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الممخص:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى تمكف طالبات الدراسات العميا بقسـ المناىج
وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز بالخرج مف مفاىيـ البحث النوعي
ومنيجياتو ،واستخدـ المنيج الوصفي (باألسموب المسحي) ،وتمثمت أداة الدراسة في اختبار
لقياس مستوى تمكف طالبات الدراسات العميا المنتظمات بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة

األمير سطاـ بف عبدالعزيز ،بعد اجتيازىـ لمقرر مناىج البحث التربوي ( 366نفس) ،وعددىف
( )63طالبة ضمف المستوى الثاني في البرنامج ،وطبؽ االختبار خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني
مف العاـ الجامعي (1441ىػ) .وقد أظيرت النتائج أف مستوى تمكنيف كاف بدرجة متوسطة،
وأوصت الدراسة بتضميف برنامج الماجستير مفاىيـ ومناىج البحث النوعي وأبعاده األساسية.
الكممات المفتاحية :البحث النوعي ،مناىج البحث التربوي ،منيجيات البحث النوعي ،المناىج
وطرؽ التدريس.
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Abstract:
The study aimed to reveal the degree of mastery of postgraduate
girls' students in the concepts of qualitative research and its
methodologies in the Department of Curricula and Teaching Methods at
Prince Sattam bin Abdulaziz University in AL – Kharj, using the
descriptive approach (surveying style). The tool of the study represented

to choose the measurement of the mastering level of regular
postgraduate girls' students after passing the course of educational
research method (366 PSY), they are (63) students of level two in the
program. The test was applied during the second semester of the
academic year (1441 A.H). The results showed that their level of
mastering was moderate, the study recommended that the master
program include the implications and concepts of qualitative research
and its basic dimensions.

Keywords: Qualitative research, Educational Research Methods,
Qualitative research methodologies, Curriculum and Teaching Methods.
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مقدمة الدراسة:
يعد البحث العممي بمناىجو وأساليبو المتنوعة مف المجاالت الرئيسة التي تعنى بيا
الجامعات في مختمؼ التخصصات العممية ،مف أجؿ استكشاؼ القضايا ذات األولوية في
التخصص ،واجراء البحوث والدراسات بكفاءة عالية في ضوء أىداؼ المجتمع وتطمعاتو ،وصوال
إلى اقتراح وتبني الحموؿ المستندة إلى حقائؽ عممية؛ تحقيقا لمتنمية المجتمعية الشاممة.
وتسيـ برامج الدراسات العميا في دعـ تعمـ الطالب والطالبات ،واكسابيـ أىـ الميارات
العممية والبحثية ،وتأىيميـ وتقديـ الخبرات والميارات الجديدة ،التي يمكف أف تعزز بدورىا مف
القدرة عمى مواكبة التطوير السريع لمعموـ ،وعمى اإلبداع واالبتكار واألصالة في البحث العممي.
وأشارت عبد وأبو عواد ( )1311بأف مواكبة التطوير في مختمؼ مجاالت الحياة يتطمب
فيما عميقا لممشكالت ،والتوصؿ إلى تحسينات ليا؛ استنادا إلى عممية فكرية منظمة تقوـ عمى
البحث العممي؛ لما لو مف دور بارز في حؿ المشكالت .ومف أىـ خصائص البحث العممي
األصالة واإلبداع ،والموضوعية ،والدقة والوضوح ،واالعتماد عمى الموضوع ،كما أف نتائج
البحث العممي مرىونة بالمنيج المستخدـ فيو ،وال يمكف أف يعتد بنتائج بحث ما لـ يكف المنيج
المتبع فيو سميما (الجدي.)1314 ،

وأصبح اإللماـ بمناىج البحث العممي واجراءاتو وأنواعو والتجديد والتطوير فيو مف
أساسيات أي مجاؿ مف مجاالت المعرفة عامة ،ومجاؿ المناىج وطرؽ التدريس خاصة؛ والذي
ييدؼ إلى إيجاد حموؿ مناسبة ترتبط بواقع البيئة التعميمية والتربوية .ويبيف كريسوؿ
( )Creswell, 1311بأف الباحث التربوي يحتاج إلى مجموعة كبيرة مف األساليب لدراسة

القضايا التعميمية المتطورة ،حيث لـ يعد استخداـ التجربة أو وصؼ الظاىرة فقط كافيا لمعالجة
المشكالت البحثية ،بؿ يحتاج الباحث إلى أف يكوف لديو فيما متعمقا حوؿ ظاىرة الدراسة،
ومعرفة المزيد مف تصاميـ البحث المتعددة.

والبحث النوعي أحد مناىج البحث العممي في العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،والذي يقوـ
عمى المعايشة الواقعية ،والتعمؽ في دراسة الظواىر والحقائؽ في سياقيا الطبيعي ،فالبحث الكمي
يركز عمى التجريب ،وعمى الكشؼ عف السبب أو النتيجة ،باالعتماد عمى البيانات الرقمية
والعددية ،في حيف أف مشكمة البحث أو السؤاؿ المطروح في البحث النوعي تتمثؿ في مشكمة أو

سؤاؿ مفتوح النياية ،ييتـ بالعممية والمعنى والدالالت ،أكثر مف اىتمامو بالسبب والنتيجة
(العزاوي1314 ،؛ قندلجي.)1316 ،
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وتستند منيجية البحث النوعي عمى نموذج فمسفي ( )Philosophical Paradigmىو
البنائية االجتماعية ( ،)Constructionism Socialويقوـ البحث النوعي عمى جمع
وتحميؿ وتفسير البيانات بشكؿ منظـ ومنطقي ،مع التركيز عمى الفيـ العميؽ لظاىرة معينة
في البيئة االجتماعية أو العالقات االجتماعية المختمفة ،والتي يدرسيا الباحث عف
طريؽ مشاركتو الفعالة في األنشطة االجتماعية التي يقوـ بيا المشاركوف الحقيقيوف
(النعيمي والبياتي وخميفة.)Bloomberg and Volpe, 1315; 1312 ،
ويرى كروبمي ( )Cropley, 1312بأف ميمة البحث النوعي تتمثؿ في اكتساب نظرة
ثاقبة عمى تراكيب الواقع كما ىي ،أي استخالص طبيعة العالـ كما ىي في التجربة ،وىيكمتيا
وتفسيرىا مف قبؿ الناس في حياتيـ اليومية .كما أف البحث النوعي ينبغي أف ينطوي عمى تدقيؽ
ذاتي نقدي مف قبؿ الباحث ،وتقييـ األعماؿ باستمرار ،ويستند ىذا إلى االعتقاد بأنو ال يمكف
لمباحث أف يكوف محايدا أو موضوعيا أو منفصال عف المعرفة واألدلة التي يولدىا ،ويتوجب عمى
الباحثيف والمشاركيف السعي لفيـ دورىـ في ىذه العممية ،وينبغي أف ينتج البحث النوعي تفسيرات
أو حججا بدال مف االدعاء بتقديـ مجرد أوصاؼ (.)Mason, 1331
وخضع البحث النوعي عمى مدى العقود القميمة الماضية لالنتشار ،حتى شمؿ مجاالت
متنوعة مثؿ :التمريض والطب ،وعمـ االجتماع ،وعمـ النفس ،وعمـ المعمومات ،والعموـ السياسية،
وىناؾ دراسات متزايدة تثبت أىمية تعميمو واالىتماـ بو ( .)Flick, 1316ويمكف لمباحثيف في
ىذه المياديف االختيار مف بيف أنواع مختمفة مف تصاميـ البحث النوعي مثؿ :المنيج
الفينومينولوجي ( )Phenomenologyالذي يسعى لفيـ الخبرات الذاتية الفردية لألشخاص
وتفسيراتيـ لمعالـ ،والمنيج األثنوجرافي ( )Ethnographyوالذي ييدؼ لفيـ المعنى االجتماعي
لألنشطة والطقوس واألحداث في ثقافة ما ،ومنيج النظرية المؤسسة ()Grounded Theory

