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 المقدمة :

 

لي بصفته طريقة منظمة للبحوث في العلوم االجتماعية لم يبدأ تطبيقه إال أن البحث الحق

بواسطة  منذ سبعون عاماً تقريباً. وكان يطبق لتحقيق أهداف أساسية فقط ويجري

شخص واحد)مالحظ بالمشاركة(. ولكنه اآلن أصبح أيضاً يطبق لتحقيق أهداف تطبيقية 

 ويجرى بواسطة فريق بحث .

وتطبيق البحوث الحقلية على الظاهرات اإلنسانية أمر طبيعي اقتضاه عجز مناهج 

البحث األخرى التي صممت أساساً لدراسة الظاهرات الطبيعية , عن القدرة لتتوصل 

 (.110ص  –ه 0341 –قياس دقيق للظاهرة اإلنسانية . ) العساف  إلى

يستخدم الباحثون المنهج الحقلي لدراسة الظاهرة في مكان حدوثها , وذلك لمعرفة أنماط 

السلوك المختلفة وأسباب التفاعل االجتماعي , وتتم الدراسة الحقلية للظاهرة تلقائياً 

الحظة ,وقد انتشر استخدام منهج البحث ودون معرفة عينة الدراسة بأنهم تحت الم

الحقلي في دراسة الظواهر اإلنسانية , ويساعد في استنتاج بعض الدالالت والبراهين 

 (.077-071ص  –م 1111 –من واقع المالحظات.) القحطاني وآخرون 
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 (.111-110صـ-0341- العساف) مفهوم البحث الحقلي:

 

منهج وصف الواقع كما هو تماماً واستنتاج الدالالت والبراهين أنه "لبحث الحقلي ا العسافيعرفه 

 ."من وقائع مشاهدة

 

فمصطلح )حقل( يعني هنا المجال أو المنطقة المحددة نسبياً للدراسة سواء أكان ذلك المجال بشرياً 

 أم طبيعياً.

بحث( )إال أن هذا المدلول وحده ال يوضح المراد منه هنا, ولكن عندما ُيضاف له المصطلح اآلخر 

, يكون هناك بعداً آخر لمدلوله يؤكد نوع تلك الدراسة وطبيعتها التي تميزها عن غيرها , وأنها 

 تجرى في الحقل وليس في المعمل أو المكتبة .

التي يتم إجراؤها بواقع طبيعي غير متكلف, وبواسطة  )البحث الحقلي( هو ذلك النوع من البحوث

معايشة الباحث الفعلية )المالحظة بالمشاركة( لجميع وقائع السلوك في الحقل ودونما أي نوع من 

 ."الضبط المسبق أو قصر لمتغيرات بعينها دون األخرى في البحث 

 إنما تستهدف واقع متكلف . ال تستهدف الواقع الطبيعي كما هو,في البحث الحقلي الدراسة إذآ 

 

 (.111صـ-0341- العساف) خصائص البحث الحقلي :

 

ستفادة من كل معلومة تتم في الحقل, ال يخضع لضبط مسبق وإنما يهدف لالعدم التقنين أي  - 0

 ة كيفية ال كمية. عفطبيعته طبي

من مالحظته, ومن الوثائق تعدد مصادر المعلومات : فالباحث يستطيع أن يستمد المعلومات  - 1

 التي يجمعها, ومن  المقابالت التي يجريها ...الخ 

المقصود وذلك بالمالحظة كتشاف الظاهرة الخفية وهي السلوك العفوي غير لى االقدرة ع - 4

 بالمشاركة.
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 (.114-111صـ-0341- العساف) أسس البحث الحقلي :

 

 المشاركة المتعمقة الهادفة وذات األمد الطويل في الحقل . - 0

جمعه من أدلة  قل بكتابة المذكرات, وجمع ما يمكنالتسجيل الدقيق لجميع ما يحدث في الح  - 1

 وثائقية: كالسجالت, المذكرات الشخصية, نماذج من أعمال مكتوبة أو منتجة, أشرطة...الخ.

والمذكرات اليومية التي كتبت  الوثائقية التي تم الحصول عليها في الحقل, تحليل وتفسير األدلة - 4

 من جراء المالحظة المستمرة, بغرض إعطاء وصف شامل ومفصل لما تمت مالحظته.

