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 :مجتمع الدراسة - 1

إن مجتمع الدراسة الذي نرید دراستھ ھو فئة الشباب في مدینة العقلة 

نھم أفبعضھم یرى  ،ویختلف الكثیر من الباحثین حول تحدید الفئة العمریة للشباب

ومنھم من یرى أن سن الشباب  ،سنة 25و 18االفراد الذین تتراوح أعمارھم بین 

 15ویرى عزة حجازي أن سن الشباب یتراوح بین  ،(1)سنة 23و 17یتراوح بین 

  . (2)سنة 25و

إال  ،وعلى الرغم من اختالف ھؤالء في تحدید المرحلة العمریة للشباب

  .أنھم ال یختلفون من حیث السمات العامة

ل فیھا النضوج الجنسي والوظائف فمرحلة الشباب ھي المرحلة التي یكتم  

ویتم فیھا تیقظ الوعي بالشعور بالذات ونمو  ،الفیزیولوجیة الظاھرة والكامنة

كما أنھا تلك  باستقاللیة،القدرات العقلیة واإلدراكیة والتي تمكنھ من بلورة آرائھ 

إلى والتي یستند فیھا  ،مكانتھ بین الراشدین الحتاللالفترة التي یستعد فیھا الفرد 

  .مجموعة متكاملة من األدوار التي علیھ إنجازھا وفقا لتوقعات ومعاییر اآلخرین

إن النظام المعاصر الذي یتمیز بتقسیم العمل وارتباط ذلك بالتأھیل 

و التدریب بالنسبة لألفراد كوسیلة تؤھلھم الستكمال أدوارھم في العملیة أالدراسي 

وإطالة فترة  ،بابشلل االستقالالالقتصادية أدى إلى التأخر النسبي لعملی ،اإلنتاجیة

وتأخر سن الزواج وتكوین أسرة جدیدة  األسرة،في ھذا الصدد على  االعتماد

فإن ذلك یؤدي إلى عدم اكتمال أدوار الشباب بالصورة التي تجعلھم  ،مستقلة

  .ینتمون كلیة إلى عالم الكبار

                                     
عثمان محمد غنیم مناھج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیق، دار صفاء للنشر و التوزیع، . ربحي مصطفى علیان، د - (1)
  .138 م، ص 2000، 1ط

  .139 المرجع نفسھ، ص - (2)
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ھي المرحة التي تمتد ومن ھنا فإننا اعتبرنا مرحلة الشباب في ھذا البحث 

ومجتمع الدراسة ھو فئة األفراد الذین تتراوح أعمارھم بین  ،سنة 29و 20ما بین 

  . سنة 29و 20

  : التالیة لالعتباراتلقد كان مجال دراستنا منصبا على الشباب نظرا 

بفئة الشباب إلى كونھ طرفا أساسیا في أي قضیة  االھتمامیرجع  -

 .في كافة المجتمعات عياالجتماتتصل بعملیات التغیر 

فئة الشباب أكثر تقبال لكل ما ھو جدید و تأثرا بالتغیرات لحداثة  -

ولمعرفة  ،سنھم عكس الكبار الذین یمیلون للمحافظة على كل قدیم

 ؛االتصالیة الجزائر علىاألنظمةالتي صحبت انفتاح  االجتماعیةالتغیرات 

 .فإنھ حري بنا دراسة أثر ھذه التغیرات على الشباب

على دراسة  اقتصارناعدد أفراد المجتمع المدروس كبیر لذلك كان  -

 .الشباب

یجیب الشباب بكل صراحة وتلقائیة في غالب األحیان فھم أكثر  -

 .جرأة وتحررا من الفئات العمریة األخرى

یعتبر المراھقون والشباب أكثر الفئات الجماھیریة شغفا بالقنوات  -

كما أثبتت ذلك  ،االتصالیة بشكل عامالتلفزیونیة واالنترنیت والوسائل 

  .الكثیر من الدراسات المیدانیة

كما أن ھذه الفئة من المجتمع أكثر تقبال وانبھارا بالمحتویات  -

د عبر ھذه البرامج یعد أمرا طبیعیا إذا ما عرفنا ھاالتصالیة فتقلید ما یشا

التمرد على الخبرات الحیاتیة والجموح المستقبلي لھذه الفئة وقدرتھا على 

  (1).عادات المجتمع وتقالیده

                                     
المتغیرات النفسیة المرتبطة باالتصال التفاعلي لدى طالب بعض الجامعة، دراسة استطالعیة  محمد محمد الحساسني، بعض–(1)

