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 انباب انثانث

 منهج انبحث

 انفصم األّول: نىع انبحث

ْٔزِ انطشٚمخ ُٚزظ انجٛبَبد  ْزا انجؾش َٕػًٍ انذساعخ انُٕػٛخ، 

انجؾش انٕطفٛخ ثكهًبد يكزٕثخ أٔ رؼجٛشاد يٍ األشخبص انًمظٕدح. 

انز٘ ال ٚغزخذو انؾغبثبد. ٔفمًب نغٕكًب دُٚبرب، فئٌ انُٕػٙ ْٕ انجؾش 

انجؾش انُٕػٙ ْٕانجؾش انز٘ ٚٓذف نزؾهٛم انظٕاْش ٔاألؽذاس ٔاألَشطخ 

االعزًبػٛخ ٔانًٕالف ٔانًؼزمذاد ٔانزظٕساد ٔأفكبس األشخبص انفشدٚخ 

ػٍ انكفبءح يٓبسح ٚغًٗ ْزاانجؾش انُٕػٛخ ألَّ ٕٚطف أٔ انًغًٕػٛخ. ٔ

انؼشثٛخ نهطالة انًغزٕٖ انضبيٍ ثشؼجخ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ  انكالو فٙ نهغخ

 . نهـغبيؼخ اإلعاليٛخ انـؾكٕيٛخ كُذاس٘

كفبءح يٓبسح زا انًُٓظ ٔانًذخم نزظف يشكالد رغزخذو انجبؽضخ ْ

انكالو فٙ نهغخ انؼشثٛخ نهطالة انًغزٕٖ انضبيٍ ثشؼجخ رذسٚظ انهغخ 

، ٔاؽزبعذ انجبؽضخ إنٗ اس٘بيؼخ اإلعاليٛخ انـؾكٕيٛخ كُذانؼشثٛخ نهـغ

رؾهٛم ٔرفغٛش ػًٛك ػُٓب نُٛم انًؼهٕيبد انٕاػؾخ ٔانًؼجشح ػٍ 

انؼٕايم انذاػًخ ٔانؼبئهخ فٙ يشكالد انكفبءح يٓبسح انكالو فٙ انهغخ 

انؼشثٛخ نهطالة انًغزٕٖ انضبيٍ ٔنزؾهٛم ؽهٕل انًشكالد فٙ انكفبءح 
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نضبيٍ ثشؼجخ رذسٚظ يٓبسح انكالو فٙ نهغخ انؼشثٛخ نهطالة انًغزٕٖ ا

 انهغخ انؼشثٛخ نهـغبيؼخ اإلعاليٛخ انـؾكٕيٛخ كُذاس٘. 

  وقث انبحث و مكانهانفصم انثّاني: 

ٚكٌٕ عٛؼمذ ْزا انجؾش فٙ انغبيؼخ اإلعاليٛخ انؾكٕيٛخ كُذاس٘. ٔ

رشكٛض انجؾش ْٕ كفبءح يٓبسح انكالو فٙ نهغخ انؼشثٛخ نهطالة انًغزٕٖ 

. ؼشثٛخ نهـغبيؼخ اإلعاليٛخ انـؾكٕيٛخ كُذاس٘انضبيٍ ثشؼجخ رذسٚظ انهغخ ان

عٛزى رُفٛز ٔلذ انجؾش نًذح شٓشٍٚ، أ٘ يُز اإلػالٌ ػٍ َغبػ ْزِ ٔ

 اإللزشاؽخ. 

 انفصم انثانث: مصادر انبيانات  

 فٙ ْزاانجؾش، لبو انًؤنف ثزظُٛف يظبدس انجٛبَبد إنٗ لغًٍٛ ًْب:

 

 

 انجٛبَبد األٔنٛخ  .1

يزُٕػخ يٍ انًؼهٕيبد انزٙ انجٛبَبد األٔنٛخ ْٙ يغًٕػخ 

، ٔرشًم ْزِ يٍ انجٛبَبد زى انؾظٕل ػهٛٓب يجبششح يٍ انًظذٚ

أٔ انًؼهٕيبد يٍ ألٕال أٔ أفؼبل انزٙ رى ؽظٕنٓب يٍ انًظبدس 

األعبعٛخ ٚؼُٙ "سئٛغخ ٔيؾبػشٔ انطالة انًغزٕٖ انضبيٍ 
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ثشؼجخ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ" ػهٗ ؽشٚمخ انًمبثهخ، ٔانًالؽظخ 

