4141هـ
تصميم البحث وإجراءاته وتحليل النتائج
وتفسيرها وتوصيات البحث ومقترحاته

إعداد الطالبة  /خولة بنت محد الغامن
ماجستري إدارة وختطيط تربوي – م2
ضمن متطلب مادة مناهج البحث
تكليف الدكتور  /حممد بن حسن املبعوث

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
احلمد هلل محداً يليق جبالله وجهه و عظيم سلطانه ،والصالة والسالم على الرمحة املهداة
حممد بن عبد اهلل عليه أفضل الصالة والسالم  ،وبعد .
ال خيفى على باحث أهمية البحث العملي وأثره  ،وكيف وقد انتسب له  .ومن أجل ذلك اهتم
علماء املنهجية برسم اخلطط اليت حتافظ على البحث العلمي مكانة وأثرًا حيث تعد هذه
اخلطط األساس املعياري الذي يبنى عليه احلكم على خمرجات البحث العلمي وتطبيقاته.
لذا على الباحث أن يرسم يف ذهنه الصورة النهائية لبحثه  ،رؤية يصنع منها خطة لسيناريو حبثه
 ،فالتخطيط اجليد ألي عمل والرؤية الواضحة تصنع منتجاً مميزاً.
هذه اخلطة متثل اإلجابة على أسئلة ثالثة  :ملاذا وماذا وكيف احبث ؟
وميكن أن حندد ثالث مراحل للبحث متثل تصميماً عاماً للبحث .
 /1املرحلة األولية  :اليت يُستهل فيها البحث ومتثل غالباً الفصل األول والثاني من فصول
البحث وحتمل اإلجابة على السؤالني ماذا وملاذا احبث؟
 /2املرحلة الوسيطية اليت يُجري فيها البحث:ومتثل الفصل الثالث وجتيب على السؤال كيف
احبث؟
 /3املرحلة النهائية حيث يتم العمل على مثار البحث  ،ومتثل الفصل الرابع واخلامس.

وميثل الشكل تصوراً عاماً عن فصول البحث األساسية طبقًا للمراحل .
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صفحة 2

شكل  : 1تصميم عام للبحث

وتضم مفردة اليوم كالً من  :الفصل الثالث والرابع واخلامس  ،وقد صنفتها إىل ثالث مباحث:
املبحث األول  :مرحلة التصميم .
املبحث الثاني  :مرحلة التنفيذ .
املبحث الثالث  :مرحلة اإل خراج .
موظفة فيها سبع رسائل يف جمال اإلدارة والتخطيط الرتبوي كمحاولة لرسم تصور لبناء
خطة حبثية يف هذا اجملال  ،فإن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .
والفضل واملنة هلل من قبل ومن بعد

Jتصميم البحث وتفسير النتائج والتوصيات والمقترحات خولة الغانم 4141هـ

صفحة 3

املبحث األول  :مرحلة التصميم
متهيد:
بعد أن خيتار الباحث املشكلة ويضعها يف إطار حبثي ويراجع الدراسات السابقة ذات الصلة بها،
حيدد يف هذه اخلطوة الكيفية اإلجرائية لبحثها .
وتعد هذه اخلطوة من أهم خطوات إعداد البحث ألنها أكثر ما يُراجع من قبل مُقوم البحث من
جانب  ،وهي األساس يف قيمة البحث من جانب آخر.
فمثال قد تكون املشكلة جيدة وذات أهمية بالغة ولكن خطواتها اإلجرائية غري علمية مما جيعل
قيمة حبثها ليست ذات جدوى كبرية .
وبعبارة أخرى ميكن القول بأن الباحث بإعداده للخطتني السابقتني (حتديد ماهية املشكلة) و
(مراجعة الدراسات السابقة )استطاع أن جييب إجابة علمية وافية بل ودقيقة على السؤالني
التاليني :
ماذا سوف يبحث ؟
لـماذا يبحثـ ــه ؟
ولكن قبل أن ينتقل من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيــذ يلزم ــه أيضاً أن جيييب علي سؤال
ثالث ه ــو :
كيف يبحثه ؟
وهنا ينتقل الباحث إىل اخلطوة الثالثة من خطوات إعداد حبثه اليت تتناول توضيح الكيفية
اليت سوف يتبعها الباحث يف تصميمه للبحث وحتديد خطواته اإلجرائية .
وهذا التوضيح يتطلب من الباحث أن يبني بكل جالء ما يلي :
 منهج البحث الذي سوف يطبقه وما يتبعــه من خطــوات تنفي ــذية يتطلبها إجراؤه . وصف واضح جملتمع البحث . حتديد دقيق لعينة البحث وشرح علمي لطريقة إختيارها . عرض متكامل ألداة البحث . تقرير األسلوب الذي يتم تطبيقه يف مجع املعلومات . إختيار أسلوب معاجلة املعلومات .Jتصميم البحث وتفسير النتائج والتوصيات والمقترحات خولة الغانم 4141هـ

صفحة 4

 إجراء جتربة توضح للباحث إمكانية تنفي ــذ اخلطة البحثية اليت اختطه ــا لبحث ــه.مالحظة هامة :
حتديد هذه اخلطوات اإلجــرائية ال يعنــي – إطالقاً – أنها خطــوات ثابتة ال تتغري مع كل حب ــث
 ،وإمنا يف احلقيقة أن مــا يناسب دراسة مشكلة قد ال يناسب دراسة مشكلة أخرى.
مثال :
يف البحوث التارخيية ال يشمل منت البحث فيها على الدراسات السابقة ألن املادة العلمية
ُتستخرج أساساً من املصادر التارخيية إال إذا سبق أن كُتب حول املوضوع.
ولكن مع اعتبار ذلك فتلك اخلطوات غالباً ما يشتمل عليها أو بعضها معظم البحوث
الســلوكية  .وهلــذا ســوف نتنــاوهلا بالتفصيل .

اخلطوة األوىل من خطوات تصميم البحث  :منهج البحث .
مرحلــة اختيـار منهج البحث تأتي يف مقدمـة مراحـل تصميم البحث وذلك ألن كل منهج له
تصميماته  ،بل إن كل مـايتلو خطـوة اختيار منهج البحث من خطـوات تأتي تبعاً هلا وتتشكل
طبقاً هلا .
يعرف (منهج البحث ) بتعريفات متع ــددة لعل من أمشلها التعريف الذي أورده بــدوي (1711م )
بقوله إن منهج البحث يعين "الطريق املؤدي إلي الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائــفة
من القــواعد العـامة ،تهيمن علي سيــر العقل وحتدد عملياته حيت يصل إلي نتيجة معلومة "
(العساف ،ص)79
ولكن على الرغم مما يؤكده هــذا املفهــوم من وحدة املنهج إال أن ارتباط البحث العلمي بأبعاد
زمنية ومكانية متعددة ،وسعيه لتحقيق أهداف خمتلفة  ،يتطلب – بال شك – تعداداً يف
أساليب تطبيقه  ،وهلذا أصبح هناك مـا يسمي فيما بعــد مبناهج البحث .
ونظرا لتعدد مناهج البحث وأساليبه فقد مت دراسة كل منهج على حده  ،حيث أن مناهج
البحث العلمي تعد األساس املعياري الذي يبنى عليه احلكم على خمرجات البحث العلمي
وتطبيقاته

( السلطان ،ص ،)13

ويهمنا الرتكيز على أن اختيار املنهج يتم وفقاً للهدف من البحث وفيما يلي حماولة للربط
بني اهلدف واملنهج كمعيار الختيار املنهج .
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صفحة 5

جدول  :1أمثلة توضح أن اختيار املنهج يتم وفقاً للهدف

مثال
اهلدف

املنهج

دراسة الفرق

املنهج املقارن

توضيح العالقة

املنهج

االلكرتونية يف مركز نظم

الوصفي

املعلومات التابع للحكومة

املسحي

االلكرتونية يف دولة قطر /

االرتباطي

كلثم الكبيسي

املنهج
الوصفي

اجتاهات البحث الرتبوي يف االدارة

/2التعرف على اجملاالت اليت ركز عليها الباحثون أثناء تناوهلم

والتخطيط الرتبوي جبامعة

ملوضوعات اإلدارة والتخطيط الرتبوي.

(حتليل

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

/3إلقاء الضوء على املناهج البحثية اليت استخدمت يف الرسائل

الدراسة

أهدافها

إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير

 -التعرف على الفلسفة اليت تقوم عليها مؤسسات ذوي

االشراف الرتبوي مبؤسسات

االحتياجات اخلاصة.

ذوي االحتياجات اخلاصة يف
مصر يف ضوء اخلربة
األمريكية

 الوقوف على واقع االشراف الرتبوي مبؤسسات ذوياالحتياجات اخلاصة يف مصر .
 الوقوف على واقع االشراف الرتبوي مبؤسسات ذوياالحتياجات اخلاصة يف الواليات املتحدة االمريكية .

د /أمرية رمضان (الرتبية

 -التوصل اىل إسرتاتيجية لتطوير االشراف الرتبوي

2111،م،ص)13

مبؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة يف مصر .
 -التعرف على متطلبات تطبيق االدارة االلكرتونية يف دولة قطر .

متطلبات تطبيق االدارة
بني متغريين أو
أكثر
ومقدارها.

 التعرف على جماالت توظيف االدارة االلكرتونية يف دولة قطر . التعرف على املعوقات اليت قد تواجه تطبيق االدارة االلكرتونيةداخل املؤسسات املعلومات يف دولة قطر .
 التعرف على سبل مواجهة املعوقات اليت قد حتول دون تطبيقاالدارة االلكرتونية يف دولة قطر
 التعرف على مدى اختالف عينة الدراسة حنو املتطلبات طبقالـ:الراتب ،املسمى الوظيفي ،سنوات اخلربة العملية ،املؤهل
،اجلنس
 /1رصد خصائص رسائل وحبوث املاجستري ورسائل الدكتوراه اليت
أجيزت يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة اإلمام حممد بن سعود

دراسة للمشكلة
يف املكتبة
بصورة كمية .

احملتوى )

اإلسالمية.

:دراسة حتليلية  /توفيق املديهيم

والبحوث.
 /9التعرف على األدوات البحثية اليت استخدمت يف هذه الرسائل
والبحوث .
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صفحة 6

اهلدف

املنهج
املنهج
الوصفي
املسحي(
وجيري يف
امليدان ).

مثال
الدراسة
املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق
االدارة االلكرتونية يف املدارس
احلكومية من وجهة نظر مديري
املدارس ووكالئها مبحافظة الرس
خليفة املسعود

أهدافها
 /1معرفة املتطلبات البشرية الالزم توفرها لتطبيق
االدارة االلكرتونية ...
 /2معرفة املتطلبات املادية الالزم ...........
 /3الوقوف على الفروق ذات الداللة االحصائية عند
،10بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة جتاه املتطلبات
اليت ترجع اىل متغريات املرحلة الدراسية _املؤهل –
سنوات اخلدمة _العمل باملدرسة _الدورات التدريبية

منهج البحث
وصف

االنثوجرايف(

الظاهرة

وصف

 /1التعرف على طبيعة القيادة االدارية يف املؤسسات التعليمية

الظواهر

منط القيادة وممارسات االبداع

االجتماعية

االداري ملديري املدارس الثانوية

من خالل

مبحافظة جدة (دراسة حتليلية

الفهم العميق

د.سعود السلمي (الرتبية

هلا )

،2111،ص)13

أو املنهج الوصفي

/2التعرف على أمناط القيادة االدارية يف الفكر االداري املعاصر .
/3رصد وحتليل ممارسات االبداع االداري لنمط القيادة الرتبوية
يف املؤسسة التعليمية .
/9حتديد تفضيالت أفراد عينة الدراسة ملمارسات اإلبداع االداري
ملديري املدارس الثانوية العامة مبحافظة جدة
 /0التوصل اىل تصور مقرتح لنمط القيادة االبداعية وممارساتها
ملديري املدارس الثانوية العامة مبحافظة جدة

احلقلي (وجيري
من خالل املعايشة
الفعلية)

 -1توضيح مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية

الوثائقي( من
دراسة
لظاهرة
يف
املكتبة
بصورة
كيفية

واحلاجة إلية.

