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المحددان للمنهج المناسب ،كما أن هذا األخیر یحدد  إن موضوع البحث وأهدافه هما    
اإلجراءات واألدوات المنهجیة، فهذه خطوات أساسیة ال غنى عنها في الدراسة العلمیة الصحیحة، 
ألنها تقي البحث من الالموضوعیة وخصوصا بالنسبة للمنهج والعینة وأدوات جمع البیانات، تعد 

ر األساس والمحدد الرئیس للدراسة وضبطها بشكل علمي وسلیم یزید من قیمة البحث الحج
  .العلمیة، خاصة في الربط بین الجانب النظري والجانب المیداني

أدوات جمع بیانات الدراسة و المنهج المستخدم في الدراسة  :ولقد تم إبراز اآلتي في هذا الفصل   
المجال المكاني المجال : المتمثلة فيمجاالت الدراسة تحدید ثم تم أسالیب تحلیل البیانات وكذا 

  .خالصةال ، وأخیرا المجال الزمني ،البشري

   :المنهج المستخدم في الدراسة-أوال    
مسعى الباحث والباحثات في كل میادین العلم، فرغم اإلختالفات إال "یعتبر المنهج العلمي     

ق أكثر في المعارف حول العالم، حیث أن المنهج العلمي أنهم یشتركون في هدف واحد وهو التعم
یفرض مالحظة الواقع بأقصى حد من الموضوعیة الممكنة، حتى تصبح اإلجراءات المنهجیة 

  1"واألدوات التي تم اختبارها أكثر صالحیة وبالتالي إقامة دراسة صحیحة وسلیمة
ألكثر كفاءة ومالئمة هو المنهج الوصفي ومن هذا المنطلق فبما أن الدراسة كشفیة، فإن المنهج ا  

الذي یعد من أنسب الطرق في مجال الدراسات االجتماعیة وهو المنهج السائد والمتبع لهذا النوع 
من الدراسات، یمهد المجال لدراسات أكثر تعمقا، والمنهج الوصفي طریقة یحصل الباحث من 

هم في تحلیل ظواهره ومن أهدافه جمع خاللها على معلومات دقیقة تصور الواقع االجتماعي وتس
المعلومات الدقیقة عن جماعة أو مجتمع أو ظاهرة وصیاغة عدد من التعمیمات أو النتائج التي 

  .یمكن أن تكون أساس یقوم علیه تصور نظري ما
أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو : "ویعرف المنهج الوصفي بأنه  

وتصویرها كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة  مشكلة محددة
خضاعها للدراسة الدقیقة   2"وتصنیفها وتحلیلها وإ

                                                
مصطفى ماضي  الجزائر  : بوزید صحراوي وآخرون،إشراف: ،ترجمة تدریبات عملیة -ھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةمن: موریس أنجرس  1-

   .102م ، ص  2004دار القصبة للنشر، 
   .352صم،2002/ھ1423، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 2ط مناھج البحث في التربیة وعلم النفس: سامي محمد ملحم -2
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وتماشیا مع أهداف وطبیعة موضوع الدراسة، فإننا استخدمنا المنهج الوصفي بغرض وصف واقع  
الیة هذه األخیرة من خالل فعالیة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة ودورها في تحقیق فع

براز العالقة الموجودة بین متغیري  القائمین علیها وذلك في مؤسسات التعلیم الثانوي، وتحلیلها وإ
  :الدراسة، والمنهج الوصفي یقتضي خطوات وهي كاآلتي

  :وهي خطوة أولى في البحث حیث تشمل على  :المرحلة اإلستكشافیة- 1   
التي لها عالقة بموضوع البحث، وأهمیة كبیرة وهي ما یعرف  جمع المعلومات النظریة .أ 

  .بالجانب النظري للدراسة
مناقشة ذوي االختصاص والخبرة من األساتذة والدكاترة الجامعیین حول المعلومات  .ب 