 

 (. 011-071-071صـ-م1111-هـ0310) القحطاني وآخرون  أنواع الدراسات الحقلية :

 

 :البحوث الحقلية االستكشافية -0

دون طرح أي  , العالقات التي تنشأ بين متغيرات الظاهرةهي بحوث تسعى إلى استكشاف 

المهمة في فرضيات حتى نهاية البحث وتهدف إلى شرح مشكلة البحث , واكتشاف المتغيرات 

 الظاهرة المدروسة وشرحها, واكتشاف العالقات بين هذه المتغيرات, ووضع األسس االفتراضية.

 

 الوصفية:البحوث الحقلية  -1

وتعني أن الباحث يقوم بمالحظة ظاهرة معينة, وجمع المعلومات عنها بحيث يستطيع إعطاء 

 وصف دقيق لهذه الظاهرة من خالل ما تم تجميعه من معلومات .

 

 بحوث اختبار الفرضيات: -4

هي بحوث تتطلب االعتماد على بعض المناهج والمعايير األولية التي تستخدم لدراسة الظاهرة قبل 

 ر الفرضيات التي يتبناها الباحث.الوصول إلى مرحلة اختبا
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كنها تختلف في عناوينها.فيرد مثالً: لهناك مسميات عدة تتفق في مضامينها و
 (.113-114صـ -ه0341- العساف)

 *البحث الحقلي .

 *البحث الكيفي .

  *دراسة الحالة .

 المالحظة بالمشاركة.* 

 *البحث االثنوجرافي .

 أنها مصطلحات مختلفة في المسمى ومتفقة في المضمون .

 دراسة الحالة : مفهوم  -

"اتجاه كلي )شمولي( في فهم الناس وليس أدارة )تفصيلية( لتحليل دراسة الحالة  العسافيعرف 

ه  0341 – العساف)   المتشابهة"السلوك اإلنساني عن طريق إضافة السمات وضروب السلوك 

  (.113ص  –

براهيم دراسة الحالة"هي نوع من الدراسات الوصفية, يزودنا ببيانات ويعرف أبو زيد ومحمد إ 

كمية وكيفية عن عوامل عديدة تتعلق بفرد, أو مؤسسة, أو عدد قليل من األفراد وحاالت محددة, 

 ونفسية وغيرها ..."وتتضمن هذه البيانات جوانب شخصية وبيئية 

هام في تاريخ وهنا تتسم طريقة دراسة الحالة بالسمة الشخصية , وتهتم دراسة الحالة بكل ما هو  

 (.111صـ-هـ0340-)محمد إبراهيم وعبد الباقي أبو زيد  الحالة وتطورها.

                                                       

"في البحث التربوي يتسع مفهوم دراسة الحالة ليشمل كل وصف  وكما يعرف مرسي دراسة الحالة

أو مجموعة حد أو مؤسسة واحدة أو مجتمع واحد تحليل تفصيلي لشخص واحد أو حدث واأو 

 (.117_111م_ص1111مرسي_محمد  واحدة".)

وكما يعرف ملحم دراسة الحالة أنها "أداة قيمة تكشف لنا وقائع حياة شخص معين منذ ميالده 

 (.473م _ ص 1111ملحم _ سامي  ى الوقت الحالي".)وحت

 

                                           3 



 

                              

هتمام بالموقف الكلي ومعاملة الجزيئات من حيث عالقاتها البنائية "اال الهدف من دراسة الحالة :

 .(11ص  – ه 0311 –والوظيفية بالكل الذي يتضمنها". ) نوري 

 (.170ص  –م 1111السامري , ) قندلجي و :أهمية دراسة الحالة 

 تمكن الباحث من استيعاب الموضوع بشكل واضح. – 0

تهتم دراسة الحالة في إظهار نشاطات الحالة المبحوثة في زمنها الحالي , فضالً عن التنبؤات  – 1

 المستقبلية لهذه النشاطات.

ري في المؤسسة المعنية بالبحث , وتعمل على معالجة تركز على دراسة السلوك البش – 4       

مشاكله وتقويم انحرافاته , من خالل النتائج التي يتوصل إليها الباحث والتوصيات وتطبيق 

 اإلصالحات التي يراها مطلوبة.

تمكن الجهة المبحوثة , واألشخاص القائمين عليها من تجاوز القلق والمخاوف على مؤسستهم  – 3

 , من خالل تشخيص واستيعاب عناصر الضعف الموجودة , والمؤثرة على مسيرة العمل.

