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لظد س ي لثاوي :جلىياث لبحث

وحدة لخعليم :اإلاىهجُت .
لسصيد03:
اعامل02:
أهد ف الياض :جهدف مً وزاء جدزَع اإلالُاض ئلى الىضىٌ بالؿالب الى :
الخدزٍب غلى: بىاء شبىت مالخظت. بىاء شبىت ملابلت ( اإلالابلت البدثُت) بىاء اطخمازة اطخبُان. -الخػسف غلى ؾسق مػالجت البُاهاث ومخخلف الاخخبازاث الاخطائُت.

مس جع ٌظترشد بها:
 .1دًبىلد ب فان دالين(  ، )1997مىاهج البدث في التربُت وغلم الىفع( ،جسحمت) مدمد هىفل
وآخسون ،مىخبت الاهجلى مطسٍت ،ؽ ،2اللاهسة.
 .2زحاء مدمىد ابى غالم( ، )2004مىاهج البدث في الػلىم الىفظُت والتربىٍت ،ؽ ،4داز اليشس
للجامػاث ،مطس.
 .3مدمد شفُم ، )2001( ،البدث الػلمي ،اإلاىخبت الجامػُت ،الاشازٍؿت ،الاطىىدزٍت.
 .4وىحً ،وىزس خظين ، )2007(،اخؿاء شائػت في البدىر التربىٍت ،غالم الىخب.
 .5مىزَع أهجسض( ،)2006مىهجُت البدث الػلمي في الػلىم ؤلاوظاهُت ،جدزٍباث غملُت ،جسحمت
بىشٍد صخساوي وأخسون ،الجصائس.
 .6خظان هشام ، )2007( ،مىهجُت البدث الػلمي ،ؽ ،1الجصائس.
 .7غماز غىابدي )2002(،مىاهج البدث الػلمي وجؿبُلاتها في الػلىم اللاهىهُت والادازٍت ،دًىان
اإلاؿبىغاث الجامػُت ،ؽ ،4الجصائس.

 .8هىاٌ بىغُاف ،)2015( ،مداغساث ي مىهجُت البدث وجلىُاتها ( ،مؿبىغت بُداغىحُت
مىحهت لؿلبت الظىت أولى ماطتر غلم الىفع اإلادزس ي)
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ّئن البدث الػلمي هى الىطُلت الىخُدة إلاىاحهت اإلاشىالث بيل أهىاغها التربىٍت والىفظُت

والاحخماغُت وغيرها مً اإلاشىالث اإلاسجبؿت بمخخلف مجاالث الخُاة ،فهى غسوزة ال غنى غنها ليل
جخؿُـ طلُم فػلى غىء البُاهاث الدكُلت التي ًجمػها الباخثىن ًمىً جيىًٍ ضىزة ضادكت
غً مخخلف الظىاهس والخػسف غلى الاخخُاحاث ألاطاطُت لألفساد والجماغاث.
ئهىا الُىم في أمع الخاحت ئلى البدث الػلمي اهبر مً اي وكذ مض ى ليي هخمىً مً جخؿُـ
لخُاة أفػل ،وإلاىاحهت مشىالث الػطس فىدً وشهد الُىم حغيراث طسَػت ومخالخلت في حمُؼ
اإلاجاالث وغلى ول اإلاظخىٍاث ألامس الري ًترجب غلُه شٍادة اإلاشىالث التي هىاحهها وال بد مً
الػمل غلى ئًجاد خلىٌ حرزٍت لها ووطُلخىا الىخُدة في دلً هي الاغخماد غلى البدث الػلمي .

أدو ث جمع لبياهاث:
كد ٌظخخدم البدث أهثر مً ؾسٍلت أو أداة لجمؼ اإلاػلىماث خىٌ مشيلت الدزاطت او ؤلاحابت غً
أطئلتها أو لفدظ فسغُاتها ،وٍجب غلى الباخث أن ًلسز مظبلا الؿسٍلت اإلاىاطبت لبدثه أو
دزاطخه وان ًيىن ملما باألدواث ألاطالُب اإلاخخلفت لجمؼ اإلاػلىماث ألاغساع البدث الػلمي ومً
بين ألادواث التي بػمد الباخث الى اطخخدامها لجمؼ اإلاػلىماث والبُاهاث الالشمت لبدثه ما ًلي:
اإلاالخظت –اإلالابلت-الاطدباهت-الاخخبازاث واإلالاًِع-وليل ؾسٍلت مً الؿسق الظابلت خطائطها
ومميزاتها الاًجابُت والظلبُت ،وَػخمد الباخث غىد اخخُازه لؿسٍلت حمؼ البُاهاث غلى غدة
غىامل منها:-
 ؾبُػت البدث ومدي مالئمت ؾسٍلت حمؼ اإلاػلىماث. ؾبُػت اإلاجخمؼ وغُىت الدزاطتظسوف الباخث وكدزاجه اإلاالُت والىكذ اإلاخاح لُه-مدي مػسفخه بؿسٍلت وألاداة

أوال :الاطدباهت
هىان الػدًد مً الخػسٍفاث ومً الطػب خطسها إلافهىم الاطدباهت مً بُنها:
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حعسٍف ( ": )01أداة جخػمً مجمىغت مً ألاطئلت أو الجمل الخبرًت التي ًؿلب مً

اإلافدىص ؤلاحابت غنها بؿسٍلت ًدددها الباخث خظب أغساع البدث "
حعسٍف(":)2مجمىغت مً ألاطئلت اإلاىخىبت والتي حػد بلطد الخطىٌ غلى مػلىماث او
ازاء اإلابدىزين حىٌ ظاهسة او مىكف مػين "
حعسٍف( " :)3أداة لجمؼ اإلاػلىماث اإلاخػللت بمىغىع البدث غً ؾسٍم اطخمازة مػُىت
جدخىي غلى غدد مً ألاطئلت مسجبت بأطلىب مىؿلي مىاطب ً،جسي جىشَػها غلى أشخاص
مػُىين لخػبئتها"

