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 دراسات علم االجتامع:لقضايا كيفية يف ومالئمتها  املناهج الكمية
تطبيقية عىل موضوع القيم يف الرسائل العلمية بقسم الدراسات االجتامعية  دراسة

 (*)اً نموذجأبجامعة امللك سعود 
 

 إسامعيل عبده حممد إبراهيم
 ك سعودجامعة املل, كلية اآلداب, قسم الدراسات االجتامعيةأستاذ مساعد, 

 
 هـ)12/1/1436هـ, وقبل يف 21/11/1435(قدم للنرش يف 

 

 , القيمكيفيةالقضايا , الاملناهج الكمية :الكلامت املفتاحية
قضايا لبحث يف مالئمة املناهج الكمية لحتدد اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف التعرف عىل   ملخص البحث: 

دراسات األكاديمية. ومتثلت عينة وضوع القيم يف الم دراسات علم االجتامع بالتطبيق عىل ضمنكيفية 
الدراسة يف الرسائل العلمية التي تناولت القيم االجتامعية ضمن برناجمي املاجستري والدكتوراه بقسم 
الدراسات االجتامعية يف كلية اآلداب جامعة امللك سعود, وذلك يف آخر مخس سنوات عند البدء يف هذه 

ا أعوام  تمدت الدراسة عىل أسلوب هـ). واع1435−1434−1433−1432 −1431(الدراسة وحتديدً
حتليل املحتو للدراسات ضمن عينة البحث. وخلصت نتائج الدراسة إىل أنَّه وعىل الرغم من أمهية النتائج 
الكمية التي توصلت إليها الدراسات موضع التحليل; إال أنَّ موضوع القيم االجتامعية ينطوي عىل العديد 

 بعاد الكامنة يف إطار كل قيمة عىل حده, والتي حيتاج الكشف عنها إىل التنويع يف األساليب املستخدمة من األ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ملركز بحوث كلية اآلداب بجامعة امللك سعود عىل دعمه هلذا البحث. (*)
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البيانات, بالتوسع يف التحليالت الكيفية بأساليبها املتنوعة لتفهم أبعاد القيم املدروسة, وليس يف مجع وحتليل 

بالرضورة أن يرتبط األمر باستبعاد أساليب البحث الكمية; فال تزال تبقى مهمة ومفيدة يف أحوال عديدة, 
ذات الطبيعة اخلاصة,  ويمكن املزاوجة بني كال األسلوبني الكمي والكيفي يف تناول بعض املوضوعات

 عندما تقتيض الرضورة العلمية ذلك. 
 

 مشكلة الدراسة وأمهيتها وأهدافها ومفاهيمها   −أوالً 
 وأمهيتها:  مشكلة الدراسة −

اعتمدت الغالبية العظمي من دراسات علم 
 االجتامع منذ السنوات األوىل للقرن العرشين عىل

 البيانات تستند إىل طرق كمية يف مجع مناهج بحثية

هلذه البيانات  اإلحصائي والتحليل امليدانية
ا  املناهج تلك واستخالص النتائج, وحققت انتشارً

ا بصورة  هذه إىل يلجأ ال من أوحت بأنَّ  واسعً

ا يكون الكمية ال األساليب ا وتنقصه  معدً ا جيدً إعدادً
 الصورة هذه العلمي, لكن البحث بعض مهارات

املايض;  القرن من األخري بداية الربع منذ تتغري بدأت
يوجهون نقدهم إىل  العلامء من عدد أخذ حينام

 ومرجعيتها فلسفتها اإلحصائية, طال البحوث الكمية

وشهد العقدان األخريان  نتائجها. تفسري وطرق
ا حماوالت متزايدة لإلفادة من الكيفية أو  املناهج حتديدً

 اديميةاألك الدوائر يف قبوالً  النوعية, والتي بدأت جتد

لدراسة بعض  تعدُّ أكثر مالءمة عامة; بوصفها بصورة
 ).3: 2008القضايا والظواهر االجتامعية (السلطان, 

دراسة  يف الكمية املناهج ومع التسليم بأمهية   
ا عىل ما تقدمه من بيانات  الظواهر االجتامعية اعتامدً

 تفسريات إىل للوصول كمية وحتليالت إحصائية

 إال أنَّ االقتصار هذه الظواهر; فهم يف تعميمها يمكن

الظواهر  الكمي وتطويع البحث أساليب عىل
عىل  − يتيح للباحث لتتامشى معها ال االجتامعية

االجتامعية بالدقة  وتفسري الظواهر قياس −الدوام 
 منهج من املطلوبة; حيث إنَّ البحث الكمي يتخذ

 واهرالظ يف البحث عند األوحد املنهج العلوم الطبيعية

هذه  االعتبار خصوصية يف األخذ االجتامعية دون
بجانب تعدد  املستمر بالتغري الظواهر التي تتسم

 ).2−1: 2009األبعاد التي تنطوي عليها (القرين, 
 تتحدد مشكلة البحث يف تناول ويف ضوء ما تقدم,

دراسات علم مالئمة املناهج الكمية لقضايا كيفية يف 
هلدف من ذلك إثارة إشكالية االجتامع; دون أن يكون ا

تفضيل أيٍّ من املنهجني الكمي أو الكيفي عىل اآلخر 
بمعنى استبعاده; فمن الناحية العلمية يبقى هذا الطرح 
غري موضوعي, ومن الناحية العملية يبقى غري مفيد; 
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فدراسة الظواهر االجتامعية تبقى بحاجة إىل كال 

يرتبط  املنهجني; لكن ما تسعى إليه هذه الدراسة
بالبحث يف مالئمة املنهج الكيفي لدراسة بعض 
القضايا التي تنطوي عىل جوانب ضمنية غري ظاهرة; 
من منطلق أنَّ االعتامد عىل املنهج الكمي يف دراستها ال 
يساعد بالصورة املطلوبة يف الكشف عن تلك اجلوانب 
اخلفية; السيام عندما يتعلق األمر بموضوع 

 القيم االجتامعية. سوسيولوجي مهم كموضوع
 أهداف الدراسة: −

حتدد اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف التعرف عىل 
 ضمنقضايا كيفية لبحث يف مالئمة املناهج الكمية ل

موضوع القيم يف  دراسات علم االجتامع, بالتطبيق عىل
الرسائل العلمية بقسم الدراسات االجتامعية بجامعة 

ا اهلدف األهداف . وينبثق عن هذامللك سعود كنموذج
 الفرعية اآلتية:

ات أو معايري اختيار القيم  − 1 الوقوف عىل حمكَّ
التي تناولتها الدراسات موضع التحليل ضمن عينة 

 البحث. 

التعرف عىل مالئمة اإلجراءات املنهجية  − 2
املتبعة يف الدراسات ضمن عينة البحث لدراسة القيم 

 االجتامعية املحددة.

 

مكن تطويرها يف الكشف عن النواحي التي ي − 3
مناهج الدراسات ضمن عينة البحث يف ضوء تطبيق 

 دراسة القيم االجتامعية.كمية ل
 مفاهيم الدراسة: −
 Quantitative مفهوم البحث الكمي: −1

Research 
 وه) إىل أنَّ البحث الكمي 2012 ,سليميشري (

من البحوث العلمية التي تفرتض وجود حقائق  نوعٌ "
منفردة ومعزولة عن مشاعر موضوعية,  اجتامعية

ومعتقدات األفراد, وتعتمد عىل األساليب اإلحصائية 
كام هتدف ا. يف الغالب, يف مجعها للبيانات وحتليله

املناهج الكمية يف األساس إىل قياس الظاهرة موضوع 
 ."الدراسة

 التعريف اإلجرائي: -
يقصد بالبحث الكمي يف هذه الدراسة اإلشارة إىل: 

يف البحث االجتامعي هتدف إىل تطبيق منهجية رئيسة "
أساليب بحثية تعتمد عىل القياس واألساليب 
اإلحصائية سواء فيام يتعلق بجمع البيانات أو فيام 

 البحث معطياتخيص حتليلها, فيام يعرف بتكميم 

من أجل فهم الظاهرة  اإحصائيً  عنها والتعبري وبياناته
ؤثرة يف االجتامعية وتفسريها واستخالص القوانني امل

 ."تطورها
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 Qualitative Researchمفهوم البحث الكيفي:  −2  

) البحث الكيفي 1يعرف (العبد الكريم, د.ت: 
منهجية يف البحث يف العلوم "(النوعي) بأنَّه: 

االجتامعية تركز عىل وصف الظواهر والفهم األعمق 
هلا, وخيتلف عن البحث الكمي الذي يركز عادة عىل 

لكشف عن السبب أو النتيجة التجريب وعىل ا
باالعتامد عىل املعطيات العددية. فالسؤال املطروح يف 
البحث النوعي سؤال مفتوح النهاية وهيتم بالعملية 

 ."واملعنى أكثر من اهتاممه بالسبب والنتيجة
 التعريف اإلجرائي: -

يقصد بالبحث الكيفي يف هذه الدراسة اإلشارة 
جتامعي هتدف إىل منهجية رئيسة يف البحث اال"إىل: 

تطبيق أساليب بحثية نوعية ال كمية; هبدف الوصول 
إىل أقىص درجة ممكنة من الفهم للظاهرة االجتامعية 
املدروسة, من خالل اخلوض يف تفاصيلها, والوقوف 
عىل أبعادها الكامنة, والعوامل املؤثرة يف استمرارها 
وتطورها; وبرشط أن يتم ذلك يف السياق الطبيعي 

ة ودون القيام بأي إجراء من جانب الباحث للظاهر
ل من مسارها أو يعمل عىل تفسريها  من شأنه أن يعدِّ
عىل نحو خمالف للحقيقة أو يضمنها رؤية متحيزة غري 

 . "موضوعية
 

 Values مفهوم القيم: −3
م  ا لدراسة القيم, Rokeach    روكيتشيقدِّ نموذجً

نا للفعل كام معايري متعلمة هتيئ"بتصوره للقيم, بأهنا: 
نفعل. وتتولد من نسق املعتقد املعريف والنسق 
الوجداين كزوجٍ مرتابطني ال يمكن فصل بعضهام عن 
ا,  بعض. واالجتاهات ما هي إال السطح, أو أكثر حتديدً

: 2006(يف: بومغيزة,  "جتليات هذه القيم الضمنية
: وهي عنارص, ثالثةب القيم روكيتش للوحي). 153

 واالختيار االنتقاء عليه ويعتمد ,املعريف العنرص"

 املحيطة البيئة مع تفاعله أثناء للقيم الفرد به يقوم الذي

 تفضيل ضوء يف عنه ويعرب الوجداين, والعنرص به,

 حمددةامً قي أنَّ  شعوره أو غريها, دون معينة لقيم الفرد

 أو سلبية أخر تكون بينام مرغوبة, أو إجيابية تكون

 - السلوكي العنرص هو ثالثال والعنرص منبوذة,

 ؤثرت حيث ,الفرد لسلوك كموجه ويعمل يالنزوع

 بني لالختيار اطارً إ وأ جماالً  تيرس حني السلوك يف القيم

 البناء ذلك هبأنَّ  القيمي النسق فويعرَّ . السلوك بدائل

 هذا يف قيمة كل ومتثل الفرد, لقيم الشامل التنظيم أو

ا معً  العنارص هذه لوتتفاع عنارصه, من اعنرصً  النسق
 العتيبي(يف:  "للفرد بالنسبة معينة ي وظيفةلتؤدِّ 

 ).39−38هـ: 1428وآخرون, 
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 التعريف اإلجرائي: -

يقصد بمفهوم القيم يف هذه الدراسة اإلشارة إىل: 
املعايري املرجعية التي يصنف عىل أساسها السلوك "

ا فيه  الفردي أو اجلامعي من حيث كونه مقبوالً ومرغوبً
 تامعياً أو غري مقبول أو مرغوب فيه, كام تعمل عىلاج

يف عالقاهتم ببعضهم البعض  األفراد سلوك توجيه
داخل املجتمع, وتتسم تلك املعايري بالثبات النسبي, 
ة يف تكوينها, السيام الدين  كام تتداخل عوامل عدّ
والتوجهات األخالقية وما يتعلق بثقافة املجتمع 

 ."ككل
 
 النظري للدراسةاإلطار  − ثانياً 
ملنهج الكيفي وإشكاليات تطبيقه يف الدراسات ا −أ

 السوسيولوجية: 
بصياغة   (1798 -1852)عندما قام أوجست كونت

 التاسع القرن منتصف يف "علم االجتامع"مصطلح 

 عرش, توقع بروزه كعلم وضعي عىل هنج العلوم

 العمليات الطبيعية; لكن بمرور الوقت تبنيّ أنَّ 

 ضمن −مجيعاً  −الصعب ضبطها ة مناالجتامعي

ا عىل ينطبق الذي األمر نمطية, قوالب من  كل أيضً
االجتامعي  بالبحث والقائم املجتمع يف املشارك الفاعل

). ويشري (جينغرخ, 8: 2011(كونت وهيكوك, 

 أنَّ  اليوم عليه املتفق ) إىل أنَّ من141: 2011

 ليست هي واملقارنة األساليب الكيفية والكمية

العقد األول  متكاملة; فخالل جوهرها بل يف متناقضة
من القرن العرشين كانت األساليب الكمية بشكل عام 

الوحيد بنظر كثري من  هي التوجه اجلدي واملوضوعي
 األساليب شأن من التقليل تمَّ  بينام املتخصصني,

أنَّ دورها هاميش  أو اجلدو عديمة الكيفية باعتبارها
 الوقت, تغريت ه ومع مرورغري ملموس, إال أنَّ 

 املهيمنة الكمي البحث أساليب بني السابقة املعادلة

وأساليب البحث الكيفي اهلامشية, حيث ظهرت أمهية 
تلك األخرية يف جمال الدراسات السوسيولوجية 

 املتخصصة. 
أنَّ   من تنطلقوتربز يف هذا اإلطار رؤيتان: األوىل 

 حياكي وجيعله اعلميً  يؤهله ما يملك الكمي املنهج

 حقائق ميقدِّ  أن بالتايل, ويستطيع الطبيعية, العلوم
 االجتامعية, والظواهر الواقع صلب من مستقاة علمية

ا الثانية: فتنطلق من   يف يغوص الكيفي املنهج أنَّ أمَّ
وعىل  .ملتميزةاو الفريدة املعطيات ليقدم الواقع دراسة

يف يف الغرب; السيام  نقاشالرغم من احتدام ال
 القرن من الثالثينياتمنذ  احتديدً  املتحدة الواليات

حول مد مالئمة املنهج الكمي لدراسة كافة  املايض
الظواهر االجتامعية بال استثناء; إال أنَّ الدراسات 
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يف معظم  −استمرت  العربية املنطقة يف السوسيولوجية

