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  تسويغ الدراسة والهدف منها (المشكلة البحثية): مقدمةال .1

 والتقصيبشكل عام  )inquiry( بالتقصيبمراجعة الدراسات المتعلقة قام الباحثان  مقدمة المقال،في 

. ومن خالل هذه المراجعة تمكن الباحثان من تقديم الحجج بشكل أكثر تحديدًا )guided inquiry(الموجه 

دم إلى ذلك ق ، بما يسوغ إجراء الدراسة. واستناداًفي أدبيات بحوث تعليم العلومحول وجود فجوة معينة 
 .من الدراسة الهدفن االباحث

 إلجراء الدراسة ج المستخدمةالحج .2

 :اآلتيةإلجراء الدراسة العناصر المستخدمة  جتضمنت الحج 

التأثير . وقد أظهرت الدراسات على نطاق واسعرست القائم على التقصي دُ التعليمفعالية ن إ  .أ
 العلوم ومهارات التفكيرفي مادة الطلبة على تحصيل  يةاإليجابي لهذه المنهجية التدريس

القائم على  التعليماألبحاث أن  بينتفقد  ،والمواقف تجاه العلوم. ومع ذلكواالحتفاظ بالمعارف 
) learning outcomes(نواتج التعلم على  منهعلى مهارات التفكير  تأثيراًأكثر التقصي كان 

 .المتعلقة بالمعرفة

بين المقاربات القائمة على التقصي تتراوح القائم على التقصي  التعليمهناك أنواع مختلفة من   .ب
‐open(المقاربات القائمة على التقصي الحر أو المفتوح إلى  )verification(من أجل التحقق 

ended(. إشرافتحت التقصي إجراءات ينظم الطالب  هالموجّالتقصي في  ،على سبيل المثال 

                                                 
   لكتروني: إأستاذ تعليم العلوم في الجامعة األميركية في بيروت. بريدboujaoud@aub.edu.lb  

http://shamaa.org/uploads/1QuantitativeResearchElAmine.pdf
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مشكلة لافي تحديد المفتوح يكون الطالب أحرارًا الحر أو التقصي بينما في إطار  ،المعلم

 األخرى أثناء العملية.العلمي التقصي مهارات استخدام في والمختبرية 

تعلم ويوفر للمعلمين الفرصة لمساعدة الطالب على  ،ةشبه منظمله هيكلية الموجه التقصي   .ج
في  االستخدامه ةمعقول مقاربةه هو الموجَّالتقصي يبدو أن  ،م تدريجيًا. لذلكلالع اتعمليمهارات 

 العلوم.صفوف 

غير في تعليم مادة العلوم ه الموجَّالتقصي أن نتائج الدراسات التي تستخدم  يتبيّن ،ومع ذلك  .د
 .متسقة

الذي يعيش فيه الطالب لسياق الثقافي متعلقة بالنتائج لعدم اتساق اقد تكون األسباب المحتملة   .ه
 العلوم التي يشاركون فيها.وتعليم  موخبرات تعل

من أن  على الرغمالتقصي تركيا هي حالة ال يمتلك فيها المدرسون والطالب خبرة في إجراء   .و

 .الصفوفالمناهج الدراسية تدعو إلى استخدامه في جميع 

يمكن التركية  الصفوف المدرسيةالموجه في التقصي هناك سبب لالعتقاد بأن استخدام  ،لذلك  .ز
خبرات مقاربة انتقالية لبناء يشكل ويمكن أن ، المفتوحالحر أو التقصي أكثر إنتاجية من أن يكون 

 .التقصيفي استخدام  الطالب والمعلمين

 هدف الدراسة .3

   لدراسة:الهدف التالي ليقدم الباحثون  ،أعالهالمقدمة بناءً على الحجج  

في صفوف ه الموجَّالتقصي فاعلية تدريس العلوم باستخدام فحص  من هذه الدراسة هو الهدف
الطريقة التقليدية في تطوير التحصيل العلمي المرتكز على المحتوى  مقارنة باستخدامالعلوم 