خطى ث جصميم الاطخبيان:
جخؿلب غملُت جطمُم الاطخبُان ووغؼ أطئلخه الخؿىاث السئِظُت الخالُت :


جددًد مىغىع الدزاطت بشيل غام واإلاىغىغاث الفسغُت اإلاىبثلت غىه مثاٌ:دزاطت

أطباب الػىف في الىطـ اإلادزس ي خُث ًخم جددًد هره ألاطباب وجلظُمها الى :أطباب هفظُت –
أطسٍت – مدزطُت –احخماغُت...الخ
ًخم ضُاغت مجمىغت مً ألاطئلت أو الجمل الخبرًت خىٌ ول مىغىع فسعي(مدىز )مدىز



(مجاٌ) بدُث جيىن ول هره ألاطئلت غسوزٍت وغير مىسزة ذاث ضلت باألطئلت والفسغُاث اإلاطابت


ئحساء اخخباز ججسٍبي غلى الاطدباهت غً ؾسٍم غسغها غلى غدد مً أفساد (غُىت

اطخؿالغُت) كبل اغخمادها بشيلها النهائي ،لغسع بُان ألاطئلت الغامػت والغير اإلافهىمت وهرا
غبـ شمً جؿبُلها وزضد مخخلف ضػىباث جؿبُلها ئغافت الى الخأهد مً مدي ضالخُت ألاداة
مً خالٌ خظاب خطائطها الظُيىمترًت مً زباث وضدق اهتهاء بػسغها غلى مجمىغت مً
اإلادىمين مً ذوي الاخخطاص
 حػدًل الاطخبُان بىاء غلى الاكتراخاث الظابلت والىضىٌ بها الى ضىزتها النهائُت مخػمىت ملدمت،
وفلساث الاطخبُان .

ألامىز لى جب مس عاتها عىد صياغت أطئلت الاطخبيان:


ًجب ضُاغت أطئلت الاطخبُان بشيل واضح وبلغت واضخت جدىاطب مؼ مظخىي اإلابدىزين.
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ججىب اطخخدام حػابير ومطؿلخاث غير مفهىمت أو جدخمل أهثر مً جفظير ،وفي خالت
وحىدها غلى الباخث حػسٍفها .




ان ًيىن ؾىٌ الظإاٌ مىاطبا وٍجب ججىب ألاطئلت الؿىٍلت التي كد جػلل اإلابدىر.
في خالت ألاطئلت التي جخػمً الاخخُازاث او ؤلاحاباث اإلادخملت ًجب وغؼ حمُؼ
الاخخماالث اإلامىىت للحابت وان هترن بىد مفخىح الخخمالُت وحىد خُازاث أخسي.



ًفػل البدء باألطئلت الظهلت التي ال جدخاج الى جفىير مً اإلابدىر ،زم الخدزج الى ألاطئلت
ألاهثر ضػىبت.



ًجب أن ٌػالج ول طإاٌ مشيلت واخدة او ظاهسة مػُىت وججىب ألاطئلت التي جخؿسق
ألهثر مً مشيلت او مىغىع في هفع الظإاٌ.

مثاٌ :هل جىافم غلى غمل اإلاسأة في مجاٌ الخػلُم والخمسٍؼ والبىىن؟
مىافم

غير مىافم

ًجب جلظُم هرا الظإاٌ الى زالزت أطئلت
 ًفػل أن جأحي ألاطئلت التي جدوز خىٌ مىغىع مػين مؼ بػػها البػؼ ختى هخجىب حشخِذ ذهًاإلابدىر وهىان مً ًسي غىع ذلً.
وغىد ضُاغت فلساث الاطخبُان ًجب غلى الباخث :الخأهد مً أن مدخىي الفلسة ًىؿبم غلى حمُؼ أفساد الػُىت .الخأهد مً أن ضُاغت الفلسة حظخدعي ئحابت وافُت جدلم الغسع منها.
 ججىب البدائل اإلاخػددة والغير مىاطبت . ججىب اشدواحُت اإلاػنى للفلسة،أي وحىد أهثر مً فلسة . ججىب اليلماث اإلاسهت اإلاػنى مثل  :غلى ألاغلب /أخُاها. اطخخدام اليلماث واإلاطؿلخاث التي ٌظهل جفظيرهاوٍلخظ لسفاعي اللىاغد الػامت في ضُاغت أطئلت الاطدباهت في الىلاؽ الخالُت :
 ججىب اشدواحُت ألاطئلت (أهثر مً مػلىمت في طإاٌ واخد). -البػد غً ألاطئلت الغامػت واإلابهمت وغير الىاضخت .
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ً -جب أن جيىن ألاطئلت مدددة ؤلاحابت وخىٌ مىغىغاث مػُىت ًمىً ؤلاحابت

غنها بدكت

ومىغىغُت.
 -حظلظل ألاطئلت مً الظهلت والتي حػؿي ؾمأهِىت

للمظخجُب ،وان جىغؼ جلً

الخظاطت

والصخطُت في النهاًت .

زشاد ث عامت لخطىٍس وجطبيم الاطدباهت
 مداولت الاطخفادة مً خبراث اإلاخخططين في اإلاجاٌ،ودزاطت الاطخبُاهاث اإلايشىزة خىٌاإلاىغىع هفظه ،وجدىُم الاطدباهت مً كبل أفساد مشهىد بلدزتهم غلى الخدىُم في مجاٌ
الدزاطت.
 اخخُاز ألافساد اللادزًٍ غلى ؤلاحابت غً الاطدباهت وتهم هخائجها. اخر مىافلت بػؼ الجهاث اإلاػىُت كبل جؿبُلها غلى أفساد الػُىت . ئذا وان مً الػسوزي حػسٍف اإلاظخجُب بىفظه بؿسٍلت مباشسة أو غير مباشسة فُجب غلىالباخث أن ًإهد ،وٍلصم بأهه طُدافظ غلى طسٍت اإلاػلىماث وغدم اطخخدامها ئال ألغساع
البدث الػلمي.