يٓبسح انكالو انهغخ انؼشثٛخ. اعزفبدد انجبؽضخ يٍ ْزِ  ػٍ انكفبءح

كفبءح هٗ انًؼهٕيبد يجبششح ػٍ يشكالد انجٛبَبد نهؾظٕل ػ

يم انذاػًخ يٓبسح انكالو فٙ انهغخ انؼشثٛخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔانؼٕا

كفبءح يٓبسح انكالو نهطالة انًغزٕٖ انضبيٍ ٔانؼبئهخ فٙ يشكالد 

 هغبيؼخ اإلعاليٛخ انؾكٕيٛخ كُذاس٘.ثشؼجخ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ ن

 انجٛبَبد انضبَٕٚخ .2

انجٛبَبد انضبَٕٚخ انجٛبَبد انضبَٕٚخ ْٙ يغًٕػخ يٍ انًؼهٕيبد 

انزٙ ٚزى انؾظٕل ػهٛٓب غٛش يجبششح يٍ انًظبدس األعبعٛخ. 

ٔانؾظٕل ػهٗ انجٛبَبد انضبَٕٚخ رشًم إنٗ يمبثهخ يخجش اٜخش 

بؽضخ، أٔ يٍ انكزت انزٙ انز٘ نّ لذسح ثبنجؾش انز٘ ثؾضزّ انج

رغبػذ ػًم انجؾش، يمبالد أٔ كزبثبد انؼهًٛخ األخشٖ انزٙ كزجٓب 

غٛش شخظٛخ انزٙ ثؾضزّ انجبؽضخ ٔنكٍ رزؼهك ثبنفكش أٔ انجؾش 

 انز٘ ثؾضزّ انجبؽضخ.    

 انفصم انّرابع: اسهىب جمع انبيانات

نُٛم  ركٌٕ رمُٛبد عًغ انجٛبَبد أًْٛخ فٙ األَشطخ انجؾضٛخ ألٌ رُٓذف

انجٛبَبد فٙ ْزا انجؾش. نهؾظٕل ػهٗ انجٛبَبد انالصيخ يُبعجخ يٍ 

 انغشع، ٚغزخذو انًؤنف رمُٛبد انجؾش انزبنٛخ:
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 انًالؽظخ  .1

انًالؽظخ ْٙ ؽشٚمخ نغًغ انجٛبَبد يغ انًالؽظبد ػهٗ 

 كبئُبد انجؾش، ًٔٚكٍ رُفٛزْب ثشكم يجبشش أٔ غٛش يجبشش.

انًزؼهمخ ثكفبءح يٓبسح ْزِ انطشٚمخ يفٛذح كًٕفش نهًؼهٕيبد 

انكالو فٙ نهغخ انؼشثٛخ نهطالة انًغزٕٖ انضبيٍ ثشؼجخ رذسٚظ انهغخ 

 انؼشثٛخ نهـغبيؼخ اإلعاليٛخ انـؾكٕيٛخ كُذاس٘. 

 انًمبثهخ .2
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ٌّ يظبدس انجؾش فٙ ْزا انجؾش ْى ؽالة  انًغزٕٖ انضبيٍ أ

ٌّ ؽشٚمخ ث شؼجخ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ. ٔفٙ ْزِ انؾبنخ انٕثبء، أ

انًغزٕٖ ثزمذٚى األعئهخ إنٗ ؽالة انًمبثهخ انًغزخذيخ فٙ ْزا انجؾش 

كفبءح يٓبسح انكالو أّيب رزؼهك ػٍ  شؼجخ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخث انضبيٍ

ٚأخز انجبؽش ثٛبَبد انًمبثخ . Whatsappثٕعٛطخ  فٙ انهغخ انؼشثٛخ

انهغخ انؼشثٛخ فٙ  كفبءح يٓبسح انكالوانشعبنخ إنٗ انطالة ػٍ إسعبل 

 . Whatsappانزٙ رؾشط ٔرذػى ػهٗ رؼهًٓى ثٕعٛطخ ٔانؼٕايم 

 