  .08، ص 1989غیر منشورة، جامعة طنطا، مصر، 
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وألن الدراسة تھتم بمحاولة معرفة عالقة الوسائل الحدیثة لالتصال في     

ھذه الفئة األكثر تعرضا  اختیارتم الشباب، حدوث االغتراب االجتماعي لدى 

  .وتأثرا بھ

ھاتھ المنطقة العتبارات تتعلق بخصوصیة المنطقة من الناحیة  اختیاروقد تم 

باإلضافة إلى أنھا منطقة تالقي بین للسان العربي  ؛واللغویة وغیرھا الجتماعیةا

  .ذلك ثقافیا أھمیتھواألمازیغي و

إیمانا بأن الظروف المعیشیة قد تثیر لدى ) المنطقة(وقد أختیر ھذا المتغیر    

أصحابھا بصفة عامة اتجاھات مختلفة وأراء متمیزة إزاء محتویات وسائل 

  .ةاالتصال الحدیث

سنة في مدینة  29و20أعمارھم بین تتراوحإن عدد الشباب الذین  -

وھو المجال )2(2007حسب إحصائیات السكان لسنة  ،فردا 6967 ھو العقلة

  .البشري

وبذلك تكون وحدة التحلیل ھي  ،أو مجتمع الدراسة الذي سنأخذ منھ عینة الدراسة

  .سنة 29و 20الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 
 : الدراسة عینة - 2

بكل  االتصالعندما یكون مجتمع الدراسة كبیر یصعب على الباحث     

على أسلوب  االعتمادلذلك ال بد من  ،المبحوثین كما ھو المجال في ھذه الدراسة

 .العینة اختیاروتتوقف دقة نتائج البحث على طریقة  ،المعاینة

 : إجراءاتھا وخصائصھا: العینة-1- 2

سلوب أعلما بأن  ،النموذج الصادق للمجتمع األصليتعد العینة بمثابة 

حیث یتوقف علیھا كل قیاس  ،العینات یعد من أعظم المشاكل التي تواجھ الباحثین

                                     
، مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لبلدیة العقلة من إنجاز 2007السكان لوالیة تبسة  مدیریةاالحصاء العام للسكان،  - )2(

URBA BATNA 
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ویلجأ الباحث إلى ھذا األسلوب لقلة التكلفة  ،أو نتیجة یخرج بھا الباحث

خاصة العینة بنظام أو وسیلة علمیة  اختیارویتم  ،للوقت وتوفیر الجھد اختصاراو

  )1(.تخدم أھداف البحث

ببعض الشروط العامة التي یجب  االلتزاموھذا عالوة على مراعاة 

الوصول إلى أكبر  ،عدم التحیز في اإلجراءات المختارة: توافرھا في العینة مثل

مراعاة حسن تمثیلھا  ،قدر من الضبط في المعلومات التي تخدم قضایا البحث

 ،أفراد مجتمع الدراسة االختبار لكافةإعطاء فرص متساویة في  ،صليللمجتمع األ

وتحدید اإلطار الذي  ،مع ضرورة اتباع الخطوات السلیمة في تحدید وحدة العینة

  .)2(اختیارھا  وتحدید حجمھا وطریقة  ،تؤخذ منھ

وتتوقف نتائج  ،وعملیة تحدید العینة من عوامل نجاح الدراسة المیدانیة

ویعتمد الباحث في تحدید عینتھ على  ،وحجمھا انتقائھالى طریقة البحث للتعمیم ع

ألنھ األساس الذي ینتقى منھ الباحث مفردات  ،الوصف الدقیق لمجتمع البحث

  .الدراسة لضمان صدق العینة

حتى تصبح  ،ویشترط أن تتمثل فیھا صفات األصل الذي اشتقت منھ  

وال بد من ضمان صدق  ،وكما أن عدد األفراد وحده ال یكفي ،سلیمة االستنتاجات

لذا یجب تحدید اإلطار الذي  ،وقوعھا في التصمیم الذي یتم من خاللھ اختیارھا

بشرط أن تكون بیاناتھ  ،یعتمد علیھ الباحث في اختیار الوحدات رغم تعدد أنواعھ

  (1).كافیة ودقیقة

                                     
، 1999، 2، دار وائل للطباعة والنشر، طمي القواعد والمراحل والتطبیقاتمحمد عبیدات وآخرون، منھجیة البحث العل - )1(

