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  :تمهـيد
  

البحث العلمي هو استقصاء منظم دقيق، بغرض اكتشاف معلومات أو عالقات جديدة، وبمعنـى        
 أساليب ومناهج علمية ومحددة للحقائق العلمية بقـصد  بإتباعآخر هو التقصي الدقيق والمنظم، الذي يتم        

  .التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد إليها

 الجانب النظري فقط، فهناك الجانب الميداني الذي يضفي عليـه       يقتصر البحث العلمي على   وال  
سمة المصداقية وتطبيق ما جاء في جانبه النظري، وفيه يقوم الباحث االجتماعي بالنزول إلـى ميـدان                

 واإلجابـة ليتمكن من الوقوف على صحة الفروض المقدمة من عدمه،    ،  الدراسة ليجمع البيانات الالزمة   
كما أن أهمية البحث االجتماعي ال تكتمل إال بعد ربطه بمجال           ة،  يحة في االشكال  عن التساؤالت المطرو  

الدراسة، والتأكد من صحة نتائجه من خالل جمع البيانات والمعلومات الخاصـة بالدراسـة، بواسـطة           
األدوات المنهجية المناسبة، من أجل اإلحاطة بمختلف جوانب البحث قصد وصف الظاهرة المدروسـة              

  .ع المدروس والوقوف عند أهم العوامل المؤثرة في حدوث الظاهرةفي المجتم

– ما لم يلم بجميع حيثيات الظاهرة االجتماعية ،فمحاولة أي باحث لتقديم عمل بحثي علمي     
   منهجي يتسم بالترتيب المنطقي والموضوعي في الطرحإطار متوقف على وضع -موضوع الدراسة

 حقيقة التصورات  واألفكار كريستفي يداني الذي يعمل الباحث وفقه، وتبرز أهمية العمل المنهجي الم
، ولتغطية هذا الجانب لما له من )في الجانب النظري(النظرية التي تم جمعها حول مشكلة الدراسة 

 االهتمام البالغ لألساليب التقنية، في سياق بلوغ نتائج علمية إعطاءتأثير على نتائج الدراسة، حاولنا 
   .لمشكلة المطروحة في موضوع بحثنا هذامفسرة ل

تكامل األدوار الوظيفية بين األسرة ونظرا لكون أن البحث الراهن يهدف إلى دراسة 
، فإن التقصي المباشر لها يتطلب إجراءات ميدانية تعتمد على أسس علمية وموضوعية والمدرسة

 على واإلجابة ، مشكلة البحثتستهدف جمع المعلومات والحقائق الموضوعية من الواقع المعاش عن
 بتصميم منهجي دقيق يأخذ بعين لزم علينا القيامذاك ـالتساؤالت التي دارت حولها إشكالية الدراسة، ل
  وكذلك،دراسة الميدانية وإجراءاتهاللتصميم خطة و ،االعتبار طبيعة الظاهرة المدروسة وخصائصها

وحجمها ها وكيفية اختيارع البحث والعينة، وتحديد مجتم ،ا األدوات المستخدمة ومجاالتهتحديد
  . المعتمدة في الدراسة الميدانية أساليب التحليل اإلحصائيمع إبرازوخصائصها، 
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  :ةـروض الدراسـ ف-1

 إعطـاء   فيما يلـي   قبل التطرق لفروض الدراسة، البد من تعريف الفرض أو الفرضية، وسنحاول              
  .بعض التعاريف لبعض الباحثين

 هي أفكار مبدئية تدرس العالقة بين الظـواهر قيـد الدراسـة والبحـث والعوامـل              الفروض"
الموضوعية التي تؤثر فيها، والباحث غير متأكد من صحة فروضه لذا يحـاول اختبارهـا وتجريبهـا                 

  .)1("بالبحث العلمي الميداني

 مـن   وهـي مكونـة  Hypothesisالفرضية هي التفسير األولي، وأصل الكلمة في االنجليزية       
 أي أنها جـواب افتراضـي   Thesisأو أقل ثقة من األطروحة  " شيء أقل من  " ومعناها   Hypoمقطعين  

مبدئي، مقترح ومؤقت، لتفسير ظاهرة أو واقعة اجتماعية ما، وهي جواب أو تفسير مستمد من تأمل أو                 
  .)2("دراسة هذه الظاهرة بهدف معرفة أسبابها وترابطها

تصريح بتنبؤ بعالقة بين عنصرين أو أكثـر        "رضية على أنها    يعرف الف ف "موريس أنجرس "أما  
هنا الفرضية هي عبارة عن تصريح يوضح عالقـة أو مجموعـة مـن              . )3("ويتضمن تحقيق امبريقي  

العالقات القائمة بين حدين أو أكثر، كما أنها تنبؤ لما نستكشفه فـي الواقـع، وهـي وسـيلة للتحقـق                     
  ).وقعات مع الواقعأي التحقق مدى تطابق الت(االمبريقي 

وذهبت العديد من التعاريف إلى أن الفرض عبارة عن قضية احتمالية تقرر مدى العالقة بـين                
متغيرين أو أكثر، وال يخرج عن كونه نوعا من الحدس أو التخمين القائم علـى التفـسير المؤقـت أو                  

ية القابلية لالختيـار حتـى      االحتمالي للظواهر أو الوقائع المبحوثة والبد أن تتمتع تلك الفروض بخاص          
  .)4("تمكننا من معرفة صدقها أو صحتها

فالفرضية قضية أو فكرة مبدئية تتولد في عقل الباحث، ويسعى عن طريـق اسـتخدام بعـض           
وسيلة هامة للربط بين نتائج دراسة معينـة       ) الفرض(المناهج واألدوات الدقيقة لتحقيق هدفها، ذلك ألنه        

  .وتحليل مواقف أخرى

                                                             
 .45، ص1992، دار الطليعة، بيروت، األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعيالحسن،  احسان محمد –)1(
، )لبنان(، دار الطليعة، بيروت   )االشكاليات، التقنيات، المقاربات   (منهجية البحث في علم االجتماع    : عبد الغني عماد   -)2(

 .33، ص2007
بوزيد صحراوي وآخرون، : ، ترجمة)تدريبات عملية(منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية     :  موريس انجرس  -)3(

 .150، ص2004دار القصبة للنشر، الجزائر، 
، ديوان المطبوعـات    )الكتاب الثاني (2، ط محاضرات في المنهج والبحث العلمي    :  بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني    -)4(

 .157، ص2009الجامعية، الجزائر، 
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، وباالستناد إلى التـساؤالت      تكامل األدوار الوظيفية بين األسرة والمدرسة      إشكالية  موضوع فيو    
  .لة البحثك كأجوبة احتمالية لمش، الفروض أو الحلول المؤقتة التاليةصغناالمبدئية المطروحة 

  :دراسةـروض الـف

ر هذه الفرضية ويدور محو: تتكامل األسرة والمدرسة من خالل المشاركة في الدور التربوي -1
محاولة تأكيد أو نفي تكامل األسرة والمدرسة من خالل مشاركتهما في أداء الدور على 

  .وظيفة التنشئة االجتماعيةفي مثل تالتربوي والذي ي
تطرح هل هذه الفرضية و: ور جمعية أولياء التالميـذ في تكامـل األسرة والمدرسةد -2

  . أو ال رة والمدرسة في تكامل األس دورأولياء التالميذلجمعية 
وتحت هذه الفرضية نحاول معرفة هل : مدرسة في تكامـل األسرة والمدرسةمديـر الدور  -3

 . أم اللمدير المدرسة االبتدائية دور في تكامل األسرة والمدرسة

  
، تتضمن محاورها مجموعة )استمارة ( صممنا صحيفة استبيان،ولتأكيد هذه الفروض أو نفيها  

تخص موضوع تكامل هة لمجموعة من أسر تالميذ المدارس االبتدائية بمدينة بسكرة، من األسئلة موج
يلها في مرحلة تالية، على حلوتتفريغها وتبويبها، لنتحصل بعد األسرة والمدرسة، األدوار الوظيفية بين 

  .إلثبات أو نفي فرضيات هذه الدراسةتخولنا  والتي ،نتائج للدراسة في األخير
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  :ةـاالت الدراسـج م-2