والمصمـ لبناء نظرية متجذرة مف بيانات جمعت في العالـ الحقيقي ،ومنيج البحث اإلجرائي
( )Action Researchوالذي يتضمف شراكة بيف الباحث والمشاركيف في البحث
إلحداث تغيير ما ،والمنيج النسوي ( )Feminist Researchالذي ييدؼ إلى إحداث تغيير
اجتماعي لصالح المرأة ،ومنيج تحميؿ الخطاب ( )Analysis Discourseالذي يفترض
أف المغة شيدت اجتماعيا وتاريخيا ،كي يفكر األشخاص تجاه أنفسيـ وعالقتيـ مع
األخريف ،ودراسة الحالة ( )Case Studyوالتي تتضمف وصفا شامال لحالة فردية وتحميميا
(الحنو.)Mohajan, 1315; 1313 ،
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ويضيؼ العبدالكريـ ( )1311بأف البحث النوعي نشأ في العموـ اإلنسانية في حقؿ عمـ
االجتماع لدراسة الظواىر االجتماعية ،ولـ يدخؿ مجاؿ الدراسات التربوية بشكؿ واضح إال في
العقود الثالثة األخيرة ،والمتأمؿ في البحوث التربوية يمحظ قصو ار في المنيج الكمي عف تناوؿ
المشكالت التربوية ،ودراسات الظواىر االجتماعية التي تتكوف داخؿ المدارس بشكؿ عميؽ،
ويؤدي إلى فيـ تمؾ الظواىر وتكويف معنى ليا يساعد عمى حميا.
ويؤدي تطبيؽ البحث النوعي ومنيجياتو في المجاؿ التربوي إلى دراسة السموؾ اإلنساني
وفيمو وتأويمو ،عمى مستوى مف التعمؽ ال يتحقؽ في الدراسات الكمية ،وذلؾ لكوف أف االعتماد
في دراسة ىذه الظواىر التربوية عمى الباحث ومدى معايشتو لمظاىرة ،وقدرتو عمى دراسة
تفاعالت عناصر العممية التعميمية مف طالب ،ومعمـ ،ومنيج ،وجمع المعمومات والتعمؽ في
تناوؿ المشكالت التي تحدث ،ويتمكف مف فيـ أعمؽ ألثر الثقافة السائدة في المجتمع عمى
الممارسات المختمفة التي تحدث داخؿ المدرسة ،وكيفية قياـ المدرسة بتعزيز ىذه الثقافة .وىذه
القدرة عمى الوصؼ الدقيؽ والوصوؿ إلى التفاصيؿ العميقة ،ىي التي تجعؿ مف استخداـ البحث
النوعي في المجاؿ التربوي أم ار ميما ،فيناؾ كثير مف القضايا التربوية -خصوصا ما يتصؿ
منيا بالثقافة والمجتمع -ال يمكف فيميا وال دراستيا إال باستخداـ البحث النوعي خاصة مع
تطبيؽ المنيج األنثوجرافي (محيي الديف1333 ،؛ مشرؼ1313 ،؛ محمد.)1316 ،
ونظ ار ألىمية البحث النوعي في ىذا المجاؿ ،اتجو عدد مف الباحثيف إلى تطبيقو في
أبحاثيـ؛ كما في دراسة الدوالت وأبو ىوال ( )1336والتي ىدفت إلى استقصاء تصورات معممي
العموـ عف نظريات التعمـ وعالقتيا بممارساتيـ التعميمية؛ ودراسة العبدالكريـ والمال ()1314
واستيدفت التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي لتطوير مشاركة مديرات مدارس المرحمة االبتدائية
في تنفيذ المنيج؛ ودراسة الحامد( )1313والتي تناولت ممارسات التدريس لدى معممات
الرياضيات لمصفوؼ االبتدائية؛ ودراسة العبدالكريـ والشايع ( )1313التي قدمت أنموذجا مقترحا
لمتقويـ مف أجؿ تعمـ العموـ؛ ود ارسة الرومي ( )1316والتي بينت تصورات معممي المرحمة
االبتدائية المتعمقة بطبيعة القيـ وتدريسيا.
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كما أف البحث النوعي لو خصائص تمكنو مف تقديـ فيـ عميؽ لمظواىر ،والتي تجعؿ
منو منيجا مناسبا في المجاؿ التربوي؛ مع التأكيد عمى أف إبراز أىمية المنيج النوعي ال يعني
التقميؿ مف أىمية المنيج الكمي في البحوث التربوية ،فمكؿ منيما أىميتو حسب المشكمة أو
الظاىرة المدروسة ،بؿ أصبح باإلمكاف الدمج بيف المنيجيف في كثير مف البحوث التربوية
(الزايدي .)1316 ،وبرزت دراسات األسموب المختمط بعد عدد مف النماذج بيف مناىج البحث
النوعي والكمي ،لتصبح طريقة بحث مستخدمة عمى نطاؽ أوسع ،ويمكف لمطرائؽ المختمطة أف
توفر العديد مف خيارات التصميـ التي تشتمؿ عمى مجموعة مف االستراتيجيات المتسمسمة
والمتزامنة ( .)Terrell, 1311واف االختيار بيف البحث النوعي والكمي ينبغي أف يتـ في ضوء
مدى مالءمتو لمشكمة البحث ،وفي ضوء المعمومات واألدبيات المتوفرة عف موضوع الظاىرة
المدروسة (رياف.)1336 ،
وبالرغـ أف الباحثيف الذيف يقوموف ببحوث نوعية يعمموف بطرائؽ مختمفة ،إال أف بينيـ
اىتماما مشتركا في مجموعة مف إجراءات البحث ،ويشير أبو عالـ ( )1336ألىـ ىذه
اإلجراءات بما يمي:
 يرتبط البحث النوعي دائما ببيئة أو سياؽ أو موقؼ معيف ،ويعد السموؾ اإلنساني مقيدا بالبيئةالتي يجري فييا البحث ،وأف الخبرات اإلنسانية تكتسب معناىا مف المؤثرات االجتماعية،
والتاريخية ،والثقافية ،وتعتبر ىذه المؤثرات جزءا مف الخبرات اإلنسانية.
 ينبغي أف تكوف البيئة التي تدرس فييا الخبرة اإلنسانية بيئة طبيعية (مثؿ :فصؿ ،أو مدرسةكاممة ،أو مؤسسة) وليست بيئة مصطنعة أو غير طبيعية (مثؿ :التجارب المعممية)؛ ولذلؾ
فإف البحث النوعي يجري في الميداف ،أي في الموقؼ كما وجد بشكؿ طبيعي.
 الباحث في البحوث النوعية ىو أداة جمع البيانات ،فيو يتحدث مع الناس في موقؼ ما،ويالحظ أنشطتيـ ،ويق أر وثائقيـ وسجالتيـ المكتوبة ،ويسجؿ ىذه البيانات في مذكرات
ميدانية ،ويقوـ بتحميؿ وتفسير ذلؾ ،والوصوؿ إلى المعاني الكامنة خمؼ الظاىرة المدروسة.
ومع أىمية البحث النوعي في النواحي العممية والتربوية ،إال أف تطبيقو يعاني صعوبات
متعددة ،ويرجع ذلؾ لجممة مف األسباب في مقدمتيا أف البحث العممي التربوي الجاد يتطمب
توافر بيئة عممية تتيح لمباحث الجاد التعمؽ في دراسة الممارسات التربوية .وكذلؾ فإف فيـ
البعض بأف البحث النوعي ال يتبع خطوات البحث العممي ،فتصميـ البحث وفرضياتو ومتغيراتو
غير محددة ،والباحث يذىب لمميداف دوف وجود أسئمة بحثية واضحة؛ مما يصعب مف ميمة
الباحثيف المبتدئيف ويدفعيـ إلى استخداـ البحث الكمي .ولكف ينبغي توضيح أف اختالؼ البحث
النوعي عف الكمي ال يعنى أنو يتـ مف دوف خطوات ،أو أنو غير عممي ،فيذه األبحاث ليا
طرقيا الخاصة بيا والتي تستخدميا ،ولكف بشكؿ مختمؼ لما تـ التعارؼ عميو في البحوث
الكمية (الدىشاف.)1313 ،
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درجة تمكن طالبات الدراسات العميا

