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 آلهوالسالم على نبينا محمد وعلى  والصالةبسم هللا الرحمن الرحيم 

 وصحبة أجمعين               وبعد ..

 :املقدمة
سلوك االنسان انعكاس لمشاعر وعوامل داخليه وخارجية ال يعلمها اال خالقه 

أصبح من المتعذر أن تكون هناك وسيلة واحدة سبحانه وتعالى. ومن هنا 

جامعة مانعة يمكن بها دراسة ذلك السلوك. ولكن نظرا ألنه من الممكن حقاً 

أن يكون ذلك السلوك االنساني داالً ومؤشراً على أثر تلك المشاعر والعوامل 

 لدى االنسان، كان ال بد من دراسة انماطه.

 بالسؤال أحياناً: االستبانة

 هة أحيانا: المقابلةوبالمواج

 وبرصد السلوك أحياناً: المالحظة

 وبتقنين السلوك أحياناً: االختبارات

 أن قوة هذه الوسائل )السؤال، المقابلة، المالحظة( على معرفة الحقيقة ال شك

ألنها ترتبط بالظاهر فقط، بينما يكتنف مقدرتها على معرفة  قوة محدودة

ا تصبح المالحظة كغيرها من أدوات الباطن عدد كبير من العوائق. وبهذ

 قياس سلوك االنسان والعوامل المؤثرة فيه. محدودة علىالبحث ذات امكانية 

ولكن هذه االمكانية قابلة للقوة والضعف فهي تقوى عندما يدرك المالحظ 

عيوبها ويحاول تالفيها ويعي مميزاتها ويحاول االستفادة منها كما تقوى 

عندما يتبع في مالحظته الخطوات المحددة للمالحظة التي اشار إليها علماء 

ضور وانتباه المنهجية من قبله ولكنها تضعف جدا عندما يظن انها مجرد ح

ال تحتاج الى تخطيط مسبق ومحكم انطالقا من كل ما تقدم يمكن القول ال 

غنى للباحث من الوعي المتكامل بالمالحظة: مفهوماً وأنواعاً وخطوات وهذا 

 في ذلك النظرية من جانبعية هدف إليه في الصفحات القليلة القادمة مراأما 

 (563، 513: 2102 العساف،وإجرائية التطبيق من جانب آخر. )

استخدمت في الماضي كما  ،وسيله هامه من وسائل جمع البيانات المالحظةف

ها ولقد لجأت إلي ،والبحث ةتستخدم في الحاضر لمالها من أهمية في الدراس
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الشعوب البدائية كما تلجأ إليها الشعوب المتحضرة لجمع المعلومات عن 

 .ظواهر الحياة ومشكالتها تعرف علىولل، األشياء والمواقف المحيطة بهم

 (511: 0991)عبد الباسط،

 

 مفهوم املالحظة:
قا من وذلك اشتقا ليه،إما والنظر  ءلشي هنتبااالالمالحظة بمعناها العام تعني 

 ،نالعينياها اللغوي الذي يكمن في )النظر الى الشيء المالحظ بمؤخر نمع

بمعنى نظر الى األمر الى ، أي راعاه هحظكما يقال ال التدقيق،دالله على 

 مراقبة الشيء فرعي النجوم يعني مراقبتها(. يصير، أوأين 

بقرينة البحث العلمي حيث تشير الى أما معنى المالحظة اصطالحا فيرتبط 

اداة من ادوات البحث تجمع بواسطتها المعلومات التي تمكن الباحث من 

ود المقص النتباهافهي تعني  على أسئلة البحث واختبار فروضة جابةاال

 ي معين بقصد متابعته ورصد تغيراتهجماع والموجة نحو سلوك فردي أو

صفه أو و ليتمكن الباحث بذلك من وصف السلوك فقط، أو وصفه وتحليله

 .(566: 2102)العساف، وتقويمه.
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 :املالحظةأنواع 
سلوك معين من خالل االتصال مباشرة  المباشرة: مالحظةالمالحظة  .0

 او األشياء التي تدرس. باألشخاص

السجالت والتقارير والمذكرات  المباشرة: مالحظةالمالحظة غير  .2

 اآلخرون. أعدهاالتي 

بالمشاركة: فيها يعيش الباحث الحدث نفسه ويكون عضو  المالحظة .5

 يالحظها.في الجماعة التي 

يقوم الباحث بدور المراقب او  مشاركة: حينماالمالحظة بدون  .4

 المتفرج.

