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 ملخص الدراسة 
تطبيق نتائج من دراسة أو جتربة على نطاق أوسع من اجملتمع املستهدف. يبحث هذا التعميم هو القدرة على 

إشكالية التعميم يف البحوث النفسية. إذ قمنا بالتطرق إىل تعريف التعميم ومنطقه، وتعرضنا إىل  املقال، يف

م على النحو الذي أنواع التعميم يف كل من البحوث الكمية والكيفية، حيث مت مناقشة ثالثة مناذج من التعمي

"قابلية  اقرتحه فايرستون وهي: التعميم اإلحصائي، التعميم التحليلي، وكذا االنتقال من حالة حلالة

حول عدم  قمنا باستعراض بعض االنتقادات املوجهة للتعميم، واليت كانت تصب يف جمملها التحول".وأخريا

  لم النفس وعدم ثبات ظواهره.( أو بسبب طبيعة ع1959كفاية احلجج االستقرائية )بوبر، 

Abstract 

Generalisation is the ability to apply the results from a study or experiment to the 

wider target population. In this article, I open a debate about the generalization 

problematic in psychological research . 

we have addressed the definition of generalization and its logic, and we reviewed 

the types of generalization in both quantitative and qualitative research. 

Three models of generalization, as proposed by Firestone, are discussed in this 

paper: classic sample-to-population (statistical) generalization, analytic 

generalization, and case-to-case transfer (transferability) 

At last we presented some criticism of generalization, which was flowing in its 

entirety on the insufficiency of inductive arguments (POPPER, 1959), Or because of 

the nature of psychology and the instability of its phenomena.  
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 :قدمةم

لقد أدى التفجر املعريف الذي نعيشه اليوم إىل زيادة احلاجة إىل الدراسات والبحوث، اليت أصبحت 

الدقيقة املستمدة من  ضرورية أكثر من أي وقت مضى من أجل الوصول إىل أكرب قدر ممكن من املعرفة

  .العلوم

 افكري انسان، باعتباره نشاطودعامة أساسية لتقدم ورفاهية اإل اخصب ايعترب البحث العلمي ميدان

أو  ،من أجل حل مشكلة ،، يقوم على تقصي وتتّبع احلقائق حول مشكلة معينة وفق منهج خاصامنظم

. كما أو التحقق من صحة نتائج توصلت إليها دراسة سابقة ،أو تصحيح فرضية ،استقصاء وضع معني

بدأ من حيث انتهى وتاالستفادة من الدراسات السابقة، على اعتبار أن املعرفة مرتاكمة، يهدف العلم إىل 

 .إليه اآلخرون

الوصول إىل حلول مالئمة أو إىل نتائج  "، الذي يتمثل يفالتعميم"البحث العلمي  مبادئإن من أهم 

 . الظروف وتشابه اجلزئيات متالل ويعتمد على ،ة للتعميم على املشكالت املماللةصاحل

 ما تعميم ، ومن لمالذي ُأِخَذْت منه تمعاجملالعيِّنة موضوع البحث على مفردات تعميم نتائج  حيث يتم

اد منها يف اخلروج بقواعد عامَّة يستف، واملتشابهة احلاالت مجيع إىل ما على جزئية الباحث إليه يتوصل

فإنها ال ختلو من الصعوبة ، يف العلوم الطبيعيَّة مماللة. وإذا كانت عملية التعميم سهلةتفسري ظواهر أخرى 

 .يف العلوم االجتماعيَّة واإلنسانيَّةاليت قد جتعل منها عملية حمفوفة بالشك واالرتياب 

بالنسبة للعلوم  فإن األمر خمتلفتجانس الصفات األساسيَّة، إذا كانت الظواهر الطبيعية تتميز ب

البشُر يف شخصيَّاتهم وعواطفهم ومدى استجاباتهم للمؤلِّرات املختلفة ممَّا يصعُب  ، أين خيتلفاالجتماعيَّة

 .معه احلصول على نتائج صادقة قابلة للتعميم

يشري هذا  يعترب التعميم مصدر قلق كبري للباحثني يف العلوم االجتماعية والنفسية بصفة خاصة، حيث

املقابل فإن يف صحة الفرضية اليت مت اختبارها وتأكيدها عن طريق التحليل الكمي أو الكيفي،  خري إىلاأل

 فرضية عدمية الفائدة. الفرضية اليت تفتقر إىل مثل هذا التعميم هي 

امل حني أنشأ الع -م 1879صبح علما مستقال عن الفلسفة والفيزيولوجيا منذ سنة أوألن علم النفس 

يهتم ببحث ودراسة كل ما ، ( أول خمترب لعلم النفسWilhelm Wundt فونت يليامفنت وليماألملاني )
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فإن تعميم النتائج  ،-لتنبؤ بسلوكيات األفراد واجلماعات ورد فعلهم املستقبلي ايتعلق باإلنسان وأيضا 

تائج على جمتمع أو عينة ليس فقط من خالل حتليل البيانات ومن لم تعميم الن ،جدا امهمأصبح أمرا 

  .والتحكم فيها لكل أفراد اجملتمع حلول ملختلف املشاكل النفسية إلجيادوإمنا أيضا ، كربأ

أو التطبيق عليها دون متحيص ، فإن التعميم القائم على أخذ عينات غري صاحلة ،من هذا املنطلق

  النفسية. ميم يف كثري البحوث والدراساتؤدي إىل التقييم اخلاطئ للتعيميكن أن  ،واعتناء مبعايري التعميم

وأهم أنواعه سواء تعلق األمر بالبحوث الكمية الغرض من هذا املقال هو توضيح مفهوم التعميم، لذا فإن 

 أو الكيفية، ومن لم التعريج على معوقات التعميم يف العلوم النفسية والرتبوية. 