دون  الكمي املنهجتكتفي باالستعانة ب −األحيان 
عىل هذا النهج كثري من الباحثني يف  الكيفي, وسار

 مناهج تدريسدراستهم للظواهر االجتامعية, بل إنَّ 

 اجلامعاتكثري من أقسام علم االجتامع ب يف البحث

 الكيفي لمنهجال يعطي األمهية املالئمة ل العربية
). وإن كان الباحث يعتقد 11−10: 2010 ,لعيايض(

حيث يتنامى أنَّ هذا التوجه بدأ ينحرس تدرجييًا, 
االهتامم بالدراسات الكيفية يف الوقت احلايل مقارنة 

 بفرتات سابقة.
) إىل أنَّ 137− 136: 2003ويذهب (حجر,  

حماولة احلصول عىل الفهم املتعمق "البحث الكيفي هو: 
للمعاين والتعريفات التي يقدمها املبحوثون ملوقف ما 

ات عند سؤاهلم حوله, بدالً عن القياس الكمي ملميز
سلوكياهتم جتاه ذلك املوقف. ويوجد هذا االهتامم يف 
خمتلف التقاليد البحثية الكيفية املتعددة التي برزت 
ا يف جمال البحث االجتامعي بشتى اهتامماته  مؤخرً
وميادينه, من أمهها: الفنومنولوجيا (الظاهراتية) 
واإلثنوجرافيا واإلثولوجيا البرشية (دراسة السلوك 

ي) وعلم النفس البيئي وتاريخ احلياة الطبيعي البرش
والتفاعلية الرمزية والنظرية املجذرة  واالستدالليات 

 البحوث الكيفية) 2012 ,سليم. ويعرف ("وغريها

ا:  نوع من البحوث العلمية التي تفرتض "(النوعية) بأهنَّ
وجهات بها ؤوجود حقائق وظواهر اجتامعية يتم بنا

كام هتدف . كة يف البحثنظر األفراد, واجلامعات املشار
يف األساس إىل فهم الظاهرة موضوع الدراسة, وعليه 

هنا أكثر عىل حرص معنى األقوال التي  االهتاممينصب 
. ويذكر "تم مجعها أو السلوكات التي متت مالحظتها

مصطلح البحث الكيفي يقصد أنَّ  "أنسليم سرتاوس"
طة أي نوع من البحوث مل يتم التوصل إليها بواس"به: 

 اإلجراءات اإلحصائية, أو بواسطة أي وسائل أخر
) 6− 5: 2009. ويشري (القرين, "من الوسائل الكمية

 البحث"بأنَّه:  الكيفي البحث مفهوم حتديد إىل أنَّه يمكن

 ومن. الواقع يف هي كام للظواهر الطبيعة اجلوهرية عن

 للخربة البعد الذايت عىل يستند الكيفي فالبحث هنا

ا التغيري دائمة هي التي اإلنسانية  الزمان ملعطيات وفقً

 ذاتية حتييد يستطيع ال هبذا املنهج فالباحث .واملكان

. "الظاهرة املدروسة يؤثر ويتأثر هبا من جزء فهو املهنية
 () أنَّ البحوث الكيفية690: 2011ويوضح (الرفاعي,

ا:   التوقعات من سلسلة"النوعية) تعرف بأهنَّ

 من وعىل الرغم املؤكدة, م غريواألحكا والتناقضات

من  العديد النوعية) (الكيفية البحوث توفر ذلك
 تعامل كيفية بواسطتها تعرف يمكن التي الوسائل

  ."عاملهم مع األفراد
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 أو اإلطار الكيفية تعد واملالحظ أنَّ البحوث

ا البحث الظاهرة حمل فيه الذي حتدث السياق  من جزءً

حماولة  بأية الباحث يقوم ال وهنا ذاهتا, الظاهرة
 أو الدراسة, حمل الظاهرة عىل جتريبية إلدخال ضوابط

هبا بأيِّ صورة  اخلارجية املحيطة املتغريات يف يتحكم
 جوانب ودراسة كل من الصور, حيث يتم فحص

), من 3: 2003املشكلة حمل الدراسة كام هي (ريان, 
أجل الكشف عن خصائصها واملتغريات املؤثرة يف 

لك عىل النحو الذي يساعد عىل فهمها تطورها وذ
 بشكل صحيح.

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ تطبيق املنهج الكيفي يف 
الدراسات السوسيولوجية يصطدم بعدد من 

 اإلشكاليات اجلوهرية ومن أبرزها ما ييل:
إشكالية تباين نظرة البحوث الكيفية للظواهر  − 1

 إنَّ االجتامعية مقارنة بالبحوث الكمية: فالواقع 

 يف يكمن ال والكيفي الكمي املنهجني بني الختالفا
 كميال املنهج جعل الذي فقط, اإلجرائي اجلانب

 والتعبري وبياناته البحث معطيات تكميم إىل يسعى
 حماولة إىلاملنهج الكيفي  ودفع ا,إحصائيً  عنها

 بل النوعية, املعطيات تأويل عرب املعاين استجالء

; االجتامعية الظواهر إىلام كالً منه نظرة تباين إىل يستند
 التفسريي النموذج من الكمية البحوث نطلقتَ "حيث 

Paradigm الذي الوضعي ال االجتامعية احلقيقة أنَّ  ير 
 رأي كل عن واملستقلة امللموسة حالتها يف سو توجد

نظر و. وتُكتشف تُستطلع أن تنتظر موقف, أو  إليها يُ

نية ذات اهنَّ أ أساس عىل  عنارص من شكلتت مغلقة بُ

 نموذج من الكيفية البحوث تنطلق بينام للقياس قابلة
 لقدو ."االجتامعية البنائية جتسده مغاير تفسريي
 ألنه ;املسمى هذانموذج التفسريي ال هذا اكتسب

ا وفهمها الظواهر لوصف سياقات ببناء يسمح , اعتامدً
 االجتامعية الظواهر تر ال االجتامعية البنائيةعىل أنَّ 

 البناء طور يف تراها بل النهائية, صيغتها يف الثقافيةو

 ال; ما يشري إىل أنَّ إدراك الواقع االجتامعي والتُشكل
 البد لذا الفاعلني, األشخاص نظر وجهات بدون يتم
 والظواهر ألوضاعهم تأويلهم استجالء من

 ).13−12: 2010 ,لعيايض( االجتامعية
ة: عمد إشكالية املوضوعية يف البحوث الكيفي − 2

إىل ترسيخ  االجتامعية العلوم يف الوضعي النموذج
 املعطيات إىل يستند املعرفة ملوضوعية تصور

ا إىل الكمية البحوثالتي توفرها  اإلحصائية ; استنادً
 اطابعً  متنحها واملعطيات للبيانات الكمية املعاجلة أنَّ 

 تدل كام, الباحث ذاتية عنبمنأ  وجتعلها ا,موضوعيً 
 إىل الوصول إمكانية عىل الكمي املنهج يف املوضوعية

بحث ال أدوات استخدام أعيد إذ,  ذاهتا النتائج
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, لكن مثل هذه الرؤية تتجاهل  أن ذاته والطريقة
 الناحية يف املوضوعية حيرص ال" الكيفي املنهج

 تر أعمق, فكرية رؤية ضمن يدركها بل اإلجرائية,

 توافق عن اتعبريً  سو ليست كمفهوم املوضوعية أنَّ 
 نتفق ما مع موضوعي يتناسب هو ما أنَّ  أي اجتامعي,

 أن إمكانية أي ,معني سياق يف كذلك هأنَّ  اعتباره عىل
 ,لعيايض( "السياقات بتغيري االتفاق هذا يتغري

2010 :13 −14.( 
ومن ناحية أخر, لقد أثبت البحث الكيفي خطأ 
 االعتقاد بأنَّ البحث االجتامعي بشكل عام ال يعد

موضوعيًا إال إذا اتبع إجراءات حتقيق املوضوعية يف 
مناهج العلوم الطبيعية, وبأنَّ نموذج العلم الطبيعي 
هو الذي حيدد علمية الدراسة يف املجال االجتامعي. 

آن األوان لكي تتحرر ") فقد 2003وكام يذكر(حجر, 
العلوم االجتامعية من هذه العقدة, وأن يتم حتليل 

هيم املستخدمة يف البحث االجتامعي العديد من املفا
 − واملستمدة من جمال البحث يف العلوم الطبيعية 

كاملوضوعية والتنبؤ والتحكم والقانون واحلتمية 
بأسلوب متعمق يؤدِّي يف النهاية إىل  −وغريها 

استيعاهبا يف إطار الواقع االجتامعي املدروس حتى يتم 
مالحظة أنَّه فهمه وتفسريه وتغيريه بشكل فعال.... مع 

من الرضوري دراسة التطور التارخيي للظاهرة 

ليس فقط للتعرف عىل التغري الذي  −االجتامعية 
حدث يف شكلها وبنائها, وإنام للتعرف عىل ما حدث 
لتصورها يف وعي األفراد من تغري, وتبيان طبيعة 
العالقة بني شكل الظاهرة واجلوهر الذي تقوم عليه. 

أن يتمتع بصفة املالحظ  والبد للباحث الكيفي
املشارك من ناحية, واملراجع لإلطار النظري املستخدم 
من ناحية أخر, أي أن يستخدم ما يسمى بأسلوب 

: 2003(حجر, "(reflexive practice)املامرسة التأملية 
140 −142.( 
إشكالية الصدق والثبات يف البحوث  − 3

الكيفية: فمع أنَّ مفهوم الصدق ارتبط يف أذهان 
باحثني بالبحث الكمي; إال أنَّ هذا املفهوم يف البحث ال

عادة إىل أنَّ البحث يتمتع بالواقعية "الكيفي يشري 
واملنطقية والثقة. وهناك العديد من املحاوالت الرامية 
إىل تطوير استخدام معيار الصدق يف البحث الكيفي 

 "ليكومت"و "ميللر"و "كريك"منها إسهامات 
. "ماكسويل"و "جوبا"و "لنكولن"و "بريسيل"و

إىل ثالثة أنواع من الصدق يعتربها  "ماكسويل"ويشري 
األهم يف جمال البحث الكيفي وهي الصدق الوصفي 
والصدق التأوييل أو التفسريي والصدق النظري. 
فضالً إىل نوعي الصدق التقليديني اآلخرين ومها 
الصدق الداخيل, أي املقدرة عىل استجالء العالقة بني 
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غريات املستقلة والتابعة, والصدق اخلارجي, أي املت

املقدرة عىل التعميم خارج نطاق جماالت البحث 
. وال يعني هذا جتاهل, إنَّ إحد املهددات "املحددة

املحتملة للصدق يف البحث الكيفي تتمثل يف إمكانية 
ا, خاصة وأنَّ املنهج الكيفي  عدم حيادية الباحث أحيانً

ا مقارنة ب املنهج الكمي, وأنه يُمكن من أقل تأطريً
الباحث أن يتوصل إىل ما يريده هو من حقائق, السيام 
إذا جلأ إىل تدوين مالحظاته بطريقة انتقائية, لكن مثل 
هذا التهديد يمكن جتاوزه  بام يعرف باسرتاتيجية 
التأمل واهلادفة إىل البحث الذايت عن مواطن االنحياز 

ضاف إىل ذلك املحتمل بقصد السيطرة عليها. وي
اسرتاتيجية تعيني احلاالت السالبة والتي تستخدم يف 
البحث الكيفي لتقليل تأثري امليول الشخصية عىل 
البحث; ويتم هذا بالبحث املقصود عن احلاالت التي 
ال تتفق مع تطلعات الباحثني وتفسرياهتم ملا يقومون 
بدراسته مما يؤدِّي إىل تدعيم مستو صدق النتائج 

 ).143−142: 2003م التوصل إليها (حجر, التي يت

 الدراسات السابقة:  )ب
) بعنوان: التعدد 1996( الدامـغدراسة −1

 املنهجي: أنواعه ومد مالءمته للعلوم االجتامعية.
حتددت مشكلة البحث هلذه الدراسة يف مالءمة 
التعدد املنهجي لطبيعة العلوم االجتامعية. وقد 

وعة من النتائج املهمة توصلت هذه الدراسة إىل جمم
منها: أنَّ التعدد املنهجي هو أنسب مناهج البحث 
وأكثرها مالءمة لطبيعة العلوم االجتامعية. وأنَّ التعدد 
املنهجي ال يتناسب مع كل الدراسات وال مع كل 
الباحثني; ألنه يتطلب ميزانيات كبرية  نسبيًا من ناحية, 

أخر, وهو وبذل الكثري من اجلهد والوقت من ناحية 
. كام أنَّ استخدام التعدد املنهجي  ما ال يتوافر دائامً
يتطلب مهارة خاصة من قبل الباحثني, إذ إنَّ النتائج 
املتحصل عليها باستخدام التعدد املنهجي قد ال تكون 
متناسقة. كام أنَّ القدرة عىل توظيف أكثر من نظرية 
لدراسة الظاهرة نفسها مستو يصعب الوصول إليه. 
لذا فإنَّ استخدام التعدد املنهجي يتطلب تدريبًا أعىل 
ا تم  للباحثني ومستو وقدرات بحثية أكرب. وأخريً
التأكيد عىل أنَّ طبيعة الظاهرة أو املشكلة التي يدرسها 
دد إىل حدٍّ كبري املنهج املستخدم وأدوات  الباحث قد حتُ
مجع البيانات التي يمكن توظيفها. ومع ذلك يبقى 

املنهجي مطلبًا جيب أن يسعى الباحثون إىل  التعدد
 حتقيقه كلام أمكن ذلك.

معايري رشوط ") بعنوان: 2003دراسة حجر (−2
املوضوعية والصدق والثبات يف البحث الكيفي: 

 ."دراسة نظرية
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حاولت هذه الدراسة توضيح الوسائل التي يتم هبا 
حتقيق املصداقية يف البحث الكيفي واإلجراءات 

التي تستخدم يف ذلك, مثل التنويع والوصف  املنهجية
املكثف والتأمل, وكيف يتم حتقيق رشوط الصدق 
والثبات يف البحث الكيفي عىل ضوء السامت املميزة 
للواقع االجتامعي والعالقات اإلنسانية. وفيام يتعلق 
بمنهجية الدراسة فقد تم اإلشارة إىل أنَّه تمَّ إجراءها 

يات املتنوعة يف جمال املنهجية بواسطة الرجوع إىل األدب
بشكل عام, ومنهجية العلوم االجتامعية عىل وجه 
اخلصوص, وهي دراسة نظرية اعتمدت البحث 
املكتبي واالطالع عىل الدراسات والبحوث ذات 
الصلة بموضوعها. وخلصت هذه الدراسة إىل أنَّ 
اخلصائص املميزة للظاهرة االجتامعية والنوعية 

التي تربط ما بني الباحث وموضوع الفريدة للعالقة 
ا بديالً للرشوط التي يضعها  دراسته تتطلب تصورً
املنهج الوضعي لتحقيق الرصامة وتوفري رشوط 

 العلمية والصدق والثبات يف البحث االجتامعي. 