 الهادف بموقف أو باالتصاليقوم الباحث  المقصودة: حينماالمالحظة  .3

 شخص معين لتسجيل مواقف معينة 

المالحظة غير المقصودة: حينما يالحظ عن طريق الصدفة وجود  .6

 سلوك معين.

المالحظة المحددة: حينما يكون لدى الباحث تصور مسبق عن نوع  .7

 يالحظها.المعلومات التي 

دة: حينما يقوم الباحث بدراسة مسحية للتعرف المالحظة غير المحد .1

 (095-092: 2119الشيخ وآخرون،)معين. على واقع 
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 مميزات املالحظة وعيوبها:

 املميزات:
في المعلومات التي يحصل عليها الباحث بواسطة  الثقةدرجة  -

المالحظة أكبر منها في بقية أدوات البحث وذلك بسبب انها تستنتج 

 من سلوك طبيعي غير متكلف.

ر أكثكمية المعلومات التي يحصل عليها الباحث بواسطة المالحظة  -

لوك س بنفسهوذلك ألن الباحث يراقب  البحث،منها في بقية أدوات 

ان  مكنما ين ويقوم بتسجيل مشاهداته التي تشتمل على كل المبحوثي

 (025: 2100النوح،)ويشخصه. يصف الواقع 

في ظروف طبيعية تماما مما  ما يريديستطيع الباحث أن يطلع على  -

 المالحظة.يزيد في دقة المعلومات التي نحصل عليها عن طريق 

ضمن وهذا ي يتم تسجيل السلوك الذي نالحظه في اثناء فترة المالحظة -

 2113عدس واخرون،)ايضا. ات دقة التسجيل وبالتالي دقة المعلوم

:076) 

المالحظة تعتمد على المالحظ )الباحث( مما يجعله يضمن الحصول  -

ان الضم بحثه، وهذا أسئلةمن االجابة عن  تمكنهالتي  على المعلومات

 (571: 2102العساف،)األخرى. يأتي مع بقية األدوات  ال

 منها بتكرارها. لتأكداإمكانية  -

 (095: 2119الشيخ وآخرون، )األطفال. تصلح مع  -

 التعبير عنها. ال يمكنتفيد في تسجيل أنماط السلوك التي  -

عادة مستقله وغير متأثرة برغبة الشخص التي تجرى  المالحظةتكون  -

 (.096: 2113،عبد السالممندور )رغبته. أو عدم  المالحظةعلية 

وهذا يعني توفير كثير من الجهد  لمالحظتهم،عدد كبير  ال تتطلب -

 (056: 2102الضحيان،)والوقت. 

الذي قد يحصل لدى الباحث عند تصميم تقل فيها درجة التحيز  -

ه مشاهدت ما يتميعتمد الباحث في المالحظة على  االستبيان، حيث

 (93: 0994خير،)وتدوينه. 
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 المقننة ةمقابلوالاالستبيان  يمثل تساعد في تصميم ادوات بحثيه اخر -

لما للمالحظة من دور في تعريف الباحث بصورة اوضح  المقننةوغير 

 (11: 0993)لطفي، الدراسةلمجتمع 

 صدقها،والتحقق من  واختبارها،ان نتائج المالحظة يمكن مراجعتها  -

واحد. وذلك من خالل مقارنة مجموعه من المالحظات لموقف 

 (223: 2110الشيباني ،)

 

  العيوب:
حدود  لها-أيضاً –كم أن لكل شيء مزايا ونواقص فإن المالحظة العلمية 

ونواقص يمنك أن تؤثر على مصداقية البيانات التي يتم الحصول عليها، 

 ومن أهمها:

أن بعض المبحوثين المشمولين بالمالحظة يغيرون من السلوك الذي  -

يتم  يينوون القيام به عند شعورهم بأنهم مالحظون من آخرين، وبالتال

 قياس سلوك غير حقيقي، وهذا ينعكس بدوره على نتائج الدراسة.