 تعريف التعميم: -1

 ، فهو إىل جانبهموحبول همدراسات بإجنازمصدر قلق كبري للباحثني الذين يقومون  "التعميم"يعترب 

 ن مت اختبارها والتأكد منها جتريبيا.أأمور أخرى، يشري إىل صحة النظرية يف وضع خمتلف بعد 

 .لذلك فإن النظرية اليت تفتقر إىل مثل هذا التعميم هي تفتقر أيضا للفائدة العلمية  

أصبح علما يتمتع بكل شروط ومبادئ البحث العلمي اليت من بينها القدرة على التعميم  وألن علم النفس

بكل تأكيد إىل تعميم خاطئ  سيؤديالتعميم  عدم االلتزام مبعايري كان البد من التطرق هلذا املفهوم، ذلك أن

 على اجملتمع.

باستخالص استنتاجات حول  حياتنا اليومية نقوم حنن يفإذ ن التعميم هو عملية انسانية شائعة، إ

واقعنا من كمية حمدودة من اخلربة. هذا يوفر علينا اجلهد، ولكن ميكن أن خيدعنا، ألن جتاربنا قد تكون 

 حمدودة جدا أو انتقائية.

احلياة االجتماعية العديد من األمثلة حول التعميم، على سبيل املثال ملا نسمع الناس يتكلمون توضح 

على األقل حتفظات  أو كذب أو سرق شيئا يف املاضي؛ هذا سوف يثري شكوكنا عن شخص يشتبه يف أنه

وعلى النقيض من ذلك، لو ، ضد هذا الشخص بغض النظر عما إذا كان الشخص حقا قد سرق أو كذب

حتى لو يكن جيدا ، فإننا سنأخذ عنه انطباعا حسن السلوكنه أمسعنا الناس يتكلمون عن شخص ما ب

 مورنا اليومية.أذلك يف كل  وقس على ذلك صحيحا.



 

 

-5- 

 

يرون أنها مناسبة.  اليت ، وذلك باستخدام كل املعايريباألفرادحكام تتعلق أن هذه األمثلة تعتمد على إ

يف املقابل، يوفر علم الرياضيات واإلحصاء بعض الطرق اليت تزيد من صحة التعميم باتباع نفس القواعد من 

فراد بل تعتمد على معايري علمية. القرار، لكنها ال تعتمد على أهواء األاختاذ ف املالحظة إىل االستنتاج

احلقيقة العلمية ال بد أن تكون موضوعية ومشرتكة بني اجملتمع العلمي كله، ويوفر التعميم اإلحصائي ف"

 Watt). :502002, هذه األرضية املشرتكة لالتفاق".)

 لصياغة النظريات العلمية. لم، بوصفه عمليةنه اهلدف الرئيسي من العأينظر إىل التعميم على 

   :ةدور حول الصيغ التاليت ا، جنده"التعميم" صطلحمب املتعلقةعند البحث عن التعاريف و

 ((Mayring: 2007 .من وقائع حمددة ياغات العامة والقوانني العلميةالص استنتاج -

 احلكم إطالق مبعنى .عمََّم مصدر املصدر(، لغري) وتعاميُم( املصدر لغري) تعميمات ج[: مفرد] تعميم -

 إىل اخلاصِّ من أو الُكلِّّي إىل اجلزئّي من أيضا انتقال .خاّصة حاالت إىل باالستناد استخالصه بعد عامًّا

 (.2008،1558املعاصرة: العربية اللغة معجم) ".النَّتائج /األدلة/ القضايا تعميم" العامِّ

كما أنه املفاهيم للتعميم، هذه تم استخالصها من حاالت معينة، أو قابلية تشكيل املفاهيم العامة اليت ي-

 Oxford (1989.)(Lee Et al: 2003,221)جيري تعميمها حسب قاموس اكسفورد حقيقة علمية

أي تعميم ، نةفالتعميم إذا هو املنطق الذي ينطوي على استخالص استنتاجات واسعة من حاالت معي

 النتائج اليت مت احلصول عليها من عدد حمدود)العينة( على اجملتمع ككل. 

