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Abstract: 

 The study aimed to measure researchers' attitudes in the humanities, 

educational and psychological sciences in the Sultanate of Oman and 

the degree of their knowledge and use of the qualitative research 

methodology. The application of a survey scale (the questionnaire) to 

answer the study's questions was designed by the researcher and 

judged by the specialists. It was applied to the available sample (144) 

researchers and researchers from a community of unknown numbers 

(according to the National Center for Statistics in the Sultanate of 

Oman) inside and outside the Sultanate. The study found a weakness in 

the level of knowledge and use of this approach and a strong tendency 

towards the desire to use due to the presence of an applied defect and 

fear of experience and application of the tools of the qualitative 

approach. 
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اتجاهات الباحثين العمانيين نحو استخدام منهج البحث النوعي)الكيفي( في الدراسات 
 اإلنسانية والمعرفة واالستخدام

 
 2 أسماء بنت سالم بن محمد الهاشمية

 
 الملخص

قياس اتجاهات الباحثين في العلوم االنسانية والتربوية والنفسية في هدفت الدراسة إلى 

سلطنة عمان ودرجة معرفتهم واستخدامهم لمنهجية البحث النوعي، واستخدمت الباحثة 

المنهج الوصفي في قياس االتجاه والمعرفة واالستخدام وذلك لمناسبته لموضوع الدراسة، 

مرحلتي )دكتور، واألكاديميين(، تم تطبيق مقياس طبقت الدراسة على عينة من الباحثين في 

مسحي)االستبانة( لإلجابة على أسئلة الدراسة تم تصميمه بواسطة الباحثة وتم تحكيمه من 

( باحثا وباحثة من مجتمع عدده غير 144ذوي االختصاص، طبقت على العينة المتوفرة )

لسلطنة وخارجها، وقد معروف)وفقا للمركز الوطني لإلحصاء في سلطنة عمان( داخل ا

توصلت الدراسة إلى وجود ضعف في مستوى المعرفة واالستخدام لهذا المنهج، واتجاه 

قوي نحو الرغبة في االستخدام، لوجود ضعف تطبيقي وتخوف من التجربة والتطبيق 

ألدوات المنهج النوعي، وأوصت بتوسيع إطار البحث في أسباب قلة الدراسات التي تستخدم 

 .ج خصوصا في البيئة البحثية العمانيةهذا المنه

 .البحث النوعي، االتجاه، الباحثين العمانيين :الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة:

يعتبر البحث العلمي واحدا من المؤشرات الدالة على درجة التقدم العلمي، وهي واحد من المعايير التي تصنف وفقا لها 

الجامعات العالمية، وتسعى الجامعات حول العالم باستمرار لتكون ضمن قائمة التصنيف للمقاييس العالمية، حتى تكون 

 Acadimicالمقاييس المعروفة دوليا، وأكثرها شهرة هي  وجهات علمية مطلوبة. ويوجد عالميا مجموعة من

Ranking (ARWU) World University  وهو المعروف بتصنبف شنغهاي ويعتبر من أقدم التصنيفات في هذا

والذي تنظمه شركة بريطانية وكانت بدايته بالتعاون مع مجلة  Quacquarelli Symond (QS)الخصوص، وتصنيف

وآخرها  ، ويعتبر من التصنيفات ذات المعايير العميقة من حيث دالالت الجودة،2009لي ثم استقل عام التايمز للتعليم العا

والتي تعاونت مع تومسون رويتورز لتستقل  The Thimes World University Ranking(TWUR)تصنيف 

، بهدف رفع القدرات لألفراد عنها. واجتهدت هذه التصنيفات في البحث عن معايير أكثر دقة QSبتصنيفها بعد انسحاب 

والمؤسسات العلمية، وشجعت بالتالي الجامعات حول العالم لوضع خططها الواضحة نحو التميز والريادة العلمية، 

 (.2015(في تصنيف شانغهاي )عبد العزيز،%40وخصوصا معيار النشر العلمي الذي يعتبر أعالها بنسبة )

ية نجد أن االهتمام بالبحث عموما ضعيف مقارنة بالدول المتقدمة، وال يشكل وبالرجوع إلى وضع الساحة العلمية العرب

الباحثون العرب ثقال علميا إذ يوجد فقط ثالثة من الباحثين العرب ضمن قائمة تومسون رويترز ألكثر الباحثين المقتبس 

لدول الغربية، مرصد ( في ا%75( من مجموع السكان مقارنة ب )2.8%عنهم، حيث شكلت نسبة الباحثين العرب )

فإنه ال يعتبر النشر العلمي أولوية بالنسبة ألساتذة الجامعات وال  (2015)(. ووفقا لتقرير اليونسكو 2021األلكسو)

( من إجمالي المهام األكاديمية للنشاط البحثي، وكذلك لضعف االعتماد المالي الداعم للبحث %10-5يخصص له سوى )

من االنفاق على التعليم العالي بشكل عام، ويرى  %(1.13النفاق على البحث العلمي )حيث وفقا لذات التقرير بلغ ا

( أن الخلل يكمن في ضعف القدرات التنافسية وضعف التمويل، وعدم ادراج المجالت العلمية في قواعد 2020الخطيب )

 البيانات الدولية وبطئ التحول الرقمي.

ان اهتماما واضحا من حيث تعديل خططها ورؤاها للجامعات ومؤسسات التعليم وقد أولت وزارة التعليم العالي بسلطنة عم

العالي لتصبح منافسا جيدا للحصول على تصنيفات متقدمة، وقد نما جانب الباحث العلمي بزيادة مضطردة ألعداد الباحثين 

د العمانيين من طلبة وخريجي فقد بلغ عد(2019)من طلبة الدراسات العليا وفقا للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، 

                                                           
Asma.alHashemi@moe.om ،الباحثة، جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية، ماليزيا   

2
  



THE ATTITUDE OF OMANI RESEARCHERS TOWARDS THE USE OF 

QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN HUMAN STUDIES, KNOWLEDGE AND 

USE 
  

 

 168   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

(، إال أنه مازال هناك بطء في تطور البحث 2019(وفقا للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، )3246الدراسات العليا )

(. وتحتل 2021باحثا من كل مليون نسمة، )األلكسو، 137العلمي وعدد الباحثين حيث يشكل الباحثون في سلطنة عمان 

( من معدل انتاج الدول %2بين الدول العربية في الترتيب، ويبلغ معدل انتاجها في البحث العلمي ) (12)السلطنة المرتبة 

العربية وتتركز دراساتها البحثية في مجال الهندسة، وهو المجال األول من حيث النشر العلمي العربي، وعموما ال يشكل 