  .النظریة المالئمة للدراسة
مناقشة ذوي االختصاص والخبرة من المدیرین والمفتشین بقطاع التعلیم، حول موضوع  .ج 

دراسة من خالل القیام بمقابالت مع بعضهم وطرح أسئلة حول اإلدارة المدرسیة ال
الجزائریة وأنماطها وأشكال التسییر فیها وحول العوامل التي تحقق فعالیتها ونجاحها 

 موریس أنجرسباعتبار سبر اآلراء حسب –وفعالیة القائمین علیها، كما تم سبر أراء 
) 7(كل من المدیرین  -ا أو نیة القیام بعمل معینأداة لمساءلة أفراد حول تقییم م

المتقاعدین حدیثا حول واقع إدارات المؤسسات التعلیمیة في الجزائر، ) 3(والمفتشین 
  .1وذلك لتحدید اإلشكالیة بطریقة موضوعیة أكثر

  :حیث شملت :مرحلة الوصف المعمق للدراسة-2     
  .لتساؤالت الفرعیةتحدید وصیاغة اإلشكالیة من التساؤل الرئیس وا .أ 
ختیار العینة الممثلة .ب    .إختیار وضبط مجتمع البحث وتعیین خصائصه وإ
  .المقابلة واالستمارة: إختیار أدوات البحث المناسبة .ج 
  .جمع البیانات المطلوبة بطریقة دقیقة .د 
  .تحلیل البیانات وتفسیرها والوصول إلى النتائج .ه 

  

                                                
   .أنظر المالحق-قائمة سبر أراء المدیرین والمفتشین -1
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   :أدوات جمع بیانات الدراسة- ثانیا   
إن استخدام الباحثین ألي منهج في البحث یستدعي االستعانة بأدوات ووسائل مناسبة تمكنهم     

، 1من الوصول إلى المعلومات الالزمة ، والتي یمكن من خاللها معرفة واقع الظاهرة أو الدراسة
  :وبالنسبة لهذه الدراسة فقد أستعین باألدوات المنهجیة اآلتیة

) فردیة(عن تقنیة مباشرة تستعمل من أجل مسائلة األفراد بكیفیة منعزلة  هي عبارة :المقابلـــة- 1   
تسمح بأخذ معلومات كیفیة بهدف التعرف العمیق على األشخاص المبحوثین وهي إما تكون فردیة 

  .2أو جماعیة مقننة أو غیر مقننة
ي المقابلة في وتجر "، 3"عالقة دینامیة وتبادل لفظي بین شخصین أو أكثر: "وتعرف أیضا بأنها  

مع المبحوث في موضوع البحث، ویشترط أن یكون الحوار مبوب ومنظم، ) حدیث(شكل حوار 
المقننة والتي یحدد فیها الباحث أسئلة كل محور في المقابلة، وغیر المقننة وهي التي : وهي أنواع

  .4"ال یضع فیها الباحث األسئلة ولكن یحدد فقط محاور الموضوع
مجال (مقابالت مقننة محددة فیها أسئلة كل محور مع مدیري ثانویات بلدیة بسكرة ولقد تم إجراء   

  :، وجاءت موزعة على الشكل التالي)الدراسة
تمثل البیانات الشخصیة واألولیة وذلك لوصف خصائص  4إلى  1من  أسئلة فرعیة .أ 

السن، الجنس، عدد سنوات الخبرة في : وسمات المبحوثین من المدیرین، حیث شملت
  .اإلدارة المدرسیة،عدد سنوات العمل في المؤسسات التعلیمیة الحالیة

  :وتضمنتأسئلة رئیسیة  .ب 
                                                

   .81م  ،  ص 2000، األردن،دار الصفاء للنشر والتوزیع، النظریة والتطبیق-مناھج وأسالیب البحث العلمي: ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد عنیم - 1 
   .197، ص )مرجع سابق: (موریس أنجرس -2 
   .275، ص )ع سابقمرج(: سامي محمد ملحم -3
   .149-148م، ص ص 2002/ھ1423، الجزائر، دار ھومة، تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة: رشید زرواتي-4
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بیانات خاصة بمدى اهتمام المدیرون بنمط العالقات اإلنسانیة في اإلدارة : المحور األول   
  . 12إلى 5المدرسیة، تضمنت أسئلة فرعیة من 

