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 (Questionnaire)أواًل: االستبيان 

عبارة عن الرسالة التي يرفقها الباحث باستمارة االستبيان، ويعد من  (Covering Letter)الخطاب الغبلفي 
 أهمم موواممات االسممتبيان، ويتعممين عامم   الباحممث االهتمممام بالخطمماب الغبلفممي واعتبممارص م تمماح االسممتبيان يح ممل

ين، اه يعتبر أهم م در معاومات بالاسبة ألفمراد العيامة المسمت وب، بل إالقارئ عا  المعاومات الضرورية ماه
ووي يمة إعمادة ، والوقمت المسمموح بمه، ووي ية اإل ابمة، وطبيعة الدراسة ،يتعرفون من خبلله عا  أهداف البحث

ت يمممد الت مممارب بممم ن األومممخا  يقمممررون ممممن المعاوممممات األساسمممية   وغيمممر  لمممك، االسمممتبيان بعمممد اإل ابمممة عايمممه
الباحمث أن يحمر  عام   فمنن عام ، وممن هاما خبلل اطبلعهمم عام  الخطماب الغبلفمياإل ابة من عدمها من 

 ، والعاا ر التالية تمثل أبرز وروط الخطاب الغبلفي:إعدادص بدقة

     A4)مقاسواحدة زيد عن   حة يال أن يوون ق يرا) -1

، ابم ة عمن الباحمث والمؤسسمة التمي بحمثة ) تماري  الرسمالة، أهمداف الأن يحتوي المعاومات الضمروري -2
 ، والمدة الزماية، والوسياة التي يمون لاوخ  أن يعيد من خبللها االستبيان( ياتمي إليها، وطريقة اإل ابة

 أن يعط المست يب سبًبا  يًدا لئل ابة   -3

  بحثإرسال اسخة من اتائج اليمون أن يقترح الباحث  -4

أن يعممط ضمممااات بالح مماس عامم  سممرية المعاومممات واسممتخدامها ألغممراع البحممث فقممط والتعهممد بعممدم  -5
فيهما ت التمي ي ضمل حماال، و لمك بالاسمبة لاأي سمرفح عن وخ ية المست يب لوائن من ومان وتحمت اإلف ا

 األوخا  بقاء هوياتهم غير معروفة 

 هديه رمزية  يمون أن ترفق به -6



ا فمي قمرارة الباحمث أن الهديمة تمثمل ا تماًمميابغي التعامل مع ال قرة األخيرة بح ر إ  ي ب أن يومون واضمحً 
وال تمثل ب ي حال من األحوال ثممن  ،الباحث لامست يب عا  موافقته عا  االوتراك في الدراسةوور وامتاان 

 يمواهم االحت اس بالهدية وعدم اإل ابة عا  االستبيان   اوي ب أن يتوقع الباحث أن هااك أوخا  ،اإل ابات
 استمارة االستبيان 

 وتختاممف االسممتبيااات مممن حيممث الح ممم ، ،سممئاة ي مميغها الباحممث بعاايممة فائقممةعبممارة عممن ساسمماة مممن األ
اسممتبيااات مممن عممدة  مم حات ي مممم بعممع البمماحثين  تو ممدفبياممما ، التاسمميم و الهممدف، و  المضمممون،و الوممول، 

، بميع أو مامونأخمر موتموب باليمد عام  ورق المبعع اآ، بعضها مطبمو  و عور   حات استبيااات تزيد عن
فمي اإل اعمة أو ا أو تم ا  أو تاور في ال حف أو تما  هات يً  الوترواي أو وخ يً وتوز  بالبريد العادي أو اإل

، وتسمممتخدم ألغمممراع تحديمممد رغبمممات المسمممتهاوين أو قيممماس ااطباعمممات الطمممبلب وأوليممماء تعمممرع فمممي التا زيمممون
 األمور ومختاف فئات الم تمع 

 القاعدة األساسية في استخدام االستبيان تعتمد عا  فرضية تقول:

