Deduction and Induction: Deductive and Inductive 

Thinking. Retrieved from http/trochim.human.cornell.edu/kb/dedind.htm on March 
30  2003. 
(2) Zikmund, W. (2000). Business Research Methods, The Dryden Press, Inc. New 

York. 
 صائص أساليب البحث الثالثة( خ 1جدول )

 لمختمطالبحث باألسموب ا البحث باألسموب النوعي البحث باألسموب الكمي
 استخدام المنهج االستقرائي استخدام المنهج أالستنتاجي

 استخدام األسموبين بشكل
 متسمسل

اعتماد وجهات نظر المشاركين  اعتماد حقائق موضوعية
 سموبين بشكلاستخدام اال

 متزامن



 )مجتمع البحث( لألهمية

 تكون العالقات بين المتغيرات سببية
وصف وفهم العالقات التي تربط 

 المتغيرات
 استخدام االسموبين بشكل

 متبادل
محاولة اإلجابة وتفسير المسائل  تحديد الفرضيات واختبارها

 المتكونة والمستجدة
 

اختيار عينات كبيرة نسبيا بالطريقة 
 العشوائية

ت صغيرة و بالطريقة اختيار عينا
 العمدية

 

نالحظ أن دراسة اإلطار أو الثقافة التي تحدث فييا الظاىرة يتطمب القيام بدراسة أو بحث       
 نوعي حيث يكون سياق أو إطار الظاىرة ميمًا لمباحث ، وال يمكن فصمو عنيا عند القياس.

ىو أننا إذا أردنا أن ندرس مخاوف ومثال عمى استخدام البحوث النوعية في دراسة الظواىر       
الطمبة من الماء عند تعمم السباحة، فإن استخدام األسموب النوعي يبدو مناسبًا عمى الرغم من 
وجود بعض المقاييس ، ألن األسموب النوعي سوف يشرح وبشكل أوسع مثل ىذه المخاوف 

اصة إذا كان المبحوثين من وارتباطيا بثقافة المجتمع. وىذا سوف يساعدنا في فيم ىذه الخبرة خ
 الطمبة المبتدئين الذين لم يسبق ليم الدخول لمماء.

ويمكن القول أن الباحث قد ينطمق من البحث النوعي ليقوم بدراسة أخرى مستخدمًا       
نحو تقميل أو الحد من  -في المثال السابق  -األسموب الكمي ليدرس إجراءات  مدرس السباحة 

 من خالل دراسة تجريبية يصمميا الباحث ليذا الغرض. مخاوف الطمبة، وذلك
 البيانات في البحث 2-5

البيانات ىي المواد الخام، التي تعتمد عمييا المعمومات، والتي تأخذ شكل أرقام أو رموز أو        
عبارات أو جمل، ال معنى ليا إال إذا ما تم معالجتيا، وارتبطت مع بعضيا بشكل منطقي مفيوم 

إلى معمومة أو معمومات. المعمومات ىي الشْي الذي يغير الحالة المعرفية لمشخص في لتتحول 
 موضوع ما، أو مجال ما.

والمعرفة عبارة عن الحقائق واألفكار التي يتبادليا الناس في حياتيم العامة، عبر وسائل       
اإلنسان، الذي   االتصال المختمفة، ومن خالل مراكز ونظم المعمومات المختمفة في المجتمع.

يحتاج ويستخدم المعمومات، ىو نفسو منتج لمعمومات أخرى، وناقل ليا عبر وسائل االتصال 
المتاحة لو.تقودنا المعمومات عادة إلى المعرفة والتي قد تكون معرفة جديدة مبتكرة ال نعرف عنيا 

 (1) .شيئًا من قبل، أو أن تضيف شيئًا يوسع من معارفنا السابقة أو يعدل منيا
ىناك من يرى إن أساس البحث العممي فى تطبيق عدد معين من االختبارات أو        

االستفتاءات أو غيرىا من المقاييس لمحصول عمى البيانات، ويغيب عنيم أنيا أدوات لمبحث 
ووسائمو وليس غايتو. كما وأنيا تكون عديمة الفائدة والقيمة إن لم ترتبط في تفكير الباحث 



لى بأىداف ال بحث أو مشكمتو. صحيح أن البحث العممى يتطمب من الباحث جمع المعمومات وا 
حصائيات ولكنو في الحقيقة أشمل من  استخدام أدوات ووسائل القياس لمحصول عمى بيانات وا 
ذلك وأعمق، حيث إنو فكر وتخطيط لعمل ذكى بقصد الوصول إلى نتائج وتعميمات يوثق في 

 .صحتيا بالنسبة لمشكمة معينة
 االختيار بين األسموبين النوعي والكمي في البحث 2-6

إن االختيار بين األسموبين النوعي والكمي في البحث يعتمد عمى مدى توافق أو مالئمة كل       
 أسموب لممشكمة أو الظاىرة محل البحث، وفى ضوء المعمومات واألدبيات المتوفرة عنيا.

