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 أدوات البحث العلمي(())
 
 

نعكاس لمشاعر وعوامل داخلية وخارجية ال يعلمها إال اإلنسان اسلوك 
خالقه سبحانه وتعالى.ومن هنا أصبح من المتعذر أن تكون هناك وسيلة 

 واحدة جامعة مانعة يمكن بها دراسة ذلك السلوك.ولكن نظراً ألنه من
 الممكن حقا أن يكون ذلك السلوك اإلنساني داالً ومؤشراً على أثر تلك 

 المشاعر والعوامل لدى اإلنسان ,كان البد من دراسة أنماطه.
 ستبانة.ـــ  بالسؤال أحياناً: اإل

 ـــ وبالمواجهه أحياناً: المقابلة. 
 رصد السلوك أحيانا: المالحظة.ـــ وب

 ـــ وبتقنين السلوك أحيانا: االختبارات.
 نين( علىوال شك أن قوة هذه الوسائل )السؤال, المقابلة ,المالحظة,التق

,بينما يكتنف معرفة الحقيقة قوة محدودة ألنها ترتبط بالظاهر فقط,
 (250,3503)العساف , مقدرتها على معرفة الباطن عدد كبير من العوائق.  

 
االستجابة فاألداة التي يمكن أن تقيس وتتباين في قدرتها على قياس 

 .. وهكذا.استجابة معينة قد ال تكون قادرة على قياس استجابة أخرى .
 ومن هنا يتحتم على الباحث عدم تطبيق أي منها إال إذا تعذر الحصول

 على المعلومة دونها.
وتتدرج جدوى هذه الوسائل في اكتشاف الحقيقة والوصول إلى 

 قدار دقة تصميمها,وكذالك وعي الباحث بمميزاتهاماالستجابة الصحيحة ب
 زمة لتصميمها وما يتبعقدار معرفته بالخطوات الالموعيوبها,وقبل ذلك ب

 (250,3503)العساف ,  لتجربتها واختبارها.       ذلك من وسائل

 

 المقابلة:
 تتعدد أدوات البحث وتتنوع ,وتتعدد معها مميزاتها وعيوبها, وفيما تمتاز

به أداة قد يكون عيب فيما سواها,وما يالئم موقفا قد ال يكون مناسبا 
 لموقف آخر.

 طبيعي تحتمه الظاهرة المدروسةــ الظاهرة اإلنسانية ــوهذا التعدد أمر 
ستجابة معينة قد ال تكون مناسبة لقياس التي يمكن أن تقيس ا فاألداة

 استجابة أخرى... وهكذا.
 ومن هذا المنطلق أصبحت المقابلة ـــ رغم ما يكتنف تصميمها وإجرائها

 االتجاهات من صعوبات ـــ تعد أحد أدوات البحث يمكن بها قياس بعض 
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ومعرفة األسباب الكامنة وراء سلوك إنساني معين قد يتعذر قياسها 
 (210,0503)العساف ,           ومعرفتها بواسطة أداة أخرى.

مما فمثال قد تكون عينة البحث أطفاال,وقد تكون بالغين ولكنهم أميين ,
 .مدى استجابتهم للموقف المراد بحثهيستدعي تطبيق المقابلة لقياس 

 
 وقد تكون مشكلة البحث ذات صفة خاصة أحيانا حيث يصعب على أفراد

العينة اإلدالء بالمعلومات كتابة أو حتى مباشرة مما يحتم مقابلتهم وجها 
 لوجه ومحاولة اكتشاف الحقيقة  ولو بطريق غير مباشر.

يعة البحث ,ونوعية أفراد العينة, معيارين وبهذا أصبح كال من طب
ما في االعتبار عند تطبيق المقابلة بدال من غيرها أساسيين يجب أخذه

 من أدوات البحث.
ومما يساعد على تطبيق المقابلة إجرائها إجراء يحقق الهدف منها 

 ء(ويستفيد من مميزاتها ويتالفى عيوبها وعي المقابِل )بكسر البا
 بحقيقة المقابلة,مفهوما وتصميما, وإجراء ٌ,واختباراً قبل أن ُيقدم على

 يقها.تطب
 ( أن المقابلة في البحث العلمي هي3503,001وذكر عامر قنديلجي )

 عبارة عن حوار أو محادثة أو مناقشة , موجهه,تكون بين الباحث عادة
من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى,وذلك بغرض 

التوصل إلى معلومات تعكس حقائق أو مواقف محددة يحتاج الباحث 
التوصل إليها والحصول عليها في ضوء أهداف بحثه.وتمثل المقابلة 

 مجموعة من األسئلة واالستفسارات واإليضاحات, التي  يطلب اإلجابة 
أو الباحث  كون المقابلة عادة وجها لوجه بينوت. و التعقيب عليهاعليها,أ

 مثل األشخاص المعنيين بالبحث.ولكن ظهرت وسائل أخرى للمقابلة.
االتصال عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت أو عبر وسائل االتصال الحديثة 

 المناسبة.

 مفهوم المقابلة:
 هناك تعريفات متعددة للمقابلة تختلف في ألفاظها وتتحد في مدلوالتها

 ,ومنم(عدة تعريفات للمقابلة من مصادر مختلفة0093فقد أورد حسن )
 بين ما أورده: 

 تعريف بنجهام الذي يعرف المقابلة بأنها "المحادثة الجادة الموجهة نحو
 هدف محدد غير مجرد الرغبة في المحادثة لذاتها"

وتعريف انجلش الذي يقول بأن المقابلة " محادثة موجهة يقوم بها 
 خص آخر أو أشخاص آخرين,هدفها استثارة أنواع معينة شخص مع ش
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 من المعلومات الستغاللها في بحث علمي أو لالستعانة بها في التوجيه 
 والتشخيص والعالج"

تعريف جاهودا الذي يقول بأن المقابلة"التبادل اللفظي الذي يتم وجها 
 لوجه بين القائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو أشخاص آخرين"

 ويعرفها ماكوبي بأنها" تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهه
حيث يحاول أحدهما وهو القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو 

 التعبيرات لدى المبحوث والتي تدور حول آرائه ومعتقداته"
 (3503,205) العساف,                                           

 أيضاً " أنها عالقة اجتماعية, مهنية ,فنية ,تحدث وجهاً  ومن تعريفاتها
لوجه بين المرشد والعميل في جو نفسي تسوده الثقة بهدف جمع 

 (3550,090)الشيخ وآخرون,    المعلومات والوصول لحلول مالئمة.

