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   :دــــتمهی

نهجیة المتبعة من حیث مجاالت الدراسة  اإلجراءات المتناولت الطالبة في هذا الفصل 
أما الفصل الخامس فیخصص لعرض و مناقشة نتائج ،  جمع البیاناتالمنهج المستخدم ، أداة 

                .الدراسة 
 :مجــاالت الدراســـة  -1

طقة الجغرافیة و إلى الناس و تفاعالتهم و إن المجال یشیر إلى المكان و البیئة أو المن
عالقاتهم ، و إلى الزمن الذي یوجد فیه هؤالء الناس ، الذین یتواجدون في بیئة محددة ، أو منطقة 
جغرافیة معینة و یسود بینهم معامالت وعالقات تشكل حیاتهم االجتماعیة لذلك تقسم مجاالت 

  :  الدراسة المیدانیة أو البحث إلى ثالث مجاالت
  :المجــــال المكانـــي  -  1-1

هو المكان الذي یحتوي على مجتمع البحث ، و في دراستنا هذه یمثل المجال المكاني  
من بعض أحیاء مدینة بسكرة و ذلك ) ربات البیوت ( حیث شملت مفردات العینة ،مدینة بسكرة 

  .  ال بحسب اإلمكانیات التي تهیأت لهذا البحث من وقت  وجهد و إمكانیة االتص
  : المجــــال البشــــري  – 1-2 

هو مجموعة األفراد الذین تختار عینة البحث من بینهم ، وتتكون عینة البحث من فئة من 
، تم أخذها بالطریقة القصدیة  ) ربة بیت( مفردة  50تتكون عینة الدراسة من . ربات البیوت 

نها تحقق أغراض الدراسة أو البحث فالعینة القصدیة یقوم الباحث باختیارها حرا على أساس أ
 .1وتمدنا بالبیانات 

 إذاتستخدم العینة القصدیة عموما في الدراسات االستطالعیة التي تتطلب القیاس ، خاصة 
  كان مجتمع البحث غیر مضبوط األبعاد ، و بالتالي فال یوجد إطار إحصائي دقیق ، یمكن 

  

                                                
 . 170، ص  2007، دار الھدى للطباعة و النشر، بیروت ،  منھجیة البحثوسف عبد األمیر صباحة ، ی -  1
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یلجأ الباحث الختیار مجموعة من الوحدات التي اختیار العینة عشوائیا ففي مثل هذه البحوث 

  1. أغراض بحثه   تتالءم
  : ألسباب التالیة لو وقع اختیارنا لهذه العینة 

مدینة بسكرة ، و یصعب ضبطه و  أحیاءمترامي األطراف في  )األصل ( ألن مجتمع بحث  - 
  .التعامل معه النظر إلى الوقت و اإلمكانیات المتوفرة 

  .مل مع بعض ربات البیوت و هذا نظرا لخصوصیة  المجتمع البسكريصعوبة التعا -
  : یبین نتائج البیانات الخاصة بالفئات العمریة :  04جدول رقم 

  النسبة المئویة   ) ك( التكرار   الفئات 
25-35  26  52%  

35-45  17  34%  

45-55  07  14%  

  %100  50  المجموع 

عامل السن ألفراد عینة الدراسة أنها موزعة على و الذي یوضح  04یتضح لنا من الجدول رقم 

بین  أعمارهنربات البیوت تترواح  أنأكثر من فئة عمریة لكن بنسب متفاوتة ، حیث و جدنا 

و تلیها  %52سنة هن اللواتي أخذن الحصة األكبر و المقدرة بنصف العینة بنسبة  35و  25

سنة و التي  55و  45السن ما بین  و أخیرا فئة %34سنة بنسبة  45-35مباشرة فئة مابین 

  .  %  14بلغت نسبتها 

سنة في دراستنا إلى سهولة االتصال بهذه الفئة  35و  25جع ارتفاع نسبة السن ما بین ر و ی

 .العمریة نظرا لكون اغلب أفرادها من المتعلمات 

                                                
 .  2007،  347، دار الھدى ، الجزائر، ص  1، ط  مناھج و اداوت البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي ،  -  1
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  :یبین نتائج البیانات الخاصة بالمستوى التعلیمي :  05جدول رقم
  النسبة المئویة  )ك( التكرار   یميالمستوى التعل
  %76  38  متعلمة

