 - Iالمحاضرة األولى :منهجٌة مقدمة البحث :
ُ٘ٝوظشف حُٔلخٝس اآلتية ٌُظخرش ٓوذٓش حُزلغ:
ًظخدس :ك ٢كذٝد ػالع كوشحصُٞ ،ػغ حُزلغ ك ٢اؽخس ػِٔ ٢ػخُٔٓ ٢ؼخطـش.
 /1ـ
ًظخدس :ك ٢كذٝد ػالع كوشحصُٞ ،ػغ حُزلغ ك ٢اؽخس ػِٔـٝ ٢ؽـ ــٗ.٢
 /2ـ
ًظخدس :ك ٢كذٝد ػالع كوشحصُٞ ،ػغ حُزلغ ك ٢اؽخس ػِٔٓ ٢لِ ،٢أ ١كٓ ٢ذ٘٣ش
 /3ـ
حُذسحطس.
ـ
حُذسحعش  ٝك٤ٓ ٢ذحٕ ٓـخٍ
 /4حُظطشم اُ ٠أ٤ٔٛش حُذسحعش :أ ١أٗ ٚؿذ٣ش رخُذسحعشٓ ،غ إٔ طٌ ٕٞحإلشخسس اُ ٠أ٤ٔٛش
حُذسحعش رظلش ػخٓش ،أ ١إٔ طٌ ٕٞحُذسحعش ٓل٤ذس ُإلٗغخٗ٤ش ُِٝـٞؽٖ.
 /5ػشع خطش حُزلغٝ :طٌ ٕٞك ٢شٌَ كوشحص ٤ُٝغض ك ٢شٌَ ػ٘ـخ.ٖ٣ٝ
تدريب على المقدمةٝ:كٗ ٚ٤لخ ٍٝططز٤ن حُ٘وخؽ حُخٔظ حُٔوظشكش ٌُظخرش ٓوذٓش حُزلغ:
ـ

حُٔٞػٞع :حألك٤خء حُوظذ٣ش٣ش رٔذ٘٣ش :ط ،رخُل :٢ص.
 /1طؼظزش حألك٤خء حُوظذ٣ش٣ش ظخٛشس حؿظٔخػ٤ش ػٔشحٗ٤ش طؼخٜٗ٘ٓ ٢خ حٌُؼ٤ش ٖٓ رِذحٕ حُؼخُْ …
( ٌَُٔ٤ُٝحُزخكغ ك ٢طلغ٤ش أ ٝطلِ َ٤أ ٝطؼِ َ٤رُي ربكظخث٤خص ٝرًش رؼغ حُظٞحس٣خ ٝ
أهٞحٍ حُؼِٔخء).
ًٔ /2خ إٔ حألك٤خء حُوظذ٣ش٣ش ظخٛشس حؿظٔخػ٤ش ػٔشحٗ٤ش طٔظ حُٔـظٔغ حُـضحثش ،١ك٤غ
طظٞحؿذ ك ٢ػذس ٓذٕ ؿضحثش٣شُٜٝ ،خ آػخس حؿظٔخػ٤ش ٝحهظظخد٣ش ٗٝلغ٤ش ٝػوخك٤ش
ٝػٔشحٗ٤ش ع٤جش … ( ٌَُٔ٤ُٝحُزخكغ ك ٢طلغ٤ش أ ٝطلِ َ٤أ ٝطؼِ َ٤رُي ربكظخث٤خص ٝرًش
رؼغ حُظٞحس٣خ  ٝأهٞحٍ حُؼِٔخء).
 ٖٓٝ /3حُٔذٕ حُـضحثش٣ش حُظ ٢طؼخٗٛ ٖٓ ٢ز ٙحُظخٛشسٓ :ذ٘٣ش ط رخُل ٢ص … (ٌَُٔ٤ُٝ
حُزخكغ ك ٢طلغ٤ش أ ٝطلِ َ٤أ ٝطؼِ َ٤رُي ربكظخث٤خص  ٝرًش رؼغ حُظٞحس٣خ  ٝأهٞحٍ
حُؼِٔخء).
ٝ /4طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُذسحعش ك ٢حإلعشحع ُذسحعش ظخٛشس حألك٤خء حُوظذ٣ش٣ش ،رـ٤ش ػالؽ حُظشٝف
حالؿظٔخػ٤ش ،حالهظظخد٣ش ،حُ٘لغ٤ش ،حُؼوخك٤ش ،حُؼٔشحٗ٤ش حُغّ٤جش؛ ٝاٗوخر حُشش٣لش
حالؿظٔخػ٤ش حُظ ٢طؼخٗٛ ٖٓ ٢ز ٙحُظشٝف٣ٝ .ظْ رُي ػٖ ؽش٣ن دسحعش عزذ أ ٝأعزخد
طٞحؿذ ٛزح حُ٘ٔٞرؽ حُؼٔشحٗ ٢حُغِز ٢ك ٢حُظ٤ٜجش حُؼٔشحٗ٤شٓٝ ،لخُٝش حُٞط ٍٞاُ٠
حعظزذحُ ٚر٘ٔٞرؽ ػٔشحٗ ٢ا٣ـخر٣ ٢خذّ حُغٌخًٕٔ ،خ ٣خذّ حُٞؿ ٚحُـٔخُٝ ٢حُظ٘ظ٢ٔ٤
ُِٔذ٘٣ش … ( ٌَُٔ٤ُٝحُزخكغ ك ٢طلغ٤ش أ ٝطلِ َ٤أ ٝطؼِ َ٤رُي ربكظخث٤خص ٝرًش رؼغ
حُظٞحس٣خ ٝأهٞحٍ حُؼِٔخء).
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ُٝ /5وذ ط٘خُ٘ٝخ دسحعش ٛزح حُٔٞػٞع ٖٓ خالٍ خطش حُزلغ حُظ ٢شِٔض ػِٓ ٠وذٓش ٝأسرؼش
كظٝ ٍٞخخطٔش.
كؤٓخ حُٔوذٓش ،كِوذ ًخٗض ػزخسس ػٖ طوذٝ ْ٣اػخسس ُِٔٞػٞع.
ض ُذسحعش ًزح ًٝزح …
ٝأٓخ حُلظَ حأل ،ٍٝكِوذ ُخ ِّ
ظ َ
ٝأٓخ حُلظَ حُؼخٗ ،٢كِوذ ط٘خُ٘ٝخ ك٤ــً ٚزح ًٝــزح …
دسحطس ًزح ًٝــزح …
ـ
ٝأٓخ حُلظَ حُؼخُغ ،كِوذ حكظٟٞ
أٓخ حُلظَ حُشحرغ ،كِوذ ططشه٘خ ك ٚ٤اُ ٠دسحعش ًزح ًٝــزح …
ثم عرضنا النتائج العامة للبحث ،ثم ع ّلقنا علٌها ،وبٌنا مدى عالقتها بالفرضٌات
وبالواقع ،ومدى مساهمتها فً تغٌٌر الواقع ،ومدى عمومٌتها على المستوى الوطنً
والعالمً؛ ثم عرضنا االقتراحات الخاصة بالموضوع وبالهٌئات المشرفة ،ثم التوصٌات
الخاصة بالجامعة و المعهد والطلبة؛ وأخٌرا خلصنا إلى اقتراح مواضٌع للدراسة.
وفً خاتمة البحث ،طرحنا رؤٌتنا فً طرٌقة العمل وتنفٌذ النتائج واالقتراحات
والتوصٌات التً توصلنا لها من خالل بحثنا ،بغٌة تفكٌك اإلشكال السائد ،وبالتالً حل
المشكل القائم.
 -مع أخذ تدرٌبات على منهجٌة كتابة مقدمة البحث.
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- II

المحاضرة الثانٌة:
الفصل األول  :موضوع الدراسة:

 /1اإلشكالٌـــة.
ـ /2أهمٌة الدراســـة.
 /3أسباب اختٌـار الموضوع.
 /4هــدف الدراســــة.
 /5تحدٌـــد المفاهٌــــــم.
 /6األصول الفكرٌة للبحث ( الخلفٌة الفكرٌة للبحث أو التموقع
الفكري للبحث).
 /7الدراســــات السابقـــــــة.
 /8الفرضٌـــــــــــــــات.

إذا كنا ال ندري عن أي شًء نبحث ،فإننا
لن نعرف ما نتوصل إلٌـــه.
بـاشـالر
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(

) :من إشكالٌة بحث وأهمٌة الدراسة فً هذا الفصل ٌُقدِّم الباحث موضوع دراسته
وأسباب اختٌار الموضوع وهدف الدراسة وتحدٌد المفاهٌم واألصول النظرٌة والدراسات
السابقة والفرضٌات ،على أن ٌخرج القارئ من خالل هذا الفصل وقد فهم موضوع وأبعاد
الدراسة ،وصوالً إلى فرضٌات البحث التً تعتبر إجابات احتمالٌة لألسئلة المحورٌة التً
دارت حولها إشكالٌة البحث.

 /1اإلشكالًـــة:
قبل أن ندخل لإلشكالٌة ونأخذ عنها تدرٌبات ،نعرض أوالً بعض المعالم التً تنٌر لنا
طرٌق اإلشكالٌة وتهٌئنا لصٌاغة إشكالٌة بحث سلٌم ــة.
أٓ -لخط٤ق حإلشٌخُ٤ش ٗٝ :وظذ رٔلخط٤ق حهظشحف طو٘٤خص ُلٓ ْٜوظٞد حإلشٌخُ٤ش :اشٌخُ٤ش ٓخرح؟
ٝاشٌخٍ ٓخرح؟ ُٔٝخرح اشٌخٍ؟ ٓٝ/ٖٓٝخ حُز ١أكذع ٛزح حإلشٌخٍ؟ ٤ًٝق
ٗذسط ٛزح حإلشٌخٍ؟ ُٔٝخرح دسحعظٚ؟  َٛٝكَ حُٔشٌَ ٣ظطِذ كَ حإلشٌخٍ؟
٤ًٝق؟

(ُِ ٌٖٔ٣ )زخكغ إٔ ٣وذّ ٓٞػٞع دسحعظ ٖٓ - ٚاشٌخُ٤ش رلغ ،أ٤ٔٛش دسحعش ،أعزخد حخظ٤خس حُٔٞػٞعٛ ،ذف حُذسحعش ،طلذ٣ذ حُٔلخ ،ْ٤ٛحألطٍٞ
حُ٘ظش٣ش ،حُذسحعخص حُغخروش  ٝحُلشٝع -طلض ػ٘ٞحٕٓ :ذخَ ػخّ ،أ ٝطلض ػ٘ٞحٕٓ :وذٓش ػخٓش أٓ ٝوذٓش أ ٝطلض ػ٘ٞحٕ :كظَ أ٢ُٝ
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ونعرف اإلجابة عن هذه األسئلة عندما نفكك مصطلح :اإلشكالٌة ،وذلك عن طرٌق
المفاتٌح اآلتٌة:
 اإلشكالٌة = المشكل  +اإلشكال. المشكل = الظاهرة التً تتطلب دراسة.خف ٌَّة .على الباحث دراستها وإظهارها
 اإلشكال = عوامل (أسباب) ظاهرة أووتفكٌكها وتفسٌرها وتعلٌلها بهدف إٌجاد حالً للمشكل.
وبنا ًء على هذا فإن اإلشكالٌة هً مجموعة األسئلة المطروحة ،والتً تدل على أنها
ٌكون اإلشكالٌة،
سبب وجود المشكل الذي ٌالحظ من طرف جمٌع ال ّناس .أما اإلشكال الذي ِّ
المختت.
فٌالحظ فقط من طرف الباحث
ّ
ــــال:
مث

