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أوالً  /نظرة فلسفية :

ما طبيعة الحقيقة التي نبحث عنها ؟

حقائق مرتبطة
بالطبيعة والعالم
المادي
قوانين وسنن طبيعية

حقيقة مرتبطة
بالوجود والخلق

حقائق مرتبطة باإلنسان
والمجتمعات
قوانين وسنن نفسية
واجتماعية

كيف نصل للحقيقة ؟

العقل
التأمل
التفكير المنطقي

العلم الشرعي

التفاعل والتجريب
مع العالم الخارجي

هل الحقائق المادية تتجانس مع الحقائق اإلنسانية ؟
 إذا كانت اإلجابة بنعم فيمكن القول إن أسلوب الوصول للحقيقة أيا ً كانت واحد. -إذا كانت اإلجابة بال فالبد من اختالف األسلوب أو المنهج للوصول للحقيقة.

مثال:
 هل نتائج تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الهيدروجين كنتائج اهتمام وتقدير أفراد لكبار السن فيمجتمع من المجتمعات ؟ لمعرفة الحقيقة
كيف يتم التعامل بحثيا ً مع المثال السابق ؟

المنهج الكمي
التجريب
القياس

المنهج الكيفي
المالحظة
المقابلة
دراسة وثائق

ثانيا ً  /األسس الفلسفية والنظرية :
 يقوم في األساس على نظرية الثقافة االجتماعية. لكل مجتمع ثقافة عامة كما توجد ثقافات خاصة تقوم على العرق  ،الدين  ،الجنس. السلوك يتأثر بمنظومة الثقافة بإدراك الفرد أو دون إدراكه "إنا وجدنا آباءنا على أمة "..الثقافة

بناء العقل والمشاعر

السلوك

 الحقيقة قد تتنوع بتنوع الواقع الثقافي.مثال :المسح على البقرة في الهند لماذا ؟
 التركيز على الموضوع المراد بحثه من خالل معايشة الناس والتفاعل معهم. -يكون أكثر فائدة في المواضيع المجهولة أو األقل معرفة بشأنها.

 ال يمكن تعميم ما يمكن الوصول إليه بل هو خاص بالموقف أو الظرف والمحتوى. ضرورة التعامل بشمولية مع الظاهرة التربوية واالجتماعية وليس التعامل التجزيئي. -فهم الموضوع واكتشاف الحقيقة تستوجب الفحص القريب والعميق.

 من االفتراضات أن النمط الثقافي ينتج عنه نسق سلوكي. السعي إلكتشاف الظاهرة ومعايير الجماعة. السعي الكتشاف الظاهرة ومعايير الجماعة. -األدوات أكثر مرونة وتفاعلية مع الظروف البحثية.

 السؤال مفتوح وال نهاية له مثل:* ماذا
* كيف

* لماذا
 المادة نصوص مسموعة أو مقروءة أو مرئية ومالحظة حقلية. استجابات المفحوص تؤثر على نوع وعدد األسئلة. التصميم البحثي يتأثر بنوع وحجم البيانات التي يتم الحصول عليها. -التحليل يؤدي إلى وصف التباين بين األفراد والجماعات وشرح العالقة وعرض معايير الجماعة

بصورة لفظية.
 -اكتشاف نمط السلوك ونوع المصطلحات وكيفية التعبير عن المشاعر.

وعليه يمكن تعريف المنهج الكيفي بأنه:
طريقة متعددة األساليب لدراسة األشياء في وضعها الطبيعي بهدف فهم وتفسير الظواهر
كما يراها ويعتقدها األفراد  ،ولذا فالبحث الكيفي يستخدم أدوات عده كدراسة الحالة  ،والخبرة

الشخصية  ،والمقابلة  ،والمالحظة  ،والكتابات  ،والتاريخ  ،والمالحظة التفاعلية مع الموقف .مما
يؤدي إلى رسم صورة شاملة.

