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 وصف المساق وأهدافه
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة في الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالمعرفة  

والمهارة الالزمة إلجراء وتنفيذ إجراءات البحث النوعي والذي يهدف لفهم الظاهرة قيد البحث بداًل 
ت أخرى يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على اكتساب من التنبوء بها أو ظبتها، بكلما

جراءات التحليل الخاصة بالبحث  المهارة والخبرة باستخدام المدى الواسع من االجراءات البحثية وا 
النوعي وذلك بغرض مساعدة الطالب على جمع وتطبيق وتحليل وتفسير البيانات النوعية من 

التوصل لها، سواء من خالل االتصال المباشر مع األفراد العملية التربوية بغض النظر عن طرق 
حيث يتناول هذا المساق  0أو من خالل السير الحياة التاريخية أو السجالت أو أية وسائل أخرى

الخطوات واإلجراءات الخاصة لتصميم البحث النوعي وتاريخه وفلسفته وطبيعته واالنماط المختلفة 
 0بعاد النظرية والتطبييية المتعلية بججراء البحث النوعيبمعنى يتناول هذا المساق األ 0له
 

 وبشكل محدد يهدف هذا المساق إلى تحييق األهداف التالية: 
التعرف بمدى وطبيعة المشكالت التربوية التي يمكن تناولها ودراستها باستخدام إجراءات  00

لسفته البحث النوعي وذلك من خالل التعريف بميدان البحث النوعي وخصائصه وف
جراءاته  0وا 

تزويد الطالب بالمهارات المتصلة بتحديد المهمات والعمليات التي يتطلبها صياغة المشكالت  00
البحثية في مجاالته التربوية وكيفية تصميم استراتيجيات البحث النوعي لفحص هذه 
المشكالت واختيار مصادر المعلومات المتصلة بهذه المشكالت وطرق جمع المعلومات 

 0حليل البيانات ومن ثم تيييم النتائج التي انتهى إليها البحثوطرق ت

 0تزويد الطالب بالمهارات المتصلة بالمفضالت األخالقية المرتبطة بججراء البحث النوعي 00

التعرض لنماذج من األشكال المختلفة للبحث النوعي وتحليلها للوقوف على أهدافها  00
 0ف التي ترمي لتحيييهاوافتراضاتها وتيييم تصاميمها في ضوء األهدا

 0توضيح المفردات الخاصة بمنهجية البحث النوعي 00

 0إمتالك مهارة عرض نتائج البحث النوعي بشكل مكتوب وشفوي 00
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سيتم االعتماد على مصادر مختلفة في تدريس هذا المساق والتي تشمل بعض الفصول  
الدرويات والتي سيتم تجميعها ووضعها على من بعض الكتب وبعض المياالت المأخوذة من بعض 

 0شكل ملزمة يمكن للطالب تصويرها
 

  محتوى المادة:
 مدخل لدراسة البحث النوعي (1)

 ماهية البحث النوعي وفلسفته وتاريخه  00
 البحث النوعي والبحث الكمي  00
 االعتبارات األخالقية الخاصة بالبحث النوعي  00
 أشكال البحث النوعي  00
 محددات البحث النوعي 00

 

 تحديد مشكلة البحث وصياغة األسئلة واألهداف ( 2)
 

 تصاميم البحث في البحث النوعي ( 3)
   Phenomenology  يالظواهرت  000

 Ethnograplayاألنثوجرافي  000

 Grounded theoryالنظرية المجذره  000

 Case studyدراسة الحالة   000

 Operationalاإلجرائي  000
 

 رق جمع المعلومات في البحث النوعيط (5)

 Individual Interviewsالميابالت الفردية   000

 Focus Groupجمع المعلومات من الجماعة   000

 Observationالمالحظة  000

 Documents Analysisتحليل الوثائق  000

 

 طرق تحليل البيانات النوعية (6)

 ميصود من تحليلها ديد الميصود بالبيانات النوعية وما هو التح  000
 أهداف التحليل  000

 
 

 نظريات وطرق تحليل البيانات النوعية 000
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 Grounded theoryالنظرية المجذره   0-0-0

0-0-0 Frame work analysis 

0-0-0 Mapping and interpretation 

 مراحل تحليل البيانات النوعية 000
  Transcriptionتحضير النسخ -
 Organising the Dataتنظيم البيانات  -
 Codingالترميز   -

 Themesاألفكار    -

 مراحل تحليل البيانات النوعية 007
 

 الصدق والثبات في البحث النوعي (7)

 البرمجيات الحاسوبية الخاصة بالتحليل النوعي (8)

 التوصل إلى استنتاجات من خالل نتائج البحث النوعي (9)

 كتابة التقرير النهائي للبحث النوعي (10)

 
 مادة:متطلبات ال

يتطلب من كل طالب أتمام المتطلبات التالية والتي بناء عليها يتيرر العالمات النهائية له  
 في المادة:

 الوقت الخاص بتسليم الواجب العالمة المتطلـب
كتابة مشروع بحث حول مشكلة تربوية أو    00

 0نفسية وفق إجراءات البحث النوعي
00  

ضوعات كتابة وعرض ورقة حول أحد مو    00
 0الخطة

 قبل موعد عرض الورقة بأسبوع 00

تلخيص وعرض دراستين تم إجراءتهما  وفق   00
 0إجراءات البحث النوعي

00  

 أول محاضرة في األسبوع الثاني  00 امتحان نصف الفصل    00
 يتفق عليه مع استاذ المادة 00 االمتحان النهائي   00
 