  .100ص
  .101ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم ، مرجع سابق، ص - )2(

  .141ص ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم ، مرجع سابق،  - (1)
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وقداعتمدت في دراستي ھذه على العینة   

حیث أنھا تحقق الموضوعیة في  ،)simplerandom sample(شوائیةالبسیطةالع

بحیث تعطي  ،وتبتعد عن الذاتیة والتحیز وتكون ممثلة للمجتمع األصلي االختیار

  .االختیارلجمیع مفردات المجتمع فرص متساویة في 

 : حجم العینة -2- 2

لطات فیما لوحظ في كثیر من المؤلفات التي تناولت حجم العینة من المغا

كالقول بأن الحد األدنى للعینة في الدراسات  ،یتعلق بالحد األدنى لحجم العینة

وھذا غیر ممكن في كل  ،من المجتمع األصلي % 10الوصفیة یجب أن یكون 

قل أنسبة  اختیارالحاالت خاصة عندما یكون المجتمع األصلي كبیرا حیث یمكن 

  .)2() 5( % 10من  

من بینھا طبیعة المجتمع  اعتباراتعلى ضوء عدة إن حجم العینة یتحدد 

وإمكانیات الباحث  ،والزمن المستغرق في البحث ،وأدوات الدراسة ،األصلي

  .المادیة وكذلك طبیعة الدراسة وھدفھا

فإننا  ،وكذا إمكانیات الباحث المتواضعة األصليونظرا لحجم المجتمع 

من مجموع أفراد المجتمع  %05بنسبة مفردة كعینة لھذه الدراسة  348أخذنا 

  .األصلي

 348وتتمثل عینة البحث في عینة عشوائیة بسیطة لفئة الشباب وضمت     

بأنھ إذا زاد "ا الرقم یؤدي بھذه الوظیفة على حد قول محمود طلعت ذمبحوثا وھ

مبحوثا ال یؤدي إلى نتائج إضافیة في  800العدد في الدراسات المیدانیة عن 

  )1(."البحث

  :العینة یاراخت -3- 2

                                     
  .139المرجع نفسھ، ص  - )2(
  .143ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم ، مرجع سابق، ص  - )1(
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وذلك  ،عینة الدراسة ھي العینة المنتظمة اختیارإن الطریقة المتبعة في 

من القوائم اإلسمیة المقیدة بسجالت الخدمة الوطنیة الموجود في بلدیة  انطالقا

  :التي تساوي االختیاروقد تم حساب طول المدى أو مسافة  ،العقلة

  .مفردات العینةعدد / عدد أفراد المجتمع األصلي = طول المدي 

شخص من مجتمع  20أي كل شخص في العینة یمثل  ؛20= 6967/348: أي

الذي یعتبر الممثل ) 06(عشوائیا ھو اخترناهدوریا بدءا برقم  اخترناھم, الدراسة

بحیث )  20(ضفنا إلیھ كل مرة طول المدى الذي ھو ألمفردة العینة األولى و

 20+6 ،6(على المبحوثین الذین تقابل اسماؤھم األرقام االستمارةطبقت 

26+06=46،(............  

بحیث لم نتمكن من  ،نا عدة صعوبات في مقابلة المبحوثینتوقد اعترض  

فراد بسبب غیاب بعضھم وإحجام البعض اآلخر أحیان إجراء المقابالت مع كل األ

  .عھم في نفس الخصائصعن اإلجابة وقد تم تعویضھم بأفراد آخرین یشتركون م

  :المنھج المستخدم في الدراسة- 3
وع ضن موأإن طبیعة الدراسة ھي التي تحدد المنھج المستخدم، وبما 