 استخدام") بعنوان: 2003دراسة ريان (−3

البحث: دراسة  يف والكمي الكيفي املدخلني
 ."العربية اإلدارة ياتأدب لواقع استطالعية

تناولت هذه الدراسة النظرية مفهوم املدخلني 
 منهام الكيفي والكمي يف البحث وخصائص كل

 طبيعة عىل التعرف إىل استخدامه, وسعت وظروف

 من عدد املنشورة يف العربية البحوث اإلدارية

 هذه الدراسات واقع عىل للوقوف املختارة الدوريات

 البحث. وتبني نتائج يف املتبع املدخل حيث من

 استخدام فيها يسود الدراسات املنشورة أن الدراسة

املدخل  هذا احتل حيث البحث, يف الكمي املدخل
 % للمدخل11مقابل  يف املنشورة البحوث % من80.8

 بني جيمع املشرتك الذي % للمدخل8.2و  الكيفي

ا. والكمي الكيفي املدخلني  معً
منهج " ) بعنوان:2009دراسة القرين ( .1

 ."البحث الكيفي واخلدمة االجتامعية العيادية
 الشبه أوجه عىل التأكيد الدراسة حاولت هذه

 وبني البحث الكيفي بني أساليب واالختالف

 األخصائي يستخدمها التي املهنية التكنيكات

االجتامعية.  للخدمة املامرسة املهنية يف االجتامعي
 القائم املحتو حتليل واستخدمت الدراسة أسلوب

 من وتفسريها وحتليلها عىل استنباط املعلومات

 موضوع يف املتخصصة والدراسات األساسية املصادر

 نظرية دراسة هي احلالية فالدراسة هذا البحث. وعىل

حول  علمية مصادر من توافر للباحث ما عىل تعتمد
 الكيفي البحث ومنهج العيادية االجتامعية اخلدمة

 حتقيق أهداف الدراسة. وعىلو وحتليلها وصفها هبدف
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 اخلدمة وبني الكيفي املنهج بني التشابه من أوجه الرغم

 ويف املنهجية االستقرائية, يف العيادية االجتامعية

 ويف املختلفة, األدوات بواسطة البيانات مجع أساليب

 اختالفات هناك أنَّ  البيانات إال حتليل وتفسري كيفية

 بني اخلدمة قفرو واتضح وجود .بينهام جوهرية

حول  ترتكز الكيفي واملنهج العيادية االجتامعية
 كيفية حول منها منهام أكثر لكلٍّ  املنهجية الطبيعة

 فكلٍّ منهام وحتليلها; وتفسريها البيانات إىل الوصول

 مصادر بتعدد املتعمقة البيانات إىل يسعى للوصول

 من كال املتعمق يعطي الوصف إنَّ  حيث البيانات, مجع

 من متكنه البيانات من كمية الكيفي والباحث عالجامل

 الظاهرة خلف وجود الكامنة إىل املعاين الوصول

 وتبني كذلك أنَّ طبيعة .اإلنساين السلوك أو اإلنسانية

 العمالء يواجهها التي واالجتامعية النفسية املشكالت

 تبدو هنا ومن هلا, املسببة بتعدد العوامل بالتعقيد تتسم

 وكيفية املشكالت هلذه املتعمق الفهم إىل ةماس احلاجة

 حتليلها إىل تؤدِّي لطبيعتها مالئمة أدوات بحثية إجياد

ا فإنَّ  .الوعي بتأثريها وزيادة وتفسريها  تطوير أيضً

اخلدمة  ممارسة آليات تعترب التي العالجية األساليب
 تتناول القيام بدراسات يتطلب العيادية االجتامعية

 كاملقابلة واملالحظة كيفية حثيةب أدوات استخدام

 تلك وفاعلية متعمق لكفاءة فهم لتقديم احلالة ودراسة

 يف األخذ مع اإلنسانية, تقديم املساعدة يف األساليب
 التطبيق. ملجتمع الثقايف واالجتامعي السياق االعتبار
 ة:أوجه اإلفادة من الدراسات السابق −ج

ابقة فيام أفادت الدراسة احلالية من الدراسات الس
أكَّدت عليه من أمهية كال املنهجني: املنهج الكمي 

 حمدودية واملنهج الكيفي, فضالً عن اإلشارة إىل

 البحوث يف الكيفي البحث استخدام أساليب

االجتامعية. كام أفادت الدراسة من الدراسات السابقة 
يف اإلملام ببعض القضايا اخلالفية بني الباحثني فيام 

نة باملنهج الكيفي, السيام ما يتصل يتعلق باالستعا
 باملوضوعية وإشكالية الوقوع يف خطأ التحيز.

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف 
تناول إشكالية تطبيق املنهج الكمي والكيفي يف 
الدراسات السوسيولوجية, بينام ختتلف عن تلك 
الدراسات يف ربط هذه القضية املنهجية بموضوع حمدد 

 لقيم االجتامعية. وهو ا
ويف ضوء اإلشكاليات التي أثارهتا الدراسات 
السابقة فضالً عن االطالع عىل األدبيات النظرية, متكن 
الباحث من بلورة هدف هذه الدراسة املحوري يف 
معرفة اإلشكاليات التي تكتنف االستعانة باملنهج 
الكيفي يف الدراسات السوسيولوجية بصفة عامة والقيم 

  عية بام تنطوي عليه من أبعاد كامنة بصفة خاصة.االجتام
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 اإلطار املنهجي للدراسة −ثالثاً 
 نوع الدراسة:  )أ

ا تعتمد  تعدُّ هذه الدراسة وصفية حتليلية; حيث إهنَّ
عىل مجع البيانات حول القضية موضع البحث من 
أجل حتليلها كيفيًا يف ضوء مشكلة الدراسة املحددة. 

) إىل أنَّ 91: 2012مل, ويف هذا الصدد تشري (سا
البحوث الوصفية ال تقف عند جمرد مجع البيانات 
واحلقائق, بل تتجه إىل تصنيف هذه احلقائق وتلك 
البيانات وحتليلها وتفسريها سواء بصورة كمية أو 
كيفية الستخالص دالالهتا هبدف الوصول إىل نتائج 

 هنائية.
 منهج الدراسة: )ب

املنهجني الكيفي يف ضوء إثارة الدراسة لقضية 
والكمي, وانطالقاً من إشكاليتها وأهدافها املحددة, 
فقد اعتمدت عىل استخدام أسلوب منهجي يتمثل يف 

 وحتليلها حتليل املحتو القائم عىل استنباط املعلومات

األبحاث واملصادر ذات الصلة  من وتفسريها
). وقد تمَّ حتليل 5: 2009البحث (القرين,  بموضوع

ة من الدراسات التي تناولت القيم حمتو عين

االجتامعية يف البيئة السعودية بقصد التوصل إلجابات 
 واضحة للتساؤالت التي طرحتها الدراسة احلالية.

 عينة الدراسة ورشوط ومعايري اختيارها:) ج

متثلت عينة الدراسة يف طريقة احلرص الشامل لكافة 
ية ضمن الرسائل العلمية التي تناولت القيم االجتامع

برناجمي املاجستري والدكتوراه بقسم الدراسات 
االجتامعية يف كلية اآلداب جامعة امللك سعود, وذلك 
ا  يف آخر مخس سنوات عند البدء يف هذه الدراسة. أمَّ

 عن الرشوط التي تم مراعاة توافرها يف عينة البحث:
ن تتناول الدراسة موضوع القيم االجتامعية أ −1

 لة أو يف عالقتها بمتغريات أخر.سواءً بصورة مستق

لة يف نطاق ختصص علم أن تكون الرسا −2
 االجتامع.

 ستهدفة بالدراسة.أن تكون ضمن الفرتة امل −3

وبعد حرص كافة الرسائل العلمية ملرحلتي 
املاجستري والدكتوراه خالل الفرتة املحددة تبني انطباق 

 يت:الرشوط عىل ما جمموعه أربع رسائل بياناهتا كاآل
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 .) الدراسات اخلاصة بالقيم ضمن عينة البحث1جدول رقم (

تاريخ إنجاز  املرحلة عنوان الدراسة الباحث/الباحثة م
 الدراسة

1 
عبدالرمحن عبداهللا 

 الشقري
موقف الشباب اجلامعي من قيم التحديث : دراسة ميدانية عىل 

 هـ1432 ماجستري ودعينة من الطالب والطالبات السعوديني يف جامعة امللك سع

2 
اجلوهرة 

 عبداملحسن اخللف
املجتمعات االفرتاضية وعالقتها بالقيم االجتامعية : دراسة لعينة 

 هـ1434 دكتوراه من طالب وطالبات اجلامعات السعودية يف مدينة الرياض

3 
الفساد اإلداري وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع  ابتسام عيل العمري

: دراسة ميدانية مطبقة عىل عينة من املوظفني السعودي
 واملوظفات يف بعض األجهزة احلكومية يف مدينة الرياض.

 هـ1434 ماجستري

4 
عبداهللا بن محد بن 

 عبداهللا العرفج
العوملة وانعكاساهتا عىل قيم الشباب السعودي : دراسة مطبقة 

 هـ1435 دكتوراه عىل عينة من طالب جامعتي امللك سعود والقصيم

 
 حدود الدراسة: )د
انية: اقترصت الدراسة عىل احلدود املك −1

الرسائل العلمية املنجزة ضمن جامعة امللك سعود 
ا.  بمدينة الرياض بقسم الدراسات االجتامعية حتديدً

حلدود الزمانية: تناولت الدراسة مجيع ا −2
الرسائل العلمية التي تم االنتهاء منها خالل آخر مخس 

ا أعوام: (سنوات وحت − 1433−1432 −1431ديدً
 هـ).1434−1435

ويعود السبب يف حتديد هذه الفرتة من أجل 
الوقوف عىل توجهات الدراسات املنجزة حديثًا فيام 

خيص القضية موضوع البحث; وذلك للتعرف عىل 
التوجه نحو تطبيق املنهج الكيفي واإلفادة منه يف 

معارصة,  الدراسات التي تناولت ذات القضية يف فرتة
السيام يف ظل ما شهدته السنوات األخرية من ظهور 
متغريات عدة أثَّرت عىل منظومة القيم االجتامعية, 
ومنها التكنولوجيا احلديثة والدور الذي تلعبه شبكات 
التواصل االجتامعي واالنفتاح اإلعالمي يف هذا 
اإلطار; ما يستدعي النظر يف مالئمة اآلليات 

ة القيم االجتامعية لتك التغريات املستخدمة يف دراس
 املتزامنة يف السنوات األخرية.
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) نتائج الدراسة:   رابعاً

  نتائج الدراسة فيام يتعلق باهلدف األول: )أ
ات أو معايري اختيار القيم التي  الوقوف عىل حمكّ
تناولتها الدراسات موضع التحليل ضمن عينة 

 البحث. 
ا عىل قيم العوملة وانعكاساهت"تناولت دراسة: 
نوعني أو نمطني رئيسيني من  "الشباب السعودي

القيم, يتمثل النوع أو النمط األول يف القيم املحلية 
القيمة اجلامعية: ويقصد هبا {التقليدية وتشمل: 

اإلحساس باجلامعة واالنتامء إليها والنزوع لتفضيلها 
وتقديمها عىل الفرد ورغباته الشخصية والنزوع 

دة اآلخرين بشكل عام وذوي القربة واملبادرة ملساع
بشكل خاص, وقيمة التبعية (االعتامدية): ويقصد هبا 
االعتامد عىل اآلخرين وجماراهتم ومسايرهتم فيام يرونه 
لتحقيق األهداف والتغلب عىل املشاكل, واألبوية: 
ويقصد هبا االعتقاد بوجود سلطة راعية وحانية تسعى 

هود مواز (كبري) لتحقيق أهداف األفراد دون بذل جم
منهم, وقيمة الذكورية: االعتقاد بأفضلية وتفوق 
الرجل عىل املرأة وبالتايل أحقيته بالسلطة 
واالمتيازات, فضالً عن قيم (القرابة, اجلوار, الطاعة, 
ا النوع أو النمط الثاين فيتمثل يف القيم  والكرم). أمَّ

الفردية: الوعي املفرط {الغربية احلديثة وتشمل: 

لذات, وأمهيتها وإعطائها األولوية يف أغلب األمور, با
وتقديم الرغبات الشخصية عىل متطلبات اجلامعة, 
وقيمة احلياد االجتامعي (عدم التدخل): وال يقصد 
بذلك احلياد املوضوعي أو املوضوعية وإنَّام االحتفاظ 
بمسافة عن اآلخرين وعدم التدخل يف أمورهم أو 

مور الفرد, وقيمة احلرية السامح هلم بالتدخل يف أ
الشخصية, وقيمة االستقاللية: وهي عىل النقيض من 
التبعية أو االعتامدية وتتمثل يف االعتامد الكبري عىل 
النفس, واالستقالل عن اآلخرين يف اختاذ القرارات 
وتنفيذها والتعبري عن الذات واآلراء حتى لو كانت 

اح عىل اآلخر خمالفة, وقيمة االنفتاح: ويقصد هبا االنفت
وثقافاته وتقبل األفكار واألشياء اجلديدة, وقيمة 
الديموقراطية: وتم التعرف عليها من بعض مكوناهتا 
كاالنتخاب واملشاركة والتداول يف أبسط صورها مما 
حييط بالطالب من ممارسات, وقيمة املساواة بني 
اجلنسني (حقوق املرأة): وال يعني ذلك املساواة التامة 

نسني وإِنّام االعرتاف بحقها يف حياة كريمة بني اجل
مماثلة للرجل يف كثري من جماالت احلياة التي تناسب 
تكوينها, وقيمة العقالنية (الرشد): وهي قيمة وسمة 
من سامت احلداثة تتناقض مع الفعل العاطفي السائد 
يف املجتمعات التقليدية, ويعني هبا تقديم وتفضيل 

دف واملصلحة للشخص املامرسات التي حتقق اهل
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بغض النظر عن تعارضها مع اإلشباع العاطفي أو 
إرضاء اآلخرين, وقيمة االستهالك: وهي قيمة 
ا بالرأساملية الغربية املنتجة وفائض  ارتبطت أساسً
األرباح, ولكنها انتقلت للمجتمعات غري املنتجة مع 
الطفرات االقتصادية. ويالحظ أنَّ مجيع القيم التقليدية 

, التي تمَّ "قيم النحن"ق أو ترتبط بقيمة اجلامعية تنبث
إدراجها ضمن القيم التقليدية املحلية من باب التأكيد 
عليها, حيث ال يمنع وجود قيم متفرعة عنها أن تكون 