 حدنه اهلدف من العلم يف ألمعرفة العلمية، كما لن التعميم هو نواة كل عمل علمي، ومسة أساسية إ

أعم، ذاته. وتتمثل سريورة التعميم يف انتقاله من املالحظة إىل حماولة استخالص استنتاجات لرتكيبات 

 اليت متتد إىل احلاالت املستقبلية، كما يوضح الشكل التالي:و
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فيما تربط الصياغة العامة  صياغة البيانات األعم ال تكون ممكنة إال من خالل التجريد واالستقراء،

، واالستفادة من تلك عت سابقاالعامة للبيانات احلالية والبيانات اليت وض الصياغاتللنظرية بني 

هي أن نتمكن من تطبيقها على احلاالت اجلديدة اليت نكتشفها عن طريق التكرار. لم يأتي النظريات 

 ومن لم تطبيقها على وضع جديد. هذا اإلجراء كما يبدو ،االستنتاج أي استخالص النتائج من جتربة ما

 Mayring) (2007:يف صميم العمل العلمي.هو 

، إذ بدون تعميم، يف تطبيق الدراسات أمرا ضروريا التعميمعترب ي، يف جمال البحوث الرتبوية والنفسية

 .أدلة علميةن يكون هناك أي حبوث مبنية على ل

مع  ؛انطالقا من هذا التصور، فإن التعميم ليس من الضروري أن يكون له بعد كمي أو إحصائي فقط

 دون أنفسهم بفكرة واحدةعند استخدام املنهج الكمي أم الكيفي، يقي إن العديد من الباحثني، سواء ذلك،

 Lee Et al) ، أخذ العينات على أساس إحصائي وتعميمها على جمتمع الدراسة.من التعميم، وهي

(:2003,221 

 لتقييم نوعية الدراسة. ويقوم هذا االخري الرئيسياملعيار  اإلحصائييف البحوث الكمية، يعترب التعميم 

مع ذلك، فإن التعميم عملية شائكة ككل. تمع اجملعلى على درجة صدق نتائج الدراسة ومن لم تعميمها 

 حتى يف الدراسات اليت تقدم أدلة ذات جودة عالية. لألخطاءومعقدة، ومعرضة 

أما بالنسبة للدراسات النوعية، فإن مسألة التعميم، أكثر تعقيدا، وإلارة للجدل. فاهلدف من معظم 

 الكمي املنهج كان وإذا .نسانيةاإل للظاهرة مشولي ووصف فهم متعمق على احلصول" هو الدراسات النوعية

 جمرد على دوره يقتصر ال الكيفي املنهج فإن الواقع، على النظرية وتطبيق الفروض واختبار التنبؤ إىل يسعى

 يعيشها اليت واخلربات املشاهدات خالل من العلمية النظريات بناء إىل ذلك يتعدى بل الظاهرة وصف

 (7)القرني:.دراسته" يف الباحث

 شارة إىل أنلفهم منطق التعميم يف أي نوع من أنواع البحوث، سواء كانت نوعية أم كمية فال بد من اإل 

يهدف إىل الدراسة الدقيقة والتتبع الدقيق للجزئيات عن طريق املالحظات التعميم يتطلب االستقراء الذي "

ينتقل منط التفكري من اجلزئي إىل بغرض دراستها وكشف املبادئ والقوانني اليت تنظمها، حيث 

 .(4، 2000،1الكلي")عبد احلافظ:

 للوصول إىل تعميم النتائج.  البحوث الرتبوية والنفسية كافن صدق التعميم االستقرائي يفإ
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يف العلوم الطبيعية )والحقا العلوم االجتماعية( أدت الرغبة يف زيادة صدق النتائج إىل صقل التعميم حنو 

 .ستقرائي على أساس االحتمالاالستدالل اال

تتعامل مع قوانني لابتة، فإن علم االجتماع )مبا  ألنهاممكنة يف النظم الفيزيائية إذا كانت التعميمات 

اإلنسان ليس فسلوكا أو لقافة. ، درس اإلنسان فردا أو جمتمعايفيه علم النفس( ال يدرس مواد جامدة، بل 

األفراد معان خمتلفة لنفس اإلجراءات ، وقد يكون لدى باستمرار ساكنا بل متغريمادة بل عقل، وهو ليس 

 .أو الظروف

لقد ترجل نقاد التعميم يف العلوم االجتماعية باالعتماد على هذه السمة االخرية للشك يف استحالة التعميم 

 (Payne et al: 2005,296). يف العلوم االجتماعية وعلم النفس

 فة عامة وعلم النفس بصفة خاصة. سوعميم يف جمال البحوث بصفعدة أنواع من التمع ذلك، تتوفر 

 ليها فيما سيلي.إيتم التطرق 

 أنواع التعميم:

 "Firestone"بنية التعميم، ومن بني هؤالء  دراسةلقد حاول الباحثون املختصون يف املنهجية 

يوفر إطارا مفيدا للتعميم يف ، كون من لاللة أنواعيت التعميم ألنواع( الذي وضع تصورا 1993) "فايرستون"

 كل من البحوث الكمية والكيفية. 

تمع وهو ما يصطلح عليه )التعميم عينة من اجملأخذ هو االستقراء عن طريق  :النموذج األول

 تداوال يف البحوث الكمية. األكثر(، وهو النموذج الكالسيكي اإلحصائي

 .همية يف البحث النوعيهو تعميم التحليلي، وهو منوذج له أ :النموذج الثاني

" "قابلية التحول هو االنتقال من حالة حلالة، وغالبا ما يصطلح عليه :النموذج الثالث

"transferability" .(Polit et al: 2010,1452)  

 :فيما يلي نواع بشيء من التفصيلسوف نتطرق هلذه األ
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 Statistical generalization :التعميم اإلحصائي -2-1

عملية اليت يتم من خالهلا أخذ االستنتاجات اليت تستند إىل رصد عدد حمدود الهو  اإلحصائيالتعميم 

ألخرى اليت تناسب يف نفس من احلاالت، ومتتد هذه االستنتاجات لتغطية مجيع احلاالت غري امللحوظة ا

 ."تمعاجمل" والعدد اإلمجالي للحاالت "العينة"يطلق على جمموعة املالحظات احملدودة والفئة. 