د /سممان بن صاهود راقي العتيبي

د /نوف بنت عبدالعزيز عبداهلل المحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويضيؼ العياصرة ( )1312بأف البحث النوعي في المجاؿ التربوي يحتاج كثي ار مف
التحضير والتخطيط ،ويحتاج إلى باحث مدرب ويمتمؾ قدرات وميارات خاصة؛ كونو يركز عمى
وصؼ الظواىر والفيـ العميؽ ليا ،مف خالؿ االىتماـ بالعممية والمعنى فييا ،باستخداـ تصاميـ
بحثية ،واجراءات تختمؼ باختالؼ طبيعة المشكمة وظروفيا ،لإلجابة عف أسئمة بحثية مفتوحة
النياية ،بتقنيات واستراتيجيات لجمع البيانات تعتمد المالحظة بالمشاركة ،والمقابمة بأنواعيا
المختمفة ،وتحميؿ السجالت والوثائؽ ،والتعامؿ مع كـ البيانات النوعية وتحميميا ،بطرؽ تشتمؿ
بشكؿ أساسي عمى تنظيـ البيانات ،وترميزىا ،وتصنيفيا في فئات ،واجراء المقارنات فيما بينيا
لموصوؿ إلى أنماط ،واستخالص االستنتاجات المناسبة ،وعرضيا في تقرير البحث بشكؿ منظـ،
مدلال عمييا ببعض مف أقواؿ المشاركيف في الدراسة وأفعاليـ ،وىو بذلؾ يختمؼ عف البحث
الكمي الذي يركز عمى التجريب والمسح لمكشؼ عف العالقات ،والوصؼ العاـ لمظاىرة المدروسة
باالعتماد عمى المعطيات العددية وتحميالتيا اإلحصائية.
ويجدر بالباحثيف المقبميف عمى المنيج النوعي في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس أف
يركزوا عمى معرفة األصوؿ االجتماعية والتربوية التي يمكف توظيفيا في وصؼ الواقع التعميمي،
وكشؼ مجاالتو وعواممو المؤثرة؛ في ضوء القضايا والمشكالت التي تتناسب مع التخصص
والظاىرة محؿ الدراسة ،وربطيا بالتفسيرات والتأمالت العممية الدقيقة .وقد قاـ القحطاني
( ) 1314ببناء معيار مقترح لتحكيـ البحوث النوعية في المناىج وطرؽ التدريس ،واتبعت الدراسة
المنيج الوثائقي والمنيج الوصفي المسحي ،وتوصمت إلى تحديد العناصر األساسية لمبحوث
النوعية في حقؿ المناىج وطرؽ التدريس ،تشكؿ في مجمميا مالمح البحث النوعي،
وأوصت الدراسة بتبني كميات التربية في المممكة العربية السعودية لممعيار المقترح في تحكيـ
البحوث النوعية.
وباستعراض البحوث التربوية الحديثة في مجاؿ البحث النوعي ،نجد أنيا تؤكد عمى
الحاجة إلى تعويد الباحثيف عمى التعامؿ مع مثؿ ىذه المنيجيات ،والتي تحقؽ استقراء فاعال
لمقضايا والمشكالت االجتماعية والتربوية في وضعيا الحقيقي ،حيث ىدفت دراسة أحمد وموسى
( ) 1316إلى الكشؼ عف مدى معرفة أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة نجراف
بمناىج البحث النوعي ،ومدى توافر ميارات مناىج البحث النوعي لدييـ ،والتعرؼ عمى
اتجاىاتيـ نحو استخداميا في البحوث التربوية ،وتوصمت إلى أف اتجاىات أعضاء ىيئة
التدريس جاءت بدرجة (متوسطة) نحو استخداـ مناىج البحث النوعي ،وأوصت بأف تقوـ كميات
التربية بتدريس مقرر أو أكثر لطالب البكالوريوس والدراسات العميا في مناىج البحث النوعي
وتطبيقاتيا في البحوث التربوية ،وتشجيع طالب الدراسات العميا بالماجستير والدكتوراه عمى
استخداـ مناىج البحث النوعي في البحوث التربوية.

