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 املشتخلص:

 ىيئة أعضاء الباحثيف تطبيؽ معوقات أىـ عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت  
 وىدفت كما التربوي، المجاؿ في النوعي لمبحث سعود الممؾ بجامعة التربية كمية في التدريس

 الجنس لمتغيري تعزى العينة استجابة في وجدت إف إحصائيا الدالة الفروؽ عف الكشؼ إلى
 مف التحميمي الوصفي المنيج استخداـ تـ  الدراسة ىذه أىداؼ ولتحقيؽ. العممية والرتبة
 عمى والباحثات الباحثيف مف وعضوة تدريس ىيئة عضو 051 عمى االستبانة تطبيؽ خالؿ
 السياسات: التربوية األقساـ مف بكؿ مساعد، وأستاذ مشارؾ، أستاذ دكتور، أستاذ رتبة

 أىـ أف النتائج  أظيرت وقد. النفس وعمـ الخاصة، التربية التربوية، اإلدارة التربوية،
 ميارية، تدريبية، نفسية،: ىي جدا كبيرة بدرجة العينة استجابة عمى حصمت التي المعوقات
 وألصحاب الذكور، لصالح العينة استجابة في إحصائيا دالة افروق وأظيرت كما وميدانية،

 عدة وطرحت التوصيات، مف مجموعة الدراسة قدمت النتائج عمى وبناءً . األقؿ العممية الرتبة
 .مقترحات

الكممات المفتاحية:  معوقات، البحث النوعي، الباحثيف، أعضاء ىيئة التدريس، المجاؿ 
 التربوي، الجامعات.
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Obstacles to applying qualitative research in the educational field at 

King Saud University 

Norah Saad Sultan Al-Qahtani** 

Associate Professor, Department of Educational Policies, College of 

Education, King Saud University 

Abstract: 

This study aimed to uncover the most important obstacles to the application of 

researchers, faculty members in the College of Education at King Saud 

University, to qualitative research in the educational field. It also aimed to 

uncover statistically significant differences, if any, in the response of the 

sample due to the variables of sex and academic rank. To achieve the 

objectives of this study, the descriptive and analytical approach was used by 

applying the questionnaire to 130 faculty members of the researchers at the 

rank of professor, associate professor, and assistant professor, in each of the 

educational departments: educational policies, educational administration, 

special education, and psychology. The results showed that the most important 

obstacles that got to the sample response to a very large extent are: 

psychological, training, skill, and field, and they showed statistically 

significant differences in the response of the sample in favor of males and 

those with a lower academic rank. Based on the results, the study presented a 

set of recommendations and made several proposals. 
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 املكدمة:

إف المصدر الرئيسي في الوصوؿ إلى معرفة صادقة وموثوقة ىو البحث العممي،   
الذي تزايد استخدامو بشكؿ واضح في صنع القرارات، وحؿ المشكالت في مختمؼ حقوؿ 
المعرفة اإلنسانية، وتشكؿ المنيجية العممية العمود الفقري ألي بحث في مختمؼ المجاالت 

جراءات  والعمـو بما فييا أبحاث العمـو اإلنسانية واالجتماعية، وذلؾ باستخداـ أساليب وا 
محددة تقـو عمى الطريقة الكمية لمحصوؿ عمى معرفة جديدة، أو التاكد مف معمومات قديمة 

 مف أجؿ زيادة المعرفة أو التحقؽ منيا.
ولقد ظيرت في السنوات األخيرة أساليب غير كمية في البحث العممي، جذبت كثيرا   
يف، في التخصصات األكاديمية المختمفة، عادة في مجاؿ العموـ االجتماعية مف الباحث
أو الطرؽ   ويطمؽ عمييا بشكؿ عاـ طرؽ البحث النوعي وغيرىا، والتربوية
، التي ال تستند عمى النماذج الرياضية، بؿ إلى نماذج   Qualitative methodsالنوعية

شكالت في الواقع العممي لممؤسسات وصفية سموكية تساىـ بشكؿ وبآخر في معالجة الم
 ( بما فييا المؤسسات التربوية.8112)الفضؿ، 
وتقـو مناىج البحث النوعي عمى معتقدات وأغراض مختمفة عف تمؾ التي تؤمف بيا   

( وخاصة الميدانية منيا، وقد نوه إلى ذلؾ 53، 8105مناىج البحث الكمي ) أبو عالـ، 
أف مناىج البحث النوعي الميداني تركز عمى أىمية رأي ( مشيرا إلى Creswellكريس ويؿ )

أفراد عينة البحث المشاركيف، والتأكيد عمى الموقؼ الذي يطبؽ فيو البحث، وفيـ وتصوير 
(، دوف محاولة Creswell, 2005المعنى الذي يبنيو المشاركوف في ىذا الموقؼ بعينو )

مميات أو السيطرة عمييا في الميداف )أبو الباحث التالعب باألحداث والمشاىد االجتماعية والع
ومما يزيد مف أىمية األساليب النوعية أنيا تعطي نتائج وتفسيرات  (؛ 8113زينة، وآخروف، 

أكثر دقة العتمادىا مبدأ الشمولية في النظرة لمبناء النظري وراء الظاىرة موضوع الدراسة. 
 (8111)عبيدات، 
حث، خاصة في المجاؿ التربوي، نتيجة لتضاؤؿ وقد تنامى قبوؿ ىذا التوجو في الب  

الرضا عف التوجو التقميدي الكمي في دراسة المشكالت التربوية واالجتماعية، وخاصة ما ال 
الباحث  يتناسب منيا مع التحميؿ الكمي، ولما تتميز بو البحوث النوعية مف القدرة عمى تمكيف

ماعي والتربوي الذي يتناولو بالدراسة، مف الحصوؿ عمى المعرفة المباشرة عف الواقع االجت
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، وتقديـ نظرة ثاقبة لقضايا التعميـ (Zikmund,2000)وتزويده بالفيـ الكامؿ ليذا الواقع 
 والتعمـ وفيـ عميؽ وأفضؿ لطبيعة المشكالت التربوية في عدد مف السياقات الطبيعية

(Anderson, 2010) ى حموؿ ومعالجات ، والمساىمة في التوصؿ إلى نتائج قد تقود إل
 (Erickson, 1986ليذه القضايا والمشكالت. )

 حتديد املشكلة

كثيرا مف الدراسات أوصت بالتوسع في استخداـ منيجية البحث عمى الرغـ مف أف   
منيا في دراسة الظواىر  النوعي، والتوجو نحو االعتماد عمى األساليب النوعية واإلستفادة

عمى المنيج الكمي في إجراء دراساتيـ، والمشكالت التي تتميز بالتعقيد، بدال مف االعتماد 
 ,Hilal & Alabri(، اليالؿ والعبري )8108، )السامرائي، (8100الجالد،ومنيا، دراسة )

 ,Ramadan(، )8105، )طويطي ومجاىد،  (Mottern, 2013)( ، موتيرف 2013
( و)الزايدي، 8102(، )الموسى، 8102(، )أبو دقة،  8103)بو سحمة والميدي،  (2015
8102 .) 
مع أف "منيج البحث التربوي يؤكد تأكيدا بالغا عمى ضرورة استخداـ مناىج بحث و   

متعددة ووسائؿ متنوعة لتغطية مشكمة الدراسة مف أبعادىا وزواياىا المختمفة" 
النوعي مازاؿ يمثؿ حمقة مفقودة في ممارسة الكثير مف  البحث (، إال أف83، 8100)الجالد،

(، ويذكر الحنو أف 8102الباحثيف في مختمؼ المجاالت بما فييا المجاالت التربوية )الفقيو، 
مستوى استخدامات المنيج النوعي وتطبيقاتو في البحوث التربوية وصؿ إلى مستوى الندرة 

(، وفي ذات السياؽ، أشار  8103) الحنو، مف قبؿ الباحثيف العرب في المجاؿ التربوي 
القحطاني إلى أف كثيرا مف الجامعات العربية تعيش ركودا كبيرا فيما يتعمؽ بتوظيؼ المنيج 

(، في 02،  8102النوعي في إعداد البحوث العممية في مجاؿ العموـ التربوية. ) القحطاني، 
%  بيف 31وية العالمية بمغت حيف أف نسبة نشر البحوث النوعية في أىـ المجالت الترب

 (8103. ) البالدي، 8112 - 8113عامي 
وحيث أف البحث النوعي الميداني يعد أحد أىـ أنواع البحث التربوي التي ال غنى   

عنيا لمواجية المطالب المتجددة لمنظومة التعميـ، ودراسة الظواىر والمشكالت والقضايا 
ـ معقد يستند عمى حقائؽ متعددة ووجيات نظر التربوية في سياقيا الطبيعي، وتقديـ في

مختمفة، ومعالجة عميقة ليا، وصوغ الحموؿ والقرارات التي يقود تبنييا نحو تطوير األداء 
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التربوي، وضماف قوة وفاعمية المؤسسات التربوية في ظؿ عالـ متغير، جاءت ىذه الدراسة 
 ؾ سعود.لمكشؼ عف معوقات تطبيقو في المجاؿ التربوي بجامعة المم

 تشاؤالت الدراسة

 جاءت الدراسة الحالية لتجيب عمى التساؤليف اآلتييف: 
أىـ معوقات تطبيؽ البحث النوعي في المجاؿ التربوي مف وجية نظر أعضاء ىيئة . ما 0

 ؟  التدريس في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة عينة الدراسة حوؿ ىذه المعوقات تعزى  . ىؿ8

 لمتغيري الجنس والرتبة العممية؟ 
 أٍداف الدراسة

 ىدفت ىذه الدراسة إلى: 
.  الكشؼ عف أىـ معوقات تطبيؽ البحث النوعي في المجاؿ التربوي مف وجية نظر 0

 بجامعة الممؾ سعود.أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية 
في استجابات عينة الدراسة  -إف وجدت  –. التعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية 8

 حوؿ ىذه المعوقات تعزى لمتغيري الجنس والرتبة العممية.
 أٍنية الدراسة

تأتي أىمية الدراسة مف عدة اعتبارات تظير في األىمية النظرية والتطبيقية، وىي  
 ي:عمى النحو اآلت

 األٍنية اليظرية

  أىمية البحوث النوعية ودورىا في تفسير عميؽ وشامؿ لمظاىرة التربوية في سياقيا
 الطبيعي.

 الدراسات التي تتناوؿ أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ البحث النوعي في  ندرة
المجاؿ التربوي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية التابعة لألقساـ 

 اإلنسانية في جامعة الممؾ سعود.
  اإلضافة المتواضعة لممكتبة العربية، وفتح المجاؿ لمباحثيف مف أعضاء ىيئة

 بدراسة شبيية في أقساـ كمية التربية بالجامعات السعودية.التدريس 
 أما األىمية التطبيقية فتظير في:  
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  نتائج الدراسة التي تقدـ لممعنيف وواضعي السياسات وصناع القرار بجامعة الممؾ
سعود واقعا ليذه المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أعضاء ىيئة التدريس لمبحث 

 ي.النوعي في المجاؿ التربو 
  توصيات الدراسة التي قد يستنير بيا عمادة البحث العممي بكمية التربية بجامعة

لمعمؿ عمى تذليؿ ىذه المعوقات بوضع الخطط الدقيقة واالستراتيجيات ، الممؾ سعود
الموضوعية التي مف شأنيا أف تعزز بشكؿ واسع مف انتياج الباحثيف مف أعضاء 

معة لمبحث النوعي في تناوؿ القضايا التربوية ىيئة التدريس بكمية التربية أو الجا
 في سياقيا الطبيعي.

 حدود الدراسة

 تمثمت حدود الدراسة في:
الحدود الموضوعية: اقتصرت عمى كشؼ أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ  

أعضاء الييئة التدريسية  لمبحث النوعي في المجاؿ التربوي، وكشؼ الفروقات الدالة 
وجدت في استجابة عينة الدراسة حوؿ ىذه المعوقات تعزى لمتغيري الجنس إحصائيا  إف 
 والرتبة العممية.

الحدود البشرية: تـ تطبيؽ الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس )ذكور/إناث( ذوي  
 الرتب العممية )أستاذ/ استاذ مشارؾ/ أستاذ مساعد(.