يعتقد البعض أن عملية المالحظة تتم حال وصول الباحث، والواقع  -

أن ذلك غير صحيح؛ حيث إن على الباحث البقاء في المكان الذي حدد 

لتسجيل المالحظات، بل إنه في بعض األحيان قد يتم وقوع الحدث 

ته مما يدفعه إلى الذهاب مرات عديدة لكي يالحظ الذي يريد مالحظ

  الحدث المرغوب دراسته.

يصعب على الباحث التوقع لما سوف يحدث، وبالتالي قد يفوت عليه  -

 كثير من المالحظات.

تأخذ بعض الظواهر فترات زمنية طويلة قد ال يستطيع الباحث  -

 مواكبتها، وبالتالي يبتعد عن ذلك النوع من المالحظات.

اً ألنه ليس هناك حدود في عدد مرات المالحظة األمر الذي يؤثر نظر -

 على تكاليف هذا النوع من األدوات المتعلقة بجمع البيانات.

تتم مالحظته قد يستغرقه تفاصيلها،  ممااقتراب الباحث الشديد  -

 ويصرفه عن مالحظة الموقف المعني بالمالحظة.
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م تم المالحظة قد يساهاستعجال الباحث في البقاء في الموقع الذي ت -

 في أخطاء تنعكس على استنتاجه.

ي ف قد يميل المالحظ إلى التركيز على ما يتوافق مع اتجاهاته وميوله. -

حالة القيام بالمالحظة العلمية في مؤسسات اجتماعية، أو تربوية 

يتطلب األمر أخذ موافقات مسبقة من قبل تلك المؤسسات؛ وذلك 

 لمراعات أخالقيات البحث العلمي؛ ذلك األمر قد يتطلب الوقت الكثير.

عادة ما ترتبط المالحظة العلمية بسلوك فردي؛ غير أن فهم هذا  -

اإلنساني بطبيعته ال يتم فهمه إال كسلوك اجتماعي السلوك الفردي 

بالدرجة األولى مرتبط في الوقت نفسه بالشعور الجمعي، وبصورة 

قوية أكثر من ارتباطه بالشعور الفردي. أي أن الباحث ال يفسر 

 السلوك الفردي بمعزل عن السلوك الجمعي.

ا له إن المالَحظ والمالِحظ كالهما كائن بشري، وبالتالي فكالهم -

 تأثيرات على الموقف االجتماعي.

إن نتائج المالحظة العلمية في مجملها هي نتاج فكر فردي، وبالتالي  -

فتلك البيانات تعتمد على موضوعية المالحظ ذاته، وهذا العامل يؤثر 

على مصداقية البيانات في حالة كون المالحظين أكثر من واحد؛ نتيجة 

نتائج لما يالحظون، فهم  يستخلصون من فيماالختالف األفراد 

يختلفون من حيث السرعة أو البطء في تسجيل ما يالحظون، أو من 

حيث الدقة، أو المهارة في إدراك التفاصيل المتعلقة بالموقف الذي تتم 

 مالحظته.

يجب على الباحث مراعاة بعض األمور التي قد تتسبب في تأثيرات  -

 ون تلك المالحظة غيرجانبية على من يقوم بمالحظتهم، وبالتالي تك

 (.032: 0992دقيقة )عبيدات وآخرون، 

ً –التركيز  - قضايا سطحية، وإغفال القضية المعنية  على-أحيانا

 (.299: 0995بالمالحظة )الهواري، 

يعمد بعض الباحثين إلى مراقبة سلوكيات أفراد دون أخذ موافقة منهم  -

 خاصة أن بعض المالحظات يمكن أن تتم دون شعور المعنيين

بالمالحظة، وهذا يتنافى مع أبسط قواعد أخالقيات البحث العلمي 

 (.021: 0994)الفائدي، 
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فهي  وبالتالي أساسية،إن المالحظة العلمية ال تتم إال بتوفر عناصر  -