 قيمة بذاهتا.
املجتمعات االفرتاضية "وتضمنت دراسة: 
ثامين قيم سعت إىل معرفة  "وعالقتها بالقيم االجتامعية

يل األفراد موضع البحث هلا ومد مد تفض
قيمة التواصل القرايب: {التزامهم سلوكيًا هبا وهي: 

وتشري إلدراك أمهية التواصل مع األقارب, وقيمة 
التمثل القيمي: وتشري لتفهم وإدراك القيم االجتامعية 
لألرسة, وقيمة املشاركة املجتمعية: وتشري للوعي 

يا االجتامعية, وقيمة بأمهية املشاركة املجتمعية يف القضا
التسامح الديني: وتشري إىل الوعي بأمهية التسامح 
الديني املذهبي يف اإلسالم, وقيمة الصدق: وتشري 
إلدراك أمهية قول احلقيقة, وقيمة العفة: وتشري إلدراك 
أمهية التعفف عامَّ خيلُّ باآلداب, وقيمة احلدود بني 
 اجلنسني: وتشري للوعي بأمهية وضع حدود يف

التعارف مع اجلنس اآلخر, وقيمة االعتدال يف 
االستهالك: وتشري إلدراك أمهية االعتدال يف 
االستهالك وعدم االنسياق وراء اإلعالنات 

 .}االستهالكية يف شبكات التواصل
الفساد اإلداري وعالقته ببعض "وركَّزت دراسة: 

عىل تناول  "القيم االجتامعية يف املجتمع السعودي
ختلفة للفساد اإلداري يف عالقتها بكلٍّ األشكال امل

قيمة التدين; باعتبار الدين أحد العنارص املؤثرة {من: 
يف أيديولوجية الفرد السعودي وبام يتبناه من مبادئ 
وترشيعات حترم وجترم السلوكيات الفاسدة, وقيمة 
االنتاجية; حيث إِنَّه وملا كانت اإلنتاجية تعني أداء 

ءة وبراعة, يف حني أنَّ السلوك الفرد لعمله بكل كفا
ا يعني انحراف الفرد يف أدائه لعمله  عام  الفاسد إداريً
تمَّ اعتامده يف اإلدارة, كان من األمهية تناول العالقة 
بينهام, وقيمة الفردية; حيث إِنَّه وملا كانت الفردية 
تعكس اهتامم الفرد بذاته وبصاحلها دون االهتامم 

ا يعكسه الفساد من أنَّ املرء بصالح اجلامعة, وهذا م
عند قيامه بالسلوك الفاسد, فإنَّه يسعى لتحقيق 
مصلحته الشخصية دون النظر إذا ما كانت تتعارض 
مع مصلحة العامة, لذا كان من األمهية اختيارها من 
بني القيم االجتامعية األخر ملعرفة ارتباطها بالفساد 

ا عىل أنَّ قلة  اإلداري. وقيمة الثراء الرسيع; اعتامدً
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األجور وعدم التوازن بينها وبني املتطلبات واحلاجات 
املعيشية من أبرز األسباب االقتصادية للفساد 
اإلداري, فضالً إىل أنَّ الفساد اإلداري أحد الوسائل 
ا يف ظل  الرسيعة والسهلة لتكوين الثروة خصوصً
ضعف الرقابة والشفافية واملساءلة; لذا كان من 

حقق علميًا من وجود االرتباط بينه وبني الرضوري الت
قيمة السعي للربح والثراء الرسيع وقيمة االنتامء; 
ا من أنَّ أغلب األدبيات املهتمة بالفساد اإلداري  انطالقً
تُرجع الفساد إىل عدد من العوامل االجتامعية من 
أبرزها االنتامءات الضيقة وضعف االنتامء للوطن 

 .}الكبري
ا دراسة:  وقف الشباب اجلامعي من قيم م"أمَّ

 −, وحيث إِهنا قسمت الشباب اجلامعي "التحديث
صيات هي: حديث, إىل ثالث شخ −موضع الدراسة 

وتقليدي, وانتقايل; فقد عمدت إىل استطالع آرائهم 
حول مخس عرشة قيمة من قيم التحديث, وهي قيم: 

اإلفادة من الوقت, التخطيط, االلتزام باألنظمة {
رؤية العامل, اهلوية الذاتية, االختيار  والقوانني,

الزواجي, الصحة واملرض, احلفاظ عىل البيئة, 
اإلنجاز, االستهالك, االدخار, االختيار املهني, قبول 
اآلخر, التعرض للتقنية ووسائل االتصال, واحرتام 

 .}املرأة

 تعليق :
كشف استعراض الدراسات ضمن عينة البحث 

التي شملتها الدراسات عن تنوع القيم االجتامعية 
موضع التحليل; حيث انطوت كل دراسة عىل جمموعة 
من القيم مغايرة إىل حدٍّ بعيد للقيم التي تناولتها 
الدراسات األخر, وهي مسألة حتيلنا بالرضورة إىل 
تقيص املحكات أو املعايري التي أفضت الختيار كل 
دراسة عىل حده للقيم التي تضمنتها. ويالحظ يف هذا 

 الصدد ما ييل:
أنَّ معظم القيم املحلية التقليدية التي انطلقت  −1

العوملة وانعكاساهتا عىل قيم الشباب "منها دراسة: 
تتمحور حول اجلامعة, يف حني أنَّ معظم  "السعودي

القيم الغربية احلديثة تتمحور حول الفرد. ويالحظ أنَّ 
ط الدراسة عمدت منذ البداية إىل تسمية نمطني من أنام

القيم, ثم حتديد القيم املندرجة حتت كل نمط; أي ما 
يمكن اعتباره قيامً حملية تقليدية من جهة, وقيامً غربية 

 .حديثة من جهة أخر 
حتددت حمكات أو معايري اختيار القيم  −2

املجتمعات االفرتاضية "االجتامعية ضمن دراسة: 
يف رضورة أن تكون  "وعالقتها بالقيم االجتامعية

يمة االجتامعية من القيم التي يدعو إليها الدين الق
اإلسالمي, وتأكيد املوروث الثقايف عليها, والنظر يف 
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حمتو الدراسات واألدبيات السابقة التي اهتمت 
بموضوع القيم االجتامعية, وتأثري العوملة ووسائل 

 االتصاالت عىل ظهور قيم أخر مستحدثة.
اإلداري الفساد "أنَّ القيم ضمن دراسة: −3

وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع 
, كانت ذات صلة باألشكال املختلفة "السعودي

للفساد اإلداري والذي تمَّ تعريفه بأنَّه: أشكال 
استغالل العامل احلكومي ملوقع عمله يف خدمة 
مصالح شخصية أو مجاعية, وبام يتعارض مع الصالح 

زاز, االختالس, العام, وتتمثل يف: (الرشوة, االبت
التزوير, إفشاء املعلومات الرسية, هدر املال العام, 
الواسطة, االشتغال بالتجارة دون إذن نظامي, املحاباة 
والتحيز, هدر الوقت وضعف االلتزام بساعات 

 الدوام, والتالعب بمصالح املواطنني).
موقف الشباب "أنَّ القيم التي تضمنتها دراسة: − 4

, جاءت يف سياق تناول عدد "حديثاجلامعي من قيم الت

من القيم االجتامعية واالقتصادية بوصفها متغريات تابعة 
تتأثر باخلصائص االجتامعية واالقتصادية وبالثقافات 
ا  الفرعية, وذلك لتطبيق الدراسة عليها بوصفها سلوكً
معياريًا يمثل الشخصية احلديثة, وبغية معرفة موقف عينة 

 نتائج مؤرشات القيم التي البحث منها, والتعرف عىل
  تدفع بالتحديث أو القيم التي تعيقه.

ات التي  ويشري هذا بصفة عامة إىل وضوح املحكَّ
تمَّ اختيار القيم املدروسة عىل أساسها; حيث كانت 
أسباب اختيار قيم بعينها دون غريها حمددة يف كل 
ا كيفية معاجلة  دراسة من الدراسات موضع البحث, أَمَّ

يم يف إطار هذه الدراسات فتبقى قضية يتطرق هذه الق
 هلا املحور اآليت.

نتائج الدراسة فيام يتعلق باهلدف الثاين:  −ب
التعرف عىل مالئمة اإلجراءات املنهجية املتبعة يف 
الدراسات ضمن عينة البحث لدراسة القيم 

 االجتامعية املحددة.
 

 .التحليلاإلجراءات املنهجية للدراسات موضع  .)2( رقم جدول

اإلجراءات  م
 املنهجية

): العوملة 1دراسة رقم (
وانعكاساهتا عىل قيم 
 الشباب السعودي

): 2دراسة رقم (
املجتمعات 

االفرتاضية وعالقتها 
 بالقيم االجتامعية

): الفساد 3دراسة رقم (
اإلداري وعالقته ببعض 

القيم االجتامعية يف 
  املجتمع السعودي

): 4دراسة رقم (
 موقف الشباب

اجلامعي من قيم 
 التحديث

 حتليلية وصفية وصفية مقارنة وصفية نوع الدراسة1
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 .) 2( رقم جدولتابع 

اإلجراءات  م
 املنهجية

): العوملة 1دراسة رقم (
وانعكاساهتا عىل قيم 
 الشباب السعودي

): 2دراسة رقم (
املجتمعات 

االفرتاضية وعالقتها 
 بالقيم االجتامعية

 ): الفساد3دراسة رقم (
اإلداري وعالقته ببعض 

القيم االجتامعية يف 
  املجتمع السعودي

): 4دراسة رقم (
موقف الشباب 

اجلامعي من قيم 
 التحديث

املسح االجتامعي  املسح االجتامعي بالعينة منهج الدراسة2
 بالعينة

املسح االجتامعي  املسح االجتامعي بالعينة
 بالعينة

جمتمع 3
 الدراسة

الطالب اجلامعيني 
سعوديني الذكور ملرحلة ال

البكالوريوس جامعة امللك 
 سعود وجامعة القصيم

طالب وطالبات 
اجلامعات احلكومية 

واألهلية يف مدينة 
 الرياض

املوظفني واملوظفات يف 
األجهزة احلكومية 

 بمدينة الرياض

الشباب اجلامعي من 
الذكور واإلناث, 

وترتاوح أعامرهم بني 
سنة بجامعة  18−25

 امللك سعود
) طالب بواقع 800( عينة الدراسة4

) من طلبة جامعة 476(
) من 324امللك سعود, و(
 جامعة القصيم.

) طالبًا 1120(
وطالبة, موزعة بواقع 

) طالبًا 620(
 ) طالبة.500و(

 

ا و 820  172موظفً
موظفة بوزارة اخلدمة 

املدنية ووزارة الشؤون 
البلدية والقروية ووزارة 

 التعليم العايل.

البًا وطالبة ) ط321(
) 156موزعة بواقع (

 )165و(
 

طريقة اختيار 5
 العينة

العينة الطبقية + الطريقة 
 العشوائية البسيطة

العينة الطبقية + 
الطريقة العشوائية 

 البسيطة

العينة العشوائية البسيطة 
لسحب العينة من 

املوظفني + أسلوب 
احلرص الشامل 

 للموظفات

العينة الطبقية + 
وائية الطريقة العش

 البسيطة

أدوات مجع 6
 البيانات

مقياس تم تضمينه القيم 
 املطلوب دراستها

صحيفة االستبيان + 
مقياس تقدير القيم 

 االجتامعية

 صحيفة االستبانة صحيفة االستبانة
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 .) 2جدول (تابع 

اإلجراءات  م
 املنهجية

): العوملة 1دراسة رقم (
وانعكاساهتا عىل قيم 
 الشباب السعودي

): 2رقم (دراسة 
املجتمعات 

االفرتاضية وعالقتها 
 بالقيم االجتامعية

): الفساد 3دراسة رقم (
اإلداري وعالقته ببعض 

القيم االجتامعية يف 
  املجتمع السعودي

): 4دراسة رقم (
موقف الشباب 

اجلامعي من قيم 
 التحديث

احلدود 7
املكانية 
 للدراسة

جامعة امللك سعود بمدينة 
يم الرياض + جامعة القص
يف مدينة بريدة بمنطقة 

 القصيم

جامعة امللك سعود + 
جامعة اإلمام حممد 

بن سعود اإلسالمية 
+ جامعة سلطان + 

جامعة الياممة ومجيعها 
 بمدينة الرياض

بعض األجهزة احلكومية 
يف مدينة الرياض, وهي 

وزارة التعليم العايل 
ووزارة اخلدمة املدنية 

ووزارة الشؤون البلدية 
 والقروية.

جامعة امللك سعود 
 بمدينة الرياض

 

احلدود 8
البرشية 
 للدراسة

الطالب الذكور املسجلني 
يف مرحلة البكالوريوس 

 لكال اجلامعتني

الطالب والطالبات 
يف اجلامعات 

احلكومية واألهلية 
 املحددة

املوظفني واملوظفات يف 
األجهزة احلكومية 

 املحددة

الطالب والطالبات 
املنتظمون بجامعة 

لك سعود باستثناء امل
طالب وطالبات 
 كليات املجتمع

احلدود 9
الزمانية 
 للدراسة

الفصل الدرايس الثاين من 
العام الدرايس 

 هـ1433/1434

الفرتة من 
هـ 14/11/1432
 هـ29/2/1433إىل 

الفصل الدرايس الثاين 
−1432من العام 

 هـ1433

الفصل الدرايس األول 
للعام اجلامعي 

 −هـ 1431/1432
 م2010/2011

األساليب 10
اإلحصائية 
املستخدمة 

لتحليل 
 البيانات

 معامل ارتباط بريسون 

  معامل ثبات ألفا
 كرونباخ

  التكرارات والنسب
 املئوية

 

  التحليل العاميل
االستكشايف ملقياس 

 القيم االجتامعية.

  التكرارات
 والنسب املئوية

 

  معامل ارتباط
 "بريسون"

  ألفا "معامل
 "كرونباخ

 النسب التكرارات و
 املئوي

  اختبار (ت) أو
اختبار املقارنة بني 

جمموعتني مستقلتني 
)Independent-Samples 

T test( 
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 .) 2جدول (تابع 

اإلجراءات  م
 املنهجية

): العوملة 1دراسة رقم (
وانعكاساهتا عىل قيم 
 الشباب السعودي

): 2دراسة رقم (
املجتمعات 

االفرتاضية وعالقتها 
 بالقيم االجتامعية

): الفساد 3اسة رقم (در
اإلداري وعالقته ببعض 

القيم االجتامعية يف 
  املجتمع السعودي

): 4دراسة رقم (
موقف الشباب 

اجلامعي من قيم 
 التحديث

    املتوسطات احلسابية
− واالنحرافات املعيارية 

اختبار (ت) لداللة الفروق 
بني جمموعتني غري 

 مرتابطتني (مستقلتني)

  اختبار حتليل التباين
األحادي (ف) لداللة 

الفروق بني أكثر من 
 جمموعتني غري مستقلتني

 املتوسط احلسايب 

  اختبار حتليل
-Twoالتباين الثنائي 

Way Anova  واالختبار
 البعدي شيفيه.