خالل

 -2حتديد أسس ومبادئ التأصيل أو التوجيه

استخراج

اإلسالمي لإلدارة الرتبوية.

االدلة من
الوثائق
والسجالت
واالعتماد

 -3توضيح ضوابط ومعايري التأصيل اإلسالمي لإلدارة

"منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة

الرتبوية.

الرتبوية"

 -9اقرتاح خطوات للتأصيل أو التوجيه اإلسالمي

إحسان احللواني

لإلدارة الرتبوية.
 -0بيان جماالت واجتاهات التأصيل اليت ميكن

عليها يف

التطرق إليها وتوضيح كيفية وضوابط البحث يف

تكوين

كل منها .

التنائج)
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صفحة 7

 /1إبراز املعايري املتبعة يف صناعة القرارا ت املتعلقة
بسياسات قبول الطالب بالتعليم العالي.
 /2عرض وحتليل اخلربات اخلربات والتجارب الدولية
دراسة
التوقع
املستقب
لي
للظاهر
ة

املنهج

سنياريوهات مقرتحة لتطوير نظام

الوصفي +

قبول الطالب بالتعليم العالي يف

منهج

مصر ضوء اخلربات الدولية

الدراسات

والعربية

املستقبيلية

أسامة ماهر حسني

والعربية املتبعة يف سياسات وقبول نظام قبول الطالب
مبؤسسات التعليم العالي
/3حتليل واقع نظام قبول الطالب مبؤسسات التعليم
العالي يف مصر.
/9رصد وحتليل الدواعي اخلاصة بتطوير التعليم
العالي يف مصر.
/0صياغة بعض السنياريوهات املقرتحة لتطوير نظام
قبول الطالب بالتعليم العالي يف ضوء اخلربات الدولية
والعربية ومبايتالءم مع دواعي تطوير التعليم العالي يف
مصر

ملخص إجراءات ماسبق لـ (منهج الدراسة ):
 حيدد الباحث نوع منهج الدراسة تربير اختيار الباحث هلذا املنهج . -مالئمة منهج البحث لطبيعة مشكلة البحث

اخلطوة الثانية من خطوات تصميم البحث  :جمتمع البحث :
اخلطوة الثانية من خطوات التصميم وصف وحتديد جمتمع البحث  .وجمتمع البحث مصطلح
علمي منهجي يراد به كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو
كتب أو مباني مــدرسية........اخل.
وحصر جمتمع البحث يعد ضرورياً لألسباب الثالثة التالية ( :أ سباب حصر جمتمع البحث ):
/1تربير االقتصار علي العينة بدالً من تطبيق البحث علي جمتمعه ،فاألصل يف البحث العلمي
أن يطبق على كل مفردة من مفردات جمتمع البحث ولكن هذا يكاد يكون مستحيالً أو على
االقل صعباً جداً خاصة عندما يكون عدد أفراد جمتمع البحث كبرياً جداً فيتطلب تطبيقه
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صفحة 8

عليهم مجيعا تكاليف مادية  ،ووقت طويل  .وهلذا يضــطر الباحث إلي االقتصار علي عينة ممثلة
له .
/2معرفة مدى قابلية نتائج البحث للتعميم .
معظم البحوث العلمية جترى بغرض تعميم نتائجها  .وهذا لن يتحقق مامل يُعرف اإلطار العام
(جمتمع البحث ) الذي ال يتجاوزه تعميم النتائج .
/3تأكيد متثيل العينة جملتمع البحث .
فيشرتط لصدق تعميم نتائج البحث املطبق على عينة أن تكون تلك العينة ممثلة جملتمع
البحث  .أي يكون هناك تناسب بني عدد أفراد العينة وبني عدد أفراد جمتمع البحث  .وهذا لن
يتحقق مامل يُعرف جمتمع البحث  (.العساف 1932 ،هـ ،ص)70
والسؤال  /كيف حندد جمتمع البحث ؟
حيدد جمتمع البحث طبقاً للمجــال املوض ــوعي ملشكلة البحث  .فمثالً إذا كانت املشكلة تتعلق
باملباني املدرسية احلكومية يف اململكة العربية السعودية فمجتمع البحث يشمل كل مبين
مدرسي حكومي يف اململكة .
لذا جيب أن يتضمن مايلي :
 العناصر أو الوحدات اليت يتكون منها اجملتمع . املوقع اجلغرايف للمجتمع . حدوده الزمنية .ويعترب هذا التحديد تعريفا للمجتمع كما ذكر (أبو عالم 1932هـ ،ص)161
واجلدول التالي يوضح ارتباط جمتمع الدراسة باجملال املوضوعي للمشكلة من خالل األمثلة
التالية :
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صفحة 9

جدول  :2أمثلة توضح ارتباط جمتمع الدراسة باجملال املوضوعي للمشكلة

الدراسة

املشكلة

جمتمع الدراسة

املنهج

ما املتطلبات املادية والبشرية

مشل جمتمع الدراسة مجيع مديري

املنهج الوصفي

لتطبيق االدارة االلكرتونية يف

املدارس احلكومية ووكالئها يف املدن

املسحي

املدارس احلكومية من وجهة نظر

والقرى واهلجر التابعة الدارة الرتبية

مديري املدارس ووكالئها مبحافظة

والتعليم مبحافظة الرس وعددهم

الرس

232مديرا ووكيال

املتطلبات املادية والبشرية
لتطبيق االدارة االلكرتونية
يف املدارس احلكومية من
وجهة نظر مديري املدارس
ووكالئها مبحافظة الرس
خليفة املسعود

 ماطبيعة القيادة االدارية يفاملؤسسات التعليمية ؟
 ماأمناط القيادة االدارية يف الفكراالداري املعاصر ؟
منط القيادة وممارسات

 -ماممارسات االبداع االداري لنمط

حدد الباحث جمتمع الدراسة يف خطوة

االبداع االداري ملديري

القيادة الرتبوية يف املؤسسات

الدراسة امليدانية واليت متثل حتديد

املدارس الثانوية مبحافظة

منهج البحث

التعليمية ؟

أمناط السلوك املمارس يف ضوء حتليله

جدة (دراسة حتليلية )

االنثوجرايف

 -ماتفضيالت أفراد عينة الدراسة

ومرئياته لعناصر الظاهرة موضوع

د.سعود السلمي (الرتبية

ملمارسات االبداع االداري ملديري

الدراسة يف مديري املدارس الثانوية

،2111،ص)13

املدارس الثانوية العامة مبحافظة

العامة احلكومية مبحافظة جدة

جدة؟
 ماالتصور املقرتح لنمط القيادةاالبداعية وممارساتها ملديري املدارس
الثانوية العامة مبحافظة جدة؟
متطلبات تطبيق االدارة
االلكرتونية يف مركز نظم
املعلومات التابع للحكومة

املنهج الوصفي

مشكلة الدراسة تكمن يف معرفة

كلثم الكبيسي

املسحي

متطلبات تطبيق االدارة االلكرتونية

منهج الدراسة  /املنهج

االرتباطي

يف دولة قطر

االلكرتونية يف دولة قطر /

الوصفي املسحي االرتباطي
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مركز نظم املعلومات ودعم القرار يف
دولة قطر والتابعة للحكومة االلكرتونية

صفحة 01

إسرتاتيجية مقرتحة
لتطوير االشراف الرتبوي

خلصت املشكلة يف كيف ميكن وضع

مبؤسسات ذوي االحتياجات

إسرتاتيجية لتطوير االشراف

اخلاصة يف مصر يف ضوء

املنهج املقارن

الرتبوي مبؤسسات ذوي االحتياجات

اخلربة األمريكية

اخلاصة يف مصر يف ضوء اخلربة

د /أمرية رمضان (الرتبية

االمريكية

مل حيدد عنوان جملتمع البحث وذكر يف
حدود البحث االقتصار على مؤسسات
ومدارس االعاقة البصرية والسمعية
والعقلية يف مصر والواليات املتحدة

2111،م،ص)13
ذكر الباحث بأن الدراسة ليست معنية
"منهجية التأصيل
اإلسالمي لإلدارة الرتبوية"

الوثائقي

إحسان احللواني

احلاجة املاسة الستنباط معايري

باملمارسة التطبيقية لعملية التأصيل

واضحة وعمليه وشامله للتأصيل

وإمنا حماولة رسم منهجية له (وهنا

اإلسالمي لإلدارة الرتبوية

يظهر عدم حتديد اجملتمع بناء على
اجتاه املشكلة للبحث يف الكتب والوثائق)
مجيع الرسائل والبحوث التكميلية

اجتاهات البحث الرتبوي يف
االدارة والتخطيط الرتبوي
جبامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية :دراسة

تسعى مشكلة الدراسة اىل حتديد
املنهج الوصفي

اجتاهات البحث الرتبوي يف االدارة

(حتليل احملتوى )

والتخطيط الرتبوي جبامعة االمام
حممد بن سعود االسالمية

حتليلية  /توفيق املديهيم

اجملازة يف االدارة والتخطيط
الرتبوي(ماجستري ودكتوراه )جبامعة
االمام حممد بن سعود االسالمية من
1921هـ اىل نهاية الفصل االول لعام
1933 -19332هـ ـوعددها 113مستثنى
منها  9مل تسلم للقسم

خلصت مشكلة الدراسة يف السؤال
سنياريوهات مقرتحة لتطوير
نظام قبول الطالب بالتعليم
العالي يف مصر ضوء اخلربات
الدولية والعربية

أسامة ماهر حسني

املنهج الوصفي +
باسلوب املقارنة
و الدراسات
املستقبيلية

الرئيس:
مالسنياريوهات املقرتحة لتطوير نظام
قبول الطالب بالتعليم العالي يف ضوء

مل حيدد جمتمع الدراسة

اخلربات الدولية والعربية ومبا يتالءم
مع دواعي تطوير التعليم العالي يف
مصر

ملخص إجراءات ماسبق ( جمتمع البحث ):
 حتديد وحصر جمتمع البحث حتديداً واضحاً. وصف خصائص جمتمع البحث . -حتديد جمتمع البحث وفق ًا ألهداف البحث وحدوده
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صفحة 00

اخلطوة الثالثة من خطوات تصميم البحث  :عينة البحث
حتى يستطيع الباحث اختيار عينة ممثلة جملتمع البحث  ،البد له من قائمة جبميع أفراد
جمتمع البحث ال حتتوي على األمساء فقط وإمنا على معلومات كافية عن كل واحد ،
يستطيع الباحث مبوجبها االتصال بأي فرد متى شــاء .
واحلصول على قائمة مثل هذه ميكن عندما يكون عدد أفراد اجملتمع قليل ولكن احلصول على
قائمة بأفراد جمتمع كبري يعد صعـباً للغاية حيث يتطلب وقتـاً وجهـداً كبريين .
ومن هنا فرق علماء املنهجية بني مصطلحني
مصطلح ( اجملتمع الكلي للبحث ) أو احلصر الشامل – كما يسميه بعضهم – ومصطلح (
اجملتمع الذي ميكن التعرف عليه ) .
( فاجملتمع الكلي للبحث )  :يعين كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث .
بينما ( اجملتمع الذي ميكن التعرف عليه ) يعين القائمة اليت ميكن للباحث أن يتعرف عليها .
فمثال اجملتمع الكلي لطالب املرحلة املتوسطة يف اململكة يشمل كل طالب يدرس يف هذه املرحلة
يف أي بلد من اململكة  .بينما اجملتمع الذي ميكن التعرف عليه منهم فيخص القائمة اليت
يستطيع الباحث احلصول عليها من إدارة التعليم يف منطقة واحدة مثالً .
وهنا يتدرج تعميم النتائج من العينة إلي اجملتمع الذي ميكن التعرف عليه ثم إلي اجملتمع
الكلي طبقا للشكل التالي :
و األصل يف البحوث العلمية أن جترى – كما قيل سابق ـاً –

المجتمع الكلي للبحث

علىجميع أفــراد جمتمع البحث ألن ذلك أدعى لصدق
النتائج  ،ولكن يلجأ الباحث الختيار عينة منهم إذا تعذر ذلك
بسبب كثرة عددهم مثالً .
وحتى يصبح تعميم النتائج على مجيع أفراد جمتمع البحث
ممكناً  ،وحتى تصبح العينة ممثلة حقاً جملتمع البحث اشرتط علماء املنهجية فيها الشروط
التالية :
 .1جتانس الصفات واخلصائص بني أفراد العينة وأفراد جمتمع البحث  ،فالعينة جيب أن تكون
إنعكاساً شــامالً لصفات وخصائص جمتمع البحث .
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صفحة 02