 .األساسي طالب الصف السادس عندالعلوم  واالتجاهات نحو مادةالعلم  اتعمليمهارات و

 المنهجية .4

ت واإلجراءات وتحليل واألدوا الدراسةعينة ل وصفاًيقدم و هذا القسم من الورقة تصميم البحثيشرح 
 ومن توافق اإلجراءات نتائج الدراسة ثبات منأكدوا تالدليل على أن الباحثين قد المنهجية دم تقالبيانات. و

  مع الهدف من الدراسة. المتخذة 

 )quasi‐experimental design( قرر الباحثون استخدام تصميم شبه تجريبي .البحثتصميم   .أ

 على: فقد أكدوالتالي لمجموعة غير متكافئة. وبا

م التعليم والتعلم ااستخدتم بينما  ،ه في المجموعة التجريبيةالموجَّالتقصي استخدام  )1
 "التقليدي" في المجموعة الضابطة.

 والتابعة.تحديد المتغيرات المستقلة  )2
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في الكائنات والنماء والنمو  التكاثرتحديد وحدة البيولوجيا التي أجريت خاللها الدراسة (  )3

 الحية).

أعلن الباحثون أنهم اختاروا سبع مدارس ذات وضع اجتماعي  ،الجزءي هذا . فعينة الدراسة  .ب
 واقتصادي مماثل للمشاركة في الدراسة.

االجتماعي واالقتصادي  طالبها على أن المدارس متشابهة في وضع الباحثون شدد )1
 ضبط المتغيرات).(لضمان عدم وجود متغير قد يؤثر على النتائج 

. وف أنفسهمفي الدراسة هم مدرسو الصف أن المعلمين الذين شاركوا الباحثون ذكر )2

فيها لتكون  مدارس سبع أصلمن  مدرسة واحدةصفوف قرروا اختيار  ،وعالوة على ذلك
التجريبية  تفاعل بين معلمي وطالب المجموعةاللضمان عدم  يبيةالمجموعة التجر

ضابطة.  تجريبية وصفوفاً في حال ضمت المدرسة نفسها صفوفاً والمجموعة الضابطة
باستخدام األنشطة  الضابطةمجموعة الإلى قيام المعلمين في كان هذا سيؤدي 

  الدراسة. نتائج وبالتالي إفساد ،المستخدمة في المجموعة التجريبية

االقتصادي باستخدام -بأن المدارس متساوية من حيث الوضع االجتماعي الباحثون تأكد )3
 .ةإحصائي مقاربات

وقدموا معلومات  ،المستخدمة في الدراسة الباحثون األدواتوصف الجزء في هذا  .البحث أدوات  .ج

 validity( وثباتها األدواتهذه صدق حول  and  reliability  of  the  research 

instruments/tools(1. :واألدوات هي 

تضمن هذا االختبار أسئلة من االمتحانات التركية : )achievement test( التحصيلاختبار  )1

تشدد يارات وأسئلة مفتوحة تخأسئلة متعددة اال واالمتحانات الدولية. وشملوطنية ال
المحتوى في حين تم  صدقحدد عدد من الخبراء وقد الطالب.  الفهم عندمهارات  على

 جيد. وتبين أن مستوى الثبات ،لقبلي واالختبار البعدياالختبار ا )reliability( احتساب ثبات

 .المستخدمة في هذا االختبار البنود قدم الباحثون أمثلة على كما

 :)science process skills test( العلممهارات عمليات اختبار  )2

والتصنيف  المالحظةالعلم مثل مهارات عمليات تم تصميم هذا االختبار لتقييم   )1(

وتضمن . والنمذجة البياناتومعالجة وضبط المتغيرات وتحريكها،  لفرضياتوضع او
وقد تم تصميم . ، والربط بينهامفتوحة وأخرىيارات تخمتعددة اال اًبنود االختبار