(51 ,2002Watt:) 

 ؛وتطبيقه على اجملتمع الدراسي ما، ذا ينطوي على استنتاج النتائج من عينةإفالتعميم اإلحصائي 

ن يتم حتديد كما جيب أ .للمجتمعوللقيام بذلك، جيب أن يتم اختيار العينة عشوائيا وتكون ممثلة 

  ,Mills et al: 2010)891 (قبل اختيار العينة. خصائص جمتمع الدراسة

 ةاالعتماد على املعاينة العشوائي هو اإلحصائيإن أفضل اسرتاتيجية لتحقيق التعميم   

(.:2010,1452 Polit et al) ،الفرصة  اإلحصائيخرية كل فرد من أفراد اجملتمع حيث تعطي هذه األ

 للمشاركة يف البحث أو الدراسة.

ن الطريقة إيرجع تفضيل الطريقة العشوائية إىل أنها أفضل طريقة من حيث امكانية متثيل اجملتمع. 

نها تتطلب استخدام اإلحصاء االستداللي الذي ميكن أالعشوائية ميكنها ضمان متثيل أعلى للمجتمع، كما 

وائية فإننا بذلك ننقض ذا مل يتم اختيار العينة بطريقة عشإالباحث من تعميم النتائج على اجملتمع، و

االستداللي ولن تكون تعميماتنا على اجملتمع صادقة.)حممود ابو  اإلحصاءمسلما أساسيا من مسلمات 

 (164، 2006عالم:

يعترب هذا النموذج مثاليا يف حتقيق التعميم، ومع ذلك، فإن االلتزام بتطبيق هذا االسلوب يف التعميم 

 املتعلقة بالعلوم االنسانية. يبقى صعب التحقيق يف البحوث الكمية

حيث يبدأ معظم الباحثني يف املنهج  :ن من أهم عيوب استخدام التعميم اإلحصائي هو نقطة البدايةإ

الكمي بفكرة غامضة من اجملتمع املستهدف. حيث يتم حتديد حجم العينة قبل اختياراها، وكذا احلصول 

 منه العينة.على معلومات غري كافية عن اجملتمع الذي سيسحبون 

لقاء اطاللة عارضة على البحوث والدراسات يف إللتعميم اإلحصائي، لكن  اأساسي اتعترب العشوائية شرط

ال تنطوي على عينات عشوائية. ها جند أن الغالبية العظمى من العربية جمال البحوث النفسية والرتبوية
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توصل إىل  ،لرتبوية لدى طلبة اجلامعة( حول أخطاء شائعة يف تصاميم البحوث ا2011يف دراسة "عفانه")

 ملدى امكانيةاهتمام أي أن الطلبة يركزون على عينات صغرية احلجم لسهولة التعامل معها دون إعطاء 

 ، إذ أنهم غري مدركني لقوانني اختيار العينات املمثلةمن عدمهللمجتمع اإلحصائي  متثيل هذه العينات

أن الطلبة ال ميتلكون قدرة على تطبيق معايري العشوائية يف اختيار كما  للمجتمع اإلحصائي وال يعرفونها.

العينات، " إذ يفرتض أن خيتار الطالب عينة حتمل خصائص اجملتمع الذي اشتقت منه، حبيث يكون 

هناك جتانس بني العينة واجملتمع اإلحصائي سواء أكانت العينات خمتارة بطريقة عشوائية بسيطة أو 

 (320، 2011عشوائية طبقية. )عفانه:عشوائية منظمة أو 

نه ال يكون هناك تعاون من أيف بعض الدراسات النادرة يتم اختيار عينات عشوائية من املشاركني إال  

  ها.حيان إىل النتائج املرجوة منقبل املشاركني، وهو ما يعين أن املعاينة العشوائية ال تؤدي يف كثري من األ

)بغض النظر عن حتقق شروطها أم ال(.  يف البحوث الكمية زال مهيمنةماتمع ذلك، فإن "العشوائية" 

اإلحصائية لتحليل  االختباراتلتبقى العينات العشوائية اليت يقوم فيها الباحثون بالتحايل يف تطبيق 

 .الفرتاض العشوائية اانتهاكمتثل  البيانات اخلاصة بهم

 Analytic generalizationالتعميم التحليلي -2-2

تعميم النتائج على اجملتمع  على ، حيث أنه ال يعتمداإلحصائيالتعميم التحليلي عن التعميم خيتلف 

 . ويستخدم غالبا يف البحوث الكمية ،االستداللي واملعاينة العشوائية اإلحصاءمن خالل 

 النتائج يوظفحيث يف حاالت متعددة،  ما نظريةليلي يبحث إمكانية تطبيق عناصر التعميم التح