دراسة أي ظاهر اجتماعية أن بمن الصعب على الباحث في مجال العلوم االجتماعية عند قيامه     
يعتبر يعمم على كل األزمنة وكل األمكنة، لذا وجب عليه حصر دراسته في زمان ومكان محددين، و

  وكسب الوقتيث الدقة من ح،تحديد مجاالت البحث في األمور األساسية في البحوث السوسيولوجية
  :  هي أساسيةوينقسم مجال الدراسة عادة إلى ثالث مجاالت، في معرفة نتائج اإلشكالية

  . المجـال المكاني-

  . المجـال البشري-

  . المجـال الزماني-

   : المجال المكاني-2-1

دائية موجودة  مؤسسات تربوية، وهي عبارة عن مدارس ابت      ) 08 (يةأجريت الدراسة الميدانية بثمان        
عـدد  ل  والرنا لهـذه المقاطعـة بالـذات   الم يكن اختي، 05بمدينة بسكرة، والتي تقع في مقاطعة بسكرة        

 مديريـة  التكـوين    ، فبعد توجهنا لمديرية التربية بوالية بسكرة، وجهنا إلى           عرضيا المدارس االبتدائية 
تي منحت لنا من طـرف الجامعـة   وبعد أن اطلع على الرخصة ال ها،  استقبلنا من طرف مدير    والتفتيش

 والمـدة   ، استفسر على طبيعة الدراسـة،     )االستمارة(قة بنموذج لصحيفة االستبيان   فتمي إليها، مر  نالتي ن 
  تحويرسمية موجهة إلى مفتشية التعليم االبتدائي، والتي        في وثيقة    متمثلة قدم لنا موافقته     التي تتطلبها، 

وعنـد  ،   بسكرة جموعة من المدارس االبتدائية التابعة لمدينة     التي تشمل بدورها على م     و ،مقاطعاتعدة  
طلب منا اختيار مقاطعة واحدة فقط، فقمنا        ،  )مفتشية التعليم االبتدائي بمدينة بسكرة    (توجهنا إلى المفتشية  

 ووضـعناها بعلبـة    ورقية، وذلك بوضع أسماء جميع المقاطعات بقصاصات    ،بعملية االختيار العشوائي  
 وبالفعـل  ،05مقاطعـة بـسكرة    فوقع االختيار العشوائي علىائي لقصاصة ورقية،   وقمنا بسحب عشو  

 مـدارس  ية لنا بدوره ترخيصا لزيارة ثمانمتوجهنا إلى مكتب مفتش التعليم االبتدائي لهذه المقاطعة، ليقد      
 وعـدد التالميـذ والمعلمـين بكـل      وزودنا بأسماء هذه المدارس، ،)هذا حسب ما سمح لنا به      (ال أكثر 

  : تياآلللتعريف بهذه المؤسسات التربوية نورد و لتشكل مجالنا الميداني في األخير، درسةم

  2005 سـنة    افتتحـت  حيـث     مسكن، 200 تقع هذه المدرسة في حي       :المجمع المدرسي  ابتدائية   -1
 ، والبـاقي منهـا مخـصص أيـضا     2م1230  ، المبنية منها   2م1465: وهي تتربع على مساحة قدرها    

 مـراحيض  02و ،    ) قـسم تحـضيري  01( حجرات  10، وتحتوي على    احة لالستراحة للملعب والس 
  .لإلناثواحد للذكور وآخر 
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هي تتربع على   ، و 1987 سنة   افتتحت حيث   العالية، تقع هذه المدرسة في حي       :قرين بشير  ابتدائية -2
لوقـت  كملعـب وسـاحة     ، والباقي منها مخصص أيـضا       2م600، المبنية منها    2م800: مساحة قدرها 

  .مراحيض واحد لالناث وآخر للذكور 02 و،  حجرات14، وتحتوي على االستراحة

وهـي  ،  2004 حيث أفتتحت سنة     طريق المقبرة،  تقع هذه المدرسة في حي       :طبش محمد ٍ  ابتدائية    -3
 كملعـب   ، والباقي منها مخـصص أيـضا  2م1453، المبنية منها      2م2564: تتربع على مساحة قدرها   

  . وآخر للذكورلإلناث مراحيض واحد 02و، ة حجر14وتحتوي على ، وساحة كبيرة 

حيـث  طريـق المقبـرة،      تقع هذه المدرسة في حي       ):خباش عبد الحميد  (ابتدائية العالية الشرقية   -4ٍ
، وتحتـوي علـى   2م610، المبنية منها      2م3820:وهي تتربع على مساحة قدرها     م،1992 سنة   افتتحت

  . وآخر للذكورلإلناثمراحيض واحد 02و ،)يري قسم تحض02( حجرة 12ساحة لعب و

     م2006 سـبتمبر    26  سـنة  افتتحتحيث  المقبرة،  تقع هذه المدرسة في حي      : ابتدائية حي المقبرة   -5
، والبـاقي منهـا مخـصص أيـضا                             2م981المبنيـة منهـا     ،  2م3536:وهي تتربع على مساحة قدرها    

  . وآخر للذكورلإلناثمراحيض واحد 02و ،  )تحضيري قسم 01( حجرات 06وتحتوي على 

             مـسكن 400تقـع هـذه المدرسـة فـي حـي            ):بخوش محمد بلعروسـي   ( مسكن 400ابتدائية   -6
                2م1200، المبنيـة منهـا      2م2450: وهي تتربـع علـى مـساحة قـدرها        ،  1991 حيث أفتتحت سنة  

  .مراحيض واحد لالناث وآخر للذكور 02 و،) قسم تحضيري02( حجرة 12وتحتوي على 

هي تتربع  ، و 1996 حيث أفتتحت سنة      مسكن، 200 تقع هذه المدرسة في حي    :  أكتوبر 17  ابتدائية -7
   ،    ) قـسم تحـضيري  01( حجرة 25، وتحتوي على 2م673 ، المبنية منها     2م3276 :على مساحة قدرها  

  . وآخر للذكورلإلناث مراحيض واحد 02و

وهـي  ،  2002 حيث أفتتحت سـنة    مسكن،   400تقع هذه المدرسة في حي       :قوبع محمود ة  ابتدائي -8
 كملعب وسـاحة     أيضا مخصص 2م1.736، و 2م959، المبنية منها    2م2.695: تتربع على مساحة قدرها   

مـراحيض  واحـد لالنـاث وآخـر          02و،  ) قسم تحضيري  02(ة حجر 13، وتحتوي على    لالستراحة
  .للذكور

  

  :يال البشرـ المج-2-2

    159 ذكـور و   180 تلميذا، منهم    339 لتالميذها   اإلجماليويبلغ العدد    :  ابتدائية المجمع المدرسي   -1
إناث، كما وتـضم المدرسـة         08 ذكور و    02 معلمين، من بينهم نجد      10إناث، ويشرف على تعليمهم     

  .حارس03ادارة و
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 إنـاث   230 ذكـور و   237تلميذ، منهم    567 لتالميذها   اإلجماليويبلغ العدد   :  ابتدائية قرين بشير   -2
 إدارة كمـا وتـضم المدرسـة         معلمـة،  14و  معلمـان،   معلم، من بينهم نجد    16يشرف على تعليمهم    

  .حارس04و

 ذكـور  186 تلميذ، مـنهم 382 لتالميذها اإلجماليويبلغ العدد  :) تعاونية17(ٍ  ابتدائية طبش محمد  -3
 إناث، كما وتضم المدرسـة  08 ذكور  و05م نجد  معلم، من بينه13 يشرف على تعليمهم    ، إناث 196و

  .حارس03 وإدارة

 تلميـذ، مـنهم         429 لتالميذها   اإلجمالي ويبلغ العدد    ):خباش عبد الحميد  ( ابتدائية العالية الشرقية   -4ٍ
 إنـاث، كمـا     09 ذكور  و   03 معلم، من بينهم نجد      12 يشرف على تعليمهم     ، إناث 170ذكور و    224