(، ويرى التقييم الذاتي للجنة ضمان الجودة واالعتماد 2020النشر في مجال الدراسات اإلنسانية أولوية فيها، )الخطيب،

في أعداد  2013-2000خالل الفترة من  %188( أن هناك نموا في النشر العلمي للسلطنة نسبته 2015األكاديمي)

 بحثا خالل الفترة المذكورة. 728إلى 253البحوث المنشورة حيث تطور من 

للبحث العلمي إلى اعتبار البحث الكمي هو المنهج الوحيد الملتزم بمعايير من جهة أخرى أدى سيادة المنهج الوضعي 

البحث العلمي، كون تحليل األدوات فيه يلتزم بهذه المعيارية والصرامة، واشترط معايير للصدق والثبات ذات درجة عالية 

ة المقدمة على كل ( أن هذه المنهجي2018(، ويرى شيا )2003من الصرامة تركز على دالالت األرقام، حجر)

أن البحث العلمي هو الذي وحيث طبيعتها من االعتبارات األخرى، شكلت معضلة عملية للدراسات اإلنسانية واالجتماعية، 

يلتزم بالموضوعية والمنهجية، واالستقاللية والنزاهة أما معايير الصدق والثبات فهي تتعلق بطريقة التحقق من النتائج 

دوات والمعالجات، لذلك فإن هذا التشدد كان من العوامل التي أدت إلى تأخر العمل بالبحوث النوعية ويعني بها استخدام األ

 توجهات قطبية بين مخالف وموافق، وتفضيل منهج على آخر. كما أدى إلى

 

 تحديد المشكلة 

استخدام البحوث الكيفية، أثر الوضع العربي العام، ومستوى النشر العربي ومشكالته، إلى بروز قضية ضعف االتجاه نحو 

( في ورقته البحثية إلى أنه بالرغم من جدة المنهج النوعي )ظهر في منتصف القرن العشرين( إال أن 2018وأشار شيا )

العقود الثالثة األخيرة كانت كفيلة بتطوير هذه المنهجية بشكل متسارع عالميا، إال أنها قليلة أو غير متوفرة في المكتبة 

ارت ثناء هاشم محمد في دراستها إلى أن الطالب يميلون لتطبيق ما يعرفونه فقط وذلك بسبب ضعف إعداد العربية، وأش

(، 2020وتدريب الطالب في الدراسات العليا على استخدام البحوث النوعية والتركيز على البحوث الكمية، محمد )

من بحوث الطلبة في الجامعات السعودية،  %95( إلى أن البحث الكمي يسيطر على ما نسبته2019وأشارت الموسى )

( 2018وأضافت أن هناك ضعفا في إعداد الطلبة وانحيازا أكاديميا لدى األساتذة لصالح البحث الكمي، كما أشار كانتيبي )

 (2016إلى وجود قصور في التأسيس للتعليم المنهجي لمؤسسات التعليم العالي في مستوى الدكتوراة، وفي دراسة الحنو)

مجالت عربية استخدمت المنهج النوعي، كما أشار  10دراسة في  3229دراسات فقط من مجموع  3أشار إلى أن 

( إلى أن ثلثي الدراسات في مجال مناهج التربية اإلسالمية وطرق التدريس في جامعة 2009العياصرة،مصطفى )

ت المستخدمة هي االستبانات واالختبارات، كما السلطان قابوس في سلطنة عمان تعتمد البحوث الوصفية وأن أكثر األدوا

( في محاضرته في مركز التميز البحثي المرفوعة على اليوتيوب إلى ظهور أزمة حقيقية 2019أشار العبد الكريم )

للمنهج في البحث االجتماعي حول طبيعة الظاهرة االجتماعية المتغيرة وإمكانية قياسها وإعادة قياسها كميا بنفس 

ت، وعليه يظهر من العرض المختصر ضعف واضح في مستوى االقبال والتوجه إلى استخدام هذا المنهج البحثي المتغيرا

الذي شهدت له الكثير من الدراسات العربية واألجنبية باألفضلية خصوصا للقضايا المتعلقة بالقضايا اإلنسانية والتي تحتاج 

و  Palmer & Boldston (2018)بالمر وبولدستون  إلى بعد شمولي والتقاط عميق للتفاصيل والممارسات،

( أن هناك أزمة في مستوى البحوث التربوية وذلك لتمسك الباحثين بالمنهج 2017(، ويضيف الدهشان)2020القحطاني)

الكمي والذي ال يتناسب مع القضايا التي تحتاج إلى عمق في دراسة الظواهر التربوية، ورفضهم للمنهج النوعي بحجة 

( أن اإلشكالية في الدراسات اإلنسانية هي إشكالية منهجية ألن 2017لمصداقية والموضوعية، ويلخص الدهشان)ضعف ا

 ةاختيار المنهج الصحيح يحتم اتباعا منهجيا لخطواته وبالتالي يقودك فعال لنتائج صحيحة ومقبول

 

 أسئلة الدراسة 

 نظر الباحثين العمانيين؟.ما درجة توفر مصادر المعرفة في البحث النوعي من وجهة 1

 وأدواته؟ .ما مدى معرفة الباحثين العمانيين بمنهجية البحث النوعي2

 .ما اتجاهات الباحثين العمانيين نحو استخدام المنهج النوعي في البحوث والدراسات العلمية؟3

 األربعة؟.هل توجد عالقة بين متغيرات الدراسة 4
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 ن بين الذكور واالناث نحو استخدام منهجية البحث النوعي؟.هل تختلف اتجاهات الباحثين العمانيي5

.هل تختلف درجة توفر مصادر المعرفة في البحث النوعي من وجهة نظر الباحثين العمانيين باختالف النوع االجتماعي 6

 ونوع الجامعة وسنوات الخبرة في البحث العلمي؟

واألدوات بين الذكور واالناث وفقا لنوع الجامعة والشهادة . هل تختلف درجة معرفة الباحثين العمانيين بالمنهجية 7

 العلمية؟

 

 أهداف الدراسة:

دراسة اتجاهات الباحثين العمانيين في مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة نحو استخدام المنهج النوعي في  .1

 البحوث والدراسات العلمية.

 البحث النوعي وأدواته. تحديد مدى معرفة الباحثين العمانيين بمنهجية .2

 تحديد مدى استخدام الباحثين العمانيين نحو استخدام منهجية البحث النوعي. .3

قياس درجة اختالف توجه الباحثين العمانيين الذكور واالناث نحو استخدام منهجية البحث النوعي، ووجهة نظرهم  .4

 حول مدى توفر المصادر ودرجة المعرفة بالمنهجية واألدوات.