ويعاممي  لممك تمموفر وممرطين ، اسممت وابهم سمميزودون الباحممث باإل ابممات ال ممحيحةن األوممخا  المم ين يممتم إ
 هما:

  أن األوخا  مستعدون لئل ابة ال حيحة   - أ
  أن األوخا  قادرون عا  اإل ابة ال حيحة  - ب

 ويابغي تحقق الورطين مًعا في آن واحد، حيث ال يو ي تحقق ورط واحد دون اآخر 

 :ياقسم االستبيان إل  عدة أووال ماها
 (closed)المغمق أو المقيد  - أ

 وهو ال ي يتضمن م موعة من الخيارات يطاب من المسمت يب اختيمار أحمدها بوضمع عبلممة معيامة مثمل
(x)  وال عاليمة  فمي تحايمل  ومن مزايا ه ا الوول أاه يتيح الح ول عام  معاوممات وميمة وأامه يتميمز بالسمهولة

   الاتائج

 مثال: فضاًل .. حدد مؤهمك الدراسي:

o ثااوية عامة 

o بوالوريوس 



o  ما ستير 

o دوتوراص 

،  تاطبممق عايممه أو ال تعبممر عممن رأيممهاممه قممد ي بممر المسممت يب عامم  اختيممار إ ابممة قممد الأممما أبممرز عيوبممه فن
 التي تضماها السؤال اإل ابات  أخرى غيرلو ترك له الم ال الختار إ ابة  هبمعا  أا

ح موله عام  الثااويمة العاممة، ويحممل مؤهمل  مبلحسة أن الوخ  ال ي درس لمدة ساتين بعمد هاا يمون
خيارات السابقة، فاو اختار الثااوية العامة توون إ ابة خاطئة، وما يتع ر عايه اختيار أي من ال ،)دباوم فاي(

 لو اختار البوالوريوس يوون  ك االختيار غير  حيح 

 (open)المفتوح أو الحر   - ب

بواماتمممه فمممي مسممماحة محمممددة بعمممد ومممل فقمممرة ممممن فقمممرات وهمممو الممم ي يتمممرك فيمممه لامسمممت يب حريمممة اإل ابمممة 
يتيح حرية أوبر لامست يب دون ح ر إ ابته في خيارات محمددة أو  هومن أبرز مزايا ه ا الاو  أا ستبيان اال

استووماف  واامب إضمافية ممن خمبلل إ ابمات المسمت يبين لمم تومن تخطمر عام  بمال ، وأاه يتميز وم لك بضيقة
ن عماية ترميمز وت ميمع اإل ابمات أما أبرز عيوبه فن خيرة في البحوث االستووافية وتتضح الميزة األ، الباحث

   في م موعات ومن ثم تحاياها ت بح أوثر  عوبة من الوول المغاق

 مثال: في رأيك .. ما األسباب التي تشجع المواطنين عمى المشاركة في االنتخابات البمدية؟

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 (Open – Closed)المفتوح  -المغمق -ج

وهو االستبيان ال ي ي مع بين وبل الوواين السابقين فيتضمن فقرات تتطاب إ ابمة محمددة وأخمرى يطامب 
المسممت يب اإل ابممة عايهمما وتابممة، وبهمم ص الطريقممة فممنن الباحممث يح ممل عامم  مزايمما الوممواين السممابقين وممما مممن 

  يت اب عيوبهما 
 فضال حدد مؤهمك الدراسي مثال:

o ثااوية عامة 

o بوالوريوس 

o  ما ستير 

o دوتوراص 



o  :آخر، ر اء  ورص 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   (Importance questions) ذات أوزان محددة: -د

 وهو االستبيان ال ي يضع فيه الباحث وزاا إل ابات المست يبين يوضح أهمية ال قرات بوول متدرج  
 مثال: فضاًل حدد مدى رضاك عن الخدمة التي حصمت عميها:

 اا       راع     ال رأي لي      غير راع     غير راع إطبلقً راع  دً 

    5              4            3             2                1 

  (Multiple choice Questions)أسئمة ذات خيارات متعددة:  -هم

 وهو االستبيان ال ي يوفر عددا من الخيارات التي يمون لامست يب أن يختار واحدة أو أوثر من بياها 
 ؟ما المشكالت التي يعاني منها طالب التعميم عن بعد مثال:

o بطء االت ال  

o عوبة الدخول إل  اسام ساترا   

o عدم وضوح ال وت  

o وقت المحاضرة عدم وضوح ال ورة  

 شروط االستبيان

يابغي عا  الباحث أن يحدد بدقة الهدف من الا وء إل  االستبيان من خبلل اإل ابة عا  األسئاة 
 التالية:

 ما هي المعاومات التي يحتا ها؟ ولما ا؟ -1

 ويف سيتم توسيف تاك المعاومات في الدراسة؟  -2

 ما الوسائل اإلح ائية التي سيتم توسي ها في عرع وتحايل البيااات؟  -3

 الوروط التي يابغي توافرها في االستبيان:



 أن توون األسئاة واضحة  -1

 أن توون األسئاة في مستوى األوخا  ال ين سي يبون عايها  -2

 أن يقيس ول سؤال فورة واحدة  -3

 أن يبدأ االستبيان باألسئاة السهاة الويقة   -4

يسن المست يب أاها تعاي قد طاب معاومات الباحث وضع األسئاة الوخ ية أو  أن يت اب -5
 اإلف اح عاه  في االطبل  عا  ما ال يرغب إل  التدخل في خ و ياته، وتهدف 

 المال أن يوون االستبيان مخت را قدر اإلموان ألن االستبيان الطويل قد ي اب  -6

أن يتم توزيعه في األوقات المبلئممة، فممثبلق قمد ال يومون مبلئممًا توزيعمه خمبلل أسمبو  االختبمارات، مما  -7
 لم يون هدف الدراسة قياس أداء الطبلب أثااء فترة االختبارات 

 أن يتم ترقيم أسئاة االستبيان، وو لك   حات االستبيان  -8

 أن يتضمن إروادات واضحة لوي ية اإل ابة  -9

  توتمل األسئاة عبارات تقود الوخ  لئل ابة بطريقة معياة أن ال -11

 مزايا وعيوب االستبيان

فيما ياي مزايا وعيوب االستبيان، وعا  الباحث أن ياسر إل  ه ص المزايا والعيوب وفق البحث ال ي يقوم 
 به، فما يمثل عيبا لبحث معين، قد ال يوون و لك بالاسبة لبحث آخر، وهو ا    

 االستبيانمزايا 

 ، وتوا ة مبلئمة ا   مع معاومات وثيرة ب هد محدوديساعد ع -1
اإلبقممماء عاممم  وخ مممياتهم غيمممر عاممم  يااسمممب البحممموث التمممي يحمممر  األومممخا  المسمممت يبين فيهممما  -2

 معروفة لآلخرين 

 يساعد عا  ت اب تحيز الباحث، أو ت ثيرص عا  المست يب  -3
 زمان المبلئمين لئل ابة موان والالحرية الواماة لامست يب الختيار ال ييعط -4

 عيوب االستبيان

 تطاب  هدا وبيرا في اإلعداد والمرا عة والتاسيق ي -1
 ل مع المعاومات من قبل أوخا  أميين  يتع ر استخدامه -2



 يخو  من ت سير األوخا  لؤلسئاة بطريقة مختا ة عن المعا  ال ي ق دص الباحث  -3
، أي عامد قيمام الباحمث فمي مرحامة متم خرة ممر ال يتضمح إال، وهمو أيخو  من عمدم  ديمة المسمت يب -4

 بعرع البيااات 
ا إ ا مما طاممب مماهم عممدم وتابمة أسمممائهم أو أي يتعم ر معرفممة هويمة األوممخا  المسمت يبين خ وً مم -5