 وُتعرف بأنها" التفاعل اللفظي وجها لوجهه بين القائم بالمقابلة وبين
األشخاص لمحاولة الحصول على معلومات  آخر أو مجموعة منشخص 

 (030,3550)سيد,السالم,            من أجل أهداف محددة   

 المقابلة العلمية التي نحن بصدد وهذا ما تعنيه المقابلة بصفة عامة, أما
الحديث عنها فهي أداة من أدوات البحث ,يتم بموجبها جمع المعلومات 

 ر فروضة,وتعتمدمن إجابة تساؤالت البحث أو اختبا التي تمكن الباحث
على مقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجهه بغرض طرح عدد من األسئلة 

 (205,3503)العساف,  من قبل الباحث واإلجابة عليها من قبل المبحوث.

 
 مميزات المقابلة وعيوبها:

 مقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجه بغرض جمع معلومات حول أسئلة
قيمة العلمية لتلك الالبحث لها انعكاساتها السلبية واإليجابية على 

 المعلومات.

 المميزات:
 من أهم مميزات المقابلة التي تتميز بها عن بقية أدوات البحث:

فعلى الرغم من احتمال التحيز فيه,إال أنه يبقى أهم ميزة التكيف:ـــ 
 فالباحث يستطيع أن يحصلتمتاز بها المقابلة عن بقية أدوات البحث, 

 ان ــ مثالــ ال يقرأ قرأمهما كانت حال المقابل. فإن كسؤاله على إجابة 
له السؤال,وإن كان يحتاج إلى توضيح للمقصود من السؤال, الباحث  

وضح الباحث له ذلك .......الخ وبهذه الميزة تصبح المقابلة أولى أدوات 
 بالتطبيق إذا كانت عينة البحث ال يمكن االعتماد عليها وحدها في  البحث
 باإلجابة كأن يكون أفرادها أطفاال أو أميين مثالً .....الخ. اإلدالء
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 بالمقابلة يستطيع الباحث أن يتعمق بسؤاله للمقابل تدريجيا ــــ التعمق:
ة عدهذا ب هدف التعمقالحقيقة . ويمكن للباحث أن يحقق حتى يصل إلى 

 طرق , كأن يبدأ بالمقدمات ليصل لنهايات, أو أن يشتق من اإلجابة أسئلة 
 حقيقة ما يعتقده  المقابل , أو أن يوفر للمقابل تمكنه من الحصول على 

جواً من االطمئنان ويوضح الهدف من المقابلة والمقصود منها مما يجعل 
ث ولو كانت المقابل يشعر باألمان ويدلي بأية معلومات يطلبها الباح

 شخصية .
وتبرز أهمية هذه الميزة عندما يكون الهدف من المقابلة الحصول على 

 معلومات تتعلق بجوانب الشخصية ,أو ترتبط بسلوك شخصي يصعب 
 على المقابل اإلدالء بأسبابه وكيفيته عن طريق السؤال المكتوب فقط ,

غير يكون الهدف من السؤال الحصول على معلومة عامة أو عندما 
محددة إطالقاً, كأن تكون عن معرفة ما يعتقد المقابل حول شخص أو 

 نظام معين مثالً.
ــ وهذا من أهم ما يميز المقابلة عن  غيرها من أدوات البحث , ولكن 

 هناك أيضا بعض المميزات الجانبية األخرى ولعل أهمها:
 يحدد ـــ أن الباحث يستطيع  ــ بواسطة ــ المقابلة أن يوضح ويشرح و

 ما يريده من معلومات.
 ـــ ضمان عدم تأثير أي مؤثرات خارجية على إجابة المقابل فلن يتوفر

 للبحث عن اإلجابة المناسبة مثالً,له من الوقت ما يجعله يستعين بغيره 
 كما يمكن أن يحدث في اإلستبانة.

 ـــ بالمقابلة يمكن القول بأن الباحث يضمن تجاوب أكثر إن لم يكن كل 
 فراد العينة, وبهذا يستطيع الباحث أن يتغلب على أكبر عقبة تواجه أ

أدوات البحث األخرى ــ كاإلستبانة مثال ـــ وهي تدني نسبة من يجيب 
 عنها.

 ـــ بالمقابلة  يستطيع الباحث أن يتجنب بعض األمور التي قد تؤثر على
دث في علمية اإلجابة,مثل تقديم األسئلة للمقابل مجتمعة ـــ كما يح

, حيث اإلستبانة, ومثل تعمد المقابل عدم اإلجابة على بعض األسئلة 
 (3503,203,200)العساف ,  يمكن تفادي مثل هذه االحتماالت في المقابلة. 

 

ـــ معلوماتها وفيرة وشاملة لكل جوانب الموضوع,فضال عن تزود 
بمعلومات إضافية لم تكن في حسبان الباحث, ولكنها ذات أهمية في 

 البحث.
 مكانية شرح األسئلة ـــ  معلوماتها دقيقة )أدق من اإلستبيان(نظرا إل
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بعض وتوضيح األمور المطلوبة, كما ويمكن للباحث طلب توضيح 
 اإلجابات غير وافية أو غير الكاملة, أو تحتاج إلعطاء أمثلة ... الخ
ـــ مفيدة جدا في التعرف على الصفات الشخصية لألفراد المطلوب 

 لتهم وتقويم شخصياتهم , والحكم على إجاباتهم.مقاب
ـــ وسيلة مهمة للمجتمعات التي ال تعرف القراءة والكتابة ,أو األشخاص 

 كبار السن أو المعوقين.
 ـــ يشعر األفراد بأهميتهم أكثر في المقابلة مقارنة باالستبيان.

 (3503,009,000)قنديلجي, ـــ نسبة الردود في المقابلة أعلى من االستبيان. 

 

 ـــ الحصول على معلومات ال يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى مثل 
 مشاعر وانفعاالت العميل )المقابل(.

 ــــ تتيح الفرصة للعميل ) المقابل( للتعبير عن انفعاالته,
)الشيخ ـــ تنمي المسؤولية الشخصية لدى العميل)المقابل(  

 (3550,092وآخرون,
 

يتخيل للقارئ أن المقابلة بما تمتاز به من مميزات تخلو تماما من قد 
العيوب ,إال أن الحقيقة تقول غير ذلك,فعلى الرغم من أهمية هذه 
 المميزات, إال أن هناك عيوبا البد من إدراكها وأخذها في االعتبار

 .تخاذ قرار بتطبيق المقابلةعند ا

 العيوب:
 ء بالحقيقة نتيجة للمواجهة مع الباحثـــ أن المقابل قد يحجم عن اإلدال

ـــ أن المقابل قد يفسر حرص الباحث ومحاولته التعمق تفسيرا خاصا 
هدف من المقابلة وبالتالي يحجم عن إعطاء اليؤدي به إلى الشك في 

