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  :الملخص
ي تخّصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة، بناًء  البحث الكیفي فتعرفھدفت الدِّراسة 

على نتائج تشخیص واقع البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة والكشف 
عن المعّوقات التي تحول دون تفعیل البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات 

ك من خالل تطبیق استبانة على أعضاء ذل) المسحي (المنھج الوصفياعتمدت الدراسة ، والسعودیة
وكان عضوًا، ) ١٠٨(ھیئة التدریس في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة وبلغ عددھم 

تخصص ) ماجستیر، دكتوراة(سیادة المناھج الكمّیة على الرسائل العلمیة  :أھم نتائج الدراسةمن 
 العلمیة، وقلة المناھج الكیفّیة في من الرسائل% ٩٥أصول التربیة بالجامعات السعودیة بنسبة 

في برنامج ) النوعي(ضعف إعداد طالب الدراسات العلیا في البحث الكیفي ، الرسائل العلمیة
ضعف نشر ، المقررات المقدم لطالب الدراسات العلیا تخصص أصول تربیة بالجامعات السعودیة

تفضیل ، یفي بالجامعات السعودیةندرة الخبراء المتخّصصین في البحث الك، ثقافة البحث الكیفي
 ضعف قناعة األستاذ الجامعي ،األستاذ الجامعي استخدام أنماط البحث الكمي ألنھ المتعارف علیھ

ضعف تدریب طالب الدراسات العلیا على البحث الكیفي في ، بجدوى البحث الكیفي التربوي
ة البحث الكیفي وطول وقت تخّوف طالب الدراسات العلیا من مشّق، الجانب النظري والتطبیقي

  .تنفیذه

Qualitative Research Obstacles in the Fundamentals of 
Education in the Saudi Universities 

Asmaa Ibrahim Abdullah Al-Mousa 
Ph.D. in Fundamentals of Education, Faculty of Education 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 
ABSTRACT 
The current study aimed at investigating the qualitative research in the 
Fundamentals of Education specialization in the Saudi universities via 
diagnosing the status-quo of the qualitative research utilization and finding 
out the obstacles that prevent the adoption of qualitative research in the 
Fundamentals of Education specialization in the Saudi universities. The 
study adopted the descriptive method (survey) via administering a 
questionnaire to the Fundamentals of Education specialization staff 
members (totaling 108). The results of the study revealed that the 
quantitative research gains prevalence more than the qualitative research in 
relation to the scientific theses (Masters, Ph.Ds) in the Fundamentals of 
Education specialization in the Saudi universities (95%). Furthermore, 
there were few studies adopted the qualitative research, the post graduate 
students showed sever weakness concerning the qualitative research due to 
the preparation courses offered to the postgraduate students specialized in 
the Fundamentals of Education in the Saudi universities. The weakness of 
the disseminating the qualitative research culture, the scarcity of experts 
specialized in qualitative research in Saudi universities and the usage of 
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quantitative research more than the qualitative one are of the main 
obstacles. Furthermore, the university staff members are less satisfied 
concerning the visibility of the qualitative research, the training weakness 
of postgraduate students on qualitative research in the theoretical and 
practical dimensions and the fear of the post-graduate students concerning 
the difficulty of the qualitative research and the length of implementation 
time. 

 :التمھید للدِّراسة
صلة تحظى التربیة في وقتنا الحاضر بأولویة كبیرة في مختلف الدول، حیث َتبذل جھوًدا متوا

فقد أصبحت . وتنفق أمواًلا باھظة من أجل تجوید التعلیم وتطویر مختلف مكونات المنظومة التربویة
. تلك الدول تنظر إلى التربیة على أنھا المحرك الرئیس للتطویر االجتماعي والثقافي واالقتصادي

ة بأسالیبھا وأدواتھا ولعّل التجدیدات التربویة التي تؤثر تأثیًرا بّناًء تعود إلى البحوث التربوی
 . الحدیثة، األمر الذي یتطّلب تنمیة مھارات الباحثین والمربین فیما یتعلق بالبحث العلمي

ویعّد البحث العلمي أحد األركان األساسیة في حیاة أّي أمة أو شعب، وھو الداعم الرئیس 
  .  الحیاة المختلفةلنھضة األمم والشعوب، وھو أساس قیام الحضارات وتحّقق الریادة في مجاالت

وقد شھد البحث العلمي في العقدین األخیرین، تطوًرا بارًزا، فقد تعددت وتنّوعت طرقھ 
بدرجة كبیرة؛ مما أتاح للباحثین مجاالت عدیدة یختارون منھا ما یناسب أھدافھم ھذا من جھة، ومن 

الكمّیة، والبحوث البحوث : جھة أخرى تنّوعت توجھاتھ والتي تحددت في توّجھین أساسیین ھما
  .الكیفّیة؛ فكال المنھجین یسعیان إلى الوصول إلى المعرفة العلمّیة

وفیما یتعلق بالبحوث الكمیة، ففي العشرینات من القرن الماضي سادت میدان البحث العلمي 
ي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، مناھج بحثیة تعتمد البیانات الكمیة المیدانیة والتحلیل اإلحصائ

وانصّب التنافس في كسب المنزلة العلمیة على درجة التعقید والتفصیل وطرق جمع . لھذه البیانات
تلك البیانات وكیفیة تحلیلھا، وحّققت تلك المناھج انتشاًرا واسًعا بصورة توحي بأّن من ال یلجأ إلى 

م، ٢٠٠٦العلواني، (ي ھذه األسالیب المعقدة ال یكون معدًّا إعداًدا جیًدا في أسالیب البحث العلم
، أما فیما یتعلق بالبحوث الكیفّیة، فالمالحظ منذ الربع األخیر من القرن العشرین، أن عدًدا )٨ص

  .من العلماء انتقدوا البحوث الكمّیة اإلحصائیة، وتناولوا فلسفتھا ومرجعیتھا وطرق تفسیر النتائج
 بدیًلا أكثر مالءمة للعلوم اإلنسانیة بوصفھا) الكیفّیة(وكذلك كثر الحدیث عن المناھج النوعیة 

، ومن ثم فقد ظھر توّجھ یرى قصور التوجھ الكمي في )٢م، ص٢٠٠٥البیالوي، (واالجتماعیة 
البحث التربوي، وأن من الواجب التركیز على الجانب النوعي من البیانات ولیس االقتصار على 

كما ظھرت دعوات ). ١٣م، ص٢٠٠٧أبوزینة وقندیلجي وعدس واإلبراھیم وعلیان، (كّمھا فقط 
للمزج بین البحوث الكمّیة والبحوث الكیفّیة لالستفادة من مّیزات كل منھما، وتبلورت تلك الّدعوات 

والتي شاع استخدامھا في العشرین  Mixed Researches فیما یعرف بطریقة البحوث المختلطة
  ).١٥م، ص ٢٠١٣عالم،  أبو(سنة الماضیة 

توّجھ في البحث التربوي في ھذا العصر یتحّول من البحث عن تعمیمات ویذكر ماكینل أن ال
واسعة ومبادئ مجّردة، كما في التوجھ الكمي، إلى االقتراب من الواقع التربوي والتعلیمي، ویتزاید 

  :اإلقبال على البحث النوعي في مجال التربیة لثالثة أسباب رئیسة
  .ھامحدودیة الرضا عن النتائج التي یرید تعمیم .١
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رغبة الممارسین للبحث التربوي في إسماع أصواتھم كي یشعروا بامتالكھم لألفكار الناتجة عن  .٢
  .تلك البحوث

. االعتقاد بأن المعلمین والتربویین بشكل عام یجب أن یبنوا معارفھم بأنفسھم .٣
(McNeil,2006,p16). 

 دراسة الظواھر وعلى ھذا األساس فإن دراسة الظواھر االجتماعیة واإلنسانیة تختلف عن
الطبیعیة والفیزیائیة، فھي تحتاج إلى طرق بحث مختلفة؛ یكون التركیز فیھا على فھم السلوك 
االجتماعي واإلنساني من منظور داخلي یرتبط بطریقة تعایش األفراد المشاركین مھنیًّا في مؤسسة 

اق الذي حدث فیھ معینة، ومن دوافع اجتماعیة محددة، حیث إن السلوك اإلنساني مرتبط بالسی
 ). ٧م، ص٢٠١٤الدھشان، (والواقع االجتماعي الذي یعایشھ 

ومن ثّم فإن البحث الكیفي أداة مالئمة ومفیدة لفھم العدید من القضایا والمشكالت التعلیمیة 
والتربویة داخل المدرسة، مثل العالقة بین الوضع االجتماعي والطبقي ونوع التعلیم وفرص التعلیم 

أنماط التفاعل االجتماعي داخل الفصل والمدرسة، ومظاھر العنف بین الطالب بعضھم المتاحة، و
البعض وبینھم وبین المعلمین وغیرھا الكثیر، یعّد مجاًلا خصًبا أمام المدخل الكیفي القادر على الفھم 

  )١٩، ص ٢٠٠٥بدران، . (والتعایش مع الظواھر داخل المؤسسة التعلیمیة
إن المعارضین لمنھج البحث الكیفي یرون أنھ یفتقر إلى الموضوعیة   ورغم تلك األھمیة، ف

باعتباره ال یحقق شروط مناھج العلوم الطبیعیة في البحث، المعتمدة على معاییر الصدق والثبات 
وأسالیب التحلیل الكّمي، ویؤكدون ضرورة أن یقف الباحث موقف الحیاد في تناولھ لدراسة 

لكّن المؤیدین للبحث الكیفي ). ٦٦- ٦٧م، ص ص٢٠٠٨القرني، (عیة الظواھر اإلنسانیة واالجتما
یعّدون نقاط الضعف في تصامیم البحث الكیفي ھي ذاتھا التي تؤدي إلى نتائج یصعب تحقیقھا من 
خالل تصامیم البحث الكمي، كما أن البحوث الكیفّیة عندما یتم إجراؤھا بشكل صحیح فھي 

  .)١٧٨م، ص٢٠١٦الحنو، (قة العلمیة والعمق موضوعیھ وغیر متحّیزة وتتمتع بالد
 Brantlinger, Jimenez, Klingner, Pugach andوفي ھذا الشأن، شدد 

Richardson ) على أن منھجیات البحث الكیفي ھي منھجیات علمیھ ألنھا تتمیز بما ) م٢٠٠٥
إنتاج المعرفة ) ب (التجریبیة؛ أي معرفھ مستمدة من الحواس والخبرة والمالحظة الدقیقة،) أ: (یأتي

مھارات وأدوات بحثیة محددة، حیث تستخدم أسالیب ) ج(بشأن التصورات، والسیاق، والفّنیات، 
إنتاج أدلة علمیة تتمتع بالصدق والثبات بشأن المحیط ) د(نوعیة معینة لجمع وتفسیر البیانات، 

ج؛ أي أن الدراسات الكیفّیة صیاغة متناسقة للنتائ) ه(االجتماعي والمادي لم یتم تحدیدھا مسبًقا، 
تؤسَّس للغرض من الدراسة والفائدة من النتائج واآلثار المترتبة علیھا خارج الحدود الفوریة 

  .للدراسات
وھناك توّجھ معاصر في معظم الجامعات األوروبیة واألمریكیة ذات التوجھ الكمي 

خصصات اإلنسانیة واالجتماعیة، اإلمبریقي، إلى االھتمام بالبحث الكیفي، وبتدریسھ في معظم الت
رائدة في البحث الكمي أخذت توجھ اھتمامھا بالبحث ) APA(فالجمعیة األمریكیة لعلم النفس 

). ٢م، ص٢٠١٢العبد الكریم،  (عن البحث الكیفي) م٢٠٠٣(الكیفي، وأصدرت كتاًبا في عام 
 في علم الدكتوراهباحثي ومجلس البحوث االجتماعیة في المملكة المتحدة الممول المالي لتدریب 

  ).م٢٠١٦الزھراني، (النفس، أضحى یشترط تدریبھم على البحوث النوعیة 
ویالحظ أّن البحوث الكیفّیة في التربیة نالت اھتماًما متزایًدا، فالمجلة الّدولیة للدراسات الكیفّیة 

، International Journal of Qualitative Studies in Education [IJQSE] في التربیة 
مثًلا ُتعنى بعرض نتائج األبحاث الكیفّیة التي تھدف إلى تعزیز فھم وتحسین العملیة التعلیمیة، وھي 
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عبارة عن مصدر غني بالبحث الكیفي في التربیة، یجمع النتائج من البحوث التربوّیة التي أجریت 
األبحاث في النھایة في مختلف المجاالت والتخصصات واألسالیب المنھجیة الكیفّیة، وتھدف ھذه 

  .لتحسین العملیة التعلیمیة أو السیاقات التي تحدث فیھا
وعلى الرغم من التحول الكبیر الذي طرأ خالل السنوات الماضیة على استخدام البحث 

إال أنھ ُیالَحظ . الكیفي في المجال التربوي بالمؤسسات األكادیمیة والجامعات في الدول المتقدمة
 سیطرة المدخل الكمي على المدخل الكیفي في البحث التربوي، وتغلب الصبغة على الصعید العربي

الكمیة اإلحصائیة على بحوث طالب الدراسات العلیا وأعضاء ھیئة التدریس في الجامعة العربیة، 
ولعل ذلك یعود إلى كون أغلبھم قد . بما في ذلك دراسات الممارسین في المیدان التربوي والتعلیمي

 في مجال البحث الكمي الذي اكتسب مع الوقت شرعیة علمّیة، مما قلل من اتجاھات تم تدریبھم
م؛ ٢٠٠٥م؛ بدران، ٢٠٠٥نجیب، (الباحثین التربویین إلى البحث عن خیارات منھجیة جدیدة 

  ).م٢٠١٢م؛ العبد الكریم، ٢٠٠٦زیتون، 
لیمي على  وانعكس االقتصار على استخدام البحوث الكمیة في المجال التربوي والتع

مخرجات البحوث الجامعّیة، فعلى الرغم من غزارة اإلنتاج البحثي، إال أن البحوث الكمیة لم تسھم 
، مما یدعو )٢م، ص٢٠٠٥البیالوي،(في تحسین الواقع التربوي أو في تطویر المستوى التعلیمي 

یة، والبحث إلى ضرورة توجیھ االھتمام باستخدام البحث الكیفي في البحوث والدراسات التربو
التربوي بحاجة إلى المدخل الكمي والكیفي مًعا؛ فكل ظاھرة إنسانیة أو عملّیة اجتماعیة وتربویة لھا 

  .أبعاد كمّیة وأبعاد كیفیة، شرط أن یدرك الباحث ویتدرب على كیفیة استخدام كل مدخل
 :مشكلة الدِّراسة

ربوي، بالمؤسسات األكادیمیة ھناك توّجھ عالمي نحو استخدام البحث الكیفي في المجال الت
في أشھر  % ٦٠- %٥٠إن نسبة البحوث الكیفّیة المنشورة ما بین . والجامعات في الدول المتقدمة

- ٢٠٠٦مما نشر في عام % ٣٠المجالت العلمیة الغربّیة، أما البحوث الكمّیة لم تتجاوز 
 ).Devetak, 2010.(م٢٠٠٨

 أن عدد األبحاث الكیفّیة التي تم نشرھا في )م٢٠٠٩ (.Mastropieri et alوھذا ما أّكده 
كانت ) ٢٠٠٦- ١٩٨٨(مجلة علمّیة مرموقة في التربیة الخاصة خالل تسعة عشر عاًما ) ١١(

بلغت ) ١٩٩٥(البحوث الكیفّیة قلیلة في الثمانینیات، واختلف ھذا التوجھ في التسعینیات، ففي عام 
  .بحًثا نوعیًّا) ٤٠(

: في زخًما على نحو متزاید في عدد من میادین العلم، مثلوتكتسب منھجیة البحث الكی
التمریض، وعلم النفس، واالقتصاد، والتاریخ، والتربیة، وعلى الرغم من أن البحث الكیفي بدأ في 
میادین علمیة محددة مثل علم االجتماع وعلم اإلنسان، وباستخدام طرق بحث قلیلة، إال أن البحث 

الحنو، (علمیًّا واسًعا یستفید منھ الكثیر من الباحثین عبر الحقول العلمیة الكیفي الیوم أصبح میداًنا 
  ).١٨١م، ص ٢٠١٦

وحیث أن البحوث الكیفیة في التربیة وعلم النفس وغیرھما من المجاالت االجتماعیة 
 بمرحلة سریعة من التغیر والتطور، فقد ظھر عدد من المجاالت الجدیدة – اآلن –والسلوكیة تمر 

 التي تخصصت في نشر البحوث الكیفیة؛ مما یعني أن ھناك توجھ عالمي نحو إنتاج والكتب
  )٢٨٠،ص٢٠٠٧أبو عالم،(البحوث الكیفیة 

 في العالم العربي  التوّجھ العالمي نحو البحوث الكیفّیة، یعیش البحث التربويّل ظوفي
ات البحث الكیفي دامخ تـزال استومامل أنشطة البحث التربوي،  مجسیطرة المنھج الكمي على

  .العلمیة والتربویةھ یتھمأن مم جتماعیة، على الرغالعیفة في البحوث التربویة واھ ضوتطبیقات
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بحًثا منشوًرا في عشر ) ٣٤٨(، حیث قام الباحث بتحلیل )م٢٠١٦(وتشیر نتائج دراسة الحنو 
ئج ، وكشفت نتا)م٢٠١٤ - ٢٠٠٥(مجالت عربیة علمیة محكمة خالل فترة عشر سنوات من 

، في %)٠٫٨٦(بلغت دراسات فقط، وبنسبة ) ٣(الدراسة أنھ تم استخدام منھجیة البحث الكیفّیة في 
وكشفت ). ١٧٩ص%) (٩٢٫٥٢(دراسة بنسبة ) ٣٢٢(حین استخدمت منھجیة البحث الكمي في 

بلغت نسبة األبحاث النوعیة المنشورة في مجلة العلوم اإلنسانیة ) ه١٤٣٨(نتائج دراسة النفیسة 
  ).١١٢(م ٢٠١٧- م٢٠٠٨من عام %) ٣٫٧(صادرة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ال

عن وجود أزمة منھجّیة في اإلنتاج العلمي في رسائل ) م٢٠٠٥(كما كشفت دراسة البخیت 
- ١٩٨٠( في علم النفس، التي أجریت في الجامعات السودانیة في الفترة والدكتوراهالماجستیر 

 وغیاب شبھ - المنھج الكمي- سیادة نوع معین من أنواع مناھج البحث العلمي ، تتمثل في)م٢٠٠٥
 وقد أوصت دراسة ).٥٤ص(تام للمنھج الكیفي الذي أصبح شائع االستخدام في الدراسات عموًما 

بضرورة تحقیق توازن بین الُبعدین الكّمي والكیفي للبحث التربوي في رسائل ) ١٤٣٣(السبیعي 
 فكریًّا والدكتوراه في أصول التربیة، والعمل على إعداد طلبة الماجستیر اهوالدكتورالماجستیر 

  ).٨٣ص (ونظریًّا وتدریبھم على مناھج البحث الكیفي 
والجدیر بالذكر أن الجامعات العربیة ال تزال بعیدة عن تطبیقات البحوث الكیفّیة رغم ثبات نجاح 

علیمي بشكل عام وبحوث أصول التربیة على نتائجھا وفاعلیتھا في تطویر المجال التربوي والت
وجھ الخصوص،كما أن المالحظ في البحوث العلمیة بالمملكة العربیة السعودیة غلبة الطابع الكمي 

  .وندرة البحوث الكیفّیة
ستیر         ائل الماج ى رس تطالعیة عل ة اس ام بدراس الل القی ن خ ة م ّین للباحث ال تب بیل المث ى س  فعل

د      ي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  أصول تربیة ف والدكتوراه ك فھ ة المل ي مكتب الموجودة ف
دد رسائل الماجستیر    ١) ه١٤٣٦ -١٤٣٢(الوطنیة من عام     دكتوراه ، وقد بلغ ع رسالة،  ) ١٠٥ (وال

دارھا        ى         %) ٥٠(أخذت الباحثة عینة عشوائیة مق ب عل ھ یغل ى أن لت إل ة، وتوّص ن الرسائل العلمی م
 استخدام مناھج البحث الكمي، وفي مقدمتھا المنھج الوصفي المسحي،       توراهوالدكرسائل الماجستیر   

