
طريقة جمع–استخدام المنهج التفاعلي 
وتحليل البيانات

سهام بنت محجي المطيري . د: إعداد وتقديم 

أستاذ علم النفس المعرفي المساعد جامعة الملك سعود 



محاور حلقة النقاش

• مراجعة سريعة لألدبيات والنظريات واألبحاث التجريبية التي دعمت نمو وتطور المنهج التفاعلي في جمع البيانات-

- التحقق من الخصائص , تصميم استمارات المقابلة, مناقشة الطرق المختلفة الختيار أدوات المنهج التفاعلي-
.ألدوات المنهج التفاعليالسيكومترية

• مناقشة التحديات التي تواجه الباحثين عند استخدام المنهج التفاعلي ومناقشة بعض الحلول لهذه التحديات -



أدبيات المنهج التفاعلي 

ثالث وجهات نظريات أساسية بنت المنهج التفاعلي في دراسة تأثير الوالدين على نمو العمليات العقلية عند األطفال

(:1978)فيجوتسكيليف ( العقل والمجتمع) نظرية النمو العقلي الثقافية : أولا 

.تؤكد بشكل أساسي على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة والمجتمع في نمو العمليات العقلية لدى األطفال

:فيجوتسكينقتبس عن 

ً , المستوى االجتماعي أوالً : كل وظيفة عقلية في نمو الطفل الثقافي لها مستويين "  أوالً , ثم يأتي المستوى الفردي ال حقا
كل وتنشأ. ثم الذاكرة المنطقية وتكوين المفاهيم, وثانياً داخل الفرد ويتضمن ذلك الوظائف االنتباه اإلرادي , بين األفراد

( 57صفحة , 1978,فيجوتسكي" )الوظائف المعرفية العليا عن العالقات التفاعلية بين الناس



أدبيات المنهج التفاعلي 

• :نظرية معالجة المعلومات : ثانيا  

• ترى هذه النظرية أن الطفل يكتسب مهارات 
وأن أي . العمليات معرفية كإستراتيجيات هادفة

مخرج من قبل الطفل هو عبارة عن سلسلة من 
ر العمليات المعرفية التي تتوسط استقبال المثي

وهذه العمليات تحتاج زمناً , واالستجابة له 
ة لتنفيذها وأن هذا الزمن يعتمد على طبيعة المعالج

.   المعرفية ونوعيتها



أدبيات المنهج التفاعلي 

• :األبحاث في مجال سلوكيات وأساليب الوالدين التعليمية الهادفة : ثالثا  

• :خرجت من البحث في هذا المجال بمجموعة من الدروس  

• الهادفة األسئلة, التعليقات, مثل ) استراتيجيات وأساليب التعليم الوالدية ( التعريف اإلجرائي)كيف نفهم عملياً :  أول  
( .التغذية الراجعة خالل المهمة التفاعلية بين الوالدين واألطفال, وغير الهادفة 

• .معرفة أن استراتيجيات وأساليب التعليم الوالدية متغيره حسب نوع المهارة المعرفية الالزمة : ثانيا  

• .استراتيجيات الوالدين المستخدمة تعزز وتقوي ظهور استراتيجيات مختلفة لدى األطفال: ثالثا  

• والديةمعرفة الدور المهم الذي تلعبه الثقافة والمستوى االجتماعي في التنبؤ باستراتيجيات وأساليب التعليم ال: رابعا  

• ة وكذلك الطريقة الصحيح. معرفة الكيفية واألسس التي يجب اخذها في الحسبان عند اختيار المهمة التفاعلية : خامسا  
. لبناء نظام الترميز لألساليب الوالدية



خطوات المنهج التفاعلي لدراسة تأثير الوالدين على 
.النمو العقلي عند األطفال

• :تصميم واختيار المهمة التفاعلية 

• التحدي األكبر هو الحصول على مهمة معرفية تساعد في اإلمساك باالستراتيجيات المعرفية التي يود الباحث قياسها 
.والتي يستخدمها كالً من الوالدين والطفل أثناء تأدية المهمة األدائية

• :البدء بدراسة استطالعية للمهمة التفاعلية

• أيضاً . عمل دراسة استطالعية على مجموعة صغيرة من المشاركين للتأكد من فعالية المهمة ومالئمتها لما يراد قياسه
. بيانات الدراسة االستطالعية مهمة جدا الستكمال خطوات المنهج التفاعلي

• :بناء أسئلة المقابلة مع الوالدين

• وتكون مركزة جدا على موضوع البحث. عادة تكون بناء على الهدف الرئيسي من البحث 



خطوات المنهج التفاعلي لدراسة تأثير الوالدين على 
.النمو العقلي عند األطفال

• : بناء نظام الترميز لمهمة التفاعل

• ي يعتبر نظام الترميز قلب البحث العلم
ألن . المستخدم للمنهج التفاعلي وجوهره

الهدف ليس تصميم بحث نوعي بل 
تحويل المتغير من نوعي إلى كمي 

إلدخاله ضمن األنظمة البنائية 
.اإلحصائية





خطوات المنهج التفاعلي لدراسة تأثير الوالدين على 
.النمو العقلي عند األطفال

• : تدريب الباحثين على نظام الترميز 

• من أجل ضمان الموضوعية في الترميز يجب أن ال يكون الباحثين المشاركين في عملية الترميز على علم بهدف البحث
.وفرضياته

• ويستمر في غالب حتى ستة أسابيع, التدريب يكون على يد أحد الباحثين األساسين في البحث

• ال بد من وضع خطة محكمة لسير عملية التدريب خالل الست أسابيع مع متابعة السير من قبل الباحثين األساسيين



خطوات المنهج التفاعلي لدراسة تأثير الوالدين على 
.النمو العقلي عند األطفال

• : التناقضات في الترميز

• يز قد يحدث بعض التناقضات في الترم
ن بين الباحثين كأن يعطي أحد الباحثي
احد االستراتيجيات عدد أكبر في 

..االستخدام من الباحث أخر 

عادة يتم حساب مستوى التناقضات من 
خالل قسمة الرقم األصغر على الرقم 

. 100األكبر والناتج يتم ضربه في 
المدى المقبول من التناقضات ما بين 

70-100

دام لقياس مدى الثبات إحصائياً يتم استخ
والمدى المقبول . معادلة كوهن كابا

100-75والمثبت بين الباحثين هو 



ى تأكيد أهمية البحوث التفاعلية في قياس مد: الخاتمة 
تأثير الوالدين على أطفالهم

• لماذا هذا النوع من البحوث مهم؟

• ألن الوالدين هم المعلمين والمؤثرين األوائل في حياة الطفل : أول  

• يساعد على فهم الكثير من أسباب تأخر أو تفوق األطفال في بعض القدرات المعرفية : ثانيا  

• يساعدنا على فهم المشاكل أو الصعوبات أو األخطاء التي تواجه أو يقوم بها الوالدين خالل التفاعل مع أطفالهم : ثالثا  
تزيد من رفع مستوى األداء لديهم مع أطفالهم ( برامج تثقيفية عالجية للوالدين) وعمل ورش عمل 