  .حارس02 ووتضم المدرسة ادارة

 إنـاث   87ذكـور و     128  تلميذ، منهم  215 لتالميذها   اإلجماليويبلغ العدد   :  ابتدائية حي المقبرة   -5
 كما وتـضم المدرسـة ادارة   معلمات، 06و،  ذكور01  معلمين، من بينهم نجد 07يشرف على تعليمهم    

  .حارس02و

تلميـذ، مـنهم         302تالميذها   ل اإلجماليويبلغ العدد   : )بخوش محمد لعروسي  ( مسكن 400 ابتدائية   -6
 إنـاث، كمـا   15 ذكـور  و 10 معلم، من بينهم نجد 25 يشرف على تعليمهم  ، إناث 152ذكور و  150

  .ساحر03وتضم المدرسة ادارة و

     393  ذكـور و 409 تلميذ، مـنهم 802 لتالميذها اإلجماليويبلغ العدد : 1961 أكتوبر   17 ابتدائية   -7
 إناث، كما وتضم المدرسـة ادارة  15  ذكور  و  10لم، من بينهم نجد      مع 25إناث يشرف على تعليمهم     

  .حارس02و

 إنـاث  208 ذكـور و  237 تلميذ، منهم439 لتالميذها اإلجمالي ويبلغ العدد  : ابتدائية قوبع محمود   -8
 إنـاث، كمـا وتـضم المدرسـة ادارة          08 ذكور  و   06 معلم، من بينهم نجد      14يشرف على تعليمهم    

  .وحارس

  

 بـإجراء ، فقد قمنـا      المتمدرسين بهذه المدارس    التالميذ رـأسوبما أن الفئة المعنية بالدراسة هي             
 3357 تلميـذ  أي      3357 والذي بلغ عـددهم      ،مسح شامل على تالميذ المدارس االبتدائية سالفة الذكر       

   للدراسـة   مقابالت مع بعض المعلمين وجميع مدراء المدارس التي اختيـرت          إجراء إلى   إضافة،  أسرة
  . خارج هذه المدارسإضافة إلى بعض اللقاءات مع أعضاء جمعية أولياء التالميذ
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 يوضح أسماء المدارس التي شملها المجال المكاني والبشري لدراستنا، مع           ): 03(دول رقم   ـج
  . بكل مدرسة، ونسبة هذه األخير للعدد الكلي للتالميذ بكل مدرسةواإلناثتوضيح عدد الذكور 

  

                     الجنس       المجموع  إنـاث  ذكـور

 %  ك %  ك %  ك  المدرسة االبتدائية

 100%  567  58,2%  330 41,80%  237  رـن بشيـابتدائية قري

  100%  302 50,34%  152 49,66%  150  ابتدائية بخوش محمد بلعروسي

  100%  802 49%  393  51%  409  1961 أكتوبر 17ابتتدائية 

  100%  339 46,91%  159 53,09%  180   المدرسيابتدائية المجمع

  100%  439 46,01%  202 53,99%  237  ابتدائية قوبع محمود

    224  %52,21 205  %47,79 429  %100ابتدائية خباش عبد الحميد

  100%  382 48,70%  186 51,30%  196  ابتدائية طبش محمد

  100%  215 40,47%  87 59,53%  128  ابتدائية حي المقبرة

  

من انجاز الطالبة حسب اإلحصائيات المتحصل عليها من مدراء المدارس التي تـشكل عينـة    : صدرالم
  .البحث

  

  

  

  

  
                                                             

 -      مدرسة خباش عبد الحميد المجاورة لالقامة الجامعية لوصـيف         (ذه المدرسة    لقد حصلنا على المعلومات الخاصة به
 .من خالل زيارتنا لمفتشية التعليم االبتدائي، بعد رفض مدير هذه المدرسة استقبالنا) فاطمة
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    : المجال الزماني-2-3

 مـاي شـهر  نهاية أفريل إلى غاية شهر   حيث امتدت من     ،استغرقت الدراسة الميدانية قرابة شهر          
   : على مرحلتينواألسبوع األول لشهر جوان

 وفي هذه المرحلة تم النزول إلى الميدان لالستطالع، حيث تم التعرف على أماكن              : األولى ةـ المرحل -
ختيرت لتكون مجال دراستنا الميدانية، وكان ذلك فـي أواخـر    اتواجد المدارس االبتدائية الثمانية، التي      

  .2010شهر أفريل 

 07/05/2010 وتم كل ذلك من       المقابلة، وإجراء وهي مرحلة توزيع االستمارات      :ةة الثاني ـ المرحل -
، حيث وزعت صحيفة االستبيان على مختلف المدارس بعـد اسـتقبالنا مـن              26/05/2010إلى غاية   
الذين اختاروا مجموعة من المعلمين ليقومـوا بتوزيعهـا علـى التالميـذ       ء هذه المدارس،    اطرف مدر 

تنا شفهيا وعلى أهميـة هـذه       ليحملوها بدورهم إلى أسرهم، وهذا بعد قيامنا على طبيعة موضوع دراس          
 نفـس   خالل، كم قمنا و   اإلمكانالعملية، وحرصنا على تأكيد جمعها في أقرب وقت ممكن ضمن حدود            

 بـإجراء ، الـذي سـمحوا لنـا    المدارس، وبعض المعلمينهذه مدراء جميع   مقابالت مع    بإجراءالفترة  
وقمنـا  عيـة أوليـاء التالميـذ،     بعض أعـضاء جم  على أماكن تواجدبالتقصيالمقابلة معهم، كما قمنا   

  . مقابلة معهم، بعد تحديد موعد سابق معهم في وقت حدد من قبلهموإجراءبزيارتهم  

 في هذه المرحلة قمنا بجمع االستمارات بعد أن أعيـدت مـن طـرف التالميـذ،     :ة الثالثة ـ المرحل -
 أن هذه العملية أخـذت      رةاإلشاوجمعت من قبل المعلمين ليتجمع في األخير بمكتب مدير المدرسة، مع            

أكثر مما كان مقررا لها، وهذا لتزامن توزيع االستمارة مع فترة قرب االمتحانات، وانشغال كـل مـن                  
ول لشهر جوان والتردد    المعلمين والمدير والتالميذ على التحضير لها، فقد تطلب األمر إلى األسبوع األ           

   .مرات على هذه المدارس لجمع االستمارات 05ألكثر من 
  

  :ة وكيفية اختيارهاـالعينضبط  -3

تعتبر مرحلة تحديد مجتمع البحث من أهم الخطوات المنهجية في البحوث االجتماعيـة، وهـي        
   البحث وتصميمه، وكذا نتائج الدراسة االمبريقيـة       إجراءتتطلب من الباحث دقة بالغة، إذ يتوقف عليها         

لعكس صحيح، لكن هذا األمر ليس سهال لذا يلجـأ          والتي يثبت صدقها كلما زاد أفراد مجتمع البحث وا        
 واإلمكانـات الباحث في الغالب إلى انتقاء عدد محدود من المفردات يأخذها في حدود الوقت والجهـد                

  .المتاحة
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مجموعة جزئية يقـوم الباحـث بتطبيـق        ": العينة في أبسط تعريفاتها المقدمة تعني على أنها       إن         
   .)1("ن ممثلة لخصائص مجتمع الدراسة الكليدراسته عليها ويجب أن تكو

ذلك النموذج مـن الـسكان      : "هي، و العينة العشوائية البسيطة  ولقد اقتضى منا البحث استخدام        
الذي يختار بالطريقة العشوائية والذي تشتق من خالل دراسته المعلومـات، وتـستخرج االسـتنتاجات               

بحث الذي انتقيت منه العينة، والعينة العشوائية غالبا ما         وتبنى التعميمات الشمولية الكونية عن مجتمع ال      
وعاكسة للبيانات والحقائق التي يتسم بها، والطريقة هي الطريقة التي تعطي            تكون ممثلة لمجتمع البحث   

  .)2("وية لالختيار في العينة المطلوب دراستها وتحليلهااجميع الوحدات السكانية فرصة متس

، ووفقـا لهـذا     تكامل األدوار الوظيفية بـين األسـرة والمدرسـة        ويتناول موضوع دراستنا      
 المنهجية  إلجراءاتهاالموضوع جاءت المعاينة كطريقة الختيار الحيز البشري، الذي ستخضعه الدراسة           