 انٕصبئك  .3

رُجؾش انٕصبئك ػٍ ثٛبَبد ؽٕل األشٛبء أٔ انًزغٛشاد 

ثًالؽظبد يٍ انُظٕص ٔانكزبثخ ٔيب أشجٓب رنك. رُغزخذو ْزِ 

انًزؼهمخ ثًٕػٕع انجؾش يٍ انٕصبئك انطشٚمخ إلعزكشبف انجٛبَبد 

 ٔنزكًٛم انجٛبَبد انزٙ نى ٚزى انؾظٕل ثطشٚمخ انًمبثهخ أٔ انًالؽظخ.
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 انفصم انخامس: اسهىب جحهيم انبيانات 

فٙ انجؾش انُٕػٙ ػُذيب ٚزى عًغ انجٛبَبد ٔثؼذ  رؾهٛم انجٛبَبد رُؼمذ

ش يُبإلعبثبد االَزٓبء يٍ عًغ انجٛبَبد يٍ خالل فزشح يؼُٛخ. ٔٚؾهم انجبؽ

فٙ ٔلذ انًمبثهخ. إرا كبَذ اإلعبثبد ثؼذ رؾهٛهٓب غٛش ُيشػٛخ، فغٕٛاطم 

انًبٚهض  انجبؽش انغؤال يشح أخشٖ، ؽزٗ رؼزجش انجٛبَبد يظذالٛخ. ٔفك

ْٕٔثشيبٌ ثأٌ األَشطخ فٙ رؾهٛم انجٛبَبد انُٕػٛخ َفزد ثزفبػهٙ ٔاعزًشد 

رمهٛم انجٛبَبد ، ْٔٙ ثًغزًش ؽزٗ اكزًهذ. األَشطخ فٙ رؾهٛم انجٛبَبد

 ٔػشع انجٛبَبد ٔسعى االعزُزبط أٔانزؾمك.

 خطٕاد رمُٛبد رؾهٛم انجٛبَبد يب ٚهٙ:

 ؽذ انجٛبَبد .1

انزهخٛض، ٔاخزٛبس األشٛبء األعبعٛخ،  انؾذ انجٛبَبد ثًؼُٗ

ٔانزشكٛض ػهٗ األشٛبء انًًٓخ، صى اثؾش ػٍ انًٕاػٛغ ٔاألًَبؽ. 

انجٛبَبد انًؼبد انًطبثمخ نهًشبكم انزٙ ٚٓذف رمهٛم انجٛبَبد إنٗ رؾذٚذ 

عٛجؾش انكبرت، ٔانجٛبَبد انًخفؼخ عزظٓش طٕسح أٔػؼ ٔٚغٓم 

 .انجبؽش ثًضٚذ يٍ عًغ ثٛبَبد انجؾش انًغزمجهخ

ٚؼُٙ رهخٛض انجٛبَبد انشئٛغٛخ ٔرظُٛفٓب  رمهٛم انجٛبَبد

ٔانزشكٛض ػهٗ األشٛبء انًًٓخ ٔانجؾش ػٍ انغًبد ٔاألًَبؽ ٔإصانذ 

ء غٛش انًًٓخ. ٔانجٛبَبد انًخفؼخ عزظٓش طٕسح أٔػؼ األشٛب
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ٔٚغٓم انجبؽش ثًضٚذ يٍ عًغ انجٛبَبد انًزؼهمخ كفبءح يؼبسح انكالو 

 ثبنهغخ انؼشثٛخ شؼجخ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ.