على  عازِّالمهارات نفسها. هذان الشكالن وُلقياس  من االختبار شكلين متوازيين

كان السبب في في المجموعتين التجريبية والضابطة قبل التجربة وبعدها. والطالب 

(أو قد  ثر الذي ينجماأل - قليصتأو على األقل  - هو إزالة شكلين متوازييناستخدام 
  .متتاليتين إجراء االختبار مرتينعن ينجم) 

                                                 
https://www.bts‐ والثبات الصدق عن للمعلومات التالي الرابط إلى الرجوع يمكن 1 

academy.com/blog_det.php?page=191&title=  
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 .اثلة لتلك التي شاركت في الدراسةفي مدارس مم) piloting(تم تجريب االختبار   )2(

عمليات مهارات األشكال المختلفة الختبار  )reliability( وثبات )validity( صدقكان   )3(

 .اًجيد العلم

 بنودتم تطوير هذه األداة باستخدام  :الطالب نحو مادة العلوماستبيان اتجاهات  )3

وتألف  .العلوم نحو مادة االتجاهاتالتركية التي تقيس  االستبياناتمن عدد من  مستوحاة
 باتثو صدق. كان )Likert Scale( 2على أساس سلم ليكرتبندًا  33من  هذا االستبيان
 .ااالستبيان جيد

 جراءات الدراسةإ .5

الباحثون اإلجراءات المستخدمة لتنفيذ الدراسة بما في ذلك المعلومات حول  شرح ،الجزءفي هذا   .أ
كما تدريب معلمي المجموعة التجريبية وطريقة التدريس المستخدمة في المجموعة الضابطة. 

. البحثاستخدمت في وقت سابق في ، التي عبارة "الطريقة التقليدية"ب ماذا قصدوا واشرح

المجموعات  صفوفوصفًا مفصالً لألنشطة المستخدمة في  الباحثون قدم ،كباإلضافة إلى ذل
 التجريبية.

المجموعة التجريبية  بمراقبة قام همأن أحدالجزء من األمور المهمة التي وصفها الباحثون في هذا   .ب

المجموعة لمي قدم دليالً على أن معي ألن ذلك ،وهذا أمر مهم. ما يحصل في الصفتوثيق و
 .حسب المطلوب منهمبالبحث بدقة ويقومون بتنفيذ  التجريبية

ألن الباحثين ال  ،ذكر الباحثون أن الفترة الزمنية نفسها استخدمت في كال المجموعتين. هذا مهم  .ج

 ،)Time on taskالمهمة" (يريدون إدخال متغير جديد قد يؤثر على النتائج. هذا المتغير هو "وقت 

 لم الطالب.والذي من المعروف أنه يؤثر على تع

جمع البيانات: تم جمع البيانات من خالل الطلب من الطالب ملء االستبيانات الثالثة (اختبار   .د

واستبيان اتجاهات الطالب نحو مادة العلوم قبل الدراسة  ،واختبار مهارات عمليات العلم ،التحصيل
 )وبعدها

 بياناتللتحليل ا اإلحصائية المستخدمة المقارباتالباحثون  وصف ،الجزءتحليل البيانات: في هذا   .ه

 وحددوا الحزمة اإلحصائية المستخدمة في التحليل اإلحصائي. ،اإلحصائيةالداللة وكذلك مستوى 

قدم الباحثون إحصائيات وصفية لتزويد القارئ بنظرة عامة على النتائج  ،هذا الجزءالنتائج: في   .و
اإلحصائية التي  التحاليلقدم الباحثون نتائج  ،"األولية" بطريقة يسهل فهمها. باإلضافة إلى ذلك

 استخدمت في الدراسة.

