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 امحاة امثامر

 مهنج امححر

 امفطل الأول: هوع امححر

ًًذج تَاانث وضفِة يف شلك  اذلي ًؼىن مهنج حبيث كِفِةامححر ُو امححر ام هوع 

ة من الأشخاص واملمثوني اذلٍن  (. 3: 0991)مَكيس موموهؽ،  ٍراكدونتَاانث مكذوتة بأو شفًو

 غراض بأوبأ  فلط طفثلطد مٌَ اخذحار امفرضَاث ومكن ث  جس خخدم امحاحثة مهنًجا وضفًِا لأهَ ال 

ة ودكِل ةمهنجَ عًرلةاحللائق والأحداج ت ؼرضمرشد حكٌل يه و  امحاحثة دحرد  س حاةل اميت 

 (.3: 0991)سوحارس ميي بأٍركوهعو، 

حمتكن امحاحثة كادرت ػىل وضف غوامل ضؼوتة املراءت يف ثؼومي  كِفِةامححر ام  اذهب

ةانوـة امؼرتَة  يف   امثاهَة موىن. احلكومِة املدرسة امثاهًو

 امفطل امثاين: بأوكاث امححر وماكهَ

ة امححر يف معوت امحاحثةكد   يف املًرة وكؼت امثاهَة موىن احلكومِة املدرسة امثاهًو

يف امفطل الأول من امؼام ادلرايس  موىن ، امليعلة امفرغَة ظوىكوهو، امليعلةيحُوهعوال

 .حىت الاىهتاء خعة امححر ملدولمن  توكيف ام 0100/0101

 امفطل امثامر: حتدًد مطادر امحَاانث 

الأومَة ومطدر امحَاانث مطدري امحَاانث ٌُل مطادر امحَاانث  ةس خخدم امححثج 

ة ةابة -كون مطادر امحَاانث الأومَة يه ثالمِذ امطف امخاسع. س خامثاهًو  ملدرسة امثاهًو
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ةمطادر  كونخس  و  امثاهَة موىن احلكومِة مدّرسة انوـة امؼرتَة يف امطف  يه امحَاانث امثاهًو

ةاب ة-امخاسع من  0ًؼين بأشخاص  01اذلي ًطل اىل  .امثاهَة موىن احلكومِة ملدرسة امثاهًو

 .ثلٌَاث مجع امحَاانثيف  واس خخدمت املالحظة وامللاتةل وامخوزَق من امخالمِذ. 9املدّرسة و 

  .non probability samplingبأو  الاحامتمَةؿري  امؼَياث ثلٍرر ةامحاحثاس خخدمت 

ة ملك غيرص  خلٍررُو ثلٌَة م  ؿري الاحامتمَة امؼَياث ثلٍرر امؼَياث ًوفر احامتل/فرضة مدساًو

. يف ُذا امححر، اس خخدمت (046: 0103 ،)زومـاهفبأو غضو من اجملمتع مَمت اخذَاٍر كؼَية 

   .purposive samplingامحاحثة ثلٌَة الاسرتخاع املامئ ػىل امـرض بأو 

من امحَاانث الأومَة اميت ثخكون من  purposive sampling اسدٌاًدا ا ىل ُذٍ ثلٌَة  

ة احلكومِة امثاهَة موىن مع -يف امطف امخاسعامخالمِذ  س خبأخذ ،  ثومًَذا 03ة ابملدرسة امثاهًو

املراءت دلهيم، من ُؤالء اميالمِذ تياًء ػىل مس خوى همارت بأشخاص فلط  9امحاحثة غَية من 

امسخة اميت دفؼت  .ثالمِذ دلهيم كدرت حِدت ومؼخدةل ومٌخفضة يف كراءت انوـة امؼرتَة 3بأي 

بأشخاص فلط لأن حسخت امحاحثة  اكن امؼدد اكفًِا مخلدمي مؼووماث بأو  9امحاحثة ا ىل بأخذث 

ة شخاص ابال ضافبأ  01وضف غن احلاخة ا ىل امححر، ذلزل اكن ػدد امؼَياث يف ُذٍ امححر 

ا ىل مدّرسة انوـة غرتُهنم. يف ُذٍ احلاةل بأوحض انسوظََون بأن حتدًد وحدت امؼَية )املدغى 

ذا وضوت ا ىل مس خوى "امخكرار" بأي بأن امحَاانث اكهت مش حؼة ابمفؼل،  ػوََ( اغخرب اكفًِا ا 

ضافة املس خجَة  ابال ضافة ا ىل بأن امؼَية مل ثلدم مؼووماث خدًدت مرت بأخرى، مما ًؼين بأهَ اب 

