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 الػلمُتاملحاطشاث ظلعلت 

 ظُاظُت غاًاث أي لذًه لِغ أوادًمُت غلمُت مؤظعت هى الػلمي البحث حُل مشهض

ض الػلمي البحث زلافت وشش إلى وأغماله أوشطخه خالل مً يهذف دًيُت، أو حضبُت أو  وحػٍض

.  ألاصُلت إلاظالمُت والثلافت ًدىافى ال بما وكُمها مبادئها

 مشترهت أسطُت وإًجاد الػلمُت والبحىر الذساظاث حشجُؼ إلى املشهض ٌععى هما

 ومشاهض الخػلُمُت املؤظعاث مخخلف بين الػلمُت وألابحار الخبراث وجبادل للحىاس

  . الشػىب بين املخِىت الػالكاث جىطُذ ًخذم بما ألابحار

 جحذ الػلمُت لجىخه أغظاء وخبراث خبراجه ول املشهض ًظؼ ألاهذاف لهزه وجحلُلا

 الػلمُت، العلعلت هزه شيل غلى محاطشاتهم وشش خالل مً والطلبت الجامػاث جصشف

. الػلمُت والبحىر بالذساظاث املىخباث إزشاء في مىه همعاهمت

 املششفت الػامت

 ظشوس طالبي املل. د
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 الخالي بالشيل جىىن  : ملزهشةا واحهت: أوال

 

 ................ حامػت

 والاحخماغُت إلاوعاهُت الػلىم ولُت

 الاحخماع غلم كعم

 

 

  املزهشةغىـىان  
 الاحخماع غلم في ........ شهادة لىُل ملذمت سظالت

 

 :..........ألاظخار إششاف:..........                                          (ة) الطالب إغذاد

 

 ...../ ......: الجامػُت العىت
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 الػشبُت باللغت امللخص: زاهُا

. وهزا لىزا مُذاهُت دساظت  اإلاىلىع عىىان هىخب

 ألاظباب على الىكىؾ ؿان وعلُه، ، هزا في البدث َزا ئؼيالُت وجىمً ظاَشة،اٌ حجم جضاًذ على اإلاخىؿشة ؤلاخفاةُاث جذٌ     

ٌ  ما َى ظاَشةلل الاحخماعُت زاسوآلا . الذساظت َزٍ بدثه جداو

. اإلاجخمع في الظاَشة جترهها التي الاحخماعُت آلازاس وهزلً ،للظاَشة والذواؿع ألاظباب على الخعشؾ مداولت ئلى الذساظت تهذؾ     

  الذساظت حعاؤالث وهمع :الخالُت الدعاؤالث الذساظت رٌٍ وجىشح

 مً البُاهاث حمع لؼشك أعذث واإلالابلت الاظخبُان اظخماسة جىبُم خالٌ مً الخالت دساظت مىهج الذساظت َزٍ وظـذ وكذ

. الظاَشة سبظهى اإلاإدًت ألاظباب ملاسهت بهذؾ اإلالاسن  اإلاىهج البدث َزا وظف هما. البدث مجخمع ؿئاث مً هزا العُىت

مىً لذ التي الىخاةج أَم خفش ٍو : ألاحي في الذساظت َزٍ ئليها جـى

Résumé en français 

 

  ببالطال خاص إلاهذاء: زالثا

 

  والػشفان الشىش: سابػا

 

اث فهشط: خامعا يىن : املحخٍى   الخالي بالؽيل ٍو

 

اث فهشط   الصفحت املحخٍى

 إلاهذاء

 والػشفان الشىش

اث فهشط  املحخٍى

 الجذاول  فهشط

 ألاشيال فهشط

 امللذمت

 للذساظت املنهجي البىاء: ألاول  الفصل

 واشيالُخه املىطىع جحذًذ: ألاول  املبحث
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 اإلاىلىع اخخُاس أظباب: أوال

 الذساظت أَمُت: زاهُا

 الذساظت أَذاؾ:زالثا

 الذساظت ئؼيالُت: سابػا

 الـشلُاث: خامعا

 اإلاـاَُم جدذًذ: ظادظا

 للذساظت املىهجُت ألاظغ: الثاوي املبحث

  الذساظت مجاالث: أوال

  الذساظت مىهج: زاهُا

  البُاهاث حمع أدواث: زالثا

 الذساظت عُىت: سابػا

 الباخث واحهذ التي الفعىباث: خامعا

 العابلت والذساظاث العىظُىلىحُت امللاسبت: الثاوي الفصل

 العىظُىلىحُت امللاسبت: ألاول  املبحث

 العابلت الذساظاث: الثاوي املبحث

 ألاحىبُت الذساظاث: أوال

 العشبُت الذساظاث: زاهُا

ت الذساظاث: زالثا  الجضاةٍش

....... : الثالث الفصل

 املالحظت شبىت: العابؼ الفصل

 الاظخبُان اظخماسة ومىاكشت جحلُل: العادط الفصل

  امللابلت ومىاكشت جحلُل: الثامً الفصل

  الػامت الىخائج

  الخاجمت

  املشاحؼ كائمت

 املالحم
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 ( مُذاوي وباب هظشي، باب) بابين إلى البحث جلعُم: ظادظا

ىلعم: الىظشي  الباب: أوال  ئلى ٍو

 للذساظت املنهجي إلاطاس: ألاول  الفصل

  ألاول  الفصل جمهُذ

 واشيالُخه املىطىع جحذًذ: ألاول  املبحث

 املىطىع اخخُاس أظباب: أوال

ً عً الخذًث كبل       ، البدث بهزا اللُام ئلى الاحخماعي الباخث ًذؿع عما هدعاءٌ البدث، مؽيلت عً أو العلمي ؤلاواس جيٍى
 ئخماع وئمياهُت الذساظت، َزٍ مً والؼشك الذساظت ئلى جدخاج التي اإلاؽىالث بدباًً الفذد َزا في ًدباًً  الذاؿع بان وهجُب

ت واإلاادًت العلمُت ؤلامياهاث وجىاؿش العلمي للبدث اإلاؽىالث جلً ت والبؽٍش  مً البدث مؽيلت ئرن ،( ) البدث إلحشاء المشوٍس
 ألاظباب في وجخمثل دساظخه اإلاشاد اإلاىلىع أظاظها على ًخخاس أظباب دساظت ليل لهزا  الاحخماعُت،، الذساظاث في الهامت اإلاشاخل

: الخالُت اإلاىلىعُت وألاظباب الزاجُت

 اججاٍ الباخث ومؽاعش عاوـت ؿيها جذخل لزلً اإلاىلىع َزا بذساظت لللُام بالباخث الخاـت ألاظباب: راجُت أظباب-1
 .اإلاذسوط اإلاىلىع

. الزاجُت عً ؿيها الباخث ًبخعذ ئلي للمىلىع العلمُت ألاظباب هي: مىطىغُت أظباب-2

 الذساظت أهمُت:  زاهُا

ا، لعبر الباخث جذؿع التي أَمُتها أوادًمُت دساظت ليل ئن            ل ومداولت أػىاَس يىن  حعاؤالجىا، على ججُب هخاةج ئلى الخـى  ٍو
له لت اظخخذامها مع ومىاهجه العلمي للبدث اإلاخخلـت ألادواث رلً في وٍش  ٌععى الاحخماع علم في العلمي والبدث ، علمُت بىٍش

 والعالكاث الخلاةم وبُعت على الخعشؾ خالله مً ًخم: الىظشي  والهذؾ عملي والثاوي هظشي، أولهما ، ظُينستي َذؿين جدلُم ئلى
 ما وؿم ظلُم أظاط على لئلـالح خىت ولع في مىه الاظخـادة ؿُمىً: العملي الهذؾ أما الاحخماعُت، والىظم الاحخماعُت،

. ( )"للمجخمع الىبُعي الخىىس  ًشجمُه

  الػلمي الذافؼ: 1

 الػملي الذافؼ: 2

 الذساظت أهذاف: زالثا

 الباخث كام احله مً الزي العبب اهه على عادة ًـهم الذساظت مً الهذؾ و علمُت، كُمت راث ًجعلها َذؾ دساظت ليل ئن       