23

اجمللد  - 63العدد اخلاهس  -هايى 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وىدفت دراسة الحنو ( )1313إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ منيجية البحث النوعي في
مي داف التربية الخاصة؛ مف خالؿ تحميؿ البحوث المنشورة في عشر مجالت عممية محكمة خالؿ
الفترة مف ( ،)1314 -1332وتوصمت إلى أف البحوث النوعية تتوافر فييا مؤشرات الجودة
المتعارؼ عمييا في البحث النوعي ،وأوصت بأف يقوـ الباحثوف النوعيوف بمراعاة مؤشرات
الجودة عند إجراء بحوثيـ المستقبمية ،وأف يولوا اىتماما بتفصيؿ وتوضيح اإلجراءات التي اتبعوىا
في بحوثيـ؛ مما يؤدي إلى تعزيز مكانة البحث النوعي.
كما ىدفت دراسة الفقيو ( )1314إلى التعرؼ عمى الخمفية الفمسفية لمبحث النوعي،
وتحديد مفيوـ وخصائص البحث النوعي ،باإلضافة إلى كيفية تصميـ البحث النوعي في بحوث
تعميـ وتعمـ المغة العربية ومناىج تعميميا ،وتوصمت إلى أف البحث النوعي شائع االستخداـ في
بحوث مجاؿ تعميـ المغات خاصة؛ ألف خصائصو تساعد الباحث في فيـ القضايا والمشكالت
المغوية المدروسة وفؽ سياقيا الطبيعي ،والتوصؿ إلى نتائج قد تسيـ في تحقيؽ إضافة معرفية،
إما نظرية أو تطبيقية إلى مجاؿ تعميميا وتعمميا .وأوصت بتخصيص مقررات لمبحث النوعي
ومناىجو ،خاصة في مرحمة الدراسات العميا.
ويجد المتأمؿ لألبحاث التربوية العربية المنشورة في األوعية المعموماتية ،وقواعد
المعمومات الرقمية ،أف ىناؾ قمة في توجو الباحثيف لمنيجية البحث النوعي ،كما أورد ذلؾ
الرشيدي ( )1316في دراستو التي ىدفت إلى الكشؼ عف خصائص الدراسات النوعية العربية
في المجاؿ التربوي ،وتوصمت إلى أف أغمب الدراسات النوعية العربية تمركزت بسياقيا المكاني
في المممكة األردنية الياشمية ،بعدد خمس دراسات مف أصؿ  ،11تمييا المممكة العربية
السعودية بعدد أربع دراسات ،وأغمب الدراسات العربية النوعية تنتيج البحث النوعي بمنطمقات
كمية ،دوف اتباع المنطمقات النوعية ،وأوصت بضرورة االىتماـ بدقة التفاصيؿ ووصفيا ،ومراعاة
مدى توظيؼ المفاىيـ التي تعكس جودة البيانات في البحث النوعي.
كما أوصت دراسة العميري ( )1316بضرورة إعادة النظر في برامج الدراسات العميا في
مجاؿ الدراسات االجتماعية التربوية ،مف حيث التخمص مف التصورات التقميدية نحو منيجيات
البحث التربوي ،والتوجو إلى تبني النظرة البحثية المعاصرة ،التي تؤكد عمى أىمية اتباع ممارسة
بحثية حديثة تيدؼ إلى رفع مستوى دقة التقويـ وصدقو؛ مف خالؿ استخداـ مناىج بحثية
متعددة ،وطرائؽ متنوعة ،وأدوات مختمفة ،ومصادر ثرية .وأظيرت دراسة الزايدي ( )1316أف
برامج الدراسات العميا ال تركز عمى البحث النوعي بالقدر الكافي مقارنة بالبحوث الكمية ،وقد
يعود السبب في ذلؾ إلى انتشار ثقافة المنيج الكمي واستخدامو في غالبية البحوث التربوية،
وأوصت بتضميف برامج الدراسات العميا لمرحمتي الماجستير والدكتوراه بعض المقررات النظرية
والعممية عف البحث النوعي في التربية ،وتشجيع طمبة الدراسات العميا عمى استخداـ مناىج
البحث النوعي في بحوثيـ؛ وذلؾ مف خالؿ استخداـ أدوات البحث النوعي ،مثؿ :المقابمة
والمالحظة وتحميؿ الوثائؽ.
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وناقشت دراسة الغفيري ( )1316توجيات بحوث مجمة جامعة الممؾ خالد لمعموـ
التربوية ،وكشفت أف أغمبيا اتبعت األسموب الكمي بنسبة ()751.46؛ مف خالؿ جمع البيانات
الرقمية بواسطة التحميؿ اإلحصائي لالستبانات أو االختبارات أو المقاييس المستخدمة في
البحوث ،بينما بمغت األبحاث النوعية نسبة ( ،)716.65في حيف كانت نسبة ()76.16
لمبحوث المختمطة؛ ولعؿ ىذه النتيجة تختمؼ مع التوجيات العالمية المعاصرة في البحث

التربوي ،والتي تعتمد عمى استخداـ أسموب البحث النوعي أو المختمط .وأوصت الدراسة بتوجيو
الباحثيف في مختمؼ مجاالت التربية إلى االىتماـ باألبحاث النوعية .وكذلؾ نادى كؿ مف القرني
( )1335والموسى ( )1316بضرورة الحرص عمى تحقيؽ التوازف بيف مناىج البحث الكمي
والكيفي ،وادراج البحث النوعي عند إعداد وصياغة خطط ومقررات البرامج الدراسية لطالب
الدراسات العميا .وأوصت عدد مف الدراسات التربوية كدراسة :رياف ( ،)1336والشايع (،)1334
والعياصرة ( ،)1312والحنو ( ،)1313والرميضي ( ،)1315وسيد ( )1316بأنو ينبغي عمى
األقساـ العممية بجميع الكميات ومراكز األبحاث العممية االىتماـ بالبحوث النوعية ،وتشجيع
وتوجيو الباحثيف إلى استخداـ البحث النوعي ومناىجو المختمفة في أبحاثيـ ودراساتيـ.

ويعد برنامج الماجستير بقسـ المناىج وطرؽ التدريس أحد البرامج التربوية بجامعة
األمير سطاـ بف عبدالعزيز ،والذي بدأ القبوؿ فيو منذ العاـ الجامعي 1466/1465ىػ،
وجاءت رسالة البرنامج في إعداد باحثيف متميزيف قادريف عمى إثراء المعرفة في
تخصص المناىج وطرؽ التدريس كما ونوعا ،واإلسياـ في تطوير المعارؼ وتراكميا،
ومواكبة تحديات التنمية ومتطمبات المجتمع؛ مف خالؿ تطبيؽ أعمى معايير الجودة العالمية
(جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز.)1316 ،
ورغبة في قياس أحد األبعاد المنيجية التي تتسؽ مع رؤية البرنامج ،وما ينعكس عميو
مف تطوير لمممارسات األكاديمية والبحثية ،وسعيا لتحقيؽ مساىمة فاعمة في تقييـ جانب مف
الجوانب البحثية والميارية التي يمزـ العناية بيا وتعاىدىا بالتعميـ والتدريب المكثؼ ،فإف الدراسة
الحالية حاولت اإلجابة عف السؤاليف التالييف:
 ما مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو الالزـ توافرىا في مقرر مناىج البحث التربوي بقسـالمناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز؟
 ما درجة تمكف طالبات الدراسات العميا مف مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو بقسـ المناىجوطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز؟
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أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو الالزـ توافرىا في مقرر مناىج
البحث التربوي ( 366نفس) ،ومف ثـ التعرؼ عمى درجة تمكف طالبات الدراسات العميا بقسـ
المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز مف مفاىيـ البحث النوعي
ومنيجياتو.

أهمية الدراسة:
استمدت الدراسة الحالية أىميتيا في كونيا تقدـ قائمة بمفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو،
وتتيح المجاؿ أماـ بحوث مستقبمية أخرى مماثمة حوؿ تضميف مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو
في مقرر مناىج البحث التربوي لطالب وطالبات الدراسات العميا بالجامعات السعودية ،وتطوير
العمؿ األكاديمي والبحثي الذي ينبغي أف يساعد الطالب والطالبات ويمكنيـ مف اكتساب
الكفايات والميارات المعرفية والبحثية.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية -موضوعيا -عمى مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو ،التي يمزـ
توافرىا في مقرر مناىج البحث التربوي.
وأجريت الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 1441ىػ ،عمى طالبات
الدراسات العميا المنتظمات في (مرحمة الماجستير) بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير
سطاـ بف عبدالعزيز بمحافظة الخرج.