 (.113ص  –ه  0341 – فالعسا) تتسم بالخصائص التالية: مالحظة بالمشاركة:أما ال-

اسطة المالحظة بالمشاركة معلومات كيفية, يحصل عليها الباحث من * المعلومات التي تحصل بو

 مذكراته الحقلية, وليست معلومات كمية كما هي الحال في بقية أدوات البحث.

* المالحظة بالمشاركة تتم بواسطة المعايشة الفعلية من قبل الباحث ألنماط السلوك المختلفة التي 

 تحدث في مجال الحقل.

بالمشاركة إلى صياغة الفروض بعد معايشته الفعلية ألنماط السلوك المختلفة في *يتوصل المالحظ 

 الحقل.

 * المالحظة بالمشاركة تطبق لدراسة الظاهرة كما تحصل في الواقع تماماً ودونما أي ضبط مسبق.

 

 (112ص  –ه  0341 – العساف) أما البحث األثنوجرافي:-

تسجيل كل شيء يالحظه حول مجال الدراسة . وهذه يستخدم المالحظة المستمرة حتى يتمكن من 

 أيضاً تعد من أهم خصائص البحث الحقلي.
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 (.112ص –ه  0341 – العساف)أما البحث الكيفي: -

فهو مصطلح مرادف لمصطلح البحث الحقلي من حيث المفهوم. ويقصد به تمييزه عن البحوث 

 على اإلحصاء بشكل أساسي .التي تعتمد 

                                

 (.111-112صـ-ه 0341- العساف) أمثلة للبحوث الحقلية:

 

كل الدراسات التي تصف أفراداً أو جماعات وكان الواصف ينطلق في وصفه لها من معايشته "

الفعلية, تدخل في مفهوم البحث الحقلي فمثالً الكتاب الذي كتبه ت لورنس بعنوان )أعمدة الحكمة 

 ب .أثناء إقامته مع العرالسبعة( يعد بحثاً حقلياً ألن مؤلفه يصف ما قام به من دور وما ال حظه 

ولكن تطبيق البحث الحقلي بصفته طريقة منظمة للبحث في العلوم االجتماعية والسلوكية, لم يبدأ 

 إال متأخراً .

ومن أمثلة البحث الحقلي بمفهومه العلمي .بحث بعنوان )الرجل في مكتب المدير( ويحكي قصة 

كية التي سلكها الباحث عندما قام برصد شامل نتيجة لمالحظة مستمرة لجميع األنماط السلو

 ."المدير

 

  (.111صـ-ه 0341-العساف) متى يطبق البحث الحلقي؟

 

يطبق عندما يكون الهدف من البحث وصف الواقع كما هو تماماً من خالل مالحظة حقلي فالبحث ال

ائع المختلفة التي تحدث في الحقل, وبهذا الباحث الناتجة عن مشاركته الفعلية لألنشطة والوق

 اً دقيقاً يمكن من خالله الوصول إلى نتائج علمية دقيقة.ث أن يصف الواقع وصفيستطيع الباح
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 (.111-117صـ-هـ 0341- العساف) كيف يطبق البحث الحقلي ؟

يبدأ الباحث بفرض عدد من الفروض, ثم يصمم أو يختار أدارة بحث تتناسب مع موضوع البحث 

 بواسطتها  معلومات تمكنه من اختبار ما إ فترضه من فروض.ليجمع 

ولكن الباحث الذي يطبق البحث الحقلي ال يبدأ بفرض الفروض, بل يجب أن يتخلى تماماً عن كل 

ما يمكن أن يجعل مالحظته في الحقل متحيزة لتبرير أمر دون غيره. وتكون الفروض بعد معايشة 

 ي الحقل.الباحث الفعلية ألنماط السلوكية ف

 ومن هنا تصبح الفروض في البحث الحقلي أكثر علمية من الفروض في أساليب البحث األخرى .

 (.111-111صـ -هـ 0341- العساف) خطوات البحث الحقلي بالخطوات التالية:

 

  تحديد مجال البحث.-0

 تحديد حقل البحث.-1

 الرسمية . الدخول للحقل والمعايشة التامة لجميع أنشطته الرسمية وغير-4

 تسجيل ما يتوصل إليه الباحث من جراء مالحظاته ومعايشته الفعلية لألنماط السلوكية المختلفة.-3