. ( )"علمُت وداللت كُمت راث شخفُت ػير عامت أَذاؾ جدلُم ئلى ٌععى الزي َى العلمي والبدث الذساظت، َزٍ باعذاد

                                                           
 .53، ص974 مطبعة السعادة، : القاهرة. 2ط . قواعد البحث العلمي. عبد الباقي، زيدان     
 .99 -98،  ص ص 997 دار الفكر الجامعي، :  بيروت .  2ط. أصول علم االجتماع. عبد الهادي، الجوهري 2
، 998 المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية.  0ط. الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية -البحث العلميمحمد،  شفيق،  

. 55ص
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ٌ  أن أؿمل ومً الخاؿ ئلى العام مً الباخث ؿيها ًيخلل: إلاشىـــــــــالُت: سابػا  باإلاىلىع الخاـت ؤلاخفاةُاث بعن الباخث ًدىاو
جب البدث مشاخل ول على الخعشؾ ًمىً ومنها ؤلاؼيالُت هي البدث لب الن  وفي بذاخلها، الـشلُاث ًىضح أن الباخث على ٍو

ٌ  الباخث أو الىالب ًىشح الـشلُت آخش ٌ  داةما ًىذسج والزي العام الدعاؤ  ؟...... ودواؿع أظباب هي ما خى

ٌ  الـشعُت الدعاؤالث عً عباسة هي: الجضئُت الدعاؤالث  أن أؿمل ومً الظاَشة خذور أظباب هي عادة وجيىن  العام للدعاؤ
 َل؟ ب العإاٌ هبذأ

. اإلاُذان في دخلىا ئرا ئلى صختهم جثبذ وال الدعاؤالث على ةاإلاإكذ ؤلاحابت هي: الفشطُاث: خامعا

ؽير ًىضح ما ول هي :املؤششاث - : والخالي الـشلُت واهذ ئرا مثال الـشلُاث ئلى َو

..... العباداث ئكامت ؤلاًمان،: هي اإلاإؼشاث.  ألاخذار باهدشاؾ عالكت الذًني الىاصع لمعف . 

 املفاهُم جحذًذ: ظادظا

. الذساظت ؿشلُاث أو الذساظت مىلىع في اإلاىحىدة اإلاعخللت أو الخابعت اإلاخؼيراث مً اإلاـاَُم جدذد

  اظدبذاله ًمىً ال والزي اإلاذسوظت الظاَشة َى الخابع اإلاخؼير

 آخش بعبب اظدبذاله ًمىً والزي الذساظت أظباب مً ظبب َى اإلاعخلل اإلاخؼير

ف/ 1 يىن  اإلاعجم أو اللامىط في مىحىد حعٍشف ول هي: اللغىي  حػٍش    الـشلُاث مً أو اإلاىلىع مً اإلادذد اإلاـهىم ٌعشؾ ٍو

ف .    اإلاجاٌ في ألاخفاةُين حعاٍسف ختى أو الىـغ علم أو الاحخماع بالعلماء الخاؿ الخعٍشف َى:  الاصطالحي الخػٍش

ف .  للذساظت كفذٍ خالٌ مً اإلاـاَُم بخىلُذ ًلىم وؿُه بالباخث الخاؿ الخعٍشف َى: إلاحشائي الخػٍش

 للذساظت املىهجُت ألاظغ: الثالث املبحث

ٌ  هي للذساظت اإلاىهجُت ألاظغ ئن               مشحعُت ئواس في اإلاىلىع خفش وحؽمل اإلاُذاهُت الذساظت في جدذًذَا ًجب مشخلت أو
ت  ألادواث َزٍ بين ومً البُاهاث، وعشك حمع ًجب وإلاعالجخه اإلاىلىع، بىبُعت ًخدذد الزي اإلاعخخذم اإلاىهج وجىلُذ هظٍش

 . واإلالابلت الاظخبُان واظخماسة اإلاالخظت هجذ مىلىعىا في اإلاعخعملت

 الذساظت مجاالث:  أوال

 على الخعشؾ ًخم خاللها ؿمً دساظت، أي في ئػـالها ًمىً ال التي اإلاىهجُت الخىىاث مً الذساظت مجاالث جدذًذ ٌعذ      
 التي الضمىُت الـترة ئلى باإللاؿت البدث، جممنهم الزًً الذساظت، عُىت اإلابدىزين، سادوألاؾ الذساظت، ؿيها أحٍشذ التي اإلاىىلت
 وهي زالزت سةِعُت مجاالث دساظت ليل أن على البدث مىاهج في واإلاؽخؼلين الباخثين مً هثير اجــم وكذ الذساظت ؿيها أحٍشذ

 :والخالي وهي والجؼشافي والضمني البؽشي  اإلاجاٌ

  البششي  املجال. 1

 ًلىم أن الباخث على الفعبت اإلاهام مً ٌعذ هما ،( )الذساظت عليهم ظخجشي  التي الجماعاث أو ألاؿشاد مجمىعت به ًلفذ          
لي، اإلاجخمع أؿشاد مً مدذود بعذد ًىخـي الباخث ؿان ولزا اإلاجخمع، مـشداث حمُع على دساظخه بخىبُم  معها الخعامل ًخم ألـا

                                                           
. 68 مرجع سابق،  ص .  البحث االجتماعيطرق .  محمد، الجوهري وعبد اهلل الخريجي  
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ىت معين مىهج وؿم اإلاخىؿشة وؤلامياهُاث ٌٌ اإلاخاح الىكذ خذود في  اإلاجخمع، ألؿشاد ـادكا جمثُال ممثلت العُىت َزٍ جيىن  أن ؼٍش

خم الذساظت، مدل . بأهمله اإلاجخمع على هخاةجها حعمُم زم دساظتها ٍو

 اإلاجخمع عً حعبر العُىت لىخذاث اإلامثلت بالعىاـش اإلاخعلم اإلاجاٌ وهي ؤلاخفاةُت الىخذة أو اإلاعاًىت الىخذة ٌعخبر هما       

ذ الزي ً و معشؿت هٍش خم عُيخين على دساظدىا في اعخمذها وكذ ،( )ٌعألىن  الزًً ألاشخاؿ َم ومً عىه ؿىشة جيٍى  الخىشق  ٍو

. العُىت اخخُاس وشق  في لهما

  املياوي أو الجغشافي املجال. 

 علُه ججشي  ظىؾ الزي اإلاجخمع عً اإلاعشؿت مً واؾ كذس لذًه ًيىن  أن بذ ال مهمخه، في الىجاح مً الباخث ًخمىً ليي      
ل العلمُت الذساظت ُاث هخاةج ئلى للخـى . للمجخمع الخخىُي في حعاعذ وجـى

  الضماوي املجال.

خعلم      : والخالي حاءث مشاخل عذة ئلى الضمني اإلاجاٌ مكغي جم وكذ ، الذساظت اظخؼشكتها لتيا الضمىُت بالـترة ألامش ٍو

ٌ  اللشاءاث بمخخلف خاللها مً الباخث ًلىم ،(........- ) اظخىؽاؿُت مشخلت: لىألاو املشحلت   مفادس ول معخخذمين اإلاىلىع خى

 .الذولُت املىخباث ،الجامػُت املىخباث ،الىطىُت والصحف الجشائذ ،الاهترهذ : والخالي وواهذ اإلاخاخت اإلاعلىمت

 الـشلُاث ـُاػت ؤلاؼيالُت، وشح خالٌ مً وبىاةه اإلاىلىع جدذًذ اإلاشخلت َزٍ في جم (........-: اإلاىلىع بىاء ) :الثاهُت املشحلت 
ٌ  وجدذًذ ت، الذساظت ؿفى ٌ  خعب اإلاعلىماث وجفيُف حمع وبذاًت الىظٍش . الـفى

ش ؿيها جم (....) :الثالثت املشحلت ٌ  ليل نهاتي جدٍش ت، الـفى . خىزيناإلاب على جىصَعها وبذاًت الاظخماسة بىاء ئلى باإللاؿت الىظٍش

ؽ وبذاًت الاظخماساث ول اظترحاع اظخىماٌ ؿيها جم .... نهاًت :الشابػت املشحلت . وجدلُلها البُاهاث جـَش

