
 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية.......... .........................................الفصل الرابع  

 144

  :تمھید 
وم  ي العل ة ف ة بالغ داني أھمی ل المی ك أن االجتماعیتكتسي مرحلة العم ة، ذل

ا  راث النظري حول المشكلة موضوع البحث وإنم ع الت ي جم ن ف ة البحث ال تكم قیم

وذلك من خالل إستخدامھ  الحقائق الستقصاءتستدعي أیضا نزول الباحث إلى المیدان 

ى أ تندین عل ة مس بعض األدوات المنھجی والي ل ل الم ة، والفص اھج االجتماعی د المن ح

  .یوضح المنھج المستخدم وكذا أدوات جمع البیانات

ة   املة واقعی ة ش تھا دراس كلة لدراس ب المش ف جوان د مختل وف عن والوق

ة للدراسة،  ات ومعلومات الزم ع الدراسة من بیان ده مجتم ا یم ى م ك عل مستندا في ذل

  .لى الدراسةوھو ما یضفي الطابع األمبریقي العلمي ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مجاالت الدراسة. 1.4
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ث  اھج البح ین بمن اعيإن المھتم االت  االجتم د مج ى أن تحدی ون عل یتفق

  :من الخطوات الھامة، وتتمثل ھذه المجاالت في االجتماعيالبحث 

  .وھو الذي یحدد لنا المكان الذي أجریت فیھ الدراسة: المجال الجغرافي -

  .صد بھ مجتمع البحث أي األفراد الذین أجریت علیھم الدراسةویق: المجال البشري -

بدایة  ونقصد بھ المدة الزمنیة المستغرقة في إجراء الدراسة المیدانیة: المجال الزمني -

  .1االستطالعیةمن الدراسة 

  :یلي وعلیھ فإن مجاالت الدراسة في ھذا الموضوع تمثلت فیما

  *:المجال الجغرافي. 1.1.4
ل المكاني للبحث في المجتمع الذي یختاره الباحث إلجراء یتمثل المجا

دراستھ المیدانیة، وفي ھذا البحث فإن مجتمع الدراسة متمثل في مؤسسة صناعات 

  .الكوابل الكھربائیة بمدینة بسكرة

  :مكان الدراسة التعریف بالمؤسسة
  : الموقع .1.1.1.4

عیة تقع مؤسسة صناعات الكوابل الكھربائیة بسكرة في المنطقة الصنا

، وتتربع المؤسسة على مساحة تقدر 46: غرب المدینة، إلى جانب الطریق الوطني رقم

إلخ، أما المساحة ...مغطاة وتشمل ورشات ومباني إداریة اھكتار 12منھا  اھكتار 42بـ 

  .وتشمل مواقف السیارات والمساحات الخضراء اھكتار 30الحرة تقدر بـ 

  :النشأة .2.1.1.4
عادة ھیكلة المؤسسة الوطنیة لصناعة نشأت ھذه المؤسسة كنتیجة إل

 242-80وذلك طبقا للمخطط الرباعي  SONELECاألجھزة الكھربائیة واإللكترونیة 

، وقد ساھم في إنجازھا عدة مؤسسات وطنیة ودولیة، حیث 1980الصادر في فیفري 

تمت تجزئة المؤسسة الوطنیة لصناعة األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة في نھایة سنة 

إلى عدد من المؤسسات منھا المؤسسة الوطنیة لصناعات الكوابل الكھربائیة  1982
                                                

  .97: ص.1995.ات الجامعیةدیوان المطبوع.الجزائر.مناھج البحث وطرق إعداد البحوث: عمار بوحوش ومحمد الذنیبات - 1
 وثیقة من المؤسسة مكان الدراسة -*
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، ومقرھا العاصمة وتشرف على ثالث وحدات إنتاجیة 20- 83: طبقا للمرسوم رقم

  : ھي

 والمختصة بصناعة الكوابل واألسالك الكھربائیة ذات  :وحدة جسر قسنطینة بالقبة

  .الضغط المنخفض والمتوسط

 وھي مختصة بصناعة الكوابل واألسالك الھاتفیة: ار بالحراشوحدة واد السم. 