سؤال مجموعة         ة ب ذلك قامت الباحث ثم الوثائقي، واعتمدت على االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وك
ي     د  . د. أ،صالح الدوسي  . د.صالح العساف، أ  . د.أ(من أساتذة الجامعات المھتمین بالبحث الكیف راش

درة     )عبد الكریم  سعودیة، ون  الذین أكدوا سیطرة البحث الكمي على البحوث التربویة في الجامعات ال
  . الدراسات الكیفّیة

باإلضافة لما سبق فإن أقرب التخصصات التربویة للبحث الكیفي ھي أبحاث أصول التربیة، 
الستنباط الذي فھي من بین األقسام التربویة األخرى التي تعتني في أطروحاتھا بالنقد والتحلیل وا

یسلك طریًقا آخر بعیًدا عن المدخل الكمي، وأول من دعا إلى استخدام البحث الكیفي في العالم 
البحث العلمي ودراسة "حامد عمار في كتابھ . د.أ: العربي ھم علماء أصول التربیة، أمثال

ضاء ھیئة محمد عیسى فھمي جامعة أم القرى في بحثھ، إعداد أع. ، ود)م١٩٥٩(عام " المجتمع
  ).ه١٤٠٣(التدریس في الخارج ومشكالت المعرفة والتعلیم في الغرب عام 

حول أبعاد أزمة التنظیر في البحوث التربویة األمبریقیة ) م٢٠٠٤( وقد كشفت دراسة بغاغو 
في أصول التربیة، عن وجود قصور واضح في أنماط التنظیر في البحوث التربویة األمبریقیة في 

                                                             

العام الذي تم فیھ تقسیم قسم التربیة إلى قسم أصول التربیة، قسم اإلدارة والتخطیط، قسم المناھج وطرق  1

  .التدریس
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خاصة بین طالب الماجستیر والدكتوراة، ووجود العدید من العوامل التي تحول أصول التربیة و
دون فاعلیة التنظیر في بحوث أصول التربیة، وأوصت الدراسة بضرورة االلتزام بمعاییر وآلیات 

  ).٣٦٨ص(بحثیة معینة لتحسین الدراسات األمبریقیة في أصول التربیة 
ر وضعف واضح في تفعیل البحث الكیفي على وأمام ھذه المعطیات التي تؤكد وجود قصو

للكشف الرغم من أھمیتھ ومناسبتھ لمجال أصول التربیة واالھتمام العالمي بھ، تأتي ھذه الدراسة 
البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات عن ھذه القصور من حیث تحدید معوقات 

  .السعودیة
 :الدِّراسةأسئلة 
ارة الجامعة للبحث الكیفي في تخصص أصول التربیة من وجھة ما المعوقات المرتبطة بإد .١

  نظر أعضاء ھیئة التدریس؟
ما المعوقات المرتبطة باألستاذ الجامعي للبحث الكیفي في تخصص أصول التربیة من  .٢

  وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس؟
یة ما المعوقات المرتبطة بطالب الدراسات العلیا للبحث الكیفي في تخصص أصول الترب .٣

  من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس؟
 :أھداف الدِّراسة

تعرف المعوقات المرتبطة بإدارة الجامعة للبحث الكیفي في تخصص أصول التربیة من  .١
  وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس؟

الكشف عن المعوقات المرتبطة باألستاذ الجامعي للبحث الكیفي في تخصص أصول  .٢
   التدریس؟التربیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة

تحدید المعوقات المرتبطة بطالب الدراسات العلیا للبحث الكیفي في تخصص أصول  .٣
  التربیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس؟

 :أھمیة الدِّراسة
 :األھمیة النظرّیة

یتوّقع أن تسھم الدراسة الحالیة في اإلضافة لألدبیات التربویة العربیة التي تتعلق بالبحث  .١
  .الكیفي

تعالج المعرفة التربویة، في تخصص على درجة كبیرة من األھمیة بین العلوم التربویة أنھا  .٢
 ویعّد األساس لكل العلوم التربویة، وتستند إلیھ العملیة - وھو تخصص أصول التربیة-

 .  التربوّیة، وتنشق منھا مبادئھا ومقوماتھا وغایاتھا
 .تربیة في الجامعات السعودیةإضافة علمیة عن واقع البحث الكیفي في تخصص أصول ال .٣
 .االرتقاء بمستوى البحث العلمي في تخصص أصول التربیة .٤

 :األھمیة التطبیقّیة
 بوصلة وتوجیھت في البحث الكیفي ارتفید الدراسة الحالیة الجامعات في تصمیم المقر .١

  . البحث
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الماجستیر من المأمول أن تساعد ھذه الدراسة الحالیة في مساعدة أساتذة الجامعات وطالب  .٢
 . على اكتشاف خیارات بحثیة ومنھجیة جدیدةوالدكتوراه

تعرف معوقات ستفید الدراسة الحالیة األكادیمیین والمھتمین بالبحث العلمي، من خالل  .٣
 .البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة

 :حدود الدِّراسة
  .معات السعودیةتربیة في الجا البحث الكیفي في تخصص أصول المعوقات :الحدود الموضوعیة

  . ھـ١٤٣٩-١٤٣٨ العام الجامعي :الحدود الزمانیة
جامعة (، وھي الجامعات السعودیة الحكومیة التي لدیھا تخصص أصول التربیة: الحدود المكانیة

 ).اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، جامعة الملك سعود، جامعة طیبة، جامعة القصیم
 :مصطلحات الدِّراسة

 :البحث الكیفي .١
 ذلك النوع من البحث الذي یقدم فیھ الباحث عادة فھًما متعّمًقا وتفسیًرا شامًلا لمجال البحث ھو

الموضوعي، وال یشترط أن یعمد الباحث، في البحث النوعي، إلى تفسیر البیانات والنتائج التي 
طبیعیة، یتوصل إلیھا بالطرق الرقمیة واإلحصائیة، بل یتم ذلك عن طریق استخدام مفردات اللغة ال

  ).١٢٥م، ص٢٠١٤الجراح، (واألسلوب السردي والجمل اإلیضاحیة 
أي غیر (كما یعّرف البحث الكیفي بأنھ جمع، وتحلیل، وتفسیر بیانات شاملة وصفیة وبصریة 

  ). ٤٣م، ص٢٠١٢عالم، (للتوصل إلى استبصارات في ظاھرة معینة موضع اھتمام ) عددیة
ا     ة إجرائی ي           كل بحث     : وتعّرفھ الباحث سانیة  ف ة اإلن م الظاھرة االجتماعی ى استكشاف وفھ دف إل یھ

  .سیاقھا الطبیعي غیر المتكّلف، دون االعتماد على اإلجراءات اإلحصائیة أو العددیة
  :أصول التربیة .٢

األسس والقواعد والمبادئ والنظریات والمسّلمات واالفتراضات والحقائق التي یقوم علیھا أي 
والمنابع التي تنبثق منھا األفكار والنظریات والممارسات التربویة نظام تربوي، أو ھي الجذر 

  ).١٤، ص٢٠٠٨عامر، (
قسم من أقسام كلیة التربیة؛ ُیعنى قسم أصول التربیة بالدراسات العلیا، : وتعّرفھ الباحثة إجرائیا

في إكساب وال یقدم برنامجًا تخصصیًا على مستوى البكالوریس، إنما یعمل مساند لألقسام األخرى 
  . الطالب مھنة التعلیم وأصولھا

  :الدراسات السابقة
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على ماھیة األبحاث النوعیة، ): م٢٠١١(دراسة سعد 

وتحدید أھمیة فھم الفرضیات النظریة عند كتابة البحوث العلمیة، وتحدید المقصود من معاییر 
 أھمیةفیة تطبیق معاییر المصداقیة في البحوث ومدى المصداقیة وأنواع تلك المعاییر، وتوضیح كی

وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج، ، واعتمت الدراسة المنھج الوصفي الوثائقي. تطبیقھا
ھناك عالقة طردیة بیت تطبیق معاییر المصداقیة في البحوث العلمیة وجودة البحوث  :ومنھا

یة التي تتبع المنھج النوعي تعزز من اتباع ھذا النوع من كتابة المزید من البحوث العلم، العلمیة
  .البحوث لدى الباحثین والقارئین
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ھدفت الدراسة إلى تحدید معاییر الثقة التي یمكن توظیفھا بین ): م٢٠١٤ (Anneyدراسة 
المعاییر النوعیة والمعاییر الكمیة الالزمة لضمان صدق االستفسار النوعي، وتحدید المقصود من 

واستخدمت الدراسة . یتمیز المنھج النوعي عن المنھج الكمي ھج النوعي والكمي، وتحدید أھم ماالمن
المنھج التجریبي، وتكون مجتمع الدراسة من أطروحات طالب الماجستیر في جامعة دار السالم 

 من أطروحات الطالب طبق المنھج أطروحة) ٣٢٣(والجامعة المفتوحة في تنزانیا، وعینة الدراسة 
  :توصلت الدراسة لعدد من النتائج، منھا، لنوعي، وأجري علیھا فحص معاییر الثقةا

معظم الطالب استخدموا معاییر الموثوقیة الكمیة بدًال من معاییر الموثوقیة النوعیة، ونتج 
طالبًا من ) ٣٢٣(ییر الموثوقیة النوعیة الصحیحة من أصل اطالبًا طبق مع) ٢١(٢١عن ذلك أن 

  .رطالب الماجستی
ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف إلى مدى استخدام منھجیة ): م٢٠١٦(دراسة الحنو 

البحث النوعي في میدان التربیة الخاصة، وذلك من خالل استخدام المنھج الوصفي لتحلیل البحوث 
 إلى ٢٠٠٥من (المنشورة في عشر مجاالت عربیة علمیة محكمة خالل فترة عشر سنوات 

الدراسة إلى معرفة مدى توفر مؤشرات الجودة في األبحاث النوعیة التي تم ، كما سعت )م٢٠١٢
بحًثا، وتم تحلیلھا باستخدام ) ٣٤٨(بلغ عدد أبحاث التربیة الخاصة التي تم تحلیلھا . العثور علیھا

استمارة تحلیل صّممت لتصنیف البحوث إلى بحوث نوعیة، وكمیة، ونظریة، ومختلطة، وكشفت 
دراسات فقط، وبنسبة بلغت ) ٣(نھ تم استخدام منھجیة البحث النوعي في نتائج الدراسة أ

؛ %)٩٢٫٥٢(دراسة بنسبة بلغت ) ٣٢٢(، في حین استخدمت منھجیة البحث الكمي في %)٠٫٨٦(
ومنھجیة البحث %) ٥٫٤٧(بحًثا وبنسبة ) ٢٠(بقیة الدراسات كانت بحوًثا نظریة، حیث بلغ عددھا 

ینت نتائج الدراسة بوضوح أن البحوث النوعیة نادًرا ما تستخدم من وب%). ٠٫٨٦(المختلط بنسبة 
قبل الباحثین العرب في التربیة الخاصة، وھذا قد یكون داللة على وجود صعوبة في تقّبل طریقة 
البحث النوعي في إجراء البحوث والحصول على المعرفة بالرغم من مناسبتھ لدراسة قضایا 

  .ومواضیع التربیة الخاصة
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن معیقات استخدام منھجیات ): ب/م٢٠١٦(سة الحنو درا

البحث النوعي من وجھة أعضاء ھیئة التدریس في أقسام التربیة الخاصة في الجامعات السعودیة، 
وكیف تشكلت معیقات استخدام البحث النوعي في میدان التربیة الخاصة في الوطن العربي؟ ما آلیة 

 المنھج المختلط ؛ حیث جمع الباحث بین المنھج الوصفي المسحي م الباحث واستخدعملھا؟
والنظریة المجذرة، وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس في أقسام التربیة الخاصة في 

تعود الباحث في التربیة : وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج، ومنھا، الجامعات السعودیة
تفضیل ھیئات تحریر المجالت العلمیة العربیة لمنھجیات ، راء البحوث الكمیةالخاصة على إج

  .    الدراسات العلیامقرراتضعف التركیز على منھجیات البحث النوعي في ، البحث الكمي
ھدفت الدراسة إلى التعرف ): م٢٠١٧(Takagi and Tojo  دراسة تاكاجي وتوجو 

لة استخدام المنھج النوعي في المقاالت التي تم نشرھا، بالمنھج النوعي، وتحدید مدى صعوبة وسھو
. وتوضیح وتصنیف أنواع البحث النوعي الذي یتبعھ المختصون في تدریس اللغة والتعلیم

وكان مجتمع الدراسة من . واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي بأسلوب تحلیل المحتوى والوثائقي
ث، وعینة الدراسة جمیع المقاالت النوعیة البالغ عدده ت الثالاالمقاًال صادرًا من تلك المج) ٧٨١(
 أن دراسة الحالة ھي المنھج األكثر  :توصلت الدراسة لعدد من النتائج، منھا، ومقاًال) ٢٢٦(

وجود اتجاه مخصص الستخدام مناھج وأسالیب معینة ، استخدامًا في كتابة المقاالت في الیابان
  .البحوث األخرى من غیره من أكثرخاصة للبحث النوعي 
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٣٠٢

 :التعلیق على الدراسات السابقة
مما سبق، یتبین أن ھناك قلة في الدراسات العربیة التي ناقشت البحث الكیفي، وكذلك 
األبحاث والدراسات التربویة التي استخدمت مناھج البحث الكیفي وأدواتھ في جمع البیانات وطرقھ 

 الدراسة الوحیدة التي تناقش - على حد علم الباحثة–ة في تحلیل المعلومات، لذا تعّد الدراسة الحالی
، سعودیة في ضوء الخبرات العالمیةتفعیل البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات ال

على حد علم –، حیث تعّد ھذه الدراسة  مكانیًاالدراسات السابقةعن الدراسة الحالیة وتختلف 
فعیل البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات  الدراسة الوحیدة التي تناقش ت-الباحثة

إجراءات الدراسة الحالیة تختلف عن الدراسات ، كما أن لسعودیة في ضوء الخبرات العالمیةا
السابقة، حیث تسعى الدراسة الحالیة عبر مجموعة من الخطوات إلى بناء تصور مقترح لتفعیل 

وتحلیل الخبرات العالمیة في ھذا الشأن، وھذا لم تقم بھ البحث الكیفي یعتمد على الدراسة المیدانیة 
 .الدراسات السابقة

  .أوجھ استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة
ساعدت الباحثة في تحدید نقطة البدء مما انتھى إلیھ اآلخرون، وذلك للحد من تكرار دراسة  .١

  .موضوعات سبق دراستھا
ابقة في اختیار األدوات ومناھج البحث المناسبة لھدف االستفادة من تجارب الدراسات الس .٢

 .الدراسة
االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظري، ومعرفة األسالیب اإلحصائیة  .٣

 .المناسبة لموضوع الدراسة
استفادت الباحثة من النتائج والتوصیات والمراجع التي تضمنتھا الدراسات السابقة ذات الصلة  .٤

 . الدراسةبموضوع
 .ضمان عدم تكرار الموضوع واختالفھ عن الدراسات السابقة .٥
اتفقت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة التي استھدفت رصد اتجاھات اإلنتاج  .٦

 .األكادیمي، أي رسائل الجامعیة لطالب الدراسات العلیا
 .ة تناول ھذا الموضوعاستفادت الباحثة من جھود الباحثین السابقین في تعزیز ثقتھا بأھمی .٧
استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة من الجزء النظري وبعض إجراءات التطبیق  .٨

 .المیداني
 .مساعدة الباحثة في مناقشة وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة .٩
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  :اإلطار النظري
 :البحث الكیفي: المحور األول

 :مفھوم البحث الكیفي
منھجیة بحث في العلوم االجتماعیة، ترّكز على " Qualitative Research"البحث الكیفي 

وصف الظواھر والفھم األعمق لھا، وینطلق من فلسفة بأن الحقیقة لیست واحدة وأنھا متعددة 
ومتغیرة وتتشكل وتبنى تبًعا لفھم مجموعة من الناس أو األفراد، یختلف عن البحث الكمي 

"Quantitative Research "ركز عادًة على التجریب والكشف عن السبب أو النتیجة الذي ی
فالسؤال المطروح في البحث الكیفي سؤال مفتوح النھایة، ویھتم . باالعتماد على المعطیات العددیة

  ).م٢٠١٢العبد الكریم، (بالعملیة والمعنى أكثر من اھتمامھ بالسبب والنتیجة 
  :ومن تعریفات البحث الكیفي ما یأتي

البحث النوعي بأنھ ھو الذي ال تقّنن فیھ مشكلة البحث تقنیًنا ضیًقا ) م٢٠١٧ (یعرف العساف
ابتداء، وإنما یصل البحث إلى ذلك بعد معایشتھ الفعلیة للظاھرة المدروسة، وجمعھ للمعلومات، 

  ).١٤١ص (وتحلیلھا وتفسیرھا 
یھا للحصول البحث الكیفي أنھ أحد أنواع البحوث التي یلجأ إل) م٢٠١٤(ویعّرف الجراح 

یقدم فیھ الباحث عادة فھًما متعّمًقا وتفسیًرا . على فھم متعّمق ووصف شمولي للظاھرة اإلنسانیة
وال یشترط أن یعمد الباحث، في البحث الكیفي، إلى تفسیر . شامًلا لمجال البحث الموضوعي

 عن طریق استخدام البیانات والنتائج التي یتوّصل إلیھا بالطرق الرقمیة واإلحصائیة، بل یتم ذلك
  ).١٢٥ص(مفردات اللغة الطبیعیة، واألسلوب السردي والجمل اإلیضاحیة 

أن البحث الكیفي نوع من البحوث العلمیة، التي تفترض وجود ) م٢٠١٢(ویذكر قندیلجي 
حقائق وظواھر اجتماعیة یتم بناؤھا من خالل وجھات نظر األفراد والجماعات والمشاركة في 

  ).٤٢ص(البحث 
فیشیر إلى أن البحث الكیفي منھجیة بحث عامة في العلوم ) م٢٠١٢( العبد الكریم أما

االجتماعیة، تركز على وصف الظواھر والسعي لتحقیق فھم أعمق لھا، من خالل المنحى 
  ).٣٠ص(االستقرائي التفسیري للمعلومات التي تجمع في السیاق الطبیعي للظاھرة 

 : مسّمیات البحث الكیفي
الكیفي العدید من المسمیات منذ أن ظھر على ساحة مناھج البحث العلمي، یعّبر أخذ البحث 

عن فلسفة جدیدة تستخدم أسالیب وأدوات مغایرة لم تكن مستخدمة أو مقبولة من قبل ذلك، ویذكر 
م، ٢٠٠٩قندیلجي والسامرائي، (، )٣٣م،ص٢٠١١شعیرة، غباري وأبوشندي وأبو.(كٌل من 

  ).٢٨٣-٢٦٨م، ص ٢٠٠٩عبد الحمید، (، )٥٩ص
  : ویمكن أن نرصد ھذه المسمیات كما یأتي

  : Qualitative Researchالبحث النوعي
وھو األكثر تداوًلا ویسمى بالنوعي، ألنھ یھتم بوصف الواقع المعاش كما ھو تماًما واستنتاج 

  .الدالالت والبراھین من أحداث مشاھدة في أماكنھا
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  :Interpretive Researchالبحث التفسیري 
ألن البحث الكیفي ال یكتفي بالوصف فقط بل یتعدى ذلك للتحلیل والتفسیر، وإعطاء معنى 
للبیانات من خالل ربطھا ببعضھا والنظر لھا من زوایا مختلفة واكتشاف العالقات بینھا یسمى 

  . بالبحث التفسیري
  :Ethnographic Researchالبحث اإلثنوجرافي 

ي بالب        سّمى البحث الكیف م          وقد ی ي مجال دراسات عل داني؛ خاصة ف وجرافي أو المی حث اإلثن
  .اإلنسان، والعمل المیداني

یعرف البحث الكیفي باسم البحث المحوري؛ ألن  :Thematic Researchالبحث المحوري 
البحث الكیفي یتناول الظاھرة الرئیسة التي تعّبر عن مشكلة الدراسة ثم یستخدم أدواتھ لیقوم بتحلیلھا 

عن العالقات بین المتغیرات المختلفة التي تضمھا الظاھرة موضوع الدراسة، وذلك دون والكشف 
أن یغفل الظواھر األخرى المرتبطة بھا، حیث یقوم البحث الكیفي بدراسة تلك الظاھرة ومدى 

  .تأّثرھا في الظواھر األخرى
اقي؛ حیث یعرف البحث الكیفي باسم البحث السی :Contextual Researchالبحث السیاقي 