 املتوسط احلسايب 

 االنحراف املعياري 

  اختبار (ت) للعينات
 املستقلة

  حتليل التباين
 األحادي

  اختبار أقل فرق
 معنوي

 ) ف) أو ما اختبار
يسمى اختبار حتليل 

 Analysis ofالتباين (

Variance( 

القيم موضع 11
الدراسة 
 والتحليل

  القيم املحلية التقليدية
 –وتشمل: (اجلامعية 

التبعية  −الطاعة 
 –األبوية  − "االعتامدية"

اجلوار  –القرابة  –الذكورية 
 الكرم). –

  القيم الغربية احلديثة
اد ياحل −وتشمل: (الفردية 

 "عدم التدخل"االجتامعي 

 –احلرية الشخصية  –
 –االنفتاح  –االستقاللية 

 التواصل القرايب 
 قيمة التمثل القيمي 
  قيمة املشاركة

 املجتمعية
  قيمة التسامح

 الديني
 قيمة الصدق 

 قيمة التدين 
 قيمة االنتاجية 
 قيمة الفردية 
 قيمة الثراء الرسيع 

  شملت الدراسة
) قيمة من قيم 15(

ث وهي قيم: التحدي
 −(اإلفادة من الوقت 

االلتزام  − التخطيط 
 −باألنظمة والقوانني 

هلوية ا −رؤية العامل 
 االختيار –الذاتية 

الصحة   −الزواجي 
احلفاظ عىل  −واملرض 

 − إلنجاز ا −البيئة 
 االدخار −االستهالك 
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اإلجراءات  م
 املنهجية

): العوملة 1دراسة رقم (
هتا عىل قيم وانعكاسا

 الشباب السعودي

): 2دراسة رقم (
املجتمعات 

االفرتاضية وعالقتها 
 بالقيم االجتامعية

): الفساد 3دراسة رقم (
اإلداري وعالقته ببعض 

القيم االجتامعية يف 
  املجتمع السعودي

): 4دراسة رقم (
موقف الشباب 

اجلامعي من قيم 
 التحديث

    ملساواة ا −الديموقراطية
 –العقالنية  – بني اجلنسني

 االستهالك).

 قيمة العفة 
 احلدود بني اجلنسني 
  قيمة االعتدال يف

 االستهالك

 
 

 قيمة االنتامء 

 
 
 
 

 
 
 

 −الختيار املهني ا  −
التعرض  −قبول اآلخر 

للتقنية ووسائل 
رتام اح −االتصال 

 املرأة ).

 
 فيام يتعلق بتصنيف (نوع) الدراسات:−1

عكاساهتا عىل قيم العوملة وان"اعتمدت دراسة: 
, عىل وصف خصائص ظاهرة حمددة "الشباب السعودي

وهي القيم لد الشباب اجلامعي السعودي, يف ظل 
حالة اجتامعية معينة, ومرحلة تارخيية حمددة تشكل 
العوملة أحد أبرز مظاهرها, ومجع احلقائق عنها, وحتليلها, 
وتفسريها, الستخالص دالالهتا, للوصول إىل تعميامت 

ا دراسة: بش املجتمعات االفرتاضية وعالقتها "أهنا. أَمَّ
, فكانت دراسة مقارنة تقارن اختالف "بالقيم االجتامعية

القيم االجتامعية يف املجتمعات االفرتاضية, وذلك يف 
ضوء متغرييْن مستقلنيْ مها اجلنس, وخصائص 

املجتمعات االفرتاضية; وقد متثّلت خصائص 
سبع خصائص هي: خصائص املجتمعات االفرتاضية يف 

ذات أبعاد اجتامعية (خاصية توسيع شبكة العالقات 
االجتامعية, خاصية احلرية والبعد عن رقابة األرسة 
واملجتمع), وخصائص ذات أبعاد معرفية (خاصية 
االهتاممات املشرتكة, خاصية تنوع املعلومات 
واملعارف), وخصائص ذات أبعاد تقنية ختتص 

ية (خاصية إخفاء اهلوية باملجتمعات االفرتاض
الشخصية, خاصية تبادل املراكز واألدوار, خاصية 

الفساد اإلداري "الالتزامنية). بينام اهتمت دراسة: 
 "وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع السعودي



  إبراهيم إسامعيل عبده حممد: املناهج الكمية ومالئمتها لقضايا كيفية يف دراسات علم االجتامع: دراسة تطبيقية...  160
بتقديم وصف كمي للخصائص الشخصية والوظيفية 
ألفراد عينة الدراسة من موظفني وموظفات يف بعض 

جهزة احلكومية, وتقديم وصف كمي ألشكال الفساد األ
اإلداري, والقيم االجتامعية حملِّ الدراسة والعالقة 
بينهام,فضالً إىل إعطاء وصف للفروق بني استجابات 
األفراد نحو أشكال الفساد اإلداري والقيم االجتامعية 
ا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية. يف حني سعت  وفقً

إىل  "اب اجلامعي من قيم التحديثموقف الشب"دراسة: 
التعرف عىل موقف الشباب اجلامعي من قيم التحديث 
أثناء حتديد املشكلة ومجع بيانات آنية من عينة يمكن أن 
متثل املجتمع وتعطي أوصافًا دقيقة للظاهرة, بحيث 
تكون قابلة لتعميمها عىل املجتمع. وأضافت هذه 

ا حتليليًا للوصول إىل ن تائج اجتامعية الدراسة بعدً
واقتصادية نوعية, لسدِّ النقص احلاصل يف البعد الوصفي 

ي بوصف الظاهرة ويقدم نتائج كمية فحسب, الذي يكتف
ومن أجل دراسة خصائص وسامت أنامط الشخصيات: 
احلديثة, والتقليدية, واالنتقالية, ودراسة التحديث من 
ن الدراسة أسلوبني منهجيني  منظور إسالمي; وهبذا تُكوِّ

  علميني يعتمد أحدمها عىل اآلخر.
 تعليق :

البحث  يالحظ أنَّ مجيع الدراسات ضمن عينة
باستثناء دراسة وحيدة  "وصفية"كانت دراسات 

. وبالتأكيد فإنَّ البحوث "مقارنة"كانت دراسة 
الوصفية مهمة للغاية يف الدراسات االجتامعية, السيام 
مه من وصف خلصائص الظاهرة املدروسة من  فيام تقدّ
أجل الوصول إىل جمموعة من النتائج التي تصفها 

 ). 91: 2012وحتدد خصائصها (سامل, 
ا املأخذ عىل الدراسات موضع البحث عدم  أَمَّ
توضيحها, أَنَّ البحوث الوصفية هتدف كذلك إىل 
التعبري كميًا أو كيفيًا عن واقع الظاهرة االجتامعية 

 ).31: 2011املحددة كام توجد يف الواقع (الزيباري, 
ويشري هذا إىل إمكانية تضمني الدراسات الوصفية 

دراسة القيم االجتامعية دون االكتفاء  جلوانب كيفية يف
بتحديد حجم انتشارها, وإِنَّام يمتد ذلك ليشمل 
العوامل املؤثرة يف هذا االنتشار وأنامط العالقات 
الكامنة املؤدية إىل بروز قيم معينة دون غريها يف فرتة 
زمنية ما من تاريخ املجتمع السعودي, وأية عمليات 

ة من القيم االجتامعية اجتامعية ذات عالقة بكل قيم
 املدروسة.

ا فيام خيصُّ الدراسة املقارنة  كام هو احلال يف  –أَمَّ
املجتمعات االفرتاضية وعالقتها بالقيم "دراسة: 

ا ألن تستعني البحوث  –االجتامعية  فهناك جمال أيضً
املقارنة باجلوانب االجتامعية والثقافية اخلاصة باملجتمع 

ج املتعلقة بالقيم االجتامعية املدروس يف تفسري النتائ
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عم قوة التفسريات 31: 2011(الزيباري,  ). مما يدَّ

م صورة واضحة حلقيقة تبلور  والنتائج النهائية ويقدِّ
القيم االجتامعية عىل النحو املوجود عليه يف املجتمع 

 السعودي الراهن.
 فيام يتعلق بمنهج البحث:−2

ىل قيم العوملة وانعكاساهتا ع"استخدمت دراسة: 
منهج املسح االجتامعي بالعينة  "الشباب السعودي

بوصفه يساعد عىل معرفة مد التأثري النسبي 
والتوزيع والعالقات املتبادلة بني املتغريات االجتامعية 
والنفسية لعينة خمتارة من جمتمع البحث. وكذلك فإنَّ 

املجتمعات االفرتاضية وعالقتها بالقيم "دراسة: 
استعانت بمنهج املسح االجتامعي عن  قد "االجتامعية

 طريق العينة بقصد الكشف عن القيم االجتامعية لد
طالب وطالبات اجلامعة يف مدينة الرياض يف املجتمع 
االفرتايض, أثناء رصد اختالف اجلنس, وخصائص 
املجتمع االفرتايض فيها. بينام اعتمدت دراسة: 

عية يف الفساد اإلداري وعالقته ببعض القيم االجتام"
عىل منهج املسح االجتامعي عن  "املجتمع السعودي

طريق العينة, وذلك للتعرف عىل عالقة الفساد 
اإلداري ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع 

موقف "السعودي. يف حني استخدمت دراسة: 
منهج املسح  "الشباب اجلامعي من قيم التحديث

 مواقف االجتامعي بالعينة يف معرفة درجة التفاوت يف
الشباب اجلامعي من قيم التحديث حسب خصائصهم 

 االجتامعية واالقتصادية, وثقافاهتم الفرعية. 
 تعليق :

استعانت كافة الدراسات ضمن عينة البحث 
; وأرجعت كل "املسح االجتامعي بالعينة"بمنهج 

دراسة ذلك لسبب خاص باألهداف املرجو حتقيقها. 
ز عىل واقع القيم وإذا كان منهج املسح االجتامعي  يركِّ

االجتامعية حملّ الدراسة كام حياول الوصول إىل بيانات 
ومعلومات يمكن تصنيفها وتفسريها وتعميمها; فإِنَّ 
أمهيته كمنهج تعود كذلك إىل أَنَّه يعتمد عىل إجياد 
الرابط بني املعلومات والبيانات املتفرقة وإجياد العالقة 

ط بني البيانات املدروسة فيام بينها, كام يعمل عىل الرب
ا (سامل,  وبالتايل إمكانية فهم القيم االجتامعية فهامً دقيقً

2012 :113−115 .( 
ويشري هذا إىل إمكانية اإلفادة من املسح االجتامعي 

بجانب ما يتعلق  –كمنهج مستخدم يف دراسة القيم 
يف تفهم بعض أنامط العالقات يف  –بجوانبها الكمية 
ىل جنب مع اإلفادة من الطرق الكيفية إطارها, جنبًا إ

يف اإلحاطة بكافة أبعاد القيم املدروسة واجلوانب 
 الكامنة يف السياق االجتامعي األشمل للمجتمع.
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 فيام يتعلق بمجتمع البحث: −3

العوملة وانعكاساهتا "تكون جمتمع البحث لدراسة: 
, من الطالب اجلامعيني "عىل قيم الشباب السعودي

الذكور ملرحلة البكالوريوس املقيدين يف السعوديني 
الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 

هـ يف سجالت جامعة امللك سعود, 1433/1434
باعتبارها أقدم اجلامعات السعودية املكتملة 
التخصصات, وجامعة القصيم يف مدينة بريدة بمنطقة 
القصيم, لكوهنا اجلامعة احلكومية الوحيدة يف املنطقة. 

ا جمتمع البحث لدراسة: أَ  املجتمعات االفرتاضية "مَّ
, فقد حتدد يف الطالب "وعالقتها بالقيم االجتامعية

والطالبات الذين يدرسون يف اجلامعات احلكومية 
واألهلية يف مدينة الرياض التي تدرس كال اجلنسني 
(طالب وطالبات), وهذه اجلامعات هي: ( جامعة 

مد بن سعود اإلسالمية, امللك سعود, جامعة اإلمام حم
جامعة سلطان, جامعة الياممة) وتمَّ اختيار هذه 
اجلامعات مجيعها لتكون جمتمع الدراسة األصيل, 
وليكون هناك تغطية جلميع املستويات االقتصادية 
لألرس القاطنة يف الرياض. وتكون جمتمع دراسة: 

الفساد اإلداري وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف "
, من املوظفني واملوظفات يف "السعودي املجتمع

األجهزة احلكومية بمدينة الرياض, وتمَّ اختيار 

ا  املوظفني واملوظفات يف األجهزة احلكومية نظرً
لكوهنم يعملون يف تنظيامت بريوقراطية تستند عىل 
ترتيب هرمي للسلطات, وحتكمها عدد من القواعد 

تعامالهتم والقوانني التي يفرتض هبم االلتزام هبا يف 
مع املنتمني للتنظيم أو مع املواطنني املتعاملني مع 
التنظيم, كام أنَّ هذه األجهزة هلا ارتباط مع املواطنني 
ا تكون  بتقديمها لعدد من اخلدمات املختلفة هلم. أيضً

موقف الشباب اجلامعي من قيم "جمتمع دراسة: 
, من فئة الشباب اجلامعي الذي يدرس "التحديث

اجلامعية يف خمتلف املستويات الدراسية باملرحلة 
اجلامعية, ويف مجيع التخصصات من الذكور واإلناث, 

سنة أثناء الفصل  25− 18وترتاوح أعامرهم بني 
 الدرايس الذي طبقت فيه الدراسة امليدانية. 