  مختصة بصناعة الكوابل الكھربائیة بأنواع متعددة والتي تم البدء  :وحدة بسكرة

، وبقیت مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة تابعة 1978في أشغال إنجازھا في سنة 

، حیث 04/11/1997: للمؤسسة األم إلى غایة صدور قرار إعادة ھیكلتھا بتاریخ

 .أصبحت وحدة مستقلة

  :الطاقة اإلنتاجیة وأنواع الكوابل .3.1.1.4
طن، ولكنھا تغیرت  28000الطاقة اإلنتاجیة البدائیة لھذه المؤسسة ھي 

  .واقتصادیةحالیا ألسباب تكنولوجیة 

  :وتنتج المؤسسة أنواع كثیرة من الكوابل تتمثل في

  .كوابل منزلیة -

 .كوابل صناعیة -

 .لمتوسط والمنخفضكوابل ذات الضغط ا -

 .كما تنتج المؤسسة بكرات خشبیة بأحجام مختلفة لتوظیب الكابل -

مادة أولیة للصناعات ( كذلك شرعت المؤسسة في إنتاج حبیبات الكومبوند  -

 .استثماراتھاوذلك في إطار توسیع ) البالستیكیة الغذائیة وغیرھا 

  :الزبائن والتوزیع .4.1.1.4
  :أھم زبائن المؤسسة ھم

- CAMEG ex SONELGAZ 

 KAHRIFكھریف  -
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وھناك أیضا مجموعة من المؤسسات الخاصة والعمومیة التي تستھلك 

  .مكانة في السوق العالمیة اكتسابالكوابل أو تعید تسویقھا، كما تعمل المؤسسة على 

، منتشرین اموزع 13أما الموزعین فالمؤسسة لھا شبكة من الموزعین یقدر عددھم بـ 

ا مستقبال خاصة وأنھا في طریقھا إلى ھعمل على توسیعفي كامل أنحاء الوطن، وھي ت

  .الخوصصة ودخول شركاء جدد

  :المواد األولیة المستخدمة .5.1.1.4
  :أھم المواد األولیة المستخدمة في الصناعة تتمثل في

  .سلك النحاس -

 .سلك األلمنیوم -

 .المواد الكیماویة المكونة للغالف -

  :سیاسة الجودة للمنتوج .6.1.1.4
في وضع تأسیس سیاسة خاصة بجودة  1999شرعت المؤسسة منذ سنة 

المنتوج وذلك عبر تطبیق مجموعة من المناھج والطرق التي تصل بھا إلى التحكم 

، وبالفعل فلقد توصلت المؤسسة إلى الحصول على عالمة جالمنتوالكلي في نوعیة 

، وھي اآلن تكثف مجھوداتھا من أجل اإلبقاء على 2003سنة "  9001اإلیزو " إشھاد 

  . لكل الطلبات كما وكیفا واالستجابة منتجوھااإلشھاد وتطویر  عالمة

  :وحدات المؤسسة .7.1.1.4
  :تتكون المؤسسة من

 مایلي حیث تتولى ھذه المدیریة  :المدیریة العامة:   

 .على المدیریات المكونة للمؤسسة اإلشراف -

 :متابعة نشاط كل من -

 .واإلعالم باالتصالمساعد الرئیس المدیر العام مكلف  -

 .لرئیس المدیر العام مكلف بضمان النوعیةمساعد ا -

 .مساعد الرئیس المدیر العام مكلف بالشؤون القانونیة -
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 .مساعد الرئیس المدیر العام مكلف بمشروع الحبیبات ب ف ك -

