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  الدرس األول: مدخل عام حول منهجیة البحث العلمي

  

  مقدمة:

تحتـل العلوم االجتمـاعیـة مكـانة هامة بین العلوم، ذلك ألنها تختص بدراســــــــــــــة اإلنســــــــــــــان في جمیع جوانبه 
وخصـــــــــوصـــــــــیاته، فهي تهتم بترقیته الذاتیة في إطاره االجتماعي التفاعلي للمســـــــــاهمة في تطویع عناصـــــــــر 

مكـــانـــاتـــه من جهـــة، ورغبـــاتـــه المحیط المـــادي الـــذي  یـــه، بغیـــة تحقیق التوازن مـــا بین حـــاجـــاتـــه وإ یعیش ف
حقیقة ال یمكن الحدیث عن التطور والرقي في الحیاة االجتماعیة إلى  ،وخصــــــائص المحیط من جهة أخرى

بفضــــــــــــــل تقــدم البحوث العلمیــة، فهي نبراس الرقي من خالل مــا توفره لنــا من معلومــات وحقــائق عن الحیــاة 
نیة بصـــــفة عامة، فنتائج البحوث العلمیة تســـــاعد اإلنســـــان على التحكم في شـــــروط الحیاة، والتي إن اإلنســـــا

  استخدمت بعقالنیة استطاع اإلنسان أن یحقق مآربه وحاجاته المختلفة والمتنامیة.

بالفعل لقد تطورت العلوم االجتماعیة بشـــــــــــــكل كبیر، خاصـــــــــــــة باعتمادها على المنهج العلمي في دراســـــــــــــة 
الظواهر والمشـكالت اإلنسانیة، وهذا ما أدى إلى الحصول على حقائق علمیة ثابتة وقابلة لإلثبات، مختلف 

یمكن التحقق منها بطرائق علمیة وموضـــــوعیة. ولعل اســـــتخدام القیاس واالختبارات واإلحصـــــاء في البحوث 
ســـــــیرات ن التفاالجتماعیة ســـــــاهم بقســـــــط وفیر في ســـــــیر البحوث االجتماعیة نحو الموضـــــــوعیة، وتخلیها ع

  الحالي.الذاتیة التي تفتقد إلى اإلقناع الذي أصبح مطلب األفراد و الجماعات في العصر 
یهتم علماء النفس والتربیة بالدراســــة العلمیة والموضــــوعیة للســــلوك اإلنســــاني، من أجل وصــــفه وفهمه فهما 
دقیقـا والعمـل على تطویره وتنمیتـه بمـا یخـدم الفرد والمجتمع على حـد ســــــــــــــواء، وال یتـأتى ذلـك إال بـاالعتماد 

لموجودة یه والتنبؤ بالعالقات اعلى أســـــالیب موضـــــوعیة دقیقة، تمكننا من فهم الســـــلوك االنســـــاني والتحكم ف
 بین عناصره ومحاولة ضبطها.  
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  مفاهیم ومعلومات أساسیة
  
  

  ؟ما هو العلم
« Ensemble organisé de connaissances vérifiées et vérifiables » 
 (Lamoureux, 1995, p 6).  

ي لإلثبات في مجال معین، ففي المیدان التربو یقصــــــــــــــد بالعلم مجوعة من المعارف المنظمة المثبتة والقابلة 
نظریــات تم اثبــاتهــا من خالل بحوث علمیــة ویمكن  إطــارمثال نجــد بعض الحقــائق العلمیــة المشــــــــــــــكلــة في 

  .اثباتها باتباع نفس الخطوات المنهجیة
  :البحث العلمي

مجاالت المعرفة، مصــــــــطلح بحث یعني أي نوع من الدراســــــــة والتقصــــــــي المنظم والدقیق في أي مجال من 
  )22، ص 2001والتي نكشف بها او نرسي بها بعض الحقائق والمبادئ. (صالح مراد وفوزیة هادي، 

الهادف التقصــــــي والتمحیص المنظم  و ومنه یمكننا القول بأن البحث العلمي في المجال التربوي یشــــــیر إلى 
ناجعة ومنها اقتراح الحلول ال في ســـــــــــبیل فهم وتفســـــــــــیر المشـــــــــــكالت ذات الصـــــــــــلة بالفعل التربوي والتعلمي

  لمواجهتها.
  خصائص البحث العلمي:

  لمي نجد: البحث الع من خصائص
  عملیة هادفة جادة تقتضي الموضوعیة والصرامة والنزاهة واألمانة العلمیة.البحث العلمي  یعتبر -

  .االلتزام بالمنهج العلمي وتقنیاته -
یجاد الحلول المناسبةهدف البحث العلمي هو تحلیل وتفسیر الظواهر  -   والمشكالت وإ
  البحث العلمي تراكمي ویستهدف دوما تقدیم اإلضافة العلمیة المعرفیة. -

  أنواع البحث العلمي
  .نتاج معرفة جدیدةإتستهدف أفكار بحثیة  بحوث أساسیة:
  تسعى الى تطبیق ما توصلت الیه النظریات القائمة. بحوث تطبیقیة:
  :المنهج العلمي

ان كلمة منهج یمكن ارجاعها الى طریقة تصــــــــــــــور وتنظیم البحث، ینص اذن المنهج على كیفیة تصــــــــــــــور 
ومنه یمكن االســــــــتنتاج بأن المنهج ، )99، ص 2004وتخطیط العمل حول دراســــــــة ما. (موریس انجرس، 
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ین في عالعلمي یمثل مجموعة من الخطوات العقالنیة والمنظمة والمترابطة التي تهدف الى دراســـة مشــــكل م
  میدان محدد بغیة الوصول الى الكشف عن الحقیقة المتعلقة بمشكلة أو ظاهرة ما.

أي علم الطرائق أي المناهج، بعبارة أخرى تشیر  Logieو  Méthodمن  أما المنهجیة فهي كلمة مركبة 
دین اكلمة المنهجیة الى مجموع الطرائق والمناهج المستخدمة في البحث العلمي بصفة عامة تبعا لمی

 وتخصصات العلوم، فلكل علم طرائقه وتقنیاته البحثیة.
  تصنیف مناهج البحث

نعتمد غالبا في تصنیفنا لمناهج البحث في العلوم النفسیة والتربیو على معیار الهدف من الدراسة، ومنه 
  یمكن تصنف مناهج البحث كاآلتي: ) (Lamoureux, 1995 حسب 
وهي تمثل مجموعة من المناهج التي تختص باستكشاف ظاهرة او مشكلة  المناهج االستكشافیة: -1

 جدیدة غیر معورفة، وذلك من خالل مالحظة الظاهرة وتدخل محدود من طرف الباحث.
تمثل مجموعة المناهج التي یهدف من خاللها الباحث الى بناء تصور مفصل : المناهج الوصفیة -2

بین العناصر المكونة لها، ویكون تدخل الباحث فیها  ودقیق حول تفاصیل ظاهرة ما ومحاولة الربط
 بشكر كبیر.

  ن.وتختص ببناء ودراسة العالقة السببیة بین متغیرین او ظاهرتی :(التجریبیة) التفسیریةالمناهج  -3
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  . تصنیف مناهج البحث1الشكل 

Lamoureux, 1995, p 88)  
 المراجع:
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القاهرة ،  .أســاســیاته وتطبیقاته وتوجهاته المعاصــرة: ). القیاس والتقویم التربوى والنفســى2000صــالح الدین. ( عالم ،
  دار الفكر العربى.

  ). طرائق البحث العلمي: تصمیماتها واجراءاتها. دار الكتاب الحدیث، الكویت.2002صالح مراد وفوزیة هادي. (
علمي في العلوم اإلنسـانیة. ترجمة: بوزید صحراوي وكمال بوشرف وسعید ). منهجیة البحث ال2004موریس انجرس. (

  سبعون. دار القصبة للنشر، الجزائر.
André, Lamoureux .(1995). Recherche et Méthodologie en Sciences humaines. Québec, 
Éd. Études Vivantes. 
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  الدرس الثاني: مفاهیم أساسیة (تابع للمدخل العام)
  

  المفاهیم والمصطلحات
یجب ان تعرف المصــــــطلحات والمفاهیم الخاصــــــة بتحدید المشــــــكلة بأكبر قدر ممكن من الدقة والوضــــــوح، 

  )23، ص 2002حتى یتسنى لنا قیاسها اذا تطلبت الدراسة ذلك (صالح مراد وفوزیة هادي، 
  والمفاهیم تحدد بثالث طرائق :

 استخدام التعریف اللغوي الموجود في القوامیس ودوره محدود في البحث العلمي -
 التعریف من خالل التراث النظري، یعتبر ضروریا لتوضیح المسار العلمي النظري في تناول المفهوم. -
ة كیفیة التعامل مع المفهوم / المتغیر من الناحیة العلمیة المیدانی حالتعریف االجرائي یعد ضــــــروریا لتوضــــــی -

ســي رســیلة هامة وضــروریة في البحث النف ووهخاصــة ما یتصــل بعملیه قیاســه في اطار اختبار الفرضــیة، 
 والتربوي
  المعاینة

بیرة موعة الكالعینة هي المجموعة التي تؤخذ المعلومات منها إلجراء دراســـــــة ما، أما المجتمع فهو تلك المج
  )109، ص 2002(صالح مراد وفوزیة هادي، التي ینوي الباحث ان یعمم النتائج علیها. 

  المعاینة یقصد بها الطریقة التي یتم من خاللها اختیار العینة من المجتمع األصلي
من شـــــــــــــروطها مجتمع بحث محدد، تكافؤ الفرص لكل وحدات  المعاینة االحتمالیة (عشـــــــــوائیة): -

 ،وعناصـــــر مجتمع البحث، اضـــــافة الى اســـــتقاللیة اختیار أي عنصـــــر او وحدة من مجتمع البحث
 .بحیث یمكن من خاللها تعمیم النتائج على مجتمع البحث

لیس لها شـــروط، ویمكن من خاللها تعمیم النتائج على  :)المعاینة غیر االحتمالیة (غیر عشــوائیة -
؛ أي لجكرة الث، أو بطریقة عمدیة غرضــــیة قصــــدیة، كأن یتم اختیار العینة بطریقة مجتمع البحث

انه یتم التواصــل مع فرد العینة المقصـــودة ویطلب منه جلب اخرین وهكذا الى غایة ان تكبر العینة 
 .ككرة الثلج

  :یةالعینات العشوائ نواعأ
یكون فیها االختیار عشــــــوائیا وهي تمثل المجتمع التي ســــــحبت منه،  العینة العشــــوائیة البســــیطة: .1

وذلك من خالل اســـتخدام الســـحب العشـــوائي بعد ترمیز وحدات مجتمع البحث، او اســـتخدام جداول 
 االرقام العشوائیة.

وهي الطریقة التي یتم من خاللها اختیار عدد من المجموعات الفرعیة  العینة العشـــــوائیة الطبقیة: .2
في العینة بالنســــــبة نفســــــها التي تتواجد بها في مجتمع البحث، وبطریقة عشــــــوائیة في كل مجموعة 

 ).109، ص 2002(صالح مراد وفوزیة هادي، فرعیة 



2 
 

ة فرعیة، وكل مجموع وتعني تقســــــــــیم مجتمع البحث الى مجموعات العینة العشـــــــوائیة العنقودیة: .3
فرعیة تقســــــم بدورها الى مجموعات، بحیث تكون االختیار عشـــــــوائیا كما وضـــــــحنا ســـــــابقا في ادنى 

 مجموعة فرعیة.
  :القیاس التربوي والنفسي

تدل كلمة القیاس في معناها الواســــع على تلك الجوانب الكمیة التي تصــــف خاصــــیة أو ســــمة أو حدث، أما 
القیاس التربوي والنفســـــي فیقصـــــد به " تعیین فئة من األرقام أو الرموز تناظر خصـــــائص أو ســـــمات األفراد 

ْعن ُ ص أو ســمات ى بتكمیم خصــائطبقا لقواعد محددة تحدیدیا جیدا، وهذا یعني أن القیاس التربوي والنفســي ی
نما نقیس خصـــائصـــهم أو ســـماتهم "  :  2000(عالم، األفراد، حیث ال نســـتطیع قیاس االفراد في ذاتهم ، وإ

15 .(  
یقوم القیاس في علم النفس على مبدأ ثورندایك " وجود الشــــیىء بمقدار یعني إمكانیة قیاســــه " وبهذا 

عن طریق مقارنته بوحدة معیاریة متفق علیها. أما في یعرف القیاس بأنه إعطاء تقدیر كمي لشـــــــيء معین، 
مجال التربیة وعلم النفس فیقصــد به: مجموعة منظمة من المثیرات واألســئلة أعدت لتقیس خاصــیة أو ســمة 
ما بطریقة كمیة أو كیفیة، وفق قواعد ومعاییر محددة. ذلك أن القیمة أو العدد المتحصــــــــــــل علیه من خالل 

  رتبط بوحدة قیاس ومعیار تتم المقارنات على أساسه. عملیة القیاس یجب أن ی
هو كل خاصــــــــــــــیة تأخذ اكثر من حالتین، وفي حالة الثبات على حالة واحدة یســــــــــــــمى ثابتا ولیس  المتغیر:
  متغیرا.