مصطمحات الدراسة:
 منهج البحث النوعي:يعرؼ دينزيف ولينكولف ) (Denzin and Lincoln, 1333البحث النوعي بأنو :نشاط
يقع الباحث فيو موقع المراقب ،ويتكوف مف مجموعة مف الممارسات التفسيرية والمادية التي
تجعؿ العالـ مرئيا ،عبر ممارسة سمسمة مف التمثيالت ،بما في ذلؾ المالحظات الميدانية،
والمقابالت ،والمحادثات والصور ،والتسجيالت والمذكرات ،وىذا يعني أف الباحثيف النوعييف
يدرسوف األشياء في صورتيا ونمطيا الطبيعي ،محاولة منيـ في فيـ الظواىر أو تفسيرىا وفؽ
داللة المعنى ومخالطة البشر.
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كما يعرؼ منيج البحث النوعي بأنو :المنيج المرتبط عادة بالنموذج البنائي
االجتماعي الذي يؤكد عمى الطبيعة المبنية اجتماعيا عمى الواقع ،فيو يتعمؽ بتسجيؿ
وتحميؿ ومحاولة الكشؼ عف المعنى األعمؽ لمسموؾ والخبرة البشرية وأىميتيما؛ بما في
ذلؾ المعتقدات والسموكيات ،والعواطؼ المتناقضة ،وييتـ الباحثوف بالحصوؿ عمى الفيـ
الجيد والمعقد لتجارب الناس ،وليس بالحصوؿ عمى المعمومات التي يمكف تعميميا عمى
مجموعة أخرى أكبر (صواف.)1314 ،
ويعرؼ الباحثاف مصطمح "تمكف طالبات الدراسات العميا مف مفاىيـ البحث النوعي
ومنيجياتو" إجرائيا بأنو :الدرجة التي تكتسبيا الطالبات المنتظمات في برنامج الماجستير بقسـ
المناىج وطرؽ التدريس ،والالتي اجتزف مقرر مناىج البحث التربوي ( 366نفس) ،في االختبار
المصمـ لقياس مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو الالزـ إتقانيا ،والتي تنسجـ مع طبيعة المرحمة.

منهجية الدراسة واجراءاتها:
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي بأسموبو المسحي ،ويقوـ ىذا المنيج -كما عرفو العساؼ
( -)1313عمى استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيـ ،وذلؾ بيدؼ وصؼ
الظاىرة المدروسة مف حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط .وتـ توظيؼ ىذا المنيج في الدراسة
نظ ار ألنيا استيدفت التعرؼ عمى درجة التمكف مف مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو لدى عينة
الدراسة ،وكاف ىو المنيج األنسب لتحقيؽ أىدافيا.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الدراسات العميا (مرحمة الماجستير) بقسـ
المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف
العاـ الجامعي 1441ىػ بمحافظة الخرج ،والبالغ عددىف ( )63طالبة ،ونظ ار لصغر مجتمع
الدراسة ،فقد كاف مف األنسب اختيار جميع أفراده ليشكؿ عينة الدراسة ،كما يوضح ذلؾ
الجدوؿ (.)1
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الجدول ( )1وصف عينة الدراسة
المتغير

الطالبات الممتحقات ببرنامج الماجستير

المجموع الكمي

األوؿ

الثاني

الثالث

الرابع

عدد الطالبات

3

63

3

3

63

النسبة المئوية

3

7133

73

73

7133

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عدد الطالبات المنتظمات في برنامج الماجستير بقسـ

المناىج وطرؽ التدريس بمغ ( )63طالبة ،يمثمف كامؿ الممتحقات بالبرنامج حتى نياية
الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 1441ىػ ،والالتي اجتزف مقرر مناىج البحث التربوي

( 366نفس).

أداة الدراسة واجراءات بنائها:
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعد الباحثاف قائمة بمفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو الالزـ توافرىا

في مقرر مناىج البحث التربوي ،ثـ أعد الباحثاف اختبا ار لقياس مستوى تمكف الطالبات مف

مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو.

بناء قائمة مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو الالزـ توافرىا في مقرر مناىج البحث

التربوي ( 366نفس):

تـ صياغة أىـ المفاىيـ األساسية المتعمقة بالبحث النوعي –في صورتيا األولية -بعد

مراجعة الكتب المختصة ،والدراسات والبحوث المنشورة في مجاؿ البحث النوعي ،والتي ينبغي

توافرىا في مقرر مناىج البحث التربوي ( 366نفس) .وعرضت القائمة عمى عدد مف المختصيف

في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس ،وفي مجاؿ البحث النوعي ومنيجياتو؛ لتحديد رأييـ العممي،

واألخذ بتوجيياتيـ وارشاداتيـ ،حياؿ مناسبتيا وصحتيا العممية ،وأىميتيا لمممتحقيف ببرنامج
الماجستير .وفي ضوء مرئياتيـ جاءت القائمة في العناصر الرئيسة اآلتية:

تعريؼ مفيوـ البحث النوعي.تحديد أىداؼ البحث النوعي في العموـ اإلنسانية واالجتماعية.-التفريؽ بيف مفيوـ البحث النوعي والبحث الكمي.
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د /سممان بن صاهود راقي العتيبي

درجة تمكن طالبات الدراسات العميا

د /نوف بنت عبدالعزيز عبداهلل المحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحديد الخصائص المميزة لمنيجية البحث النوعي.التمييز بيف أىـ أساليب ومناىج البحث النوعي (البحث األثنوجرافي ،دراسة الحالة ،تحميؿالمحتوى ،البحث اإلجرائي ،النظرية المجذرة).

توضيح أىـ أدوات جمع البيانات في ضوء منيجية البحث النوعي.تحديد أنواع األسئمة البحثية التي تتناسب مع منيجية البحث النوعي.تحديد خصائص العينة في ضوء منيجية البحث النوعي.تحديد أدوار الباحث في الدراسات النوعية.تحديد أىـ االعتبارات األخالقية في البحوث النوعية.تحديد محتوى الخطة البحثية في ضوء منيجية البحث النوعي.اختبار مستوى تمكف طالبات الدراسات العميا مف مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو:
قاـ الباحثاف ببناء االختبار الذي يقيس مستوى تمكف طالبات الدراسات العميا بقسـ

المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز مف مفاىيـ البحث النوعي
ومنيجياتو ،في ضوء القائمة التي وردت في الخطوة السابقة ،وتألؼ االختبار في صورتو األولية

مف اآلتي:

( )13فقرة موضوعية مف نمط االختيار مف متعدد.أربع فقرات مقالية مف النمط المحدد ،وتقيس نواحي منيجية في مجاؿ البحث النوعي.باإلضافة إلى أف االختبار تضمف تعميمات لمطالبات عف كيفية اإلجابة عمى فقراتو.
وتـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى عدد مف المختصيف في مجاؿ المناىج

وطرؽ التدريس ،والميتميف بمنيجيات البحث النوعي ،وتـ االستفادة مف توجيياتيـ وتصويباتيـ

العممية حياؿ مالءمة الفقرات وصحتيا العممية ،ومدى أىميتيا ومناسبتيا لقياس ما أعدت ألجمو،

وبعدىا تـ إعادة صوغ وتنقيح بعض الفقرات ،مع اقتراح المحكميف استبعاد األسئمة المقالية؛ ألنيا

تتطمب جيدا إضافيا قد يضعؼ مف ىدؼ االختبار وطبيعتو المسحية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبمغت فقرات االختبار بعد مراجعتيا وتصويبيا ( )16فقرة مف نمط االختيار مف متعدد،
حيث تـ توزيع فقرات االختبار عمى أغمب عناصر القائمة السابقة التي اشتممت عمى مفاىيـ
البحث النوعي ومنيجياتو ،والتي تالئـ مرحمة الماجستير في تخصص المناىج وطرؽ التدريس،
وخصص لكؿ فقرة درجة واحدة ،كما يوضح ذلؾ الجدوؿ (.)1
الجدول ( )0فقرات اختبار مستوى تمكن طالبات الدراسات العميا من مفاهيم البحث النوعي ومنهجياته
عدد

العنصر
تعريؼ مفيوـ البحث النوعي.