 ائل ریة والوس وارد البش ة الم ؤون  :مدیری تم بالش ي تھ ة االجتماعیوھ ة والمھنی

وین والت ل المصالح للعمال، وتضم دائرة المستخدمین والتك دورھا تظم عم ي ھي ب

  : التالیة

  .مصلحة تسییر المستخدمین -

 .ةاالجتماعیمصلحة التكوین والخدمات  -

 .مصلحة الوقایة واألمن -

 .مصلحة الوسائل العامة -

 ث تعطي  :دیریة المالیة والمحاسبةم تھتم بتسجیل العملیات المالیة والمحاسبة، بحی

  :ة وھي تضمالصورة عن الوضع المحاسبي والمالي للمؤسس

 .مصلحة المحاسبة العامة -

 .مصلحة المحاسبة التحلیلیة -

  .مصلحة المالیة -

 .مصلحة المیزانیة -

 ائي، وھي تضم  :المدیریة التجاریة وتقوم باإلشراف على دائرة تسییر المنتوج النھ

  :المصالح التالیة

  .مصلحة تسییر إنتاج الملحقات -

 .مصلحة تسییر الكوابل -

 .إطارات التجارة -

  ة م  :الشراءمدیری ور، وتض وین والعب رة التم ى دائ ة عل وم باإلشراف والمتابع وتق

  :المصالح التالیة

  .مصلحة الشراء والمشتریات المحلیة -

 .مصلحة تسییر مخزون قطع الغیار -

 .مصلحة تسییر مخزون المواد األولیة -
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 ل  :المدیریة التقنیة اج الكواب ة لكل من إنت ة اإلنتاجی وتشرف على تسییر العملی

ة الجودة، والم ا ومراقب رة التكنولوجی رة الصیانة ودائ ى دائ ا تشرف عل ات، كم لحق

  :یلي المصالح التابعة للدائرتین وفیما

  .مصلحة المناھج والمراقبة التنظیمیة -

 .مصلحة الصیانة الكھربائیة -

 .مصلحة الصیانة المیكانیكیة -

 .مصلحة العتاد المتنقل والتكییف -

 .مصلحة التكنولوجیا والتنمیة -

 .حة المخابرمصل -

 .مصلحة التجارب -

  ة ذا  :االستغاللمدیری ات وك اج الملحق رة إنت ى دائ ة عل وم باإلشراف والمتابع وتق

  :دائرة إنتاج الكوابل، وتضم المصالح التالیة

  .مصلحة المنافع -

 .مصلحة إنتاج حبیبات ب ف ك -

 .واالسترجاعمصلحة إنتاج البكرات  -

 .مصلحة تخطیط وتسییر اإلنتاج -

 .والظفرمصلحة القلد  -

 .مصلحة العزل ب ر ك -

 .مصلحة العزل والتغلیف ب ف ك -

 .مصلحة التجمیع والتغلیف ب ف ك -

 ادة، وتضم مصلحة لوحة  :مدیریة مراقبة الحسابات وتشرف على دائرة لوحة القی

  .القیادة ورئیس مشروع المعلوماتیة

  :)عینة الدراسة (  المجال البشري. 2.1.4
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ا یواجھ وع تدور حولھ الدراسة، مما ال شك فیھ أن لكل بحث مجتم عادة م

ى  ؤدي إل ا ی ذا م ة، وھ ل الدراس ث مح ع البح رة لمجتم داد الكبی كلة األع احثون مش الب

صعوبة دراستھ، وذلك لما یترتب علیھ من مصاریف مالیة باھظة، ووقت طویل وجھد 

ات من ك ع البیان اء جم ل بشري كبیر، باإلضافة إلى الصعوبات التي تواجھ الباحث أثن

ون  اس، یمثل أفراد المجتمع، وھذا ما یجعل الباحث یتجھ إلى دراسة عدد صغیر من الن

  .، ویطلق على ھذا العدد الصغیر من الناس عینة الدراسة1المجتمع الكلي أفضل تمثیل

ث  ع البح د بمجتم رى "یقص یاء األخ ردات واألش ن المف ي م وع الكل المجم

ذي ب ان الباحث المحدودة، أي المجتمع ال يإمك ھ الحقیق د حجم ع " تحدی ل مجتم د تمث وق