ٌ  هخابت :الخامعت املشحلت  .الشظالت وباعت وئنهاء اإلاُذاهُت الـفى

  الذساظت في املعخخذمت املىاهج: زاهُا

خخلف, معين مىهج على حعخمذ علمُت دساظت أي ئن            و مىهج ول وظُـت وهزلً اإلاىاهج لخىىع ورلً أخشي  ئلى دساظت مً ٍو
ٌ  َى الذساظت مً َذؿىا أن وبما, ئليها ًشمي التي أَذاؿه ى ٌ  لذ العىف خذور أظباب معشؿت ئلى الـى ى  ألاظشة داخل ألـا

ت  .اإلاعاـشة الجضاةٍش

ٌ  احل مً اإلاىشوح اإلاؽيل جدلُل و لـهم معين مىهج على ٌعخمذ بدث ول أن هما           ى  بالخالي و مىلىعُت خلاةم ئلى الـى
 ٌ لت أو ألاظلىب َى ؿاإلاىهج الـاةذي عىُت محجىب ًلى ٌ  بهذؾ الباخث ٌعخعملها التي الىظُلت أو الىٍش ى  اإلاعلىماث ئلى الـى
ذ التي ٌ  ًٍش  العلم ؿشوع بها حعخعين التي وألاظالُب الىشق  جلً به ًلفذ هما ،( )مىاظبت مىلىعُت و علمُت بىشق  عليها الخفى

 على جـشك التي الخفاةق بعن مؽيلت أو ظاَشة ،وليل( )اإلاُذان مً اإلاعشؿت اهدعاب و البُاهاث حمع عملُت في اإلاخخلـت
                                                           

، ص 999 ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر.  0ط.  ج البحث العلمي وطرق إعداد البحث.عمار، بوحوش ومحمد محمد الذبيباالبحث  
89 .
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 َذؿه جدلُم في -الباخث  –حعُىه مخياملت وشق  و مىاهج عذة ٌعخخذم أن للباخث ًمىً و لذساظتها، معُىا مىهجا الباخث

 .( )العلمي

 الحالت دساظت مىهج. 1

ى         خ مً معُىت مشخلت دساظت في الخدلم أظاط على ًلىم الزي اإلاىهج َو  اإلاشاخل حمُع دساظت أو للمإظعت أو الىخذة جاٍس
ٌ  ًلفذ رلً و ، بها مشث التي ى ا و اإلاذسوظت بالىخذة مخعللت حعمُماث ئلى الـى لت َى هما،اإلادؽابهت الىخذاث نم بؼيَر  وٍش

 اإلاجخمع أو مدلُا مجخمعا أو حماعت، أو شخفا جيىن  كذ ؿشدًت لخالت اإلاخعلم الخدلُل خالٌ مً الاحخماعُت الظىاَش لذساظت
 ئلى يهذؾ ؿهى ،الىمي هـغ مً أو مؽابهت أخشي  لخاالث جخخز أن ًمىً اإلاذسوظت الىخذة ئن اؿتراك على رلً ًلىم و بأهمله،

لت و معُىت واخذة ولعُت على الخعشؾ . ( )دكُلت جـفُلُت بىٍش

ذة الجىاهب على بالترهيز ًخميز هما اإلاجخمعاث، أو ألؿشاد دساظخه في باالحعاع ًخميز ما أهثر بالعمم اإلاىهج َزا ًخميز و          الـٍش

. ( )اإلاذسوظت الىخذة خُاة مً

عذ          ا و اهدؽاسا البدث مىاهج أهثر مً َو ٌ  اظخخذاما أهثَر ى  مع الخعامل خالٌ مً ألابىاء    اهدشاؾ ألظباب جـهم ئلى للـى
ٌ  هلىت حعذ التي و الـشد، خُاة في الهامت الخبراث و ألاخذار  و مىكـه و الـشد ئلى جىظش أنها هما خُاجه، حؼُير ئلى جإدي جدى

. ( )الضمً امخذاد على ؿُه جإزش التي العىامل مً مشهبا أو ولُا الحؽيي باعخباٍس ظلىهه

 بين جيؽا التي الاحخماعُت العالكاث عً الىؽف في داللت مً له إلاا الخالت دساظت مىهج الباخث اظخخذام وعلُه              
ً، ألاؿشاد مً خىله مً و اإلابدىر ا له باليعبت رلً وداللت آلاخٍش  خالٌ مً جدؽيل التي كُمه و واججاَاجه ظلىهه على وجأزيَر

  .( )العالكت جلً

 الخحلُلي الىصفي املىهج:2

ف اإلاىهج َزا يهخم            ف ؿعملُت جدلُلها و الظاَشة بـى  ال الاحخماعي واكعىا في ظاَشة ألي العىظُىلىجي الخدلُل و الـى
ف عً هاججت معىُاث ؿهىان العذم مً جأحي  و البُاهاث لجمع ألادواث مخخلف باظخخذام وهما هُـا عىه واإلاعبر الذكُم الـى
ف بهذؾ اإلاىهج َزا جىظُف جم ؿلذ الذساظت َزٍ خالٌ ومً واإلاىلىعي العلمي وجدلُله اءلبن كاعذة للباخث ًىؿش ما َزا  ـو

ت ألاظش جأزير وجدلُل ٌ  لذ العىف عنها هخج التي و الخاـلت بالخؼيراث الجضاةٍش ى  في الخاـلت الثؼشاث إلاخخلف ومعاًشتها ألـا

ف عملُت أن هما, الجضاةشي  اإلاجخمع ف مجشد على ؿلي ًخىكف ال حىاهبه حمُع مً معين إلاىلىع الذكُم الـى  البُاهاث ـو
 هما الظاَشة واكع دساظت على اإلاىهج َزا ٌعخمذ هما ،( )حعمُمها و الىخاةج اظخخالؿ زم جدلُلها ئلى رلً ًخعذي وئهما والخلاةم

ـها يهخم و الىاكع في جىحذ ـا بـى عبر دكُلا ـو  ًىضح و الظاَشة ًفف هُـياٌ ؿالخعبير همُا، حعبيرا أو هُـُا حعبيرا عنها َو

ـا ؿُعىيها الىمي الخعبير أما خفاةفها  هما ،( )ألاخشي  الظىاَش مع اسجباوها دسحت و حجمها أو الظاَشة َزٍ ملذاس سكمُا ـو

                                                           
. 255، ص 979 مكتبة وهبة، :القاهرة .  0ط. أصول البحث في العلوم االجتماعية. عبد الباسط، محمد حسن  
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ف ئلى اإلاىهج َزا يهذؾ  عنها الالصمت البُاهاث حمع و حىاهبها مخخلف على المىء ئللاء و حشخُفها و الذساظت مدل الظاَشة ـو
ٌ  احل مً جدلُلها و َمهاؾ مع ى  والخفشؿاث ألاظاظُت الاحخماعُت العملُاث و الخُاة بظىاَش اإلاخفلت واللىاهين اإلابادب ئلى الـى

ـي اإلاىهج ماظخخذا ًخم ؿلذ وعلُه ،( )ؤلاوعاهُت ف رلً و الـى  َزٍ أبعاد ئلى الىظش لـذ بهذؾ الظاَشة وحشخُق لـى

. عليها اإلاترجبت العىاكب و اإلاؽيلت

 إلاحصائي املىهج.3

 اإلاىهج َزا ًىظش اللذًمت، اإلاعالجاث مً بذال الخىمُم خالٌ مً معالجتها و الاحخماعُت الظىاَش معىُاث عً حعبير َى      

. ( )والذًىامُىُت بالخىشاس دوما جدعم ئخفاةُت وكاتع ئنها على الاحخماعُت للظاَشة

خي املىهج: 4   الخاٍس

ا وؽأتها خُث مً الاحخماعُت الظاَشة ساظتلذ اإلاىهج َزا  ٌعخخذم       ما وبين بُنها اللاةمت العالكت دساظت مع وجدلُلها وهمَى
ا ظىاَش، مً بها ًخفل  الخُاة مع ظببُت بعالكت ًشجبي اإلااض ي ودساظت ،الذساظت مىلىع والجماعت اإلاجخمع خُاة على وأزَش