الدراسة یتعلق بمحاولة معرفة العالقة بین وسائل االتصال الحدیثة وظاھرة 

االغتراب االجتماعي، فإن المنھج الذي یتماشى وطبیعة الدراسة ھو المنھج 

 معالجةالمنھج ھو مجموعة الخطوات المنضمة التي یتبعھا الباحث في الوصفي،و

یعتبر المنھج والموضوعات التي یقوم بدراستھا، الى أن یصل الى نتیجة معینة، 

العامة أو الخطة العامة التي یرسمھا الباحث لكي یتمكن من  االستراتیجیةبمثابة 

مؤدیة إلى الكشف عن الحقیقة الطریقة الھ كما أن ،حل مشكلة بحثھ أو تحقیق ھدفھ
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بواسطة طائفة من القواعد التي تھیمن على سیر العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل 

  (1).إلى نتیجة معلومة

أو خطة عامة تعتمد  استراتیجیةفالمنھج ھو عبارة عن أسلوب أو تنظیم أو 

مجموعة من األسس والقواعد والخطوات یستفد منھا في تحقیق أھداف البحث أو 

  (2).يلعمل العلما

والمنھجیة تعرفھا دائرة المعارف البریطانیة بأنھا مصطلح عام لمختلف 

العملیات التي ینھض علیھا أي علم ویستعین بھا في دراسة الظاھرة الواقعة في 

طریقة للتفكیر ُیعتمد  باعتبارهوھذا یؤكد وحدة المنھج العلمي  اختصاصھ،مجال 

  (3).وبالتالي یكون المنھج العلمي ضرورة للبحث ،علیھا في تحصیل المعرفة

أو الوقائع  الظواھرویعد المنھج الوصفي أحد المناھج المالئمة لدراسة 

من دراسة الحقائق الوقتیة المتعلقة ضالتي تقع في الوقت الراھن، كما أنھ یت

  .اع أو األحداث أو الناسضبمجموعة من األو

لھ أھمیتھ النظریة في زیادة والباحث ال یمكنھ القیام ببحث ناجح 

المعلومات األكادیمیة الختصاص معین، أو لھ فائدتھ العلمیة في حل مشكلة 

إنسانیة أو مادیة یعاني منھا المجتمع، دون تحدید عنوانھ وصیاغة مجالھ وتحدید 

أبعاده وتثبیت اھدافھ وأغراضھ األساسیة وتطبیق المنھج العلمي علیھ لدراسة 

 )1(.نھائیة عنھ حقائقلتوصل إلى وتعریف جوانبھ وا

  : أدوات جمع البیانات - 4

باعتبارھا أھم  ،تحتل أدوات جمع البیانات أھمیة بالغة في البحث العلمي

الوسائل التي تعتمد علیھا كافة العلوم في جمع المعلومات والحقائق حول الظاھرة 

                                     
  .97، ص1996، 1عبدهللا محمد الشریف، مناھج البحث العلمي، مكتبة الشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، ط - (1)
 .47محمد عبیدات وآخرون،مرجع سابق، ص - (2)
  . 48المرجع نفسھ، ص  -(3)

، 1985عمار بوحوش و محمد ذنیبات مناھج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، – )1(
  .73ص 
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ودرجة  صدق النتائج على دقة األدوات المستخدمة علیھا المدروسة وتتوقف

