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   دليل الباحث  

  يف
  تنظيم وتوضيح البحث العلمي

  يف العلوم السلوكية 
  

  داود بن درويش حلَّس. د
  جامعة الخرطوم- دكتوراه الفلسفة في التربية

  رئيس قسم اإلشراف التربوي لوحدة الصفوف األولية واللغة العربية
  )سابقاً(منطقة الرياض التعليمية  - شقراء - إدارة التعليم

  غزة -في الجامعة اإلسالمية دأستاذ مساع

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

2

  
  
  
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  

} ÷bÎ) ßâÉ Íëé& ûwÎ) yx» n= ô¹M} $# $ tB àM ÷è sÜ tG óô $# 4 
$ tB ur þí Å+äÏùöq s? ûwÎ) «!$$ Î/ 4 Ïm øãn= tã àM ù= ©.uq s? Ïm øãs9Î) ur 

Ü=äÏRé&  {  

  
  ) 88سورة هود اآلية (

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

3

  

  إهداء
ــذين تصــدوا بأجســادهم  األطفــال  إىل هــؤالء • الغضــة ألعتــى ترســانة عســكرية    ال

احتاللية عرفها التاريخ، حتى وقف العامل كله مشدوهاً  أمام هـذا الصـمود والتحـدي    
  .البطويل

هم الزكيـة  ؤالذين سقطوا على مقاعد الدراسة، فاختلطت دما األطفال  إىل هؤالء •
 !؟ ...بكتبهم، وأدواهتم الدراسية يف ظل العدالة الدولية اليوم

 . العامل الذين شاطروا الطفل الفلسطيين حمنته إىل كل أطفال •

إىل كــل مــن يــدعو إىل احلريــة، ويســعى للــتخلص مــن ظلــم االحــتالل أيــاً كـــان،            •
 . وكيفما كان، ومتى كان

 . إىل كل غيور لنصرة شعبنا الفلسطيين يف شتى بقاع األرض •

مة احلـق يف  إىل أرواح ااهدين الذين ضحوا بالنفس واملال والولد يف سبيل إعالء كل •
 . فلسطيننا احلبيبة وشتى بقاع بالد اإلسالم

إىل أبنــائي الطــالب والطالبــات لعلــهم يســتفيدون مبــا كتبــت، ومبــا يكتبــه غــريي يف   •
 . مستقبل حياهتم

  ...عسى ا أن ينفع به، وأن حيقق الغاية املرجوة، مع الود والتقدير ويعود احلصاد                   
  حلِّسداود بن درويش . د
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  :تقديم
احلمد   محداً يبلغ رضاه، وصـلى ا علـى أشـرف مـن اجتبـاه، وعلـى مـن صـاحبه وواله،         

قيـدوا العلـم بالكتابـة     -صـلى ا عليـه وسـلم   -وسلم تسليماً ال يدرك منتـهاه، القائـل  
  : وبعد

إجـراء   فإنه ملا ألمهية البحث العلمي، واحلاجة امللحة لتوفري مصادر يستعني هبا البـاحثون يف 
الدراسات والبحوث وفق منهجية علمية دقيقة  رغـم مـا تزخـر بـه املكتبـة العربيـة مـن        
عـدد لـيس بالقليـل مـن كتـب املنهجيــة العامـة إال أهنـا ال تلـيب مجيـع احتياجـات البــاحثني ال           

-سـيما يف األدلــة املصــحوبة باألمثلــة التطبيقيـة الــيت هــي مبثابــة دليـل ومرشــد يوجــه أبناءنــا     
  ع السبل لتنمية مهارة البحث جنبالدنا أل مستقبلوعماد هنضة  -مطالب اليو
ــوخى . العلمــي ــب عنــد إخــراج هــذا الكتــاب     وقــد  ت نتيجــة خلــربة   -املتواضــع-الكات

الرتبــوي، وتدريســه هلـذا املســاق لطــالب كليــات الرتبيــة   الكاتـب يف جمــال اإلشــراف 
  : واملعلمني سنوات عدة إىل

ترتفـع عـن مسـتوى مـن لديـه القـدرة علـى الكتابـة          سهولة العرض اليت ال تـدنو وال  •
  . العلمية، ومن هو مؤهل هلا
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البعـد عـن العــرض النظـري البحــت فقـد اشـتمل علــى العديـد مــن األمثلـة التطبيقيــة         •
 . املبتدئ متى دعته احلاجة لذلك -خاصة -العملية؛ ليحتذي هبا الباحث 

احلاجة للبحث العلمـي، مفهومـه   واشتمل الكتاب على سبعة فصول حتدث الفصل األول عن 
  .وعالقته بالعلم، والبحث الرتبوي ونشأته وتطويره ووظائفه

وحتــدث الفصــل الثــاني عــن خطــوات البحــث العلمــي، وطريقــة اختيــار مشــكلة البحــث،   
  . ووضع الفروض، ومسلمات البحث
طـار النظـري والدراسـات السـابقة مصـادرها وكـم       أما الفصل الثالث فتحدث عن اإل

  . منهايرجع 
 -املقابلــة  -االســتبيان  -املالحظــة ( وحتــدث الفصــل الرابــع عــن أدوات البحــث األربعــة       

  ). االختبارات
) التجـرييب  -الوصـفي  -التـارخيي (أما الفصل اخلامس فتحدث عن مناهج البحث األساسية

 إضافة إىل البحث اإلجرائي أو املوقفي أو العملـي حلاجـة املعلـم واتمـع التعليمـي ملثـل هـذه       
  .البحوث اإلجرائية اليت هتدف  إىل حل املشكالت التعليمية وحتسني األداء

ــائج والتوصــيات واملقرتحــات إضــافة إىل       ــدوين النت ــة ت وحتــدث الفصــل الســادس عــن كيفي
  . كيفية توثيق املراجع وضوابط كتابة البحث
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ية وجاء الفصل السابع خامتة؛ ليبني كيفية كتابة خطة البحث وعارضاً أمثلة تطبيق
هذا ما استهدفت إىل حتقيقه، وسعيت للوصول إليه فقد بذلت يف إعداده غري قليل . لذلك

، حمتسباً ذلك كله عند ضوالتبييمن الوقت واجلهد، والتفكري، واالستشارة والتسويد 
ومعتذراً بتصرحيي هذا ألبنائي الطالب، . رب العزة واجلالل فهو وحده املوفق للصواب

اجياً املوىل عز وجل أن مين علينا مجيعاً من العلم، وأن يفتح لنا من والقارئ الكريم، ر
احلق أمور اإلميان وأركانه، ومعامل الكفر وأسبابه، وا سبحانه وتعاىل هو املوفق 

للصواب فما أصبت فيه احلق فهو احلق من احلق جلّ وعال، وما أخطأت فهو من نفسي 
مجيعاً، ولوالدينا، وللمسلمني، وأن جيعل ما كتبته أتضرع إىل ا أن يغفر لنا . والشيطان

وحسيب أنين . خالصاً لوجهه الكريم ، وعمال صاحلاً مقبوالً عنده إنه جواد كريم
اجتهدت وعقدت العزم على أن أعود للصواب متى نبهت إليه مقدراً وشاكراً لكل من 

  . ينبهين إىل هذا الصواب
  .، وآخر كل شيءكل شيء، وعند كل شيء  واحلمد  بدء

  وا وحده املوفق إىل سواء السبيل
س. د   داود بن درويش حلِّ

رة رجب : فلسطني -غزة   ھ1427غُ
  .م27/7/2006: املوافق 
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  الفصل األول

  
  العلم والبحث العلمي
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ــرين يف     ــارب اآلخــ ــتفيد مــــن جتــ ــا أن نســ بإمكاننــ
العلوم الطبيعية ولكننـا ال نسـتطيع أن نسـتفيد مـن     

رب ونتـــائج اآلخـــرين يف العلـــوم اإلنســـانية إال جتـــا
بقــدر يســري، فــالعلوم اإلنســانية هــي الــيت تشــكل  
اتمع وختضـع بالدرجـة األوىل ملبادئـه وفلسـفته يف     

  .احلياة
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يتوقع منك بعد قراءة هذا الفصل : عزيزي القارئ
  : التعرف إىل

  .احلاجة إىل البحث العلمي -
 . أغراض البحث العلمي -

 . م البحث العلميمفهو -

 .خصائص العلم و عالقته بالبحث العلمي -

 . البحث الرتبوي -

 . نشأة البحث الرتبوي وتطويره -

 . البحث العلمي يف جمال الرتبية -

 . وظائف البحث الرتبوي   -    

 العلم والبحث العلمي :الفصل األول
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  الحاجة إلى البحث العلمي
البحث العلمي ال يقتصر على العلماء فحسب بل يحتاج إليـه كـل أفـراد     -

فالكل في  ...الصانع –الطبيب  –المهندس  –الطالب  –تمع سواء المعلم المج
واعتماد التخطيط كمبـدأ أسـاس فـي مواجهـة     ، حاجة إلى التفكير العلمي

 .مشكالتنا أياً كانت فردية أو اجتماعية

حاجة مجتمعنا العربي اإلسالمي لترشيد وتوجيه البحث في العلوم اإلنسانية  –
ث في العلوم الطبيعية بل تزيد عليها؛ ألن بإمكاننا أن ال تقل عن حاجته للبح

نستفيد من تجارب ونتائج البحث العلمي في العلوم الطبيعية لدى األمم التـي  
تقدمت في هذا المجال؛ ولكنه بالمقابل ال تستطيع هذه المجتمعات أن تسـتفيد  

هـي التـي   فالعلوم اإلنسانية ، من نتائجهم في العلوم اإلنسانية إال بقدر يسير
  .وتخضع بالدرجة األول لمبادئه وفلسفته في الحياة، تشكل المجتمع

مشكالتنا في المجتمع العربي واإلسالمي تزداد يوماً بعد يوم فنتجـه إلـى    -
الغرب أو الشرق لنبحث لها عن حل وال يزيدها إال رواجاً متناسين أننـا ال  

ويصف ، خص المرضنستطيع حلها إال إذا أخضعناها للبحث العلمي الذي يش
  .من المعطيات الحضارية لمجتمعنا) العالج( الدواء 

مشكالتنا التربوية والتعليمية متكررة ومتنوعة نأخذ بهذا النظام فترة حتى  -
وتكرر التجربة مع نظام آخر وأغفلنـا السـير فـي    ، ثم نتركه، ن خطؤهييتب

ضي أو يخفف الذي يوصلنا للنظام الذي يق) البحث العلمي( الطريق الصحيح 
وهكذا الحال بالنسبة للعديد من مشـكالتنا االقتصـادية   . من تلك المشكالت

  .واإلدارية
  مشكالتنا حل إذن معرفتنا بأسلوب البحث العلمي يزيد من قدرتنا على -

 العلم والبحث العلمي :الفصل األول
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كما يزيد من قدرتنا على االسـتفادة مـن   ، والتصدي لها بالطرائق العلمية 
رون بمعرفتنا إلجراءات وقواعـد البحـث   األبحاث العلمية التي أنتجها اآلخ

وتحديد مستوى الثقة بها مما يـؤدي  ، العلمي التي تمكننا من االختيار الدقيق
، والتعليمية، واإلدارية، واالقتصادية، لنجاحنا في تحسين أوضاعنا االجتماعية

  ...، والصحية
 :أغراض البحث العلمي

 ذي بالعبارة التاليةللبحث العلمي أغراضاً اختصرها صاحب األحوإن:  
إما أن : نبغي لمصنف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل إلى غير صنفينيوال " 

وما سوى هذين الوجهين فهو تسـويد  ، أو يبتدع وضعاً ومبنى، يخترع معنى
ـ أما العل) 9م ص2000العساف" ( والتحلي بحلية السرقة ، للورق وي فقـد  م

بعضهم من أن رتب التأليف مع ما ذكره  ذكر أن عبارة األحوذي ال تتعارض
، وناقص في الوضع يتمم نقصه، استخراج ما لم يسبق إلى استخراجه" سبعة 

حاف االختصار يشرح أو يـتمم بمـا   جإلق بغومست، وخطأ يصحح الحكم فيه
وطويل يبدد الذهن طوله يختصر من غير إغالق وال حذف ، يوضح استغالقه

جمع أشتات تبـدده علـى   لما يخل حذفه بغرض المصنف األول، ومفترق ي
أسلوب صحيح قريب، ومنثور غير مرتب يرتب ترتيباً يشهد صحيح النظـر  
أنه أولى في تقريب العلم للمتعلمين من الذي تقدم في حسن وضعه وترتيبـه  

  ). 174ص ھ1403عن روزنتال فرانتز  9م ص2000العساف(" وتبويبه
قص أخرى، مختلفة وهناك من أورد هذه األغراض بعبارات تزيد أحياناً وتن

  في اللفظ؛ ولكنها متفقة في المضمون مع العبارات السابقة فقد قصرها بعض
  وهناك من أورد هذه األغراض بعبارات تزيد أحياناً وتنقص أخرى، مختلفة

 العلم والبحث العلمي :الفصل األول
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في اللفظ؛ ولكنها متفقة في المضمون مع العبارات السابقة فقد قصرها بعض 
  اختراع معدوم، أو جمع مفترق، أو: " ةالعلماء على األغراض الثمانية التالي

  تكميل ناقص، أو تفصيل مجمل، أو تهذيب مطول، أو ترتيب مخلط، أو تعين
  ).57ص ھ1404العساف نقالً عن الدسوقي " ( مبهم، أو تبين خطأ  

  :مفهوم البحث العلمي
اث بمعنى التفتيش، التحقق، بحـث عـن   حالبحث جمع أب: معنى كلمة بحث

وترتبط كلمة ) 526ص 127ص 1985لويس معلوف ( ه ي فتش عنأالشيء 
البحث بالكشف عن مخبوء أو التنقيب عن مجهول بإتباع األساليب الصحيحة، 
والطرائق المالئمة لطبيعة الموضوع، واستعمال األدوات الالزمة، والمناهج 
السليمة في البحث، ورصد المقدمات، واألسباب، والوصول إلى النتائج وثيقة 

ا مما يثري المعرفة اإلنسانية، ويكتشف حقائق جديدة، أو يوضحها الصلة به
البحث فحص دقيـق الكتشـاف معلومـات أو    : " ويعمقها ولهذا قال رومل

زيـدان، شـعت   " (عالقات جديدة، ونمو المعرفة الحالية أو التحقـق منهـا   
البحث محاولة دقيقة نافذة للتوصل إلى حلـول  : " ، ويقول فاين دالين)17ص

الت التي تؤرق البشرية وتحيرها فيتولد حـب االسـتطالع، وتغذيـة    للمشك
الشوق العميق لمعرفة الحقيقة وتحسين الوسائل التي تعالج بها مختلف األشياء 

البحـث دراسـة   : " أما عبد الغني القدري فيقول) م1993نوفل وزمالئه " (
هـذه  مرة للتعرف على المشكلة، ووضع الحلول الالزمة لها، واستخدام تمس

الحلول في التعامل الواقعي الختبار صالحياتها، ومن ثم تعميمها بشكل قواعد 
  ) 220ص ھ 1402القدري، " (لالستعمال والتطبيق 

الرجل بمعنى حصلت له حقيقة العلم، وعلم الشـيء،   علم علماً :وكلمة علم
  .شعر به وأدركه وعلم األمر بمعنى أتقنه: بمعنى عرفه وتيقنه، وعلم الشيء

 العلم والبحث العلمي :الفصل األول
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نشاط يهدف إلى زيادة قدرة اإلنسان على السيطرة على : " ويعرف العلم بأنه
  فاإلنسان منذ أن وجد في بيئة يكثر فيها الغموض، وتكثر فيها" الطبيعة 

  التساؤالت بدأ في البحث عن تفسير لما يحيط به من ظواهر وغموض،
لك قـدم  ونتج عن ذلك أن توصل إلى كثير من المعارف والحقائق مؤكداً بذ 

العالقة بين العلم والبحث، ومما يؤكد بأن ظهور البحث العلمي كان مربوطاً 
بدورة اإلنسان الطبيعية في البحث عن حياة أفضل، وعما يمكنه من محاوالت 

مما أدى إلى ظهور مفاهيم عديدة للبحـث  . التغيير المستمرة في نمط حياته
مجموعة منظمة من "  :اهللا فالبحث العلمي كما ذكر إدريس أحمد عبد. العلمي

وافتراضات علمية عن طبيعـة   الخطوات التي تعمل على اإلجابة عن أسئلة
والتعرف عليها وضبطها والتحكم  الظواهر المحيطة باإلنسان بهدف تفسيرها،

  ). 8ص 2000 -أحمد عبد اهللا"  (فيها لالستفادة القصوى منها 
عملية الوصول إلى حلول " : ويرى كوهين ولويس مانيوين أن البحث العلمي

للمشكالت يمكن أن يعتمد عليها وذلك من خالل تجميـع البيانـات بطريقـة    
كوهين لويس ومانيون " (مخططة ومنظمة، ثم تحليل تلك البيانات وتفسيرها 

البحـث  : " وعرفة فاخر عاقل قـائالً ) 46ص 1990لورانس ترجمة كوثر 
ت االفتراضية عن العالقات العلمي هو البحث النظامي والخبري في المقوال

وعرفه ) 38ص 1982عاقل " (المتصورة بين الحوادث الطبيعية أو النفسية 
بأنه إتباع المنهج الموضوعي المخطط للتحقق من االفتراضات : " السر أحمد

والتساؤالت عن العالقات بين الظواهر الطبيعية أو االجتماعية أو النفسـية؛  
  ). 80ص 1993ن السر سليما" ( بهدف التنمية 
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وسيلة اإلنسان إليجاد الحقائق : " وفي مفهوم أحمد عبد الرحمن العاقب يعني
العلمية عن ذاته أو عن بيئته أو عن مجتمعه أو عن الكون العـريض فـي   

  ). 6ص 1992العاقب " (سالف الزمن أو حاضره أو مستقبله 
  : نستخلص مما سبق من مفاهيم البحث العلمي

  ي إجراء عملي منظم ومنضبط وموضوعي إليجاد حلولأن البحث العلم
لمشكالت، أو تجميع بيانات عن مقترحات أو اقتراحات، أو مقوالت؛ للتأكد  

وبيئة البحث العلمي هي الظـواهر الطبيعيـة، واالجتماعيـة،     .من صحتها
  . والنفسية؛ بهدف التنمية والتطوير، وهو عمل إنساني خالص

  

  حث العلميخصائص العلم وعالقته بالب
  

  :العلم نشاط غرضي منظم -1
العلم نشاط يقوم به اإلنسان بهدف تحقيق أغراض معينـة، فهـو ال يحـدث    
بالصدفة، بل بخطـوات وترتيبـات منظمـة متتابعـة؛ وصـوالً للحقـائق       

والعلم يسعى إلى مالحظة الظواهر واألحداث، وإلى تفسـيرها  . والمعلومات
عها وتأثيرها فيما حولها وتأثير ما حولهـا  وفهم ماهيتها والتنبؤ بها، وسر تنو

فيها مما يؤدي إلى التحكم فيها، واالستفادة منها ومما يؤكد أن هذه العمليـات  
ال تتم بطريقة عشوائية إنما بإتباع خطوات متتابعة متناسقة ضمن ترتيبـات  

  . زمنية محددة
  : عالقة هذه الخاصية بالبحث العلمي

 وأهدافه أولى المعايير لنجاح البحث  التفكير الدقيق في غرض البحث -

  ) 5م ص2000األغا (
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جمع المعلومات الكافية عن موضوع البحث يسـبق وضـع الخطـة     -
وتحديد أدوات القياس؛ كي تكون األدوات في خدمة البحـث ولـيس   

 .العكس

  :للعلم حدود تتسع -2
  ودرغم أن للعلم أثراً واضحاً في جميع جوانب الحياة إال أنه محدود بحد
  .زمانية ومكانية فما كان معلوماً في زمن ما أقل مما هو معلوم اليوم

غد؛ فهو يتسـع ويـزداد    دوما هو معلوم اليوم أقل مما سيعلمه اإلنسان بع 
. بمرور الزمن، وبتطور األساليب والطرائق وأدوات االتصـال والتواصـل  

األنشطة العلميـة  وهذا االتساع في حدود العلم زمانياً ومكانياً رهن بالجهود و
  . التي تبذل في مجال هذا العلم

مـن تنـاول    نويحذر األستاذ الدكتور إحسان األغـا البـاحثين األكـاديميي   
مرة أخرى مبررين عملهـم   لدراستهاموضوعات تم بحثها في أماكن أخرى 

هذا بأنهم يدرسونها في بيئتهم ووطنهم ورغم عدم االعتراض على ذلـك إال  
ر حداثة وجدة هي األصالة األكثر واألنفع وفي كٍل أن طرق موضوعات أكث

  ). 9م ص2000األغا . ( خير
  :العلم واسع المجال -3

العلم ال يقتصر على مجال محدود فدائرته تتسع لتشمل جميع العلوم سـواء  
الطبيعية، أو اإلنسانية، أو النظرية، أو التطبيقية، لذا فال يوجـد مـا يسـمى    

ز الموضوع أو الظاهرة هو المنهج إلـى مـواد   بدراسات أدبية، ألن ما يمي
علمية، أو مواد أدبية؛ ألن ما يميز الموضوع أو الظاهرة هو المنهج الـذي  

...) االجتماع-االقتصاد -التاريخ-اللغات(يستخدم في دراستها فالمواد األدبية
إذا استخدمت المنهج العلمي فإنها تدخل تحت إطار العلم الذي يستخدم المنهج 
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 عبيـدات (المختلف  و ويهدف إلى الكشف عن العالقات بين الظاهر. يالعلم
ساني فكل إنسان إذاً عالم بقدر، وكل مجال إن)  23ص 1998ان وآخرون دوق

s-öq"ميدان علم وحقاً قوله تعالى sùur Èe@à2 ìÏå AO ù=Ïæ ÒOäÎ=tæ " )وقوله  )76:يوسف

tBur O$!"تعالى  çFè Ï?ré& z̀ ÏiB ÉO ù=Ïèø9$# ûwÎ) WxäÎ=s% ) "85: اإلسراء (   

ولهذا فإن مفهوم العلم مفهوم واسع تنطوي تحت لوائه فروع كثيرة وعلـوم  
@"فرعية  è%ur Éb>§ë í ÎT÷ä Îó $ VJ ù=Ïã"  )114:طه(  

  : الدقة والموضوعية -4
العلم يتسم بالدقة والموضوعية فهو من ناحية يعتمد على االستقصاء والتقصي 

راسـتها جـزءاً دون تمحـيص وال يخفـي     فال يترك من الظاهرة المراد د
فهو ال يحرف وال يرفض وال يزور مع مـاال  ، معلومات أو حقائق أياً كانت

وإعـادة  ، والتجريب، والتدوين، ويعتمد على التسجيل، يتفق مع وجهة نظره
المالحظة وتكرار التجريب والقياس التزاماً بالدقة والتحقيق األكيد الذي يسهل 

لذا تعد الدقة ضماناً للباحث في الوصـول  ، ات الصحيحةالوصول إلى التعليم
لم بنفسه وباآلخرين اوتعد الموضوعية مصدر ثقة للع، إلى النتائج والتأكد منها

  .الذين ساهموا في التوصل لهذه الحقائق والمعلومات
  :العلم منشط إنساني وبناء تراكمي -5

شاركت في بناء  العلم منشط إنساني بمعنى أن كل األمم أصحاب الحضارات
فال يقتصر على أمة معينة ... هصرح العلم، وتوسيع دائرته، وتطوير جوانب

أو مجتمع معين، بل ينقل الناس معارف غيرهم وإنجازاتهم عبر الحضارات 
من خبرات بعضهم فيتأثرون ويؤثرون وبهذا فإن  ناألزمان، ويستفيدو وعبر

وهـذه الخاصـية   . جمعاتهمالعلم يتأثر ويؤثر في الناس في مختلف أماكن ت
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للباحثين بأال يبدأ الباحث من الصغر، بل يجب االستفادة مـن علـوم    توحي
وجهود اآلخرين السابقين إثراء لبحوثهم، وإحـداثا لمعلومـاتهم، وتسـخيراً    
إلمكاناتهم ونتائجهم في بناء علمي جديد، أو حل مشكلة مشابهة أو سد ثغـرة  

  واألدوات ومناهج البحث؛ لتخدم مجاالت لمعرفة أو تطوير األساليب في جسم
جديدة، أو بيئات مغايرة ولهذا ذكر العلماء األغراض الثمانيـة التـي سـبق    

معدم، أو جمع مفترق، أو تكميل نـاقص، أو تفصـيل مجمـل، أو    : "ذكرها
  " تهذيب مطول، أو ترتيب مخلط، أو تعين مبهم، أو تبين خطأ 

  : العلم محتوى ومنهاج -6
من -جسم المعرفة -المادة العلمية المنتقاة المتراكمة: " حتوى يتضمنالعلم كم

مصادره . الحقائق والمفاهيم، والمبادئ، والقوانين وهو جسم حي متنام متطور
متنوعة متجددة، وقد تكون أفكاراً تحتاج إلى تأكيـد، أو قروضـاً تتطلـب    

اسبة تبلغه إلـى  التحقيق منها، أو خياالً يلزم تجسيده، ويتطلب ذلك أساليب من
والفكرة كالبذرة قد تكون سـليمة، أو  . كماله أو تأكيده، أو التأكد من صحته

غير سليمة، وهي إن لم تغرس في تربة سليمة اهتـزت وربـت ثـم ذوت    
وإن غرست في تربة سليمة وتحقـق لهـا    -في األصل ومتنأو لم  -وماتت

ي هـذا  ويـوح ) 12م ص2000األغا (أسباب الرعاية نمت وكبرت وأثمرت
أن مجرد تكديس المعلومات ليس بحثاً، والوصـوف دون التحليـل   : للباحثين

ـ وأن تحديد أسلوب الحصـول ع ! ليس بحثاً ى المعلومـات ونوعهـا مـن    ل
ضروريات البحث وكي يضمن الباحث ذلك ال بد من تحديد مشكلة البحـث  

ن كيفية تحديداً دقيقاً ووضع التساؤالت المحددة التي تعزز تحديد المشكلة وتبي
وكم أن تحديد أهداف البحث من الضروريات التي تفيد في . اوضع الحلول له

تحديد المشكلة وترسم مسار البحث ويلزم الباحث اإللمام واأللفـة بأسـاليب   
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اإلحصائية ومعالجة النتائج إضافة إلـى اإللمـام    البحث وأدواته، واألساليب
  .وكيفية االستفادة منهاوالثانوية،  بمصادر المعرفة، والمراجع األولية

  :للعلم أدواته وأساليبه -7
  على ال يكتفي العلم بمجرد المالحظة العابرة، أو الوصف النوعي بل يركز

  القياس القياس والحصول على بيانات كمية من خالل استخدامه أدوات
ك تطورت أدوات القياس، لتصبح أكثر دقة فالعلم يرتقي لالمتعددة ومن أجل ذ

ومـن أبـرز أدوات    ).13م ص2000األغا (األدوات وازدياد دقتها بارتقاء
بطاقـات  -بأنواعهـا  االختبـارات " القياس المستخدمة في المجال التربوي 

تسـتخدم فـي    االستبانات، أما أبرز األساليب أو المناهج التـي  -المالحظة
ا مم" التجريبي ، والمنهجيالمنهج التاريخي، والمنهج الوصف" المجال التربوي 

المناسب لطبيعة  يوجب على الباحثين ضرورة مراعاة اختيار أسلوب البحث
المناسبة حيث إن لكل  المشكلة المراد دراستها، وضرورة اختيار أداة البحث
  .المراد دراستها بحث األداة المناسبة أو األكثر مناسبة لطبيعة المشكلة

  :للعلم جانب عقلي وجانب حسي -8
ت الذهنية التي تقوم علـى المالحظـة والتجريـب    العلم سلسلة من التصورا

فالحقائق العلمية، والمفـاهيم، والتعميمـات تـدرك مـن خـالل الحـواس       
والحواس وحدها غير قادرة الستنباط ما وراء الحس فبالعقل يمكـن  .والعقل

رأيت أني ال أصل : " الوصول لذلك وهذا ما أكده الحسن بن الهيثم في قوله
يكون عنصرها األمور الحسية، وصـورتها األمـور    إلى الحق إال من آراء

وبهذا فإن تساؤالت الباحث التي يصوغها في بحثـه ال تـأتي مـن    " العقلية 
وإنما تقوم من خالل اإلحسـاس بالمشـكلة القـائم علـى اإلطـالع      . فراغ

والملحوظات التي تصقل هذه التساؤالت، وتساعد علـى إيجـاد    والمشاهدات
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ج إلى معلومات أو إجراء التجارب أو التحقق منهـا  مما يحتا اإلجابات لها،
والبحث إذا ما أثار تساؤالت جديدة فحتماً سـيكون  . باستخدام أساليب رصينة

  . عملية مستمرة وذلك سر النجاح
  : البحث التربوي

  التربية عمليات:" إذا ما تطرقنا إلى قولنا البحث التربوي يتبادر إلى الذهن 
، وكيفهـا ، ومن يقومون بها، ومن يخضعون لها، أهدافهاطبيعتها و، والتعليم
وما يكون ، وما يحيط بها من ظروف و مالبسات، واتجاهها، ونوعها، وكمها

وما تخضع له من تسلسل وتتابع وما تستخدمه من ، فيها من وسائل وإمكانات
مـا   و، وما يتسرب منها من خسائر، وما ينتج عنها من مخرجات، مدخالت

  " سب و ما تيسر فيه من طرائق سليمة وغير سليمةينتج من مكا
  )18م ص1979، القوصى( 

وللمؤسسـات  ، بأنه الفحص المنظم للفكر مـن جهـة  :" وعرفته ملكة أبيض
م 1987 -ملكة، أبيض"( والعمليات التي تستند إلى هذا الفكر من جهة أخرى

التربوي المفاهيم واآلراء والمواقف حـول بعـض    بحثويقصد بال) 12ص
ويقصـد  ، ...وتعليم الكبار، عناصر التي تعالجها التربية مثل العقاب البدنيال

، بالنظريات والفرضيات حول عناصر العمـل التربـوي كـالنمو والـتعلم    
والمؤسسات التربوية يعنى بها المدرسة بأشكالها وتدرجها مروراً بالمجتمعات 

بويـة مـؤثراً   كل ما يدخل في نطاق العملية التر، واألسرة ووسائل اإلعالم
  . ومتأثراً

وعرفه محمود أبو يزيد أنه جهد علمي يهدف إلى اكتشاف حقائق تربوية أو 
  التأكد من صحة حقائق قديمة ثم تحليل العالقات المتبادلة بين هذه الحقائق
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واكتشاف التفسيرات السببية لها والتوصل إلى أدوات جديدة للبحث وتنميـة  
 )51م ص1986، أبو يزيد إبراهيم (دة كفاءتها العملية التربوية من أجل زيا

محاولة دقيقة ومنظمة قائدة للتوصل " وعرفه فان دالين بأن البحث التربوي 
  " إلى حلول لمختلف المشكالت التربوية التي تواجهها اإلنسانية

  .)23ص،  1969فان دالين ( 
، مكل نشاط علمي عملـي مـنظ   :"مما سبق يتبين لنا أن البحث التربوي هو

تطوير وتنميـة   بهدف، يدور في محور العملية التعليمية التربوية، ومنضبط
من مجاالت البحوث التربوية العلـوم االجتماعيـة وعالقتهـا    و. " اإلنسانية

م النفسية والظواهر المحيطة بها وأن البحث التربوي ووالعل ،بالوسط المحيط
  .واكبة العصرتربوية وفتح آفاق للتربية لم يعمل على إيجاد نظريات

  :نشأة البحث التربوي وتطوره
هم وأفكارهم فيمـا  ئاجتهد علماء التربية والفالسفة في العمل على تطوير آرا

ونقل اإلنسانية إلى واقع أفضـل فكـان هنـاك    ، التربية وتنشئة األمم صيخ
ولكن البحث التربوي لم ، وابن خلدون، وجان جاك رسو، وأفالطون، سقراط

  ود الخمسة األخيرة من القرن العشرين وذكرت ملكة أبيضيظهر إال في العق
إن البحث التربوي : " يقول) Tyle(أن تايل ) 12م ص1987ملكة، أبيض( 

وفيليـب  ) w. James(ة على يد علماء النفس أمثال وليم جيمستنشأ في بداي
 :الذين عملوا في مجـاالت عـدة منهـا    ،وثور ندايك ،هوألفرد بين ،فيرتون

والتعلم، ومن الفالسفة كان هنالك جون ديوي الذي وضع األسس االختبارات 
النظرية لمدرسة حرفية ملحقة بجامعة شيكاغو، وشكلت كتاباته أساساً فكرياً 
لنمط من التربية يتجاوز حدود التعلم الصفي؛ ليشمل نطاق أشكال التعامل بين 

ة اليـوم  وقد خالف فالسـف . المتعلمين والمدرسة، والبيت، والمجتمع المحلي
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نمطه حيث أصبح فالسفة اليوم يدرسون األهداف التربويـة،   جون ديوي في
ومنهج البحث التربوي، ويسهمون في إيضـاحات للمصـطلحات واألفكـار    

ورغـم أن  . التربوية مما زاد من دور البحث التربوي وأسهم فـي تطـوره  
  وتاريخ حكراً على ميادين الفلسفة التربوية وعلم النفس، البحث التربوي كان

واألسـرة   يالتربية التي تناقش وتبحث في العالقة بين التربية والنظام السياس
ثم تدرج البحث التربـوي حتـى أصـبح يضـم      ،واألفراد ووسائل اإلعالم

وإذا كان البحث التربوي حديثاً . األكاديمية أشخاصاً من معظم االختصاصات
جداً في عالمنا العربـي نظـراً   أنه حديث  نسبياً في العالم المتقدم فهذا يعني

بمجموعة الطالب الذين أتموا دراسـاتهم   لتأخر ظهوره، والذي كان مرتبطاً
التربية سارعت في إنشـاء الدراسـات    العليا في العالم المتقدم، ثم أن كليات

 -كريم الدين( عبد اهللا كريم الدين  العليا وقادت البحث التربوي كما أكد هذا
التربوي فـي الـوطن العربـي الواقـع      ه البحثفي دراست) 26ص 1987

البحث التربوي في السنوات العشـر   كان هناك نمواً في تيار: " والمشكالت
العربي، ويظهر ذلك في تضاعف عدد  األخيرة في القرن العشرين في العالم

بالدراسات العليا، واألبحاث فـي كليـات    مراكز البحث التربوي، واالهتمام
والدوريات التربوية المتخصصة وأكـد أيضـاً    د الباحثينالتربية وزيادة عد

تضاعف االهتمام بالمعلومات وضـرورتها   : "حسن محمد عبد الشافي فقال
القرن العشرين وأصـبحت مـن متطلبـات     خالل العقود الثالثة األخيرة من
واالستراتيجيات واتخاذ القـرارات، ورسـم    البحث العلمي ووضع السياسات

الحياة، ولعل عبارات عصر المعلومات،  ي مختلف مجاالتالخطط وتنفيذها ف
وانفجار المعلومات ما يؤكد ذلك وخير دليل عليه، وعلـى تطـور البحـث    

  ). 3ص 1993عبد الشافي "(التربوي الذي يحتاج للمعلومات التربوية
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وفي مقال إسماعيل الحاج موسى حول الدراسـات المسـتقبلية أوضـح أن    
كتبون مطوالً كما أن مؤسسات البحث والدراسة تهتم المفكرين والصحفيين ي

كثيراً هذه األيام بالقرن الواحد والعشرين من كثرة الكالم وتعاظم االهتمـام  
بهذا األمر أصبح يخيل إلينا وكأننا مع القرن الواحد والعشرين سـننقل إلـى   
كوكب آخر وهذا يؤكد تطور اتجاه البحوث التربوية التي هي ليست بمعـزل  

  ). 4م ص1996الحاج موسى (هذا الوضع عن 
  : البحث العلمي في مجال التربية

  : البحث العلمي ينقسم إلى
  . البحث في العلوم الطبيعية من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات •
  . البحث في العلوم االجتماعية كالتربية وعلم النفس •
صـعب   فالبحث في هذه العلوم فرع من فروع البحث العلمي العـام وقـد   •

وهنـاك  ). 27ص 1986عثمان (بعض العلماء البحث في العلوم االجتماعية 
من يرى أن العلوم االجتماعية لن تصبح علمية أبداً وذلك بحجة تعقد المـادة  

وتستخدم عبارة البحث . الدراسية وعدم تكرار مادة الدراسة ثم كثرة متغيراتها
علم السلوك في المواقـف   ي لتشير إلى النشاط الذي يوجه نحو تنميةتربوال

التعليمية كما يهدف نهائياً إلى توفير المعرفة التي تسمح بتحقيـق األهـداف   
  ) 15ص 1999حمد . (بأكثر الطرائق واألساليب فاعلية وكفاية

ويرى هوسين أن تاريخ البحـث  . أما تاريخ البحث التربوي فهو حديث نسبياً
لى علم النفس المطبق علـى  التربوي كان في مطلع هذا القرن وكان أقرب إ

البحث التربوي في تنمية االنسان، وعلى دراسة عمليـة الـتعلم والفـروق    
ونجد فان دالين يؤكد هذا الـرأي  ) 48ص 1989تورستين -هوسين(الفردية
 أواخر القرن التاسع عشر بدأت بعض شرارات االهتمـام بحـل   في :"بقوله
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عقول أصـحاب حركـة    المشكالت التربوية عن طريق البحث العلمي تثير
  م 1879معمل لعلم النفس في ليبرج  لالبحث عندما أسس وليم نوبت أو

  ). 19ص 1969فان دالين (
وقد تطور البحث العلمي في مجال التربية بعد ذلك مستقالً بذاته حتـى تـم   
إنشاء هيئات البحث في التربية، وإنشاء المراكز المتخصصة فـي البحـوث   

ألحادية، ثم ظهور مكتبات التوثيـق التربـوي وإنشـاء    التربوية الجماعية وا
الدوريات والمنظمات التي تهتم بالقضايا التربوية ثـم توسـعت مجـاال ت    
البحوث التربوية وشملت تطوير العملية التعليمية بكاملها وفق منهج علمـي  

البحث في عملية التعليم وطبيعة : ومن مجاالت البحوث التربوية. متخصص
ولوجية نموهم وتطوير المنـاهج، وتحسـين اإلدارة التربويـة    األطفال وسيك

  . والتقويم، وفلسفة التربية وتاريخها والتربية المقارنة
ا أن نؤكد أن البحث العلمي التربوي زادت أهميته مع ازدياد نولهذا كله يمكن

وذلك بالطبع يمس حياة اإلنسان  ينشاط عصر المعلومات والتطور التكنولوج
تعدل أو تثبت في سلوكه وفق ما تطرحه من برامج في متناول مباشرة حيث 

  . يده في أي زمان ومكان
  : فوائد ووظائف البحوث التربوية

ال شك أن العمل في البحوث العلمية التربوية يساعد على تكوين ما يسـمى  
  . بالعقلية العلمية، أو االتجاهات نحو األسلوب العلمي في الحياة

الرتياح النفسي؛ ألنه يعالج قضية اجتماعية، أما علـى  فالباحث نفسه يشعر با
المستوى العام فإن فائدتها تتمثل في أنها ضرورة أساسية البد منها لعمليـات  

  التخطيط التربوي آلجال قريبة وبعيدة، وهي التي ترسم سياسات
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واستراتيجيات الدول في كل أوجه تنميتها؛ ألنها تعنى بالفرد والتنمية البشرية 
عـن   لأما وظائف البحوث التربوية فهي ال تنفص. لتي هي أساس كل تقدما

   -:ويمكننا القولامة ع فوائد البحوث التربوية بصفة
  أن البحوث التربوية تعمل على تكوين مخزون من المعلومات حول العمل •

التربوي الذي يفيد في رسم السياسات واتخاذ القرارات، في تقويم اإلجراءات 
والمواد التعليمية واإلشارة إلى تكلفتها وزمن إجرائهـا، ومعرفـة   والبرامج 

  . نتائجها
  درس؟ندرس؟ كيف نماذا  :تعمل على إيجاد إجابات محدودة مثل •
كيف تؤدي النشاطات المدرسية بكفاية وفاعلية؛ لضمان مردود  تدرس؟ موِل 

  ... جيد من المخرجات التعليمية
للتجديد التربوي؛ ألن األساليب التقليدية فـي  توافر الحافز والتوجيه المثمر  •

  . التربية ال تعنى بحاجات العصر ومتطلباته فالتربية ذاتها علم متجدد
تساعد البحوث التربوية في تنشيط األساليب التقليدية وكشـف قصـورها    •

  .واإلتيان بالبدائل الجيدة بعد التقويم
حة واكتماالً وشمولية من تعمل على تطوير نظرية أو فلسفة تربوية أكثر ص •

النظريات القائمة حالياً التي لم تعد تعنى بحاجيات اإلنسان اليـوم المتطـورة   
وفكره الجاد وهذا ما أكده الدكتور محمد الحسن أبو شنب رئيس قسم المناهج 

السبيل الرئيس لتطوير التربية في أهـدافها وبنائهـا   : " في جامعة الخرطوم
وفي إعداد معلميها، وتدريبهم وتنظيم نشاطها عامة  ومناهجها بمعناه الشامل،

  " ما في هذا البحث التربوي من تنوع من األنماط والمستويات والمنهجيات 
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وهذا يوحي إلى القائمين على وزارات التربيـة  ) 3ص-1996-أبو شنب( 
يـة  دت الماآوالتعليم والبحث العلمي ضرورة التشجيع للبحث التربوي بالمكاف

 لقادرة إضافة إلى إيجاد الكوادر البشرية ا. لمبدأ الثواب لمضاعفة الجهد تحقيقاً
  . على متابعة البحوث التربوية واإلشراف عليها
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  لثانيالفصل ا
  

  خطوات البحث يف العلوم السلوكية 
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ــل      ــددة تكفــ ــوات حمــ ــي خطــ ــد البحــــث العلمــ يعتمــ
ريــب املوضــوعية  وعــدم التحيــز وتعتمــد علــى التج   

  واملالحظة بنوعيها املباشر وغري املباشر 
ــوال الثقــات؛ وإمنــا تطرحهــ     ال  اعلــى املســلمات وأق

  .للتعليل والربهنة العلمية
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يتوقـــع منـــك بعـــد قـــراءة هـــذا الفصـــل  : عزيـــزي القـــارئ
  :  خطوات البحث يف العلوم السلوكية:التعرف إىل

  .شكلة البحثم -
 . فروض البحث -

 . مسلمات البحث -

 .البحث أهداف -

 . أمهية البحث -

 . حدود البحث -

 . عينة البحث -

 . مصطلحات البحث -

 .عنوان البحث -
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  أساسيات البحث في العلوم السلوكية

  

وعـدم  ، للبحث العلمي في العلوم السلوكية خطوات محددة تكفل الموضوعية
والمالحظة المباشرة وغير المباشرة ال علـى  ، وتعتمد على التجريب، التحيز

وإنما تطرحها للتعليل والبرهنة العلمية وقـد  ، أو أقوال ثقات، طلقةمسلمات م
مراحل النشاط المتضمنة في التفكير التأملي بالمراحـل  ) جون ديوي ( حدد 

  :الخمس التالية
 . عندما يواجه اإلنسان عقبة أو صعوبة تحيره: الشعور بالمشكلة -1
 .وجمع المعلومات المتصلة بها، حصر وتحديد المشكلة -2

واقتراح الحلول المناسبة القائمة علـى تخمينـات   ، الفروضفرض  -3
 .ذكية؛ الستكناه الحلول الممكنة لحل المشكلة

 .واستنباط نتائج الحلول المقترحة، اختبار صحة هذه الفروض  -4

اختيار الحل المناسب بمعنى اختبار الفروض علمياً والبحث عن أدلة  -5
سعيد و ( ة للمشكلةوبذلك نحصل على إجابة صادق، اإلثبات أو النفي

 )29ص -1996-العمار

، وهذه الخطوات انبثقت أساساً من خطوات البحث العلمي الذي تطور تدريجياً
ثـر  أ اواستفاد كذلك من التطور العلمي في العصور الحديثة حتى أصـبح ذ 

 واضح في تقدم العلوم الطبيعية واإلنسانية وقد مر المنهج العلمي بعدد مـن 
ها إلى الوقت الذي أرسى فيه علماء المسـلمين قواعـده   المراحل ترجع بدايت

... وابن سـينا ، والحسن بن الهيثم، وجابر بن حيان، فكان ألبي بكر الرازي
وإرساء قواعد ، وغيرهم فضل كبير في تحديد المنهج االستقرائي تحديداً دقيقاً

 خطوات البحث في العلوم السلوكیة :الثانيالفصل 
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نقالً عـن   17العساف ص. ( البحث العلمي القائم على المالحظة والتجريب
ثم تابع علمـاء  ) 69ص 1982ن عبد الباسط أصول البحث االجتماعي حس

  قواعد المنهج التجريبي في كتابة ) م1620(الغرب المسيرة فصاغ بيكون 
الـذي حـاول أن يكتشـف    ) 1637( ثم تاله ديكارت) األورغانون الجديد( 

 تـى وأ، المنهج المؤدي إلى حسن السير بالعقل والبحث عن الحقيقة بـالعلوم 
تجديد المنهج بكل وضـوح  بفعنوا ) 1662) ( بور رويال( صحاب منطق أ

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة فـي  : "حتى انتهى إلى المنهج التالي
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته 

  ) 4ص -1977، بدري"( حتى تصل إلى نتيجة معلومة
والتي أورد فيه " كيف نفكر" لف جون ديوي كتابهألتطور حتى واستمر هذا ا

فـان  ( وأورد فان دالـين  . الخطوات األساسية للبحث العلمي السابقة الذكر
مثاالً يوضح كيف يستطيع اإلنسان أن يطبق خطوات  )38ص -1979-دالين

المنهج العلمي في بحثه عن حل لمشكلته أو إجابة لتساؤله من أجل تسـهيل  
عاد رجل مـن إجازتـه فاكتشـف أن    : " يفية تطبيق هذه الخطواتتصور ك

   .حديقته قد خربت
أخذ يفحص الحديقة فوجد السور مكسوراً، والزهور قد ]. اإلحساس بالمشكلة[ 

وقائع ملموسة ومشاهدة تساعد على [سقطت على األرض، والقوائم قد اقتلعت
  الوقائع خطر بفكرهوبينما هو يبحث عن تفسير لهذه ] حصر، وتحديد المشكلة

هذا ] فرض أول[ أن أطفال الجيران ربما يكونون قد خربوا الحديقة عامدين 
الفرض يتجاوز المعلومات المتوافرة فهو لم ير األطفال وهم يقومون بهـذا  

كذلك يخطـر  . العمل ولكن هذا الفرض يقدم أحد التفسيرات المحتملة للوقائع
قد ] انٍثفرض [عنيفة وبهذا يكون لديه  بفكره أن حديقته ربما دمرتها عاصفة
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يحـاول  . يفسر الوقائع وعلى ذلك يؤجل إصدار الحكم حتى يصل إلى األدلة
فإذا كان األطفال هم الـذين خربـوا   . الرجل أن يستنبط نتائج الفرض األول

الحديقة تحتم أن يكونوا في بيوتهم وقت أن كان هو في اإلجازة، والختبـار  
ويتبين أنهـم كـانوا بعيـداً فـي أحـد       ؟كان األطفالهذا الفرض يسأل أين 

المعسكرات خالل إجازته فيجب إذاً أن يسقط الفرض األول؛ ألنه ال يتفق مع 
إذا كانت الحديقة : والمالحظة ثم يأخذ في استنباط نتائج الفرض الثاني عالوقائ

قد خربتها عاصفة عنيفة فال بد وأنها قد خربت حدائق مجاورة ويختبر هـذا  
قد خربت، وبمراجعـة   الفرض بمالحظة بعض الحدائق األخرى ويتبين أنها

ويخبـره  . الصحف يجد تقريراً خربت بعض الحدائق في الحي الذي يقيم فيه
أحد الجيران أنه شاهد البرد والريح يقتلع نباتات الحديقة وينتهي الرجل إلـى  

  .أن الفرض الثاني هو التفسير المقبول للوقائع
  " 1"تطبيق 

ة، مما أدى إلى توقفك           أبينما كنت تقرأ في غرفتك انقطع التيار الكهربائي فج                 
جرب كيف يمكنك إتباع خطوات          .  عن القراءة، ووقوعك في ظالم دامس                  

  .البحث العلمي للتفسير المقبول لهذه الواقعة
...........................................................................  