محكومة بالمكان والزمان، وال يستطيع الباحث تحديدهما، كما هو 

 (.40: 0910الحال في الدراسات المسحية )غرابية، 

يتم مالحظته من أشياء وظواهر قد تكون عرضة للتحريفات  إن ما -

والتشويه؛ وذلك بسبب تأثر تحكيم المالِحظ بخبراته السابقة، 

واهتماماته الشخصية، وبسبب انفعاالته، ودوافعه، وعصبيته، وحالته 

العقلية، وقيمه التي يؤمن بها، كل ذلك الكم ينعكس بصورة مباشرة، 

ة ر المالحظم الوصول إليه من نتائج تفسأو غير مباشرة على ما يت

 .(203: 2110)الشيباني، 

 

 خطوات إجراء املالحظة:
يتضح مما سبق إن من أهم األمور التي لها دور في تقليل عيوب المالحظة 

التي سبق تفصيلها، وفي نقلها إلى المستوى الذي يجعلها أداة مناسبة لجمع 

 ً ً وااللتزام بها مرتبة كما  المعلومات، تطبيق خطوات إجراءها تطبيقا دقيقا

 يلي.
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 اخلطوة األوىل: حتديد األهداف:
األهداف التي يأمل تحقيقها أثناء مالحظته  ابتداءيتعين على المالحظ أن يحدد 

لألنماط السلوكية التي يسلكها الفرد أو الجماعة المطلوب مالحظتهم. ومن 

الواضح أن هذه األهداف يمكن أن تصاغ على شكل أسئلة أو فروض تتناول 

جانباً أو أكثير من جوانب مشكلة البحث. فمثالً قد تكمن مشكلة البحث في 

مج تدريبي معين على أداء المدرس، فيكون من بين أهداف معرفة: أثر برنا

 المالحظة اإلجابة عن األسئلة التالية:

هل المدرس يطبق في تدريسه ما تعلمه في ذلك البرنامج من حيث  -

 أهمية مشاركة الطالب؟

هل المدرس يحاول في تدريسه أن يؤكد على العالقة بين المبدأ  -

 بي؟تبعاً لما تعلمه في البرنامج التدريوالواقع، أو بين المبدأ والتطبيق 

 

 اخلطوة الثانية: حتديد الوحدة السلوكية:
المالحظ بين أنماط سلوكية متعددة، منها ما له صلة  انتباهحتى ال يتشتت 

بموضوعه، ومنها ما ليس له صلة، يتعين عليه أن يحدد الوحدة السلوكية 

 التي يجب عليه حصر إنباهه لمالحظتها ورصدها.

ي المثال السابق )أثر البرنامج التدريبي( يتعين على الباحث أن يحدد ما فف

هو السلوك المناسب لتطبيق المفاهيم التي تعلمها المدرس في برنامجه 

التدريبي، فقد يكون ذلك السلوك عبارة عن أسئلة يوجهها المدرس لطالبه 

وقد تكون عبارات تشجيعية يقولها المدرس لطالبه عند مبادرتهم 

بالمشاركة... الخ. فكل سؤال يسأله المدرس لطالبه، وكل عبارة يشجعهم 

بها على المشاركة، هي الوحدة السلوكية التي يتحقق برصدها معرفة مدى 

 تحقيق الهدف الذي تم تحديده سلفاً.

 

 اخلطوة الثالثة: حتديد الغرض من املالحظة:
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د الغرض من بعد أن تحدد األهداف والوحدات السلوكية البد من تحدي

 المالحظة. فقد تكون المالحظة لواحد أو أكثر من األغراض التالية:

حيث تجري المالحظة لوصف الواقع المالحظ، كأن تكون الوصف:  -

رصداً ألنماط السلوك المالحظ ومقدار تكراره مثالً دون اللجوء إلى 

ن وتفسيره أو تقويمه. ففي المثال السابق )أثر البرنامج التدريبي( قد يك

الغرض من المالحظة حصر الوحدات السلوكية التي تحقق مدى 

 تطبيق المدرس لما تعلمه في البرنامج التدريبي مثالً.