 

 الدراسة:أهمية 

تتعرض الدراسة الحالية للوضع الحالي لمستوى الوعي والمعرفة واالستخدام الفعلي للمنهج النوعي بأدواته المختلفة لدى  

الباحثين العمانيين، ونوع التوجه نحو استخدام المناهج البحثية الكمية والكيفية، وترصد الدراسة نوع النقص في المعرفة 

 كيفي سواء كان النقص في المعرفة بأدوات البحث النوعي، أم النقص في المعرفة بالمنهجية. لدى الباحثين في البحث ال

 

 حدود الدراسة:

تعرض الدراسة اتجاهات الباحثين العمانيين الدارسين في سلطنة عمان وخارجها نحو استخدام منهجية وأدوات البحث  

 2020/2021األكاديمي العام في سلطنة عمان في  النوعي في البحوث اإلنسانية

 

 مصطلحات الدراسة 

 منهجية بحثية ال تركز على اإلحصاء الرقمي ولكن تركز على الوصف العميق للظاهرة المدروسة. البحث النوعي:

كل باحث عماني درس المناهج البحثية في مرحلة دراسته الجامعية، مواد في مناهج البحث العلمي  الباحثين العمانيين:

 وطبقها سواء في دراسته الجامعية أو بعدها، ويشمل جميع الباحثين من أكاديميين أو مهنيين أو طلبة لمرحلة الدكتوراة.

 هو النزعة النفسية نحو أو ضد موضوع معين. االتجاه: 

ونقصد بها مستوى الباحث العلمي من حيث عدد سنوات الخبرة من بداية الماجستير وحتى موقعه البحثي  :العلميةالشهادة 

 الحالي.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

ارتبط البحث العلمي منذ نشأته باألرقام واإلحصاءات الرقمية، ألن بداية البحث كانت بالعلوم الطبيعية والفيزيائية، 

واعتبرت بالتالي هي الداللة الحقيقية لموضوعية وصدق البحث، مما اضطر الباحثون في الدراسات اإلنسانية إلى االلتزام 

بذات المنهجية ليتم االعتراف ببحوثهم، ونتج عن ذلك ظهور أزمة حقيقية في نوع وحقيقة النتائج التي تخرج بها تلك 

أن هناك حاجة ماسة لتفعيل مناهج بحثية تتفهم الطبيعة الخاصة للبحوث  الدراسات، وقد أشارت أغلب البحوث التربوية

( أن البحوث الكيفية هي األقرب للعلوم االجتماعية وذلك ألن القضايا االجتماعية ال يمكن أن 2018اإلنسانية، ويؤكد شيا)

يث يرى أن المنهج النوعي هو ح Anteno (2009)تخضع دائما للتجربة واالختبار والتكميم والقياس، ويؤكد ذلك أنتينو

األقدر على تفسير البيانات في بيئتها وكيف يراها المفحوصين ويختبرونها ويضعون عليها المعنى، وفي ذات السياق يرى 

أن ما يميز البحث النوعي قدرة العبارات على إحداث تغيير  Palmer&Boolderston (2018)بالمر وبولدرستون

 Jackson،Drummond & Camaraد قيمتها، وهنا يكمن االختالف كما أورده نوعي في نوع المعلومة ويزي
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 أن البحث الكيفي يوِجد طرق مختلفة لتفسير الطبيعة المتغيرة للقضايا االجتماعية. (2007)

 

 منهجية البحث النوعي  

التعاطي مع خصوصية ظهرت منهجية البحث النوعي نتيجة للقصور الذي ظهر عن عدم قدرة المناهج الكمية على 

الظواهر اإلنسانية المدروسة ويعتبر ذلك ظهورا متأخرا، واختلف الباحثون في تعريف هذا المصطلح، حيث ركز البعض 

؛ قندلجي 2003على جانب ما يقدمه منهج البحث الكيفي من مستوى المعرفة الذي تقدمه للباحث، كما يراه كل من )حجر

، أنه محاولة إليجاد فهم عميق للظاهرة وما يقدمه المفحوصون حولها، 2015)، ؛ غباري وآخرون 2009والسامرائي،

أو أن يراها الباحثون من ناحية Haradan (2018)وتسعى إلى شرح كيف ولماذا تحدث الظاهرة في هذا السياق المحدد 

( أنها المنهجية التي تعطي 1997اإلجراءات اإلحصائية والتحليل والتفسير لنتائج البيانات، فقد عرفه ستراوس وكوربن)

 نتائج لم يتم التوصل لها بواسطة اإلجراءات اإلحصائية أو أي إجراء كمي.

أن البحث النوعي يركز على اكتشاف المعنى المجرد والكامن والذي يستدل عليه من  Cropley(2019)ويرى كروبلي 

إلى قدرته على  Jackson،Drummond& Camara(2007)خالل تفسير التداخل في البيانات وبدوره يشير 

استخالص المعلومة من الممارسات والمواقف واألفكار من المفحوص صاحب العالقة المباشرة، وينتقي البحث الكيفي 

المشاكل التي يستحق التعرض لها، وكيف تؤطر المشكلة بشكل صحيح، وكيف يتم الربط المنطقي بين المشكلة والبيانات 

( أنه 2020طريقة التي يتم بها الربط واالستدالل بهذه البيانات واالستنتاجات، ويراه القحطاني)المتحصل عليها، وكذلك ال

يعطي تفسيرات أكثر دقة العتمادها على مبدأ الشمولية في النظرة إلى موضوع الدراسة، حيث يتفوق على البحث الكمي 

 شكل أوسع.في التصميم من حيث تنوع أدواته مما يتيح تمثيل تجارب المفحوصين ب

 

 البحث الكمي والبحث النوعي ونقاط التمايز 

إن المتأمل في خطة العمل للبحث العلمي يجد أن بداية التمايز بينهما تبدأ من خطة العمل أو ما يسمى بالمخطط إذ ينشأ 

الدراسة وكيف  غالبا مخطط العمل للبحث الكيفي من الالشيء، حيث تبدأ من فكرة تأملية راقية بتخمين سريع للقضية قيد

( على أنه يتبع الخيال المنهجي الستقراء الواقع، وفي حال نشأ أو 2019سيتم التعامل معها، كما يراه األسود وسمسار)

اشتق من عمل ميداني ومن األدب الخاص المتعلق بموضوع القضية كان أكثر تركيزا وأوضح رؤية، في حين أن البحث 

ضوع واألسئلة واألهداف والطرائق واألدوات وتصور للنتائج المحتملة. ويجتهد الكمي يبدأ بمخطط لرؤية واضحة للمو

الباحثون الكميون في تثبيت خطة الدراسة من مقدمتها حتى طرق جمع المعلومات وكيفية تحليلها، بينما تظل البحوث 

ها، والبحث النوعي هو بحث الكيفية قابلة للتعديل والتطوير والحذف واإلضافة في جميع بنودها وحتى أسئلتها وأهداف

مفتوح البيانات بمعنى أن كم البيانات المجمعة من أدوات البحث النوعي كثيرة جدا، ومتشعبة المصادر، عبد المجيد 

(، بينما بيانات البحث الكمي محددة ورقمية وقابلة لإلحاطة بسهولة عن طريق برمجيات خاصة. ويجيب 2014والسقا)

حددة المحتوى والمصاغة بكيف ولماذا وماذا وال تبحث عن افتراضات يتوقعها الباحث ألن البحث النوعي على أسئلة م

الفروض الجاهزة ال تتماشى مع أهداف البحث النوعي بينما تقوم البحوث الكمية على افتراضات جاهزة يتم اختبار توفرها 

 أو احتمال حدوثها بمستويات رقمية محددة.