..........................................................................   
وتوضح خطوات عملية التفكير التأملي هذه كيف يعمل االستقراء واالستنباط 

فاالستقراء يمهد لتكوين الفـروض  . كسالحين للعلم، ليصل بهما إلى الحقيقة
لكي يستبعد الفـروض  واالستنباط يكشف النتائج المنطقية التي تترتب عليها 

التي ال تتفق مع الحقائق، ثم يعود االستقراء ثانية؛ ليسهم في تحقيق الفروض 
  الباقية وهكذا ينتقل البحث باستمرار بين جمع الحقائق ومحاولة إصدار 
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إال أن هـذه الخطـوات ال تسـير    ... لتفسير هذه الحقائق) فروض(تعليمات

ست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة وفي باستمرار بنفس التتابع كما أنها لي
  : ضوء ذلك يمكن تحديد الخطوات التالية في معالجة البحوث التربوية

  . مشكلة البحث -1
 . فروض البحث -2
 . البحث مسلمات -3

 . أهداف البحث -4
 . أهمية البحث -5

 . حدود البحث -6

 . البحث عينة -7
 .مصطلحات البحث -8

  

  مشكلة البحث - 1
ي مدلولها أن هناك عقبة تحـول بـين   كلمة مشكلة في اللغة العربية تعني ف

ولكن مشـكلة فـي   . اإلنسان وبين أدائه لعمله مما يتطلب معالجة إصالحية
البحث العلمي تعني مفهوماً أوسع وأشمل وهناك مفهومان شـائعان لكلمـة   

  ): مشكلة(
  :المفهوم األول

مشكلة فال" م االرتياح ذبأنها أمر مثير للقلق أو الشكوى أو : " واألكثر شيوعاً 
بهذا المعنى تشير إلى ظواهر أو وقائع غير مريحة، وعلى الرغم ممـا قـد   

  تثيره هذه الظواهر من عدم االرتياح إال أن ثمة افتراضاً ضمنياً بوجود 
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معرفة لدينا عنها أو عن سبب عدم االرتياح ولهذا فإن عرض المشكلة بهـذه  

  معرفة لوصول إلىالصورة ال يتطلب بالضرورة إجراء بحث نتقصى فيه ا
   ".جديدة 

   :نياأما المفهوم الث
فإنه يعتمد في ) مشكلة البحث ( لمشكلة وبالمعنى الذي يعبر عنه مصطلح فا

جوهره على االفتقار إلى المعرفة أو حالة عدم اليقين فيما يتعلق بظـاهرة أو  
أمر من األمور وتنشأ الحاجة إلى البحث للوصول إلى المعرفة أو حالة مـن  

فالمشكلة سؤال أو موقف يواجه الفرد . قين بالنسبة لما تتساءل عنه المشكلةالي
ولذا . جاهزة للحل ويتطلب إجابة أو تفسير أو معلومات وال يوجد له استجابة

وهذا يؤكد حقيقـة  . البحث والتقصي عن المعرفة المطلوبة فالمشكلة تتطلب
تكـرار لجهـود    الهدف من البحث العلمي، بأنه ليس مجرد هامة جداً حول

أن ألطراف موضوع متناثر بين طيات الكتب وإنما يجـب   أو تجميع ،سابقة
فيه إضافة للمعرفة أو حالً لمشـكلة   أساساً إلى ما نتيجة كل جهد بحثي يتجه

العلمي انعكاس مباشر ومردود واضح على تقـدم   وبهذا يكون لنتائج البحث
مع بيئته وهذا التفاعل يعتمد  من تفاعل االنسان وبهذا تنشأ المشكلة. المجتمع

نفسه، وعوامل تتعلق بالبيئة أيضاً ولـذا تبـدو    على عوامل تتعلق باإلنسان
في بيئته والخبرات التي يمر بها في حياتـه   النشاطات التي يمارسها اإلنسان

  . بالمشكالت التي تستحق الدراسة مة لتزويدههاليومية مصادر م
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  :مصادر اإلحساس بالمشكلة

  
في إدراك بعض الجوانب التي  -كما يتفاوت عامة الناس  -يتفاوت الباحثون

فمنهم من تمر الظاهرة فال تسـترعي  . تمثل ظاهرة تستحق الدراسة والنظر
بل أمراً ضرورياً ال ينتظم العقد بـدونها،  . انتباهه، ويراها شيئاً عادياً مألوفاً

المشكالت وتكـون لديـه   ومنهم من تكون لديه حساسية خاصة ينتبه بها إلى 
ناقدة في الوقوف عليها، وتقدير حاجاتها إلى الدراسة، فكيـف تتكـون هـذه    قدرة 

  . الحاسة؟
  :االستعداد الشخصي -أ

الباحثون ليسوا سواء في هذا الجانب، وفي القدرة على التمييز بين المواقـف  
 فتظـل المواهـب   -كما أسلفنا-.واإلحساس بالظواهر التي تحتاج إلى دراسة

. الفردية واالستعدادات الشخصية فيصالً تميز فرداً عن فرد وباحثاً عن باحث
فرفاهة اإلدراك، والتيقظ الواعي تجعل للمرء حساسية خاصة يدرك بها المهم 
فاألهم من األمور بل يجعل لكل درجات وأولويات في درج مـنظم يجعـل   

  . انة مناسبةاألمور مواضعها ويزنها بميزانها الدقيق فتحتل كل منها مك
ويتأتى ذلك بالبصيرة الواعية التي تستبطن األمور، والعقلية الناقدة التـي ال  

  تقبل بالتسليم والقبول لكل ما يمر بها دون أن تعرضه على النقد والتدبر

وبعد الشك المنطلق من هذا اإلحساس نقطة البداية في تقدير المشكلة . والنظر
آلراء السابقة على البصيرة الناقدة التي ومقدار حاجتها إلى البحث، وعرض ا

  . تكشف عن الحاجة إلى مزيد من الدراسة واالستقصاء للظواهر القائمة
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  : التخصص -ب
ال شك أن تخصص المرء في مجال من المجاالت يجعله أكثر إلماماً بجوانب 
هذا التخصص والقضايا التي تحتاج فيه إلى دراسـة أو إعـادة دراسـة، أو    

لى استيعاب، أو تكملة، أو توضيح، وأهل كل تخصص أقـدر مـن   تحتاج إ
 :غيرهم على معرفة ما درس أو لم يدرس في مجال تخصصهم كما في قولنا

فكلما كان الباحـث  " هو أعرف بشمس أرضه" أو " أهل مكة أدرى بشعابها"
بمصادره ومراجعه، متصفاً بعمق الثقافـة وسـعة    متمكناً في تخصصه ملماً

أقدر على تحديد المشكالت وتعرف طبيعتهـا،   مول الخبرة كاناإلطالع، وش
  . أولوياتها وسبر أبعادها، وترتيب

  : الخبرة العملية -ج
  على يجابيات التطبيق أو سلبياته، ويطلع الباحثإالواقع العملي يكشف دائماً 

جوانب لم تكن تخطر للتفكير المجرد ببال فالمعلم أثنـاء تفاعلـه وعملـه     
لع على مشكالت حقيقية في المناهج، أو طرائـق التـدريس، أو   الميداني يط

الوسائل التعليمية، أو المادة العلمية، أو اتصال المواد ببعضها أو دور المعلم، 
ومحاولة الرجوع للوراء لمحاولة تـذكر مـا واجهـه مـن     ... أو أثر البيئة

مر بـه   صعوبات، أو عالمات استفهام تمنى أن يجد حالً أو إجابة، أو موقفاً
  .مباشرة أو عاصره؛ ليكون داعٍ الختيار مشكلة بحث جديرة بالدراسة

  :القراءة الناقدة -د
الباحث البد أن يكون قارئاً نهماً حتى يطلع على كثير من مصادر بحثه، وال 

تكون قراءة ناقدة تميز الغث من السمين، قادرة أن  تكفي القراءة وحدها حتى
ه، وأن تفرق بين المعالجة السطحية أو العميقة، تحكم على قيمة العمل وجدوا
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تدرك حاجة الموضوع لمزيد من الدراسة أم ال، ويلهمه ذلك أن يحـدد   نوأ
  .الكثير من المشكالت القابلة للبحث

  : البحوث والدراسات السابقة -ھ
اإلطالع على البحوث والدراسات التي تمت في مجـال تخصـص الباحـث    

ال يستطيع الباحث أن يختار مشكلة لبحثه بوسـاطة  مصدر مهم للباحث، فقد 
القراءة المنظمة أو النظرية ولكنه قد يجد ضالته بـالرجوع إلـى البحـوث    
والرسائل العلمية فمعظمها ينتهي باقتراح عدد من البحوث المستقبلية، ومثل 
هذه المقترحات غالباً ما تكون ذات أهمية قصوى خاصة أنها جـاءت بعـد   

لمجالها مدة زمنية طويلة، وبدأت أهمية بحثها لـه واضـحة    معايشة الباحث
ومبررة فربما ألهمه موضوع مدروس أو يدرس بموضوع مشابه أو مكمـل  
له، وربما صرفه ذلك عن المضي قدماً اكتفاء بما سبق إليه؛ حتى ال يتكرر 
الجهد ويذهب جهده سدى، وربما استفاد من ملخصات هذه البحوث وربـط  

  . يفتح له الفرصة بموضوع جديد بعضها ببعض بما
  

  المشكلةاختيار 
اختيار مشكلة البحث ليست باألمر الهين اليسير كما يتبادر إلى الذهن ولكنـه  
عملية صعبة وقد تكون معقدة أحياناً ولعل حيرة طـالب الدراسـات العليـا    

والمدة التي يمضونها في البحـث عـن   ، والباحثين في اختيار موضوعاتهم
  ناسبة واالتصاالت التي يجرونها مع المتخصصين لالستعانةالمشكلة الم

وإقدام بعضهم على تغيير موضوعه بعد فترة من الزمن تجسد هذه ، بآرائهم
وتشير إلى أهمية حسن االختيار وكلما تمـرس االنسـان وزادت   ، الصعوبة

خبرته في مجال تخصصه كانت قدرته على اختيار البحث ومعالجته بصورة 
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د كثيراً من كليات التربية تشترط الخبرة العملية الميدانيـة قبـل   أقوى لذا نج
  .القبول في كليات الدراسات العليا

  :ويتأثر اختيار مشكلة البحث بعوامل عدة منها
الجانب النفسي فالباحثون يتفاوتون فيما لديهم من حساسية وتنبه للمشكالت  •

  .وتقدير حاجتها للدراسة
  .قدرة على تلمس قضايا المجتمعاالستعداد الشخصي وال •
  .سعة أفق الباحث وإطالعه وخبرته •

  اختيار دعدة أمور ال بد من مراعاتها عن Rummelوقد ذكر رومل 
  )54ص19978جابر وكاظم ( -:مشكلة البحث هي 

  : حداثة المشكلة -1
ولم يسبق إلى دراستها بـاحثون  ، أي أن تتصف بالجدة و األصالة واالبتكار

بحداثـة المشـكلة حداثـة البيانـات واألسـاليب واألدوات      آخرون ويرتبط 
  .المستخدمة في الدراسة

  :ها العلميةتأهمية المشكلة وقيم -2
  :يتأكد ذلك باإلجابة عن بعض التساؤالت التالية

هل تضيف نتائج بحث هذه المشكلة شيئاً جديداً إلى المعرفة العلميـة   -
  الحاضرة؟

 لتطبيقات المعمول بها ميدانياً؟هل لها تأثير في تطوير الممارسات وا -
 هل تتميز بشيء جديد ال يجعلها صورة مكررة لبحوث سابقة؟ -

  : اهتمام الباحث بالمشكلة -3
والرغبـة  ،على أن ينبع هذا االهتمام من الميل الحقيقي فـي الـنفس  

  واالقتناع بأهمية الدراسة والحاجة إليها في تذليل ، األكيدة في البحث
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ال أن يكون مجرد رغبة في التظاهر أو الحصـول  . صعوبات قائمة

  .على الدرجة العلمية للمباهاة والتفاخر الذي ما يلبث أن يزول
  :القدرة على بحث المشكلة -4

وهي ) والدراسة، والمهارة، والمعرفة، الخبرة( تتمثل هذه القدرة في
عناصر ال بد منها حتى يكون الباحث قادراً على المضي في بحثـه  

النتائج منه فقد يختار موضوعاً ثم يكتشف أن خبرته ال تؤهله وتحقيق 
أن يجري بحثاً عن مستوى التالميـذ فـي    باحث فإذا أراد .إلتمامه

  التعبير فهل لديه تصور عن أنواع التعبير التي يتدرب عليها التالميذ؟ 
  :ومصادرها تتوافر البيانا -5   

. أو تنعدم المصادر التي تعالجـه فال يختار موضوعاً ال تتوافر عنه البيانات، 
أو يكون الوصول إليه مستحيالً، أو يحيط بموضوع البحث حساسية تعـوق  

  ... استكماله أو تنفيذه
  :اإلمكانات المتاحة للبحث -6

  :نفسه لعلى الباحث قبل الشروع في موضوع بحثه أن يسأ
هل سأجد المعونة من أناس لهم الخبرة في هذا الموضوع ؟ وكيـف   -

  ذلك؟
 حجم الموضوع مالئم للزمن المحدد لالنتهاء من دراسته؟ هل -

فإن كانت اإلجابة باإليجاب كان ذلك حافزاً على المضي وإن كـان العكـس   
  !واءم بين إمكاناته وأهدافه حتى ينجز عمله
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  تحديد المشكلة

وترشيد ، تحديد المشكلة هو تحديد للهدف وتركيز للطاقة الذهنية الموجهة إليه
المبذول لذلك كان على الباحث قبل أن يخطو أي خطوة إلى األمام في للجهد 

نصف الحـل   فتحديد المشكلة يعدبحثه أن يعد تحديد المشكلة وحصرها بدقة 
ويسهم ذلك إسهاماً كبيراً في إمكان الوصول إلى ، أو نصف الطريق إلى الحل

لبيانـات  اقتراحات علمية سليمة وفي اختيار عينة البحث ووسـائل جمـع ا  
ويتطلب هذا من الباحث أال يختار مشكلة واسعة تصـعب  . والنتائج المتوقعة

  .ها لكثرة الجوانب والتفاصيل فيهاالسيطرة عليها واإللمام ب
  " 1" مثال 

  .قضايا اللغة العربية في التعليم العام •
  .الصعوبات التي يواجهها معلم التربية اإلسالمية في التعليم العام •
  .معلم اللغة العربية في المرحلة األساسية مشكالت •

مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى فريق عمل أو إلى نـدوات مفتوحـة إذ ال   
  .مشكلة ضيقة محدودة ينحصر مجال البحث فيها وتضيق جوانبه

  " 2" مثال 
  .قلم الرصاص وعالقته باألخطاء اإلمالئية •
ميذ في المرحلة األساسـية  حجم كتاب لغتنا الجميلة وأثره على نفسية التال •

  .الدنيا
  .مساعدة تالميذ المرحلة األساسية على اجتياز االختبارات •

  مثل هذه الموضوعات يصلح أن يكون مقاالً في مجلة أو حلقة في يوم دراسي
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ونحو ذلك فعلى الباحث أن يصل إلى درجة من التوفيق بين مظاهر ) سيمنار(

التوسـط بـين االتسـاع الممتـد      العموم ومظاهر الخصوص، ونوع مـن 
  : ومن أمثلة المشكالت المحددة جيداً. واالنحصار المحدد

األخطاء الكتابية الشائعة لدى تالميذ الصف الخامس األساسي في مـدارس   •
  . محافظة غزة

الممارسات اإلشرافية بالصفوف الثالثة األول من المرحلة األساسية الـدنيا   •
هني للمعلمين من وجهة نظر المديرين والمشرفين وعالقتها بتحسين النمو الم

  . في محافظة غزة نالتربويي
  . أثر االنتفاضة على البناء النفسي لشخصية الطفل الفلسطيني وتوكيده لذاته •

وال شك أن إطالع القارئ على الدوريات العلمية، والرسائل العلمية يسـاعد  
إلى كتب مناهج البحـث   كثيراً في بيان كيفية صياغة مشكلة البحث، إضافة
  . العلمي وما توفره من إشارات لكيفية تحديد المشكلة

  

   صياغة المشكلة
بعد توصل الباحث إلى تحديد المشكلة المراد دراستها بدرجة من الوضـوح  

ومستوى من االستقاللية فإنه يحتاج إلى صياغتها صياغة كلمية تحدد ، والدقة
حي بمنهج البحث واألهـداف التـي   وتو، جوهر المشكلة وإطارها وأبعادها

ويتطلب ذلك مـن  . واألدوات التي يستخدمها، والخطة التي يتبعها، اهاخيتو
الباحث أن يصوغ مشكلته بعبارات دقيقة وألفاظ محددة مستخدماً المصطلحات 

  الدالة على مضمون البحث والمالئمة بطبيعة بحثه والبعد عن العبارات 
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لمطاطية أو استعمال الخيال والرمز أو أساليب الكنايـة  اإلنشائية أو األلفاظ ا

  . والمجاز
  :مثال

  .دور القراءة في تنمية الجانب االبتكاري عند تالميذ المرحلة األساسية •
  .المهارات اللغوية وعالقتها بتحقيق التلميذ لذاته •
  . المواطنة في مناهج التربية الوطنية •
  .اإلعداد للمستقبل في كتب العلوم •
  .تنمية الخيال في كتب المرحلة الثانوية •

 –تحقيـق الـذات    –المهارات اللغوية  –الجانب االبتكاري (  :فمثل األلفاظ
  ...)الخيال –اإلعداد للمستقبل  -المواطنة

وتطبيقاتها العملية تقبل ، هي ألفاظ مطاطية غير محددة وتقبل مفهومات عدة
  . ويضلل الباحث ويصعب مهمته التلون والتشكل والتغير مما يفرع البحث

  :كيف تصاغ مشكلة البحث
إن صياغة مشكلة البحث بعبارات واضحة ومحـددة يشـير عمومـاً إلـى     
المتغيرات الهامة بالنسبة للباحث والعالقة الخاصة بين هذه المتغيرات التـي  

كما أن صياغة المشكلة بأسلوب واضح يحدد كافـة المتغيـرات   . سيتم بحثها
حيث يتم تحديد العمليـات وإجـراءات   ، أو عملي، ة بشكل مباشرذات العالق

الدراسة وبسبب كون صياغة المشكلة يحدد بقية اتجاه خطة البحث أو التقرير 
باإلضافة إلى شمولها على عرض ، فإنه يتوجب صياغتها بأسرع وقت ممكن

  عملية وتبرير القيام بمثل هذه الدراسة وأهميتها لتطوير ال، لخلفية تلك المشكلة
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الدكتور عبيدات وزمياله أن هناك طريقتين لصياغة المشـكلة   نوبيالتربوية 

  )7698ص1998 -عبيدات وآخرون(  :هما
  : أن تصاغ بعبارة لفظية تقريرية -أ
عالقة اإلشراف : " فإذا أراد باحث ما أن يبحث في العالقة بين متغيرين مثل 

  فهذه" التربوي بالنظام التعليمي العام

العبارة تحتاج إلى مزيد من تحديد فما العالقة التي نريد أن نكشف عنها مـع  
هل نريد أن نعرف هذه العالقة ، ...التالميذ، مع المعلمين، مديري المدارس

  ...المرحلة الثانوية؟ –العليا  -في المرحلة األساسية الدنيا
  :وفي هذه الحالة علينا أن نصوغ بحثنا بالعبارة التالية

مارسات اإلشرافية لمشرفي الصفوف األولية مـن المرحلـة األساسـية    الم" 
  "وعالقتها بتحسين العملية التعليمية 

   :أن تصاغ في صورة سؤال  -ب
تبرز بوضوح العالقة بين المتغيرين األساسين في الدراسة وهـذه تعنـي أن   
جواب السؤال هو الغرض من البحث العلمي ولذلك تساعدنا هذه الصياغة في 

ومن أمثلة ذلك دراسة أجريت عن كتب تعلـيم  . ديد الهدف الرئيس للبحثتح
اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى تم فيها تحليل مئة كتاب وصيغت مشكلة 

  "؟ لغير الناطقين بها بها كتب تعليم اللغة العربية
ما الممارسات اإلشرافية التي يتبعها مشرفو الصفوف األولية من المرحلـة  

  " ؟ وما عالقتها بتحسين العملية التعليمية؟ األساسية
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أنه بإمكاننا أن ) 47ص1996محمود عمار  –محمود سعيد ( أوضح كال من 

نولِّد من هذا الشكل العام عدة أشكال جزئية تأتي عليها صياغة المشكلة وتعد 
  : مقبولة من الناحية التربوية وأن بعضها يفضل بعضا ومنها

  :طريقة البدائل -ج
د يلجأ الباحث في صياغة مشكلة الدراسة إلى وضع سؤال ينبثق من حقيقة ق

واحدة تتبعه مجموعة من البدائل المرشحة الختيار أحدها جوابا عن السـؤال  
ولهذا يجب أن تكون ، األصلي في ضوء ما يقدمه البحث والموازنة والتحليل

 حدها الضـعف أو على أ رال يظه، البدائل عند الطرح األول متساوية الداللة
الشك وتظل هذه البدائل مجاال للدراسة والموازنة والنظر حتى يثبت جـدوى  

وال يظل إلى االختيار النهائي أو الجواب القاطع إال في ، أحدها وبطالن سواه
ومن الدراسات التي صيغت مشكلة الدراسة فيهـا بطريقـة   . نهاية الدراسة

الشخصـية العربيـة   ) " حلمـي  عدويـة ( البدائل الدراسة التي تناولت فيها
والشخصية اإلسرائيلية من خالل تحليل كتب المدارس االبتدائية في الواليات 

عمـار   -نقالً عن سعيد 6ص1982نادية حسن  -سالم" ( المتحدة األمريكية 
هـل عـدم العـرض    : وكانت صياغة المشكلة على النحو التـالي ) 47ص

  : المتوازن عن العرب يرجع إلى
  وانب المختلفة لحدث معين عدم عرض الج -1
 أم التعليق المتميز لوقائع معينة  -2
 أم إلغاء حدث معين -3

 أم عدم التوازن في العرض  -4
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وهذه الطريقة شبيهة بطريقة االختبارات المذيلـة بملحـق أجوبـة ويمكـن     
االستفادة من شروط األسئلة في هذا االختبار لصياغة المشكلة بطريقة البدائل 

  :ومن أبرزها
   األرومةيكون السؤال مطروحاً بوضوح في أن  •
  أال تقترن البدائل بدالئل المفاضلة بينها  •
  أن تكون البدائل متوازنة في محتواها  •
  لغوية وتنسجم مع السياق في األرومةلأن تتشابه نسبياً في بنيتها ا •
ونحوهما مما يكون له تـأثير   )دائماً -أحياناً –فقط (تجنب استعمال كلمات  •
  .لى نتائج البحثع
  تجنب التراكيب الصعبة  •
  .وداخلة ضمن حدود التحليل، أن تكون البدائل كلها قابلة للقياس •
  :مجموعة من األسئلة  -د

قد يضيق السؤال الواحد أو السؤالين عن حيثيات المشكلة فيحتاج الباحث إلى 
تخداماً وهذا النمط هو أكثر األنماط اس، صياغتها بشكل مجموعة من األسئلة

وأدقها في التناول والصياغة ، و أعونها على االستقصاء واالستيعاب، وتداوالً
" تساؤالت البحث" وأكثر الباحثين يضعون هذه األسئلة تحت عنوان. والتحديد

وليس هناك حد بعدد األسئلة فقد يصل بها بعضـهم إلـى   " أسئلة البحث" أو
ر شاكر سعيد والدكتور محمود وينصح الدكتو. ثمانية أو عشرة أسئلة أو أكثر

العمار بأال يكون عدد األسئلة قليالً حتى تمكن السيطرة على البحث وتحديـد  
جوانبه وتقليص تساؤالته ومن أمثلة ذلك التي حددت المشكلة في بحث عـن  

وعالقتها  ةالممارسات اإلشرافية بالصفوف الثالثة األول من المرحلة االبتدائي
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مية تحقيق النمو المهني من وجهـة نظـر الموجهـات    بتحسين العملية التعلي
  "9ص1990نعيمة عبد الرحمن –بالغنيم " والمعلمات في منطقة الرياض

  :تحددت مشكلة الدراسة عن التساؤالت الرئيسة التالية
ما الممارسات اإلشرافية األكثر استخداماً في الصفوف الثالثة األول في  -1

  ظر معلمات ومشرفات تلك الصفوف؟  المرحلة االبتدائية من وجهة ن
ما عالقة الممارسات اإلشرافية األكثر اسـتخداماً فـي الصـفوف     -2

الثالثة األول في المرحلة االبتدائية بتحسين العملية التعليمية فـي تلـك   
  الصفوف؟ 

ما عالقة الممارسات اإلشرافية األكثر اسـتخداماً فـي الصـفوف     -3
تدائية بتحقيق النمو المهني لمعلمات تلـك  الثالثة األول في المرحلة االب

  الصفوف ومشرفاتهن ؟
ما األساليب األكثر احتياجاً في الصفوف الثالثة األول في المرحلة  -4

  االبتدائية من وجهة نظر معلمات ومشرفات تلك الصفوف؟  
ما عالقة األساليب اإلشرافية األكثر احتياجاً في الصفوف الثالثـة   -5

  ة االبتدائية بتحسين العملية التعليمية في تلك الصفوف؟األول في المرحل
ما عالقة األساليب اإلشرافية األكثر احتياجاً في الصفوف الثالثـة   -6

األول في المرحلة االبتدائية بتحقيق النمـو المهنـي لمعلمـات تلـك     
  الصفوف؟

إلى أي مدى تختلف وجهة نظر المشرفات ومعلمـات الصـفوف    -7
المرحلة االبتدائية في الممارسات اإلشـرافية األكثـر   الثالثة األول في 

  استخداماً الختالف المؤهل الدراسي والخبرة والتدريب؟
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إلى أي مدى تختلف وجهة نظر المشرفات ومعلمـات الصـفوف    -8
الثالثة األول في المرحلة االبتدائية في األسـاليب اإلشـرافية األكثـر    

  خبرة والتدريب؟احتياجاً الختالف المؤهل الدراسي وال
  :العبارة المتبوعة بأسئلة توضيحية -ھ

مشكلة البحث بعبارة تقريرية ثم اتبعت بمجموعـة مـن    تربما صيغ
األسئلة الجزئية الداخلة ضمناً في العبارة السابقة لكنهـا تحـدد بـنمط    

البحث اإلجابة عن أسئلته كما نجد في بحث أجري عـن   ىسؤالي يتول
لخليج العربي حيث جاء في الحديث عن مشكلة التربية العملية في دول ا

  :البحث
التربية العملية داخل بعض كليات التربية بدول الخليج العربي تعـاني  

ومـن  ، بعض المشكالت من حيث الدقة اإلجرائية في صياغة أهدافها
 حيث المحتوى والوسائل المحددة لها ومن حيث األساليب المسـتخدمة 

  هذه لراهنة والمستقبلية ومن هنا جاءتومتابعة نتائجها ا، لتقويمها
  :الدراسة لإلجابة عن األسئلة الخمس التالية 
ما واقع التربية العملية داخل مؤسسات إعداد المعلم بدول الخلـيج   -1

 العربي؟

دور التربية العملية في تمكين الطالب من تحقيق ما درسوه من  ما -2
 مواد تربوية ونفسية؟

 اتجاهات الطالب نحو مهنة التدريس؟دور هذه التربية في تنمية  ما -3
لصعوبات األساسية التي تواجه المعنيين خالل فتـرة التربيـة   اما   -4

 العملية ؟

 ما أهم مقترحات التطوير الخاصة بالتربية العملية؟ -5
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  :أسئلة توضيحيةبالسؤال المتبوع  -و
في هذه الحالة تأتي مشكلة البحث في صورة سؤال عام ثم يتبع بمجموعة من 

ولكن يـنص  . ألسئلة الجزئية التوضيحية التي كانت ضمناً في السؤال العاما
ففي بحث عـن مـدى   . عليها لزيادة التخصيص والحصر لجوانب المشكلة

اكتساب طالب الصف األول الثانوي القسم العلمـي المفـاهيم والمهـارات    
  األساسية في الرياضيات حدد الباحث أسئلة الدراسة بقوله 

  :السؤال الرئيس
إلى أي مدى يكتسب الطلبة الذين يدرسون منهاج الصف األول الثانوي القسم 

  العلمي في األردن المفاهيم والمهارات األساسية في الرياضيات ؟
  :وقد تفرع عن هذا السؤال سؤاالن فرعيان هما

إلى أي مدى يكتسب الطلبة الذين يدرسـون منهـاج الصـف األول     -1
األساسية ويكتسبون المهارة في إجراء الثانوي القسم العلمي المفاهيم 

  العملية الحسابية والجبرية ؟
إلى أي مدى يستطيع الطلبة الذين يدرسون منهـاج الصـف األول    -2

 الثانوي القسم العلمي تطبيق ما تعلموه في حل المسألة واالستنتاج؟
  .ثم ساق الباحث سؤاالً رئيساً ثانياً وفرع عنه فرضيه        

  شكلة معايير صياغة الم
  : هناك ثالثة معايير للحكم على الصياغة الجيدة للمشكلة

  .أن تعبر المشكلة عن عالقة بين متغيرين أو أكثر -1
  المنهاج الدراسي على تنمية االتجاهات العلمية؟ رما أث: مثال

االتجاهات العلمية وقد تشـمل  ، ا واضحان هما المنهج الدراسينفالمتغيران ه
  : في مثلالدراسة أكثر من متغيرين 
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ما أثر المنهاج الدراسي على تنمية االتجاهات العلمية عند كل مـن الـذكور   
  المنهاج المدرسي -الجنس –االتجاهات : واإلناث فالمتغيرات هنا هي

وصياغة المشكلة بشكل سؤال هو أكثر تحديداً  .وضوح الصياغة ودقتها -2
  . ووضوحاً ودقة من صياغتها بشكل تقريري

مشكلة إمكانية اختبارها وتجريبها فصياغة المشـكلة بشـكل   أن تضمن ال -3
  لقياس أثر المنهج على تنمية مسؤال يساعد على اتخاذ اإلجراء الالز

تكون االتجاهات بشكل عملي تطبيقي مما يؤكد وجوب صياغة المشكلة بحيث 
  .المباشر لالختبارقابلة 

 Research Hypothesis: فروض البحث
أو استنتاج ذكي يتوصل إليه الباحث ويتمسك بـه   الفرض عبارة عن تخمين

ة مـن  دبشكل مؤقت، فهو أشبه برأي الباحث المبدئي في حل المشكلة، مستم
تنهي الحيـرة وتكشـف عـن    . خلفية علمية مقروءة، أو مسموعة،أو مرئية

الغموض، أو تزيل العاقبة غير المرغوبة، أو تكشف عن البديل قبل إجـراء  
ابتداء مدى قدرته على إجراء البحث إجـراء يحكـم   البحث؛ ليعرف الباحث 

حقيقياً للمشكلة أو عدم قبولها فقد يتضح له عند سـرده   قبوالً بموجبه بقبولها
بأن اختبارها، وما يتطلبه من معلومـات يفـوق   ) الفروض( للحلول الممكنة 

ومن ثم يعدل عن بحث المشكلة كلية ويبحث عن غيرها  ،وإمكاناته استعداداته
يبرهن لماذا تأتي الفروض بعد تحديد المشكلة مباشرة جاء في القـرآن  مما 

b: "قوله تعالى: الكريم أمثلة لفروض محتملة منها Î) öc% x. ¼ çmÝÁäÏJ s% £âè% Ï̀B 9@ ç6è% 

ôMs%yâ|Ásù uqèd ur z̀ ÏB tûüÎ/Éã» s3ø9 $# b Î) ur tb% x. ¼ çmÝÁäÏJ s% £âè% Ï̀B 9ç ç/ßä ôMt/xãs3sù uqèd ur z̀ ÏB tûüÏ%Ïâ» ¢Á9 $#  
$" : تعـالى  وقوله) 27، 26يوسف( £J n=sù #uäuë tç yJ s)ø9 $# $ Zî Îó$ t/ tA$ s% #xã» yd í În1 uë ( !$ £J n=sù ü@ sù r& 
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tA$ s% ûÈõs9 öN©9 í ÎTÏâökuâ í În1 uë ûúsðqà2 V{ z̀ ÏB ÏQöqs)ø9 $# tû, Îk!!$ ûÒ9 $#  $ £J n=sù #uäuë }§ôJ ¤±9 $# Zpxî Îó$ t/ tA$ s% 

#xã» yd í În1 uë !#xã» yd çét9ò2 r& ( !$ £J n=sù ôMn=sù r& tA$ s% ÉQöqs)» tÉ í ÎoTÎ) ÖäüìÌç t/ $ £J ÏiB tbqä.Îéô³è@  í ÎoTÎ) àMôg§_ ur 

}ë Îgô_ ur ìÏ%©# Ï9 tç sÜ sù ÅVºuq» yJ ¡¡9 $# ößöë F{ $#ur $ Zÿã ÏZym ( !$ tBur O$ tR r& öÆÏB öúüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# "  
   )79، 77األنعام( 
 

  : من األمثلة القرآنية يتضح اآلتي
  . ة ألسئلة البحثحلول ممكنة وإجابات محتمل -
 . تستمد من أسس علمية وليست مجرد تخمينات اعتباطية -

 . تدل الباحث على مدى قدرته على اختبارها -
وبهذا فالفروض عملية عقلية يمارسها االنسان في حياته عندما يبحـث عـن   

  . إجابة لسؤال محير، ولعل كثيراً من المعلمين واآلباء يدربون أبناءهم عليها
  : الجيدةصفات الفروض 

  : الميزة الرئيسة للفرضية المصاغة جيداً تكمن في
 في قالب أن تكون صياغته واضحة، ودقيقة ومحددة، وأن يوضع -1
علمي، بعيداً عن األلفاظ الفضفاضة الموهمة، أو التعبيرات الفلسفية وهذا  

يعني أن تكون المصطلحات المستخدمة فيه صحيحة ومالئمـة لطبيعـة   
 . الفرض

  :تطبيق
يتوقف التلميذ داخل الفصل علـى الموقـف   : " قلنا في صياغة فرض ما إذا

فعبارة الموقف الكلي واسعة، غير محددة، ربط التوافق بكل شيء " الكلي فيه 
واألولى التركيز على جوانب محـددة كالبيئـة   . يحدث في الفصل فيه تعميم

  . الصفية مثالً
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حقق منه واثبـات  أن يصاغ الفرض بطريقة تمكن من اختباره، والت -2
 صحته أو دحضه فال يكون من النوع الذي يستحيل اختباره كالموت

أو . والجنون أو ال يكون في المقدور التأكد من صحته لوقوعه في زمن سابق
  . تنفيذ ما يشتمل عليه لما فيه من الضرر أو اإليالم

  : تطبيق
فـي النحـو    مدرسو اللغة العربية ال يتوافر لديهم قدر كاف من المعرفـة " 

يمكنهم من تدريس هذه المادة، ثم قام الباحث باختبار عينة البحث في  العربي
  ..."المسائل الدقيقة في النحو، وفي المسائل الخالفية، وفي اللهجات

هذا االختيار يعطي نتائج متميزة وكي يكون الفرض قابل لالختبـار يجـب   
لمادة في المرحلة، وإعداد تحديد المعارف األساسية التي يحتاجها معلمو هذه ا

  . اختبار تتوافر فيه شروط الموضوعية والصدق والثبات
أن يكون الفرض مستنداً على البيانات التي أمكن جمعهـا بصـورة    -3

مبدئية حول مشكلة البحث وثيق الصلة بها، وأال يقوم على االرتجال 
والعشوائية، أو التخمين المطلق، وأال ينبثق بدون خلفية تـوحي بـه   

ترشحه عن طريق بحوث استطالعية أو استكشـافية بمـا يـوحي    و
  . بفرض الفروض الالزمة

أن يرتبط الفرض المطروح بالنظريات واألسس التي تثبت صحتها،  -4
وأال يخالف الحقائق العلمية المقررة نظرية أو ميدانيـة أو يتجاهـل   

 . البديهيات أو المسلمات المعروفة
ة إجرائية متسقة مع طبيعـة  أن تكون عبارة الفرض مصوغة بطريق -5

البحث خالية من التناقض في اللفظ أو المعنى، بعيـدة عـن القطـع    
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بالحقيقة التي يتناولها الفرض لذا تأتي في صيغة المضارع المنبئ بما 
 . أو انقضاء الزمن. سيكون، ال بالماضي الدال على تحقيق الوقوع

وإذا لـم  . ينـة أن يحدد الفرض عالقة بين متغيرين أو متغيرات مع -6
 . يتحقق ذلك في الفرض فإنه ال يصلح نقطة بداية للبحث

  : تطبيق
استخدام التسجيالت الصوتية لألناشيد والمحفوظات يؤدي إلـى تحسـين   

  . اإللقاء لدى تالميذ الصفوف األولية
  : صياغة هذا الفرض ربطت بين متغيرين هما •

  . المحفوظاتي األناشيد وفاستخدام التسجيالت الصوتية : األول
  . تحسين اإللقاء عند التالميذ في هذا المبحث: الثاني

المتغير األول والثاني كل منها قابل للقياس، ونتيجة القياس في كل منهما 
  . لها تأثير على العالقة بالمتغير األخير

إذن تحديد ودقة صياغة الفروض تقود الباحـث إلـى صـحة المـنهج     
لطريق المضلل، وتساعده على رسم خطة واالستنتاج، وتبعد الباحث عن ا

عمله واختصار جهوده، واستثمار وقته، وانتقاء أدواته، وتحديد وسـائله،  
وتجعل النتائج أكثر وضوحاً، وأقرب إلى التقبل والواقع وتوحي للقـارئ  

  . بما يتوقعه الباحث
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  الفروضنواع أ
  : رنةتتعدد صور صياغة الفروض ومضمونها في مجموعة من الصيغ الم

  :فمن حيث المضمون هناك
  Directional Hypothesis :الفروض الموجهة أو التقريرية -1

وهي التي تعبر عن نوع العالقة المتوقعة بين المتغيرين، وعن مسـتوى  
  : هذه العالقة إيجاباً وسلباً

  
  : مثال

تهتم دروس القراءة في كتب لغتنا الجميلة في المرحلة األساسية بتنمية  -
 . اإلمالء القدرة على

ونقطة البداية في اختيار الفرض هنا وجود عالقة في صالح كتـب القـراءة   
ودورها في تحسين مستوى اإلمالء وهي عالقة إيجابيـة يثبتهـا البحـث أو    

  . ينفيها
 Directional Hypothesis   Non:الفرضية غير الموجهة -2

فهذا يعني أن  إذا توقع الباحث وجود فروق دون أن يحدد المجموعة المتفوقة
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى " الفرضية غير موجهة على نحو 

بين متوسط تقديرات مشـرفي اللغـة العربيـة لممارسـتهم الفعليـة       50.
الفرضية لم يحدد المجموعـة التـي يكـون     هولممارستهم المفضلة وفي هذ

اسات سـابقة  لصالحها لعدم قدرته على التوقع وذلك لعدم وجود أسباب أو در
مقنعة ترجح كفة إحدى المجموعتين والدراسات تشير إلى تفوق إحداهما على 

  .نه ليس دائماً لصالح مجموعة معينةكاألخرى موجود ول
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   Null Hypothesis  :الفروض الصفرية -3
أن يفترض الباحث بأن العالقة بين المتغيرات المدروسة أو الفرق المتوقع 

. هو إال لمجرد الصدفة ر للعالقة أو الفرق يتضح مامثالً صفر، وأي مقدا
، أو اختبار تحليـل  ) ت( Tاختبار :" وبتطبيق المعالجات اإلحصائية مثل

يتوصل الباحث إلى قبول " االرتباط  سكاي مقايي عالتباين، أو اختبار مرب
  . الفروض أو عدم قبولها

  : مثال
  التحصيل على يفرض باحث يبحث في أثر الدراسة في رياض األطفال

ليس هناك فـرق ذو  : الدراسي في الصف األول األساسي الفرض التالي
داللة إحصائية في التحصيل الدراسي لطالب الصف األول األساسي بين 

  . رسوا في الرياض وبين الذين لم يدرسوا بهادالذين 
  : الفروض االستفهامية -4

  . تقوم على التساؤل وتبدأ بإحدى أدوات االستفهام
  هل هناك عالقة بين تحصيل التالميذ ونوع المبنى المدرسي؟  -
  . ما دور كتب القراءة في تنمية القدرة على التعبير؟ -
   :الفروض االستطالعية -5

تقدم للمشكلة وتقود إليها وتبين التفاصيل وتأتي في صـور تقريريـة أو   
  . استفهامية

  :الفروض السببية -6
وإجابة ) لماذا؟ ( سؤال مصدر  وهي التي تبحث عن السبب وتأخذ شكل

  . السؤال تحدد الموقف إيجاباً أ وسلباً من فرض آخر
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  :مثال
لماذا يختلف مستوى تالميذ المدينة في القراءة عن مسـتوى تالميـذ    -

  . القرية
يختلف مستوى تالميذ المدينة في القراءة عن مستوى تالميذ القريـة   -

قربها من مصادر الثقافـة  بالنظر إلى المستوى األسري في المدينة و
  التي يشاهدونها تووسائل اإلعالم، وكثرة اللوحات والالفتا

  :الفروض الكمية -7
يوازن فيها الباحث بين ظاهرتين لذا يستعمل أفضل التفضيل الدال على 

   -:االشتراك والتفاضل ويظهر الطابع الكمي مثل
  .يهتم معلمو اللغة العربية بالقواعد أكثر من التعبير والخط -
من خريجي كليات التربية أقـدر علـى تـدريس     سحملة البكالوريو -

 . تخصصاتهم من حملة الدبلوم في الكليات نفسها

  :الفروض النسبية -8
تختبر النسب المئوية صحة الفرض أو خطئه، فتبرز في صـياغة الفـرض   

النسبة المئوية لموضوعات التراث في كتب القراءة أقل مـن النسـبة   : مثل
  . وضوعات المعاصرةالمئوية للم

   :القوة الخاصة للفروض
قد يزعم البعض بأن الفروض ليست ضرورية للبحث العلمـي ألنهـا تقيـد    

الستكشاف العلمي هي البحث ااالستكشافي، وأن وظيفة العلم و) اإلبداع(الخيال
  . بفرضيات محددة دعن األشياء وليس التقيي

لها، وأن مثل هذه األقوال ويزعم البعض اآلخر بأن الفروض عقيمة وال قيمة 
  . مضللة وتفسد الهدف الرئيس للفروض في البحث العلمي

 خطوات البحث في العلوم السلوكیة :الثانيالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

55

 اإلنسـان اخترعهـا   .ويمكننا القول أن الفرض أعظم أداة من حيث القـوة 
فوظيفة الفروض هي صياغة توضـيحات  . للتوصل إلى معرفة يطمئن إليها

ن وظيفة الفـروض  تتعلق بظاهرة ما قابلة لالختبار التجريبي باإلضافة إلى أ
  .ؤهي التنب

  اختبار الفروض
الباحث فروضه وصاغها وجمع البيانات الالزمة وتقدم خطـوة   عإذا ما وض

نحو اختبار صحة الفروض، والتمييز بينها فال بد له أن يلتفت إلـى أمـرين   
  : هما نرئيسي

  
  : أوالً البعد الزمني

اضي فعليـه أن يأخـذ   فإذا كانت اإلجابة المحتملة لمشكلته تتصل بالزمن الم
االتجاه التاريخي في اختبار فروضه، وإن كانت تتصل بمشكلة قائمة مشاهدة 
فعليه أن يجعل دراسته ميدانية، وإن كانت عن المستقبل أو تسعى لتغيير واقع 

  . فسبيله االتجاه التجريبي
  :فروضثانياً الغرض من ال

جانب الكشـفي؟ فيعـد   أي ماذا يريد من النتائج التي يتوصل إليها هل هو ال
  . ل هذا ال يتضمن فروضاً إذ ال قيمة للفروض هناثالبحث استطالعياً وم

أما إذا كان الهدف المقارنة أو التعميم أو تغير واقع فإن األسلوب المناسـب  
ويميز بعض المهتمـين فـي   . يتوقف على الربط بين البعد الزمني والفرض

خدامها للفروض، فالدراسة ذات حسب است تشئون البحث العلمي بين الدراسا
الـدكتوراه   بمن طال ي التي تحوي فروضاً ولذلك يتوقعالمستوى المتعمق ه
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أن يبني فروضاً في بحثه أما الدراسات المسحية البسيطة فال داعٍ السـتخدام  
  . الفرض فيها

ومهما كان األمر فإن وجود الفروض في ) 104ص 1998عبيدات وآخرون(
  : ئد منهاالدراسة يحقق فوا

إنها توجه جهود الباحث في جمع المعلومـات والبيانـات المتصـلة     -1
بالفروض توفيراً للجهد الذي يبذله الباحث للحصول على معلومـات  

  . سرعان ما يكتشف عدم حاجته إليها
أنها تحدد اإلجراءات و أساليب البحث المناسـبة الختيـار الحلـول     -2

 . المقترحة

 الحلول ت بين المتغيرات الختبارتقدم الفروض تفسيراً للعالقا -3

 .  المقترحة 
تقدم الفروض تفسيراً للعالقات بين المتغيرات فالفروض تحدد العالقة  -4

لك تمـدنا بإطـار لنتـائج    1بين المتغير المستقل والمتغير التابع وبذ
 . البحث

تزودنا بفروض أخرى وتكشف عن الحاجة ألبحاث أخـرى جديـدة    -5
 ) 105ص 1998عبيدات وآخرون(

  Assumptions: المسلمات
أفكار أو تعميمات اعتبرها الباحث صحيحة ال يرقى إليها الشك وتسـتند  

  : أو نتائج منطقية ومن أمثلتها –إلى مصادر أكيدة، أو مفاهيم متفق عليها 
الكتاب المدرسي مصدر رئيس من مصادر المعلومات لدى تالميـذ   -

  .المدرسة األساسية
 . ويعبر عن محتواه الكتاب المدرسي يعكس المنهاج -
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 . التمرين الموزع خير من التمرين المستمر -
 . الثواب خير من العقاب في التعلم -

كتاب جغرافيا االنسان والبيئة والموارد للصف األول الثانوي العـام   -
 .أحد أدوات تنفيذ منهج الجغرافيا هو

قـدرة  كل مادة دراسية يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التربية البيئية بال   
  )67,66ص200االسناد، األغا. (التي تسمح به طبيعة هذه المادة

و المسلمات إن وجدت يمكن تدوينها في البحث؛ ولكن ليس لكـل بحـث   
وال نستطيع أن نقـول بـأن المسـلمات    ) 75ص2002، األغا(مسلمات 

تقتصر على البدهيات أو الحقائق المثبتة بل قد يضع الباحـث مسـلمات   
و مثبتة مسلمات يفترض البحث صحتها ويبني عليها أخرى ليست بدهية أ

نظرية كما فعل إقليدس في الهندسة التي عرفت باسم الهندسة االقليديـة  
وقد ترتب على هذه المسلمة بنـاء  ) األرض مستوية( ومن أشهر مسلماته

مجموع زوايا :( هندسة مسطحة أو مستوية أعطت الكثير من النتائج مثل 
ه النتيجة صادقة في حالة واحدة هي إذا افترضنا وهذ)درجة  180المثلث 

أن األرض مستوية ولكن إذا كانت األرض محدبة فإن زوايا المثلث تزيد 
 درجة فالباحـث إذن 180وإذا كانت األرض مقعرة تنقص عن 180عن 

يستطيع أن يفرض ما يشاء من مسلمات بشرط أال تكون حقائق علميـة  
مة فإن نتائجه تكون صحيحة بنـاء  ألية مسل همعروفة وفي حالة افتراض

على مسلمة فقط لذلك يلجأ الباحث إلى وضع عدد من االفتراضـات أو  
عليها استنتاجه ونظريته وتكـون هـذه االسـتنتاجات أو     يبنيالمسلمات 

 1998عبيـدات وآخـران   .( صحيحة بحدود مسلمات البحث  اتالنظري
  ).90ص
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  Objectives of the Researchأهداف البحث   
  

وأنه قادر على ، عندما تكون أهداف البحث واضحة في ذهن الباحث
إبرازها وتحديدها فإنه يجيب بذلك عن سؤال لماذا يجري البحث؟  
فبعد ! ويعتبر تحديد أهداف البحث في بداية العملية البحثية أمراً ضرورياً

اني فهذا هو السؤال الث) ب لماذا؟(عليه أن يكمل توضيحه )لماذا؟(أن حدد
وأهداف البحث هي التي  .الذي سوف يسأله القارئ ويرشده لإلجابة

أو إسهام البحث في تقديم حلول ، هو معلوم تعكس مدى اإلضافة إلى ما
فتحديد أسئلة البحث ال تبدو قيمتها . علمية مبرهنة للمشكلة المدروسة

  فمعرفة أسباب. عنها ضرورية وتعد اإلجابة) لماذا؟(واضحة ما لم يعرف
، دم االنضباط السلوكي في مؤسساتنا التعليمية ليست هدفاً في حد ذاتهاع

وإنما تشخيص المشكلة هو الهدف من دراسة األسباب حتى يتسنى طرح 
في الرضا الوظيفي ) هرز برق(وفي دراسة نظرية .الحلول الناجعة لها

لمهنة التعليم ليس هدفاً في حد ذاتها وإنما الكشف عن أساليب جديدة 
إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي للمعلم في أداء رسالته وهو  تؤدي
  ) 48ص 2000-العساف(  .الهدف

 :صياغة أهداف البحث

تصاغ أهداف البحث بشمولية أو بتفصيل متكامل أي علـى صـورة جملـة    
  .أو بعبارات منفصلة مرقمة، واحدة في عبارات

  اف شارحاً ماذا يجب أن تكون عليه صياغة األهد: ويقول كراثول
  .تعد األهداف األساس والمعيار الذي يحكم على البحث من خالله -
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من خالل األهداف يتضح مدى إسهام البحـث فـي حـل المشـكلة      -
 :المطروحة ويمكن أن نوضح أهداف البحث بطريقتين

  )61ص 2000اإلسناد  -األغا( 
  :" مثال 

  ر المعلمين صف التاسع من وجهة نظفي دراسة لتقويم منهاج اللغة العربية لل
  :الطريقة األولى

ومدى مطابقة مكونات ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة معايير المنهاج الجديد
لهـذه  ) التقـويم  –األنشطة  –المحتوى  -األهداف( المنهاج األساسية وهي 

  .المعايير من وجهة نظر المعلمين
  :الطريقة الثانية 

  :تهدف هذه الدراسة إلى
 .ات المنهاج الجيدوضع قائمة بمعايير مكون -1

 .معرفة مدى مطابقة أهداف المنهاج لمعايير أهداف المنهاج الجيد -2
 .معرفة مدى مطابقة محتوى المنهاج لمعايير محتوى المنهاج الجيد -3

 .معرفة مدى مطابقة أنشطة المنهاج لمعايير أنشطة المنهاج الجيد -4

ج معرفة مدى مطابقة أساليب تقويم المنهاج لمعـايير تقـويم المنهـا    -5
 .الجيد

إال أن كثيراً من الباحثين يبالغون فيما يذكرونه من أهداف بل إنهـم يعـدون   
أهدافاً يصعب أو يكاد يستحيل تحقيقها لذا يجب على الباحث بعـد أن يكمـل   

علـى مـا يمكـن     يليبق، خطوات إعداد بحثه أن يراجع ما كتبه من أهداف
ين عند تحديدهم ألهداف ومن األخطاء التي يقع فيها بعض الباحث .تحقيقه فقط
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 وأحيانـاً ، بحوثهم أنهم يضعون أهدافاً غامضة ليست مرتبة حسب أهميتهـا 
  .تخرج عن نطاق المشكلة المدروسة يضمنونها أهدافاً

أن هناك أهدافاً أخرى يمكن تحقيقها بواسطة البحث ولكن " ويضيف كراثول 
  ."    الباحث ال يوردها وهذا يعد قصوراً في األهداف

)Karthwohl .D. 1977 p126 (  
  :لذا فأهداف البحث ال بد أن تكون 

  .محدودة يمكن قياس مدى تحقيقها -
 .وثيقة الصلة في ارتباطها بمشكلة البحث، دقيقة -
 .قابلة للتحقيق في ضوء الوقت والجهد المخصصين للبحث -

  Importance of the Research  :أهمية البحث
، والحلول التي يقـدمها ، اوالحاجة إليه تتمثل أهمية البحث بمعنى الدوافع

  وما قيمة، والجديد الذي يضيفه إلى المعرفة، والفائدة المرجوة منها
  :وتهدف البحوث في الغالب إلى هدفين رئيسين. هذا الجديد ومستواه

  : الهدف العلمي - 1
  .و هو القيمة العلمية في حد ذاتها الجديرة بالتضحية والدراسة

   :مليالهدف التطبيقي الع-2
  .العائد على المجتمع أو بعض فئاته بالفائدة من التطبيق العملي للبحث

  :مؤشرات أهمية البحث
" اتسامه بالخبرة بأال يكون إعادة أو نقالً ألفكار سابقة من كل وجـه   -1