تتناول البحوث الكیفّیة الظاھرة أو المشكلة المراد دراستھا في سیاق معین تتضح فیھ البیئة 
والتفاعالت ومؤشرات خارجیة وخلفیة ثقافیة وعلمیة والمجتمعیة، لھا خصائصھا في النظام الذي 

  .تدرس فیھ المشكلة، وكذلك أنظمة المجتمع األخرى
- یعّد تحّكم اإلحصاء في البحوث الكیفّیة شبھ غائب  :Naturalistic Researchالبحث الطبیعي 

 محصوًرا، ویتم تناول الظاھرة أو المشكلة التي یراد دراستھا كما ھي في الواقع - أو بمعني أدق
  .وكما تحدث في الطبیعة، وذلك دون تفاعالت اصطناعیة ودون تمییز متغیرات عن أخرى

تحلیل الظاھرة ودراستھا یعتمدان في الغالب على  :constructive Research البحث البنائي 
االنتقال من نقطة إلى أخرى، ومع تجمیع نتائج النقاط المختلفة، یتم التوّصل إلى نتائج أعم تتم 

  .مقارنتھا بالدراسة الكلیة للظاھرة في إطارھا الفلسفي، حتى یتم الحصول على نتائج مضبوطة
  : أخرى منھاتسمیات) ١٥٧م، ص٢٠١٧(وُیضیف العساف 

كیفي، ھناك تداخًال مع البحث الوثائقي والتاریخي من  :Qualitative Researchالبحث الكیفي
والتداخل بینھما أدى تسمیتھ النوعي ب الكیفي في بعض األدبیات، كذلك . حیث التحلیل الكیفي

     "Quantitative".إلى كیفي لتقابل ترجمة كلمة" Qualitative"ترجمة كلمة 
حقلي، وھذه تسمیة ناقصة؛ ألنھ من أنماط الوصفي الكمي  Faild Research:  الحقليالبحث

یتطلب المعایشة، وكذلك یعتمد على المالحظة أداة رئیسة في البحث، ولكنھ مبني على تقنین لمشكلة 
  .البحث، وھذا یخالف طبیعة البحث النوعي

نستنتج أن ھناك أنواًعا متعددة من خالل العرض السابق للمسّمیات الكثیرة للبحث الكیفي، 
  .تدخل تحت البحث الكیفي، وھذا ناتج عن تنّوع أھداف البحث الكیفي

 :خصائص البحث الكیفي
إن البحث الكیفي یتمیز بعدد من الخصائص تجعلھ ممّیًزا في ذاتھ وفي نفس الوقت تمیزه عن 

ین وھم قندیلجي البحث الكمي، وھذه الخصائص والمعاییر وردت عند مجموعة من الباحث
والعبد ) ٥٨م، ص٢٠١١(عالم أبو و) ٤٤م، ص٢٠١١(وقندیلجي ) ٦٠م، ص٢٠٠٩(والسامرائي 

  ).١٢٦م، ص ٢٠١٤(والجراح ) ٦٢م، ص٢٠١٢(الكریم 
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  :ویمكن تلخیصھا فیما یأتي
البحث الكیفي یستكشف الظواھر االجتماعیة في أوضاعھا وسیاقاتھا الطبیعیة، ویستخدم  .١

 الوضع الطبیعي، فالطبیعیة سمات أساسیة في البحث الكیفي یؤكد علیھا معلوماتھ مباشرة من
  .البحث النوعي ینطوي ویركز بشكل أساسي على العمل المیداني. كثیر من أنصاره

  .یؤكد البحث الكیفي على اإلجراءات أكثر من تأكیده وتركیزه على المخرجات والنتائج .٢
 .اس كعملیة مكملة معمقة لھالبحث الكیفي یرّكز على التفكیر ویأتي القی .٣
یھتم الباحث الكیفي بالدرجة األساسیة بالمعاني المتعلقة بكیفیة جعل معنى لحیاة الناس  .٤

فمحور البحث الكیفي فھم المعاني التي یبنیھا األفراد لیشاركوا في حیاتھم . وتجاربھم
، مثل العالقة بین فال یسعى البحث الكیفي لتكوین معنى جزئي أو منتزع من سیاقھ. االجتماعیة

  .  متغیرین، أو أثر متغیر على آخر، بل یھدف لتكوین معاٍن أشمل وأعمق عن موضوع البحث
الباحث في البحث الكیفي األداة الرئیسة لجمع البیانات وتحلیلھا، ومن خاللھ ومن خالل ھذه  .٥

  .ت األخرى المماثلةاألداة البشریة یتم جمع البیانات وتحلیلھا، لیس من خالل االستبانات واألدوا
الباحث یذھب شخصیًّا وبنفسھ إلى األفراد والجماعات المعنّیة بالبحث، ویحدد المواقع،  .٦

والمؤسسات المعنیة بالبحث والمالحظة والمراقبة، أو تسجیل البیانات المتعلقة بالسلوك في 
ویقضي المحیط الطبیعي لھا، والبیانات في البحث الكیفي تجمع من المشاركین مباشرة، 

الباحثون النوعیون قدًرا كبیًرا من الوقت مع المشاركین عندما یبحثون عن التفسیرات البدیلة 
للسلوك الذي یشاھدونھ، فالباحث النوعي یسعى للتعمق في جمع المعلومات والتفصیل فیھا 

  .ویحرص على أن تكون مشتملة لجمیع جوانب الظاھرة، وعمیقة ومتنوعة
ث الكیفي؛ فالباحث ینغمس في البحث جمًعا للمعلومات وتحلیًلا لھا بحیث الذاتیة تعّد سمة للبح .٧

یصعب انفكاكھ عن الظاھرة المدروسة، مھما حاول ضبط تحّیزاتھ أن تتداخل في إجراءات 
بحثھ، ولذلك ظھر مفھوم االنعكاسیة في البحث الكیفي للتأكید على وعي الباحث بذاتھ ودوافعھ 

 .     ور الذي ینطلق منھالسیاسیة والثقافیة والمنظ
البحث الكیفي استقرائي، حیث یستقرئ الباحث ویبني مستخلصاتھ ومفاھیمھ وافتراضاتھ  .٨

  . ونظریاتھ من خالل التفاصیل التي یحصل علیھا
تختلف ) السلوكیة(ینطلق البحث الكیفي من حقیقة أن دراسة الظواھر االجتماعیة واإلنسانیة  .٩

الطبیعیة والفیزیائیة، لذا فإنھا تحتاج إلى طرق بحث مختلفة، عن دراسة الظواھر في العلوم 
 . یكون التركیز فیھا على فھم السلوك االجتماعي واإلنساني من منظور داخلي

یبدأ البحث الكیفي بتصمیم خطة مرنة، ال تقّیده حرفیًّا، بل قد یطور ویغیر في تصمیم خطة  .١٠
فال یحدد الباحث حجم العینة، مثًلا، . لیھاالبحث في ضوء التطورات والمتغیرات التي یحصل ع

أو طبیعة أفرادھا بشكل مسبق، ألن المعلومات التي سیحصل علیھا كثیًرا ما تقوده إلى أفراد 
  . آخرین، من خارج أفراد العینة التي یفكر فیھا

 یشمل تقریر البحث وصًفا تفصیلیًّا یتضمن ما یقولھ المشاركون، وكذلك وصف لدور  .١١
 .ّیزاتھ ومنظورهالباحث وتح

االھتمام بالعملیة ولیس فقط المنتج، فالبحث الكیفي یعتني في بحث الظاھرة بكیفیة عمل  .١٢
الناس لألشیاء ولیس فقط بتلك األشیاء، فدراسة كیف یتواصل الناس إلى حل المشكلة مھم مثل 

 التسّبب في حل المشكلة الذي یتوّصلون لھ، فالطرق التي یسلكھا الناس للتعامل مع الظاھرة أو
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والھدف األساسي في البحث الكیفي فھم . وجودھا أو كیفیة الشعور بھا كوجود الظاھرة نفسھا
. سلوك وشعور المبحوث، ولیس فقط دراسة الظاھرة منقطعة باقتطاعھا من سیاقھا الطبیعي

 .فكیفیة قیام الطالب بعمل ما، مھم كأھمیة العمل نفسھ
یبدأ بفرضیة أن الوضع االجتماعي موضوع الدراسة فریدة الكلّیة والتعقید، البحث الكیفي  .١٣

 .ومعّقدة، ویدرس الظاھرة بشكل منتظم بوصفھ كلا متكامًلا
وفي ضوء ذلك، ترى الدراسة أن ما یتمیز بھ البحث الكیفي من خصائص ال یعني أن ھذه 

عینة حسب الخصائص تجعل البحث الكیفي ھو األفضل دائًما إنما قد تجعلھ أفضل في أوضاع م
 .طبیعة وأھداف الدراسة

 :مبّررات تطبیق البحث الكیفي
یتم اللجوء إلى البحوث الكیفّیة عندما تكون ھناك معرفة محدودة أو بسیطة عن مجال أو 
موضوع معین، وعندما یشك الباحث في المعرفة المتاحة في ھذا المجال أو النظریات المتوفرة 

احث على أنھا متحّیزة، وعندما یكون سؤال البحث موّجًھا أو عنھ، أو أن ھذه النظریات یراھا الب
یسعى لفھم أو وصف ظاھرة معینة أو حدث معین ال یعرف الباحث الكثیر عنھ، وإذا لم تتوفر 

  ).٤٣م، ص٢٠٠٣ریان، (دراسات سابقة من قبل حول المشكلة قید الدراسة 
لباحث أن المقاییس الكمیة فالبحث الكیفي عادًة یستخدم في المجاالت التي یرى فیھا ا

واإلحصائیة ال تستطیع وصًفا وتفسیًرا وافًیا للمشكلة، مثال ذلك خصائص اإلبداع والتفوق دراسیًّا، 
  ).١٢٥م، ص٢٠١٤الجراح، (أو وظیفیًّا أو علمیًّا، عند شریحة معینة من أفراد المجتمع 

یتم في ضوء مدى مناسب أو والكمي في الدراسة یجب أن وأن االختیار بین المنھجین الكیفي 
مواءمة كل مدخل للمشكلة قید الدراسة، وفي ضوء األدبیات المتوفرة عن موضوع الدراسة، وعلى 
الباحث أال یلتفت إلى االنتقادات التي قد یتم توجیھھا إلیھ من قبل اآلخرین بخصوص نوع المنھج 

ناسًبا لطبیعة المشكلة التي یقوم بدراستھا، م) كمیًّا أو كیفیًّا(الذي اختاره للبحث؛ ما دام ھذا المنھج 
  :لذا ھناك عدة اعتبارات یمكن االسترشاد بھا عند اختیار المنھج المناسب للبحث

إن نوعیة المتغّیرات، وطبیعة التساؤالت التي یطرحھا الباحث؛ : طبیعة الظاھرة قید الدراسة .١
عرفة المتوفرة لدى الباحث عن  الذي یجب اتباعھ، باإلضافة إلى المتساعد في معرفة المنھج

فعند دراسة المشكالت ذات الطابع الواقعي : الظاھرة أو المشكلة قید الدراسة، فعلى سبیل المثال
الذي بحاجة إلى دراستھا على أرض الواقع للوقوف على أھم األسباب التي تكمن وراء حدوث 

لمدارس، فإن استخدام المنھج ھذه المشكلة، كدراسة مشكلة االنضباط المدرسي لدى الطلبة في ا
الكیفي یبدو مناسًبا على الرغم من وجود بعض المقاییس عن مشكلة االنضباط المدرسي؛ ألن 

  .المنھج الكیفي سوف یشرح وبشكل متعمق أسباب ھذه المشكلة وطرق عالجھا
 یقصد بدرجة نضج المفھوم الكم المتوفر أو المتاح من المعرفة عن ھذا: درجة نضج المفھوم .٢

المفھوم، أو الدرجة التي تمت دراستھ بھا، فإذا كانت الدراسة قد أثبتت من خالل األدب السابق 
أن ھناك القلیل من الدراسات المتاحة في نفس الموضوع؛ فمعنى ھذا أنھ لم تدرس بالقدر الكافي 

نھ في الذي یسمح معھ باستخدام المنھج الكمي في الدراسة، وھناك أمر آخر في ھذا المجال ھو أ
حاالت معینة قد یتوفر كم أو قدر معقول من الدراسات السابقة حول موضوع معین، إال أنھ عند 
تحلیل محتوى ھذه الدراسات قد یتضح للباحث أن معظمھا بنیت على افتراضات لم یتم التحّقق 

تھدف منھا، أو أنھا افتراضات یشوبھا التحّیز، وھنا یتم اعتماد المنھج الكیفي في الدراسة، و
 .الدراسة إلى وصف أو فھم الموقف، أو األحداث أو األشخاص
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قد توجد صعوبات معینة تتعلق : صعوبات مرتبطة بموضوعات الدراسة أو مجتمع الدراسة .٣
بموضوعات الدراسة أو مجتمع الدراسة تحدد نوع المنھج المستخدم في الدراسة،    فعلى سبیل 

ار السن أو األطفال فاألفضل استخدام البحث الكیفي في المثال إذا كانت عینة الدراسة ھي من كب
 ).٧٢-٧٠م، ص ص٢٠١٠الخیاط،(الدراسة 

 :من مبررات تطبیق البحث الكیفي) م٢٠١٧(  ویضیف العساف 
  .الطعن اإلحصائي في البحث الكمي .١
 ).١٤٦ص (تعّقد الظاھرة اإلنسانیة  .٢

) النوعي(بیق البحث الكیفي ویمكن تلخیص أھم األسباب التي تدفع الباحث إلى اختیار تط
  :لیكون المنھج المتبع في الدراسة، وھي

  .إذا كان مجتمع الدراسة صغیًرا جدًّا .١
 .إذا كان الھدف من الدراسة الكشف عن المعاني الدقیقة والعمیقة للموضوع .٢
 .إذا كانت القضایا االجتماعیة أو التربویة تتمیز بالحساسیة والعمق العاطفي .٣
 .دام الطریقة الكمیة مع المشاركین في الدراسةإذا كان یصعب استخ .٤
 .إذا كانت مشكلة الدراسة ال یعرف عنھا الكثیر أو غیر مكتملة الجوانب .٥

 :أھمیة البحث الكیفي في التربیة
نشأ البحث الكیفي أو النوعي في العلوم اإلنسانیة في حقل علم االجتماع لدراسة الظواھر 

ت التربویة بشكل واضح إال في العقود الثالثة األخیرة من االجتماعیة، ولم یدخل مجال الدراسا
  .القرن العشرین

وأن أھمیة البحث الكیفي تكمن في إدراكھ للبحث بوصفھ عملیة فكریة دائمة حول الوجود 
اإلنساني، الذي ال یمكن فھمھ وال تأویلھ أو تحلیلھ من خالل جمع البیانات، وتقنیات البحث الكمّیة، 

م عالقة البحث بالحیاة، والباحث بالمبحوث، كعملیة دینامیة وحیویة، تسھم في فھم وبل من خالل فھ
وھكذا فإن البحث الكیفي ھو قراءة واقعیة لحیاة البشر، كما یعیشونھا، . صحیح لحیاة اإلنسان

  ).٤٨-٤٩م، ص ص٢٠٠٧عرابي، (ویحسون بھا، ال كما یكتب عنھا اآلخرون 
لحظ قصوًرا في المنھج الكمي عند تناول المشكالت التربویة والمتأمِّل في البحوث التربویة ی

ودراسات الظواھر االجتماعیة التي تتكون داخل المدارس بشكل عمیق، یؤدي إلى فھم تلك 
الظواھر وتكوین معنى لھا یساعد على حّلھا، والبحوث الكمیة في المیدان التربوي تركز على 

 أو الفروق بین الفئات، أو البحث عن الوصف الكمي اكتشاف العالقات السببیة بین المتغیرات،
لظاھرة ما، معزولة عن مشاعر ومعتقدات األفراد، وتعتمد غالًبا على األسالیب اإلحصائیة، في 

وعادة ما تكون نتائج البحوث سطحیة في عدم نفوذھا إلى عمق الظاھرة، . جمع البیانات وتحلیلھا
روج بنظریات تربویة مؤسسة في بیانات الظواھر ورصد مشاعر ومعاني من یعیش فیھا، والخ

  ).٣٢- ٣١م، ص ص٢٠١٢العبد الكریم، (التربویة المرصودة 
فالبحث الكمي یسأل ماذا یتعلم الطالب؟ ما المشكالت التي یعاني منھا الطالب؟ بینما البحث 

كالت من الكیفي یسأل ویستكشف القیمة الحقیقیة للمعرفة التي قدمت ویسأل عنھا، ویالحظ المش
والمدرسة مجتمع معّقد التركیب تحتاج إلى عمق في الدراسة واقتراب من . خالل األقوال واألفعال

وإن مدارسنا والظواھر التربویة بشكل عام لم تَنل العنایة ). معلمین، طالب، إداریین(المبحوثین 
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عرف علیھا من الكافیة من ناحیة استكشاف أوضاعھا والقرب من الواقع وتحّسس مشكالتھا والت
  ).   المعلمین، والطالب، وإداریین(وجھة نظر 

أن التوّجھ في البحث التربوي في ھذا العصر یتحّول من البحث "McNeil" ویذكر ماكینل 
عن تعمیمات واسعة ومبادئ مجردة، كما في التوجھ الكمي، إلى االقتراب من الواقع التربوي 

  :لكیفي في مجال التربیة لثالثة أسباب رئیسةوالتعلیمي، ویتزاید اإلقبال على البحث ا
  .عدم الرضا عن النتائج التي یرد تعمیمھا في الواقع التربوي .١
رغبة الممارسین للبحث التربوي في إسماع أصواتھم كي یشعروا بامتالكھم لألفكار الناتجة  .٢

  .عن تلك البحوث
 .ھم بأنفسھماالعتقاد بأن المعلمین والتربویین بشكل عام یجب أن یبنوا معارف .٣

في ذات السیاق أن استخدام األسالیب الكیفّیة في بحث الظواھر التربویة " ماكینل"ویضیف 
سوف یسد ثغرة عمیقة في البنیة المعرفیة عن المدارس، ویقود إلى فھم أوسع وأعمق للواقع، وال 

علومات المستترة إن الم: سیما في المجتمعات التي یعد االستتار فیھا سمة بارزة، بحیث یمكن القول
أو المسكوت عنھا ال تقل أھمیة عن المعلومات الظاھرة، وال یمكن الوصول إلیھا بالطرق الكمیة 

(McNeil,2006,p16). 
 :الفرق بین البحث الكیفي والكمي

تشیر الدراسة إلى أن ھناك أوجھ اتفاق واختالف بین البحوث الكمیة والكیفّیة، یمكن إجمال 
والخیاط ) م٢٠١٢(الكریم  كما بّین ذلك العبد) ١- ٢(لمقارنة اآلتیة في الجدول أوجھ منھا من خالل ا

  ).م٢٠٠٦(وزیتون ) م٢٠٠٧(وعرابي ) م٢٠١٠(
  أوجھ االتفاق واالختالف بین البحوث الكمیة والكیفّیة) ١(جدول 

 البحث الكیفي البحث الكمي وجھ المقارنة

ي قضیة إال إذا الفلسفة الوضعیة التي ال تقبل أ األصول الفكریة
ثبت صحتھا بالرجوع إلى الواقع األمبریقي 
 .واستخدم البحوث الكمیة للتحّقق من صحتھا

الفلسفة البنائیة التي ترى أن الحقائق 
المطلقة والعامة غیر مدركھ، 

وتؤمن بأن الحقائق نسبیة یبنیھا 
 .الفرد بتفاعلھ مع مجتمعھ

لوجیة االتجاھات األنطولوجیة واألبستمو االتجاھات
یفترض أن العالم االجتماعي (وضعیة 

 )واقعي

االتجاھات  األنطولوجیة 
تفترض (واألبستمولوجیة تأویلیة 

 )الواقع عبارة عن تصور اجتماع
فھم، وصف، اكتشاف، تولید  .التنبؤ،الضبط، الوصف، اختبار النظریة ھدف البحث

 .نظریة
) ماذال(تفسیر الحیاة االجتماعیة، یھتم بسؤال  غرض البحث

 .أي یھتم باألسباب
فھم الحیاة االجتماعیة، یسأل 

أي یھتم بالعملیات ) كیف(عن
 .لمعرفة ما وراء السلوك

محددة ضیقة، یسعى البحث للحصول على  أسئلة البحث
غالبًا . بیانات لقیاس متغیر قابل للمالحظة