والمتغیرات تنقســــــم الى نوعین: متغیرات كمیة (یعبر عنها بدرجات عددیة ورقمیة مع توفر خاصــــــیة 
المقــدار من حیــث درجــة أكبر من أخرى وهكــذا)، ومتغیرات كیفیــة تصــــــــــــــنیفیــة یعبر عنهــا برموز لغویــة أي 

، ص 2001(صــــــالح مراد وفوزیة هادي، تصــــــنیفات، وكال منها یتطلب نوعا مختلفا من القیاس والتحلیل. 
167(  

  مفهوم السمة:
ـــــــمة بأنها هي مجموعة من الســـــــــلوكیات المترابطة فیما بینها والتي تمیل للحدوث بصـــــــــفة  یمكن تعریف الســ
متواقتة؛ حیث تمثل اســـــتعدادا ألداء ســـــلوك معین وتتســـــم بدرجة من الثبات واالســـــتقرار لذلك فإننا نســـــتطیع 

نما یسـتدل ع  لیها من خالل تصــرفاتقیاسـها. كما یجدر بنا أن نشـیر إلى أن الســمات عادة غیر مالحظة وإ
الفرد بصــــفة عامة؛ أي أننا نقیس الســــمات التي تمثل مفهوما افتراضــــیا انطالقا من التصــــرفات والســــلوكات 

  البسیطة غیر المعقدة التي یظهرها الفرد أثناء تفاعله في مختلف مجاالت الحیاة االجتماعیة.
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  مفهوم اإلختبار النفسي والتربوي:
أن االختبار النفســي والتربوي هو أداة قیاس مقننة أو أســلوب منظم یصــمم للحصــول على  )Chase(أشــار 

(عالم،  قیاس موضــــــــــــــوعي لعینة من الســــــــــــــلوك بهدف موازنة أداء الفرد بمعیار أو بمســــــــــــــتوى أداء محدد.
  ).28، ص 2000

تعني  دة والتيفـاالختبار هو أداة القیاس، ویعني طریقة منظمة لقیاس عینة من الســــــــــــــلوك وفق معاییر محد
م. لوصــــــــــــول إلى التكمیالمرتكز أو المحك الذي نرجع إلیه لتفســــــــــــیر عالمات أو درجات االختبار، بغرض ا

یجب وهو عادة مجموعة من األســــــــــــــئلة أو المواقف التي یراد من الفرد أو الجماعة االســــــــــــــتجابة لها. لذلك 
. كما أن حیحه وحتى تفســـــیر نتائجهاســــتخدام قواعد محددة في بناء االختبار وتوحید ضـــــوابط تطبیقه وتصـــــ

المجال الســــــــــــــلوكي ( عینة الســــــــــــــلوك ) المراد قیاســــــــــــــه یجب أن یكون ممثال في بنود االختبار حتى یكون 
  االختبار أو المقیاس دقیقا.

صـــــــــالح مراد وفوزیة هادي و )،2000صــــــــالح الدین عالم ((باالســــــــتناد الى ما قدمه مســــــتویات القیاس 
)2002.(  

القیاس في معناه الدقیق ما هو إال تعین أو تحدید أعداد للظواهر المقاســــــــة أو التي نالحظها وذلك 
بالطریقة التي تیســـــر لنا تحلیل تلك األعداد وفقًا لقواعد معینة، ولكن هل معنى هذا أن كل الظاهر تخضـــــع 

، في … …تالیة ، قابلیة الترتیبلقواعد األعداد المعرفة ؟ (قابلیة الجمع ، تســــــــاوي الفروق بین األعداد المت
حقیقة األمر أن القواعد المعروفة لألعداد ال تنطبق على كل الظواهر المقاســــــــــــــة وهو ما یقودنا إلى التفرقة 

  بین المستویات المختلفة للقیاس:
  المستوى االسمي (التصنیفي) : -أ

یعد هذا المســتوى أدنى مســتویات القیاس وأضــعفها بل أن تســمیته مقیاســًا تعد أحیانًا تســمیة مجازیة 
لیدل على أن جنس المفحوص  1وهنا تســــتخدم األعداد بغرض التصــــنیف فقط ال غیر مثال : تحدید العدد 

نما  2لیـدل على أن الجنس أنثى فهنـا ال یعني ذلـك أن  2ذكر والعـدد  الغرض تصــــــــــــــنیفي أكبر من واحد وإ
بحـت وهكـذا تحـدیـد بعض األعداد لتدل على التخصــــــــــــــص ولون العین والجنســــــــــــــیة كلها من نوع المقاییس 

غیر ما ، یعني بتصـــنیف األفراد حســــب مت التصـــنیفيأو  االســـمي فالقیاساالســـمیة أو التصـــنیفیة وبالتالي 
  ولكن ال یوضح ترتیبهم في هذه الظاهرة.

  :  المستوى الترتیبي (الرتبي)  -ب
وهنــا الهــدف من األعــداد هو ترتیــب األفراد في ظــاهرة معینــة ولكن یجــب مالحظــة أن الفروق بین   

الرتب لیســــت متســــاویة أو ال یعني أن المســــافات البینیة بین األفراد متســــاویة فمثًال : إذا حددنا األعداد من 
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بین  الزائد فال یكون الفرق واحد إلى خمســـــــــــة لتدل على ترتیب األفراد في ظاهرة القلق أو النشـــــــــــاط الحركي
التلمیذ األول (األقل في القلق) والتالي له هو نفس الفرق بین التلمیذ الخامس (األكثر) في القلق والســــــــــــــابق 

عطي فكرة عن ی الترتیبي فالقیاسله ویجب مالحظة أن القیاس الترتیبي قد یحمل معنى التســــــاوي أحیانًا ، 
  ال یعطى فكرة عن الفروق في الظاهرة بین األفراد.ترتیب األفراد في ظاهرة معینة ولكن 

  المستوى الفتري أو الفئوي أو مسافات متساویة : -ج
هنا تتســـــاوى الفروق أو المســـــافات بین المســـــتویات المتتالیة مثل درجات األطفال في اختبار الذكاء   

ق علیهــا اس ثـابتـة  متفأو درجـاتهم في التحصــــــــــــــیـل أو درجـاتهم في اختبـار القلق فهنـا یكون هنـاك وحـدة قیـ
،  10مســــــــــاوي للفرق بین  5،  4یقاس بها الفرق بین كل درجة والتالیة لها بحیث یصــــــــــبح الفرق مثًال بین 

وال یعنى ذلك وجود صـــفر مطلق یعنى غیاب  25،  20مســـاوي للفرق بین  15،  10أو المســافة بین  11
نما البدایة أو الصــــفر هنا صــــفر اختیاري أو اعتباري یجوز أو نســــبي ولیس صــــفرًا مطلقًا حقیقیا و  الصــــفة وإ

  إجراء العملیات الحسابیة لتقلیدیة كالجمع والطرح ماعدا القسمة .
  المستوى النسبي :  -د

وهنا للدرجات صــــــــــــــفر مطلق ( حقیقي ) یعنى غیاب الصــــــــــــــفة وانعدامها حقیقة مثل مقیاس الوزن 
یاس لنســــبة بین أي درجتین ال تتأثر بوحدة القودرجة الحرارة ویســــمى هذا المســــتوى بالمســــتوى النســــبي ألن ا

جرام 10.0000جرام و 1000كیلو جرام هي نفســــــها النســــــبة بین  10فمثًال النســــــبة بین واحد كیلو جرام و
  وهنا األعداد المستخدمة أعداد حقیقة لها صفر مطلق.

اویة )  ( مســـــافات متســـــ وال نتطلع في العلوم اإلنســـــانیة دائمًا أن نصـــــل ألعلى أو أكثر من المســـــتوى الفتري
یســـاوى في ذكاءه ضـــعف الطفل  140أو الفئوي فال یمكننا القول بأن الطفل الذي حصـــل على نســـبة ذكاء 

ولك إذا كنا بصــــــدد التعرف على العالقة بین الوزن أو الطول وأي من  70الذي حصــــــل على نســــــبة ذكاء 
  المستوى النسبي. المتغیرات النفسیة فإن الوزن أو الطول في هذه الحالة یقاس في

  المراجع:

أسـاسیاته وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة ، القاهرة ، : ). القیاس والتقویم التربوى والنفسـى2000عالم ، صـالح الدین. (
  دار الفكر العربى.

  ). طرائق البحث العلمي: تصمیماتها واجراءاتها. دار الكتاب الحدیث، الكویت.2002صالح مراد وفوزیة هادي. (
). منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسـانیة. ترجمة: بوزید صحراوي وكمال بوشرف وسعید 2004موریس انجرس. (

  سبعون. دار القصبة للنشر، الجزائر.
André, Lamoureux (1995). Recherche et Méthodologie en Sciences humaines. Québec, 
Éd. Études Vivantes. 
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  تحدید مشكل البحث وبناء اإلشكالیة في البحوث النفسیة والتربویة
  
  

  مفهوم االشكالیة: 
الــى ســؤال دقیــق  غامضــة ومجــردة ) االشــكالیة بأنهــا عبــارة عــن تحویــل فكــرة بحــثLamoureux,1995یعــرف (

نــه مــن خــالل التفكیــر المنطقــي و ملو  جــال بحثــه الجــاد یمكــن للباحــث حصــر ممــوس قابــل للتحقــق منــه فــي الواقــع وإ
  )Donald,1995بشكل تدریجي من االنتقال من المجال االوسع الى المجال الضیق. ( 

، حیــث أنهــا تتــرواح مــا بــین  البحــث عــن إجابــات علــى حــث) بأنهــا تمثــل الهــدف مــن البBoyd,2009یعرفهــا ( و 
  سؤال بسیط  إلى  الفهم المعمق لمشكالت تحلیلیة معقدة.