 

 تفعيل البحوث الكيفيةضرورة الدعوة والمناداة إلى 

تشير الدراسات إلى أن المنهج النوعي بالرغم من ندرة الدراسات التي تعاملت معه، إال أنه األفضل واألنسب من نواحي 

مختلفة فهو األنسب من ناحية تجويد مستوى المعرفة وكذلك فهو قابل للتطبيق واالستفادة منه بشكل أكبر فهو ضروري 

أن جودة االستجابة  Roller(2011)(، وترى 2018الستفادة من العلوم االجتماعية محمود)لمواجهة التنظير وضعف ا

 Almeida (2017)الفردية في جمع البيانات تساهم في زيادة مستوى الدقة وبالتالي سهولة استخدام النتيجة وتضيف 

فسير ديناميات العالقات االجتماعية، بأنه األكثر حساسية لجوانب الواقع التي ال يمكن قياسها رقميا حيث يسهل فهم وت

وبالتالي يسمح بتوسيع البحث خارج المتغيرات وعالقتها ببعضها، ولقدرته على دراسة الجزء العضوي من السلوك 

 ( وهو األقدر على بناء النظريات المتعلقة بالظواهر المدروسة.2008البشري في إطاره الطبيعي، القرني)
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( أن بعض المجالس األوروبية كما في بريطانيا يلزم الجامعات على 2019ذكر الموسى) ونرى في الدول المتقدمة كما

( توجهت APAتدريب الباحثين على طرق العمل على منهجية البحث النوعي، كما أن الجمعية األمريكية لعلم النفس)

 National Scienceك فإن لالهتمام بالبحث الكيفي وهي من رواده، حيث أصدرت كتابا معمقا لهذه المنهجية، وكذل

Foundation [NSF]  الجمعية الوطنية في ورشة العمل الخاصة بالعلوم االجتماعية أوصت بزيادة تمويل البحوث

الكيفية ووضع معايير لتحسين العمل على البحث الكيفي. وقد أشار في ذات الدراسة إلى التشتت الذي يعاني منه البحث 

على  Cleland(2017)(، وردت 2019لوقت في الدول العربية عموما، )الموسى،الكيفي وغياب الهوية في ذات ا

افتراضات بعض المتشددين المتخوفين من التعامل مع البحث الكيفي بدعوى ضعف المصداقية أن هناك معايير علمية يقوم 

المعلومات وذلك باستخدام بها مدى الصدق في المنهجية والحكم عليها، إبتداءاً من سالمة التصميم، ومرورا بدقة جمع 

 طريقة التثليث وتضييق باب التعميم على البيئة المبحوثة وعدم التحيز.

 

 كيف يساهم البحث النوعي في تحسين مستوى المنتج العلمي في البحوث اإلنسانية

 & Palmerتكمن أهمية البحث الكيفي في قدرته على التقاط تفاصيل وممارسات وخبرات ذات معنى عند حدوثها

Bolderston (2018) وبالتالي فهو يخدم الطبيعة الخاصة للظواهر االجتماعية من حيث قدرته على فهم السلوك الذي ،

يتطلب رؤية قيم المبحوثين واتجاهاتهم واالندماج مع الظاهرة المدروسة ليصبح الباحث جزءا من الظاهرة 

 (2008القرني)

يعة المتغيرة وبالتالي فهو يحاول إيجاد طرق مختلفة لتفسير الطبيعة يركز البحث النوعي على بحث القضايا ذات الطب

(، وفي الوقت الذي يتعامل البحث الكمي فيه مع 2007)Dramond & Kamara،Jacksonالمتغيرة لهذه الظاهرة 

 Tremblay & et،al (2021)العوامل والمؤثرات الظاهرة كعوامل انتشار المرض وأسبابه، كما ذكرت دراسة 

يتعامل البحث النوعي مع األوضاع الخاصة باستجابات األفراد وأثرها على الجهود العامة للدولة، ويرى الباحث أنه لم 

يكن لذلك مدخال سوى معالجة خصوصية السياق الجديد الذي يؤثر على حياة الناس بشكل عام كالتعامل مع فقدان 

شكالت، حيث يسعى البحث النوعي إلى فهم الظواهر المتجذرة في الوظائف والعزلة الناتجة من التباعد وغيرها من الم

 التجارب الذاتية، ويعد ضروريا ألنه يعد العدسة التي يرى منها أثر المتغيرات على الناس.

 

 ضعف االتجاه نحو البحث الكيفي:  

يرى إبراهيم والمحرزي أن االتجاه هو النزعة النفسية نحو أو ضد موضوع معين، وهي تكتسب عن طريق التعلم، ويمكن 

تعديلها بشكل متعمد عن طريق توفير التعلم والمعرفة المحفز للنزعة، أو غير متعمد عن طريق اشباع الحاجة النفسية 

 مكونات رئيسة الجانب المعرفي والجانب السلوكي والجانب االنفعالي.  لتأكيد هذا التوجه، ويتكون االتجاه من خالل ثالث

وقد ساهمت المؤسسات العلمية وكذلك مجتمعات البحث في صياغة هذا التوجه نحو نوعية البحث المستخدم، إذ أوضح 

Atieno (2009)  االجتماعية وذلك في دراسته أن الباحثون يميلون لاللتزام أكثر مع المنهجية التي تنسجم مع نظرتهم

ردا على الجدال المحتدم في الفكر البحثي، بين من يميلون إلى المناهج الكمية والتي تخدم التوافق الظاهري بين أساليب 

البحث ونواتج األرقام المفسرة، وبين من يفضلون المناهج التفسيرية التي تختلف افتراضاتها وفقا لطبيعة الظاهرة 