وال يعني ذلك الخبرة المطلقة فإن جوانب منها ما تزال في حاجة إلى 
ذاته يعد جديداً في مجـال  مزيد من التوضيح والتفسير وهذا في حد 

  ." ويعطي البحث طابع األصالة، البحث
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الميدان التربوي يحتاج إلى بحوث ذات قيمة عملية تطبيقية مباشـرة   -2
وهذا يتطلب أن يدرس الباحث المشكالت والتحديات الموجودة فعـالً  
في الواقع التعليمي الميداني وأن يتوصل إلى نتائج وقـرارات لهـا   

ين هذا الواقع التعليمي هناك حاجة إلى تطوير الكتاب قيمتها في تحس
التسـرب   -برامج إعـداد المعلمـين   -طرائق التدريس -المدرسي
 .الفاقد التعليمي -المدرسي

وبناء معيار فـي  ، تقديم أدوات تفيد باحثين آخرين كبطاقة المالحظة -3
 .دراسات أخرى

 of the Research limitations حدود البحث

وحدود معروفة أو معـالم بـارزة تضـمن    ، من إطار عام ينبغي ألي بحث
فال يكون االتساع المضـلل لجهـد   ، وتحدد حجم المشكلة، موضوعية البحث

وال يكون ، الغرق في التفاصيل والجزئيات، الباحث المستغرق للوقت الطويل
وتوضيح  .المحدود الضيق ضيقاً ال يستحق ما ينفق عليه من الوقت والتكلفة

أو ، ليس لمجرد حصر الباحث في مجاالت موضوعية أو مكانية حدود البحث
زمانية دون غيرها فقط؛ وإنما ليتضح مدى إمكانية تعمـيم نتـائج البحـث    

  .وتطبيقها وذلك بمزيد من التحديد والتوجه نحو الغرض الرئيس للمشكلة
  :وتحديد البحث يعني

  )الموضوع. ( أي الجوانب التي يتضمنها البحث: الموضوعية -
 )الجانب التاريخي. (أي المدة التي يغطيها البحث: لزمانيةا -
أي المجال المكاني للبحث سواء أكان قريـة أو مدينـة أو   : المكانية -

 )الجانب الجغرافي. (دولة
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  "1"مثال 
في دراسة أثر برنامج قيمي مقترح من ألعاب األطفال فـي تعلـيم القـيم      

 6-5الفئة العمريـةمن ( بل المدرسة التربوية لألطفال العمانيين بمرحلة ما ق
  ) 14ص، 2001،أبو حرب ( ) سنوات

  
  :حد دراسته بالحدود التالية

تقتصر الدراسة على أطفال مرحلة الطفولة المبكرة المتواجدين فـي   -1
المدارس عينة الدراسة والذين تبدأ أعمارهم من أربع سنوات وسـتة  

تمهيـدي  أشهر وحتى نهاية خمس سنوات المسجلين فـي الصـف ال  
 –م في والية السـيب  200\1999بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 

  .سلطنة عمان –مسقط 
 تشمل الدراسة المعلمات اللواتي تم تدريبهن على تطبيق التجربة -2

للصفوف التجريبية، والمعلمات اللواتي يدرسن األطفال فـي صـفوف    
 . المقارنة

ودة في أدلة المعلـم  تقتصر الدراسة على تدريس القيم التربوية الموج -3
 -خبرة من أنـا  -خبرة روضتي وألعابي: ( للخبرات التربوية التالية
والتي وضعها الباحث بالتعاون مع عدد من ). خبرة أسرتي وأقاربي

 . الخبراء على شكل مصفوفة من القيم لمرحلة ما قبل المدرسة
 يتم تنفيذ برنامج األلعاب المقترح لألطفال بواقع حصـتين أسـبوعياً   -4

ولمدة نصف عام دراسي، مع إعطاء فترة كافيـة للتقـويم البنـائي    
خالل عملية التدريس، واستخدام أسلوب التقويم الختـامي  ) التكويني(

 . بعد االنتهاء من تدريس كل خبرة من الخبرات التربوية المقررة
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 . تتعدد دقة نتائج الدراسة بمدى صدق األدوات المستخدمة فيها -5
  "  2" مثال 
طه (دراسة تقويمية لواقع مرحلة التعليم األساسي بجمهورية السودان في 

  : حددت الباحثة دراستها بالحدود التالية) 8ص 2000
  . م1999إجراءات الدراسة الميدانية في العام  تبدأ: الحدود الزمانية
إن عدد المدارس في السودان كبير وهائـل والباحـث   : الحدود المكانية

اآلراء للقياديين، والتربويين، والمختصين بـدون  يطمح إلى رصد جميع 
تحديد ولكن البد من الحصر واالختيار لذا سوف تختص هـذه الدراسـة   

  . التقويمية على تقويم تعليم مرحلة األساسي في والية الخرطوم
  "  3" مثال 

  في دراسة عالقة النضج المنطقي بالتحصيل الدراسي لدى التلميذات
. ث االبتدائي في مدارس التعليم العام بمدينة الرياضبالصف الثاني والثال 
  : حددت الباحثة حدود دراستها بما يلي) 14ص 1990الحرقان(
سوف تقتصر الدراسة على التلميذة السعودية حيث عن وجود غيـر   -1

  . السعودية قد يثير مشكلة اختالف البيئة ومنشئها
االبتـدائي   سوف تقتصر الدراسة على تلميذات الصف الثاني والثالث -2

قيد " بياجية "وهي المرحلة التي عادة ما يتم فيها النضج في واجبات 
 . الدراسة

سوف تقتصر عينة الدراسة على مدارس البنات التعليم العام بمدينـة   -3
 . الرياض

تلميذة وبـذلك  )  20(ستعمل الباحثة على أال يقل الفصل الواحد عن  -4
 . تلميذة) 160(تكون العينة في حدود 
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-الجنـوب -الشمال: (تم تحديد أربع مناطق في مدينة الرياض هيسي -5
بحيث يتم االختيار العشوائي لمدرسة واحدة من كل ) الغرب-الشرق
 . منطقة

  " 4" مثال 
وفي دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية الشائعة لدى تالميذ وتلميذات الصـف   

  )  داود -حلس( فلسطين -السادس األساسي في مدارس محافظات غزة
  : حد دراسته بالحدود التالية

وهي األخطاء الكتابية الشـائعة لـدى تالميـذ    : الحدود الموضوعية -1
  .فلسطين –وتلميذات الصف السادس األساسي في مدينة غزة 

  2003- 2002العام الدراسي من : الحدود الزمانية -2

 . فلسطين –مدارس محافظات غزة : الحدود المكانية -3

حدود طوعية يفرضها الباحث على نفسه وهذا يمكنه  نالحظ مما سبق أن هذه
من توجيه اهتمامه لنقاط أساسية محددة وهو في ذلك حر له ما يشاء من 

حدود يرى أنها تساعده في تركيز جهده وتوفير وقته ولكن عليه أن يبرر هذه 
  ) 89ص 1998 - عبيدات( الحدود ويفسر أسباب وضعه لها 

 Research Deficiency قصور البحث
وال يدرك حقيقته ، ألن مادة البحث في العلوم السلوكية اإلنسانية هي اإلنسان

ولهذا تصبح معرفة حقيقة سـلوك اإلنسـان   " سبحانه وتعالى" وكنهه إال اهللا 
هو إال انعكـاس   ن السلوك ماقبل أخيه اإلنسان شبه مستحيلة أل ودوافعه من

فينبغـي   -سبحانه وتعالى– وآمال وآالم ال يعلمها إال اهللا، لمشاعر وعواطف
على الباحث إذاً أن يوضح جوانب القصور في بحثه وذلـك ألخـذها فـي    
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ولكن نظراً ألنه قد ال يسـتطيع  . االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن نتائج البحث
أن يوضح جميع جوانب القصور إال عند إكماله للبحث وعندما تتضـح لـه   

ـ  نتائجه فال بد من العودة لهذه الخطوة بعد  هإكمال البحث ليضيف ما برز في
ومما يلزم توضيحه هنـا أن  .أثناء الدراسة من جوانب قصور يتحتم ذكرها 

القصور ال تكون بالضرورة نتيجة لعدم دقة الباحث وإنما هي نتيجة  بجوان
ولهذا فذكرها ال يقلل من شـأن البحـث   ) اإلنسان( لطبيعة مادة البحث وهي

حث لذلك وعمل ما بوسعه للوصول إلى الحقيقة وأهمية نتائجه متى احتاط البا
لك من خطوات كأن يضـع  ذموضحاً ما اتخذه في سبيل ، أو االقتراب منها

بنوداً في أداة البحث للكشف عن مدى صدق اإلجابة أو أن يعيد توزيع األداة 
  .بعد مدة زمنية؛ ليقارن بين اإلجابتين

  :ومن أمثلة جوانب القصور
 اإلجابة التي أجاب بها المجيب هي حقيقة ما يعتقده أم أنهعدم التأكد من أن -

  أجاب بها لمجرد إرضاء الباحث
  األثر السلبي الذي ينعكس على إجابة المجيب عندما يعرف أن الباحث هو -
  أو عند مقابلته له ) فالن من الناس( 
عدم تأكد الباحث من أن المجيب عرف تماماً المقصود ببنود أداة البحـث   -

  .يريدها الباحث كما
  .عدم الجزم القطعي بأن العينة المختارة تمثل مجتمع البحث تمثيالً حقيقيا -

وعلى الباحث أن يسأل نفسه هل جوانب القصور التي أوردتها نتيجة تساهل 
  في إعداد البحث أو إجرائه؟
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وإن كانـت  ، فال يعتبر هذا تقليل من نتـائج البحـث  ) ال(أن كانت اإلجابة 
فبحث عن السبل التي تقربه من معرفة الحقيقة لتحصر جوانب ) نعم( اإلجابة

  !القصور في أضيق نطاق
 اختيار عينة البحث أو مجتمع البحث 

 Selection of a sample or subject   
 

مصطلح علمي منهجي يراد بـه    population Researchمجتمع البحث  
 ،أو كتب ،مم عليه نتائج البحث سواء أكان مجموعة أفرادتكل ما يمكن أن ت

فمثالً إذا كان الباحث يدرس مشكالت طالب المرحلـة  ... مباني مدرسيةو أ
إذا كان يـدرس مشـكالت   ، انويةالثانوية فإن مجتمعه هو طالب المرحلة الث

المباني المدرسية في وكالة الغوث فإن مجتمع البحث يشمل كل مبنى مدرسي 
أما إذا كانت المشكلة تتعلق بمعلم الرياضيات في المرحلة ، تابع لوكالة الغوث

العليا فمجتمع البحث يشمل كل معلم لهـذه المـادة فـي المرحلـة      األساسية
ن يدرس األمثال الشعبية فإن مجتمع بحثه هو األمثال وإذا كا، األساسية العليا

  :ولهذا فحصر مجتمع البحث يعد أمراً ضرورياً لألسباب التالية. الشعبية
األصل في البحث العلمي هو أن يطبق كل مفردة من مفردات مجتمع  -1

البحث ولكن هذا يكاد يكون مستحيالً أو على األقل صعباً جداً خاصة 
وقتاً و، د مجتمع البحث كبيراً مما يتطلب جهداًعندما يكون عدد أفرا

  .وماالً كثيراً ولهذا يقتصر الباحث على عينة ممثلة له 
تخضع العينة البحثية لمنطق االستقراء الناقص الذي تستنبط فيه  -2

ثم يجري تعميمها على كل أفراد الجنس فحين ، األحكام من النماذج
بار على كل الغازات في الغاز قابل لالشتعال لم نجرِ االخت: تقول
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الدنيا ولكن تمت التجربة مرة ومرة ومرة ثالثة حتى الوصول إلى 
 .تعميم الحكم على الجنس بأكمله

 :تأكيد تمثيل العينة لمجتمع البحث -3
يشترط لصدق تعميم نتائج البحث المطبق على عينة أن تكون تلـك العينـة   

وبين عدد ، أفراد العينة ممثلة لمجتمع البحث أن يكون هناك تناسب بين عدد
وحتـى  . وهذا لن يتحقق ما لم يعرف مجتمع البحـث . أفراد مجتمع البحث

يستطيع الباحث اختيار عينة ممثلة لمجتمع البحث البد له من قائمة بجميـع  
أفراد مجتمع البحث ال تحتوي على األسماء فقط وإنما على معلومات كافيـة  

. تصـال بـأي فـرد متـى شـاء     عن كل واحد يستطيع الباحث بموجبها اال
والحصول على مثل هذه القائمة يمكن عندما يكون عدد أفراد المجتمع قليـل  
ولكن الحصول على قائمة بأفراد مجتمع كبير يعد صعباً للغاية حيث يتطلب 

  مصطلح :  المنهجية بين مصطلحين فرق علماء وقتاً وجهداً كبيراً ولهذا
  البعض، ومصطلح الذي يسميه الحصر الشامل أو] المجتمع الكلي [ 
  ]. المجتمع الذي يمكن التعرف عليه [  
  
  
  
  
  
  

  .مم عليه نتائج البحث عالمجتمع الكلي يعني كل من يمكن أن ت -
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المجتمع الذي يمكن التعرف عليه يعني القائمة التي يمكن للباحث أن  -
 .يتعرف عليه 

افظات غزة يشمل كـل  المجتمع الكلي لطالب المرحلة الثانوية في مح: مثال
  . طالب يدرس في هذه المرحلة في أي محافظة من محافظات غزة الخمسة

بينما المجتمع الذي يمكن التعرف عليه منهم يخص القائمـة التـي يسـتطيع    
ومـن ثـم   .الباحث الحصول عليها من دائرة التربية والتعليم في كل محافظة

ي يمكن التعرف عليه ثم إلـى  يتدرج تعميم النتائج من العينة إلى المجتمع الذ
  .للشكل السابق المجتمع الكلي طبقاً

  :تمر عملية اختيار عينة البحث بالخطوات التالية  :اختيار عينة البحث
  :تحديد المجتمع األصلي -1

تحديد المجتمع األصلي تحديداً واضحاً ودقيقاً خطوة ضرورية فإذا لم يحـدد  
  يار العينة التي يمكن إجراء البحثمجتمع الدراسة تحديداً علمياً صعب اخت

  عليها وبذلك لن تكون النتائج ممثلة للمجتمع األصلي ولذا وجب على الباحث
وأهداف البحث وخصائص العينـة  ، أن يربط بين وصف المجتمع األصلي 

  .التي يجري تطبيق البحث عليها
  : مثال

لة األساسية إذا أراد باحث دراسة مشكالت معلم التربية اإلسالمية في المرح
هل هـو جميـع   . عليه أن يحدد مجتمع البحث األصلي. في محافظات غزة

] العاشـر  -من الصف األول[معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية 
أو تحديد فئاته التي تمثله كانت نتائج العينة ، فإذ اختل تحديد المجتمع األصلي

م عندما اسـتخدمت أدلـة   1936غير دقيقة كما حدث في الواليات المتحدة 
وسجالت السيارات للحصول على عينة أخذ رأيها فـي انتخابـات   ، الهاتف
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الرئاسة فأعطت نتائج مخطئة؛ ألن من تضـمهم أدلـة الهـاتف وسـجالت     
  بل مثلوا الطبقة الثرية نسبياً . السيارات ال يمثلون كل مستويات الناخبين
 مهندسين في مشكلة عامة ال تخصال وكذلك إذا اخترنا عينة من المعلمين أو

  .ولكن تهم قطاعات المجتمع في حد ذاتها هذه الفئات
  :تحديد أفراد المجتمع األصلي -2

بعد تحديد المجتمع األصلي بدقة يحتاج الباحث إلى إعداد قائمة بأفراد جميع 
فإذا حدد الباحث مجتمعه األصلي طالب وطالبـات التوجيـه   . هذا المجتمع

   لية التربية في الجامعة اإلسالمية المستوى الثالـث والرابـع  واإلرشاد في ك
فإن عليه أن يعد قائمة بأسماء الطالب الملتحقين في هذا القسم  للعامه 1425

حيـث  وق د یلج أ الباح ث إل ى س جالت كلی ة التربی ة         ھ1425لهذين المسـتويين 
يحذر تحتوي هذه السجالت قائمة بأسماء الطالب والطالبات وعلى الباحث أن 

أو سجالت النـاجحين  ، من اللجوء إلى سجالت غير كاملة أو سجالت قديمة
  .فقط بل عليه أن يتأكد من أن السجالت كاملة وشاملة وحديثة

  : انتقاء عينة ممثلة -3
 بعد تحديد القائمة التي تحوي جميع أفراد المجتمع األصـلي يقـوم الباحـث   

في حالة كون أفـراد المجتمـع    عينة ممثلة من هذه القائمة وبأي عدد بانتقاء
متجانسين أو انتقاء عينة بالعدد المناسب في حالة كون أفراد المجتمع متباينين 
ووفق شروط معينة بحيث تمثل المجتمع األصلي كافة فإذا تميزت هذه العينة 

  .عن سائر المجتمع األصلي فال تعد ممثلة واختلت النتيجة بقدر هذا التميز
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  : مثال
حث أن يعرف مستوى تالميذ الصف التاسع األساسي في محافظة غزة أراد با

أو الشجاعية مـثالًَ عينـة   ، أو النصر، فإننا ال نستطيع أن نجعل حي الرمال
  .للبحث الن هذا أو ذاك ال يمثل كل مستويات األحياء في محافظة غزة

  :العدد المناسب ألفراد العينة -4
لذي يجب أن تبلغه العينة حتى تعطـي  يتساءل الكثيرون ما الحجم المناسب ا

  أحكاماً دقيقة وصحيحة؟ وهل حجم العينة ثابت في جميع الدراسات؟
بالطبع ليس هناك حجم محدد يجب أن يتوافر أقله أو أكثره في هذه الدراسـة  
أو تلك ولكن ينبغي أن نصل إلى درجة من القناعة النفسية بأن الحجم الـذي  

   -:من الثبات ويتحدد ذلك بأمور منهابين أيدينا يقودنا إلى درجة 
  :طبيعة المجتمع األصلي -1
لمجتمع األصلي المتجانس يسهل فيه عملية اختيار العينة ألن أي عدد مـن  اف

أفراده مهما كان قليالً يمثل المجتمع األصلي كله فالكشف عن نقاء الماء من 
واحدة إلنسان ونقطة دم ، الميكروبات يكفي فيه عدة سنتيمترات من هذا الماء

  .تمثل كامل دمه
  ،والسلوك، والتحصيل، كالعادات( أما إذا كان المجتمع األصلي متبايناً 

فإن ذلك يعني صعوبة في اختيار العينة الممثلة كما يعني زيادة ...) واالنفعال
  . في حجم العينة كي تمثل المجتمع األصلي المتباين كله

  :أسلوب البحث المستخدم -2
فالدراسات المسحية تتطلب . ث المستخدم يؤثر على اختيار العينةفأسلوب البح

بعض التصميمات التجريبية تتضمن مجموعات تجريبية . عينة ممثلة وكافية
  . وضابطة متعددة مما يتطلب حجم كبير للعينة
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  :درجة الدقة المطلوبة -3

لثقة األكبر النتائج الدقيقة ال بد لها أن تعتمد على عينة كبيرة الحجم؛ لتعطي ا
  .لتعميم النتائج على المجتمع األصلي

  :أنواع العينات
  :يمكننا القول بأن العينات تتمثل في نوعين

  )أو العشوائية(  eRandom samplاالحتمالية   -أ
وتتطلب معرفة تامة بـأفراد  ،وهي ماال يتحكم الباحث في اختيار أفراد عينة

تم اختيار أي عنصر منها ضمن وتسمى احتمالية الحتمال أن ي. مجتمع البحث
  :ومن أنواعها. العينة
  Random sampling:  الطريقة العشوائية -أوالً

والعشوائية ال تعني هنا الفوضى وإنما تعني أن الفرصة متسـاوية ودرجـة   
االحتمال واحدة لجميع أفراد مجتمع البحث دونما تأثر أو تأثير ويمكن تنفيذها 

  :بإحدى طريقتين
  )دوالب الحظ( لعشوائية البسيطة الطريقة ا -1
وذلك بإعطاء كل فرد من أفراد مجتمع البحث رقماً ثم خلط األرقام جيـدا   -

ومن ثم يسحب أرقام بعدد حجـم العينـة   ، حتى ال يمكن تسلسلها أو معرفتها
  . المراد لتطبيق الدراسة عليهم بصفتهم عينة ممثلة

  :طريقة جداول األرقام العشوائية -2
قائمة من األرقام التي تم ترتيبها بوساطة الحاسوب؛ لضمان عدم عبارة عن 

وال يلجأ الباحث الستخدام هذه الطريقة إال إذا كـان عـدد أفـراد    ، تسلسلها
  .مجتمع البحث كبيراً نظراً لما تتطلبه من جهد ووقت كبيرين
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  Systematic samplingالطريقة المنتظمة : ثانياً
أمـا  ، لتنظيم معين يحـدده الباحـث  ً ر يقع طبقاالتنظيم يعني هنا أن االختيا

االختيار فال يخضع ألي نوع من التنظيم ولذلك فهي شكل من أشكال العينـة  
طالب ونريد أن نختار ] 300[العشوائية فإذا كان المجتمع األصلي مكوناً من 

فتكون  10= 3÷ 30طالباً فإننا نقسم )30(عينة عشوائية منتظمة مكونة من 
ثم نختار الرقم األول ) 10=(ن الرقم الذي نختاره والرقم الذي يليه المسافة بي

وسنحصـل علـى   ) 10(ثم نضيف كل مرة عليـه ) 5(عشوائياً وليكن مثالً 
  ..... ، 65، 55، 45، 35، 25، 15: األرقام المطلوبة وهي

وتجانسـها إذا قيسـت   ، ومن مزايا العينة المنتظمة سهولة استخراج العينـة 
رى ولكنها إذا طبقت في مجتمع يتميـز بظـواهر دوريـة أو    بالعينات األخ

  .متكررة فسنصل إلى نتائج غير ممثلة حتماً
  Stratified Samplingالطريقة الطبقية   : ثالثاً

تعني الطبقية تقسيم أفراد مجتمع البحث إلى فئات طبقاً لسـنهم أو مسـتواهم   
ة بسحب عدد منهـا  ويتم اختيار من كل فئ، أو دخلهم الشهري مثالً، العلمي

ويشترط في هذه الطريقة أن يكون هناك فرق فعلي بين . عشوائياً أو منتظماً
الفئات كأن يكون المجتمع متكون من متعلمين وغير متعلمين أو من ذكور و 
إناث بحيث يكون الفرق يمكن أن يؤدي إلى فرق في اإلجابة لمـا يطرحـه   

  . الباحث من مواقف تتعلق بالمشكلة المدروسة

 خطوات البحث في العلوم السلوكیة :الثانيالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

73

فإذا كان مجتمع الدراسة مكوناً من اختبارات التربية اإلسالمية في المعاهـد  
فعلى الباحـث أن يختـار    1994-1985األزهرية الثانوية في السنوات من 

  :اختياراً قد تختارهم على النحو التالي) 15(عينة من 
  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  فقه

  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  توحيد
  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  تفسير

  ..1992، 1990، 1988ثم  1986وقد تبدأ بالعام  
 cluster samplingالطريقة العنقودية العشوائية   : رابعاً

، ختيار مجموعات وليس أفراد بصورة عشـوائية االفي العينة العنقودية يتم 
المميزات تـدعى  وأن أية مجموعة سليمة أو معافاة تحمل نفس الخصائص و

  .وليس لألفراد) العناقيد( عنقوداً واالختيار يتم للمجموعات 
عينة يلجأ إليها الباحث عنـدما  :" وقد عرفها سامي عريفج وخالد مصلح بأنها

وال تتهيأ للباحث القدرة أو اإلمكانات مع حصر ، يكون مجتمع الدراسة واسعاً
يار العشـوائي بـدءاً مـن    مفردات هذا المجتمع فيقوم بعدة مراحل من االخت

وانتهاء بالمستويات الخاصة حتى يتمكن من التركيز على ، المستويات العامة
اإلمكانات والوقت بمناطق صغيرة محددة يختار عينة دراسته منها بما يتالءم 

، حلس(وقد استخدم الباحث  )98ص، 1999، عريفج ومصلح" ( المخصص
يمية لألخطاء الكتابية الشائعة التقو في دراسته )172+171ص، 2003، داود

محافظات غزة العينة العشوائية العنقودية  في لتالميذ الصف السادس األساس
  :المعيارية وفقاً لما يلي الستفتاء المعلمين في االستبانة

 غزة ة مديريات التربية والتعليم فيدحدد الباحث بالطريقة المقصو -
  دائرة )ورفح، نسمحافظة خانيو، شمال غزة -محافظة غزة( وهي 
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  .التربية والتعليم وكالة الغوث 
مدرسة أساسية تضم ) 50(معلماً بالطريقة العشوائية من) 50(اختار  -

الصف السادس الختيار معلم لغة عربية للصف السادس مـن كـل   
من المجموع الكلي لعدد معلمـي  % 10.78مدرسة وهذا العدد يمثل 

  :ين كالتاليموزع) 464(اللغة العربية البالغ عددهم 
 

               
  عدد المعلمين  التربية والتعليم يةمدير

  14  مديرية محافظة غزة
  9  مديرية شمال غزة
  9  مديرية خانيونس

  2  رفح
  16  وكالة الغوث
  50  المجموع

مديرية 
التربية 
  والتعليم 

عدد 
المدارس 
  األساسية 

عدد المدارس 
التي تضم 

الصف 
  السادس

عدد 
صفوف 
  السادس

عدد معلمي   عدد التالميذ
  السادس

  إناث  ذكور  إناث  ذكور
  

  47  38  3633  3557  172  68  91  محافظة غزة
  28  24  2280  3282  114  37  55  شمال غزة
  20  31  2025  2097  102  38  55  خانيونس

  5  7  458  478  27  12  18  رفح
  136  128  10472  11135  466  121  121  وكالة الغوث

المجموع 
  الكلي

340  376  881  19549  18895  228  236  
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وهكذا اتبع الباحث نفس طريقة العينة العنقودية إلجراء االختبار التشخيصي 

  .لتالميذ الصف السادس
  )Random sample nonغير العشوائية ( غير االحتمالية  -ب

وال تتطلـب معرفـة أفـراد    ، وهي ما يتحكم الباحث في اختيار أفراد العينة
ذا فال تتساوى الفرصة ألفراد مجتمع البحث للدخول فـي  مجتمع البحث وله
  :العينة ومن أنواعها

  ACCIDENTAL sample)   المصادفة( عينة الصدفة  -1
فـإذا أراد  . تعتمد على اختيار الباحث ألفراد عينة بالصـدفة دون تخطـيط   

باحث أن يدرس موقف الرأي العام عن قضية ما فإنه يختار عدداً من الناس 
أو مـن خـالل   ، م بالصدفة من خالل اتخاذه زاوية في الطريق العـام يقابله

  ...يمرون ) 30(أو من يتطوع بالمشاركة أو أول ، راكبي السيارات
يمكن أن تمثل المجتمع األصلي بدقة ومن هنا  يؤخذ على هذه الطريقة أنها ال

  .يصعب تعميم النتائج على المجتمع األصلي كله
  Purposive Sampleقصدية أو الغرضية الطريقة العمدية أو ال -2

  تسمى بالطريقة القصدية المقصودة أو االختيار بالخبرة أو الغرضية ألنها
تُعنى أن أساس االختيار خبرة الباحث ومعرفتـه   تحقق غرض الباحث وهي 

بأن هذه المفردة أو تلك على أساس أنها تمثـل مجتمـع الدراسـة وتحقـق     
 يدرس مظاهر عدم االنضباط السلوكي فـي  أغراضها فإذا أراد باحث ما أن

مؤسساتنا التعليمية فاختار مجموعة من رجال المجتمع المرموقين المتميزين 
 .بنشاطهم االجتماعي والتعليمي واهتمامهم بقضايا المجتمع
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التبريـر العلمـي    إبـداء حري بالباحثين عند اضطرارهم لهذه الطريقـة   -

  .حيزحتى ال يتهم بالت هم هذا؛الختيار
 QUOTA SAMPLEالتدرجية الطريقة الحصية أو  -3

  سميت حصية ألن مجتمع البحث يقسم إلى فئات طبقاً لصفاتهم الرئيسة 
وتمثل كل فئة في العينة بنسبة ..) .-مهندسون –أطباء  –معلمون  -طالب( 

وجودها في المجتمع فإذا كان مجتمع الدراسة طـالب الجامعـة اإلسـالمية    
ثم يقرر الباحث النسبة المئوية المطلـوب  ، طبقاً لتخصصاتهمفيصنفون أوالً 

ويبدأ بسحبها وبهذا يتـدرج حجـم   % 3سحبها في كل تخصص ولتكن مثالً 
ولهذا أيضـاً أطلـق عليهـا العينـة     ، العينة لعدد الطالب في كل تخصص

  .التدرجية
 OPERATIONALتعريف المصطلحات 
DEFINITION 

المفاهيم المرتبطة بدراسته ويحـدد لهـا   يقوم الباحث بتعريف المصطلحات و
  :معنى اصطالحي وذلك بهدف

، أن يتفق مع القارئ على المدلول الواحد للمصطلح الذي عناه في بحثـه  -
وحتى ال تفسر من قبل القارئ بمدلوالت مختلفة؛ فيؤدي ذلك إلى االخـتالف  

 .في األحكام والنتائج

لعدم اتفاق العلمـاء المعينـين   تأتي من كثرة التعريفات والمدلوالت نتيجة  -
  .على مدلول واحد... وعلماء االجتماع، أو علماء التربية ،اللغةوعلماء 

  :فمثالً 
  :التعليم قبل المدرسي -
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أنها مؤسسات تربوية الغرض منها (  ):509ص 2005داود ، حلس( يرى 

  لدىلرعاية القوى الكامنة  المالئموالجو ، توفير الشروط التربوية المناسبة
، والعقليـة ، وتسهيل نموها من جميع النواحي الجسدية، األطفال بغية إيقاظها

واالجتماعية لألعمار من سن الرابعة حتى أوائـل السادسـة مـن    ، والنفسية
بـأن التعلـيم قبـل    ) 13ص 1996أحمـد   ،حنورة( في حين يرى  )العمر

رسة منـذ  المدرسي يطلق على مراكز الرعاية التي تعنى بالطفل ما قبل المد
  . لحظة ميالده حتى بلوغه السادسة

بأنها المرحلة التي تعنـى بتنشـئة   ) 36ص 1991، شهوة، الجزولة( وترى 
  .ورعاية الطفل في السن المبكرة التي يبدأ فيها الطفل الحفظ والتعليم والتلقين

ة في اختيار المعاني التـي يضـعها   ينستخلص مما سبق أن الباحث له الحر
وبذلك يكون للكلمة المعنى االصطالحي الذي حدده . سلماتلمصطلحاته كالم

  .لول اللفظي الصحيح للمصطلحدالباحث مع ضرورة مراعاة الم
 TITLE OF THE RESEARCH: عنوان البحث   

وعنوان البحث مـاهو إال  " اقرأ المكتوب من عنوانه" جاء في المثل الشعبي 
هذا من جانب ومن جانـب   ن يجذب انتباه القارئ لقراءة البحثالعإدعاية و

آخر البد أن يعكس العنوان حقيقة البحث ومحتواه حتـى ال يـوهم القـارئ    
  :بمضمون يختلف عن المضمون الحقيقي ولهذا يراعى في العنوان ما يلي

أن يعبر عن الموضوع بدقة من حيث المحتوى والمضـمون؛ ممـا    -
  .ييسر على الباحثين سهولة االستدالل على مبتغاهم

أو ، من كلمات يمكن االستغناء عنها دون اخـتالل المعنـى  أال يتض -
 .إخالل يؤدي إلى الغموض أو العمومية التي تضيع المعنى
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 .أال يتضمن عبارات تفسيرية أو محددات غير ضرورية -

 ).الكتابية -النحوية( أن يخلو تماماً من األخطاء اللغوية  -

كلمـة  ) 15(د عنفي العنوان بما ال يزي) اإلطالة(البعد عن اإلسهاب  -
 .إال للضرورة

  : تطبيق
  . اًلعناوين التالية متى تراه مناسبلَأجرِ تعديالً 

الدور المهني للمعلمين ومدى ممارستهم له من وجهة نظـر المـدراء   "  -1
  "والمشرفون التربويون في المدارس الحكومية األساسية العليا في فلسطين

............................................................................  
أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية على حفظ وتالوة القرآن الكريم  - 2

  .فلسطين -المقرر على تالميذ المدارس في غزة
 اتجاهات المعلمون وأولياء األمور للطالب نحو التعليم األهلي  - 3

 .غير الحكومي في محافظات غزة) الخاص( 
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  الفصل الثالث
  طار النظري والدراسات السابقةاإل

Theoretical Framework – Review of Literature 
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طار النظري املفهومي هو مبثابـة األرض الصـلبة   اإل
الـــيت ينطلـــق منـــها الباحـــث يف إرســـاء قواعـــد حبثـــه        
ووضــــع أسســــه وحتديــــد إجراءاتــــه  حيــــث يشــــمل  
  .األدبيات اليت حتصل عليها فيما يتعلق مبجال حبثه
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يتوقــع منــك بعـد قــراءة هــذا الفصــل  : عزيـزي القــارئ 
  : التعرف إىل

  .اختيار اإلطار النظري -
 . مصطلح الدراسات السابقة -

 . كم يراجع من الدراسات السابقة -

 .مصادر الدراسات السابقة -
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   اإلطار النظري للبحث -1
Theoretical Framework – Review of Literature 

  أو كما يسمى أحياناً باإلطار المفهومي النظرييختص  اإلطار 

Framework  The conceptual    ،باألفكار الرئيسة، والمبـادئ العامـة
والخلفية النظرية التي يحتاج الباحث للعلم بها؛ ليستطيع أن يعد بحثاً علمياً له 
أهداف وفروض يكون لتحقيقها أثر في البناء المعرفي، وهـو يـربط بـين    

ري ومجال التطبيق فهو إذن بمثابة األرض الصلبة التي ينطلـق  المجال النظ
وتحديد إجراءاتـه حيـث   أسسـه   منها الباحث في إرساء قواعد بحثه ووضع

يشمل األدبيات التي حصل عليها فيما يتعلق بمجال بحثه و مما يساعد علـى  
كما تأتي أهمية توضيح . علمي تعزيز الموضوع وإثرائه، وتناوله من منظور

  :ار النظري للبحث مناإلط
مبدأ تراكم المعرفة فالمشكالت البحثية ال توجد هكذا مبتورة الصـلة،   -

إذ المعرفة تبنى . د لما سبقها من تقدم علمياوإنما هي في الحقيقة امتد
سبقها حيث يبدأ الباحث من حيث انتهى غيره، وبالتالي يكون  على ما

  . لبحثه األثر البارز في البناء المعرفي
 . أثر البحث في اإلضافة إلى المعرفة يبيند اإلطار النظري تحدي -

 . تحديد اإلطار النظري يساعد على تحديد أهداف قيمة البحث -

  :اختيار اإلطار النظري
اقترح ساندرز ثالث طرائق يمكن للباحث أن يأخذ بها عند تحديده لإلطار 

  : النظري لبحثه نوجزها فيما يلي
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لمهمة أو المسلمات األساسية فـي مشـكلة   االستدالل بالمصطلحات ا -1
  . البحث

 . اختيار أحد األطر النظرية المعروفة سلفاً -2
قد ال يكون بمقدور الباحث أن يختار إطارا نظرياً معروفاً مـن ذي   -3

مما يضطره إلى ما يسمى بالتحويل أي االستفادة ) نظرية مثالً ( قبل
ر بمشكلة البحث من قانون أو مفهوم أو نظرية ليس ذات ارتباط مباش

 . نظرياً لبحثه معتمداً في ذلك على القياس اًلصياغة إطار

ما أوضحه ساندرز عندما ربط بين مفهوم : ( أمثلة لتوضيح اإلطار النظري
  ) 53ص-2000 -العساف( –) المشكلة وبين اإلطار النظري

ن إن اإلطار النظري لهما يمكن أ: الثواب والعقاب قال: في المثال الذي تناول
التشـجيع   –التغذية الراجعـة   -الدرجات: " يستمد من معرفة المفاهيم التالية

  . " التعلم –العقاب  –الموجب 
إن اإلطار النظري يمكن أن : أما في المثال الذي تناول الفروق الفردية فقال

مفهـوم   –نظرية تطور التعلم :" يستمد من معرفة المفاهيم والنظريات التالية
التي يقصد بها السيطرة على تقدم الطالـب   المكبوحةالخطة  مفهوم –المنهج 

  بنظام السنوات بغض النظر عن قدرته على التقدم السريع  دوإلزامه بالتقيي
وبهذا فإنه ليس هناك إطاراً نظرياً واحداً فقط )  54ص 2000 –العساف ( 

لكل مشكلة وإنما قد يكون هنا أكثر من إطار يمكن أن يدرس المشكلة مـن  
  . اللهخ
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 الدراسات السابقة 

Previous of Literature   
  

ــوع إىل األدبيـــات الـــيت     ــاحثون الرجـ عنـــدما ينـــوي البـ
سطرها السابقون يف أحباثهم بقصد االسـتفادة منـها   
والوقــوف علــى احلقــائق الــيت انتــهت إليهــا فــإن هــذا    

هـو إال تقـدير ألولئـك البـاحثني      النوع مـن العمـل مـا   
اً طيبـة كـي يـنريوا الطريـق أمـام      الذين بذلوا جهـود 

  .اجلدد الباحثني
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مصطلح يراد به مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع أو بعض 
ليتسنى للباحث أن يبدأ من حيث انتهى اآلخرون، وأن يوضح مـدى  جوانبه؛ 

االتفاق واالختالف بين دراسته والدراسات السابقة، وما تميزت به دراسـته  
  . موقعها بين الدراسات السابقةبياناً ل

ورغم اختالف كتب المنهجية البحثية حول تضمين الدراسات السـابقة فـي   
خطة البحث فقد ورد مسمى الدراسات السابقة بمسميات عدة أيضـاً ولكنهـا   

  . متشابهة متفقة في المدلول
   -:الكتب اإلنجليزية أوردت المدلول بعبارات منها •
  Researches Relatedالبحوث ذات العالقة  -

)Karth wohl- D. 1977 p26( 

 Literature Review  األدبمراجعة  -
(Tuck man- B.1978- P.37) 

  Related Researchاألدب ذو العالقة  -

Ary .p. et. al. 1979 . p.56) (  
  : وفي الكتب العربية وردت الدراسات السابقة بمسميات منها •
  )  34ص 1985-الخطيب وآخرون( مراجعة األدب  -
 ) 77ص ھ1401-التيجاني ( مراجعة التراث العلمي  -
 ) 1966الربضي ومصطفى ( مراجعة التراث اإلنساني  -

ومجمل العبارات السابقة تؤكد على الباحث ضرورة مراجعة الدراسـات  
  : تحقيق أهداف منها ؛ بغرضالسابقة

  أدل أو أنه يببتأكيد الباحث من أن مشكلة بحثه لم يبحثها أحد من ق -1

 ظري والدراسات السابقةاإلطار الن :الثالثالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

86

ه من جهد علمي له مردود ن بأن ما سيقدمئوبهذا يطم، حيث انتهى غيرهمن 
  .واضح ونتائج هامة

 ...والتطبيقات العملية واألمثلة الواقعية، فر للباحث الخبرة الميدانيةاوتت  -2
واألسـاليب البحثيـة   ، توفر للباحث األدوات والتصميمات التجريبية -3

 .واإلحصائية

 .ة إلعادة إجراء بعض الدراساتتوفر للباحث مبررات كافي -4
تبين للباحث كيفية استكمال الجوانب التي وقفت عنـدها الدراسـات    -5

 .السابقة
 .تفيد الباحث في البعد عن األخطاء التي وقع فيها غيره -6

 .تمد الباحث بالعديد من المصادر والمراجع -7

  :كم يراجع من الدراسات السابقة
دة أو قواعد ثابتـة تبـين عـدد    ليس هناك إجابات محد: ( وقوليقول بورك 

ولكن هناك مبـادئ عامـة علـى    ، الدراسات التي يجب أن يراجعها الباحث
  : الباحث اتخاذ قرار بتحديد العدد منها

)Borg- w. and Gall 1979 p.102 (  
أن يجري الباحث مسحاً شامالً عاماً على كل ما تحصل عليه مما له صلة  •

  . هبمشكلة بحث
  . ا تحصل عليه من دراسات من حيثأن يفاضل بين م •

 . قربها أو بعدها من المجال الموضوعي لمشكلة بحثه -

 .قربها أو بعدها من المجال المكاني لمشكلة بحثه -
 .قربها أو بعدها من المجال الزماني لمشكلة بحثه -

 . حداثة وقدم الدراسات إال للضرورة -
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 : مصادر الدراسات السابقة
  : لى الدراسات السابقة أهمهاهناك مصادر عدة للحصول ع

  ) الدكتوراه -الماجستير(الرسائل العلمية الجامعية  -
  . األبحاث المهنية المنشورة في المجالت العلمية المحكمة -

وأفضلها حديثة العهد ما لم يكن القديم مطلوباً لسبب معرفة المقارنة أو إبراز 
 ... الجانب التاريخي أو التطوير

 -ماجستير(مطبوعة منها ما هو خاص بالرسائل العلمية المصادر التمهيدية ال
ومن أمثلة هـذه  . ومنها ما هو خاص بالمجالت العلمية والدوريات) دكتوراه

  : المصادر المطبوعة باللغة اإلنجليزية والمنتشرة في معظم أنحاء العالم
   "المصادر التربوية إيربك " نظام مركز معلومات •
 ]Eric[ Educational Resources Information centre   الذي أنشـئ

من قبل وزارة التربية والتعليم األمريكية ويشرف عليه المعهـد   1965عام 
ـ ) Net( األمريكي الوطني ث التربويـة المعاصـرة   وبهدف نقل نتائج البح
فرعا منتشرة ) 16(ولهذا المركز . والباحثين المهتمين، واإلداريين، للمعلمين

ألمريكية يختص كل فرع بجمع ماله صله بمجال محدد في الواليات المتحدة ا
التعلـيم   –تعليم الكبار  –اإلشراف التربوي ( من المجاالت التربوية في مثل

 ...) اإلرشاد الطالبي –المهني 

دليل الرسائل العلمية المطبوعة باللغة العربية يحوي هـذا الـدليل علـى     •
ر والدكتوراه كدليل الرسائل المعلومات األولية وعلى موجز لرسائل الماجستي

  م2004الجزء الثاني،  ھ1421الجامعية مرحلة الماجستير الجزء األول 
  . الصادر عن الجامعة اإلسالمية بغزة  

  تجعله عبر بأن وتسعى الجامعة اإلسالمية بغزة إلى تطوير هذا المصدر 
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ولعل . يعموقع إلكتروني خاص بكلية الدراسات العليا؛ ليكون في متناول الجم
جامعاتنا الفلسطينية خاصة والعربية عامة تستفيد من الجامعات الغربية فـي  

 .عبر الموقع اإللكتروني للدراسات العليـا  عرض ما يتوافر لديها من أبحاث
والمراجـع  ، المعرفة بسـتان : علمية تسهيالً للباحثين العرب وتحقيقاً للمقولة

  .واإلطالع استمتاع بالنظر، أزهار
  : ها في البحثترتيب •

: ثانيـاً (هناك من يجعلها ضمن الفصل الثاني اإلطار النظري تحت عنـوان  
أن تكون في فصـل   :"ويرى الدكتور محمد مزمل البشير) الدراسات السابقة

خاصة إذا كان اإلطار النظري ذا  "مستقل بعد الفصل الثاني اإلطار النظري
  . وتقسم إلى أقسام تبعاً لمعيار. حجم كبير

  : لمثا
الفصل الثالث الدراسـات  )  2003 -منصور(جاء في دراسة غيداء منصور

استعرضت الباحثة اإلطار النظري الذي يمثل الخلفية العلمية لهـذه  : السابقة
الدراسة، وفي هذا الفصل تستعرض الباحثة الدراسات السابقة التي استرشدت 

ت، أو من حيث بها سواء من حيث اإلجراءات التي قامت عليها هذه الدراسا
النتائج التي توصلت إليها، أو االقتراحات والتوصيات التـي قـدمتها هـذه    
الدراسات والمالحظ افتقار الساحة للدراسات التقويمية التي اهتمت بمنهـاج  
التعليم قبل المدرسي في ضوء عناصره األساسية وكذلك نالحظ افتقار الساحة 

لذلك لجأت الباحثة إلـى   ؛ضوئهللدراسات التي استخدمت المعيار ليتم على 
دراسات أخرى تمت في مرحلة التعليم قبل المدرسي، سـواء كانـت هـذه    

 -العربيـة . ( الدراسات ذات عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالدراسة الحالية
  ). واألجنبية
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  ثم عقدت مقارنة بين دراستها الحالية والدراسات السابقة المباشرة وغير

  .متبعة التسلسل الزمني في ترتيبها للدراسات) وأجنبية -ةعربي(المباشرة  
  :وعادة ما يتبع الباحث في عرضه للدراسة

  .أو المشكلة وخلفيتها و أهميتها، مقدمة الدراسة أو خلفيتها -
 .وجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والحالية -

 .ما تميزت به الدراسة الحالية على الدراسة السابقة -
 .اده الباحث من الدراسة السابقةما استف  -

  :مثال
دراسة سعد : ضمن الدراسات السابقة) 2003،داود، حلس( جاء في دراسة 

  . ھ1421الرياض  –بن عبد العزيز الحميدي السعودية 
تدريس اإلمالء في المرحلة العليا كما يراها معلمـو اللغـة    تبعنوان مشكال

  : اسة إلى تحقيق األهداف التاليةوهدفت الدر. العربية متبعاً المنهج الوصفي
  : المساعدة في تطوير تعليم اإلمالء في المرحلة االبتدائية من خالل -

معرفة مشكالت تدريس اإلمالء في المرحلة االبتدائية المتعلقة بالموضوعات 
 –أساليب وإجراءات التعلـيم   -اختيار المحتوى وتنظيمه -األهداف: ( التالية

؛ ولتحقيق هذه األهداف قام )التقويم –باللغة العربية الكتابي  مخصائص النظا
  : الباحث بما يلي

إجراء دراسة نظرية للتعرف على طبيعة مادة اإلمـالء وانعكاسـها    -1
 . على أهداف تعليمها ومحتواها و أساليب تعليمها وتقويمها

 آراء ومقترحات معلمي اللغة( تصميم استبيان لجمع معلومات البحث  -2

  رحلة االبتدائية حول مشكالت تدريس اإلمالء في المرحلةالعربية في الم
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 ). االبتدائية

 مراكز إشراف في مدينة)7(معلم يمثلون ) 300(اختيار عينة من  -3
 . ھ1421- ھ 1420الرياض للعام الدراسي  

  :أهم نتائج الدراسة
  . حاجة مقرر اإلمالء في الصفوف العليا إلى حصص أكثر -1
 . لصف الواحد تحد من معالجة الضعفكثرة عدد التالميذ في ا -2
ثقل العبء التدريس على معلم اللغة العربية في المرحلة  -3

 الدراسي في المدارس أسبوعياً مع أن األسبوع) حصة 24(االبتدائية
 .أيام) 5(في المملكة 

 . ضعف ارتباط اإلمالء بالجانب التطبيقي -4

 . لتالميذقلة مراعاة أهداف تدريس اإلمالء للفروق الفردية بين ا -5
إلزام المعلم غير الراغب بتدريس اللغة العربية بتدريسها إكماالً  -6

 . للنصاب

  :التعليق بين الدراسة السابقة والحالية
اللغة تشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في األخذ بآراء معلمي  •

الميذ التي منها األخطاء الكتابية الشائعة لدى ت العربية حول مشكالت اإلمالء
  . وتختلف عنها في الزمان والمكان. المرحلة االبتدائية

اعتماد الدراسة الحالية أيضاً على أنها خططت لبناء معيار محكم لمنهج  •
  . مخططو مناهج اللغة العربية في المرحلة االبتدائية هالرسم الكتابي ليستفيد من

  
  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :الثالثالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

91

  
  

فيتها وأهميتها نالحظ من عرض المثال السابق كيف استعرض الباحث خل
 االحالية موقعه دراسةواإلضافة العلمية لل. ونتائجها ووجه الشبه واالختالف

  . السابقة دراساتمن ال
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  الفصل الرابع

 أدوات البحث يف العلوم السلوكية
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تنــــــدرج جــــــدوى أداة البحــــــث مبقــــــدار دقــــــة 
تصـــميمها ووعـــي الباحـــث مبميزاهتـــا وعيوهبــــا،     

عرفتــه بــاخلطوات الالزمــة  مبقــدار موقبــل ذلــك 
لتصــميمها، ومــا يتبــع ذلــك مــن وســائل لتجريبــها  

  .واختبارها
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يتوقع منك بعد قراءة هذا الفصل : عزيزي القارئ
  : التعرف إىل

  :أدوات البحث يف العلوم السلوكية ومنها
  . املالحظة -
 .االستبانة -

 .املقابلة -

 . االختبارات -
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س لمشاعر وعوامل داخلية وخارجية ال يعلمهـا إال  ألن سلوك اإلنسان انعكا
اهللا فيتعذر ألي باحث أن يصمم وسيلة واحدة جامعة مانعة يمكنه بها دراسة 

ولما كان هذا السلوك اإلنساني داالً على أثر مشاعر وعوامـل  . هذا السلوك
لدى اإلنسان مما يوجب على الباحث في العلـوم اإلنسـانية أن يفكـر فـي     

وذلك يقضي بأن يحدد الباحث نوعيـة  ، ي تحقق له أحسن النتائجاألدوات الت
 . البيانات المطلوبة وشكلها وأكثرها مالئمة

  االستبانة  ←  فبالسؤال أحياناً

  المقابلة  ←وبالمواجه أحياناً  

  المالحظة ← وبرصد السلوك أحياناً

 االختبار ←وبتقنين السلوك أحياناً 
مقدرتها على    بالظاهر فقط بينما يكْتَنفُ وال شك أن قوة هذه األدوات ترتبط
فمن المناسب للباحث أن يسـتفيد مـن   . معرفة الباطن عدد كبير من العوائق

، أكثر من أداة في بحثه فبعض البحوث يحتاج إلى عدد محدد مـن األدوات 
وفي أحيان يجد الباحث نفسه مضطراً إلى ، وبعضها قد يحتاج إلى عدد أكبر

أو يحذف من األدوات التي استخدمها حتـى  ، أو يضيف، لأو يعد، أن يطور
  . والموضوعية، والصدق، تعطي نتائج تتسم بالثبات

ولما كانت األدوات التي تستخدم في العلوم السلوكية كثيـرة سنقتصـر فـي    
 -االسـتبيان  -المالحظة( من أكثرها استخداما  أدوات كتابتنا هذه على أربع