اإلنسانیة في فعالیة اإلدارة المدرسیة وتضمنت بیانات خاصة بعوامل العالقات : المحور الثاني  
  .17إلى  13أسئلة فرعیة من 

بیانات خاصة بمستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة في ظل ممارسة عملیات : المحور الثالث  
  .27إلى  18االتصال والمشاركة والتفویض، وتضمنت أسئلة فرعیة من 

أداة لجمع البیانات المتعلقة بموضوع البحث ،یجري : "حیث تعرف االستمارة بأنها:  االستــمارة- 2  
وهي أداة مالئمة للحصول على معلومات وحقائق مرتبطة بواقع " تعبئتها من قبل المستجیب 

ي تستخدم في دراسة الكثیر من المهن واالتجاهات وأنواع النشاط المختلفة، فجمع معین، وه
ومواقفهم یتطلب استخدام االستمارة للحصول على المعلومات من إدراك األفراد واتجاهاتهم وأرائهم 

  .1معلومات كافیة ودقیقة
ولقد تم اختیار استمارة قیاس االتجاه في هذا البحث لجمع البیانات المیدانیة الالزمة للدراسة    

والتي تم تصمیمها في ضوء الدراسة النظریة، وزعت على عینة البحث من أفراد اإلدارة المدرسیة 
، وشملت هذه االستمارة مجموعة من العبارات التي تم صیاغتها لتعكس )والمدرسین اإلداریین(

مدى اهتمام المدیرین بنمط العالقات اإلنسانیة في اإلدارة وعواملها التي تساهم في فعالیة اإلدارة 
المدرسیة، ومستوى هذه الفعالیة وعموما جاءت العبارات لتبین دور العالقات اإلنسانیة في تحقیق 

 Likert لیكرتفعالیة اإلدارة المدرسیة من خالل فعالیة مدیریها، وتم إعدادها وفقا لمقیاس 
الخماسي الذي یعد من أكثر المقاییس استخداما في قیاس االتجاهات بصفة عامة وفي مجال 

م طریقة لقیاس 1932في عام  Likert لیكرت"البحوث االجتماعیة بصفة خاصة، حیث قدم 
اطة تتلخص في جمع عدد كبیر من الجمل التقریریة عن موضوع البحث وأهدافه االتجاه أكثر بس

وتساؤالته ثم عرضها على مجموعة من األفراد لیشیروا إلى درجة موافقتهم على كل جملة منها 
أوافق تماما، أوافق، ال أعلم ال، أوافق، ال أوافق تماما ، : باختیار إحدى الفئات الخمس التالیة

، حیث یكون للفرد 2العبارات التي وافق علیها) أوزان(جاه الفرد هي متوسط قیم وتكون درجة ات
                                                

   .287-286، ص  ص )مرجع سابق(: سامي محمد ملحم -1
   .58م، ص 2003للنشر والتوزیع، ، مصر، ایتراك " علم النفس االجتماعي المعاصر: "عبد الحلیم محمود السید وآخرون-2
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الحریة في التعبیر عن رأیه باختیار الدرجة التي تتفق مع اتجاهه، وبعد ذلك یقوم الباحث بإعطاء 
حصائیة للوصول إلى النتائج   .درجات لإلجابة ثم یتم القیام بعملیات حسابیة وإ

  :موجهة لعینة اإلداریین والمدرسین على المحاور اآلتیةوتكونت االستمارة ال  
السن  : البیانات األولیة أو الشخصیة للتعرف على خصائص العینة وتحتوي على .أ 

  .الجنس، المهنة، عدد سنوات العمل بالمدرسة
مدى اهتمام المدیرین بنمط العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة یتكون : المحور األول .ب 