أهى ع ألاطئلت اظخخدمت في الاطخبيان:
ًمىً للباخث اطخخدام اهىاع مخخلفت مً ألاطئلت في الاطدباهت وَػخمد ذلً غلى ؾبُػت الدزاطت
وامياهُاث الباخث ومهازاجه في مىاهج البدث ،وؾبُػت غُىت الدزاطت،وبشيل غام جلظم ألاطئلت
غلى الىدى الخالي:
أوال :ألاطئلت اغللتأو محدودة إلاجاباث :في هرا الىىع مً ألاطئلت ًددد الباخث ؤلاحاباث
اإلامىىت او اإلادخملت ليل طإاٌ ،وٍؿلب مً اإلاظخجُب اخخُاز اخدها أو أهثر ،أي ـأن هلُده
باخخُاز ؤلاحابت وال ٌػؿُه الخسٍت إلغؿاء ئحابت مً غىد ،وٍمخاش هرا الىىع مً ألاطئلت ب ـ ـ:
 ؤلاحاباث مدددة ومىخدة ( مما ًمىً الباخث مً اإلالازهت بظهىلت. طهىلت غملُت جطيُف وجبىٍب وجدلُل ؤلاحاباث مما ًىفس الىكذ واإلااٌ لدي الباخث. وغىح اإلاػاوي والدالالث وجللُل الخيرة والغمىع لدي اإلاظخجُب -اهخماٌ ؤلاحاباث وظبُا والخد مً ؤلاحاباث الغير مىاطبت
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 طهىلت الخػامل مؼ ألاطئلت التي جدخىي ئحاباتها غلى أزكام مثل :الػمس ،الدخل ،غدد ألاوالد. -ازجفاع وظبت السدود غلى الاطخبُان.

أما عيىب ألاطئلت اغللت هي:

 ّأجها جفُد اإلابدىر في ئحاباث مدددة مظبلا. مً الظهل غلى اإلاظخجُب الري ال ٌػسف ئحابت للظإاٌ ان ًجُب بؿسٍلت غشىائُت. ضػىبت حػبير اإلاظخجُب غً زأًه. -ضػىبت الخدلم مً ضدق ئحابت اإلاظخجُب.

ثاهيا :ألاطئلت افخىحت أو لحسة:
في هرا الىىع مً ألاطئلت ًترن للمبدىر خسٍت ؤلاحابت غً الظإاٌ اإلاؿسوح بؿسٍلخه ولغخه
وأطلىبه الخاص الري ًساه مىاطبا وَظخخدم هرا الىىع مً ألاطئلت غىدما ال ًيىن لدي الباخث
مػلىماث وافُت غً مىغىع الدزاطت وٍسغب في الخطىٌ غلى مػلىماث مىطػت وجفطُلُت
ومػلمت خىٌ الظاهسة او اإلاشيلت ،وٍمخاش هرا الىىع مً ألاطئلت بأهه ال ًلُد اإلابدىر باحاباث
مدددة مظبلا بل ٌػؿُه الخسٍت في هخابت ما ًسٍد مً اإلاػلىماث.
ومذ اًجابُاث ألاطئلت اإلافخىخت أهه:
 ًمىً اطخخدامها في خالت ضػىبت خطس ؤلاحاباث في خُازاث مدددة. حظهل غلى اإلاظخجُب الخػبير غً هفظه وجىغُذ زأًه خىٌ اإلاىغىع. حػؿي اإلاجاٌ للخلم وؤلابداع في ؤلاحاباث لدي اإلاظخجُب. -شػىز اإلاظخجُب بأهمُخه واهه لم جفسع غلُه ئحاباث مدددة.

عيىب ألاطئلت افخىحت:
 اخخماٌ الخطىٌ غلى ئحاباث غير مىاطبت للظإاٌ. ضػىبت جطيُف ؤلاحاباث وجدلُلها مً كبل الباخث . ضػىبت اإلالازهت بين أفساد الػُىت الن ؤلاحاباث غير مدددة. ًخؿلب هرا الىىع مً ألاطئلت مهازاث هخابُت مخلدمت لى اإلاظخجُب . -كد جيىن ألاطئلت غامت او غامػت ًطػب غلى اإلاظخجُب فهمها وئدزاهها.
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 جخؿلب وكخا اؾىٌ مما ًإدي الى اإلالل وغدم ئغؿاء ئحاباث واملت . كلت وظبت السدود غلى هرا الىىع مً ألاطئلت.ومن ألامثلت على ألاطئلت افخىحت:
ما هي اإلاشىالث التي جىاحه الؿالب الجامعي في مشىازه الدزاس ي؟
ما هي أطباب غدم الخداق الؿلبت بخخطظ الفلظفت؟

ألاطئلت اغللت افخىحت:
في مثل هرا الىىع مً ألاطئلت ًؿسح الباخث في البداًت طإالا مغللا ،أي ًددد فُه ؤلاحابت
اإلاؿلىبت وٍلُد اإلابدىر باخخُاز ؤلاحابت،زم ًدبػه بظإاٌ مفخىح ًؿلب فُه مً اإلابدىر جىغُذ
أطباب اخخُازه للحابت اإلاػُىت ،
مثاٌ :هل حػخلد بىحىد ضػىباث حػترع الؿالب الجامعي في مظازه الدزاس ي؟
وعم

ال

طسق زطال الاطخبيان
ًمىً للباخث أن ًسطل أو ًىشع الاطدباهت بالؿسق الخالُت :
 بالُد مباشسة بىاطؿت البرًد الخللُدي غً ؾسف الهاجف -غً ؾسٍم الفاهع

-

غً ؾسٍم البرًد الالىترووي

مالحظت:
ًلظم الاطخبُان ئلى أحصاء أطاطُت هي :
/1اإلالدمت والخػسٍف بالباخث والدزاطت.
/2ئزشاداث وحػلُماث لخػبئت الاطخبُان.
/3مدخىي الاطخبُان وٍػم حمُؼ ألاطئلت.