عندما نالحظ فً محطة من محطات الحافالت وجود تزاحم ال ّناس على الحافالت،
فمنظر االزدحام ٌمثل مشكالً موجوداً ٌالحظه كل ال ّناس  ،وال ٌشترط أن ٌكون الشخت
مختصا ً لٌرى ذلك ،ولكن عندما ٌطرح الشخت الذي ٌرى هذا المنظر سؤاال :لماذا هذا
االزدحام؟ هنا ٌجب وجود شخت مختت ،على أن ٌكون تخصصه علم تسٌٌر المدن أو علم
تنظٌم النقل أو علم االجتماع أو علم الخدمة االجتماعٌة .آنذاك ٌطرح تساؤالت حول أسباب
وجود ظاهرة االزدحام على الحافالت ،وهذه التساؤالت هً التً أحدثت إشكاالً ،وبالتالً
أصبحت هً إشكالٌة مشكل االزدحام على الحافالت.
٣ؤص:١
ْ ُٓ ٝـٔ َُ حُو ٍٞأٗ٣ ٚـذ حالٗظزخ ٙاُ ٠ششٝؽ حإلشٌخُ٤ش حُظ ٢ك ٢طوذ٣شٗخ طًٌٔ ٕٞخ ـ
 حُششؽ حأل :ٍٝإٔ طٌ ٕٞأعجِش حإلشٌخُ٤ش طؼزِّش ػٖ اشٌخٍ. حُششؽ حُؼخٗ :٢إٔ ٛ ٌٕٞ٣زح حإلشٌخٍ ٞ٣ك ٢رل٤شس ٝارٜخّ ؿ٤ش ٓؼشٝف٣ٝ ،ظطِذ رلؼخ ًُٔؼشكظ.ٚ
 حُششؽ حُؼخُغ :إٔ طٌ ًَ ٕٞأعجِش حإلشٌخُ٤ش ٝحػلش ٝده٤وش ٝهخرِش ُِذسحعش ،عٞحء ٗظش٣خ ًأ٤ٓ ٝذحٗ٤خ ً.
 حُششؽ حُشحرغ :إٔ  ٌٕٞ٣كٓ ٢وذٝس حُزخكغ ط٘خ ًَ ٍٝحألعجِش حُظ ٢ؽشكٜخ ك ٢اشٌخُ٤ظٚرخُذسحعش.
 حُششؽ حُخخٓظ :إٔ ٣ظَ حُزخكغ اُ ٠أؿٞرش ػٖ ًَ أعجِش اشٌخُ٤ش رلؼــ.ٚغزوَش ػٖ حإلشٌخٍ .ألٗ ُٞ ٚكظَ
 حُششؽ حُغخدط :إٔ ال طٞك ٢أعجِش حإلشٌخُ٤ش رؤؿٞرش ُٓ ْرُي ،الٗظ ٠ٜحُزلغ.
 حُششؽ حُغخرغٓ :شحػخس حألعجِش حُظ٘٣ ٢زـ ٢حُلظ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞخص ٗظش٣ش ٖٓ حُٔشحؿغُإلؿخرش ػِٜ٤خ؛ ٝحألعجِش حُظ٘٣ ٢زـ ٢حُلظ ٍٞػِ ٠ر٤خٗخص ٓ٤ذحٗ٤ش ُإلؿخرش
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ػِٜ٤خٓ ،غ حالٗظزخ ٙاُ ٠أ٣ش أدحس ٖٓ أدٝحص ؿٔغ حُز٤خٗخص ٣ؼظٔذ ػِٜ٤خ ك ٢ؿٔغ
ٗٞع حُز٤خٗخص  ٖٓٝأؿَ أ ١عئحٍ؟
 حُششؽ حُؼخٖٓ :طـ٘ذ حُغئحٍ حُز ٖٓ ٌٕٞ٣ ١حُ٘ٞع حُٔـِن ،حُز٣ ١ظطِذ حإلؿخرش :ر٘ؼْ أ ٝال.ٝػِ٣ ٚ٤ـذ ػِ ٠حُزخكغ دسحعش ٓظخدس ٓـ٢ء ٛز ٙحألعزخدُٔٝ ،خرح ُٝؿذص؟ ٘ٓٝز ٓظ٠
ُٝؿذص؟ ٤ًٝق ُٝؿذص؟ ٝك ٢ظَ أ٣ش ششٝؽ ٝظشٝف ُٝؿذص؟ ٤ًٝق ٣ظْ حإلهالع ػٜ٘خ أٝ
طلخدٜ٣خ؟ ًَ ٛزح ٖٓ أؿَ كَ حُٔشٌَ حُٔطشٝف ٝحُز٣ ١ؼخٗ ٚ٘ٓ ٢حُّ٘خط.
٣ٝلٌْ ٛز ٙحألعجِش عئحٍ ٓزذث٘٣ ٢طِن ٓ٘ ٚحُزخكغٓ :ٞٛٝ ،خرح ٗش٣ذ إٔ ٗذسط؟ ٝحُز١
كغش" ٙرخشِش" رو" :ُٚٞارح ً٘خ ال ٗذس ١ػٖ أ ١ش٢ء ٗزلغ ،كبٗ٘خ ُٖ ٗذسى ً٘ٓ ٚخ ٗؼؼش
()1
ػِ ،ٚ٤أ ٝأٗ٘خ ُٖ ٗؼشف كو٤وش ٓخ ٗؼؼش ػِ"ٚ٤
اشٌخُ٢س حُزق ـع:
ـ
د –رؼغ حُ٘ظخثق ك ٍٞحُخطٞحص حُٔغخػذس ك ٢حخظ٤خس ٝطوْ٤٤
٣ؤص:١
أٝالًٗ :ظخثق كخٕ دحُٖ .د .د ٓٝخ٣ش .ٝ .ؽٝ :طظِخض ٗظخثلٜٔخ ك ْ٤ـح ـ
-

حخظش حُٔشٌِش حُظ ٢طـزد حٗظزخٛي ٝطلظخؽ اُ ٠كَ.
حؿٔـغ حُٞهخثغ رحص حُؼالهـــش رخُٔشٌِـــش.
هْ رزؼغ حُٔالكظخص ك ٍٞػالهش حُٞهخثغ رخُٔشٌِــش.
ِؿذ حُؼالهخص ر ٖ٤حُٞهخثغ ٝحُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ طٌشق ػٖ ٓلظخف حُظؼٞرش.
طوذّ رؼذد ٖٓ حُظٞػ٤لخص ك ٍٞعزذ طؼٞرش حُٔالكظـش.
حرلغ ػٖ حُؼالهخص حُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ طو ٖٓ ١ٞحُل ْٜحُٔؼٔن ُلَ حُٔشٌِش.
هْ رخُٔالكظخص ٝحُظلِ ٖٓ َ٤أؿَ ر٘خء ػالهش ر ٖ٤حُلشٝع ٝحُٔشٌِش.
حرلغ ػٖ حُؼالهخص ر ٖ٤حُلوخثـن ٝحُظٞػ٤لخص.
()1
ػغ ػِ ٠حُ ِٔلي حُلشػ٤خص حُظ٣ ٢غظ٘ذ اُٜ٤خ كَ حُٔشٌِش .

ػخٗ٤خ ًٗ :ظخثق ػزذ حُزخعؾ ٓلٔذ كغُٖٞ٣ :سد حُخطٞحص اآلتية ك ٢ط٤خؿش حإلشٌخُ٤ـش:
-

طلذ٣ذ حُٔٞػٞع حُشث٤غ ٢حُزٝ ١هغ ػِ ٚ٤حخظ٤خس حُزلغ.
طلذ٣ذ حُ٘وخؽ حُشث٤غ٤ش ٝحُلشػ٤ش حُظ ٢طشَٔ ػِٜ٤خ حُٔشٌِش.
طلذ٣ذ حُؼٞحَٓ حُشث٤غ٤ش حُظ ٢دكؼض حُزخكغ اُ ٠حخظ٤خس حُٔشٌِـش.
حُظؼشف رؤ ْٛحُذسحعخص حُغخروش حُظ ٢أُؿش٣ض كٞٓ ٢ػٞع حُزلغٝ ،حُٔٞػٞػخص حُوش٣زش
طَ اُٜ٤خ حُزخكؼ ٕٞحُغخروٝ ،ٕٞحُظؼش٣ق
حُظِش ر ،ٚػْ طلِ َ٤أ ْٛحُ٘ظخثؾ حُظ ٢طََّ ٞ
رخإلػخكخص حُظ٣ ٢ش٣ذ حُزخكغ طوذٜٔ٣ـــخ ك ٢دسحعظــ.ٚ
()1

ROUVEYRAN Jean-Claude : Mémoires et Thèses : L’art et les méthodes, Maisonneuve
et la Rose, Paris, 1989, p. 39.

()1

د .خ٤ش هللا ػظخسٓ :لخػشحص كٜ٘ٓ ٢ـ٤ش حُزلغ حالؿظٔخػ ،٢دٞ٣حٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ،1982 ،صٗ ،50.وال ػٖ:

VAN DALAN. D. B. et MAYER. W. J : understandingeducationresearch, Mc GRAW,
WILL, New York, 1966. Chapitre 7.
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 حُظؼش٣ق رخُظؼخد حُظ٣ ٢ظٞهغ حُزخكغ إٔ ٞ٣حؿٜٜخ ك ٢رلؼ.ٚ طلذ٣ذ ٗٞع حُذسحعش ٓٝظخدس حُز٤خٗخص ٝحألدٝحص حُظ ٌٖٔ٣ ٢حعظخذح ُٜٓــخ ك ٢حُزلــغ. طلذ٣ذ كشػ٤خص حُزلغ(.)1ػخُؼخ ًٗ :ظخثق خ٤ش هللا ػظخس :رخظٞص حُؼالهش ٝحُشرؾ حُٞػ٤ن ر ٖ٤حإلشٌخُ٤ش ٝكشٝع حُزلغ
حُؼالمس ًْ ـح ٣ؤط:٢
ـ
ٝأعجِش حالعظـٞحد ٌٖٔ٣ٝ ،ط٤خؿش ٛزٙ
حإلشٌخُ٤ش  كشٝع حُزلغ  أعجِش حالعظـٞحد.
حُقسٝع.
ف ١ـ
كٌؤَّٕ حإلشٌخُ٤ش ٓشًذ ٣ظلَِ اُ ٠ػ٘خطش شز ٚأ٤ُٝش حُظ ٢طظٔؼَ ـ
ٝحُلشٝع ٗلغٜخ طظلَِ اُ ٠ػ٘خطش أ٤ُٝش ك ٢أعجِش حالعظـٞحدٛٝ .ز ٙحألخ٤شس طٌٕٞ
ػزخسس ػٖ ٓلخٝس أدٝحص ؿٔغ حُز٤خٗخص (حالعظٔخسس ٝحُٔوخرِش ٝحُٔالكظش ).
ًٔخ ٣ـذ ػِ ٠حُزخكغ إٔ ٣و ّٞرظشٌِ َ٤ك ْز ٌَش ده٤وش ر ٖ٤حإلشٌخُ٤ش ٝكشٝع حُزلغ
٣ؤص:١
حُلزٌش ًْ ـح ـ
ٝأعجِش حالعظـٞحد ٌٖٔ٣ٝ .ط٤خؿش ٛزِ ٙ
حإلشٌخُ٤ش

أعجِش حالعظـٞحد.

كشٝع حُزلغ

حُلزٌش حُذه٤وش حُظ٘٣ ٢ـق حُزخكغ ك ٢طلو٤وٜخ رٛ ٖ٤ز ٙحألؽشحف حُؼالػش طؼظزش ٓؼ٤خسح
إ ِ
أ٤ُٝخ ُِذهش حُؼِٔ٤ش حُظ ٢طٔ٤ض حُزلغ حُؼِٔ ٖٓ ٢حُزلغ شز ٚحُؼِٔ ٢أ ٝحُزلغ ؿ٤ش حُغِ.)1(ْ٤
ًٔخ ٣شظشؽ ك ٢اشٌخُ٤ش حُزلغ ٝؿٞد حُشرؾ رٓ ٖ٤خظِق طغخإالص حإلشٌخُ٤شٓ ،غ ٓشحػخس
طؤػ٤ش ٓظـ٤شحص ٛز ٙحُظغخإالص ك ٢رؼؼٜخ حُزؼغ ،ػِ ٠إٔ ٞ٣ػق حُزخكغ شزٌش ٛز ٙحُٔظـ٤شحص
ٝحُؼالهش حُظ ٢طشرؾ ًَ ٓظـ٤ش ٓٝئشش رزخه ٢حُٔظـ٤شحص ٝحُٔئششحص ًٔخ ٞٓ ٞٛػق ك ٢حُشي ـٍ
ح٥ط:٢
س1
س2
س3

ػِٔخ رؤٕ :ط = 1حُٔظـ٤ش م1حأل.ٍٝ
ط = 2حُٔظـ٤ش حُؼخٗ.٢
ط = 3حُٔظـ٤ش حُؼخُغ.
ّ = حُٔئشـــش.

م2

م3

م 4م5

م
 6م7

م8

م 9م 10م 11م12

م 13م 14م 15م16

م18

ٌٛٝزح طظٌ ٕٞشزٌش ٖٓ حُؼالهش ر ٖ٤حُٔظـ٤ش ط  ،1ط ،2ط ٖٓ 3ؿٜش؛  ٖٓٝؿٜش
أخش ٟشزٌش ٖٓ حُؼالهش رٓ ٖ٤خظِق ٓئششحص حُٔظـ٤شحص (ط  ،1ط ،2ط 1ّ ٖٓ )3اُ12 ّ ٠
(ًٔ .)1خ ٣ـذ حالٗظزخ ٙاُ ٠حُؼالهش حُغزز٤ش (حُؼِ٤ش) حُظ ٢طشرؾ ٓخظِق حألعزخد ر٘ظخثـٜخ (ٝ .)2اُ٠
()1

حُٔشؿغ ٗلغ ،ٚصٗ ،51 ،50 .وال ػٖ :ػزذ حُزخعؾ ٓلٔذ كغٖ :أط ٍٞحُزلغ حالؿظٔخػ ،٢ؽ  5حُوخٛشس ،1976 ،ص.169 ،168 .