وذلك عندما يحاول المالحظ الربط بين السلوك الظاهر التحليل:  -

بالشخص المالحظ إلى أن  مستنتج وغير واضح دعا –ومؤثر آخر 

ربط أثر البرنامج التدريبي( قد ييسلك هذا السلوك. ففي المثال السابق )

المالحظ قلة أسئلة المدرس لطالبه بعد قدرته على إلقاء السؤال الجيد 

لتحليل البد الذي يحفز الطالب على المشاركة. ولتحقيق غرض ا

 متحاناتاكلسلوك من بعض معطيات ا االستفادةللمالحظ من 

 .طالبه... إلخلسبورة، الواجبات التي يكلف بها ل استخدامهالمدرس، 

قد ال يقتصر غرض المالحظة على وصف السلوك، وإنما التقويم:  -

يتجاوزه إلى محاولة معرفة قيمة ذلك السلوك، بالحكم عليه طبقاً 

يختاره المالحظ ويتدرج مثالً من ممتاز  Rating Scaleلمقياس تقدير 

 إلى رديء، أو من مطبق تماماً، إلى غير مطبق ... إلخ.

لسابق )أثر البرنامج التدريبي( يمكن للمالحظ أن يطبق مقياس ففي المثال ا

تقدير يوضح مدى كفاءة المدرس في تطبيقه لما تعلمه في البرنامج التدريبي 

 كأن يكون فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

وواضح أنه ال يمكن االقتصار على غرضي التحليل أو التقويم وحدهما وإنما 

رض الوصف، بينما يمكن االكتفاء بغرض الوصف ا غن يسبقهمالبد من أ

 فقط دون أن يشتمل على تحليل أو تقويم.

 

 اخلطوة الرابعة: تصميم استمارة املالحظة:
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يختلف تصميم استمارة المالحظة تبعاً الختالف الغرض من المالحظة، فإذا 

 بإحدى طريقتين: االستمارةكان الغرض الوصف فقط، فيمكن أن تصمم 

 األوىل:
أن يقوم المالحظ بكتابة أهداف المالحظة وما يرتبط بكل هدف من وحدات 

سلوكية متوقعة في االستمارة ثم يالحظ السلوك، ويضع عالمة معينة مثل 

أمام الوحدة السلوكية التي تسلك. وهكذا يستمر في وضع اإلشارات، )×( 

ر وإذا تكرر سلوك وحدة منها يكرر المالحظ وضع اإلشارة أمامها بقد

 تكرارها. ومن األمثلة على هذا النوع من التصميم المثال التالي:

الهدف: معرفة ما إذا كان المدرس يحاول إشراك الطالب في 
 الدرس طبقاَ لما تعلمه في البرنامج التدريبي.

 المجموع التكرار الوحدة السلوكية

طلب المدرس من الطالب أن  -0
 يقوم بشرح جزء من الدرس

××××××× 7 

المدرس من الطالب أن طلب  -2
يجيب على السؤال بالكتابة على 

 السبورة
×××× 4 

سأل المدرس طالبا أن يلخص  -5
 الدرس لزمالئه

×× 2 

 1 ×××××××× سلوكيات أخرى مختلفة -4

 

قد ال يستطيع معرفة الوحدات السلوكية المتوقعة كلها، فسيتحسن  ألنهونظراً 

أن يضع وحدة عامة مثل )أخرى( أو )غيرها( وواضح أن من أهم ما يميز 

المالحظ في مدى ما يسلك من  انتباههذا النوع من التصميم هو حصر 

 يختصر الباحث وقت التسجيل»الوحدات السلوكية التي حددها سلفاً. وبهذا 

ا . ولكن مما يعيب هذ«قصر فترة ممكنة ليتفرغ إلى متابعة المالحظةإلى أ

ف عما تختلالنوع أنه قد يساعد على إغفال المالحظ ألي وحدة سلوكية تسلك 

 حدده من قبل.
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 الثانية:
أال يكتب المالحظ الوحدات السلوكية سلفاً في االستمارة وإنما يكتفي بكتابة 

األهداف، ويكون على وعي تام بما يحققها من وحدات ثم يوفر فراغا تحت 

 ت صلة بذلكاوذكل هدف ليسجل فيه ما يالحظه من وحدات سلوكية تسلك 

 الهدف. كأن يدخل المالحظ مجال المالحظة بغرض معرفة مدى قسوة

المدرس في تعامله مع الطالب، ثم يحصر مالحظته وتسجيله على ما يظهر 

 من وحدات سلوكية ذات صلة بالهدف المحدد.