الت التي يطرحيا الباحث تساعد في معرفة األسموب الذي إن نوعية المتغيرات وطبيعة التساؤ      
يجب إتباعو )كمي / نوعي( ، فعمى سبيل المثال إذا كان ىدف الدراسة ىو اكتشاف أو معرفة 
اتجاىات الرياضيين نحو أنماط السموك التدريبي المتبع في النادي ، فإن مثل ىذا المتغير يمكن  

ييس ثابتة وصادقة إحصائيًا، وىنا يكون البحث الكمي أكثر قياسو أو تتوفر عنو مقا -إلى حد ما 
وعمى الرغم من ذلك فإن ىذا ال يمنع من استخدام األسموب النوعي في .مناسبة من نظيره النوعي.

 دراسة بعض المتغيرات التي يمكن دراستيا في ظل األسموب الكمي.
 الباب الثالث

 إجراءات البحث : -3
 ة في السباحة إلى نوعية، كمية  ومختمطة:تصنيف البحوث الرياضي1 -3

سوف يتم تصنيف بحوث السباحة حسب األسموب المستخدم إلى نوعية، كمية، وثالثة نوعية كمية 
يتكون مجتمع البحث من الدراسات الرياضية في مجال السباحة  بالنظر إلى طبيعة ىذه البحوث

ت جميعًا فقد اكتفى الباحث بأخذ عينة المنشورة، ونظرًا لصعوبة إجراء مسح شامل ليذه الدراسا
دراسة منشورة في عدد من المؤتمرات والمجالت العممية  والتي أمكن لمباحث  63منيا تبمغ 

 بيانات العينة المختارة 1الحصول عمييا إلجراء الدراسة ، ويوضح الجدول 
-------------------------------------------------------- 

 – المعارف دار ، البدنية والتربية التربوية العموم فى البحث لمناىج العممية األسس: قادوس دالسي صالح( 1)
 مجتمع البحث والعينة : 2-22.3ص   م1995

 

 عدد البحوث السنة
1986- 1990 11 

1991 - 1995 13 
1996 - 2000 15 
2001 - 2005 12 



2006 - 2010 12 

 سب الفترات الزمنية( يوضح البحوث المختارة ح 1جدول )

 حدود البحث :3-3
اقتصرت العينة عمى البحوث المنشورة في تخصص رياضة السباحة بارتباطيا مع التعمم وعمم 

 النفس ، التاريخ، البايوميكانيك ، الفسيولوجيا والتأىيل النفسي لمخواص 
 2212وحتى عام  1985حدد الباحث فترة زمنية تبدأ من عام 

خاصة البحوث النوعية ال تنطبق عمييا جميع  -محل التقييم والفحص  - أن البحوث المنشورة
المعايير األربعة التي ذكرناىا بمعنى أنو في بعض الحاالت كانت تنطبق ثالثة معايير منيا أو 

 اثنتان فقط.
أن بعض البحوث النوعية ضمن عينة البحث اعتمد عمى تحميل الوثائق التاريخية الستنباط بعض 

 ات حول الموضوع محل البحث.االستنتاج
 الباب الرابع

 : وتشملعرض النتائج ومناقشتها -4
 تصنيف البحوث إلى نوعية وكمية ونوعية كمية4-1

 توزيع البحوث التي تم دراستها حسب طبيعة االسموب المتبع فيها 2يوضح الجدول  

 نوع البحث العدد النسبة المئوية
 

 نوعي 9 14.3
 كمي 38 60.3
 مختمط 16 25.4

 (2)جدول 
 توزيع البحوث حسب األسموب المستخدم

يالحظ من الجدول السابق أن البحوث الكمية تمثل النسبة الغالبة في العينة المختارة حيث       
% من إجمالي البحوث محل الدراسة يمييا البحوث النوعية الكمية )المختمطة( بنسبة  60.3تمثل 
 % ، وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب: 14.3سبة % وأخيرًا البحوث النوعية بن25.4

: أن البحوث الكمية بطبيعتيا أسيل في إجرائيا من البحوث النوعية والبحوث النوعية  األول     
الكمية حيث تتوفر أدبيات سابقة ونظريات وعادة ما يستخدم الباحث الطريقة القياسية في البحث 

إلى النظرية أو األدبيات السابقة، بعكس الحال في  فيتوصل إلى نتائج يمكن تفسيرىا باالستناد



البحوث النوعية عمى وجو الخصوص حيث يقوم الباحث باالستقراء وىو أصعب من القياس. كما 
أن البحوث النوعية تيدف إلى بناء النظريات وتطويرىا وىذا أمر يصعب عمى الكثير من 

 الباحثين القيام بو.