  %24  12  غیر متعلمة

  %100  50  المجموع

  
  % 76متعلمات بنسبة ) ربات البیوت( إن أغلبیة المبحوثات   05یتضح من الجدول رقم 

مفردة من مفردات العینة و هي نسبة مرتفعة نوعا ما و یعزى الى ذلك  38و یقابل هذه النسبة 

  .%12بینما جاءت نسبة غیر متعلمات . ار التعلیم عامل انتش

  : ـي المجــــــال الزمانـ 1-3
و یقصد به الفترة الزمنیة التي یستغرقها البحث بدءا من اختیار الموضوع و إعداد خطة   

البحث ، مرورا بتحدید اإلجراءات و الخطوات المنهجیة و إعداد أدوات البحث و اختیار مجاالت 
    1.إلى جمع البیانات وتحلیلها وكتابة تقریر البحث  الدراسة وصوال

تعتبر الدراسة المیدانیة ثاني مرحلة من مراحل إعداد البحث العلمي بعد إعداد الجانب 
غایة  إلى 2008من نوفمبرالنظري للدراسة ، هذا األخیر الذي دامت مدة انجازه في هذه الدراسة 

من إعداد اإلطار المنهجي ثم جمع  أبد ،المیدانیةالتحضیر للدراسة  أ، بعدها بد 2009اكتوبر
یمكن تقسیم الفترة التي تمت فیها هذه الدراسة  إذنتائج الدراسة ،  إلىالبیانات و تحلیلها و صوال 

  : إلى المراحل التالیة 
 
  

                                                
  . 41، ص  2000الحدیث ، الجزائر ، ، دار الكتاب  مناھج البحث التربويبشیر صالح الرشیدي ،  -  1
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  : المرحلــة األولــــى 

هدة و أساسیة في هذه المرحلة تم القیام بالعدید من الخطوات الهامة و التي تعتبر مم  
للمراحل الالحقة ، و التي تم فیها إعداد خطة مبدئیة للدراسة المیدانیة تضمنت اإلجراءات 
المنهجیة للدراسة ، تحدید مجاالت الدراسة و المنهج المتبع ، إعداد جمع البیانات وتحدید أسالیب 

  .  المعالجة اإلحصائیة
  : المرحلــة الثانیــــة 

نزول إلى میدان الدراسة و تطبیق استمارة االستبیان بعد نهایة العطلة في هذه المرحلة تم ال  
من تاریخ  حوالي شهرحیث استغرق توزیع استمارة استبیان وجمعها  مباشرة،الشتویة 

  . 05/02/2010إلى غایة  03/01/2010
  : المرحلــــة الثالثــــة 

ات و النسب المئویة ، و تطبیق في هذه المرحلة تم تفریغ البیانات في جداول بحساب التكرار 
  . األسالیب اإلحصائیة للدراسة ، ثم تحلیل هذه النتائج و مناقشتها و استخالص النتائج العامة 

  : ة ــــج الدراســـمنه -02
مجموعة من األسس و القواعد التي تحدد سیر الباحث ابتداء من : ( یعرف المنهج على انه 

  .1) حثه جمعه لبیاناته وحتى تحقیق هدف ب
فالمنهج بنیة متكاملة من العملیات الذهنیة تنظم التحلیل ضمن منطق معین في رؤیة األمور 

خلفیة نظریة تمكن الباحث من تحدید السلوك العلمي المالئم لكل الحاالت و الوقائع  إلىاستنادا 
  2.المدروسة 

 
 
 

                                                
 ، ص ص  1984، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ،  البحث االجتماعي محاولة نحو رؤیة نقدیة لمنھجیة و ابعاده: عبد الباسط عبد المعطي  - 1

33- 34  . 
 . 102، ص  2007، بیروت ، دار الطلیعة ،  منھجیة البحث في علم االجتماع االشكالیات التقنیات المقاربات: عبد الغني عمار  - 2
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ین دون آخر غیره ، استخدام منهج معفموضوع البحث و طبیعة الدراسة تفرض على الباحث 
لیمكنه من دراسة موضوعه دراسة علمیة سوسیولوجیة ، فتحدید المنهج المتبع من الخطوات 