( )1حُٔشؿغ ٗلغ ،ٚص.52 .
()1

Hubert. M. BLALOCK, JR : An introduction to social research,prentice-Hall, INC,
Englewood cliffs, New Jersey, 1970, p. 101.
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سرؾ حألعزخد  ٝطؤػ٤شحطٜخ رزؼؼٜخ ٝ ،ػذّ حُزذء ك ٢دسحعش حُغزذ حُؼخٗ ٢اال رؼذ حُظؼٔن ٝحُلْٜ
حٌُخَٓ ُِغزذ حأل ،ٍٝألٕ ك ْٜحُظخٛشس كٜٔخ ً ػٔ٤وخ ً
ٓطِٞد هزَ كٓ ْٜخظِق طؤػ٤شحطٜخ(.)3
ٌ
ٝأ٣ؼخ ػِ ٠حُزخكغ إٔ ٘٣ظز ٚاُٝ ٠ظ٤لش حُٔظـ٤شحص ك ٢اشٌخُ٤ش رلؼ ،ٚكٜ٘خى حُٔظـ٤ش
حُٔغظوَ ٘ٛٝخى حُٔظـ٤ش حُظخرغًٔ ،خ ٝ ٌٖٔ٣ؿٞد ػذس ٓظـ٤شحص ٓغظوِش ٝػذس ٓظـ٤شحص طخرؼش.
ٝحُشٌَ حُظخُٞ٣ ٢ػق حُلشم ر ٖ٤حُٔظـ٤ش حُٔغظوَ ٝحُٔظـ٤ش حُظخرغ ٝحُؼالهش رٜٔ٘٤خُ٘ :لشع إٔ
ٓٞػٞع حُزلغ:

()2

Stephen COLE : The sociologicalmethod : an introduction to the science of sociology,
Rand McNallyPublishingCompany/ Chicago- 3èmeedition U.S.A, 1980, p. 45.
()3
Emile DURKHEIM : les règles de la méthode sociologique, édition : Quadrige/ P.U.F,
ème
5 édition, Paris, 1990, p. 95.
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حُـٔؼـِْ ٝحُظـلظ٤ــَ حُذسحع.٢دسحعش ٓ٤ذحٗ٤ش رٔئعغش ط.
ٓظـ٤ش ٓغظوَ

ٓظـ٤ش طخرغ

حُٔظـ٤ش حُٔغظوَ ٛــ ٞحُز ١حُٔظـ٤ش حُظخرغ ال ٣ظـ٤ش اال ارح طـ٤ش حُٔظـ٤ش
٣ـذ طـ٤٤ش ،ٙػٖ ؽش٣ن طـ٤٤ش حُٔغظوَ ،ألٕ حُٔظـ٤ش حُٔغظوَ  ٞٛحُز١
٣ظلٌْ ك ٢حُٔظـ٤ش حُظخرغ.
ظشٝكـــ.ٚ
 /1حُٔظـ٤ش حُظخرغ ٣ظزغ ك ٢طـ٤٤ش ٙطـ٤٤ش حُٔظـ٤ش حُٔغظوَ.
 /2ط َْـ َٔغ حُٔظـ٤ش حُٔغظوَ ٝحُٔظـ٤ش حُظخرغ :كشػ٤خص رلغ ٓٝئششحص ٝٝكذحص ٝػ٘خطش.
 /3حُزخكغ ٣ظــَ اُ:٠

أ  -النتائــج.
ب -االقتراحات :وعلٌه فإنه ٌقترح طرٌقة تغٌٌر ظروف المتغٌر المستقل (المعلم) لتغٌٌر ظروف

المتغٌر التابع (التحصٌل الدراسً) ك ًّما وكٌ ًفا .وبالتالً فالباحث ٌصل إلى تحقٌق
هدف البحث وهو :تحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً بمؤسسة س ،وفً األخٌر ُتع َّمم
نتٌجة البحث فً طرٌقة كٌفٌة تحسٌن التحصٌل الدراسً فً المجتمع.

 ٖٓٝأؿَ إٔ ٣ظَ حُزخكغ اُ ٠ط٤خؿش اشٌخُ٤ش رلغ ٓٔظخصس؛ ٣ظطِذ ٓ٘ ٚرُي إٔ ٣ززٍ
ؿٜذًح ُٓؼظز ًشح ك ٢ر٘خء اشٌخُ٤ش رلؼٝ ،ٚإٔ ٣لغٖ حُز٘خء ،آخ ًزح رؼ ٖ٤حالػظزخس ٖٓ إٔ اشٌخُ٤ش
حُزلغ شزٜ٤ش رخُـٜخص حُؼظز ٢ك ٢حُـغْ،ار ُٜخ طؤػ٤ش كٓ ًَ ٢لخٝس حُزلغ؛ ٝػِ ٚ٤كبشٌخُ٤ش
ػِٔ٤ش عِٔ٤ش طئد ١اُ ٠رلغ ػِٔ ٢عِ.)1(ْ٤
ٝحٗ ٕ٥ششع ك ٢اشٌخُ٤ش حُزلغ ٓغ أخز رؼغ حُظذس٣زخص ػِ ٠اشٌخُ٤ش حُزلغ حُغِٔ٤ش
ٝاشٌخُ٤ش حُزلغ ؿ٤ش حُغِٔ٤ش.
ج  -إشكالٌة البحث :التعرٌف باإلشكالٌة وتحدٌدها وصٌاغتها(.)

أٝالً :حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤شٝ :كٜ٤خ ٣زذأ حُزخكغ رظٔ٤ٜذ دً ٕٝظخرظ ٚطلض ػ٘ٞحٕ طٔ٤ٜذ ،ػْ َ ُ٣ؼ ِّشف
حُوخسة رخُٔشٌَ ٝخطٞسط.ٚ
ػخٗ٤خ ً  :طلذ٣ذ حإلشٌخُ٤شٝ :ك٣ ٚ٤زًش حُزخكغ ٣ٝزش ٖٛرؤٕ ُِٔٞػٞع ػذس ؿٞحٗذ طشظشى ك٢
دسحعظٝ ،ٚأٗ٣ ٚلذد كوؾ حُـٞحٗذ حُظ٣ ٢ش٣ذ دسحعظٜخ٣ٝ .غٔٛ ٠زح حُظلذ٣ذ
ف ١حُزقـع.
رظلذ٣ذ ؿٞحٗذ حُذسحعشٛٝ ،زح حُظلذ٣ذ ٣ـذ ٝؿٞد ٙـ
()1

Michel BEAUD : L'art de la thèse: comment préparer et rédiger une thèse de doctorat,
un mémoire de D.E.A: ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, 3ème édition, éd : la
découverte, Paris, 1990, p. 31.

( )ك ٢رؼغ حُزلٞع ال ٗـذ حإلشٌخُ٤ش طلض ٛزح حُظلظ٣ ٝ ،َ٤ـٞص رُي رششؽ إٔ ال ٘٣غ ٠أ٣ ٝـلَ حُزخكغ إٔ َ ُ٣ؼ ِّشف ربشٌخُ٤ش رلؼَ ُ٣ ٝ ٚلذِّدٛخ ٝ
٣ظ٤ـٜخٗ ٌُٖ ٝ .ظشحً ُٞهٞع ٛزح حُ٘غ٤خٕ أ ٝحإلؿلخٍ كً ٢ؼ٤ش ٖٓ حُزلٞع ،سأ٘٣خ ٛزح حُظلظ ٢ٌُ ،َ٤طٌ ٕٞحإلشٌخُ٤ش ًخِٓش.
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ًٔخ إٔ ٘ٛخى طلذ٣ذحً ػخٗ٤خ ً ٣ـذ إٔ ٣ظلذ طلذ٣ذ ؿٞحٗذ حُذسحعش ٞٛٝ ،طلذ٣ذ حُٔـخٍ
حُظخس٣خ( ٢حُضُِٓ٘ )٢ذسحعش؛ ٛٝزح حُظلذ٣ذ ُ٤ظ ٓطِٞرخ ً ك ٢ؿٔ٤غ حُزلٞع ٌُٖٝ ،كوؾ ٓطِٞرخ ً
حُلوزش حُضٓ٘٤ش حُٔشح ِد دسحعظٜخٓ .ؼَٞٓ :ػٞع :حُـشٔ٣ش ك٢
ك ٢حُزلٞع حُظ ٢طظطِذ طلذ٣ذ ِ
حُٔـظٔغ حُـضحثش ،١ك٤ـذ طلذ٣ذ ك ٢أ٣ش كوزش صٓ٘٤ش ٣ش٣ذ حُزخكغ دسحعش ٛزح حُٔٞػٞع.
ػخُؼخ ً :ط٤خؿش حإلشٌخُ٤ش :كز٘خء ػِ ٠حُـٞحٗذ (حألرؼخد) حُظ ٢كذدٛخ حُزخكغٝ ،حُٔشحد دسحعظٜخ،
٣و ّٞحُزخكغ رطشف طغخإالص طٔؼَ كٓ ٢لظٞحٛخ حإلشٌخٍ حُز ١أد ٟاُٝ ٠ؿٞد
حُٔشٌَ حُز ٞٛ ١رظذد دسحعظ.ٚ

د -تدرٌبات على إشكالٌـة البحث السلٌمـة:
 تدريــب رقــم:1
ر٢٘ٛح".
حُٔٞػٞع" :حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُٔوذٓش ُِٔؼ ّٞهٖ٤
ـً
دسحعش ٓ٤ذحٗ٤ش رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤ر٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط.
حإلشٌخُ٤ش :حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤شٝ ،طلذ٣ذٛخ ٝط٤خؿظٜخ:
أٝالً :حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤ش :ط٘وغْ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُ ُٔوذَّٓش ُِٔظخِل ٖ٤ر٤٘ٛخ ً اُ ٠خذٓخص
حؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػٝ ،٢أخش ٟك ٢حُٔـخٍ حُ٘لغٝ ،٢ػخُؼش ك ٢حُٔـخٍ
حُظلًٔ .٢خ ٣خؼغ ٓؼ٤خس طٞص٣غ ٛز ٙحُخذٓخص اُ ٠ؽز٤ؼش كجخص حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ،
ك٤غ ٣ظ٘ل ٕٞاُ ٠كجخص كغذ دسؿش رًخث ْٜحُظ ٢طظشٌَ ػًٔٓ ٞخ ٖٓ ػالع كجخص
 :٢ٛحُلجش حُؼؼ٤لش ؿذًح ،حُلجش حُؼؼ٤لشٝ ،حُلجش ٓظٞعطشحُزى ـحء …(٣ٝغظط٤غ
حُزخكغ إٔ ٣غظٔش ك ٢طٞع٤غ حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤شً :ؤٕ ُ٣ذَّػْ رُي ربكظخث٤خص أٝ
طٞحس٣خ أٗ ٝظش٣خص أ ٝأهٞحٍ ػِٔخء).
ػخًٗ٤خ :طلذ٣ذ حإلشٌخُ٤ش :أٓخ رخظٞص طلذ٣ذ حإلشٌخُ٤ش ،كٜ٘خى ػٞحَٓ ًؼ٤شس طئػش ػِ ٠حٗذٓخؽ
كجش حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ ك ٢حُٔـظٔغٜ٘ٓ ،خ حُؼٞحَٓ حالؿظٔخػ٤ش  ،حُ٘لغ٤ش ٝحُظل٤ش،
ك٘لٖ ك ٢دسحعظ٘خ ٛزٜٗ ٙظْ رذسحعش حُؼٞحَٓ حالؿظٔخػ٤شٝ ،ط٘لظش دسحعظ٘خ ك٢
حُـخٗذ حُخذٓخط ،٢أ ١ك ٢حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُٔوذٓش ُٜز ٙحُلجشٗٝ ،ؤخز رخُذسحعش
رخُخظٞص كوؾ كجش حُْ ػ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ حُٔظَّ٘لش ك ٢حُلجش ٓظٞعطش حُزًخء.
ػخُؼًخ :ط٤خؿش حإلشٌخُ٤ش :طؼخٗ ٢كجش حُٔؼ ّٞه ٖ٤ر٤٘ٛخ ٖٓ عٞء حٗذٓخؿٜخ ك ٢حُٔـظٔغ حُـضحثش١
حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ ٖٓ
رٔخظِق دسؿخص طخِلٜخ رً٤٘ٛخٝ ،ارح ًخٕ عٞء حٗذٓخؽ كجش
عخ اُ ٠حُؼؼق حُؼوِ ٢حُشذ٣ذ حُز١
حُذسؿش حُؼؼ٤لش أ ٝحُؼؼ٤لش ؿذًح ٣شؿغ أعخ ً
طظٔ٤ض رٛ ٚخطخٕ حُلجظخٕٗ ،ظ ًشح ُؼذّ هذسطٜٔخ حُٞط ٍٞاُ ٠دسؿش ٓؼ٘٤ش ٖٓ حُظؼِ ْ٤أٝ
طؼِٜٔ٘ٓ ْٜخ ً طئُ ِْٜٛالٗذٓخؽ ك ٢حُٔـظٔغ؛ كٔخ  ٢ٛحإلشٌخُ٤ش حُظ ٢طٔ٘غ حُلجش
ٓظٞعطش حُزًخءٝ ،حُظ ٢رٔوذٝسٛخ حُٞط ٍٞآُ ٠غظٓ ٟٞؼ ٖٓ ٖ٤حُظؼِٝ ْ٤حُظذس٣ذ
ػِ ٠رؼغ حُٔ ٖٜحُظ ٢طئِٜٛخ ُالٗذٓخؽ ك ٢حُٔـظٔغ؟
وبنا ًء على هذا ،فإن إشكالٌة بحثنا تتمحور حول التساؤالت اآلتٌة:
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 ٓخ  ٢ٛحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُظ ٢طوذَّّ ُِٔظخِل ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض حُؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش ط؟ٓٝخ  ٢ٛحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُٔوذٓش ُِلجش ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ؟
  َٛطظٞكش ؿٔ٤غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ،ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػ ،٢حُ٘لغٝ ٢حُظلُٜ ٢ز ٙحُلجشرخُٔشًض ٓ٤ذحٕ حُذسحعش؟
 ًْ ع٘ش ٌٓؼض ٛز ٙحُلجش رخُٔشًض ،ػْ ٓخ  ٢ٛششٝؽ ٓـخدسطٜخ حُٔشًض؟ اُ ٠أ ١دسؿش عخٔٛض ٛز ٙحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُظؤ َ٤ٛحالؿظٔخػٝ ٢حُُٜٔ ٢ٜ٘زٙحُلجش؟
  َٛحٗذٓـض ٛز ٙحُلجش ك ٢حُٔـظٔغ رؼذ ٓـخدسطٜخ حُٔشًض ،أّ الصحُض طؼخٗ ٖٓ ٢طؼٞرشحالٗذٓخؽ؟ ُٔٝخرح؟
(ٝكٓ ٢ظ٘خ ٍٝحُزخكغ طٞع٤غ ط٤خؿش حإلشٌخُ٤شً ،ؤٕ ُ٣ذػٜٔخ ربكظخث٤خطؤ ٝطٞحس٣خ أٝ
ٗظش٣خص أ ٝأهٞحٍ ػِٔخء).