.2تكافؤ الفرص جلميع أفراد جمتمع البحث  ،فكل فرد من أفراد جمتمع البحث جيب أن يعطى
فرصة متكافئة مع غريه ألن يكون من بني أفراد العينة .
 . 3عدم التحيز يف االختيار  ،وذلك بتطبيق طريقة اختيار تكفل املوضوعية وعدم التحيز .
.9تناسب عدد أفراد العينة مع عدد أفراد جمتمع البحث  .ولكن على الرغم من أهمية هذا
الشرط ليس هناك حتديد للعدد متفق عليه  ،فعدد أفراد اجملتمع  ،وطبيعة املشكلة املدروسة ،
وكذلك منهج البحث املطبق عوامل أساسية فيه.
إال أنه أيضاً من أجل التحقق من صدق متثيل العينة للمجتمع يؤكد علماء املنهجية املبدأ
العام الذي يقول بأنه [كلما كرب حجم العينة  ،كان متثيلها للمجتمع أصدق ]
بل وتتحقق األهداف التالية:
.1إمكانية تعميم النتائج .
.2اختبار الفروض وإجابة أسئلة البحث .
.3تطبيق املعاجلات اإلحصائية بدقة .
.9قلة احتمال قبول الفروض الصفرية .
ومما يعني الباحث علي تقرير حجم العينة األخد ببعض التوجيهات اليت أوردها علماء املنهجية
،أو القول بأنها
أهم العوامل اليت تؤثر علي حتديد حجم العينة :
/1جتانس وحدات جمتمع الدراسة .:يتحدد حجم العينة مبدى اختالف أو جتانس وحداتها .
فكلما قل االختالف وضؤل التفاوت بني وحداتها جاز أن ينقص حجم العينة  .وإذا اشتد التفاوت
لزم زيادة حجمها.
/2عدد البحوث السابقة اليت تناولت نفس موضوع الدراســة :حيث تساعد الباحث بالتعرف على
حجم العينات اليت استخدمت ومدى جتانس أو عدم جتانس جمتمعات دراســاتهم والنتائـج اليت
توصلوا إليها خالل تلك العينة اليت استخـدموهــا .أي أن البحوث السـابقة تسـاعد الباحث على
تسليط الضــوء علي املشـاكل اليت واجهــوهــا يف حتديد عيناتهم .
 /3نوع العينة املستخدمة بالدراســة :إذا كانت من النوع العشـوائي فسـوف تعمل علي تسهيل
عملية حتديد حجم العينة أكثر من الطبقية أو املركبة  ،ألن العينــة اليت تكون طــرق تطبيقها
بسيطة وذات متطلبات عملية واضحة تُسهل على الباحث حتديد عينة حبثه والعكس صحيح .
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صفحة 03

 /9كمية املال املخصص للدراسة :فإذا كانت كمية املــال كبرية فإن ذلك يساعد الباحث على
سحب عينة كبرية احلجم والعكس صحيح .
/0الوقت املخصص للدراسة :فإذا كانت الفرتة الزمنية املخصصة للدراســة طويلة فإن ذلك
يساعد الباحث على سحب عينة كبرية احلجم والعكس صحيح .
/6يؤثر عدد الباحثني املساهمني بالدراسة علي حتديد حجم عينة البحث:
فإن كان عددهم كبرياًفسوف يساعد الباحث على سحب عينة كبيـرة احلجم والعكس
صحيح .
هذا ويقع الباحث املبتدئ يف حرية عندما يطلع على كتب املنهجية ليتعرف علي الطرق
املختلفة الختيار العينة  ،وتكمن حريته أن كل كتاب يورد أمساء خاصة به وليس مربراً لذلك
سوى الرتمجة ومن األمثلة علي ذلك ما يلي :
جدول  : 3يوضح االختالف يف مسمى طرق اختيار العينة

نصر 1912هـ

حسن ( 1722م)

عمر 1913هـ
العينة العشوائية

العينة البسيطة

العينة البسيطة

العينة املنتظمة

العينة املنتظمة

العينة املنتظمة

العينة التدرجيية

العينة الطبقية

العينة الطبقية

العينة املركبة أو املتعددة املراحل

العينة احلصصية

العينة احلصصية

العينة القصدية

العينة العمدية

العينة العمدية

العينة املسـاحية

العينة القطوعية

العينة القطوعية

السامل (1722م)

العينة املقصودة

العينة املساحية

(العساف 1932 ،هـ ،ص  ،72بتصرف )
ولتسهيل عرض طرق االختيار على الباحث املبتديء ميكن القول بأن طرق االختيار نوعني
الطريقة االحتمالية :

الطريقةغري اإلحتمالية

/4العشوائية .
 /2المنظمة.
 /4الطبقية .
 /1العنقودية

/4االختيار بالمصادفة
 /2الحصية
 /4العمدية
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صفحة 04

الطريقة اإلحتمالية :وهي ما ال يتحكم الباحث يف إختيار أفراد العينة وتتطلب
معرفة تامة بأفراد جمتمع البحث .ومن أساليبها:

الطريقة غري االحتمالية
:وهي ما يتحكم الباحث يف اختيار
أفراد العينة وال تتطلب معرفة

االطريقة العشوائيــة :والعشوائية هنا ال تعين الفوضي وإمنا تعين أن الفرصة متساوية
ودرجة اإلحتمال واحدة ألي فرد من أفراد جمتمع البحث ليتم اختياره أحد افراد عينة
البحث دومنا أي تأثر أوتأثري.وميكن تنفيذ اإلختيار العشوائي هذا بإحدي طريقتني :
(أ)الطريقة البسيطة  :وذلك بإعطاء كل فرد من أفراد جمتمع البحث رقما ثم خلط
االرقام جيدا حيت ال ميكن تسلسلها أو معرفتها  ،ومن ثم سحب أرقام بعدد حجم العينة
املراد ليتم تطبيق الدراسة عليهم بصفتهم عينة ممثلة جملتمع البحث .
(ب) استخدام جداول األعداد العشوائيــة :وهي عبارة عن قائمة من األرقام مت ترتيبها
بواسطة الكمبيوتر وذلك لضمــان عدم تسلسلها .
وال يلجأ الباحث إلستخدام هذه الطريقة إال إذا كان عدد افراد جمتمع البحث كبريا
نظرا ملا تتطلبه من جهد ووقت كبريين .

أفراد جمتمع البحث  .وهلذا فال
تتساوي الفرصة إلفراد جمتمع

البحث للدخول يف العينة ومن
االختيار باملصادفــة :ال خيضع

أساليبها.

اإلختيار باملصادفة ألي تنظيم وإمنا
يتم إختيار من يتحصل عليه
الباحث صدفة أو من يتطوع
باملشــاركة مثال  .كأن يقرر
الباحث اختيار أول عشرة طالب
يدخلون من باب املدرسة .
الطريقة العمدية :وهناك مايسمي

ثانيا  :الطريقة املنظمة :والتنظيم هنا يعين أن االختيار يقع طبقا لتنظيم معني جيدده
الباحُث أما االختيار ذاته فال خيضع ألي نوع من التنظيم وإال ملا أصبحت هذه الطريقة
إحدي أساليب الطريقة اإلحتمالية  .ولتطبيق الطريقة املنظمة نتبع اخلطوات التاليه :
 -1يضع الباحث رقما لكل فرد من أفراد جمتمع البحث .
 -2يقسم جمتمع البحث علي حجم العينة الذي قرره .

هذه الطريقة بالطريقة املقصودة ،أو
اإلختيار باخلربة وهي تعين أن أساس
اإلختيار خربة الباحث ومعرفته بإن
هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع
البحث  .فالباحث مثال عندما خيتار
عدد من املدارس اليت يعرفها لتمثل

 -3خيتار أحد االرقام اليت حتصل عليها من ناتج القسمة اختيارا عشوائيا .

مجيع املدارس يعد اختيارا عمديا .

 -9حيدد طول الفاصل بني الرقم الذي اختاره (يف اخلطوة الثالثة)وبني رقم آخر يف

وينصح الباحث عندما يضطر إلي

القائمة

تطبيق هذا االسلوب يف اإلختيار أن

 -0خيتار كل رقم يقع يف نهاية الفاصل الذي حدده .
الطريقة الطبقية :والطبقية هنا تعين تقسيم أفراد جمتمع البحث إلي فئات طبقا لسنهم
أو مستواهم العلمي  ،أودخلهم الشهري مثال  .ويتم االختيار من كل فئة بسحب عدد
منها عشوائيا أومنتظما  .ويشرتط يف هذه الطريقة أن يكون هناك فرق فعلي بني الفئات
كأن يكون اجملتمع يتكون من متعلمني وغري متعلمني ،أو من ذكور وإناث حبيث أن
الفرق ميكن أن يؤدي إلي فرق يف اإلستجابة ملــا يطرحه عليهم الباحث من مواقف تتعلق
باملشكلة املدروسة.
الطريقة العنقودية :وحدة العينة يف هذه الطريقة ليست مفردة وإمنا جمموعة  .فمثال
عندما خيتار الباحث عينة من عدة مدارس اختيارا عشوائيا  ،ومن ثم يطبق الدراسة
علي كل طالب من طالب املدرسـة املختارة تعد العينة عنقودية .وقد يعيد تطبيق
الطريقة العنقودية أيضا علي اختيار الفصول من كل مدرسة فيختار عينة من فصول
كل مدرسـة اختيارا عشوائيا ويطبق الدراســة علي مجيع طالب الفصول اليت مت
سحبها  .وهذا األسلوب يسمي "طريقة عنقودية متعددة املراحل "أما إذا كان االختيار
يطبق علي الطالب دون التقيد باملدرسة كأن يتم االختيار من طالب السنة االولي
متوسطة فتكون العينة مفردة وليست عنقودية .
وتطبق الطريقة العنقودية عندمــا يصبح من الصعب تطبيق اإلختيار الفردي إمــا
لكثرة أفراد جمتمع البحث أو لتعذر حصول معلومات عنهم .
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يربره تربيرا علميا حيت ال يتهم
بالتحيز .

الطريقة احلصية :
وهي ما يسميها بعض علمــاء املنهجية
بالعينة التدرجيية .ومسيت حصية إلن
جمتمع البحث يقسم إلي فئات طبقا
لصفاته الرئيســة  ،ومتثل كل فئة يف
العينة بنسبة وجودها يف اجملتمع  .فمثال
إذا كان جمتمع البحث طالب اجلامعة
فيصنفون أوال طبقا لتخصصاتهم ،ثم
يقرر الباحث النسبة املئوية املطلوب
سحبها من كل ختصص ولتكن مثال []%0
،ويبدأ بسحبها  .وبهذا يتدرج حجم
العينة طبقا لعدد الطالب يف كل
ختصص  .فالتخصصات ذات األعداد
الكبرية يكون متثيلها يف العينة أكرب من
.05
الصغرية
متثيل التخصصات ذات االعداد
صفحة

هذا ويتطلب اختيار العينة عدة خطوات نلخصها يف التالي:

خطوات اختيار العينة :
/1تعريف اجملتمع .
/2حتديد خصائص اجملتمع وتعين قائمة اخلصائص من وجهة نظر املتغريات وستعرض الحقاً
ف لتمثيل خصائص اجملتمع .وذلك حسب الشروط اآلنفة الذكر
 /3حتديد حجم عينة كا ٍ
 /9اختيار العينة :حيث يلزم على الباحث أن يوازن بني أساليب اختيار العينة واختيار االسلوب
االنسب بالنسبة لظروف حبثه .
وفيما يلي عرض لبعض البحوث السابقة واملقارنة بني جمتمع الدراسة والعينة
جدول  :9أمثلة توضح جمتمع وعينة الدراسة وارتباطها مبنهج البحث