ة التــي نصـل مـن خاللهـا الـى تحدیـد الثغــرات أو أوجـه القصـور فـي معلوماتنـا حــول العملیـة الفكریـتعـرف بأنهـا  كمـا
ــــة،  ...موضــــوع أو مجــــال معــــین ــــة، االشــــكالیة تتضــــمن حشــــد عناصــــر مختلفــــة نظری ــــة، منطقیــــة، مفاهیمی منهجی

غمــوض) بهـدف اختصــار مشــكلة محــددة الــخ بشــكل كلـي أو جزئــي مــن أجــل الوصـول الــى تشــخیص ( ال ...نفسـیة
  ) Gosselin,1994 : 123الى جملة من المعارف الواضحة. ( تحویلها و 

 أالنطـالق،المفاهیمیة  التي نقرر تبنیها لمعالجة مشـكل مطـروح مـن خـالل سـؤال و  االشكالیة هي المقاربة النظریة 
  دراسات سابقة حول متغیرات موضوع البحث .مالحظات و إنها طرح لبحث الظاهرة  المدروسة انطالقا من 

  ید االشكالیة:مصادر تحد
(  الباحـــــــث  فـــــــي اختیــــــــاره إلشـــــــكالیة بحثـــــــه انطالقــــــــا مـــــــن جملـــــــة مـــــــن المصــــــــادر تتمثـــــــل فیمـــــــا یلــــــــي: بعتمـــــــد

Gosselin,1994 (  
  ظاهرة جدیدة تستدعي البحث. -
  تناقض نظریتین أو أكثر في تفسیرها لظاهرة ما. -
  إضافة متغیرات جدیدة الى متغیرات  معروفة سبق دراستها. -
  حول صحة النتائج التي تم التوصل الیها في بحث ما. شكوك حقیقیة -
  تحلیلي جدید.و  تحلیل معطیات بحث سابق بناءا على إطار مفاهیمي -
  .االنتقال من الوصف البسیط لمتغیرات البحث الى الربط بین هذه المتغیرات -

  تحدید إشكالیة بحث:ل العناصر األولیة
نطالقــــــا مــــــن مجموعــــــة مــــــن العناصــــــر  تتمثــــــل فیمــــــا یلــــــي: ( ینطلــــــق تحدیــــــد االشــــــكالیة حــــــول ظــــــاهرة معینــــــة ا

Boyd,2009(  
  و یتضمن الموضوع العام و الموضوع الفرعي المنبثق عنه و الذي سیتم البحث فیه. موضوع  البحث:

  تتضمن تحدید ما الذي یرید الباحث فهمه أو شرحه بشكل أفضل.و  تحدید وضعیة تثیر دهشة الباحث:
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  .ل البحث على شكل سؤال واضح المعالم یتم طرح مشك سؤال البحث:
  النتائج المتوقع الوصول الیها.متوقعة عن السؤال المطروح توضح  و یتضمن تقدیم إجابة فرضیة البحث:

  شكالیة البحث:الخصائص االساسیة إل
 ال یمكـن للباحــث الشــروع فـي عملــه البحثــي دون االســتجابة لمجموعـة مــن الخصــائص التـي یجــب مراعاتهــا بعنایــة

بحثــه و هــذا حتــى یضــمن أكبــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح فــي خطــوات عملــه وتتمثــل هــذه  إلشــكالیةعنــد اختیــاره 
  )Boyd,2009الخصائص فیما یلي: ( 

  ، إلى خبرة بحثیة سابقة تستحق القیام بها.ضیح مسألة حقیقیة ومبررة ، تستندتو  -
  طار التخصص المبحوث.إتتعلق بشكل واضح بمجموعة من المعارف السابقة ذات الصلة في  -
  یتم صیاغتها مع فهم كامل لألدوات التحلیلیة المناسبة الواجب استخدامها. -
  لتراكم المعرفي.أصلیة إضافیة  تعزز اتقدیم مساهمة  -

  مكونات االشكالیة:
لكـي ث، و كلة التـي أثـارت انتبـاه الباحـإن تحدید البناء الخاص باالشكالیة یرتبط بشكل جوهري بالتصـور العـام للمشـ

صــحیح لهــذه االشــكالیة یجــب تــوفر مجموعــة مــن العناصــر تشــكل مكونــات أو دعــائم لهــا و قــد أوضــح البنــاء ال یــتم
كــــل مــــن ( ترامبلــــي و بیریــــي )  العناصــــر التــــي تشــــكل بنــــاءا تامــــا متكــــامال لإلشــــكالیة علــــى النحــــو التـــــالي : ( 

Tremblay & Perrier,2006    (  
مجال المعرفـي الـذي سـیقوم الباحـث باستكشـافه و الـذي یشـكل أرضـیة االنطـالق و یتعلق األمر  بال الموضوع : -

  لدیه.
رد البحـــث مـــن حیـــث تـــوافر مـــواو و هـــي تســـاؤل حـــول موضـــوع قابـــل للدراســـة و فـــي متنـــاول الباحـــث  المشـــكلة: -

مـن خـالل  تحدیـدها بلـة للدراسـة العلمیـة ویمكـن، كمـا یجـب أن تكـون المشـكلة قااالطار النظـري والدراسـات السـابقة
  سؤال البحث.

 -یعنـي ذلـك، و و یتعلق األمر بالنظریات التي تنطبق على مختلـف جوانـب مشـكلة البحـث المفاهیم:النظریات و  -
 النظریـــات التــي تتنـــاول قضــیة مـــا فــي تخصــص معـــین، حیــث أن كـــل نظریــة ترتكـــز علــى مجموعـــة  -بشــكل عــام

املة بمختلــف جوانــب المشــكلة كمــا یمكنــه التركیــز علــى بالتــالي یظهــر الباحــث معرفتــه الشــ، و مــن المفــاهیممنتظمــة 
  یخدم بحثه.  جانب محدد فقط

ألنـه هـو الـذي دقیـق ین علـى الباحـث صـیاغة سـؤال واضـح و هنـا یتعـبه یتم التحدید الدقیق للمشكلة، و و  السؤال: -
  .بشكل عام، یمكن أن ینبثق عن  مشكلة البحث أسئلة بحث متعددةو  سیحاول الباحث االجابة عنه

 تكــون الفرضــیة نتیجــة للتفكیــر المعمــقل المطــروح، و هــي االجابــة المفترضــة ( المؤقتــة) علــى الســؤاو  الفرضــیة: -
هـذه التحقـق مـن صـحة هـو و حـول هـدف محـدد نظـیم البحـث تتمثل وظیفتها فـي تحول الجوانب المختلفة للمشكلة و 

  .الفرضیة
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یتطلبهـــا شـــیر الـــى االجـــراءات او العملیـــات التـــي عنـــد تقدیمـــه لالشـــكالیة، یجـــب علـــى الباحـــث أن ی الطریقـــة : -
یتضـمن ذلـك نقـد النظریــات الحالیـة، مراجعـة األدبیــات ، فیــذها ألجـل التحقـق مـن الفرضــیة  و التـي یجـب تنالبحـث و 

  المسح ، المقابالت ، المالحظات ... إلخ
العالقــة، والمقــاالت  الكتــب ذاتیتعــین علــى الباحــث االســتعانة بمجموعــة متوازنــة مــن المراجــع تضــم  المراجــع: -

  بالدوریات المتخصصة، والدراسات، والتي تكون ذات عالقة بالبحث أو أحد جوانبه.
  صیاغة االشكالیة البحثیة: مراحل

ذات  : عملیة وضع إطار شـامل یحـدد أهـداف البحـث یـؤدي اى انجـاز وتطـویر أبحـاث فعالـةتحدید أهداف البحث
أسـالیب البحـث التـي  البحثـي وكـذلكالبحث التـي یجـب أن یجیـب علیهـا المشـروع  . وسیساعد في تقییم أسئلةنوعیة
یمكـن الـتحكم فیهـا  الباحـث أهـدافعلـى هـذه األسـئلة. مـن األهمیـة بمكـان أن یكـون لـدى  استخدامها لإلجابـةسیتم 

  مالءمته.البحث و حیث أن ذلك یساهم في الحفاظ على تركیز مشروع 
ینطلـق مـن بیئـة ذات صـلة بتخصصـه  ینبغـي علـى الباحـث أن البحثیة: حیثة استعراض سیاق أو بیئة االشكالی

كانــت  إذاوهــذا یســاعد علــى تحدیــد مــا  فــي إطارهــایكــون علــى درایــة كافیــة بخصــائص البیئــة التــي ســیجري بحثــه و 
أجــل القیــام بــذلك، یتعــین علــى الباحــث  والوقــت، مــنتســتحق تكــریس الجهــد نتــائج المشــروع البحثــي ســتوفر نتــائج 

ـــتحكم فـــي هـــذه ت حدیـــد المتغیـــرات البیئیـــة التـــي ســـتؤثر علـــى مشـــروع البحـــث والبـــدء فـــي صـــیاغة طـــرق مختلفـــة لل
  المتغیرات.

ـــة:  ـــة االشـــكالیة البحثی تتـــراوح مشـــكالت البحـــث مـــن بســـیطة إلـــى معقـــدة، اعتمـــاًدا علـــى عـــدد  استكشـــاف طبیع
یـــرین بشـــكل مباشـــر بمشـــكلة أو أســـئلة المتغیـــرات وطبیعـــة عالقاتهـــا. فـــي بعـــض األحیـــان تـــرتبط العالقـــة بـــین متغ

ــا. لــذلك یتعــین علــى معینــة المتعلقــة جمیــع األبعــاد  الباحــث فهــم، وفــي أحیــان أخــرى تكــون العالقــة غیــر مهمــة تمامً
المحــیط)  خـالل  المیـداني مـنفـي هـذا االطـار یعتبــر التعامـل مـع العناصـر البشـریة (االســتطالع األولـي بالمشـكلة و 

مجموعـــة معینـــة مـــن األســـئلة أو  تحیـــل الـــىنظـــرة ثاقبـــة   -فـــي بعـــض األحیـــان -عتبـــری مصـــدرا مهمـــا لتقـــدیم  مـــا
  المشكالت.

البحـث درجة الـتحكم فـي كـل متغیـر واسـتخدامها ألغـراض  ذلك تحدیدویشمل تحدید عالقات المتغیرات المبحوثة: 
 شكلة البحث.كذا  تحدید العالقات الوظیفیة بین المتغیرات،  والمتغیرات ذات األهمیة الحاسمة لمو 

حـدوث عناصـر طارئـة أمـر وارد بكثـرة علـى مسـار أي بحـث، لـذلك فـإن الخـوض  توقـعالمحتملـة: رصد التوقعـات 
فـي دراسـة اشــكالیة بحثیـة معینـة فــي إطارهـا البیئـي الــذي تـم اختیـاره  قــد یفـرز احتمـاالت یمكنهــا ان تـؤثر أو تعیــق 

  )Scott,2018المناسبة تحسبا لذلك. ( عملیة البحث، مما یتطلب من الباحث اتخاذ احتیاطاته 
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  )2002خصائص أسئلة البحث الجیدة حسب (صالح مراد وفوزیة هادي، 
 ان یكون السؤال عملیا أي قابل للدراسة .1
 ان یكون السؤال واضحا ال لبس او غموض فیه .2
 ان یكون السؤال مهما أي من خالله یمكن ان نصل الى اإلضافة العلمیة .3
  القیا ال ضرر فیه سواء من الناحیة النفسیة او الجسمیة او أي ضرر كان.ان یكون السؤال أخ .4

  وتدریبي لكیفیة ومراحل بناء اإلشكالیة في البحوث النفسیة والتربویةمخطط توضیحي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقدیم عام لمشكلة البحث ومجالھا 
 وأھمیتھا

لقة مفاھیمیة والنظریة المتعطرح التصورات ال
 بمشكلة البحث

عرض منسق لنتائج الدراسات السابقة المتعلقة 
كل بمتغیرات الدراسة بشكل یساھم في إثراء طرح مش

 البحث وإبراز الحاجة الملحة لدراستھ

یمكن االستفادة من دالالت مالحظات میدانیة علمیة 
عة ومنظمة او نتائج مقابالت أجراھا الباحث مع مجمو

  من مجتمع البحث في إثارة مشكل البحث

 تحدید موقف الباحث من دراسة مشكل البحث
 من خالل :

 تحدید مشكل البحث بسؤال عام

 وتحدید التساؤل العام

 بتساؤالت جزئیة دقیقة 

بناء منطقي 
مفاھیمي نظري 

أسئلة 
محددة 
 دقیقة

تحدید مشكل 
 سؤالالبحث بـ: 
 عام
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 فرضیات في البحوث النفسیة والتربویةالالدرس الخامس: 
 

مرحلة توجیه تركیز الباحث نحو  تأتيبعد ما یحدد الباحث مشكلته ویقوم بناء اشكالیته ویحددها بتساؤالت دقیقة، 
وتبنى على شكل  التوجهاتتوجهات محددة یراها عامال مهما في فهم وتفسیر المشكل محل الدراسة، تصاغ هذه 

  ات.فرضی

  صیاغة أسئلة وفروض الدراسة

عادة ما تصاغ المشكالت البحثیة غیر التجریبیة في صورة أسئلة ولكنها غالبا ما توضع في صورة فروض إذا 
كانت الدراسة تجریبیة، والفرض هو تنبؤ او تفسیر لسبب حدوث بعض النتائج والمخرجات. ویجب ان تبین 

متغیرات التي تُبحث ویجب صیاغتها صیاغة سلیمة بحیث یمكن الفرضیة بوضوح ایة عالقات متوقعة بین ال
  )22، ص 2002اختبارها. (صالح مراد وفوزیة هادي، 

تعریف الفرضیة:-1  
)الفرض بأنه:" تفسیر مؤقت للظاهرة أو المشكلة محل البحث یختار من 1988یعرف محمد السیر یاقوسي(   

علي محل البحث یختار من بین عدة حلول ممكنة لها"(بین عدة تفسیرات ممكنة، أو هو حل مقترح للمشكلة 
  )143، ص 2008معمر عبد المؤمن، 

فالفرض هو قضیة أو فكرة مبدئیة تتولد في عقل الباحث ویسعى عن طریق استخدام بعض المناهج     
  )29، ص2008،  عبد الرؤوف أحمد الضبعواألدوات الدقیقة لتحقیق هدفها(

علي ضیة تصوریة تحاول ان تقیس العالقة بین اثنین أو أكثر من المتغیرات واألفكار(ویعرفها عبد الباري بأنها ق
  )142، ص 2008معمر عبد المؤمن، 

  :أنواع الفرضیات-2
وهي فرضیة النفي والعدم، فصیاغتها تنفي العالقة واالثر والفروق ......،  : فرضیة العدم ( الفرضیة الصفریة)

راث النظري من خالل دراسات سابقة، او عدم درایتنا باي معلومات عن توجیه تستخدم اذا كان لها سند في الت
  الفرضیة نحو داللة معینة.