 بيااات تدل عا  وخ ياتهم 
 اإل ابة ايابة عن األوخا  ال ين تم تو يه االستبيان إليهم  قد يتول  آخرون -6

 خطوات تصميم االستبيان

 عا  الباحث القيام بم موعة من الخطوات لت ميم االستبيان وما ياي:

  دراسةوعياة ال د م تمع البحثتحدي -1
  تحديد   ات الم تمع -2
، أو تممموفر وفير اإل ابمممات عاممم  تسممماؤالت البحمممث مممياغة م موعمممة ممممن األسمممئاة التمممي تهمممدف إلممم  تممم -3

 معاومات يمون من خبللها إثبات أو ا ي فروع البحث  

لمعرفممة مممدى   (pre- test)رب األوليممة عام  االسممتبيان أو ممما يسمم  االختبممار الت ريبممي إ مراء الت مما -4
 وضوح األسئاة والزمن البلزم لئل ابة 

  (Panel of Experts)تحويم االستبيان من خبلل ل اة محومين  -5

 االستبيان (Reliability) وثبات  (Validity)تحديد مدى م داقية  -6

 (Pre-testing)االختبار التجريبي لالستبيان 

يقموم الباحممث بعممد االاتهماء مممن مرا عممة فقممرات االسمتبيان، وتحويمممه بت ريممب االسمتبيان عامم  عياممة مماثاممة 
لعياة الدراسة، و لك بهدف التعمرف عام  ال قمرات، أو الم مطاحات المبهممة، أو غيمر الواضمحة، حيمث يطامب 

 ابمة عام  األسمئاة ومما لمو واامت مو همة إلميهم، ويتميح لمه  لمك معرفمة متوسممط الباحمث ممن العيامة الت ريبيمة اإل
المدة البلزمة لئل ابة، واألهم من  لك يتعرف من خبلل فح  اإل ابات ما إ ا فهم األوخا  األسئاة با س 
ا المعا  ال ي ق دص الباحث، وما إ ا وان من الضروري إعادة ترتيب، أو  مياغة بعمع األسمئاة قبمل توزيعهم

 عا  العياة ال عاية لادراسة 
 (Follow-up)المتابعة 



تممتم متابعممة المسممت يبين بعممد مممرور أسممبو   أو أوثممر عامم  إرسممال االسممتبيان خ و مما فممي حالممة ضممعف 
االسممت ابة ويقممرر الباحممث مممدى الحا ممة إلمم  عممدد مممرات المتابعممة وفممي وممل مممرة يقمموم ب ممياغة خطمماب غبلفممي 

   رات التي تهدف إل  حث المست يبين عا  اإل ابةيختاف عن سابقه مع استخدام العبا
، أو يقتبسمممها ممممن م مممادر ات، يعممممل عاممم  ت مممميم بعضمممها با سمممهيسمممتعين الباحمممث بم موعمممة ممممن األدو 

 ، المبلحسة   اة البحث، االستبيان، المقاباةعي :رى  من أمثاة األدواتأخ
 (Accuracy and Reliability) الثبات والدقة 

من الثبات والدقة هو الت ود من أن األداة التي يزمع الباحث استخدامها في بحثه تعد الهدف من التحقق 
مبلئمة ألغراع الدراسة، وأن الم طاحات المستخدمة تؤدي إل  ا س المعا  في ول مرة ترد في ثاايا 

حث، وطاب األداة  يمون لاباحث أن يستعين بم موعة من الخبراء أو األسات ة من  وي االهتمام بموضو  الب
تقييم األداة، والحوم عا  مدى مبلئمتها، الطريقة األخرى لاتحقق من الثبات هي أن يتم تورار بعع األسئاة 
 ب ياغة مختا ة لات ود من أاها تؤدي إل  ا س المعا  ال ي يهدف إليه الباحث 



 المادة / مناهج البحث التربوي
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 المحاضرة الثانية / ادوات البحث العلمي 