 تعليق :
تبني أَنَّه وباستثناء دراسة واحدة تناولت املوظفني 

فقد متثَّل جمتمع  واملوظفات يف األجهزة احلكومية;
البحث لباقي الدراسات يف املجتمع اجلامعي. ومع 
اإلقرار بأمهية املجتمع اجلامعي بوصفه يتكون من عينة 
من الشباب الذين يتمُّ إعدادهم للخروج لسوق العمل 
وخدمة جمتمعهم; إال أَنَّه ال يمكن قرص التطبيق يف كثري 

رحلتي من الدراسات العلمية والرسائل اجلامعية مل
املاجستري أو الدكتوراه عىل طالب وطالبات اجلامعة, 
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العتبارات تتعلق بسهولة التطبيق امليداين ومجع 
املعلومات مقارنة باألنواع األخر من العينات; حيث 
إِنَّ هناك رشائح أخر من الشباب خالف ذلك حتتاج 
إىل أن يؤخذ رأهيا يف احلسبان دونام إمهال, وهو ما 

ته عندما نتحدث عن القيم االجتامعية تتضاعف أمهي
اآلخذة يف التغري بفضل عوامل كثرية جيدر التنبه هلا 
ومراعاهتا. ومن ثمَّ فإنَّ االعتامد عىل املجتمع اجلامعي 
كنموذج للمجتمع العام تبقى مسألة بحاجة إىل إعادة 
التقييم ملا تنطوي عليه من سلبيات وعدم دقة علمية; 

 يم النتائج التي يتم التوصل إليها. السيام فيام خيص تعم
 فيام يتعلق بعينة البحث وطريقة اختيارها: −4

اعتمدت كافة الدراسات التي تناولت القيم 
االجتامعية موضع التحليل عىل الطريقة العشوائية 
البسيطة يف اختيار العينة; بينام زاوجت ثالثة من هذه 

واحدة  الدراسات بينها وبني العينة الطبقية, ودراسة
زاوجت بينها وبني أسلوب احلرص الشامل. وقد بلغ 

العوملة وانعكاساهتا عىل قيم "حجم عينة دراسة: 
) من 476) طالب بواقع (800, ("الشباب السعودي

) من جامعة 324طلبة جامعة امللك سعود, و(
القصيم. وبلغ جمموع حجم العينة الكيل لدراسة: 

 "لقيم االجتامعيةاملجتمعات االفرتاضية وعالقتها با"
عت عىل حسب نسبة عدد 1120( ) طالبًا وطالبة, توزَّ

) 500) طالبًا و(620الطالب والطالبات بواقع (
الفساد اإلداري "طالبة. بينام بلغ حجم العينة لدراسة: 

وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع 
ا و 820, "السعودي موظفة بوزارة اخلدمة  172موظفً
زارة الشؤون البلدية والقروية وزارة التعليم املدنية وو

موقف الشباب "العايل. وتكونت عينة دراسة: 
) طالبًا وطالبة 321, من ("اجلامعي من قيم التحديث

عة بواقع (  ).      165) و(156موزَّ
 تعليق :

إذا كانت العينة العشوائية البسيطة تناسب بعض 
الذي  أنواع من الدراسات االجتامعية; وهو األمر

يمكن تفسريه بالنظر لسهولة اختيار مفردات العينة, 
وكون هذا النوع من العينات يمكن اللجوء إليه يف 
حال كان مجيع أفراد املجتمع األصيل معروفني وهناك 
جتانس بني هؤالء األفراد, ما يتيح إعطاء فرص 
متساوية جلميع وحدات املجتمع يف االختيار دون حتيز 

− 119: 2011لباحث (الزيباري, أو تدخل من قبل ا
).  إال أنَّ هناك أنواع أخر من العينات التي 121

يمكن اللجوء إليها لتوسيع نطاق اختيارات الباحثني 
يف جمال دراسات علم االجتامع بصفة عامة ودراسات 
القيم بصفة خاصة; لكن هذه السلبية ترتبط يف 

تركيز جوهرها بالنتيجة التي تمَّ اإلشارة إليها بصدد 



  إبراهيم إسامعيل عبده حممد: املناهج الكمية ومالئمتها لقضايا كيفية يف دراسات علم االجتامع: دراسة تطبيقية...  164
معظم الدراسات موضع التحليل عىل املجتمع 
اجلامعي دون غريه; ولعلَّ هذا هو ما فرض اختيار 
ا اجلمع  طريقة العينة العشوائية البسيطة وفرض أحيانً

 بينها وبني العينة الطبقية.
 فيام يتعلق بأدوات مجع البيانات: −5

العوملة وانعكاساهتا عىل قيم "استخدمت دراسة:       
ا تمَّ تضمينه القيم املطلوب "باب السعوديالش , مقياسً

املجتمعات االفرتاضية "دراستها. بينام مجعت دراسة: 
بني استخدام االستبانة  "وعالقتها بالقيم االجتامعية

: تمدت دراسةوتطبيق مقياس تقدير القيم االجتامعية. واع
الفساد اإلداري وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف "

عىل مقياس جلمع البيانات من أجل  "السعودياملجتمع 
احلصول عىل معلومات كمية عن استجابات أفراد عينة 
الدراسة نحو أشكال الفساد اإلداري والقيم االجتامعية 
حمل الدراسة, وبغرض التعرف عىل العالقة التي جتمع ما 
بني الفساد اإلداري وبعض القيم االجتامعية يف املجتمع 

موقف الشباب اجلامعي من قيم "اسة: السعودي. أما در
; فقد اُستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات "التحديث

  املطلوبة من عينة البحث. 
 تعليق :

يالحظ عىل أدوات مجع البيانات للدراسات 
ا مل تتضمن االستعانة بأدوات  موضع التحليل أَهنَّ

إضافية كان من املمكن أن تعطي نتائج مفيدة يف هذا 
ار; وبطريقة أخر فإِنَّ الدراسات املحددة ضمن اإلط

 −سواءً كلها أو بعضها  −عينة البحث كان يمكن هلا 
التنويع يف أدوات مجع البيانات واإلفادة من الطرق 
ا  الكيفية وحتليل املضمون يف التوصل لنتائج أكثر عمقً
مما يمكن التوصل إليه بواسطة أدوات كاالستبانة 

قد آن األوان للتقليل من حجم  بوصفها أداة تقليدية
استخدامها بصفة عامة يف دراسات علم االجتامع, 
السيام عند التطرق للقضايا واملوضوعات التي تنطوي 
يف كثري من جوانبها عىل أبعاد كيفية جنبًا إىل جنب, مع 
األبعاد الكمية ودون جتاهل لتلك األبعاد الكمية. ويف 

ام دليل حتليل هذا اإلطار يمكن التوسع يف استخد
املحتو وكذلك دراسة احلالة يف دراسة القيم 
االجتامعية بالتزامن مع األدوات األخر كاالستبانة 
واملقابلة ; دون أن يعني هذا االستغناء عن تلك 

 األدوات بالرضورة.
 فيام يتعلق باحلدود املكانية: −6

العوملة وانعكاساهتا "متثل النطاق املكاين لدراسة: 
, يف جامعتي: امللك سعود "الشباب السعودي عىل قيم

املجتمعات "والقصيم. وفيام يتصل بدراسة: 
, اقترص جمتمع "االفرتاضية وعالقتها بالقيم االجتامعية

الدراسة عىل اجلامعات التي تدرس الذكور واإلناث; 
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ا, وهذه اجلامعات  ألنَّ عينة الدراسة تشمل اجلنسني معً

عة اإلمام حممد بن هي: (جامعة امللك سعود, جام
سعود اإلسالمية, جامعة سلطان, جامعة الياممة). يف 

الفساد اإلداري "حني اشتمل النطاق املكاين لدراسة: 
وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع 

, عىل بعض األجهزة احلكومية يف مدينة "السعودي
الرياض, وهي وزارة التعليم العايل ووزارة اخلدمة 

وزارة الشؤون البلدية والقروية. ومتثل النطاق املدنية و
موقف الشباب اجلامعي من قيم "املكاين لدراسة: 

 , يف جامعة امللك سعود, يف مدينة الرياض. "التحديث
 تعليق : 

يالحظ أنَّ مجيع الدراسات متت يف مدينة الرياض 
 يُضاف إليها عينة حمدودة من جامعة القصيم يف إحد

حليل; إال أَنَّ اإلقرار بأمهية مدينة الدراسات موضع الت
الرياض بوصفها عاصمة اململكة العربية السعودية 
ومركز الثقل السيايس واالقتصادي, ال ينفي وجود 
نطاقات جغرافية أخر مل يتم متثيلها, وبالتايل هناك 
حاجة لتوسيع النطاق اجلغرايف لدراسات القيم 

 االجتامعية ليشمل مناطق أخر خالف ذلك.
 فيام يتعلق باملجال البرشي: −7

العوملة "حتدد املجال البرشي فيام يتصل بدراسة: 
, يف الطالب "وانعكاساهتا عىل قيم الشباب السعودي

الذكور املسجلني يف مرحلة البكالوريوس. بينام تمَّ 
املجتمعات "حتديد املجال البرشي لدراسة: 
ينة من , يف ع"االفرتاضية وعالقتها بالقيم االجتامعية

طالب وطالبات اجلامعات احلكومية واألهلية يف 
ا املجال البرشي لدراسة:  الفساد "مدينة الرياض. أمَّ

اإلداري وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع 
, فقد متثَّل يف املوظفني واملوظفات يف بعض "السعودي

األجهزة احلكومية بمدينة الرياض. وبالنسبة للمجال 
موقف الشباب اجلامعي من قيم "راسة: البرشي لد
, فقد متثل يف الطالب والطالبات املنتظمني "التحديث

 25− 18بجامعة امللك سعود وترتاوح أعامرهم ما بني 
سنة, باستثناء طالب وطالبات كليات املجتمع; ألنَّ 
ا يسمى الربنامج التطبيقي, ومدته  هلم برناجمًا خاصً

 سنتان. 
 تعليق :

كيز الدراسات ضمن عينة البحث عىل كان الفتًا تر
فئة الشباب باستثناء دراسة واحدة فقط طبقت عىل فئة 
املوظفني; ويالحظ أنَّ اإلقرار بأمهية فئة الشباب 
ودورها الفعال يف املجتمع, ال ينفي وجود فئات 
أخر مل يتم متثيلها; وبالتايل هناك حاجة لتوسيع نطاق 

شمل فئات اجتامعية الفئات العمرية لدراسات القيم لي
أخر; حيث إِنَّ موضوع القيم االجتامعية وما يكتنفها 
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وكام  −من حتوالت تتعلق بكافة رشائح املجتمع تعدُّ 

بمثابة أحكام  − ) 12−11: 2004يشري (العبادي, 
هبا أفراد املجتمع  معيارية متصلة بمضامني واقعية يترشَّ

رشيطة  أثناء تفاعلهم مع املواقف واخلربات املختلفة
أن تلقى هذه األحكام قبوالً من مجاعة اجتامعية معينة 
حتى تتجسد يف سياقات األفراد السلوكية أو اللفظية 
أو اجتاهاهتم أو اهتامماهتم. ويفرض ذلك رضورة 
تناول القيم االجتامعية كام تتجسد لد كافة رشائح 
ه وبام  املجتمع وقطاعاته, ومن منظور كل فئة عىل حدّ

الكشف عن مواطن اخللل لعالجها يساعد يف 
والتعامل معها بالكيفية املالئمة لضامن استقرار 

 املجتمع.
 فيام يتعلق باحلدود الزمانية: −8

ا بالنسبة للحدود الزمانية للدراسات  يبدو واضحً
ضمن عينة البحث كوهنا متقاربة من حيث تاريخ 
إجراء الدراسات امليدانية; حيث متت كافة الدراسات 

 هـ.1435و  1431 عامي ما بني
 تعليق :

ال توجد مالحظات يف هذا الصدد; بالنظر إىل أنَّ 
هذه هي الفرتة الزمنية التي استهدفها البحث احلايل; 

 كام تمَّ التوضيح يف مربرات اختيار العينة.
 

فيام يتعلق باألساليب اإلحصائية املستخدمة −9
 للتحليل: 

ا عىل قيم العوملة وانعكاساهت"استخدمت دراسة: 
, أساليب إحصائية شملت: معامل "الشباب السعودي

ارتباط بريسون حلساب صدق االتساق الداخيل لبنود 
أدوات الدراسة وحلساب العالقة بني مد انتشار 
نمطي القيم ومتغري الدخل الشهري لألرسة, ومعامل 
ثبات ألفا كرونباخ حلساب ثبات حماور الدراسة, 

وية لوصف العينة ومعرفة والتكرارات والنسب املئ
مد انتشار نمطي القيم, واملتوسطات احلسابية 
واالنحرافات املعيارية لتحديد الوزن النسبي وتشتت 
إجابات أفراد العينة عىل كل بند, كام تمَّ استخدام 
اختبار (ت) لداللة الفروق بني جمموعتني غري 
مرتابطتني (مستقلتني) للكشف عن مد الفروق بني 

تشار نمطي القيم لد عينة الدراسة والتعرف مد ان
عىل الفروق يف استجابات عينة الدراسة عىل حماور 

 − االستبانة باختالف املتغريات: (البيئة االجتامعية 
مد االحتكاك بالوافدين), وتمَّ اإلفادة من اختبار 
حتليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق بني أكثر 

تني للتعرف عىل الفروق يف من جمموعتني غري مستقل
استجابات عينة الدراسة عىل حماور االستبانة باختالف 

عدد  −املتغريات: (مد مشاهدة القنوات الفضائية 
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عدد مرات السفر خارج  −ساعات استخدام اإلنرتنت 

 مد مشاهدة األفالم األجنبية). −اململكة 
املجتمعات االفرتاضية "وفيام خيصُّ دراسة: 

, تمَّ استخدام أسلوب "بالقيم االجتامعيةوعالقتها 
إحصائي هو التحليل العاميل االستكشايف ملقياس 
القيم االجتامعية; ويف ضوء ذلك تمَّ استخالص 
عاملني تشبع هبام, العامل األول احتو القيم: 
(التواصل القرايب, التمثل القيمي, املشاركة املجتمعية, 

باسم القيم  التسامح الديني), وقد تمَّ تسميتها
ا  اجلامعية; ألهنا تعمل عىل حفظ املجتمع متاسكه. أَمَّ
العامل الثاين الذي ضم القيم: (الصدق, العفة, 
مي  احلدود بني اجلنسني, االعتدال يف االستهالك) سُ
ا مرجعيًا حيكم  باسم القيم األخالقية; ألهنا متثل إطارً
 ترصفات اإلنسان يف حياته العامة واخلاصة. كام تمَّ 

استخراج التكرارات والنسب مئوية لبعض متغريات 
الدراسة, واستخراج متوسطات درجات أفراد العينة 
يف القيم االجتامعية يف ضوء اجلنس وخصائص 
املجتمع االفرتايض, كام أنه ولإلجابة عىل أسئلة 

 Two-Wayالدراسة, طبق اختبار حتليل التباين الثنائي 

Anova .واالختبار البعدي شيفيه 
الفساد اإلداري وعالقته "وفيام يتعلق بدراسة: 

, تمَّ "ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع السعودي

للتحقق من  "بريسون"اإلفادة من معامل ارتباط 
للتحقق  "ألفا كرونباخ"صدق أداة الدراسة, ومعامل 

من ثبات أداة الدراسة, والتكرارات والنسب املئوية 
ة والوظيفية ألفراد للتعرف عىل اخلصائص الشخصي

عينة الدراسة وحتديد استجابات أفرادها جتاه عبارات 
املحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة, واملتوسط 
احلسايب وذلك ملعرفة مد ارتفاع أو انخفاض 
استجابات أفراد الدراسة عن املحاور الرئيسة (متوسط 