تحديد أىداؼ البحث النوعي في العموـ اإلنسانية
واالجتماعية.

التفريؽ بيف مفيوـ البحث النوعي والبحث الكمي.

تحديد الخصائص المميزة لمنيجية البحث النوعي.

التمييز بيف أىـ أساليب ومناىج البحث النوعي (البحث
األثنوجرافي ،دراسة الحالة ،تحميؿ المحتوى ،البحث
اإلجرائي ،النظرية المجذرة).

توضيح أىـ أدوات جمع البيانات في ضوء منيجية البحث
النوعي.

تحديد أنواع األسئمة البحثية التي تتناسب مع منيجية
البحث النوعي.

تحديد خصائص العينة في ضوء منيجية البحث النوعي.
تحديد أدوار الباحث في الدراسات النوعية.

تحديد أىـ االعتبارات األخالقية في البحوث النوعية.

تحديد محتوى الخطة البحثية في ضوء منيجية البحث
النوعي.

المجموع

النسبة

الدرجة

المجموع

الفقرات

المئوية

الجزئية

1

72.13

1

1

1

72.13

1

1

1

713.26

1

1

1

72.13

1

1

6

712.46

1

6

1

713.26

1

1

1

713.26

1

1

1

713.26

1

1

1

72.13

1

1

6

712.46

1

6

1

72.13

1

1

16

7133

11

16

وتـ حساب ثبات االختبار ،وكذلؾ حساب معامالت الصعوبة والتمييز بعد تطبيقو عمى

العينة االستطالعية ،وبمغ عدد أفرادىا ( )13طالبات بمرحمة الماجستير مف خارج المجتمع
األصمي ،حيث تراوحت معامالت الصعوبة ما بيف ( )753-763وىي قيـ مقبولة عمميا ،كما

بمغت قيمة معامؿ الثبات العاـ ( ،)735وىي قيمة موجبة تدؿ عمى تمتع االختبار بقدر متوسط

مف الثبات ،وأنو صالح لمتطبيؽ.
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درجة تمكن طالبات الدراسات العميا

د /سممان بن صاهود راقي العتيبي

د /نوف بنت عبدالعزيز عبداهلل المحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد التأكد مف صدؽ وثبات االختبار ،تـ االكتفاء بو لقياس درجة تمكف طالبات
الدراسات العميا ( بمرحمة الماجستير) مف مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو بقسـ المناىج
وطرؽ التدريس في جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز ،وبمغ مجموع الدرجات الكمي لالختبار
( )16درجة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :عرض ومناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤال األول:
نص السؤال األول عمى اآلتي :ما مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو الالزـ توافرىا في
مقرر مناىج البحث التربوي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف ببناء قائمة مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو والتي ينبغي
توافرىا وتناوليا بالدراسة واالستكشاؼ ضمف مقررات برنامج الماجستير في المناىج وطرؽ
التدريس بصورة عامة ،وفي مقرر مناىج البحث التربوي بصفة خاصة ،واشتممت ىذه القائمة
عمى ( )11عنص ار رئيسا -تـ إيضاحيا عند إيرادىا ضمف فقرة اإلجراءات .-ويرى الباحثاف
أىمية إلماـ الباحثيف بيا ،واستفادتيـ وتمكنيـ منيا خالؿ إعداد خططيـ البحثية ،أو اطالعيـ
وبحثيـ في مجاؿ منيجيات البحث التربوي وأساليبو.
ولمعرفة مدى توفر ىذه المفاىيـ لدى عينة الدراسة قبؿ إجراء االختبار ،قاـ الباحثاف
بتحميؿ محتوى توصيؼ مقرر مناىج البحث التربوي ( 366نفس) في برنامج الماجستير في قسـ
المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز ،والذي يدرس في المستوى األوؿ
مف البرنامج ،وال يوجد متطمب سابؽ لدراستو ،وعدد وحداتو المعتمدة ( )6وحدات .ويتناوؿ
المقرر البحث التربوي كوسيمة مف وسائؿ تحسيف العممية التعميمية؛ مف خالؿ تدريب الطالب
والطالبة عمى تطبيؽ خطوات البحث العممي ،وكيفية التعامؿ مع مصادر المعمومات المتنوعة،
وطرائؽ االقتباس والتوثيؽ ،وتدريبيـ عمى االستفادة مف بعض نماذج الدراسات السابقة بالتحميؿ
والنقد؛ لربط الجانب النظري بالعممي ،في حيف خمت مفردات المقرر مف أي مفيوـ أو عنصر
ينتمي لمنيجية البحث النوعي أو مفاىيمو.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا :عرض ومناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤال الثاني:
نص السؤاؿ الثاني عمى اآلتي :ما درجة تمكف طالبات الدراسات العميا مف مفاىيـ
البحث النوعي ومنيجياتو بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف بتطبيؽ االختبار عمى طالبات الماجستير في قسـ المناىج
وطرؽ التدريس ضمف البرنامج المقاـ في جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز ،وعددىف ()63
طالبة ،كما يوضح ذلؾ الجدوؿ (.)6

الجدول ( )3نتائج تطبيق اختبار مستوى تمكن طالبات الماجستير بقسم المناهج وطرق التدريس من مفاهيم
البحث النوعي ومنهجياته
المتغير
درجات االختبار الذي
تـ تطبيقو

حجـ العينة

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

التبايف

63

6.26

1.16

4.51

يتضح مف الجدوؿ ) (6أف متوسط أداء طالبات الماجستير في االختبار الذي تـ تطبيقو
عمييف قد بمغ ( )6.26مف أصؿ ( ،)16بانحراؼ معياري بمغ ( ،)1.16مما يعبر عف مستوى
أداء متوسط ،يظير الحاجة لمعناية واالىتماـ بتضميف مقررات البرنامج مفاىيـ ومنيجيات البحث
النوعي ،والتي تدعـ تطوير مستوى الطالبات معرفيا وبحثيا ،وتمكنيف مف فيـ أىداؼ البحث
النوعي ،وطرائؽ إعداد خطة البحث في مجاؿ البحث النوعي ،والتفريؽ في ذلؾ بيف اشتراطات
ومواصفات البحث الكمي والبحث النوعي؛ مف حيث اليدؼ واألنواع واألساليب.
ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة القتصار مقرر مناىج البحث التربوي ( 366نفس) في خطة
برنامج الماجستير في قسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز عمى
مناىج البحث الكمي فقط ،إضافة إلى أف البحوث والرسائؿ التي قدميا الباحثوف في القسـ ،أو
التي تـ تسجيميا كموضوعات جاري العمؿ عمييا تتبع كميا لمنيجية البحث الكمي .وتتفؽ
الدراسة الحالية بذلؾ مع ما توصمت لو دراسة رياف ( ،)1336ودراسة أحمد وموسى (،)1316
ودراسة الغفيري ( )1316بضرورة تعاىد وتبني المنيجية النوعية في الموضوعات التي
تتناسب معيا.
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درجة تمكن طالبات الدراسات العميا