البحـث  لطبيعة الموضوع ولمتغيري الدراسة فقد شكل مجتمع       ووفقا   -ومنه نستقي النتائج بعد التحليل    –
 يـة لقد تم شرح كيفيـة اختيـار الثمان       ( 05 ان مدارس ابتدائية بمقاطعة بسكرة    مجموع أسر تالميذ ثم   

 أسرة، ونظرا لتجانس مجتمع البحـث مـن حيـث           3357والبالغ عددها    )05مدارس ومقاطعة بسكرة    
اشتراكهم في تمدرس أبنائهم في المرحلة االبتدائية بالمدارس الثمانية، فقد اخترنـا العينـة العـشوائية                

 وكان هذا االختيار على الرغم من أنه ال         ، أخذ عينة من المدارس بطريقة عشوائية بسيطة       البسيطة، أي 
تحيـز أو  في الظهور لكل مفردات المجتمع األصلي، غير أنه لـم يكـن هنـاك    يعطي فرصا متساوية  

 لبعض المفردات على حساب األخرى، خاصة وأنه من المتعذر الوصول إلـى جميـع األسـر                 إقصاء
 من قبل مفتـشية     االبتدائياتينة العشوائية المنتظمة، ألن ذلك راجع لتحديد عدد معين من           باستعمال الع 

  .وبالتالي تحديد لعدد معين من أسر التالميذ المتمدرسين بهذه المدارس)  مدارس08(التعليم األساسي 

مـن مجمـوع    %15الكلية من المجتمع األصلي هي العينة وكانت النسبة التي تم وفقها سحب      
 ،  وتـم  3357فردات مجتمع البحث والذي تشكله مجموعة من أسر تالميذ المدارس االبتدائية والبالغ        م

  :حساب العينة كالتالي

100
15x355755,533534  أسرة534     إذن بعد التقريب نتحصل على .  

إن عملية االنتقاء قد تمت تماشيا والهدف العام للبحث وفرضياته، التي تحـاول مـن خـالل                   
البحث االمبريقي الوصول إلى تحليل مدى تكامل األدوار الوظيفية بين األسرة والمدرسة، وذلـك مـن                

 عينة أكثر مالئمة وتمثيل     إيجاد إلى محاولة    باإلضافةخالل النموذج الذي رصدناه في الجانب النظري،        

                                                             
  .92، ص1999، دار الكندي، األردن، منهج البحث التربوي:  حسن المنسي-)1(
 .202، ص2009، )األردن(، دار وائل للنشر، عمان2، طالجتماعيمناهج البحث ا:  احسان محمد الحسن–)2(
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مقاطعـة   ( بـسكرة  خاصة على مستوى مجموع أسر التالميذ المتمدرسين باالبتدائيات المتواجدة بمدينة         
  .)05بسكرة 

  

على ثمان مـدارس    ) استمارة ( صحيفة استبيان  600أننا قمنا بتوزيع     إلى   اإلشارةفوتنا  توال    
، وبعد جمعهـا مـن      05 استمارة لكل مدرسة ابتدائية ضمن مقاطعة بسكرة         75بالتساوي، فكان الناتج    

 10، منهـا     اسـتمارة  97 ترجـع    جميع المدارس وفرزها، وبلغ عدد االستمارات الملغية والتـي لـم          
، وذلـك بعـد    أسرة503 لم ترجع، وبالتالي أصبحت عينة دراستنا هي استمارة   87 و  ملغية اتاستمار

-600(سـتمارة   ا 503 نجـد    97 نطـرح منهـا      موزعة استمارة   600لدينا  :  القيام بالعملية التالية  
97=503.(  

  

ترحيب من أغلب مدراء المـدارس التـي    إلينا أننا لقينا كل ال    اإلشارةوكمالحظة يجب يتوجب      
 لإلقامـة  الموجودة بالحي الجـامعي والمجـاورة        "اش عبد الحميد  ـخب" مدرسة  زرناها، ماعدا مدير    

فعند زيارتنا ألول مرة للمدرسة، لم يكن متواجدا بالمدرسة واستقبلتنا           ،" فاطمة لوصيف"الجامعية للبنات   
 توزيعها على بعض تالميذ المدرسة عـشوائيا، لكـن           استمارة المطلوب  75 منا   ت وتسلم – سكرتيرته

،  وفوجئنا برفـضه القـاطع        شخصيا  مدير المدرسة  ناوبعد رجوعنا بعد أسبوع بناء على طلبها، استقبل       
  . استمارة75لتوزيع االستمارات، وبالتالي ألغي هذا العدد من النسخ والبالغ 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 -      من مجتمع البحث، لعلمنـا المـسبق أنـه    15%مثل  ي والتي   ،534 العددبدل  )  استمارة 600( لقد اخترنا هذا العدد 
لصيفية، سيلغى عدد ال يستهان به من االستمارات، خاصة مع اقتران وقت توزيع االستمارات مع االمتحانات والعطلة ا                 

  . قليلةستكونفنسبة رجوعها 
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 التـي   ات على كل مدرسة ابتدائية، وعدد االسـتمار       يبين عدد االستمارات الموزعة    ):04(جدول رقم   
 مدارس، ليكـون    8 على    استمارة موزعة  600 الموزع، والذي يمثل     اإلجمالياسترجعت بالنسبة للعدد    

  . استمارة75نصيب كل مدرسة 

  

 النسبة  عدد االستمارة المسترجعة  اسـم المدرسـة

 %100  75  ابتدائية قريـن بشير

 %96  72  روسيابتدائية بخوش محمد بلع

 99%  74  1961 أكتوبر 17ابتدائية 

 97%  73  ابتدائية المجمع المدرسي

 95%  71  ابتدائية قوبع محمود

 %0  0  ابتدائية خباش عبد الحميد

 99%  74  ابتدائية طبش محمد

 99%  74  ابتدائية حي المقبرة

  /  513  المجموع

  .رات من انجاز الطالبة بناء على نتائج جمع االستما:المصدر
  

 = 513 - 600 :إذا طرحنا مجموع االستمارات المسترجعة من عدد االستمارات الموزعـة نجـد           و  
أي ال توافـق    ( ملغـاة    ات استمار 10وعند مراجعة جميع االستمارات المسترجعة وجدنا        ، استمارة 87

ـ شطب جميع الخانات، استمارة ممزقة، وهناك من لـم يجـب            : شروط صحة االستمارة، مثال     اإطالق
  . استمارة وهذا ما سبق اإلشارة إليه97ليصبح عدد االستمارات الملغاة ). عليها
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  :ج المستخدم في الدراسةـ المنه-4

إن أي دراسة علمية، بغض النظر عن طبيعتها والموضوع الذي تدور حوله تخضع لمجموعة              
راسة علمية هـو اختيـار     من المعايير والتقنيات العلمية، ومن المعروف أن أول أساس تبنى عليه أي د            

الكيفية "هج هو   ـالمن :المنهج الذي يتم بموجبه المعالجة الميدانية للظاهرة محل الدراسة، على اعتبار أن           
  أو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة موضوع البحث، وهو يجيب عن كلمـة اسـتفهامية                

        .)1("كيف؟

الطـرق  : "المنهج على أنـه   " علياء شكري و" لي محمد محمد ع  " الباحثان وكذلك يعرف كل من   
الفعلية التي يستعين بها الباحثون في حل مشكالت بحوثهم، والشك أن مثـل هـذه الطـرق والمنـاهج      

  .  )2("تختلف باختالف مشكالت الباحث، وباختالف األهداف العامة والفرعية للبحث

أنه إجراء يستخدم في بلوغ غاية محددة، أمـا         على   "زـرون" نشره ذيجاء في قاموس الفلسفة ال           و
المنهج العلمي فهو تحليل منسق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية التي توجـه بالـضرورة               

  .)3(البحث العلمي أو تؤلفه العلوم الخاصة

ـ      "أن المنهج هو    فيرى  " رشيد زرواتي " الباحث   أما       وات عبارة عن مجموعة من العمليـات والخط
  .)4(" يتبعها الباحث بغية تحقيق بحثهالتي