الفرضیة المعاكسة للفرضیة الصفریة، تصاغ على شكل جملة خبریة تثبت نظرة معینة وهي  : الفرضیة البدیلة 
  و غیر موجهة.للحل الذي یتوقعه الباحث عند دراسته لمشكلة معینة، وقد تكون موجهة أ

وهي توصیف للحل الذي یقترحه الباحث لمشكلته بشیىء من التعمق في التعبیر، خاصة في  الفرضیة البحثیة:
  اطار ما تتطلبه البحوث الكیفیة والتحلیلیة.
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رضیات في البحث النفسي والتربويخصائص الف-3  

موض وقابلة للقیاس، تتوفر على یجب ان تكون الفرضیة واضحة ودقیقة ومحددة، موجزة ینتفي فیها الغ -
  متغیر واحد على األقل.

 تصاغ الفرضیة بعبارات قابلة لالختبار االحصائي. -
 تتوافق الفرضیة مع الحقائق العلمیة المثبتة. -
 یجب ان ترتبط الفرضیة بتساؤالت الدراسة. -
 یجب ان تضیف الفرضیة معلومات إضافیة وال تكرر ما توصل الیه الباحثون السابقون. -

  
  أمثلة عن صیاغة فرضیات في البحث النفسي والتربوي

 ال توجد عالقة دالة احصائیا بین الذكاء االجتماعي والتحصیل الدراسي لدى طالب الجامعة -
 توجد عالقة دالة احصائیا بین الذكاء والتحصیل الدراسي لدى طالب الجامعة -
 معةتوجد فروق دالة احصائیا في الذكاء بین الجنسین لدى طالب الجا -
 توجد فروق دالة احصائیا في الذكاء تعزى لمتغیر الجنس لدى طالب الجامعة -
  یؤثر الذكاء على التحصیل الدراسي لدى طالب الجامعة -
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  ألهمیة الفرضیة في دراسة المشكالت البحثیة مخطط توضیحي

 تحدید مشكل بحث من الواقع االجتماعي التفاعلي للباحث

  

ــ ــا بنــاء اإلشــكالیة والت ي تكــون متعلقــة بمشــكل البحــث بنــاء علمی
 ومنطقیا

   

تحدید اإلشكالیة بواسطة تساؤالت دقیقة تعبر عـن التسـاؤل العـام الـذي 
 یعكس مشكل البحث ، و هو ما یمثل موقف الباحث في دراسته.

   

تقدیم إجابات محتملة للتسـاؤالت الـواردة فـي اإلشـكالیة، والتـي تمثـل 
 حث أي " صیاغة وبناء الفرضیات حلوال مقترحة لمشكل الب

  

الفرضـــیات تتكـــون مـــن متغیـــر أو متغیـــر أو أكثـــر " الفرضـــیة البســـیطة " و " 
 الفرضیة المركبة "

  

 المتغیرات تفكك إلى أبعاد " مؤشرات " 
   

بسیطة یعبر عنها بأسـئلة محـددة  سلوكیاتاألبعاد أو المؤشرات تفكك إلى 
ها ألن المؤشر أو البعد هـو مجموعـة مـن و غیر مركبة  ومترابطة فیما بین

 البسیطة والمترابطة  السلوكیات
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 لمراجع:ا
، 1). مناهج البحث في العلوم االجتماعیة، األساسیات والتقنیات واألسالیب، ط2008علي معمر عبد المؤمن( -

 أكتوبر. 7منشورات جامعة 
الجتماعیة، كتاب جماعي، المركز الدیمقراطي ). منهجیة البحث العلمي وتقنیاته في العلوم ا2019بوحوش عمار( -

 ألمانیا -برلین-العربي
 ، القاهرة. الدار العالمیة للنشر،  1). تصمیم البحوث االجتماعیة، ط2008عبد الرءوف أحمد الضبع( -
 .الكویت الحدیث، الكتاب دار. واجراءاتها تصمیماتها: العلمي البحث طرائق). 2002. (هادي وفوزیة مراد صالح -

  

  



1 

 

  خطوات البحث العلمي: خامسالدرس ال
  

والتقید بها، وتنطبق على كل عناصر  مجموعة من الخطوات ال یدخل أي إنتاج أكادیمي خانة العلم إال باتباعه
  )2008وتتمثل هذه الخطزات فیما یلي: ( العزاوي،البحث المیداني، 

  مشكلة البحث: تحدید -1
مشكلة ما  لتحدیدن الدافع و ة في عملیة البحث التربوي، وغالبا ما یكتعد هذه المرحلة من المراحل الهامة والصعب

وجود حیرة أو غموض تجاه موضوع ما، وفي هذا االطار یتعین  األخذ بعین االعتبار مجموعة من المعاییر 
  تنبثق من االجابة عن االسئلة التالیة:

  ؟معرفة جدیدةهل هناك مبرر للبحث في مشكلة معینة وهل یتوقع نتائج تقود الى  -
مكانیةتوافر العینة  ثللبحث العلمي من حی قابلةتارة خهل المشكلة الم  -   ؟تطبیق أدوات جمع البیانات علیها وإ
  هل الباحث یملك الكفاءة والمهارات الضروریة لبحث المشكلة؟ -
  مصادر اختیار المشكلة البحثیة: -1-1
میدان المصادر الخصبة الختیار مشكلة معینة، فمن خالل العملیة أحد أهم  الشخصیة الخبرةتعتبر  الخبرة: -

  ألى البحث.إید المشكالت المیدانیة التي تحتاجدالوقوف على ع العمل یمكن
إن المشكالت البحثیة المشتقة من النظریات یمكن ان تشكل مصدرا  ظریات:ناالستنتاجات المنبثقة من ال -

نظریات التعلم المختلفة، الدافعیة،  النظریات لالتربیة مثل العودة خصبا لطرح المشكالت التي تواجه الباحثین في 
  العصبیة ....الخ.

تشكل البحوث السابقة وما تتضمنه من توصیات مصادر هامة لبلورة  وتطویر مشكلة   البحوث السابقة: -
  بحثیة جدیدة.

مثل الكوارث واألوبئة والحروب ضایا االجتماعیة العامة قیشیر أبو عالم إلى أن  ال القضایا االجتماعیة: -
  وتداعیاتها.مشكالت بحثیة تستهدف هذه القضایا ل تكون مصدرایمكن أن 

  فرضیات البحث: -2
الفرضیات والتي هي عبارة عن  حل مؤقت لمشكلة  صیاغةبعد تحدید المشكلة البحثیة بشكل دقیق تأتي مرحلة 

جابات متوقعة  لمشكلة البحث وتساؤالته ویجب أن إما، او تنبؤات الباحث عن نتائج بحثه أو هي باختصار 
  تتوفر مجموعة من المعاییر في صیاغة الفرضیات وهي:

  أن تعبر الفرضیات عن عالقة بین متغیرین أو أكثر -
  أن تكون الفرضیة قابلة لالختبار وفق منهج علمي مضبوط -
  أن تنسجم الفرضیة مع الحقائق المعروفة نسبیا -
 وبلغة واضحة وسهلة. مختصرعن الفرضیة بشكل أن یتم التعبیر  -



2 

 

  انواع الفرضیات: -2-1
  وتشیر ضمنیا إلى عدم وجود فرق في مستوى متغیر معین الفرضیة الصفریة: -
یتخذ الباحث فیه قرار بوجود فروق أو عالقة بین متغیرین مع تحدید اتجاه الفروق او نوع الفرضیات البدیلة:  -

  .العالقة 
) مجموعة من الخصائص یجب توفرها في صیاغة 2007، الضامن(یحدد رضیات: خصائص الف -2-2

  الفرضیات تتمثل في التالي:
  وضوح المفاهیم وبساطة الصیاغة -
  التحدید الدقیق للفرضیات بحیث تعكس العالقة المتوقعة بین متغیرات الدراسة. -
  أن تكون قابلة للفحص والقیاس. -
  معینة.أن یكون للفرضیة عالقة بنظریة  -
 أن تتصف باالتساق والمنطقیة والموضوعیة. -

  التعریف االجرائي لمفاهیم البحث: -3
 المستخدمة في الدراسة واألدواتبحثه إجرائیا بمعنى تحدیدها بداللة االجراءات  مصطلحاتیقوم الباحث بتحدید 

  بحث.حیث یلوم ضبط المفاهیم المتضمنة في سؤال ال
  استطالع الدراسات السابقة: -4

وتحلیــل الدراســات الســـابقة ذات الصــلة بموضــوع دراســـته الحــالي وهـــذه  واالطـــالعوهنــا یتعــین علـــى الباحــث جمــع 
الخطوة مهمة جدا حیث تضـع البحـث فـي إطـاره الصـحیح وتسـهل عملیـة تحدیـد االضـافة العلمیـة الجدیـدة لـه، كمـا 

المشــكالت الســابقة التــي اســتوفت دراســة مواضــیع معینــة وبالتــالي عــدم تضــییع تفیــد الدراســات الســابقة فــي تفــادي 
واالدوات  بــاإلجراءاتالوقــت والجهــد فــي تكــرار مــا ســبق دراســته، كمــا تســاهم الدراســات الســابقة فــي تزویــد الباحــث 

  والمراجع التي یمكن العودة إلیها.
  التالیة: النقاطابقة في بشكل عام یمكن تحدید الغرض من األدب التربوي والدراسات الس

  الوقوف على مدى أهمیة المتغیرات المدروسة في إطار حقل معرفي معین. -
  توضیح العالقة بین المتغیرات التي تمت دراستها. -
  تعتبر مصدرا تؤسس علیه المشكلة وأهمیتها. -
وجیه عمله االتجاه ین اآلخرین مما یمنحه القدرة على تثتساعد الباحث في مقارنة عمله مع عمل الباح -

  )2007المناسب من حیث االجراءات واألدوات واستغالل مصادر المعلومات. ( الضامن،
  
  
  
  



3 

 

  جمع المعلومات: -5
حیث أن طبیعة الدراسة تستلزم اختیار األدوات ( استبیان، مالحظة، اختبار، تجریب...الخ) األكثر مالئمة من 

  وضوعیة .حیث التطبیق وجمع البیانات بطریقة علمیة وم
  تحلیل وتفسیر البیانات: -6

جراءات احصائیة مناسبة واقتراح حلول وتوصیات على ضوء النتائج المتوصل الیها.   ویكون ذلك وفق أسالیب وإ
  