  .ةعبار 12من 
عوامل العالقات اإلنسانیة التي تساهم في فعالیة اإلدارة المدرسیة  یتكون : المحور الثاني .ج 

  .عبارة 12من 
مستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة في ظل ممارسة عملیات االتصال : المحور الثالث .د 

  .عبارة 12والمشاركة والتفویض یتكون من 
  :رة بعدة مراحل یمكن حصرها كاآلتيولقد مرت عملیة انجاز أسئلة المقابلة واالستما

قدمت أسئلة المقابلة واالستمارة إلى األستاذ المشرف، وأبدى مالحظات حولها وبعد المناقشة *  
  .وبناء على توجیهاته من حیث الشكل والمضمون تم اعتمادها بالشكل النهائي

قسم علم االجتماع عرض أسئلة المقابلة واالستمارة على عدد من المحكمین من األساتذة ب*  
وقسم علم النفس بجامعة محمد خیضر بسكرة، وذلك بهدف تقدیم المالحظات حول مدى صدقها 

  .في قیاس متغیرات الدراسة
تم تقلیص أسئلة : إدخال بعض التعدیالت الالزمة بعد تقدیمها للمحكمین وكمثال على ذلك*   

یمة األسئلة العلمیة وداللتها وبالنسبة سؤال بطریقة لم تنقص من ق 27سؤال إلى  37المقابلة من 
لالستمارة الموجهة لعینة أعضاء اإلدارة المدرسیة فكانت ملمة إلى حد ما بالموضوع حسب رأي 

  .المحكمین، ثم بعد ذلك تم التوجه إلى المیدان إلجراء الدراسة االستطالعیة
   :أسالیــب تحلیل البیانــات-ثالثا 

  :البیانات التي جمعت باألدوات التي تم اختیارها كاآلتي تحلیلاعتمدت الدراسة على أسالیب ل
  .عرض البیانات في جداول إحصائیة .أ 
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استخدام التكرارات والنسب المئویة في الكشف عن متغیرات الدراسة بإحصاء إجابات  .ب 
  .المبحوثین

ن محاور االستمارة لجمیع استخدام المتوسط الحسابي للعبارات ومعامالت االرتباط بی .ج 
ثم وفقا للمهنة والجنس كل على ) اإلداریین والمدرسین(عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة 

  .حدى
  .االعتماد على الجانب النظري في تحلیل البیانات وعرض النتائج .د 

  :وبالنسبة لكیفیة حساب المتوسط الحسابي للعبارات فهو كاآلتي 
  
  

  مجموع درجات كل عبارة بالنسبة لجمیع أفراد العینة                                   
  =المتوسط الحسابي للعبارة 

  عدد األفراد                                               
درجة أوافق  5وتم احتساب درجة كل عبارة بإعطاء وزن لكل درجة، فمثال درجة أوافق تماما وزن 

  .1، درجة ال أوافق تماما وزن 2درجة ال أوافق وزن ،  3، ودرجة ال أعلم وزن 4وزن 
  :1بالنسبة لمعامل االرتباط

  ∑) ص  –ص ) ( س  -س (                                        
  =ر                              

  2)ص  –ص (  2)س  -س (                                
  

  المحور األول مجموع درجات عبارات: حیث س
  متوسط درجات عبارات المحور األول: س       
  مجموع درجات عبارات المحور الثالث : ص      
  متوسط درجات عبارات المحور الثالث: ص       

                                                
   .186، ص )مرجع سابق(: رشید زرواتي-1



الفصل الخامس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المنھجي للدراسة
 

 122

   :مجاالت الدراســـة - رابعا
، 1یها المتاقنثانویة بما ف 11: ویتمثل في ثانویات بلدیة بسكرة المقدرة بـ: المجــال المكانـــي-1     

  :تتوزع في البلدیة على ثالث مناطق
وتدعى العالیا حیث توجد ثانویة محمد البجاوي ومتقن محمد قروف شماال : المنطقة الشرقیة-  