ئة التدريسية في أربعة الحدود المكانية: اقتصر تطبيؽ الدراسة عمى أعضاء اليي 
أقساـ أكاديمية تابعة لكمية التربية بجامعة الممؾ سعود ىي ) السياسات التربوية، اإلدارة 

 التربوية، التربية الخاصة، وعمـ النفس،(.
الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  
 ـ.8181ىػ/0550

 مصطلحات الدراسة

 املعوقات اصطالحا

يعرؼ قاموس ويبستر المعوقات بانيا "العثرات واألشياء التي تقؼ وتحوؿ دوف التقدـ". 
(Webster, 1999, 415) 
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 0228وعرفت بأنيا "الصعوبات والعراقيؿ التي تحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ". )محمد،  
 (83،ص 

"ذلؾ الشيء العسر الذي يشكؿ صعوبة، ويعرقؿ تحقيؽ  كما وعرؼ المعوؽ بأنو
 (30، ص 8110األىداؼ". )حسنيف، 

أما اليالالت فيعرؼ المعوقات بأنيا الحيمولة دوف تحقيؽ اليدؼ، والمنع عف ذلؾ 
، 8102والعرقمة وكؿ ما مف شأنو أف يقؼ في وجو إنجاز األمر أو إحراز النجاح. )اليالالت، 

 (2ص
حالية المعوقات بأنيا الصعوبات والعقبات التي تحوؿ دوف تطبيؽ وتعرؼ الدراسة ال

 أعضاء ىيئة التدريس لمبحث النوعي في المجاؿ التربوي.
 البحث النوعي

 البحث اليوعي اصطالحا:

بمصطمح البحث النوعي أنو "نوع مف البحوث العممية التي تفترض وجود  يقصد 
حقائؽ وظواىر اجتماعية يتـ بنائيا مف خالؿ وجيات نظر األفراد، والجماعات المشاركة في 

 (32، 8112. )قندليجي، البحث"
 التعريف اإلجرائي للبحث اليوعي

وث الكيفية التي تدرس تعرؼ الدراسة البحث النوعي إجرائيا بأنو: نوع مف البح 
الظاىرة التربوية في السياؽ والميداف الطبيعي ويحمميا ويفسرىا تفسيرا عمميا وشامال 

 باستخداـ أدوات نوعية غير كمية مثؿ المالحظة بالمشاركة، المقابمة، والوثائؽ.
 اجملال الرتبوي

 اجملال اصطالحا:

يتـ فيو العمؿ" )الشريفي، المجاؿ أنو "الحقؿ، أو الميداف الذي يقصد بمصطمح  
8111 ،23) 

 التعريف اإلجرائي للنحال الرتبوي 

:  الحقؿ أو الميداف الذي تتـ فيو  تعرؼ الدراسة المجاؿ التربوي إجرائيا بأنو 
 المواقؼ التعميمية الفعمية. 
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 اإلطار اليظري  

 إضاءات على ىشاة وتطور البحوث اليوعية 

عمى الرغـ مف أف األصوؿ التاريخية لنشأة المنيج النوعي ترجع إلى إسيامات    
االستخداـ عموـ األنثروبولوجيا في أواخر القرف الثامف عشر وأوائؿ القرف التاسع عشر، إال 

الواعي لممنيجيات النوعية ظير بشكؿ واضح في بحوث العمـو االجتماعية  التي تمت في 
( Taylor & Bogdan,1984ات مف القرف العشريف الماضي. )الثالثينيات واألربعيني

(Guba & Lincolin,1988) 
وفي ستينيات القرف العشريف طالب الباحثوف باستخداـ البحوث النوعية كبديؿ جديد    

وأكد المنظور األساسي ، (Guba & Lincolin,1988)عف البحوث الكمية التقميدية 
نواحي القصور في الطرؽ البحثية التقميدية عمى أىمية  لمبحوث النوعية كشكؿ جديد يعالج

رأي المشاركيف أفراد عينة البحث بدال مف آراء الباحث، كما يؤكد عمى الموقؼ أو المضموف 
الذي يجري فيو البحث مثؿ قاعة الفصؿ في المدرسة حيث يعبر المشاركوف عف آرائيـ، 

ضايا االجتماعية المختمفة. ويؤكدوف عمى المعنى الذي يحصؿ عميو الناس مف الق
(Creswell,2005) 

وفي العقد األخير مف القرف العشريف ظيرت أفكار جديدة  في البحوث النوعية    
تتعمؽ بممارسات المشاركة دعت إلى إضافة المشاعر الشخصية لمباحثيف النوعييف وقيميـ 

مع البيانات النوعية عمى وآرائيـ في تقارير بحوثيـ النوعية التي يقوموف بيا،  وأكدت عند ج
االىتماـ بمشاعر المشاركيف والتعاوف معيـ بفاعمية، بدال مف مجرد دراستيـ، واحتراـ كرامة 

 (8105كؿ فرد يشارؾ بآرئو في نتائج البحث. ) أبو عالـ، 
 تعريف البحث اليوعي

بالرغـ مف أىمية ما تقدمو البحوث الكمية مف طرح لممشكمة البحثية ووضعيا في    
حصائيات لقياس وحصر القضايا ثـ تعميـ النتائج عمى نطاؽ بشري أوسع، إال  صيغة أرقاـ وا 
أف البحوث الكيفية / النوعية تظؿ ليا أىمية كبيرة في فيـ وتفسير المشكالت المرتبطة 

بحوث الكيفية ىو الحصوؿ عمى فيـ مفصؿ لألسباب والمعتقدات، بالبشر؛ وذلؾ ألف ىدؼ ال
والدوافع الخاصة بالمشكمة البحثية. كما تيدؼ إلى فيـ لماذا وكيؼ وما التاأثيرات والسياقات 
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( مما يمكف الباحث النوعي مف معرفة المعارؼ 8102الخاصة بالمشكمة البحثية. ) أبو دقة، 
 (Hilal & Alabri,2013ظاىرة المدروسة. )والميارات والمواقؼ المتعمقة بال

بدراسة  اتخذ البحث النوعي عدة مسميات منيا: البحث الطبيعي، ألنو يينـولقد    
الظواىر في سياقيا الطبيعي، وقد يسمى البحث التفسيري، ألنو ال يكتفي بالوصؼ فقط بؿ 
يتعدى ذلؾ لمتحميؿ والتفسير، وقد يسمى، خاصة في مجاؿ دراسات عمـ اإلنساف، بالعمؿ 

 (8103الميداني. ويسمى أحيانا في ىذا المجاؿ أيضا بالبحث االثتوجرافي. ) الدىشاف، 
 :( البحث النوعي بأنوCreswell,1998ريسويؿ )ويعّرؼ ك   
تحقيؽ لمفيـ، مستندة عمى التقاليد الم تمّيزة لمنيج البحث العممي التي تقوـ  عممية  "

عف مشكمة اجتماعية أو إنسانية. ويقـو الباحث ببناء صورة معقدة وشمولية  بالكشؼ
ثـ يقوـ بإجراء الدراسة  الكممات، ويضع تقريرا يفّصؿ فيو وجيات نظر المرشديف وي حّمؿ  
 (Creswell,1998,15)   ".الموقؼ الطبيعي في
بالفيـ والتفسير  تيتـ التيالنوعية بأنيا تمؾ البحوث الكيفية  ثو البح تعرفو    

وعالقتيا  في السياؽ أو الموقؼ الطبيعي المتعمؽ لألحداث والظواىر مف كافة أبعادىا
ذلؾ أساليب غير كمية في جمع المعمومات في مستخدمة ، باألحداث والظواىر األخرى

بطريقة استقرائية مع التركيز  ىذه المعمومات ؿيحمتصور، ثـ والكممات، الكالتعبيرات الرمزية و 
 البراىيف.و  بالحجة مقنعةمعبرة  صؼ العممية بمغةو عمى المعاني التي يذكرىا المشاركوف، و 

 . (8102)محمد،  (8115)رجب،
 اليوعيةاألسص الفلشفية للبحوث 

يرتكز كؿ عمؿ بحثي إلى أساس فمسفي، ويرتبط ىذا األساس بطريقة النظر إلى    
المعرفة، وبالمنيجيات المناسبة التي تستخدـ في البحوث، وعميو يستمـز إجراء البحوث 
الكيفية أو التفسيرية فيـ المنطمؽ الفمسفي أو النموذج الذي تستند إليو، ألف ذلؾ بدوره يحدد 

 (Crotty,1998التي يعتمدىا الباحث )األساليب المنيجية 
أو  توجد حقيقةوال  ىناؾ أكثر مف واقع، عمى أف النوعيفمسفة البحث وتقـو    
نما ىنالؾ أكثر مف حقيقة معرفة  يتـ دراستيا واحدة ثابتة كما ىو الحاؿ في البحث الكمي، وا 

 (8102مختمفة. )الزايدي،وجيات نظر ، وبناؤىا مف قيا الطبيعياوفيميا في سي
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 التصاميه الشائعة مليَحيات البحث اليوعي

( أف ىناؾ خمسة تصاميـ شائعة لمبحوث Creswell,2007يذكر كريسويؿ )   
 النوعية ترتبط باالختالفات األساسية ألىداؼ المنيجيات النوعية. وتعد حسب آري وأخروف

 (Ary & Others, 2010)  مف أبرز مناىج البحث النوعي األكثر شيوعا واستخداما في
 المجاؿ التربوي وىي: 

تيدؼ إلى التعرؼ عمى خصائص الشخص، أو الجماعة،  study Case: دراسة الحالة. 0
 المدروسة.ي عمييا البحث حوؿ المشكمة يجر حداث التي ألأو المنظمة، أو ا

ثقافة ووجيات نظر مجموعة مف الناس في تيتـ بتحديد : Ethnography. اإلثنوجرافيا 8
  المدروسة. سياقيا الطبيعي حوؿ المشكمة

ويجيب عف السؤاؿ ما رأي وفيـ وخبرة  Narrative inquiry : . السرد القصصي5
 المشاركيف عف المشكمة المدروسةمف خالؿ دراسة قصص مف حياتيـ حوليا.

ى كيؼ يواجو المشاركوف تركز عم Phenomenological study: دراسة الظواىر. 5
 المشكمة المدروسة ويتعامموف معيا.

تركز عمى تحديد النظرية التي   Grounded Theory:. النظرية المؤسسة / المتجذرة 3
يمكف التوصؿ إلييا استقرائيا عف المشكمة المدروسة مف خالؿ البيانات التي سوؼ 

 تجمع مف سياقيا.
عمى مجموعة مف البناءات واالفتراضات نوعية تعتمد النظرية في البحوث الو    

وتيدؼ إلى تفسير ظاىرة  ،مف المتغيرات المترابطة التي توضح العالقات القائمة بيف عدد
عالقات النظرية بالبحث النوعي أو الكيفي في وتكمف (. 88، 8115)الزغوؿ، والتنبؤ بيا

 :(50، 8110)منصور، تيالوظائؼ التي تضطمع بيا في حقؿ المعرفة، والتي تتمثؿ باآل
  تعمؿ عمى تجميع الحقائؽ وترتيبيا في بناء منظـ منسؽ مما يجعؿ منيا ذات معنى . 0
 .وقيمة   
 .تقدـ توضيحًا وتفسيرًا لعدد مف الظواىر واألحداث الطبيعية واإلنسانية والكونية. 8
      في التنبؤ بالعديد مف الظواىر وتوقع حدوثيا أو عدمو في ظؿ معطيات ومؤشرات  تساعد. 5

 .معينة
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توجو الفكر العممي، فيي بمثابة الموجو إلجراءات وعمميات البحث العممي واالستدالؿ . 4
 .العقمي

 طرم مجع البياىات يف البحث اليوعي

البحوث النوعية يجمع الباحث أنواعا متعددة مف البيانات، وقد يضيؼ  في   
استمارات جديدة لجمع البيانات أثناء القياـ بالدراسة. وينيمؾ الباحث في جمع بيانات مكثفة، 
ويقضي فترة طويمة مف الوقت في الموقع الذي يعمؿ فيو الناس أو يقوموف فيو بأنشطة 

يدرسيا الباحث. ويجمع الباحث معمومات تفصيمية حتى يحقؽ مختمفة مرتبطة بالظاىرة التي 
التعقيد الذي تتصؼ بو الظاىرة المحورية. ويمكف رؤية الطبيعة المتنوعة الستمارات جمع 
البيانات في البحث النوعي عند تصنيفيا في عدة أشكاؿ، ىي: المالحظات، المقابالت، 

 (811، 8105ية )أبو عالـ، االستبيانات، الوثائؽ، والوسائؿ السمعية والبصر 
ولقد فتحت تكنولوجيات االتصاؿ الجديدة  الطريؽ الستخداـ أساليب وتقنيات جديدة    

ومبتكرة  ومتعددة لجمع البيانات في البحوث النوعية سواء لمباحثيف ذوي الخبرة أو المبتدئيف، 
ه البحوث. وتتمثؿ ومناسبة ومتزامنة لمختمؼ المشاركيف وظروفيـ، دوف التقميؿ مف جودة ىذ

تكنولوجيا االتصاالت الجديدة ىذه في: المقابالت اإللكترونية عبر اإلنترنت )المقابالت بالبريد 
اإللكتروني(، المقابالت الياتفية، مقابمة الرسائؿ الفورية، منتديات النقاش لمجموعات التركيز 

، ومقابالت الصوت عبر أو المجموعات البؤرية عمى اإلنترنت، منتديات الحوار اإللكتروني
بروتوكوؿ اإلنترنت ، ومقابالت السكايب، ورسائؿ الدردشة النصية عمى تويتر والفيسبوؾ . 