 أن األول يعيش باستمرار في وسـط حيـوي          ادي؛ الع اإلنسان العلمي عن    اإلنسانن ما يميز    إ
 عن عالمات االسـتفهام  ولإلجابةموسوم بالتعقيد، لذا فهو مطالب بالعمل على فهم كل ما يجري حوله،             

ى اإلجابة عن هذه التساؤالت وغيرها، عليـه أن يـسلك     كيف؟ ولماذا؟ وفي طريقه إل     :التي من أبرزها  
  .طريقا ال يوقعه في تناقضات أو أخطاء تعيده إلى الوراء أو توصله إلى طريق مسدود

      :   "األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي"ه  في كتاب" محمد الحسنإحسان"ويقول الباحث 

ته النظرية، في زيادة المعلومـات األكاديميـة        ن الباحث ال يمكنه القيام ببحث ناجح له أهمي        إ
 أو مادية، يعاني منهـا المجتمـع دون         إنسانيةالختصاص معين أو له فائدته العلمية في حل مشكلة          

                                                             
 .134، ص1982، مكتبة وهبة، مصر، أصول البحث االجتماعي: عبد الباسط محمد حسن -)1(
، 1986،  )مـصر (، دار المعرفـة، االسـكندرية     علم االجتماع والمنهج العلمي   : محمد علي محمد، علياء شكري     -)2(

 .138ص
 .52، ص2003دار المعرفة الجامعية، مصر، ، ث العلميالمدخل إلى مناهج البح: قاسممحمد  محمد -)3(
، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،   3، ط تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية       :  رشيد زرواتي  -)4(

 .176، ص2008، )الجزائر(قسنطينة
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وتطبيق المـنهج   ... تحديد عنوانه وصياغة مجاله وتحديد أبعاده وتثبيت أهدافه وأغراضه األساسية         
  .)1("صل إلى حقائق نهائية عنهالعلمي عليه لدراسته وتعريف جوانبه والتو

ولما كانت طبيعة الدراسة هي التي تحدد المنهج المستخدم، فإنه وتبعا لما تم التطرق إليه، فـإن      
 باعتباره يتماشـى وطبيعـة البحـث        ، التحليلي ج الوصفي ـالمنهالمنهج المعتمد في دراستنا هذه هو       

، ويندرج هذا البحث ضمن     األسرة والمدرسة تكامل األدوار الوظيفية بين     موضوع  والدراسة الوصفية ل  
الدراسات الوصفية التي تهدف بشكل عام إلى تحديـد خـصائص الظـاهرة وتفـسيرها السـتخالص                 

  .مضمونها، ثم الوصول إلى اقتراح حلول فيما يخص الموضوع المطروح في إشكالية البحث

اف التي وضعت والمبنيـة     لذا، فإنه انطالقا من اعتبارات عدة فرضها البحث علينا، ومن األهد          
، وجدنا أن المنهج الوصفي، أو ما يعـرف عنـد       إعدادهاأساسا على الدراسة التحليلية التي نحن بصدد        

ويهدف المنهج الوصفي إلى وصف موقف، أو مجال اهتمام معين بـصدق    "البعض باألسلوب الوصفي،  
مـسح الـذي يرمـي إلـى تحديـد         للسكان، مسح الرأي العام، ال     اإلحصائيةودقة من أمثلته الدراسات     

دراسة العمل، الدراسات التي تشتمل على االستمارة، المقابلة والمالحظة، مـسح المراجـع             ... الحقائق
  المنهج الوصـفي    هدف من إذن فال . )2(..."والمصادر وتحليل الوثائق ودراسة سجالت األحداث الطارئة      

، وعليه استخدمنا المنهج الوصفي     تصلة بظاهرة موجودة أصال في المجتمع     جمع معلومات حقيقية م   هو  
التحليلي، والذي كان بغرض كشف ووصف تكامل األسرة والمدرسة من خالل أراء من كتبـوا عنـه،               

ى نتمكن من قراءتها قراءة تحليلية نقدية، مع استخدام مؤشرات الدراسة، والمتمثلة فـي التكامـل                توح
  .األسرة والمدرسةو

  :، فهي على النحو التالي في دراستنا هذهأما عن خطوات تطبيق المنهج الوصفي التحليلي

وتم فيها جمع كل البيانات والمعلومات النظرية، التي حاولت تحليـل األسـرة        :ة االستكشاف ـ مرحل -
ده والمدرسة، كل على حد، ونقد واقع تكاملهما معا، وفي هذه المرحلة يتحدد الموضوع من حيث أبعـا                

ومصادره، إضافة إلى جمع المعلومات، حاولنا مناقشة والتحدث مع بعض المتخصصين بالميدان فيمـا              
 والفنية، وكذا تزويدنا ببعض المعلومات التي تخدم موضـوع دراسـتنا            اإلداريةيتعلق ببعض الجوانب    

  .لكن ليس عبر صفحات الكتب

سة، وتحديد مؤشرات تستند عليهـا       وشملت صياغة كل تساؤالت وفرضيات الدرا      :ة الوصف ـمرحل -
الدراسة ككل، فالموضوع بالنسبة ألي قارئ عنوانه إلى حد كبير، لذا حاولنا حصره في مؤشرات تـم                 

                                                             
 .33ص،  ذكرهسبق مرجع ،األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي :احسان محمد الحسن -)1(
، 2008، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،        محاضرات في والمنهجية لطالب علم االجتماع     : جازية كيران  -)2(

 .28ص
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 مميزات، حتى تختار العينة الممثلة لـه، وكـذا اختيـار األدوات      وإعطائهبعدها تحديد مجتمع الدراسة     
  .والمقابلة والمالحظة) االستمارة(المالئمة لجمع المعلومات منها وصحيفة االستبيان 

 تفسيرات علمية ألسباب وجودهـا، وذلـك للخـروج          إطالققدها عبر   ون: ة تحليل البيانات  ـ مرحل -
  . عن التساؤل الرئيسي للدراسة، وكذا كإثبات أو نفي لفرضيات الدراسةإجابةباستنتاجات تكون بمثابة 

التحقق من صحة الفرضيات على المنهج      لذا فالباحثة اعتمدت في معالجة المشكلة المطروحة و       
الوصفي التحليلي، ذلك ألن هذا المنهج يكشف ويصف الظاهرة كما هي عليه في الواقع، كمـا يحـاول           
تحليل نتائجها وفهمها موضوعيا، كما يسمح بمالحظة وتتبع الظاهرة في الميدان، وجمـع المعلومـات               

  .المتعلقة بالمشكلة قيد الدراسة

 منهجية كالمالحظة واالستقـصاء، والتحليـل       إجراءاتلتحليلي يتضمن عدة    والمنهج الوصفي ا  
هذا ما يتوافق بشدة مع األهداف المسطرة لهذه الدراسة، التي تتنـاول أحـد الموضـوعات          والتفسير، و 

من جمع أكبـر قـدر   ) أي المنهج(الهامة، التي تهم األسرة والمجتمع عموما، وبالتالي نتمكن من خالله      
علومات حول الظاهرة المدروسة بتطبيق مختلف األدوات الـضرورية لجمـع البيانـات،             ممكن من الم  

الالزمة لمعرفة العوامل ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومدى تأثيرها في حدوث الظـاهرة، وبـروز               
، وتحديد مدى االرتباط القـائم بـين العوامـل المحيطـة بالمـشكلة اجتماعيـا       إلحاحالمشكالت بأكثر  

   .وثقافيا، وغيرها من المؤثرات األخرىواقتصاديا، 

 إلى المنهج الوصفي التحليلي تم االستعانة بالمنهج االحصائي في تحليـل البيانـات              وباإلضافة
   .الكمية تحليال دقيقا للوصول من خاللها إلى صحة أو خطأ فرضيات البحث