جمتمع الدراسة

عينة الدراسة

الدراسة

املنهج

املتطلبات املادية

مشل جمتمع الدراسة مجيع

مل حتدد عينة

والبشرية لتطبيق االدارة

مديري املدارس احلكومية

الن حجم جمتمع

االلكرتونية يف املدارس

املنهج الوصفي

ووكالئها يف املدن والقرى

الدراسة ليس كبري

احلكومية من وجهة نظر

املسحي

واهلجر التابعة إلدارة الرتبية

مديري املدارس

والتعليم مبحافظة الرس

ووكالئها مبحافظة

وعددهم 232مديرا ووكيال

الرس
خليفة املسعود
منط القيادة وممارسات

حدد الباحث جمتمع الدراسة

اتبع الباحث أسلوب

االبداع االداري ملديري

يف خطوة الدراسة امليدانية

العينة العشوائية متعددة

املدارس الثانوية

واليت متثل حتديد أمناط

املراحل وبلغ عددها 29

السلوك املمارس يف ضوء

من مديري مدارس

حتليله ومرئياته لعناصر

الثانوي العام وصفات

الظاهرة موضوع الدراسة يف

العينة :املؤهل ونوع

مديري املدارس الثانوية العامة

االعداد وعدد الدورات

احلكومية مبحافظة جدة

ومهارة استخدام

مبحافظة جدة (دراسة
حتليلية ) د.سعود
السلمي (الرتبية
،2111،ص)13

منهج البحث
االنثوجرايف

الكمبيوتر
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صفحة 06

جمتمع الدراسة

عينة الدراسة

الدراسة
متطلبات تطبيق االدارة

مركز نظم املعلومات ودعم القرار

مل يذكر عينة

االلكرتونية يف مركز نظم

يف دولة قطر والتابعة للحكومة

وهنا يظهر إمكانية

االلكرتونية

الدراسة على اجملتمع

املعلومات التابع للحكومة

املنهج

املنهج

االلكرتونية يف دولة قطر /

الوصفي

كلثم الكبيسي

املسحي

منهج الدراسة  /املنهج

كامل

االرتباطي

الوصفي املسحي االرتباطي
إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير

مل حيدد عنوان جملتمع البحث

مل يذكر عينة الن

االشراف الرتبوي مبؤسسات

وذكر يف حدود البحث االقتصار

طبيعة املنهج تعتمد

ذوي االحتياجات اخلاصة يف

على مؤسسات ومدارس االعاقة

على البحث النوعي

البصرية والسمعية والعقلية يف

الكيفي املعتمد على

مصر والواليات املتحدة

تأمالت الباحث وحتليله

مصر يف ضوء اخلربة
األمريكية

املنهج
املقارن

د /أمرية رمضان (الرتبية

ومقارناته العلمية بني

2111،م،ص)13

النظم حمل الدراسة

"منهجية التأصيل اإلسالمي

ذكر الباحث بأن الدراسة ليست

التوجد عينة لعدم

لإلدارة الرتبوية"

معنية باملمارسة التطبيقية لعملية

وجود جمتمع دراسة

إحسان احللواني

الوثائقي

التأصيل وإمنا حماولة رسم
منهجية له (وهنا يظهر عدم حتديد
اجملتمع بناء على اجتاه املشكلة
للبحث يف الكتب والوثائق)

اجتاهات البحث الرتبوي يف

املنهج

االدارة والتخطيط الرتبوي

الوصفي

جبامعة اإلمام حممد بن

القائم

سعود اإلسالمية :دراسة

على

حتليلية  /توفيق املديهيم

حتليل
احملتوى

مجيع الرسائل والبحوث التكميلية

العينة متثل كل جمتمع

اجملازة يف االدارة والتخطيط

الدراسة لكثرة االختالفات

الرتبوي(ماجستري ودكتوراه )جبامعة

وصعوبة اختيار العينة يف

االمام حممد بن سعود االسالمية من

املنهج الوصفي القائم على

1921هـ إىل نهاية الفصل االول لعام

حتليل احملتوى كما ذكر

1933 -1932هـ ـوعددها  113مستثنى

الباحث

منها  9مل تسلم للقسم
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صفحة 07

ملخص إجراءات ماسبق ( عينة الدراسة ):
 حيدد الباحث نوعية العينة املستخدمة .حيدد الباحث أسلوب اختيار العينة .
يعلل الباحث أسباب اختياره العينة عوضًا عن اجملتمع .
 يتناسب عدد أفراد عينة الدراسة مع عدد أفراد جمتمع الدراسة . وصف عينة الدراسة من حيث حجمها وصفاتها . جتانس الصفات واخلصائص بني أفراد العينة وأفراد جمتمع البحث . -تكافؤ الفرص جلميع أفراد جمتمع البحث.

اخلطوة الرابعة من خطوات تصميم البحث  :أداة البحث:
بعد أن يوضح الباحث مشكلة البحث توضيحاً كامالً  ،ويراجع الدراسات السابقة اليت تناولتها ،
طبقا للخطوات اليت مت عرضها يف األسبوع املاضي  ،وبعد أن حيدد منهج البحث وكذلك
جمتمعه  ،وخيتار عينة ممثلة له  ،بعد هذا كله يصمم أو خيتار أداة البحث اليت تقتضيها
طبيعة املشكلة املدروسة  ،وحيددها مصدر املعلومات  ،وكذلك يتطلبها منهج البحث املتبع يف
دراستها .
ومصطلح (أداة البحث ) مصطلح منهجي يعين الوسيلة اليت جتمع بها املعلومات الالزمة إلجابة
أسئلة البحث أو اختبار فروضه .
وجتمع املعلومات بواســطة واحدة أو أكثر من األدوات التاليـة:
اإلستبانة
املالحظة

املقابلة
اإلختبارات املقننة.

وحيت حتقق األداة الغرض املنشود منها على الوجه األكمل يتعني علي الباحث قبل تصميمه أو
اختياره هلا إتباع مايلي :
 -1أن حيدد املعلومات اليت تتطلبها إجابة أسئــلة البحث أو اختبار فروضه.
وبهذا يعرف الباحث مدى إمكانية إجابة أسئلة البحث إجابة علمية.
فقد يتبني له -

مثالً – أن واحداً منها أو أكثر غري قابل لإلجابة إلن املعلومات اليت ختول

إجابته غري ممكنة التحقيق  ،وهنا يضطر حلذفه أو إعادة صياغته .
Jتصميم البحث وتفسير النتائج والتوصيات والمقترحات خولة الغانم 4141هـ

صفحة 08

 -2أن حيدد مصادر املعلومات :فهل هي وثائق وكتب وسجالت مكتوبة ؟أم أشخاص ؟ أم مباني
وآثار ؟.....اخل  ،أم هي خلط من هذا وذاك ؟ وإذا كانت مصادر املعلومات عبارة عن أشخاص فما
مواصفاتهم من حيث قدرتهم على اإلدالء باملعلومات املطلوبة منهم ؟ أي هل هم أميون أم
متعلمون مثالً ؟.
وحتديد مصادر املعلومات إبتداءً أمراً ضرورياً بل ومفيداً للباحث فقد يتضح له أن املصادر لكل
جوانب املشكلة أو لبعضها عبارة عن وثائق وسجالت ميكن الرجوع إليها مباشرة واستخراج األدلة
الوثائقية اليت متكنه من إجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه دومنا حاجة إىل تصميم أداة حبث
 .وهنا يتوفر له من الوقت واجلهد الشيء الكثري .كما أن حتديد املصادر يعد أمراً الزماً لتقرير
األداة املناسبة فإذا كانت مصادر املعلومات –مثالً -عبارة عن أشخاص أميني أو أطفال فال
ميكن أن تكون األداة إال املقابلة أو املالحظة .
 -3أن حيدد األداة أو األدوات الالزمة جلمع املعلومات اليت تتناسب مع طبيعة املشكلة
.فاإلستبانة – مثالً – ال تعد أنسب أداة جلمع معلومات ميكن احلصول عليها مباشرة من الوثائق
والسجالت  ،واالختبار املقنن أوثق من الرجوع لدرجات امتحانات الطالب .
وبهذا ميكن القول بأن املفاضلة بني أدوات البحث ال حيكمها ذوق الباحث ورغبته  ،وإمنا تتحدد
بعدة عوامل منها (عوامل تفضيل أدوات البحث ):
 طبيعة املشكلة املدروسة . مصادر املعلومات . منهج البحث املتبع . -9أن يستشري متخصصاً يف االحصاء –إذا كان سيقوم بتحليل املعلومات إحصائياً – حتى
يستطيع أن يصمم األداة وفقاً ألسئلة البحث أو فروضه ويبوب بنودها تبويباً يستطيع معه أن
حيلل املعلومات بوقت قصري وجهد قليل .
 -0أن يقوم بإجراء دراسة جتريبية لألداة بعد تصميمه أولياً  ،وذلك بتوزيعها على عدد قليل
من ذوي اخلربة ليتأكد من صحة لغتها ووضوح مدلول بنودها ثم يوزعها على عدد قليل ممن
تنطبق عليهم مواصفات أفراد العينة ،ليتأكد من صدقها وثباتها
( وقد مت التفصيل والشرح ألدوات البحث يف احملاضرات السابقة )
وما سنقدمه هو أمثلة توضح مدى ارتباط أداة البحث مبشكلته ومنهجه
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صفحة 09

جدول  :0أمثلة توضح ارتباط أداة البحث مبشكلته ومنهجه
الدراسة

املنهج

املتطلبات املادية والبشرية
لتطبيق االدارة االلكرتونية
يف املدارس احلكومية من
وجهة نظر مديري املدارس

املنهج الوصفي
املسحي

املشكلة

أداة البحث

ما املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق

االستبانة

االدارة االلكرتونية يف املدارس
احلكومية من وجهة نظر مديري
املدارس ووكالئها مبحافظة الرس

ووكالئها مبحافظة الرس
خليفة املسعود
منط القيادة وممارسات

 -ماطبيعة القيادة االدارية يف

االبداع االداري ملديري

املؤسسات التعليمية ؟

املدارس الثانوية مبحافظة

 -ماأمناط القيادة االدارية يف الفكر

جدة (دراسة حتليلية )

االداري املعاصر ؟

د.سعود السلمي (الرتبية

 -ماممارسات االبداع االداري لنمط

،2111،ص)13

القيادة الرتبوية يف املؤسسات
منهج البحث

التعليمية ؟

االنثوجرايف

 -ماتفضيالت أفراد عينة الدراسة

االستبانة

ملمارسات االبداع االداري ملديري
املدارس الثانوية العامة مبحافظة
جدة؟
 ماالتصور املقرتح لنمط القيادةاالبداعية وممارساتها ملديري املدارس
الثانوية العامة مبحافظة جدة؟
متطلبات تطبيق االدارة

مشكلة الدراسة تكمن يف معرفة

االلكرتونية يف مركز نظم

متطلبات تطبيق االدارة االلكرتونية

املعلومات التابع للحكومة

يف دولة قطر

االلكرتونية يف دولة قطر /

املنهج الوصفي

من االهداف  -التعرف على مدى

كلثم الكبيسي

املسحي االرتباطي

اختالف عينة الدراسة حنو املتطلبات

مل حتدد أداة
ومت وصف مركز النظم
كحالة عملية

طبقا لـ:الراتب ،املسمى الوظيفي
،سنوات اخلربة العملية ،املؤهل
،اجلنس
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صفحة 21

املشكلة

أداة البحث

الدراسة
إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير

خلصت املشكلة يف كيف

مل يستخدم أداة

االشراف الرتبوي مبؤسسات

ميكن وضع إسرتاتيجية

ذوي االحتياجات اخلاصة يف

لتطوير االشراف الرتبوي

مصر يف ضوء اخلربة

املنهج

املنهج املقارن

مبؤسسات ذوي االحتياجات

األمريكية

اخلاصة يف مصر يف ضوء

د /أمرية رمضان (الرتبية

اخلربة االمريكية

2111،م،ص)13
"منهجية التأصيل اإلسالمي

احلاجة املاسة الستنباط

ذكر الباحث أنه استخدم  -نظراً

لإلدارة الرتبوية"

معايري واضحة وعمليه وشامله

لطبيعة حبثه –الكتب والدراسات

للتأصيل اإلسالمي لإلدارة

السابقة املتعلقة مبوضوع البحث

الرتبوية

واملراجع اليت هلا عالقة بالتأصيل

إحسان احللواني

الوثائقي

لإلدارة الرتبوية إضافة للمراجع اليت
حتدثت عن االدارة الرتبوية وممارساتها
اجتاهات البحث الرتبوي يف