(Amirav,2014) 
 البحوث اليوعيةاستخداو وتطبيل مزايا 

( البحوث النوعية بالشعمة، إذ أف الشعمة Denscombe,2010يشبو دنسكومب )    
ِضعت بعيدا إذا ق ربت مف شيء ما، فيمكف رؤية  مساحة صغيرة بتفصيؿ كبير، وبالمقابؿ إذا و 

عف شيء ما،  فسوؼ تغطي مساحة أكبر، ولكف ال يمكف الحصوؿ عمى القدر ذاتو مف 
التفاصيؿ، ويقصد بو أف البحوث النوعية تنصب عمى الحصوؿ عمى معمومات مفصمة عف 

ميمات حوؿ أعداد كبيرة عدد صغير مف العينات، وال تسعى ىذه البحوث إلى التوصؿ إلى تع
مف الناس أو الظواىر؛ وىذا التشبيو بحد ذاتو يظير ميزة استخداـ البحوث النوعية واالختالؼ 

 بينيا وبيف اسخدامات البحوث الكمية. 
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( أف البحوث النوعية عادة تركز عمى Denscombe,2010ويضيؼ دنسكومب ) 
وبذلؾ يتفوؽ تصميـ البحوث النوعية  الكممات و/أو الصور، بدال مف التركيز عمى األرقاـ،

عمى تصميـ البحوث الكمية مف حيث االىتماـ باألشخاص الذيف يحاوؿ الباحث تمثيؿ 
 تجاربيـ.
ويذكر باتشيرجي أف لمبحوث النوعية مزايا فريدة تحتوي عمييا ىي: أوال، تعتبر ىذه  

ياؽ أو الفريدة مف نوعيا البحوث مناسبة لدراسة العمميات االجتماعية أو األحداث محددة الس
أو الغريبة. ثانيا، تعتبر أيضا ىذه البحوث األكثر مناسبة الستكشاؼ األسباب الخفية وراء 
حدوث العمميات االجتماعية المعقدة أو المترابطة أو العمميات االجتماعية  متعددة األوجو، 

بة إلى بناء النظرية في ثالثا: تعتبر ىذه البحوث في أغمب األحياف مف البحوث المفيدة بالنس
المجاالت التي ال توجد بيا نظريات سابقة أو أف تكوف تمؾ النظريات غير كافية. رابعا، يمكف 
أف تساعد البحوث النوعية أيضا في الكشؼ عف أسئمة البحث المثيرة  لالىتماـ أو األسئمة 

 (512 – 512، 8103ذات الصمة، وكذلؾ القضايا الالزمة لمتابعة البحث. ) باتشيرجي،
دراسة معاني (  أف مف مميزات البحوث النوعية: Robert,2011ويضيؼ روبرت )  

ظيار رؤية الناس ووجية نظرىـوت ،الطبيعيوسياقيا حياة الناس في ظروفيا  تغطية ، و قديـ وا 
تقديـ رؤى قد تساعد عمى تفسير و  ،التي يعيش فييا الناس ات الطبيعيةالسياق في الظروؼ
عتماد عمى االمف  بدال ستخداـ مصادر متعددة لمدليؿالالسعي ي، و جتماعاالنساف اإل سموؾ 

 مصدر وحيد.
وبعبارة أخرى، يقر النيج البحثي النوعي بتنوع وجيات النظر، ويتفوؽ كتصميـ عمى    

 تصميـ البحوث الكمية مف حيث االىتماـ بالشخاص الذيف يحاوؿ الباحث تمثيؿ تجاربيـ.
(  بأف البحث النوعي يركز عمى التعرؼ عمى Creswell,2007ريسويؿ )وىذا ما ذكره ك  

المعاني والمضاميف لدى المشاركيف، وليس المعاني والمضاميف لدى الباحث،  وذلؾ لتطوير 
وعرض صورة واضحة لممشكمة أو الظاىرة المدروسة مف خالؿ تقديـ وجيات النظر المتعددة 

 لممشاركيف بطريقة منظمة ومترابطة. 
ويستعرض الدليؿ المرجعي لمباحثيف الكيفييف في فصمو الحادي عشر الصادر مف  

مركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية بالقاىرة، أف مف فوائد واستخداـ البحث الكيفي 
تمتع الباحث الكيفي بفرصة التقرب والتعرؼ عمى عينة الدراسة وما يخمقو ذلؾ مف عالقات 
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والباحث مبنية عمى أساس الثقة والصراحة والتبادؿ. )دليؿ مرجعي  دينامية بيف المشارؾ
 On (Line، 28لمباحثيف الكيفييف، 

 معوقات استخداو وتطبيل البحوث اليوعية/ ىكاط الضعف الكامية يف البحوث اليوعية

مع أىمية وضرورة البحوث النوعية السيما في العمـو اإلنسانية واالجتماعية والتقنية    
( يحذر مف االعتقاد بأف البحوث النوعية خيار (Edwards, 2010المعاصرة، إال أف إدواردز 

لطيؼ أو صعب؛ وىناؾ اعتراؼ متزايد بأف إجراء البحوث النوعية يمكف أف تشكؿ صعوبات 
، 8102محمد، )( ، ومنيا حسب Swift V. Dickson, et al, 2007كثيرة لمباحثيف )

 (:8108( )البالدي، 32- 32
احتياج الباحث النوعي إلى قضاء فترات طويمة في الميداف الطبيعي لجمع البيانات مع  -

 اإلشارة إلى ضرورة تواجده بنفسو، أو مع باحثيف مساعديف لو.
مكا - نات قد ال تتوفر في كثير مف الباحثيف؛ إذ أف يتطمب البحث النوعي ميارات عالية وا 

الباحث النوعي ىو األداة األساسية لجمع البيانات مف خالؿ: المقابالت والمشاىدات 
 الميدانية.

معايير الصدؽ والموضوعية يصعب توفيرىا في كثير مف الحاالت في البحوث النوعية  -
 بنفس الدرجة التي تتوافر فييا في البحوث الكمية.

تكمفة المنيج النوعي عالية، حيث يتطمب إجراء البحوث النوعية مف الباحث أف يقوـ  -
 باالنتقاؿ مف مكاف آلخر، وألكثر مف مرة.

عدـ قدرة الباحث عمى مواصمة البحث، بسبب بعد الظروؼ، األمر الذي يجعؿ إلمامو بكافة  -
 الظروؼ أمرا مستحيال.

صعوبات تطبيؽ البحث النوعي كما ذكرىا أبو عالـ الكـ اليائؿ والدقيؽ مف  ومف  
البيانات الذي يتطمب مف الباحث النوعي تدوينيا خالؿ فترة زمنية طويمة، باإلضافة إلى 

 (8100صعوبة تحميؿ النتائج. ) عالـ، 
ت ويؤخذ عمى البحوث النوعية صعوبة تعميـ النتائج المتولدة عنيا عمى الحاال  

( أف تركيز البحوث النوعية Denscombe,2010المشابية، وفي ذلؾ يذكر دنسكومب )
يكوف عمى الحصوؿ عمى معمومات مفصمة عف عدد صغير مف العينات في معظـ األحياف، 

 وال تسعى ىذه البحوث إلى التوصؿ إلى تعميمات حوؿ أعداد كبيرة مف الناس أو الظواىر.
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ية، بمعنى أف كمية وجودة البيانات وعمؽ التحميؿ، كؿ ىذه كما أنيا تتيـ بعدـ الموضوع  
األمور تعتمد عمى قدرة الباحث عمى التحميؿ واالستنباط والقياـ بكؿ ذلؾ بموضوعية ) التؿ، 

(،  وعادة ما ينظر أصحاب التوجو الوضعي/ الكمي في البحث 8115( ) رياف ، 8113
األوؿ بتحقيؽ العممية والموضوعية ) بوسحمة لألساليب النوعية بأنيا ليست كفيمة في المقاـ 

(، وأنيا ال تعدو أف تكوف وسيمة أولية لتطوير األداة الكمية لمبحث 8103والميدي،
 (، 8102)القحطاني،

كما يواجو الباحثوف المنتموف لمنموذج الكيفي منذ لحظة دخوؿ الحقؿ وحتى االنتياء    
والمعوقات غير المسبوقة؛ ولذلؾ، قد ال يتمكف مف العمؿ الميداني العديد مف التحديات 

الباحث مف االحتفاظ بتحكمو في عممية البحث في كافة األوقات . وحتى الباحث المتمكف 
ثيف دصعوبة التحكـ بالمتحو  يتعرض لمواجية المشاكؿ، بالرغـ مف استعداده ومياراتو،

افظة الباحث عمى الحياد صعوبة محو  ،منيف عمى الجمسة في مجموعات النقاش البؤريةيالمي
صعوبة العمؿ مع فريؽ مف الباحثيف يمثموف ، إلى جانب والموضوعية في عالقتو بالمشاركيف

 (On Line، 25)دليؿ مرجعي لمباحثيف الكيفييف   .مجاالت خبرة وتدريب ومنيجيات مختمفة
( أف البحث الكيفي يعاني مف قصور شديد مف جانب الباحثيف 8115ويضيؼ حجر)   
جراءاتو ومناىجو، ، وافتقاره لمصدؽ والثبات، والخمؿ المنيجي، وضعؼ ف يما يتعمؽ بوسائمو وا 

الصرامة العممية، والوقوع في خطأ المالحظات االنتقائية أو التدويف االنتقائي 
( إلى أف Barbour, 2008( وفي ذات السياؽ يشير باربور )8115لمبيانات.)حجر،

ذات الباحث عند إعداد البحوث، وبكيفية تأثير ىذه الذات عمى البحوث النوعية تِقّر بأىمية 
البحث، فضال عف كيفية تأثير البحث نفسو عمى الباحث، وتسمى ىذه العالقة بيف ذات 

 ,Fineالباحث والبحث النوعي بالعالقة اإلنعكاسية؛ وفي ذات السياؽ يقوؿ فايف وآخروف )
et al,2000,108 العتبار ذات المالحظ في مجاؿ العمـو (: " توجد نزعة منذ زمف بعيد

االجتماعية سببا إلفساد البحث، ولذلؾ ينبغي فصؿ ىذه الذات عف البحث، وتحييدىا، والتقميؿ 
 مف تأثيره ومعايرتيا، وضبطيا".

ويؤكد أليسوف عمى أف البحوث النوعية تحتاج إلى مزيد مف الصرامة العممية في    
(، ويقصد بالصرامة العممية في البحوث النوعية  (Alizon, 2004.إعداد التقارير النوعية

كما يوضحيا صواف، الدقة، والمصداقية، وقابمية النقؿ )المالءمة(، واالعتمادية )قابمية 
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التوثيؽ(، وقابمية التثبت، والجودة. ويضيؼ صواف أف عدـ اختيار الباحث  لألدوات الدقيقة 
لبحث سبب في ظيور الخمؿ المنيجي )صواف، لجمع البيانات النوعية والمناسبة ألسئمة ا

8102 ) 
كما ويذكر باتشيرجي أف البحوث التفسيرية/ النوعية تمتمؾ مجموعة مف التحديات    

الخاصة بيا. أوال، ىذا النوع مف البحوث مستيمؾ لمموارد المكثفة أكثر مف البحوث الفمسفية 
التحميمية. ثانيا، تتطمب ىذه البحوث أو الوضعية في كؿ مف عممية جمع البيانات والجيود 

وجود باحثيف عمى أعمى مستوى مف التدريب ممف يكونوا قادريف عمى رؤية وتفسير الظاىرة 
االجتماعية / التربوية المعقدة مف التصورات الخاصة بالمشاركيف والعمؿ عمى التوفيؽ والجمع 

دوف تدخؿ مف التحيزات  بيف التصورات المتنوعة والمختمفة الخاصة بيؤالء المشاركيف
الشخصية أو التصورات المسبقة الخاصة بيـ في ىذه االستنتاجات. ثالثا، عدـ كفاية الثقة 
بيف المشاركيف والباحث، والتي قد تؤدي إلى إعاقة التمثيؿ الذاتي الكامؿ والصادؽ مف 

 (8103كثيرا. ) باتشيرجي، يستغرؽ وقت ىذه ناء الثقة المشاركيف، وأف مثؿ عممية ب
ومما تجدر اإلشارة إليو، أنو عمى الرغـ مف أف التفكير االستقرائي الذي يعتمد عمى    

تسجيؿ المالحظات الجزئية لموصوؿ إلى قاعدة تفسيرية، مف الخصائص اإليجابية لمبحث 
التي توجو الباحث نحو  -(، إال أف استخداـ الطريقة االستقرائية 8102النوعي )القحطاني، 

دوف تكويف تصورات راسخة حولو أو افتراضية، تتعمؽ بأي مف المتغيرات موضوع معيف 
مف المعوقات والصعوبات التي تواجو الباحثيف عند تطبيؽ  -وكيفية الربط والعالقة بينيما 