 .أسئلة البحث تكون تأكیدیة وتنبؤیة

عامة واسعة، تسعى لفھم خبرات 
األغلب تكون األسئلة . ركینالمشا

 .استكشافیة تفسیریة
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 البحث الكیفي البحث الكمي وجھ المقارنة
اختبار فروض ونظریات مسبقة یحددھا  النظریة

 .البحث من بدایة البحث
یھدف أساًسا للوصول إلى فروض 
ونظریات فھو یسعى للتطویر بدل 

 .االختبار

دراسة المشكلة بشكل كمي، ویدرس األجزاء  المشكلة
، یعمل على المشكلة محّددة مسبًقا. ال الكلیات

 .عزل المشكلة عن سیاقھا االجتماعي

دراسة المشكلة بشكل كیفي في 
ویتعامل مع بحث . سیاقھا الطبیعي

كلي وینظر لھا نظرة المشكلة 
 .كوحدة شمولیة مترابطة

فیما ) المقول(یستفید من التاریخ  .الكمي معني بالحاضر فقط التاریخ
 .یتعلق بالظاھرة المدروسة

مفتوح، مرن، متطّور، قابل  .نّظم، مخطط، غیر قابل للتعدیلثابت، م المنھج
 .للتعدیل

مغلق بمشكلة محددة وأسئلة وأھداف  میدان البحث
وفروض محددة سلًفا وخطوات وإجراءات 

 .محددة

مفتوح على میدان البحث وعلى 
األشخاص الموجودین فیھ، ال یقبل 

 التقنین بأي شكل من األشكال
ن المشاركین فھو مشارك الباحث بعید ع الباحث

 .سلبي، ویستخدم االستبانة
الباحث قریب من المشاركین، وھو 

 .األداة الرئیسة في البحث
تلعب دوًرا رئیًسا، تبرز مشكلة البحث  مراجعة األدبیات

 .وتشكل أسئلة الدراسة وفروضھ وغرضھ
تلعب دوًرا ثانویًّا، تبرز المشكلة 

 .البحثّیة
، المقاییس، المؤشرات، االستبانات أدوات البحث

 ).مقّننة(االختبارات  المقابالت 
المقابالت، المالحظة، الوثائق 

 ).غیر مقّننة(والسجالت 
في الغالب، طبقیة، ) عشوائیة(العینة احتمالیة  العینة

كبیرة ممثلة لمجتمع . مجموعة ضابطة
 .الدراسة

غیر (العّینة غیر احتمالیة 
  ).عشوائیة

 .صغیرة غیر ممثلة
تجمع البیانات لإلجابة عن أسئلة سابقة  بیاناتال

البیانات عددیة، تجمع من عدد كبیر . التحدید
  .من األفراد

 

تجمع البیانات بطرق مختلفة، تنبثق 
األسئلة من الدراسة وفي ضوئھا 

البیانات . یتحدد طرق جمع البیانات
نصوص وصور، وتجمع من عدد 

 .قلیل من األفراد والمواقع

القرب من 
 بیاناتال

الباحث الكّمي بعید عن البیانات ألنھ قد قّنن 
 .البیانات المراد الوصول إلیھا

الباحث الكیفي یعیش البیانات على 
حقیقتھا في موقع الظاھرة 

 .المدروسة
. یتم تحلیل البیانات إحصائًیا بشكل استنتاجي تحلیل البیانات

 .ویتم التحلیل في نھایة جمع المعلومات
بشكل استقرائي تحلیل النصوص 

ویتم تحلیل البیانات أثناء جمعھا 
 .وبعده
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 البحث الكیفي البحث الكمي وجھ المقارنة
النتائج دقیقة، ضّیقة، اختزالیة، ال  .شاملة، ُكلّیة، توسعیة، ُتَعمم النتائج

 .تعمم إال في حاالت المشابھة
كتابة تقریر 

 البحث وتقویمھ
  .یستخدم الباحث قالًبا محّدًدا وموحًدا وثابًتا

تخذ الباحث معاییر الصدق ثابتھ محددة، ی
 .مدخًلا موضوعیًّا وغیر متحّیز

یكتب تقریر البحث بأسلوب 
  .َقصصي سردي

. تنبثق معاییر الصدق من البحث
یتخذ الباحث مدخًلا انعكاسیًّا متحّیًزا 

  .وذاتیًّا
 

ولتوضیح ذلك نشیر إلى أن االختالف بین البحث الكمي والكیفي لیس فقط في الجانب 
 الكمي یسعى إلى تكمیم المعطیات والبیانات والتعبیر عنھا إحصائیًّا، اإلجرائي الذي یجعل البحث

والبحث الكیفي یسعى إلى استجالء المعاني عبر تأویل المعطیات النوعیة، بل إن االختالف یستند 
 البحث الكمي المعلومات لدى الباحث یضعھ والمبحوث یختار، وأیضًا. إلى أسس فكریة وفلسفیة

  .  المعلومات لدى المبحوث والباحث یكتشفھابخالف البحث الكیفي
 :االنتقادات الموجھة إلى البحث الكیفي

رغم أن البحث الكیفي یتمیز بعدة ممیزات، إال أنھ تعرض النتقادات عنیفة من أنصار 
البحث الكمي، حیث قّللوا من فائدتھ البحثیة إلخاللھ بالمعاییر األساسیة لضمان العلمیة، ویرى 

الكمي أنھا تمثل نقاط قوة في البحث وفقدانھا ینفي الصفة العلمیة وربما الجدیة أصحاب البحث 
ویرى المؤیدون للبحث الكیفي أن نقاط االنتقادت ھي في حد ذاتھا نقاط قوة في . عن العمل البحثي

  .البحوث الكیفیة
إلى أنھ بالرغم من أن البحث النوعي یتصف بمجموعة من ) م٢٠١٢(ویشیر العبدالكریم 

  ).٦٣ص( األفضلیة المطلقة تعطیھالمزایا التي قد تجعلھ أفضل في أوضاع معینة، إال أنھا ال 
، والخیاط )٧٤م، ص٢٠١٢(الكریم  ، والعبد)١٤٥م، ص٢٠١٧( العساف ویذكر

بعض االنتقادات الموجھة إلى البحث الكیفي ) ٤٠- ٣٩م، ص ص٢٠٠٢(، والعوفي )م٢٠١٠(
  :، ومنھا)النوعي(
  .لثبات والصدق في نتائج البحثالطعن في درجة ا .١
غیاب الموضوعیة، وغلبة الذاتیة في جمع المعلومات وتفسیرھا، لكون الباحث ھو األداة  .٢

  .الرئیسیة في البحث
النوعي أقوى من الكمي في وصف الحقیقة؛ لكن المشكلة تكمن في الكیفیة التي نظم بھا  .٣

  . الباحث المعلومات ووصف البیانات
 .كن تكراره مرة أخرىالبحث النوعي ال یم .٤
 .البحث النوعي بحث غیر علمي .٥
 .صعوبة التعمیم إال على الحاالت المشابھة .٦
 .یحتاج إلى وقت وجھد وتكلفة عالیة .٧
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 .البحث النوعي بحث روائي قصصي ال یتبع خطوت علمیة وال منھجیة علمیة صارمة .٨
عاب علیھ بأنھ بحث أن ھذه االنتقادات مبالغ فیھا، فالبحث النوعي ی) م٢٠٠٢(ویرى العوفي 

یھتم بالثبات الداخلي  ال یمكن تكراره وأن كان الباحث نفسھ، وذلك لالعتقاد أن البحث النوعي ال
والخارجي؛ إال أن أسالیب الثبات والموثوقیة في البحوث النوعیة قد تطورت خالل السنوات 

ة المتعارف علیھا في وأن األبحاث النوعیة تختلف في درجة صرامتھا والخطوات البحثی. األخیرة
األبحاث الكمیة، فاالختالف بینھما ال یعني أنھ دون خطوات، ودون  صرامة علمیة، وذلك ألن لھ 
طرق  ذات صرامة علمیة مختلفة أو ربما بشكل معاكس لما تم التعارف علیھ في األبحاث الكمیة، 

 على األبحاث النوعیة من وتلك االنتقادات نتیجة النغماس الباحثین في البحوث الكمیة، والحكم
فالباحث النوعي یبدأ من المیدان في عمل خطواتھ فیغیر األسئلة وفقًا لمقتضیات . خالل معاییر كمیة

 ).٤٢- ٤٠ص ص (الموضوع، فھو بحث یتمیز بالمرونة واالنفتاح 
بالرغم من االنتقادات التي توجھ إلى البحث النوعي، إال أنھ یتمیز ) م٢٠١٠(ویذكر الخیاط 

مجموعة من اإلیجابیات؛ فإجراءات البحث النوعي أكثر عمقًا من الكمي، بما یقدمھ من معلومات ب
ویسعى لفھم واقع الظاھرة االجتماعیة برمتھا وبصورة حقیقة . شاملة حول الظاھرة قید الدراسة

، ویستخدم الباحث النوعي جمیع البیانات والمعلومات لفھم السیاق االجتماعي للظاھرة. واقعیة
  )   ٢٠٤ص(والمتغیرات الداخلة فیھ 

من التحدیات التي عرض لھا البحث الكیفي وخاصة في ) م٢٠١٢( ویذكر العبد الكریم 
المیدان التربوي المصداقیة؛ والمصداقیة تعني الدرجة التي تقیس بھا البیانات النوعیة ما نحاول 

إطار الذاتیة التي یعمل فیھا، أن ما قیاسھ، إذ كیف یثبت الباحث النوعي، في ظل ھذه المرونة وفي 
  ). ٧٤ص(یقوم بھ یعتبر استكشاًفا یقدم شیًئا للمعرفة اإلنسانیة 

فمصداقیة البحوث الكیفّیة كانت وما زالت موضع سؤال وشك، من قبل الباحثین الذین 
یتبعون الصیغة الوضعیة والمنھج اإلحصائي في التحلیل وتفسیر النتائج، ویرى أصحاب البحث 

لكمي أنھا تمثل نقاط قوة في البحث وفقدانھا ینفي الصفة العلمیة وربما الجدیة عن العمل البحثي؛ ا
متناسین أن . وھي الصدق الداخلي والصدق الخارجي، وإمكانیة التعمیم، والثبات والموضوعیة

ة على أسئلة الصدق والثبات والموضوعیة والتعمیم ال تتناسب مع البحوث الكیفّیة، إذ إنھا مبنی
وھناك . صیغة تفسیریة تأویلیة تختلف تماًما عن الصیغة الوضعیة المبنیة علیھا البحوث الكمیة

ترى أن البحوث الكیفّیة لھا إجراءاتھا ) م١٩٨٦" (كوبا ولنكولن"بعض الدراسات مثل دراسة 
 ولكنھا ال الخاصة التي تحّقق بھا المصداقیة والتي تختلف عن اإلجراءات المّتبعة في البحث الكمي

  ).٥٩م، ص١٩٩٦الزیرة، (تبتعد عنھ كثیًرا 
إلى أنھ في السنوات األخیرة ومع تنامي قبول البحث الكیفي ) م٢٠١٢(ویشیر العبد الكریم 

واستقاللیتھ ووضوح منھجیتھ كان ھناك تحّول إلى معاییر أكثر ارتباًطا بخصائص البحث الكیفي 
 أفكار البحث للقارئ، واشتمال بیاناتھ وإجراءاتھ على ذاتھا مثل دور الباحث، وقدرتھ على إیصال

تفصیالت دقیقة، وقدرة الباحث على تقدیم نتائج مّتسقة مع منھجیة البحث وبیاناتھ تقنع القارئ 
 ).٨٠ص(

أن الباحثین النوعیین یستخدمون إجراءات عدیدة لمراجعة ) م٢٠١٤( ویذكر أبو عالم 
یل من التحیز والذاتیة، وللتأكد من تحّقق الفروض التي مصداقیة البیانات التي جمعت، والتقل
استخدام مصادر متعددة، واستخدام : والتي تشمل) التثلیث(وضعوھا، وتعّد اإلجراءات التعددیة 

مالحظین متعددین، واستخدام طرق متعددة، وقیام الباحث بتسلیم ما توصل إلیھ من خالصات إلى 
  ).٢٩٠ص(كد صدق البیانات المشاركین حتى یحصل منھم على ما یؤ
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  وال بد للباحث الكیفي أن یمارس عملیة التأّمل، حیث یقف بین حین وآخر عند كل مرحلة 
من مراحل الدراسة ودرجة التزامھ یما یضمن الدقة واألمانة والعلمیة لبحثھ ویحّقق الموضوعیة 

م، ٢٠٠٣حجر، ( تحلیلھا ألحكامھ، وھي عملیة تستمر خالل فترة جمع البیانات وحتى االنتھاء من
  ).١٦ص

وفي ضوء ذلك، ترى الدراسة أنھ قد یستعصي على البعض تقّبل أو استیعاب النماذج الحدیثة 
في البحث العلمي، وذلك ألنھا تبتعد كثیًرا عن مفاھیم ومنھج ما یطلق علیھ بالبحث العلمي، أو ما 

لمي باستخدام الطرق اإلحصائیة، ھو في قوة حقیقة البحث الكمي، فلقد ارتبط مفھوم البحث الع
وأصبحت ھي الشائعة والمفضلة، حیث اكتسبت السمعة العلمیة، والبحوث التي ال تستخدم الطریقة 
اإلحصائیة توصف بأنھا غیر علمیة، ألنھا تفتقر إلى الصدق والثبات ومحاولة استجالب المعاییر 

ة علمیًّا، ألن ھناك اختالفات جذریة في الكمیة للصدق وتطبیقھا على البحوث الكیفّیة ھي غیر مبرر
التي أنتجت ) التفسیریة(التي أنتجت المنھج الكمي والصیغة التكّونیة ) المعیاریة(الصیغة الوضعیة 

  .المنھج الكیفي
 :خطوات البحث الكیفي

أن ) ٥٧م، ص٢٠١١؛ وفي عالم، ٢٨٦م، ص٢٠٠٧في أبو عالم " (جاي وإیراسیان"     یذكر 
  :عامة إلجراء البحث الكیفي، ھيھناك ست خطوات 

  .التعّرف إلى موضوع البحث .١
 .یقوم الباحث بفحص البحوث الموجودة في مجال المشكلة: مراجعة البحوث السابقة .٢
عدد األفراد في البحوث الكیفّیة عادة عدد محدود مقارنة بالعینة في : اختیار المشاركین .٣

 ).ولیست عشوائیة( بطریقة عمدیة البحوث الكمیة تكون كبیره، كما أن العینة ُتختار
یجمع الباحث بیانات من المشاركین باستخدام المقابالت الشخصیة أو : جمع البیانات .٤

 .الخ...المالحظة، أو الوثائق و السجالت
 .یحلل الباحث السیاقات والنزعات العامة، ویقدم تفسیرات للبیانات: تحلیل وتفسیر البیانات .٥
 .الباحث البیانات النوعیة في صیغة قصصیة وبصریةیلّخص : تقریر وتقویم البحث .٦

  :إجراءات البحوث الكیفّیة
البحث الكیفي یھتم بجمع البیانات والمعلومات من البیئة الطبیعیة للمشكلة، ویتم تحلیل ھذه 
البیانات بطرق غیر إحصائیة، وتصمیم البحث الكیفي لیس كتصمیم البحث الكمي، حیث إن الباحث 

كمیة یقوم بتصمیم كل جوانب البحث بدقة قبل القیام بالدراسة، وقبل جمع البیانات في الدراسات ال
فھو یحّدد الخریطة التي سوف یسیر علیھا في بحثھ بدقة متناھیة، وعلى العكس من ذلك نجد 
الباحثین في الدراسات الكیفّیة نادًرا ما یضعون تصمیًما تفصیلیًّا لكل جوانب البحث قبل بدء 

كن تصمیم البحث الكیفي غیر ثابت، وھو متغیر أثناء جمع البیانات والمعلومات، ویغیر الدراسة، ل
ویبدل فیھ وفًقا لطبیعة المشكلة قید الدراسة، وبذلك ال یمكن تحدید خطة بحث في الدراسات الكیفّیة 

  : إال بشكل عام، ویعتمد التصمیم في البحث الكیفي على االفتراضات اآلتیة
  .لكیفي یكون بشكل أساسي حول إجراءات البحث ولیس على نتائجھاھتمام الباحث ا .١
 .الباحث الكیفي یھتم بكیف یعیش األفراد بحیاتھم وخبراتھم، وكیف صنعوھا .٢
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الباحث ھو األداة الرئیسة لجمیع البیانات والمعلومات، فھو الذي یالحظ، یقابل، ویجمع  .٣
 .البیانات والمعلومات بنفسھ، ولیس عن طریق االستبیان

البحث الكیفي یعتمد على الباحث نفسھ، فھو الذي یذھب إلى المیدان، یجلس مع األفراد،  .٤
 . یالحظ سلوكاتھم، یسجل ویوثق ویحلل أوًلا بأول

البحث الكیفي استقرائي، حیث یصف الباحث الظواھر بدقة، إجراءات البحث، ومعنى  .٥
 .األحداث في الواقع المیداني المعاش ألفراد الدراسة

ت البحث الكیفي استقرائیة، حیث إن الباحث یبني النظریات، المفاھیم، والفرضیات إجراءا .٦
 ).٢١٤م، ص٢٠١٠الخیاط،(من خالل تفاصیل البحث نفسھ 

والجدیر بالذكر أن معظم الدراسات الكیفّیة یتم فیھا جمع البیانات وتحلیلھا في نفس الوقت، ال 
بدأ بالتحلیل كما في الدراسات الكمیة، إذ یأخذ ینتظر الباحث حتى یتم جمع البیانات كاملة ثم ی

الباحث من المقابلة أو المالحظة األولى في التفكیر في معنى ما سمعھ أو ما رآه ویضع بعض 
التخمینات التي تتطور فیما بعد إلى فروض یقوم بتأكیدھا أو نفیھا في مقابالت أو مالحظات الحقة، 

ائیة، إذ تبدأ من البیانات إلى الفروض إلى النظریة، ویسعى وھذه العملیة في تحلیل البیانات استقر
الباحث إلى الوصول إلى نظریة أساسیة حول الظاھریة التي یدرسھا، بحیث ترتبط النظریة 
بالظاھرة، وتكون نابعة من البیانات المرتبطة بالظاھرة التي تم إعادة بنائھا من خالل عملیة ترمیز 

 .وتصنیف البیانات
اد التقریر النھائي في الدراسات الكیفّیة یختلف عن تقریر الدراسات الكمیة، وھو كما أن إعد

سجل مكتوب ما قام بھ الباحث من استقصاء للمشكلة، وعملیات البحث والنتائج التي توصل إلیھا، 
ویضم التقریر عناصر الخطة بدرجة من التفصیل، ویتم كتابتھ بلغة الفعل الماضي لكون البحث قد 

ازه، وتتصف تقاریر البحوث الكیفّیة بأنھا تستخدم األسلوب القصصي بكثافة، وتستخدم تم إنج
أوصاًفا مطولة للموقف أو البیئة التي تم فیھا البحث، وتعرض اللغة الطبیعة للمشاركین في 
الدراسة، كما تم الحصول علیھا في المقابلة أو من الوثائق، بدًلا من تقدیم جداول إحصائیة ورسوم 

  ). ٢٩١م، ص٢٠١٤أبو عالم،(نیة بھا بیانات رقمیة بیا
 :أصول التربیة:المحور الثاني

 :مفھوم أصول التربیة
القواعد واألسس والمبادئ بأنھا  "foundations of educationتعرف أصول التربیة 

والنظریات والمسّلمات واالفتراضات والحقائق التي یقوم علیھا أي نظام تربوي أو ھي الجذور 
- ١١م، ص ٢٠١٥الحیارى، (" منابع التي تنبثق منھا األفكار والنظریات والممارسات التربویةوال
١٢.(  

بأنھا القواعد والروافد واألسس الكلیة التي منھا تستمد "كما تعّرف أیًضا أصول التربیة 
 جتماعیةاالالعملیة التربویة أساسیاتھا النظریة، ونظمھا اإلداریة، وتطبیقاتھا العملیة من األصول 

  ).١٩م، ص٢٠٠٨الكندري وملك، " (والفلسفیة والنفسیة والدینیة والتاریخیة واإلداریة
وھذا یعني أن أصول التربیة ھي ذلك المجال الذي نقوم فیھ بدراسة المصادر والمؤثرات 
 السیاسیة واالقتصادیة والفلسفیة واالجتماعیة واألنثروبولوجیة والتاریخیة والنفسیة على التربیة،