البحث في الموظفین اإلداریین لمؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة والبالغ عددھم حولي 

  .مدیریات المؤسسةموزعین على  اموظف 126

ة  "أما العینة فھي ة العربی ي اللغ د ف ذي یفی ة مشتقة من الفعل عین، ال كلم

ا ة ھي م إن العین ذلك ف ي البحث  معنى خیار الشيء، وب ذا الشيء، وف اره من ھ م خی ت

ع  ل مجتم ق طرق محددة، لیمث اره الباحث وف ذي یخت العلمي فإن العینة تعني الجزء ال

ا2"البحث تمثیال علمیا سلیما ذكر منھ ة العشوائیة البسیطة : ، وھناك أنواع للعینة ن العین

  .إلخ...والعینة المنتظمة والعینة العشوائیة الطبقیة

دراستنا على العینة العشوائیة الطبقیة كون مجتمع الدراسة  وقد اعتمدنا في

ي  ة ھي الت ى  "غیر متجانس، والعینة العشوائیة الطبقی ا الجمھور األصلي إل یقسم فیھ

ر  ذا فھي أكث ات، ولھ ذه الفئ ین ھ درجات أو فئات ومن ثم یتم االختیار العشوائي من ب

ات الجمھور األصلي  دقة من العینة العشوائیة البسیطة ألنھا تعمل على ع فئ ل جمی تمثی

  .3"في العینة

                                                
 .135: ص.2002.منشأة المعارف.اإلسكندریة.لماذا؟ وكیف؟ تكتب بحثا اجتماعیا: محمد سعید فرح - 1
  .170: ص.2005.دیوان المطبوعات الجامعیة.الجرائر.2ط.مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال: أحمد بن مرسلي - 2
: ص.1997.دار المعرفة الجامعیة.األزاریطة.3ج.اإلحصاء والقیاس في البحث االجتماعي: غریب محمد سید أحمد وناجي بدر إبراھیم - 3

293. 
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ات وقد ى طبق ع البحث إل ة بتقسیم مجتم  ،تم تطبیق العینة العشوائیة الطبقی

ـ  در ب ذي ق ة وال ي للعین م الكل ددنا الحج د أن ح ك بع ار  63وذل ا باختی م قمن ا، ث موظف

  :وحدات العینة عشوائیا من كل طبقة كما ھو موضح في الجدول أدناه

  

  یوضع توزیع أفراد العینة على الطبقات :02رقم  جدول

  عدد الموظفین  الطبقات
  النسبة بالنسبة  العینة

  النسبة  العدد  للعینة

  15.87  50  10  20  مدیریة الموارد البشریة

  14.28  50  09  19  مدیریة المالیة والمحاسبة

  15.87  50  10  20  المدیریة التجاریة

  31.74  50  20  40  مدیریة الشراء

  07.93  50  05  10  المدیریة التقنیة

  07.93  50  05  10  مدیریة االستغالل

  06.34  50  04  07  مدیریة مراقبة الحسابات

  100  50  63  126  المجموع

 

  

  : المجال الزمني .3.1.4
ة م ة بدای ي إجراء الدراسة المیدانی ن ونقصد بھ المدة الزمنیة المستغرقة ف

  .ثإلى نھایة البح االستطالعیةالدراسة 

دأت اریخ  ب ن ت كرة م ل بس ناعات الكواب ة ص ة لمؤسس ة المیدانی الدراس

  :على إثرھا إلى مراحل، تمثلت في وانقسمت، 13/01/2007إلى غایة  22/11/2006

ى ة األول اریخ  :المرحل ت بت ارة 22/11/2006وكان ة الزی ذه المرحل ا ھ ت لن ، ومثل

عاالستطالعیة ى الواق ا التعرف عل دف منھ ان الھ ي  ، والتي ك ل الخوض ف داني قب المی
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ذه  ى بعض المواضیع الغامضة، ومن خالل ھ بس عل ة الغموض والل تفاصیلھ، وإزال