احلالية مع  "الةاحلدراسة "نتائج  مقارنة وتتم ،احلالية النظرية لتفسري "احلاالت لدراسة" التجريبية

  .نظرية سبق وضعها

 من مهما جزًء تعترب وهي متعددة، حاالت يف النظرية عناصر تطبيق يتلخص هذا األخري يف إمكانية

 نظرية. فبناء لم التحقق بيانات نظرية ما عن طريق مجع صدق الختبار تسعى اليت البحوث

دراسة احلالة يصعب علينا فإنه يف التعميم اإلحصائي يعتمد على العينة واجملتمع اإلحصائي،  إذا كان

" يدور دراسات احلالة" يفباحثني ال قلق نإ".... Yin( "2009)"ين" " يف هذا الصدد يقول إجراء ذلك.

 .يلتعميم العلممن اأساس قليل  حول توفرها على
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حيان التساؤل التالي: كيف ميكن التعميم من حالة واحدة؟". ذهان يف كثري من األحيث يتبادر إىل األ

يف الواقع، احلقائق العلمية نادرا ما تبنى على أساس جتربة واحدة؛ وعادة ما تستند على جمموعة متعددة 

 من التجارب اليت يعاد تطبيقها على نفس الظاهرة يف ظل ظروف خمتلفة.

نظرية، وليس على  ألطروحاتمثلها مثل التجارب، هي تعميم " دراسات احلالة"جلواب هو أن ا

القيام بإجراء دراسة عند و. بهذا املعنى، فإن دراسة احلالة، مثل التجربة، ال متثل "عينة" .اجملتمع

 ,Yin) اإلحصائي(.)سوف يكون هدفك توسيع وتعميم النظريات )التعميم التحليلي( وليس )التعميم  احلالة

2009: 15 
سعى إىل تعميم جمموعة معينة من النتائج لنظرية نيف التعميم التحليلي  Yin( "1984،)" "ينـ"وفقا ل

 أوسع. 

تمثل يف تقديم األدلة ي )التعميم التحليلي(، فريى أن التعميم إىل نظرية"Firestones" " " فريستون أما

  (Shekedi:2005,192). هذه النظرية اليت تدعم )ولكن ال يثبت بشكل قاطع(

من خالل التحليل  .التعميم التحليلي يف الدراسة النوعية يكون أكثر أهمية عند نقطة التحليل والتفسري

االستقرائي الدقيق، مع استخدام اسرتاتيجيات تؤكد مصداقية االستنتاجات، ميكن للبحث النوعي أن 

 ( 1453Polit et al, 2010) الدراسة. يصل إىل التعميمات بشأن هذه الظاهرة قيد

ظاهرة متغرية ونسبية  االنسانيةأن الظاهرة  حيث تنطلق البحوث الكيفية من منطلق منهجي يفرتض

وهذا يتطلب فهمها يف السياق الذي حتدث فيه والواقع املرتبط بها. ومن هنا جيب البدء من اجلزئيات 

وصوال إىل أمناط من التفسري والتحليل إلجياد  لواقع كما هواملتكونة من املالحظة باملشاركة واملعايشة ل

ذلك استنتاج فرضيات مبدئية، وأخريا الوصول إىل نظريات ميكنها تفسري الظاهرة  منالعالقات، لم 

 (.10املدروسة)القرني: 

مفاهيم إلجراء التعميم التحليلي، ميكن للباحث الرجوع إىل اإلطار النظري املفاهيمي ملعرفة مدى تناسب 

  (Shekedi: 2005. ,192). رية مع مجع البيانات وحتليلهاظومناذج الن

 "يني"، وصف Encyclopedia of Case Study "Research" "موسوعة حبوث دراسة احلالة" يف

"Yin"  من خطوتني يتكونعملية التعميم التحليلي باعتباره: 
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ظهر كيفية ارتباط نتائج البحث الكيفي)دراسة أوال: الطرح املفاهيمي الذي يقوم به الباحث جيب أن ُي

 بناء نظري.... واحلالة( بنظرية معينة أ

 Yin, 2010,20,21))االت مماللة. نتائج "دراسة احلالة" على احليتم تطبيق  :لانيا

 . التحليلي املثالي صعب التحقيق التعميم فإن اإلحصائي، للتعميم بالنسبة احلال هو كما

إما الطعن يف  النتائج تظهر أن البحث، كما ينبغي بداية واضحة يف نظرية على االعتماد حيث يتعني

 ليظهر وسليمة منطقية حجة إىل حيتاج الباحث النظرية، تدعم النتائج كانت دعمها، فإذا النظرية أو

 .مماللة حاالت على النتائج هذه تعميم ميكن كيف

 Transferability التحول( )قابلية، حبالة حالة تعميم -2-3

 منظهر تعميم حالة حبالة  االجتماعية، العلوم يف نسبيا طويل تاريخللتعميم اإلحصائي والتحليلي  بينما

  Shekedi: 200) .191 ).الربامج تقييميف  النوعية األساليب الستخدام مؤخرا بذلت اليتخالل اجلهود 

 حول تساؤالت يثريس حتما،هذا  .احلاالت من صغري لعدد مكثفة دراسة على يعتمد النوعي فالبحث