  (8115البحث النوعي. )رياف،
ليزابيث     أف مف الصعوبات   (Gill & Elizabeth, 2014)ويضيؼ كؿ مف جيؿ وا 

تي قد تواجو الباحثيف عند تطبيؽ البحوث النوعية، عدـ الكفاءة والخبرة القميمة أو الميدانية ال
المعدومة بمجاؿ ىذه البحوث، عدـ كفاية التمويؿ المادي، وسوء الفيـ المحتمؿ و/ أو عدـ 
الثقة بيف الباحث والمشاركيف، ومشاعر عدـ اليقيف، واإلجياد واإلرىاؽ جراء المكوث لفترات 

 البيانات والذي قد يدفع الباحث لترؾ البحث وعدـ إكمالو. طويمة لجمع 
  



 .................................................................. معوقات تطبيق البحث النوعي في المجال التربوي

- 8335 - 

 الدراسات الشابكة

تصميـ البحث النوعي في المجاؿ بعنواف " (8102دراسة الفقيو، أحمد حسف أحمد )  
وىدفت إلى  تعريؼ الباحثيف  في مجاؿ  "،التربوي مع التركيز عمى بحوث تعميـ المغة العربية

تعميـ المغة العربية  بالخمفية الفمسفية لمبحث النوعي، ومفيـو وخصائص البحث النوعي،  
وكشفت نتائج  .باإلضافة إلى كيفية تصميـ البحث النوعي في بحوث تعميـ وتعمـ المغة العربية

لت ال اسة قضايا ومشكر يعتمدوف في دالدراسة عف  أف الباحثيف في مجاؿ تعميـ المغة ما زالوا 
تعميميا عمى مناىج البحث الكمي، نظرا ألف مجموعة منيـ تنقصو المعارؼ والميارات 

 والخبرات المتصمة بالبحث النوعي واستخداماتو. 
( بعنواف "معوقات استخداـ المنيج 8102الزايدي، ضيؼ اهلل بف عواض ) دراسة   

ة التربوية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الكيفي في بحوث اإلدارة  والقياد
"، وىدفت إلى تعرؼ المعوقات التي تواجو استخداـ المنيج الكيفي في بحوث اإلدارة السعودية

والقيادة التربوية مف وجية نظر أعضاءىيئة التدريس بالجامعات السعودية. استخدمت 
والمقابمة لجمع البيانات، حيث تكونت عينة  الدراسة المنيج المختمط وتـ استخداـ االستبانة

( عضو ىيئة تدريس في الجامعات السعودية مف المتخصصيف في مجاؿ 010الدراسة مف )
( مقابالت مع عينة قصدية مف أعضاء ىيئة 2اإلدارة القيادة التربوية. كذلؾ تـ إجراء )

ات استخداـ المنيج التدريس في الجامعات السعودية. وقد أظيرت نتائج الدراسة أف معوق
الكيفي في بحوث اإلدارة والقيادة التربوية جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي قدره 

(. وتتمثؿ أبرز المعوقات في: قمة الدورات التدريبية حوؿ المنيج الكيفي، وعدـ تركيز 8353)
ومقاومة  برامج الدراسات العميا عمى المنيج الكيفي بالقدر الكافي مقارنة بالمنيج الكمي،

التغيير لدى بعض أعضاء ىيئة التدريس لممناىج الحديثة في البحوث التربوية، وقمة المراجع 
المترجمة إلى العربية حوؿ مناىج البحث الكيفي، وعدـ القناعة بأىمية المنيج الكيفي في 
 البحث التربوي وكذلؾ توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور 1313)
( بيف متوسطات استجابات أفراد 133وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 الرتبة العممية والجامعة. عينة الدراسة تبعا لمتغير 
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يؿ البحث الكيفي في تخصص ( بعنواف "تفع8102دراسة الموسى، أسماء إبراىيـ )   
أصوؿ التربية بالجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية المعاصرة"، وىدفت الدراسة إلى 
تقديـ تصور مقترح لتفعيؿ البحث الكيفي في تخصص أصوؿ التربية بالجامعات السعودية في 

تخصص أصوؿ ضوء الخبرات العالمية المعاصرة بناًء عمى تشخيص واقع البحث الكيفي في 
التربية بالجامعات السعودية، والكشؼ عف المعوقات التي تحوؿ دوف تفعيمو، باإلضافة إلى 
تحميؿ أبرز الخبرات العالمية المعاصرة في مجاؿ العموـ الكيفية. اعتمدت الدراسة في منيجيا 

 ( أستاذ مف أعضاء ىيئة التدريس تخصص08التصميـ المختمط، وطبقت أداة المقابمة عمى )
( عضوا مف أعضاء ىيئة 012أصوؿ التربية بالجامعات السعودية، ووزعت االستبانة عمى )

التدريس بالجامعات السعودية تخصص أصوؿ التربية. وخرجت الدراسة بأىـ النتائج وكاف مف 
أبرز النتائج المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس ندرة الخبراء المتخصصيف في البحث الكيفي 

دية، تفضيؿ األستاذ الجامعي استخداـ أنماط البحث الكمي المتعارؼ عمييا، بالجامعات السعو 
 وضعؼ قناعة األستاذ الجامعي بجدوى البحث الكيفي التربوي. 

( بعنواف "مدى استخداـ منيجية البحث النوعي 8103دراسة الحنو، إبراىيـ عبداهلل )  
إلى  8113مة في الفترة مف في التربية الخاصة: دراسة تحميمية لعشر مجالت عربية محك

"، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ منيجية البحث النوعي في ميداف 8105
التربية الخاصة مف خالؿ تحميؿ البحوث المنشورة في عشر مجالت عربية عممية محكمة 

(، كما سعت الدراسة إلى معرفة مدى توفر 8105إلى  8113خالؿ فترة عشر سنوات )مف 
التي تـ العثور عمييا. بمغ عدد أبحاث التربية الخاصة  مؤشرات الجودة في األبحاث النوعية

( بحثا، وتـ تحميميا باستخداـ استمارة تحميؿ صممت لتصنيؼ البحوث 552التي تـ تحميميا )
إلى بحوث نوعية وكمية، ونظرية ومختمطة. وكشفت نتائج الدراسة أنو تـ استخداـ منيجية 

%(، في حيف استخدمت منيجية البحث 1323( دراسات فقط وبنسبة )5البحث النوعي في )
%(، وبقية الدراسات كانت بحوث نظرية حيث 28338( دراسة بنسبة بمغت )588الكمي في )
%(. في 1.23%( ومنيجية البحث المختمط بنسبة )3325( بحثا وبنسبة )81بمغ عددىا )

ييا لتحميؿ المرحمة الثانية مف الدراسة، تـ إخضاع الدراسات النوعية التي تـ العثور عم
إضافي لمعرفة مدى توفر مؤشرات الجودة فييا وأشارت نتائج التقييـ أف البحوث النوعية 
الثالثة توفر فييا  مؤشرات الجودة المتعارؼ عمييا  في البحث النوعي. بينت نتائج الدراسة 
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وىذا بوضوح أف البحوث النوعية نادرا ما تستخدـ مف قبؿ الباحثيف العرب في التربية الخاصة 
قد يكوف داللة عمى وجود صعوبة في تقبؿ طريقة البحث النوعي في إجراء البحوث والحصوؿ 

 المعرفة بالرغـ مف مناسبتو لدراسة قضايا ومواضيع التربية الخاصة. عمى
قات العامة الالع يالبحث الكيفي ف( بعنواف " 8103راسة العزاوي، سالـ جاسـ ) 
ىذه " وىدفت 8103 ىلإ 0222العراؽ لممدة مف  يعامة فقات الالحميمية لبحوث العتدراسة 

قػػػات العامػػػة في عالالدراسػػػة لمتعػػػرؼ عمى مػػػدى توظيؼ البحػػػث الكيفي في دراسػػػات ال
 في العالقات العامة طاريػػػح الدكتػػػوراهأالعػػػراؽ عف طريؽ اخضاع جميع رسػػػائؿ الماجسػػػتير و 

عف البحوث المنشػػػورة فػػػي مجمػػػة  ال، فض ـ8103 عاـ الػػػى ـ0222 لمتحميؿ  مػػػف عػػػاـ
عػػػف كمية  الباحث العالمي وىػػػي المجمة العراقية الوحيدة المعنيػػػة بالبحوث العالمية وتصدر

قػػػات العامة فػػػي الف الباحثيػػػف فػػػي مجاؿ العأوتبيػػػف مػػػف النتائػػػج  .  جامعػػػة بغدادب عالـإلا
فقط مف بحوث  % 8.0سػػػاليب البحث الكيفي والدليؿ عمى ذلؾ اف ألالعراؽ لـ يولػػػوا اىتماما 

واضحا الػػػى اسػػػتخداـ  ؿميػػػ إلى جانب وجودالعالقات العامة اسػػػتخدمت الطػػػرؽ الكيفيػػػة، 
نعكس بدوره األمر الذي ا قػػػات العامةالغمػػػب بحػػػوث العأدوات كمية فػػػي جمػػػع البيانات في أ

عػػػف اعتمػػػاد معظـ بحوث كما وكشفت النتائج   . عمى نػػػوع النتائج التي تػػػـ التوصؿ الييا
 ، واعتمادو نظػػػاـ الحصػػػر الشػػػامؿأقات العامة عمى دراسػػػة المبحوثيف بطريقة المعاينة الالع

 .تحميؿ المحتػػػوى ثمث البحوث تقريبػػػا عمػػػى طريقة
( بعنواف "إجراء بحوث Dickson & Others, 2007دراسة ديكسوف وآخروف ) 

المشكالت التي  حساسة: ما التحديات التي تواجو الباحثيف النوعييف؟" وىدفت إلى استكشاؼ
 مجاؿ في الباحثيف مف (51تواجو البحوث الصحية. وقد تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى )

 يمكنيـ الباحثيف أف النتائج إلى تحميؿ وكشؼ. المقابالت الفردية معيـالصحة باستخداـ 
مع   عالقة النوعية وتشمؿ تطوير البحوث إجراء أثناء التحديات مف عدد مواجية

 ومشاعر ، توصؼ ال التي القصص إلى واالستماع وتحيز الباحث وذاتيتو، المفحوصيف،
 . الباحث نفاد طاقة وجيدواست البحث وعدـ إكمالو، وترؾ ، والضعؼ الذنب

التحديات في ( بعنواف " Khankeh & Others,2015دراسة خانكة، حميد )  
". استيدفت الدراسة الكشؼ عف ورقة مفاىيميةإجراء البحوث النوعية في مجاؿ الصحة: 

. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ في مجاؿ الصحةالنوعي التحديات العممية الستخداـ البحث 
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، الصحة مجاؿ عمى رؤى مف تجارب الحياة الواقعية في إجراء البحوث النوعية فياالعتماد 
واألولية الشواغؿ الرئيسية و  التحديات أبرزوأظيرت النتائج أف  وعمى المؤلفات المتاحة.

: تحديد مشكمة البحث، ، ىي لمباحثيف النوعييف والتي تحتاج إلى التعامؿ معيا بشكؿ صحيح
 االتساؽ المناسبيف، عدـ مف البحث، اختيار المنيجية وتصميـ البحثاليدؼ و  تشكيؿ السؤاؿ

 الفمسفية باألسس االىتماـ وعدـ المنيجية، المعرفة كفاية عدـ والمنيجية، البحث سؤاؿ بيف
تكوف التحديات التي يواجييا الباحثوف كما وكشفت االنتائج أف ىذه  .النوعية لممنيجية

 .في المراحؿ األولى مف أي مشروع بحثيو ، لمبتدئيفعند اشائعة بشكؿ خاص 
النوعية" وكاف  البحوث كتابة تعمـ بعنواف "تحديات (Wang,2013)  دساعخ ٚأك  

 التحديات وأنماط الصعوبات التي يواجييا الباحثوف المبتدئوف استكشاؼ الغرض منيا ىو
ستعينة ( طالب باحثيف م5مرة. طبقت الدراسة عمى ) ألوؿ عند تطبيؽ البحث النوعي

عاؿ،  بصوت التفكير بالمقابالت معيـ والمالحظات الصفية، ومقاالتيـ المكتوبة وبروتوكوالت
وكاف مف أبرز النتائج: تدني مستوى الممارسة التدريجية في عممية تحميؿ البيانات النوعية، 
ضعؼ ميارة تحميؿ البيانات النوعية بصورة منيجية وشاممة وذلؾ لغموض وصعوبة عممية 

الذاتية في تفسير البيانات تحميؿ البيانات النوعية، استغراؽ عممية التحميؿ إلى وقت طويؿ، 
وعية، وضعؼ ميارة تفسير النتائج بشكؿ جدلي ومقنع يستند إلى وجود الحجة الواضحة الن

 واألدلة.
بعنواف " التحديات االجتماعية والثقافية في إجراء  (Walls, 2011) دساعخ ٌٚٚض  

البحوث اإلثنوغرافية بيف شباب الشارع األثيوبي. ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف 
باحث( عند جمع  05منيجية والثقافية التي واجييا الباحثوف )التحديات الشخصية وال

البيانات النوعية باستخداـ التثميث مف شباب الشوارع في أديس أبابا بأثيوبيا. وتوصمت نتائج 
الدراسة إلى أف مف ضمف التحديات المنيجية عدـ تحقيؽ الصرامة المنيجية، وكاف ضعؼ 

لحساسية الثقافية، والغربة والمرض وحاجز المغة مف الوعي الذاتي باالختالفات الثقافية وا
 أبرز التحديات الثقافية والشخصية التي واجييا الباحثوف أثناء تطبيؽ الدراسة.