  . مصداقیتھا

 ،ي المقابلةھسائل المستخدمة في ھذه الدراسة وومن بین ال

وفیما یلي عرض ألھم الوسائل وكیفیة  ،الوثائق والسجالت االستمارة،المالحظة

  .استعمالھا في ھذه الدراسة

 :المقــــابلة 1- 4

وأكثر  االجتماعیةتعتبر المقابلة من أھم وسائل جمع البیانات في العلوم 

حیث تطبق عادة عندما یكون للبیانات صلة  ،ونظرا لممیزاتھا المتعددة ،استخداما

كما تتمیز المالحظة  ،وثیقة بآراء اإلفراد ومیولھم واتجاھاھم نحو موضوع معین

بأنھا تستعمل لجمع معلومات عن مواقف ماضیة یصعب معرفتھا عن طریق 

  )2(.المالحظة لوحدھا

  : الت التي تضمنت شكلینوقد قمنا بإجراء مقاب

 : المقـابلة المقننة - 1-1- 4

سؤاال  31التي احتوت  االستماراتتمثلت في مقابلتنا ألفراد العینة و مأل 

الغامضة  األسئلةوكنا خالل إجراء المقابلة نشرح  ،مقننا وثالثة اسئلة مفتوحة

  .لیفھمھا المبحوثون

 : الحــرةـابلة قالم - 1-2- 4

توضیحیة إلى جانب تطبیق  استفساریةسئلة وھي عبارة عن طرح أ

وقد ساعدتنا في تحلیل  ،من أجل فھم ألكبر ألبعاد الظاھرة المدروسة االستمارة

  .النتائج استخالصبیانات الدراسة و

 : االستمارة 2- 4

  :إلى أربعة أجزاء االستمارةبناء على فرضیات البحث تم تقسیم 

                                     
 .78المرجع نفسھ، ص  - )2(
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 .)6إلى  1(تناول الجزء األول البیانات األولیة وذلك من السؤال  -

أما الجزء الثاني فقد تناول األسئلة المتعلقة بالفرضیة األولى والتي تتضمن  -

 .)23إلى  7(جھاز التلفزیون والبث الفضائي  بتأثیراتأسئلة خاصة 

التي تتضمن  ،الثانیة أما الجزء الثالث فقد تناول األسئلة المتعلقة بالفرضیة -

أسئلة خاصة بالتغیرات التي حدثت بسبب استخدام االنترنیت وذلك من السؤال 

 ).41إلى  24(رقم 

التي تتضمن  ،أما الجزء الرابع فقد تضمن األسئلة المتعلقة بالفرضیة الثالثة -

  )49إلى   42(وذلك من السؤال رقم  ،الھاتف الجوال بتأثیراتأسئلة خاصة 

لكن من خالل مالحظات  ،ا عدة صعوبات في صیاغة األسئلةوقد اعترضن

كما كان لالستمارة  ،بعض األساتذة والزمالء الطلبة استطعنا تعدیل بعضھا

  .التجریبیة دور كبیر في تغییر صیاغة الكثیر من األسئلة

لمعرفة  ،استمارة تجریبیة على عدد من المبحوثین 20فقد وزعنا حوالي  

وقد أبدى البعض تحرجا وعدم تفھم  ،مدى تالؤم وتفھم الكثیر ألسئلة االستمارة

  .لذلك غیرنا في صیاغة بعضھا األسئلة،لبعض 
  
  
 : االستمارةصدق  - 2-1- 4  

مقدرتھا على قیاس وتحقیق ما وضعت من أجلھ  االستمارةیقصد بصدق 

  : وقد تم التأكد من صدقھا من خالل

بصورتھا األولیة على األساتذة المشرفین والمحكمین  االستمارةعرض  -

 .وأساتذة علم االجتماع للتأكد من صالحیتھا

 .مدى تمثیل أسئلتھا وعباراتھا للغرض الذي وضعت من أجلھ -
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مالحظات األساتذة المشرفین والمحكمین وبعض أعضاء ھیئة التدریس  -