( التي أشارت إلى أن الباحثون عادة يميلون 2020رة ثناء هاشم محمد في دراستها محمود)المدروسة، وأيدت هذه الفك

نحو تبني األفكار التي تدفعهم إليها التنشئة العلمية الخاصة بمؤسساتهم مما يساهم في إعادة توجيههم نحو تبني منهجية 

األكاديميين من يجهلون إجراءات المنهج  ( أن من الباحثين2019بعينها، كما رأت عينة البحث في دراسة الزايدي )

الكيفي وبالتالي يصدون طالبهم عن استخدامها، وقد أيد هذا الدور لفكر المجتمع البحثي في ضعف التوجه نحو البحث 

معوقا ارتكزت أغلبها على التخوف من الولوج إلى  19( إذ أشارت عينته إلى أكثر من 2020الكيفي دراسة القحطاني )

ج وغياب التدريب والمهارات، لكن المتتبع لساحة البحث العلمي يجد أن هناك تناقضا بين التوجه نحو البحث هذا المنه

( بينما المعرفة وتوفر 2.20( أن التوجه كان متوسطه )2019الكيفي ودرجة المعرفة، إذ أوضحت دراسة أحمد وموسى)

برر ذلك بتخوفهم من صعوبة استخدام المنهج وصعوبة ( على التوالي، و2.42( و )2.46المهارات جاء بدرجة مرتفعة )

( في دراستها التجاهات الباحثين التربويين في كلية التربية بجامعة الكويت، حيث 2018تعميم النتائج، وكذلك الرميضي )

من رسائل الماجستير إذ بلغ عدد البحوث التي استخدمت المنهج  153درست التوجه نحو استخدام البحث الكيفي في 

 ( للمنهج الكمي. 93.5( مقابل )6.5الكيفي)

 المعرفة واالستخدام للمنهج الكيفي:
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وجدت الدراسات العربية الحديثة أن هناك تناقضا واضحا بين درجة المعرفة ومدى االستخدام، إذ أشارت عينات 

توفرة لدى الباحثين حول البحث الكيفي من حيث منهجيته وأدواته، لكن بذات الوقت أشارت المفحوصين أن هناك معرفة م

(، كما أكدت 2018(، و الرميضي،2019لضعف في درجة االستخدام لهذا المنهج كما أشرنا في دراسة أحمد وموسى )

ؤشر الجودة وجد فقط أن ( دراسة مطابقة لم322( التي حللت عدد )2020هذا الضعف في االستخدام دراسة الحنو)

(، ويرى ذلك لصعوبة لتقبل الباحثين لهذه المنهجية 0.86( دراسات منها استخدمت البحث النوعي بنسبة بلغت )3عدد)

 بالرغم من مناسبتها لدراسة القضايا التربوية واإلنسانية. 

 

 منهجية الدراسة

و يتأثر بالساحة العلمية العربية، لذلك يركز هذا البحث على يعتبر الفكر البحثي العماني جزءا من هذا التوجه، وبالتالي فه

دراسة تأثير الوضع القائم على طبيعة التوجه للباحثين العمانيين، ويتبع البحث الحالي المنهج الوصفي المسحي، حيث 

 ،يهدف إلى معرفة اتجاهات الباحثين العمانيين البحثية ومدى معرفتهم واستخدامهم الفعلي لهذا المنهج

 

 مجتمع الدراسة وعينتها

واجهت الدراسة الحالية مشكلة تحديد حجم المجتمع األصلي، وفقا لرد المركز الوطني لإلحصاء عبر االيميل أنه ال توجد 

إحصائية ألعداد الباحثين العمانيين في الدراسات اإلنسانية، ولكن يوجد إحصائيات بأعداد الدراسين فقط بشكل عام في 

لفة ومع ذلك كان هناك نمو مضطردا في أعداد ونوعية البرامج التعليمية، وللظروف التي مر بها تحديد التخصصات المخت

ذكور و  74(، 144، حيث بلغت العينة)المجتمع تم حصره في الباحثين في مرحلة الدكتوراة والباحثين األكاديميين فقط

 .إناث 70

 

قامت الباحثة بتصميم استبانة من أربعة محاور )هي االتجاه، المعرفة بالمنهجية والمعرفة باألدوات(  إجراءات الدراسة:

( من الباحثين وأساتذة الجامعات من حاملي درجة الدكتوراة، قامت الباحثة بالتعديل وفقا 5بعد تحكيمها من عدد)

 رم على الباحثين العمانيين.لمالحظات األساتذة المحكمين، وبعد ذلك تم توزيعها عبر جوجل فو

 

 أداة الدراسة

تم عرض االستبانة على خمسة من حملة الدكتوراة لتحديد العبارات الصالحة من حيث جودتها اللغوية وصلتها بالبعد 

 المذكور، وتم تغيير صياغة بعض العبارات كما تم حذف عبارتين لعدم الصلة، أصبحت النسخة النهائية وفقا لألبعاد:

 بندا  11البعد األول: مصادر المعرفة وتضمنت  -

 بنود6البعد الثاني: المعرفة بالمنهجية وتضمن  -

 بنود 4المعرفة باألدوات وتضمن  :البعد الثالث -

 .بنود 6اتجاهات الباحثين نحو استخدام البحث الكيفي وتضمن  :البعد الرابع -

 

 صدق البناء

بعد تحديد صدق المحتوى واألخذ بآراء المحكمين، تم تحديد الصدق البنائي لمقياس اتجاهات الباحثين العمانيين نحو 

استخدام المنهج النوعي )الكيفي( في الدراسات اإلنسانية )التربوية والنفسية( في سلطنة عمان، عن طريق احتساب 

 :SPSSج معامالت االرتباط للمحاور المختلفة عن طريق برنام

 معامل ارتباط العبارة م

 مصادر المعرفة

 0.750** تزود الجامعات الباحثين بمعرفة كافية حول المنهج النوعي. 1
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 0.800** توفر مقررات البحث بمؤسسات التعليم العالي معرفة كافية بالمنهج النوعي. 2

3 
مهارات عملية تركز هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي على إكساب الباحثين 

 للبحث النوعي.
**0.737 

 0.575** هناك تطور مستمر لتطبيق مستجدات المنهج النوعي 4

 0.672** النشر السنوي من البحوث النوعية ينافس نظيراته العربية والعالمية بدرجة كافية. 5