  ) االختبار -المقابلة
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 ً   املالحظة  أوال
OBSERVATIOIN 
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المالحظة تعني االنتباه لشيء ما والنظر إليه اشتقاقاً من المعنى اللغوي الذي 
والمالحظة اصطالحاً ) 82ص 1982، الفوال( يكمن في النظر إلى الشيء 

أداة من أدوات القياس التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات التي : هي
ابة عن أسئلة البحث واختيار فروضه فهي تعني إذن االنتبـاه  تمكنه من اإلج

  : المقصود أو الموجه حول سلوك فرد أو جماعة بقصد تمكين الباحث من
وتعد المالحظة من أبسـط  ) أو تقويمه، أو وصف تحليله، وصف السلوك( 

، وأسرعها فهي ال تحتاج إلى إجراءات مسبقة معقدة، وأيسرها، القياس أدوات
  . أساليب مطولة في اإلعداد والتجهيز وال إلى

  :أنواع المالحظة
  :يمكن أن تصنف المالحظة على أساسها

  :من ناحية الطريقة تكون -1
  )  Direct(مباشرة • 

حيث يقوم الباحث بمالحظة سلوك معـين مـن خـالل اتصـاله المباشـر      
يفيد هذا النوع المعلمـين فـي تقـويم    ( باألشخاص أو األشياء التي يدرسها 

الجوانب األدائية لدى المتعلمين بقصد التوصل إلى نواحي القـوة ونـواحي   
  ) الضعف لوضع برامج عالجية

  )  In- Direct(غير المباشرة • 
حين يتصل الباحث بالسجالت والتقارير والمذكرات التي أعـدها اآلخـرون   
فمدير اإلشراف التربوي حين يقرأ التقارير الواردة من المشرفين التربـويين  

  عبيدات وآخران ص . ( مباشرة ومديري المدارس فإنه يقوم بمالحظة غير
153.(  
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  :من ناحية الهدف تكون -2
  )  Structured( محددة  •

عندما يكون لدى الباحث تصور مسبق عن نوع المعامالت التي يالحظها أو 
  .نوع السلوك الذي يراقبه

  ) Un- Structured( غير محددة  •
ث بدراسة مسحية للتعـرف علـى واقـع معـين أو لجمـع      حين يقوم الباح

  .المعلومات والبيانات
  :من ناحية المشاركة تكون -3
  ) Non- participant (بدون مشاركة  •

  عندما يقوم الباحث بإجراء المالحظة بدور المتفرج أو المراقب 
  )  participation(بالمشاركة  •

  . في الجماعة التي يالحظهاحيث يعيش الباحث الحدث نفسه ويكون عضواً 
  :من ناحية القصد كون -4
   purposiveة  دمقصو •

مالحظة الباحث لسلوك معين بطريقة منظمة بحيث يقوم الباحث بـالتخطيط  
وهـذا النـوع مفيـد    ) ماذا سيقوم ؟ ومن سيقوم؟( وتحديد أهدافها مسبقاً، لها

ائق مالئمة لرصد المهارات وتقويمها ألنه من أكثر الطر إكسابللمعلمين في 
 –وزارة المعارف السـعودية  ( وللحصول على نتائج دقيقة ، سلوك الطالب

  ) بدون. ت.دليل المعلم  –مركز التطوير التربوي 
  .  Accidentalةدالمالحظة غير المقصو •

  وفيها يالحظ الباحث، ونعني بها المالحظة التي تتم دون تخطيط مسبق
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يفيد هذا النوع المعلمين على اكتشـاف  (فة وجود سلوك ما عن طريق الصد 

  ) ة في وقت الحقدبعض الظواهر التي تستوجب مالحظة مقصو
  :مزايا وعيوب المالحظة

من حيث ) االختبار -المقابلة –االستبانة ( تختلف المالحظة عن أدوات البحث
اللذان يقـرران   مامقرر المعلومة ففي االستبانة والمقابلة المجيب والمقابل ه

أما في المالحظة فالمعلومة هنا يحـددها  ، لمعلومة التي يبحث عناه الباحثا
مما جعل للمالحظـة  . الباحث بناء على مالحظته للنمط السلوكي الذي يسلكه

  .مميزات وعيوب
  :أوالً المميزات

  تعد الوسيلة األكثر مناسبة لدراسة بعض الظواهر االجتماعية والسلوكية •
أو فـي دراسـة   ، كبار السن، والمعاقين، األطفال والتربوية كدراسة سلوك 

  . الوثائق والسجالت وتحليل المضمون
درجة الثقة في المعلومات الناتجة عن المالحظة أكبر منها في بقية أدوات  •

البحث وذلك بسبب أن المعلومة تستنتج من سلوك طبيعي غير متكلف بينمـا  
جرد إرضاء الباحث أو يـدلي  في بقية األدوات قد يدلي المجيب بالمعلومة لم

  .بجزء منها
كمية المعلومات التي تنتج عن المالحظة أكثر منها في بقية أدوات البحث  •

بينما في بقية األدوات فالمجيب يدلي . فالباحث يالحظ السلوك بأنماط مختلفة
 .بالمعلومة التي يريدها الباحث فقط

ا مما يضمن له الحصـول  في تنفيذه -غالباً -المالحظة تعتمد على الباحث •
  .بهذه الصورة في بقية األدوات ىأتتوهذا ال ي. على المعلومات التي يريدها
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  ومن الموضوعات التي يمكن بحثها بواسطة المالحظة للوصول إلى

  :نتائج أقرب إلى وصف الواقع وتشخيصه وأكثر دقة  
  .كفاءة المعلم في التدريس -1
  .فالتفاعل بين المعلم وطالبه في الص -2
 .أنماط السلوك اإلداري في المدرسة -3
 .السلوك العدواني لدى بعض الطالب -4

خاصة في الصفوف األولية (في تقويم الجوانب األدائية لدى الطالب  -5
 ) من المرحلة األساسية الدنيا

 :ثانياً العيوب
ال تخلو المالحظة كغيرها من أدوات البحث من الصعوبات والعيـوب ممـا   

  :إدراك حجمهـا ومنهـا   و وعيهـا لباحـث  يجعل مـن الواجـب علـى ا   
تغير بعض المفحوصين لسلوكهم إذا شعروا بالمالحظة مما يجعل المعلومات 

  غير دقيقة 
تتطلب المالحظة وقت طويل حتى يظهر السلوك المـراد مالحظتـه    -1

  .بوجود المثير المناسب أو الدافع الحقيقي
 .ظنمط السلوكي المالحلإمكانية تحيز الباحث عند تسجيله ل -2

مما يجعل األشخاص المالحظين ثر الموقف المالحظ بعوامل طارئة تأ -3
ينهجون سلوكاً غير سلوكهم الطبيعي فإذا أخطأ الطالب مـع وجـود   

من جو الصف كله فيبدو مـن   هذه اإلجابة غيرتزائر في الصف قد 
 . غير طبيعي شيئاً سلوك المعلم وطالبه
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اء المنهجية ضرورة االهتمام تلك العيوب يرى علم التخلص من ولضمان   
أساليب المالحظة العلميـة ووضـع   وباختبار وتدريب الباحثين على طرائق 

-1982 -الفـوال :(حظة تحدد خالله النقاط التاليةتخطيط دقيق لعملية المال
 )2819ص

  .الحاالت أو الظواهر المراد مالحظتها  - أ
  .الكيفية التي ستتم بها عملية تسجيل البيانات-ب
ة واألسلوب الذي يتخذ لتقويم عملية المالحظة والتأكد المستمر الطريق -ج
 .أنها تسير وفق الخطة الموضوعةب
  .طبيعة وكيفية التعامل بين المالحظ وبين الحالة المراد مالحظتها -د

  :إجراءات المالحظة
  :تتطلب المالحظة حتى تصل إلى درجة النجاح إجراءات منها    
فإذا أراد الباحث دراسة التفاعل بين . اتحديد مكان المالحظة وزمانه -1

المعلم وتالميذه فإنه حتماً يختار غرفة الصف مكاناً والحصة زمانـاً  
وإذا أراد سلوك الطالب أثناء اللعب فإنـه يختـار فنـاء المدرسـة     

  ومالعبها مكاناً وفترة االستراحة زماناً
ـ ، وأنماط السلوك، إعداد بطاقة للمالحظة شاملة للمجاالت -2 اهر والمظ

وبدون البطاقة السابق إعدادها فلن يستطيع الباحث . المطلوبة المتوقعة
  .من التوفيق بين تسجيل الملحوظات ومالحظاتها

المالحظة أكثر من مـرة علـى    بإعادةالتأكد من صدق المالحظات  -3
مساعدين  بفترات متباعدة وعن طريق باحث آخر مما يتطلب تدري

 .للقيام بمهمة المالحظة
 .لنسيان أو التحوير أو التشويهتعرضها ل -4
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 :من أهم األدوات المعينة في إجراء المالحظة
  .لتسجيل الملحوظات وتدوينها أوالً بأول: المذكرات التفصيلية  -1
  لنقل األداء وإمكانية التحقق منه بإعادة الشريط : األشرطة الصوتية -2
 .ءالستيضاح التعبيرات المختلفة المرتبطة باألدا: أشرطة الفيديو -3
 .التي تحوي على العناصر المراد مالحظتها: استمارات البحث -4

لتسجيل عناصر الظاهرة ومالحظتها بطريقة كميـة  : مقاييس التقدير -5
 -التعبيـر  -فإذا أراد أن يسجل مشاركة الطالب فـي مـادة النحـو   

فإنه يستخدم مقاييس التقدير وفيه تتحول الدرجات إلى ... الرياضيات
 . ديرنقاط على مقاييس التق
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 ً   االستبيان: ثانيا
 Inventory  
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في كتـب   QUESTIONNAIREتُتَرجِم الكتب العربية الكلمة اإلنجليزية 
 ، )158ص 1994 -محمد منير، يمرس] ( استفتاء[ المنهجية تترجمها 

وبعضـها  ، )113ص 1996محمود شاكر وعمار محمود إسماعيل ، سعيد(
  وبعضها اآلخر) 113ص 1998عبيدات وآخران ] ( ستقصاءا[تترجمها 

  ).132ص 2000 -األغا] ( انياستب[  
 واالستقصاء ، لغة طلب الفتوى Questionnaireواالستفتاء 

Concept of Inquiry  طريقة تعلم تركز على صوغ الفرضيات والمشاركة
ـ )   cella E. 1978.p. 150 (  التعليميـة   أكثر من النتاجات تبيان واالس

Inventory  ا في الـذات  ، لغة طلب البيانواصطالحاً اإلبانة واإلفصاح عم
الذي يسعى إلى مسح آراء  Opinion Surveyويختلف عن استطالع الرأي 

األفراد والجماعات حول قضية ما وقد شاع هذا أكثر في الواليات المتحـدة  
حيـاة السياسـية   حتى قيل بأنها دولة االستطالعات لكثرة هذا النوع فـي ال 

واالجتماعية والعملية أما االستبيان فيسعى إلى الحصول على معلومات حول 
  . قضية أو مشكلة محددة
المدلول العربي الصحيح الذي يشـير   يه] االستبانة [نستخلص مما سبق أن 

إلى تلك االستئمارة التي تحوي مجموعة من األسئلة أو العبارات المكتوبـة  
ويطلب من المجيـب  ، أو بفراغ لإلجابة، و اآلراء المحتملةالمزودة بإجابتها أ

عليها اإلشارة إلى ما يراه مهماً أو ما ينطق عليه منها أو ما يعتقد أنه اإلجابة 
وتقوم فكرتها على أن االنسان أفضل من يصف ذاته أو سلوكه أو . الصحيحة

  .فكره
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  :تصميم االستبانة
  المعلوماتي األداة الممكنة األقرب لجمع إذا ما قرر الباحث أن االستبانة ه

  :فعليه أن يبدأ في تصميم االستبانة وفق الخطوات التالية
  .اإلطالع الواسع للتراث األدبي الواسع المشابه وغير المشابه -1
تحديد هدف االستبانة الرئيس في ضوء أهداف الدراسـة وفـي    -2

  .ضوء صياغة مشكلة الدراسة الرئيسة
السابق إلى أسئلة فرعية بحيث يرتبط كل تحويل السؤال الرئيس  -3

 .سؤال بجانب من جوانب مشكلة البحث
وضع عدد من األسئلة المتعلقة بكل موضوع مـن موضـوعات    -4

 االستبيان 

 .كتابة بنود االستبانة وصياغتها بعناية -5
 .تحديد كيفية اإلجابة -6

والبيانات الخاصـة  ، أن تشمل االستبانة التعليمات لكيفية اإلجابة -7
 ألها بمن يم

أن تشمل كتاب يشرح الهدف منها واحترام الباحث للسـرية وأن   -8
 .يستخدمها فقط لألغراض العلمية فقط

 : بآرائهم حول تنارةعرض االستبانة على محكمين لالس -9

 .انتماء عبارات وبنود االستبانة لألبعاد التي تمثلها* 
  .وضوح العبارات من حيث صياغتها* 
  .بة وتعديلهاالحذف للعبارات غير المناس* 
  .أي ملحوظات يراها المحكمون ضرورية* 
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تحديد الثبـات واالتسـاق    :تجريب االستبانة على عينة تجريبية بهدف -10
  .الداخلي لها

ضرورة اإلذن الرسمي مـن جهـة االختصـاص قبـل اسـتخدامها        -11
  .وتجريبها

  :أنماط أسئلة االستبانة
أسئلة االستبيان بأساليب مختلفـة   تناولت كتب المنهجية طرائق مختلفة لكتابة

  :منها
  :األسئلة المباشرة وغير المباشرة -1
األسئلة المباشرة ما توجه بغرض الحصول على المعلومة الصحيحة بشكل  -

  )هل ترغب في عملك الحالي؟: ( مثال. مباشر
مباشرة هي ما تستنتج منها المعلومة الصحيحة المقصـودة  الاألسئلة غير  -

هل ترى أن عملك الحالي يهيـئ لـك التقـدم    : ( كقولك: اشربشكل غير مب
  ) الوظيفي كما هو الحال في األعمال األخرى؟

  :األسئلة عن الحقائق -2
  :وهو ما يسأل عن حقيقة معينة مثل

  .التخصص الذي تدرسه -عدد الحصص المسندة إليه، عدد سنوات الخدمة
  :األسئلة عن اآلراء -3

مجيب الشخصي ووجهة نظره حـول مسـألة   وهو ما يسأل فيه عن رأي ال
هل ترى أن لالغتراب دور سلبي على تحصيل طالب المرحلة : ( معينة مثال

  )الجامعية
  :األسئلة بصيغة السؤال -4

  ) هل توافق على نظام الساعات في الجامعة؟: ( أي تكتب بصيغة سؤال مثال
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  :األسئلة بصيغة الجملة -5
تطبيق نظـام السـاعات يتـيح    : ( ملة مثالنكتب مثل هذه األسئلة بصيغة ج

   →هنا إبداء رأي  ←) فرصاً تعليمية أكثر بللطال
  :األسئلة الخاصة -6

  : وهي التي تخص طائفة من المجيبين دون األخرى كأن يكون السؤال
ثم يقال إذا كانت اإلجابة بـنعم  ) هل سبق أن درست في المرحلة االبتدائية؟(

كبير فـي   يوهل ترى أن العبء التدريس...) (.فكم عدد سنوات التدريس؟ 
  (....) تلك المرحلة ؟ 

  :األسئلة العامة -7
عكس مـا سـبق فـي    ( وهو ما يتطلب من جميع أفراد العينة اإلجابة عليه 

هل تعتقد أن زيادة النصاب التدريسي للمعلم ذا أثر : ( مثال) األسئلة الخاصة
  ). سلبي على عمله؟

عين السابقين تنوع المجيبين فإذا كـانوا متجانسـين   والذي يحدد استخدام النو
أما إذا كانوا غير متجانسـين فيسـتخدم   . تماماً فال يستخدم إال األسئلة العامة

ومما هو جدير بالذكر أن الذي يحدد . وقفمحسب ما يتطلب ال. النوعين معاً
 إمكانية تطبيق األسئلة السابقة بعضها أو االقتصار على صياغة واحدة منهـا 

  .فقط هو طبيعة الموقف والهدف من السؤال
  : ضوابط كتابة األسئلة

كلما كانت أسئلة االستبيان واضحة كانت أدعى إلى إقناع المستجيب وتحقيق 
غرض البحث، والوصول إلى النتائج الصادقة وكلما قل االهتمام بضـوابط  

  . ةكتابة األسئلة ولد القناعة الخاطئة لدى البعض ومن ثم إهمال اإلجاب
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وحتى ال يصل الباحث إلى هذا اإلهمال هناك ضوابط عدة أشار إليها الكثير 
  :من مؤلفي كتب المناهج منها

  . أن تناسب لغة األسئلة المستوى التعليمي لعينة البحث -1
تجنب الصياغة التي تؤثر على المجيب شخصياً حتـى ال يـرفض    -2

البحث تقتضـي   وإذا كانت طبيعة. اإلجابة أو يتعمد اإلجابة الخاطئة
ذلك فيجب إعطاء المجيب ضمانات كافيـة ومقنعـة علـى سـرية     

  . المعلومات التي يدونها
عند صياغة كل سؤال من أسئلة االستبانة البد قبل أن يبدأ الباحـث   -3

جابة سؤال لماذا سألت إكتابة السؤال التالي أن تكون لديه القدرة على 
ال يسأل إال إذا تعذر  هذا السؤال؟؛ فكل سؤال في االستبانة يجب أن

الحصول على تلك المعلومة فكيف نسأل مثالً عن تاريخ المـيالد إذا  
كان من الممكن معرفة ذلك من السجالت، وال يصح أن يسأل ذلك ما 

 . لم يكن ذا صلة وثيقة بأحد متغيرات وأسئلة البحث

فما عند صياغة السؤال ) قليالً -نادراً -كثيراً-غالباً(البعد عن الكلمات -4
 . هو غالب بالنسبة للباحث قد يراه المجيب قليل

أال يتناول األسئلة بدهيات يتفق عليها الناس، أو ال تستحق التفكيـر   -5
 ). هل غضبت مرة؟(مثال

أال تكون معقدة تحتاج إلى عمق في التفكير مما يضـطر المجيـب    -6
هل تقوم الجامعات بدورها في تطوير البحث : ( إلهمال اإلجابة مثال

 ). مي؟العل

هل النشاط الالصفي يساعد : أن تكون األسئلة محددة فسؤال الباحث  -7
أي نـوع مـن النشـاط؟    . سؤال غير محدد) في تحقيق األهداف التربوية؟
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هـل النشـاط   : إذ يمكن أن يقـول ... الثقافي، الرياضي، الفني، االجتماعي
 يساعد على تحقيق النمو الجسمي لدى الطالب؟) الرياضي(الالصفي 

 . أن يضم السؤال فكرة واحدة بمعنى البعد عن األسئلة المركبة -8
 اًهل ترى أن للمنزلة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألسرة أثـر : (مثال

فالمجيب هنا يرى أن أحدهما له أثر قوي واآلخر ) على النمو اللغوي للطفل؟
 . فيهمل اإلجابة. قليل

ألـيس مـن   ( على النقيض مثال البعد عن األسئلة المنفية؛ ألنها تفهم -9
فاألجـدر  ) أن يصمم الكتاب المدرسي بما يتناسب ومستوى الطالب؟ ىاألول

هل ترى أن يصمم الكتاب تصميماً يختلف ( :صياغة مثل هذا السؤال بقولنا
  ) عن الكتب األخرى؟

فهـل  ) هل طاعة الوالدين عبادة؟: (تجنب األسئلة القابلة للتأويل كقولنا -10
أو المعنى الواسـع  ... نا يقصد بها المعنى الضيق للعبادة كالصالةالعبادة ه

  . الذي يفيد أن كل عمل يعمله المسلم بنية العبادة
البعد عن الكلمات التي تؤدي إلى نتائج مضللة بسبب عـدم اختيـار    -11

هل المركزية في اإلدارة المدرسية أدعى لتحقيـق  : ( الكلمات المناسبة مثال
هل اسـتئمار مـدير   " وإذا كانت صياغة السؤال السابق  )ةاألهداف التربوي

فهـذا أوضـح   ) القرار أدعى لتحقيق األهداف التربويـة  المدرسة في اتخاذ
وما يساعد الباحث على ذلك اختيار الكلمـات المناسـبة للمسـتوى     .مدلوالً

  .والثقافي للمجيبين التعليمي
  المعنىن فهم تجنب صياغة األسئلة بجمل طويلة تعيق المجيب ع -12

  . الدقيق للعبارة
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  شكال االستبيانأ
  :االستبيان المفتوح  - 1

جابة مقالية حرة دون تقييد المجيب إاالستبيان الذي يأتي بأسئلة تحتاج إلى 
قماشة بنت إبـراهيم  ( في مثل ما جاء في دراسة. بإجابات مسبقة محددة

تـرى أنهـا   ما أهم االقتراحات التي ) ھ1409المزيد جامعة الملك سعود
  مناسبة لمعالجة مشكلة اإلمالء في الصف السادس؟

  :ومن أهم مميزات هذا النوع
أنه يترك للمفحوص حرية التعبير عن رأيه بالتفصيل مما يساعد الباحث 

. على التعرف إلى األسباب والعوامل والدوافع التي تـؤثر علـى اآلراء  
  : ورغم هذه الميزة فال تخلو من العيوب منها

  . جيبين ليس لديهم الوقت الكافي للكتابة بشكل مفصلبعض الم -
  . تكون مثل هذه األنواع عديمة القيمة في مجتمعات محددة الثقافة -
 ):المقيد(االستبيان المغلق  - 2

وهي األسئلة التي يحدد فيها الباحث للمجيـب حريـة اختيـار اإلجابـة     
 الصحيحة من مجموعة من اإلجابات يختار إحداها أو ما يصـدق عليـه  

  . منها
  :ومن أهم مميزات هذا النوع

  . سهولة إجابتها وإشاعتها في التطبيق بين الباحثين -1
 . سهولة تبويبها وتحليلها -2

 : وأهم عيوبها 
 مماصعوبة إعدادها خاصة إذا ما أراد الباحث الدقة والشمولية  -1
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كون عليه كأن يسبقها إجراء تيتطلب الخلفية العلمية الكافية لما يجب أن 
  ... الت، تطبيق إجابات مفتوحةمقاب

عدم إمكانية التعمق ومعرفة مراد المجيب تماماً وبهذا يتساوى مـن   -2
  . أجاب موفق وغير موافق

وحتى يقلل الباحث من هذه العيوب يرى العديد من البـاحثين ضـرورة   
  : التي منها. تنوع األسئلة المغلقة

  : أسئلة التكملة  - أ
حرية المجيب في التعبير عن إجابته إال وهي تشبه األسئلة المفتوحة من حيث 

أنها تعد نوعاً من األسئلة المغلقة وذلك ألن حرية اإلجابـة مقيـدة بطبيعـة    
السؤال التي تلزم المجيب بأن يجيب إجابة محددة ويوفر له فراغـاً لإلجابـة   

  ..........أذكر من فضلك اسم الدورة التي التحقت بها: مثال
  : األسئلة المجدولة -ب
ه أسئلة التكملة من حيث أن يمأل المجيب الفراغ المتـروك لـه ولكـن    تشب

  : مثال. االختالف هنا من حيث شمولية السؤال
في أي عام انتقلت 
من التدريس إلى 
 ؟اإلشراف التربوي

كم كان عدد 
سنوات خدمتك في 

 ؟التدريس

ما المراحل التي 
 ؟درست بها

كم عدد سنوات 
خدمتك في 

 ؟اإلشراف

  : ذات المقاييساألسئلة  -ج
ابة المجيب بالسؤال المطـروح باسـتخدام مقـاييس    جإوهي ما يمكن تحديد 

وغالباً ما يعطـى باإلضـافة إلـى الكلمـات     . خماسية أو ثالثية أو رباعية
  أرقاماً المطروحة

  :ومنها. لتسهيل المعالجة اإلحصائية المختارة على اإلجابة. متدرجة 
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  :األنموذج الخماسي -
متوافر  العبارات

بدرجة كبيرة 
 )5(جداً 

متوافر 
  بدرجة كبيرة

)4( 

متوافر 
بدرجة 
 )3(متوسطة 

متوافر بدرجة 
  قليلة
  

)2( 

  غير متوافر
  

)1( 

يتصل 
بحاجات 
 الطالب

     

  

  
 العبارات

 مهم جداً

 )4( 

  مهم
)3( 

  غير متأكد
)2( 

  قليل األهمية
)1( 

  غير مهم مطلقاً
)0(  

تعاون البيت 
  مع المدرسة

          
  

  
 العبارات

  
 أوافق تماماً

  
 أوافق

  
 ال أدري

  
 الأوافق

ال أوافق 
  أبداً

يقوم المعلم بجانب 
إرشادي بجانب عمله 

  .التدريسي

          

  :وقد تكون ذات أربعة مقاييس-
 مطلقاً نادراً أحياناً دائماً  العبارات

بسبب : تأخر التالميذ عن االصطفاف الصباحي
 السهر

    

 :ي المثال التاليوقد تكون ثالثاً كما ف -
 نادراً قليالً كثيراً  العبارات

    أستفيد من توجيهات المشرف التربوي
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  : األسئلة المرتبة -د
عبارة عن عدد من اإلجابات المحتملة للسؤال المطروح تحدد سلفاً من قبـل  
الباحث للمجيب ويكمن دور المجيب في اختيار اإلجابة التـي يراهـا هـي    

  :مثالاألنسب 
فضلك رتب تنازلياً أكثر هذه األسباب أهمية في تفسير ضـعف تالميـذ   من 

  :الصف السادس في اإلمالء
  كثرة الكلمات الصعبة في بعض القطع اإلمالئية  -1
  . قلة عدد حصص اإلمالء -2
 . عدم تدرج مقرر اإلمالء -3
 . عدم معرفة بعض المعلمين بقواعد اإلمالء -4

  .عدم كفاية الواجبات المنزلية لإلمالء -5

 .عدم معرفة المعلمين بالقواعد األساسية للنطق -6

  : األسئلة ذات االختيار من متعدد -ھ
  . واإلجابة تتكون من عدد من الخيارات

  : التخصص الذي ترغب التخصص فيه: مثال
  الدراسات اإلسالمية               علم االجتماع  
  تماعيةالعلوم االج               اللغة العربية           
  

  وهذا النوع يختلف عما سبق بأنه يخلو من أية مقاييس مما يسهل اإلجابة
ولكنه ال يقيس درجة االقتناع فيتعذر معرفة القيمة الرقمية كما في اإلجابات  

  .السابقة
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  : األسئلة ذات الخيارين -و
  ) خطأ –صح (أو ) نعم أو ال(وهي األسئلة التي تندرج إجابتها بأحد خيارين

  :المث
 ال نعم العبارات

   . عند تصحيحك لكراس اإلمالء هل تكتب الصواب

   هل تتابع كراس اإلمالء للتأكد من تصويب الخطأ

  :االستبيان المغلق المفتوح -3
يتكون هذا النوع من مزيج من النوعين المغلق والمفتوح حيث يضع األسئلة 

  قد كاستدراك لما مغلقة ثم ينهي كل مجموعة متجانسة منه بسؤال مفتوح
  . يكون غير وارد في البدائل السابقة 

مشكالت تدريس اإلمالء المتعلقة باختيـار المحتـوى   : المحور الرابع: مثال
  . وتنظيمه

 درجة أهميتها المشكلة م

مهمة 
 جداً

قليلة  مهمة
 األهمية

ليست 
 مشكلة

محتوى اإلمالء يحتاج للحصص أكثر  -1
 . مما هو مقرر

    

الترابط بين محتوى اإلمالء  ضعف -2
 بمحتوى فروع اللغة العربية األخرى

    

عدم ارتباط محتوى اإلمالء ومحتوى  -3
 المواد الدراسية األخرى
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 مع التكرم بتحديد درجة(ير ما سبقمشكالت أخرى ترون إضافتها غ -
  ...................................................... )أهميتها
  : ستبانة المصورةاال -3
كاالستبانة ذات األسئلة المقيدة إال أن حقول اإلجابـات التـي تتبـع     -4

األسئلة يعبر عنها بالصورة، وتكون التعليمات شفوية غير مكتوبـة  
وهي من االستبانات قليلة االستخدام وغالباً ما تكـون فـي مجتمـع    

ثين محدود القراءة، أو في حالة جمع المعلومات من األطفال والمتحد
 . بلغة أخرى ومثل هذه االستبانات يصعب تقنينها

 : كيف يمكن للباحث أن يرفع من نسبة المجيبين عن االستبانة
لعل أهم ما يواجه االستبانة من العوائق التي تحد مـن االسـتفادة منهـا    
بصفتها أداة لجمع معلومات يتعذر أو يصعب جمعها بطريقة أخرى ممـا  

ن أنجح الطرائق التي تجذب المجيب لإلجابة يتطلب من الباحث التنقيب ع
عن االستبانة بجدية وصدق فيرفع من نسبة صدقها وزيادة عدد المجيبين 

  :عليها ومن هذه الطرائق
  :شكل االستبانة: أوالً

فاالستبانة ذات الغالف الجذاب، المطبوعة بأوراق ملونة لكل جانب  -1
مناسب للقراءة، ط كتابة بننب اآلخر، مستخدماً الون مخالف عن الج

فذلك مما . وذات أسطر متباعدة؛ راحة لعين القارئ وإبعاده عن الملل
  .يجذب المجيبين لإلجابة ويزيد من عددهم حتماً

تدرج األسئلة من السهل إلى الصعب، من الممتع إلى غير الممتـع،   -2
  . من القصير إلى الطويل يساعد في استمرار راحة القارئ والمجيب

 بشكل ثال تطبيقي لكيفية اإلجابة يتصدر االستبانةتزويد المجيب بم -3
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 . ملفت لالنتباه يساعد على راحة المجيب وحثه لإلجابة 

 : كاألنموذج التالي
  . استبيان المعيار لتقويم منهاج الرسم الكتابي للصف السادس األساسي 

  : ة اللغة العربية للصف السادس األساسي/عزيزي معلم
متـوافر  (عن بنود االستبيان بتحديد تقديرك الوصفيآمل التكرم باإلجابة 

بدرجة عالية جداً، متوافر بدرجة عالية، متوافر بدرجة متوسطة، متوافر 
أم ام ك ل بن د تح ت     ) √(وذلك بوضع عالمـة  ) بدرجة قليلة، غير متوافر

  : في المثال التالي االتقدیر الذي تراه مناسبًا كم
متوافر  العبارة

بدرجة 
 عالية جداً

وافر مت
بدرجة 
 عالية

متوافر 
بدرجة 
 متوسطة

متوافر 
بدرجة 

 قليلة

غير 
 متوافر

يكسب : المحتوى
التالميذ خبرات 

 جديدة

  √   

أسفل كلمة متوافر بدرجة متوسـطة وهـذا   ) √(في المثال السابق وضعت عالمة
  المقرر للصف السادس األساسي) اإلمالئي(يعني أن محتوى الرسم الكتابي 

  ... يدة بدرجة متوسطة وهكذاجد تيكسب خبرا 
عندما تتعدد جوانب االستبانة البـد مـن   : ترتيب جوانب أسئلة االستبانة  -4

تحديد كل جانب على حدة وتجمع أسئلته وحدها وال يكتب معها أي سؤال ال يخدم 
 :ذلك الغرض حتى ال تتداخل الجوانب مثال

  
  

 أدوات البحث في العلوم السلوكیة :الرابعالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

117

 ) 2005ود حلس، دا( نمو الشخصية والعالقات االجتماعية: ثانياً
 

الشروط  م
 المعيارية

صحة الشرط  عالقته بالمحور
 علمياً

مهم 
  جداً

 

  مهم
 

متوسط 
  األهمية

 

قليل 
  األهمية

 

عديم 
  األهمية 

 

له 
 عالقة

ليس له 
 عالقة

غير  صحيح
 صحيح

     

ال يعاني من   1
االنطواء أو 

 االنعزالية

         

يندمج مع  2
األطفال اآلخرين 

 أثناء اللعب

         

يحافظ على  3
 قوانين اللعب

         

  ثالثاً االنتماء الوطني
الشروط  م

 المعيارية

صحة الشرط  عالقته بالمحور
 علمياً

مهم 
  جداً

 

  مهم
 

متوسط 
  األهمية

 

قليل 
  األهمية

 

عديم 
  األهمية 

 
له 

 عالقة

ليس له 
 عالقة

غير  صحيح
 صحيح

     

يميز علم   1
فلسطين من 
أعالم الدول 

 .خرىاأل

         

يسمي عاصمة  2
 فلسطين

         

يسمي أشياء  3
من البيئة 

 المحلية
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  : الرسالة المصاحبة لالستبانة: ثانياً
البد للباحث أن يزود المجيب رسالة موجه إليه مرفقة مع االستبانة تأتي 
بعد غالف االستبانة يوضح فيها مشكلة الدراسة باختصار والهدف مـن  
بحثها ومدى أهمية مشاركة المجيب في تحقيق الهدف المنشـود وحتـى   

  :يصل الباحث إلى ذلك ال بد أن تتصف هذه الرسالة بالتالي 
  ؟.أن تكون مختصرة ال تتجاوز الصفحة الواحدة -1
  .يتضح فيها أهمية وهدف البحث -2
 .أن تتضح فيها أهمية مشاركة المجيب ودوره -3

 .يب عن األسئلةأن تؤكد ما يضمن  سرية إجابة المج -4
أن يشير الباحث إلى مدى تطلعه ال ستالم االسـتبانة بعـد اإلجابـة     -5

 :بأسرع وقت ومن األفضل تحديده مثال
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  يحفظه اهللا ....................... سعادة
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته           

قائمة مفردات الكشـف عـن   ببناء معيار مقترح ل........ يقوم الباحث 
لإلسـهام فـي مـؤتمر الطفـل     ( ؛ ] سنوات 6-5[ المبدع للسن الطفل 

اختبار : الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل دراسة بعنوان
: [ ويقصد بالمعيـار . كأحد أساليب الكشف عن الطفل المبدع-االستعداد 

تي تستخدم كقاعـدة  وال، مجموعة من الشروط واألحكام المضبوطة علمياً
وبتطبيقها تتضح ، أو أساس للمقارنة والحكم عن القيمة النوعية أو الكمية

ويتطلـب تطـوير المعـايير    ) نواحي القوة أو الضعف فيما يراد تقويمه
  كما الدراسات والبحوث واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة مراجعة
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وتحليل واقع الدراسـات  ، يتطلب األمر مراجعة المعايير المستخدمة حالياً
وأحد المعنيين ، التربوية وحيث أنكم أحد المهتمين بتطوير العمل التربوي

في هذا المجال نرجو إبداء ملحوظاتكم حول قائمة المعايير المضمنة في 
نمـو   –المعرفـي  : ( هذا االستبيان التالي المكون من خمسة مجـاالت  

 -الـوطني والحـس الـديني    االنتماء –ات االجتماعية قالشخصية والعال
  ) التمييز البصري ودقة المالحظة -مهارات ما قبل الكتابة

ثم في سعادتكم الموقرة بالتكرم في  -اهللا سبحانه وتعالى-وكلنا أمل في 
:                                               لمعيار من حيثاالحكم على 

  ارتباط الشروط بالمحور المخصص •
  ة فقرات أخرى إضاف •    
  صحة الشرط علمیًا•     
  أهمية الشرط •     
  آراء أخرى •     

وسيكون رأيكم هذا عوناً في تجويد دراستنا وفـي االرتقـاء بالممارسـات    
. رائكم هذه إال في الدراسة العلمية فقـط آولن تستخدم ، التربوية المعمول بها

سـمكم الكـريم إال إذا   متمنين عليكم بعض وقتكم الثمين وال داعي لكتابـة ا 
على أتم استعداد لـذلك وسـأعود    نينإرغبت أن َأرسل لك نتائج الدراسة ف

  .بعد أسبوع من تاريخه -شخصياً –الستالم هذا االستبيان المعياري 
  .وفقنا اهللا جميعاً إلى ما فيه خير ديننا ووطننا أبنائنا

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                 
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  تحكيم االستبانة
وما يتصل بوضـوح  ، للتأكد من شمولية بنود االستبانة الرئيسة والفرعية *

الداخلة فيها تعرض على مجموعة من المحكمين ذوي  امفرداتها ومصطلحاته
وما يقترحونه مـن  ، الخبرة المنهجية والعلمية التخصصية إلبداء ملحوظاتهم

باالسـتبيان فـي   ( ويسمى هذا ... أو حذف، أو إضافات ،أو تعديالت ،آراء
  ).األولية ةمعدلصورته ال

  بعد إجراء التعديالت التي اقترحها المحكمون يكتب االستبيان ويسمى هذا *
  ) لمعدلةباالستبيان في صورته ا(  

بعد إعداد االستبانة في صورتها النهائية وإجراء التعديالت التي أشار  •
ممثلة من نفس المجتمـع   –جريبية بها الحكام يجرب االستبيان على عينة ت

األصلي الذي سيختار منه عناصر للتطبيق وذلك لتحديد ثبـات االسـتبانة   
  .واالتساق الداخلي لها
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  خطوات تصميم االستبانة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :استخدام االستبانة

  تستخدم االستبانة أداة للبحث إذا تعذر
على الباحث الحصول على المعلومة بوساطة أداة 

  .أخرى أو من مصدر آخر
عندما تكون المعلومة المطلوبة هي وجهة نظر  -

  . المجيب أو رأيه الشخصي في قضية ما
الهدف من البحث استنتاج األسباب عندما يكون  -

  . الكامنة وراء سلوك معين
  

 :طرائق كتابة أسئلة االستبانة

يمكن أن تكتب أسئلة االستبيان بطرائق 
  : مختلفة يحددها الهدف من السؤال

  . أسئلة مباشرة وغير مباشرة -
  . أسئلة عن حقائق وآراء -
  . أسئلة بصيغة سؤال وبطبيعة جمله -
  .ة وأسئلة عامةأسئلة خاص -
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 :تحكيم االستبانة

عرضها على الخبراء (الصورة األولية -
  ). الختبار صحة المدلول ومدى المالئمة

الصورة النهائية بعد إجراء التعديالت  -
  . التي أشار بها الخبراء المحكمين

  . ار الصدق والثباتباخت -

  : أنواع أسئلة االستبانة
  . أسئلة مفتوحة -
 . أسئلة مغلقة -

 أسئلة مغلقة مفتوحة -

 :كيف نرفع نسبة المجيبين عن االستبانة

مما يساعد على رفع نسبة المجيبين عن 
  : االستبانة مايلي

شكل االستبانة، الجاذبية، تدرج  -
  ...األسئلة

  . حبةأساليب الترغيب في الرسالة المصا -
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  املقابلة : ثالثاً
  

   Interview  
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أداة من أدوات البحث تعتمد على المواجهة وجهاً لوجـه متخـذة األسـلوب    
، وفي استطالعات الرأي العام، نجدها في دراسة األفراد والجماعات. الشفهي

ونجدها بصـورة  . والدعاية، واإلعالم الموجه، والعالقات العامة والصحافة
ولوجي؛ فالطبيـب  أكثر تقنيناً في المعالجات اإلكلينيكيـة والقيـاس السـيك   

  ... واالختصاصي النفسي يحتاجان لهذا األسلوب في التشخيص والعالج
أما في مجال البحث العلمي السلوكي اإلنساني فهي مسألة فنية ترقـى إلـى   

محمـد زيـدان   ، عمر( شيء أكثر من مجرد االقتراب من عدد من األفراد 
لمقابلـة  وهناك تعريفات عدة جاءت في كتب المنهجيـة ل ) 154ص 1974

  ) 1982(تختلف في ألفاظها وتتحد في مدلولها أورد منها حسن عبد الباسط 
بأنها المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد غير مجرد " تعريف بنجهام  •

  " الرغبة في المحادثة لذاتها
محادثة موجهة يقوم بها شـخص مـع   "  :تعريف إنجاش الذي يقول بأنها •

هدفها استثارة أنواع معينة من المعلومـات   شخص آخر أو أشخاص آخرين
  "الستغاللها في بحث علمي أو لالستعانة بها في التوجيه والتشخيص والعالج

التبادل اللفظي الذي يتم وجهاً لوجه بين " تعريف جاهورا الذي يقول بأنها  •
  "القائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو أشخاص آخرين

لفظي يتم بين شخصين في مواقف مواجهـة  تفاعل " تعريف ما كوبي بأنها •
حيث يحاول أحدهما وهو القائم بالمقابلة أن يسـتثير بعـض المعلومـات أو    

  "التعبير لدى المبحوث والتي تدور حول آراءه ومعتقداته 
مما سبق من تعريفات مهما اُخْتُلف في ألفاظها فهي تركز حول هدف واحـد  

 ةتتم بين الناس في حياتهم االجتماعيأنها تختلف عن المحادثة الشخصية التي 
أداة مـن  [ نتيجة لتفاعلهم مع متغيرات عدة ولذلك يرى الكاتب أن المقابلـة  
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أدوات البحث العلمي تعتمد على الحوار الشفهي الودي بين المقابِل والمقابـل  
وجهاً لوجه؛ بغية جمع المعلومات التي تساعدنا على التعمـق فـي مشـكلة    

. لبحث أو إيجاد تفسير لنتـائج معينـة  افرض من فروض البحث أو اختبار 
، وتعبيرات الوجه والجسـم ، ويستطيع الباحث عن طريق التعليقات العارضة

  .]ونغمة الصوت أن يصل إلى معلومات ال تقل عن اإلجابات المكتوبة
  :أنماط المقابلة 

 لما كانت المقابلة ضرورية في حاالت ال يمكن فيهـا مـن اسـتخدام أدوات   
ولتعدد هـذه األهـداف   ... أخرى كالحديث عن الماضي أو توقعات المستقبل

  :أوردت كتب المنهجية أنماطاً متعددة حسب أهدافها نوجزها فيما يلي
  :المقابلة المسحية -1

واالستجابات في مجال ، واآلراء، بهدف الحصول على المعلومات والبيانات
ن أو مـديري المـدارس أو   أخذ أراء المشرفين التربويي: تخصصهم في مثل

أو حول ظاهرة ما ورصد ، أو قضية بعينها، المعلمين حيال المنهاج المدرسي
  ).100ص 1996سعيد والعمار ( ما لها من إيجابيات وسلبيات

  :المقابلة التشخيصية -2
  :بهدف الوصول لتحديد مشكلة ما ومعرفة أسبابها ودوافعها في مثل

ضـعف  ، كي في المؤسسات التعليميـة  دراسة مظاهر عدم االنضباط السلو
  ...التعبير -الطالب في مجال معين كاإلمالء

  : المقابلة اإلرشادية العالجية -3
 1998عبيـدات  (والتي تهدف إلى تقديم العون لشخص يواجه مشـكلة مـا   

وتقوم على تحليل مشكالته الشخصية والتعليمية والمهنية وفهمهـا  ) 144ص
  محدد طط مناسبة للتغلب عليها في ضوء جدولفهماً جيداً يمكنه من وضع خ
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وأقرب األنواع وأهمها للمجـال التربـوي المقابلـة     .أو أسلوب علمي جيد 
  .المسحية

  :خطوات إجراء المقابلة
بعد أن يتضح للباحث أن المقابلة هي أنجح وأنسب أدوات البحـث مالءمـة   

ختبار فروضـه  لجمع المعلومات التي تمكن من اإلجابة عن أسئلة البحث وا
  :يبدأ في إجراءات اإلعداد لتنفيذ المقابلة وفق الخطوات التالية

  :اإلعداد األولي: أوالً
الحصول على إذن خطي من الجهة المسؤولة عن األشخاص المراد  -1

خاصة إذا أجريت أثناء العمل مما يدخل االطمئنان النفسي . مقابلتهم
  . لهم

ن يحدد أهداف المقابلة، وطبيعة فالباحث عليه أ: تحديد أهداف المقابلة -2
  . المعلومات التي يسعى للحصول عليها

تحديد األفراد الذين سيقابلهم وهم عينة ممثلة من المجتمع األصـلي   -3
تحقق له أغراض دراسته مع ضرورة توافر الرغبة عنـد هـؤالء   

 . األفراد في إعطاء المعلومات المطلوبة، والتعاون مع الباحث

قت المناسب للمقابلة المقبول من قبل األفراد المراد اختيار المكان والو -4
 . إجراء المقابلة معهم

 .التأكيد على سرية البيانات والمعلومات التي يدلي بها أفراد العينة -5

 ):األسئلة( تحديد دليل المقابلة : ثانياً 
ألن المقابلة تحتاج إلى أن يكون الباحث مهيئـاً لطـرح األسـئلة الالزمـة     

لمعلومات المطلوبة فهو بحاجة إلى أسئلة ذات مزايا علميـة  للحصول على ا
واضحة وموضوعية ومترابطة مكملة لبعضها في شكل متسلسل وبهذا يصبح 

 البحث في العلوم السلوكیةأدوات  :الرابعالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

127

أنظر المثـال  (في حاجة إلى دليل أشبه ما يكون باستبانة تضم جميع األسئلة 
  ).128ص التطبيقي

  :تجريب المقابلة
المكان  –األهداف ( لية السابقة للمقابلةبعد االنتهاء من إعداد اإلجراءات األو

  : يتعين على الباحث قبل التنفيذ الفعلي)األسئلة  –العينة  –الزمان 
التدريب على إجراء مقابلة باختيار مجموعة من زمالئه ليجـري معهـم    •

  :المقابلة؛ قياساً لقدرته على إقامة
  . الجو الودي في المقابلة -
  . القدرة على طرح األسئلة -
 . رة على النقاشالقد -

القدرة على اإلصغاء وتشجيع أفراد العينة على االستمرار وذلك يفيد  -
 . الباحث بزيادة ثقته، واختيار الطريقة المناسبة لتسجيل اإلجابات

 :التنفيذ الفعلي للمقابلة
بعد إجراء اإلعداد والتدريب والتجريب للمقابلة يبدأ الباحث بإجراء المقابلـة  

  . ة للمجتمع األصلي مراعياً في ذلكمع العينة الممثل
  : أن يسعى جاهداً لخلق الجو الودي أثناء المقابلة ومما يساعد على ذلك• 

  . أن يقتصر مكان المقابلة على الباحث والشخص المراد مقابلته -
أن الباحث لم يبدأ مع الشخص المراد مقابلته بالسـؤال عـن اسـمه     -

مهمته؛ ليعمل على كسب ومؤهالته وخبرته؛ بل يقدم نفسه، ويشرح 
 . الثقة والتعاون

إشعار المقابل بأهمية موضوع البحث وتوضيح الهدف منـه بشـكل    -
 . خاص
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إشعار المقابل بأنه أحد المسئولين الثقاة الذين يمكن االسـتفادة مـن    -
 . آرائهم في مثل هذه الدراسات

المقابل  التأكيد بأن كامل المعلومات واآلراء والتفسيرات التي يدلي بها -
معه لن تستخدم لغير أغراض البحث، وأن إجابته لن تحلـل وحـدها   

 . وإنما مع إجابة بقية أفراد العينة

أخذ موافقة المقابل معه بالوسيلة التي سـوف يسـتخدمها لتسـجيل     -
 ...) تصوير –تسجيل آلي  –كتابة ( المعلومات 

شخصية حادة  البدء باألسئلة المحايدة التي ال تحمل صبغة انفعالية أو -
لدى المقابل معه ثم االنتقال التدريجي المتزامن مع تطـور العالقـة   

 .والدفء في النقاش

ضرورة إصغاء الباحث، وإعطاء الوقت الكافي لإلجابة مما يسـاعد   -
نـاك  هوال مانع من شرح السؤال متى كـان  . على استرسال الحديث

 . ضرورة لذلك

عند سـماعه لمعلومـات    أال يبدي الباحث أية دهشة أو تصرفات ما -
 . معينة مما قد يشجع المقابل معه على المبالغة في التصوير

 : تسجيل المقابلة
  : يمكن للمقابل أن يسجل المقابلة بإحدى الطرائق التالية

  :الكتابة من الذاكرة -أ
الكتابة من الذاكرة بعد انتهاء المقابلة إحدى الوسائل التي تزيد مـن حماسـة   

  .ى االسترسال في الحديث، وتجعل الموقف أقل تكلفاًالمقابل معه عل
  : غير أن هذه الطريقة يؤخذ عليها

  ذاكرة المرء تخونه في كثير من األحوال وال يتذكر إال ما يراه مهماً -
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% 60أن حوال) 312ص -زيدان، وشعث(وتشير في ذلك كثير من البحوث 
بعد انقضاء المقابلة  تفقدها كرةمن مادة المقابلة التي تعتمد على الكتابة من الذا

منها تفقدها % 77تفقدها منها بعد يومين من إجراء المقابلة و% 70مباشرة و
  . أيام) 7(بعد
  : الكتابة -ب

بتعبئة حقول إجابات أسئلة المقابلة في دليل المقابلة طبقاً لما يدلي به المقابل 
تب كل مـا يـدلي   يالحظ هنا أن الباحث قد ال يستطيع أن يك. معه في الحال

الباحث في الحال ولكن عليه أن يحاول ما يمكنه أن يكتبه مركزاً على األهم 
  .فالمهم حتى ال يتعرض للنسيان

  : التسجيل اآللي -ج
 Videoأو بالصـورة   Tape Recorderكأن يستخدم الباحث آلة تسـجيل  

Tape ظ وللطريقتين عيوب الكتابة أو التسجيل الصوتي أو الصورة فقد يتحف
المقابل معه عن اإلدالء بالحقيقة رغم أن الكتابة والتسجيل عامل مهـم فـي   

  . ضبط المقابلة بدالً من الذاكرة
  : المقابلة تإيجابيات وسلبيا

  : اإليجابيات: أوالً
تعتبر األداة الوحيدة التي تؤخذ اإلجابة بواسطتها مهما كـان حـال    -1

  :المقابل معه إن كان
  ). مع عديمي القدرة على القراءة(السؤال ال يقرأ فيقرأ الباحث له  -
  .إن كان المقابل معهم أطفال أو من المصابين والعجزة -
 .إن كان المقابل معهم من غير الراغبين باألداء بآرائهم كتابة -

 وف الباحث بنفسه على الظاهرة المرادقإذا تطلب موضوع البحث و -
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...) المعـاقيين  -ريةدراسة األحوال االجتماعية األس: (دراستها في مثل 
 . واإلطالع الحقيقي على أوضاعهم

في الدراسات المسحية في مثل األخذ بآراء المعلمين المشرفين حول  -
 ... ظاهرة ما أو منهاج دراسي

في الوصف الكيفي للواقع كوصف ظاهرة عدم االنضباط السلوكي في  -
 . المؤسسة التعليمية

. إشعارهم بأهميتهم وتقديرهم إذا ما شعر الباحث حالة أفراد العينة إلى -
 ). 145ص 1998-عبيدات وآخرون(

 : أهم السلبيات: ثانياً
هناك عيوب ال بد للباحثين من أخذها بعين االعتبار عند األخذ بقرار المقابلة 

  : منها
احتمال التحيز من قبل الباحث ليحصل على المعلومات المحددة التي  -

  . يريدها بعينها
ريب ودراية وخبرة كافية بخطوات وإجـراءات  تد ىحاجة المقابلة إل -

المقابلة فالمعلومة التي يحصل عليها من خالل سؤال مكتـوب فـي   
االستبانة ال يتحصل عليها بالسهولة عند المقابلة إال إذا توافرت لـه  

  . إمكانات معينة تجعله مقبوالً عند المقابل معه
 . ينة كبيرحاجة المقابلة إلى جهد ووقت خاصة إذا كان أفراد الع -

 . صعوبة التسجيل خاصة إذا رفض المقابل معهم ذلك -
اختالف استجابة المقابل معهم من فرد آلخر مما يؤدي إلى صـعوبة   -

 .إيجاد الصدق والثبات
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 :االعتبارات التي تؤكد أن المقابلة أنسب األدوات
  :عدد أفراد العينة المراد مقابلتهم -أ

راد مقابلتهم كبيراً فاألجدر عدم إجراء المقابلة إذا ما كان عدد أفراد العينة الم
  . لما يتطلب ذلك من وقت وجهد يفوق قدرة وإمكانات الباحث

  : نوعية أفراد العينة -ب
إن كان أفراد العينة أطفال، أو عديمي القدرة على القـراءة، أو عجـزة، أو   

  . مصابين فال مفر من تطبيق المقابلة معهم
  : الحصول عليها نوع المعلومات المراد -ج

إذا كانت المعلومات ذا أهمية وسرية، أو يصعب تحديد سؤال مكتـوب لهـا   
  . فاألولى تطبيق المقابلة

إذا كان مجال البحث جديداً يصبح تطبيق المقابلة أمراً ال بد منه للوصول  -د
م 2000-العسـاف (إلى فروض ومتغيرات وبنود قد تخفى علـى الباحـث   

  ) Kier linger, F. .p. 488نقالً عن  393ص
  مثال تطبيقي لدليل المقابلة 

استعان الباحث بأسلوب المقابلة لما وجد ) 524م ص2005حلس،داود (دراسة
وأن . أنه أنسب األساليب لفحص آراء المشرفين التربويين وإخراج ما بداخلهم

العينة مناسبة إلجراء المقابلة، وكما أن المعلومات ذات أهمية قد ال يجيـب  
  .المشرف التربوي كتابةعنها 

  :الهدف من المقابلة
التعرف على اإلجراءات اإلشرافية التي يقوم بها مشرفو مرحلـة األسـاس    

الدنيا، ورياض األطفال في إشرافهم عن طريق طرح مجموعة من األسـئلة  
في لقاء فردي، ثم بين الباحث ومشرفي الصفوف األولية ورياض األطفـال؛  
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المعمول بها في رياض األطفال وأساليب التعلـيم   للتعرف على أهم البرامج
  . بها، وتحديد إيجابيات ومعوقات التعليم في رياض األطفال بغزة

  : كيفية إعداد المقابلة
  : تم إعداد المقابلة من خالل

  تتبع أهدف الخطة الدراسية للمرحلة األساسية الدنيا مرحلة التهيئة من -
  . سنوات) 1-4(
  . سنوات) 6-5(طفال من خصائص نمو األ -
دليل معلومات رياض األطفال الصـادر عـن وزارة التربيـة والتعلـيم      -

  . الفلسطينية
  . م2004فلسطين-كتاب التهيئة واالستعداد لتالميذ الصف األول األساسي -
خبرة الباحث كمشرف تربوي ورئيساً لقسم اإلشراف التربوي في المملكة  -

  . الجامعة اإلسالمية –حاضراً في كلية التربية وم) سابقاً(العربية السعودية
  : اعتبارات أخذ بها إلجراء المقابلة

روعي قبل إجراء المقابلة االستئذان مـن وزارة التربيـة والتعلـيم     -
السماح بإجراء المقابلة للهدف المنشود منها، وسلِّم الباحـث السـماح   

) 817(الخطي المعتمد من سعادة وكيل الوزارة مذكرة داخليـة رقـم  
  ).م16/8/2005(والمؤرخ في

روعي عند إجراء المقابلة مع المشرفين التربويين بعض االعتبارات  -
بـل  . أن الباحث لم يبدأ بالسؤال عن االسم والمؤهل والخبرة: أهمها

مؤكداً أن الهدف من البحـث مـن هـذه    ... قدم نفسه وشرح مهمته
قبـل المدرسـة   المقابلة هو التعرف على واقع التعليم في مرحلة ما 

ومرحلة األساسي الدنيا واإلجراءات اإلشرافية المعمول بهـا، وأهـم   
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األساليب المعمول بها للكشف عن الطفل المبدع ليتم التطوير سـوياً  
 .على أساس الواقع الفعلي

تمت المقابلة بصورة فردية بين الباحث والمشرفين كالً على حدة فـي   -
  . عهمالوقت والمكان الذي حدده المقابل م

 . ترك الحرية الكاملة أمام المشرف التربوي دون أي مقاطعة للحديث -

تم توضيح بعض المفاهيم باستخدام ألفاظ بديلة عندما كـان الموقـف    -
 .يحتاج ذلك

اعتمد الباحث على تلخيص اإلجابة فوراً بعد المقابلة مباشرة وسـجل   -
 . أثناء المقابلة بعض النقاط التي تحتاج تسجيل

 ) ال –نعم (لباحث عن األسئلة التي تعتمد إجابتها علىابتعد ا -
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 :دليل المقابلة مع مشرفي الصفوف األولية
  

  : المعلومات األولية
  ........................................اسم المشرف التربوي للصفوف األولية -
  .................................................................المؤهل العلمي-
  .................................................سنوات الخبرة في سلك التعليم -
  ..........................سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي للصفوف األولية -
  ......................................آخر ثالث دورات تدريبية حصلت عليها -
  -:ربوي لمعلم الصف األول األساس معلومات الخاصة باإلشراف التال
  ..................................كم عدد المعلمين والمعلمات المسندين إليك؟ -
كم زيارة صفية تقوم بها لمعلم الصف األول األساس في الفصـل الدراسـي ؟    -

...............................................................................  
ــة    - ــم ؟ وللمدرس ــك للمعل ــد زيارت ــتغرقه عن ــذي تس ــت ال ــم الوق ؟ .ك

...............................................................................  
  في رأيك ما األهداف التي تنشدها من زيارتك هذه ؟   -

.................................................................................  
ما طرائق التدريس األكثر استخداماً لـدى معلمـي الصـف األول األسـاس ؟      -

.................................................................................  
  .ا هل يستخدم معلمو الصفوف األولية التقنيات الحديثة ؟حدد أبرز ثالث منه-

.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................  
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ألنشطة التعليمية المعمول بها في الصف األول األساس تساعد على مشاركة هل ا-
  التلميذ ؟ حدد أهم ثالث من هذه األنشطة؟

.................................................................................
.................................................................................  