 األسئلةجاءت مؤكدة لواقع  ،بالقسم وأساتذة علم االجتماع في الكلیات األخرى

 .الرئیسیة في صورتھا النھائیة االستمارةوارتباطھا بجوانب 

  .األولى والثانیة االستطالعیةلنتائج جیدة في الدراسة  االستمارةتحقیق  -

 : الدراسة االستطالعیة األولى- 2-2- 4  

حتى نتمكن من التعرف على  ،من العینة) فردا30(حیث تم تطبیقھا على 

ومعرفة العبارات الصعبة التي تحتاج إلى تعدیل أو  ،إذا ما كان بھا ثغرات أخرى

اكتشاف بعض المحاور التي تحتاج ،ومعرفة األسئلة المتشابھة،وإعادة صیاغتھا

كما أن الدراسة  ،واستبعاد األسئلة التي ال جدوى منھا ،إلى أسئلة جدیدة لتدعیمھا

ة األولى تسھم في التعرف على األسئلة التي تعارضت مع اتجاھات االستطالعی

وضوح الرؤیة حول العوامل الذاتیة لبنودھا ومحاور  ،المبحوثین في القریة

كما أنھا افادت في إعادة صیاغة بعض األسئلة في صورة مختصرة  االستمارة،

حول وضوح الرؤیة  ،وأال تشمل العبارة على أكثر من فكرة ،وأسلوب مبسط

لمعظم أھدافھا تساعد في إعادة ترتیب بعض األسئلة حتى یتحقق  االستمارةتحقیق 

ونتائجھا األولیة على األساتذة  االستمارةثم عرض  ،ككل االستمارةفي  االنسیاق

 استطالعیةمن مالحظاتھم تمھیدا إلجراء دراسة  االستفادةالمشرفین والمحكمین و

  .أخرى

 : ة الثانیةالدراسة االستطالعی - 2-3- 4  

حتى نتمكن من التعرف  ،من العینة) فردا15(قمنا بتطبیق االستمارة على   

  : ذا كانتإعما 

  .ھناك عبارات او أسئلة تحتاج إلى إعادة صیاغة -

  .وجود اسئلة بعیدة عن ھدف الدراسة -

  .إضافة أسئلة جدیدة -
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تم عرضھا على األساتذة  ،حیثبعد ذلك نتائج جیدة االستمارةوقد حققت   

منھم لصیاغتھا في  االستفادةالمشرفین والمحكمین وبعض أعضاء ھیئة التدریس و

  .صورتھا النھائیة

وقد الحظنا بعد تغییر األسئلة تغیرا واضحا في إجابات نفس األفراد الذین   

  .طبقنا علیھم االستمارة من قبل

 : المالحظة المباشرة 3- 4  

وال یتوقف عمل ھذه  ،مھمة من أدوات البحث العلميتعتبر المالحظة أداة 

فقد كانت  ،فھي رفیقة الباحث في كل خطوات بحثھ ،األداة على المرحلة المیدانیة

المالحظة دلیلنا في اختیار موضوع الدراسة من خالل مالحظتنا للتغیرات 

في  كما كانت دلیلنا استعمال وسائل االتصال الحدیثة،االجتماعیة وربطھا بفترة 

كما  ،وضع فرضیة الدراسة وكانت مالحظتنا كذلك أساسا لبناء استمارة البحث

أنھا أدت دورا كبیرا في عملیة البحث المیداني في تصویب بعض الخلل الذي نتج 

كما  ،عن تصریحات المبحوثین وآرائھم حول بعض القضایا التي سببت حرجا لھم

وكذا الجواب  ،وث من صدقھساعدتنا المالحظة أحیانا في معرفة صدق المبح

فنحاول بذلك طرح السؤال بعد حین بصیغة نتفادى فیھا  ،الیقین من التردد

  (1).اإلحراج ونحصل حینئذ على الجواب الصحیح

 : الوثائق والسجالت 4- 4  

باإلضافة إلى األدوات السابقة الذكر فقد استعنا بالسجالت والوثائق كأداة 

  : عتمدنا على الوثائق التالیةوا ،تساعدنا في العمل المیداني

 .2007إحصائیات السكان لسنة  -

 .سجالت الخدمة الوطنیة -

  .سجالت الحالة المدنیة -

                                     
  .112ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، مرجع سابق،ص  - (1)
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 : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 5- 4  

تمت االستعانة ببعض األسالیب اإلحصائیة البسیطة التي تساعد على 

العمل المیداني وذلك حسبما یتالءم مع طبیعة الدراسة والمنھج المتبع ومن بین 

  : ھذه األسالیب

حیث طبقت على البیانات الموضحة في الجدول  :النسب المئویة- 5-1- 4  

 : ویتم حسابھا بالعالقة

  

  X100تكرار العنصر س  =ر س   النسبة المئویة للعنص

 التكراراتمجموع                                            

ارنا لعینة الدراسة بطریقة منظمة یولقد استعملناه في اخت :المدى - 5-2- 4  

 : ویتم حسابھ بالعالقة التالیة

  مجموع أفراد المجتمع الكلي:المـــدى
  عـــدد مفــردات العینة

  

  

 خــالصة: 

ثم منھج الدراسة الذي استندنا  ،تم في ھذا الفصل عرض فروض الدراسة 

وحاولنا قدر اإلمكان أن تكون أدوات  ،في اختیاره على طبیعة موضوع الدراسة

البحث مالئمة للموضوع الذي نحن بصدد دراستھ والمنھج الذي اتبعناه من أجل 

 .أن یكون ھناك ترابط منطقي في جمیع مراحل البحث

  



 إجراءات الدراسة الميدانية إجراءات الدراسة الميدانية  
  

 

 
174 

 

 

  