 المعلومات,أو يعمد إلى إعطاء معلومات غير دقيقة.
ة المقابل , إال أن ـــ كما أن الباحث يستطيع أن تكيف أسئلته طبقا لحال

هذا أيضا قد يؤثر على موضوعية المقابلة, فقد يجنح هذا التكيف إلى 
 مجرد تأكيد لما التحيز لما يرى الباحث ويعتقد,وبالتالي تصبح اإلجابة 

 يريد الباحث أن تكون.
 ـــ البد من أن يتوفر في الباحث المهارة الالزمة إلجرائها. وهذا ال يتأتى

اج إلى تدريب ميداني دقيق ومعرفة تامة بخطوات عفويا,وإنما يحت
 ومستلزمات إجرائها. فالمعلومة التي يحصل عليها الباحث بمجرد سؤال 

 مكتوب في االستبانة,ال يحصل عليها الباحث في المقابلة إال إذا توفرت
لديه إمكانات معينة تجعله مقبوال لدى المقابل , وهذا حتما ال يتمكن منه 

 بق تدريب جيد وهادف.الباحث دون سا
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 وحده أن يقررــــ عامل الوقت فالباحث عندما يطبق المقابلة ال يستطيع 
 كما يحدث في االستبانة مثال. وإنالوقت الذي يحتاجه إلجراء المقابلة 

يشترك المقابل معه في تقرير الوقت, وبالتالي يتعين على الباحث إما أن 
يصبر على طول الوقت قبل المقابلة وأثناءها ,أو أن يقتصر على عدد 

 مقابلتهم. ولهذا أثره السلبي على نتائج البحث. يريد محدود ممن
ـــ أن مقابلة الباحث للمقابل وجها لوجه لها أثر سلبي ينتج عن شعور 

لمقابل بالخجل أو الخوف من تبعات اإلدالء بالحقيقة أو مجاملة الباحث ا
 مما يضطره إلى اإلدالء بمعلومات ال تمثل الحقيقة مما ينعكس أثره 

 ـــ انخفاض الصدق والثبات.
 (3550,092)الشيخ وآخرون,     ـــ تأثر تفسير النتائج بعوامل ذاتية. 

 

 مكلفة من الناحية الوقت والجهد, حيث تحتاج إلى وقت أطول لألعداد ـــ
للمقابالت وتوجيه االستفسار لألفراد ,كل في وقت مختلف عن 

األخر,وكذلك فأنها تحتاج إلى جهد أكبر في التنقل والحركة وتهيئة 
 المستلزمات المادية والنفسية لكل المقابالت المطلوبة ,ومحاولة الحصول

 عليها.
قد يخطئ الباحث في تسجيل المعلومات,لذا ينصح باستخدام جهاز ـــ 

 تسجيل أو إرسال اإلجابات لألشخاص المعنيين بالمقابلة للتأكد منها .
ـــ قد ال يعطي األشخاص أو الجهات المعنية بالبحث الوقت الكافي 

 للحصول على كل المعلومات المطلوبة.
باقة والجرأة والمهارة الكافية ال ـــ الباحث الذي ال يملك إمكانات الل

 يستطيع الحصول على  كل المعلومات المطلوبة لبحثه من خالل المقابلة.
ـــ صعوبة  وصول الباحث إلى بعض األشخاص المبحوثة. وقد يكون ذلك 

بسبب المركز اإلداري والسياسي لهؤالء األشخاص, أو إمكانية تعرض 
 (3503,009)قنديلجي,    الباحث للمشاكل أو المخاطر.        

 
 خطوات إجراء المقابلة:

 عندما يتضح للباحث أن المقابلة هي أنسب أدوات البحث وأكثرها مالءمة
لجمع المعلومات التي تمكنه من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار 

 فروضه, يتعين عليه أن يبدأ في تنفيذها طبقا للخطوات التالية:

 اف:الخطوة األولى : تحديد األهد
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أي أنه يتعين على الباحث أن يترجم أسئلة البحث إلى أهداف يمكن قياس 
مدى تحقق كل واحد منها بواسطة عدد من األسئلة . فمثال عندما يكون 

 العوامل المادية في العزوف عن التدريس؟( أثر أحد أسئلة البحث)ما
 فإن الباحث يمكن أن يترجم هذا السؤال إلى األهداف التالية:

 

 معرفة ما إذا كانت قلة الراتب تؤدي إلى العزوف عن التدريس.ـــ 

ـــ معرفة ما إذا كان عدم توفر الحوافز المادية األخرى كاالنتداب 

 ,والمكافآت وبدل السكن ....الخ تؤدي إلى عزوف عن التدريس.

 ـــ معرفة ما إذا كان الثبات الوظيفي وعدم التقدم والتجدد يؤدي إلى

 العزوف.

ذلك تحديد األهداف ,يمكن أن يترجم كل هدف منها إلى عدة ثم بعد 

أسئلة لقياس مدى تحقق الهدف.فمثال  لتحقيق الهدف األول يمكن 

 توجيه األسئلة التالية للمقابل )بفتح الباء(

 ــــ هل يتساوى مرتبك الشهري )كمدرس( مع مرتب معظم زمالئك الذين 

مجال التدريس )اإلدارة  تخرجوا معك واتجهوا لمجاالت عمل أخرى غير

 مثال (؟ وإذا لم يتساوى فما السبب في ذلك؟

 ــــ هل تعتقد أنه بإمكانك أن تحصل على مرتب شهري أفضل لو التحقت 

 بمهنة أخرى؟

 هكذا يقوم الباحث بسرد عدد من األسئلة التي يمكنه بموجبها أن يقيس

 مدى تحقق كل هدف.

 وأسئلة:مصدر األهداف وما تتطلبه مواقف 

 واضح مما تقدم أن تحديد األهداف يتطلب أن يترجم كل سؤال من أسئلة 

 البحث إلى عدة أهداف ,ومن ثم كل هدف منها إلى عدة أسئلة أو مواقف.

 حصل عليه الباحثيوهكذا الكم الكبير من األهداف والمواقف ال يمكن أن 

 األهدافمن فراغ أو مجرد تذكر.ولكن حتى يستطيع الباحث أن يحصركل 

 أنوالمواقف المهمة التي ال غنى عنها إلجابة أسئلة البحث,يتعين عليه 

 :اآلتي يراجع

 ـــ الدراسات السابقة

 ـــ الكتب ذات االرتباط بموضوع البحث.

 ـــ اإلستبانات السابقة التي تتناول مجال البحث أو جزءاً منه.
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 هذا باإلضافة  إلى:

 ختصاص واالهتمام.استشارات ذوي االـــ االستفادة من 

 

 سئلة التي يحتاجها عند تصميمهلتزويد الباحث باألهداف والمواقف واأل

 إلستبانة البحث بصورتها النهائية.