  .وجنوبا ثانویة سعید عبید 
رأس القریة، مكي مني،محمد خیر الدین رضا : وتوجد فیها ثانویة كل من  :المنطقة الوسطى-  

  .العاشوري
العربي بن مهیدي، سي الحواس، الحكیم سعدان، : وتوجد فیها ثانویة كل من: لمنطقة الغربیةا-  

  .وفي الجهة الغربیة الشمالیة متقن سعید بن شایب
  

وهو یمثل مجتمع البحث والمتمثل في مدیري الثانویات وأعضاء اإلدارة  :المجـــال البشــري-2     
ظرا لطبیعة الدراسة وخصوصیتها وطبیعة المجتمع فإنه تم المدرسیة من اإلداریین والمدرسین، ون

  :إختیار أفراد العینة على أسس ومعاییر علمیة وتنقسم إلى 
  .یةو ثان 11وتتمثل في مدیري : عینة غیر احتمالیة .أ 
وهي تمثل عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة الذین ینقسمون إلى فئتین : عینة احتمالیة  .ب 

وفریق بداغوجي ) عمال اإلدارة والخدمات(یق إداري حسب التنظیم المدرسي إلى فر 
إداري  341مفرد منهم  806ثانویة  11حیث یقدر عددهم اإلجمالي في ) مدرسین(
مدرس وبسبب كون مجتمع أعضاء اإلدارة المدرسیة غیر متجانس في المهنة  465و

ختیارها تم إ المعاینة احتمالیة طبقیةثانویة بشكل غیر متجانس فإن  11وموزعین في 
  .حتى تكون ممثلة %20بنسبة 

  مبحوث 161: بـ) إداریین ومدرسین(وقدرت عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة 
                 Ν   ×  20             806   ×20  

      ⁿ   =                        =                         =161  

                                                
األولى والثانیة نظام من بین كل الثانویات ھناك متقنین في مجال الدراسة، و نظام المتاقن ساري المفعول فیھا حالیا مع السنة النھائیة فقط، وباقي السنوات  -  1

   .ثانوي
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                     100                     100  
   .عدد أفراد العینة ⁿعدد المجتمع الكلي ألعضاء اإلدارة المدرسیة،      Ν: حیث أن 

  :وهي موزعة على الثانویات حسب الجدول اآلتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . على الثانویات یوضح توزیع أفراد عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة): 1(الجدول رقم 
  

عدد   الثانویـــات  الرقم
  اإلداریین

د عد
  المدرسین

عینة 
  اإلداریین 

عینة 
  المدرسین

  14  4  70  20  ثانویة العربي بن مهیدي  1
  9  7  47  33  ثانویة الحكیم سعدان  2
  12  8  58  39  متقن سعید بن شایب  3
  8  6  38  27  ثانویة محمد خیر الدین  4
  6  4  29  22  ثانویة محمد البجاوي  5
  10  7  49  37  متقن محمد قروف  6
  5  3  24  18  عاشوريثانویة رضا ال  7
  7  10  36  53  ثانویة مكي منـي  8
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  7  5  37  24  ثانویة رأس القریة  9
  6  9  32  45  ثانویة سي الحواس  10
  9  5  45  23  ثانویة سعید عبید  11

  93  68  465  341  المجمــــوع
  

مدیر  11اإلستطالعیة والنزول إلى المیدان فإن المقابالت التي أجریت مع وبعد إجراء الدراسة     
ثانویة تمت بكاملها من دون عراقیل، أما االستمارات فبعد ما قمنا بتوزیعها على عینة أعضاء 
اإلدارة المدرسیة بمساعدة بعض اإلداریین خاصة نواب المدیرین والمساعدین التربویین، وذلك 

، والجدول اآلتي  %80: إنه تم استرجاع نسبة معینة من االستمارات تقدر بـبسبب ضیق الوقت، ف
  .یوضح عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبها المئویة

  
  
  
  