 تحويل ما سجله إلى معلومات بحثية.-2

 جمع المعلومات وذلك بإتباع اآلتي: -

 المالحظة الدقيقة والشاملة لألفراد وأنشطتهم المختلفة. -

  .اإلستمتاع لكل مايفيد -

 من مناقشات  , ومقابلة األفراد.الحوار والدخول فيما يمكن الدخول فيه  -

 الحرص على إقتناء ماله صلة بالحقل من وثائق وسجالت ,أو منشورات وأدلة وصور ....الخ . -

يالحظة أو يسمعه بمذكرات يومية تتزامن مع األيام التى يقيمها في  التسجيل الشامل لجميع ما -

 جرى في الحقل. ى وصف دقيق لكل ماالحقل , وتشتمل عل

 ض ما توصل إليه عرضاً بحثياً.وصف وعر-1
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 (.114-111صـ-هـ 0301-)عبيدات وآخرون :لحالة خطوات دراسة ا

 شكال األسلوب الوصفي في البحث بتحدد بالخطوات التالية:إن أسلوب دراسة الحالة كأحد أ

 تحديد الحالة :وقد تكون الحالة فرد أو جماعة أو مؤسسة . -

جمع المعلومات والبيانات المتصلة بالحالة ليكون الباحث قادرا على فهمها ووضع الفروض  -

 الالزمة.

 اثبات الفروض عن طريق جمع المعلومات والبيات المختلفة. -

 الوصول إلى النتائج. -

 والطرق التالية:ساليب ويتم جمع المعلومات باأل 

ة ( وتحليل هذه االقوال فالمفحوصون قادرون على فحوصين )افراد الحالدراسة أقوال الم -0

 تعرضوا لها واثرت على حياتهم. ت الهامة أو المواقف الهامة التيالكشف عن الخبرا

 تحليل الوثائق المتعلقة بالحالة مثل  السجالت المذكرات الشخصية للرسائل. -1

اعة المرجعية للحالة ,فإذا كانت الحالة فردا البد من دراسة أسرة الفرد , دراسة الجم-4

 وإذا كانت جماعة البد من دراسة المجتمع الذي تعيش فيه هذه الجماعة.

 *مميزات وعيوب منهج الوصفي الحقلي:

اختالف خطوات تطبيق البحث الحقلي عن غيره من البحوث, جعله يتميز بمميزات متعددة منها : 

 (.101- 111صـ-0341- العساف) عند

. وذلك نظراً *البحث الحقلي يعطي صورة كاملة للبيئة المدرسة قلما يعطيها أي أسلوب بحث آخر 

 ومعايشة فعلية لتلك البيئة. إلن إجراؤه يتطلب وقتاً طويالً 

ة *يمكن بواسطة البحث الحقلي التوصل إلى فروض علمية في غاية الدقة, وكذلك إلى نتائج واقعي

قد ال يتم التواصل إلى مثلها عند تطبيق األساليب األخرى وذلك إلنها بنيت على معلومات حقيقية 

 . الل مالحظة الوقائع كما تقع تماماً غير متكلفة ومن خ

ته , *الباحث في البحث الحقلي ال ينظر لجانب دون غيره , أو يتأثر بغرض سابق في مالحظ

 ل جوانب السلوك. وإنما تتميز مالحظته بالشمولية لك
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 (.101ص  –ه 0341 - العساف)  عند بعض العيوب التي تصاحب البحث الحقلي :

 يتطلب نوعاً خاصاً من الباحثين مؤهلين تأهيالً عالياً في تطبيق المالحظة بالمشاركة. – 0

صحيحاً إال بالمعايشة الفعلية لمجريات الوقائع واألحداث  ال يمكن تطبيق البحث الحقلي تطبيقاً  – 1

في الحقل , ولهذا فالوقت الطويل الذي يحتاجه الباحث إلجراء بحث حقلي يعد من أهم عيوب 

 البحث الحقلي.

الطبيعة الكيفية للمعلومات في المذاكرات اليومية الحقلية التي يتم جمعها بواسطة المالحظة  – 4

 إلى معلومات بحثية. م في صعوبة تحليلها وتفسيرها وقبل ذلك تفريغهابالمشاركة تساه

نظراً إلن المالحظة أداة غير موضوعية وكذلك ال يمكن التأكد من صدق مفسرها , تعد  – 3

 إمكانية التحيز في توضيح الحقائق وتفسيرها من أهم عيوب البحث الحقلي.

عتماد الباحث ذو قدرة محدودة فهو ال يستطيع أن يرى كل شي في الحقل مما يضطره لأل – 2

لم يرى , وهذا يساعد على عدم إعطاء صورة صادقة عن  ى وتعميمه , أو تجاهل  ماعلى ما رأ

 الواقع.