تلك  از عنتورغم التشابه الكبير بين هذه الطريقة وسابقتها، إال أن هذه تم

بالشمولية حيث أن المالحظ لم يحصر انتباهه في وحدات سلوكية محددة 

 سلفاً من قبل.

ذا كان الغرض من المالحظ التحليل فليس هناك تصميم خاص به، إال أما إ

أن المالحظ يوفر فراغاً في االستمارة يسجل فيه ما يالحظه من شواهد تدل 

على تأثر النمط السلوكي بمؤثر معين. ويستحسن هنا أال يتنبأ المالحظ سلفاً 

ه يفسر علبمؤثرات تؤثر على السلوك، حتى ال يقع هو تحت تأثيرها مما يج

أ به، بكثيراً من األنماط السلوكية التي يالحظها على انها شواهد تؤيد ما تن

 وإنما يكتفي بما يستنتجه أثناء إجرائه للمالحظة.

وأما إذا كان الغرض من المالحظة التقويم فال يكتفي بكتابة الوحدات 

 السلوكية التي يراد مالحظتها، وإنما يوضع أمام كل وحدة مقياس تقدير

ثالثي مثل )فوق المتوسط، متوسط، دون المتوسط( أو خماسي مثل )ممتاز، 

-1جيد جداً، جيد، مقبول، غير مقبول( وقد يزيد على ذلك كأن يكون من )

( فتعني أن 01( و )صفر( تعني مثال أن الطالب ال يساهم مطلقاً، بينما )01

ما قت درجة المدرس ال يساهم مطلقاً. ولكن كلما زاد المقياس عن خمسة كل

 صدقه.

ونظراً ألن التقدير هو عبارة عن حكم يحكم به المالحظ على سلوك شخص 

آخر، فقد يصدق هذا الحكم وقد ال يصدق، مما جعل هذه الطريقة لتصميم 

االستمارة غير مرغوب فيها، وذلك لما يكتنفها من صعوبات. ومن تلك 

المالحظ الذي وتواجه »بقولهما لصعوبات ما لخصه الزوبعي والغنام ا

يستخدم مقاييس التقدير صعوبات في التسجيل أهمها: النزعة إلى المستويات 
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ً إذا كان المالحظ قليل الدراية  األعلى عند التقدير. ويظهر ذلك واضحا

والحنكة في هذا الشأن. ويعرف الميل في التقدير نحو المستويات األعلى 

ل ذلك ما يحدث عندما . مثاError of Leniencyللمقياس بخطأ التساهل 

يطلب إلى عدد من مدراء المدارس تقدير كفاءة المدرسين الذين يعملون 

تحت إشرافهم، فإن هؤالء المدراء ينزعون إلى المستويات األعلى في التقدير 

 مما يجعل الغالبية العظمى من المدرسين تخطى بتقديرات عالية.

ل إلى المستوى الوسيط وهناك خطأ آخر قريب من الخطأ السابق، وهو المي

ك فيكون كمن يمس الحيرة،في المقياس، ويغلب ذلك عندما تتملك المالحظ 

 العصا من وسطها من باب التحفظ.

( ذلك الذي يتولد من انطباع Halo effectوخطأ ثالث يعرف بتأثير الهالة )

مسبق عن الشخص موضوع المالحظة فيؤثر على تقدير المالحظ أثناء 

عل. فقد يقوم أحد الباحثين بمالحظة بعض المدرسين للتعرف المالحظة بالف

على بعض الصفات وتقدريها مثل التعاون واإلخالص في العمل والميل إليه 

والعطف على التالميذ إلى غير ذلك من الصفات المعنوية. ونظراً الن لديه 

آراء مسبقة عن هؤالء المدرسين، فإن هذه اآلراء تكون بمثابة هالة تصرف 

 ظره عما يراه بالفعل، أو تشوه تقديره الحقيقي.ن

 Contaminationوشبيه )بتأثير الهالة( ما يعرف باسم ظاهرة التلوث 

وأهم مصادر هذه الظاهرة هو أن يكون لدى المالحظ معرفة عن آراء األفراد 

موضوع المالحظة في متغير من المتغيرات التي يهتم البحث بتحديدها أو 

تقديرها. فيترتب على هذه المعرفة التأثير على مالحظة المتغيرات األخرى 

 .«في البحث

 