سواء من الناحیة الواقعیة العملیة، أي دراسة ما ھو قائم في المجتمع فعًلا منھا، أو من الناحیة 
النظریة، أي دراسة ما یمكن أن تفید التربیة من العلوم الدینیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

  .واألنثروبولوجیة
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مات العامة التي تنتجھا فروع وبعبارة أخرى فإن المراد باألصول التربویة مجموعة المقو
المعرفة المختلفة والتي یمكن من خاللھا تنظیم وتوجیھ اإلطار النظري والعلمي لمجاالت تفصیلیة 

  . كثیرة في ساحة التربیة والتعلیم والتدریب
 :أھمیة تخصص أصول التربیة

 الحقل التربوي وھناك عدة اعتبارات تجعل دراسة أصول التربیة من األھمیة بمكان للمشتغلین في
  :منھا

دراسة أصول التربیة ھي دراسة نظریة لألسس المختلفة التي یقوم علیھا التطبیق في مجال  .١
فھم طبیعة العملیة التربویة ودراسة مختلف جوانبھا : التربیة، والھدف من دراستھا ھو

، م٢٠٠٨عامر،(وأبعادھا، وما یمكن أن تؤدي إلیھ ھذه الدراسة من تطویرھا وتحسینھا 
  ).٢٨ص

فھم تفاعل التربیة مع سائر النظم، وفھم تفاعل المدرسة مع المؤسسات األخرى، وتحدید  .٢
الوظائف واألدوار داخل المدرسة، والكشف عن الوظائف االجتماعیة للمواد الدراسیة، وتفسیر 

  ).٧٢م، ص ٢٠١١الرشیدي، . (سلوك المتعّلمین، ومساعدة المعلم في عملیات التجدید الثقافي
ن ثمار دراسة األصول الحصول على القواعد العامة التي من خاللھا یصبح العمل التربوي وم .٣

منّظًما ومتمیًزا، أصول التربیة لھا وظیفة نقدیة تتمثل في دراسة الواقع وانعكاساتھ التربویة 
  .وفق النظریة التحلیلیة لجوانب القوة والضعف

عیة والسكانیة والسیاسیة واالقتصادیة، التي إن لكل مجتمع تاریخھ ومعتقده وتركیبتھ االجتما .٤
تعكس وتجسد المجتمع كنسیج لھ خصوصیاتھ وتعكس مساراتھ المستقبلیة، وتوجھاتھ المتنوعة 
وأھدافھ العامة، ال یمكن بناء المناھج التعلیمیة وصیاغتھا وتحدید كیفیة توصیلھا إال بعد 

  ).٢٦م، ص٢٠٠٨الكندري وملك، (عاب األصول العامة للتربیة في المجتمع استی
وھكذا یتضح لنا بأن دراسة تخصص أصول التربیة توِجد لدى المربي عدًدا من األسس 
والقواعد والقوانین التي یستطیع من خاللھا أن یحلل ویربط بین الظواھر في المیدان، وبین تلك 

لتي درسھا في تخصص أصول التربیة، وكذلك ینطلق منھا حین النظریات واألفكار التربویة ا
یمارس دورة في المیدان التربوي، فیمّكنھ ذلك من اتباع الطرائق المناسبة في التعامل مع تلك 

 . الظواھر والمشكالت برؤیة علمیة دقیقة
 :الجامعات السعودیة التي لدیھا تخصص أصول تربیة

  :عودمسار أصول التربیة بجامعة الملك س .١
قسم التربیة بجامعة الملك سعود یعّد من أقدم أقسام الكلیة التي ُتكسب الطالب أصول مھنة 

ھـ، وقسم التربیة من األقسام التي تقّدم خدماتھا ١٣٨٧أنشئ القسم في عام . التعلیم ومھاراتھا
شارك البكالوریوس، وإنما ی تخصصات الكلیة، فھو ال یقدم برنامًجا تخصصیًّا على مستوى لكل

یشرف قسم التربیة حالیًّا على برنامج . األقسام األخرى في إكساب الطالب مھنة التعلیم وأصولھا
البكالوریوس في ریاض األطفال، ویقدم قسم التربیة برامج الدراسات العلیا في الماجستیر 

 : تخصص أصول تربیة، ویحتوي برنامج الماجستیر على مقرر في البحث الكیفي ھيوالدكتوراه
  ).م٢٠١٧جامعة الملك سعود،(أنثروبولوجیا التربیة 
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  :مسار أصول تربیة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة .٢
ه، حیث كان من ضمن ١٣٧٢بدأت نواة قسم التربیة مع إنشاء كلیة الشریعة بالریاض عام 

في كلیة اللغة العربیة خطتھا الدراسیة مقررات في اإلعداد التربوي، ثم إنشاء قسم المواد المسلكّیة 
ه أنشئت كلیة العلوم االجتماعیة وتغیر اسم قسم المواد ١٣٩٧والعلوم االجتماعیة، وفي عام 

ه، حیث أصبح لالجتماع قسم خاص ١٣٩٩المسلكیة إلى اسم قسم االجتماع وعلم النفس عام 
ك التاریخ وحتى ه تم إنشاء قسم التربیة، ومنذ ذل١٤٠١وللتربیة وعلم النفس قسم آخر، وفي عام 

اآلن یضطلع القسم بتأھیل وإعداد طالب وطالبات الجامعة تربویًّا، كما یقوم بتأھیل طالب وطالبات 
  .الدراسات العلیا

یعّد قسم أصول التربیة أحد مسارات كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اون مع باقي األقسام التربویة وقسم علم النفس، كما اإلسالمیة، یقدم برنامج الدبلوم العام للتربیة بالتع

یشارك قسم أصول التربیة بتقدیم عدد من المقررات في مرحلة البكالوریوس في عدد من كلیات 
 في والدكتوراهالجامعة، ویعنى قسم أصول التربیة بالدراسات العلیا، حیث یقدم برامج الماجستیر 

میة، ویحتوي برنامج الدكتوراه على مقرر في البحث الكیفي مسارْي أصول التربیة والتربیة اإلسال
  ).م٢٠١٧جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،(المنھج الكیفي : ھي
  :مسار أصول تربیة جامعة طیبة .٣

ھـ لتكون نواة فرع جامعة الملك عبد العزیز بالمدینة المنورة، وقد ١٣٩٧أنشئت الكلیة عام 
ه، وقد بدأت ١٣٩٧/١٣٩٨لبكالوریوس مع بدایة العام الجامعي بدأت الدراسة بھا في مرحلة ا
م، وقد تّم تحویل مسمى الكلیة إلى كلیة ١٩٨١ھـ الموافق ١٤٠١الدراسات العلیا في الكلیة عام 

برنامج أصول -أصول التربیة برنامجْین للماجستیر ویقّدم قسمھـ، ١٤٢٦التربیة والعلوم اإلنسانیة 
، ویحتوي برنامج )رسالة ومشروع(التربویة  وبرنامج السیاسات) رسالة ومشروع(التربیة 

جامعة (مدخل إلى جمع البیانات النوعیة وتحلیلھا : الماجستیر على مقرر في البحث الكیفي ھي
  ).م٢٠١٧طیبة، 

  :مسار أصول التربیة في جامعة القصیم .٤
ربیة وعلم النفس ه، حیث تحّول قسم الت١٤٢٩نشأ قسم أصول التربیة، مع نشأة الكلیة عام 

  .الذي كان تابًعا لكلیة اللغة العربیة والدراسات االجتماعیة، إلى كلیة التربیة
ام الجامعي                ي الع شئ ف ذي أن نفس ال م ال ة وعل سم للتربی ة كق ة التربی ة   ١٤٠٥بدأت كلی ـ بكلی ھ

ن سعود اإلسالمیة بالقصیم              د ب ام محم ة اإلم رع جامع ة ف ة واالجتماعی واة (العلوم العربی ى  الن  األول
ة   ة التربی م      )لكلی سامیة رق ة ال دور الموافق د ص اریخ  ٢٢٠٤٢/ب/٧، وبع ى  ١٤٢٥ /٥ / ١٠ بت ـ عل ھ

ة    ل فرعي جامع ن سعود اإلسالمیة     تحوی د ب ام محم ى      اإلم ة القصیم إل ك سعود بمنطق ة المل وجامع
ـ    ي ھ ة، وف ات االجتماعی ة والدراس ة العربی ة اللغ ا لكلی سم تابًع تمر الق صیم، اس ة الق جامع

م  ٢٢/٤/٤١٤٢٦ سامیة رق ة ال درت الموافق ا   ) م ب/٥٦٤٠(ه ص ة تابًع ة الخاص سم التربی اح ق بافتت
امعي       ام الج ي الع ھ ف ة فی دأت الدراس ث ب ة، حی ات االجتماعی ة والدراس ة العربی ة اللغ -١٤٢٥لكلی

ة    / ١٠٢٠٩ھـ صدرت الموافقة السامیة رقم  ٣٠/١٢/١٤٢٩ھـ، وفي   ١٤٢٦ ة التربی شاء كلی م ب بإن
ي      بجامعة   القصیم لتضم سبعة أقسام منھا تخصص أصول التربیة الذي یقدم برامج الدراسات العلیا ف

ستیر  دكتوراهالماج امج وال وي برن دكتوراه، ویحت ىال    عل
ة     : مقّررْین في البحث الكیفي، ھما   ا التربی وعي، وأنثروبولوجی ة القصیم،   (طرق في البحث الن جامع

  ).م٢٠١٧
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م تخصص أصول تربیة في الجامعات السعودیة، تشترك والجدیر بالذكر أن جمیع أقسا
برسالة مشتركة؛ وھي إعداد التربویین المؤھلین أكادیمیًّا ومھنیًّا، وكذلك أھدافھا متقاربة منھا إثر 

وإعداد كفاءات متخصصة في إعداد وتنفیذ البحوث العلمّیة  البحث التربوي بما یخدم المجتمع،
 نحو دور ٢٠٣٠یة، و ھذا یتماشى مع متطلبات رؤیة والتطبیقیة في تخصص أصول الترب
  .الجامعات لالھتمام بتفعیل البحث العلمي

وھنا البد من بیان أن أقرب التخصصات التربویة للبحث الكیفي ھي أبحاث أصول التربیة، 
فھي من بین األقسام التربویة األخرى تتصدى في أطروحاتھا بالنقد والتحلیل واالستنباط الذي یسلك 
طریًقا آخر بعیًدا عن اإلحصاء والمدخل الكمي، وأّول من دعا إلى استخدم المدخل الكیفي في العالم 

" البحث العلمي ودراستھ المجتمع"حامد عمار في كتابھ . د.العربي ھم علماء أصول التربیة، أمثال أ
عملیة  (دكتوراهلل، وھو أول عربي استخدم المدخل الكیفي بآلیاتھ وأدواتھ، في بحثھ )١٩٥٩(عام 

، وتعّد ھذه الدراسة من الدراسات الرائدة على المستوى )التنشئة االجتماعیة في قریة مصر سلوا
العالمي، واألولى على المستوى المحلي، وقد ُأدرج بحثھ في الجامعات الغربیة منذ الخمسینیات من 

 واألنثروبولوجیا القرن الماضي حتى الیوم ضمن المراجع التي یھتدي بھا طالب االجتماع
إلعداد أعضاء ھیئة التدریس ) "١٩٨٣(محمد عیسى فھمي دعا في بحثھ عام . والتربیة، وكذلك د

إلى ضرورة إعادة النظر في المنظور " في الخارج ومشكالت المعرفة والتعلیم في الغرب
  .اإلمبریقي في حل مشكالت اإلنسان االجتماعیة واالقتصادیة والروحیة

  :اسة وإجراءاتھامنھجیة الدِّر
  .المنھج الوصفياعتمدت ھذه الدراسة : الدِّراسةمنھج 

 :الدِّراسةمجتمع 
: الجامعات السعودیة التي لدیھا تخصص أصول تربیة وتقدم برنامج دراسات علیا، ھي

في ضوء ).جامعة الملك سعود، جامعة اإلمام محمد بن سعود، جامعة القصیم، جامعة طیبة(
  :معاصرة؛ فإن مجتمع الدراسة یتكون منالخبرات العالمیة ال

  .في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة) والدكتوراهالماجستیر (الرسائل العلمیة  .١
تخصص أصول ) والدكتوراهالماجستیر ( مقّررات البحث الكیفي في برنامج الدراسات العلیا  .٢

 . تربیة بالجامعات السعودیة
 تخصص أصول تربیة بالجامعات السعودیة من - وإناًثا  ذكوًرا-جمیع أعضاء ھیئة التدریس  .٣

 . الدكتوراهحملة درجة 
 المھتمین بالبحث الكیفي الدكتوراه من حملة درجة - ذكوًرا وإناًثا -أعضاء ھیئة التدریس  .٤

 . تخّصص أصول تربیة بالجامعات السعودیة
 :عینة الدِّراسة
 تخصص أصول -ذكوًرا وإناًثا– التدریس من مجتمع أعضاء ھیئة) قصدیة متجانسة(اختیرت عینة 

  .الدكتوراهتربیة بالجامعات السعودیة من حملة درجة 
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 .توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب المستجیبین من كل جامعة) ٢(جدول 

 (%)النسبة  عدد المستجیبین عدد أعضاء ھیئة التدریس الجامعة

 %٩٢ ٣٤ ٣٧ الملك سعود

 %٩٤ ٣٤ ٣٦ اإلمام محمد بن سعود

 %٩٢ ١٢ ١٣ القصیم
 %٩٠ ٢٠ ٢٢ طیبة

 أعضاء ھیئة تدریس، وبلغ عدد ١٠٨أن عدد مجتمع الدراسة بلغ ) ١(یتضح من الجدول رقم 
من مجتمع الدراسة، كما %) ٩٣(ما نسبتھ : عضو ھیئة تدریس؛ أي) ١٠٠(المستجیبین منھم 

، وجامعة الملك %)٩٤(عود یتضح أن النسبة األعلى للجامعات كانت جامعة اإلمام محمد بن س
والنسبة . - كما یتضح من الجدول-؛ وذلك لكثرة عدد أعضاء ھیئة التدریس%)٩٢(سعود بنسبة 

األقل كانت جامعة القصیم؛ وذلك عائد لقلة أعضاء ھیئة التدریس فیھا، وذلك نظًرا لكونھا من 
 . الجامعات الناشئة

 : وإجراءاتھاالدِّراسة اةأد
  :االستبانة

بیانات الكمیة، صّممت الباحثة االستبانة في ضوء اإلطار النظري للدراسة، لجمع ال
والخبرات العالمیة والدراسات السابقة، أعّدتھا الباحثة بإعدادھا وحّكمتھا ثم طّبقتھا على عینة من 

  .أعضاء ھیئة التدریس تخصص أصول التربیة
 االستبانة في صورتھا األولیة، تجّمع لدى الباحثة عدد من االنعكاسات التي سوف تتكون منھا

  :وقّسمتھا إلى ثالثة محاور على النحو اآلتي
 المعّوقات التي تتعلق بإدارة الجامعة وتحول دون تفعیل البحث الكیفي في :المحور األول .١

 .عبارة) ١٢( بالجامعات السعودیة تخصص أصول التربیة
وتحول دون تفعیل البحث في تخصص المعّوقات التي تتعلق باألستاذ الجامعي : المحور الثاني .٢

  .  بالجامعات السعودیةأصول التربیة
 المعّوقات التي تتعلق بطالب الدراسات العلیا، وتحول دون تفعیل البحث الكیفي :المحور الثالث .٣

  . عبارة) ١٢( بالجامعات السعودیة في تخصص أصول التربیة
  :قیاس صدق وثبات األداة

  :Face Validity )صدق المحكمین(الصدق الظاھري   -أ 
للمحور الذي ) انتمائھا(حول وضوح صیاغة كل عبارة من عبارات االستبانة، ومناسبتھا 

وُضعت ضمنھ؛ وكذلك درجة أھمیتھا مع اإلشارة إلى وجھة نظر المحّكم حول ما یرى حذفھ أو 
  ھ في أي عبارة من عبارات األداةإضافتھ أو إعادة صیاغت
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ل عبارات االستبانة وآرائھم أجرت الباحثة التعدیالت وفي ضوء توجیھات المحّكمین حو
التي اتفق علیھا نسبة كبیرة من المحّكمین، فُعّدلت بعض العبارات، وحذفت عبارات أخرى لتصبح 

  :االستبانة بعد التعدیل كما یأتي
المعّوقات التي تتعلق بإدارة الجامعة وتحول دون تفعیل البحث الكیفي في تخصص أصول  .١

  ). عبارة١٢(الجامعات السعودیة  بالتربیة
المعّوقات التي تتعلق باألستاذ الجامعي وتحول دون تفعیل البحث الكیفي في تخصص أصول  .٢

 ). عبارة١٤( بالجامعات السعودیة التربیة
المعّوقات التي تتعلق بطالب الدراسات العلیا وتحول دون تفعیل البحث الكیفي في تخصص  .٣

یعرض االستبانة في ) ٤(والملحق رقم ).  عبارة١٣(ودیة  بالجامعات السعأصول التربیة
 .صورتھا النھائیة

  :Internal Consistency صدق االتساق الداخلي   -ب 
ُتُحّقق من صدق االستبانة عن طریق صدق االتساق الداخلي؛ وذلك باستخدام معامل ارتباط 

تبانة في محاورھا بیرسون في حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االس
المختلفة مع الدرجة الكلیة للمحور المنتمیة إلیھ العبارة، وذلك للتأّكد من مدى تماسك وتجانس 

  :عبارات كل محور فیما بینھا، فكانت معامالت االرتباط كما ھي موضحة بالجدول اآلتي
 المنتمیة إلیھ معامالت االرتباط بین درجات عبارات كل محور والدرجة الكلیة للمحور) ٣(جدول 

  .العبارة

المعّوقات التي تتعلق بإدارة 
 الجامعة

المعّوقات التي تتعلق باألستاذ 
 الجامعي

المعّوقات التي تتعلق بطالب 
 الدراسات العلیا

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
٠٫٣٧٢ ١ **٠٫٥٣٧ ١ **٠٫٨٠٨ ١* 
٠٫٦٥٦ ٢ **٠٫٤٨٦ ٢ **٠٫٨٣٦ ٢** 
٠٫٥٨١ ٣ **٠٫٧١٨ ٣ **٠٫٨١٦ ٣** 
٠٫٤٢٢ ٤ **٠٫٦٨٦ ٤ **٠٫٨٠١ ٤* 
٠٫٦٠٤ ٥ **٠٫٦٢١ ٥ **٠٫٧٢٥ ٥** 
٠٫٧٢٥ ٦ **٠٫٥٩٥ ٦ **٠٫٨٠٨ ٦** 
٠٫٥٥٩ ٧ **٠٫٧٨٢ ٧ **٠٫٧٢٧ ٧** 
٠٫٦٧٠ ٨ **٠٫٧٩٦ ٨ **٠٫٨٢٥ ٨** 
٠٫٥٧٧ ٩ **٠٫٦٤٩ ٩ **٠٫٨٥٠ ٩** 

٠٫٦٥٥ ١٠ **٠٫٧٠٩ ١٠ **٠٫٨١٢ ١٠** 
٠٫٧٥٩ ١٢ **٠٫٦٦٨ ١٢ **٠٫٧٣٧ ١١ **٠٫٦٠٨ ١١ **٠٫٥٧٤ ١١** 
٠٫٦٨٦ ١٤ **٠٫٦٠٣ ١٤ **٠٫٥٥٢ ١٢ **٠٫٦٩٦ ١٣ **٠٫٦٩٢ ١٣** 

قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند حجم  (٠٫٠١دالة عند مستوى ** ، ٠٫٠٥دالة عند مستوى * 
  )٠٫٤٤٨٧ و٠٫٣٤٩٤ تساوي على الترتیب ٠٫٠١ و٠٫٠٥ ومستوى ثقة ٣٠عینة 
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یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بین درجات عبارات محاور االستبانة 
معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائًیا عند -والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ العبارة 

، وھو ما یؤكد اتساق وتجانس عبارات كل محور من محاور ٠٫٠٥ أو مستوى ٠٫٠١مستوى 
  .ھا مع بعضھا البعضاالستبانة وتماسك