االنحراف "متوسطات العبارات), كام تمَّ استخدام 
للتعرف عىل مد انحراف استجابات أفراد  "املعياري

الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة, 
 "اختبار (ت) للعينات املستقلة"وتمَّ كذلك استخدام 

للتعرف عىل ما إذا كانت  "حتليل التباين األحادي"و
هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد 

اسة باختالف متغرياهتم, إضافة الدراسة ملحاور الدر
لتحديد اجتاهات الفروق  "أقل فرق معنوي"الختبار 

 ولصالح أي فئة من فئات املتغريات األولية.
موقف الشباب اجلامعي من "وبالنسبة لدراسة: 

, فقد تمَّ دراسة الفروقات ذات الداللة "قيم التحديث
مواقف الشباب اجلامعي جتاه قيم  يفاإلحصائية 

ث باختالف بعض املتغريات: (الشخصية, التحدي
واالجتامعية, واالقتصادية, والثقافة الفرعية), 
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اختبار (ت) أو اختبار  استخدامتم تحقيق ذلك ول

-Independentاملقارنة بني جمموعتني مستقلتني (

Samples T test واختبار شيفة ,(Scheffe  لتحديد
موضع االختالف بني كل جمموعتني عىل حدة 

تبارات الثنائية البعدية), فضالً عن اختبار (ف) (االخ
والذي  (ANOVA)أو ما يسمى اختبار حتليل التباين 

 يستخدم يف إجراء املقارنة بني عدة جمموعات مستقلة.
 تعليق :

ا أنَّ الدراسات موضع التحليل قد  يبدو واضحً
استندت يف جمملها إىل جمموعة من األساليب 

البيانات; األمر الذي  اإلحصائية الكمية يف حتليل
يمكن مالحظته من استعراض األساليب اخلاصة بكل 
ا مع األساليب  دراسة عىل حده; وهو ما يأيت متسقً
املنهجية التي انتهجتها كل دراسة من البداية; حيث 
انتهجت املنحى الكمي يف مجع البيانات حول القيم 

 االجتامعية املدروسة ومن ثم حتليلها. 
يالحظ أنَّ البحوث االجتامعية  ويف هذا الصدد

الكيفية والبحوث االجتامعية الكمية هتدف إىل احلصول 
عىل معلومات حول القيم االجتامعية هبدف حتليلها 
للوصول إىل نتائج واستنتاجات حمددة; إال أنَّ اخلالف 

 − ) 113− 112: 2011وكام يوضح (العساف,  − بينهام 
التي تستخدم يف يقع يف طبيعة هذه النتائج والطريقة 

احلصول عىل هذه النتائج. وعليه فإنَّ البحوث 
االجتامعية الكيفية تنطلق يف دراستها للقيم من أنَّ 
السلوك اإلنساين مرتبط بالسياق الذي حيدث فيه, وأنَّ 
ا إىل جمموعة من  الواقع االجتامعي ال يمكن إخضاعه متامً
 املتغريات باألسلوب نفسه الذي حيدث يف الظواهر
الطبيعية; ومن ثم يكون من املهم عند دراسة القيم 
االجتامعية فهم وتصوير املعاين التي يبنيها أفراد جمتمع 
البحث أنفسهم والذين يعيشون األحداث واألوضاع 
ا لفهمهم اخلاص; ومن ثمَّ تسعى  االجتامعية استنادً
الدراسة الكيفية للقيم االجتامعية إىل فهم أبعادها من 

 أي كام يعيشها املشاركون يف ثقافة فرعية أو منظور داخيل
  مجاعة معينة يف إطار أشمل وهو املجتمع العام.

 يتعلق باهلدف الثالث: نتائج الدراسة فيام −ج
الكشف عن النواحي التي يمكن تطويرها يف 

مناهج الدراسات ضمن عينة البحث يف ضوء تطبيق 
  دراسة القيم االجتامعيةكمية ل

ا من إش كالية الدراسة املحددة ومن واقع ما انطالقً
توصلت إليه الدراسات موضع التحليل ضمن عينة 

يمكن الوقوف عىل بعض النواحي التي  (*)البحث 
                                                 

), (اخللــف, 186هـــ: 1435يُنظــر يف ذلــك: (العــرفج,  (*)
 ), (الشـقري,148هــ:1434), (العمري, 224هـ: 1434
 ).314هـ:  1432



  169                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م
يمكن تطويرها يف هذه الدراسات يف ضوء تطبيقها 

 دراسة القيم االجتامعية وتتمثل فيام ييل:مناهج كمية ل
يم أنَّ الدراسات ضمن عينة البحث تناولت الق−1

االجتامعية حمل الدراسة من منظور كمي يف األغلب, 
وقد توصلت إىل نتائج مهمة ومفيدة فيام يتعلق بتحديد 
إطار عام ملنظومة القيم خاصة لد الشباب 
السعودي. إال أنَّ ما تقدم ال يعني قرص معاجلة قضية 
القيم عىل األساليب الكمية سواء فيام يتصل باملناهج 

ة يف مجع البيانات وانتهاءً بأساليب واألدوات املستخدم
التحليل املتبعة يف الوقوف عىل داللة هذه البيانات. 

, العسييلويفرض هذا التوجه وعىل نحو ما يبني (
) ما تتعرض له املنظومة القيمية واملعرفية 8−9: 2006

 وذلك تغري مستمر, من يف خمتلف املجتمعات املعارصة

ا  ظهور يرافقها تغريات نكل جمتمع م عىل يطرأ ملا تبعً

ا لتوقعات جديدة, حاجات ومتطلبات  وتناميًا مستمرً

األفراد; خاصة يف ظل ما لعبته التكنولوجيا من دور 
ملموس يف التأثري عىل القيم, فبتغري التكنولوجيا تتغري 

 األهداف لتحقيق واملجتمع الفرد أمام املتاحة الوسائل

 بكافة االتصال وسائل القيم, كام أصبحت  من املشتقة

إحد أهم  واملرئية واملسموعة, املقروءة, أشكاهلا
 يف ودورها أمهيتها من ضاعف مما القيم, مكونات
بشكل  الشباب فئة الشخصية لد وقولبة تشكيل

ا, سلبًا أو إن خاص  ورسالتها مضموهنا بفعل إجيابً

 املعايري بعضه يف يراعي ال الذي املقدمة للناشئة

 خلل إىل إحداث بالتايل يؤدِّي مما ة,األخالقية السائد

 ذاهتا.  القيم يف
العوملة وانعكاساهتا عىل قيم "يالحظ أنَّ دراسة −2

; قد تناولت مد انتشار القيم يف "الشباب السعودي
فرتة تارخيية حمددة دون أن تتناول حجم التغري الذي 
طرأ عىل القيم; ولذلك هناك حاجة علمية إلجراء 

وعية للقيم ملعرفة مد التغري الذي دراسات تتبعية ن
مجهود مؤسيس. كذلك فقد با وقوة عليها ضعفً يطرأ 

وسائل العوملة  أظهرت الدراسة وجود ارتباط بني
احلديثة والقيم الغربية احلديثة مما يلفت االنتباه إىل 
أثرها القوي عىل الشباب, وبالتايل إمكانية توظيفها 

ية عىل الشباب من قبل واستثامرها يف التأثريات اإلجياب
اجلهات املسؤولة عن وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 
الشباب وسياساهتا. وال جيب إغفال رضورة االهتامم 
باألرسة واملدرسة ووسائل اإلعالم واملؤسسات 
الدينية الرسمية والشعبية ودعمها وتعزيز دورها يف 
 تنشئة األفراد عىل القيم اإلجيابية ملا هلا من دور كبري يف

احلفاظ عىل متاسك املجتمع وتوجيه سلوك األفراد. 
ا هناك حاجة علمية للقيام بدراسة مشاهبة مطبقة  أيضً
عىل الشباب الذكور مقارنة باإلناث وعىل رشائح 
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عمرية أخر ككبار السن. كام أنَّ هناك حاجة علمية 
إلجراء مثل هذه الدراسة عىل عينة أكرب بحيث تشمل 

الطلبة فقط, ومجيع مناطق  مجيع فئات الشباب وليس
 اململكة   بمجهود بحثي مجاعي مؤسيس.

املجتمعات االفرتاضية "اقترصت دراسة −3
, عىل عدد حمدود من "وعالقتها بالقيم االجتامعية

القيم االجتامعية; ولعلَّ هذا ما يفرس القول بأنَّ نتائجها 
تعطي صورة جزئية عن املوضوع, ويتطلب األمر 

عية عىل القيم األخر التي مل إجراء دراسات نو
تتضمنها هذه الدراسة, وذلك لإلحاطة الشاملة 
واملتعمقة بموضوع القيم االجتامعية. كذلك فإنَّه 
ا ملا أظهرته الدراسة من فروق بني الطالب  ونظرً
والطالبات يف القيم االجتامعية, حيث كانت القيم 
اجلامعية لصالح اإلناث, والقيم األخالقية لصالح 

لذكور, فإنَّه يبدو أنَّ هناك حاجة إلجراء دراسات ا
حول أسباب هذه الفروق. كام اتضح من نتائج 
الدراسة أن النسبة األعىل من أولياء أمور عينة الدراسة 
يعرفون شبكات التواصل االجتامعي, وال هيتمون بأن 
يطلعوا عىل ما يقوم به أبناؤهم وبناهتم; لذا فإنَّ من 

ة نوعية عن أسباب ذلك; ليتم تفعيل املهم إجراء دراس
دور األرسة يف جمال استخدام أبنائها وتفاعلهم مع 
ا فقد أسفرت الدراسة عن أنَّ  املجتمع االفرتايض. أيضً

هناك مواضيع تطرح فقط يف املجتمعات االفرتاضية 
ا عن املجتمع الواقعي; لذا فإنَّ إجراء دراسات  دونً

عات قد يساعد نوعية للكشف عن طبيعة تلك املوضو
عىل تقديم مقرتحات فعالة للحد من اهلوة الثقافية بني 
املجتمعني (الواقعي واالفرتايض) وليتسنى أنَّ يكون 
ه للتغري الثقايف يأخذ يف اعتباره  هناك ختطيط موجَّ
ا فإنَّه  الثقافة املتعاطاة يف املجتمع االفرتايض. وأخريً

الشباب من وبالنظر إىل اقتصار جمتمع البحث عىل فئة 
"18−26" فإنَّ هناك حاجة إىل تنفيذ دراسات أخر ,

ا ملعرفة إىل أي مد أصبحت  عىل فئات أصغر عمرً
املجتمعات االفرتاضية تنافس األرسة بوصفها الوسيط 
األسايس بني الثقافة واملجتمع; باعتبارها ناقلة لثقافة 

 املجتمع.
الفساد "يف ضوء ما توصلت إليه دراسة  −4

وعالقته ببعض القيم االجتامعية يف املجتمع  اإلداري
, فإنَّ هناك حاجة إلجراء دراسة عن مد "السعودي

االنسجام ما بني القيم البريوقراطية والقيم االجتامعية 
لد العاملني يف بعض األجهزة احلكومية, وكذلك 
إجراء دراسة عن عالقة العوامل االجتامعية 

 بالفساد اإلداري.واالقتصادية بالقيم االجتامعية و
موقف الشباب اجلامعي من قيم "سعت دراسة −5

بناء تصور متكامل نسبيًا عن قيم "إىل  "التحديث
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التحديث أثناء إجراء مسح ميداين هيدف إىل التعرف 
عىل موقف الشباب من القيم يف املجتمع السعودي, 
ومن ثم التعرف عىل القيم الدافعة لإلنجاز, وهي 

ا الشخصية احلديثة, والقيم املعوقة القيم التي تتبناه
لإلنجاز, وهي القيم التي تتبناها الشخصية التقليدية, 
وبينهام شخصية ثالثة حتمل قيامً ليست حديثة بالكامل, 

. لكن وعىل الرغم من ذلك فقد "وال تقليدية بالكامل
ا اتساع نطاق ونوعية املوضوعات التي  كان واضحً

يف الوصول إىل نتائج  تناولتها; ما جيعل هناك صعوبة
واضحة ومتكاملة فيام لو مل تتعرض الدراسة هلا, 
ويعزي هذا لصلتها الكبرية باملوضوع ومن ذلك 
موضوعات: (التنمية, والشباب, والقيم, وموقف 
ا تدور مجيعها حول التحديث,  اإلسالم منها), إال أهنَّ

املجتمع مملوء "وكام جاء يف سياق تلك الدراسة فإنَّ 
م املتناقضة, والشباب اجلامعي يتبنى بالتايل قيامً بالقي

متناقضة, وهذا التناقض يعكس الشخصية احلديثة, أو 
التقليدية, أو االنتقالية, وذلك بحسب توجهاته 
القيمية, كام أنَّ الشباب مل يعد لديه القدرة الكافية عىل 
التفريق بني القيم املحلية والوافدة, فيتغري املجتمع كله 

يق تفضيالت الشباب القيمية; ألنَّه يعد احللقة عن طر
األضعف يف متاسك املجتمع... فدراسة قيم التحديث 
ا ال يتجزأ من خطط التنمية,  يف املجتمع تعد جزءً

فالتنمية االجتامعية واالقتصادية ال يمكن هلا أن حتقق 
أهدافها دون التعرف عىل االجتاهات القيمية يف 

 ."افعة لإلنجازاملجتمع, ودعم القيم الد

تفيض هذه النتائج إىل رضورة التنويع  اخلالصة:−6
يف األساليب املنهجية املتبعة يف دراسة القيم االجتامعية 
ما بني النوعي والكمي, خاصة فيام يرتبط بتحليل 
حمتو ما تقدمه وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 
االجتامعي وغريها من مؤثرات تغلغل تأثريها إىل 

 لبينة االجتامعية والقيم املتضمنة يف إطارها.جوهر ا
 

) مناقشة النتائج واخلامتة  خامساً
 مناقشة النتائج: 

يستدل من استعراض نتائج حتليل الدراسات التي 
تناولت القيم االجتامعية ضمن عينة البحث, عىل 
اعتامدها أساليب إحصائية كمية يف مجع وحتليل 

ية اجلوهرية هلذا البيانات; وهو ما حييلنا إىل القض
مالئمة املناهج الكمية لقضايا البحث واملتمثلة يف 

دراسات علم االجتامع; فعىل الرغم من أمهية كيفية يف 
النتائج الكمية التي تم التوصل إليها, إال أنَّ موضوع 
القيم االجتامعية ينطوي عىل العديد من األبعاد الكامنة 