8

محاضرات في منهجية وتقنيات البحث لطلبة اولى ماستر علم النفس المدرسي

2020
ثاهيا :الابلت
حعسٍف

الابلت :هىان الػدًد مً الخػسٍفاث مً بُنها:

 . للاء بين الصخظ اإلالابل ( الباخث أو مً ًىىب غىه) الري ًلىم بؿسح مجمىغت مً
ألاطئلت غلى ألاشخاص اإلاظخجُبين وحها لىحه ،وٍلىم الباخث أو اإلالابل بدسجُل
ؤلاحاباث غلى الاطخمازاث.
 وطُلت شفىٍت غادة مباشسة او هاجفُت او جلىُت ،لجمؼ الباًاهاث ً،خم مً خاللها طإاٌ
فسد او خبير غً مػلىماث الجخىفس غادة في الىخب او اإلاطادز الاخسي.
 مدادزت مىاحهت بين الباخث وشخظ او اشخاص أخسًٍ بهدف الىضىٌ الى خلُلت او
مىكف مػين ٌظعى الباخث وشخظ او شخظ للخػسف غلُه مً أحل جدلُم أهداف
الدزاطت

 .2.2هد ف

الابلت و هميتها :تهدف الابلتبشكل طاس ي لى ماًلي:

وال:الخطىٌ غلى اإلاػلىماث التي ًسٍدها الباخث مً اإلابدىزين
ثاهيا:الخػسف غلى مالمذ او مشاغس او جطسفاث اإلابدىزين في مىاكف مػُىت وجبرش أهمُت
اإلالابلت في الخاالث الخالُت:
 عىدما ًكىن افحىصين أطفاال و أشخاص ال ٌعسفىن للس ءة و لكخابت.


عىدما ًكىن افحىصين من دباز لظن و لعجصة و اعاكين و اسض ى .



حيىما ال ًسغب افحىصين في عطاء أز ئهم ومعلىماتهم دخابت.



حيىما ًخطلب مىضىع لدز طت طالع لباحث بىفظه على لظاهسة وعلى اجخمع

لدز طت .


حيىما ًخطلب اىضىع جمع اعلىماث من عدد من ألافس د ٌعيشىن و ٌعملىن معا

كالعمال في اصاوع و اعلمين في اد زض مثال .


حيىما ًكىن لهدف لحصىل على اعلىماث وجىد عالكاث شخصيت مع افحىصين.



حيىما ٌعس لباحث بأن افحىصين بحاجت لى من ٌشعسهم بأهميتهم وٍلدزهم.

3.2.أهى ع

الابلت :جلظم الابلت حظب أهد فها على لىحى لخالي:
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 -1الابلت اسحيت ،وتهدف الى الخطىٌ غلى اإلاػلىماث والبُاهاث والازاء هما هى الخاٌ في
دزاطاث السأي الػام والدزاطاث الاججاهاث هدى كػُت مػُىت.

 -2الابلت

لدصخيصيت ،وتهدف الى جددًد مشيلت ما ومػسفت أطبابها وغىاملها.

هما ًمىً جلظُم أهىاع اإلالابالث خظب غدد مً جخم ملابلتهم غلى الىدى الخالي:
-1اإلالابلت الفسدًت.
-2اإلالابلت الجماغُت.
وٍمىً ان ججسي اإلالابلت مؼ شخظ واخد ليي وشػسه بالخسٍت في الخػبير غً هفظه،
وٍمىً أن جخم مؼ مجمىغت مً ألاشخاص في هفع اإلايان والصمان ،وبخاضت ئذا واهذ اإلاشيلت
التي ًلىم الباخث بدزاطتها غير خظاطت ،وجىفس اإلالابالث الجماغُت غلى الباخث الىثير مً الجهد
والىكذ والخيلفت ،لىً طلبُاتها جىمً في ضػىبت الظُؿسة أخُاها غلى أفساد الػُىت والخجل الري
أضاب بػػهم خالٌ اإلالابالث الجماغُت مما ًإدي الى غدم اإلاشازهت ،وطُؿسة بػؼ ألافساد غلى
حى اإلالابلت
وجلظم اإلالابلت مً خُث جس ئها و جىفيرها غلى الىدى الخالي:
 الابلت لصخصيت :وٍجلع فيها الباخث وحها لىحه مؼ اإلابدىر. الابلت لخلفىهيت :وٍخم ئحساؤها غً ؾسٍم الاجطاٌ الخلفىوي. الابلت لخلفصٍىهيت :وجخم باطخخدام الاحهصة الخطىٍس والفُدًى وغيرهالابلت بى ططت لحاطىب.مً خالٌ البرًد الاهترووي
وجخخلف اإلالابلت في دزحت الخسٍت التي حػؿى للمظخجُب في احابخه وغلى هرا ألاطاض ًمىً
جلظُم اإلالابلت الى زالزت اهىاع زئِظُت هي :
 -1الابلت افخىحت :وفيها ٌػؿلى للمظخجُب الخسٍت في ان ًخيلم دون محخداث للصمً او
للالطلىب وهري كد حػؿي مػلىماث لِظذ ذاث ضُلت باإلاىغىع
 -2الابلت لشبه افخىحت :حػؿى الخسٍت للملابل بؿسح الظإاٌ بطُغت اخسي وٍؿلب مً
اإلاظخجُب مصٍدا مً جىغُذ
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 -3الابلت اغللت:وهي التي ال جفسح اإلاجاٌ للشسح اإلاؿىز بل ًؿسح الظإاٌ وحسجل الاحابت