( وعنوانيا" فيـ (Alexandros & Others, 2012دراسة ألكسندروس وآخروف   
مف ورقة العمؿ ىذه تقديـ نظرة  تحديات البحث النوعي: القضايا البيانية والعممية". الغرض

ثاقبة لمصعوبات التي تواجو تطبيؽ الباحثيف لمبحث النوعي في مجاؿ التسويؽ مف وجية نظر 
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ورؤى الباحثيف وتجاربيـ الميدانية. وكاف مف أبرز التحديات التي توصمت ليا الورقة غموض 
 معايير تحميؿ البيانات النوعية، وضخامة كمية البيانات النوعية.

  عب٠جشط دساعخ (Cypress, 2019) ،ثؼٕٛاْ اٌجحث إٌٛػٟ اٌزحذ٠بد ٚاٌّؼضالد  

وىدفت إلى إلقاء الضوء عمى التحديات والمعضالت التي تواجو الباحثيف مف طالب 
الدكتوراه اثناء تطبيؽ البحث النوعي، وكاف مف أبرز ىذه التحديات كما كشفت عنيا النتائج 

الكـ الكبير  جمعوصعوبة اختيار المنيجية وتصميـ البحث، صعوبة اختيار الموضوع، صعوبة 
دارتيا وتحميميا. النوعية البيانات مف  وا 

دراسة        (Abedini & Others, 2019( بعنواف " التحديات األخالقية مف  
 تحميؿ نيج مع نوعية دراسة: الطبية العمـو في عابديني وآخروف )وجية نظر الطالب

التعميمية.  األخالقية لمتحديات الطالب تصور استكشاؼ الدراسة تيدفت ىذهالمحتوى" .واس
( طالب 51منظمة عمى عينة قواميا ) وشبو لوجو وجيا متعمقة فردية طبقت الدراسة مقابالت

ىرمزجاف في مجاالت الطب والتمريض ... وطب األسناف  في الطبية العمـو جامعة طالبة مف
 تحميؿ باستخداـ البيانات جمع مع واحد وقت في لمبيانات النوعية تحميؿ إجراء والصيدلة. وتـ

 تحديات يواجيوف الطالب أف االستقرائي. وأشارت نتائج الدراسة النيج مع النوعي المحتوى
الطبي،  التعميـ في األخالقية التعميـ تؤثر عمى القيـ مجاؿ في ومينية أكاديمية وتواصمية

وغمبة  الطالب شح المادة العممية، يواجييا واألكاديمية التيفكانت مف بيف التحديات العممية 
 وبالنسبة لمتحديات التواصمية فكانت. القياسية غير والتقييمات العممية، النظرية غير العمـو

 التواصؿ، والفجوة شؤوف في معيـ التعاطؼ وعدـ ، الجائرة واألحكاـ ، العادلة غير المعاممة
دراسة   ليـ مينًيا تحدًيا تشكؿ األساتذة لبعض المنخفضة والخبرة والتطبيؽ، النظرية بيف

( بعنواف "الدراسات السوسيولوجية في الجزائر بيف التحميؿ الكمي 8103بوسحمة والميدي )
والكيفي"، وسعت لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا التعرؼ عمى أسباب عزوؼ الباحثيف عف استخداـ 

جية المعاصرة. اعتمدت الدراسة عمى منيج البحث المنيج الكيفي في الدراسات السوسيولو 
الميداني، وطبقت باستخداـ المقابمة عمى عينة قدر حجميا بعشرة مبحوثيف مف األساتذة 
الباحثيف ذوي الخبرة في التدريس في كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية واإلشراؼ عمى 

السالؼ الذكر، وىي: عدـ اإللماـ  مذكرات التخرج، وخرجت بعدة نتائج منيا ما يتعمؽ باليدؼ
بكيفية استخداـ المناىج الكيفية وطرقيا، الخوؼ مف عدـ تحقؽ الموضوعية في البحث الذي 
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يعتمد المنيجية الكيفية، واالعتقاد بأف المناىج الكمية ىي الكفيمة بتحقيؽ العممية 
 دراسة التي يقـو بيا.والموضوعية نتيجة لما توفره لمباحث مف قدرة عمى التحكـ في أبعاد ال

تحديات البحث النوعي: ىؿ يمكف بعنواف "  (Ramadhan,2015) دراسة رمضاف  
"، وىدفت إلى تحديد بعض أوغندابلرعاية الصحية في ااستخدامو لتعزيز عممية صنع القرار 

التحديات الرئيسية التي تمت مواجيتيا في استخداـ نتائج البحث النوعي لتنوير عممية صنع 
نيج الوصفي ملاواستخدمت الدراسة القرار السياسي، باالستناد عمى مراجعة األدبيات. 

قطاع  القيادية في لمواقعالكمي عمى االمنيج التحميمي. وتوصمت إلى أف سيطرة أنصار 
الكيفي.  المنيجوعدـ اقتناعيـ بالبحوث الكيفية تعتبر تحدي يواجو استخداـ بأوغندا، الصحة 

  .جتماعياالالكيفي ودراسة الظاىرة في سياقيا لمنيج وتوصي الدراسة بضرورة دعـ استخداـ ا
 ,Queiros, A; Faria, D & Almeida, F) دراسة جورس وفاريا وأمميدا   

ىدفت إلى التعرؼ ، و  " نقاط القوة والقيود عمى طرؽ البحث النوعي والكميوعنوانيا " (2017
قارف الميج لمنعمى نقاط القوة والتحديات لممنيجيف الكيفي والكمي. واستخدمت الدراسة ا

إلى عدة نتائج، ركزت  نيجيف. وتوصمت الدراسةملالممقارنة بيف نقاط القوة والتحديات في 
أنو يحتاج وقت وجيد وىي:  التي تواجو البحث الكيفيالباحثة عمى استعراض أىـ التحديات 

قية الخاألكبيريف في جمع البيانات وتحميميا، وصعوبة تعميـ النتائج، وضرورة مراعاة القضايا 
 .جتمع الدراسةلمبعناية فائقة، وصعوبة الحصوؿ عمى العينة وتمثيميا 

ستخداـ البحث النوعي ة الرؤية بحثية تجديدي" ( وعنوانيا8103راسة مشرؼ )د  
وىدفت إلى التعرؼ عمى معالـ الرؤية  ، "في معالجة بعض جوانب أزمة البحث التربوي

 التجديدية التى تتبنى استخداـ البحث النوعي في معالجة بعض جوانب أزمة البحث التربوي،
البحث النوعي في مجاؿ البحث التربوي.  منيجية تطبيؽتواجو وأىـ التحديات التي 
وتوصمت الدراسة إلى أف البحوث النوعية تعد ، نيج الوصفي التحميميالمواستخدمت الدراسة 

ذات فاعمية ميمة في معالجة بعض جوانب أزمة البحث التربوي في الوطف العربي، وأف مف 
لكمي والفمسفة الوضعية، وحاجة ابالمنيج معوقات استخداـ البحث النوعي تأثر الباحثيف 

الباحثيف إلى التدريب عمى استخداـ البحث الكيفي وطرقو وأدواتو وتحميؿ بياناتو، والوقت 
والجيد الكبير الذي يحتاجو البحث النوعي في جمع البيانات وتحميميا وتفسير النتائج، 

إلى استخدـ طرؽ وصعوبة توفير معايير الصدؽ في البحث النوعي والتي تحتاج مف الباحث 
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جراءات دقيقة في جمع البيانات وتحميميا، وصعوبة تعميـ النتائج في البحوث النوعية،  وا 
 .نيج الكمي بالبحوث النوعيةالموعدـ ثقة بعض أنصار 

 أوجُ االستفادة مً الدراسات الشابكة

ثراء استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تحديد المشكمة، واألىداؼ،   وا 
 اإلطار النظري، وتصميـ وبناء أداة الدراسة.

 إجراءات الدراسة

 ميَخ الدراسة

اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي بيدؼ وصؼ    
بأنو المنيج  رؼيعالظاىرة ثـ تحميميا بناء عمى ما تـ جمعو مف معمومات حوؿ الظاىرة. و 

الذي يدرس ظاىرة أو حدثا أو قضية موجودة حاليا يمكف الحصوؿ منيا عمى معمومات تجيب 
 (25، 8115عمى أسئمة البحث دوف تدخؿ الباحث فييا. )اآلغا واألستاذ،

 جمتنع الدراسة

تمثؿ المجتمع األصمي في جميع أعضاء الييئة التدريسية الذكور واإلناث مف ذوي  
ية : أستاذ، أستاذ مشارؾ، وأستاذ مساعد باألقساـ األكاديمية التي اقتصرت عمييا الرتبة العمم

الدراسة والتابعة لكمية التربية بجامعة الممؾ سعود وىي: السياسات التربوية، اإلدارة التربوية، 
عضوا وعضوة. )التقرير السنوي لكمية التربية  051التربية الخاصة، وعمـ النفس وقوامو 

 (0552/0551راسي لمعاـ الد
 عيية الدراسة

نظرا لصغر حجـ المجتمع األصمي لمدراسة، اعتمدت الدراسة أسموب الحصر الشامؿ  
ألعضاء ىيئة التدريس الذكور واإلناث مف ذوي الرتبة العممية أستاذ، أستاذ مشارؾ، وأستاذ 

ا سمؼ ذكره مساعد في األقساـ األكاديمية بكمية التربية في جامعة الممؾ سعود والتي كم
اقتصرت عمييا الدراسة، وىي: السياسات التربوية، اإلدارة التربوية، التربية الخاصة، وعمـ 

( يظير توزيع عينة الدراسة وفقا لممتغير الديموغرافي )الجنس(،  0النفس. والجدوؿ رقـ )
 ية(.( يظير توزيع عينة الدراسة وفقا لممتغير الديموغرافي )الرتبة العمم8والجدوؿ رقـ )
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 (1خذٚي )

 رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفك اٌدٕظ

 إٌغجخ اٌؼذد اٌدٕظ

 31,5 % 41 روش

 % 68,5 98 أٔثٝ

 100 % 131 اٌّدّٛع

 

 (2خذٚي )

 رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفك اٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 إٌغجخ اٌؼذد اٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 32,3 42 أعزبر

 30,8 41 أعزبر ِشبسن

 36.9 49 أعزبر ِغبػذ

 111011 131 اٌّدّٛع

 أداة الدراسة
   لتحقيؽ غرض الدراسة، تـ تصميـ استبانة مكونة مف محور واحد، كالتالي: 

. إعداد استبانة أولية صممت لإلجابة عمى سؤاؿ البحث، وذلؾ بالرجوع إلى األدب التربوي 0
والدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة، وكذلؾ باالطالع عمى األدوات المتعمقة بذلؾ. وفي 
ضوء ذلؾ أعدت استبانة لمحددات تطبيؽ البحث النوعي في المجاؿ التربوي، وتكونت مف 

 فقرة.  53
محكميف  01التحقؽ مف صدؽ األداة باستخداـ دليميف: أوليما: مف خالؿ عرضيا عمى . 8

مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود إذ أبدوا بعض المالحظات، 
وتـ التعديؿ لبعض الفقرات وحذؼ بعضيا واالستفادة مف مقترحات المحكميف في بعض 

الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي، وذلؾ بتطبيقيا عمى  الفقرات. وثانييما: التحقؽ مف
معامالت ارتباط بٌرسون فردا مف غير عينة الدراسة، وتـ تحديد  51عينة عشوائية مف 

لقٌاس العالقة بٌن عبارات استبانة محددات تطبٌق البحث النوعً فً المجال التربوي، 

 ) استخداـSpss) ح ذلؾ.( يوض5، وتـ والجدوؿ رقـ ) بالدرجة الكلٌة لالستبانة
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 (3خذٚي )

 ِؼبِالد اسرجبط ػجبساد اعزجبٔخ ِؼٛلبد رطج١ك

 ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌالعزجبٔخ ثدبِؼخ اٌٍّه عؼٛد اٌجحث إٌٛػٟ فٟ اٌّدبي اٌزشثٛٞ