  :ع البياناتـ أدوات جم-5

التي توصل إليها الباحث، وهـذه النتـائج تـرتبط          تقدر القيمة العلمية ألي بحث علمي بالنتائج          
ارتباطا وثيقا باألدوات المستعملة ألجل الوقوف على كل جوانب الظاهرة، وتحديـد بـذلك متغيـرات                
الدراسة ونتائجها تحديدا دقيقا، لذا البد من االختيار السليم ألدوات وتقنيات جمع البيانات والتحقق مـن                

  يحتاج كل منهج إلـى أدوات لجمـع البيانـات       " إذ   ،رة محل الدراسة  مدى مصداقيتها للكشف عن الظاه    
         يتطلب اختيار سليم لألدوات التي مـن شـأنها أن تجعـل العمـل متكـامال                ،فالقيام بالدراسة الميدانية  

أو متغيرا، وال يمكن استغناء أي دراسة علمية عن أدوات مناسبة لطبيعة الموضوع، ولنـوع المـنهج                 
كما أن طبيعة المشكلة المطروحة وبخاصة الحلـول المقترحـة لهـا            " ،)1("قه في الدراسة  المختار تطبي 

                                                             
، المكتب الجامعي الحديث، التفكير العلمي والتفكير النقدي في بحوث الخدمة االجتماعية :فؤاد النمر   محمد صبري  –)1(

 ).300-299(ص.، ص2003االسكندرية، 
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ه، وينبغـي أن    ـن وج ـهي التي تحدد انتقاء األدوات التي تناسب هدف البحث على أحس          ) الفرضيات(
مثال لكـي يـستخدمها فـي كـل      ) كالمقابلة(على المعلومات   ال يستبقي الباحث وسيلة واحدة للحصول       

 على األسئلة   واإلجابةبل لكل مشكلة بحث أداة وأدوات مناسبة، وقد تكون الزمة لجمع البيانات             دراسة،  
كيفية استخدامها وتفـسير المعلومـات      بتامة  كما ينبغي على الباحث أن يكون دراية        (...) المطروحة،  
  :وبناءا على هذا فقد تم االعتماد على األدوات والتقنيات التالية  ،)1("الناتجة عنها

  :ةـ المالحظ-4-1

   البدائي في مالحظـة الطبيعـة  اإلنسانتعتبر المالحظة من أهم وسائل جمع البيانات، وقد استعملها         
إن نقطـة  " ،)2(" المعاصر لما لها من أهمية وفائدة      اإلنسانوما يطرأ عليها من تغيرات ومازال يستعملها        

  ث حولها مـن ظـواهر طبيعيـة واجتماعيـة         البداية في أي علم هي الحواس، حيث تقوم بنقل ما يحد          
 ما يحدث حوله ويسجل مالحظاته، ومشاهداته، كما عايشها في أي ناحية من نـواحي               اإلنسانفيالحظ  

، وبالتالي  )3("وقوعها، وهي مصدر أساسي للحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لموضوع البحث          
رى للكشف عن مختلف اآلراء والمواقف لمجموعـة        فهي أداة أساسية تبنى عليها مختلف األدوات األخ       

البحث اتجاه القضية محل الدراسة، ضمن المقابالت التي أجريت معهم لتفسير ترجمة ما الحظناه إلـى                
  .عبارات ذات داللة

األداة األولية لجمع المعلومات وهي النواة التي يمكن أن يعتمد عليها           : "أنهاوتعرف أيضا على    
  .  )4( العلمية، وفي أبسط تعاريفها النظر إلى األشياء وإدراك الحالة التي هي عليهاللوصول إلى المعرفة

 إطارهـا ن المالحظة في البحث العلمي هي مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كثـب، فـي           إ
المتميز ووفق ظروفها الطبيعية، حيث يتمكن الباحث من مراقبة تصرفات وتفاعالت المبحوثين، ومـن              

 أي المالحظة المقصودة وفق خطة مرسومة       ،)5("نماط وطرق معيشتهم ومشاكلهم اليومية    التعرف على أ  
  . منهج متبعإطارللبحث العلمي في 

                                                             
سند تكويني لفائـدة     (ثـة البح ـمنهجي: د الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم      يئة التأطير بالمعه   ه –)1(

 .63، ص2005، )الجزائر(، وزارة التربية الوطنية، الحراش)المفتشين في مختلف األطوار التعليمية
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،     )ولالكتاب األ (2، ط أسس البحث العلمي  :  بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني    -)2(

 .66، ص2009
، )الجزائر(، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة    أسس المنهجية في العلوم االجتماعية    : و، علي غربي  يـفضيل دل  -)3(

 .186، ص1999
 ). 300 -299(ص. صمرجع سابق، :محمد صبري فؤاد النمر -)4(
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،      3، ط ي في علوم االعالم واالتصال    مناهج البحث العلم  : أحمد بن مرسلي   -)5(

 .203، ص2007
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تقتـضي مـشاركة    "إلى أن المالحظة بالمشاركة     " مصطفى خلف عبد الجواد   "ويذهب الباحث   
مالحظـة المـشاركة   عالم االجتماع في الفعل االجتماعي الذي يسعى إلى وصفه وفهمه، وربما تكون ال          

أكثر أدوات البحث في علم االجتماع التي يغلب عليها الطابع الكيفي، ومع ذلك يستحيل تصنيف وتكميم                
وجدولة كل البيانات الناتجة عن المالحظة المشاركة، وقد شاع استخدام المالحظة المشاركة على نطاق              

  .)1("بيةواسع منذ الستينيات على يد أنصار التفاعلية والمنهجية الشع

لذلك استخدمنا المالحظة المباشرة دون مشاركة، وذلك باالنتقال إلى المدارس االبتدائية التـي             
بعـض سـلوكات    رصـد   شملتها دراستنا، وحاولنا أخذ فكرة عليها من حيث خصائصها الفيزيقيـة، و           

معلمـين، وبعـض    المعلمين والمديرين مع التالميذ أثناء فترة االستراحة، ومالحظة تعامل المدير مع ال           
األولياء الذين صادف مجيئهم لمقابلة المدير أو المعلم تواجدنا ببعض المدارس االبتدائية خالل توزيـع               

التي وجب علينا مالحظتها، رصد السلوكات الناتجة عن شبكة االتصال          وجمع االستمارات، ومن النقاط     
لمدارس االبتدائية، وعند دخولي من     الموجودة داخل المدرسة ككل، ومثال على ذلك عند زيارتي ألحد ا          

باب المدرسة الحظ أن هذه المدرسة تعاني من التسيب وإدارتها متساهلة، واستنتجت ذلـك مـن عـدم         
وجود حارس عند الباب، باب مفتوح ويمكن ألي شخص أو الدخول، وعندما توجهت لمكتب المدير لم                 

 الـسكرتيرة ب فوضـوي مقابـل لمكتـب        أتعرف عليه، ألنه ال يملك مكتبا منفصال وشخصيا، بل مكت         
ومساعدة لها، كما ال حظ من خالل محادثة له مع معلم جاء لسؤاله جمع حصص المساء مع الـصباح،              
ألنه مشغول مساءا لم يعارض األمر، بل وافق بدون استفسار، وتحليل لهذه المالحظات نستنتج حتـى                

نه مدير متـساهل، لـيس لـه مـشاكل ال مـع        أ اإلدارة حول أسلوبه في      مقابلة معه  بإجراءقبل قيامنا   
، وفـي المقابـل    الوثائق التـي يوقعهـا   علىالتدقيقحتى أنه  يوقع دون والموظفين وال مع المعلمين،    

أن مديرها صارم وله هيبة، من وجود الحارس بالباب الخـارجي           الحظت عند زيارتي لمدرسة أخرى      
 وطريقـة   الـسكرتارية من المدخل، وصوال إلـى      مرافقته لي إلى مكتب المدير القريب       للمدرسة، إلى   

المعاملة، وتنظيم المكتب وهيئة المدير، كلها عالمات تبرز شخصية المدير، وأسلوب إدارته للمدرسـة،              
الذي يفرض رأيه على من حوله، وذلك       وصوال إلى نمط آخر من الشخصيات أال وهو المدير المتسلط           