 (Interview): المقابلة الشخصية ثانيا  

ىي محادثة بين الباحث أو من ينيبو واألشخاا  المتخيبيبين الخ ين ي فخب لخي الحلخول لوخا م وومخات 
 منيم وينقتم إلا:

 (Structured Interview)مقابلة منظمة 

ىخخي اليخخي يفخخ ح لييخخا أتخخغوة محخخددة فالبخخا مخخا ياخخون مايوبخخة يوقييخخا الباحخخث أو مخخن ينيبخخو و خخد يشخخمل أتخخغوة 
 مقفوة أو مفيوحة أو اوييما.. ويمياز بأنيا يتيل لوا الباحث ل ض البيانات ويحويويا إحلاغيا.

 أمثلة:

 ال □نعم   □  ؟ هل توافق على عمل المرأة كمضيفة طيران -  

 لمرأة ما أنسب األعمال لفي رأيك  -  

 ؟

 االجتماعية -ج □الصحية         -ب □التعليمية     -أ □

 -----------أخرى رجاء ذكرها  -هـ □  اإلدارية   -د □

  :(Unstructured Interview)مقابلة غير منظمة 

ىي اليي يف ح لييا أتغوة في  محددة أو مايوبة ولييا يتي ين الباحث أو من ينيبو بمبمولة من النقاف 
، وييتع المبال لي ى ا النوع إلخا يخوا د اليي ي فب لي بمع الم وومات لنيايمثل  ؤوس أ الم الموضولات 

النخوع مقا نخة بالمقابوخة  لخن ىخ ا الاواف  واليوتع لخي اجبابخة إأ أنخو يلخ ب لخ ض ويحويخل البيانخات النايبخة
 .المنظمة

 أمثلة:
 ما  أيك لي ادمات الم ابع لي المايبة ال امة؟  -



 ايف يمان الحد من ظاى ة يمزيق الايب لي المايبة؟ -

 ما آثا  دوام المايبة الحالي لوا يشبيع ال واد لوا ا يياد المايبة؟   -

 شروط المقابلة

 الش وف الالزمة لنباح المقابوة اما يوي:ينبغي لوا الباحث أن ييحقق من يوال  

 .يحديد األشاا  الم اد مقابوييم ويحديد ال دد الالزم جب اء المقابوة -1

ويفضخل أن  وزمان مالغمين لومقابوة،بما لي  لك يحديد ماان لمل الي ييبات الالزمة جيمام المقابوة  -2
ب يخخخخدا لخخخخن  المقابوخخخخة لخخخخي ماخخخخان ىخخخخادئ والزمخخخخان ولقخخخخا لظ ولخخخخو امخخخخا يفضخخخخل أن يخخخخيم يايخخخخا  المتخخخخيبيب الماخخخخان

   .الضوضاء ولي في  أو ات ضغف ال مل

وضخخع افخخخة المقابوخخخة أي لخخخيافة األتخخغوة وي ييبيخخخا ويحديخخخد نخخخوع المقابوخخة  منظمخخخة أو فيخخخ  منظمخخخة   -3
لخي حالخة ااييخا  و أشخاا  آاخ ين يمثوونخو. ويحديد ما إ ا اان من يب ي المقابوة الباحخث نفتخو أو شخا  أ

جبخخخ اء المقابوخخخة نيابخخخة لخخخن الباحخخخث ينبغخخخي لوخخخا الباحخخخث أن يقخخخوم بيخخخد يبيم وشخخخ ح الميمخخخة أشخخخاا  آاخخخ ين 
  .المفووب منيم أداؤىا

إب اء اأايبا ات الالزمة لوا المقابوة لويأاد من تالمة األتغوة ومن يحقيقيا لألىداف الميوااة من  -4
 .المقابوة