 

 الخطوة الثانية: تصميم دليل المقابلة:

 وهو عبارة عن عدد من الصفحات يستخدمها الباحث عند إجرائه المقابلة

 ويكتب فيها األهداف التي حددها في الخطوة األولى وما يتصل بها من  

 نن ــ كمأسئلة تعينه على حصر المقابلة بما له صلة  بالبحث من جانب تق

 كما ذكر )بورق( و)قول( له طريقة,وجو المقابلة بحيث تأخذ الشكل 

 المنطقي في تدرج األسئلة وترابطها وعدم تداخلها من جانب أخر,وبهذا

 يصبح الدليل أشبه ما يكون باستمارة المقابلة التي تضم جميع األسئلة 

 محددة أو شبه محددة أو غير محددة إطالقا, وذلك طبقا لما تقتضيه 

 طبيعة الهدف من السؤال.

 هي التي توجه للمقابل بغرض الحصول على معلومة  فاألسئلة المحددة

 , عدد أوالده ...الخ محددة تماما مثل: عمره,سنة تخرجه من الجامعة

 أما األسئلة شبه محددة فهي التي توجه للمقابل بغرض الحصول على

  وطريقتهر عنها بأسلوبه معلومة شبه محددة.أي يترك له فرصة التعبي

 التي يختارها, ولكنه يبقى في إطار سؤال محدد .فمثال قد يكون السؤال

 )إلى أي مدى ترى أنك استفدت مما درسته في المرحلة الجامعية في 

 مقرر طرق تدريس في اللغة العربية في تطبيقك الفعلي عندما أصبحت

 وواضح أن المقابل مدرسا لمقرر اللغة العربية في المرحلة المتوسطة؟(

 لم يحدد بإجابة معينة, ولكنه شبه محدد, حيث أنه مطلوب منه أال يخرج

 طار هذا السؤال.عن إ

 أما األسئلة غير محددة إطالقا ,فهي التي تهدف للحصول على معلومة 

 بواسطة معلومة أو معلومات يدلي بها المقابل . كأن يقوم الباحث بعرض

 قضية معينة أمام المقابل ثم يطلب منه إبداء وجهة نظره نحوها.

 محددة ,غيروواضح أن اختيار أي نوع من أنواع األسئلة )محددة , شبه 
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 على الهدف من السؤال ,وعلى حساسيةمحددة( يعتمد بالدرجة األولى 

 حول جانب شخصي له صفة سرية , وإنما البد أن يصاغ بصيغة غير

 محددة تماما. فال يعقل أن تتطلب المقابلة ذات األسئلة المحددة تدريبا

 (3503,209,200)العساف,غير محددة.      مثلما تتطلبه األسئلة 

 تتغير تفاصيل تصميم المقابل المقابلة األساسية عادة خالل فترة تنفيذها, 

 وخصوصا بعد معرفة المزيد عن بيئة المشاركين وشخصياتهم.

 تفصيل التصميم وتنقيحه: ينبغي أن يتميز تصميم المقابلة النوعية بــ: 

 ــ المرونة: حيث يتبلور التصميم تدريجيا مع عملية اختبار األسئلة,و0

 على مجموعة  طرح أسئلة رئيسية مفتوحة. ومن ثم إجراء التعديالت

 األسئلة األولية,أو على طريقة طرحها,من خالل زيادة معرفة الباحث 

 بالمشاركين ووضعهم.

ـــ التواصل والتكرار: على الباحث أن يبدأ باألسئلة المفتوحة ليحصل 3

ة التي على مجموعة واسعة من اإلجابات ويتأكد من أن األسئل

ستطرح الحقا لها مدلوالتها محددة بالنسبة للمشاركين.  
 (3503,090)قنديلجي,

 الخطوة الثالثة: الدراسة األولية:

 بعد أن ينتهي الباحث من تصميم دليل المقابلة,يتعين عليه قبل أن يقوم
 بإجرائها, أن يتأكد من أن الدليل بما فيه من أسئلة أصبح صالحا للتطبيق

شخصيا ذا قدرة تمكنه من إجراء المقابلة بشكل يحقق  كما أصبح هو

الغرض, وهذا كله يتطلب من الباحث أن يقوم بعمليتين متزامنتين 

 معناً هما:

 .إجراء دراسة أولية للدليل 

 .تدريب المقابل على إجراء المقابلة 

 

 ويمكن أن يتحقق ذلك بتطبيق المقابلة على عدد محدد ممن تنطبق عليهم

 ستجري عليهم المقابلة النهائية.مواصفات من 

لتحقيق الهدف من الدراسة األولية , والهدف من تدريب الباحث,ينصح 

 المقابل أن يستخدم بعض الوسائل التي تشخص له واقعه أثناء المقابلة

 كأن يقوم بتسجيلها في الفيديو ,ومن ثم يقّوم تجربته ويتحسس مواطن



 

11 
 

 ها ويؤكد عليها.الضعف ليتالفاها , ومواطن القوة ليبرز

 وتأتي أهمية إجراء الدراسة األولية للمقابلة بشقيها) الدراسة األولية,

وتدريب المقابل(من الحرص على نقل المقابلة بصفتها أداة غير 

 يتم بموجب موضوعية إلى أداة أكبر قدر ممكن من الموضوعية,حيث

 ظية,ومدىهذه الدراسة األولية التأكد من صياغة األسئلة وداللتها اللف

 ارتباطها وصلتها بتحقيق الهدف المنشود,وكذلك قدرة المقابِل ويمكن 

 (3503,209)العساف, أن تنعكس على صدق نتائج البحث.      

 

 الخطوة الرابعة:إجراء المقابلة:

 بعد أن تتم صياغة دليل المقابلة صياغة نهائية طبقا لما حصل عليه

 ,يبدأ بإجراء المقابلة مع كل واحدالباحث من نتائج الدراسة األولية 

 سلفا عند تحديده لمجتمع البحث وعينته ولكن قبل أن من الذين حددهم 

يسعى جاهدا لخلق جو ودي يعين كال من المقابِل والمقاَبل على تفهم كال 

 منهما األخر.

 .أن تقتصر المقابلة على المقابِل والمقاَبل فقط 

 ل جانب من جوانب المقابلة توضيح الهدف من البحث بشكل عام ,وك

 بشكل خاص.

 .إشعار المقابل بأهمية موضوع البحث ودوره في تحقيق أهدافه 

   طمأنة المقابل بأن جميع ما يدلي به من معلومات لن تستخدم لغير 

 غراض البحث وأن إجابته سوف تحلل مع إجابات بقية أفراد العينة.أ

  يطبقها المقابِل لتسجيل أخذ موافقة المقاَبل بالوسيلة التي سوف

 (3503,209)العساف,                                                  المعلومات.