التي تم فحصيا قد قام أصحابيا بيا لتقديميا ، بغرض الترقية  : إن معظم البحوثالثاني       
إلى درجة أعمى )مدرس/ أستاذ مساعد/ أستاذ( وىنا يميل الباحث إلى استخدام األسموب الكمي  

 لسيولتو ووضوح تصميمو مقارنة باألسموب النوعي لتالفي اعتراض المقومين أو رفضيم ليا .

 ختصاص العممي:تصنيف البحوث المنشورة حسب اال4-2

التالي توزيع البحوث المختارة في العينة مصنفو إلى نوعية وكمية ونوعية كمية  3يوضح الجدول 
حسب االختصاص العممي.  إن ىذه االختالفات تحتاج إلي دراسة مستفيضة و عمى نطاق أكثر 

ما نتوقعو تحديدا من نطاق البحث الحالي حتى يمكن تبرير ىذه االختالفات بشكل أفضل و ىذا 
 .من الدراسات المستقبمية في ىذا الخصوص

 تصنيف البحوث المنشورة حسب االختصاص العممي 3جدول 

 

 

 ما يمي : 3يالحظ من الجدول

  ( تمثل البحوث المنشورة حول السباحة وارتباطيا بالبايوميكانيك والفسيولوجي نسبة عالية
%( ، ثم التأىيمي  25.4%( من إجمالي البحوث تمييا التعمم الحركي وطرائق التدريس) 57.2
 %4.8% وأخيرًا التاريخ .12 6النفسي

مختمط   كمي % نوعي % % العدد االختصاص
% 

 11.1 88.9 0 28.6 18 فسيولوجي
 0 100 0 28.6 18 بايوميكانيك

 31.3 68.7 0 25.4 16 تعمم حركي وطرائق التدريس
 3857 46 1553 12.6 8 نفسي )الخواص(  -تأهيمي
 3364 0 6666 4.8 3 تأريخي



  نسبة البحوث النوعية في اختصاصي التاريخ وعمم النفس كانت متواضعة بينما انعدمت  في
 تخصصات الفسيولوجيا والبايوميكانيك وطرائق التدريس والتعمم الحركي ضمن عينة البحث.

  ثم  88.9ولوجي% يمييا الفسي 122تأتى البيوميكانيك في المقدمة في البحوث الكمية بنسبة
 2% وأخيرًا التاريخ 46ثم التأىيل وعمم النفس بنسبة % 68.7التعمم الحركي وطرائق التدريس 

  فيما يتعمق بالبحوث المختمطة )نوعية كمية( فإنيا تزداد في تخصص التأىيمي والنفسي التدريس
ولوجيا % ثم الفسي31.3ثم التعمم الحركي وطرائق مقابل  33.4ثم التاريخي  31.3بنسبة 
 وأخيرًا انعدمت في البايوميكانيك11.1

وقد ترجع ىذه االختالفات بين التخصصات إلى االختالف في طبيعة كل تخصص عن اآلخر 
 من حيث اعتماد القياس ، والتراكم المعرفي المتوافر في كل منيا.

 الباب الخامس

 االستنتاجات و التوصيات -5

 :االستنتاجات 5-1

راسة عرضًا نظريًا لمفيوم األسموبين النوعي والكمي في البحث وخصائص تناولت ىذه الد      
كل منيما وظروف استخدامو وسعت إلى التعرف عمى طبيعة البحوث الرياضية  المنشورة 
لموقوف عمى واقع ىذه الدراسات من حيث األسموب المتبع في البحث وتبين من ىذه الدراسة ما 

 : :يمى

الدراسة الحالية فان البحوث تتجو أكثر نحو استخدام األسموب  فى حدود ما أسفرت عنو  -1
الكمي في البحث الرياضي،يميو األسموب المختمط الذي يجمع بين األسموبين النوعي والكمي 

 معًا،ثم النوعي .