 الخالصة والمناقشة .6

                                                 
  http://hafezkpi.com/book1.pdf ليكرت سلم عن للمعلومات التالي الرابط إلى الرجوع يمكن2 
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التأثير اإليجابي  ، أيالباحثون ملخصًا للنتائج الرئيسية للدراسة قدم ،في الجزء األول من هذا القسم  .أ

 واالتجاهات ،العلوم اتعمليمهارات والموجه على تحصيل الطالب،  التقصيلألنشطة القائمة على 
 ،عة األدبياتإلى مراج عودةلامن خالل  نتائج الدراسةناقش الباحثون بعد ذلك  .العلوم نحو مادة

إذا كانت دراسات دبيات لشرح ما تعنيه نتائجهم والموجزة في مراجعة األ األبحاثواستخدام نتائج 
 الدراسة الحالية. يفت نتائج مماثلة في سياقات مختلفة عن تلك المستخدمة بحثية أخرى قد وجد

 التقصيناقش الباحثون التأثير اإليجابي لألنشطة القائمة على  ،الجزء الثاني من هذا القسمفي   .ب
؛ وقد ربطوا واالتجاهات نحو مادة العلوم ،عمليات العلوممهارات تحصيل الطالب، وعلى  الموجه

استنتج  ،بناء عليههذه النتائج بالسياق التركي حيث يسود التدريس الذي يركز على المعلم. 

االستقصاء بدالً من  االستقصاء الموجهالتي استخدم فيها  ،أن هذه المرحلة االنتقاليةالباحثون 
  .تخصهم تقصمشاريع بأعطت الطالب الفرصة للقيام  ،المفتوح الحر أو

  

نوعيالبحث ال  

 المقال: عنوان

Caleon, I. S., Tan, Y. S. M., & Cho, Y. H. (2018). Does teaching experience matter? The beliefs 

and practices of beginning and experienced physics teachers. Research in Science Education, 

48(1), 117–149. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11165‐016‐9562‐6) 

  

 مقدمةال .1

 :تضمنت الحجج المستخدمة إلجراء الدراسة العناصر التالية

هذه المعتقدات معتقدات المعلمين بتحديد المتعلقة ب األبحاثيجرون الباحثون الذين  اهتم  .أ

 هذه المعتقدات إلى معتقدات أكثر بنائية.تغيير  وحاولوا

 ،بنائيةأكثر وممارسات  ،عدد من الباحثين أن تجربة التدريس الطويلة تترجم إلى معتقدات أكد  .ب
أظهرت األبحاث السابقة أن  ،ذلك إلى باإلضافةباحثون آخرون أدلة على عكس ذلك.  قدمبينما 

حول تعلم  هممعتقدات المعلمين حول التدريس والممارسات الصفية ال تتماشى مع معتقدات

 الطالب.

 .)مثالً الفيزياءك(محددة  بمواد علمية المتعلقةيكن هناك أي بحث تقريبًا حول المعتقدات  لم  .ج

معتقدات التي تتعلق بالفجوة في أدبيات تعليم العلوم سد لمعالجة التناقضات المذكورة أعاله و  .د

موضوع لمين حول تعلم وتعليم المع الدراسة معتقدات حللت، المعلمين وممارساتهم الصفية
كل بين  العالقةالتوافق بين هذه المعتقدات وفحصت  وحددت طبيعة ،الفيزياء الكهرباء في مادة

الفعلية في ممارسات الو، والمدة الزمنية لخبرة المعلمين في التعليم، مجموعات المعتقداتمن 
 الصف. 
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لبحثهم،  موضوعاً في مادة الفيزياء اتخذوا الكهرباءلماذا الباحثون بناء على ما سبق، شرح   .ه

على التفكر والطالب يساعد المعلمين  صعباً موضوعاًالكهرباء الطالب يجدون أن على  وشددوا
 في معتقداتهم حول التعليم والتعلم.