 0.724** لدينا مصادر عربية متابعة للتطور الحاصل في مجال المنهج النوعي. 6

 0.718** تتوفر برامج إحصائية بنسخ عربية للتعامل مع البيانات في المنهج النوعي 7

 0.664** تنظم المؤتمرات والورش الخاصة بتطوير العمل في المنهج النوعي باستمرار. 8

 0.715** توجد الكثير من األدلة العربية لكيفية تصميم البحوث النوعية 9

 0.770** مصادر معرفية متخصصة في المنهج النوعيتوفر مؤسسات التعليم العالي  10

 0.598** هناك مواقع عربية متخصصة لتطوير مجاالت المنهج النوعي. 11

 مجال المعرفة باألدوات

 العبارة م

معامل ارتباط 

العبارة 

 بالمحور

 0.627** تكسبني المصادر المتاحة مهارة استخدام أسلوب دراسة الحالة. 1

 0.717** كافية بالبحوث النشطة وطرق استخدامها.لدي معرفة  2

 0.779** هناك مصادر غنية للتعريف بالمقابالت وطرق استخدامها في المنهج النوعي. 3

 0.616** تحتل المالحظة موقعا جيدا في أدوات المنهج النوعي في سلطنة عمان 4

5 
المنهج النوعي سواء يمكنني استخدام النظرية المجذرة بشكل علمي مدروس في تطبيق 

 كمنهجية بحثية أو طريقة لتحليل وتفسير النتائج.
**0.796 

 0.727** أسلوب تحليل المحتوى من األساليب الواضحة ولدي دراية جيدة به. 6

 المعرفة بالمنهجية

 معامل ارتباط  العبارة م

 0.799** النوعي.لدي معرفة جيدة بالبرامج اإلحصائية المستخدمة لتحليل بيانات المنهج  1

 0.899** لدي معرفة كافية بمعايير الصدق في المنهج النوعي. 2

 *0.866** طرق تفسير النتائج في البحث النوعي واضحة. 3

4 
لدي دراية كافية بمعرفة آلية اختيار المنهج البحثي المستخدم وفقا لخصوصية القضية 

 المبحوثة.
**0.792 

 المنهج النوعي اتجاهات الباحثين نحو استخدام

معامل  العبارة م
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 رتباط اال

 0.648** أتوقع أن يتحول الباحثون للمنهج النوعي في السنوات القريبة القادمة. 1

 0.644** المنهج النوعي أقدر على توليد المعرفة من المنهج الكمي. 2

 0.634** المنهج الكمي أكثر ثقة وسهولة للباحثين. 3

 0.695** استخدام المنهج النوعي في القضايا اإلنسانيةلدي ميول نحو  4

 0.738** المنهج النوعي ضروري للبحث المعمق في الدراسات اإلنسانية 5

 0.640** البحوث النوعية مماثلة من حيث األهمية للبحوث الكمية. 6

 (α=0.05لة )دال إحصائيا عند مستوى دال *(       α=0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة )   **

( أن قيم معامالت ارتباط عبارات محور )مصادر المعرفة( بالمتوسط الكلي للمحور قد تراوحت بين 2يظهر الجدول ) 

(، كما أن قيم معامالت ارتباط عبارات محور )المعرفة باألدوات( بالمتوسط الكلي للمحور قد تراوحت 0.575-0.800)

المحور الثالث )محور المعرفة بالمنهجية( بالمتوسط الكلي للمحور بقيم (، وارتبطت عبارات 0.796-0.616بين )

( وأظهرت عبارات المحور األخير )اتجاهات الباحثين نحو البحث الكيفي( ارتباطا عاليا 0.792-0.899تراوحت بين )

بالمحاور األربعة (، ووفقا للنتائج فقد أظهرت جميع العبارات 634-0.738بالمتوسط الكلي للمحور، إذ تراوحت بين)

 ارتباطا جيدا بالمتوسط الكلي لكل محور مما يعني أن جميع عبارات المقياس ذات ارتباط جيد بالمحاور التي تقيسها.

 

 ثبات أداة الدراسة

 ( معامالت ثبات متغيرات الدراسة3جدول )

 متغيرات الدراسة
معامل 

 الثبات
Corrected Item-Total Correlation 

 0.741إلى  0.484من  0.898 مصادر المعرفة

 0.686إلى  0.432من  0.802 المعرفة باألدوات

 0.805إلى 0.638من  0.861 المعرفة بالمنهجية

 0.674إلى  0.486من  0.802 اتجاهات الباحثين نحو استخدام المنهج النوعي

(، كما أن القدرة التمييزية 0.898 –0.802( إلى تمتع متغيرات الدراسة بثبات عال، حيث تراوحت )3يشير الجدول )

 لعبارات المتغيرات قد تراوحت بين العالية والمتوسطة، كما وضحته قيم معامل االرتباط الكلي بين كل عبارة والمتغير

Corrected Item-Total Correlation( 0.2، وال توجد قيم أقل من.) 

 

 متغيرات الدراسة:

التابعة والمستقلة وهي كالتالي: المتغيرات المستقلة: أربع متغيرات مستقلة: تتعرض الدراسة لمجموعة من المتغيرات 

النوع االجتماعي، نوع الجامعة، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة والمتغيرات التابعة: أربع متغيرات تابعة: )مصادر 

 ام المنهج النوعي(.المعرفة( و)المعرفة باألدوات( و)المعرفة بالمنهجية( و)اتجاهات الباحثين نحو استخد
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عرض النتائج بعد معالجتها اإلحصائية: تتعرض الدراسة لقياس اتجاهات الباحثين العمانيين نحو استخدام البحث الكيفي 

، ومجموعة من المعالجات اإلحصائية SPSSومدى توفر مصادر المعرفة ومدى االستخدام، وتستخدم الدراسة برنامج 

 المعيارية ومعامالت االرتباط وتحليل التباين المتعدد وحجم األثر بواسطة مربع ايتاكالمتوسطات واالنحرافات 

 السؤال األول:

ما درجة معرفة الباحثين العمانيين ب )مصادر المعرفة والمعرفة باألدوات والمعرفة بالمنهجية( ودرجة اتجاهات الباحثين 

 نحو استخدام المنهج النوعي؟

 ية واالنحرافات المعيارية لدرجة استجابات العينة على متغيرات الدراسة( المتوسطات الحساب6جدول )

 متغيرات الدراسة
عدد 

 العبارات
 الرتبة درجة التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 4 محايد 0.68 3.11 11 مصادر المعرفة

 2 محايد 0.68 3.34 6 المعرفة باألدوات

 3 محايد 0.85 3.24 4 المعرفة بالمنهجية

اتجاهات الباحثين نحو 

 استخدام المنهج النوعي
 1 موافق 0.56 3.75 6

( أن ترتيب المحاور وفقا للمتوسطات جاء كالتالي، فقد كانت درجة الموافقة عالية لمحور اتجاهات 6يظهر من الجدول )