 Standard Observational Scheduleتطبيق جدول المالحظة: 

من الممكن للباحث أن يستغني عن تصميم استمارة المالحظة بتطبيق واحد 

 من الجداول التي صممها بعض الباحثين التربويين وذلك مثل:
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  )جدول تحليل السلوك التدريسي لفالندر )نظام تحليل التفاعل

Analyzing teaching behavior (Interaction Analysis 

System) 

 جدول المالحظة والتسجيل لمدلى وميتزلObservation 

Schedule and record: 

 ولعله واضح أن من أهم فوائد مثل هذه الجداول أنه:

 ثبت صدقها وثباتها من قبل. -0

 تختصر وقت المالحظ. -2

يمكن مقارنة ما يتوصل إليه المالحظ )الباحث( من نتائج بما توصل  -5

 .«لإليه المالحظون الذين طبقوها من قب

ً وأهمها  أن هذه الجداول قد ال تشتمل على كل »ولكن لها عيوب أيضا

األهداف واألسئلة والوحدات السلوكية المراد مالحظتها. ولكن في مثل هذه 

يمكن استخدام الجداول فيما يمكن أن تستخدم فيه، وما تبقى يقوم  الحالة

 .«المالحظ بتصميم استمارة مالحظة خاصة له

)المالحظ( أن يسجل المعلومات في االستمارة التي  لـ:وواضح أنه يمكن 

ً تسجيل  صممها، أو الجدول الذي اختاره أثناء مالحظته، كما يمكنه أيضا

الوسائل التي تسجل  ضالمعلومات بعد إجراء المالحظة، عندما يستخدم بع

بل إنه من  Video Tapesالسلوك أثناء وقوعه كآالت التسجيل والتصوير 

أال يسجل وإنما يكتفي بالمالحظة، خاصة  –في بعض المواقف  –المفيد جداً 

 عندما يتطلب الموقف درجة كبيرة من انتباه المالحظ.

 

 

 اخلطوة اخلامسة: تدريب املالحظ:
بعد أن تتضح الصورة بشكل جيد للمالحظ من حيث أهداف المالحظة، 

وكذلك الغرض من المالحظة، والوحدات السلوكية المطلوب مالحظتها، 

وأخيراً االستمارة التي سوف يسجل فيها المعلومات، وقبل أن ينزل إلى 
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جراء المالحظة، يتعين عليه أن يتدرب على إجراء المالحظة في الميدان إل

مواقف مشابهة للموقف الذي سوف يجري فيه المالحظة فعالً. وبعد أن 

 يقتصر عليه وحده، وإنما يمتد إلى يجري التجربة يقوم بتقويمها تقويماً ال

 استمارة المالحظة، ليتالفى ما نقص ويعالج ما ضعف.

وينصح المالحظ الذي يقوم بإجراء مالحظة تجريبية أن تستخدم تسجيالً 

للموقف بما فيه المالحظ، حتى يستطيع أن يقوم  Video Tapesبالصورة 

ن قارن ما سجله بما كانفسه أيضاً. ويستطيع أن يعيد الموقف أمامه مرات لي

ينبغي أن يسجله. هذا كله إذا كان الباحث هو وحده الذي يقوم بإجراء 

المالحظة، أما إذا كان البحث يتطلب أكثر من مالحظ فيتعين على الباحث 

 أن يتبع الخطوات التالية لتدريب المالحظين:

حتى يطمئن  المالحظة مع المالحظين بنداً بنداً  استمارةمناقشة » -0

 مهم لها.لفه

عرض تسجيل بالصورة أمام المالحظين لموقف يشبه الموقف الذي  -2

سوف تجرى فيه المالحظة ويطلب من المالحظين تسجيل المعلومات 

على استمارة المالحظة، ثم يقوم بالتعليق على المالحظة وتوضيح ما 

 يجب توضيحه.