د /سممان بن صاهود راقي العتيبي

د /نوف بنت عبدالعزيز عبداهلل المحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبصورة تفصيمية لمحتوى االختبار الذي تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة مف طالبات
الماجستير ،ومستوى أدائيف فيو ،فإف الجدوؿ التالي يوضح نص فقرات األسئمة الموضوعية،
وقيـ متوسطات األداء عف كؿ فقرة منو ،عمى النحو اآلتي:
الجدول ( )4نتائج فقرات اختبار مستوى تمكن طالبات الماجستير بقسم المناهج وطرق التدريس من مفاهيم البحث النوعي ومنهجياته
المتوسط
درجة
رقم
الترتيب
سؤال الفقرة
الحسابي
الفقرة
الفقرة

1

1

6

4

2

3

4

5

مف معايير الحكـ عمى جودة البحث النوعي:
أ -التركيز عمى المعنى.
ب -صياغة نتائج عميقة.
ج -تقديـ تحميؿ متماسؾ وذي معنى.
د -جميع ما سبؽ.
الميزة األساسية لمبحث النوعي عمى البحث الكمي ،تتمثؿ في:
أ -القدرة عمى التعمؽ في الظاىرة.
ب -القدرة عمى فيـ الظاىرة.
ج -القدرة عمى تحميؿ الظاىرة.
د -االستقصاء الموجو التتابعي.
أي الطرؽ التالية يستخدميا الباحث في جمع معمومات البحث النوعي؟
أ -المالحظة والمقابمة ودراسة الوثائؽ.
ب -المالحظة والمقابمة.
ج -المالحظة واالختبارات التحريرية.
د -المقابمة.
مف األىداؼ الرئيسة لمبحث النوعي:
أ -وصؼ حقائؽ متعددة.
ب -تأكيد الحقائؽ.
ج -التعميـ.
د -اكتشاؼ العالقات بيف المتغيرات.
جميع ما يمي مف أقساـ الخطة البحثية في ضوء منيجية البحث النوعي ،ما عدا:
أ -فرضيات البحث.
ب -الدراسات السابقة.
ج -التعريؼ بمشكمة البحث.
د -المشاركوف في البحث.
مف أىـ االعتبارات التي ينبغي مراعاتيا عند تحديد األسئمة البحثية التي تتناسب
مع منيجية البحث النوعي:
أ -التركيز عمى األسئمة المحددة.
ب -التركيز عمى األسئمة الثابتة التي ال تتغير في أثناء البحث.
ج -التركيز عمى األسئمة مفتوحة النياية.
د -عدـ تكرار السؤاؿ الذيف تتبيف صعوبتو.
مف البحوث التي يتـ فييا جمع أكبر عدد ممكف مف المعمومات عف مشكالت
التدريس ،الكتشاؼ األسباب والحموؿ ،وتحسيف الممارسات التعميمية:
أ -المنيجية الثقافية.
ب -البحث اإلجرائي.
ج -دراسات السرد.
د -الدراسات الظاىراتية.
لتحقيؽ المزيد مف الموثوقية في البحث النوعي فإنو يتطمب مف الباحث أف ييتـ بػ:
أ -االحتراـ المتبادؿ مع بعض الفئات إلثراء الميداف ودعـ التوجيات.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ( )4نتائج فقرات اختبار مستوى تمكن طالبات الماجستير بقسم المناهج وطرق التدريس من مفاهيم البحث النوعي ومنهجياته
المتوسط
درجة
رقم
الترتيب
سؤال الفقرة
الحسابي
الفقرة
الفقرة

6

13

11

11

16

14

12

13

ب -التركيز عمى األحكاـ القيمية واالنفعالية والشخصية.
ج -تجاىؿ القواعد التشريعية في إجراء البحوث لدراسة الواقع الفعمي كما ىو.
د -اإليماف بالنسبية ،فالظواىر ليست مطمقة.
تسعى منيجية " "..........إلى دراسة ثقافة أو جزء مف ثقافة مجتمع معيف في
موقعو الطبيعي ،وتقديـ وصؼ تفصيمي لتمؾ البيئة الثقافية ،بيدؼ تفسير تمؾ
الثقافة:
أ -النظرية المجذرة.
ب -دراسة الحالة.
ج -تحميؿ المحتوى.
د -األثنوجرافي.
أي الطرؽ التالية ال يستخدميا الباحث في جمع معمومات البحث النوعي؟
أ -االختبارات المقننة.
ب -دراسة الوثائؽ.
ج -المالحظة.
د -المقابمة.
األسئمة البحثية التي تتناسب مع منيجية البحث النوعي:
أ -األسئمة النظرية فقط.
ب -األسئمة المركزة عمى مجتمع محدد فقط.
ج -األسئمة النظرية والخاصة والمركزة عمى مجتمع محدد.
د -األسئمة النظرية والخاصة.
يقصد بمصطمح "السياؽ" في منيجية البحث النوعي:
أ -جوانب القصور في البحث.
ب -منيج البحث.
ج -مجتمع البحث وعينتو.
د -إجراءات البحث.
يتطمب التعامؿ أثناء منيجية البحث النوعي التعامؿ مع المشكمة وفقا لما يتطمبو
الموقؼ ،بشكؿ يتيح التغيير في األدوات وخطوات العمؿ ،وىذا يشير إلى خاصية:
أ -التركيز.
ب -العمؽ.
ج -المرونة.
د -التنوع.
يمكف التعبير عف مشكمة البحث النوعي بػػ:
أ -سؤاؿ رئيس.
ب -فرضيات صفرية.
ج -فرضيات بديمة.
د -جمؿ بحثية أو أسئمة.
مف الفروؽ األساسية بيف البحث النوعي والبحث الكمي ،ىو أف البحث النوعي:
أ -يأخذ مدة طويمة.
ب -يستخدـ أساليب إحصائية.
ج -يستخدـ عينات متباينة.
د -تعمـ نتائجو.
ضمف أدوار الباحث في منيجية البحث النوعي:
أ -يكوف الباحث قريبا مف مجتمع البحث.
ب -يجمع الباحث المعمومات بشكؿ غير مباشر.
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درجة تمكن طالبات الدراسات العميا

د /سممان بن صاهود راقي العتيبي

د /نوف بنت عبدالعزيز عبداهلل المحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ( )4نتائج فقرات اختبار مستوى تمكن طالبات الماجستير بقسم المناهج وطرق التدريس من مفاهيم البحث النوعي ومنهجياته
المتوسط
درجة
رقم
الترتيب
سؤال الفقرة
الحسابي
الفقرة
الفقرة