  ویمكن ترتیب خطوات البحث في العلوم النفسیة والتربویة كاآلتي:
  وتحدیها الشعور بمشكلة البحث -1
  األبعاد المكانیَّة والزمانیَّة والعلمیَّة لموضوع بحثـه اهیمه:تحدید أبعاد البحث وأهدافه ومف -3
  استطالع الدراسات السابقة. -4
  صیاغة فرضیَّات البحث. -5
  تصمیم البحث. -6
  جمع البیانات والمعلومات. -7
  تجهیز البیانات والمعلومات وتصنیفها. -8
ل -9   إلى النتائج. تحلیل البیانات والمعلومات واختبار الفرضیَّات والتوصُّ

  البحث واإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقیق أهدافها.تقریر كتابة  - 10
  
  
  

  المراجع:
  .، عمان، دار دجلة1مقدمة في منهج البحث العلمي، ط .)2008( .العزاوي، رحیم یونس كرو

  .،عمان، دار المسیرة1اساسیات البحث العلمي، ط .)2007( .الضامن، منذر عبد الحمید
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 البحث النفسي التربويجمع البیانات في أدوات الدرس السادس: 
 

یســــتند البحــــث التربــــوي علــــى أدوات وتقنیــــات تشــــمل مجموعــــة اإلجــــراءات التقصــــي المســــتعملة منهجیــــا (مــــوریس 
  )، 185، ص 2004انجرس، 

البحــث، وتعــد  الــى تلــك األنــواع مــن المعلومــات التــي یحصــل علیهــا البــاحثون أثنــاء اجــراءیشــیر مصــطلح البیانــات 
المعلومــات الدیموغرافیــة مثــاال لهــذه المعلومــات، ودرجــات االختبــارات ســواء المقننــة أو التــي أعــدها البــاحثون نوعــا 

ي شــكل فــالبــاحثین ســواء شــفویا  آخــر مــن البیانــات، ومــن األنــواع األخــرى أیضــا إجابــات المفحوصــین علــى أســئلة
، 2002انات اســتطالع الــرأي (صــالح مــراد وفوزیــة هــادي، مقــابالت شخصــیة أو كتابیــة عنــد اإلجابــة علــى اســتب

  ).144ص 
  المراحل األساسیة المرتبطة ببناء أدوات البحث النفسي التربوي

 
احثتحديد مشكل بحث من الواقع االجتماعي التفاعلي للب  

 
 

ومنطقياا بناء اإلشكالية والتي تكون متعلقة بمشكل البحث بناء علمي  

  
 

س مشكل بواسطة تساؤالت دقيقة تعبر عن التساؤل العام الذي يعك تحديد اإلشكالية
 البحث ، و هو ما يمثل موقف الباحث في دراسته.

  
 

لوال مقترحة تقديم إجابات محتملة للتساؤالت الواردة في اإلشكالية، و التي تمثل ح
" صياغة و بناء الفرضيات "لمشكل البحث أي   

 
 

الفرضية المركبة  متغير أو أكثر " الفرضية البسيطة " و " الفرضيات تتكون من متغير أو
" 

 
 

 المتغيرات تفكك إلى أبعاد " مؤشرات " 
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األبعاد أو المؤشرات تفكك إلى سلوكات بسيطة يعبر عنها بأسئلة محددة 
وغير مركبة  ومترابطة فيما بينها ألن المؤشر أو البعد هو مجموعة من 

 ابطة السلوكات البسيطة والمتر 
 
 
 

یـــتم االعتمـــاد التـــراث النظـــري و المالحظـــات المیدانیـــة و المقـــابالت واالســـتمارات االســـتطالعیة لتحلیـــل و تفكیـــك 
المتغیرات إلى أبعاد ومؤشرات وبنود وأسئلة تعبر عن سلوكات بسـیطة مترابطـة فیمـا بینهـا تمثـل الصـورة االمبریقیـة 

  للمتغیر.
 

  المالحظة
قنیة مباشرة للتقصي تستعمل في مشاهدة مجموعة ما بصفة مباشرة وذلك بهدف إن المالحظة ت: المالحظة

أخذ معلومات كیفیة من أجل فهم المواقف والسلوكات، ... یمكن للمالحظة في عین المكان أن تأخذ أشكاال 
  ).184، ص 2004عدیدة: بالمشاركة أو من دون مشاركة، مستترة أو مكشوفة (موریس آنجرس، 

ركة؛ حالة یشارك فیها المالحظ في حیاة األشخاص الموجودین تحت المالحظة. مالحظة مالحظة بالمشا
من دون مشاركة؛ حالة ال یشارك فیها المالحظ في حیاة األشخاص الموجودین تحت الدراسة (موریس 

  ).185، ص 2004آنجرس، 
ت حول مشكلة أو ظاهرة ومنه یمكن القول بأن المالحظة تقنیة بحثیة تهدف الى جمع المعلومات والبیانا

معینة، وذلك من خالل تركیز الجهود الذهنیة والتكامل بین الحواس حول سلوك معین في موقف تفاعلي 
  لمحاولة وصفه وتحلیله وتفسیره.

ذاوالمالحظة االولیة تكون مشاهدة عابرة تابعة للصدفة،  ذاتكرر السلوك تعتبر المالحظة ثانویة علمیة،  وإ  وإ
نكون قد صممنا تكون حینئذ المالحظة منظمة، ومنه سلفا  السلوك الذي نرغب مالحظتهتم ضبط مؤشرات 

ما یسمى بشبكة مالحظات، وهي ضروریة لضبط المالحظات في البحوث النفسیة والتربویة، حیث تتم في 
وسط تفاعلي مفتوح وما یهم هنا هو تكرار السلوك، وتتم ایضا في وسط مغلق ومقید من حیث الزمان 

  مكان، وهنا یمكن اعطاء اهمیة معتبرة لتكرار السلوك وزمن حدوثه.وال
ومنه یمكن القول بأن المالحظة تتم بواسطة شبكة المالحظات كأداة، حیث تكون أما مغلقة أي تضم 
سلوكات محددة سلفا من طرف الباحث والذي یتولى بدوره التأشیر فقط على شبكة المالحظات، او تكون 

  رتبط بمتغیر الدراسة.مفتوحة حینما ال یلم الباحث بمجمل المؤشرات السلوكیة التي یرید أ یالحظها والتي ت
) 714 –Lamoureux, 1985, p 143  ( 
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  المقابلة
المقــابالت الشخصــیة تــتم شــفویا ویقــوم الباحــث او مــن یســاعده مــن األشــخاص المــدربین بتســجیل اإلجابــات علــى 
األسـئلة المطروحـة. ومـن ممیـزات هـذه الطریقـة ان مـن یجریهــا یمكنـه ان یوضـح أي سـؤال قـد یكـون غامضـا، كمــا 

كنــه ان یطلــب ممــن یعقــد معــه المقابلــة ان یوضــح بایجــاز بعــض اإلجابــات الهامــة، او التــي تكشــف عــن بعــض یم
الحقائق. اما عیوب المقابلة الشخصـیة فتتمثـل فـي انهـا تسـتغرق وقتـا أطـول مـن اإلجابـة علـى االسـتبیان، هـذا كمـا 

  ).153، ص 2002د وفوزیة هادي، أن وجود الباحث قد یمنع المبحوثین من قول ما یعتقدونه حقا (صالح مرا
  فالمقابلة البحثیة بهذا التووصیف تنطوي علي:  

 عالقة شخصیة وتبادل لفظي بین الباحث والمبحوث في موقف محدد. -
  لها هدف محدد یرتبط بتساؤالت وفرضیات الباحث حول المشكل محدل الدراسة. -

  أنواع المقابلة
 فردیة / جماعیة -
 حة  (على حسب صیاغة األسئلة وطریقة تنظیم اإلجابة)مغلقة / مفتوحة / مغلقة مفتو  -
  مقابلة تشخیصیة / عالجیة / إرشادیة. -

  أسئلة وشروط نجاح المقابلة المقابلة
  من أهم شروطها ما یأتي:

ینبغي ان تكون مختصرة وموجزة دقیقة ینتفي فیها الغموض والتأویل واالیحاء باإلجابة، وتربط بتساؤالت  -
  إشكالیة البحث.

  ینبغي ان تناسب عینة الدراسة من كل النواحي خاصة المعرفیة. -
  ینبغي تفادي كثرة األسئلة التي تؤدي إلى طول زمن اإلجابة على االستبیان. -
  ینبغي طرح األسئلة الشخصیة التي تحرج المبحوث بطریقة غیر مباشرة. -
  ة.استخدام عبارات التشجیع والشكر لحث المبحوث على مواصلة المقابل -
  على الباحث ان یتحكم في مهارة االصغاء، وأن یلتزم بالسر المهني والتخطیط المسبق إلجراء المقابلة. -
  ضرورة تسجیل اإلجابات بطریقة ال تشتت تركیز المبحوث. -
  التزام الباحث بالموضوعیة والروح العلمیة. -
وضوعیة في اطار تساؤالت وفرضیات تحضیر الباحث لدلیل أسئلة المقابلة بعد تصمیمه بطریقة علمیة م -

  المشكل محل الدراسة.
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  المراجع:
). القیاس والتقویم التربوى والنفسى  أساسیاته وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة ، القاهرة ، دار 2000عالم ، صالح الدین. (

  الفكر العربى.
ــوم اإلنســانیة. ترجمــة2004مــوریس انجــرس. ( : بوزیــد صــحراوي وكمــال بوشــرف وســعید ). منهجیــة البحــث العلمــي فــي العل

  سبعون. دار القصبة للنشر، الجزائر.
  ). طرائق البحث العلمي: تصمیماتها واجراءاتها. دار الكتاب الحدیث، الكویت.2002صالح مراد وفوزیة هادي. (

  للنشر والتوزیع.دار الحامد ، عمانالجزء األول. أسالیب االحصاء االستداللي البارامتریة ). 2019مصطفى طویطي. (
 ). عمان. األردن: دار األیام للنشر والتوزیع.1ط( القیاس والتقویم المدرسي والتربوي). 2016ابراهیم ابراهیم أبو عقیل. (

André, Lamoureux (1995). Recherche et Méthodologie en Sciences humaines. Québec, Éd. 
Études Vivantes. 
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 البحث النفسي التربويجمع البیانات في أدوات 
 

  االستبیان 
عبـــارة عـــن مســـاءلة كتابیـــة یســـتجیب المبحـــوث مـــن خاللهـــا بإبـــداء الـــراي واالجابـــة حســـب مـــا یصـــممه  االســـتبیان

الباحــث مــن أســئلة، حیــث تتضــمن أســئلة االســتبیان أســئلة مغلقــة ببــدائل مقترحــة محــددة، أو أســئلة مفتوحــة تتــرك 
  ).156، ص 2002حوث لیجیب حسب ما یراه مناسبا (صالح مراد وفوزیة هادي، الحریة للمب

  انطالقا مما سبق یمكن القول بوجد ثالثة أنواع لإلستبیان كاآلتي:
محددة، یلجأ الباحث الى هذا وهي تحدید اإلجابات في بدائل یحتوي على أسئلة مغلقة  . االستبیان المغلق:1

المطروح، أو یود تكمیم االجابات وفق  للما بكل االجابات المحتملة على السؤاالنمط من االسئلة حینما یكون م
  نظرته للسؤال.

مفتوحة دون بدائل مقترحة، ویكون مفیدا للباحث للحصول على یحتوي على أسئلة  . االستبیان المفتوح:2
  معلومات جدیدة انطالقا من حریة إجابة المبحوث.

  حسب ما یراه الباحث مناسبا. وي على أسئلة مغلقة ثم مفتوحةیحت االستبیان المغلق المفتوح:. 3
  أسس بناء األسئلة في االستبیان

یجب على أسئلة االستبیان ان تكون في مجملها تفكیكا للمتغیر او المتغیرات الواردة في التساؤالت والفرضیات  -
  داف البحث.وذلك بغرض قیاسها، وهذا ما یشیر الى ضرورة ارتباط أسئلة االستبیان بأه

  .باإلجابةواالیحاء  والتأویل أسئلة االستبیان ینبغي ان تكون مختصرة وموجزة دقیقة ینتفي فیها الغموض -
  أسئلة االستبیان ینبغي ان تناسب عینة الدراسة من كل النواحي خاصة المعرفیة. -
  طول زمن اإلجابة على االستبیان.التي تؤدي إلى ینبغي تفادي كثرة األسئلة  -

  إعداد االستبیان في صورته النهائیة
  / المقیاس توصیف االستبیان

التعلیمة: تكتب بعنایة كبیرة لجذب المبحوث ألن یجیب بكل موضوعیة واقبال على األسئلة، تكون فیها عبارات 
  التحیة، وتوضیح الهدف من االستبیان، وكیفیة اإلجابة على األسئلة، وفي الختام شكر على كرم التعاون.