  
  
  

  .یوضح عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبها المئویة): 2(الجدول رقم 
  %النسبة   عةعدد االستمارات المسترج  عدد االستمارات الموزعة  الثانویة

1  18  15  83  
2  16  12  75  
3  20  12  60  
4  14  7  50  
5  10  10  100  
6  17  11  64  
7  8  8  100  
8  17  17  100  
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9  12  8  67  
10  15  14  93  
11  14  14  100  

  %80  128  161  المجـــموع
  

كحد أدنى ونسبة  %50إلى  %100من خالل الجدول فإن نسبة االسترجاع تعتبر عالیة بین 
من مجموع االستمارات الموزعة على أفراد  %80االسترجاع عامة تعتبر هي األخرى عالیة تمثل 

استمارة  53عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة من المدرسین واإلداریین فبالنسبة لإلداریین استرجعت 
  . %79ترجاع استمارة بنسبة اس 73أم المدرسین استرجعت  %78بنسبة استرجاع 

وتأسیسا على ما تقدم فإن هناك تجاوبا ألعضاء اإلدارة المدرسیة بخصوص إجراء هذه الدراسة 
  .وهذا دلیل على الوعي لدى هذه الشریحة بضرورة إجراء مثل هذه البحوث

  
  : المجــــال الزمنــي-3     

ءات المنهجیة، حیث دامت إن الدراسة المیدانیة للبحث تتم بعد إعداد الجانب النظري واإلجرا   
م وبعد ذلك بدأت مرحلة العمل 2006م إلى جوان 2005مرحلة إعداد الجانب النظري بین سبتمبر 

م 2007م إلى نهایة شهر جانفي2006المیداني والتي استغرقت مدة أربعة أشهر من أكتوبر 
  :توزعت عبر مراحل كاآلتي

لدراسة وجمع المعلومات المتطلبة والخاصة وفیها تم االستطالع على مجال ا: المرحلة األولى-
بكل ثانویة حیث تم االتصال بمدیریة التربیة والتعلیم، والقیام بمقابالت مع بعض مدیري الثانویات 

  .للتعرف على المجال المكاني والبشري
تین، استغرقت حوالي مدة شهر، وتم فیها تطبیق االستمارة وأسئلة المقابلة التجریبی: المرحلة الثانیة-

وبعد استرجاع نسبة منها وتفریغها وبعد إطالع المحكمین علیها تم إدراك بعض اإلضافات وعلى 
  .أساسها تم تعدیل االستمارة
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والتي استغرقت مدة شهر أیضا، وتوزیع االستمارة  تطبیق المقابلة مع المدیرین: المرحلة الثالثة-
، وبعد ذلك تحلیل البیانات واستخالص في صیغتها النهائیة للحصول على المعلومات والبیانات

  .النتائج العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :خالصـــة
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لقد تم عرض اإلطار المنهجي في هذا الفصل من خالل تحدید المنهج المستخدم وهو المنهج 
الوصفي وكذلك األدوات المعتمدة إلجراء الدراسة االستطالعیة والتي تم تحدیدها وفقا لطبیعة 

 11لدراسة وطبیعة المنهج المختار كالمقابلة المقننة والتي تمت مع مدیري وأهداف ا
ثانویة،واالستمارة الموجهة لعینة أعضاء اإلدارة المدرسیة والتي تضمنت مجموعة من العبارات 

التقریریة یعبر فیها المبحوثین عن درجة موافقتهم لها، كما تم تحدید األسالیب التحلیلیة 
تطرقنا للمجال المكاني والمتمثل في ثانویات بلدیة بسكرة ، ثم المجال البشري  للبیانات،وبعد ذلك

إضافة إلى  عینة من أعضاء اإلدارة المدرسیة ثانویة و 11وهو مجتمع البحث المتكون من مدیري 
  .طبیعة العینة وطریقة اختیارها، وفي األخیر تم تحدید المجال الزمني للدراسة

  
  
 
  
 