  :المرحلة تم

التعرف على المؤسسة عن قرب وذلك من خالل إجراء بعض المقابالت األولیة مع  -

  *.بعض المسئولین

ل التنظیم - ى الھیك ة  ياالطالع عل م ( للمؤسس ن خال) 01أنظر الملحق رق ھ ، وم ل

 .عرفنا أن إدارة العالقات العامة غیر موجودة

ا  استقبالأحسن  استقبلناوجھونا إلى السید رئیس مصلحة المستخدمین الذي ثم  ر لن ووف

   **.كل ما نحتاجھ

یس  استقبلناوفي ھذه المرحلة  29/11/2006وكانت بتاریخ : المرحلة الثانیة السید رئ

را  رةاالستمامصلحة المستخدمین وتم فیھا عرض  ا كثی د أفادن ھ وق ة علی وأسئلة المقابل

  إعادة صیاغة األسئلة  اقترحالنھائیة وكذا أسئلة المقابلة حیث  ارةـاالستمي وضع ـف

  
  .رئیس مصلحة التكوین والخدمات اإلجتماعیة –یتمثل ھؤالء المسئولین في مدیر إدارة الموارد البشریة * 

ا ب ** ن خاللصرح لن ي م ات الت ن بعض المعلوم ي م ة ف ل خاص یر العم ة س ى طریق رة عل تطعنا أن نأخذ فك ا اس ھ

و  ا وھ الجانب االتصالي والذي ھو محور ھذه الدراسة كما تكونت لدینا خلفیة عن المؤسسة والعمال الذین یعملون بھ

  .ما ساعدنا على وضع أسئلة االستمارة والمقابلة كما تم تحدید عینة الدراسة

  .ن مصطلح العالقات العامة غیر مفھوم لدى الكثیر منھمن ألوبطریقة یفھمھا المستخدم

ة ة الثالث م عرض  :المرحل ة ت ذه المرحل ي ھ یس مصلحة  االستمارةوف ى السید رئ عل

ا صالحة ا بالمستخدمین والذي رأى أنھ ع ، وقمن ة الدراسة،  االستماراتتوزی ى عین عل

ع السید وكذا إجراء مقابلة مكتوبة مع السید رئیس مصلحة المستخدمین، و أخذ موعد م

ب  ف بمكت ة االتصالالمكل ي عطل ان طوال المراحل السابقة ف ذي ك د واإلعالم ال ، وق

  .24/12/2006إلى غایة  09/12/2006دامت ھذه المرحلة من 

ابالالوفي ھذه المرحلة تم إجراء  :الرابعةالمرحلة  ت  تمق ي كان دایتھا والت ع السید ب م

ب االتصال واإلعالم،  ف بمكت دوائر تمتوالمكل اء ال ع رؤس ة م ة  المقابل ا للرزنام وفق

تعذر علینا مقابلة د وق، التكوین بالمؤسسة  ولؤمسالمذكورة أسفل والمحددة من طرف 
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ع  م جم ا ت رة أشغالھم، كم دیرین بالمؤسسة بسبب كث ذه االستماراتكل الم ، ودامت ھ

  .10/01/2007إلى غایة  02/01/2007المرحلة من 

  ئمة المسئولین الذین تم معھم إجراء المقابلةیبین قا :03رقم  جدول
  

  االستقبالتاریخ   الوظیفة  واللقب االسم  الرقم

  09/01/2007  رئیس دائرة   عربي عمار  01

 09/01/2007 رئیس دائرة   قرفي علي  02

 10/01/2007 رئیس دائرة   مخلوف یزید  03

 10/01/2007 رئیس دائرة   لوام فضیل  04

 10/01/2007 ائرة رئیس د  شادة الطیب  05

 10/01/2007 رئیس دائرة   معوي ناصر  06

  