  البیانات العامة والدیموغرافیة.
  األسئلة مرتبة ومتلسلة تقابلها البدائل المقترحة كإجابات.
  ان تكون األسئلة مكتوبة بوضوح لیسهل التعامل معها.

بعد التصمیم االولي لبنود االستبیان یعرض على خبراء متخصصین قصد ضبط محتواه بما یتالءم مع تساؤالت 
  وفرضیات الدراسة.

 ثباتب االستبیان على عینة محددة للتأكد من صالحیته من خالل حساب خصائصه السیكومتریة (التجری
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  ).صدقوال
إن ثبات االختبار یعني أن یعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعید تطبیقه على نفس المجموعة في نفس  الثبات:

لدرجة شیئا من االتساق أي أن درجته ال الظروف، وبمعنى آخر لو كررت عملیات قیاس الفرد الواحد ألظهرت ا
  .      )2019(طویطي،  تتغیر جوهریا بتكرار إجراء االختبار

یعرف الصدق بأنه: "أن یقیس االختبار ما وضع من أجله بالفعل وال یقیس شیئا آخر، ویقال أن االختبار الصدق: 
  ).  2016عد من أجله" (أبو عقیل، صادق إذا توافرت فیه األدلة الكافیة على أنه یقیس فعال ما وضع وأ

یكون االستبیان بمثابة مقیاس اذا كانت أسئلته كلها مغلقة ومترابطة فیما بینها وتدل على سمات وخصائص 
  محددة، واالجابة على كل األسئلة تكون من خالل سلم قیاس كمي متدرج وموحد.

  كترونیا ویوزع الكترونیا واالجابة تكون الكترونیة.یمكن توزیع االستبیان یدویا في استمارات ورقیة، أو یصمم ال
  

  واالختبارات النفسیة المقاییس
  :مفهوم القیاس التربوي والنفسي - 1

تدل كلمة القیاس في معناها الواسع على تلك الجوانب الكمیة التي تصف خاصیة أو سمة أو حدث، أما القیاس 
م أو الرموز تناظر خصائص أو سمات األفراد طبقا لقواعد التربوي والنفسي فیقصد به " تعیین فئة من األرقا

ْعنى بتكمیم خصائص أو سمات األفراد، حیث ال  ُ محددة تحدیدیا جیدا، وهذا یعني أن القیاس التربوي والنفسي ی
نما نقیس خصائصهم أو سماتهم "    ). 15:  2000(عالم، نستطیع قیاس االفراد في ذاتهم ، وإ

یعـرف فس على مبدأ ثورندایك " وجود الشیىء بمقـدار یعنـي إمكانیـة قیاسـه " وبهـذا یقوم القیاس في علم الن
. أمـا فـي مجـال التربیـة معین، عن طریق مقارنته بوحدة معیاریة متفـق علیهـا لشيء يالقیاس بأنه إعطاء تقدیر كم

بطریقـة كمیـة أو  وعلم النفس فیقصد به: مجموعة منظمة من المثیرات واألسـئلة أعـدت لتقـیس خاصـیة أو سـمة مـا
كیفیــة، وفــق قواعــد ومعــاییر محــددة. ذلــك أن القیمــة أو العــدد المتحصــل علیــه مــن خــالل عملیــة القیــاس یجــب أن 

  یرتبط بوحدة قیاس ومعیار تتم المقارنات على أساسه. 
  مفهوم السمة: -2

للحــدوث بصـفة متواقتــة؛ المترابطـة فیمــا بینهـا والتــي تمیـل  تیمكـن تعریــف السـمة بأنهــا هـي مجموعــة مـن الســلوكیا
حیث تمثل استعدادا ألداء سلوك معین وتتسم بدرجة من الثبات واالسـتقرار لـذلك فإننـا نسـتطیع قیاسـها. كمـا یجـدر 
نمـا یسـتدل علیهــا مـن خـالل تصــرفات الفـرد بصـفة عامــة؛ أي  بنـا أن نشـیر إلـى أن الســمات عـادة غیـر مالحظــة وإ

اضــیا انطالقـــا مــن التصـــرفات والســلوكات البســیطة غیـــر المعقــدة التـــي أننــا نقــیس الســـمات التــي تمثـــل مفهومــا افتر 
  یظهرها الفرد أثناء تفاعله في مختلف مجاالت الحیاة االجتماعیة.
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  مفهوم اإلختبار النفسي والتربوي: -3

) أن االختبار النفسي والتربوي هو أداة قیاس مقننة أو أسلوب منظم یصمم للحصول على  Chaseأشار ( 
  ). 28:  2000(عالم،  موضوعي لعینة من السلوك بهدف موازنة أداء الفرد بمعیار أو بمستوى أداء محدد. قیاس

  
فاالختبار هو أداة القیاس، ویعني طریقة منظمة لقیاس عینة من السـلوك وفـق معـاییر محـددة والتـي تعنـي المرتكـز 

لوصـــول إلــــى التكمـــیم. وهــــو عــــادة رض اأو المحـــك الــــذي نرجـــع إلیــــه لتفســـیر عالمــــات أو درجــــات االختبـــار، بغــــ
یجب اسـتخدام قواعـد محـددة مجموعة من األسئلة أو المواقف التي یراد من الفرد أو الجماعة االستجابة لها. لذلك 

فـــي بنـــاء االختبـــار وتوحیـــد ضـــوابط تطبیقـــه وتصـــحیحه وحتـــى تفســـیر نتائجـــه. كمـــا أن المجـــال الســـلوكي ( عینـــة 
  یكون ممثال في بنود االختبار حتى یكون االختبار أو المقیاس دقیقا. السلوك ) المراد قیاسه یجب أن

ویقصد به أن یكون بناء وتصحیح وتفسیر نتائج االختبار ( أداة القیاس ) مستندا إلى قواعد محددة التقنین:  - 4
حه أو تسجیل بدقة، بحیث تتوحد فیه وتتحدد بدقة مواد االختبار وطریقة تطبیقه، وتعلیمات إجابته وطریقة تصحی

 2000(عالم، درجاته، وبذلك یصبح الموقف االختباري موحدا بقدر اإلمكان لجمیع األفراد في مختلف الظروف. 
أي أن اإلختبار المقنن یطبق بنفس الشروط على جمیع األفراد كما یتم تسجیل درجاته بطریقة واحدة ).  29: 

  ومحددة بدقة.
  نفسیة:استخدامات االختبارت التربویة وال -6
  المجال التربوي والنفسي الحصول على المعلومات والبیانات في -
  التشخیص والعالج -
التوجیه واإلرشاد التربوي والمهني -  
  مراحل تصمیم المقاییس واالختبارات - 5
  محل الدراسة.مراجعة اإلطار النظري المتعلق بالمشكلة  -
  سه.بالمتغیر المراد قیامراجعة اإلطار النظري المتعلق  -
  متغیرات الدراسة.االطالع على عدد من الدراسات والبحوث العربیة واألجنبیة التي تناولت  -
 المتعلقة بمتغیرات الدراسة.االطالع على عدد من المقاییس  -
    مع افراد من عینة الدراسة.إجراء عدد من المقابالت مع بعض  -

عملیة التأكد من صدقه وثباته، فمن المعلوم تأتي عد ب سابقا، فیمابعد االنتهاء من اإلجراءات المشار إلیها      
أن المقیاس في البحوث النفسیة یجب أن یكون صادقا، أي یقیس فعال الخاصیة التي أعد لقیاسها، كما یجب أن 
یكون ثابتا أي نتائجه تتسم باالستقرار حتى یتم الوثوق في النتائج المتحصل علیها من خالل تطبیقه، وبناء على 

  قابال للتطبیق.أصبح المقیاس بشكله النهائي  ما سبق



4 

 

  
  

  الخصائص السیكومتریة للمقاییس واالختبارات
إن ثبات االختبار یعني أن یعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعید تطبیقه على نفس المجموعة في  الثبات:

ئا من االتساق أي أن نفس الظروف، وبمعنى آخر لو كررت عملیات قیاس الفرد الواحد ألظهرت الدرجة شی
  .      )2019(طویطي،  درجته ال تتغیر جوهریا بتكرار إجراء االختبار

یعرف الصدق بأنه: "أن یقیس االختبار ما وضع من أجله بالفعل وال یقیس شیئا آخر، ویقال أن الصدق: 
  ).  2016له" (أبو عقیل، االختبار صادق إذا توافرت فیه األدلة الكافیة على أنه یقیس فعال ما وضع وأعد من أج

  
  المراجع:

). القیاس والتقویم التربوى والنفسى  أساسیاته وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة ، القاهرة ، دار 2000عالم ، صالح الدین. (
  الفكر العربى.

ــوم اإلنســانیة. ترجمــة: بوزیــد صــحراوي وكمــال بوشــرف و 2004مــوریس انجــرس. ( ســعید ). منهجیــة البحــث العلمــي فــي العل
  سبعون. دار القصبة للنشر، الجزائر.

  ). طرائق البحث العلمي: تصمیماتها واجراءاتها. دار الكتاب الحدیث، الكویت.2002صالح مراد وفوزیة هادي. (
. عمــان. األردن: دار الحامــد للنشـــر -الجــزء االول-). أســالیب االحصــاء االســـتداللي البارامتریــة 2019مصــطفى طــویطي. (

  والتوزیع.
 دار األیام للنشر والتوزیع. ،). عمان1ط). القیاس والتقویم المدرسي والتربوي (2016راهیم ابراهیم أبو عقیل. (اب

André, Lamoureux (1995). Recherche et Méthodologie en Sciences humaines. Québec, Éd. 
Études Vivantes. 
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  المقابلة االرشادیةالدرس الثامن: 

  
تتطلب العملیة اإلرشـــادیة وســـائل وتقنیات إلســـقاط الجوانب النظریة في شـــكلها العملي واإلجرائي، أي الحل 
الفعلي للمشــــــكالت التي تعترض الفرد المتمدرس، ومن أهم التقنیات المســــــتخدمة في اإلرشــــــاد ،نجد المقابلة 

لى موعد ع ي والمســترشـــد في مكان محدد، وبناءانســانیة بین المرشــد النفســاإلرشــادیة حیث تمثل : مواجهة 
ســـــابق، ولفترة زمنیة معینة، ومن اجل تحقیق أهداف خاصـــــة ومحددة وعلیه تمثل المقابلة اإلرشـــــادیة عملیة 
اتصــــــال مزدوج ومتبادل (المرشــــــد المســــــترشــــــد) من أجل تحقیق هدف جدي (حل المشــــــكل الذي یعاني منه 

ضــــمنة أســــئلة وأجوبة علیه وللمقابلة اإلرشــــادیة عدة أغراض بدءا بوصــــف المشــــكل والحالة المســــترشــــد) مت
  وتشخیصها وعالجها.