عندما ينظم الباحث للحقل قد يصبح عضواً فعاالً فيه . مما يؤدي إلى تعارض دوره , هذا مع  – 1

 دوره بصفته باحثاً.

-113صـ -هـ0340-عند )محمد إبراهيم وعبد الباقي أبو زيد  دراسة الحالة : تزامي*م

112.) 

 *تعطي بيانات ومعلومات ال يمكن الحصول عليها بأي طريقة.

 في دراسة الحاالت النادرة أو غير العادية للسلوك اإلنساني.*أنه طريقة مفيدة جداً 

 في دراسة المعوقين,والذين يعانون من ظروف جثمانية نادرة .*مفيدة على وجه الخصوص 

 *تساعد في النظر إلى اإلنسان كفرد فريد في خصائصه وسلوكه.

 * يعد أرضية خصبة لتطبيق المبادئ والنظريات التي تخص المجال التي تقع فيه .
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 (.112صـ -هـ0340-عند )محمد إبراهيم وعبد الباقي أبو زيد  : ومن عيوب دراسة الحالة

 *ال تكون الحاالت المختارة للدراسة ممثلة للمجتمع األصلي .

 *ال تكون التعميمات التي تصاغ بناًء عليها غير صادقة .

 *تحد اهتمامات الباحث جوانب السلوك التي يقوم بدراستها .

 من حيث الوقت والجهد والتكاليف.ت قليلة وهذا مكلف جداً دة أو حاال*تقوم على دراسة حالة مفر

 

 (.11صـ-هـ 0344-عند )الوليعي ومن مميزات دراسة الحالة:

 تمنحنا فهماً أفضل للمسائل المعقدة. -0

ظروف ومعرفة تؤكد دراسات الحالة على التحليل التفصيلي لعدد مجدد من األحداث وال -1

 ما يربطها من عالقات.

 (.11ص  –ه 0344 – عيالوليعند ) الحالة :وعيوب دراسة 

*أن دراسة عدد قليل من الحاالت ال تقدم أسساً لتحقيق مبدأ الثبات لما يصل إليه الباحث 

من استنتاجات وال إلمكانية تعميمها , وأن العرض المكثف للحالة يجعل من 

 االستنتاجات متحيزة.

 (.013ص  –ه 0344 – داديرعند )   عيوب دراسة الحالة :

 وإنفاق الكثير من الوقت والمال .يتطلب مجهود كبير من الباحث  – 0

 يتطلب كفاءة عالية من جانب الباحث وتأهيالً عالياً دقيقاً. – 1
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 رسالة ماجستير بعنوان 

ضوء تغاير عدد بدائل األستجابة والمرحلة  مدى اختالف الخصائص السيكومترية ألداة  القياس في

 المدرسية .

 مقياس ليكرت  -دراسة حالة                       

 عداد الطالب:إ

 سعيد حسن ال عبد الفتاح الغامدي .

 إشراف :

 الدكتور / علي سعيد مريزن عسيري .

القياس واختالف المرحلة هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تعدد بدائل االستجابة ألدوات 

التعرف على مدى اختالف  الدراسية على معامالت الثبات والصدق, كما هدفت إلى محاولة

 والمرحلة الدراسية . البدائل أنماط استجابة األفراد في ضوء تغاير عدد  أساليب و

 مشكلة الدراسة : 

عديدة ومختلفة حتى تخرج تمر البحوث النفسية والتربوية وغيرها من البحوث العلمية بمراحل 

بنتائجها إلى حيز الوجود , وكلما كان إنجاز الباحث لهذه المراحل متقنا, كلما كانت النتائج 

المترتبة على الدراسة صحيحة , وكان االعتماد عليها اكبر في اتخاذ القرارات وإصدار األحكام 

 الصائبة والمناسبة .

وتعتبر مرحلة جمع البيانات والمعلومات أهم المراحل األساسية إلجراء وكتابة البحوث , وتعتمد 

دقتها في إعطاء المعلومات ومدى والمالحظة هذه المرحلة بدورها على أداة القياس المستخدمة 

جيدة  و استبانة بخصائصأو مالحظة أالمطلوبة, فيقدر ما تتمتع به هذه األداة سواء كانت اختبار 

بقدر ما تكون نتائج الدراسة وتوصياتها ذات قيمة ومصداقية عالية يمكن االعتماد عليها في بناء 

 واتخاذ القرارات واألحكام المختلفة .  
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 الحظ الباحث فروق مابين مراحل التعليم الثالث 

العوامل الشخصية  المرحلة االبتدائية ...تعتبر هذه المرحلة مرحلة ثبات واستقرار انفعالي وتلعب

والبيئية دورا حيويا في كيفية ونوع اإلدراك . وهي تقابل المرحلة الحسية حيث يكون الطفل 

 موضوعيا في تفكيره لكنه محدود فيما هو حسي وملموس.