املنهج

تسعى مشكلة الدراسة اىل

بطاقة حتليل رسائل وحبوث املاجستري

االدارة والتخطيط الرتبوي

الوصفي

حتديد اجتاهات البحث

والدكتوراه معتمدا يف تصميمها على

جبامعة اإلمام حممد بن سعود

القائم

الرتبويفي االدارة والتخطيط

االساليب العلمية املتبعة على حد قوله

اإلسالمية :دراسة حتليلية /

على(حتليل

الرتبوي جبامعة االمام حممد

توفيق املديهيم

احملتوى )

بن سعود االسالمية

ملخص إجراءات ما سبق ( أداة البحث ):
 حيدد الباحث نوع األداة اليت استخدمها يف حبثه. اختيار أداة الدراسة حبيث تتناسب مع طبيعة املشكلة . ترتبط أداة البحث مع أسئلة البحث . مدى مالئمة أداة البحث ملصادر مجع املعلومات (أشخاص  ،كتب  ،وثائق ). درجة مناسبة أداة البحث ملنهج البحث املتبع . وصف أداة الدراسة من حيث األهداف واحملتوى وطريقة التصميم . يتحقق الباحث من صدق األداة ظاهرياً. يتحقق الباحث من صدق التجانس الداخلي لألداة . يتحقق الباحث من ثبات األداة .Jتصميم البحث وتفسير النتائج والتوصيات والمقترحات خولة الغانم 4141هـ

صفحة 20

اخلطوة اخلامسة من خطوات تصميم البحث  :مجع املعلومات :
حتديد األسلوب الذي سوف يتبعه الباحث يف مجعه للمعلومات يعد أحد اخلطوات املهمة اليت
جيب أن يشتمل عليها تصميم البحث  .حيث أن هناك عدد كبري من األساليب اليت ميكن
للباحث أن يطبقها جلمع املعلومات ،ولكل أسلوب منها مميزاته وعيوبه .
كما أن طبيعة (مصدر املعلومات ) واإلمكانات املادية للباحث تعد عوامل أساسية تؤثر على
املفاضلة بني األساليب  ،فاإلرسال الربيدي يعد أسلوباً جيداً عندما يكون مصدر املعلومات عبارة
عن أشخاص متعلمني ولكنه غري جمد إطالقاً عندما يكونوا أميني  .كما أن التوزيع املباشر
أجدى من التوزيع غري املباشر عندما ميلك الباحث اإلمكانات املادية اليت متكنه من القيام به .
وأخرياً ألداة البحث أثر واضح على اختيار أسلوب مجع املعلومات ،فهناك من األساليب اليت ميكن
تطبيقها عندما تكون أداة البحث استبانة بينما ال ميكن تطبيقها عندما تكون مقابلة أو مالحظة
والعكس أيضاً صحيح فاإلرسال الربيدي مثالً أحد االساليب اليت ال ميكن تطبيقها عندما تكون
أداة البحث املقابلة بينما ميكن تطبيقها عندما تكون اإلستبانة هي أداة البحث.
وأهم أساليب مجع املعلومات اليت ميكن للباحث أن خيتار منها ما يالئم طبيعة حبثه وإمكاناته
املادية األساليب التالية :
(أ)اجلمع املباشر  :وهو ما يقوم به الباحث ذاته من خالل تطبيقه ألي من الطرق التالية .
 -1التوزيع املباشر ويعين تسليم الباحث نسخة من اإلستبانة ملستجوب.
 -2مقابلة الباحث املباشرة مع املستجوب .
 -3تطبيق الباحث ذاته لالختيار املقنن .
 -9إجراء املالحظة من قبل الباحث .
(ب) اجلمع غري املباشر  :وهو مايتم من خالل تطبيق إحدى الطرق التالية :
 -1إرسال اإلستبانة للمستجوب بواسطة الربيد .
 -2توزيع االستبانة بواسطة مساعد الباحث .
 -3اإلتصال اهلاتفي باملستجوب .
 -9مقابلة املستجوب بواسطة مساعد الباحث .
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 -0تطبيق االختبار املقنن واإلشراف عليه من قبل مساعد الباحث .
ولكل طريقة من طرق اجلمع املباشر وغري املباشر مميزات وعيوب كثرية فمثالً من أهم مميزات
التوزيع املباشر مايلي :
 ارتفاع نسبة اجمليبني . قلة احتمال إجابة أداة البحث من غري من جيب أن جيييب عليها . إمكانية توضيح ما يلزم توضيحه للمستجوب .أما أهم عيوب التوزيع املباشر فهي :
 ارتفاع النفقات املادية اليت يقتضيها تنقل الباحث بني مواقع أفراد العينة . احلاجة إىل وقت طويل يقتضيه سفر الباحث ملواقع أفراد العينة . التأثري السليب على موضوعية اإلجابة عندما يلتقي الباحث باملستجوب .أمام تعدد أساليب مجع املعلومات وطرقها  ،وماهلا من مميزات وما يكتنفها من عيوب  ،يصبح
الباحث يف حرية ولكن مما يساعده على إختاذ قرار حول أي الطرق يستحسن تطبيقها هو إجابته
علي األسئلة التالية :
 -1هل امكاناته املادية متكنه من التنقل ؟
 -2هل لديه من الوقت ما يكفي ليتولي التوزيع بنفسه ؟
 -3هل األسئلة واملواقف املطروحة من العمق وعدم الوضوح لدرجة تستلزم وجود الباحث
ليوضحها للمستجوب ؟
فإذا كانت إجابة الباحث على هذه األسئلة وما شاكلها باإلجياب فمما ال شك فيه أن اجلمع
املباشر أدعى وأوىل بالتطبيق وإال فال .
ملخص إجراءات ماسبق  :اخلطوة اخلامسة ( مجع املعلومات ):
 مدى مناسبة اإلجراءات اليت اختذها الباحث لضملن استالم أداة البحث بعداإلجابة عليها .
 -مناسبة أسلوب مجع املعلومات مع طبيعة األداة وعينة البحث .
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اخلطوة السادسة من خطوات تصميم البحث  :حتليل املعلومات
ويقصد بها يف هذه املرحلة حتليل أسلوب معاجلة املعلومات وتعد هذه اخلطوة خطوة مهمة
من خطوات تصميم البحث  ،لذا ينبغي على الباحث أن حيدد األسلوب الذي سوف يطبقه
ملعاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ البحث وهذا يستلزم معرفة مايلي :
أوال :العوامل الرئيسة املؤثرة يف اختيار أسلوب املعاجلة:
/1أسئلة البحث أو اختبار فروضه.مثال :ما الفروق ذات الداللة االحصائية عند  ،10بني
استجابات أفراد جمتمع الدراسة جتاه املتطلبات املادية والبشرية لتطبيق االدارة االلكرتونية
اليت ترجع اىل متغريات املرحلة الدراسية _املؤهل –سنوات اخلدمة _العمل باملدرسة _الدورات
التدرييب؟
فهذا السؤال يسلط الضوء على االسلوب االحصائي املناسب هو االسلوب الكمي
 /2طبيعة املشكلة :مثال  :1تسعى مشكلة الدراسة اىل حتديد اجتاهات البحث الرتبوي يف االدارة
والتخطيط الرتبوي جبامعة االمام حممد بن سعود االسالمية
فهنا نرى أن طبيعة املشكلة حتدد االسلوب االحصائي الكمي ال الكيفي .
مثال  :2احلاجة املاسة الستنباط معايري واضحة وعمليه وشاملة للتأصيل اإلسالمي لإلدارة
الرتبوية
طبيعة املشكلة هنا حتدد األسلوب االحصائي الكيفي
/3منهج البحث املطبق مثال  /1:البحث الوثائقي :يتطلب حتليالً كيفياً.
 /2البحث القائم على حتليل احملتوى يتطلب حتليالً كمياً
/9أداة البحث  :مثال:
أداة البحث املالحظة  :أسلوب التحليل الرئيسي هلا أسلوبا كيفياً .
 أداة البحث استبانة مغلقة :يغلب أن يكون أسلوب التحليل أسلوباً كمياً.وعليه أيضاً فإنه ال ميكن القول بأن املفاضلة بينأساليب معاجلة املعلومات تعود لذوق الباحث
ورغبته .
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ومن األمثلة السابقة يتضح أن أساليب معاجلة املعلومات وحتليلها تنقسم إىل قسمني :
التحليل الكمي والتحليل الكيفي واليت ينبغي على الباحث أن يتعرف عليهما معرفة متكنه من
االختيار املناسب يف حبثه وسوف نستعرضهما يف ثانياً
ثانياً :أساليب معاجلة املعلومات
 -1التحليل الكيفي :ويقصد به استنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية وحماولة الربط بني احلقائق
واستنتاج العالقات .
 -2التحليل الكمي  :وتعرف مبرحلة (حتليل املعلومات )ويقصد به حتليل املعلومات رقمياً  ،أي
استنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة املدروسة  ،ويعين أيضًا معاجلة املعلومات
معاجلة رقمية من خالل تطبيق أساليب اإلحصاء الوصفي والستنتاجي .
وسيتم شرح هذين النوعني يف مرحلة التنفيذ حسب تسلسل كتاب العساف
ملخص إجراءات ماسبق  :اخلطوة السادسة ( حتليل املعلومات ):
 بيان األساليب االحصائية اليت استخدمها الباحث يف دراسته . مالئمة أسلوب معاجلة املعلومات ملنهج الدراسة املتبع . -مالئمة األساليب اإلحصائية املستخدمة مع أسئلة البحث .