(، مما يدل على رغبة 0.56) ( وانحراف قدره3.75الباحثين العمانيين نحو استخدام المنهج الكيفي بمتوسط قدره )

الباحثين للتوجه نحو البحث الكيفي وتطبيقه في دراستهم لمعرفتهم بقدرته وفعاليته وجودة البيانات المستخرجة منه، وهذا 

( التي وجدت أن توجه الباحثين السعوديين للبحث الكيفي جاء بدرجة 2019يتناقض مع نتائج دراسة أحمد وموسى)

ة جاءت بدرجة عالية، وقد أرجع ذلك لتخوفهم من الصعوبات المحتملة لتطبيق هذا المنهج، وعلى متوسطة بينما المعرف

خالف ذلك أدت الكثير من الدراسات إلى وجود الكثير من المعوقات التي تساهم في تشكل التوجه السالب نحو استخدام 

، بينما يظهر 2019)لبحث الكمي، الموسى)المنهج الكيفي ومن هذه األسباب ضعف قناعة األستاذ الجامعي وتفضيله ل

الجدول السابق متوسط أقل للمعرفة سواء باألدوات أو المنهجية مما يدل على أن مؤسسات التعليم الجامعي ضعيفة التأثير 

في دعم هذا التوجه وذلك بعدم ادراج مقررات متخصصة لتشجيع البحث وفقا لهذا المنهج، كما أن الجهود العلمية العربية 

( إلى قلة المراجع المترجمة وأضافت ثناء محمد 2019عموما والعمانية خصوصا قليلة جدا كما في إشارة الزايدي )

( إلى نقص تداول المعرفة خاصة في مجال البحث الكيفي، اللتان أكدتا نتيجة تموضع محور مصادر المعرفة في 2020)

( أيضا أن ميدان البحث العربي يحتاج لتوضيح 2017الفقيه )(، كما أكدت دراسة 3.11المرتبة األخيرة بمتوسط وقدره)

 أكثر لإلجراءات والخطوات في تصميم البحوث الكيفية. 

المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات المقياس، ففي المحور  يمكن تحليلولتسليط الضوء على النتائج بشكل أعمق 

األول مثال أشارت العينة إلى أن النشر السنوي وتنظيم الورش والتطوير والتدريب كمصادر معرفة إلكساب مهارات 

ايدة ( على الترتيب، وجاءت جميع بنود هذا المحور مح،2.99،2.96 ،2.78البحث الكيفي جاءت األقل بمتوسطات )

مثل: لدينا مصادر عربية متابعة للتطور الحاصل في مجال المنهج النوعي وأن الهيئات التدريسية بمؤسسات التعليم العالي 

تركز على اكساب الطلبة مهارات البحث النوعي وتوفر مصادر معرفة للطلبة، مما يدعم نتائج الدراسات التي ذكرنا سابق 

 ( 2017؛ الفقيه،  2019؛ الموسى،  2020مثل دراسة )محمد، 

 وتظهر النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن المصادر المتاحة ركزت على )دراسة الحالة( بمتوسط وقدره  

هي أكثر األساليب التي تم اكتساب المعرفة حولها من أدوات المنهج النوعي،  3.56والمقابالت بمتوسط وقدره 3.46

هم بالمالحظة والبحوث النشطة كأدوات غير واضحة، كذلك فقد أشارت العينة إلى حيادية بينما أشاروا إلى أن معرفت

واضحة في المعرفة بالمنهجية عدا في بند المعرفة بآلية اختيار المنهج وفقا للقضية المدروسة وهذا قد يوحي بأن هذه 

 المعرفة متعلقة بالمنهج الكمي كونه األكثر انتشارا وليس بالمنهج الكيفي.

وتختلف النتائج في المحور الرابع )اتجاهات الباحثين العمانيين نحو استخدام المنهج الكيفي( وفقا للمفحوصين فقد أشاروا 

إلى أن االتجاه العام نحو استخدام المنهج الكيفي، قد أخذ درجة موافقة عالية بأعلى متوسطات حسابية مم يدل على رغبة 
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بحوث ألهميتها ومناسبتها للدراسات اإلنسانية، إال أن نقص مصادر المعرفة وضعف الباحثين تطبيق هذه النوعية من ال

بالمعرفة باألدوات والمنهجية والتخوف من المعيقات األخرى يؤدي إلى ضعف استخدامها. وتشير دراسات كثيرة على أثر 

في ترغيب األساتذة للطلبة وتوجيههم مؤسسات التعليم العالي في زيادة التوجه بعيدا عن ممارسة البحوث الكيفية متمثال 

( إلى التنشئة العلمية للطلبة المتمركزة على البحث الكمي، 2020نحو البحوث الكمية كما جاء في دراسة ثناء محمد)

( التي أشارت إلى انحياز الطلبة لما تعلموه في مراحل الدراسات العليا، وتعديل االتجاه ممكن 2018ودراسة باسم محمود)

خالل ( وذلك بشكل متعمد من خالل توفير التعلم والمعرفة وغير متعمد من 2011أوردته دراسة إبراهيم والمحرزي)كما 

 إشباع النقص في هذا التوجه.

السؤال الثاني: هل توجد عالقة بين متغيرات الدراسة: مصادر المعرفة، المعرفة باألدوات، المعرفة بالمنهجية، اتجاهات 

 ام المنهج النوعي؟الباحثين نحو استخد

 ( يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة األربعة0جدول )

 مصادر المعرفة العالقة االرتباطية
المعرفة 

 باألدوات

المعرفة 

 بالمنهجية

اتجاهات الباحثين نحو استخدام 

 المنهج النوعي

 0.590** المعرفة باألدوات
   

 0.748** 0.607** المعرفة بالمنهجية
  

الباحثين نحو اتجاهات 

 استخدام المنهج النوعي
0.026 **0.212 **0.274 

 

 0.391** 0.851** 0.838** 0.854** المقياس الكلي

 (α=0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة )          **

يالحظ من الجدول معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة، وتظهر النتائج أن قيم معامالت االرتباط جاءت إيجابية 

متوسطة ودالة إحصائيا بين مصادر المعرفة والمعرفة باألدوات والمعرفة بالمنهجية، ويعتبر ذلك من النتائج المتوقعة 

راسات التي ذكرنا يؤدي إلى ضعف في المعرفة بالمنهجية واألدوات حيث أن نقص مصادر المعرفة كما أشارت إليه الد

حيث انحصرت المعرفة فقط باألدوات الدارج استخدامها كما في المقابلة والمالحظة، بينما نحيت بعيدا األدوات غير 

مج والتطبيقات الشائعة االستخدام في البحوث العربية، كالنظرية المجذرة وتحليل المحتوى، كما أن المعرفة بالبرا

 المحوسبة غير معروفة من الباحثين المفحوصين. 