كذلك ُتُحّقق من صدق االستبانة عن طریق صدق تجانس واتساق المعّوقات في محاورھا 
الثالثة مًعا، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین درجة كل محور والدرجة الكلیة لالستبانة، فكانت 

  :معامالت االرتباط كما ھي موضحة بالجدول التالي
  .ط بین درجات محاور االستبانة والدرجة الكلیة لالستبانةمعامالت االرتبا) ٤(جدول 

المعّوقات التي تتعلق بإدارة 
 الجامعة

المعّوقات التي تتعلق باألستاذ 
 الجامعي

المعّوقات التي تتعلق بطالب 
 الدراسات العلیا

٠٫٨٤٤ **٠٫٨١٩ **٠٫٨٤٧** 

 ٠٫٠١ ومستوى ثقة ٣٠م عینة قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند حج (٠٫٠١دالة عند مستوى ** 
  ).٠٫٤٤٨٧تساوي على الترتیب 

معامالت االرتباط بین درجات محاور االستبانة والدرجة : یتضح من الجدول السابق أن
 وھو ما یؤكد اتساق ٠٫٠١الكلیة لالستبانة معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائیًّا عند مستوى 

  .ا البعضوتجانس محاور االستبانة وتماسكھا مع بعضھ
  :ثبات أداة الدِّراسة  -ج 

ُتُحّقق من ثبات درجات االستبانة ومحاورھا الفرعیة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، 
  : فكانت معامالت الثبات كما ھو موضح بالجدول اآلتي

  .معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالستبانة ومحاورھا المختلفة) ٥(جدول 

المعّوقات التي 
تتعلق بإدارة 

 جامعةال

المعّوقات التي تتعلق 
 باألستاذ الجامعي

المعّوقات التي تتعلق بطالب 
 االستبانة ككل الدراسات العلیا

٠٫٩٤٥ ٠٫٨٦٧ ٠٫٨٩٥ ٠٫٩٤٠ 

یتضح من الجدول السابق أن لالستبانة ومحاورھا المختلفة معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة 
، ویتأكد من ذلك )الصدق، الثبات(ئیة جیدة إحصائًیا؛ ومما سبق یتضح أن لالستبانة مؤشرات إحصا

  .صالحیة استخدامھا في الدراسة الحالیة
موافق بشدة، : (وُیستجاب لعبارات االستبانة الحالیة بأن یختار ما بین خمسة اختیارات ھي

على الترتیب، ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(لتقابل الدرجات ) موافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق بشدة
رتفعة في أي محور من محاور االستبانة تعّبر عن درجة عالیة من درجة المعوِّق، والدرجة الم

ویجب مالحظة أنھ اعُتِمد على المحكات التالیة في الحكم على درجة المعّوقات بناًء على 
  : المتوسطات الحسابیة للعبارات والمتوسطات الوزنیة للدرجة الكلیة للمحور
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ة المعّوقات التي تحول دون تفعیل البحث الكیفي في تخصص محكات الحكم على درج) ٦(جدول 
  .أصول التربیة بالجامعات السعودیة

 درجة التحّقق المتوسط الحسابي للعبارة أو المتوسط الوزني للمحور
 منعدمة ١٫٨أقل من 

 ضعیفة ٢٫٦ ألقل من ١٫٨من 
 متوسطة ٣٫٤ ألقل من ٢٫٦من 
 كبیرة ٤٫٢ ألقل من ٣٫٤من 

 كبیرة جدًّا كثر فأ٤٫٢من 

  
  :االستبانة في صورتھا النھایة

بعد تحكیم االستبانة من قبل المتخصصین وقیاس صدقھا وثباتھا أعّدت الباحثة االستبانة في 
  :صورتھا النھایة، وقد اشتملت على ما یأتي

خطاب موّجھ إلى عضو ھیئة التدریس، موضًحا فیھ الھدف من البحث والتعریف اإلجرائي  .١
  .كیفيللبحث ال
  .البیانات األساسیة

 :محاور الدراسة اشتملت على ثالثة محاور .١
المعّوقات التي تتعلق بإدارة الجامعة وتحول دون تفعیل البحث الكیفي في : المحور األول

  .عبارة) ١٢( بالجامعات السعودیة تخصص أصول التربیة
 تفعیل البحث الكیفي في المعّوقات التي تتعلق باألستاذ الجامعي وتحول دون: المحور الثاني

  .عبارة) ١٤( بالجامعات السعودیة تخصص أصول التربیة
 المعّوقات التي تتعلق بطالب الدراسات العلیا وتحول دون تفعیل البحث الكیفي :المحور الثالث

  .عبارة) ١٣( بالجامعات السعودیة في تخصص أصول التربیة
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا

ما المعوقات المرتبطة بإدارة الجامعة للبحث الكیفي  : الذي نص على ما یليل األولنتائج السؤا
  في تخصص أصول التربیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس؟

ُحِسبت التكرارات والنسب المئویة الستجابات أفراد عینة الدراسة لإلجابة عن ھذا السؤال 
التي تحول دون المرتبطة بإدارة الجامعة المعّوقات على كل عبارة من عبارات االستبانة المتعلقة ب

  . والجدول التالي یوضح ذلكتفعیل البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة،
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التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة ) ٧(جدول 
  رة الجامعةالدراسة حول المعّوقات التي تتعلق بإدا

 درجة الموافقة

 العبارات م موافق بشدة موافق محاید غیر موافقغیر موافق بشدة

تكرار
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
 

االنحراف المتوسط
 المعیاري

درجة 
 الترتیب التحقق

١٢ 
قلة دعم الكراسي البحثیة 
في الجامعة إلجراء البحوث 

 .فّیةالكی
 ١ كبیرة ٣٫٩٧٠٠٫٥٩٤ ١٥٫٠ ١٥ ٦٨٫٠ ٦٨ ١٦٫٠ ١٦ ١٫٠ ١ ٠٫٠ ٠٫٠

ندرة الخبراء المتخصصین  ٩
 ٢ كبیرة ٣٫٧٠٠٠٫٧٧٢ ١١٫٠ ١١ ٥٦٫٠ ٥٦ ٢٥٫٠ ٢٥ ٨٫٠ ٨ ٠٫٠ ٠٫٠ .في البحث الكیفي بالجامعة

١١ 
سیادة ثقافة التوجھ الكمي 
في األبحاث التربویة 

 .بالجامعة
 ٣ كبیرة ٣٫٧٠٠٠٫٧٨٥ ٩٫٠ ٩ ٦٣٫٠ ٦٣ ١٧٫٠ ١٧ ١١٫٠ ١١ ٠٫٠ ٠٫٠

١٠ 
ضعف قیام المراكز البحثیة 
داخل الجامعة بأدوارھا في 

 .خدمة البحث الكیفي
 ٤ كبیرة ٣٫٦٦٠٠٫٨٧٩ ١١٫٠ ١١ ٦٠٫٠ ٦٠ ١٣٫٠ ١٣ ١٦٫٠ ١٦ ٠٫٠ ٠٫٠

٢ 

قلة الحوافز التي تقدمھا 
إدارة الجامعة لتشجیع 
الباحثین على استخدام 

 .البحث الكیفي

 ٥ كبیرة ٣٫٦٥٠٠٫٨٥٧ ٩٫٠ ٩ ٦٢٫٠ ٦٢ ١٥٫٠ ١٥ ١٣٫٠ ١٣ ١٫٠ ١

٨ 
نقص توجھ إدارة الجامعة 
إلى استقطاب الخبراء في 

 .البحث الكیفي
 ٦ كبیرة ٣٫٦٠٠٠٫٨٨٨ ١٢٫٠ ١٢ ٥١٫٠ ٥١ ٢٢٫٠ ٢٢ ١٥٫٠ ١٥ ٠٫٠ ٠٫٠

٤ 

نقص اھتمام إدارة الجامعة 
بإقامة المؤتمرات والندوات 
وورش العمل عن البحث 

 .الكیفي

 ٧ كبیرة ٣٫٥٥٠٠٫٨٨٠ ١١٫٠ ١١ ٤٧٫٠ ٤٧ ٢٩٫٠ ٢٩ ١٢٫٠ ١٢ ١٫٠ ١

ضعف اھتمام إدارة الجامعة  ١
 ٨ كبیرة ٣٫٥٣٠٠٫٧٩٧ ٨٫٠ ٨ ٤٨٫٠ ٤٨ ٣٣٫٠ ٣٣ ١١٫٠ ١١ ٠٫٠ ٠٫٠ .بنشر ثقافة البحث الكیفي

٣ 

قصور توجھ إدارة الجامعة 
لدعم البحوث الكیفّیة من 
عمادات البحث العلمي 

 .ومراكز البحث

 ٩ كبیرة ٣٫٥١٠٠٫٨٧٠ ٧٫٠ ٧ ٥٤٫٠ ٥٤ ٢٣٫٠ ٢٣ ١٥٫٠ ١٥ ١٫٠ ١

٧ 
قلة المراجع العربیة 
واألجنبیة التي توفرھا إدارة 

 .الجامعة عن البحث الكیفي
 ١٠ كبیرة ٣٫٤٠٠٠٫٨٩٩ ٨٫٠ ٨ ٤٤٫٠ ٤٤ ٢٨٫٠ ٢٨ ٢٠٫٠ ٢٠ ٠٫٠ ٠٫٠

٥ 
صعوبة قبول المجالس 
العلمیة في الجامعة للبحوث 

 .الكیفّیة
 ١١ متوسطة ٣٫٢٠٠٠٫٨٧٦ ٤٫٠ ٤ ٣٧٫٠ ٣٧ ٣٥٫٠ ٣٥ ٢٣٫٠ ٢٣ ١٫٠ ١

٦ 
ھناك ضعف في توجھ إدارة 
الجامعة نحو نشر األبحاث 

 .الكیفّیة في مجلتھا العلمیة
 ١٢ متوسطة ٣٫١٧٠٠٫٩٣٣ ٧٫٠ ٧ ٣١٫٠ ٣١ ٣٥٫٠ ٣٥ ٢٦٫٠ ٢٦ ١٫٠ ١

 كبیرة ٣٫٥٥٣٠٫٨٣٦ المتوسط الوزني للمعّوقات المتعلقة بإدارة الجامعة

ضح من الجدول السابق أن المعّوقات المتعلقة بإدارة الجامعة التي تحول دون تفعیل البحث یت
متحققة -الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة من وجھة نظر عینة الدراسة 

، بانحراف ٣٫٥٥٣بدرجة كبیرة، حیث بلغ المتوسط الوزني للدرجات الكلیة في ھذا المحور 
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أما بشأن المعّوقات الفرعیة في ھذا المحور فجاءت مرتبة حسب درجة . ٠٫٨٣٦معیاري قدره 
  :التحقق كاآلتي

 في الترتیب "قلة دعم الكراسي البحثیة في الجامعة إلجراء البحوث الكیفّیة": جاءت العبارة .١
 حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد كبیرة؛األول من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

  .٠٫٥٩٤، بانحراف معیاري قدره ٣٫٩٧٠لدراسة حول ھذه العبارة عینة ا
 في الترتیب الثاني "ندرة الخبراء المتخصصین في البحث الكیفي بالجامعة": جاءت العبارة .٢

؛ حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة كبیرةمن حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
 .٠٫٧٧٢اف معیاري قدره ، بانحر٣٫٧٠٠الدراسة حول ھذه العبارة 

 في الترتیب الثالث "سیادة ثقافة التوّجھ الكمي في األبحاث التربویة بالجامعة": جاءت العبارة .٣
؛ حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة كبیرةمن حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .٠٫٧٨٥، بانحراف معیاري قدره ٣٫٧٠٠الدراسة حول ھذه العبارة 
" ضعف قیام المراكز البحثیة داخل الجامعة بأدوارھا في خدمة البحث الكیفي": لعبارةجاءت ا .٤

؛ حیث بلغت قیمة متوسط كبیرةفي الترتیب الرابع من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
 .٠٫٨٧٩، بانحراف معیاري قدره ٣٫٦٦٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

حوافز التي تقدمھا إدارة الجامعة لتشجیع الباحثین على استخدام البحث قلة ال: "جاءت العبارة .٥
 حیث بلغت قیمة كبیرة؛ في الترتیب الخامس من حیث درجة التحّقق، ومتحققة بدرجة "الكیفي

، بانحراف معیاري قدره ٣٫٦٥٠متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
٠٫٨٥٧. 

 في " إدارة الجامعة إلى استقطاب الخبراء في البحث الكیفينقص توّجھ": جاءت العبارة .٦
؛ حیث بلغت قیمة متوسط كبیرةالترتیب السادس من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .٠٫٨٨٨، بانحراف معیاري قدره ٣٫٦٠٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
المؤتمرات والندوات وورش العمل عن نقص اھتمام إدارة الجامعة بإقامة ": جاءت العبارة .٧

 حیث بلغت كبیرة؛ في الترتیب السابع من حیث درجة التحقق، متحققة بدرجة "البحث الكیفي
، بانحراف معیاري قدره ٣٫٥٥٠قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

٠٫٨٨٠. 
 في الترتیب الثامن من "بحث الكیفيضعف اھتمام إدارة الجامعة بنشر ثقافة ال": جاءت العبارة .٨

حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة كبیرة؛ حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
 .٠٫٧٩٧، بانحراف معیاري قدره ٣٫٥٣٠الدراسة حول ھذه العبارة 

قصور توّجھ إدارة الجامعة لدعم البحوث الكیفّیة من عمادات البحث العلمي ": جاءت العبارة .٩
؛ حیث كبیرة في الترتیب التاسع من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "اكز البحثومر

، بانحراف معیاري ٣٫٥١٠بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 .٠٫٨٧٠قدره 

قلة المراجع العربیة واألجنبیة التي توفرھا إدارة الجامعة عن البحث ": جاءت العبارة .١٠
 حیث بلغت قیمة كبیرة؛في الترتیب العاشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  "الكیفي

، بانحراف معیاري قدره ٣٫٤٠٠متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
٠٫٨٩٩. 
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 في الترتیب "صعوبة قبول المجالس العلمیة في الجامعة للبحوث الكیفّیة": جاءت العبارة .١١
 حیث بلغت قیمة متوسط متوسطة؛درجة التحقق، ومتحققة بدرجة الحادي عشر من حیث 

 .٠٫٨٧٦، بانحراف معیاري قدره ٣٫٢٠٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
ھناك ضعف في توجھ إدارة الجامعة نحو نشر األبحاث الكیفّیة في مجلتھا ": جاءت العبارة .١٢

؛ حیث متوسطة التحقق، ومتحققة بدرجة  في الترتیب الثاني عشر من حیث درجة"العلمیة
، بانحراف معیاري ٣٫١٧٠بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

 .٠٫٩٣٣قدره 
وُتظھر ھذه النتائج أن ھناك تقصیًرا من إدارة الجامعة في تفعیل البحث الكیفي في تخصص 

قلة دعم الكراسي ": وجاءت عبارة. جة كبیرةأصول التربیة؛ حیث إن أغلب العبارات متحققة بدر
 في الترتیب األول من حیث درجة التحقق، ومتحققة "البحثیة في الجامعة إلجراء البحوث الكیفّیة

  في تتبع المنھجیات )ه١٤٣٨(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت لھ دراسة النفیسة . كبیرةبدرجة 
الجریسي، كرسي الملك سعود؛ حیث وجدت الرحمن  المطبقة في إصدارات كرسي الشیخ عبد

  . طبقت المنھج النوعي-فقط-دراسة واحدة 
 في الترتیب "سیادة ثقافة التوّجھ الكمي في األبحاث التربویة بالجامعة": جاءت العبارة

وتتفق ھذه النتیجة مع ما أوصت بھ دراسة . كبیرةالثالث من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
اللتان دعتا لضرورة التوسع في استخدام المدخل ) م٢٠٠٣(ودراسة ریان ) م٢٠١٠(الخطیب 

  .الكیفي في البحث
ضعف قیام المراكز البحثیة داخل الجامعة بأدوارھا في خدمة البحث ": جاءت العبارة

وتتفق ھذه النتیجة مع . كبیرةفي الترتیب الرابع من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة " الكیفي
في أن الحاجة ماسة إلى توّجھ البحث التربوي نحو المدخل ) م٢٠٠٥(دراسة السلیمان ما أوصت بھ 

  .وتقع مسؤولیة ذلك على كلیات التربیة ومراكز البحث التربوي داخل الجامعات. الكیفي
قلة الحوافز التي تقدمھا إدارة الجامعة لتشجیع الباحثین على استخدام البحث : "جاءت العبارة

وتتفق ھذه النتیجة مع . كبیرةرتیب الخامس من حیث درجة التحّقق، ومتحققة بدرجة  في الت"الكیفي
نظرًا ألھمیة البیئة البحثیة المحفزة البد من إعادة النظر من ) ه١٤٣٨(ما أوصت بھ دراسة النفیسة 

ة قبل الجامعة فیما یخدم الباحثین، وذلك بالقیام بخطوات إجرائیة كإنشاء دلیل یخص البحوث النوعی
  .أسوة بجامعة أكسفورد
نقص اھتمام إدارة الجامعة بإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل عن ": جاءت العبارة

 وتتفق ھذه النتیجة .كبیرة في الترتیب السابع من حیث درجة التحقق، متحققة بدرجة "البحث الكیفي
ل دور مراكز حو) م٢٠٠٨(ودراسة السلطان ) م٢٠٠٥(مع ما أوصت بھ كل من دراسة قمر 

  .البحوث وكلیات التربیة بعقد دورات تدریبیة في البحث الكیفي
قلة المراجع العربیة واألجنبیة التي توفرھا إدارة الجامعة عن البحث ": جاءت العبارة

ویفسر ذلك حاجة . كبیرة في الترتیب العاشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "الكیفي
ر لھم المعلومات؛ كتوفیر مراكز استشارات بحثیة تابعة لكل كلیة في الباحثین لوجود مصادر توف

الجامعة، وھذا یخدم الباحثین ویسّھل لھم الوصول إلى معلومات موثوقة نوعیة حیث توفرت 
الخبرات الداعمة لھم؛ كما ُیستفاد من الخبرات العالمیة الرائدة في مجال البحث النوعي ویحتذى 

  .حذوھا في ذلك
دراسة نتیجة لتحلیل البیانات التي حصلت علیھا من بطاقة المقابلة شبھ المقننة، وتوصلت ال

  :وجاءت نتائج المقابالت تتوافق مع نتائج االستبانة عن طریق النقاط التالیة
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  .  ضعف نشر ثقافة البحث الكیفي .١
  .قلة المراجع العربیة عن البحث الكیفي، وحتى المترَجم الجّید منھا قلیل .٢
 .تمرات والندوات وورش العمل عن البحث الكیفيؤالجامعة نحو إقامة المضعف توّجھ  .٣
صعوبة اإلجراءات اإلداریة للموافقة على خطة البحث الكیفي، وإعطاء المشرف والباحث  .٤

 .الحریة للتغییر بخطة البحث بما یخدم الدراسة
 . بشأن تطبیقات البحث الكیفيعلمیة واضحة عدم وجود سیاسة  .٥

بطاقة المقابلة، االستبانة، حصر منھجیة الرسائل : (تفاق نتائج األدواتمما سبق یتضح ا
على سیادة البحوث الكمیة، والحاجة إلى مزید من االھتمام ) العلمیة، وحصر مقررات البحث الكیفي

نشر ثقافة البحث الكیفي، عقد : من قبل الجامعة بالبحوث الكیفّیة، بواسطة عدد من الجوانب، منھا
لمؤتمرات وورش العمل، الحرص على توفیر المراجع العربیة واألجنبیة عن البحث الندوات وا

الكیفي، التشجیع على الدراسات الكیفّیة، إعطاء المشرف والطالب الحریة للتغییر بخطة البحث 
 .حسب ما تتطلبھ الدراسة

عي للبحث ما المعوقات المرتبطة باألستاذ الجام: نتائج السؤال الثاني الذي نص على ما یلي
  الكیفي في تخصص أصول التربیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس؟

ُحِسبت التكرارات والنسب المئویة الستجابات أفراد عینة الدراسة لإلجابة عن ھذا السؤال 
التي تحول المرتبطة باألستاذ الجامعي على كل عبارة من عبارات االستبانة المتعلقة بالمعّوقات 

 والجدول التالي یوضح  الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة،دون تفعیل البحث
  .ذلك