اخلطوة السابعة واألخرية من خطوات تصميم البحث  :الدراسة التجريبية .
ماذا تعين الدراسة التجريبية ؟
تعين تطبيق الدراسة تطبيقاً جتريبياً على عدد حمدود ممن تنطبق عليهم مواصفات أفراد
العينة الذين سوف تطبق عليهم الدراسة بصورتها النهائية  ،ومتثل اخلطوة األخرية يف مرحلة
التصميم .
أهميتها :تكمن أهمية هذه اخلطوة يف التأكد من أن التصميم الذي انتهى إليه الباحث واقعي
وميكن تنفيذه  ،بل وسوف ينتهي بالبحث إىل نتائج علمية صادقة وثابتة  .وهذا ما دعى ببعض
علماء املنهجية مثل بورق وقول ( 1717م) بتشبيه هذه اخلطوة مبرحلة تصميم طائرة ركاب
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فقاال"عندما يقوم املهندس بتصميم طائرة ركاب جديدة فإمنا يعتمد يف تصميمه على أسس
ومبادئ نظرية مما حيتم عليه بعد أن يكمل التصميم أن يقوم بتنفيذه على منوذج ،ومن ثم
جيرب طريان ذلك النموذج ليتأكد من واقعية تلك األسس واملباديء النظرية  ،فإن طارت ومل
تواجه عقبات فإن هذا يعين أن التصميم للطائرة احلقيقية جيد وميكن تنفيذه بأمان
فالباحث عندما يصل إىل هذه اخلطوة يعد أكمل بصورة نهائية مجيع خطوات مرحلة التصميم
فقد حدد املشكلة  ،وصاغ الفروض  ،وكذلك صمم أداة للبحث  ،وحدد أسلوباً جلمع املعلومات
وكذلك لتحليلها .
وحتى ينتقل إلي مرحلة التنفيذ بأمان البد له من جتريب ما صممه .
وهذا التجريب حيقق له فوائد كثرية يأتي يف مقدمتها ما يلي :
/1توفري وقت الباحث  .وتتضح أهمية هذه الفائدة عندما جيري الباحث حبثه دون دراسة
جتريبية ويتبني له أوجه نقص كبرية تستدعي إعادة كل أو بعض خطوات التصميم وكذلك
التنفيذ .
/2اختبار أداة البحث ومدى حاجتها للزيادة أو احلذف .
/3التأكد من إمكانية تطبيق أسلوب مجع املعلومات الذي اختاره .
/9التأكد من إمكانية تطبيق أسلوب حتليل املعلومات الذي اختاره .
/0حتديد أسلوب تبويب املعلومات .
/6فتح آفاق جديدة لدى الباحث إلضافة بعض األفكار املهمة أو حذف غري املهم .
/1إمكانية االستفادة من وجهات نظر من طبقت عليهم الدراسة حول تصميماتها .
وهلذا يُنصح الباحث أن يولي الدراسة التجريبية أهمية خاصة لتتحقق منها الفائدة املنشودة
،فيتعني عليه أن يعدها مبثابة إجراء حقيقي يتطلب دقة تامة يف توزيع أداة البحث  ،ومن ثم
حتليلها .وبهذا وحده يتبني له مواطن الضعف – إن كان هناك شيئا منها – يف خطوات
التصميم ليعمل علي تالفيها قبل البدء يف املرحلة التنفيذية.
ملخص إجراءات ماسبق  :اخلطوة السابعة ( الدراسة التجريبية ):
 تطبيق الدراسة جتريبيا مؤشر مهم لقياس جودة تصميم البحث . يتعني على الباحث أن يعد الدراسة التجريبية كإجراء حقيقييتطلب الدقة
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املرحلة الثانية :مرحلة التنفيذ
متهيد
بعد أن وضح الباحث ماهية املشكلة وراجع ما له صلة بها من دراسات سابقة  ،ثم صمم البحث
وحدد كيفية إجراؤه  ،وبعد أن ثبت له إمكانية تنفيذ ما صممه من خالل الدراسة التجريبية .
بعد كل هذا ينتقل من مرحلة التصميم إلي مرحلة التنفيذ فيجمع املعلومات من مصادرها
أشخاصا كانوا أم وثائق وسجالت .....اخل
وبعد أن تكتمل مرحلة اجلمع وتصبح املعلومات متوافرة لديه بصورة استبانات جماب عليها أو
بصورة استمارات مقابلة استكملت من قبل الباحث أو بصورة جداول مالحظة أو عبارة عن وثائق
وسجالت يبدأ الباحث يف تنفيذ اخلطوة الرابعة من خطوات إعداد البحث "حتليل املعلومات
وتفسريها"
يعرف حتليل املعلومات بأنه استخراج األدلة واملؤشرات العلمية الكمية والكيفية اليت تربهن على
إجابة أسئلة البحث أو تؤكد قبول أو رفض فروضه ( .العساف 1932 ،هـ)
ونظرًا الن هذه اخلطوة خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث فهي متر بثالث مراحل :
املرحلة األوىل :تهيئة املعلومات للتحليل .
املرحلة الثانية  :حتليل املعلومات
املرحلة الثالثة :تفسري املعلومات
وسنركز يف عرض هذه املراحل على التعريف بها وحتديد دورها حسب طبيعة البحث
املرحلة األوىل :تهيئة املعلومات للتحليل ..
ويتم ذلك من خالل إتباع ثالث خطوات :
 .1مراجعة املعلومات  :وذلك بهدف استخراج ما ميكن أن يؤثر على عملية نتائج البحث.
مثال  /1:مراجعة االستمارات وإبعاد ما مل يتم اإلجابة عليه ،والتأكد من جدية اجمليب
بوضع االسئلة الكاشفة .
 /2إذا كانت املعلومات عبارة عن وثائق أو سجالت مكتوبة فيكون من خالل النقد الداخلي
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أي التـأكد من صحة املعلومة والنقد اخلارجي للتأكد من صحة الوثيقة نفسها .
 .2تبويب املعلومات  :وخيتلف باختالف أسلوب التحليل .
فإذا كان التحليل كمياً وينفذ من خالل احلاسب اآللي فالبد من تبويب املعلومات عن
طريق وضع رمز رقمي لكل استمارة ولكل بند ولكل إجابة .
أما يف التحليل الكيفي أو الكمي اليدوي فيتم من خالل حتديد القوالب الرئيسة طبقاً
للمتغريات  ،ثم تصميم جدول عرض املعلومات .
 .3تفريغ املعلومات  :من خالل احلاسب اآللي تنقل املعلومات املرتمجة برموز رقمية من
االستمارات إىل بطاقة التفريغ  ،ثم نقلها إىل بطاقة التثقيب .
ويف املعلومات الكمية أو الكيفية بدون احلاسب تفرغ مباشرة بنقلها من االستمارات إىل
اجلداول رقمياً يف الكمية ووصفيا يف الكيفية .
وينبغي للباحث أن يهيء مجيع املعلومات تهيئة كمية وكيفية ليتمكن من حتليلها
ملخص إجراءات ماسبق  :املرحلة األوىل ( تهيئة املعلومات ):
 تنظيم البيانات وعرضها بشكل مبسط وخمتصر . -تنظيم البيانات يف جداول ورسوم بيانية وأشكال تساعد على حتليل وتفسري البيانات

املرحلة الثانية  :حتليل املعلومات
وتتم بصورة كيفية فقط أو كمية فقط أو كيفية كمية معاً.،
 -1التحليل الكيفي :ويقصد به استنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية وحماولة الربط بني احلقائق
واستنتاج العالقات .
ويتم من خالل الرتكيز يف معاجلة التجارب الواقعية واألحداث اجلارية  ،سواء يف املاضي أو
احلاضر على ما يدركه الباحث منها وما يفهمه ويستطيع تصنيفه ،وملح العالقات اليت ميكن
مالحظتها( العساف 1933،هـ،ص .)110
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وإدراك الباحث وفهمه للتحليل الكيفي ميكنه من اخلروج من مأزق الذاتية عندما يقتصر
حتليله على تصنيف احلقائق وحماولة الربط بينها الكتشاف العالقة واستخراج املؤشرات
والرباهني العلمية اليت تربهن على معلومة معينة موضحاً وجه الداللة ومؤشرات العالقة ( .
العساف 1933،هـ،ص )110
ولكن ملاذا خيشى من ظهور ذاتية الباحث يف التحليل الكيفي؟ وكيف أثر على موقف علماء
املنهجية
يذكر العساف أن من أهم العوامل اليت جتعل التحليل الكيفي مدعاة للتدخل الذاتي من قبل
الباحث أنه ليس له أسس ثابتة ومعايري واضحة –كما هي عليه احلال يف التحليل الكمي –
وإمنا يرتبط إرتباطاً باملشكلة املدروسة.
فالتحليل الكيفي هلذه املشكلة خيتلف عن التحليل الكيفي لتلك املشكلة وذلك طبقا لطبيعة
املشكلة وما مجع حوهلا من معلومات .
وهذا الفرق بني التحليل الكيفي والتحليل الكمي أدى إلي فرق واضح يف نظرية علماء املنهجية
هلما  ،فهناك من حتيز إلي التحليل الكيفي وهناك من حتيز إىل التحليل الكمي وكل منهما
يستند على مربرات تربهن على علمية هذا التحليل أو ذاك  .فيقول الساعاتي (1722م)مشريا إلي
ذلك التحيز "
أصحاب األسلوب الكيفي يف البحث يتعالون على زمالئهم أصحاب األسلوب الكمي  ،والذين
بدورهم يتيهون عليهم بأسلوبهم وتفنيناته اإلحصائية وما اخرتع هلا من حاسب آلي ومعداد
عجيب اإلجناز.لكن األمر مل يقف عند هذا احلد  .ذلك ألن العلماء الغربيني قد بلغوا يف
انقسامهم إىل كيفيني وكميني حد التعصب  .ونسج الباحثون العرب على منواهلم.....
لقد ساد بني فريق من العلماء االجتماعيني ،وعلى رأسهم "جورج ملربج "االعتقاد بأن الذين
يستخدمون األسلوب الكمي يف حبوثهم ،هم وحدهم العلميون الذين يستطيعون إثراء العلوم
االجتماعية ،مبا يقومون به من عديد البحوث اليت جيزمون بأنها قد مكنتهم من صياغة
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نظريات إجتماعية مدعومة بضبط الكم ودقته،وبواسطة قياس الثبات والصدق يف بياناتها
الرقمية .
وذلك علي النقيض من أولئك الذين يعتمدون على احلدس واالستبصار يف فهم الظواهر
االجتماعية واستقراء قوانني ونظريات اجتماعية من وقائعها املتشابهة واملتكررة ...وقد واجه
اإلغراق يف استخدام األسلوب الكمي بنقد الذع من قبل زمالئهم أصحاب األسلوب الكيفي بزعامة
"برتم سوركن " يف الواليات املتحدة و"جورج جورفتش "يف فرنسا الذي إتهمهم بأنهم يعانون من
حُواز اإلحصاء ،وهوس القياس وخبل الكم ( ".....العساف 1933 ،هـ وص )116 -110
 -2التحليل الكمي  :وتعرف مبرحلة (حتليل املعلومات )ويقصد به حتليل املعلومات رقمياً
 ،أي استنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة علي الظاهرة املدروسة  ،ويعين أيضاً معاجلة
املعلومات معاجلة رقمية من خالل تطبيق أساليب اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي (.
العساف ،ص )116
والتحليل الكمي عنوان عام  .يقع حتته عدد كبري من املعاجلات اإلحصائية الوصفية
واالستنتاجية  ،واليت سبق دراستها يف مقرر اإلحصاء إال أننا سنركز على تعزيز قدرة الباحث
يف اختيار املقاييس املناسبة وحتديد املتغريات ومستويات قياسها واملقاييس املناسبة
أوال  :املتغريات
املتغري باملعنى العلمي يف جمتمع (ن) هو جمموعة من اخلواص والصفات اجلامعة املانعة داخل
هذا اجملتمع (ن ) ومن أمثلة املتغريات  :النوع  ،القدرة ،الكفاءة ...،
هذا ويهتم الباحثون بالبحث عن العالقات بني املتغريات أو دراسة متغري واحد مع عدد من
املتغريات  .والعالقة هنا تعين حتديد نوعية املتغري وخنتصر ذلك يف اجلدول التالي
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جدول  : 6أنواع املتغريات

املتغري املستقل هو املتغري الذي يعاجله الباحث لريى أثره على املتغري التابع ".
املسبب -األثر "
املتغري التابع

هو املتغري الذي يقع عليه التأثري من املستقل " النتيجة :

متغري متصل

يتم قياسه باستخدام املسافة  ،فهو يشمل الكسور مثل الدرجات

متغري منفصل قيم غري متصلة فال يشمل الكسور بل جيب أن يشمل قيم صحيحة
.مثل  :عدد األيام
وفيما يلي اجتهاد بتحديد املتغري املستقل والتابع ضمن األمثلة التالية.

الدراسة
منط القيادة وممارسات االبداع االداري ملديري املدارس
الثانوية مبحافظة جدة (دراسة حتليلية ) د.سعود
السلمي (الرتبية ،2111،ص)13

املنهج

املتغري املستقل

منهج البحث

منط القيادة

االنثوجرايف

إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير االشراف الرتبوي مبؤسسات
ذوي االحتياجات اخلاصة يف مصر يف ضوء اخلربة
األمريكية

إحسان احللواني

وممارسات االبداع
االداري
االشراف الرتبوي

اخلربة األمريكية

املنهج املقارن

د /أمرية رمضان (الرتبية 2111،م،ص)13
"منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية"

املتغري التابع

مبؤسسات ذوي
االحتياجات اخلاصة
يف مصر ا

الوثائقي

منهجية التأصيل
اإلسالمي

اإلدارة الرتبوية

ثانياً :مستويات القياس .
من األمور اهلامة اليت جيب على الباحث االملام بها هي معرفة مستويات قياس املتغري .فكثري من
األساليب االحصائية تعتمد على طبيعة مستوى قياس املتغري .
وهناك أربعة مستويات للقياس يوضحها اجلدول التالي :
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جدول  : 1مستويات القياس (أبو عالم 19312هـ ص )016

املستوى

اخلصائص

املستوى االمسي االرقام حتل حمل االمساء _األرقام متثل فئات _ال متثل
االرقام كميات من اخلصائص _متيز االرقام بني

أمثلة
ذكر –
أنثى

اجملموعات
املستوى الرتيب

االرقام مرتبة ترتيبا تنازليا أو تصاعديا – املسافات بني

الرتتيب

الرتب غري متساوية
املستوى الفئوي االرقام متثل وحدات متساوية (مسافات) –ميكن مقارنة