التي ًللسزها اإلاظخجُب
وحظخخدم في اإلالابلت هفع أهىاع الاطئلت التي ٌظخخدمها الباخث في الاطخبُان ولىنها جؿسح
بشيل شفىي ازىاء اإلالابلت وٍجب غلى الباخث مساغاة ماًلي في اطئلت اإلالابلت:
الخدزج في ؾسح الاطئلت بدا مً الاطئلت الػامت والظهلت والغير خظاطت
اظفاء حى مً الالفت واإلاىدة والؿمأهِىت غىد ؾسح الاطئلت
اطخخدم لغت مفهىمت ومىاطبت للمظخجُب
حصجُؼ اإلاظخجُب غلى الاحابت وحػصٍصه وشىسه
اخترام أزاء وافياز ومػلىماث اإلاظخجُب
غدم ملاؾػت اإلاظخجُب وغدم ؾسح أهثر مً طإاٌ في اإلاسة الىاخدة
ان ًبلى الباخث ممظيا بصمام الامىز ازىاء اإلالابلت

ديفيت جس ء الابلت(خطى تها):


اغداد اطخمازة اإلالابلت اغداد دكُلا



مػسفت الباخث بمىغىع الدزاطت جماما وبثلافت وخلفُت اإلاظخجُبين وان ًيىن مظخػدا

للالحابت غً حظائلخه


جددًد الافساد الرًً طدخم بملابلتهم وميان وشمان اإلالابلت



ًلدم الباخث هفظه بؿسٍلت الئلت وملبىلت وٍرهس الهدف مً دزاطخه واهمُت اإلاػلىماث

التي طُلدمها للمظخجُب واجها طىق حظخخدم فلـ الاغساع البدث الػلمي (هظب زلت
اإلاظخجُب)


ًساعي الباخث أضىٌ اإلالابلت واإلاػاملت اللؿُفت ًؿسح الباخث الظإاٌ وَػؿي الفسضت

للمظخجُب للخػبير غً هفظه وجىغُذ وحهت هظسه


غدم ئحهاد اإلاظخجُب باألطئلت الىثيرة وأن ًيىن وكذ اإلالابلت مػلىال

أما ألامىز الىاحب مساغاتها في اإلالابلت فُمىً جسجُبها غلى الىدى الخالي:
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 الترجِب اإلاظبم للملابلت ،وٍجب غلى الباخث الاجطاٌ باإلابدىر لخددًد وكذ ئحساء
اإلالابلت ومدتها و ئغؿائه فىسة مىخطسة غً البدث لتهُئت هفظه للملابلت
 جددًد ميان مىاطب إلحساء اإلالابلت ،وٍفػل أن ًيىن اإلايان هادئا وبػُدا غً ميان
الػمل
 اهخمام الباخث بمظهسه الصخص ي ومالبظه الن ذلً ًإزس في اإلابدىزين
 غسوزة خلم حى مً اإلاىدة والاؾمئىان بين الباخث واإلابدىر والابخػاد غً السطمُت
والسهبت في اإلالابلت وٍفػل بدء اإلالابلت بظإاٌ غام بػُد غً مىغىع اإلالابلت  ،وٍفػل هرلً
أن ًىضح الباخث أهداف بدثه للمبدىر وان ًإهد غلى طسٍت اإلاػلىماث التي طُلدمها وأجها لً
حظخخدم الا ألغساع البدث الػلمي ،وٍىضح له أن اإلاػلىماث التي طُلدمها طخيىن مفُدة
للبدث وطىف جأزس في هخائجه
 مساغاة كىاغد وأضىٌ وأطع ؾسح ألاطئلت والتي منها :
ان ًيىن الظإاٌ واضخا ومفهىماان ًؿسح الظإاٌ بشيل غير مخديز (غدم الاحاء باالحابت)غدم ؾسح الاطئلت الدكُلت حدا او الطػبت الى الصخطُت حدااظهاز الاهخمام واإلاخابػت للمبدىر غدم اغؿاء اإلابدىر الفسضت الادازة اإلالابلت والظُؿسة غليها
 اخخُاز الؿسٍلت اإلاىاطبت لدسجبل الاحاباث  ،وحسجُلها ًيىن اوٌ بأوٌ ان امىً ،لخللُل
امياهُت اليظُان ،غلى ان ًخم أخر اإلاالخظاث بؿسٍلت مىاطبت بدُث الًخم ججاهل اإلابدىر او
غدم الاهمام به مً خالٌ غدم الىظس الُه او غدم الاهدباه له أزىاء خدًثه  ،وٍمىً خل
هره اإلاشيلت باطخخدام احهصة الدسجُل اإلاىاطبت بػد مىازلت اإلابدىر

مص ًا الابلت:
ً مكن طخخد مها في لحاالث لتي ًصعب فيها طخخد م الاطدباهت ،كان جكىن لعيىت
من ألاميين و من صغاز لظن .
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 جىفس عملا في إلاجابت بظبب مكاهيت جىضيح و عادة طسح ألاطئلت ،وحتى ًدظنى ذلك
فخي بحاجت لى باحثين مدزبين .
 حظخدعي معلىماث من اظخجيب من لصعب لحصىل عليها باي طسٍلت خسي،الن
لىاض بشكل عام ًحبىن لكالم دثر من لكخابت .
 جىفس مكاهيت لحصىل على جاباث من معظم من جخم ملابلتهم (95وزبما ًصٍد ) .ذ ما
كىزن باالطدباهت(40جلسٍبا بدون مخابعت)
 جىفس مؤشس ث غير لفظيت حعصش الاطخجاباث وجىضح اشلعس ،دىغمت لصىث ومالمح
لىجه ،وحسدت ليدًن و لس ض  ....لخ
 زجفاع وظبت لسدود ملازهت مع غيرها من وطائل جمع اعلىماث كاالطدباهاث
 اسوهت وكابليت شسح وجىضيح الاطئلت للمظخىجب في حالت صعىبتها و عدم فهمه لها.
 وطيلت مىاطبت لجمع اعلىماث عن للضاًا لصخصيت والاهفعاليت و لىفظيت
لخاصت بلمبحىث ،وهي أمىز من لصعب جمعها بطسق أخسي كالىثائم والاطدباهاث .
 حعد الابلت وطيلت ممكىت لخطبيم في اجخمعاث الاميت وفي حالت دىن الاطفال هم
مجخمع لدز طت في حين ال ًمكن طخخد م الاطدباهت في هره الاحى ل