 تدريـــب رقــم:2
الموضوع :الخدمـــة االجتماعٌــة للصــم.
ـ
دراسة مٌدانٌة بمدرسة صغار الصم بمدٌنة :س.
اإلشكالٌة :التعرٌف باإلشكالٌة وتحدٌدها وصٌاغتهــا:
أٝالً :حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤ش .طؼظزش ظخٛشس حُظْٔ اػخهش طـؼَ حُلشد حُز٣ ١ؼخٜٗ٘ٓ ٢خ ٣ظّٔ٤ض رظلش
حُخظٞط٤ش ،ار ُ٣ذسؿ ٚػِٔخء حالؿظٔخع ٝػِٔخء حُ٘لظ ٝػِٔخء حُظشر٤ش ٝحإلػخهش،
ػٖٔ حُلجخص حُخخطش .رخػظزخس إٔ حُطلَ حألطْ ػخؿ ٌض ػٖ طؤد٣ش أدٝحس ٙحالؿظٔخػ٤ش
ًزو٤ش حألؽلخٍُ ،لوذحٗ ٚكخعش حُغٔغ ٝحُ٘طن٣ٝ( .غظط٤غ حُزخكغ إٔ ٣غظٔش ك٢
طٞع٤غ حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤شً :ؤٕ ٣ذْػْ رُي ربكظخث٤خص أ ٝطٞحس٣خ أٗ ٝظش٣خص أٝ
أهٞحٍ ػِٔخء).
ػخًٗ٤خ :طلذ٣ذ حإلشٌخُ٤ش :إ حُذحسط ُِؼٞحَٓ حُٔئػشس ك ٢حٗذٓخؽ طـخس حُظْ رخُٔـظٔغ ٣ـذٛخ
ًؼ٤شس ٓٝظ٘ٞػش ٓٝظذحخِشٜ٘ٓ ،خ ٓخ ٣ظؼِن رخألطْ ٗلغٜ٘ٓٝ ،ٚخ ٓخ ٣ظؼِن رخُز٤جش
حالؿظٔخػ٤ش حُظ٣ ٢ؼ٤ش كٜ٤خ؛ ٜ٘ٓٝخ ٓخ  ٌٕٞ٣ػٞحَٓ حهظظخد٣ش ٝع٤خع٤ش ٝػوخك٤ش
ٝحؿظٔخػ٤ش؛ ٗٝلٖ ك ٢دسحعظ٘خ ٛزٗ ٙشًض ػِ ٠حُؼٞحَٓ حالؿظٔخػ٤شٝ ،رخُظلذ٣ذ ٗؤخز
رذسحعش حُـخٗذ حُخذٓخط ٢كوؾ ،ك٘ذسط حُخذٓش حالؿظٔخػ٤ش حُٔوذٓش ُظـخس حُظْ،
رٔذسعش طـخس حُظْ رٔذ٘٣ش طٝ ،طشَٔ دسحعظ٘خ ٛز ٙحُٔـخالص حُؼالػش:
حالؿظٔخػ ،٢حُ٘لغٝ ٢حُظل.٢
ػخُؼًخ :ط٤خؿش حإلشٌخُ٤ش :طؼخٗ ٢كجش طـخس حُظْ ٖٓ طؼٞرش حٗذٓخؿٜخ ك ٢حُٔـظٔغ ،سؿْ طٞكش
ٓذحسط طـخس حُظْ ك ٢حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔذٕ حُـضحثش٣شٝ ،سؿْ طٞكش ٓ٤ضحٗ٤ش ٓخُ٤ش
خخطش رٓٝ ،ْٜؼِٔٓٝ ٖ٤شرٖ٤؛ ؿ٤ش إٔ ٛز ٙحُلجش طشٌ ٞدًٓ ٝخ ٖٓ طؼٞرش حالٗذٓخؽ
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ك ٢حُٔـظٔغ؛ كؤ ٖ٣حإلشٌخٍ ك ٢رُي؟
ٝػِ ٚ٤كبشٌخُ٤ش رلؼ٘خ طظٔلٞس ك ٍٞحُظغخإالص اآلتية:
  َٛطظٞكش ؿٔ٤غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػ ،٢حُ٘لغٝ ٢حُظل ٢رٔذسعشرٔذٖ٣س ط؟
ـ
طـخس حُظْ
 ٘ٛ َٛخى ػٞحثن طل ٍٞد ٕٝطٞكش حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش رخُٔذسعش ٓ٤ذحٕ حُذسحعش؟ اُ ٠أٓ ١ذ ٟعخٔٛض ٛز ٙحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢طؤٛ َ٤ٛز ٙحُلجش حُخخطش ٝك ٢ادٓخؿٜخرخُٔـظٔغ؟
(ٝكٓ ٢ظ٘خ ٍٝحُزخكغ طٞع٤غ ط٤خؿش حإلشٌخُ٤شً ،ؤٕ ٣ذػٜٔخ ربكظخث٤خص أ ٝطٞحس٣خ أٝ
ٗظش٣خص أ ٝأهٞحٍ ػِْ ـحء).

 تدريــب رقــم:3
الموضوع :الخدمات االجتماعٌة المقدمة لألمومة فً المجال االجتماعً والصحً.

دراسة مٌدانٌة بدار التولٌد بمدٌنة :س.
اإلشكالٌة :التعرٌف باإلشكالٌة تحدٌدها و صٌاغتها:
أٝالً :حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤ش :إ حألٓٓٞش ٓشكِش ٜٓٔش ؿذًح ك ٢ك٤خس حُٔشأس .رل٤غ طـؼَ ٖٓ
ٓ٘ؼشؿخ كخع ًٔخ ُٜخ ٝألعشطٜخ ٓٝـظٔؼٜخٝ ،رُي ٖٓ خالٍ ه٤خٜٓخ رٞظ٤لظٜخ
ك٤خطٜخ
ً
حُٔظٔؼِش ك ٢اٗـخد ٗشت عِ ْ٤حؿظٔخػً٤خٗ ،لغً٤خ ،سٝكً٤خ ،ػوًِ٤خ ،ؿغًٔ٤خٔٓ ،خ
٣وظؼ ٢حُؼ٘خ٣ش رخألّ ك ٢ؿٔ٤غ ٛز ٙحُٔـخالصٝ .رُي رظوذُٜ ْ٣خ ٛز ٙحُخذٓخص
حالؿظٔخػ٤ش كٓ ٢خظِق حُٔشحكَ ٖٓ كَٔ ٝٝػغ ٓٝخ رؼذ حُٞػغ ،رَ ٝكظ ٠هزَ
حُضٝحؽ.
(ٝكٓ ٢ظ٘خ ٍٝحُزخكغ حالعظٔشحس ك ٢طٞع٤غ حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤شً :ؤٕ ُ٣ذػْ رُي
ربكظخث٤خص أ ٝطٞحس٣خ أٗ ٝظش٣خص أ ٝأهٞحٍ ػِٔخء).
ػخًٗ٤خ :طلذ٣ذ حإلشٌخُ٤ش :إ حُذحسط ألعزخد ٓٞص حألٜٓخص أػ٘خء حُلَٔ أ ٝخالٍ حُٞػغ أٝ
ػوز٣ ،ٚـذٛخ ٓظؼذدس ٓٝظ٘ٞػش ٓٝظذحخِشٜ٘ٓ ،خ ٓخ  ٢ٛرُٞٞ٤ؿ٤ش ٌٓظغزش أٝ
ٝسحػ٤شٜ٘ٓٝ ،خ ٓخ ٗ ٢ٛلغ٤شٜ٘ٓٝ ،خ ٓخ  ٢ٛحؿظٔخػ٤ش؛ ٗٝلٖ ٗؤخز رخُذسحعش
حُـخٗذ حالؿظٔخػٝ ،٢رخخطش حُـخٗذ حُخذٓخطٝ ،٢كٛ ٢زح حألخ٤ش ُٗش ًِّض ػِ ٠دسحعش
حُـخٗذ حالؿظٔخػٝ ٢حُظل ٢كوؾ ،أ ١دسحعش حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ
حالؿظٔخػٝ ٢حُظلٝ ،٢حُظ ٌٕٞ٣ ٢ؿ٤خرٜخ أٗ ٝوظٜخ أ ٝعٞء طٞص٣ؼٜخ أ ٝعٞء
طغ٤٤شٛخ عززًخ كٞٓ ٢ص حألّ أُٞٞٓ ٝدٛخ أٞٓ ٝطٜٔخ ٓ ًؼخ أٓ ٝؼخٗخطٜٔخ.
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ػخُؼًخ :ط٤خؿش حإلشٌخُ٤ش :طز ّٖ٤حإلكظخث٤خص إٔ ٘ٛخى حسطلخع ٗغزش حُٞك٤خص ك ٢أٝعخؽ حُ٘غخء
حُالث ٢ك ٢عٖ حإلٗـخد ،ار كٞحُ 500.000 ٢حٓشأس ٣ظٞك ٖ٤عً٘٣ٞخ ألعزخد خخطش
رخُلَٔ ػِ ٠حُٔغظ ٟٞحُؼخُٔ .)1( ٢أٓخ ػِ ٠حُٔغظ ٟٞحُٞؽ٘ ،٢كوذ ٝطَ ػذد
حُٞك٤خص أػ٘خء حُلَٔ أ ٝخالٍ حُٞػغ اُ 363 ٠كخُش ك ٢حُـضحثش ع٘ش .)2(1995
كؤٓخّ ٛزح حُٞػغ ،أ ٖ٣حُخَِ؟ ك٣ َٜشؿغ رُي اُ ٠اشٌخٍ رُٞٞ٤ؿ ٢أٗ ٝلغ ٢أٝ
حؿظٔخػ٢؟ ٓٝخ ٣خظ٘خ ك ٢رلؼ٘خ ٛزح  ٞٛػٔخ ارح ًخٕ ٘ٛخى اشٌخٍ ػِ ٠حُٔغظٟٞ
حالؿظٔخػٝ ،٢رخُؼزؾ ك ٢حُـخٗذ حُخذٓخطٝ ،٢ػِ ٚ٤كبٕ اشٌخُ٤ش رلؼ٘خ طظٔلٞس
ك ٍٞحُظغخإالص ح٥ط٤ش:
  َٛعزذ ٝك٤خص حألٜٓخص أٓ ٝؼخٗخط ٖٜأػ٘خء حُلَٔ أ ٝخالٍ حُٞػغ أ ٝػوز٣ ٚؼٞد اُ ٠ؿ٤خدأٗ ٝوض أ ٝعٞء طغ٤٤ش أ ٝعٞء طٞص٣غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػ٢
ٝحُظل ٢رذٝس حُظ٤ُٞذ؟
 ٓٝخ  ٢ٛحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػٝ ٢حُظل ٢حُٞحؿذ طٞكشٛخ؟ ٓٝخ  ٢ٛحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػٝ ٢حُظل ٢حُٔظٞكشس رٔشًض حألٓٓٞشرٔذ٘٣ش ط؟
 ٓٝخ  ٢ٛحُؼٞحثن حُظ ٢طؼشهَ طٞكش حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش أ ٝطئد ١اُ ٠عٞء طغ٤٤شٛخ أٝعٞء طٞص٣ؼٜخ أٔٛ ٝخ ٓ ًؼخ رخُٔشًض ٓ٤ذحٕ حُذسحعش؟
(ٝكٓ ٢ظ٘خ ٍٝحُزخكغ طٞع٤غ ط٤خؿش حإلشٌخُ٤شً ،ؤٕ ٣ذػ ِّٜٔخ ربكظخث٤خص أٝ
()
طٞحس٣خ أٗ ٝظش٣خص أ ٝأهٞحٍ ػِٔخء).
هـ -تدرٌبات على إشكالٌة البحث غٌر السلٌمة مع تبٌان الخلل فـً ذلـــك:

 تدريــب رقــم :1
الموضوع :العم ـران والمحًـــط:
دراسة مٌدانٌة بحً :س ،بمدٌنة :ت.

