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 وصف المساق وأهدافه
وية بالمعرفة ييدف ىذا المساق إلى تزويد الطمبة في الدراسات العميا في كمية العموم الترب 

قيد البحث بداًل  ةوالميارة الالزمة إلجراء وتنفيذ إجراءات البحث النوعي والذي ييدف لفيم الظاىر 
إلى مساعدة الطالب عمى اكتساب المساق يا، بكممات أخرى ييدف ىذا ظبتأو من التنبوء بيا 

جراءات التحميل الخاصة بالبحث  والخبرة باستخدام المدى الواسع منالميارة  االجراءات البحثية وا 
النوعي وذلك بغرض مساعدة الطالب عمى جمع وتطبيق وتحميل وتفسير البيانات النوعية من 

من خالل االتصال المباشر مع األفراد  العممية التربوية بغض النظر عن طرق التوصل ليا، سواء
حيث يتناول ىذا المساق  أو من خالل السير الحياة التاريخية أو السجالت أو أية وسائل أخرى

الخطوات واإلجراءات الخاصة لتصميم البحث النوعي وتاريخو وفمسفتو وطبيعتو واالنماط المختمفة 
 بإجراء البحث النوعيقية المتعمقة طبيلو بمعنى يتناول ىذا المساق األبعاد النظرية والت

 

 وبشكل محدد ييدف ىذا المساق إلى تحقيق األىداف التالية: 
التعرف بمدى وطبيعة المشكالت التربوية التي يمكن تناوليا ودراستيا باستخدام إجراءات  10

جراءاتو  البحث النوعي وذلك من خالل التعريف بميدان البحث النوعي وخصائصو وفمسفتو وا 
بتحديد الميمات والعمميات التي يتطمبيا صياغة المشكالت يد الطالب بالميارات المتصمة تزو  10

البحثية في مجاالتو التربوية وكيفية تصميم استراتيجيات البحث النوعي لفحص ىذه 
المشكالت واختيار مصادر المعمومات المتصمة بيذه المشكالت وطرق جمع المعمومات 

 تقييم النتائج التي انتيى إلييا البحث وطرق تحميل البيانات ومن ثم

 الت األخالقية المرتبطة بإجراء البحث النوعيالطالب بالميارات المتصمة بالمفض تزويد 10

التعرض لنماذج من األشكال المختمفة لمبحث النوعي وتحميميا لموقوف عمى أىدافيا  10
 وافتراضاتيا وتقييم تصاميميا في ضوء األىداف التي ترمي لتحقيقيا

 وضيح المفردات الخاصة بمنيجية البحث النوعيت 10

 إمتالك ميارة عرض نتائج البحث النوعي بشكل مكتوب وشفوي 10
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 ات المقررة:ءالقرا
سيتم االعتماد عمى مصادر مختمفة في تدريس ىذا المساق والتي تشمل بعض الفصول  

تجميعيا ووضعيا عمى من بعض الدرويات والتي سيتم  من بعض الكتب وبعض المقاالت المأخوذة
 1شكل ممزمة يمكن لمطالب تصويرىا

 

  محتوى المادة:
 مدخل لدراسة البحث النوعي (1)

 ماىية البحث النوعي وفمسفتو وتاريخو  10
 البحث النوعي والبحث الكمي  10
 االعتبارات األخالقية الخاصة بالبحث النوعي  10
 أشكال البحث النوعي  10
 محددات البحث النوعي 10

 

 تحديد مشكمة البحث وصياغة األسئمة واألهداف ( 4)
 

 تصاميم البحث في البحث النوعي ( 3)
   Phenomenology  يالظواىرت  010

 Ethnograplayاألنثوجرافي  010

 Grounded theoryالنظرية المجذره  010

 Case studyدراسة الحالة   010

 Operationalاإلجرائي  010
 

 البحث النوعيطرق جمع المعمومات في  (5)

 Individual Interviewsالمقابالت الفردية   010

 Focus Groupجمع المعمومات من الجماعة   010

 Observationالمالحظة  010

 Documents Analysisتحميل الوثائق  010

 

 طرق تحميل البيانات النوعية (6)

 ديد المقصود بالبيانات النوعية وما ىو المقصود من تحميميا تح  010
 أىداف التحميل  010
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 نظريات وطرق تحميل البيانات النوعية 010

 Grounded theoryالنظرية المجذره   0-0-0

0-0-0 Frame work analysis 

0-0-0 Mapping and interpretation 

 مراحل تحميل البيانات النوعية 010
  Transcriptionتحضير النسخ -
 Organising the Dataتنظيم البيانات  -
 Codingالترميز   -

 Themesاألفكار    -

 مراحل تحميل البيانات النوعية 014
 

 الصدق والثبات في البحث النوعي (7)

 البرمجيات الحاسوبية الخاصة بالتحميل النوعي (8)

 التوصل إلى استنتاجات من خالل نتائج البحث النوعي (9)

 كتابة التقرير النهائي لمبحث النوعي (14)
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 ت المادة:متطمبا
يتطمب من كل طالب أتمام المتطمبات التالية والتي بناء عمييا يتقرر العالمات النيائية لو  

 في المادة:
 الوقت الخاص بتسميم الواجب العالمة المتطمـب

كتابة مشروع بحث حول مشكمة تربوية أو    10
 1نفسية وفق إجراءات البحث النوعي

 01/00/0110قبل  00

رض ورقة حول أحد موضوعات كتابة وع   10
 1الخطة

 قبل موعد عرض الورقة بأسبوع 00

وفق  تمخيص وعرض دراستين تم إجراءتيما   10
 1إجراءات البحث النوعي

والثانية  00/01/0110األولى قبل  01
 01/00/0110قبل 

أول محاضرة في األسبوع الثاني  01 امتحان نصف الفصل    10
  00شير

 يتفق عميو مع استاذ المادة 01 ائياالمتحان الني   10
 

 مشروع البحث:   *

تصميم مشروع بحثي لبحث مشكمة وفق إجراءات البحث  يتطمب من كل طالب العمل عمى 
 النوعي بحيث يتضمن المشروع العناصر التالية:

لو الدراسات  الخمفية النظرية حول مشكمة البحث: بحيث يبين الباحث في ىذا الجزء ما أنتيت 10
ماذا يتوقع الوصول لو من إجراء في موضوع المشكمة ولماذا تم اختيار موضوع المشكمة؟ 

سواء عمى الصعيد العممي أو الصعيد النظري )ما ىي الدراسة؟ ما ىي الضرورة إلجراء البحث 
 1االضافات العممية والنظرية لمبحث(

 1ىدف وأسئمة البحث 10

 1إلجراء البحث األساس النظري الذي سيتم تنبيو 10

 ؟ المجال الذي اختاره الباحث إلجراء دراستو ولماذا 10
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العينة وطريقة اختيارىا: من ىم المشاركين في البحث؟ لماذا تم اختيار ىؤالء المشاركين  10
بالذات؟ وما ىي المعايير التي سوف تعتمد في عممية االختيار؟ ما ىو المنطق الذي يكمن 

 1مشاركين دون غيرىموراء اختيار ىؤالء ال

ن؟ ما ىي الفوائد المترتبة و يا المشاركا ىي المخاطر والفوائد التي سيجنيالمخاطر والفوائد؟ م 10
 1عمى الدراسة الحالية من الناحية اإلنسانية

طرق جمع المعمومات وتحميميا: ما ىي الطرق التي ستتبع في الوصول إلى البيانات والتي  14
ىي اإلجراءات اإلحصائية التي سيتم بناء عمييا معالجة  تجيب عن اسئمة الدراسة ؟ وما

 البيانات بعد جمعيا ؟

 إجراءات الدراسة بيان ماذا سوف تقوم بو وكيف ومتى ولماذا ؟ 10

االستشارات: مع من سوف تتصل حتى تتمقى استشارة خالل مسيرة المشروع ؟ ىل سوف تعمل  10
ق أو زميل زميل لمحصول لمحصول مع األفراد ضمن سياق المجموعة البحثية ؟ ام مع صدي

؟ ىل ىنالك أشخاص أخرين يمكن  ؟ أم سوف نعتمد عمى أعضاء الذينمنو خالصة وتمخيص 
 1أن يقدموا لك المساعدة

ك؟ ضمن في مشروعاالعتبارات األخالقية السياسية ، ما ىي القضايا األخالقية والسياسية المت101
 تتعامل مع ىذه القضايا ؟بنى استراتيجيات في تصميمك حتى تكيف سوف ت

و ليم في بحثك ؟ ما ىي العرض: كيف سوف تكتب بحثك ؟ من ىم جميور الذي ستتوج100
 رض المالئمة ليم برأيك ؟أساليب الع

 
المعايير التي ستعتمد في إعطاء الدرجة لهذا المتطمب تتمثل في فهم واستعمال القراءات 

عناصر المنهجية التي اختيرت لتناول المشكمة ذات الصمة بالموضوع، الدقة في تصميم وتناول 
 4وأخيرًا الترتيب وترابط البناء والتسمسل والشموله ودقة الكتابة

 
 :كتابة وعرض ورقة حول أحد موضوعات الخطة 

حيث يتطمب في الغالب إعداد ورقة بحثية متعمقة في أحد الموضوعات الواردة في خطة 
يتوقع من الطالب الرجوع إلى أحدث المراجع التي المساق باالتفاق مع استاذ المادة حيث 

كتبت حول الموضوع الذي تدور حولو الورقة البحثية ويتطمب من الطالب عرض عناصر 
الورقة عمى استاذ المادة وطمبو الصف قبل أسبوع عمى األقل من الموعد المخصص لعرض 

 1موضوع الذي تدور حولو الورقة
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مجوء إلى قراءة الورقة عمى الطمبة بل العمل عمى إدارة ويتوقع عند العرض عدم ال
 1حقيقي حول ذلك الموضوعنقاش 

ير الدرجة عمى هذا المتطمب بناء عمى شمولية الورقة البحثية دسيتم تق  
وتغطيتها لجميع جوانب الموضوع وحداثة المراجع التي اعتمد عميها في كتابة الورقة 

الدقة والوضوح والترابط في الكتابة، كذلك سالمة  البحثة وكونها مراجع أساسية وكذلك
 4العرض ودقته ودرجة التشويق وجذب االنتباة عند الطمبة

 
 :مراجعة وتمخيص وعرض دراستين 

سوف يطمب من كل طالب مراجعة وتمخيص دراسيتن تم إجرائيما وفق إجراءات 
م من شبكة لكأستاذ المادة  ىاالبحث النوعي من قائمة المواقع )التي سوف يزود

المراجعة والتمخيص  1 مادةالستاذ وذلك باالتفاق مع أ  Internetالمعمومات 
( ويجب أن يتضمن Single Spacedلمدراسة يجب أن ال يتجاوز صفتحتين )

 العناصر التالية:
 1أغراض واسئمة الدراسة 10
 1االطار النظري الذي اعتمد عميو الباحث في تناولو لمشكمة البحث 10
 1جمع البيانات وأسموب المعاينةطرق  10
 1طرق تحميل البيانات 10
 1النتائج واالستنتاجات 10
 1حول الدراسة واالنتقادات عمييااالنطباعاتك الشخصية  10
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