  البدء بحديث مشوق والتقدم التدريجي نحو توضيح أهداف المقابلة

 وتوضيح الدور المطلوب من المفحوص.

  إشعار المفحوص باألمن والطمأنينة مما يشجعه على اإلجابة عن

 الباحث.  أسئلة

  البدء بمناقشة الموضوعات المحايدة التي ال تحمل صبغة انفعالية 
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حادة لدى المفحوص ,ثم التدرج نحو الموضوعات أو شخصية 

 ..األسئلة ذات الطابع االنفعالي الخاصو

 كل واضح وسهل.صياغة األسئلة بش 

 .إعطاء الوقت الكافي للمفحوص لتقديم اإلجابة 

 ام بالسؤال وحصر الحديث في االتجاهتوجيه المفحوص نحو االلتز 

 .الذي يريده الباحث

 تظهر دهشة الباحث لسماع معلومات معينة  عدم إصدار أية تصرفات

 أو استنكاره لحدوث موقف معين.

  عدم إحراج المفحوص واتهامه وتوجيه أسئلة هجومية عليه تؤثر

 (3550,032)سيد,سالم,على الجو الودي للمقابلة             

 

 تسجيل المقابلة: ـــ

 يمكن للمقابِل أن يسجل المقابلة بإحدى طريقتين:

 الكتابة:

 وهي أن يقوم المقابل بتعبئة حقول أسئلة المقابلة في دليل المقابلة وذلك

 طبقا لما يدلي به المقاَبل من إجابة.

ستطاعة المقابِل أن يكتب كل ما يدلي به المقاَبل من ولن يكون با

 يمكنه أن يكتبه  عليه أن يحاول أن يكتب كل ما معلومات,ولكن يتعين

 (0503,200) العساف,مركزا على كل ما يدلي به المقاَبل من أفكار.  

 يفضل تسجيل رؤوس أقالم أو مالحظات مختصرة حتى ال يستغرق كل  

 الوقت في التسجيل.

 ال يجوز ترك التسجيل إلى نهاية المقابلة فقد تنسى الكثير من المعلومات.
 (3550,092)الشيخ وآخرون,                                                                                    

 التسجيل اآللي:

 وذلك كأن يستخدم المقابِل آلة تسجيل عادي أو بالصورة ثم بعد االنتهاء

 (3503,200)العساف,يقوم بتفريغها في دليل المقابلة.   من إجراء المقابلة

 ويشترط في استخدام أجهزة التسجيل الصوتي موافقة المقاَبل.
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 أنواع المقابلة:
مفتوحة, ومقابلة  ,هما مقابلة بأسئلةتقسم أسئلة المقابلة إلى نوعين

 بأسئلة مغلقة,أو بالنوعين معاَ. أما من نوع األسئلة المفتوحة 

 فاألمثلة عليها هي:

 في رأيك؟ ويكون سؤاال بمعزل عن ما هي جوانب األداء الوظيفي السلبية

 تقديم أو إعطاء أية خيارات في اإلجابة.

أما النوع الثاني من أسئلة المقابلة فهي األسئلة المغلقة , وتكون اإلجابة 

 عليها بنعم أو ال, وكثيرا أو قليال أو أحيانا..... الخ مثال ذلك:

 الجامعة؟األسبوعية التي تقوم بها لمكتبة ما هو معدل الزيارات 

 ـــ مرة واحدة             ـــ مرتان

 ـــ ثالث مرات            ـــ أكثر من ثالث مرات

وقد ينظرإلى المقابلة من زاوية أخرى وتقسم إلى أنواع بطريقة مختلفة, 

 هي:

 ــ المقابلة الشخصية: وهي المقابلة وجها لوجه بين الباحث والشخص0

 ه هي أكثر أنواع المقابالت استخداماأو األشخاص المعنيين بالبحث. وهذ

 في البحث العلمي.

ــ المقابلة التلفونية: وهي إما أن تكون مكملة للمقابلة الشخصية,أي 3

التي كان الباحث قد حصل عليها, أو أن استكماال لبعض المعلومات 

تجرى لألشخاص المبحوثين على الهاتف,ألسباب تخرج عن إرادة 

 الباحث والمبحوث.

 مقابلة بواسطة الوسائل اإللكترونية و الفديوية,فبعد كل هذا التطورــ ال2

 التكنولوجي الحديث يكون باإلمكان محاورة الباحث للمبحوثين عن طريق 

 (001,000,3503)قنديلجي,  البريد اإللكتروني أو التسجيالت الفديوية عن بعد.

 

 وقد تقسم المقابلة وأسئلتها إلى أنواع باتجاه آخر:
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 المقابالت غير المهيكلة:

 سميت المقابالت غير المهيكلة بهذا االسم, ألن الشخص الذي يقوم 

 بالمقابلة ال يعتمد على خطة لترتيب األسئلة التي سيوجهها للمستجيب

 ,إلى استيضاح بعض القضايا التمهديةويهدف هذا النوع من المقابالت 

 

 ن للمتغيرات التي حتى يتمكن الباحث من تنمية صياغة وتحديد جيدي

 مرحلة تالية من مراحل البحث.تحتاج إلى بحث متعمق في 

 في المرحلة األولى فإن الباحث يقوم بتوجيه أسئلة مفتوحة وعامة فقط.

 ومن إجابات هذه األسئلة يستنتج الباحث وجهة نظر وفهم العاملين 

 وجهةللمشاكل التي يقوم ببحثها.وربما تختلف نوعية وطبيعة األسئلة الم

 شخاص حسب مستوى الوظيفة ونوع العمل الذي يقوم به من يجيب لأل

 فعلى سبيل المثال,فإنه من الممكن توجيه أسئلة مباشرة  عن األسئلة.