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة ) ٨(جدول 
  الدراسة حول المعّوقات التي تتعلق باألستاذ الجامعي

 درجة الموافقة

غیر موافق 
 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق بشدة

 العبارات م

تكرار
 

نسبة
تكرار 
 

نسبة
تكرار 
 

نسبة
تكرار 
 

نسبة
تكرار 
 

نسبة
 

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

درجة 
 الترتیب التحقق

٤ 
تفضیل األستاذ الجامعي 
استخدام أنماط البحث الكمي 

 .ألنھ المتعارف علیھ
 ١ بیرةك ٠٫٦٩٥ ٣٫٨٩٠ ١١٫٠ ١١ ٧٤٫٠ ٧٤ ٩٫٠ ٩ ٥٫٠ ٥ ١٫٠ ١

ضعف قناعة األستاذ الجامعي  ١
 ٢ كبیرة ٠٫٦٣١ ٣٫٨١٠ ٧٫٠ ٧ ٧١٫٠ ٧١ ١٩٫٠ ١٩ ٢٫٠ ٢ ١٫٠ ١ .بجدوى البحث الكیفي التربوي

٥ 
میل األستاذ الجامعي إلى 
استخدام أنماط البحث الكمي 

 .لسھولتھ
 ٣ كبیرة ٠٫٨٢٧ ٣٫٧٣٠ ١١٫٠ ١١ ٦٣٫٠ ٦٣ ١٥٫٠ ١٥ ١٠٫٠ ١٠ ١٫٠ ١

٦ 
جامعي عن عزوف األستاذ ال

استخدام البحث الكیفي لطول 
 .وقت تنفیذه

 ٤ كبیرة ٠٫٨٢٣ ٣٫٧٠٠ ٩٫٠ ٩ ٦٥٫٠ ٦٥ ١٤٫٠ ١٤ ١١٫٠ ١١ ١٫٠ ١

٣ 
ضعف المھارات البحثیة لدى 
األستاذ الجامعي في أنماط 

 .البحث الكیفي
 ٥ كبیرة ٠٫٧٤٥ ٣٫٥٢٠ ٣٫٠ ٣ ٥٧٫٠ ٥٧ ٣٠٫٠ ٣٠ ٩٫٠ ٩ ١٫٠ ١

١٤ 

جراء االفتقار للمعاییر الثابتة إل
البحث الكیفي وتمكن األستاذ 
الجامعي من متابعتھا في 

 .أعمال الطلبة

 ٦ كبیرة ٠٫٧٩٧ ٣٫٥٢٠ ٥٫٠ ٥ ٥٥٫٠ ٥٥ ٢٨٫٠ ٢٨ ١١٫٠ ١١ ١٫٠ ١
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 درجة الموافقة

غیر موافق 
 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق بشدة

 العبارات م

تكرار
 

نسبة
تكرار 
 

نسبة
تكرار 
 

نسبة
تكرار 
 

نسبة
تكرار 
 

نسبة
 

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

درجة 
 الترتیب التحقق

١١ 
صعوبة حصول األستاذ 
الجامعي على دعم مادي 

 .للبحث العلمي الكیفي
 ٧ كبیرة ٠٫٨٨٢ ٣٫٥١٠ ٨٫٠ ٨ ٥٢٫٠ ٥٢ ٢٤٫٠ ٢٤ ١٥٫٠ ١٥ ١٫٠ ١

ألستاذ الجامعي بقوة قناعة ا ٧
 ٨ كبیرة ٠٫٨٣٥ ٣٫٤٩٠ ٩٫٠ ٩ ٤٣٫٠ ٤٣ ٣٧٫٠ ٣٧ ١٠٫٠ ١٠ ١٫٠ ١ .وصرامة العلمیة للبحث الكمي

١٢ 
ضعف الحوافز المعنویة 
الدافعة لألستاذ الجامعي على 

 .نشر األبحاث الكیفیة
 ٩ كبیرة ٠٫٩٠٤ ٣٫٤٧٠ ٩٫٠ ٩ ٤٧٫٠ ٤٧ ٢٧٫٠ ٢٧ ١٦٫٠ ١٦ ١٫٠ ١

٨ 
ي في عدم رغبة األستاذ الجامع

مخالفة التوجھ العام الذي یمیل 
 .إلى البحث الكمي

 ١٠ كبیرة ٠٫٨٨١ ٣٫٤٦٠ ٩٫٠ ٩ ٤٤٫٠ ٤٤ ٣٢٫٠ ٣٢ ١٤٫٠ ١٤ ١٫٠ ١

١٠ 

نقص الرغبة الشخصیة لدى 
األستاذ الجامعي في تغییر 
النمط البحثي من كمي إلى 

 .كیفي

 ١١ كبیرة ٠٫٨٨٩ ٣٫٤١٠ ٦٫٠ ٦ ٤٩٫٠ ٤٩ ٢٦٫٠ ٢٦ ١٨٫٠ ١٨ ١٫٠ ١

١٣ 
االعتقاد السائد لدى األستاذ 
الجامعي بأن البحث الكیفي 

 .غیر مناسب للترقیة العلمیة
متوسط ٠٫٩٥٤ ٣٫٣٣٠ ٦٫٠ ٦ ٤٨٫٠ ٤٨ ٢٠٫٠ ٢٠ ٢٥٫٠ ٢٥ ١٫٠ ١

 ١٢ ة

٩ 
قلة المجالت العلمیة العربیة 
التي تھتم بنشر األبحاث 

 .التربویة الكیفّیة
متوسط ٠٫٩٣٣ ٣٫٢٨٠ ٣٫٠ ٣ ٥١٫٠ ٥١ ١٨٫٠ ١٨ ٢٧٫٠ ٢٧ ١٫٠ ١

 ١٣ ة

قلة تدریب األستاذ الجامعي  ٢
متوسط ٠٫٨٦٨ ٣٫١٢٠ ٤٢٫٠ ٤٢ ٣٠٫٠ ٣٠ ٢٦٫٠ ٢٦ ٢٫٠ ٢ ٠٫٠ ٠٫٠ .على أنماط البحث الكیفي

 ١٤ ة

 كبیرة ٠٫٨٣٣ ٣٫٥١٧ المتوسط الوزني للمعّوقات المتعلقة باألستاذ الجامعي

ي التي تحول دون تفعیل  المتعلقة باألستاذ الجامعیتضح من الجدول السابق أن المعّوقات
- البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة من وجھة نظر عینة الدراسة 

، ٣٫٥١٧ حیث بلغ المتوسط الوزني للدرجات الكلیة في ھذا المحور كبیرة؛متحققة بدرجة 
ن جمیع أما بشأن المعّوقات الفرعیة في ھذا المحور فیالحظ أ. ٠٫٨٣٣بانحراف معیاري قدره 

العبارات جاءت متحقّقة بدرجة كبیرة ما عدا ثالث عبارات جاءت متحققة بدرجة متوسطة، مع 
مراعاة أنھ في حالة تساوي المتوسطات تكون األولویة في الترتیب للعبارة ذات االنحراف 
المعیاري األقل الذي یدل على اتفاق وتجانس أعلى بین االستجابات، وجاءت مرتبة حسب درجة 

  :حقق على النحو اآلتيالت
 "تفضیل األستاذ الجامعي استخدام أنماط البحث الكمي ألنھ المتعارف علیھ": جاءت العبارة .١

؛ حیث بلغت قیمة متوسط كبیرةفي الترتیب األول من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
  .٠٫٦٩٥، بانحراف معیاري قدره ٣٫٨٩٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

 في الترتیب "ضعف قناعة األستاذ الجامعي بجدوى البحث الكیفي التربوي": جاءت العبارة .٢
 حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد كبیرة؛الثاني من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .٠٫٦٣١، بانحراف معیاري قدره ٣٫٨١٠عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 في الترتیب " الجامعي إلى استخدام أنماط البحث الكمي لسھولتھمیل األستاذ": جاءت العبارة .٣

؛ حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد كبیرةالثالث من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
 .٠٫٨٢٧، بانحراف معیاري قدره ٣٫٧٣٠عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
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في " ث الكیفي لطول وقت تنفیذهعزوف األستاذ الجامعي عن استخدام البح": جاءت العبارة .٤
حیث بلغت قیمة متوسط كبیرة؛ الترتیب الرابع من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .٠٫٨٢٣، بانحراف معیاري قدره ٣٫٧٠٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 في "كیفيضعف المھارات البحثیة لدى األستاذ الجامعي في أنماط البحث ال: "جاءت العبارة .٥

؛ حیث بلغت قیمة متوسط كبیرةالترتیب الخامس من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
 .٠٫٧٤٥، بانحراف معیاري قدره ٣٫٥٢٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

االفتقار للمعاییر الثابتة إلجراء البحث الكیفي، وتمكن األستاذ الجامعي من ": جاءت العبارة .٦
 في الترتیب السادس من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "ھا في أعمال الطلبةمتابعت

، ٣٫٥٢٠ حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة كبیرة؛
 .٠٫٧٩٧بانحراف معیاري قدره 

 في "صعوبة حصول األستاذ الجامعي على دعم مادي للبحث العلمي الكیفي": جاءت العبارة .٧
 حیث بلغت قیمة متوسط كبیرة؛الترتیب السابع من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .٠٫٨٨٢، بانحراف معیاري قدره ٣٫٥١٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 في الترتیب "قناعة األستاذ الجامعي بقوة وصرامة العلمیة للبحث الكمي": جاءت العبارة .٨

حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد كبیرة؛ تحقق، ومتحققة بدرجة الثامن من حیث درجة ال
 .٠٫٨٣٥، بانحراف معیاري قدره ٣٫٤٩٠عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

 "ضعف الحوافز المعنویة الدافعة لألستاذ الجامعي على نشر األبحاث الكیفیة": جاءت العبارة .٩
؛ حیث بلغت قیمة متوسط كبیرةبدرجة في الترتیب التاسع من حیث درجة التحقق، ومتحققة 

 .٠٫٩٠٤، بانحراف معیاري قدره ٣٫٤٧٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
رغبة األستاذ الجامعي في عدم مخالفة التوجھ العام الذي یمیل إلى البحث ": جاءت العبارة .١٠

 حیث بلغت قیمة رة؛كبی في الترتیب العاشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "الكمي
، بانحراف معیاري قدره ٣٫٤٦٠متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

٠٫٨٨١. 
نقص الرغبة الشخصیة لدى األستاذ الجامعي في تغییر النمط البحثي من ": جاءت العبارة .١١

؛ كبیرة في الترتیب الحادي عشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة " كیفيإلىكمي 
، بانحراف ٣٫٤١٠حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

 .٠٫٨٨٩معیاري 
االعتقاد السائد لدى األستاذ الجامعي بأن البحث الكیفي غیر مناسب للترقیة ": جاءت العبارة .١٢

ث  حیمتوسطة؛ في الترتیب الثاني عشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "العلمیة
، بانحراف معیاري ٣٫٣٣٠بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

 .٠٫٩٥٤قدره 
 في "قلة المجالت العلمیة العربیة التي تھتم بنشر األبحاث التربویة الكیفّیة": جاءت العبارة .١٣

مة  حیث بلغت قیمتوسطة؛الترتیب الثالث عشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
، بانحراف معیاري قدره ٣٫٢٨٠متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

٠٫٩٣٣. 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٢٧

 في الترتیب الرابع "قلة تدریب األستاذ الجامعي على أنماط البحث الكیفي": جاءت العبارة .١٤
 حیث بلغت قیمة متوسط استجابات متوسطة؛عشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .٠٫٨٦٨، بانحراف معیاري قدره ٣٫١٢٠الدراسة حول ھذه العبارة أفراد عینة 
 "تفضیل األستاذ الجامعي استخدام أنماط البحث الكمي ألنھ المتعارف علیھ": جاءت العبارة

وتتفق ھذه النتیجة مع ما كشفتھ . كبیرةفي الترتیب األول من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
أن : اب قلة البحوث الكیفّیة في المنطقة العربیة؛ والتي منھاأسبعن ) م٢٠١٣(دراسة العیاض 

جّل الباحثین العرب بدراسة البحوث التركیز في التدریس والتدریب على البحث الكمي، اكتفى 
بوفي ودراسة ، الكمیة ومارسوھا، والكثیر منھم ال یرى منھًجا یتسم بالمصداقیة إال البحوث الكمیة

ت أبرز نتائجھا افتقاد الثقة والمھارات الالزمة الستخدام البحث حیث كان) م٢٠١٤(وروبرتس 
النوعي، ووجوب تعزیز مھارات األكادیمین فیما یتعلق بالبحث النوعي، وكذلك دراسة القرني 

التي أوصت بالتدریب على أسالیب البحث الكیفي، لتحقیق التوازن فیما ینشر من بحوث ) م٢٠٠٨(
  .میةكمیة وكیفیة في المجالت العل

 "ضعف المھارات البحثیة لدى األستاذ الجامعي في أنماط البحث الكیفي: "وجاءت العبارة
وتفسر ھذه النتیجة أن إقامة . كبیرةفي الترتیب الخامس من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

س الدورات التدریبیة في البحث النوعي من المتطلبات المھمة لتطویر مھارات أعضاء ھیئة التدری
. في البحث النوعي، فتلك الدورات تسھم في تشجیع أعضاء ھیئة التدریس لتقدیم بحوث نوعیة

 التي أشارت لضرورة توفیر بیئة بحثیة محفزة تشّجع )ه١٤٣٨( النفیسة ویتفق ھذا مع نتائج دراسة
م، أعضاء ھیئة التدریس إلجراء بحوث نوعیة؛ كجائزة سنویة تمنح ألفضل بحث نوعي ُقّدم في القس

  .وتحفیز قطاعات المجتمع المختلفة لإلسھام في تمویل البحوث النوعیة، وذلك بالتوعیة ونشر ثقافتھا
تمّكن األستاذ "االفتقار للمعاییر الثابتة إلجراء البحث الكیفي، و عبارة : "وجاءت عبارة

) م٢٠٠٤(غو  تتفق ھذا النتیجة مع ما أوصت بھ دراسة بغا"الجامعي من متابعتھا في أعمال الطلبة
بضرورة االلتزام بمعاییر وآلیات معینة لتحسین الدراسات اإلمبریقیة في أصول التربیة فیما یتعلق 

  .بالسیاق الفلسفي، ومھارات التنظیر خالل العملیة البحثیة، وتكوین الباحث التربوي
لطول عزوف األستاذ الجامعي عن استخدام البحث الكیفي : "ونتیجة التحقق كبیرة في عبارة

التي ذكرت من عیوب البحث الكیفي أنھ یحتاج ) م٢٠٠٤(، وتتفق مع دراسة جرفن "وقت تنفیذه
التي من أبرزھا عزوف الباحثین ) م٢٠٠٧(وقًتا طویًلا، وھذه النتیحة تتفق مع نتائج دراسة القرني 

حوث النوعیة وإن كتابة المزید من الب. عن البحوث النوعیة؛ ألنھا تتطلب وقًتا وجھًدا من الباحث
  . تجعل الباحث یتخطى تلك الصعوبات

، تتفق مع دراسة "االعتقاد بأن البحث الكیفي غیر مناسب للترقیة العلمیة: "وجاءت عبارة
بحث واحـد علـى  تخصیص التي دعت المجالس العلمیة بالكلیات اإلنسانیة إلى) م٢٠٠٨(السلطان 

ھا للترقیـة إلى المراتـب العلمیة المختلفة التي األقل من بحوث أعضاء ھیئة التدریس التي یقدمون
  . تستخدم أحد مناھج البحوث الكیفّیة

وتوصلت الدراسة نتیجة لتحلیل البیانات التي حصلت علیھا من بطاقة المقابلة شبھ المقننة، 
  :وجاءت نتائج المقابالت تتوافق مع نتائج االستبانة عن طریق النقاط التالیة

  .معي استخدام أنماط البحث الكمي ألنھ المتعارف علیھتفضیل األستاذ الجا .١
وأھمیتھ في حل المشكالت التربویة ) النوعي(جھل بعض أعضاء ھیئة التدریس بالبحث الكیفي  .٢

  .واالجتماعیة
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قلة المشرفین والمناقشین المتمّكنین من مناھج البحث الكیفي، وذكر أحد أفراد عینة مقابلة جملة  .٣
  .)فاقد الشيء ال یعطیھ(

  .  عدم امتالك بعض أعضاء ھیئة التدریس للمھارات البحثیة في أنماط البحث الكیفي .٤
  .تمّكن األستاذ الجامعي من مھارات البحث الكمي التي تساعد على تحقیق الترقیات العلمیة .٥
  .ضعف قناعة األستاذ الجامعي بقوة وصرامة العلمیة للبحث الكیفي .٦

تبانة تستنبط الباحثة دلیًلا على أن عزوف األستاذ ومن خالل عرض النتائج المقابلة واالس
الجامعي في تخصص أصول التربیة عن البحث الكیفي یرجع إلى أن األستاذ الجامعي تلّقى تدریًبا 
أثناء الخدمة وقبل الخدمة على مناھج البحث الكمي مما جعلھا أكثر استخداًما، والتخّوف من البحث 

الشعور بعدم جدوى البحوث الكیفّیة الفتقارھا إلى المصداقیة الكیفي ألنھ غیر متعارف علیھ، و
 .واآلن نتائجھا ال تعّمم. المتعارف علیھا في البحوث الكمیة

ما المعوقات المرتبطة بطالب الدراسات العلیا للبحث : نتائج السؤال الثالث الذي نص على ما یلي
  تدریس؟الكیفي في تخصص أصول التربیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة ال

ُحِسبت التكرارات والنسب المئویة الستجابات أفراد عینة الدراسة لإلجابة عن ھذا السؤال 
التي المرتبطة بطالب الدراسات العلیا على كل عبارة من عبارات االستبانة المتعلقة بالمعّوقات 

التالي  والجدول تحول دون تفعیل البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة،
  .یوضح ذلك
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة ) ٩(جدول 

  .الدراسة حول المعّوقات التي تتعلق بطالب الدراسات العلیا
 درجة الموافقة

غیر موافق 
 موافق بشدة موافق ایدمح غیر موافق بشدة

 العبارات م

تكرار
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
 

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

درجة 
 الترتیب التحقق

٢ 
إھمال تنمیة الجانب التطبیقي 
في البحث الكیفي لدى طالب 

 .الدراسات العلیا
 ١ كبیرة ٠٫٤٤٢ ٤٫٠٨٠ ١٤٫٠ ١٤ ٨٠٫٠ ٨٠ ٦٫٠ ٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠

٥ 
قصور الدافعیة الذاتیة لدى 

اسات العلیا في طالب الدر
 .استخدام أنماط البحث الكیفي

 ٢ كبیرة ٠٫٤٣٢ ٤٫٠٧٠ ١٣٫٠ ١٣ ٨١٫٠ ٨١ ٦٫٠ ٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠

٧ 
تخّوف طالب الدراسات العلیا 
من مشقة البحث الكیفي وطول 

 .وقت تنفیذه
 ٣ كبیرة ٠٫٤٩٨ ٤٫٠٧٠ ١٥٫٠ ١٥ ٧٨٫٠ ٧٨ ٦٫٠ ٦ ١٫٠ ١ ٠٫٠ ٠٫٠

٣ 
قلة توّجھ طالب الدراسات 

یا إلى استخدام البحث العل
 .الكیفي في بحوثھم

 ٤ كبیرة ٠٫٥٠٢ ٤٫٠٣٠ ١٢٫٠ ١٢ ٨١٫٠ ٨١ ٥٫٠ ٥ ٢٫٠ ٢ ٠٫٠ ٠٫٠

١ 
ضعف إعداد طالب الدراسات 
العلیا في الجانب النظري في 

 .البحث الكیفي
 ٥ كبیرة ٠٫٦١٩ ٣٫٩٨٠ ١١٫٠ ١١ ٨٢٫٠ ٨٢ ٢٫٠ ٢ ٤٫٠ ٤ ١٫٠ ١

ضعف تمّكن طالب الدراسات  ٤
 ٦ كبیرة ٠٫٥٦٩ ٣٫٨٠٠ ٦٫٠ ٦ ٧٠٫٠ ٧٠ ٢٢٫٠ ٢٢ ٢٫٠ ٢ ٠٫٠ ٠٫٠ .ماط البحث الكیفيالعلیا من أن