ت ػىل ذزل ميكن املول بأهَ مل ًمت احلطول ػىل مًزد من املؼووماث اجلدًدت مما ًؼين ػالو 
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ال  حىتكوروان  فريوس ابال ضافة ا ىل ذزل، فا ن وحود ثفيش .(041: 0101)سوحِوهو، 

 .مِذالخنوخفاػل مع ام  درسةا ىل مدٍر املا ثريً اجساػًا ك  ةامحاحث بأخذث

 امفطل امراتع: ثلٌَاث مجع امحَاانث

 :يف ُذا امححر يه ثلٌَاث مجع امحَاانث

 امللاتةل .0

ميكن  ميك بأنلأس لةل والأحوتة اباملؼووماث والأفاكر  نيخشطني مخحادم ملاءامللاتةل يه 

 امللاتةل فؼلثبأن كن ميف  بأو ال تياء املؼىن يف موضوع مؼني مع اس خخدام املحادئ امخوحهيَة نوملاتةل

ان تيجنيمِداهَة ظروف و  حاةل ت حسخيف امؼمق وامخعور    .(005: 0119 ،)جُر

خاابث ملأس لةل اميت م  مطادر امحَاانث امحاحثة عوةثيف ُذٍ املرحةل،   سبأمتخلدمي ا 

الأس لةل  ثسخة منابلأش َاء املعووتة يف امححر. امحَاانث من امللاتةل هممة نوـاًة،  ونفامي ًخؼول

ححر غن ث مث  مِذالخام  ىدل امؼرتَةنوـة اكراءت  ةغوامل ضؼوت غنوحتوَوِا حفرث املؼووماث 

 .حل

 امخالمِذمع  بأماؼرتَة يف ؾرفة مكذة اموـة ان ةسمع مدرّ  لاتةلامل ثفؼل، ُذٍ املرحةليف و

هرتهتتاحلكومة انوواحئ ندلراسة  خرحت حىتيف مٌازهلم ثسخة ثفيش فريوس كوروان   مه ؼرب اال 

 وب ةلابس خخدام حصائف ا رشاداث امللاتالث  امللاتةل ثفؼلُاة ا ىل املدرسة. نرل ًبأذهونال 

 .جسجَل
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 الحظةامل .0

ملراكدة ابحر اس خخدم دلع تَاانث امح ياذلاملالحظة يه ظًرلة مجع امحَاانث 

ان تيجنيوالاسدشؼار  ةثلٌَ بأن جتريكن متال  رحةلمع ذزل، يف ُذٍ املو   .(005: 0119 ،)جُر

  .كوروان فريوس ثسخة ثفيش ابلأكىص ةاملالحظ

مادت انوـة  دّرسةبأس لةل مل تؼظ ثالأومَة يف املدرسة، بأػد ةاملالحظ ةامحاحث مخفؼل

امخؼمل.  يف مِذالخام  ًواخَ ياحلطول ػىل ضورت بأومَة نوطؼوابث اذل اعوة مهنخ س  ميتامؼرتَة ا

دفرت  واس خخدمتانوـة امؼرتَة  ةسمع مدرّ  درسنيميف ؾرفة  ةاملالحظ ت، معوححرام  ايف ُذ

حتوَل هخاجئ امللاتةل بأكرث دكة. يف مرحةل  ةامحاحثجس خعَع  ميكمعوَة امللاتةل  جسجَل مخوزَق وب ةل

ل معوَة هتدس م انوـة امؼرتَة  ةا سمساػدت مدرسححهثغَية مٌاس حة م  ةدحر امحاحثد املالحظة، س 

اميص  ثومَذ س َلربأ امفِدًو  ةاكملسم مَذو ا ىل ث املالحظة  ثفؼل يف مرحةل امححر،بأما  .امححر

 .ظًرلة كراءثَ ةم امحاحثلوّ ثامؼريب مث 

 امثوزَق .3

ذا اكن مدغوًما هبذَُو جسل الأحداج اميت مرث، وس    وزَلةام ٍكون امححر بأكرث زلة ا 

امحَاانث من ُذٍ امخوزَق  تكدامع وممكل نوحَاانث الأومَة احلطول ػوهيا واس خخدم اووظَفهت

ة تؼد املالحظة وامللاتةل   مخبأخذجس خخدم امخلٌَة   .(041: 0101 ،)سوحِوهواكمحَاانث امثاهًو

ا من  امحَاانث املخاحة ابمفؼل يف مالحظاث اموزَلة كحَاانث دامعة من املالحظة وامللاتةل وؿرُي

 .الأمور اميت حرثحط ارثحاًظا وزَلًا ابمححر
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خدث امحاحثة، اس خخدمت ادلراسة امخوزَلِة تَاانث املسدٌداث اميت املرحةليف ُذٍ   و 