 عن المشكلة للمديرين في المستويات اإلدارية العليا والمتوسطة. أما 

 مختلفة.الموظفون في المستويات الدنيا فربما توجه لهم األسئلة بطريقة 

 المقابالت المهيكلة:

 هي تلك التي يتم إجراؤها بواسطة شخص يعلم بدقة ما المعلومات 

 المطلوبة,ولديه قائمة محددة مسبقا باألسئلة التي سوف يوجهها 

 ياَ,أو عن طريق التليفون أو عن طريق الحاسب اآلليللمستجيب شخص

 رت أثناء وتركز األسئلة غالبا على المتغيرات والعوامل التي ظه

 المقابالت غير المهيكلة واعتبر أن لها عالقة بمشكلة البحث,بينما يقوم

 المستجيب بالتعبير عن آرائه يقوم الباحث بتسجيلها في الجداول المعدة

 لذلك.وتوجه نفس األسئلة,بنفس الطريقة لجميع األشخاص. ولكن في 

 لمستجيب, األحيان, فإن الباحث قد يتتبع بعض الخيوط التي يذكرها ا

 ويوجه له أسئلة غير موجودة في قائمة األسئلة. ومن خالل هذه العملية 

 والحصول  الجديدة, بعض العناصرفإن الباحث قد يستطيع التعرف على 

 بالتالي على فهم أعمق للموضوع. وعلى القائم بالبحث أن يستوعب 

 غرض وهدف كل سؤال يطرح,وحتى يمكن الحصول على إجابات ذات

 معنى. وهذا مهم خصوصا عندما يتم استخدام فريق مدرب من إلجراء

 المسح.
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 وبعد ما يتم إجراء عدد من المقابالت , وعندما يشعر الباحث بأنه حصل

 على معلومات كافية لفهم ووصف العناصر المهمة التي تؤثر على 

 . وبعد ذلكالموقف,فإن عليه أن يتوقف عن إجراء مزيد من المقابالت

 حليل المعلومات التي تم جمعها أثناء المقابالت المختلفة من خالليتم ت

 جدولة البيانات, ويساعد هذا التحليل الباحث على وصف الظاهرة أو 

 صياغتها كمياَ. أو أن يتعرف على المشكلة بدقة ,بحيث يمكنه تطوير 

 فكرة أو نظرية عن العوامل التي تؤثر على المشكلة,أو يحصل على

 (232,230)أوما سيكاران,ئلة البحث.        إجابات ألس

 ث النوعية هي:وومن أنواع المقابالت التي تستخدم في البح

 المقابلة المتعمقة:

 المقابلة المتعمقة أو المعمقة يستخدم الباحث فيها,مجموعة محددة,تكون

 صياغتها بنفس الطريقة,أي نمطية,لكل شخص تجري مقابلته,إال أن ذلك

وجود بعض األسئلة العامة المشتركة لجميع المشتركين أو ال يمنع من 

 لعدد منهم.

 وقد يكون لشخص المعني بالمقابلة أثر في تشكيل محتوى المقابلة من 

 وع أو موضوعات محددة لها جانب من من خالل التركيز على موض

 األهمية ,وهنا البد من اإلشارة إلى أنه من واجب الباحث تشجيع 

 حديث بالتفصيل في مجاالت اهتمامه, وفي الغالب يقومالمشارك على ال

 الباحث بتسجيل المقابالت ,وكتابة نسخ عنها لغرض تحليل األفكار العامة

 واالستنتاجات.

 من جانب أخر قد يستخدم الباحث النوعي المالحظة المشاركة ليستكملها 

 انات بالمقابالت,وخاصة المتعمقة منها ,ومن ثم الوثائق التي تؤكد البي

 والمعلومات المجمعة.بهاتين الطريقتين.قد يبدأ الباحث باستخدام 

 المقابالت المتعمقة ليدعمها بمالحظاته الفطنة والذكية ومن ثم الوثائق 

 وهنا البد من التأكيد على أن ما يهم الباحث والوسائل الداعمة األخرى.

 وافية فإذاالنوعي بالدرجة األساس أن يتعمق في الحصول على معلومات 

 وجد الباحث النوعي أن أحد أفراد العينة يمتلك معلومات إضافية مهمة أو 

 جديدة فإنه يمدد وقت المقابلة, ويزيد من األسئلة,ومن فترة الحوار و

 االستماع,بغض النظر عما حدث في المقابالت األخرى.
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 (3503,000)قنديلجي,                                          

 

 واع المقابالت المتعمقة:أن

 ـــ مقابالت تقييمية:تهدف إلى تحديد مدى نجاح برنامج, أو مشاريع0

 أو محاوالت إصالحية في تحقيق أهدافها,ويمكن استخدامها في البحوث

 النوعية التقويمية بشكل خاص.

 ـــ مقابالت حلقات النقاش: تجمع مجموعة من األشخاص لمناقشة آراء 3

 مشتركة لمشاكل محددة أو تغييرات محتملة. وهي مقابالت تجري مع 

 وربما أقل من ذلك قليال أو أكثر 05ـــ0مجموعات يتراوح أعضاءها بين 

 أنفسهم من خالل  ن على التعبير عنوتهدف إلى زيادة قدرات المشتركي

 إلى اإلصغاء إلى بعضهمتأمين أجواء مريحة ومتساهلة.فالناس بحاجة 

 لتكوين وبلورة أرائهم وأفكارهم الخاصة,ويتم اختيار المشاركين ألن 

 بينهم صفات مشتركة محددة لها عالقة بهدف الدراسة. وقد  ال يعرف 

 المشاركون بعضهم البعض اآلخر.ويقوم الباحث الذي يدير النقاش عادة

 بتأمين جو مناسب ومتساهل,يطرح أسئلة محددة كي يشجع النقاش , و

 عن آراء متعددة ,وال يشترط في حلقات النقاش أن تجري المقابلة التعبير

 مع مجموعة لمرة واحدة ,بل قد يتطلب ذلك عدة مقابالت مع نفس 

 المجموعة,لتحقيق أهداف المقابلة.

 ــ مقابالت فردية ألشخاص في موقع المسؤولية: أو في مواقع اتخاذ 2

 شخصيات,هي أنها تساعدلمقابالت هذا النوع من الالقرار,وهناك مزايا 

 في الحصول على معلومات قيمة,في ضوء المنصب البارز للشخصية

 مثال ذلك وكيل وزارة,أو مدير عام لمؤسسة كبيرة أو بنك له فروع كثيرة

 كما وتعطي الباحث نظرة شمولية وأفكار معمقة عن المؤسسة أو البنك 

 د يعود هذا النوعابتداء من الهيكلة وانتهاء بالمشاريع المستقبلية, وق

 من المقابالت,إذا ما استثمر بشكل صحيح, بمردود جيد بالنسبة 

 للمعلومات التي يتم جمعها ,واألفكار التي تنتج عنها.

 أما سلبيات ونواقص مقابلة الشخصيات البارزة فتتمثل في صعوبة 

 الوصول لهذه الشخصيات, وأنها تتطلب مستوى عالي من القدرات 

 متع بها الباحث ,فمن األرجح أن تقام الشخصيات التي يجب أن يت
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 المقابلة المنظمة,وتسعى لتفاعل مع الباحث.

 ـــ مقابالت أشخاص عاديين:تكون لديهم معلومات وفيرة وغنية يسعى1

 (0503,095,000)قنديلجي,الباحث إليها وخاصة في البحوث النوعية.  