حإلشٌخُ٢س ُ :وذ طؼشػض حُٔذٕ حُظ ٢أِٔٛض حُـخٗذ حُز٤ج ٢رخُظخط٤ؾ ؿ٤ش حُؼوالٗ ٢ك ٢طٔٞػغ
ـ
حُٔظخٗغٝ ،حُٔغخكخص حُخؼشحءٝ ،أٓخًٖ حُ٘لخ٣خصٝ ،عٞء طشف حُٔ٤خ ،ٙاُ٠
أػشحس ؿغٔ٤شً :خُظِٞعٝ ،ػذّ طالك٤ش حُٞعؾ ُِل٤خس حُؼخد٣ش ،ك٤غ أػَّش رُي ػِ٠
طلش حٌُخثٖ حُزشش ١رخُذسؿش حألٓ ،٠ُٝغززًخ ُ ٚػذس أٓشحع ٝػخٛخصًٔ ،شع
حُشرٗ ،ٞظ٤ـش حُـخصحص حُغخٓشٝ ،حألٝرجش حُ٘خطـش ػٖ طِٞع حُٔ٤خ ،ٙاػخكش اُ ٠طذٞٛس
( )1كغ ٖ٤ػزذ حُلٔ٤ذ أكٔذ سشٞحٕ :ػِْ حؿظٔخع حُٔشأس ،حٌُٔظذ حُـخٓؼ ٢حُلذ٣غ ،1998 ، …،ص92 .
( )2دٓ .ظطل :٠حألٓٓٞش ك ٢حُـضحثش (ٝكخس  213حٓشأس كخَٓ خالٍ  ،) 1991ؿش٣ذس حُخزش ،حُؼذد  ،2757حُـضحثش 11 ،ؿخٗل.2000 ٢
() 

ُِ ٌٖٔ٣زخكغ إٔ ٣ظ٤ؾ اشٌخُ٤ش رلؼ ٚك ٢ؿَٔ طوش٣ش٣ش ٤ُٝظ ك ٢شٌَ أعجِش.
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حُٔ٘ظش حُـٔخُُِٔ ٢ذ٘٣شٝ ،حالصدكخّٝ ،حُؼٞػخءٝ ،خطش كٞحدع حُٔشٝسٝ ،ػشهِش
حُظ٘وَ… حُخ
ٝأٓؼِش رُي ًؼ٤شس ػزش حُؼخُْٝ ،ك ٢حُـضحثش ،ك٤غ عـِض كٞحدع ًؼ٤شس ،حخظِلض ك٢
ٓذ ٟطؤػ٤شٛخ ٓٝـخٍ ع٤طشطٜخٝ ،كـْ خغخثشٛخ ،كغذ ظشٝف كذٝػٜخ ٝهذسس حُظلٌْ كٜ٤خ،
ًٔخ  ٞٛك ٢حُٔوخالص حإلخزخس٣ش.
رؼذ ٓخ حعظؼشػ٘خ ٓخ عزنٝٝ ،هل٘خ ػِ ٠كو٤وش حُٞػغٝ ،كـْ حُٔؼؼِش ،كبٕ حُظغخإٍ
ٓطشٝكخ  ٌٖٔ٣ َٛ :ٞٛطلخد ١أ ٝحُظخِض ٖٓ ٛخط ٚحُٔشخًَ؟ ٓٝخ حُغز َ٤اُ ٠رُي؟
حُز٣ ١زو٠
ً
طِز٤ـخٕ حُخِـَ:
أٝالًً :خٕ حألكؼَ ػِ ٠حُزخكغ إٔ ٣زذأ رطشف حُٔشٌَ هزَ حإلشٌخٍ ٌُٚ٘ٝ ،كٛ ٢ز ٙحإلشٌخُ٤ش رذأ
رطشف حإلشٌخٍ هزَ حُٔشٌَ٣ٝ ،ظٜش رُي كٔ٤خ ٣ؤط:٢
 حإلشيــــــحٍ:-

حُظخط٤ؾ ؿ٤ش حُؼوالٗ.٢
طٔٞػـــغ حُٔظخٗــغ.
طٔٞػغ حُٔغخكــخص حُخؼشحء.
طٔٞػــغ أٓخًـٖ حُ٘لخ٣ــخص.
عـــٝء طـــسف حُٔ٤ــخ.ٙ

 حُٔشيـــــــٍ: ٝؿٞد حُظِٞع حُز ١أد ٟاُ ٠ػذس أٓشحع ٝػخٛــخص ٓؼـَٓ :ـشع حُشرــ.ٞ ػذّ طالك٤ش حُٞعـؾ ُِل٤ــحس. طذٞٛس حُٔ٘ظش حُـٔخُُِٔ ٢ذ٘٣ـش. حالصدكـــــــخّ. حُؼٞػــــــخء. خطش كٞحدع حُٔشٝس. ػشهِش حُظ٘وــَ.ؼَ حالرظؼخد ػٖ ط٤ـش ( … حُخ) ك ٢ؽشف حإلشٌخُ٤ش ،ألٗ٣ ٚـذ ػِ ٠حُزخكغ طلذ٣ذ
ػخًٗ٤خُ٣ :ل َّ
أرؼخد رلؼ ٚرذهَّش ٝٝػٞف ،أ ١ػِ ٚ٤طؼذحد ػ٘خطش حإلشٌخُ٤ش ٝطلظِٜ٤خ.
ػخُؼًخُ٣ :ئخز ػِ ٠ط٤ـش حإلشٌخُ٤ش ٛز ٙإٔ حُزخكغ ُْ ٣ؼغ اشٌخُ٤ش رلؼ ٚك٤ٓ ٢ذحٕ حُذسحعش ،ار
 ٢ٛدسحعش حُلخُش حُؼٔشحٗ٤ش ٝحُٔل٤ؾ ،رل ٢ط رٔذ٘٣ش ص ٌُٖٝ ،حإلشٌخُ٤ش
ُٝػؼض ك ٢حُؼخُْ ٝك ٢حُـضحثش .ك ٢ك ٖ٤حُظؼشع اُ ٠حُلذ٣غ ػٖ حُظخٛشس ك٢
حُؼخُْ ٝك ٢حُـضحثش ٣ظِق ػًٔٓ ٞخ كٓ ٢وذٓش حُزلغ.
سحر ًؼخ :ػذّ ٝػٞف طلذ٣ذ حإلشٌخُ٤ش .أ ١ػذّ طٞػ٤ق أ ١رؼذ ٖٓ حألرؼخد ٣ش٣ذ حُزخكغ دسحعظٚ؟
غخ :ػذّ ٝػٞف ط٤خؿش حإلشٌخُ٤ش ،كظٗ ٠ؼشف ٓخرح ٣ش٣ذ حُزخكغ دسحعظٚ؟
خخٓ ً

 تدريــب رقــم :2
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الموضوع :التداخــل العمــــــرانً.
دراسة مٌدانٌة بحً :س ،بمدٌنة :ت.

حإلشٌخُ٢س ٣ :ظٔ٤ض حُطخرغ حُٔؼٔخسُ ١ل ٢ط رؼذّ طـخٗغ ،ٚك٤غ ٣خظِق ٖٓ ٓغٌٖ ٥خشٛٝ ،زح
ـ
عخ اُ ٠حػظٔخد ٙػِ٠
ْ َ٣ز ُش ُص ك ٢حُٞحؿٜخص ٝحُظوغٔ٤خص حُذحخِ٤شٛٝ ،زح سحؿغ أعخ ً
حألعِٞد حُلشد ١ؿ٤ش حُٔذسٝط .أٓخ ٖٓ حُـخٗذ حُؼٔشحٗ ،٢كبٕ حُ ٌَ٤ٜحُؼخّ ُِل٢
أخز ط٘ظًٔ ٤خ ػلً٣ٞخٔٓ ،خ أد ٟاُ ٠طذحخَ حُؼوخسحص كٔ٤خ رٜ٘٤خ ٝػذّ طشحطق حُز٘خ٣خص
ٝحخظالف أكـخٜٓخ ٝأشٌخُٜخ ،رخإلػخكش اُ ٠حٌُؼخكش حُؼخُ٤ش ٝعؾ حُلًٝ ،٢زح كوذحٗٚ
ُِٔغخكخص حُخؼشحء ٓٝغخكخص حُِؼذٝٝ ،ؿٞد شزٌش ؽشم ؿ٤ش ٓ٘ظظٔش ٝرذٕٝ
أسطلش ،طظغغ كٌٓ ٢خٕ ٝطؼ٤ن كٌٓ ٢خٕ آخشٛ ًَ .زح أد ٟاُ ٠حٗطٞحء حُل ٢ػِ٠
حُٔذٖ٣س.
ـ
ٗلغٝ ٚكوذحُٗ٘ ٚوخؽ حالطظخٍ ٓغ حألك٤خء حُٔـخٝسس ،ؿؼِظ ٚك ٢ػضُش ػٖ
طز٤ـخٕ حُخِـَ:
حُٔظٔغٍ ك:٢
ـ
أٝالٞ٣ :ؽـد حُٔشٌَ
 ػـذّ طـخٗغـــ.ٚ طذحخــَ حُؼوــخسحص. ػذّ طشحطق حُز٘خ٣خص ٝحخظالف أكـخٜٓخ ٝأشٌخُٜخ. حٌُؼخكش حُؼخُ٤ش ٝعـؾ حُلـ.٢حُخغسحء ٓٝغخكـخص حُِؼذ.
ـ
كندحٕ حُٔغخكخص
 ـ ٝؿٞد شزٌش ؽشم ؿ٤ش ٓ٘ظظٔش ٝرذ ٕٝأسطلش طظغغ كٌٔ٤خٕ ٝطؼ٤ن كٌٓ ٢خٕ آخـش. حٗطـٞحء حُلـ ٢ػِٗ ٠لغـ.ٚ٣ ٌُٖٝالكع كٛ ٢ز ٙحإلشٌخُ٤ش إٔ حإلشٌخٍ ٌ٣خد  ٌٕٞ٣ؿخثزًخ ،ك٤غ ظٜش ػِٗ ٠طخم
عخ اُ ٠حػظٔخد ٙػِ ٠حألعِٞد حُلشد ١ؿ٤ش
ػ٤ن ؿذًح ك ٢حُلوشس حألٛٝ" :٠ُٝزح سحؿغ أعخ ً
حُٔذسٝط" ٝك ٢حُلوشس حُؼخٗ٤ش" :ط٘ظ ْ٤ػلٝ ."١ٞػذّ ظٜٞس ٝٝػٞف حإلشٌخُ٤ش رظغخإالطٜخ
ٝطلذ٣ذ ٝػزؾ أرؼخدٛخ ،هذ ٣ئد ١اُ ٠ؿ٤خرٜخٝ ،ؿ٤خرٜخ ٣ئد ١اُ ٠ؿ٤خد حُلشػ٤خصٝ ،ؿ٤خد
حُلشػ٤خص ٣ئد ١اُ ٠ؿ٤خد حُذسحعش حُ٘ظش٣ش أ ٝحُٔ٤ذحٗ٤ش ُِٔٞػٞع.
ػخٗ٤خ ً  :ؽشف حإلشٌخُ٤ش ك ٢رُؼذ ػخّ هذ ٣ظؼذ ػِ ٠حُزخكغ حُظلٌْ كٓ ،ٚ٤ؼِٔخ ؿخء كٛ ٢زٙ
عخ اُ ٠حألعِٞد حُلشد ١ؿ٤ش
حإلشٌخُ٤ش ك ٢حُلوشس حألٛٝ":٠ُٝزح سحؿغ أعخ ً
حُٔذسٝط ".ألٕ ٛز ٙحُظ٤ـش ُْ ٣ؼشػٜخ حُزخكغ ك ٢ػ٘خطش ٓؼزٞؽش ٓٝلذدس
رذهش ٝٝػٞف ،ك ٢أعِٞد طغخإُٝ ،٢رخُظخُٛ ٌٕٞ٣ ٢ذف حُزلغ حُٞط ٍٞاُ٠
اؿخرخص ُظغخإالص حإلشٌخُ٤ش.
ٝػِٛ ٠زح ُ٘٣ظق دًٓ ٝخ إٔ طٌ ٕٞأعجِش حإلشٌخُ٤ش هخرِش ُِذسحعش ،عٞحء حُذسحعش
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حُ٘ظش٣ش أ ٝحُٔ٤ذحٗ٤ش؛ ًٔخ ٣شظشؽ ك ٢حُزخكغ هذسس حُظلٌْ ك ٢أعجِش حإلشٌخُ٤شٝ ،حُوذسس ػِ٠
ٌ ٕٞكٔ٤خ رؼذ حُلشػ٤خص ٝحُٔئششحص ٓٝخ ٣ظلشع ػٖ رُي ٝطٞال
حعظ٘زخؽ أعجِش كشػ٤ش ٜٓ٘خِّ ُ٤ُ ،
اُ ٠ر٘خء حالعظٔخسس أٓ ٝلخٝس حُٔوخرِش ٝحُٔالكظش.