  .وللعمال وحتى لألولياء، ولنا أيضامعاملته للمعلمين أمامي،  من خالل مالحظة

وهي التي يقوم فيهـا الباحـث       "بدون مشاركة؛   استخدمت المالحظة   فالباحثة في هذه الدراسة     
بالمالحظة دون أن يشترك في أي نشاط تقوم به الجماعة موضوع المالحظة، وغالبا ما يـستخدم هـذا      

  )2("ا بعضهم ببعض اتـصاال مباشـرا      األسلوب في مالحظة األفراد أو الجماعات التي يتصل أعضاؤه        

                                                             
، )األردن(نظرية علم االجتماع المعاصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان:  مصطفى خلف عبد الجواد-)1(

 .124ص
 .126، مرجع سبق ذكره، صمناهج البحث العلمي: احسان محمد الحسن - )2(
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ومن أهم مميزات هذه المالحظة أنها تهيئ للباحث فرصة مالحظة السلوك الفعلي للجماعة في صورته               
   .الطبيعية، وكما يحدث فعال في مواقف الحياة الحقيقية

   في مجملها تسمح بالحصول على أفضل النتائج والحصول على أدق المعلومـات            ؛فالمالحظة
  .ها تسمح بتكوين تصور مؤقت عن الوقائع والمواقف والظروف المحيطة بموضوع الدراسةكما أن

  

  :ةـ المقابل-4-2

تعتبر المقابلة وسيلة لجمع البيانات في البحث االجتماعي، وتمتاز هذه األداة بالمرونـة، حيـث              
  .تجرى فيها المقابلةتسمح بمالحظة المبحوث والتعمق في فهم كافة الجوانب التي 

 التقنيات المنهجية الهامة في الدراسات االمبريقية، وهي عبارة عن تفاعل قائم علـى    إحدىهي  ف
الحوار اللفظي الذي يجمع الباحث والمبحوث اعتمادا على نقاط محددة توجه الباحث، وقد استخدمنا في               

مل مجموعـة  شيل ي، وهي عبارة عن دل"استمارة المقابلة"البحث المقابلة المقننة وتجسدت أساسا في أداة     
عالقـة  :"وتعرف على أنهـا  من األسئلة المحددة مسبقا، يتم التعرض لها وجها لوجه لعنصري المقابلة،            

دينامية وتبادل لفظي بين شخصين أو أكثر، وهي أداة بارزة مـن أدوات البحـث العلمـي، وظهـرت               
المقابلة تستخدم مـن أجـل      هذا التعريف أبرز أن      ،)1("كأسلوب هام في ميادين عدة منها علم االجتماع       

خلق عالقة تفاعلية لعدة أفراد يجري بينهم تبادل لفظي وقد يكون في أماكن مختلفة، إال أنه لم يبرز إذا                   
ما كان هناك شروط للقيام بمقابلة، خاصة إذا كانت مباشرة أوال بمعنى هل لزاما على األفـراد تبـادل                   

  الكالم وجها لوجها أم ال؟
  

المواجهة أو المعاينة أو االستجواب وهي تقـوم        : "التالي الذي يقول بأن المقابلة هي     ونجد التعريف        
 الشخصي واالجتماع وجها لوجه بين الباحث أو معاونيه المتمرنين معه والمبحوثين كـل              االتصالعلى  

على حدا، وتحدث مناقشة موجهة من أجل جمع البيانات التي يريد الباحـث الحـصول عليهـا وذلـك          
إذا فقد وضع التعريف شروطا منها التواجد الشخـصي للباحـث أو معاونيـه مـع               ،)2("حددلغرض م 

  .المبحوث، مع وضع تنظيم لتفعيل المنافسة للحصول على بيانات يحتاجها الباحث في بحثيه
  

                                                             
  .247، ص2000، دار المسيرة للنشر، األردن، مناهج البحث في التربية علم النفس:  سامي ملحم-)1(
 .156، ص2003، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  البحث العلميلأصو: عبد الحميد رشوان -)2(
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 األفـراد  إزاءأنها تقنية مباشرة للتقصي العلمـي تـستعمل        : "  أنها" موريس أنجرس "ويعرفها  
 بكيفية منعزلة، غير أنها تستعمل في بعض الحـاالت إزاء المجموعـات مـن أجـل                 الذين تم سحبهم  

  .)1("استجوابهم بطريقة نصف موجهة والقيام بسحب عينة كيفية بهدف التعرف بعمق على المستجوبين

هي تقنية مباشرة تستخدم من أجل سؤال األفراد فـرادى          " موريس أنجرس "إذن فالمقابلة حسب    
  .مح بالحصول على معلومات كافية حول األفراد المستجوبينأو جماعة بطريقة تس

تفاعل لفظي يتم عـن طريـق       " أن المقابلة هي    " طلعت ابراهيم لطفي  "وجاء في كتاب الباحث     
موقف مواجهة يحاول فيه الشخص القائم بالمقابلة أن يستشير معلومات أو آراء أو معتقـدات شـخص                 

  .)2("يانات الموضوعيةآخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض الب

والمقابلة ال تقتصر كما يظن البعض على التبادل اللفظي بين شخصين أو أكثـر عـن طريـق       
حوص، بل يـشتمل    فأسئلة بقصد الحصول على بيانات معينة مع االهتمام ببعض األلفاظ واستجابات الم           

اللفظـي، وكـذلك    على عنصر المالحظة للمظاهر التعبيرية والحركية، ألنها توسع معنـى العنـصر             
  .)3("التفسيرات أو التعليقات من جانب الباحث

 عندما كان البد مـن التعـرف        ،ة في هذا البحث في المراحل األولى      لواستخدمت الباحثة المقاب  
 ورأي  على المشكالت التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، من خالل رأي مديرها والفريق التربـوي،             

 فتم التوصل إلى معلومات أوليـة عـن         بناء يتمدرسون بالمرحلة االبتدائية،   بعض األولياء الذين لديهم أ    
  .على وضع أسئلة االستمارة الموجهة ألسر التالميذ بالمرحلة االبتدائيةالظاهرة المدروسة، ساعدت 

ولجمع البيانات والحقائق عن الموضوع المدروس، كان البد من االعتماد على المقابلـة كـأداة     
 خاصة التي تتعلق بالجانب التعليمي التربوي، حيث تمت المقابلة مع معلمـين ومـديري      لجمع البيانات، 

  .المدارس االبتدائية التي شكلت مجال الدراسة الميدانية

  "مـدير بال خاصـة استمارة مقابلة "، و"استمارة مقابلة خاصة بالمعلم"وفي دراستنا هذه استخدمنا    
حول موضوع تكامل األسرة والمدرسـة، وآراء كـل مـن          حاولنا من خاللهما التعرف على نقاط عدة        

 المتبع من طرف كـل      اإلداريالمعلم والمدير حول هذه الموضوع، إضافة إلى التعرف على األسلوب           
  مدير مدرسة، ومعرفة مقومات نجاح أي مدرسة، وكيف يتعامل المدير مع المعلمـين ومـع األوليـاء                

                                                             
 197مرجع سبق ذكره، ص:  موريس أنجرس-)1(
، 1995، دار غريـب للطباعـة والنـشر، القـاهرة،           لمـي أسـاليب وأدوات البحـث الع   :  طلعت ابراهيم لطفي   -)2(

 ).86-85(ص.ص
 .51مرجع سبق ذكره، ص:  جازيـة كيران-)3(
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لمدرسة، وحاولنا معرفة نظرتهم لمـستقبل تكامـل األسـرة     وسألناهم عن أشكال التكامل بين األسرة وا      
  .والمدرسة

بما أن مدير المدرسـة الثامنـة       ( مقابالت فردية مع جميع مدراء المدارس السبعة         إجراءوقد تم          
، وعدد من المعلمين بكل مدرسة، بغرض جمع مجموعة من البيانـات            ) مقابلة معنا  إجراءأعرض عن   

  .األسرة والمدرسةالخاصة بموضوع تكامل 

 نا مع بعض رؤساء جمعيات أولياء التالميذ، وذلـك لتزويـد           مقابلة غير مقننة   بإجراءكما قمنا   
 . في التكامل بين األسرة والمدرسةبمختلف المعلومات والوثائق عن دور جمعية أولياء التالميذ