إجابة عن األسئلة  إلىالضروریة و المهمة لتوضیح الطریقة المتبعة في هذه الدراسة للوصول 
  . المطروحة 

، لذلك فالمنهج المتبع  إن موضوع الذي نتناوله بالدراسة هو تصور المرأة للمخاطر البیئیة 
وصف الظاهرة موضوع الدراسة و  إلىیهدف هذا المنهج في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي ، و 

   1. تحلیل جوانبها و أبعادها المختلفة وصفا كمیا وكیفیا 
  ما هو تصور المرأة للمخاطر البیئیة؟ :حیث تنطلق هذه الدراسة من تساؤل محدد

  : اتـــع البیانــأداة جم
تعتمد المناهج الدراسیة على اختالف أنواعها على أدوات ووسائل جمع البیانات و المعلومات 
، و التي یستعین بها الباحث في البحث عن اإلجابة على ما آثاره من تساؤالت و الوصول إلى 

ة لجمع النتائج المتعلقة بمشكلة دراسته ، و تحقیقا لذلك استخدمت الباحثة استمارة االستبیان كأدا
البیانات الخاصة بموضوع الدراسة ، و التي تتالءم و المنهج الوصفي المتبع ، حیث یعرف 

مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین تم وضعها في استمارة " االستبیان على أنه 
، ترسل ألشخاص معیین بالبرید أو تسلیمها بالید تمهیدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فیها

بواسطتها یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع  أو التأكد من معلومات متعارف علیها 
     2. لكنها غیر مدعمة 

و كذلك  نالمستجابیأداة لجمع المعلومات بشان معتقدات ورغبات " و كما یعرف على انه 
  3. الحقائق التي هم على علم بها 

 
 
 

                                                
 .  32، ص  1997، مكتبة زھراء الشرق ، مصر ،  تصمیم البحوث االجتماعیة و تنفیذھاسعید ناصف ،  -  1
 .66، ص  1999، دیوان المطبوعات ، الجزائر ،  2، ط  مناھج البحث العلمي و طرق اعداد البحوثعماربوحوش و محمد الذنبیان ،  -  2
 . 71، ص  2002، دار وائل ، عمان ،  3، ط  أسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة و اإلنسانیةوزي غرابیة و آخرون ، ف - 3
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  : مراحل بناء استمارة االستبیان 
  : خرج في صورته النهائیة و هذه المراحل هي   حتىر إعداد استبیان الدراسة بعدة مراحل م
  : ة ــة االستطالعیـــالدراس

لمجموعة من ربات البیوت  ةقامت الطالبة الباحثة باستطالع المیدان وتوجیه بعض األسئل
  : داخل مدینة بسكرة ، وذلك ألهداف التالیة 

 لبحث التأكد من التصور العام ل.  
  تحدید أبعاد المخاطر البیئیة المنزلیة التي ستركز علیها الباحثة في بناء االستبیان. 

ثم قامت الباحثة بإعداد استبیان أولي و ذلك للتعرف على استجابات المبحوثات حول مدى 
صالحیة محاور االستبیان ، و مدى وضوح العبارات وخدمتها ألغراض الدراسة وقد ساعد ذلك في 

  . یل بعض العبارات تعد
  :تصمیم االستبیان 

ربات (بعد جمع التراث النظري حول موضوع الدراسة و التعرف على آراء المبحوثات 
بمدینة بسكرة خالل الدراسة االستطالعیة ، تم تصمیم استمارة االستبیان یقیس تصور  ) البیوت

و . عبارة تغطي في مجموعها أبعاد موضوع الدراسة )  35( المرأة للمخاطر البیئیة و یشمل 
  : شملت ثالث محاور رئیسیة و هي 

  محور تلوث الهواء. 

  محور تلوث الغذاء. 