  

  :منھج الدراسة. 2.4
ھ یعتبر  ذي یتبع ق ال ل الطری المنھج العمود الفقري لتصمیم البحث ألنھ یمث

الباحث للوصول إلى التعمیمات أو النتائج بطریقة علمیة ودقیقة، وكذلك یمثل مجموعة 

  .1وصول إلى الحقیقة العلمیةالقواعد العامة التي توجھ الباحث لل

وعلیھ فطبیعة الدراسة كثیرا ما تفرض على الباحث إتباع منھج معین دون 

تالءمآخر  ض الدراسات  ی اك بع ة الموضوع، فھن ي وطبیع نھج الت ر من م ب أكث تتطل

ض الدراسات  اك بع داخلھا، وھن دھا وت ك لتعق ي واحد وذل تعمالبتقتضي الت نھج  اس م

  .واحد

ارویعتبر  ي السیر الصحیح ا اختی تحكم ف نھج الصحیح خطوة أساسیة ت لم

اللبحث، وعلى ھذا األساس  دروس  وانطالق ة الموضوع الم ذي الوصفیة من طبیع وال

                                                
 .296: ص.1997.مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفمیة.اإلسكندریة.المنھج العلمي والعلوم االجتماعیة: علي شتا - 1
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في دراستنا ھذه المنھج  اتبعنایحمل عنوان العالقات العامة في المؤسسة الصناعیة، فقد 

ي في التحلیل ة المتعل "ًالوص ائق الراھن ة الحق من دراس ذي یتض اھرة أو ال ة ظ ة بطبیع ق

موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع، وال 

ى  ك إل اوز ذل ل تتج اھرة ب ائص الظ ة خص ى معرف فیة عل ة الوص ذه الدراس ر ھ تقتص

ي وجود الظاھر، أي أن الھدف تشخیصي  ي تتسبب ف ل الت معرفة المتغیرات والعوام

في ھ وص ى كون افة إل ا ، ك1"باإلض دنام ى  اعتم لعل ي  التحلی ل ف ائي والمتمث اإلحص

  .والمجامیع والنسب المئویة االستبیان استخدام

  

  

  

  

  

  :أدوات جمع البیانات. 3.4
ة خاصة  ب عنای تعتبر مرحلة جمع البیانات من أھم مراحل البحث، وتتطل

ي ن األدوات، واألداة ھ ة م ى مجموع ة عل ذه المرحل د ھ ث، وتعتم رف الباح ن ط  م

د 2"ة التي تتم بواسطتھا جمع المعلومات حول الظاھرة المدروسةالوسیل" دنا، وق  اعتم

  .واالستمارةفي بحثنا ھذا على مجموعة من األدوات ھي المقابلة 

  :االستمارة .1.3.4
تبیانأو  ھ االس د ب ث  "ویقص رھا الباح ي یحض ئلة الت ن األس ة م ك القائم تل

ي إطار ا عن الموضوع المبحوث ف ي تعبیرھ ة ف ى  بعنای دم إل الخطة الموضوعة، لتق

ة  ات المطلوب ات والبیان من المعلوم ات تتض ى إجاب ول عل ل الحص ن أج وث م المبح

  .3"لتوضیح الظاھرة المدروسة وتعریفھا من جوانبھا المختلفة
                                                

  .33: ص.2002.دار وائل للنشر والتوزیع.عمان.3ط.البحث العلمي في العلوم االجتماعیةأسالیب : فوزي غرایبة وآخرون  - 1
دار مجدالوي .عمان.)1ط(.علم اإلجتماع الموضوع والمنھج مع التركیز على المجتمع الغربي: فخر الدین عمر خیري خمش -  2