١١ 

ندرة المؤتمرات وورش العمل 
والدورات التدریبیة في البحث 
الكیفي المقدمة لطالب 

 .الدراسات العلیا

 ٧ كبیرة ٠٫٧٥٣ ٣٫٧٢٠ ١٠٫٠ ١٠ ٦٠٫٠ ٦٠ ٢٢٫٠ ٢٢ ٨٫٠ ٨ ٠٫٠ ٠٫٠
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 درجة الموافقة

غیر موافق 
 موافق بشدة موافق ایدمح غیر موافق بشدة

 العبارات م

تكرار
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
تكرار 
نسبة 
 

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

درجة 
 الترتیب التحقق

٨ 
ضعف تمكن المشرف العلمي 

 البحث الكیفي ومھاراتھ من
 .اإلجرائیة

 ٨ كبیرة ٠٫٨١٩ ٣٫٦٦٠ ٨٫٠ ٨ ٦٤٫٠ ٦٤ ١٤٫٠ ١٤ ١٤٫٠ ١٤ ٠٫٠ ٠٫٠

قلة المراجع العربیة والدوریات  ١٠
 ٩ كبیرة ٠٫٨٤٧ ٣٫٥١٠ ٧٫٠ ٧ ٥٣٫٠ ٥٣ ٢٤٫٠ ٢٤ ١٦٫٠ ١٦ ٠٫٠ ٠٫٠ .في البحث الكیفي التربوي

٦ 

ضعف الحریة األكادیمیة لدى 
یا في طالب الدراسات العل

اختیار المنھج المناسب ألسئلة 
 .دراستھ

 ١٠ كبیرة ٠٫٨٤٧ ٣٫٤٩٠ ٧٫٠ ٧ ٥١٫٠ ٥١ ٢٦٫٠ ٢٦ ١٦٫٠ ١٦ ٠٫٠ ٠٫٠

٩ 

ضعف ثقة المشرف العلمي 
بقدرة طالب الدراسات العلیا 
على تطبیق صحیح للبحث 

 .الكیفي

 ١١ كبیرة ٠٫٩٢٢ ٣٫٤١٠ ٧٫٠ ٧ ٥٠٫٠ ٥٠ ٢٠٫٠ ٢٠ ٢٣٫٠ ٢٣ ٠٫٠ ٠٫٠

١٤ 
ءات الموافقة على صعوبة إجرا

تطبیق الدراسة من الجھة 
 .المطبق علیھا

 ١٢ كبیرة ٠٫٧٧٨ ٣٫٤٠٠ ٦٫٠ ٦ ٤٠٫٠ ٤٠ ٤٢٫٠ ٤٢ ١٢٫٠ ١٢ ٠٫٠ ٠٫٠

١٢ 
صعوبة قبول المجالس العلمیة 
بالجامعة للدراسة في البحوث 

 .الكیفیة
متوسط ٠٫٨٢٦ ٣٫٣٨٠ ٥٫٠ ٥ ٤٥٫٠ ٤٥ ٣٣٫٠ ٣٣ ١٧٫٠ ١٧ ٠٫٠ ٠٫٠

 ١٣ ة

١٣ 
المجالس طول إجراءات 

العلمیة بالجامعة للموافقة على 
 .موضوع البحث العلمي

متوسط ٠٫٧٧٤ ٣٫٣٧٠ ٥٫٠ ٥ ٤٠٫٠ ٤٠ ٤٢٫٠ ٤٢ ١٣٫٠ ١٣ ٠٫٠ ٠٫٠
 ١٤ ة

 كبیرة ٠٫٦٨٨ ٣٫٧١٢ المتوسط الوزني للمعّوقات المتعلقة بطالب الدراسات العلیا

لیا التي تحول دون یتضح من الجدول السابق أن المعّوقات المتعلقة بطالب الدراسات الع
تفعیل البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة من وجھة نظر عینة الدراسة 

، ٣٫٧١٢؛ حیث بلغ المتوسط الوزني للدرجات الكلیة في ھذا المحور كبیرةمتحّققة بدرجة -
ة حسب درجة ؛ أما بشأن المعّوقات الفرعیة في ھذا المحور فجاءت مرتب٠٫٦٨٨بانحراف معیاري 

  :التحقق كاآلتي
 "إھمال تنمیة الجانب التطبیقي في البحث الكیفي لدى طالب الدراسات العلیا": جاءت العبارة .١

 حیث بلغت قیمة متوسط كبیرة؛في الترتیب األول من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
  .٠٫٤٤٢دره ، بانحراف معیاري ق٤٫٠٨٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

قصور الدافعیة الذاتیة لدى طالب الدراسات العلیا في استخدام أنماط البحث ": جاءت العبارة .٢
 حیث بلغت قیمة كبیرة؛ في الترتیب الثاني من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "الكیفي

؛ بانحراف معیاري قدره ٤٫٠٧٠متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
٠٫٤٣٢. 

 في "تخّوف طالب الدراسات العلیا من مشقة البحث الكیفي وطول وقت تنفیذه": جاءت العبارة .٣
 حیث بلغت قیمة متوسط كبیرة؛الترتیب الثالث من حیث درجة التحّقق، ومتحّققة بدرجة 

 .٠٫٤٩٨، بانحراف معیاري قدره ٤٫٠٧٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
في " قلة توّجھ طالب الدراسات العلیا إلى استخدام البحث الكیفي في بحوثھم": جاءت العبارة .٤

؛ حیث بلغت قیمة متوسط كبیرةالترتیب الرابع من حیث درجة التحّقق، ومتحققة بدرجة 
 .٠٫٥٠٢، بانحراف معیاري قدره ٤٫٠٣٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
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 "ب الدراسات العلیا في الجانب النظري في البحث الكیفيضعف إعداد طال: "جاءت العبارة .٥
 حیث بلغت قیمة متوسط كبیرة؛في الترتیب الخامس من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .٠٫٦١٩، بانحراف معیاري قدره ٣٫٩٨٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 في الترتیب "ن أنماط البحث الكیفيضعف تمّكن طالب الدراسات العلیا م": جاءت العبارة .٦

 حیث بلغت قیمة متوسط استجابات كبیرة؛السادس من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
 .٠٫٥٦٩، بانحراف معیاري قدره ٣٫٨٠٠أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

لمقدمة ندرة المؤتمرات وورش العمل والدورات التدریبیة في البحث الكیفي ا": جاءت العبارة .٧
 كبیرة؛ في الترتیب السابع من حیث درجة التحقق، ومتحّققة بدرجة "لطالب الدراسات العلیا

، بانحراف ٣٫٧٢٠حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 .٠٫٧٥٣معیاري قدره 

 في "رائیةضعف تمّكن المشرف العلمي من البحث الكیفي ومھاراتھ اإلج": جاءت العبارة .٨
حیث بلغت قیمة متوسط كبیرة؛ الترتیب الثامن من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .٠٫٨١٩، بانحراف معیاري قدره ٣٫٦٦٠استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 في الترتیب "قلة المراجع العربیة والدوریات في البحث الكیفي التربوي": جاءت العبارة .٩

 حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد كبیرة؛یث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة التاسع من ح
 .٠٫٨٤٧، بانحراف معیاري قدره ٣٫٥١٠عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

ضعف الحریة األكادیمیة لدى طالب الدراسات العلیا في اختیار المنھج ": جاءت العبارة .١٠
 كبیرة؛ن حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  في الترتیب العاشر م"المناسب ألسئلة دراستھ

، بانحراف ٣٫٤٩٠حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 .٠٫٨٤٧معیاري قدره 

ضعف ثقة المشرف العلمي بقدرة طالب الدراسات العلیا على تطبیق ": جاءت العبارة .١١
حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  في الترتیب الحادي عشر من "صحیح للبحث الكیفي

، ٣٫٤١٠ حیث بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة كبیرة؛
 .٠٫٩٢٢بانحراف معیاري قدره 

 "صعوبة إجراءات الموافقة على تطبیق الدراسة من الجھة المطبق علیھا": جاءت العبارة .١٢
حیث بلغت قیمة كبیرة؛  ومتحققة بدرجة في الترتیب الثاني عشر من حیث درجة التحقق،

، بانحراف معیاري قدره ٣٫٤٠٠متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
٠٫٧٧٨. 

 في "صعوبة قبول المجالس العلمیة بالجامعة للدراسة في البحوث الكیفیة": جاءت العبارة .١٣
؛ حیث بلغت قیمة وسطةمتالترتیب الثالث عشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

، بانحراف معیاري قدره ٣٫٣٨٠متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
٠٫٨٢٦. 

طول إجراءات المجالس العلمیة بالجامعة للموافقة على موضوع البحث ": جاءت العبارة .١٤
 ؛ حیثمتوسطة في الترتیب الرابع عشر من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "العلمي

، بانحراف معیاري ٣٫٣٧٠بلغت قیمة متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 
 .٠٫٧٧٤قدره 
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إھمال تنمیة الجانب التطبیقي في البحث الكیفي لدى طالب الدراسات ": جاءت العبارة
  . كبیرة في الترتیب األول من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "العلیا

عف إعداد طالب الدراسات العلیا في الجانب النظري في البحث ض: "وجاءت العبارة
؟ ومما سبق ُتظھر كبیرة في الترتیب الخامس من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة "الكیفي

النتائج أن من أكثر المعّوقات المتعلقة بطالب الدراسات العلیا ضعف تدریب الطالب على البحث 
قي؛ رغم أن ھناك مادة في البحث الكیفي لدى طالب الدراسات الكیفي في الجانب النظري والتطبی

العلیا في تخصص أصول تربیة في الجامعات، أما في مرحلة الماجستیر أو الدكتوراة، مع ذلك 
ظھرت درجة التحقق كبیرة في عبارات ضعف التدریب النظري والتطبیق على البحث النوعي، 

ات البرنامج األكادیمي ال یكفي إللمام طالب وھذا یدل على أن ما یقدم للطالب ضمن مقرر
التي أوصت ) م٢٠٠٨(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة القرني . الدراسات العلیا بالبحث النوعي

ودراسة كوبر، . بإحداث التوازن بین البحث الكمي والكیفي عند صیاغة الخطط والبرامج الدراسیة
رئیسة لحدوث تعلم البحث الكیفي لدى الطالب؛ التي حددت ثالثة أبعاد ) م٢٠١٢(شنیل، فلیمینغ 

  .منھا البعد التجریبي
قلة توّجھ طالب الدراسات العلیا إلى ":  في العبارةكبیرةوجاءت نتیجة التحقق بدرجة 

ما كشفت عنھ الدراسة أن الرسائل  مع وتتفق ھذه النتیجة". استخدام البحث الكیفي في بحوثھم
 وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الحنو. أكثرھا في المنھج الكميالعلمیة في تخصص أصول التربیة 

  .في أن بحوث التربیة الخاصة یغلب علیھا المنھج الكمي) م٢٠١٦(
ندرة المؤتمرات وورش العمل والدورات التدریبیة في البحث الكیفي ": جاءت العبارة

حقق، ومتحّققة بدرجة  في الترتیب السابع من حیث درجة الت"المقدمة لطالب الدراسات العلیا
؛ حیث كان أبرز نتائجھا افتقاد الثقة )م٢٠١٤( ویتفق ھذا مع دراسة بوفي وروبرتس .كبیرة

والمھارات الالزمة الستخدام البحث النوعي، ووجوب تعزیز مھارات الطالب واألكادیمین بالبحث 
مراكز البحوث التي أوصت بضرورة دعوة كلیات التربیة و) م٢٠٠٨(ودراسة السلطان . النوعي

بالجامعات إلى عقد دورات تدریبیة للمعیدین وطالب الدراسات العلیا وأعضاء ھیئة التدریس 
الكتساب مھارات إجراء البحوث الكیفیة في المجاالت االجتماعیة والتربویة واالقصادیة والثقافیة 

  . والسیاسیة
 في "اراتھ اإلجرائیةضعف تمّكن المشرف العلمي من البحث الكیفي ومھ": جاءت العبارة

 وُیفسر ذلك أن بعض المشرفین یمیل .كبیرةالترتیب الثامن من حیث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 
إلى التكییف مع األوضاع دون التفكیر في تغییرھا، وربما یعود ذلك إلى نشأة أجیال من الباحثین في 

  . في أبحاثھاظل المدرسة الوظیفیة البنائیة التي تعتمد على المنھج الكمي
وتوصلت الدراسة نتیجة لتحلیل البیانات التي حصلت علیھا من بطاقة المقابلة شبھ المقننة، 

  :وجاءت نتائج المقابالت تتوافق مع نتائج االستبانة عن طریق النقاط التالیة
  .ضعف إعداد طالب الدراسات العلیا في الجانب النظري والتطبیقي في البحث الكیفي .١
  .دراسات العلیا عن تطبیق البحث الكیفيعزوف طالب ال .٢
ضعف الحریة األكادیمیة لدى طالب الدراسات العلیا في اختیار المنھج المناسب ألسئلة  .٣

  .دراستھم
  .قلة وجود مشرفین متمّكنین من البحث الكیفي .٤
  .تخّوف طالب لدراسات العلیا من مشاق في البحث الكیفي وطول مدتھ .٥
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ة واالستبانة أن طریقة وأسلوب إعداد الباحث ھو الذي ویتضح خالل عرض نتائج المقابل
   .الختیار المنھج البحثي الذي یستطیع التعامل معھ وإن لم یكن مالئمًا للظاھرة التي یدرسھایدفعھ 

 :توصیات الدِّراسة
في ضوء ما كشفت عنھ الدراسة في جانبھا المیداني، وفي ضوء ما توصلت إلیھ الباحثة من 

یل البحث الكیفي في تخصص أصول التربیة بالجامعات السعودیة، فإن الدراسة تصور مقترح لتفع
 :توصي بما یأتي

ضرورة الحرص على تحقیق توازن بین البعد الكمي والكیفي للبحث التربوي في رسائل  .١
  .الماجستیر و الدكتوراة تخصص أصول تربیة

البحث الكیفي والبیئة والجھة العمل بما وصل إلیھ التصّور المقترح یتعلق بتكوین الباحث في  .٢
المشرفة على البحث العلمي، لكي یتم تفعیل البحث الكیفي بالشكل األمثل في تخصص أصول 

  .التربیة
التدرج في تطبیق البحوث الكیفّیة في الرسائل العلمیة، والعمل وفق المراحل التي تم التوصل  .٣

 .إلیھا في التصور المقترح
 . عضاء ھیئة التدریس تخصص أصول تربیة في مجال البحث الكیفياالھتمام بالتنمیة المھنیة أل .٤
ماجستیر، ( لطالب الدراسات العلیا إدراج مقررات في البحث الكیفي ضمن البرنامج الدراسي .٥

 .في تخصص أصول التربیة) دكتوراة
 .تشجیع البحوث التي تستخدم تطبیقات البحث الكیفي .٦
 .خدم تفعیل البحث الكیفيإقامة المؤتمرات والندوات العلمیة التي ت .٧
 .إصدار مجلة عربیة تربویة متخصصة في البحوث الكیفّیة .٨

 :الدراسةمقترحات 
 .إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في باقي أقسام كلیات التربیة .١
إجراء دراسة لتحلیل محتوى الرسائل العلمیة في األقسام التربویة لمعرفة مدى استخدامھا  .٢

  .فيلمنھجیة البحث الكی
إجراء دراسة لقیاس اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بالجامعات السعودیة نحو  .٣

 . تطبیق البحث الكیفي
 .إجراء دراسة لمعرفة الخرائط البحثیة المستقبلیة للرسائل التربویة بالجامعات السعودیة .٤
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  المراجع
. ن واإلبراھیم، مروان وعلیان، خلیلالرحم أبو زینة، فرید كامل وقندیلجي، عامر وعدس، عبد

دار المیسرة للنشر : ، عمان٢ط. مناھج البحث العلمي طرق البحث النوعي). م٢٠٠٧(
 .والتوزیع

دار النشر : القاھرة. مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة). م٢٠٠٧. (أبو عالم، رجاء محمود
 .للجامعات

دار المسیرة : عمان. البحث الكمي والنوعي والمختلطمناھج ). م٢٠١٣. (أبو عالم، رجاء محمود
  .للنشر والتوزیع

 الدكتوراهسمات البحث في رسائل الماجستیر وأطروحات ). م٢٠٠٥. (البخیت، صالح الدین فرح
مجلة رسالة . م، بیبلیومتریة٢٠٠٥-١٩٨٠في علم النفس في الجامعات السودانیة من عام 

 .٢٧٨- ٢٢٣، )٤٤(الخلیج العربي، 
مجلة التربیة . البحث التربوي بین المدخل الكمي والمدخل الكیفي). م٢٠٠٥. (ران، شبلبد

  .٣٣-٥، )٧١ (٢٢المعاصرة، مصر ، 
رؤیة مستقبلیة لبحوث : حوث األمبریقیةبمعاییر التنظیر في ال) ٢٠٠٤(بغاغو، سامیة السعید 

  .٢٩١-٣٧٤، )٣٥(١٠مصر، -مستقبل التربیة العربیة. أصول التربیة
–مجلة التربیة المعاصرة . المنھج اإلثنوجرافي في دراسة المدرسة). م٢٠٠٥. (یالوي، حسنالب

  .١٣٢ -٩٩،)٧١ (٢٢مصر ، 
قسم أصول التربیة -كلیة العلوم االجتماعیة). ه١٤٣٨.(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  8urcb/us.uttc://http: مسترجع من. ه١٤٣٧/١٤٣٨
  :مسترجع من. ه١٤٣٧/١٤٣٨قسم أصول التربیة- كلیة التربیة). ه١٤٣٨.(جامعة القصیم

قسم السیاسیات التربویة وریاض األطفال - كلیة التربیة). ه١٤٣٨.(جامعة الملك سعود
   :مسترجع من. ه١٤٣٧/١٤٣٨

  :ع منمسترج. ه١٤٣٧/١٤٣٨قسم أصول التربیة - كلیة التربیة). ه١٤٣٨. (جامعة طیبة
  .دار الرایة للنشر والتوزیع: ، عمان٢ط.أصول البحث العلمي). م٢٠١٤. (الجراح، محمود محمد
  .دار الرایة للنشر والتوزیع: ، عمان٢ط.أصول البحث العلمي). م٢٠١٤. (الجراح، محمود محمد

: خاصةمدى استخدام منھجیة البحث النوعي في التربیة ال). م٢٠١٦. (الحنو، إبراھیم بن عبد اهللا
مجلة . م بمصر٢٠١٤ إلى ٢٠٠٥دراسة تحلیلیة لعشر مجالت عربیة محكمة في الفترة من 

  .٢١٢-١٧٨، )١٠(٣ مؤسسة التربیة الخاصة والتأھیل، -التربیة الخاصة والتأھیل
معیقات استخدام منھجیة البحث النوعي من وجھة نظر ). ٢٠١٦.  (اهللا الحنو، إبراھیم بن عبد

دراسة بحثیة مختلطة، :  في أقسام التربیة الخاصة بالجامعات السعودیةأعضاء ھیئة التدریس
  .٥٠-٤٥، )٢ (٢جامعة الملك سعود، . المجلة السعودیة للتربیة الخاصة

دار أمجد : األردن". االقتصادیة- الثقافیة–االجتماعیة " أصول التربیة ). م٢٠١٥. (الحیارى، آالء
  .للنشر والتوزیع

  .دار الرایة للنشر: عمان. أسالیب البحث العلمي). م٢٠١٠. (الخیاط، ماجد محمد
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. مالمح رؤیة مقترحة لالرتقاء بالبحث التربوي العربي). أبریل-م٢٠١٤. (الدھشان، جمال علي
اإلنتاج العلمي "بعنوان ) الدولي الرابع(ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي العربي الثامن 

  .م٢٠١٤ أبریل، ٢٧- ٢٦، جامعة سوھاج، مصر، "مة واألثرالقی...التربوي في البیئة العربیة
دراسة . استخدام المدخلْین الكیفي والكمي في البحث). مایو-م٢٠٠٣. (ریان، عادل محمد

استطالعیة لواقع أدبیات اإلدارة العربیة، المؤتمر العربي الثالث البحوث اإلداریة والنشر، 
  .م٢٠٠٣ مایو، ١٥-١٤القاھرة، مصر، 

مسترجع ] تغریده... [مجلس البحوث االجتماعیة في المملكة المتحدة). م٢٠١٦. (، صالحالزھراني
  :من

. منھجیة البحث التربوي والنفسي من منظور كمي وكیفي). م٢٠٠٤. (زیتون، كمال عبد الحمید
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