 يف أخرى أماكن يف العثور سيتم القليلة احلاالت يف عليه عثر ما أن وكيف ،احلاالت تلك متثيل مدى

 .مماللة حاالت

 العدد هذا أساس على التعميم ميكن كيف"هذا التساؤل:  خالل من الشائكة القضية هذه تثار ما غالبا

 .معقول سؤال هذا ،املنهجية واإلحصائية الناحيةمن . صغري؟ال

 .املسألة هذه ملعاجلة بديلة وسيلة ىلإ تاجحت نوعية بياناتو عينات صغرية اليت تعتمد على البحوث

 قابلية) ،Lincoln and Guba" (1985)" "وغوبا لينكولن" هايسمي ما هي البديلة الطريقة هذه

 .Firestone("1993)حسب "فريستون" " حبالة حالة تعميمأو  (transferability التحول

 ،دراستها مت معينة حالة عن املعلومات الباحث يستخدم فيها إبداعية عملية هيحيث توصف بأنها 

 .مماللة أخرى حاالت على انطباقها مدى حول حكم إىل للوصول

حيتمل  مدى أي إىل" :من بدال أخرى؟ حاالت إىل النتائج نقل ميكن مدى أي إىل"اآلن:  السؤال يصبح

 ؟".أخرى حاالت يف النتائج وجود هذه
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 ناآلخرو تمكن، كي ياملقارنات عن معلومات تقديم إىل ملعرفة مدى إمكانية نقل النتائج الباحث حيتاج

 وما نظمات،م وأ احلالة، دراساتأو  آخرين، أشخاص لىع نتائجال هذه تطبيق أهمية على من االستدالل

 . ذلك إىل

 التفاصيل قدمي أن إىل حيتاج الباحث فإن للتحويل، النتائج قابلية مدى لقياس أخرى، بعبارة  

  .املقارنة أساسها علىاليت مت  الصلة ذات

اليت مت احلصول عليها عن طريق  الشباب لدى األكل عاداتأردنا تعميم نتائج إذا  املثال، سبيل على

 يففإنه من الصعب القيام بهذا التعميم على مجيع الطالب  واحدة، مدرسة يف طالبا 55 مع قابالتامل

 .املدارس مجيع

لدى  العرقو ،اجلنسو السن، مع النتائج من حيث ناسبةمت علوماتفإن احلصول على م ذلك، مع

 نقل النتائج وتعميمها على كيفية يف التفكري جيعل من املمكن مدرسةلل االجتماعيالطالب، وكذا السياق 

 Denscombe: 2014,299)) .مماللة ارسمد يف للطالب

 معوقات التعميم يف العلوم النفسية والرتبوية:  -3

سوف نتناول بعض االنتقادات املوجهة للتعميم يف البحوث النفسية والرتبوية بصفة خاصة والظواهر 

 وخصائصه.االجتماعية بصفة عامة من منظور منطق التعميم يف حد ذاته، ومن منظور طبيعة علم النفس 

املآخذ  بعض وجود من بالرغم ال بد منها يف العلم، وذلك ألهميته. إذ ضرورة التعميم أصبح لقد

 حتظى قد واعتبارها غري موجودة. فالنظرية العلمية والسلبيات على التعميم، إال أنه كان يتم تغاضيها

 مآخذ.  من حتمله ما رغم بالقبول

الذي رفض ، بوبر" كارل بهذا املفهوم، نذكر على سبيل املثال " لقد عارض الكثري من الباحثني التعميم

. البجع بطائر املتصل الشهري االنطالق من االستقراء والوصول إىل أحكام عامة، وبرر ذلك من خالل مثاله

 رأينا هل لكن مالحظات، من مستخلص كلي قانون فهذا بيضاء، البجع طيور مجيع إن نقول، فعندما

 ال البجع، طيور من حمدود لعدد مالحظات تبقى مالحظاتنا تعددت فمهما. ال بالتأكيد الطيور؟ كل حقًا

 الكلي فاحلكم وبالتالي،. اللون أبيض البجع كل أن لنا تثبت التجربة إن للقول معنى فال لّم ومن. لكلها
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 من عدد مثة ليس ألنه لذلك معنى ال التجريبية، املالحظة بفعل ومتحقق مثبت" أبيض البجع كل"

 واحدًا ولو جبع طائر وجدنا فلو لتفنيدها؛ واحدة جتربة تكفي بينما ما، نظرية يثبت أن بإمكانه التجارب

 لم، ومن. وتفنيدها النظرية لدحض كافية الواحدة التجريبية املالحظة هذه فإن ،(مثاًل أسود) أبيض غرَي

  (Mayring:2007 ) جتريبيًا. متحققة ألنها وليس تفند، مل دامت ما صاحلة تبقى فالنظرية

 يؤدي أن ميكن هلا متحيص دون التطبيق ولكن صحيح، مفهوم هو العينات أخذ على إن التعميم القائم

 للتعميم. الئق غري تقييم إىل

من لم تعميمها على و عينة، إىل التطبيق على كما أن منطق التعميم يف الدراسات الرتبوية والنفسية يشري