 بمشاخل اإلااض ي و الخالش دساظت خالٌ مً الخيبإ ًجب ولهزا ة،بالذًىامُيي جخميز الاحخماعُت ؿالخُاة للجماعت، الخالشة

خ ش يء ؿليل احخماعي ؿشاغ مً ش يء ًدذر ال بأهه (Park ) أؼاس كذ و اإلاخعاكبت، الىمى  اظخخذام جم وعلُه ،( )وبُعي وهمى جاٍس
خي اإلاىهج  الاحخماعُت الخُاة على اوعياظاجه ومذي اإلاىىلت َزٍ في الخُاة مظاَش أَم على للىكىؾ ،الظاَشة لخدبع ورلً الخاٍس

. ؿيها اإلالُمين لؤلؿشاد باليعبت

  املعخػملت املىهجُت والخلىُاث ألادواث: زالثا

ٌ  مً الباخث جمىً التي الىظاةل هي      خىكف حذولتها، و وجفيُـها البدث مجخمع مً البُاهاث على الخفى  ألاداة اخخُاس ٍو
 في مىاظبت جيىن  ال كذ بِىما والبدىر، اإلاىاكف بعن في جفلح البدث أدواث ؿبعن عىامل، عذة على البُاهاث لجمع الالصمت

ا   .( )ػيَر

: هي أدواث بعذة الذساظت َزٍ في اظخعىا وكذ اإلاعخخذمت، اإلاىاهج مع وجخـم الذساظت جىاظب أدواث عذة البدث ٌؽمل كذ      

 :البُاهاث حمؼ أدواث -أ

  الاظخىشافُت امللابلت.1

 البدث مىلىع جدذًذ على هاظاعذث خُث الذساظت، حعشؿها التي الضمىُت اإلاشاخل عً اخذًثن معشك في ئليها ؤلاؼاسة جم وكذ     

 .الاظخماسة بىاء خالٌ مً اإلاُذان في اإلاىلىع ملاسبت ئلى باإللاؿت ؤلاؼيالُت وبىاء

  املالحظت.2

 ما أو وؽاَذٍ ما خالٌ مً خبراجىا هجمع خُث ومعلىماجه لخبراجه اهدعابه في العادي ؤلاوعان ٌعخخذمها وظُلت اإلاالخظت     

 الظىاَش مً مجمىعت أو معُىت ظاَشة ئلى  والاهدباٍ الخىاط جىحُه"  أنها على وآخٍشً بىخىػ عماس عشؿها وكذ ،( ) عىه وعمعه

                                                           
. 93مرجع سابق، ص. الجريمة والمجتمع. محمد، شفيق  
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ٌ  بهذؾ خفاةفها أو ــاتها عً الىؽف في سػبت ى ذ والزي ،( )" الظىاَش جلً عً حذًذة معشؿت هعب ئلى الـى  أَمُت في ًٍض
ـُت الىؽـُت الذساظاث في ٌعخخذمها أن ٌعخىُع الباخث ئن ، اإلاالخظت بُت والـى جمع ، والخجٍش  باليعبت أَمُتها لها بُاهاث ٍو

. ( )"الذساظت أهىاع مً هىع ليل

 البفش  اظخخذام ًخم ؿيها مان  الاحخماعي، الىاكع مً اإلاعىُاث حمع وظاةل مً وظُلت حعخبر ؿهي :املشاسهت دون  املالحظت
ـها ما خلُلت ئدسان و البفيرة و والخغ  ئزاسة دون  و أوؽىتها في مؽاسهتها دون  الجماعت بمالخظت الباخث ًلىم ؿيها ،( )أـو

 ألادواث أؿمل مً هي و ،( )اإلاالخظت جدذ بأنهم ؼعىسَم دون  مباؼشا الجماعت بأعماء الاجفاٌ ًيىن  و اإلابدىزين، اَخمام
ت مً للباخث جدُده إلاا الاحخماعُت الخيؽئت أظالُب لذساظت  الىبُعُت ـىسجه في للـشد الـعلي العلىن على الخعشؾ ؿـش

 .( )الىاكع في َى هما الخللاةُت

 الاظخبُان اظخماسة.3

 هي الاظخماسة أن هما ،( )"وآسائهم ومىاكـهم للمبدىزين والعاةلُت الاحخماعُت بالىلعُت مشجبىت ألاظئلت مً مجمىعت" هي
 اإلابدىر مً ًيخظش خاللهما مً التي اإلاؽاول جخق ألاظئلت مً مجمىعت على وحؽمل اإلابدىر و الباخث بين اجفاٌ وظُلت"

 .( )"معلىمت

خىلب  ألاظئلت مً مجمىعت الاظخماسة وجخممً اإلاىلىبت البُاهاث بملخماَا ججمع اظخماسة جفمُم الاظخبُان ئعذاد ٍو
 ٌ  الباخث، خذدَا التي الجىاهب عً للىؽف الالصمت البُاهاث ئحاباتها وحعىُىا الباخث عليها ٌؽخمل التي اإلاُادًً حمُع جدىاو
ٌ  في ًشػب التي البُاهاث على ًدفل أن مً الباخث وجمىً الىجاح أظباب لها جىاؿشث دكُلت الاظخماسة واهذ وولما  الخفى

 .( )"عليها

: والخالي وهي مداوس  على  سةالاظخما يخخىث وكذ

 .أظئلت (..) وجمم الخ...... الخعلُمي واإلاعخىي  والجيغ والعً للبدىزين شخفُت بُاهاث وهي: الشخفُت البُاهاث - 

                                                                                                                                                                                                 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، : عمان. 5ط. مفهومه وأدواته وأساليبه: البحث العلمي. ذوقان ، عبيدات وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق   

 .53 ، ص996 
، 995 ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر.  0ط.البحث العلمي وطرق إعداد البحوثمناهج . عمار ، بوحوش ومحمد محمود الذنيبات 2
.  7ص
: نقال عن .  328، ص 975 المطبعة الفنية الحديثة، : القاهرة .  0ط.أصول البحث االجتماعي. عبد الباسط، محمد حسن  3

Selltiz, et al. research methods in social relations. Aenryholt, 1960, P.404. 
. 67، ص985 دار الشهاب، : باتنة.  0ط. إعداد البحث العلمي. عناية، غازي  4
، 2000دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : اإلسكندرية.  0ط. تصميم البحوث االجتماعية. عبد الرؤوف، الضبع وعبد الرحيم تمام أبو كريشة 5
.  5ص
. 92مرجع سابق، ص. محمد، الجوهري وعبد اهلل الخريجي 6

7777  Roymond q ; luc van comperaut. Mannuel de recherche en sciences sociales. Paris : 
Edition Bordas, 1988,  p. 181. 
8 Madeleine, Grawitz. Méthodhodes des sciences sociales. 2emeed. Dalloz, 1967, p. 333. 
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 .ظإاٌ ... على وجدخىي :  ألاولى بالـشلُت الخاـت البُاهاث -2
 .ظإاٌ ... على وجدخىي : الثاهُت بالـشلُت الخاـت البُاهاث - 

  الخ......