 .284: ص.1999.للنشر
  .220: ص.مرجع سابق: أحمد بن مرسلي - 3
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تمارة ائعة  واالس یة الش ن األدوات األساس ر م تعمالتعتب ي  االس ة ف خاص

اء وصیاغة أسئلاالجتماعیالعلوم  ة  االستمارةة ة، وقد تم بن ة ھادف ادابطریق ى  اعتم عل

وع  ول الموض ئلة ح دأت بأس ث ب ث بحی ة للبح ئلة الفرعی تاألس ات  وانتھ ئلة البیان بأس

ة  ب بطریق ى ال یخاف المبحوث ویجی رة حت ذه األخی أخیر ھ دنا ت د قص الشخصیة، وق

ى على  االستمارةعفویة، وتم عرض  ین وعل األستاذ المشرف، بعض األساتذة المحكم

  .القیمة تم تعدیل بعض األسئلة موآرائھ مى ضوء توجیھاتھوعل

تم عرض االستمارة وأسئلة المقابلة على رئیس وعند زیارتنا االستطالعیة 

ة،  ذا أسئلة المقابل ة وك ي وضع االستمارة النھائی را ف مصلحة الموظفین، وقد أفادنا كثی

ات ن، وحیث اقترح إعادة صیاغة األسئلة بطریقة یفھمھا المستخدم ألن مصطلح العالق

ى  30على  االستمارة احتوتوقد . العامة غیر مفھوم لدى الكثیر منھم سؤاال مقسمة عل

  :محاور رئیسة ةثالث

  .عشر سؤاال حدأویضم  االتصالیةالوسائل  :المحور األول

اني م :المحور الث ة ویض ات العام ي تواجھ إدارة العالق حول المشاكل والصعوبات الت

  .أربعة عشر سؤاال

  .حول البیانات الشخصیة ویضم خمسة أسئلة :المحور الثالث

  :المقابلة .2.3.4
ي  ة، وھ دنا أداة المقابل ابقة، اعتم ات الس ع البیان ائل جم ة لوس اء  "تكمل اللق

ي شكل مناقشة  ك، ف المباشر الذي یجري بین الباحث والمبحوث الواحد أو أكثر من ذل

ائق مع ى حق د الحصول عل ددة حول موضوع معین،قص ف مح ة أو آراء ومواق ، 1"ین

ث  ب الباح رسوحس وریس أنج ة م إن المقابل ل  "ف ن أج تعمل م رة تس ة مباش ي تقنی ھ

ة ة منعزل راد بكیفی ذ ...مساءلة األف ة تسمح بأخ ة نصف موجھ مساءلة جماعات بطریق

وثین خاص المبح ى األش ق عل رف العمی دف التع ة بھ ات كیفی ة ...معلوم تعمل المقابل تس

لى میادین مجھولة كثیرا أو للتعود على األشخاص المعنیین بالبحث قبل عادة  للتطرق إ

                                                
 .214: ص.مرجع سابق: رسليأحمد بن م - 1
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ى العناصر  ا للتعرف عل ات أخرى، وإم تعمال تقنی ر باس دد أكب اءات مع ع إجراء اللق

م ( سؤاال  14، وقد تضمن دلیل المقابلة 1"المكونة لموضوع ما ، )03أنظر الملحق رق

بالمؤسسة مجال الدراسة وفقا للرزنامة  ولقد أجرینا المقابالت مع بعض رؤساء الدوائر

ذكورة سابقا  ات ) 153: أنظر ص( الم ع المعلوم ة لجم ان استخدامنا ألداة المقابل ، وك

  .والبیانات من المبحوثین، وكذلك للتأكد من بعض المعلومات

  

  

  

  
 

                                                
: إشراف ومراجعة.بوزید صحراوي وآخرون: ترجمة.-تدریبات عملیة -منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة: موریس أنجرس - 1

  .197: ص.2004.دار القصبة للنشر.الجزائر.مصطفى ماضي