 لدراسةللقيام باتقديم المسوغات هو  من مراجعة األدبيات الهدففإن  ،أعاله جكما يتبين من الحجو

 .أو االثنين معاً ات التربويةنظريال إلى أو السابقة األبحاثنتائج  إلىباالستناد 

 الخلفية النظرية .2

هي  البنائيةذكروا أن  ،. بعد ذلكيالتلقين والتعليمالبنائي  التعليمفي هذا القسم، قارن الباحثون بين 

مبادئ البنائية بالقول إن األدوار الرئيسية  الباحثون وشرح ،اإلطار النظري الذي تم تبنيه في هذه الدراسة
 للمعلم البنائي هي:

 . مشخِّصاًميسرًا أو مرشدًا أو  يكون أن  .أ

 ة.حتقديم تفسيرات خاصة بهم للقضايا المطرو المتعلمين على أن يشجع  .ب

 هذه التفسيرات وفي بناء أفكارهم الخاصة.ب للقيامأدوات وبيئات لدعم المتعلمين  أن يصمم  .ج

  أن يزود المتعلمين بالفرص لتحديد أفكارهم الحالية أو تحديها أو تغييرها.    .د

ادعى الباحثون أنهم حددوا فئة انتقالية من  التلقيني، بالتعليمومقارنته  التعليم البنائيبعد مناقشة 
ات ث فئثال تحديدإلى  بهم . وقد أدى ذلكالتلقينيوالتعليم البنائي التعليم التعليم تقع في الوسط بين 

لتطوير فهم أكثر دقة  ةللباحثين الفرص وهذا يتيح والمختلط.البنائي، و ،التلقيني من التعليم:

 الصفية.  للمعتقدات والممارسات

ذوي الخبرة وعالقة  والمعلمين الجدد نمعلميالثم ناقش الباحثون األبحاث حول االختالفات بين معتقدات 

. وقد خلصوا إلى أن بعض األبحاث تشير إلى أن معتقدات المعلمينمع أنظمة معتقدات  هذه المعتقدات

بينما اقترحت دراسات أخرى أن معتقدات المعلمين  ،المعلمين حول التعليم والتعلم لم تكن متوافقة
  الصفية.  ممارساتالتتطابق مع 

الدراسات ن توضح األفكار التي تمت مناقشتها تحت عنوان "الخلفية النظرية" كيف استخدم الباحثو

معتقدات المعلمين حول التعليم والتعلم  تدرسالتي  األبحاثلتحديد الفجوات والتناقضات في  السابقة

مسوغات طول تجربة التدريس. هذه الفجوات والتناقضات توفر وعالقات هذه المعتقدات ب ،ساتهموممار
  إجراء الدراسة.

 الدراسة الحالية .3

 من الدراسة وكذلك أسئلة البحث. الهدفقدم الباحثون  ،في هذا القسم

على الفجوات بناء تم تطويرها  أسئلة البحثأن الدراسة ومن  الهدفالباحثون ذكر  ،في بداية هذا القسم

والتناقضات في األدبيات الموجودة. كان هذا واضحًا من األسئلة التالية التي ركزت على االتساق (السؤال 
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معتقدات والممارسات التعليمية للمعلمين المبتدئين وذوي الخبرة أوجه التشابه واالختالف بين الو ،)1

 ):4على المعتقدات (السؤال رقم  وتأثير خبرات التدريس ،(السؤاالن الثاني والثالث)

 ؟التعليممعتقدات معلمي الفيزياء حول التعلم مع معتقداتهم حول تتسق هل  )1

 تعليمعن  المبتدئين وذوي الخبرةمعتقدات معلمي الفيزياء هي أوجه التشابه واالختالف في  ما )2

 الكهرباء؟موضوع وتعلم 

 وذوي الخبرة؟المبتدئين لمعلمي الفيزياء  الصفيةما هي أوجه التشابه واالختالف في الممارسات  )3

خبرة معلمي الفيزياء التعليمية والعوامل السياقية على اتساق معتقدات مدرسي  تأثيرما هو  )4

 ؟هم الصفيةوممارساتالفيزياء حول التعليم والتعلم 

 المنهجية .4

وطبيعة  ،راسةن في الديالمشاركمالمح وصف الباحثون  ،. في هذا القسمفي الدراسة المشاركون  .أ

في البحث النوعي ألن تعميم نتائج هذا النوع من  مور الهامةمن األ هذاو ،تجاربهم ومؤهالتهم
 األبحاث يتم عادة في سياقات مماثلة.