  التجمیل و الحلي  محور تلوث باستعمال المواد .  
وتم تقسیم كل محور من محاور استمارة االستبیان إلى مجموعة العبارات و التي تتفرع منها 

  . المؤشرات 
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المقاییس  أكثرو الذي یعد من و باالعتماد على مقیاس لیكرت الخماسي لالتجاهات،   
عطى درجات وزنیة تبدأ و ی إجاباتمن خمس  إجابةاستخداما ، حیث یطلب من المبحوثة اختیار 

بالنسبة للطریقة اإلجابة على البند و  أما.  إجاباتو في هذه الدراسة تم اقتراح خمس ،  1- 5من 
تقدیر تصور المبحوثة نحو المخاطر البیئیة المنزلیة فهي عبارة عن خمس بدائل متدرجة على 

  : النحو التالي 
  

  ال أوافق تماما  افق غیر مو   غیر متأكد   موافق   موافق تماما   الدرجة 

  
حیث یسمح هذا االستبیان بالتعرف على البعد الكمي للتصور نحو المخاطر البیئیة   
و قد تم إعطاء كل عبارة من عبارات السابقة درجات لتتم معالجتها إحصائیا و الجدول  .المنزلیة
 .یوضح البدائل المحتملة لإلجابات  06رقم التالي 

  
  ل عبــــــارةالوزن النسبي لك  البدائل

  05  موافق تماما

  04  موافق

  03  غیر متأكد

  02  غیر موافق

  01  ال أوافق تماما

   
 
 
 
 
 



 اإلجراءات المنهجية للدراسة ................................................................. .........................الفصل الرابـــع

86 
 

كما تضمن االستبیان المستخدم بعض البیانات الشخصیة عن المبحوثة تتعلق بالسن   
  . المستوى التعلیمي 

  : توجیهات للمبحوثات 
ن عبارتها ، و طلبت فیها الباحثة من تضمنت أداة الدراسة مقدمة تفید كیفیة اإلجابة ع

المبحوثات اإلجابة على عبارات االستبیان مع توخي الدقة و الصراحة مؤكدة في ذلك على سریة 
اإلجابات و عدم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي شاكرة تعاونهم من اجل تحقیق أهداف 

 . الدراسة 

  استمارة االستبیان  یوضح توزیع العبارات على محاور : 07رقم جدول 
  النسبة المئویة  عدد العبارات  رقم العبارات  محاور استمارة االستبیان

 % 36.66  11  11-01  محور تلوث الهواء

  % 36.66  11  22-12  محور تلوث الغذاء

 %26.66  08  30-23  المواد التجمیل لمحور تلوث باستعما

 %   100  30    المجموع

  
  : اختبار استمارة االستبیان 

تم توزیع و عرض االستبیان على مجموعة من األساتذة المحكمین من قسم علم النفس و 
مزودا  .الدراسةو هذا للتأكد عن مدى تمثیل عبارات االستبیان للموضوع  االجتماع،علم 

  بالتساؤالت الدراسة و الجدول التالي یوضح خصائص المحكمین و البالغ عددهم سبعة أساتذة و 
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  :المحكمینیوضح خصائص  08 جدول رقم
  الجامعة  التخصص  الدرجة العلمیة  المحكمین  رقم
  بسكرة  علم النفس  التعلیم العالي أستاذ  جابر نصر الدین  01
  بسكرة  علم االجتماع  التعلیم العالي أستاذ  دبلة عبد العالي  02
  بسكرة  علم النفس  أ  محاضر أستاذ  تاوریرت نورالدین  03
  بسكرة  علم االجتماع  ب محاضر تاذأس  العقبي األزهر  04
  بسكرة  علم النفس  أ محاضر أستاذ  محمد بلوم  05
  بسكرة  علم االجتماع  ب محاضر أستاذ  مالك شعباني  06
  بسكرة  علم النفس  ب محاضر أستاذ  بوسنة عبد الوافي زهیر  07

                           

  : حیث ابدوا مالحظاتهم و التي تمثل في 
 لعبارات المركبة تفكیك بعض ا.  
  اإلطالةاختصار بعض العبارات لتحاشي. 