ة التي تخص رؤية المعلم      مع بعض المعلمين، وقمنا بطرح بعض األسئل       التمقابعدة   يناجركما أ        
بعض األسئلة التـي تخـص      ، ومعرفة أشكال تكامل األسرة والمدرسة، و      نحو تكامل األسرة والمدرسة   

  . التفاعل الصفي، وعالقة المعلم بالتلميذ وعالقة المعلم بأولياء التلميذ

  :)االستبيان (ارةـ االستم-4-3

د عن طريق استمارة يجري تعبئتها مـن قبـل          أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محد       "   هي
  المستجيب ويستخدم لجمع المعلومات بشأن رغبات المستجوبين وكذلك الحقائق التي هم على علم بهـا              

  .)1(إضافة إلى أنه يقرب الباحث من المبحوثين، إذا كانوا متواجدين في أماكن متفرقة
قها اكتشاف أبعاد موضوع الدراسة عـن       مجموعة مؤشرات، يمكن عن طري    "     وتعرف أيضا أنها      

 بحث ميداني على جماعة محددة مـن النـاس، وهـي وسـيلة      إجراءطريق االستقصاء التجريبي، أي     
االتصال الرئيسية بين الباحث والمبحوث، وتحتوي على مجموعة من األسئلة تخص القضايا التي نريد               

  .)2("معلومات عنها من المبحوث

 األفراد، وتـسمح    إزاءتقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل      "رس على أنها          ويعرفها موريس أنج  
 عالقـات رياضـية والقيـام بمقارنـات        إيجـاد باستجوابهم بطريقة موجهة والقيام بسحب كمي بهدف        

  .  )3("رقمية

 هي تقنية مباشرة تستخدم لطرح مجموعة من األسـئلة          -حسب موريس انجرس  –فاالستمارة   
  .  وتفسير عالقات تترجم رياضيا وتقارن باألرقامإيجادفراد، بهدف على مجموعة من األ

                                                             
، دار وائل للنشر، األردن،     3، ط أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية       :فوزي غرايبية وآخرون   -)1(

 .71، ص2002
 .77، مرجع سبق ذكره، صبحث العلميأسس ال: بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني -)2(
 .204مرجع سبق ذكره، ص: موريس أنجرس -)3(
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 هو الحصول على معلومات دقيقة Questionnaire والغاية من وضع االستبيان أو ما يعرف
  .ال يمكن للباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث، كون المعلومات ال يملكها إال صاحبها

بيان على شكل بيانات كمية تفيد الباحث في إجراء مقارنـات رقميـة   وتستقى المعلومات في االست        
أو كيفية تعبر عن مواقف وأراء المبحوثين من قضية معينة، وعليه فقد استخدمنا االستبيان المقنن وهو                
يستخدم في العادة لجمع المعلومات الكمية ذات العالقة بقياس درجات االهتمـام بموضـوع مـا لـدى            

  .)1(لخا...رفة مدى سيطرة فكرة معينة في أوساط محددةجمهور معين أو مع

نموذج يضم مجموعة أسئلة توجـه إلـى        "أن االستمارة   " رشيد زرواتي "وجاء في كتاب الباحث            
األفراد من أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف، ويتم تنفيذ االستمارة إمـا                 

  .)2( "رسل إلى والمبحوثين عن طريق البريدعن طريق المقابلة الشخصية أو أن ت

وكذلك قمنا بإعطاء االستمارة إلى لجنة المحكمين وهم أستاذين في التعلـيم الجـامعي أسـتاذ                
 متخصص في علم النفس والتربية وأستاذة في األدب العربي، وأستاذ في علم االجتماع، ولقد تم توزيـع     

ي المدارس السبعة إلى مدراءها، الذين قـاموا بـدورهم   ف أي من طرف الباحثة    فيما بعد  نسخ االستبيان 
 ليأخذوها ألوليـائهم فـي       في الفصول   على التالميذ  الذين طلب منهم توزيعها    المدرسين   بتوزيعها على 

  .المنزل

 عن تساؤالت لإلجابةنات الدراسة الالزمة اتم جمع بي) صحيفة االستبيان(من خالل االستمارة  
  : واشتملت على ما يأتي، فرضياتها، وتحقيق أهدافهاالدراسة، والتحقق من صدق

   ):شخصية( متغيرات ديمغرافية -1

مثل طبيعة األسرة، عدد أفراد األسرة، السن، المستوى ) الشخصية(وشملت البيانات األولية 
التعليمي، مستوى الدخل، مهنة األب واألم، عدد األوالد المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة، قرب 

  .رسة من المسكنالمد

  : متغيرات الدراسة األساسية-2

   : محاور كما يلي04عبارة موزعة على ) 38( وشملت البيانات األساسية وتكونت من      

  .تسعة أسئلة )09(، وضم العامة حول األسرة ويشمل البيانات :ور األولـالمح -

                                                             
 .223مرجع سابق، ص: أحمد بن مرسلي -)1(
 .182مرجع سابق، ص: رشيد زرواتي -)2(
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    ،  التربويةةمشاركة في العمليتكامل األسرة والمدرسة من خالل الـب ويتعلق :ور الثانيـالمح -

 .سؤاالة عشرثالثة  )12(ويضم هذا المحور                    

  م ـ، وضاء التالميذ في تكامل األسرة والمدرسةـة أولـدور جمعيويتناول  :ور الثالثـالمح -

 .سئلةأعشرة )10(                    

    حورـم هذا المـ، وضةـرة والمدرسـاألسدور المدير في تكامل  ويتناول :ور الرابعـمح ال-

  .بعة أسئلة س)07(                    

  . الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال  االستمارة وفق النوع المغلق ونصف المفتوحإعدادوتم 

 تصميمها أكثر من مرة، قبل النزول إلى الميدان         أعيدأسئلة صحيفة االستبيان قد     ن  فإ ولإلشارة
 عدد من أساتذة علم النفس وعلم االجتماع، سمح بعـدها بـالتطبيق             من طرف ك بعد عملية التحكيم     وذل

وحذف البعض اآلخر، الذي لـيس لـه          البعض منها  بإضافةالتجريبي ليجرى أيضا تعديل في األسئلة،       
ـ                دقيق داع في خدمة الموضوع، ليتم بعدها صياغة االستمارة نهائية، مع التأكيد على صعوبة الضبط ال

  .لألسئلة في جميع األحوال
  

  : األساليب اإلحصائية -4-4

فريغها في تستخدام النسب المئوية وا باإلحصائي هذه الدراسة على المنهج في ناعتمداوقد 
مجموعة من الطرق واألساليب اإلحصائية الوصفية في بوقد تمت االستعانة ومركبة، جداول بسيطة 

  .تفريغ بيانات االستمارة

عتبارها تكرارات لظهـور هـذه      اتطلق على عدد الحاالت في مجموعة أو فئة معينة ب         : راراتـ التك -
 كما تم التعبيـر عـن     مجموعة ،   ،  )ك(، ورمزنا لها بالرمز     )1(الحاالت أو القيم أو األفراد داخل العينة        

   ) .%(وية ئة المـالنسب

  

                                                             
 ،االسـكندرية المكتبـة الجامعية، االيزاربيـة،     ،  رات في علم االحصاء التقني واالجتماعي     ـمحاض :هالة منصور  -)1(

  .06، ص2000
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يانات إلى التجمع أو التركيز حـول   المقاييس التي توضح نزعة الب وهي :س النزعة المركزية  يـ مقاي -
 ، وهو تقدير ثابت وغير متحيز لمركز التجمـع        )1(فئة معينة وهي عديدة اخترنا منها المتوسط الحسابي       

حيث يشتمل القيمة الوسيطة لمجموعة من القيم، وهو يتميز بدرجة عالية من الكفاءة لـسهولة حـسابه                 
  .)2(وسهولة فهم معناه

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
دار المعرفـة الجامعيـة،      ،)المعالجات االحصائية   ( االحصاء و القياس في البحث االجتماعي        :دريب سيد أحم   غ -)1(

  .95، ص1998، االسكندرية
  .141صمرجع سبق ذكره، : هالة منصور -)2(