وخفاػل ثشلك مكثف ن  ةمحاحثاكن متمل ف، كوروان فريوس ثفيش املدرسة فلط ثسخةفًرق من 

 .س خخدم امحَاانث املوحودتج  ذلزلكِود اموكت  لأن مِذالخمع ام 

 شؼًرة بأس لةل امححر  .4

 شؼًرة بأس لةل امححر 3.0اجلدول 

 مؤرش مذـريان امؼوامل بأس لةل امححر

ما غوامل ضؼوتة  .0

املراءت يف ثؼومي 

انوـة امؼرتَة 

امطف نوخالمِذ يف 

ة ابملدرسة -امخاسع

ة احلكومِة  امثاهًو

 امثاهَة موىن ؟

امؼوامل 

 ادلاخوَة

 املؼرفِة
 

 خوفِة ثؼومي امخومَذ .0

ظالكة يف كراءت  .0

 احلروف امؼرتَة

كَفِة امخـوة ػىل  .3

امطؼوابث يف كراءت 

 انوـة امؼرتَة

الاُامتم تلراءت انوـة  .0 امؼاظفِة

 امؼرتَة

ثيظمي الاهضحاط  .0

يف ثؼمل  ساميف

 املراءت امؼرتَة

ادلافع ثؼمل كراءت  .3

 انوـة امؼرتَة
 

اضعراابث امطحة  .0 يفس َةام 

اجلسدًة 

واضعراابث 

 املؼداث
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كوت حركزي امخومَذ  .0

 يف ثؼمل
امؼوامل  

 اخلارحِة

 

 

 

مواكف اموادلٍن اىل  .0 تُئة املزنل

 والدالأ 

بأوشعة امخالمِذ يف   .0

 املزنل

اىل مواكف املدّرسة  .0 تُئة املدرسة

 امخالمِذ

ظرق املدّرسة يف  .0

 امخؼومي

وسائل اال ػالم يف  .3

 معوَة امخؼمل

 املواد ثؼومية .4

كدرت املدّرسة ػىل  .5

 حل املشالكث

 رشوط امفطل .6

 املرافق املدرس َة .7

الأكران واجلريان  .0 حُئة اجملمتعام 

اذلي ٌساػد يف 

ر همارت كراءت  ثعٍو

 انوـة امؼرتَة 

 بأوشعة يف اجملمتع  .0

 امللاتةل دمَل بأس لةل امححر
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 جتاُداملثحعة  كَف .0

مخـوة املدّرسة 

ضؼوتة املراءت يف 

ثؼومي انوـة امؼرتَة 

نوخالمِذ يف امطف 

ة ابملدرسة -امخاسع

ة احلكومِة  امثاهًو

 امثاهَة موىن ؟

ة ػادت -امخاسع امخالمِذ يف امطفما امطؼوابث اميت ًواهجِا  .0

 غيد ثؼمل انوـة امؼرتَة؟

ما يه امؼوائق اميت واهجِا املدّرسة يف ثؼومي انوـة امؼرتَة يف  .0

 ة؟-امخاسع امطف

ما يه امؼوامل املثحعة واملساهدت مخؼومي انوـة امؼرتَة يف امطف  .3

 ة؟-امخاسع

 ُل ثدمع املرافق املدرس َة ثؼمل انوـة امؼرتَة؟ .4

 ما املؼوكاث اميت ًؼاين مهنا امخالمِذ يف ثؼمل املراءت؟ .5

املدّرسة  جتاُدما  .3

مخـوة ضؼوتة 

املراءت يف ثؼومي 

انوـة امؼرتَة 

نوخالمِذ يف امطف 

ة ابملدرسة -امخاسع

ة احلكومِة  امثاهًو

 امثاهَة موىن ؟

 

خاتة  .0 نوموضوع انوـة  ة-امخالمِذ يف امطف امخاسعكَف ا 

 امؼرتَة؟

 ما امعرق اميت جس خخدهما غيد امخؼومي؟ .0

 ما اموسائط اميت جس خخدهما غيد امخؼومي؟ .3

املدرسة ادلًًِة  ة من-، خترح امطف امخاسعُيا يف املخوسط .4

  بأو املدرسة امؼامة ؟

 ة ؟-كَف حركزي ادلراسة نوخالمِذ يف امطف امخاسع .5

 غيدما حكون يف امفطل، ُل ثلدم دامئًا ادلافع؟ .6

ة اذلٍن -ُل ًوخد امؼدًد من امخالمِذ يف امطف امخاسع .7

 ًعرحون الأس لةل تًشاط؟

ذا اكهت املشلكة  .8 ؟ ُل ميَل تس َداييه كمية اميخاجئ، فكِف ا 
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امخالمِذ ا ىل احلزن بأو ًخرصف ثشلك ظحَؼي غيد احلطول 