  تعریف المقابلة االرشادیة:
بأنها عبارة عن مواجهة انسانیة بین المرشد النفسي والمسترشد في مكان محدد ماهر محمود عمر یعرفها   

  )54(ماهر محمود عمر، دت، ص من أجل تحدید أهداف خاصةوبناء على موعد سابق لفترة زمنیة معینة 
) المحور األساسي الذي تدور حوله عملیة اإلرشاد والتوجیه، Lovoie )1994 تعتبر المقابلة  حسب   

على التواصل  قة تعتمدالمهنیة فنیة وهذه الع القةوهي تحتاج الى خبرة ودرایة ومهاره من قبل المرشد فهي ع
 ترشد ، فالتواصل بشكل مستمر في المقابلة له دور اساسي في نجاح العملیة اإلرشادیةبین المرشد والمس

  )21، ص 2014عبـــد الكریـــم محمـــود صالــح،  (.
حیث  ؛وعالقة تعاون مبنیة على األلفةیجب أن تكون العالقة بین المرشد والمسترشد عالقة غیر موجهة   

) على االعتبار االیجابي غیر المشروط للعمیل(المسترشد) حیث یجب تقبله والتعامل 1961یؤكد روجرز(
  )287صماهر محمود عمر، دت، بال شروط (و معه بدفء 
  :المقابلة االرشادیة مهاراتمبادىء و 

ة زمن المقابلة هام د، ویعد تحدید فتر  45و 30یجب أن یتراوح زمن المقابلة بین  زمن المقابلة االرشادیة:
سمح له تیسمح للمرشد بتخطیط استراتیجیاته االرشادیة وفقا لها في كل مقابلة، كما أنها  ألنهجدا وذلك 

  )56صماهر محمود عمر، دت م المقابالت المتتالیة حسب باق المسترشدین(یتنظب
  المظهر الشخصي للمرشد النفسي:

زیاء من معارض أ مشتراةالثمن أو  باهضهأن تكون  یعنيال یجب أن تكون مالبس المرشد مناسبة وهذا   
ا المرشد بكل الخصائص التي توفر البساطة التي یقدر علیه سمالب فخمة، انما تعني هذه الكلمة أن تتمیز

  .)64صماهر محمود عمر، دت ( أي فرد، والتي تحقق الذوق السلیم الذي یرضى عنه الجمیع
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  هارات المقابلة وذلك ب:مد أن یتحكم في ) یجب على المرش2002حسب الخطیب(
المقابلة تسجیل :  

ینبغي ان یقوم المرشد بتسجیل المعلومات التي حصل علیها من المسترشد اثناء المقابلة بعد التأكد من   
اثناء ذرا ألن ذلك یربك المسترشد ویجعله ح ابلةثناء المقأیستغرق في التسجیل ال ولكن علیه ان  ،صحتها
  یجعلالیلجأ الى انتقاء كلماته وافكاره وعلى المرشد ان وقد وقد  ،ویجعله حذرا للتفاعل مع المرشد الحدیث

لمقابلة اثناء ا المالحظاتوالطریقة الشائعة لتسجیل  ،للتفاعل مع المسترشدمن عملیة التسجیل عائقا 
   :املیة التسجیل منهوهناك طرق عدیدة یمكن ان تستخدم في عالقلم والورقة هي استخدام  اإلرشادیة

  .الكتابة من الذاكرة فور انتهاء المقابلة-أ
   .تقدیر استجابات المسترشد على مقیاس للتقدیر سبق اعداده والتدریب علیه -ب
استخدام اجهزة التسجیل بعد موافقة المسترشد والهدف من هذه الطرق هو رفع درجة الصدق والثبات  -ج

  لبیانات المقابلة 
ة:انهاء المقابل  

بتلخیص لما دار في  االنتهاءبصورة فجائیة، بل تبدأ مرحلة  اإلرشادیةتنتهي المقابلة ال ینبغي ا  -
 تفعل المقابلة بتحدید موعد للمقابلة التالیة، واخیرا  دار فیها، واخیرا  وتتضمن تقویما للجلسة وما الجلسة،

والثقة في نفس المسترشد ، واذا لمس ان هناك اسباب تدعوه الى  األملتقویم وبكلمات تشیعً  ب القیام 
   )25، ص2014(عبـــد الكریـــم محمـــود صالــح، احالة المسترشد الى جهة اخرى مناسبة ، فیمكن ذلك 

 االصغاء:
هو لیس االستماع فاالستماع هو عملیة أوتوماتیكیة یقوم بها جهازنا العصبي نتیجة  أو اإلنصاتاإلصغاء   

لتأثر أجهزة السمع(األذن)، في حین اإلنصات هو فعل ایجابي واعي وشدید الحساسیة لكل ما یقال أو 
  أن ینمیها في ذاته. الشخصفاإلصغاء مهارة وعلى  .یحدث عن طریق استخدام القوى العقلیة،

الفهم لرسالة المتحدث وادراك ما یرمي إلیه من مقاصد .كما یعرف (بولنوف)  هو1999فه(حجاب) كما یعر 
الشرط األول للحوار هو القدرة على اإلصغاء إلى اآلخر، واإلصغاء بهذا المدلول یعني أكثر  هنااإلصغاء "

  .) 174(سمیة زرقوق، ، صمن التقاط اإلشارات الصوتیة 
  
  
  

:عناصر اإلصغاء  
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من هذه العناصر ما یلي العناصر اللفظیة: :  
ذا على مدى فهم المستمع، ه تأثیرإن الكلمات وطریقة صیاغة الجمل والفقرات لها  :والصیاغاتاأللفاظ  

  .من جانب المتحدث، أما المستمع فعلیه أن یشجع المتحدث
  .یسیةیتطلب من المستمع أن یوجه ویركز المناقشة في األفكار الرئتوجیه المناقشة: 
  : قد یستطرد المتحدث في الكالم دون الدخول في التطبیق أوفي الحل أوفيالتصرف العملي

إذا استخدم المتحدث صوتا منخفض جعل  الصوت: - .التصرف وعلى المستمع یشجعه ببعض العبارات
االستماع عملیة صعبة، أو إذا استخدم نبرة الصوت سعیدة للتعبیر عن المشاعر السارة یمكن أن یعزز 

  ). 164،ص 2008المعاني التي یتحدث عنها(أحمد ماهر،
    :العناصر غیر اللفظیة
  .الحدیث: تشجع اثباط همة المتحدث في االستمرار في حركة الجسد واألیدي

  .بالنسبة للمستمع یمكنها أن تشجع أو تثبط همة المتحدث تعبیرات الوجه: 
  یمكن أن تؤثر على المستمع والمتحدث.  المناخ و البیئة: 

  )164،ص  2008(أحمد ماهر، 
   :ب. خطوات اإلصغاء

  االبتعاد عن الشرود الذهني و السرحان یشیر جودت شاكر أنه علینا االنتباه:
)  175زرقوق، ، ،ص(سمیة    

   .أي تحلیل ما تم سماعه، وتحدید المعنى الذي یقصده المتحدثالفهم و التفسیر:
   أي تكوین رأى أو انطباع حول الرسالةالتقییم:
  )166، ص2008إي تخزین المعلومات الستخدامها كمرجع في المستقبل. (أحمد ماهر،  التذكر:

  الفعل أو التغذیة الرجعیة.ردة ) 2013جودت شاكر(حسب هي  االستجابة:
   ) 175،ص 2016سمیة زرقوق، ،(

یمكن مالحظة وجود مستویات لعملیة اإلصغاء ) أنه 2013یرى جودت شاكر(من خالل هده الخطوات 
   .مستوى السمع: وهو اإلحساس أو الشعور بوجود أصوات - :وهى كما یلي

  – .یةمستوى االستماع: الصوت ینتقل إلى المراكز العصبیة السمع 
  مستوى الفهم: تفهم الرسالة وتفسر في ضوء خبرة الفرد السابقة 
سمیة (مستوى اإلدراك والفهم: یدرك ویفهم ویتفاعل مع الرسالة، مما یسمح باتخاذ موقف ما أواالستجابة.  

   )176 - 175ص  ،2016زرقوق، 
بالعمیل. واحترام خصوصیة ) الخصوصیة وسریة المعلومات الخاصة 2004وتعني حسب زهران(:  السریة.

یجب تأكید موضوع السریة للمسترشد  :العمیل أمر هام جدًا ولتحقیق هذا المبدأ األخالقي یجب عمل ما یلي
، وكل ما یسجل ( تقاریر أو سجالت أو تسجیالت f .أو العمیل ال  f .( تشمل السریة كل ما یقال شفویًا
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أبو  محمد جدوعالعمیل لألفراد أو األسرة أو حتى المحاكم(تخرج هذه المعلومات إال بموافقة المسترشد أو 
  ) .97، ص 2008یوسف، 
  األسئلة:

  :)2005القواعد األساسیة في ممارسة مهارة التساؤل حسب سعفان (
اختیار الوقت المناسب: والمقصود بالوقت المناسب هنا عدم مقاطعة كالم المسترشد من أجـل طـرح -1

  وقفات المسترشد من أجل طرح سؤالسؤال، ولكن یجب استغالل 
   أن یتأكد المرشد النفسي بأن المسترشد مهیأ لالستجابه.-2
   .أن ال یكون السؤال بعیدًا عن الموضوع - 3-
اختیار السؤال المالئم: ویكون هذا االختیار في ضوء الهدف الذي یسعى إلیه المرشـد النفسـي مـع -4

  :ولكل نوع عیوب وممیزات ومن هذه األنواعمالحظة أن هناك أنواعًا من األسئلة، 
  مثال حدثني عن مفهوم المسئولیة؟األسئلة المفتوحة:  - 
  مثال كم عدد المرات التي تدخن فیها في الیوم؟  األسئلة المقفلة:  -

  األسئلة غیر المباشرة: مثال یبدو لي أنك تحب مدرستك؟  - مدرستك؟األسئلة المباشرة: مثال هل تحب 
سـؤال أن یصـاغ ال اللجوء إلى األسئلة المعقدة والمركبة التي تحتمل إجابات كثیرة، ولكن یجبعدم  - 5

   د.لخدمة هدف واح
  أن یتالءم السؤال من حیث الصیاغة والمحتوى مع الخلفیة الثقافیة للمسترشد -6
  –المعقولیجب أن یطرح السؤال بصوت مسموع ( أن ال یكون مرتفعًا أو منخفضًا ) عن الحد   -7
-102، 2008أن یطرح السؤال لكسب معلومات جدیدة ولیس بهدف التكرار (محمد جدوع أبو یوسف،  -8

103.(   
المفتوحة  ( open questions ):- :هناك نوعان من األسئلة یمكن استخدامها) أنه 1998یشیر الزیود (و 

عان ممكن أن یكونا مفیدین في وهذان النو  2 -المغلقة األسئلة ( closed questions):- 1 -األسئلة
الجلسة اإلرشـادیة، وعلیـك أن تكـون علـى علـم باالختالف بین هذین النوعین من األسئلة، وبهذا یصبح لدیك 

األسئلة المغلقة:  104 ( الفصل الثاني: (اإلطار النظري للدراسة .المعرفة متى تستخدم كًال منهما في وقته
وقصیرة وتكون مكونة من كلمة نعم أو ال. مثال هـل أتیت الیوم بالباص  وهي التي تقود إلى جوانب محدده

؟؟ "نعم" والعمیل هنا یختار الجواب الذي یناسبه ومن هذه األسئلة هل تحب زوجتك ؟؟ هل أنت غاضب؟؟ 
ذا سألت كم عامًا سكنت في اإلمارات ؟؟ الجواب " "وهو محـدد. وأحیانـًا فـي بعض الجلسات اإلرشادیة  24وإ

وللسؤال المفتوح  .تحتاج إلى استعمال األسئلة المغلقة؛ ألنك تكون محتاجًا ألجوبة معینه ومعروفه ومحددة
مكانیـة إجراء كشف شامل. وتشجع  تأثیر أصعب من السؤال المغلق حیث تمنح العمیل الكثیر من الرؤى وإ

عمیل له حریة اإلجابة بأن یفسر مثال "كیف أتیت إلى هنا ؟" فال .العمیل على إفشاء المعلومات اإلضافیة
   ).103-، 2008محمد جدوع أبو یوسف، .(لك الطریق التي سـافر بهـا. والجـواب المتوقع غني بالتفسیرات
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)من المهارات التي تساعد على التواصل الجید 1999یعتبر الصمت حسب الكفافي( :Silence  الصمت 
د التناقض الظاهري بین مظهرها ووظیفتها، حیث یمكن للمرشبین المرشد والمسترشـد، وتعكـس اهتمامًا رغم 

أن یستثمر مهـارة الصـمت على نحو جید في خدمة أهداف العملیة اإلرشادیة، فالصمت مطلوب أثناء 
الحدیث وعلى المرشد أن یفهـم صمت المسترشد ودوافعه وأن یتدخل لتناول هذه الدوافع إذا كانت من معیقات 

  ).2008، 115أبو یوسف، ، ص التواصل (محمد جدوع
) قد یصمت المسترشد؛ لكي ینظم أفكاره ویعد إجاباته على أسئلة المرشد، وقد یكون 2001وتضیف العزة(

  ).2008، 115(محمد جدوع أبو یوسف، ، ص ذلك وسیلة دفاعیة وعدم رغبة في تحمل المسؤولیة
رشادیة افي شكل برامج  واإلرشاد المدرسي خدمات التوجیهالمقابلة االرشادیة لتقدیم یمكن االعتماد على 

كل المشكالت المتعلقة بالبیئة المدرسیة شریطة أن تكون العملیة منظمة وهادفة وقائمة على أسس  لمعالجة
  .  تتناوله بشكل كبیر بحوث االرشاد والتوجیهعلمیة، وهذا ما 

  
  المراجع:

 اإلرشادیةبرنامج تدریبي لتطویر مهارات المق ابلة  ). اثر2014( .عبـــد الكریـــم محمـــود صالــح .1
  .لة الفتح، العدد الثامن والخمسونلدى المرشدین التربویین، مج

). فعالیة برنامج ارشادي سلوكي معرفي لتنمیة مهارات االتصال الوالدي 2016( .سمیة زرقوق .2
حول التربیة الجنسیة للطفل ذو االعاقة العقلیة البسیطة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم 

  في االرشاد والصحة النفسیة
الدار الجامعیة ، یةكیف ترفع مهاراتك االداریة في االتصال. االسكندر  .)2008ماهر، أحمد.( .3

 .اإلبراهیمیة
). فعالیة برنامج تدریبي لتنمیة المهارات اإلرشادیة لدى المرشدین 2008(. محمد جدوع أبو یوسف .4

النفسیین في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة، رسالة ماجیستیر، قسم علم النفس، كلیة التربیة، 
 الجامعة االسالمیة غزة.