  Interview امللابلت. 4

 مً مباؼش الخلاء ؿهي ،ؤلاوعاهُت والجماعاث ألاؿشاد دساظت في والبُاهاث اإلاعلىماث حمع في الشةِعُت ألادواث مً حعخبر        
 جبادٌ باظخعماٌ مدذد مىلىع في اإلاجُب سأي إلاعشؿت العاةل ًلليها أظئلت بىشح اإلاُذاهُت الذساظاث في وجخم لىحه وحها ؿشدًً

. ( )لـظي

 اإلاعلىماث مً معُىت أهىاع الظدثاسة اإلابدىر مع الباخث بها ًلىم معين، َذؾ هدى اإلاىحهت الجادة اإلادادزت اإلالابلت حعني هما

ٌ  اإلالابلت وحعخخذم ،( )منها والاظخـادة الظخؼاللها ٌ  ًمىً ال الذساظت مىلىع عً أهثر جـاـُل على للخفى  مً عليها الخفى

 ،( )العلىن مً ألاهماه لهزٍ معُىت جـعيراث أو الاحخماعي العلىن هأهما عً مـفلت بُاهاث حعىي ؿهي الاظخبُان، خالٌ
. الذساظت بمىلىع جخعلم أظئلت عذة على ٌؽخمل الزي الخالت دساظت بذلُل اإلالابلت وجلترن 

  ظإالا 12 جخجاوص  ال اإلالابلت العادة وفي ظإاٌ .. اإلالابلت لمذ بدُث

 البُاهاث جحلُل أدواث -ب

: الخالُت ألاظالُب على الاعخماد جم  

  الىمي الخحلُل. 1

ٌ : الخالُت الىظاةل ؿُه اظخخذمذ ت، اليعب ؤلاخفاةُت، الجذاو . الخعابي واإلاخىظي اإلائٍى

 الىُفي الخحلُل. 2

ٌ  اظدىىاق العىظُىلىحُت، اللشاءة:ؿُه جم خُث   مً ول هخاةج جـعير الىخاةج، وجـعير عليها والخعلُم ؤلاخفاةُت الجذاو

ٌ  ، وجدلُلها ملابلت ى .  الخاالث ول جـعير بعذ الذساظت مً العام الاظخيخاج ئلى والـى

  اخخُاسها وهُفُت الػُىت: سابػا

 مىلىع اإلاجخمع أو اليل مً الفؼير الجضء بزلً ؿهي ،( )للخاالث الىلي العذد جمثل الخاالث مً مجمىعت عً عباسة هي      
لت العُىاث اظخعماٌ وئن اإلاجخمع أؿشاد بعن حعني ؿالعُىت الذساظت  في العُىت اظخخذام ئن ،( )مىظما عمال ٌعخبر علمُت بىٍش
 أن وبما مىه اخخيرث الزي البدث إلاجخمع جمثُلها مع اإلاىخلاة العُىاث وحجم وأهىاع ووخذاث بأوش ًشجبي الاحخماعُت البدىر

ٌ  لفعىبت أو (ألام العُىت) ؼاملت ظير للاعذة ًـخلش دساظدىا مىلىع  أن ألامش ٌعخذعي  للذساظت أـلي مجخمع على الخفى

                                                           
. 56 ، ص982 منشأة المعارف، : اإلسكندرية.  0ط. مواقف واتجاهات معاصرة: البحث في علم االجتماع. محمد، إسماعيل قباري   
. 325مرجع سابق، ص. عبد الباسط، محمد حسن 2
 07.3 مرجع سابق، ص . طرق البحث االجتماعي. محمد، الجوهري وعبد اهلل الخريجي  
. 2 7، ص989 دار المريخ للنشر، : الرياض.  0ط. ترجمة محمد مصطفى الشعيبي.  علم االجتماع. بيث، هيس واليزابيت ماركسون 4
 منشورات جامعة عمر: ليبيا.  0ط. البحث العلمي في العلوم االجتماعية مع بعض التطبيقات على المجتمع الريفي. محجوب، عطية الفائدي 5

. 29، ص994 المختار، 
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لت وعخخذم  بىىاة معضصة للمعاًىت اخخمالي ػير ئحشاء'  اهه على أهجشط مىسَغ عشؿه والزي 'Boule de neige' الثلجُت العُىت وٍش

ىزا العملُت بىـغ بذوسَم َم ًلىمىن  أخشي  عىاـش ئلى ًلىدها والزي البدث مجخمع دأؿشا مً أولى . ( )َو

ٌ  لفعىبت هظشا       ى ٌ  لذ العىف ظلىن ٌعخبر الجضاةشي  اإلاجخمع وهزلً معىين أؿشادَا أن بدىم العُىت ئلى الـى ى  عُب ألـا
لت على اعخمذها به، البىح ًمىً ؿال وعاس  الخاالث بعن الباخث ًخخاس العُىاث مً الىىع َزا في بدُث العمذًت، العُىت وٍش

لت َزٍ لهزا ،( )" البدث ًدىاوله الزي الجاهب في اإلاجخمع جمثل أنها ٌعخلذ التي  مً حضء أنها جبذو التي العىاـش جخخاس" الىٍش

لت َزٍ بان رلً على بىاء وهدىم البدث بمؽيل مشجبىت جبذو دساظخه، اإلاشاد اإلاجخمع     ،( )" اإلاىاظبت هي العمل في الىٍش

خخاس اإلاعلىماث ئلى خاحخه ًلذس الخالت َزٍ مثل في ؿالباخث لت وبهزٍ ،( )"ػشله له ًدلم بما عُيخه ٍو  حعمُمها ًمىً الىٍش
. الىلي اإلاجخمع على

: الػُىت اخخُاس طشق 

لت على الىخاةج صخت جخىكف ئر العلمي البدث مشاخل أَم مً العُىت اخخُاس عملُت حعذ       لىحىد وهظشا العُىت اخخُاس وٍش

ا وشق  في واخخالؾ للعُىت هىع مً أهثر :  كمىا ؿلذ اخخُاَس

  أشخاؿ .... مً ميىهت للملابلت عُىت خخُاسا.1

 الخاـت العلمُت اإلاادة حمع عملُت خالٌ الفعىباث بعن باخث أي جىاحه أن الىبُعي مً: الذساظت صػىباث: خامعا
 . العلمي الخىبُم وأزىاء بدثه، بمىلىع

 العابلت والذساظاث العىظُىلىحُت امللاسبت: الثاوي الفصل

 العىظُىلىحُت امللاسبت: ألاول  املبحث

ت امللاسبت : للذساظت الىظٍش

لت أو الخىىسي ؤلاواس للبدث اإلاىهجُت اإلالاسبت حعخبر        عخمذ دساظخه في الباخث ٌعخعملها وعللُت جخمُيُت وٍش  عليها َو
ثىس  بزاجه معخلل مخيامل علمي معخىي  ئلى جفل لم التي اإلاىهج في اإلاداوالث جلً على العباسة َزٍ وجىلم اإلاىلىع ئلى لالكتراب  ٍو
ٌ  البدث مىاهج علم في العشب واإلاإلـين الباخثين بين الخالؾ  اظم عليها ًىلم مً َىان خُث للمفىلح العشبُت الترحمت خى

 .اإلالاسبت أو اإلاداولت بذٌ مذخل

ت جبني على ٌعمل باخث ؿيل        علمي كالب داخل بدثه ػتـُا مً ًخمىً وبزلً دساظخه مىلىع مع جخالءم أنها ٌؽعش ما هظٍش

ت دكُم معها العلمُت الـشوك مً مجمىعت ًـعش ؿىشي  ئواس عً عباسة هي"  والىظٍش . ( )"مشجبي علمي وعم في ٍو

اث ئلى الخىشق  ًخم زم ت ول ئظلاه مع البدث، خذمث التي الىظٍش . اإلاىلىع على هظٍش
                                                           

دار القصبة للنشر، : الجزائر .  ترجمة  بوزيد صحراوي وكمال بوشرف وسعيد سبعون. منهجية البحث في العلوم اإلنسانية. موريس، أنجرس  
. 5 3، ص2004

 .73 ، ص 974 مطبعة السعادة ، : رة :القاهرة.  قواعد البحث االجتماعي. عبد الباقي ، زيدان  2
3 Maurice, Angers. initiation pratique à la methodologie des sciences humaines. Alger: 
casbah universite, 1997, p . 239.  