 ػشع انجٛبَبد  .2

ٔانخطٕح انضّبَٙ ثؼذ ؽذ انجٛبَبد فٓٙ ػشع انجٛبَبد. ْٔٙ 

ًٚكٍ أٌ ٚمذٚى انجٛبَبد ثشكم انًٕعض، ٔانشعٕو انجٛبَٛخ، ٔانؼاللبد 

ٔيب شبثّ رنك. ثؼشع انجٛبَبد، انًخططبد االَغٛبثٛخ ثٍٛ فئبد 

عٛغٓم فٓى يب ٚؾذس، ٔرخطٛؾ انؼًم ثُبًء ػهٗ فًّٓ. فٙ انجؾش 

ٛبَبد عشدًٚب ثطجٛؼزٓؼبدح. ٔانغشع يٍ انُٕػٙ، يب ٚكٌٕ ػشع انج

انجٛبَبد ْٕ رجغٛؾ انًؼهٕيبد يٍ انًؼهٕيبد انًؼمذح إنٗ ػشع 

 انًؼهٕيبد انجغٛطخ ًٔٚكٍ فٓى يؼُبْب ثغٕٓنخ.

 اعزخالص انُزبئظ .3

ٔانخطٕح انضبنضخ ْٙ اعزخالص انُزبئظ ٚؼُٗ َزبئظ انجؾش انزٙ 

بَبد. فٙ خطٕح رُغٛت ػهٗ رشكٛض انجؾش ػهٗ أعبط َزبئظ رؾهٛم انجٛ

اعزخالص انُزبئظ، ْٔٙ خطٕح رؾهٛم انجٛبَبد انُٕػٛخ، ٚمٕو انًؤنف 

ثفؾض ٔرؾهٛم ثٛبَبد انجؾش ثبعزخذاو انؼمهٛخ، صى ٚغزخهض 

اعزُزبعبد يٍ ْزِ انجٛبَبد. ٔٚغت أٌ االعزُزبعبد ركٌٕ إعبثخ ػهٗ 

 ثٛبٌ يشكهخ انجؾش.

 انفصم انسادس: صحة انبيانات
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شٚمخ انز٘ ُٚغزخذو انجبؽش فٙ اخزجبس طؾخ فٙ ْزاانجؾش، فئٌ انط

، ٔرضهٛش : رضهٛش انًظذس، ٔرضهٛش انزمُٛخانجٛبَبد ْٕ ثزمُٛبد انزضهٛش ْٔٙ

 انٕلذ. 

 رضهٛش انًظذس .1

انًؼهٕيبد  انًظذس ثًمبسَخ ٔإػبدح ٔفؾض دسعخ انضمخ فٙ ٚزى رضهٛش

ٌّ انجبؽش ٚغأل ؽالة انًغزٕٖ انضبيٍ  انًٕعٕدح يٍ انًظبدس انًخزهفخ. أ

ثشؼجخ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ ثأعئهخ يزغبٔٚخ ٔرؼضٚضْب ثزمذٚى األعئهخ إنٗ 

ثؼغ انًؾبػش٘ انؼشة نزؾمٛك طذٚمخ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انًطهٕثخ يٍ 

 .Whatsappيظبدس انجؾش ثٕعٛطخ 

 رضهٛش انزمُٛخ .2

غ ثٛبَبد انًمبثهخ انزمُٛخ ثًمبسَخ ثٛبَبد انًالؽظخ ي ٚزى رضهٛش

ٔٔصبئمٓب، ًٔٚكٍ اعزُزبعٓب نهؾظٕل ػهٗ ثٛبَبد َٓبئٛخ أطهٛخ ٔفمًب 

 نهًشبكم فٙ ْزاانجؾش.

 رضهٛش انٕلذ .3

فٙ ْزاانجؾش، ٚزى انًؤنف رضهٛش انٕلذ ثزؾمك يٍ انًمبثالد 

ٔانًالؽظبد فٙ أٔلبد ٔيٕالف يخزهفخ إلَزبط ثٛبَبد طبنؾخ ٔفمًب 

 نهًشبكم فٙ ْزاانجؾش.
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ٔثبنزبنٙ، فئٌ انزضهٛش ٚؼُٙ أفؼم ؽشٚمخ نهمؼبء ػهٗ االخزالفبد انًٕعٕدح 

فٙ انجؾش أصُبء عًغ انجٛبَبد ػٍ األؽذاس ٔانؼاللبد يٍ انغٓبد انًخزهفخ. 

ٔثبنزضهٛش، ًٚكٍ انجبؽش انزؾمك يٍ َزبئظ ثؾضٓجطشٚمخ انًمبسَخ يغ 

.انًظبدس ٔانطشق ٔاألٔلبد انًغزخذ



 

 

 