مــا رأيـــك فـــي كتــاب التهيئـــة واالســـتعداد للصـــف األول ؟    -
.................................................................................  

ــام  ؟   - ــة للصــف األول بشــكل ع ــة العربي ــرر اللغ ــي مق ــك ف ــا رأي م
.................................................................................  

في رأيك هل يسعى معلمو الصف األول للكشف عن الطفل المبدع ورعايته وفـق  
  ما أبرز هذه البرامج ؟ وكيف تكون الرعاية والتشجيع ؟ - -برامج مقننة ؟ 

.................................................................................  
التعليم واإلشراف دور في إيجاد برامج معمول بها للكشف عن الطفل هل إلدارة  -

  المبدع مبكراً ؟ حدد أبرز هذه البرامج ؟ 
.................................................................................  

ــدع؟   - ــل المب ــة الطف ــي رعاي ــة ف ــر حكومي هــل تســاعد مؤسســات غي
.................................................................................  

حـــدد نـــوع المســـاعدة   ) إذا كانـــت اإلجابـــة باإليجـــاب   (
................................................  

ما أهم الخبرات التي أعجبتك عند زيارتك لمعلمي الصفوف األولية فـي العـام    -
  م ؟2005-2004الماضي 
.................................................................................  

ما أبرز أساليب اإلشراف التربوي التي اتبعتها  في العام الماضي مـع معلمـي    -
الصـــــــــــــــــفوف األوليـــــــــــــــــة ؟ 

...............................................................................  
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هناك أساليب حديثة لم تستخدمها ستعمل على العمل بها هـذا العـام   هل سيكون  -
  . م2006

.................................................................................  
ختاماً أقدم لك خالص تقديري وشكري على هذا العطاء المتميز والذي سيكون لـه  

تي هي بجهودنا جميعاً ستسهم إن شـاء اهللا  أطيب األثر في تجويد دراستنا هذه وال
وسيصـلك بـإذن اهللا   . في بناء برامج جديدة للكشف عن الطفل الفلسطيني المبدع

-22نتائج هذه الدراسة وأتمنى حضوركم للمـؤتمر المزمـع عقـده فـي غـزة      
  .م وحتماً ستصلك دعوة رسمية23/11/2005
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 ً   الختباراتا: رابعا
TESTS 

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

138

اً، وبصـفات  دتعد االختبارات مجموعة من المثيرات منظمة تنظيماً مقصـو 
لتقيس ... ، أو كتابية، أو بالصور، أو بالرسوممحددة تقدم بشكل أسئلة شفهية

سلوكاً أو اتجاهاً ما، أو في الكشف عن الفروق الفردية بين األفراد أو بـين  
وما تسفر عنه هذه االختبارات من أوصاف كمية أو نتائج مقننة، . الجماعات

تستخدم للمقارنة بين شخص وآخر، أو بين جماعة وجماعة أخرى، أو بـين  
تتخذ إطاراً مرجعياً، أو مقياساً معيارياً للفرد كما يستفاد منها  شخص وجماعة

  .في التشخيص والعالج والتنبؤ المستقبلي للمفحوصين
ومن أهم ما تهدف إليه االختبارات هذه قياس مستوى التحصيل سواء كانـت  
في صورة معلومات كاختبارات التحصيل المقننة في العلـوم والرياضـيات   

أو في صورة مهارات كاختبارات القراءة والكتابة، والرسم، ... واالجتماعيات
والموسيقى، واأللعاب الرياضية، أو في صورة قيم تنظم حولها نواتج التعليم 

  . في االتجاهات المختلفة
كما يوجد في المجال التعليمي أنواع أخرى من االختبـارات تقـيس ميـول    

هن المختلفة، وتوافق الفرد مع األفراد نحو ألوان النشاط التعليمي، وأنواع الم
نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه، ومقومات الشخصية واستجابات القبـول  
والرفض للموضوعات االجتماعية وأدوات قياس القـدرات العقليـة العامـة    

القدرة الحركية اليدوية،  -كاختبارات الذكاء واالستعداد كاختبار القدرة اللغوية
  ). 134ص1996سعيد والعمار ( االستداللية القدرة الكتابية، القدرة
  :أنواع االختبارات

  : االختبارات اللفظية - 
التي تعتمد على اللغة في القياس، سواء في تقديم االختبـار أو فـي تـدوين    

  .االستجابات، لذا فهي تتأثر كثيراً بالعوامل الثقافية واالجتماعية
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تكيفه االجتماعي يسعفانه فـي  إذ إن حصيلة المرء من الثقافة العامة، وزيادة 
فال يبقى ألسـئلة االختبـار الـدور    . االستجابات ويزيدان من الفرص أمامه

  . األوحد في التقويم
وكلما اختلفت ثقافة األفراد، أو مجتمعاتهم، أو فرصهم في المجتمع اختلفـت  
نتائج التقويم مما يستلزم التحفظ في تطبيقها على أفراد من ثقافة مغايرة لتلك 
التي قننت على أساسها، ولذلك يجب إعادة تقنينها عند الرغبة في اسـتعمالها  

  .في مجموعات جديدة
  :االختبارات األدائية -

هي التي تقوم مباشرة دون أن يكون للمهارة اللفظية نصيب فيهـا، وبـذلك   
يمكن التخلص من أثر العوامل الثقافية واالجتماعية على نتـائج االختبـار،   

هذا النوع في اختبارات المهارات بأنواعها على نطاق واسع، ويمكن تطبيق 
ومنها األلعاب الرياضية، والرسم، واألشغال، والتـدريب المهنـي، ودروس   

  . الحاسب اآللي وغير ذلك
   Attainment: االختبارات التحصيلية

هي التي تصمم من أجل تقدير ما تحصل عليه التالميذ من المعلومات التـي  
  : وتصنف اختبارات التحصيل إلى. مهارات التي تدرب عليهاتعلمها أو ال

  Diagnostic: االختبارات التشخيصية -1
التي تصمم من أجل اكتشاف جوانب القوة، وجوانب الضعف لدى التالميذ في 
مجال معين من المعرفة وال تهتم بالدرجة النهائية كمـا فـي االختبـارات    

  :التحصيلية ومن أمثلتها
  فورد التشخيصي للقراءةاختبار ستان -

Stand ford Diagnostic Reading Test(SDRT)    
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  اختبارات كاليفورنيا التشخيصية للحساب -
Diagnostic Test and Self Helps in Arithmetic   

  :اختبارات المواد الدراسية -2
  :التي تقيس مدى تحصيل التلميذ في مادة محدد مثل

   Reading Readiness Tests: اختبارات االستعداد للقراءة -
  :  Reading Tests اختبارات القراءة -
   Arithmetic Tests: اختبارات الحساب -
    Science Tests: اختبارات العلوم -
  : االختبارات المسحية -3

وهي تتألف من مجموعة من االختبارات لعدد من المواد الدراسية، وتهـدف  
  : في تلك المواد ومن أمثلتهاإلعطاء تقدير عام لتحصيل التلميذ 

   Stand ford Achievement(S.A.T.): اختبارات ستانفورد للتحصيل -
ــية  - ــارات األساس ــوا للمه ــارات إي  Iowa Test of Basic: اختب

Skill(ITBS)  
 Adult Basic Learning:اختبــارات التعلــيم األساســي للبــالغين -

Examination (ABLE)  
لمسحية السابقة التحصيلية يكمن هذا فـي الهـدف   وللتفريق بين االختبارات ا

  : وطريقة التطبيق مثال
إذا كان الهدف هو إعطاء تقدير عام لمدى تحصيل التلميذ في عدد من المواد 

تطبيـق المـواد    ىومقارنة جوانب القوة والضعف لديه في تلك المواد فاألول
تحصيل التلميذ  أما إذا كان الهدف يكمن فقط في إعطاء تقدير لمدى. المسحية

في مادة معينة فاألولى تطبيق اختبار تلك المادة أو تطبيق الجزء الخاص بها 
ففي المملكة العربية السعودية تم إجـراء  . من مجموعة االختبارات المسحية
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االختبارات المسحية لعدد من المعلمين حديثي التعيين فـي مجموعـة مـن    
لمعلمين االتربية إذ بلغ عدد  اتليالمساقات التربوية التي سبق دراستها في ك

  . ھ1423معلم في العام الدراسي  12000الذين تم اختبارهم
إما إذا كان الهدف يكمن في الحصول على صورة واضحة لجوانب القوة أو 
الضعف في حقل معين فاألولى تطبيق االختبارات التشخيصية كاالختبـارات  

صف السادس االبتـدائي التـي تـم    المقننة في اللغة العربية والرياضيات لل
مركـز   -وزارة المعارف( في السعودية  ھ1422ها بصورة تجريبيةؤإجرا

  ). 1ج أ نموذجأاإلدارة العامة للقياس والتقويم  -التطوير التربوي
  :اختبارات قوائم الميول والشخصية واالتجاهات -4
  : اختبارات الميول -أ

ه، أو ماذا يفضل ويرغب حتى والتي تهدف لمعرفة ما يحب الشخص أو يكر
يمكن توجيهه للمهنة أو التخصص الذي يتناسب مع تلك األفضلية وتصـنف  

  :إلى
  اختبارات ميول مهنة -
  اختبارات ميول مهنية تعليمية -
 اختبارات ميول لفظية -

 اختبارات ميول تربوية تعليمية -
 ) جامعية -مرحلة ثانوية( اختبارات ميول للكبار -

 . اختبار ميول مصورة -

 Diagnostic Test :الشخصية اختبار -ب
كيف يرى الفرد نفسه، كيف يراه الناس، كيف يسلك : وهي التي تهدف لقياس

  . الفرد موقف معين
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وتصنف االختبارات الشخصية طبقاً للهدف منها، أو طبقـاً للطريقـة التـي    
وتعتبـر االختبـارات   . يدرس بها السلوك كأن تكون منظمة أو غير منظمة

 -قائمـة الصـفات   (ة المنظمة أكثر اختبارات الشخصية تطبيقاً ومنهـا الذاتي
  ). التكيف العامة

أما غير المنظمة فهي ما يطلب من المختبر تفسير أشياء معينة كأن تكـون  
  ... صور، أو جمل غير تامة، أو رسوماً

  : اختبارات االتجاهات -ج
وافع النوعية التي تصمم لقياس ووصف ميل عام عاطفي مكتسب يؤثر في الد

اختبارات مسح العادات الدراسـية، اختبـارات   : في سلوك الفرد ومن أمثلته
  . المهارات

  :شروط نجاح االختبار
يشترط لنجاح االختبار بوصفه أداة للبحث، وتحقيق ما يهدف إليه مـن دقـة   

  : وصدق نتائج ثالثة شروط
   Objectivity: الموضوعية: أوالً

أي عدم تأثر نتائج االختبار باعتقادات وآراء مـن   يقصد بها البعد عن الذاتية
يصححه، وبهذا يمكن الحكم على االختبار بأنه موضوعي إذا كانت نتائجه ال 
تختلف باختالف المصححين بمعنى ثبات الدرجـة مـع تنـوع مـن يقـوم      

  . بالتصحيح
   Validity: الصدق: ثانياً

ا إذا أعـد لقيـاس   يقصد بصدق االختبار أن يقيس ما وضع لقياسه فقط، أم
  . سلوك ما وقاس غيره فال تنطبق عليه صفة الصدق

  كل اختبار، ومنها ما يلزم توافره وللصدق أنواع منها ما يتعين توافره في
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  : في اختبار، ومنها ما يلزم توافره في اختبار دون غيره ومن أنواع الصدق 
  Validity Contentصدق المحتوى  -1

  .ختبار للمحتوى المراد قياسهويعني مدى تمثيل بنود اال
 Validity Predictiveصدق التنبؤ  -2

ويعني بمدى دقة تنبؤ االختبار بالسلوك المستقبلي للعينة التي أجري عليهـا  
أي مدى تأكيد السلوك المستقبلي للعينة للتنبؤات التـي تنبـأ بهـا    .(االختبار
  ) االختبار

  الصدق التالزمي  -3
ئج مقياس آخر وتم تطبيقه في تطبيق االختبار الذي يتقرر بمقارنة نتائجه بنتا

 . أو بعده بقليل

  Construct Validityصدق البنية  -4
الذي يدل على الدرجة التي بها تعد تكوينات تفسيرية أو مفاهيم معينـة تعـد   

 .مسؤولة عن األداء في االختبار

  validity Faceالصدق الظاهري  -4
  لذي يقيسه؟ويعني هل يبدو مناسباً ومالئماً للفرد ا

  وما المدى الذي تبدو فيه فقرات االختبار مرتبطة بالمتغير الذي يقيسه 
  )430، ص2000العساف، (
  Trustees Validity: صدق المحكمين -6

يمكن حساب صدق االختبار بعرضه على عدد من الخبراء المختصين فـي  
ي وضـع  المجال الذي يقيسه االختبار وإن قال الخبراء أنه يقيس السلوك الذ

  . لقياسه فإن الباحث يعتمد على هذا الحكم وينفذ اختباره
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   Reliability :الثبات: ثالثاً
ثبات االختبار هو أن يعطي االختبار النتائج نفسها إذا ما تكـرر اسـتخدامه   
خاصة إذا كانت الظروف المحيطة باالختبار والمختبر متماثلة في االختبارين 

 . صفة االستقرار وعدم التغيروبذلك نصل إلى نتائج لها 
  :ويمكن التحقق من ثبات االختبار بالطرائق التالية

  : طريقة الصور المتكافئة -1
ن في المحتـوى والتنظـيم والشـكل والطريقـة     ين متكافئتيتصميم نسخت -

  . والصعوبة ويحسب معامل االرتباط بينهما
ـ  - ة وبعـد فتـرة   تطبق النسخة األولى على أفراد العينة المقصودة للدراس

  . أسبوعين إلى أربعة أسابيع تطبق النسخة الثانية عليهم
بحساب معامل االرتباط بين نتائج النسختين في ضوءها يتقرر مدى ثبات  -

  . االختبار
   Retest Method -Test: طريقة إعادة االختبار -2
س اره على عدد محدود من أفراد العينة ثم يكرر تطبيق نفبيعد الباحث اخت -

حت ظروف متشابهة تاالختبار على نفس أفراد العينة بعد فترة زمنية معينة 
  . للحالة األولى

يحسب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة في المرتين للتحقق مـن   -
  . ثبات االختبار

  : يؤخذ على هذه الطريقة
ما يجعـل  استفادة أفراد العينة من اكتسابهم للخبرة السابقة في المرة األولى م

  .النتيجة الثانية مشكوك فيها
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  Split- Half Method: التجزئة النصفية -3
تأخذ أسئلة االختبار ) أ(المجموعة ) أ، ب(يصمم الباحث االختبار بمجموعتين

 ...) ،2،4،6(تأخذ األسئلة الزوجية) ب(والمجموعة ...) ،1،3،5(الفردية

احث مجموعة االختبار علـى  وتكون المجموعتين متكافئة المستوى يطبق الب
أفراد العينة مرة واحد بدرجتين لكل مفحوص ثم يحسب معامل االرتباط بين 

. درجاتهم على نصف االختبار ويكون ثابتاً إذا كان معامل االرتبـاط عاليـاً  
وبهذا يتمكن الباحث من تطبيق االختبار بنصفيه فـي وقـت واحـد وفـي     

  .إجراءات موحدة تماماً
  :مؤثرة في ثبات االختبارأهم العوامل ال

  : طول االختبار -
  :يزداد ثبات االختبار بزيادة طول االختبار من حيث

  . طول االختبار يتيح تمثيالً أشمل للقدرة المقاسة وعناصر الموضوع -1
تصبح درجة الفردية فيه أكثر تمثيالً لقدرته الحقيقية ووصفاً واقعيـاً   -2

  . لتحصيله
امل المصادفة أو التخمين في اإلجابة طول االختبار يقلل من تأثير ع -3

 . بخالف االختبار المختصر

 : تباين المجموعة -
يظهر ثبات االختبار إذا طبقنا االختبار على مجموعة متباينة فـي القـدرات   
العقلية، والعملية، والثقافية، والنواحي االجتماعية واالقتصادية والمهنية أكثر 

  . نسة فإن ثبات االختبار عندئذ ينخفضمما يظهر إذا طبقنا في مجموعة متجا
  : مستوى صعوبة االختبار -

  الثبات كلما زادت سهولة االختبار يقل ثباته لفقده القدرة على التمييز كما يقل
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فالسـهولة  . كلما زادت صعوبته ألنه سيدفع المفحوصـين إلـى التخمـين    
تقاربـة  والصعوبة تؤخذ على االختبار لحصول المفحوصين على عالمات م

ومن الواضح عند إعادة االختبار أن يتغير ترتيب الدرجات وبذلك تقل نسبة 
  .الثبات

  : أهم األمور الواجب مراعاتها عند تطبيق االختبار كأداة بحث 
عدم االعتماد على االختبارات األجنبية إال بعد ترجمتها وإعادة قياس صدقها 

الئم أهداف البحـث والعينـة   واألولى إعداد وتصميم اختبار جديد ي. وثباتها
ومراعياً خطوات إعـداد  ... المراد التطبيق عليها من حيث المستوى واللغة

  ). 439ص 2000العساف (االختبار ومنها
تعريف المجتمع الكلي للبحث ليمكن أخذ خصائص ذلك المجتمع عند  -

  .من حيث الطول والتوجيهات الالزمة لالختبار. صياغة البنود
ذات العالقة لزيادة الخلفية الكافية التي  اتواالختبار مراجعة المقاييس -

  تمكن الباحث من فتح آفاق جديدة يجب أن يشمل عليها االختبار
 ...) توجيهات الزمة -طريقة التطبيق -بنود جديدة(
تحديد بنود االختبار نوعها، طولها، مدى التفصيل المطلوب قبل البدء  -

  . في كتابة االختبار
األول لالختبار وتحكيمه من قبل مجموعة من الخبراء إعداد األنموذج  -

  . ومن ثم تطبيقه على عينة من المجتمع الكلي، المختصين
إعادة كتابة االختبار وفقاً لنتائج تحليل األنموذج األول ويمكن إعادته  -

 . أكثر من مرة حتى يصل لمستوى مرضي

 .  قياس صدق وثبات االختبار -
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  الفصل اخلامس
  البحث –أمناط  - طرائق - ناهجم

  يف
  العلوم السلوكية
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املطلع على كتب املنهجية العلمية جيد أن مناهج البحث من يوردها حتت 

ــت مصـــــطلح تقنيـــــات   Methodsمصـــــطلح منـــــاهج  ، ومـــــن يوردهـــــا حتـــ

Techniques ومن يوردها حتت مصطلح إجراءات ،Procedures ،

  . Designs، أو تصميمات Typesومن يوردها حتت أنواع 

يقف االختالف فقط يف املصطلح بـل تعـدى إىل تصـنيفات البحـوث فهنـاك      ومل 

) م1981الروبعــي والغنــام (مــن صــنفها طبقــاً لــألداة أو الطريقــة املتبعــة   

ومــن اجلــدير ذكــره أن البحــوث كلــها تتبــع منــهجاً واحــداً هــو منــهج البحــث      

ــددة      ــق متعـ ــل املشـــكالت بطرائـ ــفحات . العلمـــي يف البحـــث وحـ ويف الصـ

 -التجــرييب –الوصــفي –التــارخيي(ض تفصــيلي ملــا ســنقف عنــده   التاليــة عــر 

  ).اإلجرائي
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يتوقع منك عند قراءة هذا الفصل : عزيزي القارئ

  : التعرف إىل

  . املنهج التارخيي -

 . املنهج الوصفي -

 . املنهج التجرييب -

  .املنهج اإلجرائي -
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  ً   املنهج التارخيي   أوال
Historical Research  
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ج التاريخي دراسة مرتبطة بالماضي وأحداثه، كمـا يـرتبط بدراسـة    المنه
الظواهر في الحاضر بالرجوع إلى نشأتها وتطورها والعوامـل التـي أدت   

فالتاريخ ليس فقط مجرد إعـادة  )  209ص 1998عبيدات وآخرون (. إليها
صياغة الماضي وإنما هو صورة لروح البحث الناقد الذي يهدف إلى  بناء أو

أن ) 225ص 1994:(ويشير محمد مرسى. دق لحوادث الماضيعرض صا
ما يقوم به الباحث في أي مجال علمي بحثي لمراجعة الدراسـات السـابقة   
وعرضها في موضوعه هو في حد ذاته دراسة تاريخية؛ ألنـه يسـتعرض   

  .ويحلل ما قام به اآلخرون في الماضي
إعادة للماضي ) Borg.W. and call. P. 373(فالمنهج التاريخي كما يعرفه 

بواسطة جمع األدلة وتقويمها ثم تمحيصها، وأخيراً تأليفهـا، ليـتم عـرض    
الحقائق أوالً عرضاً صحيحاً في مدلولها، أو في تأليفها،  حتى يتم التوصـل  

  . إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة
  :أمثلة للبحوث التاريخية

  . تهجئة الكلمات خالل الخمسين سنة الماضيةدراسة أساليب تعليم  -
  . تتبع تاريخ الحقوق المدنية في الواليات المتحدة منذ الحرب األهلية -
دراسة تاريخية لتوضيح العالقة التي كانت بين الطالب والمعلم خالل  -

 . العشرين سنة الماضية
وصف لتطور التعليم في فلسطين بعد النكبة إلى ما قبل حرب األيـام   -

 . م1967تة الس
تطور إعداد المعلم في كلية التربية في الجامعة اإلسالمية منذ عـام   -

 . م2006 -1980
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 :وائد البحث التاريخيف
لما كان التاريخ يمثل ماضي اإلنسان في كفاحه من أجل تحقيق مثله العليـا  

. وأمانيه المنشودة فال غنى لإلنسان عن دراسـة ماضـيه باعتبـاره كائنـاً    
وإذا كان اإلنسان يحافظ على ماضيه حرصاً علـى نقـل الثقافـة    . اجتماعياً

المتراكمة من جيل إلى آخر فإن دراسة تاريخ التربية هو تجارب اإلنسـانية  
وكفاحها على مر العصور في مختلف المجتمعات من أجل االرتقاء بالجنس 

«öNä3: "البشري قال تعالى oYù=yè y_ ur $ \/qãè ä© ü@ Í¬ !$ t7 s%ur (#þqèù uë$ yè tG Ï9 " )وجاء ). 13:الحجرات
إن الحمقى هم الذين يقولون إنهم يتعلمـون مـن أجـل    :" في قول بسمارك

  ".وأنا أفضل أن أتعلم من تجارب اآلخرين . تجاربهم
كلما تقدمت بي السن والحظت اتجاه : " أما تريفليان المؤرخ البريطاني فيقول

  " يكون أساسه اإلنسانيةاألمور في عالمنا الراهن تأكدت أن التاريخ يجب أن 
مما سبق يتأكد أنه بدون المعرفة التاريخية تظـل  ) 260ص 1994مرسي (

وبهذا يمكننا أن نلخص أهميـة البحـوث   . المعرفة موصدة في وجه االنسان
  :التاريخية في العلوم التربوية بما يلي

التزويد بالجذور التاريخية للنظريات والممارسات التربوية والسلوكية  -
  . تطورت وتقدم التفسير لها التي

تساعد األبحاث والدراسات التاريخية على تحديد العالقة بين الظواهر  -
أو المشكلة، وبين البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية التـي أدت  

  . إلى نشوئها
تساعد نتائج البحوث التاريخية فـي التربيـة علـى تعميـق فهمنـا       -

 . للمشكالت التعليمية الراهنة

 قدم البحوث التاريخية البدائل والحلول لمواجهة المشكالت التعليميةت -
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من خالل ما تزودنا به من تجارب األمم األخرى والدروس المسـتفادة   
 . منها

 :خطوات البحث التاريخي
خطوات البحث التاريخي هي خطوات البحث العلمي في دراسته للمشكلة يبدأ 

الفروض، وجمع المعلومات إلثبات هذه  بالشعور بالمشكلة، وتحديدها، ووضع
الفروض والوصول إلى النتائج والتعميمات غير أنه يتميـز عـن األنمـاط    

  : األخرى في الجوانب التالية
  :مصادر المعلومات -1

 : تتعدد مصادر المعلومات في البحث التاريخي لتشمل

كالسجالت الرسمية المكتوبة، والشفهية، والملفات : السجالت والوثائق -
اإلحصاءات والقوانين واألنظمة التي كانت سائدة في تلـك الحقبـة   و

  .الزمنية التي عاشتها الظاهرة موضوع البحث
هي من أهم مصادر البحث التاريخي فهي شواهد تاريخيـة باقيـة   : اآلثار -

  . والمالبس ستكشف عن مظاهر الحياة في تلك الفترة-فالمباني واألدوات
ر عن مدى اهتمام المجتمع بأحـداث  الصحف والمجالت السائدة تعب -

 . معينة خاصة إن لم تخضع لرقابة صارمة

الذين شاهدوا األحداث الماضـية إذ يمكـن الرجـوع     -شهود العيان -
النتهاكات العدو اإلسرائيلي النكبة وكيف أجبروا الفلسـطينيين علـى   

 .الرحيل

من خالل إطالع الباحث لما كتبـه بعـض   : المذكرات والسير الذاتية -
 . شخاص في مذكراتهم التي جرت في أيامهماأل
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الدراسات السابقة التي تمت في الماضي وتناولت أحداث الفترة التي  -
 . تتناول مشكلة البحث موضوع الدراسة

كاألغاني، القصص، الصور، األفالم، النقود، : األعمال الفنية واألدبية -
 .األوسمة

 :نقد مصادر المعلومات -2
علومات التاريخية في معظمها مصادر تعتمد في معظمها لما كانت مصادر الم

بين شهادات أشخاص قد عايشوا أو سمعوا، أو كتبوا عن األحداث في فتـرة  
ما أو اآلثار والسجالت والوثائق التي تركوها ولما كانت هذه المصادر قديمة 

  . فهناك بعض الشكوك حول صدقها ودقتها
  : فروض البحث التاريخي -3

وض في البحث التاريخي مهارات فائقـة؛ ألن الباحـث يـدرس    تتطلب الفر
ظاهرة وقعت في حقبة ماضية لها عوامل متعددة وهذا يتطلب خياالً واسـعاً  
ألن الفرض في البحث التاريخي يتطلب أن يضع الباحث فرضاً يقوم بتوجيهه 
في جمع المعلومات ثم يقوم بتعديل الفرض في ضوء ما يجمعه من معلومات 

جمع المعلومات من مصادرها األولية والثانوية ونقد هذه المعلومـات   كما أن
  .بمثابة إثبات للفرض شريطة توافر األدلة الحسية الكافية إلثبات الفروض

  : نوعا البحوث التاريخية
  : بحوث الحدث التاريخي الممتد -1

وهو ما يعتمد فيه الباحث على مصادر المعلومات التي يمكن أن تجيب عـن  
  . ة الباحث، وأن توفر له معلومات موجودة بطريقة جاهزة من قبلأسئل

  ) 81ص 2000األغا (
  : بحوث الحدث التاريخي المنقطع -2
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يعتمد فيه الباحث على معلومات محددة لإلجابة عن أسئلة محددة من خـالل  
 –المحفوظـات  : ومصدر المعلومات لهذا النوع. التحليل والربط و االستنتاج

 ...ثاراآل –السجالت 

  : تقويم المنهج التاريخي
منهج البحث التاريخي يختلف عن المناهج األخرى كونه يبحث في ظـاهرة  
حصلت في الماضي مما يجعل من الصعوبة أن يتأكد الباحث بشكل قاطع من 
أنها حصلت بهذه الدرجة أو تلك فالمنهج التاريخي يقوم على تحليل الباحـث  

س سبقوه مما يجعـل المعرفـة التاريخيـة    لمصادر مدونة أصالً من قبل أنا
  . ية منقوصة إذ ال يمكن الحصول على معرفة كاملة للماضيئمعرفة جز

إن مـن  :" ويصف فان دالين ما ذكره جوتشاك عن المعرفة التاريخية بقولـه 
شهدوا الماضي ال يتذكرون سوى جزء منه، ولم يسجلوا سوى جـزء ممـا   

  الباحثون صحة جزء مما سجل، تذكروا، وضاع جزء مما سجلوا، واكتشف
وبذلك تبقى ... و فهموا جزءاً من التسجيل الصحيح، ونقلوا جزءاً مما فهموا

  ". المعرفة التاريخية منقوصة جزئية 
ولكن المتأمل لهذه العيوب ليست جميعها خاصة فقط بالمنهج التاريخي وحده 

حتـى  . انيبل في جميع مناهج البحث العلمي الخاصة بدراسة السلوك اإلنس
المناهج التي تعتمد على التجريب أو المالحظة أو التحليل الكمي هي بحاجة 

  .وهي عرضة لتحيز الباحث. إلى تحري الدقة وإبراز الدقة
ومهما وجه للمنهج التاريخي من انتقادات فهو األسـلوب األوحـد لدراسـة    

تمـد  ظواهر التطور اإلنساني والطبيعي في مختلف مجاالت الحياة والذي يع
خطوات البحث العلمي في تحديد المشكلة ووضع الفروض وجمع المعلومات 

  .الختبار الفروض والوصول إلى التعميم والنتائج
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كل منهج مرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجاً وصفياً 
هو كائن وتفسيره وصفاً دقيقاً ويعبر عنـه   فالبحث الوصفي يقوم بوصف ما

أو تعبيراً كمياً يعطينا وصفاً ، تعبيراً كيفياً يصف الظاهرة ويوضح خصائصها
رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظـواهر  

  .األخرى
د ويعد المنهج الوصفي من أكثر األبحاث التربوية انتشاراً كونه المنهج الوحي

لدراسة العديد من الموضـوعات السـلوكية اإلنسـانية كسـلوك األطفـال      
حسـان األغـا   إومن دراسة الدكتور . المحرومين من العيش في أسرة عادية

لخطط بحوث طالب الماجستير في كليات التربية بقطاع غزة وجد أن أكثـر  
   . من األبحاث من النوع الوصفي مما يدل على أهمية هذا النـوع % 66من 

وال يقتصر المنهج الوصفي على الموضوعات السلوكية ) 75ص 200األغا( 
... اإلنسانية بل يتعدى إلى وصف الظواهر الكيميائية والفيزيائيـة المختلفـة  

ويمارس هذا النوع في حياتنا اليومية بشكل ملموس فجمع المعلومـات عـن   
بحـوث   الطالب الغائبين أو اتجاهات الطالب نحو المساقات الدراسية تعـد 

  . وصفية حياتية يومية
 :أهداف البحث الوصفي

 :تزودنا البحوث الوصفية في المجاالت السلوكية بهدفين 
فالمعلومات التي تزودنا بها البحـوث الوصـفية فـي    : أوالً الهدف التطبيقي

المجاالت السلوكية ذات قيمة عملية ترشد إلى سبل تعزيزها أو تغيرها نحـو  
  .ما ينبغي أن يكون

فما تقدمه هذه البحوث من حقائق وتعميمات يضيف إلى : اً الهدف العلميثاني
  رصيدنا العديد من المعارف التي تساعد على فهم الظواهر والتنبوء بحدوثها 
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  أنماط البحوث الوصفية 
 :حدد فان دالين األنماط التالية للبحوث الوصفية

 survey Research: البحوث المسحية -1
تم من خالله جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما واقعـة  هو النوع الذي ي

وتستخدم فيـه  . بقصد التعرف عليها من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط
مختلف أدوات البحث العلمي للحصول على المعلومة مثل االستبانة المقابلـة  
المالحظة االختبارات ولكن أكثر األدوات استخداماً االسـتبانة السـتجواب   

  . بصورة مباشرة والمقابلة الستجوابهم بصورة غير مباشرةاألفراد 
  : ومن أنواع البحوث المسحية

من  شكالت المرتبطة بالميدان التربوييتعلق بدراسة الم: المسح المدرسي *
 ...) طرائق تدريس، تقنيات تعليم، طالب، معلمين(
يتعلق بدراسة موضوعات اجتماعية كعـادات أفـراد   : المسح االجتماعي *

 ،واالجتماعيـة  ،المجتمع واتجاهـاتهم نحـو مختلـف القضـايا األسـرية     
 .والفروق بين فئاته... والسياسية ،واالقتصادية

 ،وأفكارها ،ومشاعرها ،الرأي العام تعبير الجماعة عن آرائها: الرأي العام *
  .واتجاهاتها نحو موضوع معين في وقت معين ،ومعتقداتها

 .ت والمسؤوليات المرتبطة بعمل معيندراسة المعلوما: تحليل العمل *

المسـح  ( تختلف عـن الدراسـات المسـحية السـابقة    : تحليل المضمون *
االعتماد على االتصال ) تحليل العمل –الرأي العام  –االجتماعي  -المدرسي

المباشر مع المصادر البشرية التي تمتلك المعلومة التي يريدها الباحث أمـا  
غير مباشرة حيث يكتفي الباحث باختيار عدد  دراسات المضمون تتم بطريقة

 –القـوانين   -السـجالت : ( من الوثائق المرتبطة بموضوع البحث في مثل
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أي المواد التي تحوي المعلومات التـي يبحـث   ...) الصحف -برامج التلفاز
  .عنها الباحث

 :البحوث التتبعية وتشمل -2
ي تحدث للظواهر ومعـدل  دراسات النمو التي تهتم بدراسة التغييرات الت *

هذه التغييرات والعوامل التي تؤثر عليها وتستخدم بشكل واسع في دراسـة  
أو العقلـي   ،أو النمو الحركي ،النمو اإلنساني مثل النمو اللغوي عند األطفال

  :وتأخذ هذه الدراسة شكلين
باختبار مجموعة من األفراد ومتابعة نموهم في أعمـار مختلفـة   : الطولية •

  لنمو األلفاظ عند الطفل الذي طبقها على  .seashore  Rة سيشور كدراس
  . تتراوح أعمارهم ما بين أربع وثمان سنوات) 177( 
)seashore  1974  .R (  
باختبار أكثر من مجموعة من األفراد فـي أعمـار زمنيـة    : المستعرضة •

  .مختلفة
لي ومتابعـة  تهدف إلى دراسة ظاهرة ما في واقعها الحا: دراسات االتجاه •

  .دراستها على مدى فترة زمنية قادمة بغية التنبوء بما سيحدث مستقبالً
  بحوث العالقات المتبادلة  -3

تهتم بدراسة العالقة بين الظواهر وتحليل الظـواهر لمعرفـة االرتباطـات    
وتأتي هذه . واالرتباطات الخارجية بينها وبين الظواهر األخرى، الداخلية فيها

   :ثة أنماط هي البحوث في ثال
  : أسلوب دراسة الحالة -أ

أو مؤسسة كمدرسة أو مصـنع  ، أو جماعة كاألسرة ، تهتم بدراسة حالة فرد
عن طريق جم معلومات وبيانات عن الوضع الحالي والوضع السابق للحالـة  
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لمعرفة العوامل المؤثرة الماضية لفهم جذور هذه الحالة باعتبار أن لها إسهام 
  .لحالة بوضعها الراهنفاعل في تشكيل ا

تستخدم دراسة الحالة في الحياة اليومية كثيراً فالمرء حين يريد اختبار صديق 
والطبيب يقـوم بدراسـة حالـة    ، أو رفيق له يدرس سلوكه السابق والحالي

والمعلم ، المريض ليعرف التاريخ الزمني للمرض وتطوره في الوضع الحالي
لفاً يسجل أبرز الخبرات التي مـر بهـا   يدرس الحالة لكل طالب حين يعد م

  . الطالب
  :أسلوب الدراسات المقارنة -ب

يركز البحث على أسباب حدوث الظاهرة عن طريق إجراء مقارنـات بـين   
فلو افترضـنا  . الظواهر المختلفة الكتشاف العوامل التي تصاحب حدثاً معيناً
رب في الصـف  أن باحثاً يريد أن يدرس أن التدخين أحد أسباب مشكلة التس

األول الثانوي في المرحلة الثانوية في محافظة، فأنه يأخذ عدداً من المدارس 
الثانوية المتوافر فيها مشكلة التسرب ثم يحلل كل مشـكلة لمعرفـة أسـباب    

  :التسرب على النحو التالي
  .أسباب التسرب التدخين) أ(الثانوية 
  .أسباب التسرب التدخين )ب(الثانوية
  .سباب التسرب التدخينأ )ج(الثانوية
  .أسباب التسرب التدخين )د(الثانوية
  .أسباب التسرب التدخين )ھ(الثانوية
  . أسباب التسرب التدخين )و(الثانوية

  وبهذا يمكن للباحث القول أن التدخين عامل مشترك في حاالت التسرب 
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شكلة قرارات لمعالجة م ذاخمن الصف األول الثانوي في المرحلة الثانوية؛ الت
  .التدخين في هذه السن منعاً للتسرب المدرسي

  : أسلوب الدراسات االرتباطية -ج
يركز الباحث في هذا األسلوب على هل هناك عالقة بين متغيرين أو أكثـر  

ويكثر (ومعرفة درجة تلك العالقة هل هي طردية أو عكسية، سالبة أم موجبة 
  ). هذا النوع في العلوم التربوية والسلوكية

سة العالقة بين المشاركة في النشاط الالصفي وبين ارتفاع المعدل درا -
  . الدراسي

دراسة عالقة ارتفاع المعدل الدراسي وبين مستوى الـذكاء وعـدم    -
 . تكرار الغياب 

دراسة العالقة بين ارتفاع المعدل الدراسي في المرحلة الجامعية وبين  -
عدل الدراسـي فـي   الم –درجة اختبار االستعداد :" المتغيرات التالية
 " المرحلة الثانوية 

 : ومن أهم ايجابيات وسلبيات هذا األسلوب
أنه يساعد على معرفة العالقة بين المتغيرات ودرجتهـا، ولكنـه ال    -

يوضح السبب والنتيجة مما يجعل منه أسلوباً أولياً يخلفه في التطبيق 
 . منهجاً آخر يوضح السبب والنتيجة

معقدة تتأثر بعوامل عدة منها يمكن دراسته الظاهرة اإلنسانية ظاهرة  -
والبحث االرتباطي يصـورها وكأنهـا   . ومنها ما يخفى على الباحث

ومتغير آخر  إنسانيظاهرة طبيعية فيقيس العالقة ودرجتها بين سلوك 
مع أن ما يتوصل إليه من نتائج قد تتغير كلياً أو جزئياً إذا أجريـت  

 )265ص -2000 -العساف(الدراسة في ظروف مغايرة 
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البحث االرتباطي ال يطبق بغرض معرفة السبب والنتيجـة إال أنـه    -
يمكن تطبيقه لدراسة العالقة بين عدد كبير من التغيرات في دراسـة  
واحدة وهذه ميزة لها أثر كبير في دراسة السلوك اإلنساني حيـث إن  
السلوك غالباً ال يرتبط بمتغير واحد فقـط وإنمـا بمجموعـة مـن     

  .رات مما يساعد على معرفة السبب والنتيجةالمتغي
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. دة ابتداء مـن عمليـة المالحظـة   مإلى المعرفة المست) تجريبي(تشير كلمة 
وأساس العلم يقوم على المالحظة والتجريب القائم على ضـبط المتغيـرات   

تخدام المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مع التحديق واس
  ومالحظة ما يطرأ على العوامل المتغيرة ، الدقيق للتحكم في العوامل المستقلة

وبواسطة هذا المنهج العلمي التجريبي خطت العلـوم الطبيعيـة   ). النتيجة( 
العديـد مـن    خطوات سريعة إلى األمام حتى تمكن اإلنسان مـن اكتشـاف  

الظواهر الطبيعية بل استطاع أيضاً أن يعرف إلى أي مدى يؤثر السبب فـي  
مما جعل من اليسير إحداث أي تغيير إصالحي على الظاهرة المراد . النتيجة

دراستها ونتيجة لهذا األثر الكبير للمنهج التجريبي في العلوم الطبيعية حـذَتْ  
ر اإلنسانية التي يسلكها اإلنسان بهدف العلوم السلوكية هذا الحذو على الظواه

ومعرفة أسبابها ومن ثم معرفة تلك األسـباب علـى الظـاهرة    ، تشخيصها
ويعرف عبيدات . المدروسة بهدف توجيه السلوك اإلنساني إلى ما هو أحسن

استخدام التجربة في إثبـات الفـروض أو   "  :وزمياله البحث التجريبي بأنه
وحيـث إن  ) 280ص 1998عبيدات ( ب إثبات الفروض عن طريق التجري

الدراسات التجريبية تنتزع إلى التحكم والضبط والمالحظة الدقيقة وهذا أقرب 
إلى طبيعة العلم الذي من صفاته أنه ينزع إلى القياس الكمي وبالتـالي فـإن   
تباين الخطأ في هذه الدراسات يكون أقل منـه فـي البحـوث الوصـفية أو     

  . التاريخية
  :للبحث التجريبيمثال تطبيقي 

 –االس  تقرائیة ( دراس  ة أث  ر اس  تخدام طرائ  ق ت  دریس قواع  د اللغ  ة العربی  ة    -1
  . في التحصيل الدراسي لطلبة الصف الثامن األساسي) المعدلة -القياسية

  . معرفة أي الطرائق أكثر فاعلية في تحصيل الطلبة: لهدفا
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بحيـث تشـمل كـل     اختار الباحث مدرستين إحداهما بنين واألخرى بنات -
طالباً في ثـالث  ) 110(مدرسة ثالث شعب للصف الثامن بلغ عدد الطالب 

في ثالث شعب ووزع الطرائق الثالث علـى الشـعب    البةًط) 105(شعب و
فأصبحت لديه المجموعة األولى للطريقة االسـتقرائية والمجموعـة الثانيـة    

تأكد الباحث . بنات، ينللطريقة القياسية والمجموعة الثالثة للطريقة المعدلة بن
  .من تكافؤ المجموعات في االختبار القبلي الذي عقده لهم جميعاً

  عدت كل مجموعة ضابطة لألخرى أ -
  . أعد الباحث اختبارات بعدية في ضوء مقرر القواعد المعتمد للصف الثامن -
  .استمرت التجربة مدة شهرين -
قواعد اللغـة العربيـة    أوصى الباحث باألخذ بالطرائق الثالث في تدريس -

  .وضرورة االعتماد عليهما أثناء تدريب المعلمين
  . اقترح الباحث إجراء دراسات مماثلة وبالطرائق الثالث -
  ) 1996 –خالد سعيد (

   :مصطلحات البحث التجريبي
   Experimentation:التجربة *

يقصد بها تطبيق عامل معين على مجموعة دون األخرى لمعرفة ما يحدثـه  
  ) أثر الطريقة االستقرائية في تدريس قواعد اللغة العربية. ( ن أثرم
   Independent Variable: المتغير المستقل *

العامل أو السبب الذي يطبق بغرض معرفة أثره علـى النتيجـة فطريقـة    
  ) .في المثال المستقل( التدريس هي العامل المستقل 

   dependent Variable:المتغير التابع *
  التي لنتيجة التي تنتج عن تأثير تطبيق المتغير المستقل عليها فالدرجاتهو ا
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تحصل عليها طالب الصف الثامن في المثال السابق بعد تطبيـق الطريقـة    
  .االستقرائية أو القياسية هي المتغير التابع

 Experimental Group: المجموعة التجريبية *

  التي أخضعت لتطبيق التجربة أو . المجموعة التي تطبق عليها التجربة
  controlled Group: المجموعة الضابطة *

هي المجموعة التي تشبه تماماً المجموعة التجريبية في جميـع خصائصـها   
وتتماثل معها في جميع اإلجراءات عدا تطبيق التجربة فال تخضع لتطبيـق  

  . التجريب وتبقى تحت الظروف العادية
 Extraneous Variables :المتغيرات الخارجية *

هي التي يلزم ضبطها؛ لتكون بدرجة متساوية في المجمـوعتين التجريبيـة   
  ... درجة الذكاء، العمر، والضابطة مثل الجنس

 : pre- Testاالختبار القبلي *

االختبار الذي تختبره المجموعتان الضابطة والتجريبية قبل إجراء االختبـار  
تى يتسنى للباحث معرفـة أثـر   بهدف تحديد مستوى التحصيل الدراسي وح

 . التجربة في التحسين

  post- Test:االختبار البعدي *

االختبار الذي تختبره المجموعتان التجريبية والضابطة بعد إجراء التجربـة  
  . بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما

 Random selection: االختبار العشوائي *

االحتمال واحدة ألي عضو من أعضاء ودرجة ، أن تصبح الفرصة متساوية
  . البحث؛ ليكون من أفراد العينة دونما أي تأثير أو تأثر
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 :التعیین العشوائي *
أن تصبح الفرصة متساوية؛ ودرجة االحتمال متساوية أمام كل فرد من أفراد 

؛ ليكون من بين أعضاء المجموعة التجريبية أو من بين أعضاء عينة البحث
  . ابطةالمجموعة الض

  control    Variables: ضبط المتغيرات *
بمعنى حصر المتغيرات الخارجية ذات األثر على التجربـة عـدا المتغيـر    

التي لها أثر ولكن يصعب ضبطها مثل الراحة النفسـية  ) األسباب(المستقل 
  ... القدرة الذاتية
  :وذلك بهدف

درس أثـر  عزلها حتى يمنع أثرها على النتيجة فإذا أراد باحث أن ي -1
الضوضاء على انتباه الطالب فمن األجدر أن يصمم الباحث تجربته 
على أساس أن يعزل الضوضاء الخارجية التي تؤثر على الطـالب  
وبهذا يرسم وينفذ بعيداً عن الضوضاء حتى ال تؤثر لو بقيت علـى  

  .انتباه الطالب
تثبيتها حتى يتم التأكد من توافرهـا لـدى المجمـوعتين التجريبيـة      -2

ن يختار ذوي عمـر محـدد أو ذكـاء    أالضابطة على حد سواء كو
 ... متساوي

  : ويمكن ضبط المتغيرات بالطرائق التالية
 physical control :الضبط المادي *

  . يقصد به ضبط الظروف المادية والمكانية للتجربة
 selective control :الضبط االنتقائي *

  أفراد ة يجب أن تتوافر فيكأن يختار أعمار محددة ودرجة ذكاء معين
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 .المجموعتين التجريبية والضابطة 
  Statistical control: الضبط اإلحصائي *

إذ لم يتمكن الباحث من ضبط المتغيرات خاصة عندما تكون تلك المتغيرات 
من النوع الذي ال يمكن إخضاعه للضبط المادي أو االنتقائي فإنه يلجأ إلـى  

ي يمكن تطبيقها لهذا الغرض مثل المتوسط الحسابي المعالجات اإلحصائية الت
  ... االنحراف المعياري لكل عامل مؤثر على المجموعتين

   Internal Validity :الصدق الداخلي* 
مثال إلـى أي مـدى   . أي إلى أي قدر يمكن القول بأن التجربة عملت فرقاً

أدت إلـى   -المعدلة -القياسية -رنستطيع الجزم بأن تطبيق طريقة االستقرا
  .رفع مستوى طالب الصف الثامن في تحصيلهم لقواعد اللغة العربية

 )89، ص2000األغـا،  (وهناك محاذير حددها ستانلي وكـامبلي ذكرهـا   
  .)309، ص2000العساف، (و
  History  :التاريخ -1

يقصد به مرور فترة من الزمن بين بداية التجربة ونهايتها وقد يؤدي ذلك إلى 
  . صالح المجموعة التجريبية أو الضابطةلأو سلبيات تأثير إيجابي 

   Maturation :النضج أو النمو -2
يعني ما يحدثه عامل الزمن من نضج أو نمو جسمي أو عقلي أو اجتمـاعي  

  . ألفراد التجربة بعد االختبار القبلي، وقبل االختبار البعدي
   Testing :االختبار -3

من أثر يكمن في تعود أفراد البحث علـى  يقصد به ما يحدثه االختبار القبلي 
وبهذا يصبح التغيير في نتيجة االختبار ليس . ما يجب أن تكون عليه اإلجابة
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ناتج عن التجربة فقط وإنما بسبب ما تعود عليه أفراد البحـث مـن جـراء    
  . االختبار القبلي خاصة إذا كانت الفترة قصيرة

   Instrumentation :أداة القياس -4
كون االختالف بين نتيجة االختبار البعدي ونتيجة االختبار القبلي يعـود  فقد ي

  . جزئياً إلى اختالف األداة المستخدمة أو إلى عدم ثباتها
   Statistical Regression: االنحدار اإلحصائي -5

الذي يحصل بسبب االختبار يتم أساساً بناء على درجة محددة فـي اختبـار   
فقد يكون المعيار مـن يحصـل   . ة أو أقل درجةمعين كأن تكون أعلى درج

مثالً فإذا كان المعيار درجة قليلة فـإن أفـراد العينـة    % 80على أكثر من 
سيحصلون على متوسط حسابي مرتفع في االختبار البعدي بسبب االنحـدار  

  . اإلحصائي وكذلك إذا كان المعيار درجة مرتفعة أيضاً
  tial SelectionDifferen :اختالف معايير االختبار -6

عدم انتقاء أفراد المجموعة الضابطة والتجريبية عند بدايـة التجربـة غيـر    
مضمون فقد تكون إحداهما أصالً متفوقة على األخرى وبالتالي فإن الفرق في 

  . األداء النهائي قد يكون سببه كلياً أو جزئياً الفارق المبدئي وليس المعالجة
   al MortalityExperiment :الفناء التجريبي -7

يشير هذا المفهوم أن أي نقص يحدث في أعضاء المجموعتين أو أحدهما بعد 
  . االختبار القبلي وقبل االختبار البعدي سوف يؤثر على المتغير التابع

 Selection Maturation Interaction:التفاعل بين االختبار والنضج -8
ير دالة إحصائياً فيطمئن قد تكون الفروق بين المجموعتين موجودة لكنها غ 

وتصبح دالة بغض النظر عن أثر  ةالباحث ثم تنمو الفروق خالل فترة التجرب
  ) 92، ص2000األغا، . ( المعالجة
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   External Validity: الصدق الخارجي
يتحقق الصدق الخارجي في التجربة إذا أمكن تعميم نتائجها على أشخاص لم 

اً أعضائها في جميع المتغيـرات التـي تـم    تطبق عليهم، وإنما يشبهون تمام
  .ضبطها

   Artificiality of Experimental :اصطناعية المواقف التجريبية *
المبالغة في ضبط العوامل إلقصاء عوامل التدخل الخارجيـة يجعـل جـو    

  . التجريب بعيداً عن الحياة العادية وأقرب إلى التجريب المختبري
  :التجريبيةآثار ردود الفعل لإلجراءات  *

استجابة من يعرف أنه يخضع لتجربة معينة تختلف عمن يخضع لها ولهذا ال 
يستطيع الباحث أن يدعي أن التأثير الذي حصل عليه من المتغير المستقل في 

  . التجربة سوف يكون هو بعينه في مواقف غير تجريبية
  Halo effect:أثر الهالة *

يتعامل معها على تحيزه في صـالح   أي تأثير معرفة الباحث بالعناصر التي
أما إذا قام . العناصر التي يعتقد أنها أفضل من غيرها وهو ما يعرف بالعمى

كـالمعلم مـثالً،   (بإجراء التجربة شخص غير الباحث فإن تحيزه يكون أكبر 
  ). وهو ما يعرف بالعمى المركب

   Testingالتدريب على االختبارات  *
ون الختبارات القبول أكثر من مرة أو المقابالت لوحظ أن الطالب الذين يتقدم

الشخصية يحصلون على درجات أعلى إن وجد اختبار قبلي مما يهدد الصدق 
الداخلي والصدق الخارجي للتجربة األولى لتفاعله مـع المعالجـة والثـاني    

  .النفراد مجموعة دون أخرى بالتعرض لها
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  أنواع التصميمات التجريبية
  

 per- experimental designs)   األولية(التمهيدية التصميمات  -1

سميت بذلك ألنه ال يتم فيها ضبط المتغيرات ضبطاً يمنع مـن تـأثير كـل    
  :ومن أنواعها. العوائق التي تعوق الصدق الداخلي للتجربة

  one- shot case studyتصميم المحاولة الواحدة  -أ

التجربة علـى   ىائج حيث تجروهي أقلها ضبطاً وأقلها قدرة على تعميم النت
أثر الطريقة القياسية في تدريس قواعد اللغة العربيـة  : مجموعة واحدة مثل

المجتمـع األصـلي   . لتالميذ الصف السابع األساسي على التحصيل الدراسي
عليهم لفترة ثم تقارن النتائج لتحصيلهم القبلي و  ىطالباً والتجربة تجر) 50(

  على كامل المجموعة  ىن تجرالبعدي ولكن ليس بالضرورة أ
 :ويأخذ الشكل التالي

  ٢خ× ت 

 )برمز لالختبار البعدي  ٢خ، برمز للمجموعة التجريبية= ت(
 
  بعدي  -تصميم المجموعة الواحدة واختبار قبلي -ب

          Post- Test design One group pre- Test,  
  :  ويأخذ الشكل التالي

  ٢خ×  1ت خ

برمـز   ٢خ، برمز لالختبـار القبلـي   1خ، التجريبيةبرمز للمجموعة = ت(
  .)لالختبار البعدي
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الفرق هنا بينه وبين التصميم السابق يكمن في إجراء اختبار قبلـي لتحديـد   
المستوى في مقرر القواعد قبل إجراء التجربة ثم تطبيق الطريقـة القياسـية   

ن درجتـي  ليتبين مقدار الفـرق بـي   ؛اختبار بعدي ىوفي نهاية الفصل يجر
  .االختبارين مما يعكس أثر التجربة

 static-group comparison design -ج
 

   
 
  
  
  برمز لالختبار البعدي ٢خ، برمز للمجموعة التجريبية= ت(

  .)ض يرمز للمجموعة الضابطة
يتطلب هذا التصميم إجراء التجربة على مجمـوعتين تجريبيـة ومجموعـة    

وهذا ما رمز له بالنقط الفاصلة بين ، قاًولكنهما غير متكافئتين إطال، ضابطة
  ). 316ص، 2000العساف . ( المجموعتين

  True- Experimental Designs  :التجريبيةالتصميمات 
يقصد بها التصميمات التي يتم فيها ضبط المتغيرات الخارجية ضبطاً يمنـع  

  : ومن هذه التصميمات . عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي
  ).316م ص200العساف ( 

  :االختبار القبلي تصميم المجموعات الضابطة المحكمة: التصميم األول
Pre-Test, post Test, Control Group Design: 

يتم تعيين األفراد على المجموعتين تعييناً عشوائياً أوالً ثم تختبـر كـال    -1
يـر  المجموعتين عشوائياً قبلياً وبعد ذلك تخضع المجموعة التجريبيـة للمتغ 
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مثـال ويحجـب عـن    ) طريقة تدريس القواعد بالطريقة القياسية( المستقل 
المجموعة الضابطة وبعد نهاية مدة التجربة يتم اختبار المجموعتين اختبـاراً  

  : ويأخذ الشكل التالي. بعدياً لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل
  
  
  
  
  
  

  :يم المجموعة الضابطةاالختبار البعدي تصم: التصميم الثاني
post Test, only Control Group Design  

ثم تخضع المجموعـة  ، يتم تعيين األفراد على المجموعات عشوائياً أوالً -2
ويحجـب عـن المجموعـة    ) الطريقة القياسية( التجريبية للمتغير المستقل ال

ـ . الضابطة دون أن تختبر المجموعتين اختباراً قبلياً ة يـتم  وبعد مدة التجرب
اختبار المجموعتين اختباراً بعدياً لقياس األثر الذي أحدثه تطبيـق المتغيـر   

  : وتأخذ الشكل التالي. المستقل
  2خ     ×      .   ع      ت

  2ع   ×   .     ع      ض

  
  تصميم سلومون ذو األربع مجموعات-3
 Solmon Four-Grou Design  

عييناً عشوائياً ثم يقسم األفراد إلـى  وفيه يتم تعيين األفراد على المجموعات ت
بهدف ضبط  )مجموعتان تجريبيتان ومجموعتان ضابطتان(مجموعات  أربع

  فيتم اختبار المجموعة األولى ) النتيجة( أثر االختبار القبلي على المتغير التابع
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التجريبية والمجموعة األولى الضابطة اختبـاراً قبليـا دون تطبيقـه علـى     

تجريبية الثانية والمجموعة الضابطة الثانية مما يمكن الباحث من المجموعة ال
تقرير أثر المتغير المستقل مع االختبار القبلي وأثره بدونه ويأخـذ الشـكل   

  :التالي
  ۲خ×             ۱خ         ۱ت      ۱ع
  ۲خ•              ۱خ        ۱ض      ۱ع
  ۲خ•          ×               ۲ت      ۱ع
  ۲خ•          •               ۲ض      ۱ع

  
 Factorial Designsالتصميمات العاملية 

وهي التي يستطيع الباحث بواسطتها أن يدرس أثر عـدد مـن المتغيـرات    
العساف (المستقلة عندما تتفاعل مع بعضها ومن أمثلتها التصميم الذي ذكره 

   Design The22 Factorial)   2×2: (الذي رمز له) 319ص 2000
  ۲خ          ۱ال      2×  ۱ع     ت
  ۲خ          ۲ال      1×  ۲ع     ت
  ۲خ          ۲ال      2×  ۳ع     ت
  ۲خ          ۱ال      1×       4ع     ت

  : السابق الذي يأخذ الشكل
يتم في هذا التصميم تعيين األفراد على أربع مجموعـات تجريبيـة تعيينـاً    

: طريقة التـدريس . ( كل مجموعة لمتغيرين مستقلين تم إخضاعيعشوائياً و
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) 2ال(دقيقـة   50و) 1ال(دقيقة  30:ومتغير الوقت -2×اإللقاء  66×المناقشة
  .ومن ثم االختبار البعدي

  دقيقة ) 30(درست بطريقة اإللقاء لمدة ) 1ت(المجموعة األولى • 
  دقيقة ) 50(ة درست بطريقة المناقشة لمد)  2ت(المجموعة الثانية • 
  دقيقة ) 50(درست بطريقة اإللقاء لمدة ) 3ت(المجموعة الثالثة • 
  دقيقة) 30(درست بطريقة المناقشة لمدة ) 4ت(المجموعة الرابعة • 

يالحظ أن كل مجموعة تعد مجموعة تجريبية وفي نفس الوقت ذاتـه تعـد   
كما يعـرف   .مجموعة ضابطة لألخرى في دراسة أحد المتغيرين المستقلين

أثر كل متغير عندما يتفاعل مع متغير آخر فيعرف على سبيل المثال طريقة 
دقيقة وكذلك الحال ) 50(دقيقة وعندما تدرس ) 30(المناقشة عندما تدرس ب 

  .لإللقاء
   Quazi – Experimental Designs: التصميمات شبه التجريبية

ن عشوائيا ويـتم ضـبطها   سميت شبه تجريبية ألنه يتم فيها االختبار والتعيي
  . ضبطاً يحول بين عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي وال يلجأ إليها

  . إال عندما يكون من الصعب تطبيق التصميمات التجريبية
  : ومن هذه التصميمات

وفيه تخضع مجموعة واحدة تجريبية للمتغيـر المسـتقل بعـد أن يـتم      -1
تختبر بعد التجربة بعدد مـن االختبـارات    اختبارها اختباراً قبلياً متكرراً ثم

البعدية لمقارنة نتائجها بنتائج االختبارات القبلية من أجل معرفة أثر المتغير 
والهدف من تعدد االختبارات القبلية والبعدية حتى يمكن ضبط أثر . المستقل
  : وتأخذ الشكل التالي. من عوائق الصدق الداخلي )النضج والتاريخ(عائقي 
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  2ح  2ح  2ح  2خ×   1ح  1ح  1خ  1خت 

يطبق هذا التصميم على مجموعتين تجريبية وضابطة ولكنهمـا غيـر    -2 
  :متكافئتين إطالقاً فرمز له بالنقط في الشكل التالي

  
  
  
  
 counter Balanced Designsالمجموعات تدوير تصميم  -3

ألربـع   يتطلب هذا التصميم أربع مجموعات تجريبية يتم إخضاع كل منهـا 
ويتم اختبار كل منها اختباراً بعدياً  وقد أوضحها ) متغيرات مستقلة( تجارب 

  :الدكتور صالح العساف بالمثال التالي
أراد باحث تطبيق طرائق لتدريس قواعد اللغة العربية في أربعـة فصـول   

ثـم  ، تجريبية على أن يخضع كل فصل لتجربة واحدة من التجارب األربـع 
بة اختباراً بعدياً ثم يجري لجميع الفصول اختبـاراً بعـدياً   يختبر بعد كل تجر

لقياس أثر كل طريقة وترصد النتائج ثم تدار الطرائق مرة أخـرى بحيـث   
يخضع كل فصل لطريقة أخرى لم يسبق أن درست بها ومن ثم تختبر كـل  
المجموعات اختباراً بعدياً وهكذا يستمر تدوير الطرائق على الفصول حتـى  

 . ل لكل الطرائق األربعيخضع كل فص

 :متى يلجأ الباحث إلى المنهج التجريبي
يلجأ الباحث إلى المنهج التجريبي عندما يكون الهدف مـن البحـث التنبـؤ    

  المدروسةبالمستقبل حول أي تغيير إصالحي يجب إجراؤه على الظاهرة 

 أنماط البحث في العلوم السلوكیة -طرائق - مناھج :الخامسالفصل 
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 .تغييراً عالجياً أو تغييراً وقائياً
رفة أثر الطريقـة القياسـية واالسـتقرائية    فعند تطبيق المنهج التجريبي لمع

والمعدلة على تحصيل طالب الصف الثامن األساسي في قواعد اللغة العربية 
فليس الهدف معرفة هذا األثر فقط بل لتعميم هذه النتيجـة وإحـداث تغييـر    

  . جذري في تدريس قواعد اللغة العربية
 : أهم مميزات المنهج التجريبي الواجب مراعاتها

درجة الثقة في  ارتفاعن غيره من المناهج وعم ما يميز المنهج التجريبي أه• 
 ).معرفة أثر السبب على النتيجة ال استنتاجاً بل تجريبيا وجزماً( نتائجه 

ضبط المتغيرات الخارجية ذات األثر على المتغير التابع يساعد على الجزم • 
حية أي تغييـر  حيث يمكـن التنبـؤ بصـال   . بمقدار أثر السبب على النتيجة

  . إصالحي في الظاهرة المدروسة
تعدد تصميمات المنهج التجريبي وتطور وسائل القيـاس جعـل المـنهج    • 

  .التجريبي منهج مرن يمكن تكييفه لحاالت كثيرة ومتنوعة
يمكن للباحث في المنهج التجريبي أن يكرر التجربة أكثر من مرة وبهـذا  • 

  .جهيملك الفرصة من التأكد من صحة نتائ
  :أهم السلبيات الواجب االحتراز منها للمنهج التجريبي

رغم ما للمنهج التجريبي من مميزات خاصة في تطبيقه للظواهر الطبيعية إال 
أن تطبيقه على الظواهر اإلنسانية يكون أكثر تعقيداً وتداخالً في المتغيـرات  

  :المؤثرة مما جعله يتأثر بعيوب عديدة منها
. ي في العلوم اإلنسانية إلجراءات إدارية معقدةحاجة المنهج التجريب -1

الذي يريد إجراء أسلوب تجريبـي جديـد فـي التـدريس     باحث فال
يحتاج . كالطريقة القياسية سالفة الذكر في تدريس قواعد اللغة العربية
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 –اإلشـراف التربـوي    -إدارة التعلـيم  -إلى إذن من قبل الوزارة
ن ميل الباحثين لمثـل هـذه   مما يقلل م. تدريب المعلمين -المدرسة
  .المناهج

عادة ما يجري المنهج التجريبي على عينة محدودة مما يجعل مـن   -2
الضروري أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي تمثيالً دقيقاً حتى يمكننا 

 . تعميم النتائج
صعوبة إيجاد مجموعتين متكافئتين تماماً في كل العوامل وبذلك تتأثر  -3

 . المجموعاتالنتائج بالفروق بين 
من الصعب على الباحث في العلوم اإلنسانية ضبطه لكافة العوامـل   -4

 .المؤثرة في الظاهرة اإلنسانية؛ لتأثرها بعوامل عدة

يواجه استخدام المنهج التجريبي في العلـوم اإلنسـانية صـعوبات     -5
أخالقية تمنع إخضاع اإلنسان لبعض أنواع التجريب التي قد تـؤثر  

 .عليه

الذين يشعرون أنهم يخضعون للتجربـة إلـى تعـديل    يميل األفراد  -6
 .سلوكهم أو استجابتهم لتلك التجربة
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  البحث اإلجرائي
 Action Research 
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سلوب اإلجرائي أو الموقفي  األلعل أبرز مثال على البحوث التطبيقية الميدانية 
معينة فـي ميـدان   أو الموجهة للعمل الذي يقوم به شخص يواجه مشكالت 

 .عمله
العملية التي يحاول الممارسـون بواسـطتها   : " بأنه  coryويعرفه كوري • 

دراسة مشكالتهم بطريقة علمية تساعدهم على ترشيد قراراتهم وإجـراءاتهم  
  ." وتصحيحها وتقويمها

  :بأنه dictionary of educationفي قاموس التربية  coodويعرفه جود • 
نماط حل المشكالت أو البحث يرتبط في العمل اليـومي  نمط متميز من أ"  

للعاملين في الخطوط األمامية من معلمين ومشرفين وإداريين يمارسونه من 
  ).393م ص2004، نايفة، قطامي " (أجل تحسين نوعية قراراتهم

الدراسة العلميـة للعمليـات والطرائـق    : " ويعرفه عبيدات وزمياله بأنه• 
  ). 322ص 1998، عبيدات وزمياله" (أكثر مالئمة واكتشاف طرائق جديدة 

من التعريفات السابقة للبحث اإلجرائي يمكننا القول بأن هـذا النـوع مـن    
البحوث مرتبط مباشرة بمجال عملنا التربوي اليومي بهدف عالج ما نواجـه  

ويمكننا أنه نعرفه من خالل عملنا التربـوي  . من مشكالت في حياتنا اليومية
جراءات العلمية الدقيقة التي يقوم بها المعلم عند مالحظته الدقيقـة  اإل"  :بأنه

لمشكلة صفية بهدف تحسين األداء وتشمل مجموعة معينـة مـن الطـالب    
  ". باستخدام أدوات قياس دقيقة للوصول إلى الحلول التطبيقية العملية 

  : مبررات البحث اإلجرائي في المجال التربوي
ب، واختالف إمكانـاتهم واسـتعداداتهم   نتيجة الختالف طبيعة الطال -

مما يفرض على المعلم االستمرار في ... ونظراً لوجود أنماط تدريس متعددة
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القيام بالتجارب وطرائق وأساليب مختلفة بهدف إيجاد االستراتيجيات التـي  
  . يمكن أن تحقق نتائج تعليمية أفضل

مسـاعدة  فهم المشكالت التي يواجهها المعلم في الصف يسهم فـي   -
  . المعلم على التخلص منها باستخدام البحوث اإلجرائية

حاجة المجتمع التعليمي إلى التطوير وزيادة فاعلية التفاعل بفـرض   -
 .ضرورة البحوث اإلجرائية

 : خطوات البحث اإلجرائي
ليس للبحث اإلجرائي خطوات خاصة ألنه بحث علمي يعتمد الطريقة العلمية 

  .في البحث
  : مثال 

د المعلمين أن طالبه يتأخرون عن االصطفاف الصـباحي، وأحيانـاً   شعر أح
فسعى المعلم إلى إجراء دراسة لحل " كثيرة يتأخرون عن بدء الحصة األولى

  :الموقف بالخطوات التالية
  :تحديد المشكلة وجمع المعلومات كما يلي  - أ

  . عدد الطالب المتأخرين يومياً -
  . مدى تكرار التأخر في األسبوع -
 .ب الذين يتأخرون بعض األيامعدد الطال -
 .عدد الطالب الذين ال يتأخرون بعض األيام -

 . معدل تأخر كل طالب محسوباً بالدقائق -

 . الفروض التي تفسر أسباب تأخر الطالب -ب
  . الطالب يكلفون بالقيام بأعمال منزلية صباحية -
  . الطالب يسهرون لفترات طويلة من الليل -
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  . عن أماكن سكن الطالبمكان المدرسة بعيد  -
  . صالتامو -صعوبة الوصول للمدرسة سيراً -
  ... برد -الظروف الطبيعية أمطار -
  بالمقابلة الشخصية مع الطالب: اختبار صحة الفروض -ج
  . بأن السبب تكليف الطالب باألعمال المنزلية: التوصل إلى األسباب -د
عن تأخر الطـالب مـن    التخطيط الجتماع أولياء األمور لشرح ما ينتج -ه

  . مشكالت تقلل من تحصيلهم الدراسي
  . مالحظة المعلم النتظام الطالب وبهذا نتوصل لحل المشكلة -و

أمثلة ألهم المشكالت التي تواجه تالميذ المرحلة األساسية الدنيا لبحثها 
  :إجرائياً
  . ضعف االنتباه -
  . القلق، والخوف، والخجل -
 . ة الكثيرةالنشاط الزائد مما يولد الحرك -

 ...التأتأة، الثأثأة، اللجلجة -

أمثلة ألهم المشكالت التي تواجه تالميذ المرحلة األساسـية العليـا لبحثهـا    
 : إجرائياً

ضعف المستوى القرائي والكتابي والحاجة إلجراء طرائق لتحسـين   -
  . تطور أساليب االرشاد والتوجيه لذوي التحصيل الميداني –المستوى 

  : انويةأما المرحلة الث
  . عدم االنضباط السلوكي -
  .التسرب من المدرسة -
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  : من أهم أدوات البحث اإلجرائي
  . االستبانة -
  .المقابلة -
 ...) االختبارات التحصيلية، الشخصية، االتجاهات، الذكاء(االختبارات -

 : معوقات البحث اإلجرائي
  : من معوقات البحث اإلجرائي في الميدان التربوي

ض بأن التربية ميدان واسع يصعب فيه تحديد المفاهيم فهو اعتقاد البع -
والواقـع أنهـا   . ليس كالعلوم التطبيقية كالفيزياء، والكيمياء، والطب

  . ميدان تطبيقي وال مجال لهذا الشك
ميدان التربية في حاجة إلى فريق عمل جماعي مشترك بين المعلمين  -

لتربوي تحت مظلة واإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي والتخطيط ا
  . وزارة التربية والتعليم

 . حاجة البحث اإلجرائي إلى تمويل -

 . ضعف التأهيل للبحث اإلجرائي -

 . غياب المؤتمرات العلمية حول البحث التربوي لزيادة فاعليته -

 :اختيار موضوع البحث اإلجرائي
  : أهم ما يؤثر في اختيار موضوع البحث اإلجرائي

  : موضوع البحث -
  ) مفهومه للمجتمع –صعوبته  –ارتباطه بحقل المعارف  –الحجم من حيث (

  : المعلم كباحث -
 –دوره االجتمـاعي   –اهتمامه الشخصي بالبحث اإلجرائي  –كفاءة المعلم (

  )الحوافز المادية والمعنوية
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  اختيار موضوع البحث
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المعلم الباحث الموضوع 

 حجم البحث

ارتباط البحث 
 بحقل التربیة

 والتعلیم

مفھومھ 
 للمجتمع 

 صعوبتھ

موقفھ 
 االجتماعي

إمكاناتھ 
 المادیة

 كفاءتھ

اھتمامھ 
 الشخصي
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  السادسالفصل 
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نتائج البحث والتوصـيات واملقرتحـات أقـل خطـوات     
البحـــث كمـــاً يف عـــدد الصـــفحات، وأقلـــها جهـــداً إال  

فهـي  ... فائقـاً أهنا أكثـر اخلطـوات عنايـة وإعـداداً     
أكثر قـراءة مـن قبـل البـاحثني املسـتفيدين واملقـومني       

رج هذا الفصل يف قالب خا حيتم على الباحث أن يمم
  ...فكري يتميز بالعرض العلمي املتناسق
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ــارئ  ــزي القـ ــذا    :عزيـ ــراءة هـ ــع منـــك بعـــد قـ يتوقـ
  : الفصل التعرف إىل

  . نتائج البحث - 
 . توصيات البحث - 

 .مقرتحات البحث - 

 . ملخص البحث - 

  .توثيق املراجع •
  .ضوابط الكتابة •
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 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
ض الباحثين عند وصولهم إلى هذه الخطوة بقرب إنجاز البحـث  يشعر بع• 

وإكماله فيتعجلوا في إعدادهم لهذه الخطوة بما ال ينسجم مع الجهد المبذول في 
  . الخطوات السابقة

، يعد هذا الفصل من أكثر فصول البحث قراءة من قبل الباحثين المستفيدين• 
 :  يشمل هذا الفصل.  والمحكمين المقومين له

  .تلخيصاً موجزاً للبحث• 
  .عرض نتائج البحث التي توصل إليها الباحث• 
  .سرد التوصيات• 
تقديم المقترحات للبحوث المستقبلية التي لها ارتباط بمشـكلة الدراسـة أو   • 

 . بعض جوانبها

  : نتائج البحث
بعد إجراءات البحث السابقة التي قام بها الباحث يصل إلى عرض ما انتهى 

ث من نتائج حول أسئلة البحث وفروضه باإلجابة عنها كأن يعرض إليه البح
السؤال األول ثم يتلوه بعرض إجابته مشتمالً على األدلة العلمية دونما إضافة 

والبعد كلياً عن سـرد  ، أو تدخل ذاتي ال يعتمد على التفسير والبرهان العلمي
هذا يوصي علمـاء  ول. النتائج اإلنشائية بما يتفق مع اعتقاد الباحث أن يكون

الباحثين عند إجابتهم عن أسئلة البحث ) 162ص 2000العساف ( المنهجية 
  : بما يلي

  هل عرضت نتائج البحث بدقة وإيجاز؟• 
  هل بنيت نتائج البحث على أدلة كافية؟• 
  هل توضح النتائج الحدود التي تطبق داخلها بكفاءة؟• 
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  للتحقيق؟  هل وضح الباحث األدلة التجريبية القابلة• 
  هل صيغت النتائج في عبارات تجعلها قابلة للتحقيق؟•

  :توصيات الباحث
نتيجة لمعايشة الباحث وشعوره بمشكلة البحث قبل الشروع فيه مـدة غيـر   

يلغي ويعـاني  ، ويمسح، ينقد، ويحلل، قصيرة قد تصل إلى سنوات عدة يقرأ
النصح مـن ذوي  ويطلب ، وينفي ويثبت، ويقدم ويؤخر، مرارة اتخاذ القرار

الرأي واالختصاص مما يجعله األقرب واألولى في إبداء الرأي فيما يخـص  
بحثه بالتوصية لحل المشكلة والمقترحات للبحوث المستقبلية التي لها ارتباط 

  :وتأخذ هذه التوصيات شكلين هما. ببحثه استكماالً لدراسته
  :التوصيات لحل المشكلة -1

  :المشكلة مراعاة ما يليفعلى الباحث عند توصيته لحل 
أن تكون التوصيات ذات ارتباط بنتائج البحث مستمدة مما انتهى إليه  -

  .البحث من نتائج
 .أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق -

 .البعد عن التوصية ألمور محققة أو مثالية يستحيل تحقيقها -
 : المقترحات لبحوث مستقبلية استكماالً لما توصل إليه الباحث -2

بما توصل إليه من ، كل مجتهد يظن ولو مؤقتاً بأنه قد عانق الحقيقة رغم أن
نتائج وتوصيات نتيجة لهذا الجهد الكبير والمتواصل لسنوات فال يعني هـذا  
مطلقاً أنه استطاع أن يحيط بجميع جوانب المشكلة وإنما هو في الحقيقة قـد  

بمشـكلة  أنجز مرحلة وبقي عدة مراحل ذات صلة مباشرة أو غير مباشـرة  
مما يوجب عليه األمر أال يبخل الباحـث  ، بحثه فالمعرفة متراكمة ومترابطة

في دعوة الباحثين من بعده ويريد أن يكمل المسيرة بأن يقترح موضـوعات  
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يستحسن بحثها استكماالً لهذه الدراسة ومما يجعل اقتراحاته هذه احد المصادر 
  :تطلب منهوالمراجع التي يرجع إليها الباحثون وذلك مما ي

بذل المزيد من الجهد في التفكير فيما يقترح من موضوعات ذات أهميـة  • 
  . قابلة للبحث لها ارتباط بمشكلة البحث

  .أن تكون الموضوعات المقترحة قابلة للبحث مادياً وعلمياً• 
 .صياغة عبارات الموضوعات المقترحة صياغة واضحة ودقيقة• 

 Summery Research:  ملخص البحث
ملخص البحث من األقسام األكثر قراءة ألنه يوجز باختصار أكثر المعلومات 
التي قدمت في فصول الدراسة كاملة؛ مما يعطي القارئ ألهم التفاصيل عن 
الدراسة وفائدتها مما يدفعهم إلى استكمال قراءة أجزاء البحث بدقة قبل تقبل 

  :نتائج البحث مجيباً عن األسئلة التالية
  لماذا بحثه •  ث                ماذا بح•  
  ما توصل إليه من نتائج•  كيف بحثه               •  

موجز البحث الذي هو  نصالح العساف يختلف ع: وملخص البحث كما يقول
عبارة عن فكرة موجزة جداً عن البحث وما توصل إليه من نتائج بعدد كلمات 

  . ادة في بداية البحثكلمة ويقع الموجز ع] 500-300: [ ال تتجاوز من
شتات الموضـوع   فالملخص إذن يهدف إلى لم)  161ص 2000العساف ( 

فيعد بغرض إدخاله في بنوك المعلومـات   Abstract أما الموجز .بصفحات
 . سعياً لنشره وتداوله بين الباحثين
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  وثيق املراجعت
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، مراجـع المعرفـة  و، ال يفتأ باحث عند إجراء بحث عن مصادر المعلومات
فاألمانة تعنـي  . فالعلم بناء متراكم وجهد إنساني علمي يتطلب األمانة والدقة

أن ننسب المعرفة أو المعلومة إلى صاحبها و أال نسجل إال المراجـع التـي   
أما الدقة فتعني أن نشير بوضوح إلى مصـدر المعلومـة   ، استخدمناها فعالً

  :وصوالً إلى الوظائف التالية
قيمة البحث من خالل اإلشارة إلى المصادر والمراجع التي اعتمـد   إبراز•  

  .عليها الباحث
تعتبر المصادر والمراجع التي اعتمد  عليها الباحث مؤشراً لخبرته وسعة • 

  .اطالعه ومتابعته لكل ما هو جديد
تبين قائمة المصادر والمراجع حداثة المعلومات وتعددها التي اعتمد عليها • 

  .تابعته لتطورات العلم في ميدان بحثهوم، الباحث
توفر قائمة المصادر والمراجع الوقت والجهد للباحثين المهتمين في الرجوع • 

  .للمصادر والمراجع التي تناولت موضوعات أبحاثهم
  :ومن الجدير ذكره أن نبين بأن بعض الباحثين يفرق بين المصادر والمراجع

  .لباً يتصدر قائمة المراجعأصلي وغا  Sourceباعتبار أن المصدر   -
والثانوية المنقولة ، منها األصلية المباشرة     Referenceالمرجع   -

 . عبر األصلية

  :طريقة كتابة المراجع
أما في البحوث  المراجع لتدوينن العرب على أسلوب موحد ولم يتفق الباحث

ولهـذا درجـت   . التربوية األجنبية خاصة األمريكية فهناك اتفـاق وتوحـد  
لمؤسسات التعليمية والدوريات على أن تبين الطريقة التي تعتمدها لتـدوين  ا

المراجع ضمن شروط غالباً ما تعلن عنها في أولى صفحات الدوريات ويلتزم 
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وكذلك الحـال بالنسـبة لكليـات    . الباحث الذي يود المشاركة بهذه الشروط
شـمل توثيـق   ولكن الجميع يتفق على أن ي...  الدراسات العليا والمؤتمرات

  : المراجع على ما يلي
  اسم المؤلف -
 اسم الكتاب -

 رقم الطبعة أو الجزء -
 بلد النشر -

 دار النشر -
 سنة النشر -

  : وللمراجع خصوصيات منها
 :الكتب العربية: أوالً

  .إذا كان المرجع له مؤلف واحد -
دار : الطبعة األولى عمان، مهارات التدريس الفعال). 2004(نايفة ، قطامي
العربي هذا التثبت في نهاية البحث يتماشى مع التثبت في متن البحـث   الفكر

  : على النحو التالي) 15ص، م2004، قطامي(
  . إذا كان للكتاب مؤلفان اثنان -

المنهاج المدرسـي أساسـياته   ). 2004(فتحية ، عزو و اللولو، عفانة:(مثال
  .)مكتبة آفاق: غزة، الطبعة األولى. واقعة أساليب تطويره

  :إذا كان للكتاب ثالثة مؤلفين -
). 1998(كايـد  ، عبد الرحمن وعبد الحـق ، ذوقان وعدس، عبيدات (مثال

  .)دار الفكر: عمان، الطبعة السادسة، البحث العلمي
  : إذا كان للكتاب أكثر من ثالثة مؤلفين -

 نتائج البحث والتوصیات والمقترحات :السادسالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

194

الطبعـة  ، المدرسة والمجتمـع ). ه1415(وآخرون ، مصطفى، متولي (مثال
  . )دار الخريجي للنشر: اضالري، الثانية
 :الكتب األجنبية المترجمة إلى العربية: ثانيا

اسم الكتاب مترجمـاً  ، سنة النشر، يكتب اسم المؤلف األجنبي باللغة العربية
ثـم  ، ثم بلد النشر للترجمة، ثم اسم المترجم) ترجمة( باللغة العربية ثم كلمة
  :مثال، اسم المكتبة المترجمة

ترجمـة  ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس )1979(فان دالين ( -
  . )مكتبة النهضة: القاهرة، وليم عبيد وكوثر كوجك

ترجمة مدارس ، االنضباط مع الكرامة) 1996(آلن ، ومندلر، كروين( -
 .)تركيمدارس الظهران دار ال، السعودية الظهران األهلية الدمام

 :الدوريات العلمية والمجالت العلمية: ثالثاً
ريات والمجالت العلمية تحوي أبحاث علمية نظرية وميدانية حديثة يقوم الدو
يعملون في الجامعات ومراكـز األبحـاث وتكتـب     نأكاديميو -غالباً–بها 

   -:المراجع من المجالت والدوريات العلمية على النحو التالي
رقـم   اسم المجلـة " اسم الموضوع" ،)سنة النشر( ، ) الباحث( اسم المؤلف

  . ورقم العدد ورقم الصفحة المجلد
تصور مقترح لمنهاج اللغة العربية في مراحل ) " 1994( علي، مدكور (مثال

  ) 17ص 215العدد الثاني مجلة العلوم التربوية  ،" التعليم العام في مصر
  . يالحظ وضع خط تحت اسم المجلة واسم الموضوع بين عالمتي تنصيص

  :الرسائل العلمية الجامعية: رابعاً
  : هي كالمراجع تكتب على النحو التاليو
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اسـم  ، اسـم الكليـة  ، اسم الدرجة" الرسالة نعنوا). " السنة( ، اسم الباحث
  . اسم البلد، الجامعة

تقويم منهاج التعليم قبل المدرسـي بواليـة   ) " 2003(غيداء، منصور (مثال
جامعـة الخرطـوم   _ رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربيـة " الخرطوم

  .)السودانب
  :المؤتمرات العلمية: خامساً

  :األبحاث التي تناقش عبر المؤتمرات العلمية تدون كمراجع على النحو التالي
بلـد  ، اسم المؤتمر وتاريخ انعقاده" عنوان الموضوع) " السنة( ، اسم الباحث

  .الجهة المنظمة للمؤتمر، انعقاده
  :مثال

النشء وفق المنهج اإلسالمي  دور األسرة في تربية) " م2006( داود، حلس(
   )في ضوء متغيرات العصر

  :غزة، م2006مارس  14 -13مؤتمر التشريع اإلسالمي ومتطلبات الواقع 
  الجامعة اإلسالمية –كلية الشريعة والقانون الدولي 

  :اعتبارات عامة لتوثيق المراجع العربية
وتأخـذ   تدون المراجع نهاية البحث بعد الفصل األخيـر وقبـل المالحـق   • 

  .صفحات المراجع أرقاماً متصلة بأرقام الفصل األخير
يفصل بين الفصل األخير والمراجع صفحة مستقلة يكتب فيها بخط بـارز  • 

  "المراجع " وبنط كتابي كبير 
  ترتب المراجع أبجدياً تبعاً لتسلسلها الهجائي ال لتسلسلها في متن البحث • 
المراجـع العربيـة    -المصـادر : إذا كانت المراجع كثيرة تصنف إلـى •  

  . المراجع األجنبية -المؤتمرات -المجالت -الرسائل -الدوريات
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  .غالباً ال تأخذ المراجع أرقاماً• 
)  N.D(أو ) ت،ب(إذا كانت سنة النشر غير مذكورة بوضع بـدالً منهـا   • 

  )بدون تاريخ(اختصاراً ل
  :المراجع األجنبية

صول والترتيبات نفسها المتبعة فـي تـدوين   يتم تدوين المراجع األجنبية باأل
  :المراجع العربية مع مراعاة مايلي

  .أينما ترد)و) (كوما(ب) ،(استبدال -
بعد ) .et.al(كلمة آخرون إذا كان عدد الباحثين أكثر من ثالثة تكتب -

   .Romey ,w.et.al)  1995:   (اسم الباحث األول مثل
  : أمثلة

* Elmes, D.G (1996) Reading in experimental 
Phychology Chicago Rand Mcnally.                       
* Campbell, D.T, & Stanely J.c (1966) experimental 
and Quasiexperimental designs for research. Chicago: Rand 
Mcnally.  
* Barker, R.G. ,Hoople, H.A. & Mcnally D.A. (1992) 
Ecological psychology. Stanford,CA: Universty press. 
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  ضوابط الكتابة
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بعد وصول الباحث إلى استنتاج النتائج، واستخالص التوصيات والمقترحات 
يسعى إلى إبراز كل ما توصل إليه القارئ بشكل يتناسب مع عظم الهـدف  

الكتابة النهائية  وبهذا يتحتم عليه بسط الكالم حول. الذي سعى لتحقيقه جاهداً
بهدف إعطاء  ؛...للبحث من حيث لغته وأسلوبه ومن حيث شكله ومحتوياته

الوصف المباشر لما قام به الباحث وما توصل إليه باستخدام اللغة االستخدام 
  . الصحيح والدقيق مما يساعد القارئ على فهم المقصود

تها لضوابط هذه فالباحث ال يكتب لنفسه بل لغيره ومن األمور الواجب مراع
  : الكتابة

  : أوالً
اختيار الكلمات المناسبة لوصف ما يراد وصفه، والبعد عـن الكلمـات    -

  .الرنانة، والصنعة المتكلفة التي تخفي الحقيقة عن القارئ
ي اعتباره أن الكتابة للغير مما يتطلب توضيح ما فأن يضع الباحث دوماً  -

 ... يتطلب التوضيح

موضوعي كأن يجمع الباحث كل ما يتصل بالموضوع أو السعي للتنسيق ال -
 ... الفكرة األخرى

الترتيب المنطقي لألفكار بجعل كل فكرة تقود للفكرة التي تليها بشـكل ال   -
 . يشعر القارئ بوجود فجوة بين الفكرتين

 استخدام الطرائق الفنية إلبراز األفكار الهامة؛ حتى ال تضيع داخل -

ية كأن يكتبها بنمط كتابي مخالف، أو يوضـع خـط   عبارات أقل منها أهم
 ...تحتها

  ...)أنا،نحن(األخذ في الكتابة بأسلوب الغائب، وعدم استخدام ضمائر المتكلم-
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األرقام بالحروف إال فيما يخص البيانات اإلحصـائية والبعـد عـن     ةكتاب -
 ... استخدام الرموز واالختصارات

تباعـد   –بـنمط الكتابـة   ( ات البحث التزام بشكل موحد في كتابة صفح -
 ...) الهوامش –ترقيم الصفحات  -األسطر

  :عالمات الترقيم: ثانياً
وضع رموز اصطالحية معينة بين الجمل أو الكلمات؛ : الترقيم في الكتابة هو

لتحقيق أغراض تتصل بتيسير عملية اإلفهام من جانب الكاتب وعملية الفهـم  
أهمية بالغة في إفهام المقصود من الكتابة وهي  على القارئ ولعالمات الترقيم

أشبه باللوحات اإلرشادية التي توضع على الطرقات فلوالها لضل كثير مـن  
واختالف عالمات الترقيم في جملة مـا كـاف لتغييـر    . سالكي تلك الطرق

  : الجملتين ىاختالف معنومن ذلك . معناها، واختالف المقصود منها
  ما أسرع الحيوانات؟ 

  ! ا أسرع الحيواناتم
ففي الجملة األولى يستفهم الكاتب عن أسرع الحيوانات، وينتظر جواباً مـن  

بينما فـي الجملـة الثانيـة    . المتلقى عن الحيوان الذي هو أسرع الحيوانات
وإذا كانـت الحاجـة ال   . يتعجب الكاتب من سرعة الحيوانات عندما شاهدها

الضرورة تكون ملحة عند الكتابة؛  تظهر لمثل هذه العالمات عند النطق، فإن
  . ليتضح المقصود

  : وفيما يلي توضيح ألهم عالمات الترقيم واستخداماتها
   Full Stop(. ) النقطة  -1
  تدل على اكتمال معنى الجملة، وتوضع بنهاية الجملة التي تتم معناها، وفي  -
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  .نهاية جمل األمر 
 Qumaأو  Colon) ، (الفاصلة المنقوطة -2
 . تدل على أن المعنى قبلها لم يكتمل بعد، وإن كانت ظاهرة كذلك -

توضع بين الجمل أو المفردات المتعاطفة التي يتكون من مجموعها كـالم   -
  . تام الفائدة

  . توضع بين أقسام الشيء، وبعد المنادى -
  . التي تسبق المثال) نحو(أو ) مثل(توضع قبل كلمة  -
   Semi Colon )؛ ( الفاصلة المنقوطة -3
تدل على العالقة السببية بين الجملة التي قبلها، والجملة التي بعدها، فمـا   -

  . بعدها إما سبب لما قبلها، أو نتيجة له
  . توضع بين جملتين إحداهما سبب لألخرى -
   Question Mark) ؟ (عالمة االستفهام  -4
  . تدل على أن ما قبلها جملة استفهامية -
مل االستفهامية سواء ذكرت أداة االسـتفهام أم لـم تـذكر    توضع بعد الج -

  ) هل أنهيت عملك؟ أو أنهيت عملك؟ : (كقولنا
   Exclamation Mark) (!) التعجب(عالمة التأثر  -5
  . تدل على تأثر الكاتب بمضمون الجملة قبلها -
توضع بعد الجمل المعبرة عن االنفعاالت النفسـية كالتعجـب، والفـرح،     -

  ... الدعاء، الدهشة والحزن ،
   Calan(: ) النقطتان الرأسيتان  -6
  .تدل على أن ما بعدها تفصيل أو إيضاح أو تمثيل لما قبلها -
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  ).مثل(وبعد لفظ . توضع بعد القول وشبهه، وبين الشيء وأقسامه -
   Qutation Mark( "  " ) عالمة التنصيص  -7
  . ب وإنما اقتبسه من مصدر آخرتدل على أن ما بينهما ليس من كالم الكات -
 -قال رسول اهللا: يوضع بينهما الكالم المقتبس بنصه من كالم الغير كقولنا -

  ". خيركم من تعلم القرآن وعلمه: "  -صلى اهللا عليه وسلم
  Parentheses(  ) القوسان  -8
  . ما بينهما يفسر ما قبلها: التفسير -
  . تحصر ما بينهما وتبرزه: اإلبراز -
يوضع بينهما كلمة أو جملة تفسر كلمة غامضة سبقتها، أو األرقام الواقعة  -

  . في وسط الكالم
   Dash)  -(الشرطة  -9
  . تدل في المحاورات على حذف االسم -
  . توضع بين العدد والمعدود رقماً ولفظاً -
  . توضع في المحاورات بدل تكرار األسماء -
  . نقط الغليظةأو ال مبدل األرقاتوضع في التعداد  -

   Two Hyphens) - -(الشرطتان  -10
  . تدل على أن الكالم الواقع بينهما خارج عن سياق ما قبلها وما بعدها -
  . متصل متوضع بينهما الجملة أو العبارة المعترضة بين كال -

  Ellipisis Mark(...) عالمة الحذف  -11
  . م تذكرعالمة الحذف ثالث نقاط تدل على أن الكالم بقية ل -
  . توضع مكان الكالم المحذوف؛ للداللة على الحذف -
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  [  ] القوسان المستطيالن -
يستخدمان إذا أراد الكاتب أن يضيف كالماً من عنده ، أي ليس من الـنص  

  . فيضع ما يريد إضافته بينهما
  : متطلبات الجامعة للرسائل الجامعية: ثالثاً

جعة كلية الدراسات العليا فـي الجامعـة   يلزم الباحث قبل طباعة رسالته مرا
ليستوضح متطلبات الجامعة في طريقة طباعة الرسائل، حتى ال يلزم بإعادة 

  .الطباعة
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  الفصل السابع

 خطة البحث
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 البحث الناجح هو الذي أجيد ختطيطه• 

  . فالتخطيط أوالً و آخراً هو الذي صنع املستقبل• 
اء املســـتقبل حماولـــة علميـــة يقـــوم هبـــا إنســـان      وبنـــ 

العصر احلديث؛ ليقود هذا املسـتقبل حنـو األهـداف    
 .اليت يريدها

ــ•  ا شــعار اإلنســان احلــديث اليــوم الــتفكري يف   دغَ
احلاضــر مــن خــالل املســتقبل بــدالً مــن الــتفكري يف   
احلاضـــر واملســـتقبل مـــن خـــالل املاضـــي حتـــى غـــدا  

ــم امل     ــم علــ ــدعى باســ ــاص يــ ــم خــ ــاك علــ ــتقبل هنــ ســ
Futurology   
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ــارئ  ــزي القـ ــذا    :عزيـ ــراءة هـ ــع منـــك بعـــد قـ يتوقـ
  : الفصل أن تتعرف إىل

  . تعريف خطة البحث - 
 .عناصر خطة البحث - 

 .ةسابق حبث  مناذج خلطط - 
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  proposal Researchخطة البحث  
التخطيط للبحث أشبه ما يكون بالتخطيط الهندسي يتطلب تصـوراً واضـحاً   

وكذلك . ويترجم ذلك في خريطة بكل التفصيالت الدقيقة، كلي للبناءللتنظيم ال
البحث يحتاج قبل القيام به لمثل هذه الخريطة التفصيلية التي تعرف بخطـة  

 -غالباً -البحث القابلة للتعديل والتغيير حتى تأخذ شكلها النهائي ويتم إقرارها
ناقشـة عامـة   في كثير من الجامعات كالجامعة اإلسالمية في غـزة بعـد م  