 .20 مرجع سابق، ص . ذوقان، عبيدات وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق   4
. 70، ص984 مؤسسة الرسالة،  :بيروت .  0ط.  قاموس العلوم النفسية واالجتماعية. همام، طلعت 5
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 العابلت الذساظاث :الثاوي املبحث

 اإلاشاد بالجىاهب أهثر ؤلاخاوت بهذؾ اإلاىلىع أبعاد جدذًذ في ومعاعذجه الباخث جىحُه في العابلت الذساظاث أَمُت جىمً        

. ؿيها البدث

 الخ....هىذًت أو ؿشوعُت دساظت همثاٌ أخشي  ألاحىبُت باللؼاث دساظاث ئلى الخىشق  ًخم: أحىبُت دساظاث: أوال

. الخالُت الذساظت بها جلام التي الذولت ػير أخشي  عشبُت دولت في وواهذ اإلاىلىع جخذم دساظت ول: الػشبُت الذساظاث: زاهُا

ت دساظاث: زالثا ت وهي الذساظت مىلىع وظبلذ اإلاىلىع جخذم دساظت ول: حضائٍش  .حضاةٍش

: العابلت الذساظاث جلُم

مىً ل ٍو  الظاَشة الهدؽاس والعىامل ألاظباب أَم عً البدث في ةظاعذالمو اإلاىلىع، معالجت في الذساظاث َزٍ ةدبؿا ئلى الخـى

. هبيرة بفىسة اإلاجخمع في

ذ ال العابلين الباخثين وشؾ مً اإلابزولت الجهىد ئن : العابلت الذساظاث مً الحالُت الذساظت مىكؼ  بدثاٌ أمام الباب جـش
ٌ  خُث خالي،اٌ  التي الىلاه أَم ومً دساظتاٌ إلاىلىع حذًذة ماثومعلى أبعادا ئلاؿت العابلت اثدساط خالٌ مً ظىداو

 ٌ  :بدثىا في عليها المىء ئللاء ظىداو

 ػير صمً وفي الجضاةشي  اإلاجخمع واكع عً مخخلف واكع في منها الخدلم جم والتي لـشلُاجىا اإلاؽابهت الـشلُاث بعن هـي أو جأهُذ -1
.  الخالُت الذساظت حشاءئ الضمً

. اإلاىلىع عً اةجوالىذ الخـعيراث بعن صخت مً الخأهذ -2

ا الاظخبُان اظخماسة جلىُت كُمت مً الخأهذ -3  حعخمذ التي الذساظاث َزٍ مثل في دوسَا وئبشاص اإلاعىُاث حمع جلىُاث أَم مً باعخباَس
. اإلالابلت وجلىُت ؤلاخفاةُاث على أهثر

 : الحالُت الذساظت اهجاص في العابلت الذساظاث ظاغذث هُف

:  ًلي بما الذساظاث َزٍ مذجىا وكذ الخالُت الذساظت ًخق ؿُما اإلاعلىمت مفادس أَم مً ظابلتاٌ الذساظاث حعخبر         

لت -1   : املىطىع ملاسبت طٍش

 :  الذساظت فشطُاث -2

ت الفصىل  : ظابػا   ومىالب مباخث على جدخىي  وجيىن  الىظٍش

ىلعم املُذاوي الباب: زامىا ٌ  ئلى بذوسٍ ٍو   ؿفى

     املالحظت شبىت غشض: ألاول  الفصل

 العملُت َزٍ حعخعمل أن ًجب وبالخالي بهم ًدُي وبما اإلابدىزين مالخظت على حعاعذ التي اإلاالخظت بؽبىت الاظخعاهت جم للذ    

. اإلابدىزين جفشؿاث مً الىثير ؿهم على حعاعذٍ هما الـشلُاث خعب وجدلُلها الخاالث لعشك ورلً الباخث وشؾ مً

 

 



 2015  ًىهُى |  الاحخماعيمىهجُت وجلىُاث البحث  |ظلعلت املحاطشاث الػلمُت 

 

 

ت   19  2015© حمُؼ الحلىق محفىظت ملشهض حُل البحث الػلمي     -جخلي إداسة املشهض معؤولُتها غً أي اهتهان لحلىق امللىُت الفىٍش

 

: املالحظت شبىت غشض

 املالحظاث شبىت  ( .. ) سكم الجذول 

خ م غً املالحظت ميان الفترة املالحظت جاٍس  مارا طٍش
 جالحظ

 الحظذ مارا جالحظ مً

      

 

ٌ  :العىظُىلىحُت اللشاءة  اإلاالخظت في الباخث جىاولها التي للخاالث ظىظُىلُجُت جدلُلُت كشاءة جلى

ٌ  جدلُل ؿُمىً الاظخماسة على اعخمذها ارا: الثاوي الفصل : والخالي الجذاو

 :مثال

 (..) سكم الجذول 

 املذهُت الحالت حعب املعىين ألاصىل  جىصَؼ ًبين

 الجيغ 

 الحالت

 الاحخماغُت

  املجمىع  إهار  رهىس 

%  ن%  ن%  ن

% 14.16 17% 10 07% 20 10 متزوج

% 25 30% 24.28 17% 26 13 مطلم

% 60.83 73% 65.71 46% 54 27 أسمل

% 100 120% 100 70% 100 50 املجمىع

 

ٌ  بُاهاث ئلى بالىظش ٌ  جىصَع في واإلاخمثل ،(10) سكم الجذو ى  60.83 ب كذسث وعبت أعلى أن الاحخماعُت الخالت خعب اإلاعىين ألـا

ٌ  باليعبت%   25 ب كذسث وعبت وزاوي الزوىس، عىذ% 54 ب و%  65.71 ب  ؤلاهار عىذ وعبت باعلى جىصعذ خُث ، ألاسامل لؤلـى
 % ٌ  كذسث وعبت آخش هجذ ألاخير وفي ،ؤلاهار عىذ%  24.28 ب و% 26 ب الزوىس  عىذ وعبت بأعلى جىصعذ خُث اإلاىللين لؤلـى

ٌ % 14.16 ب . ارؤلان عىذ%  10 ب و الزوىس  عىذ%  20 ب الزوىس  عىذ وعبت بأعلى جىصعذ خُث اإلاتزوحين، لؤلـى

ٌ  أن وعخيخج أن ًمىً جلذم ما على وبىاءا      ى  ألاظشة ٌعُلىن  مً َم ألابىاء ًيىن  ألاخُان معظم في ألهه ألاسامل َم ألاهثر اإلاعىـين ألـا
ٌ  أن الخظىا هما ، أـىلهم لذ العىف َزا السجياب ألابىاء على جأزش الخُاة لؼىواث ول لزلً ى  للعىف عشلت أهثر ألاسامل ؤلاهار ألـا
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ٌ  نم ى ى ظىذَا ؿلذث اإلاشخلت َزٍ في اإلاشأة الن ورلً ألاسامل الزوىس  ألـا عُلها بها ٌعخني وان الزي صوحها َو  ألابىاء على الذوس  لُأحي َو
ٌ  على جىشأ التي الخؼيراث مع الخأكلم ٌعخىُعىن  ؿال ى ٌ  أن الخظىا زم الؽُخىخت، مشخلت في ألـا ى  ًخعشلىن  هزلً اإلاىللين ألـا

ٌ  مع ملاسهت كلُلت ةبيعب لىً للعىف ى زا ألاسامل ألـا ت شخفُت لهم جيىن  اإلاىللين أن على ًذٌ ما َو ى ألاسامل مً أهثر كٍى  ما َو
ٌ  أن والخظىا ؿشوعهم على أسائهم ًـشلىن  ًجعلهم ى  ٌعخبرون الجضاةشي  اإلاجخمع في ألابىاء الن للعىف عشلت أهثر اإلاىللاث ؤلاهار ألـا
مت الىالق ٌ  أما ، أمهاتهم لذ العىف ٌعخعملىن  ًجعلهم أـىلهم عً خاسحا عىن ٌعم ما ول لهزا عاس ـو ى  اإلاىللين الزوىس  ألـا

 أن الخظنها وما اإلاادًت، اإلافاٍسف في أهـعهم على ٌعخمذون  ألاخُان معظم في الزوىس  الن ورلً لئُلت بيعبت لىً للعىف ؿُخعشلىن 
 ٌ ى  الخظىا خُث خلل، أو حؽىجاث بذاخلها هجذ ال مترابىت جيىن  عىذما ظشةألا الن ورلً هبير بؽيل للعىف ًخعشلىن  ال اإلاتزوحين ألـا

ٌ  أن ى ٌ  مً أهثر للعىف ًخعشلىن  اإلاتزوحين الزوىس  ألـا ى زا اإلاتزوحاث ؤلاهار ألـا  مً هي اإلاشأة هجذ ألاظش بعن في اهه مً هاجج َو

