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توفر الطرق النوعية للبحث الكثري من املزااي يف علوم الادارة، ويه ال 

فهم دقيق تطوير هتدف اىل قياس الظواهر املنظامتية وامنا اىل حماوةل 

ومعيق لها بطريقة تسمح بتطوير احللول املالمئة للتعامل معها. اذا اكن 

يتبع سابقا اللجوء اىل الطرق المكية او الكيفية للبحث يف علوم الادارة  

المتوضع الابس متولويج ملوضوع البحث وايضا خليارات الباحث نفسه، 

فان هذا التقس مي الثنايئ لطرق البحث المكية والكيفية مل يعد قامئا وال 

املعاش يف اجملال الاداري مربرا اليوم طاملا أ ن الهدف هو فهم الواقع 

رضوري وأ كيد  وتعاوهنام لهامم من لك جوانبه، وذلكل فتاكواملنظاميت 

 والس امي يف اطار معليات املقارنة والتجانس ما بني خمرجاهتام. 

املامرسات البحثية والنرش العلمي اليوم اىل امهية الطرق الكيفية تشري 

والاماكانت اليت تقدهما للتنظري والفهم انطالقا من اعامتدها عىل 

مة مجلع دراسات حاةل متعمقة، ويف هذا اجملال فان ال دوات املس تخد

البياانت بطريقة نوعية كثرية ومتنوعة، مهنا املالحظة والتجربة 

واملقابالت والنصوص والواثئق، كام أ ن حتليل هذه البياانت فامي بعد 

ميكن أ ن يتبع عدة مسارات ويوظف طرقا لتحليل احملتوى واخلطاابت، 

ية الرسدية، البياانت النصية مبقارابهتا اخملتلفة، املفرداتية واللفظ 

، وهناك   (Fallery et Rodhain, 2007)واملواضيعية وكذا املعرفية  

من يرى الانضامم ملقاراابت ابداعية اكلس مييائية وحتليل الاختالفات 

الثقافية والطريقة املقارنة، الطريقة التعاونية، الطريقة التارخيية، الطريقة 

املرتكزة عىل التفاعالت، عىل املسارات، الفن، االثنية 

، القامئة طويةل وغري   (Garreau et Romelaer 2019)تلقائيةال 

حرصية وختتلف ابختالف التخصص وموضوع ادلراسة. كام جتب 

 الاشارة اىل الربجميات املطورة للمساعدة يف معلية معاجلة التحليل 

 

ما يه اذا الامااكانت والفرص  …… NVivo, Alceste, Tropesكربامج 

اليت متنحها هذه الطرق المكية للباحثني يف علوم الادارة؟ أ ي املعايري العلمية 

تعمتدها لتربير انتاهجا املعريف؟ ما يه اخريا حدودها وأ س باب قصورها 

 وحتدايهتا؟ 

ة نظري طبيعة املعرفة من ال س ئةل تطرح اليوم أ مام الباحثني يف علوم الادار الكثري  

مناقشة   هذه الندوة العلميةاليت ينتجوهنا والطرق اليت يعمتدوهنا ذلكل، حناول يف  

 خمتلف هذه الاهامتمات البحثية انطالقا من احملاور التالية: 

 

 :  الندوة حماور  

 والامنذج الابس متولوجية المتوضع  .1

 املقارانت ما بني الطرق المكية والكيفية .2

 الكيفية مجلع وحتليل البياانتالطرق  .3

 مسار صدق النتاجئ  )الصدق البنايئ، ادلاخيل واخلاريج & الوفاء( .4

 احلدود والصعوابت والانتقادات املوهجة .5

 النوعي الافاق والتوهجات اجلديدة للبحث  .6

 

 :    ندوة ال هداف من ال 

 ابراز امهية ومسامهة الطرق النوعية يف تقدم البحوث يف علوم الادارة.  ▪

 اجملال حنو طرق حديثة ومعلية للبحث ابلطرق النوعية. فتح  ▪

فرصة للقاء خنبة من الاساتذة وطلبة ادلكتوراه،  والباحثني   ▪

واخملتصني  ملناقشة احد املواضيع الهامة يف مهنجية البحث العلمي يف 

 الادارة.علوم 
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