 

 

 تقديم وصفدف حمل الضيف )المشارك( تطرح به:تقديمية ئلةسأ -0
 يغني عن موضوع البحث.ومن أمثلتها:أيمكنك أن تخبرنتلقائي و 

 عن .....؟ أيمكنك أن تصف لي بالتفصيل ,وعلى قدر المستطاع,تجربة

 إدارية ذا مستوى عالي اختبرتها بنفسك؟

وتطرح بأشكال متعدد لحث المشارك باالستمرار  ــ أسئلة متابعة:3

 أو بترديد كلمة أو عبارة أساسيةبالحديث أو أن تكون بشكل إشارة ,

أو غير اعتيادية, ويستوجب هذا النوع من األسئلة االنتباه جيدا لما 

ه مدلوالت ضمن الحديث,فقد تكون مثل هذ يقوله المشارك لتوقف عند

 المدلوالت متعلقة بأسئلة البحث

 تهدف على الحصول على إجابات متعمقةأسئلة تدقيق وتمحيص:

 مثال ذلك:أيمكنك أن تتحدث بمزيد من التفصيلوالتدقيق بمحتواها 

عن هذه النقطة؟أتستطيع أن تعطي أمثلة أكثر من ذلك؟أيمكنك أن 

 تصف لي بالتفصيل ما حدث؟

 وتهدف إلى إعطاء وصف أكثر دقة لتجارب مر بها أسئلة تحديدية:

 أشخاص بدال من العبارات األكثر عمومية .مثال ذلك: ماذا ظننت عندما

مديرك؟كيف كان شعورك عندما وبخك مديرك أمام له رأيت ما فع

 الموظفين؟

 تهدف استدراج المشارك نحو أبعاد وجوانب محددةـــ أسئلة مباشرة:0

 من الموضوع مطروح,ومن المفضل تأجيل هذه األسئلة لمرحلة الحقة 

 بعد أن يكون المشارك قد عبر عن النواحي واألبعاد األساسية للموضوع 

 ق وأن كافأت موظفا حقق أكبر نسبة من إنجاز معامالتمثال ذلك:هل سب

 الزبائن؟

 أسئلة اختباريه قد تلمح إلى أراء المشارك أسئلة غير مباشرة:ــ 2
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 كل مباشر,أو آراء اآلخرين ومواقفهم مثال ذلك:التي ال يعبر عنها بش

 كيف ستكون ردود فعل الزبائن بالنسبة لتوظيف مجموعة من الموظفين

 في البنك؟ ما هو رأي الموظفين اآلخرين في نظرك,بالمنافسةالمبتدئين 

 على منصب مدير؟

 هي أسئلة قد تتطلب إعادة صياغة إجابة ماــ األسئلة التفسيرية: 0

 أذا أنت تقصد أن ....؟ أو تهدف إلى توضيح إجابات أخرى ,مثال: مثال:

 وأداءك؟هل صحيح أنك تنزعج من طريقة تقييم المدير الفالني لعملك 
 (3503,090,093)قنديلجي,                                    

 أسلوب طرح األسئلة:

 ــ التدرج في األسئلة:في بداية المقابلة فإنه من المستحسن طرح أسئلة0

 مفتوحة للحصول على انطباعات عامة, فعلى سبيل المثال:

 ما بعض مشاعرك عن العمل في هذه المنظمة؟

 ى مثل هذا السؤال العام,يمكن للباحث طرح أسئلة إضافيةومن الردود عل

 مركزة يستنتجها من خالل إجابات المستجيبين, ويحدد من خاللها بعض 

 القضايا المهمة المرتبطة بالموقف ,ويسمى التحول من األسئلة العامة 

 إلى األسئلة المحددة "بالتدرج في األسئلة"

 رح األسئلة بطريقة تضمن عدم ــ األسئلة غير المتحيزة:من المهم ط3

 وجود تحيز.فعلى سبيل المثال: أذكر لي كيف تمارس عملك,يعتبر سؤاال

 أفضل من قولك:أعتقد أن العمل الذي تقوم ......,دعني أسمع شعورك 

 عنه.فالسؤال األخير مشحون باالنطباعات الشخصية للمقابل عن العمل

 يقدمها المستجيب.ويمكن أنومثل هذا السؤال يؤثر على اإلجابات التي 

 يحدث التحيز من خالل التأكيد على بعض الكلمات,أو عن طريق تغيير 

 قتراحات غير المالئمة.نبرات الصوت,أو من خالل بعض اال

 ــ استيضاح بعض القضايا: لكي يتم التأكد من أن الباحث يفهم القضايا 2

 كما يعنيها المستجيب, فمن المستحسن أن يقوم الباحث بإعادة صياغة 

 المعلومات المهمة التي يدلي بها المستجيب.فمثال ,إذا زعم المستجيب أن

 في سياسة الترقية في هذه المنظمة غير عادلة ,حيث ال تؤخذ األقدمية 

 الحسبان إطالقا,وأن الموظفين الجدد هم الذين يحصلون دائما على 

 الترقيات قبل الموظفين القدامى ,فإن الباحث يستطيع أن يتدخل ويضيف:



 

19 
 

 هل تعني بذلك أن الموظفين الجدد يحصلون دائما على الترقية قبل 

 الموظفين القدامى األكفاء؟ وتساعد إعادة الصياغة بالشكل السابق على

 استيضاح ما إذا كان المستقصي قد أعطى قضية الكفاءة ما تستحقه من 

 تمام أم ال. وإذا لم تكن بعض النقاط التي ذكرت واضحة ,فعلى الباحثإه

 السعي الستيضاحها. فعلى سبيل المثال,إذا قال المستجيب أن الخدمات 

 ,فإنجداً,فأحيانا نستمر في العمل حتى ولو كنا سنموت عطشاً  ةهنا رديئ

 الباحث يستطيع أن يسأل عن مدى توفر مبردات المياه,أو مياه الشرب

 في المبنى. وقد يكون رد المستجيب أن هنا مبرد للمياه في الجانب األخر

 وأنه يفضل وجوده في الجانب الذي يعمل فيه.

 ــ مساعدة المستجيب على فهم السؤال: اذا لم يستطيع المستجيب 1

 التعبير عن انطباعاته ,أو أجاب بال أعرف ,فعلى الباحث أن يطرح 

 د صياغة السؤال.فعلى سبيل المثال ,عندماالسؤال بطريقة أبسط , أو يعي

 يعجز المستجيب عن تحديد الجوانب التي يكرهها في عمله,فإن الباحث 

 يستطيع أن يطرح السؤال بصيغة مبسطة فيسأله مثال عن المهمة التي

 ,أو بعض أعمال تنظيم الملفات ,فإن يفضل تأديتها مثل خدمة العمالء

 كانت اإلجابة خدمة العمالء,فإن الباحث يستطيع استخدام جانب آخر من 

 عمل المستجيب,ويطرح سؤاال أخر مكونا من اختيارين كما في النمط 

 السابق. وبهذا النمط من األسئلة يستطيع الباحث مساعدة المستجيب 

 على تحديد أي عمل من أعباء وظيفته يفضل.