 تدريــب رقــم :3
الموضوع :إشكالٌة اإلسكان لذوي الدخل المحدود.
دراسة مٌدانٌة بحً :س ،بمدٌنة :ت.
حإلشٌخُ٢س ُ٣ :ؼظزش حُ٘ٔ ٞحُغٌخٗ ٢حُغش٣غ ٖٓ أخطش حُٔشخًَ حُظ ٢طٞحؿ ٚحُزشش٣شُٝ .ؼَ ٖٓ أْٛ
ـ
ٓخ ٣زشس كـْ حُٔشٌِشٓ ٞٛ ،خ طش٤ش اُ ٚ٤حإلكظخث٤خص ٝحُظوذ٣شحص حُغٌخٗ٤ش ٖٓ
كوخثن طئًذ إٔ عٌخٕ حُؼخُْ ٣ضدحد ٕٝرٔخ ٣ؼخدٍ ٓذ٘٣ش ٓؼَ ٓٞعٌ ًَ ٞشٜش ،أٓ ١خ
ٞ٣حصٓ 6 ١الٗ ٖ٤٣غٔش؛ ٝرٔخ ٣ؼخدٍ حُزشحص ًَ َ٣ػخّ ،أ ١كٞحًُٗٞ٤ِٓ 70 ٢خ ٗغٔش.
ٝال ٣ؼظزش رُي ٓـشد إٔ عٌخٕ حُؼخُْ ٣ظؼخػل ٕٞخالٍ حُؼشش ٖ٣ع٘ش حُوخدٓش ،رَ
إ حإلٗغخٗ٤ش ارح ٓخ أسحدص إٔ طلخكع ػِٓ ٠غظ٣ٞخص حُٔؼ٤شش حُلخُ٤ش ،ػِٜ٤خ إٔ طززٍ
ٓخ كٝ ٢عؼٜخ ُٔؼخػلش ٓخ ٓ ٞٛظخف ح ٖٓ ٕ٥طغ٤ٜالص ٝآٌخٗ٤خص ٝخذٓخص.
كبرح حعظطخػض إٔ طُٞكش ٓ٘ضال حُ ،ّٞ٤ػِٜ٤خ إٔ طٞكش ٓ٘ضُ ٖ٤ؿذًح؛ ٝارح ٓخ ًخٕ ٘ٛخى
هغْ كٓ ٢ذسعش حُ ،ّٞ٤ػِٜ٤خ إٔ ط ِذرِّش حػ٘ ٖ٤ؿذحً؛ ٝارح رِؾ حإلٗظخؽ حُضسحػ ٢أٝ
حُؼؼق ؿذًح.
حُظ٘خػ ٢كذحًّ ٓخ حُ ،ّٞ٤ػِٜ٤خ إٔ طشطلغ رٔؼذٍ ٛزح حإلٗظخؽ اُِ ٠
طز٤ـخٕ حُخِـَ:
أٝالً :ارح حػظزشٗخ إٔ ٛز ٙاشٌخُ٤ش رلغ ،كبٜٗخ ال طؼظزش اشٌخُ٤ش رلغ ُٔٞػٞع :اشٌخُ٤ش
حإلعٌخٕ ُز ١ٝحُذخَ حُٔلذٝد.
ػخٗ٤خ ً :اٜٗخ ال طلظ ١ٞػِ ٠اشٌخُ٤ش رلغٌُٜ٘ٝ ،خ طظِق إٔ طٌٓ ٕٞوذٓش إلشٌخُ٤ش ٓٞػٞػٜخ:
حُ٘ٔ ٞحُغٌخٗ ٢ك ٢حُؼخُْ.
ػخُؼخ ً :ؿ٤خد حُظؼش٣ق رخإلشٌخُ٤شٝ ،ؿ٤خد حُظلذ٣ذ ٝحُظ٤خؿش.
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 - IIIالمحاضرة الثالثت:

أهمًة الدراسـة:
ـ
/2
حُذسحطس ك:٢
ـ
طٌٖٔ أ٤ٔٛش
أ  -ضرورة معالجة الظاهرة ال َم َرض ٌَة موضوع الدراسة.
مختصرا
شرحا
ب  -أهمٌة الموضوع الذي ٌحتوي على إشكال ٌتطلب معرفتهٌ( .عرض الباحث
ً
ً
ألبعاد اإلشكال)
ج  -كما تكمن أهمٌة الدراسة فً طبٌعة الشرٌحة مجتمع الدراسة (ٌوضح الباحث الشرٌحة
مجتمع الدراسة).

أهمًة الدراسة:
ـ
 تدرٌب على
الموضوع :التنمٌة اإلدارٌة والعمرانٌـة للبلدٌـة.
دراسة مٌدانٌة ببلدٌة :س ،بمدٌنة :ت.
تكمن أهمٌة الدراسة فً:
أ  -ضرورة معالجة موضوع التنمٌة اإلدارٌة والعمرانٌة للبلدٌة مٌدان الدراسة ،لكون معظم
بلدٌات الوطن إن لم تكن جمٌعها تعانً من مشكل فً التنمٌة اإلدارٌة والعمرانٌة .والدلٌل
على ذلك مظاهر التخلف الذي نالحظه بالبلدٌات.
ب  -كما تكمن أهمٌة الدراسة فً ضرورة معالجة إشكالٌة التنمٌة اإلدارٌة والعمرانٌة ،مثل:

عٞء حُظ٘ظٝ ْ٤حُظغ٤٤ش حإلدحس.ٖ٤٣
عٞء حُشهخرش ٗٝوض حُظ٘غ٤ن ر ٖ٤حُزِذ٣خص ٝحُٔ٘خؽن حُلؼش٣ش.
كشَ حُـٜخص حإلدحس ١حُوخثْ ػِ ٠حُظغ٤٤ش ك ٢حُـٔغ ر ٖ٤حُظخظظخص حإلدحس٣ش ٝحُل٘٤ش
ٝحُخذٓخط٤ش.
ٗوض حُو ٟٞحُزشش٣ش حُؼخِٓش حُٔظخظظش ٝحٌُلخءحص حإلدحس٣ش حُٔ٘خعزش.
ؿ٤خد ع٤خعش ط٘ٔ٣ٞش ادحس٣ش ٝػٔشحٗ٤ش ٝحػلش ٝشخِٓش ٝده٤وش.

-

ج  -كما تكمن أهمٌة الدراسة فً طبٌعة عٌنة موضوع الدراسة ( ،)وهً البلدٌات التً تتطلب
تنمٌة إدارٌة وعمرانٌة للوصول بها إلى بلدٌات نامٌة إدارٌا ً وعمرانٌاً ،وبالتالً الوصول
إلى تنظٌم فً الشوارع ،فً العمران ،فً الصرف الصحً فً الغاز ،فً الكهرباء ،فً
الصحة ،فً التعلٌم ،فً التربٌة ،فً النظافة ،فً اإلدارة بمختلف القطاعات ،فً النقل ،فً
االتصاالت.

أسباب اختًــار الموضــــوع:
 /3ــ
طشؿغ أعزخد حخظ٤خسٗخ ُِٔٞػٞع ُٔخ ـ١أط:٢
() 

ػ٘٤ش حُذسحعش حُظ ٢طٌٔٓ ٕٞؼِش ُٔـظٔغ حُزلغ ،آخ إٔ طٌ ٕٞأشخخطخ ً أٓ ٝئعغخص أ ٝشٞحسع أ ٝأك٤خء أٓ ٝذٕ أ ٝرِذ٣خص.
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أ  -ألن الموضوع ٌمثل ظاهرة اجتماعٌة َم َرض ٌَة تتطلب الدراسة.
ب  -ألن الموضوع جدٌ ٌد نسب ًٌا.
ج  -ألنـه موضـوع الساعـة.
ف.
د  -لخطورته إن بقً غٌر معـرو ٍ
ه  -االطالع الشخصً على الموضـوع.
التً أمارسهـا.
و  -لعالقة الموضوع بالمهنة ـ

اختًار الموضــوع:
ـ
أسباب
تدريب على ـ
ـ

الموضوع :التنمٌة اإلدارٌة والعمرانٌـة للبلدٌـة.
دراسة مٌدانٌة ببلدٌة :س ،بمدٌنة :ت.
ترجع أسباب اختٌارنا لموضوع البحث كما ٌأتً:
ض ٌَة لمعظم بلدٌات
مر َ
أ  -ألن موضوع التنمٌة اإلدارٌة والعمرانٌة للبلدٌةٌ ،مثل ظاهرة َ
الوطن ،إن لم تكن جمٌعها .وٌتجلى ذلك فً غٌـاب:
أوالً :سٌاسة تنموٌـة بالبلدٌـــة.
ثان ًٌا :إدارة نامٌـــة بالبلدٌـــــة.
ثالثا ً :عمران نامً (متطور) بالرقعة الجغرافٌة للبلدٌة.
ب  -ألنه بنا ًء على دراستنا االستطالعٌة النظرٌة والمٌدانٌة لموضوع البحث ،تب ٌَّنَ لنا أن
موضوع :التنمٌة اإلدارٌة والعمرانٌة للبلدٌة ،جدٌد نسبٌاً ،فهو لم ٌتناول بالدراسة
من قبل العدٌد من البحوث.
ج  -ألن موضوع تنمٌة البلدٌة ،لم ٌعد موضوع ٌمكن تأجٌل إصالحه ،بل أصبح موضوع
الساعة ،ضرورة إصالح البلدٌات.
د  -أٌضا من األسباب التً دفعتنا الختٌار هذا الموضوع بالدراسة هو أن بقاء البلدٌات
الجزائرٌة متخلفة فً التسٌٌر ،اإلدارة ،الكفاءات ،والعمران ،هذا ٌشكل خطراً على
البلدٌة كإدارة وعلى الجانب العمرانً للبلدٌة وعلى الجانب البشري ،أي سكان
البلدٌة.
ه  -كذلك من األسباب التً دفعتنا الختٌار موضوع تنمٌة البلدٌة هو اطالعنا الشخصً
على الموضوع نظرٌا ً بقراءتنا لبعض الكتب فً الموضوع ،ومٌدانٌا ً كوننا على
اطالع واحتكاك دائمٌن ببعض البلدٌات ،مما أكسبنا بعض المالحظات واالقتراحات
بخصوت تنمٌة البلدٌة على المستوى المالً ،اإلداري ،السٌاسً والبشري ،ونرٌد
بالبحث فً الموضوع لتوسٌع مداركنا فً هذا القطاع.
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و  -كما ٌرجع سبب اختٌارنا لموضوع البحث إلى عالقتنا المهنٌة بالبلدٌة  ،حٌث ُنع َت َبر
()
من بٌن عمال اإلدارة بالبلدٌة مٌدان الدراسة

 /4ه ـــدف الدراســة:
ٜٗذف ٖٓ دسحعظ٘خ ٛز ٙاُ ٠حُٞهٞف ػِٓ ٠ؼشكش ًزح ًٝزح (٣ؼشع حُزخكغ ٛذكخ ً أٝ
أٛذحكخ ً ُذسحعظ ،)ٚأ ١حٌُشق ػٖ عزذ أ ٝأعزخد حُٔشٌَ.

 تدريــب على ه ـــدف الدراســة:
ٝحُؼٔشحٗ٢س ُِزِذ٣ـش
ـ
حُظ٘ٔ٢س حإلدحس٣ش
ـ
حُٔٞػٞع:
دسحعش ٓ٤ذحٗ٤ش رزِذ٣ش :ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
ٜٗذف ٖٓ رلؼ٘خ ُٔٞػٞع :حُظ٘ٔ٤ش حإلدحس٣ش ٝحُؼٔشحٗ٤ش ُِزِذ٣ش ،حٌُشق ػٖ عزذ أٝ
حُٔئد١س اُ:٠
ـ
أعزخد حُٔشٌَ ،أٓ ١ؼشكش حُغزذ أ ٝحألعزخد
أوالً :سوء السٌاسة التنموٌـة بالبلدٌـة.
ثانٌا ً :سوء التنظٌـم اإلداري بالبلدٌــة.
ثالثا ً :سوء تسٌٌر الموارد المادٌة ،المالٌة والبشرٌة بالبلدٌة.
رابعا ً :سوء جلب الكفــاءات المختصة للبلدٌـــة.
خامسا ً :سوء التنظٌم العقاري والعمـــرانً للبلدٌـة.
سادسا ً :سوء توفٌر الخدمــات لسكان البلدٌـــة.
ٝػ٘ذٓخ ٗظَ آُ ٠ؼشكش عزذ أ ٝأعزخد رُي ،ع٘ظَ اُ ٠حهظشحف كِٞالً ُزُيٓ ،غ
ٓلخُٝش دسحعش ظشٝف آٌخٗ٤ش طؼٔٗ ْ٤ظخثؾ رلؼ٘خ ػِ ٠ؿٔ٤غ رِذ٣خص حُٞؽٖ.