6.2.عيىب الابلت:


جدخاج الى وكذ وحهد هبير ًً مً الباخث ،وبخاضت اذا وان غدد أفساد غُىت الدزاطت

هبير ،ومدة اإلالابلت ؾىٍلت



وملابلتهم ضػىبت الىضىٌ الى بػؼ الافساد وملابلتهم شخطُا بظبب مسهصهم او طبب

حػسع الباخث لبػؼ اإلاخاؾس غىد ئحساء ملابالث مػهم مثل الجماغاث الخؿيرة.



كد جخأزس اإلالابلت بالخالت الىفظُت للباخث واإلابدىر .اما في الاطدباهت فان اإلابدىر

ٌظخؿُؼ أن ًجُب غلى أطئلخه في الىكذ اإلاىاطب لرلً.



كد ًخديز اإلابدىر لُظهس بشيل مىاطب أمام الباخث او أمام الاخسًٍ ئذا واهذ اإلالابلت

حماغُت آو مخلفصة .
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ًطػب ملابلت غدد هبير وظبُا مً ألافساد ،آلان ملابلت الىاخد حظخغسق وكخا ؾىٍال مً

الباخث



جخؿلب باخثين مدزبين غلى احسائها ،فاذا لم ًىً الباخث ماهسا مدزبا ال ٌظخؿُؼ خلم

الجى اإلاالئم للملابلت ،وكد ًصٍف اإلاظخجُب احابخه ،وكد ًخديز الباخث مً خُث الًدزي ،بشيل
ًإدي الى جدسٍف الاحابت



ضػىبت الخلدًس الىمي لالطخجاباث ،او اخػاغها الى جدلُالث همُت ،وبخاضت في اإلالابلت

اإلافخىخت .



ضػىبت حسجُل الاحاباث ،وضػىبت ججهيز أدواث الدسجبل في ميان اإلالابلت الري ًددده

اإلاظخجُب غالبا
وٍمىً للباخث أن ًلؼ في غدة أخؿاء غىد اطخخدام أطلىب اإلالابلت ومنها:

خؿأ ؤلازباث  :غىدما ًخفم في الخػسف غلى ،او ًللل مً أهمُت ،أو بهمل وكائؼ هامت .
خؿأ الخرف:غىدما ًدرف الباخث خلُلت حىهسٍت او حػبيرا مػُىا .
خؿأ الاغافت:غىدما ًبالغ الباخث في جلدًس ما ًطدز غً اإلاظخجىب.
خؿأالابداٌ:غىدما ًيس ى الباخث ولماث اإلاظخجىب وَظدبدلها بيلماث ذاث دالالث مخخلفت .
خؿأ الخغير :غىدما ال ًخرهس الباخث حظلظل ألاخدار والىكائؼ وَغير في جخابػها.
أما أطالُب ججاوش طلبُاث اإلالابلت فُلخطها غىع في الىلاؽ الخالُت:


جدزٍب فسٍم مً ألاشخاص كبل البدء باحساء اإلالابالث جدزٍبا وافُا



جددًد غدد أفساد الدزاطت الرًً طُلابلهم الباخث أو اإلاخدزب في الُىم الىاخد مً احل

الخخلظ مً أي ئزهاق كد ًددر.


الخسص الشدًد في اخخُاز غُىت ممثلت للمجخمؼ.



شٍادة غدد حامعي اإلاػلىماث ٌظاغد في جللُل الصمً الالشم.



اهدظاب حامعي البُاهاث زلت أفساد الػُىت ختى ًدطلىا غلى البُاهاث الطادكت.
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ثالثا :االحظتobservation :

حعسٍف االحظت:
اإلاالخظت غبازة غً جفاغل وجبادٌ اإلاػلىماث بين شخطين او اهثر اخدهما الباخث وألاخس
اإلاظخجُب او اإلابدىر ،لجمؼ مػلىماث مدددة خىٌ مىغىع مػين ،وٍالخظ الباخث أزىاء زدود
فػل اإلابدىر ،هما حػسف اإلاالخظت ّ
باجها ":غملُت مساكبت او مشاهدة لظلىن الظىاهس واإلاشىالث
وؤلاخدار وميىهاتها اإلاادًت والبُئُت ومخابػت طيرها واججاهاتها وغالكاتها ،بأطلىب غلمي مىظم
ومخؿـ وهادف ،بلطد الخفظير وجددًد الػالكت بين اإلاخغيراث والخيبإ بظلىن الظاهسة وجىحيهها
لخدمت أغساع ؤلاوظان وجلبُت اخخُاحاجه.

جس ء ث االحظت:
جخلخظ احساءاث اإلاالخظت في الاحساءاث الخالُت:
 .1جددًد هدف اإلاالخظت ومجالها ومياجها وشماجها
 .2اغداد بؿاكت اإلاالخظت لِسجل غليها الباخث اإلاػلىماث التي ًخم حمػها.
 .3الخأهد مً ضدق اإلاالخظت غً ؾسٍم اغادتها ألهثر مً مسة.
 .4حسجُل ما ًخم مالخظخه مباشسة.
وجدخاج اإلاالخظت هؿسٍلت لجمؼ اإلاػلىماث الى:


مالخظ مدزب .



غير مخديز.



ٌػسف ما ًالخظ.



وفي أي وكذ ًالخظ



وبأي وطُلت وأداة ًالخظ.