يحضرها مجموعة من الخبراء والمتخصصين وطالب الدراسات العليا تعرف 
  .  seminar" السيمنار" باسم حلقة البحث أو 

تقرير واف يعطي الباحث صورة وافية عن مشكلة " عبيدات وزمياله بأنها •
وتعد عـادة بعـد   . بحثه كما يعطي القارئ صورة مماثلة عن مشكلة البحث

، مسحية التي يجريها الباحث في المجال الذي اختار منه المشكلةالدراسات ال
عبيـدات  . ( وبعد اطالعه على الدراسات السابقة التي تناولت هذا المجـال 

  ).84ص 1998وزمياله 
التخطيط العام المبدئي للبحث إذ يرسم : " ويعرفها إسماعيل عبد العال بأنها •

يضع أطره الخارجية وهي كخارطة و، ويحدد معالمه، الباحث الهيكل العام له
  ) 154ص 2000إحسان ، األغا. " ( البناء سواء بسواء

بأنها الشكل األولـي  " قولهما بأما إحسان األغا ومحمود األستاذ فيعرفانها  •
وأساليبه التي تؤدي إلى ، وأدواته، وعملياته، لهيكل البحث بعناصره األساسية

أو هي كخارطة البناء سـواء   ،أهدافهتسهيل اإلجابة عن تساؤالته أو تحقيق 
بسواء؛ بل هي عقد اتفاق إجرائي وضمان لالتفاق علـى مسـارات العمـل    

  )  2ص 2000األغا واألستاذ ( ." وتدابيره ومعايير تقويمه، ومواصفاته
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أشبه ما تكون بالرسم الكروكي الهندسـي  : بأن خطة البحث ويرى الباحث• 
وما يتطلبه هذا البناء من تصـور واضـح   ، الذي يسبق التخطيط لبناء شامخ

: وعلى الباحث قبل الشروع في بحثه عليه أوالً.  ودقيق للتنظيم الكلي للبناء
أن يسعى إلعداد خطة للبحث الذي ينوي القيام به مما يساعده علـى تنظـيم   
أفكاره وما يتطلبه بحثه من إجراءات وإمكانات إضافة بأن هذه الخطة تقـدم  

تساعد على التحسـين  ... يتخللها مقترحات وأفكار) سيمنار(  عادة للمناقشة
  .والتطوير

  :عناصر خطة البحث
  :يختلف علماء المنهجية حول عناصر خطة البحث فيرى 

ومشكلة ، والمقدمة، العنوان: أنه تتكون من) ص 1998(عبيدات وزمياله  •
  . وإجراءاته، وفرضياته، ومسلماته، وحدوده، البحث

: البحث تضـمنت  ةة أنموذجاً لخطدفو ميصالح وحل رحمنال ووضع عبد •
وتحديـد  ، وأهداف البحث، وأهمية البحث، ار الموضوعيوسبب اخت، المقدمة

  . وحدوده، مصادر البحث، موضوع البحث
: أن خطة البحث ال بد أن تتضمن العناصر التالية يويرى محمد منير مرس •

لمـنهج واألسـلوب المسـتخدم    ا، تحديد المشكلة التي ينوي الباحث دراستها
  ) 1998ة دصالح وفو. ( طرائق معالجة البيانات، لدراسة المشكلة

  :أما إحسان األغا فيرى أن خطة البحث ال بد أن تشمل •
أهميـة  ، المسلمات، الفروض، تحديد المشكلة، المقدمة، العنوان، الموضوع" 

  سابقة الدراسات ال -المصطلحات، حدود البحث، أهداف البحث، البحث
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 -أدوات البحـث  -العينة -المجتمع األصلي -المنهج: اإلجراءات من حيث
  " الخطة الزمنية -األسلوب اإلحصائي

  :ويرى الباحث أن خطة البحث تتضمن البنود التالية مرتبة •
  :موضوع البحث -1

يذكر الباحث الموضوع بعبارة تدل على المجال الذي سيبحث فيه محدداً 
  .قات المراد بحثهاالمتغيرات والعال

  :أهداف البحث -2
  بإيجاد إجابة وافية كافية شافية لسؤال البحث الرئيس 

  :أهمية البحث -3
العلم وفائدته  لجديديبين الباحث أهمية البحث وحاجة المكتبة إليه وإضافته 

العملية التطبيقية وتنبع هذه األهمية من حاجة المجتمع المحلي لـه وقلـة   
  .الدراسات حوله

  :ررات البحثمب -4
  .يبين الباحث األسباب التي دفعته الختبار هذا البحث

  :مشكلة البحث -5
يحدد الباحث مشكلة بحثه بوساطة سؤال رئيس في صورة جملة تقريرية 

  .واضعاً حدود زمانية ومكانية، محدد المتغيرات والعالقات
  : أسئلة البحث -6

  .تتفرع من السؤال الرئيس إلى أسئلة محورية
  :ضيات البحثفر -7

ـ .فروضاً إذا كان البحث يتطلب ألسـئلة   ةيحاول الباحث اإلجابة التخميني
  .البحث في صيغة عالقة بين متغيرين
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  :اإلطار النظري -8
يدلل الباحث ألهم النظريات التي حاولت تفسير الظاهرة موضع المشكلة 

  .قيد البحث بصورة مختصرة
  :الدراسات السابقة -9

عدد من الدراسات السابقة التي تناولت مجـال بحثـه   يشير الباحث إلى 
سواء المباشرة أو غير المباشرة ويحدد هدف ومكان وزمان كل دراسـة  

ومبيناً أوجـه االتفـاق واالخـتالف بـين دراسـته      ، ومبيناً أهم نتائجها
  .والدراسات السابقة التي أوردها

  :منهج البحث -10
  .بحثه يبين الباحث الطريقة التي يود إتباعها في

  : أدوات البحث -11
المطلوبة  المعلومات والبيانات يحدد نوع األدوات التي سيستخدمها لجمع

  .لبحثه
12- يف المصطلحات التي سوف يستخدمها في بحثه بعد دراسة هذه عر

  .المصطلحات من دراسات سابقة
  :إجراءات البحث -13

ئي لمعالجـة  واألسـلوب اإلحصـا  ، والعينة، يحدد فيها المجتمع األصلي
  .البيانات وخطوات التنفيذ التي سيتبعها عند تنفيذ البحث

  :الخطة الزمنية -14
وإعطاء كل نشاط حقه من ، يبين الباحث توزيع الوقت تبعاً لحجم األنشطة

الزمن المخصص له لألجراء والخطة الزمنية تكون أكثـر لزومـاً فـي    
  .األبحاث التطبيقية العملية
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  :مراجع البحث -15
يشير الباحث إلى بعض المصادر والمراجع التـي تناولـت موضـوعه    

  .والمأمول االستفادة منها
  .من العناصر األولية ألي بحث ال غنى عنهما العنوان والمقدمة

  :وفيما يلي ثالث خطط بحثية
  .خطة بحث في المناهج وطرائق التدريس: األولى
  .خطة بحث في علم النفس: الثانية
  .في أصول التربيةخطة بحث : الثالثة
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  خطة بحث مقدمة
  

  : لنيل درجة الدكتوراه في المنهاج وطرائق التدريس بعنوان
أثر برنامج قيمي مقترح من ألعاب األطفال في تعليم القيم 

  التربوية  
لألطفال العمانيين بمرحلة تعليم ما قبل المدرسة للفئة 

  سنوات) 6أقل من(العمرية
  

  إعداد 
  يحيى أبو حرب : لبالطا

  جامعة الخرطوم  –كلية التربية 
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  :المقدمة
مسؤولية ) األفراد والمؤسسات واألشياء( تتحمل منظمة التربية بعناصرها

مة في رعاية أطفال اليوم، وحمايتهم من األخطار المحدقة بهم، سواء يجس
ف في أكانت مخالب الجهل التي تريد أن تفترسهم، كما كانوا ضحايا التخل

العصور الغابرة، أم إشعاعات الشر التي تطلقها األقمار الفضـائية فـي   
معظم األحيان، وتلتقطها البيوت على مدار الساعة، كما ال يمكن تجاهـل  
تلك اإلرهاصات التي يفرضها المجتمع عليهم نتيجة للبيت الضيق والحالة 

  )  51: 1993رضا، . (المعيشية الضيقة
بـل  ، رة بمزاحمة وكاالت المعلومات فحسـب ولم تكتف الشاشة الصغي

، والمعلـم وأسـاليبه  ، تعدت ذلك لتزاحم أو تحل محل المدرسة ومنشآتها
واألقـران  ، والمـنهج التربـوي وأهدافـه وقيمـه    ، والكبار وتوجيهاتهم

ممـا جعـل   ، والتراث التاريخي ومنجزات األمم والشـعوب ، وعالقاتهم
وجيل األلفية الثالثـة  ، "ء الصورةأبنا"الخبراء يطلقون على الجيل الجديد 

وهناك احتمـال أن تحـل   ، من أكثر األجيال تهيئة ليكون رهين الشاشة
نظراً لقدرتها على تربية الحاجات المعرفيـة  ، الشاشة محل الواقع الفعلي

وبهذا يصبح أطفالنا مدمني ، والتشويقية واالثارية، والترويحية والجمالية
التي بلغت مدتها ، مشاهدة لبرامج التلفزيوننظرا لزيادة أوقات ال، شاشات

أي بمعدل سـاعتين وربـع السـاعة    " ساعة في السنة 871" 1989عام 
  . وربما يزيد عن ذلك في بعض الدول، يومياً

، وميرية شـالفون  22:  1994،سلسة الدراسات االجتماعية والعمالية( 
 الناشئة،لذا وجب على التربية أن تضطلع بدورها في تكوين )  3: 1996

  ،في قرن بدأ ولم تتحدد معالمه بعد، والصمود أمام هذه التحديات
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وإال واجه أطفالنا ، فأصبح تنسيق األدوار بين مؤسسات الدولة أمرا محتما
  .وأصبحوا عالما في كوكب آخر، في مجتمع العولمة، مصيرا مظلما

ـ  ارتنا وال شك في أن هناك تنسيقاً محكما لحمالت التشويه الثقافي لحض
وبلغـت ذروتهـا   ، وقد بدا اآلن ما نسميه بالحرب اإلعالنية، اإلسالمية

حيث ستصيب إن لم تكن أصابت عقول ، ونتائجها مدمرة، تخطيطا وتقنية
فيعودون إلى بوهيمية تعمل بجهاز ، وربما تفقدها بعدها اإلنساني، األطفال

مـن القـيم    األمر الذي يفقد أطفالنا الكثير، تحكم من مصادرهم الخبيثة
  )  102: 1997، علواني. ( اإلنسانية والتربوية

وال يخفى على إنسان أن هناك برامج مستوردة موجهـة إلـى أطفالنـا    
 -المـرأة اآلليـة   -الرجل المتحـول : ( ينتظرونها الساعات الطوال مثل

والكثير الكثير من البرامج التي ال تخلو من الطعن ) جلندايزر -سوزوكي
وما القيم التربوية التي . توى علمي تقترحه هذه البرامج؟أي مح. في قيمنا
حقاً إنها تحمل . هل ستؤثر على توجهات أطفالنا في المستقبل؟. تطرحها؟

قيمهم السلبية، مرتدية ثوبها الحضاري المزركش وبراءة الطفولة، فـي  
  ) 4: 1995:كنعان. (قيم األخالقية والروحيةعالم المادة المطلق، وغياب ال

ذا يحتم إعادة النظر بسياسة رعاية الطفولة، وصوالً إلى تحصـينها  إن ه
ضد األخطار من ناحية، وتعظيم نصيبها في الحصـول علـى معرفـة    
مترابطة متكاملة من ناحية أخرى، ويذهب تقرير اليونسكو حول التربية 
والتعليم للقرن الحادي والعشرين، إلى أن الرؤيا الواضحة فـي تربيـة   

والعشرين يحكمها مبدأ التكامل للمعرفة اإلنسـانية التـي   القرن الحادي 
ينبغي تقديمها إلى األطفال على شكل مناهج دراسية وكتـب، وأسـاليب   
تعليم وطرائق تدريس، ووسائل تعليمية مرتبطة بالتكنولوجيا، مع ضرورة 
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توجيه تفكير األطفال إلى التكامل ما بين الموضوعي والذاتي، وبين عالم 
ومجتمـع  . عالم اإلنساني، وبين العلوم البحتة والعلوم اإلنسانيةاألشياء وال

  القرن الحادي والعشرين هو المجتمع المرتكز على المعرفة 
 Knowledge-Based Society    وربما ينقسم العالم فيـه إلـى ثـالث

شرائح من الطبقية العلمية التي أخذت تحل محل الطبقيـة االقتصـادية،   
تلك العلوم وتتعامل مع تقنياتها، يقابلها قاعدة مـن  وستكون قلة قيادية تم

أشباه المتعلمين أو أنصافهم ممن يشكلون قاعدة حرفية مهنية تابعة، والقلة 
سلسـلة  . ( المتعلمة ستشكل طبقة النبالء الجدد الذين يتحكمون بالبشرية

 )  26:  1997الدراسات االجتماعية والعالمية، 

تراعي بعض االعتبارات التربويـة،  ) ناهجالم(إن تصميم برامج األطفال 
مرحلة النمو التي يمـرون فيهـا، واختيـار    : وتهمل بعضها اآلخر مثل

المحتوى المناسب لتحقيق األهداف، وأحياناًَ يبتعد هـذا المحتـوى عـن    
الجانب القيمي، وربما يذكر بعض القيم الدخيلة، وتدرسها المعلمات على 

ذه المناهج شكل مناهج التعليم الرسـمي،  اعتبار أنها قيم أصيلة، وتأخذ ه
فيتم تدريس خبرات تربوية دون ترابط فيما بينها، وحقيقة القول إن مناهج 
األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة هي مناهج القيم التـي يـتم تنفيـذها    

: صادق والشربيني . ( بأسلوب الترابط المخطط مسبقاً، عن طريق اللعب
سير العمل في رياض األطفال اليوم يالحـظ  والمتتبع ل)  133:  1988

االختالف فيما بينها حول ما تقدمه لألطفال، ويذكر أحد الباحثين أنه لـو  
  المناهج والبرامج التي تقدم في روضتين ربما تكونان قمنا بمقارنة بين

في نفس المنطقة، نجد أن هناك قراءات مختلفـة بخصـوص المنـاهج،    
طفال وتقديم أنشطة حرة لهم، وأخـرى  فواحدة تقتصر على احتضان األ
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تطلب من الطفل أن يقرأ ويكتب ويلعب، ويغني ويرسم، ففي الروضـة  
األولى يكون االهتمام على متابعة ما يختاره الطفل، وفي الروضة الثانية 

  . تأكيد على التكامل في بناء شخصية الطفل
ن جهـة،  والشك أن هذا االختالف أظهر التحدي بين رياض األطفال م 

وبين المشرفين عنها من جهة أخرى، وبدأ الكل يحاول وضـع فلسـفة   
  )  Schwartz, S:1982 :2. (تربوية خاصة بروضته

   -:إن هذا الطرح يتطلب اإلجابة عن األسئلة التالية
  هل تحتاج رياض األطفال إلى منهج يلبي احتياجات الطفل؟  -
  هل تحتاج رياض األطفال إلى منهج يرضي األهل؟  -
ل تحتاج رياض األطفال إلى منهج يؤكد على المعرفة اإلنسـانية،  ه -

 ويحرص على ترابطها؟ 
 هل تحتاج رياض األطفال إلى منهج يعلم القيم؟  -

لقد وضعت عشرة مبادئ منذ القدم اتفق عليهـا الـرواد األوائـل لريـاض     
األطفال، وهذه المبادئ تمثل األساس في التربية المبكرة، فهي تجمع تقريبـاً  

تدخل في كل خطوة يقوم بها الطفل، ين جميع الفلسفات، وتعلن بصراحة أالّ ب
وال نتركه دون توجيه، ونظراً ألهمية هذه المبادئ يرى الباحث إيجازها على 

 : النحو التالي

الطفولة مرحلة من العمر قائمة بذاتها، ال مرحلـة إعـداد للرشـد     -1
  . ا تهتم بالمستقبلفحسب، والتربية في هذه المرحلة تهتم بالحاضر كم

صحته الجسمية والعقليـة، مشـاعره وتفكيـره،    : الطفل بأكمله مهم -2
  . معتقداته الروحية

 . ال يمكن تجزئة التعلم فكل شيء مرتبط ببعضه بعضاً -3
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إثارة الدافعية الداخلية لدى الطفل التي تؤدي إلى قيامـه بمبـادرات    -4
 . ذاتية لها قيمتها وأهميتها

والضبط على السلوك الذي يمارسه الطفـل مـن    التأكيد على النظام -5
 . تلقاء نفسه

هناك فترات في مراحل النمو يكون فيها الطفل أكثر تقـبالً وقابليـة    -6
 . للتعلم

هناك حياة داخل كل طفل تنمو وتتفتح إذا ما توافرت لها الشـروط   -7
 . والظروف المناسبة

ا ينبغي وما ال يستطيعون عمله، هو م -ما يستطيع أن يفعله األطفال -8
 . أن يكون للبدء في تعليم األطفال

 . هناك أهمية بالغة للكبار الذين يتعامل معهم الطفل -9
ينظر إلى تربية الطفل على أنها تفاعل بين الطفل وبيئتـه، وهـي    -10

 . الناس اآلخرين، والمعرفة نفسها: تشمل

من المبادئ السابقة بادر التربويون إلى وضع تنظيمات منهجيـة تخـدم   
فولة، وتركوا حرية االختيار للمشرفين عن رياض األطفـال، وكـل   الط

تنظيم من هذه التنظيمات يستند إلى فلسفة تربوية مقنعـة، آخـذة بعـين    
  )Bruce, T: 1987:10. (االعتبار تطورات العصر وحداثة المعلومات

  :مشكلة الدراسة
حلة دول الوطن العربي من قلة االهتمام والرعاية بأطفال مر معظم تشكو

حيث تولي النظم التربوية فيها اهتماماً بأولئـك الـذين   ، ما قبل المدرسة
وال تقدم الدعم الكـافي للتعلـيم فـي    ، أكملوا السنة السادسة من عمرهم

على الرغم من ظهور بعض المحاوالت في ، مراحله األولى عند الطفولة
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عـض  حيث أصـبحت ب ، اآلونة األخيرة لتقديم العون لهذه الفئة العمرية
من المسؤولية من حيـث إعـداد    اوزارات التربية والتعليم تتحمل جزء

، بالتنسيق مـع مؤسسـات خيريـة   ، وتوفير اإلشراف التربوي، المناهج
الذي قام بإنشاء العديد من رياض ، ومؤسسات تجارية في القطاع الخاص

والتي تضم على األغلب أبناء األثرياء وأبناء الطبقة الوسـطى  ، األطفال
  وأصبح الغرض من إنشاء هذه المـدارس ، اناً من العاملين والعامالتأحي
مما حير الكثيـر مـن األسـر    ، ماديا بالدرجة األولى) رياض األطفال( 

، ومنعهم من إرسال أطفالهم إليها لعجزهم عن تسديد أقساطها المتناميـة 
أو بيـت  ) فـيال ( وأغلب هذه المدارس عبارة عن الفتة معلقة على باب

لقد نسي أن يكتب عليها تجار ، عليها اسم روضة يجذب األطفالمكتوب 
  ) 20: 1997، حواشين(  " .للموسرين فقط" التربية 

إن أحدث اإلحصاءات التي قدمتها منظمة اليونيسيف عن واقـع أطفـال   
مـن عـدد   % 16مرحلة ما قبل المدرسة تشير أنهم يشكلون ما نسـبته  

  .حرومون من التثقيف حتى في البيتوأكثر من ثالثة أرباعهم م، السكان
  ) 19: 1999، "اليونيسيف" منظمة األمم المتحدة للطفولة (  

ال نستطيع : وهنا يذكر الباحث قوالً للرئيس نيريري أمام الشعب حين قال
ومن اإلثم أن نفعل ، بإهمال تعليم األغلبية، حماية امتياز التعليم لفئة قليلة

  )    244: 1986، فاليونيسي( ." ذلك في تنزانيا
وعلم ، ونظريات علم نفس النمو، وتكاد تجمع الدراسات المهتمة بالطفولة

وآراء الفالسفة والمنظرين من  التربـويين أن مرحلـة   ، النفس التربوي
الطفولة المبكرة من أحوج المراحل بالعناية واالهتمام من حيث أن هـذه  

إذ أنها األساس الـذي  ، ليةالمرحلة لها أكبر األثر في حياة الطفل المستقب
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وما يكتسبه الطفل في هذه المرحلة ذا أثـر  ، تبنى عليه بقية مراحل حياته
فالطفولـة هـي   . وتحديد معالم مستقبله، كبير وفعال في تكوين شخصيته

  .الجذور التاريخية لإلنسان ومستقبل األمة الواعد
دق صا، 1982، بدوي، 1984،زيدان، 1977، عاقل، 1990،زهران( 

 ,Jean piaget, 1954, Bloom, 1971 اسكندر ، 1995، وأبو حطب

Montessori, 1977، جـابر  ، 1998، طعيمة، 1962، فؤاد إبراهيم ،
 ) . 1997، الناشف، 1976، الشيخ، 1983، مجاور، 1982، تايلر

ينـادي جميـع التربـويين    ، إن عالم األطفال اليوم الممتلئ بالتناقضـات 
 5(  وما المرحلة األولى ، وحمايتها من الضياع للوقوف بجانب الطفولة

، إال أخطر المراحل وأهمها في تكـوين الشخصـية  ) سنوات 6أقل من 
حيث عـالم  ، والتي يسميها كتاب القصة مرحلة الواقعية والخيال المحدود

حاجته إلـى  : وعالقاته المبنية على تحقيق الحاجات مثل، الطفل الضيق
ويذكر ، والتقدير، والطمأنينة، واألمن، ألمانوا، الشعور بالدفء العاطفي

أن السنوات األولى في حياة الطفـل هـي   :" مكار ينو التربوي السوفيتي
  ) 19: 1995،كنعان". ( الفترة التي تستقر فيها أسس التربية

لقد أصبحت بعض الدول اليوم تولي اهتماماً كبيـراً بتربيـة مـا قبـل     
، عـن مرحلـة التعلـيم األساسـي    وتعتبرها جزءاً ال ينفصل ، المدرسة

واستثمار هذه المرحلة يعكس جودة التعليم في الحلقة األولى من التعلـيم  
ويساعد فـي التغلـب علـى    ، ويخفض الهدر في اإلنفاق عليه، األساسي

ويقلـل اإلخفـاق واإلعـادة    ، حاالت عدم التكيف لدى كثير من األطفال
فولة المبكرة وعالقتهـا  حيث بدأ  التربويون يقرون أهمية الط. والتسرب

فعملوا على تأنيث التعلـيم فـي   ، العضوية مع مراحل الطفولة األخرى
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وحاولوا إعداد معاجم لغوية لألطفال عنـد  ، مدارس الحلقة األولى للبنين
واجتهدت بعض الدول في تأليف الكتب لمرحلة ما قبل ، دخولهم المدرسة

د معلمات مـؤهالت  واجتهدت الجامعات وبدأت تسهم في إعدا، المدرسة
وثيقة استشراف العمل التربوي في الـدول  . ( في مجال رياض األطفال

المنظمة ( و) 2000:102: األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج
  وال تزال الخبرات) 243: 1986: العربية للتربية والثقافة والعلوم

سـواء أكـانوا   التربوية التي تقدم لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسـة  
تأخـذ أشـكال المـواد    ، خبرات منفصلة، يحسنون الكتابة أم ال يحسنون

الدراسية في النظام التعليمي فهناك الخبرات اللغوية والدينية و الرياضية 
وأحيانا يسهبون في مخاطبة العقل فيتصورون ، العلمية والحركية والفنية

الون فـي االنفعـال   ويغ، الطفل راشداً  ويفرطون في اللعب فيصبح عبثاً
وبالتالي يكتسب معرفة مفتتة ، فيطالبون بالوقار وينسون أنه ال زال طفالً

ألنه ينبغي ، فتصبح معرفة بال معنى، اًيغير مترابطة ليس لها إطاراً قيم
يخلق  :) Blair(وعدم إشباعها في الطفولة كما يقول ، إشباع حاجاته أوالً

أيضاً أن الطفل الذي تلقى حاجاتـه  له حالة من التوتر عند الكبر ويؤكد 
، الجسمية حرماناً في مرحلة الطفولة لن ينمو أو يسلك بطريقـة عاديـة  

إن ) 128: 1979: دسـوقي ( والغالب يصبح طفالً مشكالً في المدرسة 
وحتى ) مرحلة ما قبل المدرسة( األطفال الذين يتعلمون بالمشاهدة والتقليد 

يكتسبون قيمهم من أدبهم الذي ، ألولىأولئك الذين يدرسون في سنواتهم ا
، التعـارض  والذي ال يخلو من، يقدم إليهم مكتوباً أو مصوراً أو مسموعاً

  ،االبتدائية المرحلة فيكما يذكر رشدي طعيمة في كتابه أدب األطفال 
  من القيم الموجودة في قصص األطفال تتعارض مع قيم% 5أن هناك 
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   .) 23:1997: طعيمة.(المجتمع وأخالقيته

وكثيراً من األعمال العدوانية والقلق لدى األطفال يتم اكتسـابها بتـأثير   
وقد استخدم أسلوب عرض النماذج والقدوة في تعليم بعض القيم ، اآلخرين

كالنظافة والنظام من خالل  أنماط من اللعب بين األطفـال الفصـاميين   
. اعلوا معها بطمأنينةوتف، وتبين أن األطفال اكتسبوا هذه القيم، والمعاقين

)Bandura, A: 1977:98(    أن جميع األطراف المشتركة فـي عمليـة
التعليم تحبذ أن يتعلم األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وفـق منحـى   

، واللعب، والحب، في األمن والطمأنينة، مع إشباع حاجات نموهم، قيمي
ع وتقاليده وأعرافه وكل معرفة ال تحمل طابعاً قيمياً يتماشى مع قيم المجتم

ألن األطفال لن يستخدمونها في حياتهم العمليـة عنـدما   ، ينبغي رفضها
  ) 39:1971: تايلر. (وربما تكون ذات تأثير سلبي عليهم، يكبرون

وال شك في أن أطفال اليوم يميلون إلى اللعب وهم كغيرهم من أطفـال  
ـ ، ولو كانوا عكس ذلك لعلقت عليهم التمائم، المعمورة اب األطفـال  وألع

يسودها جـو مـن   ، على اختالف أشكالها ومسمياتها هي تلقائية وعفوية
، واالستمتاع بالوقت، بغرض تحقيق المتعة والسرور، الحرية واالسترخاء

وهـو  ، واللعب من الوسائل الفعالة التي تسهم في التربية الشاملة للطفـل 
  ) 19 :1999: الحمامي. (سمة من سمات الطفولة في مختلف مراحلها

لقد استعمل اللعب كأسلوب لتحسين التعليم لدى األطفال في مرحلة ما قبل 
يقوم على استثمار ألعـاب األطفـال فـي    ، وفق تخطيط معين، المدرسة

  ومقارنتها مع ) بياجية( في ضوء نظرية، تحسين القدرات العقلية لديهم
  وأكدت الدراسات أن اللعب غير المخطط هو ضرب من، نظريات أخرى
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واللعـب  ، اللهو وال ينمي أية قيم إيجابية أو معارف عقلية عنـد األطفـال  

كما يذكر أصحاب ، والرسم هو تعبير عن القيم التي يحترمها الطفل ويقدرها
 Doris, Sponseller: 1982:220و 13: 2000: محمد: ( الدراسات وهم

& cottoned and Goetz, 1978&Blurton – Jones, 
1976,Fogot,1978  (  

إال أن بعض األلعاب مع بعض األجهزة واآلالت أدت إلى فقـدان الطـابع   
فأصبح الطفل يخاطب اآللة وجل اهتمامه محصور في ، اإلنساني في اللعب

التغلب عليها األمر الذي انعكس على القيم لديهم فمـا أحوجنـا اآلن إلـى    
ر عملـي  وتضع القيم ضمن إطا، األلعاب التربوية التي تعكس قيماً تربوية

وبخاصة وأن الكثير من الدراسات تشـير  ، واقعي يمكن مالحظتها وقياسها
فأدمجت األلعاب مع عناصر المعرفة األخـرى  ، إلى القيم التربوية لأللعاب

وأصبحت تمدهم بمواقف عملية للقيم مرتبطة مع ظروف ، التي تقدم لألطفال
  )15: 1998:حماد.( الحياة

أو يسمعها أو يقرؤها تبقى ناقصة وليس من  إن مجموعة القيم التي يشاهدها
السهل تثبيتها في نفوسهم، دون وضعها فـي سـياقات عمليـة، فاألطفـال     
يمارسون القيمة دون أن يعرفوا معناها، والمطلوب من منـاهج األطفـال   
تقريب المفاهيم إلى المحسوس كي يسهل فهمها، فالتعاون قيمة مجـردة ال  

  . من األطفال بالتعاون إلنجاز عمل معين يمكن فهمها إال بقيام مجموعة
  )  220:  1994: اسكندر، غزاوي( 

  نظراً إن لعب األطفال يسهم بفاعليته في تحقيق الترابط بين المعرفة والقيم
  لما يوفره اللعب من متعة وانسجام بين األطفال أنفسهم وبينهم وبين
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ون الحركات المختلفة معلميهم، فنراهم يبنون بيتاً، ويسحبون عربة، ويقلد

لألشياء والظواهر، مستخدمين العصا حصاناً، والمكان المرتفـع جـبالً،   
والكرسي سيارة، تحركهم قوة دافعة مستترة تتمثل في إشـباع حاجـاتهم   

  . الفطرية للحركة
  )  78:  1967: ، حافظ Fait: 1971:  136،  48:  1981: صالح(

حيث تصبح كالسـلوك الطبيعـي،   إن القيم يتم تعلمها بتكرار لممارسة، 
وتعمل على تحقيق التوازن النفسي للطفل ونظامه القيمي، ولعب األطفال 

  )  105: 2000: سمور ومساعده. ( هو تكرار ومران للسلوكيات القيمية
وقبل نصف قرن نادى المربون بارتباط التدريس في مرحلـة مـا قبـل    

تعد لهم البرامج والخطط  المدرسة باللعب الحر والنشاط التلقائي، على أن
على شكل مناهج يدرسونها من خالل اللعب، وفعالً تم تطبيق ذلك فـي  

بعدم ) ماريا منتسوري (دول أوروبية كثيرة، وقد ساعدهم عندما طالبت 
عندما نادى ببناء ) جون ديوي(تدخل الكبار في عملية التعليم وعزز هذا 

  )64: 1997:شفالنا(. منهج النشاط حول ميول الطفل ورغباته
في ) Education intervention(وعندما ظهر أنصار التدخل التربوي 

بداية الستينات طالبوا بتعليم األطفال قدراً معيناً من المعارف والمهارات 
والمفاهيم بأسلوب المدرسة الرسمية، كي ال يكون مصيرهم الفشل فـي  

أسـلوب اللعـب   التعليم الرسمي، مما أثار حفيظة التقليديين وتمسـكوا ب 
  . كأساس لتعلم األطفال

  لقد رفض أنصار الروضة التقليدية كل المحاوالت للتخطيط المسبق
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للتعليم المبكر، من حيث البرامج، والحقائب التعليمية لتعليم القراءة 

والكتابة والحساب، وتمسكوا بأسلوب اللعب كأفضل وسيلة لتنمية القدرات 
وظهرت محاوالت للتقريب بين وجهتي . فالالعقلية واللغوية عند األط

واقترحا  ،) Chazan,1973, Laing 1973,(  محاولتي: النظر مثل
  .اللعب جنباً إلى جنب مع التعليم المنظم والموجه توظيف أسلوب

 )Chazan, M: 1973:109 (  
وال تزال رياض األطفال في عدد من الدول العربية تطرح شعار الـتعلم  

لكن الممارسات في داخلها هي تلقـين المعلومـات   عن طريق اللعب، و
القرائية والكتابية والحسابية، وعنصر اللعب فيها هامشـي يسـتخدمونه   

  . إللهاء األطفال
  ). إدارات التعليم الخاص -تقارير المشرفين التربويين في( 

لألطفال ال يأخذ بالحسبان ) منهجاً( وال يمكن أن يتصور إنسان برنامجاً 
عب في حياتهم، فألعابهم زاخـرة بـالقيم إذا أحسـن اختيارهـا     أهمية الل

الرتباطها الوثيق بحياتهم اليومية، فهم يأكلون ويلعبون وتخطيطها، نظراً 
لذا جاءت هذه الدراسة في وقـت  )  93: 1998: اليونسيف( . وينامون
فيه القيم تالقي الكثير من التحدي في مناهج األطفال، وكتـبهم،   أصبحت
بعد أن ارتفعت األصوات مطالبة ببناء المناهج التربوية وفـق   ،وألعابهم

تنبع من باطن األمة اإلسالمية، وقيمها العريقـة، وال تقـع    فلسفة قيمية
  وتعليمها في الطفولة على فئة معينة من المعلمات، وإنما  مسؤولية القيم
  الالتربويين جميعاً، فتبنت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤ تقع على عاتق
  : الرئيس التالي
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هل يمكن تعليم القيم التربوية ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة من خـالل  

  اللعب؟ 
  : أسئلة الدراسة

  : من السؤال الرئيس للدراسة يتفرع األسئلة األربعة التالية
هل يعزز برنامج األلعاب المقترح لألطفال القيم الموجودة لـديهم  / 1س

  . رحلة الطفولة المبكرة؟ويعمل على تطويرها، في م
هل يسهم برنامج األلعاب المقترح لألطفال، في مرحلـة الطفولـة   / 2س

  .المبكرة في تعليمهم قيماً جديدة؟
هل يختلف ترتيب نسق القيم لـدى األطفـال فـي المجمـوعتين     / 3س

  . التجريبية والمقارنة باختالف طريقة التعلم؟ والجنس؟
الحظة التغير في السلوكيات القيمية هل يتمكن أولياء األمور من م/ 4س

لدى أطفالهم في البيت إذا ما تعلموها من خالل البرنامج القيمي المقترح 
  . أللعاب األطفال؟

  :فرضيات الدراسة
  صيغت بناء على األسئلة األربعة التي ستجيب عنها الدراسة فقد

  :الفرضيات التالية 
  :الفرضية األولى

، النظافة، األمن والطمأنينة، محبة األهل: ( ةيكون تطور القيم الست التالي
عند األطفال الذين يتعلمونها من خالل ) االحترام ، الطاعة، آداب الطعام

أسرع من تطور نفس القيم عند األطفال الـذين  ، برنامج األلعاب المقترح
  . يتعلمونها من خالل برنامج النشاط الحر
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  :الفرضية الثانية
المحافظـة علـى   : ( يتعلمون القيم الجديدة التالية يتفوق األطفال الذين 

حب ، محبة الناس، مواساة المرضى وأصحاب العاهات، الصداقة، البيئة
مـن خـالل برنـامج    ، )حب العمل والعمال، حب العلم والتعلم، الوطن

على أقرانهم الذين يتعلمون نفس القيم من خالل برنامج ، األلعاب المقترح
  .اللعب الحر
  :الثالثةالفرضية 

االعتماد علـى  ، شكر النعمة، الوقاية والحرص( يمكن تعليم وغرس قيم
في نفوس األطفال الذين يتعلمونها مـن خـالل   ) األمانة، الصدق، النفس

بصورة أسرع من أولئك األطفال الذين يتعلمون ، برنامج األلعاب المقترح
  . نفس القيم من خالل برنامج اللعب الحر

  :الفرضية الرابعة
ألطفال الذين يطبقون برنامج األلعاب المقترح أكثـر مرحـاً وسـعادة    ا

  .من أقرانهم الذين يطبقون برنامج اللعب الحر، وتعاوناً
  :الفرضية الخامسة

  طريقيختلف ترتيب نسق القيم لدى األطفال الذين يتعلمون القيم عن 
عن ترتيب نسق القيم لـدى األطفـال الـذين    ، برنامج األلعاب المقترح

  .علمون نفس القيم بطريقة اللعب الحريت
  :الفرضية السادسة

في تعلـيم  ) 0‚05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
  . القيم ألطفال المجموعتين التجريبية والمقارنة تعزى إلى جنس الطفل
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  :الفرضية السابعة

ـ   ابي فـي  يالحظ أولياء األمور في المجموعة التجريبية التطـور اإليج
السلوكيات القيمية لدى أطفالهم في أثناء تواجدهم بالبيت، وخارج وقـت  
الدوام المدرسي بصورة أوضح من أولياء أمور األطفال فـي مجموعـة   

  .المقارنة
  :الفرضية الثامنة

يوجد تقارب في التقدير الكمي لمتوسطات عالمـات المعلمـات أوليـاء    
بالدراسة لـدى األطفـال فـي    األمور على السلوكيات القيمية المشمولة 

  . المجموعتين التجريبية والمقارنة
  :فرضيات الدراسة

  : تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي
اختبار مدى فاعلية برنامج قيمي من ألعـاب األطفـال، وأسـاليب     -1

تدريسهم في تعليم وتطوير القيم التربوية لدى أطفال مرحلة الطفولة 
  ) تسنوا 6أقل من  إلى -سنوات5( المبكرة

إيجاد مصفوفة من القيم التربوية لمرحلة ما قبل المدرسة مرتبة وفق  -2
 . نسق هرمي، تأخذ بالحسبان مراحل نموهم بأبعادها الثالثة

 :منهج الدراسة
  : تعتمد هذه الدراسة على

في إعداد مصفوفة قيمية لألطفال في مرحلة ما قبل : المنهج الوصفي  - أ
 . المدرسة
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وتستخدم تجريب البرنامج المقترح من ألعاب األطفال : يالمنهج التجريب -ب 

  أثره في تعلم القيم التربوية في مرحلة ما قبل المدرسةلمعرفة 
، ولمدة )سنوات 6أقل من  إلى -سنوات 5( العمرية  للفئة) الطفولة المبكرة( 

الباحث متغيراً مستقالً، ومصفوفة  فصل دراسي، ويعتبر البرنامج الذي أعده
  . الطفل هما متغيرات تابعة التي تتكون من عشرين قيمة، وجنسالقيم 

  
  :أهمية الدراسة

تعتبر هذه الدراسة استكماالً لجهود الباحثين التي دعت إلى تحقيـق   -1
الترابط بين المعارف في مراحل التعليم وبـاألخص فـي مرحلـة    
الطفولة المبكرة، وصوالً إلى التكامل، حيث تربط األلعاب الخاصـة  

ال، بوصفها جزءاً مهماً من أدبهم وثقافتهم، مع القيم التربويـة  باألطف
التي تمس حياة كل طفل من أطفال المجتمع العربي، كمـا أوصـت   

من ميثـاق المبـادئ   ) 3(العديد من الدراسات، وكما أشار البند رقم 
صـادق  . ( الذي اتفق عليه الرواد األوائل كأساس للتربية المبكـرة 

  ) 133:  1988: والشربيني
تأتي هذه الدراسة استجابة مع متطلبات العصر، واستثماراً لإلقبـال   -2

المتزايد من األطفال نحو اللعب، لخدمة مناهج التعليم التي تعكس قيم 
  . األمة وحضارتها

حيث تقدم ألعاب األطفال أمثلـة  ، تعتبر هذه الدراسات تعزيزاً للتعلم -3
، ومعـارف ، تقاليـد وعادات و، من قيم هحية تطبيقية لما يراد تعليم

 كما تسهم هذه الدراسة في تنمية اتجاهات . ومهارات، ومعلومات
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عندما يندمج الطفل في التعلـيم الرسـمي   ، إيجابية نحو المدرسة والتعلم

نظراً ألنها تعتمد روح اللعب فـي التـدريس   ، الحكومي وغير الحكومي
 . والتربية

من األوساط التربويـة   تردد الكثير من الشعارات مؤخراً في الكثير  -4
التعلم عن " ومن الشعارات شعار طرح في منتصف القرن العشرين 

لقد بقي هذا الشعار حبراً علـى ورق عـدا بعـض    ". طريق اللعب
المحاوالت العربية التي قامت بها عواطف إبراهيم وهدى الناشـف  
وهدى قناوي، وهي محاوالت فردية وظفت اللعب في خدمة الـتعلم  

 . وهذه الدراسة هي تنفيذ لشعار التعلم عن طريق اللعبوالتعليم، 

تقدم هذه الدراسة خدمة لمعلمات مرحلة ما قبـل المدرسـة، حيـث     -5
توضح نماذج جديدة من التعلم وتلفت انتباه المعلمات إلى ضـرورة  
االهتمام بتعليم القيم التربوية ووضعها في قالب مشوق يحبب األطفال 

 . بممارستها
سة برامج األطفال التلفزيونية التي تطـرح أسـلوب   تؤيد هذه الدرا -6

اللعب وتفتح مجاالً واسعاً أمام معدي البرامج لتطوير برامجهم، وبث 
 . ألعاب تعكس قيم األمة وحضارتها

اب األطفال بعدم إغفـال حـاجتهم فـي    تَّتلفت هذه الدراسة اهتمام كُ -7
نسـبة   تم بألعاب األطفـال، وزيـادة  هاللعب، وتطالبهم بتقديم أدب ي

األحاجي واأللغاز في أدبهم، وتقديم ألعاب عقليـة تنمـي قـدراتهم،    
 وبخاصة أن هناك نقصاً في هذا المجال

 )244: 1988: وطعيمة 121: 1987: الفيصل(        
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تقترح هذه الدراسة برنامجاً للتربية المبكرة، يمكن أن يسـتفيد منـه     -8
إلمكانـات الماديـة   المناهج عند تطوير برامجهم، مراعياً ا واضعو

  . والبشرية في البيئة التربوية العربية
تقدم هذه الدراسة أسلوباً محبباً إلى نفوس األطفال في تعلـيم القـيم    -9

التربوية، في الوقت الذي ينادي به جميع التربويين، والمعلمين على 
اختالف تخصصاتهم بتحمل مسؤوليتهم التربوية تجاه تعلـيم القـيم،   

أشارت الدراسات واألبحاث، وأكدت  اولية وطنية كموالتي تعتبر مسؤ
أن األنشطة التربوية المخططة والهادفة من األساليب المهمة في تعليم 

  . القيم
  :حدود الدراسة

والمتواجدين ، تقتصر هذه الدراسة على أطفال مرحلة الطفولة المبكرة -1
ت وستة والذين تبدأ أعمارهم من أربع سنوا، في المدارس عينة الدراسة

والمسجلين فـي الصـف التمهيـدي    ، أشهر وحتى نهاية خمس سنوات
في والية السيب مسقط ، 2000 \1999بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 

  . العاصمة سلطنة عمان
تشمل الدراسة المعلمات اللواتي تم تدريبهن على تطبيـق التجربـة    -2

فـي صـفوف   والمعلمات اللواتي يدرسن األطفـال  ، للصفوف التجريبية
  . المقارنة

، تقتصر الدراسة على تدريس القيم التربوية الموجودة في أدلة المعلم -3
خبـرة  ، خبرة من أنـا ، خبرة روضتي وألعابي: للخبرات التربوية التالية

، والتي وضعها الباحث بالتعاون مع عدد من الخبـراء ، أسرتي وأقاربي
  . ةعلى شكل مصفوفة من القيم لمرحلة ما قبل المدرس
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يتم تنفيذ برنامج األلعاب المقترح لألطفال بواقع حصـتين أسـبوعياً    -4
) التكويني( مع إعطاء فترة كافية للتقويم البنائي، ولمدة نصف عام دراسي

واستخدام أسلوب التقويم الختامي بعد االنتهاء من ، خالل عملية التدريس
  .تدريس كل خبرة من الخبرات التربوية المقررة

  . دد دقة نتائج الدراسة بمدى صدق األدوات المستخدمة فيهاتتح -5
  

  :  تعريف مصطلحات الدراسة
 Program : البرنامج -1

والتي تهتم بجميـع  ، مجموعة الخبرات التربوية المتعلمة والمتوقع تعلمها
، وتضعه في محور العملية التعليميـة التعلميـة  ، جوانب شخصية المتعلم

التطبيقي  -وفق اإلطارين العملي، دافعيته للتعلم وتلبي احتياجاته وتستشير
الفلسفي ويتضمن األهداف والمحتـوى وطرائـق التـدريس     -والنظري

  .وأساليب التقويم واإلمكانات والوقت
 Child Games: ألعاب األطفال -2

يمارسها األطفال برضا واتفاق تام حـول  ، أنشطة حركية عقلية عاطفية
  وتعكس، وتهيئهم للعمل الجدي في المستقبل، طريقة تنفيذها قوانينها و

  .وتسهم في تطوير مهاراتهم وتشكيل شخصياتهم، قيمهم وثقافتهم
  : اللعب أو النشاط الحر -3

  المنافسة يغلب عليه طابع، نشاط تلقائي يمارسه األطفال دون توجيه   
          يفتقر ، وتتشكل من خالله عصابات اللعب، تكثر فيه اإلصابات، والتحدي   

  والغلبـة فيـه   ، وال يشترك فيه األطفال ضعاف البنيـة ، إلى اللعب النظيف
  من تستخدمه المعلمات في رياض األطفال للترويح، األقوياء جسدياًلألطفال 
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  . تعب الدرس
  Education Values -:القيم التربوية -4

فـي ضـوء   يصدقها األفراد ، معايير أخالقية تسود في المؤسسات التربوية
تحتوى على فكر ثابت وآخر متطور مع تطـور الحيـاة   ، معتقداتهم وثقافتهم

وفـق أولويـات   ، توجه سلوكياتهم وتضبط تصـرفاتهم إيجابيـاً  ، والمجتمع
ويشـعرون  ، يدركونها بعقولهم، ويمكن أن تكون معلنة أو ضمنية، يحددونها

تصبح مرجعـاً  بحيث ، ويترجمونها أفعاالً عملية في حياتهم، بها بأحاسيسهم
  . وتتحدد نظرتهم في ضوئها إلى الذات واآلخر، ألحكامهم في الدنيا

  Values System -):المنظومة القيمية(النسق القيمي -5
، تؤدي وظيفـة معنيـة  ، مجموعة من القيم المتفاعلة فيما بينها أفقياً وعمودياً

  . حسب أهمية ودرجة فعاليته داخل النسق، ويسهم كل منها بوزن معين
     Childhood -:الطفولة -6

فترة زمنية من عمر اإلنسان يبلغ طولها حوالي اثنتي عشر سنة تمتـد مـن   
  "المراهقة " الميالد حتى بداية بلوغه الجنسي

  Early Childhood -:الطفولة المبكرة -7
، المرحلة الثالثة من مراحل الطفولة تسمى تربويا مرحلتي ما قبل المدرسـة 

  .اية السنة السادسة إي عندما ينتظم الطفل بالتعليم الرسميوتستمر حتى بد
  :المدارس الخاصة في سلطنة عمان -8

  وزارة وفق شروط تحددها، مؤسسات تربوية يقوم بإنشائها أفراد من المجتمع
  .التعليم الخاص التي هي جزء من إدارات وزارة التربية والتعليم

 خطة البحث  :السابعالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

232

  :رياض األطفال -9
، وتتبع إلى المدارس الخاصة، رحلة الدراسة النظاميةمرحلة دراسية تسبق م

  :وتضم صفين دراسيين هما
ويلتحق بها األطفال الذين تبلغ أعمارهم ثالث سنوات وستة : الروضة  - أ

أشهر وخمسة عشر يوماً لها مناهج خاصة أعدتها وأشـرفت عليهـا   
  .وزارة التربية والتعليم

مـارهم أربـع سـنوات    ويلتحق به األطفال الذين تبلغ أع: التمهيدي   -  ب
له مناهج خاصة أعـدتها وأشـرفت   ، وستة أشهر وخمسة عشر يوماً

ويزداد اإلقبال على هذه المرحلة كونها ، عليها وزارة التربية والتعليم
: وزارة التربية والتعلـيم  . (تسبق مرحلة المدرسة النظامية الرسمية

1999 .(  
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  خطة بحث مقدمة
  

  :بعنوان علم النفستير في للتسجيل لدرجة الماجس
مقارنة بين أطفال المرحلة االبتدائية الذين التحقوا والذين لم 
يلتحقوا برياض األطفال في الدافعية نحو التعلم والتحصيل 

  الدراسي
  إعداد

  علي بن عبد اهللا العفنان: الطالب
  جامعة الملك سعود   –كلية التربية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

234

  :مقدمة 
فهي تمثل حجر األساس في بناء ، لة من أهم مراحل النموتعتبر مرحلة الطفو

ففيها يتحدد مسار النمـو االجتمـاعي واالنفعـالي    ، وتكوين شخصية الفرد
والعقلي والجسدي وفيها يكتسب الفرد كثيـراً مـن المفـاهيم والمهـارات     

لذلك توليها معظم الدول الكثير من االهتمام من خالل بـرامج  ، واالتجاهات
عالمية انمائية ووقائية منظمة تعمل على إعداد النشء إعداداً جيداً تعليمية وإ

ومن بين هذه البرامج إنشاء دور رياض األطفال لتنمية طاقـاتهم وقـدراتهم   
  .ودوافعهم واتجاهاتهم االيجابية لتحقيق مزيد من التحصيل واإلنجاز والتوافق

شر عندما تعالـت  ويرجع االهتمام برياض األطفال إلى بداية القرن التاسع ع
) م1837(وذلك في عام ، النداءات بضرورة االهتمام بتربية ما قبل المدرسة

عندما شهد العالم مولد أول مدرسة من هذا النوع على يد مؤسـس ورائـد   
  التي عرفت بروضة األطفال) Froebel(حركة رياض األطفال

 )Kindergarten  .( مـا  م ظهرت المحاولة الثانية في رو1907وفي عام
المؤسسة األولى لبيـت  )  Mantosory( بانطالقة جديدة على يد منتسوري

  ).م1998، مردان) ( Casa dei Bam(األطفال 
وفي الحقيقة فإن القرن العشرين يعد بحق قرن الطفولة كمـا تنبـأت بـذلك    

إن هـذا  : " في مطلع هذا القرن حين قالت)  Allenk(المربية السويدية ألينك
حيث أصبح االهتمام بالطفـل  ). 1998، مردان" (فولةالعصر هو عصر الط

ألن الطفل يعد ثروة ،  من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره
وعلـى حسـن   ،الوطن الحقيقية فأطفال اليوم هم رجال الغد وأمل المسـتقبل 

  .إعدادهم وتكوينهم وتهيئة سبل نموهم السليم يتوقف اتجاه التطور ومداه
  الوقت وتقدم السنوات انتشرت مدارس رياض األطفال في ومع مرور
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وتعالت صيحات المفكـرين التربـويين   ، ربوع الدول المتقدمة شرقاً وغرباً 
وازداد اقتناعهم بضرورة اعتبار رياض األطفال مرحلة تربويـة وتعليميـة   

ته حيث ال يتكامل هذا السلم ما لم تكن بداي، أساسية وهادفة في السلم التعليمي
  .بمرحلة رياض الطفولة