 /5تحديـــد المفاهًـــم:
ح٥ط٢س:
ـ
ٝك٣ ٚ٤لذد حُزخكغ ٓلخ ْ٤ٛرلؼ٣ٝ ،ٚظْ طلذ٣ذ حُٔلخ ْ٤ٛكغذ حُخؾـٝحص
سا إلى المفاهٌم الواردة فً عنوان موضوع بحثه ،ثم إلى بعض
أ ٌ -رجع الباحث أسا ً
المفاهٌم المستترة (غٌر الظاهرة) فً عنوان بحثه ،ثم إلى بعض المفاهٌم الواردة فً
إشكالٌة البحث ،ثم إلى بعض المفاهٌم الواردة فً خطة البحث  ،ثم إلى بعض
المفاهٌم التً ُتستخدم فً محتوى البحث.
ب َ ٌُ -ع َّرف المفهوم ً
واصطالحا ثم التعرٌف اإلجرائً.
لغة
ً
ج  -المقصود بالتعرٌف اإلجرائً :هو عبارة عن تكٌٌف مختلف التعارٌف اللغوٌة
واالصطالحٌة لموضوع البحث .و ٌُ َع ِّرفه قاموس الخدمة االجتماعٌة والخدمات
()

ُ٣ذ َسؽ ٛزح حُغزذ ٖٓ ر ٖ٤أعزخد حخظ٤خس ٓٞػٞع حُزلغ ،رششؽ إٔ  ٌٕٞ٣حُزخكغ كؼالً ٖٓ ر ٖ٤ػٔخٍ حُزِذ٣ش ٓ٤ذحٕ حُذسحعش.
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االجتماعٌة على أنه":وصف محدد للظاهرة وكٌف تدرس فً مفاهٌم توضح كٌف
()1
سوف ٌتم قٌاس هذه الظاهرة".
ٝػِ ٚ٤كبٗ٣ ٚظْ حُٞط ٍٞاُ ٠حُظؼش٣ق حإلؿشحث ٢ػٖ ؽش٣ن حُؼِٔ٤خص اآلتية:
أٝالً :ؿٔغ ػ٘خطش حُظؼش٣ق ٖٓ ٓخظِق حُظؼخس٣ق حُِـ٣ٞش ٝحالططالك٤ش.
ػخٗ٤خ ً :اػخكش ٓخ ٗ ٞٛخهض كٓ ٢خظِق حُظؼخس٣ق حُِـ٣ٞش ٝحالططالك٤ش.
ػ٤ق ٓغ ؽز٤ؼش حُزلغ.
ػخُؼخ ً :طٌ٤٤ق ًَ ٓخ عزن ٖٓ طؼخس٣ق ُـ٣ٞش ٝحططالك٤ش ٓٝخ أُ ِ
ُِ ٌٖٔ٣زخكغ طخظ٤ض ػ٘ٞحٕ ُظلذ٣ذ حُٔلخ ،ْ٤ٛػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ك ٢حُلظَ حألٍٝ؛
ًٔخ  ٌٖٔ٣حُظؼشع ُٔلخ ْ٤ٛحُزلغ ك ٢كظ ٍٞحُزلغ ،ػِ ٠إٔ ٣ظْ حُظطشم ُٔلخْ٤ٛ
ًَ كظَ ك ٢حُلظَ حُخخص ر ٚـح.

 تدريــب على تحديــد المفاهًــم:
ع٘ؼشع كٔ٤خ أطٞٔٗ ٠رؿخًٗ ،ز ِّٖ٤كُِ ٚ٤زخكغ ً٤ل٤ش حُلظ ٍٞػِٓ ٠لخ ْ٤ٛحُزلغ،
٤ًٝل٤ش ط٘خُٜٝخ رخُذسحعش.
حالؿظٔخػ٢س حُٔوذّ ــس ُِٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ.
ـ
حُٔٞػٞع :حُخذّ ـحص
رٔذٖ٣س :ط.
ـ
ٓ٤ذحٗ٢س رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ
ـ
دسحعش
طلذ١د حُٔلخ٢ٛــّ:
ـ
حالؿظٔخػ٢س :
ـ
ٓ /1ل ٚـ ّٝحُخذّ ـس
ً
لغــة.
أ  -مفهوم الخدمة االجتماعٌة
اصطالحا.
ب -مفهوم الخدمة االجتماعٌة
ً
ج -المفهوم اإلجرائً للخدمة االجتماعٌـة.
حالؿظٔخػ٢س :
ـ
ٓ /2ل ّٜٞحُخذّ ـحص
ً
لغــة.
أ  -مفهوم الخدمات االجتماعٌة
ب  -مفهوم الخدمات االجتماعٌة اصطال ًحـا.
ج  -المفهوم اإلجرائً للخدمات االجتماعٌــة.
ٓ /3ل ٚـ ّٝحُٔؼــ َّٞم حُزٖٛـــ:١
ً
لغــة.
المعوق الذهنً
أ  -مفهوم
ّ
اصطالحا.
المعوق الذهنً
ب  -مفهوم
ً
ّ
المعــوق الذهنـــً.
ج  -درجات
ّ
أٝالً :كجش حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ حُؼؼ٤لـش ؿـذًح.
ػخٗ٤خ ً :كجش حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ حُؼؼ٤لــش.
ػخُؼخ ً :كجش حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ حُٔظٞعطش.
ٓ /4ل ّٜٞحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ.
 /5حُٔل ّٜٞحإلؿشحثُِ ٢خذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِٔؼ ّٞه ٖ٤ر٤٘ٛخ رخُٔشًض ٓ٤ذحٕ حُذسحعش.
()1

د .أكٔذ شل٤ن حُغٌش :هخٓٞط حُخذٓش حالؿظٔخػ٤ش  ٝحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ،دحس حُٔؼشكش حُـخٓؼ٤ش ،حإلعٌ٘ذس٣ش – ٓظش ،2000 ،ص.351 .
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 -VIحُٔلخػشس حُشحرؼش:

 /األصول الفكرٌة للبحث:
ٝطغٔ ٠رخُٔذخَ حُلٌشُِ ١زلغًٔ ،خ طغٔ ٠رخإلؽخس حُلٌشُِ ١زلغٝ .طؼ٘ ٢حألطٍٞ
حُلٌش٣ش ُِذسحعش :حُخِل٤ش حُلٌش٣ش حُظ٘ظ٤ش٣ش ُِزلغًٔ ،خ طؼ٘ :٢حألعخط حُظ٘ظ٤شُِ ١زلغًٔ ،خ
طؼ٘ ٢حإلؽخس حُٔشؿؼ ٢حُ٘ظش ١حُظ٘ظ٤شُِ ١زلغًٔ ،خ طؼ٘ ٢حألط ٍٞحُلٌش٣ش حُظؤع٤غ٤ش ُِزلغ
ٓٞػٞع حُذسحعشًٔ ،خ طؼ٘ :٢حُـزٝس حُلٌش٣ش حُظ٘ظ٤ش٣ش حُظؤع٤غ٤ش ُِزلغًٔ ،خ طؼ٘ ٢حُٔزٛذ
حُلٌشُِ ١زلغ٣ٝ .خظِق ٓل ّٜٞحألط ٍٞحُلٌش٣ش ُِذسحعش ػٖ ٓل ّٜٞحُـخٗذ حُ٘ظشُِ ١زلغ.
ك٤ؼ٘ ٢رخألط ٍٞحُلٌش٣ش :حُـزٝس حُلٌش٣ش حُظ٘ظ٤ش٣ش ُِزلغ ٝ ،طظؼٖٔ حُخِل٤ش حُلٌش٣ش ُِزلغ ،
رٔ٘٤خ ٣ؼ٘ ٢حُـخٗذ حُ٘ظشُِ ١زلغ :حُظشحع (حُٔخدس) حُٔؼشكُِ ٢زلغ  ٞٛٝػزخسس ػِ ٠حُظـط٤ش
َّ
ٝؿزسط،ٚ
طِظٚ
حُ٘ظش٣ش ُِزلغ ٝ .ػِ ٚ٤كٌَِ ؿخٗذ ٗظشُِ ١زلغ أط ٍٞكٌش٣ش َٗظَّ َّشصْ ُٝ ٚأ ّ
عخ ٝأطالً ٗظشً٣خ ٘ٓٝطِوًخ كٌشً٣خ .أ ١إٔ ُِزلغ حُؼِٔ ٢خِل٤ش كٌش٣ش ٝظ٤لظٜخ
ٝأطزلض ُ ٚأعخ ً
حُشإ٣ش حُلٌش٣ش ُِزلغٝ ،خِل٤ش ٗظش٣ش طـط ٢حُـخٗذ حُ٘ظشٝ ١طّٔ٤ض ٙػٖ حُـخٗذ حُٔ٤ذحٗ٢
ُِزلغ.
٣ؤص:١
ٝطظٔؼَ حألط ٍٞحُ٘ظش٣ش ُِذسحعش ك ْ٤ـح ـ
أ  -التٌار أو االتجاه الفكري ،أي المنظور الفكري الذي ٌنظر به الباحث فً فهمه
للظواهر االجتماعٌة واإلنسانٌة ،وفً تفسٌره لها.
ب  -المدرســة الفكرٌــة.
ج  -النظرٌات التنظٌرٌة للموضوع.
د  -البحوث األولى فً الموضـــوع.
حُظ٘ظ٤ش ١ػٖ حُٔذحخَ حُلٌش٣ش حٌُزش ٟحُؼالػـــش:
س
ٝال طخشؽ ٛز ٙحُ٘ٔخرؽ ٖٓ حألطٍٞ
أٝالً :حُٔذخَ حُلٌش ١حإلعالٓ.٢
ػخٗ٤خ ً :حُٔذخَ حُلٌش ١حُٞػؼــ.٢
ػخُؼخ ً :حُٔذخَ حُلٌش ١حُٔخسًغـــ.٢
حُٔؼشفس:
ـ
ٓ ٌَُٝذخَ كٌشٓ ١ظذس ٙك٢
 كٔظخدس حُٔؼشكش ك ٢حُٔذخَ حُلٌش ١حإلعالٓ ٢أسرؼش  ٙـ:١حُٔظذس حأل :ٍٝحُوشإٓ حٌُش.ْ٣
حُٔظذس حُؼخٗ :٢حُلذ٣غ حُشش٣ق.
طَ حُلٌش حإلعالٜٓ٘ٓ ٢ؾ حُزلغ حُؼِٔ ٢رظؼز٤ظٚ
حُٔظذس حُؼخُغ :حُلٌش حإلعالُٓ :٢وذ أ َّ
ُألٓٞس اآلتية:
حألٓش حأل :ٍٝاسعخء حُوٞحػذ حُؼخٓش حألعخع٤ش ٌُظخرش حُزلغ.
حألٓش حُؼخٗ :٢اسعخء حألكٌخّ حُؼخٓشٝ ،حألعخُ٤ذ حُؼخٓشٝ ،حُظ ٢طؼظزش دػخثْ أعخع٤شٝ ،أطِ٤ش ُِزلغ
حُؼِٔ.٢
حألٓش حُؼخُغ :اسعخء هٞحػذ حُزلغ حُؼخٓش حُٔٞػٞػ٤ش ٝحُشٌِ٤ش.
حألٓش حُشحرغ :اسعخء هٞحػذ حُظلٌْ حُٔ٘ؼزؾ  ٝحُؼوالٗ ٢حُغِ ْ٤ك ٢طو ْ٤٤حُ٘ظخثؾ رؼ٤ذًح ػٖ ظٞحٛش
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حُظـشد حُشخظٝ ٢حُٞؿذحٗ ٢حُؼخؽل.٢
حألٓش حُخخٓظ :اسعخء هٞحػذ حُلشٝعٝ ،أعخٗ٤ذ ؿٔغ حُٔخدس حُؼِٔ٤شٝ ،حعظخالص حُ٘ظخثؾ رؼ٤ذًح ػٖ
ظٞحٛش حُؼخؽلش ك ٢حُظلٌ٤ش ٝحُزلغ ٝحُظ٤خؿش.
()1
حألٓش حُغخدط :اسعخء هٞحػذ حُظؤط َ٤حُؼخرض ُٔ٘خٛؾ حُزلغ حألعخع٤ش .