ثالثا ً  /األنواع الرئيسية للمنهج الكيفي :
 -1األثنوجرافي:
* دراسة كامل الثقافة لشعب من الشعوب.
* الرحالة  ،المستشرقون.
* األنماط الثقافية تنتج اتساق سلوكية.

 -2الظاهراتية:
* فهم ووصف الظاهرة كما هي في الواقع.
* تركز على خبرات الناس ونظرتهم للعالم وكيف يبدو.
* وعي األفراد باألشياء أساس مهم لتكوين رؤية للعالم.

 -3النظرية المؤسسة:
* الهدف تطوير نظرية لواقع معين.
* تقوم على المالحظة والتحليل العميق لبيانات الظاهرة التربوية.
* طرح أسئلة بعضها يؤسس على بعض.
* االستقراء أساس في الوصول للنظرية.

 -4البحث الميداني:
* على جماعات.
* مدارس.
* فصل دراسي.

رابعا ً  /طرق جمع المعلومات :
 -1المقابلة:
* شبه البنائية.

* العميقة.
* الجمعية (مجموعة التركيز  ،المجموعة الطبيعية).
 -2المالحظة:
* بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
* تفيد في معرفة التفاصيل في قضايا محددة.

 -3تحليل المحتوى:
* كتب.
* قصص.

* أفالم وبرامج.
* اخبار وصحف.
 -4دراسة الحالة.
 -5االختبارات اإلسقاطية.

خامسا ً  /العينات :
 -1عينة محددة بدقة لخبرة خاصة لديها:
أشخاص ضاعوا في الصحراء.

 -2عينة مختلفة عن سائر المجتمع:
جماعة األمش في أمريكا.
 -3عينة طبقية غرضية:
أشخاص من ذوي مهن مختلفة.
 -4عينة كرة الثلج:

نبدأ بأشخاص يشجعون نادي ويرشحون أشخاص يشجعون نفس النادي.

 -5عينة التباين الكبير:
عينات من المدن والريف لمعرفة نوع القيم إزاء موضوع معين.
 -6العينة المتوفرة:

دراسة من يتواجد في نادي الملك سلمان االجتماعي يوم االثنين مثالً.
 -7العينة المحكية:
نساء تعرضن للعنف وهربن من البيوت خالل العام الماضي تحديدا ً.

مثال لدليل الموضوع في طرح األسئلة :
حي تقع فيه سرقات :
 )1ما األشياء التي تسرق ؟

 )2ما ردود فعل الناس ؟
 )3هل يوجد حماية ؟
 )4هل حقق في السرقات ؟
 )5أين تقع السرقات ؟
 )6متى تقع السرقات ؟

 )7هل توجد خدمات مساندة وما نوعها ؟
 )8كيف تم التكيف مع الموضوع ؟

مثال الستمارة تحليل قصة أو فيلم :
 من هو البطل الرئيسي ؟ -ما هو موضوع القصة ؟

 من هم األبطال الثانويون ؟ ما طبيعة الصراع ؟ لماذا حدث الصراع ؟ -ما اآلثار المترتبة على الصراع ؟

سادسا ً  /إجراءات التحليل :
 -1خريطة الترميز.
 -يحتاج الباحث لترميز مادته البحثية التي جمعها.

 يفيد الترميز في تجميع المواضيع المتفرقة. من الممكن إعطاء رقم للموضوع األساسي وأرقام للمواضيع المتفرعة منه. من األهمية البدء بتشكيل خريطة الترميز منذ بداية جمع البيانات. التحليل والترميز المبكر يساعد في تنظيم جمع البيانات الحقا ً. فوائد الترميز المبكر تفيد في:* معرفة هل نحن نسأل األسئلة المناسبة.
* هل العينة مناسبة.
* إعطاء تغذية راجعة للباحث.

 عمل خريطة الترميز مع الزمالء مفيد في تجنب التحيز. يتم تطبيق خريطة الترميز على كافة البيانات. -يوضع الترميز على الهامش الورقي أو كتابة مالحظات عند استخدام الحاسب.