  .ا هو منطق االستقراءاجملتمع ككل، وهذ

وبالنظر العتماد التعميم على االستقراء فإن هذا حتما سيقودنا إىل توضيح مشكلة االستقراء اليت ارتبطت 

 كمنهج املعتمد االستقراء ، الذي وجد أن- هيوم مبشكلة االستقراء مشكلة وصف حتى أن بوبر -بــ" هيوم"

 .التجريبية اجلهة من وال املنطقية الوجهة من ال يربره، ما له ليس لقة، من به يتمتع وما للعلم،

 هذا أن حني يف ضرورية سببية بوجود عالقة نعتقد جيعلنا والنتيجة السبب تعاقب أن حيث يرى

 احلوادث تكرار فينا ولدها اليت العادة، هذه على إال االستقراء يرتكز ال وهكذا ذهنية، عادة جمرد االعتقاد

 (34، 200ّ8)عي:.واملكان الزمان يتجاوز لابتا شامال قانونا فنعتقدها مطردة،

 يف املؤملة املشاكل بعض" إىل االنتباه ( لفتا1963")Campbell and Stanley" وستانلي" "كامبل

 ."االستقراء

هذه املشاكل مؤملة بسبب اإلحجام املتكرر يف قبول رفض هيوم لالستقراء، مما أدى إىل أن التعميم العلمي 

غري مربر منطقيا بشكل تام. ويرى الباحثان أنه يف حني أن مشاكل الصدق الداخلي للعينة قابلة  أصبح

للحل يف حدود منطق االحتمال اإلحصائي، فإن مشاكل الصدق اخلارجي)التعميم( غري قابلة للحل منطقيا 

يا، بل هو علم بشكل قاطع. فالتعميم عن طريق االستقراء يعتمد على اإلحصاء. وهذا العلم ليس يقين

 (Lee Et al: 2003,226) احتمالي. مما جيعلنا نشك يف التعميم.

مبا فيها  كبري، وال غنى عنه يف البحوث والدراسات العلمية علمي مسعى ألي ضروري لكن االستقراء 

 من أن( 2003) وباسكرفيل" " "لي Lee and Baskerville علم النفس وعلوم الرتبية، لذا حذر    "
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 قد اجملتمع اإلحصائي جلميع كمعيار العينات من خالل أخذ التعميم إحصائي لم متحيص دون التطبيق

  .الدراسات من للعديد مالئمة غري تقييمات إىل يؤدي

 لم اجملتمع من عينة مسات من مسة الباحث يالحظ عندما حيدث اإلحصائي الذي التعميم"كما أن 

 اخلطأ أمر مقلق، وقد دعم الباحثان مشكلة هامش ضمن الصفات، هذه لديه نفسه اجملتمع أن يستنتج

 (Lee SA. Et al: 2003 مربر.) غري اإلحصائي طرحهم بأن التعميم لدعم االستقراء هيوم

األمر الثاني الذي ميكن أن يعيق عملية التعميم وهو طبيعة علم النفس باعتباره من بني العلوم االنسانية 

 واالجتماعية.

 الطبيعية، العلوم مثل مثلها فروعها وتعدد أنواعها، اختالف على واالجتماعية اإلنسانية العلوم إن

 يظن كما والتطبيقية، الطبيعية العلوم على وقفا البحث يف العلمي املنهج أو العلمية الطريقة فليست

 دقة يف يكمن االختالف ولكن املختلفة، واإلنسانية االجتماعية العلوم يف تطبيقها ميكن وإمنا البعض،

 بن ).واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف الباحث تواجه اليت املشكالت طبيعة إىل يعود وأنه خاصة النتائج،

 (30، 2013صغري:

( يف هذا الصدد أن قدرة العلوم االجتماعية على تتبع طريقة التعميم املستخدمة يف 1959يرى "بوبر" )

ومضللة إىل حد خطري، وذلك ألنها نظرية تنكر على اجملتمع أن العلوم الطبيعية ينشأ عنه نظرية كاذبة 

يتطور أو يطرأ عليه تغري ذو شأن، أو هي تنكر أن يكون للتطورات االجتماعية إن وجدت أي ألر يف األمور 

 (.12: 1959املنتظمة األساسية يف احلياة االجتماعية".)بوبر: 

 الظاهرة لتغري نظرا ولابتة واضحة واننيق إىل الوصول صعوبة وتتجلى هذه الصعوبة من خالل

  .باستمرار االجتماعية

 بالدقة تتسم نسبية وال تبقى واالجتماعية اإلنسانية العلوم جمال يف إليها امُلتوصل النظريات أن كما

 مع مواد تتعامل الطبيعية العلوم أن إىل ذلك يف السبب ويعود الطبيعية، العلوم متيز اليت العلمية والصرامة

 أقصى وتكرارها، واستخدام خمتربيا عليها التجارب حتيز، وإجراء بدون وحتليلها دراستها ميكن جامدة

 اإلنسانية الظواهر خبالف .القانون مستوى إىل ترتقي ومؤكدة دقيقة بنتائج للخروج والتقين الضبط درجات

 يثري ما وهو اجملاالت، كل يف ونشاطاته اإلنسان هو حبثها، لابتة، ومواضيع غري فهي واالجتماعية