تختمف االختصاصات من حيث استخداميا ألساليب البحث اعتمادا عمى طبيعة الظواىر قيد  -2
 رفة عنيا .الدراسة وتوفر المع

تعتمد بحوث السباحة المرتبطة بالفسيولوجيا والبايوميكانيك عمى األسموب الكمي وىي تشكل  -3
 النسبة األكبر بين مجموع البحوث .

تعتمد بحوث السباحة المرتبطة بالتعمم الحركي وطرائق التدريس عمى األسموبين الكمي  -4
 والمختمط.



صاصي التاريخ وعمم النفس عنيا في تخصصات تزداد نسبة البحوث النوعية في اخت -5
 الفسيولوجيا والبايوميكانيك وطرائق التدريس والتعمم الحركي .

يتجنب الكثير من الباحثين األساليب النوعية في تفسير الظاىرة قيد الدراسة  لحاجتيا إلى  -6
 . وقت طويل واستقراء وتحميل ولقمة المعمومات المتوفرة

 التوصيات: 5-2

الباحثين عمى استخدام األسموب النوعي والمختمط  في البحث من خالل الدعوة إلى ذلك  تشجيع .1
عداد مؤتمرات عممية تشجع استخدام ىذا األسموب في  في الجامعات ومراكز البحث العممي وا 

 البحوث الرياضية  

لدراسة إجراء مزيد من البحث والدراسة بشكل أكثر عمقًا ويمكن استخدام ما توصمت إليو ىذه ا .2
 كمؤشرات مبدئية ينبغي فحصيا واختبارىا

السعي إلى تطوير المعرفة التربوية واإلنسانية بدال من استيراد ىذه المعرفة من الغرب واختبارىا  .3
 في بحوثنا ودراساتنا والبحوث النوعية ىي سبيمنا لتحقيق ذلك

أساليب التحميل اجراء دراسات خاصة حول األسموب النوعي في البحث من حيث التعرف عمى  .4
 النوعي المختمفة، مثل تحميل المحتوى وغيرىا، وظروف استخدام كل منيا .

 

 

 

 

 

 المصادر العربية واالجنبية

أصول البحث العممي ومناىجو،وكالة . حرمي أحمد بدر وعبداهلل .1
 1984،المطبوعات،الكويت

 م.   1989دن محمد زياد حمدان: البحث العممى كنظام ، دار التربية الحديثة ، ،األر  .2



صالح السيد قادوس: األسس العممية لمناىج البحث فى العموم التربوية والتربية البدنية،   .3
 م 1995دار المعارف،

صالح السيد قادوس: األسس العممية لمناىج البحث فى العموم التربوية والتربية البدنية ،  .4
ماىو نظام  عامر قنديمجي، عالء الدين الجنابي: -4م   1995 –دار المعارف 

  http://www.minshawi.comالمعمومات المحسوب، 
صالح السيد قادوس: األسس العممية لمناىج البحث فى العموم التربوية والتربية البدنية ،   .5

 م   1995 –دار المعارف 
محمد حسن عالوى وأسامة كامل راتب: البحث العممى فى التربية الرياضية وعمم النفس  .6

 م1999 –القاىرة  –كر العربى دار الف –الرياضى 
 - القياس - المبادئ:  بحوث التسويق( .  2222)  عادل ريان محمد ريان .7

 والمروة بأسيوط الطرق،مطبعة الصفا
8. Campbell, D.T. & Stanley, J.C. (1963). Experimental and Quasi-

Experimental Designs for Research. Boston: Houghton Mifflin 
Company. 

9. Regent university .Greg L. Lowhorn :Qualitative and Quantitative 
Research: How to Choose the Best 

10. http://ar.wikipedia.org. 
11. Field and Morse, Nursing R,The Application of Qualitative 

Approaches. Aspen Publishers, Inc., Maryland, 1985 
12. Smith, J.K. (1983): “Quantititve versus qualitative research: An 

attempts to clarify the issue”, Educational Research, 12(3): 
13. http/trochim.human.cornell.edu/kb/dedind.htm on March 30 -13  

2223.  
14. Zikmund, W. (2000). Business Research Methods, The Dryden 

Press, Inc. New York 
15. Creswell, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, 

Quantitative, and Mixed Methods Approaches. (2nd ed.). 
Thousand Oaks: Sage Publications 

16. Trochim, W.M.K. (2000). Deduction and Induction: Deductive and 
Inductive Thinking. Retrieved from 

http://trochim.human.cornell.edu/kb/dedind.htm%20on%20March%2030


 
 
 