وأظهرت النتائج وجود عالقة ضعيفة دالة إحصائيا بين )اتجاهات الباحثين نحو استخدام المنهج النوعي( وكال من 

معرفة( و )المعرفة باألدوات والمعرفة بالمنهجية(، في حين أنه يوجد ارتباط ضعيف غير دال إحصائيا بين )مصادر ال

)اتجاهات الباحثين نحو استخدام المنهج النوعي(، وهذا يعني أنه ال توجد عالقة حقيقية بينهما، ويمكن تفسير ذلك أن 

إمكانية الحصول على المعرفة من مصادرها متوفر بتوفر أغلب الدوريات والمجالت العلمية والوصول إلى هذه المعرفة 

ة االنترنت، ولكن يبقى تخوف الباحثين من الولوج إلى هذا النوع من البحوث أسهل بتوفر المواقع البحثية على شبك

حاضرا وبشدة، باإلضافة إلى ضعف التشجيع من قبل المؤسسات العلمية ألسباب عدة ذكر منها، ضعف قناعة أساتذة 

 الجامعات والتنشئة البحثية الموجهة نحو البحث الكيفي  

 متغيرات المستقلة على المتغير التابع )مصادر المعرفة((: تحليل التباين لتأثير ال1جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

القيمة 

 االحتمالية

حجم 

 االثر

 0.036 0.034* 4.573 1.810 1 1.810 الجنس * الجامعة

 0.048 0.048* 3.121 1.235 2 2.470الدرجة العلمية * 
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 سنوات الخبرة

الجنس * الجامعة * 

 سنوات الخبرة
1.609 1 1.609 4.065 *0.046 0.032 

 396. 124 49.077 الخطأ
   

 144 1462.413 اإلجمالي
    

 (α=0.05دال إحصائيا عند مستوى داللة )  *

ووفقا لمربع ايتا، يالحظ من جدول تحليل التباين أنه ال يوجد تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة )الجنس، الجامعة، الدرجة 

العلمية، سنوات الخبرة( على المتغير التابع )مصادر المعرفة(، كما أن جميع التأثيرات المتبادلة للمتغيرات المستقلة على 

إحصائيا عدا التأثير المتبادل )الجنس * الجامعة()الدرجة العلمية * سنوات الخبرة(،  )مصادر المعرفة( جاءت غير دالة

% من التباين في مصادر المعرفة يمكن عزوه إلى 3،6)الجنس * الجامعة * سنوات الخبرة(، ويشير حجم االثر أن 

مصادر المعرفة يمكن عزوه إلى  % من التباين في4.8التفاعل بين الجنس والجامعة )داخل السلطنة، خارج السلطنة(، و

% من التباين في مصادر المعرفة يمكن عزوه إلى التفاعل بين الجنس 3.2التفاعل بين الدرجة العلمية وسنوات الخبرة، و

 والجامعة وسنوات الخبرة.

 (: تحليل التباين لتأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع )المعرفة باألدوات(2جدول )

ن جدول تحليل التباين أنه ال يوجد تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة )الجنس، الجامعة، الدرجة العلمية، سنوات يالحظ م

على المتغير التابع )المعرفة باألدوات(، كما أن جميع التأثيرات المتبادلة  (α=0.05الخبرة( عند مستوى داللة )

ر دالة إحصائيا، حيث كانت أقل قيمة داللة في العالقة بين الجامعة للمتغيرات المستقلة على )المعرفة باألدوات( جاءت غي

 وهي غير دالة. (0.089والدرجة العلمية مقدارها )

 (: تحليل التباين لتأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع )المعرفة بالمنهجية(3جدول )

يرات المستقلة )الجنس، الجامعة، الدرجة العلمية، سنوات ال يوجد تأثير معنوي للمتغ\يالحظ من جدول تحليل التباين أنه 

على المتغير التابع )المعرفة بالمنهجية(، كما أن جميع التأثيرات المتبادلة  (α=0.05الخبرة( عند مستوى داللة )

درجة العلمية(، للمتغيرات المستقلة على )المعرفة باألدوات( جاءت غير دالة إحصائيا عدا التأثير المتبادل )الجامعة * ال

% من التباين في المعرفة بالمنهجية يمكن عزوه إلى التفاعل بين الجامعة )داخل السلطنة، 4.4ويشير حجم االثر أن 

 خارج السلطنة( والدرجة العلمية.

 النوعي( (: تحليل التباين لتأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع )اتجاهات الباحثين نحو استخدام المنهج4جدول )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

القيمة 

 االحتمالية

حجم 

 االثر

 053. 0.034* 3.488 971. 2 1.943 الجامعة * سنوات الخبرة

الدرجة العلمية * سنوات 

 الخبرة
1.841 2 .921 3.306 *0.040 .051 

الجامعة * الدرجة العلمية * 

 سنوات الخبرة
2.013 1 2.013 7.229 *0.008 .055 

 279. 124 34.535 الخطأ
   

 144 2071.722 اإلجمالي
    

ال يوجد تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة )الجنس، أنه  (α=0.05عند مستوى داللة )ويالحظ من جدول تحليل التباين 

الجامعة، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة( على المتغير التابع )اتجاهات الباحثين نحو استخدام المنهج النوعي(، كما أن 

غير دالة جميع التأثيرات المتبادلة للمتغيرات المستقلة على )اتجاهات الباحثين نحو استخدام المنهج النوعي( جاءت 

إحصائيا عدا التأثير المتبادل )الجامعة * سنوات الخبرة()الدرجة العلمية * سنوات الخبرة(، )الجامعة * الدرجة العلمية * 
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% من التباين في اتجاهات الباحثين نحو استخدام المنهج النوعي يمكن عزوه 5.3سنوات الخبرة(، ويشير حجم االثر أن 

% من التباين في اتجاهات الباحثين نحو 5.1خل السلطنة، خارج السلطنة( وسنوات الخبرة، وإلى التفاعل بين الجامعة )دا

% من التباين في اتجاهات 5.5استخدام المنهج النوعي يمكن عزوه إلى التفاعل بين الدرجة العلمية وسنوات الخبرة، و

 والدرجة العلمية وسنوات الخبرة. الباحثين نحو استخدام المنهج النوعي يمكن عزوه إلى التفاعل بين الجامعة
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 .توفير مصادر المعرفة الكافية للطلبة إلجراء البحوث الكيفية 

   .تنفيذ الندوات والمؤتمرات الخاصة بالبحوث النوعية 

 

 البحوث:الدراسات و
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