 
 
 مشروع البحث:   *
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تصميم مشروع بحثي لبحث مشكلة وفق إجراءات البحث  لب العمل علىيتطلب من كل طا 
 النوعي بحيث يتضمن المشروع العناصر التالية:

الخلفية النظرية حول مشكلة البحث: بحيث يبين الباحث في هذا الجزء ما أنتهت له الدراسات  00
في موضوع المشكلة ولماذا تم اختيار موضوع المشكلة؟ ماذا يتوقع الوصول له من إجراء 
الدراسة؟ ما هي الضرورة إلجراء البحث سواء على الصعيد العملي أو الصعيد النظري )ما هي 

 0لعملية والنظرية للبحث(االضافات ا
 0هدف وأسئلة البحث 00

 0األساس النظري الذي سيتم تنبيه إلجراء البحث 00

 المجال الذي اختاره الباحث إلجراء دراسته ولماذا ؟ 00

العينة وطريية اختيارها: من هم المشاركين في البحث؟ لماذا تم اختيار هؤالء المشاركين  00
في عملية االختيار؟ ما هو المنطق الذي يكمن بالذات؟ وما هي المعايير التي سوف تعتمد 

 0وراء اختيار هؤالء المشاركين دون غيرهم

المخاطر والفوائد؟ ما هي المخاطر والفوائد التي سيجنيها المشاركون؟ ما هي الفوائد المترتبة  00
 0على الدراسة الحالية من الناحية اإلنسانية

ستتبع في الوصول إلى البيانات والتي طرق جمع المعلومات وتحليلها: ما هي الطرق التي  07
تجيب عن اسئلة الدراسة ؟ وما هي اإلجراءات اإلحصائية التي سيتم بناء عليها معالجة 

 البيانات بعد جمعها ؟

 إجراءات الدراسة بيان ماذا سوف تيوم به وكيف ومتى ولماذا ؟ 00

؟ هل سوف تعمل االستشارات: مع من سوف تتصل حتى تتليى استشارة خالل مسيرة المشروع  00
مع األفراد ضمن سياق المجموعة البحثية ؟ ام مع صديق أو زميل زميل للحصول للحصول 
منه خالصة وتلخيص ؟ أم سوف نعتمد على أعضاء الذين ؟ هل هنالك أشخاص أخرين يمكن 

 0أن ييدموا لك المساعدة

ية المتضمن في مشروعك؟ االعتبارات األخالقية السياسية ، ما هي اليضايا األخالقية والسياس000
 كيف سوف تتبنى استراتيجيات في تصميمك حتى تتعامل مع هذه اليضايا ؟

العرض: كيف سوف تكتب بحثك ؟ من هم جمهور الذي ستتوجه لهم في بحثك ؟ ما هي 000
 أساليب العرض المالئمة لهم برأيك ؟
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فهم واستعمال القراءات  المعايير التي ستعتمد في إعطاء الدرجة لهذا المتطلب تتمثل في
ذات الصلة بالموضوع، الدقة في تصميم وتناول عناصر المنهجية التي اختيرت لتناول المشكلة 

 0وأخيرًا الترتيب وترابط البناء والتسلسل والشموله ودقة الكتابة
 
 :كتابة وعرض ورقة حول أحد موضوعات الخطة 

أحد الموضوعات الواردة في خطة حيث يتطلب في الغالب إعداد ورقة بحثية متعمية في 
المساق باالتفاق مع استاذ المادة حيث يتوقع من الطالب الرجوع إلى أحدث المراجع التي 
كتبت حول الموضوع الذي تدور حوله الورقة البحثية ويتطلب من الطالب عرض عناصر 

لعرض الورقة على استاذ المادة وطلبه الصف قبل أسبوع على األقل من الموعد المخصص 
 0موضوع الذي تدور حوله الورقة

-6- 
   

ويتوقع عند العرض عدم اللجوء إلى قراءة الورقة على الطلبة بل العمل على إدارة 
 0نياش حيييي حول ذلك الموضوع

سيتم تقدير الدرجة على هذا المتطلب بناء على شمولية الورقة البحثية   
لتي اعتمد عليها في كتابة الورقة وتغطيتها لجميع جوانب الموضوع وحداثة المراجع ا

البحثة وكونها مراجع أساسية وكذلك الدقة والوضوح والترابط في الكتابة، كذلك سالمة 
 0العرض ودقته ودرجة التشويق وجذب االنتباة عند الطلبة

 
 :مراجعة وتلخيص وعرض دراستين 

ت سوف يطلب من كل طالب مراجعة وتلخيص دراسيتن تم إجرائهما وفق إجراءا
البحث النوعي من قائمة المواقع )التي سوف يزودها أستاذ المادة لكم من شبكة 

المراجعة والتلخيص  0وذلك باالتفاق مع أستاذ المادة   Internetالمعلومات 
( ويجب أن يتضمن Single Spacedللدراسة يجب أن ال يتجاوز صفتحتين )

 العناصر التالية:
 0أغراض واسئلة الدراسة 00
 0ار النظري الذي اعتمد عليه الباحث في تناوله لمشكلة البحثاالط 00
 0طرق جمع البيانات وأسلوب المعاينة 00
 0طرق تحليل البيانات 00
 0النتائج واالستنتاجات 00
 0االنطباعاتك الشخصية حول الدراسة واالنتيادات عليها 00
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