لخخدا ة وم الخخاة لخخن إلقخخاء األتخخغوة و الينبغخخي أن يضخخفي الباحخخث أبخخواء مناتخخبة لومقابوخخة مثخخل اوخخق بخخ -5
أن ييبنب ف ح األتغوة اليي يمان أن يثي  حتاتية لدى المتيبيب لي بداية المقابوة، وا لك بدء ال تؤال و 

بيقخخديم مناتخخب يتخخالد المتخخيبيب لوخخا ليخخم التخخؤال و يشخخب و لوخخا اجبابخخة بح يخخة االيخخة. امخخا ينبغخخي لوخخا 
إلخخا المتخخيبيب ويبنخخب مقاف يخخو وال مخخل لوخخا حثخخو لوخخا إلفخخاء  الباحخخث أو مخخن يمثوخخو أن يحتخخن اجنلخخات

المزيد من الم وومات لند الضخ و ة و لخك باتخيادام أتخووب ىخز الخ أس ا المخة لوخا المياب خة والفيخم واليحفيخز 
 لوا اأتيف اد.

إلفخخاء المتخخيبيب ل لخخة لويوتخخع لخخي اجبابخخة ميخخا اخخان  لخخك مفووبخخا مثخخال: لقخخد  اخخ ت لخخي م خخ ض  -6
 بقة أن توم ال وايب البديد ىو ألضل يفو  يشيده المؤتتة .. ما ا يقلد بألضل يفو ؟   إبابيك التا

 ينبغي ف ح تؤال واحد لي الم ة الواحدة. -7

  .إلفاء المتيبيب ل لة ليفتي  إبابايو والي ويق لوييا -8



. إلادة لخيافة إبابخات المتخيبيب لنخد الضخ و ة لويأاخد مخن أنخو ي نخي ل خال مخا  اخ ه مخن م وومخات  -9
 نزع أو اق منمااينة يلوي  توف يحد من لموية  55مثال: لقد  ا ت لي م  ض إبابيك التابقة أن يولي  

 ؟الايب نزليا منالمبالت ييم لنفس أتباب  نزع أو اق من.. ىل ي ى أن  الايب

ب خخد اأنييخخاء لخخة يتخخبيل و لخخك أثنخخاء المقابوخخة أو يتخخبيل و خخاغع المقابوخخة تخخواء ايابخخة أو لخخن ف يخخق آ -15
 مباش ة. منيا

الح   لوا الحياد ولدم إظيا  الم ا ضة أو الدىشة أو الي بب لما يقولو المتيبيب مما يمان  -11
 .أن يؤث  لوا إبابايو المقبوة

د ااخا  -12 إظيا  األناة واللب  مع المتيبيب ال ي يظي  الي الي لوا الباحث بدالع أنخو أاثخ  ليمخا واا
  .لوموضوع من الباحث

الي بي يخخة والح ايخخة اليخخي يبخخدييا المتخخيبيب ويوظيفيخخا لخخي دلخخم اجبابخخات لنخخخد مالحظخخة المظخخاى   -13
 .الض و ة

  .الم وومات اليي يدلي  بيا ةمحاولة اتب ثقة المتيبيب وفمأنيو واليأايد لوا ضمان ت ي -14

التييضخخاح أو اأتخخيزادة حخخول نقفخخة أو ا المتخخيبيب ميخخا لخخزم األمخخ  لاجيحخخاء بكماانيخخة ال بخخوع إلخخ -15
 .لا ة م ينة

 مزايا وعيوب المقابلة

 المزايا

ييفوخخب الحلخخول لوخخا م وومخخات  يتخخالد لوخخا بمخخع م وومخخات شخخاموة الولخخا لخخي الحخخاأت اليخخي -1
 .مفلوة
، ويزويخخد الباحخث بيفالخخيل  خد يي خخ   يولي ىخخا يتخالد لوخخا اتخيف اد المتخخيبيب، واليوتخع لخخي اجبابخة -2