 (31)اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ: ْ=

 ِؼبًِ االسرجبط َ ِؼبًِ االسرجبط َ ِؼبًِ االسرجبط َ

1 109319** 11 102365 21 109..1** 

2 109528** 12 109836** 22 108213** 

3 109.94** 13 109523** 23 10626.** 

4 104951** 14 104119* 24 105132** 

5 101851 15 102448 25 104842** 

6 10916.** 16 106352** 26 105.13** 

. 109315** 1. 10653.** 2. 105831** 

9 104951** 19 104119* 29 105.13** 

8 1043.3* 18 105411** 28 106496** 

11 1043.3* 21 104316* 31 105.13** 

 1011** داٌخ إحصبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ                    1015* داٌخ إحصبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ 

( أف جميع معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكمية لالستبانة موجبة 5يتبيف مف الجدوؿ )  
(، 03، 00، 3(، عدا العبارات رقـ )1313( و )1310ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

فقد كانت غير دالة إحصائيا. ونظرا لموافقة جميع المحكميف عمى أىمية ىذه العبارات الثالثة، 
 الباحثة بحذفيا. لـ تقـ 

. التحقؽ مف ثبات األدة، إذ تـ حساب ثبات االستبانة بالتطبيؽ عمى عينة استطالعية 5
عضو ىيئة تدريس مف المتخصصيف بالمجاؿ التربوي بجامعة الممؾ  51مكونة مف 

سعود، وذلؾ مف خالؿ استخداـ معامؿ ألفاكرونباخ لحساب الثبات، حيث بمغت قيمة 
وىي قيمة عالية تعزز الثقة باألداة ومقبولة   1325لمحور االستبانة  معامؿ الثبات الكمي

 (. 5ألغراض الدراسة الحالية، وذلؾ كما يوضحو الجدوؿ رقـ )
 (4خذٚي )

 فٟ اٌّدبي اٌزشثٛٞ رطج١ك اٌجحث إٌٛػٟ ِؼٛلبد ِؼبِالد ثجبد أٌفب وشٚٔجبخ اعزجبٔخ

 (31)اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ: ْ=

ػذد  اٌّحٛس

 ؼجبساداٌ

 ِؼبًِ ثجبد أٌفب وشٚٔجبخ

رطج١ك اٌجحث  ؼٛلبدِِحٛس اٌذساعخ : 

ثدبِؼخ اٌٍّه  إٌٛػٟ فٟ اٌّدبي اٌزشثٛٞ

 عؼٛد

31 1084 
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فقرة موزعة عمى محور واحد، وقد صيغت  51. تكونت أداة الدراسة بصورتيا النيائية مف 5
الخماسي لتقدير درجة الموافقة عمى النحو اآلتي:  بدائؿ اإلجابة عمى نمط مقياس ليكرت

 كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جدا. 
 . تـ توزيع أداة الدراسة ورقيا، واسترداد جميع االستبانات يدويا.3

 عرض ىتائخ الدراسة وحتليلَا وتفشريٍا

التالي لتحديد مستوى اإلجابة  لتسييؿ تفسير النتائج استخدمت الباحثة األسموب  
، 5، متوسطة=5، كبيرة=3عمى بنود األداة. حيث تـ إعطاء وزف لمبدائؿ: )كبيرة جدًا=

(، ثـ تـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية 0جدًا=قميمة ، 8=قميمة
 المدى مف خالؿ المعادلة التالية:

=  3( ÷ 0-3ائؿ األداة = )عدد بد÷ أقؿ قيمة(  -طوؿ الفئة = )أكبر قيمة  
 (.5لنحصل على التصنٌف التالً كما ٌبٌنه الجدول رقم )، 1.21

 (5خذٚي )

 رٛص٠غ ٌٍفئبد ٚفك اٌزذسج اٌّغزخذَ فٟ أداح اٌجحث

 ِذٜ اٌّزٛعطبد اٌٛصف

 5011 – 4021 وج١شح خذا  

 4021 – 3041 وج١شح

 3041 – 2061 ِزٛعطخ

 2061 – 1091 ل١ٍٍخ

 1091 – 1011 ل١ٍٍخ خذا  

 عرض ىتائخ الدراسة وحتليلَا

التي تحوؿ دوف تطبيؽ الباحثيف مف أعضاء ىيئة  عوقاتالسؤاؿ األوؿ: ما أىـ المإجابة   
التدريس بكمية التربية في جامعة الممؾ سعود لمبحث النوعي في المجاؿ التربوي وذلؾ مف 

 وجية نظرىـ؟
( يوضح نتائج 3تمت اإلجابة بحساب المتوسط الحسابي تنازليا، والجدوؿ رقـ ) 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة عمى 
 عبارات المحور األوؿ.
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 (6خذٚي )

 أُ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رحٛي دْٚ رطج١ك اٌجبحث١ٓ ِٓ أػضبء ١٘ئخ

 ث١خ فٟ خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ٌٍجحث إٌٛػٟ فٟ اٌّدبي اٌزشثٛٞاٌزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌزش

 اٌؼجبساد َ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌزشر١ت

دسخخ 

 اٌّٛافمخ

 وج١شح خذا   1 1029 4083 اٌخٛف ِٓ ػذَ رحمك اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٛضٛػ١خ 8

14 
االػزمبد ثأْ األعب١ٌت إٌٛػ١خ ِدشد ٚع١ٍخ 

 األداح اٌى١ّخ فٟ اٌجحث أ١ٌٚخ  ٌزط٠ٛش
 وج١شح خذا   2 1032 4082

11 
ا١ًٌّ ٚاألٌفخ العزخذاَ أّٔبط اٌجحث اٌىّٟ 

 اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب
 وج١شح خذا   3 1032 4081

31 
ػذَ رٛفش ثشاِح رذس٠ج١خ ٌزط٠ٛش ِٙبساد 

 رطج١ك اٌجحث إٌٛػٟ
 وج١شح خذا   4 1031 4098

15 
أدٌخ رذس٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ  ػذَ رٛفش

 أدٚاد اٌجحث إٌٛػٟ
 وج١شح خذا   4 1042 4098

26 
ٔذسح اٌخجشاء ٚاٌّذسث١ٓ اٌّزخصص١ٓ فٟ 

 اٌجحث إٌٛػٟ
 وج١شح خذا   6 1035 4099

29 
لصٛس اٌمذسح ػٍٝ اٌشثظ ث١ٓ اٌغٍٛن 

 اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسخٟ ٌؼ١ٕخ اٌجحث
 وج١شح خذا   . 1038 4096

24 

ضؼف ِٙبسح اٌزح١ًٍ إٌّٙدٟ ٚاٌشبًِ 

ٌٍج١بٔبد إٌٛػ١خ )رح٠ًٛ اٌج١بٔبد اٌخبَ إٌٝ 

ٚصف ٔٙبئٟ ِىثف،  أٚ عشد، أٚ ِٛاض١غ 

 ٚفئبد(

 وج١شح خذا   9 1039 4095

18 

لصٛس ِٙبسح رفغ١ش إٌزبئح ثشىً خذٌٟ 

ِٚذػَٛ ثبٌحدخ ٚاألدٌخ )إ٠دبد األعجبة 

 اٌّزحىّخ فٟ اٌظب٘شح اٌزشث٠ٛخ اٌّذسٚعخ(

 وج١شح خذا   9 1041 4095

23 
صؼٛثخ اخز١بس إٌّٙد١خ ٚرص١ُّ اٌجحث 

 إٌّبعت أل٘ذاف اٌجحث
 وج١شح خذا   11 1043 4092

19 

لصٛس اٌمذسح ػٍٝ اخز١بس األدٚاد اٌذل١مخ 

ٌدّغ اٌج١بٔبد إٌٛػ١خ ٚإٌّبعجخ ألعئٍخ 

 اٌجحث

 وج١شح خذا   11 1063 4092

4 

وفب٠خ اعزخذاَ اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ  لصٛس

ِٓ اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌجحث إٌٛػٟ )االٔزمبي 

اٌج١بٔبد إٌٝ إٌظش٠خ ١ٌٚظ ِٓ إٌظش٠خ إٌٝ 

 (رح١ًٍ اٌج١بٔبد

 وج١شح خذا   12 1049 4091

25 
لضبء فزشاد ط٠ٍٛخ فٟ ا١ٌّذاْ ٚاٌغ١بق 

 اٌطج١ؼٟ ٌدّغ ٚرذ٠ٚٓ اٌّالحظبد إٌٛػ١خ
 خذا   وج١شح 13 1046 4091

2. 
اعزغشاق ػ١ٍّخ رح١ًٍ ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد ٚلذ 

 ط٠ًٛ ٚخٙذ وج١ش
 وج١شح خذا   13 1046 4091

5 
ضخبِخ و١ّخ اٌج١بٔبد إٌٛػ١خ )ِؼٍِٛبد 

 ِفصٍخ(
 وج١شح خذا   13 1052 4091
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 دسخبد 5* اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ِٓ 

( موافقة العينة بدرجة كبيرة حوؿ عبارات محور المعوقات 3يتضح مف الجدوؿ )   
التي تحوؿ دوف تطبيؽ عينة الدراسة لممنيج النوعي في المجاؿ التربوي، فقد بمغ المتوسط 

عائؽ مف العوائؽ الثالثيف حصؿ عمى موافقة  02. كما يوضح الجدوؿ أف 5.13الحسابي  
جدا ، وقد حصمت كؿ مف العبارات )الخوؼ مف عدـ تحقؽ العممية عينة الدراسة بدرجة كبيرة 

االػزمبد ثأْ األعب١ٌت إٌٛػ١خ ِدشد ٚع١ٍخ أ١ٌٚخ  ٌزط٠ٛش األداح اٌى١ّخ فٟ والموضوعية، 

، الميؿ واأللفة الستخداـ أنماط البحث الكمي المتعارؼ عمييا( عمى المراتب الثالثة اٌجحث
(، مما يدؿ عمى أنيا معوقات تحتؿ الدرجة 5320-5325)األولى بمتوسط حسابي يتراوح بيف 

األولى مف وجية نظر العينة. ويتبيف لمباحثة أنيا معوقات نفسية تتعمؽ بعوامؿ الخوؼ 

21 
رؼ١ُّ ٚٔمً إٌزبئح ػٍٝ اٌحبالد ٚاٌغ١بلبد  

 اٌّشبثٙخ
 وج١شح خذا   16 1048 40.8

9 
اٌّّبسعخ اٌزذس٠د١خ فٟ رطج١ك رذٟٔ ِغزٜٛ 

 اٌجحث إٌٛػٟ
 وج١شح خذا   .1 1054 ..40

28 
ضؼف رحمك اٌصشاِخ إٌّٙد١خ فٟ إػذاد 

 اٌزمبس٠ش إٌٛػ١خ
 وج١شح خذا   19 1051 40.5

11 
اٌزح١ض ٚاٌزذ٠ٚٓ االٔزمبئٟ ٌٍّالحظبد 

 ٚاٌزار١خ فٟ رفغ١ش إٌزبئح
 وج١شح خذا   18 1082 4055

13 
ػذَ ٚخٛد ِغبػذ٠ٓ ثبحث١ٓ ِذسث١ٓ ػٍٝ 

 اعزخذاَ أدٚاد خّغ اٌج١بٔبد
 ِزٛعطخ 21 10.3 3019

16 
اعزٙالن  ِىثف ألدٚاد خّغ اٌج١بٔبد 

 إٌٛػ١خ
 ِزٛعطخ 21 1061 3015

 ِزٛعطخ 22 1061 2085 اٌزؼبطف ٚرط٠ٛش ػاللخ ِغ اٌّشبسو١ٓ .1

12 
٠غزغشق  ثٕبء اٌثمخ ث١ٓ اٌجبحث ٚاٌّشبسو١ٓ

 وث١شا ِٓ اٌٛلذ
 ِزٛعطخ 23 1053 20.3

6 
لٍخ اٌّشاخغ اٌّزشخّخ حٛي ِٕب٘ح اٌجحث 

 إٌٛػٟ
 ِزٛعطخ 24 1056 2069

 ِزٛعطخ 25 1055 2064 صؼٛثخ رٛافش ِؼب١٠ش اٌصذق 3

 ِزٛعطخ 26 1052 2063 أخفبض دسخخ اٌثمخ فٟ اٌج١بٔبد .