إجراء مالحظة تدريبية يقوم بها المالحظون في مواقف حقيقية  -5

)فصول دراسية مثال( تنطبق عليها مواصفات المواقف التي سوف 

تجرى فيها المالحظة. ويُفّضل تسجيلها وتصويرها حتى يمكن 

 .«تقويمها
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 اخلطوة السادسة: إجراء املالحظة احلقيقية وتسجيل املعلومات:
حيث يبدأ المالحظ بتطبيق ما خطط لتطبيقه بعد أن يتأكد من قدرته هو، 

 استمارة المالحظة التي صممها، أو الجدول الذي اختاره.وصالحية 

 (.579-575: 2102)العساف ،

 

 أخالقيات القائم باملالحظة: 
يجب أن يتمتع المالحظ أو المالحظون بدرجة ملحوظة من االلتزام 

ة والصراح، من حيث التزام من يقوم بالمالحظة بالصدق المطلق األخالقي،

 0993محمد،)معلومات. التامة في الكشف عن كل ما تم الوصول إلية من 

:556.) 
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 مي مقترح من ألعاب األطفال في تعليم القيم التربوية  يقيتأثر برنامج 

أقل )العمرية ليم ما قبل المدرسة للفئة لألطفال العمانيين بمرحلة تع
 ( سنوات6من

 

 إعداد 

 الطالب: يحيى أبو حرب 

 جامعة الخرطوم  –كلية التربية 

 

 

 

 

 

 

 

 منهج الدراسة:
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 في هذه الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي في اعداد مصفوفة قيمية

، ومنهج تجريبي يستخدم في تجريب لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

وية في القيم التربالبرنامج المقترح من ألعاب األطفال لمعرفة أثره في تعلم 

 مرحلة ما قبل المدرسة.

 حدود الدراسة:
 والمتواجدين في ،المبكرةعلى أطفال مرحلة الطفولة  تقتصر هذه الدراسة

والذين تبدأ أعمارهم من أربع سنوات وستة أشهر  الدراسة،المدارس عينة 

والمسجلين في الصف التمهيدي بالمدارس  سنوات،وحتى نهاية خمس 

في والية السيب مسقط العاصمة  ،2111 \0999الخاصة للعام الدراسي 

 وتم استخدام المالحظة كأداة البحث العلمي. سلطنة عمان

  

http://crmang.com/
http://crmang.com/


 http://crmang.com    موقع متخصص برفع كفاءة اإلدارة (إدارة بإبداع(

 

 

 املراجع:

السلوكية. الرياض، الى البحث في العلوم  العساف، صالح. المدخل .0

 .2102الزهراء، دار

 القاهرة، مكتبة جتماعي.االالبحث  أصولالباسط.  حسن، عبد .2

 .0991وهبة،

 لرشدالرياض، االقياس والتقويم التربوي.  السر واخرون. الشيخ، تاج .5

،2119. 

 .2100،الرياض، الرشد التربوي.البحث  مبادئ النوح، مساعد. .4

البحث العلمي مفهومه وادواته  واخرون. عدس، عبد الرحمن .3

 .2113واساليبه. دار اسامه،

الملك  البيانات. الرياض، مكتبهجمع  أدوات الضحيان، سعود. .6

 .2102فهد،

 .2113النشر الدولي، الرياض، دار التربوي. التقويم هللا، مندور.فتح  .7

ار د االردن، واساليبه.العلمي مفهومه وادواته  عبيدات، ذوقان، البحث .1

 .0992الفكر،

 .2110،رابلسالفاتح، ط البحث. التومي. مناهجمحمد  الشيباني، عمر .9

 االجتماعي، مكتبةالبحث  مختار. مناهج الهواري، عادل .01

 .0995،الفالح، الكويت

اإلجتماعي.دراسه في طرائق البحث  علي. البحث محمد، محمد .00

 .0993المعرفة، مصر، دار واساليبه.

القاهره،  العامة.العلمي للعالقات  كامل. المنهج خير، كوكب .02

 .0994،حلوان

البحث العلمي في العلوم  عطية، طرق الفائدي، محجوب .05

 .0994،المختار، ليبيا االجتماعية. عمر

 

http://crmang.com/
http://crmang.com/