                                       

 

 

االنفعالي ويسعى المراهق المرحلة المتوسطة ...تعتبر مرحلة انفعاالت عنيفة حيث يظهر التناقض 

 إلى تحقيق االستقالل االنفعالي ويميل كذلك إلى الخجل والشعور بالذنب والتردد.

المرحلة الثانوية....إن هذه المرحلة تتميز بانفعاالت قوية ومشاعر حب وفرح وسرور وحساسية 

غضب وثورة انفعالية وتناقض وجداني وقد يمر المراهق بحاالت اكتئاب أو يأس وكذلك حاالت 

 وتمرد.

 ومن خالل مناقشة نتائج هذه الدراسة الحظ الباحث:

يؤثر تغاير المرحلة الدراسية على معامل الصدق , حيث وجد أن معامل الصدق ألداة القياس  – 0

 يزيد بازدياد النمو العقلي والمعرفي للطالب.

تصبح أكثر انتشاراً وتنوعاً  تختلف أنماط اإلجابة لدى األفراد بتغير المرحلة الدراسية بحيث – 1

 كلما زاد نمو األفراد العقلي والمعرفي.

على الباحثين والدارسين في وبناء على النتائج التي توصلت إليها دراسة الحالة فإن الباحث يقترح 

 مجال التربية وعلم النفس ما يلي :

 قلية والمعرفية.التأكد من مناسبة األداة لطبيعة العينة من حيث متطلبات النمو الع – 0

االهتمام والتأكد من صدق األداة بشكل إجرائي عند الرغبة في تطبيقها على عينات متفاوتة  – 1

 في العمر والنمو المعرفي.
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 المراجع :                                      

 

 

هـ( المدخل  إلى البحث في العلوم السلوكية , الرياض: 0341,صالح محمد ) العساف -

 .1مكتبة الملك فهد , ط

 

 م( البحث التربوي  وكيفية نفهمه,القاهرة :عالم الكتب ,ط.1111, محمد منير ) مورسا -

 

م( المدخل إلى إعداد البحوث والرسائل 1101-هـ 0344, عبدهللا بن ناصر ) عيالولي -

 مكتبة الملك فهد ,ط .:,الرياض العلوم االجتماعيةالعلمية في 

 

م( مناهج البحث في التربية وعلم النفس , 1111-هـ 0314, سامي محمد ) مملح -

 . 1دار المسيرة , ط:عمان

 

هـ( البحث العلمي 0301, كايد ) وعبدا لحقذوقان وعبيدات , عبدا لرحمنعدس ,  -

 .4طدار أسامة للنشر والتوزيع,  :, الرياض  وأساليبهمفهومة وأدواته 

 

 

م( مهارات 1101هـ 0340عبدالمنعم  ) ,,محمد عبدالرازق وأبو زيد , عبدالباقي إبراهيم -

 .1البحث التربوي ,عمان , دار الفكر ناشرون , ط

 

-  
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م( مناهج البحث في 1101-هـ 0344, زين بن حسن ) رداديوعبدهللا سليمان , إبراهيم -

 مكتبة الرشد , ط . :الرياض العلوم اإلنسانية , 

                              

م(منهج البحث في العلوم 1111-هـ0310, سالم بن سعيد , وآخرون ) طانيحالق -

 : المطابع الوطنية الحديثة ,ط.السلوكية ,الرياض 

 

م( البحث العلمي الكمي والنوعي , عمان : 1111, عامر والسامرائي, إيمان) لجيقندي -

 المكتبة الوطنية, ط. 

 

م( تصميم البحوث في العلوم االجتماعية والسلوكية , 1117نوري ,محمد عثمان األمين ) -

 .0جدة: خوارزم العلمية ,ط

 

- هـ0314)مقدمة لقسم علم النفس بكلية التربية رسالة ماجستيرسعيد حسن الغامدي ,-

 .جامعة أم القرى م( 1114
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