الكشف عنها  يف إطار كل قيمة عىل حده, والتي حيتاج
إىل التنويع يف األساليب املستخدمة يف مجع وحتليل 
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البيانات أثناء التوسع يف التحليالت الكيفية بأساليبها 
املتنوعة لتفهم أبعاد القيم املدروسة, وليس بالرضورة 
أن يرتبط األمر باستبعاد أساليب البحث الكمية; فال 
 تزال تبقى مهمة ومفيدة يف أحوال عديدة, ويمكن
املزاوجة بني كال األسلوبني الكمي والكيفي يف تناول 
بعض املوضوعات ذات الطبيعة اخلاصة, عندما تقتيض 

 الرضورة العلمية ذلك.
ويالحظ إمجاالً أنَّ معظم الدراسات 
السوسيولوجية تتجه إىل توظيف املنهج الكمي 
وأساليبه سواءً يف دراسة القيم االجتامعية أو غريها من 

خر; إال أنَّ ذلك ال يعني جتاهل املنهج القضايا األ
الكيفي وأساليبه. ويؤكد ذلك نتائج دراسة ريان 

ضمن عينة  الدراسات ) والتي توصلت إىل أنَّ 2003(
 البحث, يف الكمي املدخل استخدام فيها يسود البحث

 املنشورة البحوث % من80.8املدخل  هذا احتل حيث

 للمدخل% 8.2و  الكيفي % للمدخل11مقابل  يف

ا. والكمي الكيفي املدخلني بني جيمع املشرتك الذي  معً
 الدامـغويتفق ذلك مع ما أشارت له دراسة 

وعىل الرغم من أنَّ الغالبية العظمى ") من أنَّه 1996(
من الباحثني يميلون إىل املنهج الكمي, إال أنَّ ذلك ال 
يقلل عىل اإلطالق من شأن املنهج الكيفي... و أنَّ 

املنهجي يعدُّ الوسيلة الوحيدة التي يمكن هبا  التعدد

اجلمع بني منهجي البحث الكمي والكيفي والذي من 
شأنه أن يؤدِّي إىل تاليف عيوب املنهجني واجلمع بني 

ا تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما "مزايامها . أيضً
 الرغبة") من أنَّ 2010( لعيايضتوصلت إليه دراسة 

 نتائج إىل يتؤدِّ  قد تكميمهو يشء كل قياس يف امللحة

 قد الدالة واجلزئيات املنفردة فالتفاصيل متواضعة,

. "الباحث تستثري أن دون التكميم قبضة من تنفلت
وعليه فقد أصبحت هناك رضورة يف الوقت الراهن 
للتوسع يف تطبيق أو استخدام املنهج الكيفي يف 

 دراسات علم االجتامع.
ذه الدراسة مع دراسة ويف اإلطار ذاته تتفق نتائج ه

) فيام يتعلق بأنَّ كثري من القضايا 2012( رشفة
ة املستعملة كميال ساليبة األقومهام كانت داالجتامعية, 

; وكمثال عىل حمتفظة ببعدها الكيفي ليف قياسها, ستظ
 اجة الرضذلك تناول قضايا: كالقيم االجتامعية, أو در

عة برشية جلام زعة املحافظة نعن العمل, أو درجة ال
هلا  قضايا اجتامعيةيف دولة ما, وهي كلّها  نمو, أو المعينة

املصطلحات إال أنَّ العديد من , ة كميةقياسات حسابي
من طبيعة كيفيّة, وتعود إىل حقائق  يف دراستهااملستعملة 

ة التي متّت هتيئتها ميال تستجيب للقياسات الكقد إنسانيّة 
والنزعة املحافظة  اضالرمع أنَّ القيم ومن أجل ذلك. ف

إىل تقدير الواقع, يف جوهرها مصطلحات تشري والنمو 
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ال جيعلنا  د تكميمرليس أكثر من جمإال أن تقديرها كمياً 

عىل دراية بكافة اجلوانب املتضمنة يف إطارها. وقد 
 ) كذلك إىل أنَّ مناهج2009أشارت دراسة القرين (

الذي  لميالع التفسري إىل تسعى والكيفي الكمي البحث
 السلوك حتكم التي عن القوانني الكشف يتضمن

منهجية  منهام لكل إال أنَّ  الطبيعي, العامل يف اإلنساين
وبصفة عامة فإنَّ  .اهلدف هذا إىل الوصول كيفية يف خمتلفة
 النمط عن للخروج يعد بمثابة حماولة الكيفي البحث

 زةالنظرية اجلاه األطر أثناء يوجه الذي البحث الكمي يف

 عدم من كام أنَّ اخلوف .منها املنبثقة البحثية والتساؤالت

 خصوصية ينفيه الكيفي يف البحث املوضوعية حتقق

وتفاعل األفراد معها.  املتغري وواقعها االجتامعية الظاهرة
ا تتفق نتائج الدراسة احلالية مع ما توصلت إليه  أيضً

يتم ) من ناحية أنَّ النتائج التي 2005( السنبلدراسة 
التوصل إليها يف أغلب البحوث الكمية تبقى يف كثري من 

إىل االهتامم باجلانب التحلييل دون  األحيان بحاجة
الوصول إىل رؤ  وبام من شأنه ,برسد النتائجاالكتفاء 

ا مغايرة تسهم واستنتاجات تضيف  يف البناء املعريف أبعادً
  .اإلنسانيةلدراسات النظري أو التطبيقي ل

بل ختتلف النتائج التي توصلت إليها هذه ويف املقا
) من 2003الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة حجر (

أنَّ اخلصائص املميزة للظواهر االجتامعية من ناحية, 

والعالقة التي تربط ما بني الباحث وموضوع البحث 
يف املجال االجتامعي من ناحية أخر, جتعل من حتقيق 

; املوضوعية كام حيددها املنهج  ا مستحيالً الوضعي أمرً
حيث أنَّ االلتزام بمعايري البحث العلمي وصياغة 
أدوات مجع البيانات عىل نحو حمكم من شأنه أن يقلل 
بدرجة كبرية من التحيز وانتفاء رشط حتقق املوضوعية 
يف البحوث الكيفية. وقد أشارت دراسة حجر 

) ذاهتا إىل هذا األمر عندما أوضحت أنَّه 2003(
 يسعى املنهج الكمي لتحقيق املصداقية بينام"و

والرصامة العلمية بشتى وسائل الضبط مثل اإلحصاء 
القيايس واستخدام العينات العشوائية والقوانني 
الدقيقة لتحقيق الصدق والثبات, فإنَّ النظام املعريف 
الطبيعي الذي يرتكز عليه املنهج الكيفي يسعى 

ئل بديلة مناسبة للوصول إىل الغاية ذاهتا, ولكن بوسا
 . "لفهم الظواهر االجتامعية

  
 خامتة

ا  القيم بموضوع االجتامع علامء اهتم اهتاممً
 يف األساسية القيم من املحاور واعتربت ملحوظًا,

حاولت الدراسات املتعلقة هبا  حيث علم االجتامع,
مستمد من التوجه النظري  للقيمة إعطاء مفهوم معني

: 2009 ,بوقرةي العام (واملنهجي واإلطار املجتمع
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 نتاج القيم إىل أنَّ  كايم ). ويذهب إميل دور33

 األخالقي لعوامل اجتامعية, وأنَّ النظام اجتامعي

يف  يوجد الذي للمجتمع االجتامعي البناء يعتمد عىل
 مرغوب هو حيدد ما الذي البناء هو هذا وأنَّ  إطاره,

 ).وجاء261: 2012اجتامعيًا (يف: آلبوسعيدي,  فيه
موضوع  أي"أن القيم تعني: قاموس علم االجتامع  يف

 يفأو حاجة أو اجتاه أو رغبة, ويستخدم املصطلح 
معظم احلاالت حينام تظهر عالقة تفاعلية بني 
 ,احلاجات واالجتاهات والرغبات من جهة

م: 2009 ,حسن( "واملوضوعات من جهة أخر
74.( 

ا من هذا الفهم للقيم االجتامعية يمك ن وانطالقً
لدراسات علم االجتامع االستعانة بكال املنهجني 
الكمي والكيفي يف دراسة القيم; مع الوضع يف 
االعتبار أنَّ التوسع يف اإلفادة من املنهج الكيفي 
 بخاصة يف دراسة القيم والظواهر االجتامعية األخر
مرهون بتجاوز اإلشكاليات املتعلقة باملوضوعية 

خر ذات الصلة. والصدق وبعض اإلشكاليات األ
ا عىل ما أشارت إليه عدد من الكتابات  واعتامدً
املتخصصة يف هذا اإلطار يمكن أن يتم ذلك بعدة 

 آليات تشمل ما ييل:
بحث الكيفي يف اإلفادة من إسرتاتيجيات ال−1

يف الظواهر  حالة عدم وجود متغريات حمددة
ا عىل أنَّ اهلدف الرئيس من  االجتامعية املدروسة; اعتامدً

واإلفادة , دراستها يف هذه احلالة هو االستكشاف
عند الرغبة يف  بحث الكيفيكذلك من إسرتاتيجيات ال

من منظور املشاركني أنفسهم,  االجتامعيةفهم الظاهرة 
اإلطار الذي يفرس فيه األفراد أفكارهم  بواسطة

ضمن السياق الطبيعي لتبلور  ومشاعرهم وأفعاهلم
). ويف 2012 ,سليماملعاش (الظاهرة يف الواقع العميل 
 بني االختيار ) أنَّ 7: 2003هذا السياق يبني (ريان, 

 مد ضوء يف يتمَّ  أن جيب والكمي الكيفي املدخلني

 حمل مدخل منهام للمشكلة كل أو مالءمة مناسبة

 حمل عن الظاهرة املتوفرة املعلومات ضوء وىف البحث,

 الدراسة.
ن أدوات تركيز املنهج الكيفي بام يوفره م−2

متعددة جلمع البيانات يف دراسة القضايا االجتامعية 
التي تتميز باحلساسية أو اخلصوصية الشديدة; حيث 
يمكن يف هذا الصدد االستعانة بأدوات تشمل: دراسة 
احلالة واملقابلة واملالحظة والسرية الذاتية, جنبًا إىل 
جنب مع وسائل التسجيل الصويت واملرئي والوثائق 

وربام جتارب الباحث اخلاصة وتأمالته  والنصوص
وكل ما يمكن أن يفيد يف حتليل الظاهرة املدروسة. كام 

إسرتاتيجية "يمكن يف إطار املنهج الكيفي تطبيق 
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التنويع النظري, التي تعني أن يقوم الباحث باستخدام 
ا  عدة نظريات خمتلفة لدراسة الظاهرة قيد البحث نظرً

أن يؤدِّي إىل نظرة حتليلية ألنَّ تنوع النظريات يمكن 
أعمق. ومع بناء التفسري النظري البدَّ للباحث من 
وضع التكهنات القائمة عىل البناء النظري املستخدم, 

من أجل التأكد  "ووضع تلك التكهنات قيد االختبار
 ).145−135: 2003من مد دقتها (حجر, 

العمل عىل إكساب الباحثني الشباب وتدريبهم −3
الكيفية, والتي  ام أساليب إجراء البحوثعىل استخد

 عىل جيب التي البحثية املهارات من تتطلب العديد

اجراء البحث,  يف الرشوع قبل التمكن منها الباحث
 املالحظة, وإجراء :السيام ما يتعلق بمهارات

 وتفسري وحتليل ومجع ودراسة احلالة, املقابالت,

هارات امل وغريها من والنقد التحلييل البيانات,
 ).31−27: 2009الرضورية الالزمة (القرين, 

النظر يف مد إمكانية استخدام منظور بديل −4
عند تناول مسألة الصدق والثبات يف البحث الكيفي; 
عىل النحو الذي يتيح للباحث الكيفي التعامل مع 
التناقضات واالختالفات التي يمكن أن تظهر ما بني 

الدراسات الالحقة نتائج الدراسة األصلية ونتائج 
وتفسريها يف إطار البيانات واألوضاع املتغرية, ما قد 
ا علميًا ومنطقيًا مقبوالً كونه يتفق وطبيعة  يعد تفسريً

التغري االجتامعي الرسيع يف املجتمع املعارص (حجر, 
2003 :143−145.( 

 عىل الكيفي التأكيد عىل عدم قرص دور املنهج− 5

 أن تفرتض الكيفية بحوثالظاهرة; وأنَّ ال وصف جمرد

 وهذا يتطلب ونسبية; متغرية ظاهرة االجتامعية الظاهرة

به;   املرتبط والواقع فيه حتدث السياق الذي يف فهمها
 الفروض واختبار التنبؤ إىل يسعى فإذا كان املنهج الكمي

فإنَّ املنهج الكيفي جيب أن  الواقع, عىل النظرية وتطبيق
 ات العلمية أثناء املشاهداتيتعد ذلك إىل بناء النظري

دراسته. وكام يبني  يف الباحث يعيشها التي واخلربات
 الظواهر لفهم متعددة جوانب هناك فإنَّ  "فيرب ماكس"

بواسطة األرقام  الكمي البحث يمكننا ال قد االجتامعية
 واإلملام طبيعتها عىل والوقوف فهمها من واإلحصائيات

 من البحث الكيفي يمكننا لاملقاب يف بينام بكافة أبعادها,

 الفهم إىل وصوالً  والتعايش معها الظاهرة مع االندماج

بالظاهرة االجتامعية موضع التحليل (القرين,  املتعمق
2009 :5 −6 .(  
زيادة فرتة الدراسة امليدانية بصورة متكن الباحث − 6

من الثقة فيام يتوصل إليه من ثبات ألنامط العالقات التي 
 إطار الظواهر االجتامعية املدروسة ومن تتم مالحظتها يف

ثمَّ الفهم ألسباب حدوثها عىل تلك الصورة دون غريها. 
وكلام زادت الفرتة الزمنية املمنوحة جلمع البيانات ميدانيًا 



  إبراهيم إسامعيل عبده حممد: املناهج الكمية ومالئمتها لقضايا كيفية يف دراسات علم االجتامع: دراسة تطبيقية...  176
ومراجعتها وتدقيقها واختبارها, زادت فرصة الوصول 

ا (حجر,  ا وتركيزً : 2003إىل تفسريات نظرية أكثر عمقً
143 −145.(  
إعطاء مزيد من االهتامم بتدريس مناهج البحث −7

الكيفي بذات القدر الذي يتم فيه االهتامم بتدريس 
املناهج الكمية ضمن الربامج األكاديمية لتخصصات 
علم االجتامع يف اجلامعات املختلفة; وبام يضمن حتقيق 
نوع من التوازن, وهييئ الفرصة لالستعانة باألساليب 

الدراسات السوسيولوجية جنبًا إىل الكيفية مستقبالً يف 
جنب مع األساليب الكمية املعتادة; بحيث يكون 
املعيار األسايس لالستعانة بأي من الطريقتني الكمية 
أو الكيفية مرده إىل طبيعة الظاهرة االجتامعية ذاهتا 

 واألهداف املحددة لدراستها. 
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