 ِزٛعطخ .2 1052 2061 غّٛض ِؼب١٠ش رح١ًٍ اٌج١بٔبد إٌٛػ١خ 22

21 
ػذَ االٌزضاَ ثبٌمٛاػذ ٚاٌّجبدئ األخالل١خ 

 ٚاٌثمبف١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ
 ل١ٍٍخ 29 1044 2052

2 
ػذَ وفب٠خ اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌزمٕٟ اٌىبفٟ 

 إلخشاء اٌجحث إٌٛػٟ
 ل١ٍٍخ 28 1035 2041

1 

اٌجحث  ػذَ لذسح اٌجبحث ػٍٝ إوّبي أٚ إرّبَ

ٚرشوٗ إ٠بٖ )اإلحجبط، اإلس٘بق، اٌفشً فٟ 

 إخبثخ أعئٍخ اٌجحث(

 ل١ٍٍخ 31 1033 2039

 وج١شح  .105 4015 اٌّزٛعظ* اٌؼبَ
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والرىبة مف تطبيؽ البحوث النوعية العتقاد أفراد العينة بأنيا غير قادرة عمى التحكـ في أبعاد 
بيا كتصميـ ومنيج بحثي أساسي ذو جدوى كيفية  الدراسة في كافة األوقات، أيضا عدـ الثقة

وأىمية نوعية، باإلضافة إلى ما توفره التصاميـ الكمية مف شعور بالراحة، العتياد أصحابيا 
مف الباحثيف عمى تطبيقيا في بحوثيـ التربوية، إلى جانب أف البحوث النوعية تقع خارج 

جديدة غير مألوفة لدييـ. وتتفؽ النتيجة/ منطقة الراحة واالعتياد منيـ، ألنيا أساليب بحثية 
مع دراسة  05مع دراسة بوسحمة والميدي وما ذكره التؿ ومشرؼ ، والنتيجة/العبارة  2العبارة 

 مع دراسة العزاوي والزايدي.  01القحطاني، والنتيجة/العبارة  

الباحثة وىي  الث وىي معوقات تدريبية كما تصنفياوحصمت كؿ مف العبارات الث  
)عدـ توفر برامج تدريبية لتطوير ميارات تطبيؽ البحث النوعي، عدـ توفر أدلة تدريبية عمى 
كيفية استخداـ أدوات البحث النوعي، وندرة الخبراء والمدربيف المتخصصيف في البحث 

(، مما يدؿ عمى أف قصور التدريب 5322 -5322النوعي(عمى متوسط حسابي تراوح بيف ) 
ناىج النوعية يعد بدرجة كبيرة جدا معوقا يحد مف ممارسة وتطبيؽ عينة الدراسة في الم

مع دراسة الزايدي،  03و  51لمبحوث النوعية في المجاؿ التربوي؛ وتتفؽ النتيجة/العبارة 
 مع دراسة كؿ مف الموسى والزايدي وباتشيرجي. 83واتفقت النتيجة/العبارة 

لصٛس اٌمذسح ػٍٝ اٌشثظ ث١ٓ اٌغٍٛن الباحثة وىي ) أما المعوقات الميارية كما تراىا  

ضعؼ ميارة التحميؿ المنيجي والشامؿ لمبيانات النوعية ، اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسخٟ ٌؼ١ٕخ اٌجحث 
قصور  ، مكثؼ،  أو سرد، أو مواضيع وفئات(  )تحويؿ البيانات الخاـ إلى وصؼ نيائي

ميارة تفسير النتائج بشكؿ جدلي ومدعوـ بالحجة واألدلة )إيجاد األسباب المتحكمة في 
، صعوبة اختيار المنيجية وتصميـ البحث المناسب ألىداؼ  الظاىرة التربوية المدروسة

، قصور القدرة عمى اختيار األدوات الدقيقة لجمع البيانات النوعية والمناسبة ألسئمة  البحث
قصور كفاية استخداـ الطريقة االستقرائية التي يعتمد عمييا البحث النوعي )االنتقاؿ البحث، 

( فقد حصمت عمى متوسط مف البيانات إلى النظرية وليس مف النظرية إلى تحميؿ البيانات
(، مما يدؿ عمى أف القصور أو الضعؼ في الميارات التي 5320-5323حسابي تراوح بيف )

يعد بدرجة كبيرة جدا عائقا لدى أفراد عينة يحوؿ دوف تطبيقيـ لمبحث يتطمبيا البحث النوعي 
  8102النوعي أو يواجييـ عند تطبيقو في المجاؿ التربوي، وىذا ما خرجت بو دراسة الفقيو

، وتفسر الباحثة ىذا القصور بوجو عاـ في نقص التدريب عمى  8100وما ذكره أبو عالـ 
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مكانات قد ال تتوافر لدى كثير ىذا النوع مف التصاميـ البحثية ال تي تتطمب ميارات عالية وا 
، واتفقت كمتا 8102مع دراسة القحطاني  82مف الباحثيف. وتتفؽ النتيجة/العبارة 

فقد اتفقت مع  85مع دراسة وانؽ، أما النتيجة/ العبارة   02و  85النتيجتيف/العبارتيف 
، واتفقت 8102فاتفقت مع صواف  02دراسة  سايبرس وخانكة، وبالنسبة لمعبارة/ النتيجة 

 .8115مع رياف  5العبارة /النتيجة 
التي تمثميا كؿ مف العبارة و  كما تصنفيا الباحثة، وقد حصمت  المعوقات الميدانية  

لجمع وتدويف المالحظات النوعية( ،  السياؽ الطبيعيفي الميداف و قضاء فترات طويمة ) 83
 3، والعبارة ) وتفسير البيانات وقت طويؿ وجيد كبيراستغراؽ عممية تحميؿ ) 82والعبارة 

عمى الترتيب الثالث عشر بناء عمى قيمة المتوسط الحسابي   )ضخامة كمية البيانات النوعية(
، مما يدؿ عمى أف جمع كـ ىائؿ مف البيانات حوؿ الظاىرة وتدوينيا يتطمب 4,80ليا وقدره 

وجود الباحث في الميداف أو الحقؿ الطبيعي التربوي لفترات طويمة، ويستمـز جيد وطاقة 
ذىنية كبيرة، وجسدية كذلؾ لتحميميا وتفسيرىا ، وىي في نظر عينة الدراسة بمثابة معوقات 

بيقيـ لمبحث النوعي في المجاؿ التربوي، أو أثناء تطبيقيـ لو. تحد بدرجة كبيرة جدا مف تط
مع  82والبالدي، واتفقت النتيجة/العبارة  8102مع محمد  83وقد اتفقت النتيجة/ العبارة 

 3، كما واتفقت النتيجة/ العبارة جورس وفاريا وأمميدا، ودراسة وانؽ، ودراسة 8105أبو عالـ 
 ندروس وسايبرس.إلكس ، ودراسة8100أبو عالـ  مع

أما العبارات الثالث: )عدـ االلتزاـ بالقواعد والمبادئ األخالقية والثقافية والقانونية:   
، وعدـ 8: عبارة البحث النوعيإلجراء  والتقني الكافي الدعـ المادي، وعدـ كفاية 80عبارة 

ى متوسط ( فقد حصمت عم0قدرة الباحث عمى إكماؿ أو إتماـ البحث وتركو إياه:  عبارة 
( وموافقة قميمة مف عينة الدراسة، مما يدؿ عمى أف 2,52 - 2,38حسابي يتراوح بيف )

أعضاء ىيئة التدريس الباحثيف عمى وعي ذاتي بمختمؼ االعتبارات األخالقية والثقافية 
والقانونية، ويحصموف عمى الدعـ المادي والتقني الكافي، ومف النادر تركيـ إتماـ أبحاثيـ 

 80حباط واإلرىاؽ أو الفشؿ في إجابة أسئمة البحث. وبذلؾ اختمفت النتيجة/ العبارة بسبب اإل
اختمفت  8. أما النتيجة/العبارة جورس وفاريا وأمميدا مع أبو زينة، ودراسة كؿ مف ولز ودراسة

 فقد اختمفت مع باتشيرجي. 0، وبالنسبة  لمنتيجة/العبارة 8108والبالدي  8102مع محمد 
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السؤاؿ الثاني: ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة إجابة 
التي تحوؿ دوف تطبيؽ الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة  عوقاتالم

الممؾ سعود لمبحث النوعي في المجاؿ التربوي تعزى الختالؼ متغيرات عينة الدراسة: )الجنس 
 .(ة العمميةرتبال –

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار )ت( لداللة الفروؽ   
بيف مجموعتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى الفروؽ في استجابات أفراد العينة حوؿ 
المحددات التي تحوؿ دوف تطبيؽ الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في 

جاؿ التربوي تبعًا الختالؼ متغير الدراسة: جامعة الممؾ سعود لمبحث النوعي في الم
)الجنس(. واستخدمت اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( لداللة الفروؽ بيف أكثر مف 

ة رتبمجموعتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى الفروؽ تبعًا الختالؼ متغير الدراسة: )ال
 صؿ إلييا: النتائج التي تـ التو  يبيناف (2( و)2يف )التالي يفالعممية(. والجدول

 أ. الفروم باختالف اجليص

 (.خذٚي )

اٌزٟ رحٛي دْٚ رطج١ك  اخزجبس )د( ٌذالٌخ اٌفشٚق فٟ اعزدبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخ حٛي اٌّؼٛلبد

فٟ خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ٌٍجحث إٌٛػٟ فٟ  اٌجبحث١ٓ ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌزشث١خ

 اٌّدبي اٌزشثٛٞ ثبخزالف اٌدٕظ

 اٌؼذد ٔٛع اٌؼ١ٕخ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ د

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 اٌزؼ١ٍك

 1045 4028 41 روش
3043 10111 

داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 

 1058 3083 98 أٔثٝ 1011

، مما يشير إلى 1.10( أف قيمة )ت( دالة عند مستوى 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ات التي تحوؿ عوقاوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة حوؿ الم

دوف تطبيؽ الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة الممؾ سعود لمبحث 
، وكانت تمؾ الفروؽ لصالح عينة العينة جنسالنوعي في المجاؿ التربوي، تعود الختالؼ 

في تطبيؽ البحث النوعي المعوقات أي أف أعضاء ىيئة التدريس الذكور يروف أف ، الذكور
وتفسر الباحثة ذلؾ إلى أف  في المجاؿ التربوي أكبر مما تراىا عضوات ىيئة التدريس اإلناث.

وأكثر إدراكا لممعوقات أعضاء ىيئة التدريس الذكور أكثر اىتماما بتطبيؽ البحوث النوعية، 



 .................................................................. معوقات تطبيق البحث النوعي في المجال التربوي

- 8332 - 

التي واجيتيـ أثناء تطبيؽ البحوث النوعية في الميداف التربوي. وتتفؽ ىذه النتيجة مع 
 النتيجة المماثمة التي خرجت بيا دراسة الزايدي.

 الفروم باختالف الدرجة العلنيةب. 

 (9)خذٚي سلُ

 اٌذساعخاخزجبس رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ األحبدٞ ٌذالٌخ اٌفشٚق فٟ اعزدبثبد ػ١ٕخ 

 اد اٌزٟ رحٛي دْٚ رطج١ك اٌجبحث١ٓ ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍخؼٛلبد حٛي اٌّ

 خ اٌؼ١ٍّخشرجاٌزشث١خ فٟ خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ٌٍجحث إٌٛػٟ فٟ اٌّدبي اٌزشثٛٞ ثبخزالف اٌ

 ِصذس اٌزجب٠ٓ
ِدّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسخبد 

 اٌحش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد
 ل١ّخ ف

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 اٌزؼ١ٍك

 1.045 2 34098 اٌّدّٛػبد ث١ٓ

285088 10111 
داٌخ ػٕذ 

 1011ِغزٜٛ 
 1016 .12 048. داخً اٌّدّٛػبد

، مما يشير إلى 1.10( أف قيمة )ؼ( دالة عند مستوى 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )  
ات التي تحوؿ دوف عوقوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة حوؿ الم

الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة الممؾ سعود لمبحث تطبيؽ 
ة العممية ألفراد العينة. رتبالنوعي في المجاؿ التربوي في تمؾ األبعاد، تعود الختالؼ ال

 .باستخداـ اختبار شيفيو( يكشؼ عف مصدر تمؾ الفروؽ 2الجدوؿ رقـ )و 
 (8خذٚي سلُ )

 اٌفشٚق فٟ اعزدبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخاخزجبس ش١ف١ٗ ٌزٛض١ح ِصذس 

 بد اٌزٟ رحٛي دْٚ رطج١ك اٌجبحث١ٓ ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍخؼٛلحٛي اٌّ

 خ اٌؼ١ٍّخشرجاٌزشث١خ فٟ خبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ٌٍجحث إٌٛػٟ فٟ اٌّدبي اٌزشثٛٞ ثبخزالف اٌ

 خ اٌؼ١ٍّخشرجاٌ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ
 أعزبر

أعزبر 

 ِشبسن

أعزبر 

 ِغبػذ
 اٌفشق ٌصبٌح

  1023- 1048- -- 3044 أعزبر

 أعزبر ِشبسن 10.4- -- *1048 3083 أعزبر ِشبسن

 أعزبر ِغبػذ -- *10.4 *1023 .406 أعزبر ِغبػذ

  1015* رؼٕٟ ٚخٛد فشٚق داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 

عمى النحو  1.13( وجود فروؽ دالة عند مستوى 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )   
 التالي:

استجابات أفراد العينة بدرجة )أستاذ(، وبيف استجابات أفراد العينة توجد فروؽ دالة في  -0
أي أف  ،بدرجة )أستاذ مشارؾ(، وذلؾ لصالح استجابات أفراد العينة بدرجة )أستاذ مشارؾ(
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تطبيؽ البحث النوعي في معوقات أعضاء ىيئة التدريس برتبة )أستاذ المشارؾ( يروف أف 
  اء ىيئة التدريس برتبة )أستاذ(.المجاؿ التربوي أكبر مما يراىا أعض

توجد فروؽ دالة في استجابات أفراد العينة بدرجة )أستاذ، أستاذ مشارؾ(، وبيف  -8
استجابات أفراد العينة بدرجة )أستاذ مساعد(، وذلؾ لصالح استجابات أفراد العينة 

ف أي أف أعضاء ىيئة التدريس برتبة )أستاذ مساعد( يروف أ ،بدرجة )أستاذ مساعد(
في تطبيؽ البحث النوعي في المجاؿ التربوي أكبر مما يراىا أعضاء ىيئة معوقات 

  التدريس برتبة )أستاذ، أستاذ مشارؾ(.
التي تقؿ معيا  بالدرجة العممية، ذه النتيجة إلى مستوى الخبرة المرتبطويعود سبب ى  

المعوقات التي تواجو الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية مف درجة أستاذ دكتور 
ثـ أستاذ مشارؾ عند تطبيقيـ لمبحث النوعي في المجاؿ التربوي قياسا بالباحثيف التربوييف 

عمى درجة أستاذ مساعد، واختمفت ىذه النتيجة مع ما جاءت بو نتائج أعضاء ىيئة التدريس 
( 133الزايدي التي كشفت عف وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )دراسة 

 .الرتبة العمميةبيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير 
 التوصيات واملكرتحات

 أوال: توصيات الدراسة
معوقات تطبيؽ البحث النوعي في أىـ خمصت الدراسة إلى عدة نتائج تكشؼ عف  

المجاؿ التربوي، وتمثمت في أربعة معوقات وافقت عمييا بدرجة كبيرة جدا عينة الدراسة مف 
الباحثيف والباحثات أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة الممؾ سعود بكؿ 

صة، وعمـ النفس(، وكانت مف األقساـ )السياسات التربوية، اإلدارة التربوية، التربية الخا
ميدانية، بحسب تصنيؼ الباحثة معوقات نفسية، معوقات تدريبية، معوقات ميارية، ومعوقات 

 وعميو توصي الدراسة باآلتي:
، بنشر . كسر حاجز الييبة والرىبة والتخوؼ والتيرب مف ممارسة وتطبيؽ البحث النوعي 0

تشجيع و  ،لبحوث الكيفية الميدانيةاالعتياد الضروري لممارسة ىذا النوع مف ا ثقافة
اإلشادة مف خالؿ الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ المنيج النوعي 

، لتصبح منيجا عمميا ي عتمد في باألبحاث النوعية عمى مستوى القسـ والكمية والجامعة
 األبحاث العممية المستقبمية.
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ة، وخاصة في الجانب التطبيقي لعممية . تكثيؼ التدريب عمى البحوث النوعية الميداني8
 تصنيؼ البيانات النوعية وترميزىا وتفسيرىا.

. تنمية الميارات األساسية والضرورية التي تعتمدىا البحوث النوعية بالمشاركة البحثية 5
 .منيـ لذوي الخبرة في المجاؿ مف الباحثيف مف درجة أستاذ الكتساب الخبرة

أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بكمية التربية لطبيعة البحوث . ضرورة تقبؿ الباحثيف مف 5
النوعية، وما يرافقيا مف صعوبات ومعوقات ميدانية، يجب الصبر عمييا وتحمميا، 

 لموصوؿ لنتائج ذات قيمة نوعية تكشؼ عف واقع المشكالت في الواقع التربوي.
ربية لألبحاث النوعية ، . التوسع في تطبيؽ الباحثات مف عضوات ىيئة التدريس بكمية الت3

  لممساىمة بيا في حؿ المشكالت في الحقؿ والميداف التربوي.

 ثاىيا: مكرتحات الدراسة

 تقترح الدراسة الحالية إجراء الدراسات المستقبمية اآلتية: 
. دراسة مقارنة لتصورات الباحثيف والباحثات أعضاء ىيئة التدريس حوؿ أىـ معوقات 0

في كؿ مف التخصصات العممية واإلنسانية في الجامعات  تطبيؽ البحوث النوعية
 السعودية.

. دراسة مقارنة لمعوقات تطبيؽ البحوث النوعية في المجاالت العممية واإلنسانية بيف ثالثة 8
 جامعات مف دوؿ الخميج العربي.

. دراسة مقارنة لمعوقات تطبيؽ البحوث النوعية في المجاؿ التربوي بيف ثالثة جامعات 5
 ربية.ع

. دراسة مقارنة لمعوقات تطبيؽ البحوث النوعية في المجاؿ التربوي بيف مجموعة مف 5
 .الجامعات العربية، وأخرى أجنبية
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 املراجع

 أوال: املراجع العربية

 –(، عزة 2)ط مقدمة في تصميم البحث التربوي(. 3002اآلغا، إحسان واألستاذ، محمود )
 فمسطين: مطبعة الرنتيسي لمطباعة والنشر.

، المنيج النوعي في األبحاث التربوية إيجابيات وسمبيات(. 3002أبو دقة، سناء إبراىيم )
 -التربية -في-النوعي-المنيج pdf.غزة، –الجامعة اإلسالمية 

http://site.iugaza.edu.ps/sdagga/files/  
راىيم، مروان؛ قنديمجي، عامر؛ عدس، عبد الرحمن؛ عميان، خميل أبو زينة، فريد كامل؛ اإلب

، عمان: جامعة عمان العربية مناىج البحث العممي: الكتاب الثالث طرق البحث النوعي(. 3002)
 األردن. –لمدراسات العميا 

عمان: دار  مناىج البحث الكمي والنوعي والمختمط،(. 3002أبو عالم، رجاء محمود )
 ر والتوزيع.المسيرة لمنش

(، القاىرة: 2)ط مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(. 3000أبو عالم، رجاء محمود )
 دار النشر لمجامعات.

(. الدراسات السوسيولوجية في الجزائر بين 3002بو سحمة، والميدي، بن عيسى محمد )
 ،  092 – 082(، ص ص 32)، العددمجمة العموم اإلنسانية واالجتماعيةالتحميل الكمي والكيفي ، 

  https://dspace.univ- 
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10586/1/S2416.pdf  

المكتبة الرقمية السعودية ، دورات مقدمة في البحث النوعي(. 3002البالدي، عبد الرحمن )
-https://www.elcuk.org/2015/03/24/qualitative-research في البحث العممي،

course/  
 ،مقدمة في البحث النوعي(. 3003البالدي، عبد الرحمن )

http://educad.me/1364/qualitative-research/ 
(، 3والممارسات )ط بحوث العموم االجتماعية المبادئ والمناىج(. 3002باتشيرجي، أنول)

 األردن: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع. -ترجمة خالد ناصر ال حيان،عمان 
(. إحصائية بأعداد أعضاء ىيئة 0229/0220ة التربية لمعام الدراسي )التقرير السنوي لكمي

. كمية التربية: جامعة الممك سعود ، التدريس

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10586/1/S2416.pdf
https://www.elcuk.org/2015/03/24/qualitative-research-course/
https://www.elcuk.org/2015/03/24/qualitative-research-course/
http://educad.me/1364/qualitative-research/


 .................................................................. معوقات تطبيق البحث النوعي في المجال التربوي

- 8328 - 

https://education.ksu.edu.sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/attach/tqryr_kly_
ltrby_40.pdf 

، األردن: جامعة عمان العربية لمدراسات طرق البحث النوعية(. 3002التل، سعيد وآخرون )
 العميا، األردن.

البحث العممي في التربية في األردن: دراسة تحميمية (. 3000الجالد، ماجد زكي )
فرجينيا، الواليات المتحدة المريكية، دار ورد  –ىرندن  –، المعيد العالي لمفكر اإلسالمي ببميوغرافية

 األردنية لمنشر والتوزيع.
(. المعوقات التي تواجو مشرفي التدريب الميداني عند 3000حسنين، زغمول عباس )

، جامعة الجتماعيةالمؤتمر العممي الرابع عشر،كمية الخدمة ااستخدام االجتماع اإلشرافي الفردي، 
 حموان.

 (. معجم مصطمحات العموم التربوية، الرياض: مكتبة العبيكان.3000حسنين، شوقي السيد )
(: مدى استخدام منيجية البحث النوعي في التربية الخاصة: 3002الحنو، إبراىيم عبداهلل )

التربية الخاصة مجمة . 3002إلى  3002دراسة تحميمية لعشر مجالت عربية محكمة في الفترة من 
 .303 – 029(. ص ص 00(. العد )2المجمد ) والتأىيل.

، تأمالت من المنطقة: دراسة الحالة، الفصل الحادي عشردليل مرجعي لمباحثين الكيفيين. 
 القاىرة: مركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية ، 

www1.auceypt.edu/academic/qualitative 
researchs/pdf/qualitativeResearch-chapter11.pdf. 

(. آداب البحوث النوعية مدخال لمعالجة بعض جوانب أزمة 3002الدىشان، جمال عمي )
المؤتمر الدولي األول لكمية اآلداب جامعة البحث في العموم اإلنسانية والتربوية، ورقة عمل مقدمة إلى 

 3002نوفمبر   8-2متغير في الفترة المنوفية تحت عنوان أزمة العموم اإلنسانية في ظل عالم 
. الرياض، دار مناىج البحث في العموم االجتماعية(. 3002رجب، إبراىيم عبد الرحمن. )

 .عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع
(. استخدام المدخمين الكيفي والكمي في البحث : دراسة 3002ريان، عادل محمد )

 –المؤتمر العربي الثالث البحوث اإلدارية والنشر  القاىرة ية، استطالعية لواقع أدبيات اإلدارة العرب
 مايو. 02-02جميورية مصر العربية في الفترة 

(. معوقات استخدام المنيج الكيفي في بحوث اإلدارة  3009الزايدي، ضيف اهلل بن عواض )
ة الدولية لتربوية المجموالقيادة التربوية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية. 

 .99 – 82(. ص ص 2(. العدد )8. المجمد )المتخصصة

https://education.ksu.edu.sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/attach/tqryr_kly_ltrby_40.pdf
https://education.ksu.edu.sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/attach/tqryr_kly_ltrby_40.pdf
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 .. عمان، دار الشروقنظريات التعمم(. 3002الزغول، عماد. )
(. أساليب البحث المستخدمة في التربية الرياضية عامة 3003السامرائي، افتخار أحمد )

(، ص 2(، اإلصدار )3، العدد )والرياضيةمجمة جامعة األنبار لمعموم البدنية ورياضة السباحة خاصة، 
 .300 – 092ص 

، نقد الدراسات النوعية( . 3002صوان، فرج محمد )    
academiworld.org/criticising- qualitative - research/) 

(. تطبيق تقنيات األساليب النوعية عمى 3002طويطي، مصطفى و مجاىد، نسيمة لعرج )
- 89، ص ص 2الجزائرية، العدد  مجمة أدء المؤسساتالمصرفية،  مقاييس جودة خدمات المؤسسات

000   . 
، دار وائل لمنشر بحوث التسويق: األسس، المراحل والتطبيقات(. 3000عبيدات، محمد ) 

 والتوزيع: عمان، األردن.
(: البحث الكيفي في العالقات العامة دراسة تحميمية لبحوث 3002العزاوي، سالم جاسم )

 92 (38)  .. أ.م.د.مجمة الباحث اإلعالمي. 3002الى  0989العالقات العامة في العراق لممدة من 
– 002  

، عمان: دار األساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمة(. 3008الفضل، مؤيد )
 راق لمنشر والتوزيع: األردن.الو 

( بعنوان تصميم البحث النوعي في المجال التربوي مع 3002الفقيو، أحمد حسن أحمد ) 
 International Journal of Educational التركيز عمى بحوث تعميم المغة العربية

Psychological Studies – Vol. 2, No. 3, pp. 354 -368                                                                                                                          
(. معيار مقترح لتحكيم البحوث النوعية في المناىج وطرق 3002القحطاني، عمي سعيد )

 20-02، ص ص 2، ممحق 2، عد 22، العموم التربوية، مجمد مجمة دراساتالتدريس. 
 –، عمان البحث العممي الكمي والنوعي(. 3009ر والسامرائي، إيمان )قنديمجي،عام

األردن: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، 
https://hsracademy.com/product/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
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