 يمكن إعطاء ترميزات متعددة لنفس النص حسب طبيعة البيانات (مواضيع كبيرة ،أو صغيرة). من األهمية ترميز كافة المادة العلمية حتى ال يركز على مواضيع بعينها. بعد إنهاء عملية الترميز تتم عملية فرز المواضيع حسب قيمها الرمزية. تجميع المواضيع حسب رموزها تفيد في معرفة واكتشاف األنساق الموجودة وطبيعتها. -تمثل األنساق األساس الذي على ضوئه يكون التقرير.

 )2تحليل المحتوى:
* إحدى طرق البحث النوعي المهمة.
* المحتوى قد يكون مسموع مرئي أو مكتوب.

* الكتب  ،البرامج اإلذاعية والتليفزيونية  ،األشرطة  ،األقالم أمثلة على المحتوى.
* الهدف معرفة ما بداخل المحتوى من قيم  ،معارف  ،أهداف  ،اتجاهات  ،رغبات  ...الخ.
 شروط فئات التحليل:* أن تحدد بدقة.
* أن تكون شاملة.
* أن تتضح الفروق بين الفئات.
* أن ال تكون عامة لكل عناصر المحتوى.
* أن يكون هناك فئة تتسع للظواهر الجديدة في المحتوى.

 فئات التحليل: -1موضوع المحتوى:

أ -المحتوى االقتصادي.
ب -المحتوى الديني.
ج -المحتوى االجتماعي.
د -المحتوى السياسي.

 -2اتجاه مادة المحتوى وشكل الخطاب:
* معرفة من هم المخاطبون هل هم كبار  ،صغار  ،معارضون  ،موافقون.

* شكل الخطاب من الممكن أن يكون:
أ -خطاب إيجابي مطلق.
ب -خطاب سلبي مطلق.
ج -خطاب إيجابي نسبي.
د -خطاب سلبي نسبي.
هـ -اتجاه متوازن.
و -اتجاه محايد.

 -3معايير المحتوى:
* يقصد بالمعايير المستويات التي على ضوئها يتم الحكم على األشياء في ضوئها.
* المعايير من الممكن أن تكون من صفر –  3حسب التكرار.
 -4فئة القيم:
* يهتم بمعرفة نوع القيم السائدة في النص.
* اكتشاف هل تتفق أم تختلف مع معايير المجتمع.
* القيم مثل الصدق  ،األمانة  ،الكرم  ،التفاؤل  ،الكذب  ،الغش.
 -5فئة األهداف:
* معرفة األهداف التي يسعى النص لتحقيقها.
* معرفة هل األهداف عامة أم خاصة.
* من األهداف إعطاء معلومات  ،غرس قيم  ،حل مشاكل  ،بناء مهارات  ،تسلية وترفيه.

 -6فئة طرق تحقيق األهداف:
* طرق علمية.
* طرق مشروعة.
* طرقه غير علمية.

* طرق غير مشروعة.
 -7فئة خصائص األفراد:
* من هم األفراد.
* ما أدوارهم.
* ما أهم خصائصهم وقدراتهم.
* من هو البطل.

* هل يوجد أفراد آخرون غيره ومن هم.

 -8فئة مرجعية السلطة:

* تهتم بمعرفة مرجعية األفكار واآلراء للفرد أو الجماعة.
* هل هي سلطة شرعية.
* هل هي سلطة قوة.

* هل هي سلطة قبلية.
 -9فئة أصل المحتوى:
* معرفة مكان أو جهة صدور المحتوى.

* وزارة  ،نقابة  ،جمعية متخصصة.
 -10فئة نمط االتصال:
* معرفة أسلوب االتصال.
* هل هو مكتوب  ،مرئي  ،مسموع.
* هل هو خبر  ،مقال  ،تحقيق صحفي.
* شكل التعبير ونوع العبارات واألسلوب.

 -11وحدات التحليل:
* الكلمة.
* الجملة.

* الفكرة.
* الفقرة.
* الصورة.