 (30، 2013صغري: ) بن.البحث جمال يف وصعوبات إشكاليات
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علم النفس كغريه من العلوم االنسانية واالجتماعية، يهتم بدراسة سلوك االنسان، حيث يقوم الباحثون 

 ككل. اجملتمع على النتائج اجملتمع الذي يراد دراسته، ومن لم تعميم من عينة باختيار

 السلوك أساس مؤداه أن االفرتاض وهذا. الشمولية هو النفس لعلم الرئيسية اخلصائص إن من أهم

 نفسي باحث يقرتح عندما لذلك،. املختلفة واجملتمعات الثقافات عرب فرد لكل بالنسبة نفسه هو البشري

 على أن علماء يدل هذا. ذلك يثبت عكس مل ما األفراد جلميع بالنسبة صحيح هذا أن يفرتض فرضية،

 العينة اليت مت جمرد وليس الناس، مجيع إىل إليها توصلوا اليت النتائج تعميم حملاولة النفس يف سعي دائم

 املمكن من كان إذا ما فيه نظرا لالعتبارات اليت مت ذكرها سالفا فإنه من املشكوك ذلك، مع. اختبارها

 .من عينة صغرية إىل اجملتمع ككل النتائج تعميم

 اليت والنتائج النظريات، اختبار يف فعالية األكثر الطرق هي اجملتمع املستهدف من إن اختيار عينات

 من اجملتمع الذي مت أخذ العينة منه. أوسع نطاق على تطبيقها يتم ما عادة، ذلك يتم احلصول عليها بعد

 املعتقدات على التألري يف دورا تلعب واآلراء الثقافية ذلك أن األدوار ال خيلو من املخاطرة، ذلك إال أن

 . والسلوكيات

 يتم اليت إن من اكرب املشاكل اليت تتعلق بالتعميم يف حبولنا الرتبوية يف العامل العربي هي العينة 

 .النتائج على للحصول استخدامها

هم شروط حتقيق التعميم اإلحصائي هو املعاينة العشوائية، كونها تضمن لكل أكما ذكرنا سابقا فإن من 

اجملتمع نفس الفرصة لالختيار مثل أي عنصر آخر، إال ان واقع البحوث اليوم يظهر أنه ال يتم عنصر يف 

استخدام األسلوب العلمي اإلحصائي يف اختيار العينات، إذ غالبا ما يستخدم الباحثون متطوعني يف 

 ملستهدف.دراساتهم، وهذا جيعل من الصعب التعميم ألن املشاركني قد ال يكونوا ممثلني للجمهور ا

 من عددًا الباحث خيتار كأن. معهم سابق ترتيب دون أي بالصدفة، عينته أفراد الباحث إذ خيتار

واألدهى أن الكثري يتعاملون . املدرسة ويعطيهم أسئلة جييبون عليها من اجلامعة أو خروجهم عند الطالب

ينة الصدفة والعينة العشوائية، وال يفرقون بني ع مع هذا النوع من املعاينة على أنه معاينة عشوائية،

 جمتمع ال ميثل أفرادها العينات من النوع هذا ويشريون إليها يف حبولهم على أنها معاينة عشوائية. إن

وهذه  .األصلي اجملتمع كل على الدراسة نتائج تعميم الصعب من فإنه وبالتالي دقيقة، بصورة الدراسة



 

 

-16- 
 

حبولنا وبهذا فإن نسبة كبرية من حبولنا ال ميكن تعميمها  الطريقة من املعاينة تشمل قطاعا كبريا من

 وهكذا تصبح نتائجها منحصرة فقط يف العينة اليت مت التطبيق عليها. 

 وهذا. املشاركني حتيز مسألة هو النتائج من التعميم على القدرة على تؤلر أن ميكن اليت العوامل ومن

 يف للمشاركة استعداد على هم الذين االفراد بدراسة يقوم الباحث يف علم النفس أن حقيقة بسبب ينشأ

 .فقط البحث

 اخلامتة:

اجملتمع ككل. لكن  إىل النتائج تعميم على قدرته هو "كعلم" النفس لعلم األساسية إن من أهم املعايري

فباإلضافة هذا التعميم يصطدم بالكثري من العوائق اليت جتعل منه أمرا بالغ الصعوبة يف كثري من األحيان، 

إىل خصوصية الظواهر النفسية اليت ال تتسم بالثبات، هناك نقص كبري لدى الباحثني باألساليب العلمية 

 اليت يتم اتباعها ألناء اختيار العينة، مما جيعلها غري ممثلة للمجتمع االصلي. 

 اإلمكان قدر ةممثل عينات النفس، ولكن هناك حاجة إىل اختيار علم أمرا ضروريا يف يعترب التعميم

 .صحيحا يكون التعميم كي املستهدف للجمهور

املشاكل املعقدة اليت تتعلق باملفاهيم  كثري من حل إىل حنتاج بذلك بشكل صحيح القيام أجل ومن

بطريقة  النفس سينظر إىل علم ذلك، حتقق إذا املشوهة حول استخدام األساليب اإلحصائية يف علم النفس،

 .وضوحا واتساقا ومولوقية أكثر تكون نتائجه أن وميكن، علمية أكثر
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