السنة

املسافات بني الدرجات
املستوى النسيب االرقام متثل وحدات متساوية تبدأ من صفر مطلق  ،ميكن الطول
استخدام النسب ملقارنة االرقام

درجة
احلرارة

( عالم 1931 ،هـ ) ( سيكاران 2116 ،م)

ثالثا :األساليب اإلحصائية  :وهي نوعان
 /1االحصاء الوصفي  /وهو الذي ينظم ويلخص ويصف البيانات
خطواته :
/1تنظيم املعلومات وعرضها  ،من خالل :
 صف املعلومات . التوزيع التكراري  ،فتعرض عن طريق جداول تكرارية أو متثيل بياني ( املدرج التكراري ،املضلعالتكراري ،املنحنى التكراري ) .
/2وصف املعلومات  :وصفاً يبني متركزها وتشتتها وارتباطها ببعضها .وهذا يتحقق بواسطة
املقاييس التالية :
مقاييس النزعة املركزية  :وهي قيم وسطى توضح القيمة اليت جتمع أكرب عدد من القيم
اخلاصة مبجموعة معينة عندها  ،فهي قيمة لدرجة ممثلة لكافة الدرجات املوجودة يف تلك
اجملموعة  ،وميكن أن تقاس النزعة املركزية للمعلومات بواسطة عدة مقاييس منها :
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 املتوسط :وهو املعدل  ،ويتم بتقسيم جمموع القيم على عددها  .ويعد من أكثرها استخداماوأسهلها فهماً ،وال يهمل أي قيمة إال أنه يتأثر بالقيم املتطرفة قلة أو كثرة.
 املنوال :وهو القيمة اليت تتكرر أكثر من غريها من القيم أو األكثر شيوعاً يف القائمة ،فهوسهل يوضح متركز املعلومات ال يتأثر بالقيم املتطرفة .
 الوسيط  :وهي القيمة اليت تقع يف منتصف القيم بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً ،ويتميزعن املتوسط يف عدم تأثره بالقيم املتطرفة .
مقاييس التشتت  :وحيتاج إليها الباحث لبيان مدى انتشارها وتشتتها ،وهي القيم الدالة على
مدى تقارب أو تباعد املعلومات عن متوسطاتها ،ويقاس بواسطة :
 املدى املطلق  :وهو ناتج طرح أصغر قيمة من أكربها ،وميكن أن يظلل املدى املطلق عندماتكون هناك قيمة متطرفة .
 املدى الربعي ونصف املدى الربعي  :وهو القيمة اليت تنتج عن طرح قيمة الربع األدنى منقيمة الربع األعلى للقيم ،حيث تستبعد القيم املتطرفة ثم حيسب نصف املدى الربعي بقسمة
ناتج الطرح السابق على ()2
 االحنراف املتوسط  :ويقيس تباعد كافة القيم املدروسة عن متوسطها احلسابي . االحنراف املعياري :وهو قياس اجلذر الرتبيعي جملموع مربع الفرق (االحنراف )زيادة أو نقصابني كل قيمة وبني املتوسط احلسابي على عدد القيم
مقاييس العالقة :وهي تتعلق بدراسة معلومات حول متغريين ،بينما املقاييس السابقة تتعلق
بالدراسة حول متغري واحد  ،وتستخدم كذلك بغرض وصف املعلومات دون أن تتجاوز إىل
تعميمها واختبار دالالتها .
ونقصد بها :املقاييس اليت تبني درجة العالقة واالرتباط بني متغريين مثال.
ومن أهم مقاييس العالقة:
 معامل ارتباط بريسون  :وهو من أكثرها ثباتا وأخطاؤه املعيارية صغرية  .ويطبق لقياسالعالقة بني متغريين إذا كان كل منهما عبارة عن قيم متصلة  ،وهي القيم ذات الكسور .كأن
درس العالقة بني درجة اختبار ذكاء ودرجة اختبار حتصيل لدى جمموعة حمددة من الطالب .
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 معامل ارتباط سبريمان  :ويتطلب ترتيب القيم لكل متغري حسب تسلسلها من حيث الكثرةوالقلة حتى يسهل حسابه ،وهو أقل دقة من بريسون وأكثر استخداما لسهولة حسابه .
ونريد أن نؤكد على أهمية أن ميتلك الباحث القدرة على اختيار االساليب االحصائية املناسبة
يف وصف وتنظيم املعلومات وأثر نوعية املتغري ومستويات القياس يف حتديد االساليب واجلدول
التالي يلخص ماسبق :
جدول  : 2االحصاء الوصفي وعالقته مبستويات القياس (أبو عالم 1932هـ ،ص )011
مستويات
القياس
االسلوب

االمسي

الرتيب

الفئوي

النسيب

االحصائي

التكرار

التكرار

اعداد اجلداول

النسبة

النسبة

والرسوم البيانية

النسبة املئوية

النسبة املئوية

االعمدة البيانية

االعمدة البيانية

املنوال

الوسيط

مقاييس التشتت

-

نصف املدى الربيعي

مقاييس العالقة

-

مقاييس النزعة
املركزية

التكرار

التكرار

النسبة

النسبة

النسبة املئوية

النسبة املئوية

املدرج /املضلع

املدرج /املضلع

التكراري

التكراري

املنوال

املنوال

الوسيط

الوسيط

املتوسط

املتوسط

املدى
التباين
االحنراف املعياري

املدى
التباين
االحنراف
املعياري

معامل ارتباط

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الرتب(سبريمان)

بريسون

بريسون
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 /2االحصاء االستنتاجي "االستداللي" /وهو الذي خيرج باستدالالت من جمموعة صغرية
"العينة "ليعممها على جمموعة كبرية " اجملتمع "
هدفه :
حتليل املعلومات بهدف اختبار الفروض علميا ليتمكن الباحث من :
 معرفة مدى متثيل العينة جملتمع البحث ،وهل يعد رأياً معرباً عن رأي اجملتمع ككل. قياس الفرق بني متوسطات  ،معامل االرتباط ...إجابات العينات وهل هناك فرق مهم أم ال.وميكن للباحث أن حيكم على ما توصل إليه من خالل تطبيق أحد االختبارات التالية:
جدول  :7االختبارات اخلاصة باالحصاء االستداللي

االختبار

اهلدف منه

اختبار ت

معرفة وقياس الفرق بني متوسطني أو نسبتني أو
معاملني ارتباط  ...للحصول على مستوى الداللة
اإلحصائية للفرق .

اختبار حتليل

تقرير ما إذا كان هناك فرق ذو داللة إحصائية بني ثالث

التباين

متوسطات أو أكثر .

اختبار مربع

اختبار فروض تتعلق مبعلومات مستقلة ( أي غري ذات

كاي

كسور) وبهدف مقارنة التكرارات املالحظة بالتكرارات
املتوقعة  ،وهل هذا الفرق ذو داللة إحصائية أو ال .
شكل  :مثال من رسالة ماجستري اجتاهات البحث الرتبوي يف جمال االدارة والتخطيط الرتبوي
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صفحة 35

ملخص إجراءات ماسبق  :املرحلة الثانية (حتليل املعلومات ).
 حتديد نوعية التحليل املستخدم لتحليل بيانات البحث . -استخدام الباحث املعاجلات اإلحصائية املناسبة لطبيعة البيانات .

املرحلة الثالثة  :تفسري املعلومات
وهي من أدق وأخطر مراحل البحث ،فإذا كان دور الباحث يف املرحلتني السابقتني (تهيئة
املعلومات وحتليلها) يقتصر على تصنيف احلقائق واستخراج األدلة الكمية والكيفية لكنه هنا يف
هذه املرحلة (تفسري املعلومات )يكشف عن إجابة أسئلة البحث أو يوضح قبول فروضه أو عدم
قبوهلا بأسلوب يتمكن من فهمه القارئ.
ومن هنا أصبحت مرحلة التفسري من أدق مراحل البحث العلمي وأخطرها بصفة عامة وعندما
يكون التحليل كيفيا بصفة خاصة .
فلكي ميارس الباحث هذه العملية (تفسري املعلومات )البد –كما يقول الســاعاتي (1722م) "أن
يكون البحث جبميع تفصيالته وكل ارتباطاته مبا هو خارج عنه دراسات وحبوث اجتماعية أخرى
حاضراً يف ذهنه حضوراً كامالً .فعلى العكس من عملية حتليل البيانات واألفكار اليت هي عملية
تفكيك وجتزئة  ،تبدو عملية تفسري النتائج بكل وضوح عملية جتميع وتأليف تتضمن وظائف
عقلية خاطفة وهي املقارنة بني احلقائق وملح العالقات اليت تربطها بعضها ببعض والرتكيز
على املتفق منها واملؤتلف
وهكذا يتبني جبالء أن هذه الوظائف الذهنية اخلالصة هي عماد عملية الفكر الكربى اليت
تنحصر يف التفسري أي تعليل إتفاق املتفق والربهنة على إئتالف املؤتلف)......
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صفحة 36

من أخطاء الباجثني يف تفسري املعلومات
 من يغلب انطباعاته وآرائه الشخصية على التفسري املوضوعي فيورد عبارات ذاتية مثلوأرى وأعتقد وجيب أن يكون ......اخل .
ناسياً أنه بذلك جتاوز الدور العلمي املطلوب منه الذي يقتضي املوضوعية وعدم التحيز
يف التفسري بل املبين على االدلة الكمية والكيفية اليت تضمنها البحث.
ملخص إجراءات ماسبق  :املرحلة الثالثة (تفسري املعلومات ).
 وصف املعلومات وصفاً إحصائياً . وصف املعلومات وصفاً يبني متركزها وتشتتها وارتباطها يف بعض . -مدى اختبار الفروض اختباراًعلمياً مربهناً بأدلة إحصائية.
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صفحة 37

املرحلة الثالثة  :مرحلة اإلخراج
متهيد :
اخلطوة اخلامسة من خطوات إعداد البحث تشتمل علي ما يلي :


تلخيص البحث تلخيصا يشتمل على إجابة األسئلة التالية باختصار :
 -1ماذا حبث ؟
 -2ملاذا حبثه ؟
 -3كيف حبثه ؟
 -9ماذا توصل إليه من نتائج ؟



عرض ما انتهى إليه من نتائج حول أسئلة الدراسة أوفروضها



سرد توصيات الباحث اليت يرى أنها ميكن أن تساهم يف حل املشكلة املدروسة إذا كان
البحث حبثاً تطبيقياً ،أو يري أنها تعني على االستفادة من نتائج البحث إذا كان حبثاً
أساسياً .



تقديم مقرتحات لبحوث مستقبلية يرى الباحث ضرورة استكماهلا ألنها ذات ارتباط
باملشكلة املدروسة أو ببعض جوانبها .