 ػىل درخاث سُئة بأو امؼكس؟

 ما كدرت امخالمِذ ػىل كراءت اميطوص امؼرتَة؟  .9

 كَف حتاول امخـوة ػىل غلداث امخالمِذ؟  .01

ما ُو ثوحَِ املدّرسة نوخالمِذ اذلٍن جيدون ضؼوتة يف  .00

 املراءت ؟

بأخذ املدّرسة اموكت اماكيف دامئًا ملساػدت امخالمِذ اذلٍن ثُل  .00

 جيدون ضؼوتة يف املراءت؟ يف بأي ظًرق؟

امخالمِذ فرضة املراءت مَجدوا ضؼوتة يف  دّرسةُل مييح امل .03

 ثؼمل املراءت؟ يف بأي ظًرق؟

 كَف ثلمي امخالمِذ يف ثؼومي انوـة امؼرتَة؟ .04

 

 امفطل اخلامس: ثلٌَاث حتوَل امحَاانث

امخحوَل ًؼمتد  يهكِفِة ام  حتوَل امحَاانث .كِفِةحتوَل امحَاانث ام  امحاحثة س خخدمج 

 يف شلك ثخواخدػىل بأساس بأن هوع امحَاانث اميت  لأن امخحوَلُذا س خخدم ج ػىل امليعق. 

 .مجل وبأوشعة

وجرمان مع املراحل  ُسجس خخدم حتوَل تَاانث اهمنوذح امخفاػًل ملرتخ من كدل مِو  ُو

 :امخامَة

 .مجع امحَاانث وثدكِق املالحظاث املَداهَة .0
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 امححر،مع بأُداف ُا ذاث ضةل وبأكل ضةل وفرز امحَاانث اخذَارُو  ثلوَل امحَاانث  .0

 .تَاانث بأكل ضةل لوم تخحوَلًومن ذاث ضةل تَاانث  لوم تخحوَلَس  

ف وامخطيَف وامخجمَع ورشخ امحَاانث ت .3  ةمهنجَ عًرلةغرض امحَاانث سما يف ذزل: امخؼرُّ

 .واملخجزد وامشامل و املؼىن

 ،)دمحمغَينيخمت امحاحر هخاجئ امححر تياًء ػىل فئة اميخاجئ ومؼهنا ي  يه الاس خًذاخاث  .4

0117 :005).  

 امفطل امسادس: امخحلق من حصة امحَاانث 

امخثوَر ُو ثلٌَة نوخحلق من حصة امحَاانث ثلٌَة جس خخدم امحاحثة ثلٌَة امخثوَر. 

س خخدم شُئًا ب خر ؿري امحَاانث لأؾراض امخحلق مكلارهة مخسل امحَاانث. يف اخذحار املطداكِة  ٌ 

 . (041: 0101 ،)سوحِوهومخلين واموكت ابملطدر وامخثوَر ابخثوَر ام ثثوَر ويه:  3ُياك 

 هخاجئ امللاتةل لارنً يهملطادر ابامخثوَر ملطادر. ابجس خخدم امحاحثة امخثوَر يف امححر 

ما ًلول الأشخاص بأو اخملرٍبن غن حاةل امححر مع هخاجئ ثوس َع  لارنث و ةاملالحظهخاجئ مع 

تني املواظيني ًؼىن امحَاانث من وهجاث هظر خمخوفة  لارنً ي معل امحاحر واملشاركة اذل

هخاجئ امللاتةل مع حمخوايث   بأن ًلارنًىسً امؼادًني وكادت اجملمتع شؼة احلكومة بأم ال وال 

  .(05: 0118 ،)سوحِوهووثيفِذُا  ة/احملفوظزَلةامو 

 :ػىل احلو امخايلثثوَر مطادر امحَاانث جتري 

 .تَاانث املالحظة مع تَاانث امللاتةل ًلارن .0
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 .ياس يف امؼون سما ًلول يف اخلفاءام  ما ًلول ًلارن .0

 .ما ًلول امياس غن حاةل امححر سما ُو دامئا ًلارن .3

ل خٍرن، س خوحض ا امفكراث من اخملخوفةال راء و  اخملخوفة مٌظورٍ منو  انوساال  وضع  ًلارن .4

 .امللارهة اخلالفاث حول خوفِة بأس حاة الاخذالفاث يف ال راء ووهجاث هظر امياس

 .(078: 0117 ،)مَكيس موموهؽهخاجئ امللاتةل مع حمخوايث وزَلة ضةل  ًلارن .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