أما خؿىاث احساء اإلاالخظت في خالت الدزاطاث الظلىهُت فهي غلى الىدى الخالي:
.1

جددًد الهدف مً اإلاالخظت.

.2

جددًد مجخمؼ الدزاطت الري طدخم مالخظخه.

.3

مداولت الدخىٌ في مجخمؼ الدزاطت دون مالخظت أفساد اإلاجخمؼ ان أمىً.
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احساء الدزاطت غً ؾسٍم مساكبت ألافساد ومالخظت جطسفاتهم ،وجدوًٍ اإلاالخظاث خالٌ

فترة الدزاطت ختى لى اطخمسث ألشهس أو طىىاث.
 .5خل اإلاشىالث التي كد جؿسأ غلى الباخث  ،خاضت اذا غسفذ الجماغت أهه ًساكبهم.
 .6الخسوج بدرز مً مجخمؼ الدزاطت دون مالخظت آلاخسًٍ.
.7

جدلُل البُاهاث التي جم حمػها والخسوج بالىخائج وهخابت الخلسٍس.

أهى ع االحظت:
ًمىً جطيُف اإلاالخظت الى أهىاع مخخلفت خظب الاطاض الري ًمىً أن ٌػخمد في الخطيُف،
وكد جلظم اإلاالخظاث غلى الىدى الخالي:


اإلاالخظت اإلاباشسة واإلاالخظت غير اإلاباشسة ( خظب مشازهت الباخث )



اإلاالخظت اإلادددة واإلاالخظت الغير مدددة ( خظب الهدف)



اإلاالخظت باإلاشازهت واإلاالخظت بدون مشازهت ( خظب مشازن الباخث)



اإلاالخظت اإلالطىدة واإلاالخظت غير اإلالطىدة ( خظب الهدف)



اإلاالخظت الفسدًت واإلاالخظت الجماغُت( خظب غدد مً ًالخظهم الباخث.

وجلظم اإلاالخظت مً خُث دزحت الػبـ فيها الى:
أ.

االحظت لبظيطت  :وحظخخدم في الدزاطاث الاطخىشافُت ،خُث ًالخظ الباخث ظاهسة

أو خالت دون أن ًيىن لدًه مخؿـ مظبم لىىغُت اإلاػلىماث أو ألاهداف أو الظلىن الري
طُخػػه للمالخظت.

ب.

االحظت اىظمت :وٍددد فيها الباخث الخىادر واإلاشاهداث والظلىهُاث التي ًسٍد أن

ًجمؼ غنها اإلاػلىماث ،وبالخالي جيىن اإلاػلىماث أهثر دكت وجددًدا غنها في اإلاالخظت البظُؿت،
وحظخخدم اإلاالخظت اإلاىظمت في الدزاطاث الىضفُت بيافت أهىاغها.

دما جلظم االحظت من حيث دوز لباحث لى:
.1

االحظت بااشازدت :وفيها ًيىن للباخث دوز اًجابي وفػاٌ ،بمػنى اهه ًلىم بىفع

الدوز،وَشازن أفساد الدزاطت في طلىهُاتهم وممازطاتهم اإلاساد دزاطتها.مثاٌ ذلً أن
ٌػِش الباخث مؼ السجىاء وهأهه سجين منهم دون أن ٌػسفىا ذلً .وللمالخظت
16
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اإلاشازهت اًجابُاث هثيرة ،ولها طلبُاث ومخاؾس وبخاضت غىدما حػسف غُىت الدزاطت

أن الباخث ًجسي دزاطت غنها ،خُث ًخغير طلىهها غالبا.
االحظت دون مشازدت :وفيها ًلىم الباخث بأخر مىكف أو ميان وٍساكب مىه ألاخدار،

.2

أو الظىاهس ،أو الظلىواث ،دون أن ٌشازن أفساد غُىت الدزاطت باألدواز التي ًلىمىن بها .وكد
ٌظخخدم الياميرا وخاضت ( الفُدًى) في هرا الىىع مً اإلاالخظاث بشسؽ غدم مػسفت اإلابدىزين
لرلً.

زشاد ث للمالحظت لجيدة:


الخطىٌ غلى مػلىماث وافُت مظبلا غً مىغىع الدزاطت الري طِخم مالخظخه .



جددًد أهداف اطخخدام أطلىب اإلاالخظت لجمؼ اإلاػلىماث.



اطخخدام الىطائل وألادواث اإلاىاطبت لدسجُل اإلاالخظت.



جددًد الفئاث ( ألافساد ،الجماغاث ،ألاشُاء ،الظىاهس....الخ) التي طُلىم الباخث

بمالخظتها.


الدكت في اإلاالخظت وغدم الدظسع في الىخائج .



اإلاػسفت الخامت بأطالُب وأدواث اللُاض كبل اطخخدامها.



اللُام باإلاالخظت بشيل هاكد وبػىاًت.



مالخظت الظلىن لفترة شمىُت مىاطبت.



جددًد الظماث أو الخطائظ التي ًجب مالخظتها.



مالخظت الظلىواث ذاث الػالكت بمشيلت البدث.



الترهيز غلى مالخظت غدد مددود مً أهماؽ الظلىن في وخدة الصمً.



مداولت اللُام باإلاالخظت دون مػسفت الفسد أهه ًالخظ مً كبل الباخث .



مالخظت أهبر ما ًمىً مً الظلىواث اإلاسجبؿت بالظمت اإلاالخظت وذلً لللُام باإلاالخظت غلى

فتراث .


الدسجُل الفىزي للمالخظاث ،ختى ال جخػسع اإلاػلىماث لليظُان.مل

17

2020


محاضرات في منهجية وتقنيات البحث لطلبة اولى ماستر علم النفس المدرسي

مداولت اشسان غدد مً الباخثين اإلادزًٍ إلاظاغدة الباخث في اإلاالخظت ألن ذلً ًإزس

جيامال في اإلاالخظت وٍللل مً جديز الباخث.