زا ألاب على أبىائها بخدٍشن جلىم .  ألاظشة باعالت ًلىمىن  مً َم وألابىاء العمل عً اولع ألاب وان ئرا وخاـت ٌعىـىهه ًجعلهم ما َو

 (..) سكم الجذول  

 الخػلُمي املعخىي  حعب املعىين ألاصىل  جىصَؼ ًبين

 الجيغ 

 املعخىي 

 الخػلُمي

  املجمىع  إهار  رهىس 

%  ن%  ن%  ن

 وال ًلشأ ال
 ًىخب

23 46 %30  42.85 %53 44.16 %

% 20.83 25% 21.42 15% 20 10 ابخذائي

% 18.33 22% 18.57 13% 18 09 مخىظط

% 15 18% 15.71 11% 14 07 زاهىي 

% 1.66 02% 1.42 01% 2 01 غالي حػلُم

% 100 120% 100 70% 100 50 املجمىع

 

ٌ  بُاهاث ئلى بالىظش % 44.16 ب كذسث وعبت أعلى ئن الخعلُمي، اإلاعخىي  خعب اإلابدىزين جىصَع في واإلاخمثل ،(11) سكم الجذو

ٌ  باليعبت  الاهار، عىذ% 42.85 ب و% 46 ب الزوىس  عىذ وعبت بأعلى وجىصعذ والىخابت، اللشاءة ٌعشؿىن  ال الزًً اإلاعىين لؤلـى

 أما الزوىس، عىذ%  20 ب و% 21.42 ب ؤلاهار عىذ وعبت بأعلى وجىصعذ ابخذاتي، معخىي  َملذي للزًً% 20.83 اليعبت جليها
 وبيعبت% 18.57 ب ؤلاهار عىذ وعبت بأعلى وجىصعذ ،%18.33 ب وعبتهم كذسث مخىظي حعلُمي معخىي  لذيهم للزًً باليعبت

ٌ  أما الزوىس، عىذ% 18 ى  عىذ وعبت بأعلى وجىصعذ% 15 ب وعبتهم ثكذس زاهىي  حعلُمي معخىي  لذيهم الزًً اإلاعىين ألـا
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ٌ % 1.66 ب كذسث وعبت آخش أما الزوىس، عىذ% 14 وبيعبت% 15.71 ب ؤلاهار  أجمىا الزًً أي الجامعُين اإلاعىين لؤلـى
 .الزوىس  عىذ 1.42 ب و% 02 بيعبت الزوىس  عىذ وعبت باعلى وجىصعذ دساظتهم،

ٌ  لبُاهاث ؤلاخفاةُت كشاءجىا خالٌ مً وعخيخج أن ًمىً جلذم ما على وبىاءا ٌ  بها خظي اليعب أعلى أن الجذو ى  اإلاعىين ألـا
زا معخىي  بذون  َم الزًً  وال الىخابت ٌعشؿىن  ال ًيىهىن  وعىذما ألابىاء جشبُت في دوس  لآلباء الذساس ي للمعخىي  أن ًذٌ ما َو

لت أبىائهم جىعُت ٌعخىُعىن  ال ؿهىا اللشاءة ٌ  دساًتهم لعذم وهظشا ألاخُان، معظم يؾ َزا ًيىن  ولىً الصخُدت بالىٍش  بأـى
زا الضوحين بين أو وآلاباء ألابىاء بين شجاساث ؿخدذر التربُت  ٌعخعملىن  ؿُجعلهم الـشوع هـعُت على هبيرا جأزيرا ًإزش وله َو
ٌ  خالٌ مً الخظىا هما ألابىاء، كبل مً للخعىُف عشلت جيىن  داةمت ألام منهم وخاـت أـىلهم لذ العىف  صاد ولما اهه الجذو

ٌ  الذساس ي اإلاعخىي  ٌ  الذساس ي للمعخىي  أن وعخيخج َزا ول مً ؿشوعهم، كبل مً لذَم العىف هلق لؤلـى  في دوس  لؤلـى

. ؿشوعهم كبل مً حعىُـهم

ٌ  ختى هجذ وأخيرا ى ٌ  مع ملاسهت كلُلت بيعبت ولىً ٌعىـىن  حامعي معخىي  لذيهم الزًً اإلاعىين ألـا ى  لذيهم لِغ الزًً ألـا
شحع حعلُمي معخىي   معخىي  بذون  َى الزي ال مىا ًىجى ال والاحخماعُت واإلاادًت العاةلُت ؿاإلاؽاول العاةلُت، اإلاؽاول ئلى َزا ٍو

ٌ  أن أي الاهدشاؾ، مً الىكاًت في حذا هبير دوس  للخعلُم ئرن ، الجامعي ختى وال ى  هُف ٌعشؿىن  مخعلمين ًيىهىن  عىذما ألـا

ىمي الىـىط يهزب الخعلُم ئرن أبىائهم، مع ًخعاملىن  ٌ  ٍو ؼشط العلى . الخعىُف مً الـشد جلي وأخالكُت احخماعُت كُما ؿيها َو

 وال معشؿُا وال هـعُا ال مهُأ ولِغ الخعلُمُت، باللُم مضود ػير ألامي الن للعىف، الـشد حعشك في هبيرا دوسا جلعب ألامُت وختى

 .الخُاة معشهت لخمىع احخماعُا

 الذساظت فشطُاث هخائج غشض

    : ألاولى الفشطُت هخائج مىاكشت

       :ألاولى الفشطُت اظخيخاج

: باالظخماسة الخاص الػام الاظخيخاج

 :امللابلت غشض: الثالث الفصل

  :بامللابلت خاصتال الحاالث صائصخ. 1

:  بامللابلت الخاصت حاالث غشض.2

                                              01: سكم الحالت

خ ........ : اإلالابلت جاٍس

............. : اإلالابلت ميان

............. : اإلالابلت مذة

 شخصُت بُاهاث: ألاول  املحىس 

:  العً

:  الجيغ
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:  الخعلُمي اإلاعخىي 

:  الاحخماعُت الخالت

ل :  الجؼشافي ألـا

:  اإلاهىُت الىظُـت

:  ألاظشي  الذخل

:  العىً هىع

  لفشطُاثبا جخػلم بُاهاث: يالثان املحىس 

: الحالت جلذًم

: الفشطُاث حعب  حاالثال جحلُل

:  حاالثالب الخاصت الفشطُاث ئجهخا جحلُل

: للذساظت الػامت الىخائج

: الخاجمت

لت ًخق ؿُما املشاحؼ كائمت: جاظػا ىا (وامبل) الاهللىظاهعىهُت اإلاذسظت على اعخمذها البدث َزا في التهمِؾ وٍش  هىضح َو
لت وجيىن  اإلاشاحع ئلى الخىشق  هُـُت   الخالُت بالىٍش

 الػشبُت باللغت املشاحؼ كائمت

 

: الىخب

  .2004 واليؽش، للىباعت الـىش داس: بيروث. 01ه. اإلالذمت.  الشخمً عبذ خلذون، ابً. 1

 العشبُت هاًف حامعت: الٍشاك. 01ه. العىإلات ظل في ألاظشي  العىف.  البؽشي  ألامين ومدمذ عباط اإلادمىد، عبذ ؼامت أبى. 2
 .2005  ألامىُت، للعلىم

تي،. 03 . 2012 الجامعُت، اإلاىبىعاث دًىان: الجضاةش. 01ه. الاحخماعُت العلىم في الخىزُم دلُل. أخمذ خٍى

: والذوسٍاث املجالث

ىن  دوس . "1 . (1995)117ع. بيروث.  الجِؾ مجلت".  الىـل ظلىن وحؽىُل جشبُت في الخلـٍض

. (2007)1 ،الاحخماع لعلم آؿاق مجلت" . العجضة مشاهض في اإلاعً جىاحذ أظباب. "رَبُت مىس ى، أبى. 2

ت.  " الىخاب مً مجمىعت. 3 ذ،  ،10ع. اإلاعشؿت عالم مجلت.  علي الفاوي  ظُذ  جشحمت".  الثلاؿت هظٍش . ط ب اليٍى

: الػلمُت الشظائل

ت ألاظشة داخل ألاب ظلىت مظاَش.  "ؿاومت بشهت،. 1   .2000. الجضاةش حامعت. ماحعخير سظالت".  الجضاةٍش
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يب بلادة،. 2   .1990.  الجضاةش حامعت. ماحعخير سظالت".  ألاظشي  بالىظي وعالكخه ألاخذار حىىح.   "خمُذة ٍص

 سظالت". العً هباس عىذ الىـس ي المؼي جخـُن في ودوسٍ العجضة دوس  في اإلالذم الاحخماعي العىذ. "ظامُت بىخاجمي،. 3

  .2001.  الجضاةش حامعت. ماحعخير

شاء ؿاومت وعِعت،. 04 ٌ  لذ الـشوع عىف. " الَض ى ت ألاظشة في ألـا . 2010. البلُذة حامعت. ماحعخير سظالت".  اإلاعاـشة الجضاةٍش

: الػلمُت ألاوساق

ٌ  الذولي اإلالخلى أعماٌ". مخعذدة معشؿُت مذاخل: واإلاجخمع العىف. "1  ماسط 10/ 09). الجضاةش. بعىشة خُمش مدمذ حامعت. ألاو
2003) .