 صیاغة بعض العبارات لكي تؤدي المعني المطلوب  إعادة 

  حذف العبارات المتشابهة لتفادي التكرار . 
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یوضح العبارات المحذوفة من طرف المحكمین الستمارة استبیان تصور  09رقم جدول 
  :للمخاطر البیئیة  المرأة

  عدد المحكمین  بارات المحذوفةالع
العوامل البیئیة تلعب دورا في تلوث الغذاء مثل  أنترین 
  ) التیارات البحریة ، التقلبات الجویة( البحریة  ةاألغذی

07  

تهویة المنزل في الفترات التي تكثر  فیها حركة  أنترین 
  المرور فیه ضرر صحي 

07  

ظیفها فیه ضرر قبل تن الفواكهاستعمال الخضر و  أنترین 
  صحي 

07  

  07  استعمال مادة الجافیل لتطهیر المیاه فیه ضرر صحي  أنترین 

ه ضرر باستخدام المیاه غیر المغلیة لتحضیر الطعام  أنترین 
  صحي 

06  

  
عبارة بعد ان اتفق المحكمین على حذف خمس عبارات  30عدد بنود االستمارة  أصبححیث 

.  
  :ان ـــات استمارة االستبیــثب

طبق أكثر  مدى التوافق أو االتساق في نتائج االستبیان إذااالستبیان،و یقصد بثبات استمارة 
و هناك عدة طرق للتأكد من ثبات درجات المقیاس و لقد لجأت . من مرة في ظروف مماثلة 

 : نصفین  إلىالطالبة الباحثة إلى طریقة التجزئة النصفیة، و ذلك بتقسیم االختبار  بعد تطبیقه 
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و النصف الثاني و یتضمن )  14- 01( النصف األول و یتضمن األسئلة التي تحمل رقم من 
و بعد ذلك تم حساب معامل االرتباط لبرسون بین ) 30 -15( األسئلة التي تحمل رقم من 

  : النصف األول و النصف الثاني للمقیاس مع تصحیح الطول و النتائج كانت كالتالي 
  0.70= رتباط بین الجزئین لالستبیان رحیث كان معامل اال

  : بعد تصحیح الطول بمعادلة سیبرمان براون التالیة 
  

  
  االختبار أجزاءعدد =  ن 
  معمل ثبات االختبار  =ر 

   1+و هو معامل ثبات مرتفع كافي إلجراء الدراسة الحالیة، بدرجة عالیة من الثبات تقارب 
   :صدق استمارة االستبیان

مدى صالحیة لقیاس ما وضع لقیاسه بمعنى ان االختبار یقیس ما " ختبار ویقصد بصدق اال
  . 1وضع لقیاسه فقط 

و قد اعتمد ت الطالبة الباحثة لمعرفة درجة صدق استبیان الدراسة على صدق المحكمین من 
خالل آراء المحكمین السابق ذكرهم ، ثم الصدق الذاتي و الذي یقاس بحساب الجذر التربیعي 

  ثبات االختبار لمعامل 
 ، و بالتالي فان معامل الصدق الذاتي  0.82= ر   حیث كان معامل ثبات االستبیان

  =  =0.90 .  

  
  :  اإلحصائیةأسالیب المعالجة 

                                                
،  2002، القاھرة ، دار الكتاب الحدیث ،  االختبارات و المقاییس ي العلوم النفسیة و التربویةصالح احمد مراد و امین علي سلیمان ،  -  1

 . 350ص 
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االعتماد على األسالیب من اجل تحلیل نتائج البحث وفقا ألهداف و تساؤالت الدراسة تم 
  : اإلحصائیة التالیة 

 وتحسب بالعالقة التالیة ) %( و هي معروفة و یرمز لها بالرمز  :مئویة النسبة ال : 

  

  
  

 و . مجموع ذلك المتغیر مقسوما على عدد هذه القیم  إاللقیم ما هو :   المتوسط الحسابي
 : یتم حسابه باستخدام القانون التالي 

  
  هي القیمة : س :  أنحیث 

  التكرار : ت             
  مجموع التكرارات :  ن            

و یعرف على انه الجذر التربیعي لمتوسط مربعات القیم عن متوسطها :  االنحراف المعیاري
 1.، و یحسب االنحراف المعیاري بالطریقة التالیة الحسابي 

  
  هي القیمة : س :  أنحیث 

  المتوسط الحسابي  : م             
 مجموع التكرارات: ن                

                                                
  . 92، ص  1978، دار الفكر العربي ، مدینة نصر ،  و قیاس العقل البشري اإلحصائيعلم النفس ؤاد البھي السید ، ف  - 1