مالحظات الصفوف المسجلة و هةالموجَّ نصفالدراسة المقابالت  أدواتشملت  .أدوات الدراسة  .ب

 .بالفيديو

المقننة)  (شبه هةنصف الموجَّقدم الباحثون أوصافًا تفصيلية لمجموعتي المقابالت  .جمع البيانات  .ج
بيانات جمعت بواسطتها المسجلة بالفيديو والتي  الصفوفمالحظات الناتجة عن  والبيانات

أهمية ذكر التفاصيل في الدراسة النوعية لتسهيل األمر على القارئ  إلىهنا  تجدر اإلشارةالدراسة. 
 وضعيات مشابهة يمكن تعميم نتائج الدراسة عليها.  إلىفي التعرف 

تكون . تفاصيل تحليل البيانات في هذه الدراسة وغيرها من الدراسات النوعية تحليل البيانات  .د

اإلحصائية.  اإلجراءاتمن استخدام  غير رقمية بدالً بياناتعلى تحليل تقوم ألنها  ،مفصلة للغاية
وأجروا التحليل  نصوص إلى المقابالت وأشرطة الفيديو بتحويلهنا قام الباحثون  فقدلذلك 

 inter‐raterالثبات المتبادل (تساق في تحليالتهم عن طريق حساب الاوقد تأكدوا من  .بأنفسهم

reliability( ّلي البياناتبين محل. 

 النتائج والمناقشة .5

نتائج تحليل البيانات لإلجابة على أسئلة البحث في هذه الدراسة النوعية في شكل أرقام عرض تم   .أ

 تحليل البيانات.الرموز المحددة في  إلى استناداً ونسب

مقتطفات من المقابالت المسجلة نماذج قدم الباحثون  ،باإلضافة إلى األرقام والنسب المئوية  .ب

 وأشرطة الفيديو.

بسبب طبيعة النتائج واألدلة الداعمة في شكل  نسبياً كان قسم النتائج في هذه الدراسة طويالً  .ج

 مقتطفات تستخدم لتفسير النتائج.
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 عاألدبيات الموجودة حول موضوتحليل  نتائجبالرجوع الى ناقش الباحثون نتائج الدراسة بالتفصيل   .د

 والخبرات السابقة للمعلمين المبتدئين وذوي الخبرة. ةالبحث واإلطار النظري للدراس

 )conclusion and implications(االستتباعات والخالصة  .6

 عامة بناءً على هذه النتائج.خالصات ب النتائج متبوعًاعن بدأ هذا القسم بملخص   .أ

لمعلمين المبتدئين وذوي لالمعلمين و يدّلمعاستتباعات قدم الجزء الثاني من هذا القسم   .ب
قدم الباحثون استراتيجيات تفصيلية تشجع جميع  ،االستتباعاتلباحثين. من خالل هذه لالخبرة و

وتعلم الطالب،  تعليمهم حول معتقداتفي و الصفالمعلمين على التفكر في ممارساتهم في 

  البنائي. التعليمإلى  يالتلقين التعليم واالنتقال من

@@@@@@@@@@@@@  

 في أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات الكمية والنوعية تفكر

ألنه عندما نقرأ أو نحلل أي  ،أمر ضروري والنوعيةإن تحديد أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات الكمية 
م بها نتائجها الدراسة تؤثر على الطريقة التي نفه االختالفات، فطبيعةدراسة نحتاج إلى فهم هذه 

 من خاللبين الدراسات الكمية والنوعية االختالف أوجه التشابه وفيما يلي نناقش ، . وبالتالياستتباعاتهاو

 ا.متم استعراضه اللتينالدراستين حالة 

 تشمل أوجه التشابه بين الدراسات الكمية والنوعية ما يلي: .1

والنظرية. قية ياألمبيربناء على مراجعة نقدية لألدبيات الدراستين في  مشكلة البحثتسويغ تم   .أ

 حددت هذه المراجعة وجود فجوة أو فجوات في المعرفة تبرر إجراء الدراسات.