حيث رأى أن التربيـة األمريكيـة تعـد    )  Eliot(وقد أشار إلى ذلك إليوت 
وما لم تهتم ، ناقصة ما لم تسارع في إنشاء رياض األطفال على نطاق واسع

وقد وافقه في ).  Lepper, 1979( بها كمرحلة أساسية من مراحل الدراسة
أن مرحلة رياض الطفولـة تعـد    هذا الرأي معظم علماء النفس حيث رأوا

رئيس قسم علم )  Hatt(مرحلة أساسية من حياة الطفل وحيث يشير إلى ذلك 
النفس في جامعة كيل بانجلترا في دراسته حول أهمية التربية فـي مـدارس   

  ) Hatt,1974"(إن تربية مدارس الرياض هي التربية الحقة:" الرياض بقوله
على التعليم قبل المدرسـي فـي   ) Cilbert Delansheere  )1977ويؤكد 

ألول ) سبوتينك(أن بعد إطالق القمر الصناعي الروسي " البالد النامية ويقرر
مرة في الفضاء أتيحت  لي الفرصة إلجراء مسح واسع للتعليم في الواليات 

وتبحث عن إحياء روح اإلبداع ، وكانت هذه البالد تعيش شبه صدمة، المتحدة
المالحظة طلب مني أن أبدي اقتراحاتي وتوجيهـاتي   وبعد فترة من، العلمي

وكم كانت دهشة الناس شديدة عنـدما علمـوا   ، بشأن اإلصالحات المدرسية
أو ، بأنني ال أقترح زيادة في حصص العلوم المقررة في المدارس الثانويـة 

وإنما كل ما أقترحه هو تطوير رياض األطفـال  ، إتباع طرق تعليمية جديدة
وإني لعلى يقين من أن للسنوات األولى مـن الحيـاة   . ألطفالوفتح أبوابها ل

  ). 109-107ص، م1986، البيالوي( تأثيراً كبيراً على نمو الرجال واألمم 
  تكوين أن للسنوات األولى من الحياة أهمية في) piaget(كما أكد بياجية
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أن ) م1978(وتذكر مياء. وتنمية القدرات، المفاهيم وبناء المخططات العقلية 
، فرنسـا ، كنـدا ، بلجيكا(هناك إحصاءات أجريت على التعليم في ثمان دول

أثبت الخبراء من خاللها أهمية التعليم ) انجلترا، السويد، فنلندا، إيطاليا، ألمانيا
القدرات العقلية وروح اإلبداع والتكيـف   في الطفولة المبكرة وأثره في تنمية

  .االجتماعي لدى األطفال
أهمية مرحلة ما قبل المدرسة من حياة الطفل ) م1987(لخطيب وتؤكد رناد ا

في تشكيل المالمح األساسية للشخصية وما لها من دور في تنميـة قدراتـه   
حيث يتم في هذه المرحلة رسم الخطـوط العريضـة لمـا    ، واستعداده للتعلم

أن ) م1978(وقد ذكر محمـود الجـودر   . سيكون عليه الطفل في المستقبل
ذين يأتون من رياض األطفال إلى المدرسة االبتدائيـة يتعلمـون   األطفال ال

حيث يتم التخلص في تلك المرحلة المبكـرة مـن   ، بسرعة أكبر ويسر أكثر
صعوبات تعليمية معينة كان يمكن أن تعوق تقدمه الدراسي لو لم يمروا بتلك 

  . المرحلة
ريـاض  ومن البحوث والدراسات التي أجريت حول دور وأهمية االلتحاق ب

األطفال دراسة أجراها مكتب اإلحصاءات والمسح الشـامل للسـكان فـي    
 وهو اختصار   (Opcs)م وهي دراسة مشهورة باسم1974بريطانيا عام 

   Office of Population Censuses and Surveys    وقـد شـملت
من األمهات الالتي كان لهن أطفال دون سن  2501الدراسة عينة مكونة من 

ف معرفة رأيهن في األهمية التربوية والتعليمية لرياض األطفال المدرسة بهد
التي يذهب إليها أطفالهم في السنوات التي تسبق التحاقهم بالتعليم االبتـدائي  

  . وما يمكن أن يجنوه منها من فوائد
  من األمهات لهن أطفال في% 90وبعد انتهاء المسح تبين من النتائج أن 
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، كما عبرن عن اعتقادهن بحتمية وأهمية وجـود  )الرياض(تلك المؤسسات  
أخمد وكوجك، (مثل تلك المؤسسات التي تهتم برعاية أطفال ما قبل المدرسة 

  ). 24م، ص1983
  ومما يؤكد ذلك نتائج عدد من الدراسات التي أجريت مثل دراسة

)Darlington,1980 Cray,1983 (ودراسة ،)Frances &Craig,1990 (
ات اإليجابية للتعلم الذي يسبق المرحلة االبتدائية وقيمته عند التي بينت التأثير

المقارنة بين مجموعات التالميذ الذين التحقوا برياض األطفال والـذين لـم   
يلتحقوا بها قبل دخولهم المدرسة االبتدائية، حيث دلت نتائج تلك الدراسـات  
 على أن تحصيل الملتحقين برياض األطفال كان أفضل من تحصـيل غيـر  

الملتحقين بها، وكذلك كان الحال بالنسبة لالستعداد للتعلم وما يبدونه من رغبة 
ودافعية للتعلم حيث تشبع رياض األطفـال وتنمـي دافعيـتهم لالسـتطالع     

 Gottfried,1990ودراسة   Tiffang,1982والتعرف حيث بنت دراسة 

  . تلك األهمية Weisbreg,1988ودراسة
ة الطفولة المبكرة تعد من وجهة نظر كثير من وكما سبق أن أشرنا فإن مرحل

العلماء من المراحل الحيوية والهامة في حياة الفرد، ففيها يوضـع األسـاس   
النفسي لبناء الشخصية، كما يتعلم الطفل فيها قواعد اللغة ويكتسب كثيراً من 

من خالل دراسة طويلة قام بها ) م1964(المفاهيم والمهارات حيث يؤكد بلوم
من المكتسبات الذهنية للطفل تتم في السنوات األربعة األولى مـن   %50أن 

تكتمـل  % 20منها تظهر فيما بين الرابعة والثامنة، وأن % 30عمره، وأن 
  ). م1978مياء، (فيما بين الثامنة والسابعة عشرة

  على أهمية مرحلة -كما رأينا -ومع أن معظم الدراسات والبحوث قد اتفقت
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حياة الطفل وتأثيرها اإليجابي عليه عند التحاقه بالمراحل  رياض األطفال في
األعلى وخاصة المرحلة االبتدائية، إال أن هناك دراسات أخـرى عارضـت   
ذلك، وبينت أن التحاق الطفل برياض األطفال ربما يعوق مستقبالً تحصـيله  

وقـد  . ، وبالتالي يقلل من دافعيته للتعلم واستعداده لـه هوحب االستطالع عند
) م1963(في تقريره عـام  )Sue Moskowits(أوضح ذلك سيو موسكوتز 

الطفل حيث بينـت إحـدى    حول أثر االلتحاق بمرحلة رياض األطفال على
الملتحقين مبكراً بالتعليم علـى   الدراسات أن ثلثي أفراد مجموعة من األطفال

لمدرسة في بداية التحاقهم با الرغم من أنهم كانوا من أبرز أفرادها في التعلم
التفوق في القراءة والتعلم فـي   االبتدائية، إال أنهم لم يستطيعوا االستمرار في
أجريت حول الموضوع نفسـه   السنوات التالية، كما أوضح أن دراسة أخرى

سنوات تمت فيها مقارنـة أطفـال    أربع نوكانت دراسة طويلة لمدة تزيد ع
ت بأطفال بـدأوه بعـد   ست سنوا بدأوا التعلم بشكل رسمي قبل أن يبلغوا سن
أطفال المجموعة األولى الـبطء   بلوغهم السادسة من العمر، وقد لوحظ على
عبـد الـرحيم عبـد اهللا،    ( الثانية في تعلم القراءة مقارنة بأطفال المجموعة

  ). م1984
  :قضية الدراسة

بناء على ما سبق عرضه في المقدمة فإنه يمكن القول بأن معظـم المـربين   
رياض األطفال تلعب أدواراً مهمة وحيوية في بناء الطفـل  يرون أن مرحلة 

وال شك . إلى األمام -في مختلف الجوانب -وتكوينه ودفع عجلة نموه وتقدمه
من أهم تلك األدوار تنمية دافعية الطفل نحـو الـتعلم، وتهيئتـه للتحصـيل     
واإلنجاز الدراسي الجيد في مستقبله عندما يحين الوقت لدخولـه المراحـل   

  . اسية األساسية وعلى األخص المرحلة االبتدائيةالدر
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ونظراً ألن فاعلية أي برنامج تربوي تقاس بمدى تحقيقه لما يرمي إليه مـن  
أهداف فإن  القضية التي تتصدى لبحثها الدراسة الحالية تتمثل في محاولـة  
الباحث التعرف على الدور الذي تلعبه مرحلة رياض األطفـال فـي تنميـة    

نحو التعلم، وإثراء طاقاتهم، وتهيئتهم وإعدادهم لتحقيق مستوى عاٍل  دافعيتهم
وبعبارة أكثر تحديـداً تتمثـل   . من التحصيل الدراسي في المرحلة االبتدائية
  :التساؤلين التاليين نقضية الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة ع

قوا هل هناك فرق بين مستوى الدافعية للتعلم لدى األطفال الذين التح  - أ
  برياض األطفال والذين لم يلتحقوا بها؟ 

هل يختلف مستوى التحصيل بين األطفال الـذين التحقـوا بريـاض     -ب  
  األطفال والذين لم يلتحقوا بها؟ 

  :أهمية الدراسة
  :تتضح أهمية هذه الدراسة من جوانب عدة من أهمها

أهمية موضوع دراسة الطفل والطفولة المبكرة، خصوصـاً وأنهـا    -1
ة التي تتكون فيها األساس النفسي لبناء شخصية الطفل ونموها المرحل

في مختلف الجوانب النفسية واالجتماعيـة واالنفعاليـة واكتسـاب    
  . المفاهيم والمهارات اللغوية

 -فيمـا يبـدو   -انطالقاً من مالحظتنا السابقة من عدم اتفاق المربين -2
حول دور رياض األطفال في مساعدة الطفل علـى تنميـة بعـض    
الخصائص والقدرات، واستثارة دافعيته نحـو الـتعلم والتحصـيل    
الدراسي ومدى استمرارية هذا التأثير وامتداده إلى المراحل الدراسية 
الالحقة فإن هذه الدراسة سوف تلقي الضوء على هذا الدور محاولة 
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بوجه خاص التحق من فاعلية هذا الدور ومدى ماله من أثـر فـي   
 . لم والتحصيل الدراسيدافعية الطفل نحو التع

أن معظم الدراسات السابقة التي أجريت في البيئـة العربيـة حـول     -3
رياض األطفال قد ركزت اهتمامها على دراسة أثر تلك الرياض في 
متغيرات مختلفة أو في التحصيل الدراسي فقـط دون أن تتصـدى   
. لدراسة ذلك األثر في دافعية الطفل نحو التعلم على حد علم الباحث

كما اقتصر معظمها على دراسة أثرها في تعلم الطفل وتحصيله في 
الصف األول االبتدائي دون أن تتجاوزه إلى االهتمـام بتتبـع أثـر    
رياض األطفال في وضع التلميذ ومستواه في الصـفوف الدراسـية   

 .الالحقة لهذا الصف، وهو ما تهتم به تلك الدراسة

الموضوع قد تم إجراؤها  أن معظم الدراسات التي أجريت حول هذا -4
ونحن نعلـم أن  . على أطفال من ثقافات أخرى غير الثقافة السعودية

 تأثير رياض األطفال

يختلف من ثقافـة إلـى    -أو أي برامج تربوية أخرى في هذا الصدد -
أخرى باختالف ما تقدمه كل منها للطفل من برامج، وما ترمي إليـه  

  . ها وتأثيرهامن أهداف، وما تضعه من معايير مدى نجاح
  :هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بين األطفال الملتحقين وغيـر  
  : الملتحقين برياض األطفال في

  . دافعيتهم نحو التعلم -1
  .تحصيلهم الدراسي -2
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كما تهدف إلى الكشف عن مدى استمرارية هذه الفروق في حالـة وجودهـا   
  .ادس من المرحلة االبتدائيةخالل الصفوف األول والثالث والس

  :مصطلحات الدراسة
  :مفهوم رياض األطفال -1

) Kindergarten(هـو  " الريـاض " االنجليزية لكلمة المصطلح المقابل في 
غير أن لها مـدلوالً آخـر   . وهي كلمة ألمانية األصل معناها حدائق األطفال

اس وهو جماعة من األطفال تتعاون على اللعب والحركـة وتنشـيط الحـو   
وقـد  ). م1983االسـتانبولي،  ( والتعبير عن الدوافع النفسية تعبيراً طبيعياً 

عرفها الحصري بأنها مؤسسات التربية التي تسبق التعليم االبتـدائي والتـي   
وتسمى بإحـدى األسـماء    Preschoolيمكن أن تعتبر تربوية قبل مدرسية 

  ا قبل سن اإللزام رياض األطفال، حدائق األطفال، دور الحضانة، م: التالية
  ).م1989الدخيل، (

أن مصطلح )  Landshere de Gilbert,1977(ويذكر لندشير دي جلبرت 
يعد " فروبل" األلماني المنشأ والذي أوجده   Kindergartenرياض األطفال 

مفهوماً شائعاً يطلق على المؤسسات التربوية التي ترعى الصغار مثل بيوت 
  . األطفال أو بيوت الصغار

أن هذا المصطلح قد عرف في بعـض الـدول   ) م1982(كما يذكر مردان 
على أنه دور األموميـة أو مـدارس   ) األوروبية مثل فرنسا ، بلجيكا، ألمانيا

األمومية، وقد ظهر في إنجلترا تحت مسميات متنوعة منها الحضانة النهارية 
Day nursery أو مراكز الحضانةNursery centres) (فال التي تقبل األط

أمـا  . من عمر ستة أشهر إلى خمس سنوات، تحت إشراف وزارة الصـحة 
  Nursery Schools and Classes (مدارس الحضانة أو صفوف الحضانة
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  فإنها تقبل األطفال من عمر سنتين ونصف إلى عمر خمس سنوات 
   .)م1982مردان، البياتي، (

فير الظـروف  وتعرفها ضياء مياء بأنها مؤسسات تربوية تهـدف إلـى تـو   
التربوية المناسبة، والجو المالئم لرعاية القوى الكامنة لدى األطفـال بغيـة   
إيقاظها وتسهيل نموها في جميـع النـواحي الجسـدية والعقليـة والنفسـية      

  ) . م1978مياء، ( واالجتماعية 
وتعرفها النوري خوله بأنها مرحلة تربوية تسبق المرحلة االبتدائية وخاصـة  

ار الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربعة وست سوات، وعادة ما لألطفال الصغ
تكون الدراسة فيها لمدة سنتين، تعرف األولى منها بصف الروضـة بينمـا   

  ) م1982النوري، ( تعرف الثانية بصف التمهيدي 
ويعرفها سعدي موسى بأنها مرحلة تتكون من سنتين يطلق على السنة األولى 

عد سنة تمهيدية، وفيها يتم إعداد األطفـال للحيـاة   منها روضة وأما الثانية فت
المدرسية بتدريبهم وتنمية مهاراتهم عن طريق أنشطة أهمها اللعـب الـذي   

  ). م1982موسى، ( يعتبر ضرورياً لنموهم ومتنفساً لطاقاتهم
ويعرفها الكبيسي وهجرس بأنها مدارس يقبل فيها أطفال ممن هم في عمـر  

لى صفين هما الروضة ويقبل فيه األطفال مـن  الرابعة والخامسة وتحتوي ع
عمر الرابعة، والصف التمهيدي ويقبل فيه األطفال من عمر الخامسة وبعـد  

الكبيسـي  ( االنتهاء منه ينتقل الطفل إلى الصف األول في المدرسة االبتدائية
  )م19841وهجرس، 

 وتعرفها العقيلي مضاوي بأنها مؤسسات تربوية تهدف إلى توفير الخـدمات 
التربوية واالجتماعية والنفسية لطفل ما قبل المدرسة االبتدائية فيما بين الثالثة 

  ) . ه1406العقيلي، ( والسادسة من العمر 
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. وتعرفها مداح سامية بأنها مراكز تمهيدية تعد الطفـل للمرحلـة االبتدائيـة   
وتقبل والخبرات التربوية المقدمة فيها أكثر تنظيماً من خبرات دور الحضانة، 

  ). ه1409مداح، ) ( سنوات 6-3(األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 Kindergartenيقصد برياض األطفـال  : ويعرفها حجاج عبد الفتاح بقوله

عامة تلك المؤسسات التربوية التي تقدم لألطفال من حوالي سـن الخامسـة   
أي الذي  برنامجاً اصطلح على تسميته في منطقتنا العربية بالصف التمهيدي،

يهيئ األطفال لاللتحاق بالصف األول من المدرسة االبتدائية وبرامج رياض 
وعليـه  . األطفال إما أن تكون ملحقة بدور الحضانة أو بالمدارس االبتدائيـة 

فإنها تتأثر من حيث التنظيم بالنمط السائد في تلك المدارس، فهي إما نصف 
يتراوح حجم الفصل في ريـاض   وعادة ما. يومية أو تتبع نظام اليوم الكامل

ويتسم المنهج أو البرنامج بنوع من . األطفال ما بين عشرين إلى ثالثين طفالً
المرونة ليس مكفوالً في المدارس االبتدائية، وتولي رياض األطفال اهتمامـاً  
أكبر بالجوانب األكاديمية أو العلمية، أي الجانب المعرفي مع عـدم إهمـال   

  ). م1985حجاج، ( لي واالجتماعيجوانب النمو االنفعا
أسماء بأنها مؤسسات اجتماعية متخصصة في تقديم خدمات  ،وادداوتعرفها با

ويقبـل  . تربوية واجتماعية لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسـة االبتدائيـة  
األطفال في معظمها فمن تتراوح أعماهم ما بين ثـالث وخمـس سـنوات    

وتعرف السنة ، ة األولى بصف الروضةتعرف السن: وتتكون غالباً من سنتين
ويتم في الروضة إعداد األطفال وتهيئـتهم للحيـاة   . الثانية بالصف التمهيدي

إلى ، المدرسية وتنمية مهارات مدرسية معينة لديهم عن طريق المرح واللعب
وبعد االنتهاء منها ، جانب رعاية األطفال أثناء فترة غياب أمهاتهم في العمل

  الباً قد أنهوا عامهم السادس حيث ينتقلون إلى الصفيكون األطفال غ
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  ) .ه1406، واداباد(األول من المدرسة االبتدائية  
والباحث من خالل ما تم االطالع عليه من تعريفات وبحوث تتعلق بريـاض  

  :األطفال فإنه يعرف رياض األطفال في المملكة العربية السعودية بأنه
لحكومية واألهلية التي تقوم بقبول األطفال دون تلك المؤسسات التعليمية وا" 

وتقوم بتقديم البرامج التربوية لهـم بهـدف   ، سن الدخول للمدرسة االبتدائية
إعدادهم وإكسابهم بعض القدرات والمهارات المعرفية واالجتماعية استعداداً 

  ". لدخولهم المرحلة االبتدائية
 : الملتحقون برياض األطفال -2

ذين سبق لهم االلتحاق برياض األطفال ومكثوا بها لمدة سـنة  هم األطفال ال
  . على األقل قبل دخول المدرسة االبتدائية

  :الدافعية نحو التعلم -3
تستخدم كلمة دافع في الحياة الجارية بمعان أوسـع وأشـمل مـن معناهـا     

 ،والمثيـرات  ،والحـوافز  ،الحاجـات  :السيكولوجي الخاص فتشمل بـذلك 
  ). ه1410، الملحم(اف واالنفعاالت  واألهد ،والبواعث

والدافعية مصطلح عام يستعمل للداللة على العالقة الديناميكية بـين الكـائن   
وهي مفهوم عام أو تكوين  فرضي ال يشير إلى حالة خاصـة  . الحي وبيئته

محددة بالذات بل إلى عملية استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحو الهـدف  
  ). م1958، تركي آمنة(

وتعرف الدافعية للتعلم بأنها الحالة التي تسيطر على الطلبة أثناء مشـاركتهم  
في مواقف تعلم وخبرات وأنشطة مرضية بقصد تحقيق هدف يعتبره هـؤالء  

  ال يهدؤون أو يستقرون حتى يتسنى، الطلبة على درجة عالية من األهمية
  ). 1993،يوسف، قطامي(لهم تحقيقه أو إشباعه  
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بأنها تشير إلى حالة داخلية تدفع المتعلم إلى ) م 1984( وعدس ويعرفها توق
كمـا تدفعـه إلـى    ، االنتباه للموقف التعليمي واإلقبال عليه بنشـاط موجـه  

أو هـي الرغبـة فـي األداء    . االستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم
ه ومن الممكن وصف الطالب ذي الدافعية بأن .التعليمي الجيد وتحقيق النجاح

  .طالب يميل إلى بذل الجهد للحصول على النجاح في الموقف التعليمي
بأنها تهيؤ شبه ثابت لدى األفراد يتحدد  :"ويعرف الباحث الدافعية نحو التعلم

في ضوئه سعيهم وعطاؤهم ومثابرتهم وتحديهم للصعوبات بهدف الوصـول  
  ."إلى المعارف واكتشاف العالقات بين الظواهر التعليمية

إال " الدافعية"الرغم من أهمية تلك التعريفات في تحديد مفهوم مصطلحوعلى 
أن الدراسة الحالية سوف تتبنى تعريفاً إجرائياً تلتزم به في عرض الدراسـة  

تتمثـل الدافعيـة فـي    : ( وينص هذا التعريف على ما يأتي، وتقديم نتائجها
" ة نحـو الـتعلم  تقدير الدافعي"الدرجة التي يحصل عليها التلميذ في استمارة 

  ).المستخدمة كأداة لجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة
  :التحصيل الدراسي -4

يمكن تعريف التحصيل على أنه إنجاز أو كفاءة فـي األداة فـي مهـارة أو    
  .  Good,1973) (معرفة ما 

بأنه معرفة أو مهارة مقتبسة وهو خـالف القـدرة   ) م1971( وعرفه عاقل 
أو هو ذلك المستوى الذي وصـل  ، مراً فعلياً وليس إمكانية باعتبار اإلنجاز أ

إليه التلميذ في تحصيله للمواد الدراسية كما يستدل على ذلك مـن مجمـوع   
  .الدرجات التي حصل عليها في امتحان الشهادة النهائية أو نصف العام
  أما التعريف اإلجرائي للتحصيل الدراسي في هذه الدراسة فهو الدرجة

  ) ه1413( ل عليها التلميذ في نهاية الفصل الدراسي األول عامالتي يحص 
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  :حدود الدراسة
  :يلتزم الباحث في إجراء هذه الدراسة بالحدود التالية

يتكون مجتمع الدراسة من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة الريـاض   -1
من الصف األول االبتدائي وحتى السـادس االبتـدائي فـي العـام      

  . ه1419
 صر هذا البحث على الوقوف على دور رياض األطفاليقت -2
  في تنمية الدافعية نحو التعلم وزيادة التحصيل الدراسي) كمتغير مستقل( 
 .كما تقيسهما األداتان المستخدمتان في البحث) كمتغيرين تابعين ( 

تقتصر نتائج تلك الدراسة على المجتمع الذي تم اختيار العينة منـه   -3
االبتدائية بمدينة الرياض من الذكور ال اإلنـاث   وهو تالميذ المرحلة

لذا فإنه ال يجوز تعميم نتائجها على تالميذ من مناطق أخرى أو أي 
 . مرحلة دراسية أخرى
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  خطة بحث مقدمة

  
  :للتسجيل لدرجة الماجستير في أصول التربية بعنوان

  دور األم في تربية أطفالها على ضوء المنهاج اإلسالمي
  إعداد

  نزيهة بابكر زين العابد بن البشير: الطالبة
  جامعة الخرطوم  –كلية التربية 
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  : المقدمة
يظل موضوع التربية على مر العصور هـو الهـاجس األساسـي ألي    
مجتمع، ألن التربية هي األداة األساسية التي يتم بواسطتها بنـاء أفـراد   

ولكـل أمـة   . قوياً متماسـكاً  المجتمع فإن صلحت هذه األداة جاء البناء
ا التربوي الذي تطبقه في عملية التنشئة ألفرادها اعتمـاداً علـى   همنهج

وتعتبـر األم  . مجموعة من النظم والمبادئ التي تحقق أهدافها وغاياتهـا 
  : المدرسة األولى المؤثرة في تربية النشء كما يقول الشاعر شوقي

  . عباً طيب األعراقأعددت ش    األم مدرسة إذا أعددتها      
فمن المالحظ أن معظم األمهات يربين أطفالهن بالطريقة التي ربين بها، 
وهناك فروقات فردية بينهن كنتاج فطري وتربوي وهن في حاجة إلـى  
توعية تعينهن للمسلك المطلوب من الناحية اإلسـالمية وهـذه الدراسـة    

  . محاولة في هذا الطريق 
وهي بمعنى والدة اإلنسان، وقد حفل األدب أصل الشيء  : األم في اللغة

العربي بما يدل على مكانة األم وما لها من أثر في حياة أبنائهـا، فهـي   
) أم فرشـت فنامـت  ( ومن األمثال التي كانوا يتداولونها . منبع العطف

يضربونه فـي بـر الرجـل     .وهو أصوب) أم فرشت فأنامت( ويروى 
حناناً ومحبـة، بمثابـة األم    هأي أن صاحب البر يكون لصاحب. بصاحبه

رآن قرير العين، وفي الق تمهد الفراش لوليدها وتسهر تحرسه فينام هنيئاً
$ " الكريم قصة موسى عليه السالم oYøB§ç ym ur Ïmøã n=tã yì ÅÊ#tç yJ ø9 $# Ï̀B ã@ ö6s% ôMs9$ s)sù ö@ yd 

ö/ ä3ó9 ßä r& #í n? tã È@ ÷d r& ;Møät/ ¼ çmtRqè=àÿõ3tÉ öNà6 s9 öNèd ur ¼ çms9 öcqßs ÅÁ» tR" )ــص  )12:القص
  دتجاه على األم أن كلمة الوالدة والثانية تحفل بالمعاني النبيلة فيجب
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 وتكافح في تربية أبنائها ألن األمومة مسئولية وهي عملية مثابرة إلـى  
 والبيت يقصد به األم واألب وهما مسـئوالن عـن تخليـق   . هدف كبير

 خالق الفاضلة، وإن أصولاألوالد منذ الصغر على الصدق واألمانة واأل
 التربية ال تنغرس في نفسه إال إذا رأى القدوة أمام عينيه منـذ الصـغر،  

 صلى اهللا عليـه  -سئلت السيدة عائشة رضي اهللا عنها عن خلق الرسول
  ".كان خلقه القرآن:" فقالت -وسلم

إن األبوة واألمومة هما أعظم تبعة تقع على عاتق اإلنسان واهللا سـبحانه  
qßs#) ":قالوتعالى  Å3R r&ur 4ë yJ» tÉF{ $# óOä3ZÏB tûüÅs Î=» ¢Á9 $#ur ô Ï̀B ö/ ä.Ïä$ t6Ïã öNà6 Í¬ !$ tBÎ) ur "   

إن نشأة األجيال على الطهارة والعفة واالستقامة تعتمد على  )32:النور(
أو عقليـاً، وقـد حثـت     ،أو جسمياً ،الصفات التي يتوارثها األبناء خلقياً

، بتفضيل المرأة البعيدة أو التـي ال  األحاديث النبوية على تحسين النسل
صلة قربى تربطها بالرجل حفظاً على انتقـاء الوراثيـة التـي يحملهـا     

  . الزوجان إلى األبناء
إن تربية األبناء تبدأ قبل الوالدة وبالتالي يجب اختيار زوجـة صـالحة   
وامرأة خالية من األمراض والعيوب كما يجب أن يتميز الرجل باالستقامة 

تخيروا لنطفكم فإن :" تربية كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلموحسن ال
يجب االهتمام باألم الحامل وإبعادها عمـا يسـبب لهـا    ". العرق دساس

الضعف والقلق النفسي وإحسان معاشرتها ومعاملتها ألن الحالة الصحية 
  . والنفسية للحامل تؤثر تأثيراً كبيراً على الجنين حتى قبل والدته

علماء التربية أن الطفل يولد على الفطرة النقيـة والطـاهرة    يرى بعض
والبراءة، فإذا تهيأت له التربية المنزلية الواعية والبيئة التعليمية المؤمنة، 

  نشأ الولد على أخالق فاضلة وتربى تربية صالحة، والصبي أمانة عند

 خطة البحث  :السابعالفصل 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 

250

  هوالديه وقلبه الطاهر جوهر نفيس فإن تعلم الخير وعلمه ونشأ علي
سعد في الدنيا واآلخرة، فإن نشأ الطفل في بيت مهمل وخالط جماعـة   

  .فاسدة فإنه سيرضع لبان الفساد ويتربى على أسوء األخالق
إن التزام المسلمين األوائل لتطبيق مبادئ اإلسالم في جميـع مجـاالت   
الحياة بصورة عامة في مجال المرأة بصفة خاصة، قـد انعكـس علـى    

حيث المرأة المسلمة األولى لوظيفتها وأدائها علـى  مجتمع صدر اإلسالم 
أكمل وجه األمر الذي أثمر على إنجابها لألبطال قادة المعارك والعلمـاء  

  . أصحاب العقول وقادة الفكر الذين تنمى فيهم روح الوالء لدينه
نموذج متضمن للطريقة والممارسة العملية التـي  أالباحثة تسعى لوضع 
بية أبنائها تربية إسالمية صـحيحة مـن الناحيـة    تسلكها المسلمة في تر

الخلقية والفكرية والجسمية في ضوء الكتاب الكريم والسنة المطهرة مـع  
توضيح نظرة اإلسالم إلى األم وواجباتها األسرية التي تـؤثر بطريقـة   
مباشرة وغير مباشرة على أبنائها في مرحلة الطفولة إلى جانب وضعية 

لهامة التي تعيق مسيرة التربية اإلسالمية فـي  األم على بعض العقبات ا
  . العصر الحديث والتغلب عليه

  :مشكلة البحث
يكثر الحديث ويتنوع عن الدور الذي ينبغي أن تقـوم بـه األم لتنشـئة    
أطفالها، فإن المرأة هي أحد شقي المجتمع المتكون من الرجل والمـرأة  

ت، وزوجة، وهـذه  وهي تقوم بمسئوليات كبيرة وظيفتها أم، وبنت، وأخ
المسؤوليات ذات أثر على رقي األمم وتحضرها أو فسادها وانحسـارها  
ولذا فال بد من إدراك المرأة المسلمة لوظيفتها الحقيقيـة التـي أوجـدها    

ال وهي إعداد أجيال مؤمنة لنشر دينها وتحقيق أهدافه، أالخالق من أجلها، 
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، ووضع تصـورات  ومن هنا نرى ضرورة إبراز مكانة األم في اإلسالم
للتطبيقات التربوية التي تعين األم المسلمة على تربية أبنائها في جميـع  

  . جوانب التربية المختلفة من النواحي الجسمية والعقلية
  :أهمية البحث

يالحظ في وقتنا الحاضر أن كثيراً من األمهات المسـلمات لـم يعـرفن    
ي تنشئة وإعداد أبنائهن وفقاً مسئوليتهن الحقيقية التي خلقن لها والمتمثلة ف

  : لما جاء به اإلسالم من مبادئ سامية، يمكن تلخيصها فيما يلي
تعريف األمهات المسلمات بالجوانب التربوية المختلفة لمسـئولياتهن   -1

تجاه تربية أبنائهن على الفضيلة والخلق الكريم وتهيئتهن لـوظيفتهن  
د أبنائهن في مرحلـة  التي خلقن من أجلها والمتمثلة في تنشئة وإعدا

  . الطفولة وفترة ما قبل الميالد وبعده
تقدم هذه الدراسة صورة متكاملة عن أسس تربية األبناء في اإلسالم  -2

من جانب األم الشيء الذي يتيح للمعلمين والمعلمات الذين يتعاملون 
مع األطفال منذ بداية السلم التعليمي حتى نهايته في تنشئة األبناء وفق 

 . والسنة وغيرهما من األسس اإلسالميةالقرآن 
إن افتقار المكتبة السودانية لمثل هذه الدراسة يجعـل فيهـا إضـافة     -3

مطلوبة في هذا المجال ويفتح أمام الباحثين جوانب أخرى في مجال 
 .تربية األبناء

  : أهداف البحث
  . التعرف على دور األم ومكانتها في التربية من منظور إسالمي -1
لجوانب التربوية المختلفة لتربية األبناء فـي ضـوء   التعرف على ا -2

  .المنهج اإلسالمي
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اإلسهام في وضع إطار نظري في تربية األبناء من الناحية اإلسالمية  -3
 . تساعد األمهات في عملية التربية

وضع أنموذج للممارسة العلمية لدور األم في تربية أبنائها في مرحلة  -4
جسمية صحيحة في ضـوء الكتـاب   الطفولة تربية خلقية وفكرية و

 . والسنة واإلجماع والقياس والمصالح المرسلة وغير ذلك

  : أسئلة البحث
ما دور األم التربوي في ضوء المنهج اإلسالمي تتفرع من هذا السـؤال   -1

  :األسئلة التالية
  ما دور األم في تربية أبنائها تربية إيمانية؟   - أ
  ربية عقلية؟ ما دور األم في تربية أبنائها ت -ب   
  ما دور األم في تربية أبنائها تربية جسمية؟ -ج   
  ما دور األم في تربية أبنائها تربية نفسية واجتماعية وثقافية؟  -د   
  ما المؤثرات السلبية على تربية األبناء؟   -2   
  ما المؤثرات اإليجابية على تربية األبناء؟  -3   
  نشئة األطفال من منطلق منهج إسالمي؟ما أنجع الوسائل التربوية وت -4   

  : منهج البحث
هو طريقة الستخراج العلم باالجتهاد من كلمات : المنهج االستنباطي -1

  . العلم الخصبة خاصة آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية
هو وصف ما هو كائن وتفسيره وهو يهتم بتحديـد  : المنهج الوصفي -2

لوقـائع كمـا تهـتم بتحديـد     الظروف والعالقات التي توجد بـين ا 
الممارسات الشائعة والسائدة والتعرف على المعتقدات واالتجاهـات  

 . وطرقها في النمو والتطور
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  :أدوات البحث
تتمثل أداة الدراسة في اعتماد الباحثة على المصادر والمراجع اإلسالمية التي 

وم الباحثـة  تناولت موضوع تربية األبناء ودور األم في هذه التربية حيث تق
بانتقاء وتحليل وتفسير الموضوعات ذات الصلة بموضوع الدراسة ومن ثـم  

  .الخروج بالنتائج والتوصيات والمقترحات
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  مسرد المصطلحات األجنبية
  

 Research Hypothesis                                      فروض البحث  

  Directional Hypothesis               الفروض الموجهة التقليدية

  Non Directional Hypothesis         الفروض غير الموجهة

  Null Hypothesis                              الفروض الصفرية 

              Assumptions                                  المسلمات 

                               Objectives  of the Research                    أهداف البحث
  Importance of the Research                     أهمية البحث

   limitations of the Research                              حدود البحث
                        Research Deficiency                        قصور البحث

          sample Research                                           حثعينة الب
 population Of Research                               مجتمع البحث

  Random Sample                                   العينة االحتمالية 

  Non Random Sample                      العينة غير االحتمالية

  Systematic Sample                                 العينة المنتظمة

  Stratified Sample                                      العينة الطبقية 

  Cluster Sample                                 العينة العنقودية 

  Accidental Sample                                     عينة الصدفة
  Purposive Sample                         )الفرضية (العينة العمدية 
  Quota Sample                              )التدرجية( العينة الحصية 

 Operational Definition                       تعريف المصطلحات

 Title of the Research                                عنوان البحث
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  Theoretical Framework                            اإلطار النظري

  The conceptual Framework                 اإلطار المفهومي

 Literature Previous                                 الدراسات السابقة

                 Related Researches                   البحوث ذات العالقة

   Literature Review                                 مراجعة األدب 
  Related Literature                           األدب ذو العالقة

 Observation                                                   المالحظة

 Direct                                                           مباشر

 Indirect                                                    غير مباشر
 Structured                                                    محددة

 Unstructured                                             غير محددة

 Participation                                                بالمشاركة

 Non Participation                                  بدون مشاركة

  Purposive                                                  مقصودة
              Accidental                                         عرضي/غير مقصودة

 Inventory                                         لمفرداتقائمة ا

 Questionnaire                                               بياناست

   Concept Of Inquiry                                 االستقصاءمفهوم 
 Opinion Survey                                      يأالراستطالع 

 Interview                                                     المقابلة

 Tests                 االختبارات

  Attainment tests                  االختبارات التحصيلية
 Diagnostic Testsاالختبارات التشخيصية                                
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 Reading Readiness Tests            اختبارات االستعداد للقراءة 
 Reading Tests                     اختبارات القراءة 

 Arithmetic Tests                 اختبارات الحساب

 Science Tests                 اختبارات العلوم
 Adult Basic Learning Examinationsاختبارات التعليم األساسي للبالغين 

 Diagnostic Test               ار الشخصيةباخت

 Objectivity                            الموضوعية

 Validity                    الصدق

   Content Validity                   صدق المحتوى
 Predictive Validity                        صدق التنبؤ

  Face Validity                الصدق الظاهري

  Trustees Validity                   صدق المحكمين

 Reliability                   الثبات

 Test- Retest Method            طريقة إعادة االختبار
       

 Split –Half Method                   طريقة التجزئة النصفية

 Historical Method                التاريخيالمنهج 

 Descriptive Research                   الوصفيالبحث 

 Survey Research                  ث المسحيةوالبح

  Experimental Research                البحث التجريبي

 Treatment                            المعالجة

 Independent Variable                 المتغير المستقل

  Dependent Variable             المتغير التابع

 Group Experimental                       المجموعة التجريبية
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  Controlled Group                                 المجموعة الضابطة
 Experimentationالتجربة                                               

 Pre - Test                االختبار القبلي

 Post-Test                  االختبار البعدي

 Random Selection                       ار العشوائيياالخت

   Variables Control                 ضبط المتغيرات
 Physical Control                   الضبط المادي

 Selective Control                  يئالضبط االنتقا

 Statistical Control                  الضبط اإلحصائي
 Internal Validity                  الصدق الداخلي

  External Validity                 خارجيالصدق ال

 Maturation                   )النمو(النضج 

 Instrumentation                           أداة القياس

 Statistical Regression                          االنحدار اإلحصائي

 Experimental Mortality                  الفناء التجريبي

 Artificiality of Experimental     ف التجريبيةاصطناعية المواق

 Halo Effect                  أثر الهالة

 Action Research               البحث اإلجرائي 

   Abstract Research             ملخص البحث
   Sources                  المصادر
 References                    المراجع 

 Futurology                 علم المستقبل

  Proposal Research                     ة البحثخط
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 Seminar                  حلقة البحث والدراسة

 Question Mark         )؟(عالمة االستفهام 

                 Exclamation Mark  ( ! ) )التأثر(التعجب  عالمة 

      Colon                :النقطتان الرأسيتان 
 Quotation Mark         "  "عالمة التنصيص 

 Parentheses               (  )القوسان 

          Dash             )-( الشرطة 
  Two -Hyphens            )- - (الشرطتان 

 Ellip        sis             عالمة الحذف
Mark 

 Education Values             القيم التربوية

 Childhood                    الطفولة 

 Values system                  المنظومة القيمية

 Early Childhood              الطفولة المبكرة 
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  خامتة
... دعي أن ما قمت به هو عني الكمـالأإنني ال 

أن تكون  -سبحانه وتعاىل –ولكنني أرجو اهللا 
هذه الصفحات التـي أضـعها بـني يـدي أبنـائي 
الطالب والطالبات يف هذا الصرح الشـامخ يف 

حفظهـا  -اإلسـالميةاجلامعة  -فلسطيننا احلبيبة
ــه ــه ورعايت ــب -اهللا حبفظ ــل حمــب لكت ، ولك

العلميـة صـاحلة لتبـادل اآلراء  املنهجية البحثية
ومتابعة البحث، والتجربة، والسعي وراء احللول 
ــذليل صــعوبة توضــيح وتنظــيم  ــدة لت املفي
خطوات البحث العلمي لدى أبنائنا طـالب كليـة 
الرتبية عماد مستقبل نهضـتنا التعليميـة يف 
فلسطيننا ويف كل مكان من وطننا العربي 
الــذي يلــتحم بــه وجودنــا، وتشــع منــه أصــالة 

  ... حضارتنا اإلسالمية العربية اخلالدة
ّس. د   داود درويش حل
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  املراجع 
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  .القرآن الكريم •
 ً   الكتب: أوال

وكالـة المطبوعـات    -الكويـت  -مناهج البحث العلمـي –بدوي، عبد الرحمن  -
 . م1977

 .م2000 4غزة الجامعة اإلسالمية ط -البحث التربوي -األغا إحسان -

 2مقدمة فـي تصـميم البحـوث التربويـة ط     -األغا، إحسان واألستاذ محمود -
 . م2000

القـاهرة   -مناهج البحث في التربية وعلم النفس -جابر عبد الحميد وكاظم أحمد -
 .م1978 2دار النهضة العربية ط

مكتبة الفـالح   –ألعاب األطفال ما قبل المدرسة  -س، شفيقحنورة، أحمد وعبا -
 . م1996بيروت 

 . ھ 1404دار األوزاعي  –منهج البحث في العلوم السلوكية  –الدسوقي، محمد  -

ترجمـة نوفـل،    -مناهج البحث في التربية وعلم النفس–ديو بولد ب فان دالين  -
 . م1969ألنجلو المصرية القاهرة ا -)مراجعة سيد أحمد عثمان(محمد وآخرون 

ترجمـة فريحـة    -مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي -روزنتال فرانتز -
 .ھ1403أنيس وعرفات وليد بيروت دار الثقافة 

مناهج البحث في علم النفس والتربية دار المجمـع   -زيدان، محمد وشعث صالح -
 .العلمي

بغـداد   1ج -لبحث فـي التربيـة  مناهج ا -الزوبعي، عبد الجليل والغنام،محمد -
 . م1981مطبعة جامعة بغداد 

القاهرة  –تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية -سالم، نادية حسن وأخريات -
 .م1982العرب للنشر والتوزيع 

  معايير تحليل الكتب المدرسية-سعيد، محمود شكر وعمار، محمود إسماعيل -
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 . م1996ر المعراج دا-في إطار منهج البحث التربوي الرياض 

 -المرشد  فـي كتابـة البحـوث التربويـة     -صالح، عبد الرحمن وفورة حلمي -
 .م1988مكتبة المنارة : الرياض

الخرطـوم   -في القرآن الكريم مفتاح البحث العلمي -العاقب أحمد عبد الرحمن -
 .1992المركز العالمي ألبحاث اإليمان 

 . م1982مكتبة وهبة  -القاهرة -عيأصول البحث االجتما -عبد الباسط، حسن -

المعلومات التربوية وطبيعتها ومصادرها وخـدماتها   -عبد الشافي، حسن محمد -
 . م1993 2الدار المصرية اللبنانية للنشر ط-القاهرة -ومجاالت اإلفادة منها

 -الريـاض  -المدخل إلى البحث في العلـوم السـلوكية   –صالح حمد –العساف  -
  .م2000 2مكتبة العبيكان ص

مكتبـة   -الريـاض  -دليل الباحث في العلوم السـلوكية  –صالح حمد –العساف  -
  .م2000 2العبيكان ص

 -عمان -البحث العلمي -ذوقان وعدس، عبد الرحمن وعبد الحق، كايد، عبيدات -
 .م1998 6دار الفكر العربي ط

 دار -مناهج البحث العلمـي وأسـاليبه عمـان    –عريفج، سامي ومصلح، خالد  -
 .م1999 2المجدالوي ط

الهيئة المصـرية   -القاهرة -عمر، محمد زيدان، البحث العلمي مناهجه وتقنياته -
 . م1974للكتاب 

القاهرة مكتبـة غريـب    –مناهج البحث في العلوم االجتماعية  –الفوال، صالح  -
 . م1982

محاضرات في البحث التربوي مكتـب التربيـة العربـي     -عبد الغني، القدري -
 . ھ1402تربية والعلوم والثقافة لل

 .م2004عمان دار الفكر العربي  -مهارات التدريس الفعال -قطامي، نايفة -
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مناهج البحث في العلوم االجتماعية والتربوية  -ومانيون لورانس، كوهين لويس -
 .1990وليد عبيد كوثر القاهرة الدار العربية للنشر ) ترجمة(

اإلدارة العامـة للقيـاس    –ركز التطوير التربوي م -وزارة المعارف السعودية -
 .دليل المعلم لقياس مهارات اللغة العربية في الصفوف المبكرة -والتقويم

بيـروت   -منجد في اللغة العربية واآلداب والعلوم –لويس معلوف  –اليوسعي  -
  .م1985المطبعة الكاثوليكية 

 ً  البحوث والدراسات: ثانيا

قيمي مقترح من ألعاب األطفال في تعلـيم   أثر برنامج-أبو حرب، يحيى حسين -
بحث غير منشور رسالة  -القيم التربوية لألطفال العمانيين بمرحلة ما قبل المدرسة

  .م2001دكتوراه جامعة الخرطوم 
الممارسات اإلشرافية في الصـفوف الثالثـة    –بالغنيم، نعيمة بنت عبد الرحمن  -

عالقتها بتحسين العملية التعليميـة وتحقيـق النمـو    من المرحلة االبتدائية و يةاألول
رسالة  -المهني من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات في منطقة الرياض

 .م1990ماجستير بحث غير منشور جامعة الملك سعود 
عالقة النضج المنطقي بالتحصيل الدراسي لـدى   -الحرقان، جواهر بنت إبراهيم -

لثالث االبتدائي في مدارس التعليم العام بمدينـة الريـاض   تلميذات الصف الثاني وا
 .م1990رسالة ماجستير بحث غير منشور جامعة الملك سعود 

دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية لـدى تالميـذ الصـف     –حلس، داود درويش  -
بحث غير منشور رسالة دكتـوراه   -فلسطين0في محافظات غزة السادس األساسي
 . م2004جامعة الخرطوم 

  اختبار االستعداد لتالميذ الصف األول األساسي كأحد أساليب–حلس، داود  -
  مؤتمر الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع -الكشف عن الطفل المبدع 
  .م2005الجامعة اإلسالمية غزة  –وطموحات المستقبل  
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سالة دراسة تقويمية لواقع مرحلة التعليم األساسي بالسودان ر–خليل، فوزية طه  -
 . م2000دكتوراه بحث غير منشور جامعة الخرطوم 

دور البحث التربوي في تخطيط وتطوير التعلـيم العـالي فـي     –السر سليمان  -
 . 1993بحث غير منشور رسالة ماجستير جامعة الخرطوم  -السودان

في التحصـيل   -أثر استخدام الطريقة االستقرائية، القياسية، المعدلة -سعيد خالد -
بحث غير منشور رسـالة دكتـوراه    -سي لقواعد اللغة العربية للصف الثامنالدرا

 . م1996جامعة الخرطوم 

بحـث   -التربية  اتجاهات البحوث العلمية التربوية في كلية–الشيخ حمد، أحمد  -
 . 1999جامعة الخرطوم- رسالة ماجستير-غير منشور

وية كمـا يراهـا طـالب    مشكالت البحوث العلمية الترب -أحمد إدريس، عبد اهللا -
بحث غير منشـور رسـالة ماجسـتير     -الماجستير بكلية التربية جامعة الخرطوم

 .م2000جامعة الخرطوم 

في مجاالت البحث التربوي في الـوطن العربـي    -عبد العزيز حامد، القوصي -
 -وحدة البحوث التربوية االجتماع األول –المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 .1979خرطوم ال

 –دراسة تقويمية لمنهج التعليم قبل المدرسي بوالية الخرطوم  –منصور، غيداء  -
 . م2003بحث غير منشور رسالة دكتوراه جامعة الخرطوم

 ُ   : االت والدوريات: ثالثا
المجلس المركزي التحـاد   –البحث التربوي الواقع والمشكالت -أبو شنب، محمد الحسن  -

  .م1993نوڤمبر ) 36(جريدة المعلمين العدد: الخرطوم-المعلمين العرب
  التربية –دراسة تحليلية في بحوث المناهج  –أبو يزيد إبراهيم، محمود  -
  .م1986المعاصرة العدد الرابع يناير  
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 -البحث التربوي في الوطن العربي الواقـع والمشـكالت   -كريم الدين، عبد اهللا -
  .م1987المجلد السابع العدد األول يناير –المجلة العربية للبحوث التربوية 

مرحلـة   -دليل الرسائل الجامعيـة  -كلية الدراسات العليا –الجامعة اإلسالمية  -
 .ھ1425،  2، جھ1421،  1الماجستير ج

) 23(مجلة التوثيق التربوي العدد مرحلة التعليم قبل المدرسة –الجذولي، شهوة  -
  .م1991 السنة الرابعة والعشرين، الخرطوم

العدد  -صحيفة السودان الحديث -الدراسات المستقبلية -الحاج موسى، إسماعيل -
  . م1996الخرطوم دار السودان الحديث للطباعة ) 167(
التربيـة   -كتاب التربيـة الحديثـة   -أزمة ابحث التربوي –عثمان، سيد أحمد  -

  . م1986دوري العدد الرابع القاهرة  غير كتاب -المعاصرة
 -البحث التربوي في الوطن العربي الواقـع والمشـكالت   -دين، عبد اهللاكريم ال -

  .م1987المجلد السابع العدد األول يناير –المجلة العربية للبحوث التربوية 
مجلـة التربيـة    -خمسون عاماً من ممارسة البحث التربوي -هوسين تورستين -

اليونسـكو   -والعلـوم  منظمة األمم المتحدة للتربيـة والثقافـة  ) مستقبليات(الفعلية
  . م1989العدد الثالث ) 19(مجلة

 ً  املراجع األجنبية: رابعا
- kerlinger, F. Foundations of Behavioral Research. 

New York: Holt Rinehart and Winston Inc, 1973. 

- Karthwohl, D. How to prepare a Researchproposal. New York 

Syracuse University Book 1977 p126- 127. 

- Seashor, R. A New light on children’s vocalularies- school and 

society LXVI 1974. 

- Tuck man, B. conducting Education Research 
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New York   Harcourt Brace Jovan Ovich Inc 1978. 

- Ary, D. et al. Introduction to Research in Educatin 

New York holt Rinehart and Winston 1979. 

- Bory, and Gall, M. Educational Research: An 

introduction New York, Long man co. 1979.  
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