 م أن يقوم الباحث بتدوين المالحظات ـــ تدوين المالحظات: من المه0

 وهو يجري المقابلة أو بعد نهايتها مباشرة .وينبغي على المقابل أال 

 يعتمد على الذاكرة ,ألن المعلومات المسترجعة من الذاكرة ال تكون دقيقة

 وكثيراً ماال تكون صحيحة,واإلضافة إلى ذلك فإنه إذا تم إجراء أكثر من 

 ,كما أن مصادر الخطأ تتنوعحجم المعلومات يزداد مقابلة في اليوم ,فإن

 عند استرجاع المعلومات من الذاكرة.كذلك فأن المعلومات التي تستمد من 

 (225,220)أوما سيكاران,الذاكرة فقط تجلب التحيز إلى البحث.      

 متى تكون المقابلة أنسب األدوات؟

 ,يشعر الباحث بحيرةالمقابلة أمام هذا الكم الكبير من المميزات وعيوب 

 في أمره,فعندما يقرأ المميزات يرى أن المقابلة أدق أداة بحث يمكن 
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 تطبيقها ولكنه عندما يقرأ العيوب يتراجع عن قراره ويبقى في حيرة.

 أمام هذه الحيرة يمكن القول أن هناك بعض الضوابط واالعتبارات التي

 يمكن أن تعين الباحث على اتخاذ القرار بجدوى تطبيق المقابلة 

 استخدامها لجمع المعلومات الضرورية للبحث. وأهم هذه الضوابط 

 واالعتبارات مايلي:

 :عدد أفراد العينة 

 فإن كان العدد كبير فاألولى عدم تطبيق المقابلة لما يتطلبه ذلك من وقت

 ت الباحث.وجهد كبيرين قد تفوقا قدرة وإمكانا

  إمكانية 

 ممن يصعب تطبيق أداة بحث أخرى عليهم

 :تطبيق أداة أخرى 

 فإذا كان ذلك ممكنا طبقا لطبيعة المشكلة ,فال داعي لتطبيق المقابلة 

لما يكتنف تطبيقها من صعوبات تفوق الصعوبات التي تنجم عن 

 تطبيق األدوات األخرى.

 :نوعية أفراد العينة 

تطبيق أداة بحث أخرى عليهم فال مناص من فإذا كانوا ممن يصعب 

 تطبيق المقابلة, كأن يكونوا أطفاالً أو أميين مثالً.

  :نوع المعلومات المطلوبة 

فإذا كانت المعلومات من األهمية أو السرية بحيث يتحرج المجيبون 

من كتابة إجابتهم,أو كان من الصعب تحديد المطلوب بسؤال مكتوب 

 مقابلة.مثالً,فاألولى تطبيق ال

 (بقوله:0002كل هذا لخصه كرلينجر )

"إنه يلزم عند اتخاذ قرار بتطبيق المقابلة أداة لجمع معلومات حول 

أسئلة البحث,أن يسأل الباحث نفسه السؤال التالي: هل باإلمكان 

الحصول على المعلومات نفسها بتطبيق أداة أسهل وأفضل من 

 بعض الصعوبات مثل:؟وذلك ألن تطبيق المقابلة يكتنفه المقابلة

 صدق المعلومات,تحيز المقابِل ومدى تدربه على الدراسة األولية

 لألسئلة......إلخ
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 وفي مكان أخر يقول كرلينجر"عندما يصعب الحصول على المعلومة

 بطريقة أخرى غير المقابلة ,وعندما تكون هناك حاجة لتعمق في

 المعلومة ,تصبح المقابلة أنسب األدوات.

 يكون مجال البحث جديدا ,يصبح تطبيق المقابلة أمرا البد كذلك عندما

 منه,للوصول إلى فروض ومتغيرات ,وبنود قد تخفى على الباحث.

 وأخيراً المقابلة تصبح ضرورية إذا كان البحث يجري على أطفال ال

 يمكنهم اإلدالء بالمعلومات بطريقة أخرى"

 ه محدودا,فيتعين" عندما يكون مجال البحث جديداً وتصور الباحث عن

 عليه أن يطبق المقابلة للوصول إلى فروض جديدة ,ومتغيرات ذات 

ارتباط بموضوع البحث, وأخيراً إلى بنود جديدة قد تخفى على 

 (3503,202,201)العساف,الباحث.                         
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أداة أخرى وهي لقد إستخدم الباحث إلى جانب أداة البحث اإلستبانة 

 المقابلة,

للجهه المراد مقابلتها  فقد قام الباحث بإرسال صحيفة خاصة للمقابلة 

وهم مدراء المدارس ,وقد وضح فيها األسباب التي دفعت الباحث 

إلجراء هذه الدراسة وهي نيل شهادة الماجستير في التربية تخصص 

اإلستفادة من اإلدارة التعليمية, ثم وضح المطلوب من المقابلين وهو 

خبراتهم القيمة لتعرف على واقع التخطيط المدرسي وكالة الغوث 

بقطاع غزة للتوصل إلى أهم مالمحة وعناصره ,وأهم المشكالت 

والصعوبات التي تواجه مدراء المدارس في توظيف هذا األسلوب من 

 التخطيط.

ياغة كانت المقابلة مكونة من عشرة أسئلة مفتوحة,وواضحة الص

                        جليا التدرج في أسئلة المقابلة.ويظهر 

 

 

 
 )انتهى بحمد هللا(                                                         
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 )المراجع(                 
( المدخل إلى 3503ـــ 0122ــ العساف, صالح بن محمد)0

 3العلوم السلوكية, الرياض ,دار الزهراء,طالبحث في 

( البحث العلمي 3503ــ0122ــ قنديلجي,عامر إبراهيم,) 3

واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية,دار 

 2المسيرة,ط

 أوما سيكاران,طرق البحث في اإلدارة مدخل لبناء المهاراتــ 2

 البحثية,دار المريخ.

( الرياض,مكتبة 3550,0125وأخرون)ــ الشيخ ,تاج السر 1

 الرشد.

( التقويم 0132ــ3550ــ علي أحمد سيد,أحمد محمد سالم,)0

 في منظومة التربية,الرياض مكتبة الرشد.

 ــ مرسي,محمد منير, البحث التربوي وكيف نفهمه,عالم الكتب.2
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