ٌ  الذولي اإلالخلى. والعذوان العىف بين الخمُيز. مشاد بىكىاًت،. 2 . بعىشة ،2003  –2002’ بعىشة حامعت: واإلاجخمع العىف خى

 

: واملػاحم اللىامِغ

. ط ب الؽشوق، داس: بيروث. 01ه. العشب لعان مىظىس، ابً. 1

لي مىظىس  وابً الذًً حماٌ مىشم، بً مدمذ الـمل أبي. 2  ب الهالٌ، ومىخبت داس: لبىان. 01ه.  العشب لعان. اإلافشي  ؤلاؿٍش

 .ط

. 1971 اإلاؽشق، داس: بيروث.  01ه. الىالب مىجذ. ؿإاد البعخاوي، أؿشم. 3

ش : الشظمُت والىزائم الخلاٍس

ت عً ـادسة ئخفاةُاث. 1  .2012-2000 الـترة خالٌ اللماةُت للؽشوت العامت اإلاذًٍش

ت الجمهىسٍت. 2 ذة. الؽعبُت الذًملشاوُت الجضاةٍش ت للجمهىسٍت الشظمُت الجٍش . 2006 دٌعمبر 24 ،49العذد.  الجضاةٍش

. الشظمُت اإلاىبعت:الجضاةش

ت الجمهىسٍت. 3 . 79 اإلاادة . الجضاةش. 1999. الجضاةشي  ألاظشة كاهىن . الؽعبُت الذًملشاوُت الجضاةٍش

: والصحف الجشائذ

ذة" .  الىفُدت الذًً. "1   .2005 هىؿمبر، 10 ،(الجضاةش)6 ،ألاظبىعُت اكشأ حٍش

اك،. 4 ذة".  وألامهاث آلاباء وحشح لشب بتهمت اإلاعاحين آالؾ.  "ظامش ٍس . (2007 أهخىبش 10)5140ع. الخبر حٍش

ذة".  معىكين أوـاال ًخلف ألاظشي  العىف. " وظُلت ًاحي،. 6 . (2007 ماي 09 ئلى 06)119 الجضاةش، ،الخبر ادرخى حٍش

 ألاحىبُت باللغت املشاحؼ كائمت

1. Abdelwahad, Bouhdiba. Quêtes sociologique, continuités et rupture au Maghreb. Paris : collection Ed Cérès, 1996. 

3. Amghar, azemni. La famille algérienne devant les problèmes sociaux modernes. Tunis : institut des belles lettres arabes, 1951. 

 .عليها اإلاعخمذ الىزاةم بعن الى بااللاؿت واإلالابلت الاظخماسة دلُل على جدخىي  عادة وجيىن : املالحم
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 :املشاحؼ

خ داس :الٍشاك. 01ه. الؽعُبي مفىـى مدمذ جشحمت.  الاحخماع علم. ماسهعىن  واليزابِذ َِغ بِث،/ 1 . 1989 لليؽش، اإلاٍش

 الـىش داس: عمان. 5ه. وأظالُبه وأدواجه مـهىمه: العلمي البدث. الخم عبذ وواًذ عذط الشخمً وعبذ عبُذاث ، روكان/ 2

 .1996 ، والخىصَع واليؽش اعتللىب

ٌ . خعً مدمذ الباظي، عبذ/ 3  .1975 الخذًثت، الـىُت اإلاىبعت:  اللاَشة. 01ه.الاحخماعي البدث أـى

ٌ . خعً مدمذ الباظي، عبذ/ 4 بت، مىخبت: اللاَشة. 01ه. الاحخماعُت العلىم في البدث أـى . 1979 َو

ذان ، الباقي عبذ/ 5 . 1974 ، الععادة مىبعت :َشةاللا.  الاحخماعي البدث كىاعذ.  ٍص

ذان الباقي، عبذ/ 6  .1972 الخذًثت، اللاَشة مىخبت: اللاَشة. 01ه. الاحخماعي البدث كىاعذ.  ٍص

ت. 01ه. الاحخماعُت البدىر جفمُم. هَشؽت أبى جمام الشخُم وعبذ المبع الشؤوؾ، عبذ/ 7  الىباعت لذهُا وؿاءاٌ داس: ؤلاظىىذٍس

. 2000 واليؽش،

. 1996 العشبُت، لنهمتا داس:  ًشوث:بيروث. البدىر جفمُم.  بشػىر وظعذ ؿشاج اإلاجُذ، عبذ/ 8

شي  الهادي، عبذ/ 9 ٌ . الجَى . 1997 الجامعي، الـىش داس :  بيروث.  2ه. الاحخماع علم أـى

شي  الهادي، عبذ/ 10 . 1982 الؽشق، نهمت مىخبت:  اللاَشة.  01ه. الاحخماع علم معجم. الجَى

 اإلاىبىعاث اندًى: الجضاةش. 01ه.البدىر ئعذاد ووشق  العلمي البدث مىاهج. الزهِباث مدمىد ومدمذ بىخىػ ، عماس/ 11

. 1995 الجامعُت،

 ،الجامعُت اإلاىبىعاث دًىان: الجضاةش. 01ه.  البدث ئعذاد ووشق  العلمي البدث . اثًبنالز مدمذ ومدمذ بىخىػ ،عماس/ 12
1999 .

. 1985 للىخاب، الىوىُت ؤظعتالم: الجضاةش. 01ه. الجامعُت الشظاةل وهخابت اإلاىهجُت في الباخث دلُل. بىخىػ عماس،/ 13

. 1985 الؽهاب، داس: باجىت. 01ه. العلمي البدث ئعذاد. ػاصي  عىاًت،/ 14

 .1998  واليؽش، للىباعت الخِعير داس: أإلاىُا. 01ه. الاحخماعي البدث ئلى مذخل. الىداوي  ئظماعُل ماٌ،/ 15

ـيا اإلاجخمع على الخىبُلاث بعن مع الاحخماعُت العلىم في العلمي البدث. الـاةذي عىُت محجىب،/ 16  :لُبُا. 01ه. لٍش

. 1994 اإلاخخاس، عمش حامعت ساثميؽى

ت. 01ه. الاحخماعُت البدىر إلعذاد اإلاىهجُت الخىىاث -العلمي البدث ؼـُم،  مدمذ،/ 17  الجامعي اإلاىخب: ؤلاظىىذٍس

. 1998 الخذًث،

ت. 01ه. معاـشة واججاَاث مىاكف: الاحخماع علم في البدث. كباسي  ئظماعُل مدمذ،/ 18 . 1982 اإلاعاسؾ، ميؽأة :ؤلاظىىذٍس

شي  مدمذ، /19 جي هللا وعبذ الجَى . 1990 والخىصَع، لليؽش زلاؿتاٌ داس: اللاَشة. 01ه. الاحخماعي البدث وشق . الخٍش

مت. ؼـُم مدمذ،/ 20 ت. 01ه. واإلاجخمع الجٍش . ط ب الخذًث، الجامعي اإلاىخب :ؤلاظىىذٍس
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