14

15

16

ج -يستعيف الباحث بمف يحمؿ المعمومات.
د -يكوف الباحث بعيدا عف مجتمع البحث.
مف معايير اختيار العينة في البحث النوعي:
أ -أف تكوف العينة عشوائية.
ب -أف تكوف العينة قصدية.
ج -أف تكوف العينة كبيرة.
د -أف تكوف العينة ممثمة لمجتمع البحث.
مف أساليب البحث النوعي والذي ييتـ بتفحص ودراسة المنتجات المتعمقة بظاىرة
ما ،وتشمؿ الوثائؽ والصور والمصنوعات اليدوية؛ والتي تفيد في فيـ الظاىرة،
ىو:
أ -دراسة الحالة.
ب -النظرية المجذرة.
ج -تحميؿ المحتوى.
د -األثنوجرافي.
يتميز البحث النوعي بأنو" :ييدؼ إلى وصؼ السياؽ كامال دوف تجزئتو أو عزؿ
المؤثرات الخارجية" وىذا يشير إلى خاصية:
أ -الطبيعية.
ب -اىتمامو بالمعنى.
ج -الكمية والعقيد.
د -اىتمامو بالكيؼ.
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ويوضح الجدوؿ السابؽ تبايف أداء طالبات الماجستير بقسـ المناىج وطرؽ التدريس في
االختبار المصمـ لقياس مستوى التمكف مف مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو ،حيث تراوحت قيـ
المتوسطات الحسابية بيف ( )3.63 -3.34لكؿ فقرة مف االختبار ،ويعزو الباحثاف ذلؾ إلى
عدـ استيداؼ مقررات برنامج الماجستير بشكؿ عاـ لمفاىيـ وأساليب البحث النوعي ،ويتطمب
ذلؾ زيادة وعي الطالبات الممتحقات بدراسة الماجستير بأىمية منيجيات البحث النوعي ،سواء
داخؿ الممارسات التدريسية في المقررات التخصصية ،أو بتعريؼ الطالبات بأىداؼ ومجاؿ
البحث النوعي وأساليبو؛ مف خالؿ الورش التدريبية والبرامج اإلثرائية التي قد يعقدىا القسـ في
حمقات النقاش العممية.
وبزيادة االىتماـ بذلؾ فإف الطالبات في البرنامج قد يسعوف إلى تطبيؽ ما تعمموه في
مقررات مناىج البحث التربوي عف أنواع الخطط البحثية ،والشروط الواجب توافرىا ،مع تبصيرىـ
بنواحي أصالة وجدة الموضوعات التي سيتقدموف بيا مستقبال ،وسيدعـ ذلؾ تعميميف وتدريبيف
عمى مستوى تنوع المنيجيات البحثية ومدارسيا ،والمواصفات والمعايير الالزمة لصحة اختيار
وتطبيؽ المنيج المالئـ لموضوع الدراسة البحثية وأىدافيا؛ بما يتوافؽ مع جودة البحث التربوي،
ومكونات البيئة التعميمية ومتغيراتيا ،وخصائص المشاركيف.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكف مف خالؿ ما سبؽ زيادة اإلسياـ البحثي في تناوؿ موضوعات تتناسب مع مجاؿ
عمؿ الطالب والطالبات الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا بالقسـ ،حيث إف أغمبيـ يعمموف في
الميداف التربوي والتعميمي ،ويمكف توجيييـ وارشادىـ إلى مشكالت بحثية ذات أولوية عالية،
تسيـ بنتائجيا في تحسيف وتجويد العمؿ التدريسي ،باالستناد إلى منيجيات نوعية مالئمة،
كالبحث اإلجرائي أو دراسة الحالة ،أو مختمطة تدمج بيف المنيج النوعي والكمي ،وتتنوع فييا
األدوات البحثية؛ بما يتناسب مع طبيعة الدراسة وأىدافيا .واف لـ يتحقؽ ذلؾ فإف دراسات
األقساـ التربوية وأبحاثيا ستركز في غالبيا عمى المنيج الكمي؛ وتكوف بذلؾ متفقة مع ما
توصمت لو الدراسات السابقة التي أكدت سيادة االتجاه الكمي عمى االتجاه النوعي ،وذلؾ يرجع
إلى تعود الباحثيف وتفضيميـ الستخداـ المنيج الكمي ،وتبنييـ لو في معظـ المنتجات البحثية.

توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة ،فإن الباحثين يتقدمان بعدد من التوصيات التالية:
تحديث وتطوير مقرر البحث التربوي في برنامج الماجستير بقسـ المناىج وطرؽ التدريسبالجامعة؛ وتضمينو أىـ مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو.
تدريب طالب وطالبات الدراسات العميا بقسـ المناىج وطرؽ التدريس عمى كيفية إعداد الخططالبحثية ،واختيار الموضوعات التي تتناسب مع طبيعة البحث النوعي ومنيجياتو.

مقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة ،فإن الباحثين يتقدمان بعدد من المقترحات كما يمي:
االحتياجات التدريبية لمطالب والطالبات الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا بقسـ المناىج وطرؽالتدريس ،في ضوء مفاىيـ البحث النوعي ومنيجياتو.
دراسة تحميمية لمستوى استخداـ البحث النوعي في البحوث والرسائؿ العممية بأقساـ المناىجوطرؽ التدريس بالجامعات السعودية.
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درجة تمكن طالبات الدراسات العميا

د /سممان بن صاهود راقي العتيبي

د /نوف بنت عبدالعزيز عبداهلل المحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

أبو عالـ ،رجاء .)1336( .مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية .ط  .3القاىرة :دارالنشر لمجامعات.
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عبد ،إيماف وأبوعواد ،فريػاؿ .)1311( .دراسة تحميمية لواقع البحث العممي في الوطف العربيوتوجيات التطوير فيو .مجمة اتحاد الجامعات العربية-األمانة العامة،
.112-166 ،)33(1
العبدالكريـ ،إيماف والشايع ،فيد .)1313( .أنموذج مقترح لمتقويـ مف أجؿ تعمـ العموـ لطالباتالمرحمة االبتدائية .المجمة الدولية التربوية المتخصصة-612 ،)11(2 ،
.661
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درجة تمكن طالبات الدراسات العميا

د /سممان بن صاهود راقي العتيبي

د /نوف بنت عبدالعزيز عبداهلل المحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبدالكريـ ،راشد .)1311( .البحث النوعي في التربية .الرياض :النشر العممي والمطابعبجامعة الممؾ سعود.
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الغفيري ،أحمد .)1316( .التوجيات البحثية في مجمة جامعة الممؾ خالد لمعموـ التربوية:دراسة تحميمية .مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية
واإلنسانية/جامعة بابؿ.132-146 ،)46(1 ،
الفقيو ،أحمد .)1314( .تصميـ البحث النوعي في المجاؿ التربوي مع التركيز عمى بحوثتعميـ المغة العربية .المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية-مركز رفاد
لمدراسات واألبحاث.634-624 ،)6(1 ،
القحطاني ،عمي .)1314( .معيار مقترح لتحكيـ البحوث النوعية في المناىج وطرؽ التدريس.دراسات العموـ التربوية-الجامعة األردنية.41-14 ،)4(44 ،
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