 لي اأتيبيان.
 األمية.يتالد لوا بمع الم وومات لي المبيم ات  -3
 ، أو يفتي  ب ض الم اني.بيب اأتيفتا  لن نقاف في  واضحةيييح لال من الباحث والمتي -4
 المتيبيب اليقدي  الم نوي مما يحفزه لوا اأتيبابة. يي ف -5

 العيوب

  د ييح ج المتيبيب من اجدأء بب ض الم وومات اولا من الاشف لن شالييو. -1



أث ه بكبابخخات المتخخيبيب ممخخا  خخد يخخؤث  لوخخا اجبابخخات يلخخ ب الخخيحام لخخي ي بيخخ ات الباحخخث نييبخخة يخخ -2
 وة.باليالية، و بما لوا تي  المقا

 ييفوب اجلداد ليا و يا فويال. -3
  د ييفوب يوال  يبييزات م ينة -4
 يااليف الينقل واج امة.من مدينة إلا أا ى، وييحمل ، حيث يتال  الباحث  د ياون ياوفييا لالية -5
 االة أل اد ال ينة.ل وبة ي ييب المواليد مع  -6

 



 المادة / مناهج البحث التربوي

 المرحمة / الثالثة

 القسم/ الجغرافيا

 التدريسي: أ.د فاضل حسن جاسم

 / ادوات البحث العممي  الثةالمحاضرة الث

 

 (Observation)ثالثا: المالحظة 

حتةففة ا للنوففة  تت فف   سسففل للحنففعة ففع مالةة نففع هففت م وففة تففت   ه ففة  تختلففا مالحظة ففع مالةلحنففع لفف  مالحظ
 تةلنففغ  ،  تة ففت حتة ةففع سسففل   حةففن   وفف ا تسسفف نغ مال نة ففةم  ففف ف مسسففتخ محوة هففت ت سسففن خطفف مم حةفف   

 .حسس  ةم  آثة  ذال  مالسسل  
حف  محثلفع مالةفةام مالتفت صا م  مالح ة  فع م  ج ف ما مالت فة  . تسستخ   مال نة ةم مال ةت ع ل  مالحظة ع الل  

كحففة تسسففتخ   اللتةفف ا ،  ففةم ل وففة حظة ففع سسففل     م  مالحكت ففع م  مالسسفف منحكفف  تط نففم مالحظة ففع ال حفف  مال نة
م  ، للففا م ط ةلففةم مالحسسففةه ن  م  مالحفف م ةن  م  مالففص م   ةفف  ةصفف الو  للففا خ حففع حةن ففع م  مسسففتحةلو  ال فف  

ح ةه تو  الة ف حةن   ةنث نحك  مالتة ا للا حف    افةمو  م  لف    افةمو  لف  مالخ حفع م  مالحةل حفةم 
نف  حة نحك  حةه مالةص غ للا  نة ةم هت غةنع م هحنع نسسفت ة  ح وفة هفت تطف ن  مالخ حفع م  تة مالح  حع الو  ح

 .مالخح قةوة م  تة نغ مسسل   ت  نحوة ... 

  مالحظة ع   لة   ح ة كع،  غن  ح ة كع.

 (Participative Observation)المالحظة المشاركة  - م

    مةفف  م  فخة  مالفذن  تفت  حظة ففتو   هفت تلف  مالحظة فع مالتفت نففت ح  هنوفة مال ةةفث م  حف  نحثلفه
هوفف  هففت هففذل مالةةالففع ن فف    فف   ن ،     مال ةةففث      مال ففخ  مالففذك تففت  حظة تففه،   ففذال  ه  ففه ن فف    كةهففع 

 مال  ةطةم مالتت ن     وة مالحظَة  .
ه  فه نتةفن  للنففه  ،الف  م م  مال ةةفث م  نسسفتخ   مالحظة فع مالح فة كع اللتةف ا للفا سسفل   مالسسف  ةا مثاال:

ال  فةطةم مالتفت ملتفة  م  نفد ك م ، نفتتت   حنف  تصف هةتو  ، م  ن فن  هفت ل  ف  مالسسف  ةا ،ن تف ك صك سسف ن م  
،  حففف  خفففظغ ححة سسفففع ذالففف  مال  فففةط ن ففف    تسسففف نغ مال نة فففةم مالحطل  فففع. ه فففة  ح خفففذ ل نففف   للفففا للفففا م مموفففة

مالحظة ع مالح ة كع ح وة حة نتةلم  ةقتةة   خصنع مآلخ ن   مال خ غ هت خص صنةتو ،  ح وفة حفة نتةلفم  حفة 



النفتت    وفة الف  ن ة   ه مالحظَة    ح  تة او  اللخ مع حف  ق فغ مال ةةفث ةنفث ج وف  متف م  تصف هةم حفة كفة  م 
ل هفف م    فف    ففخ  غ نفف   نفف و ،  ه ففة  ح ففكظم ل نفف    قةففم هففت مالففف    هفف  حفف  م لوففة مال ففةةث   ثح ففة 

هت  ةف مالةةام كل و  مال ةث   ةم و   ةإلاةهع جالا مالحظة ع مال ة   نع ح  ق فغ م  فخة  مالفذن     ،ة ةه   
 تحم حظة تو   وذم م سسل  . 

 (Non-participative Observation)المالحظة غير المشاركة  -ب

هففت مالحظة ففع مالتففت ا ن فف   هنوففة مال ةةففث  ةال  ففةطةم مالتففت ن فف    وففة م  ففخة  مالخةاففة   اللحظة ففع، 
ةنث نكت ت مال ةةفث ه فة  تسسف نغ مال نة فةم لف  سسفل   م  فخة ،  تصف هةتو  ةسسف  حفة ت تافنه مال  مسسفع 

 هة سسل ة.  مه مهوة مالتت ت  تة ن

  ق نفف  حفف  مإل ففة   مالافف منع النسسفف غ حظة ففةم لفف  حفف   مالتففصم  مالسسففةم ن  ن ففا مال ةةففث هففت حكففة مثااال:
  ةالتةلنحةم مالح  نع،  هم قةمحع حة   سسل ة ن     كتة ع حظة ةته للنوة حثغ:

 نوع المركبات. -

 مدى التزام السائقين بالوقوف قبل الخط البيض. -

 عدد السيارات التي تقطع اإلشارة. -

 ا المنبه عند فتح اإلشارة.عدد السيارات التي يستخدم أصحابه -

ه فة  ح ح لفع حف  مال ف  ط مالتفت ن  ففت ح ملةتوفة ةتفا تة فم مالحظة فع مهف مهوة كحفة  شروط المالحظاة:
 نلت:

 م  نة   مالسسل   مالح م  حظة ته. -1
  . م  نت  ت ونص م   مم مالخةصع  ةالحظة ع، حثغ كةحن م هن ن ، م  قةمحع ل ةص  -2
م  ن ملففففا م  ا تففففد ك مالحظة ففففع جالففففا تففففذح  م  ففففخة  م  مسسففففتنةمو  هنحففففة الفففف  ل هفففف م م ففففه ت فففف ك  -3

 ح مق تو . 
 م  ن ملا ل   مخت مم خص صنةم م  خة      للحو .  -4
 م  نت  تسس نغ مالحظة ةم ح ة    ل   ة  ث مالسسل  . -5

 الشروط التي ينبغي توافرها في أداة جمع البيانات

 مالتت ن  فت ت مه هة هت م م   ح  مال نة ةم: هنحة نلت مال   ط مالةةحع



 . مف مالتت نت  مسستخ محوة ح  م لوةتة ت حظمحع م  م  الألغ المصداقية: -1

  ه ما مال خصنع.ةك  حةةن م  ةن م ل  مال صلةم م  متة ت م  نك   مال :الموضوعية -2

 تة ت ل   مختظا مال تن ع هنحة ال  ملن  تط نم   ل م  م  للا   ل مالةن ع هت   ل مال   ا. :الثبات