 د الفجوة في األدبيات.تم تصميم أسئلة البحث بهدف س ،في كال الدراستين  .ب

كان هناك عرض للمنهجية شمل وصف الجمهور المدروس أو العينة، وطريقة جمع  ،في الحالتين  .ج

 .البيانات وأدوات البحث وطريقة تحليل البيانات

وناقشت هذه النتائج في ضوء  ،قدمت أقسام المناقشة في الدراستين ملخصات قصيرة للنتائج  .د
 في مراجعة األدبيات. وردت التي واألبحاثاإلطار النظري 

تستند إلى النتائج إلى جانب اآلثار المترتبة على خالصات قدمت األقسام األخيرة من الدراستين   .ه
 الممارسة والبحوث المستقبلية.

 تشمل االختالفات بين الدراسات الكمية والنوعية ما يلي: .2

باستخدام بيانات  قابلة للتعميمكان الهدف من الدراسة الكمية هو تحقيق نتائج . اختلفت األهداف  .أ
، في حين كان الهدف من الدراسة النوعية تطوير فهم معمق لحالة معينة إحصائيةوتحاليل رقمية 

 في سياق معين باستخدام البيانات النصية.
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يتطلب اختيار المشاركين في الدراسة الكمية أن تكون العينة كبيرة بما يكفي ولها خصائص   .ب

ن بالمدارس االبتدائية العامة في وهم طالب الصف السادس الملتحقو( اسةلمجتمع الدرتمثيلية 
المشاركين قادرين من  صغيراً اختار الباحثون عدداً ،، في الدراسة النوعيةمن ذلك . بدالً)مدينة أنقرة

 الدراسة. أهدافعلى تقديم معلومات تتماشى مع 

أنواعًا مختلفة من األدوات  واالبيانات واستخدمن أنواعًا مختلفة من يالدراست الباحثون في جمع  .ج

االستقصاءات لجمع هذه البيانات. في حين استخدمت الدراسة الكمية اختبارات التحصيل و
في سياقات  جمع بيانات رقمية قابلة للتكرار، وتم فحص صدقها وثباتها بما يلزم لاالستبياناتو

المقابالت وأشرطة الفيديو الخاصة عن طريق في الدراسة النوعية  البياناتتم جمع ، مختلفة

كما أن اإلجراءات والمفاهيم المستخدمة في فحص . تحويلها إلى نصوصجرى ، ثم بالمعلمين
 النوعية.وثبات البيانات كانت مختلفة ما بين الدراسة الكمية والدراسة  صدق

ذلك أن تعميم  .الكميةفي الدراسة النوعية مقارنة بالدراسة بتفصيل أكبر تم وصف سياق البحث   .د

 عادة على سياقات مشابهة لتلك التي تم بحثها في الدراسة. يحصلنتائج الدراسة النوعية 

إحصائية محددة في حين أن تحليل مقاربات تم تحليل البيانات في الدراسة الكمية باستخدام   .ه
 Interrater( التحليلالثبات المتبادل في ، وضمان تطلب تطوير الرموزيالنوعية البيانات 

reliability( اإلحصائيةالدالالت من  بدالًاالتجاهات  وإظهار. 

وجود فروق ذات أظهرت ن قسم النتائج في الدراسة الكمية نتائج االختبارات اإلحصائية التي تضمَّ  .و
تم الحصول على نتائج الدراسة النوعية من خالل عملية استقرائية  ،من ذلك داللة إحصائية. بدالً

مدعومة  اتجاهاتتم عرض النتائج في شكل  ،وصف حالة معينة. وعالوة على ذلكل استعملت

 االتجاهات.  والتفاعالت الصفية التي توضح هذه  المدرسين تبمقتطفات من مقابال

جميع مهم هو أن . الليس مهماً دراستينال ل منك عناصرفيه وضعت الترتيب الذي ن اختالف إ  .ز
  موجودة.عناصر البحث العلمي 