وعلى الرغم من أن هذه اخلطوة هي أقل خطوات البحث كماً من حيث عدد صفحاتها يف
التقرير النهائي للبحث ،وكذلك أقلها جهداً ألن الباحث يستمدها ويستخلصها من
اخلطوات السابقة هلا ،إال أنها مع هذا كله تُقرأ من قبل املستفيد من البحث واملقوم له
أكثر من غريها وذلك ألن الباحث يف هذه اخلطوة يقدم البحث بفصوله املختلفة ومراحله
املتعددة يف قالب فكري واحد ذو عرض علمي متناسق ال يتشتت معه ذهن القارئ يف تفاصيل
فنية وطرق حتليلية ،وإمنا يعرض الباحث فيه ماهية املشكلة ،وكيف أصبحت دراستها مهمة
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صفحة 38

بالنظر إلي ما سبقها من دراسات تناولت املشكلة بعمومها أو جانب من جوانبها  ،كما يعرض
الباحث فيه كيف متت دراسة املشكلة وماذا مت التوصل إليه من نتائج حول استفهاماتها
وكذلك ماذا ينبغي عمله حللها ،وأخرياً ماذا بقي من جوانبها مل يبحث بالرغم من ضرورة
حبثه الستكمال املعرفة حول املشكلة املطروحة .
وهلذه األهمية البد للباحث أن يولي هذه اخلطوة عناية خاصة  ،فبقدر ما يكون إعدادها جيد
 ،تكون االستفادة من البحث .
ومما جيب التأكيد عليه هنا أن كثرياً من الباحثني عندما يصلون إلي هذه اخلطوة تكون
فرحتهم شديدة بقرب إجناز البحث وإكماله فيتعجل يف إعداده هلذه اخلطوة فتأتي غري
منسجمة إطالقاً مع اجلهد الذي بذله يف اخلطوات السابقة وهذا له مردود سليب على
االستفادة من البحث ألن هذه اخلطوة –كما ذكر سابقاً -تعد أكثر خطوات البحث قراءة
من قبل املستفيد من البحث واملقوم له .
أوال :ملخص البحث :
اخلطوة اخلامسة من خطوات إعداد البحث تهدف أساساً إىل سرد أهم النتائج اليت انتهي
إليها البحث حول أسئلة الدراسة أو فروضها ولكن النتائج غالباً ال تفهم الفهم املطلوب  ،وقد
تفسر تفسريا خاطئاً إذا كانت مبعزل عن املنهجية اليت طبقت من أجل الوصول اليها  .من
هنا أصبح لزاماً على الباحث أوالً أن يلم شتات حبثه يف عرض جممل للعملية البحثية اليت
قام بها من بدايتها إلي نهايتها  ،ثم بعد ذلك يسرد النتائج اليت انتهى إليها البحث .
والعرض اجململ يتناول فيه الباحث ماهية املشكلة وموقعها مما سبقها من دراسات  ،وجميباً
على االسئلة التالية :
 ماذا حبث ؟
 ملاذا حبثه ؟
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صفحة 39

 كيف حبثه ؟
 ماذا توصل إليه من نتائج ؟

أهمية ملخص البحث
يؤكد علماء املنهجية أهمية تلخيص البحث  ،فمثالً يقول كالً من جابر وكاظم
(1712م)عند تأكيدهما هلذه األهمية "إن فصل امللخص واخلامتة هو أكثر أقسام البحث
قراءة  ،ألنه يلخص باختصار كل املعلومات اليت قدمت يف الفصول السابقة  ،ثم إن هذا
الفصل يعطي القارئ أهم التفاصيل عن الدراسة  .وعلى هذا فإن أغلبية القراء مينعون النظر
يف اخلالصة أوالً ليكونوا فكرة عن املشكلة ثم حيددوا فائدتها أو عدم فائدتها هلم  .فإذا أثارت
الدراسة اهتماماتهم فإنهم يقرؤون األجزاء األخرى يف تفصيل قبل تقبل نتائج البحث "
الفرق بني ملخص البحث واملوجز
ومما جيب التأكيد عليه هنا أن ملخص البحث خيتلف عن موجز البحث
 /1امللخص ( )summeryعبارة عن عدد من الصفحات حتتوي علي عرض جممل للعملية
البحثية إلي نهايتها  ،ويقع يف الفصل األخري من فصول البحث .
أما املوجز ( )Abstractفهو عبارة عن فكرة موجزة جدا عن البحث وماذا توصل إليه من
نتائج بعدد كلمات ترتاوح –عادة –بني ثالمثائة [] 311ومخسمائة [ ]011كلمة  .ويقع املوجز
يف بداية البحث .
/2امللخص يهدف إلي مل شتات املوضوع بصفحات قليلة تسبق النتائج لئال خيطئ القارئ يف
فهمه هلا .
أما املوجز فيعد بغرض إدخاله يف قواعد املعلومات وبنوكها سعياً لنشره وتداوله بني
الباحثني واملستفيدين .
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صفحة 41

شكل  :3أمثلة مللخص وموجز حبث والفروق بينهما
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صفحة 40

ملخص إجراءات ماسبق  :ملخص البحث
 يتضمن ملخص البحث إجابا ت (ماذا حبث وملاذا وكيف وماذاتوصلت إليه).
 -حيتوي على اختصار شامل للبحث بشكل منظم ودقيق .
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صفحة 42

ثانياً:نتائج البحث :يسرد الباحث حتت هذا العنوان كل ما انتهي إليه الباحث من نتائج
جتيب على أسئلته  ،أو تؤكد قبول فروضه أو عدم قبوهلا  .وهلذا جيب أن تأخذ شكالً منطقياً
متدرجاً طبقاً ألسئلة البحث أو فروضه .
كأن يعرض السؤال األول من أسئلة البحث ثم يتلوه بعرض إجابته مشتملة على أدلتها
العلمية الكمية والكيفية  .أو يعرض الفرض األول ثم يوضح قبوله أو عدم قبوله مشري اً إىل
ما يربهن ذلك من أدلة علمية كمية أو كيفية .
شكل  :6منوذج من نتائج دراسة االنتائج

ومن هنا يتضح أن نتائج البحث هنا هي النتائج اليت ينتهي إليها البحث دومنا إضافة أو تدخل
ذاتي من قبل الباحث بتعليل أو تفسري غري مربهن بربهان علمي أثبته البحث .
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صفحة 43

بعض األخطاء الشائعة للباحثني :
/1من االخطاء الشائعة اليت يقع فيها عدد من الباحثني املبتدئني التدخل الذاتي يف النتائج
وحماولة تعليلها تعليالً يتفق مع ما يعتقد أنه جيب أن يكون .
/2سرد كم هائل من النتائج اإلنشائية اليت ال تستند إلي أي مستند علمي من البحث .
وهلذا يوصي علماء املنهجية ومنهم فان دالني ( 1717م )الباحث بأن جييب على عدد من
األسئلة بعد سرده للنتائج ليتأكد أنه اقتصر على النتائج العلمية التى انتهى إليها الباحث
وجتيب على أسئلته أو تؤكد قبول فروضه أو عدم قبوهلا  .ومن األسئلة اليت أوردها فان دالني
االسئلة التالية :
 .1هل عرضت خالصة البحث ونتائجه بدقة وإجياز ؟
 .2هل تسوغ البيانات اليت مجعت النتائج اليت توصل إليها الباحث ؟
 .3هل بنيت النتائج على أدلة كافية أو خاطئة ؟
 .9هل توضح النتائج احلدود التى تطبق داخلها بكفاءة ؟
 .0هل جتمل اخلالصة والنتائج املعلومات اليت عرضت يف األقسام السابقة من التقرير  ،أم
ارتكب خطأ تقديم بيانات جديدة ؟
 .6هل صيغة النتائج يف عبارات جتعلها قابلة للتحقيق ؟
 .1هل ذكر الباحث على وجه التحديد األدلة التجريبية القابلة للتحقيق اليت تثبت
الفرض أو تدحضه "
ملخص إجراءات ماسبق  :نتائج البحث
 ارتباط نتائج الدراسة بأسئلة البحث أو فروضه بيان التشابه واالختالف بني نتائج البحث وبني نتائج البحوث السابقة . يراعي الباحث املوضوعية واالبتعاد عن التحيز عند ذكر أهم نتائج البحث . ترتيب النتائج وفق ترتيب أسئلة البحث .Jتصميم البحث وتفسير النتائج والتوصيات والمقترحات خولة الغانم 4141هـ

صفحة 44

ثالثاً :توصيات الباحث :
يعايش الباحث موضوع البحث (مشكلة البحث) مدة زمنية غري قصرية تصل أحياناً إلي عدة
سنوات  ،يقرأ حوله ،يكتب وميسح  ،يقرر ويلغي ،يعاني مرارة اختاذ القرار فيما يقدم وما يؤخر
وما يثبت وما يلغي أو ينفي  ،يسأل حوله ويطلب النصح من غريه من ذوي اخلربة فيقول له
هذا رأي وحيذره منه آخر ...اخل.
وبهذا يتضح أن الباحث مل يصل إىل نهاية رحلته البحثية إال بعد معاناة طويلة جداً جعلته
أقرب الناس وأوالهم بإبداء الرأي فيما يتعلق ببحثه .
وتكمن احلاجة لرأي الباحث يف موضعني :
 توصياته حلل املشكلة (مشكلة البحث) . مقرتحاته للبحوث املستقبلية .(أ )

توصيات الباحث حلل املشكلة :

ختتلف درجة أهمية هذه التوصيات باختالف أنواع البحوث فإذا كان البحث الذي أجراه
الباحث حبثاً تطبيقياً [ -]Applied Researchالذي يهدف إلي تقديم حل علمي ملشكلة
ملحة –فتعد توصيات الباحث حللها ذات أهمية قصوي .
أما إذا كان البحث حبثا أساسيا [ -]Basic Researchالذي يهدف إىل تنمية الفكر
العلمي وتطويره فتعد مهمة ولكنها أقل من سابقتها .
وحيت يتحقق الغرض من توصيات الباحث حلل املشكلة املطروحة بشكل أمثل  ،البد أن تكون :
 -1ذات ارتباط بنتائج البحث  :أي ال تكون جمرد توصيات يتخيلها الباحث وإمنا مستمدة
فعالً مما انتهي إليه البحث من نتائج .
 -2إجرائية  :أي قابلة للتطبيق .
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صفحة 45

شكل  :2مثال على توصيات الباحث حول مشكلة الدراسة

أخطاء الباحثني يف كتابة توصيات حل املشكلة:
من األخطاء الشائعة اليت يقع فيها عدد من الباحثني عند سردهم للتوصيات
 /1أنهم إما أن يوصوا بتحقيق أشياء حمققة بالفعل .
 /2أو يوصوا بأشياء مثالية يكاد يكون من املستحيل حتقيقها .
ملخص إجراءات ماسبق  :توصيات البحث
 تكون التوصيات ذات صلة وثيقة بنتائج البحث تكون التوصيات إجرائية ممكن تنفيذها . االبتعاد عن منطق العمومية يف التوصيات حيث جيب أن تكون حمددة . -تكون التوصيات خمتصرة ودقيقة .
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صفحة 46

(ب) مقرتحات الباحث لبحوث مستقبلية :
إجراء الباحث لبحث مشكلة معينة ال يعين إطالقاً أنه أحاط جبميع جوانبها  ،وإمنا هو يف
احلقيقة يعد أجنز مرحلة وبقي عدة مراحل ذات صلة مباشرة مبشكلة البحث املدروسة أو غري
مباشرة فاملعرفة مرتاكمة ومرتابطة ،وإذا كان حبث مشكلة ما من زاوية أمر مفيد فقد يكون
حبثها من زوايا أخرى أكثر فائدة لتقديم حلول علمية شاملة .
إذا كان االمر كذلك فينبغي من الباحث أال يبخل على من بعده ويريد أن يكمل املسرية
بأن يقرتح موضوعات يستحسن حبثها.

شكل  : 7منوذج ملقرتحات باحث

ويكفيه دافعاً أن اقرتاحاته هذه تعد
أحد املصادر اليت يرجع إليها
الباحثون الذين يبحثون عن
"مشكالت حبثيه "يقومون بدراستها
 ،فحري به أن يوليها ما تستحقه
من عناية سواء يف إخراجها أو
عدتها .

بعض األخطاء الشائعة يف مقرتحات الباحث لبحوث مستقبلية لبحثه:
/1عدم بذل مزيداً من اجلهد يف التفكري فيما يقرتحونه من موضوعات .فأحيانا يقرتحون
موضوعات ليست ذات أهمية ،وأحيانا أخرى غري قابلة للبحث .
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وتتضح خطورة الوقوع يف هذا اخلطأ عندما يعرف الباحث أن مقرتحاته هذه قد تؤخذ من
قبل الباحثني املبتدأين علي أنها مقرتحات علمية مهمة جيب دراستها وحبثها بدليل أنها
اقرتحت من باحث تناول بالبحث والدراسة (مشكلة حبث ) هلا صلة بها .
ولعل مما يعني الباحث للتأكد من أن اقرتاحاته جيدة أن يفكر طويالً يف أهميتها أوالً ثم يف
قابليتها للبحث مادياً وعلمياً.

ملخص إجراءات ماسبق  :مقرتحات البحث
 تكون املقرتحات ذات صلة وثيقة مبشكلة البحث أو أحد جوانبه تكون املقرتحات ذات أهمية وقابلة للبحث مادياً وعلمياً .وختاماً:
لعل هذه الورقة فتحت للباحثة املبتدئة آفاقاً كبرية وتساؤالت أكرب  ،تدفعها للبحث يف اآلفاق
واإلجابات  ..واإلستفادة منها لرسم دليالً للبحث يف اإلدارة .
اسأل اهلل العلي القدير ،أن يبارك لنا يف علمنا وعملنا
ويرزقنا الدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة .
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