غدم مداولت جفظير الباخث للظلىن اإلاالخظ مباشسة.

حسجيل اعلىماث:
ًمىً حسجُل اإلاػلىماث في ؾسٍلت اإلاالخظت بػدة ؾسق أهمها:
o

أن ٌسجل الباخث بىفظه اإلاػلىماث مً خالٌ هخابتها مباشسة أزىاء اإلاالخظت أو بػدها

بللُل.
o

ئن ٌظخخدم الباخث أحهصة الخطىٍس اإلاىاطبت مثل واميرا الفُدًى وغيرها ،وٍإخر غلى هره

الؿسٍلت أن اإلابدىر ٌغير طلىهه وٍطؿىؼ جطسفاجه ئذا شػس بىحىد آلت جطىٍس أو حسجُل
جخابػه.
o

كد ٌظخػين الباخث بأفساد آخسًٍ لدسجُل اإلاػلىماث ،وفي هره الخالت ًجب ئن ًىضح

لهم أهداف الدزاطت وما ًيبغي إلاالخظخه وأن ًدزبهم غلى ذلً.وٍلىٌ غىع (غىع
غدهان:1994،ص)104اهه مً احل الخطىٌ غلى مالخظاث مىظمت ومىزىق بها،هىان بػؼ
ألاطالُب التي ًمىً ئجباغها وهي مسجبت خظب أهمُتها غلى الىدى الخالي:
/1الدسجُل غلى الفُدًى:خُث ًخم حسجُل الطىث والطىزة ،وٍخمىً الباخث مً السحىع ئلى
اإلاىكف الىاخد أهثر مً مسة ختى ًخىضل ئلى اإلاػلىماث التي ًسغبها.وهرا ألاطلىب ميلف وٍدخاج
ئلى وكذ ؾىٍل.
/2الدسجُل غلى الشسٍـ ضىحي خُث ًخم فلـ حسجُل الطىث،وٍمىً الاطخماع ئلى الشسٍـ
أهثر مً مسة واخدة ،وهى أطلىب غير ميلف ولىىه ال ًطلح في ول اإلاىاكف.
/3اإلاػاًىت اليشؿت ،خُث ًلىم الباخث بمالخظت أفساد الدزاطت ومساكبتهم وحسجُل اإلاػلىماث
التي ًسٍد أوال بأوٌ وفىز وكىغها
مص ًا االحظت:


كد جيىن اإلاالخظت أفػل وطُلت لجمؼ اإلاػلىماث خىٌ هثير مً الظىاهس والخىادر،

والظىاهس الؿبُػُت ،والدزاطاث اإلاخػللت بالخُىاهاث.
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حسجُل اإلاالخظت الخادزت والخطسفاث والظلىهُاث في وغػها الؿبُعي وخاضت ئذا لم

ٌشػس اإلابدىزين بان الباخث ًالخظهم ،وفي وكذ خدوثها.


حظمذ بالخػسف غلى بػؼ ألامىز التي كد ال ًيىن الباخث كد فىس بأهمُتها.



ًجمؼ الباخث مػلىماجه غً الظاهسة في ظسوفها الؿبُػُت مما ًصٍد مً دكت اإلاػلىماث.



ًمىً ئحساء اإلاالخظت غلى غدد كلُل مً اإلافدىضين،ولِع مً الػسوزي ان ًيىن حجم

الػُىت التي ًخم مالخظتها هبيرا.


ًخم حسجُل الظلىن الري ًالخظ مباشسة أزىاء اإلاالخظت مما ًػمً دكت الدسجُل

وبالخالي دكت اإلاػلىماث.


جىفس مػلىماث غً الظلىن اإلاالخظ في أوغاع واكػُت.



ئمياهُت اطخخدامها في مىاكف مخخلفت وإلاساخل غمسٍت مخباًىت.



جىفس كدزة جيبإٍت غالُت وظبُا وذلً للدشابه اليظبي لظسوف الظلىن اإلاالخظ مؼ الظلىن

اإلاىخظس أو اإلاخىكؼ .


جىفس اإلاالخظت بُاهاث أو مػلىماث همُت أو هىغُت .



جخفسد في الخطىٌ غلى مػلىماث ال ًمىً جىفيرها بؿسٍلت أخسي ،هما هى الخاٌ في

البدىر اإلاُداهُت.

عيىب االحظت:
o

كد حظخغسق وكخا وحهدا وجيلفت مسجفػت في بػؼ الاخُان ،وخاضت اذا جؿلب ألامس مالخظت

الظاهسة لفتراث شمىُت ؾىٍلت وفي ظسوف ضػبت.
o

كد ًخػسع الباخث الى الخؿس في بػؼ ألاخُان هما هى الخاٌ في مالخظت بػؼ الظىاهس

الؿبُػُت او اللبائل البدائُت أو ألافساد الػدواهُين وغير ذلً.
o

الخديز مً كبل الباخث في بػؼ ألاخُان وخاضت غىد جأزسه بالظاهسة التي ًالخظها،

والخديز مً كبل اإلابدىزين غىد ادزاههم أجهم ًخػػىن للمالخظت .
o

هىان بػؼ اللػاًا واإلاشىالث والظلىهُاث الخاضت باألفساد والتي مً الطػب وأخُاها

مً اإلاظخدُل مالخظتها ،والػالكت بين الصوحين مثال والجسٍمت وغيرها.
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ٌغبر ألاشخاص الرًً جخم مالخظتهم طلىهُاتهم وال ًظهسون طلىهُاث خلُلُت .
جخؿلب اإلاالخظت وفخا ؾىٍال  ،وكد ًيخظس الباخث اًاما أو أشهس أو طىىاث الظاهسة التي

ًسغب في مالخظتها.
o

كد جخأزس اإلاالخظت بػىامل وكخُت جإزس غلى هجاخها ودكت مػلىماتها.
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