ة في االرشاد والعالج النفسي، مركز دراسات وبحوث المعوقین، ماهر محمود عمر، دت. المقابل .5
 دار المعرفة الجامعیة.
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  البحوث التربویةتوظیف الدراسات السابقة في الدرس التاسع: 
  

من الركائز األساسیة للبحث التربوي، حیث تسایر الباحـث منـذ تحدیـده لمشـكل البحـث إلـى  تعتبر الدراسات السابقة
 یــرات البحــوث السـابقة التـي اســتخدمت نفـس المتغ "غایـة مناقشـته للنتــائج، وینظـر إلــى الدراسـات السـابقة علــى أنهـا 

"   أو دارت حـول أســئلة متشــابهة أو درسـت النظریــة التــي یســتند إلیهـا الباحــث، وغیــر ذلـك مــن الدراســات المتشــابهة
  .)90 ص، 2004(أبو عالم، 

تعد مراجعة البحوث السابقة مفیـدة مـن نـاحیتین: فهـي تسـاعد البـاحثین علـى جمـع فكـر االخـرین المهتمـین بالسـؤال 
، صالح مـراد وفوزیـة هـاديج الدراسات األخرى المشابهة أو المتعلقة بدراستهم ومعرفتها (البحثي، واالطالع على نتائ

  ). 86، ص 2002
  ).2002، صالح مراد وفوزیة هادي( الخطوات المتبعة في مراجعة البحوث السابقة

 تحدید إشكالیة البحث بدقة. -
 تحدید المطصلحات والمفاهیم ذات الصلة بمشكلة البحث -
 ذات الصلة بالمشكلة البحثیة.األولیة والثانویة سات والمصادر البحث عن الدرا -

  :حیث یتم تحدید الدراسات السابقة ذات الصلة بالمشكل محل الدراسة انطالقا من العناصر اآلتیة
 متغیرات الدراسة - 1
 تساؤالت وفروض الدراسة - 2
 أهداف الدراسة - 3
 عینة الدراسة - 4
 األدوات المستخدمة في الدراسة - 5
  إلیها النتائج المتوصل - 6

  دواعي توظیف الدراسات السابقة في البحوث التربویة:
 .بناء إشكالیة البحث بناء سلیما 
 .تساهم في بناء اإلطار النظري والتصمیم المنهجي العملي للدراسة  
 .تكوین فكرة حول دراسة المشكل لتفادي األخطاء التي یمكن الوقوع فیها 
 .تحدید أوجه القصور في دراسة المشكل لتقدیم اإلضافة العلمیة 
 .توجیه الباحث في بناء تساؤالته وفرضیاته 
 .إثراء مناقشة النتائج وتثمینها 
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  لدراسات السابقةتوظیف ا
 یتم تحدید الدراسات السابقة بناء على متغیرات البحث الراهن، كما یتم ترتیب الدراسات السابقة حسب التسلسل

  الزمني من جهة، وحسب لغة الدراسة ( عربیة، أجنبیة ) من جهة أخرى، وفق الطریقة اآلتیة:
دراسة ..................(السنة) بعنوان .................، والتي هدفت إلى دراسة ................، من 

ت الدراسة على منهج خالل عینة تكونت من ..........، حیث تم استخدام أداة ............،  واستند
..........، وخلصت الدراسة إلى نتائج من بینها ............... ( التركیز على النتائج التي ترتبط بمشكل 

  البحث فقط ).
أما ناحیة استغالل الدراسة السابقة في تحلیل ومناقشة النتائج، فإنه یتوجب توثیق الفكرة ( لقب الباحث، السنة )، 

( لقب الباحث، السنة، الصفحة) . وذلك وفق متطلبات سیرورة مناقشة نتائج الباحث وما  أو اقتباس استشهاد
  أفرزته.

 یفضل التركیز على الدراسات الحدیثة في البحوث التربویة، واألكثر ارتباطا بالمشكل المدروس. مالحظة:

  

  

  المراجع:

    دار النشر للجامعات مصر.، ). القاهرة4ربویة (ط ). مناهج البحث في العلوم النفسیة والت2004رجاء محمود أبو عالم.(

  ). طرائق البحث العلمي: تصمیماتها واجراءاتها. دار الكتاب الحدیث، الكویت.2002صالح مراد وفوزیة هادي. (   
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  التكامل بین الجاني النظري والتطبیقي في البحوث التربویةالدرس العاشر: 
  

تعتبــر البحــوث النفســیة والتربویــة فــي جانبیهــا النظــري والتطبیقــي وحــدة متكاملــة فــي دراســة المشــكلة محــل البحــث، 
ا، وهـذا مـا یفیــد فالجانـب النظـري یؤسـس لبنـاء سـند قــویم للدراسـة مـن خـالل المعـارف والنتـائج المتوصــل الیهـا سـابق

في بناء اإلشكالیة وتحدید المفاهیم وبناء تصور لإلجراءات المنهجیـة العملیـة والتقنیـات البحثیـة المسـتخدمة، ثـم ان 
ما جـادت بـه دراسـة الباحـث واالضـافات  إلبرازالجانب النظري بثرائه یستفاد منه في تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة 

  یضفي قیمة علمیة على البحث. العلمیة التي توصل الیها، وهذا
ومنــه یمكــن القــول بــأن البحــث النفســي التربــوي یقتضــي بالضــرورة تكــامال وظیفیــا بــین الجانــب النظــري والتطبیقــي 
وذلــك بغــرض االلمــام بمشــكل الدراســة وتناولــه بطریقــة تتــیح للباحــث تقــدیم اإلضــافة العلمیــة، وهــذا مــا تهــدف الیــه 

  البحوث النفسیة والتربویة.
كیفیة تقریر البحث لنوضح مـن خاللـه بصـورة عملیـة الل الجدول المبین ادناه نوضح بصورة عملیة خطوات من خ

صالح مراد وفوزیـة هـادي ، باالستناد الى ما بینه كال من التكامل بین الجانب النظري والتطبیقي في البحوث التربویة
)2002 .(  
  

  التفاصیل  الخطوة
مشــكلة تحدیــد 

شكالیة    وإ
   البحث

بنى اشـكالیة البحـث مـن خـالل بنـاء نظـري منطقـي ومفـاهیم متعلـق بمشـكلة الدراسـة، وتحـدد مـن ت
هالل اسئلة عملیة تكون ارضـیة لصـیاغة الفرضـیة التـي یـتم قیاسـها مـن خـالل ادوات البحـث مـن 

  الناحیة العملیة.

صــــــــــــــــــــــیاغة 
  الفرضیات:

  اجابات محملة حول تساؤالت الدراسة

أهـــــــــــــــــــــــــداف 
  الدراسة

  التي یریدها الباحث من خالل االجابة على تساؤالت الدراسة،  وهي الغایات

  .(نظریا وعملیا) وكیفیة االستفادة منها یجب ان یشرح الباحث قیمة واهمیة دراسته وفائدتها  أهمیة الدراسة
ــاهیم  تحدیــد مف

  الدراسة:
  (نظریا وتطبییا). یجب تحدید كل المفاهیم الرئیسیة نظریا واجرائیا

من حیث الحدود البشریة التي یمثلها مجتمع البحث، والحدود المكانیـة المرتبطـة بمیـدان الدراسـة،   ةحدود الدراس
  والحدود الزمنیة إلجراء الدراسة.

  
  
  



2 
 

مراجعـــــــــــــــــــــــة 
األدبیــــــــــــــــــــات 
والدراســـــــــــــــات 
الســــــــــــــــــــــابقة 
المرتبطــــــــــــــــــة 

  بالبحث

التطبیقـي لهـا، مـع االسـتفادة تعد مرحلة هامة لبناء سند علمي نظري للدراسـة یبنـى علیـه الجانـب 
  منها في تحلیل وتفسیر ومناقشة النتائح العملیة التي توصل الیها الباحث.

اجــــــــــــــــــــراءات 
  البحث

مـــنهج البحـــث 
المناســـــــــــــــب، 

  ولماذا؟

واقـع تحدد االجراءات المنهجیة للدراسة انطالقا مما تم حصـره فـي الجانـب النظـري، ومـا یقتضـیه ال
  التطبیقي المیداني للدراسة.

    ضیح تصمیم الدراسة والمنهج المستخدم فیها.تو 

مجتمـع البحـث 
وكیفیـة اختیـار 

  العینة:

  توصیف مجتمع البحث المقصور بالدراسة -
  توضیح كیفیة اختیار العینة ومدى تمثیلیتها لتعمیم النتائج.عینة البحث:  -

  ى بها الدراسة.یتمثل میدان البحث في الحدود الجغرافیة للثانویة التي ستجر  -  میدان البحث

  من أهمها:في البحوث النفسیة التربویة یمكن استخدم عدة أدوات بحث   أدوات الدراسة
 من خالل شبكة المالحظات المالحظة المنظمة -1
  بأنواعها المقابلة  -2
   بأنواعهاالستبیان  -3
  او االختبار النفسي المقیاس -4

  :السیكومتریة للمقاییس النفسیة ومن أهمهاالخصائص 
  ویعني ان المقیاس یقیس فعال ما أعد لقیاسه.الصدق:  -
  .ستقرار نتائج المقیاس عبر الزمنالثبات: ویعني ا -
  

عرض وتحلیـل 
  النتئج

یتم عرض النتـائج فـي جـداول احصـائیة أو بشـكل كیفـي حسـب األداة المسـتخدمة فـي دراسـة، مـع 
ن المؤشــرات التــي تتعلــق ضــرورة ان یتــوفر العــرض علــى تحلیــل وتفســیر متخصــص لكــل مؤشــر مــ

  بالمتغیرات الواردة في أسئلة / فرضیات الدراسة
مناقشــــــــــــــــــــــة 

  النتائج
ومـا تــم  تـتم مناقشـة النتــائج علـى ضــوء الفرضـیات المقدمــة فـي البحـث ونتــائج الدراسـات الســابقة

  ، مع توضیح محل النتائج المتحصل علیها بین الدراسات السابقةبناؤه في السند النظري للدراسة
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  خالصة
توصـــــــــــــــــــیات 

  ومقترحات
  افاق الدراسة

  للدراسة وتوصیاتها وافاقها.توضیح مختصر الستنتاجات خالصة الدراسة تضم 

  ترتیب المراجع ترتیبا منهجیا منظما  المراجع
  ترتب بطریقة مرقمة ومنظمة.  المالحق
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