حإلٗظحٗ.٢
ـ
حُٔظذس حُشحرغ :حُلٌش
 ٝأٓخ ٓظذس حُٔؼشكش ك ٢حُٔذخَ حُلٌش ١حُٞػؼ ٢ك :ٜٞحُلٌش حإلٗغخٗ.٢ ٝأٓخ ٓظذس حُٔؼشكش ك ٢حُٔذخَ حُلٌش ١حُٔخسًغ ٢ك :ٜٞحُلٌش حإلٗغخٗ.٢ٝر٘خ ًء ػِ ٠رُي ،كبٗ ٚػِ ٠حُزخكغ إٔ ٣لذِّد ٣ٝؼزؾ ٓغخس رلؼ ٚاصحء ٛز ٙحُٔذحخَ
ؼَ ٜٗـٜخ ُِٞط ٍٞاُٛ ٠ذف
حُٜٔ٘ـ٤ش حٌُزش ٟحُظ ٢طلذد ٝطُزٓ ُٚ ِّٖ٤ؼخُْ ؽش٣ن حُزلغ حُظُ٣ ٢ل َّ
رلؼ .ٚألٕ حُزلغ حُؼِٔ ٢ال ٌ٣ل ٢كوؾ إٔ ٣خظخس حُزخكغ ظخٛشس ٓؼ٘٤ش ٣ٝو ّٞرٔالكظظٜخ
ٝٝطلٜخ ٝطظ٘٤لٜخ ٝطلِِٜ٤خ ٝطؼِِٜ٤خ ٝحعظ٘زخؽ حُ٘ظخثؾ٣ ٌُٖٝ ،لظخؽ اُٗ ٠غن كٌشٓ ١ظٌخَٓ
٘ٓٝغـْ ٘ٓٝطوٓ ٞٛٝ .٢خ ٣ش٤ش اُ ٚ٤ػِٔخء حالؿظٔخع رخُٔذخَ حُٜٔ٘ـ ٢أ ٝحإلؽخس حُٜٔ٘ـ،٢
 ٞٛٝػزخسس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظظٞسحص حُخخطش حُظ٣ ٢ظز٘خٛخ حُزخكغ ػٖ :حٌُٝ ٕٞحإلٗغخٕ
ٝحُٔـظٔغ ٝحُظخس٣خ (ٝ ،)1حُل٤خس ٝحُٔٞص ٝحُلٌٔش ٖٓ ٝؿٞد حإلٗغخٕ ٝحٌُٝ ٕٞحُظٌخَٓ رٖ٤
ٝحُؼنٍ).
ـ
حُٞكٝ ٢حُٔشخٛذس (حُ٘وَ
ٝرلؼَ حُؼَٔ رخُظٌخَٓ حُٜٔ٘ـ ٢حُٞػؼٝ ٢حُٔؼ٤خس ،١كبٗ ٚػِ ٠حُزخكغ إٔ ٘٣ظزٚ
٣ٝظلخدٗ ٟوخثض حُٔذخَ حُٜٔ٘ـ ٢حُٞػؼ ٢حُز٣ ١وق ػ٘ذ ك ِّذ حُٞطق ٝحُظوش٣ش ُِٞحهغ ًٔخ ٞٛ
ٓؼ٤ش ك ٢كو٤وظ ٚرذ ٕٝطـ٤٤ش هً ُٞٝ ٚٔ٤خٗض خخؽجشٝ ،رخُظخُ ٢كلٓ ٢ؼَ ٛز ٙحُلخُش ػِ٠
حُزخكغ حُشؿٞع اُ ٠حُٔذخَ حُٜٔ٘ـ ٢حُٔؼ٤خس ١حُز٣ ١طشف حُزذ َ٣ك ٢ػٞء ٓؼخ٤٣ش ٓلذّدس
ط٘زؼن ػٖ حُٞكٝ ٢طٞؿٜ٤خطٝ .)1( ٚطَ ْذػُ ٞاُ ٠طـ٤٤ش حُٞحهغ إ ًخٕ خخؽجًخ .رُي إٔ حُٔذخَ
حُٜٔ٘ـ ٢حُٞػؼ ٢كً ٢ؼ٤ش ٖٓ حألك٤خٕ ٣لظوذ آُ ٠ؼ٤خس ُ٣ؼشف رٞحعطظ ٚخزخ٣خ حُٞحهغٝ ،ال
ُِ ٌٖٔ٣زخكغ ٓؼشكظ ٚاالَّ رخُشؿٞع اُ ٠حُٔخدس حُٔؼشك٤ش حُظ ٢ؿخء رٜخ حُٞك.٢
ٝػِ ٚ٤كبٕ طلذ٣ذ حُٔذخَ حُٜٔ٘ـ ٢رذهش ٝٝػٞف ٝطلظ٣ َ٤ل٤ذ حُزخكغ ك ٢ػذّ حُٞهٞع
ك ٢حُخِؾ رٓ ٖ٤خظِق حُٔذحخَ حُٜٔ٘ـ٤شًٔ .خ ػِ ٠حُزخكغ إٔ ْ َ٣ل َزس ٖٓ ػذّ طٞػ٤ق حُٔذخَ
حُٜٔ٘ـ ٢ك ٢رلؼ ،ٚأ ٝإٔ َ٣ظزَّ٘ ٠ػذس ٓذحخَ ٜٓ٘ـ٤ش ،رٜذف إٔ ٣ؤخز ٓٞهق حُل٤خد ٝػذّ
حالٗظٔخء ألٓ ١ذخَ ٜٓ٘ـ ،٢ظًّ٘خ ٓ٘ ٚرؤٕ رُي ٣ؼ٘ ٢حُل٤خد حُؼِٔٔٓ ،٢خ ٣ض٣ذ كٞٓ ٢ػٞػ٤ظ ٚك٢
ؼَ إٔ ِ٣ظضّ حُزخكغ رٔذخَ ٜٓ٘ـ ٢ك ٢رلؼٔٓ ،ٚخ ٣ؼل٢
حُزلغٝ .حُلو٤وش ؿ٤ش رُي رَ ُ٣ل َّ
ٝحػلخ ٗٝظخثـ ٚده٤وش
حُٞػٞف ٝحُذهش ٝػذّ حُخِؾٝ ،رخُظخُٓ ٌٕٞ٣ ٢لظ ٟٞحُزلغ
ً
()2
ٝٝحػلش.
( )1د .ؿخص ١ػ٘خ٣شٜ٘ٓ :ـ٤ش حُزلغ حُؼِٔ ٢ػ٘ذ حُٔغِٔ ،ٖ٤دحس حُزؼغ ُِطزخػش  ٝحُ٘شش ،ؽ ،1 .هغ٘ط٘٤ش – حُـضحثش ،1985 ،ص.105 .
( )1دٓ .شحد صػ :٢ٔ٤حُظٌخَٓ حُٜٔ٘ـ ٢ك ٢حُزلغ ،كً :٢ظخد :دسحعخص ك ٢حُٜٔ٘ـ٤ش ،عِغِش :دسٝط ؿخٓؼ٤ش ٖٓ ،اػذحد ٓـٔٞػش ٖٓ حألعخطزس،
ٓؼٜذ ػِْ حالؿظٔخع ،ؿخٓؼش هغ٘ط٘٤ش ،طلض اششحف :أ .د .كؼ َ٤دُ ،ٞ٤دٞ٣حٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ،حُـضحثش ،1995 ،ص.68 .
،1
(ٓ )1لٔذ ٓلٔذ أٓض٣خٕٜ٘ٓ :ؾ حُزلغ حالؿظٔخػ ٢ر ٖ٤حُٞػؼّ٤ش  ٝحُٔؼ٤خسَّ٣ش ،حُٔؼٜذ حُؼخُُِٔ ٢لٌش حإلعالٓ ،٢حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش ،ؽ.
 ،1991ص.19 .
( )2أ .دِٞ٤ٓ .د علخس :١حإلشٌخُ٤ش ك ٢حُؼِ ّٞحالؿظٔخػ٤ش ،كً :٢ظخد :أعظ حُٜٔ٘ـ٤ش ك ٢حُؼِ ّٞحالؿظٔخػ٤ش ،عِغِش حُؼِ ّٞحالؿظٔخػ٤ش ٖٓ ،اػذحد
ٓـٔٞػش ٖٓ حألعخطزسٓ ،ؼٜذ ػِْ حالؿظٔخع ،ؿخٓؼش هغ٘ط٘٤ش ،طلض اششحف :أ .د .كؼ َ٤دُ٘ٓ ،ٞ٤شٞسحص ؿخٓؼش ٓ٘ظٞس ،١هغ٘ط٘٤ش حُـضحثش،
 ،1999ص.76 .
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 /7الدراسات السابقة:
 ٢ٛطِي حُذسحعخص حُظ ٢طلظشّ حُوٞحػذ حُٜٔ٘ـ٤ش ك ٢حُزلغ حُؼِٔٝ ،٢هذ ٞ٣ؿذ ٛزح
حُ٘ٞع ٖٓ حُذسحعخص ك ٢حُـضحثش أ ٝك ٢حُٔـالص أ ٝك ٢حُزلٞع أ ٝك ٢حٌُظذ أ ٝك٢
حُٔخطٞؽخص أ ٝك ٢حُٔزًشحص أ ٝك ٢حُشعخثَ أ ٝك ٢حألؽشٝكخص حُـخٓؼ٤ش .شش٣طش إٔ ٌٕٞ٣
ٝؿذص كشػ٤خص حُزلغ ٝحُؼّ٘٤ش ٝحُٜٔ٘ؾ ٝحألدٝحص،
ع ٛٝذفٌ
ُِذسحعش ٓٞػٌ ٞ
ٌ
ٗٝظخثؾ؛ ٝأٓخ ارح ِ
كخُذسحعش طُظزق أًؼش طلظ٤الً ٝدهشًٝ .حُذسحعش حُغخروش آخ إٔ طٌٓ ٕٞطخروشُ٣ٝ ،شظشؽ ك٘٤جز
حخظالف ٓ٤ذحٕ حُذسحعش؛ أ ٝإٔ طٌ ٕٞدسحعش ٓشخرٜشٝ ،ك٣ ٚ٤ذسط حُزخكغ حُـخٗذ حُزُ٣ ١ظََ٘خ ٍَُ ٝ
رخُذسحعش.
 ٌٖٔ٣ٝػشع حُذسحعخص حُغخروش ك ٢حُزلغ ًْ ـح ٣ؤط:٢
أ ِٓ -خض حُذسحعش حُغخروـش:
أٝالً :رًش ػ٘ٞحٕ حُذسحعـش.
ظخ
ػخٗ٤خ ً :رًش حُـٜش حُظ ٢هخٓض رخُذسحعش أ ٝأششكض ػِٜ٤خ :عٞح ًء ًخٕ حُزخكغ شخ ً
أّ كش٣ن رلغ أّ ٤ٛجش رلغ.
ؼَ إٔ طُشحػ٠
ػخُؼخ ً :رًش صٖٓ حُذسحعش :أ ١حُظخس٣خ حُز ١أُؿش٣ض ك ٚ٤حُذسحعشُ٣ٝ ،ل َّ
حُذسحعخص حُلذ٣ؼش.
سحرؼخ ًٌٓ :خٕ حُذسحعــش.
خخٓغخ ً :حُٔذس حُظ ٢حعظـشهظٜخ حُذسحعش ،كخُذسحعش حُظ ٢طذ ّٝع٘ٞحص ُ٤غض ًخُظ٢
طُ٘ـض ك ٢شٜٞس.
عخدعخ ً :ؽز٤ؼش حُذسحعش ٢ٛ َٛ :دسحعش ٗظش٣ش أّ ٓ٤ذحٗ٤ش؟
عخرؼخ ً :اشٌخُ٤ش حُذسحعش :أ ١رًش حُظغخإالص حٌُزش ٟحُظ ٢ؽشكٜخ حُزخكــغ.
ػخٓ٘خ ًٜ٘ٓ :ـ٤ش حُذسحعش :أ ١رًش حُٜٔ٘ـ٤ش حُظ ٢حػظٔذٛخ حُزخكغ٤ًٝ ،ق حعظخذٜٓخ.
٣ٝذخَ ػٖٔ ٛزح حإلؽخس رًش :حُٜٔ٘ؾ ،حُلشػ٤خص ،حألدٝحص ٞٓٝحطلخص
حُؼ٘٤ش.
طخعؼخ ً :رًش حألٛذحف حُشث٤غ٤ش حُظً ٢خٗض حُذسحعش طشٓ ٢اُٜ٤خ.
ػخششحً  :حُخطٞحص حُشث٤غ٤ش ُغ٤ش حُذسحعشٝ :طٌ ٕٞك ٢شٌَ ػشع شخَٓ
ظش ُخطش حُزلغ.
ُٓ ٝخظ َ
اكذ ٟػشش :ػشع أ ْٛحُ٘ظخثؾ حُظ ٢طٞطَ ُٜخ حُزخكغٝ ،حُظشً٤ض ػِ ٠حإلػخكش
حُؼِٔ٤ش أ ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ك ٢كوَ حُٔؼشهش ،أ ٝحُ٘ظش٣خص حُظ ٢خشؽ رٜخ حُزخكغ،
ٝحُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ طُؼظَزش ارذحػًخ كٛ ٢زح حُلوَ ٖٓ حُزقـع(.)1
ؼَ إٔ ٌ٣ظذ حُزخكغ حُذسحعش حُغخروش ك ٢رلؼ ٚك ٢شٌَ كوشحص٤ُٝ ،ظ ك ٢شٌَ
ُ٣ٝل َّ
ػ٘خ ،ٖ٣ٝكظ ٠ال طخظِؾ حألٓٞس ػِ ٠حُٔ٘خهش أ ٝحُوخسة ،رخظٞص ٓؼالً كشػ٤خص حُزلغ
( )1أ .دِٞ٤ٓ .د علخس :١حألعظ حُٜٔ٘ـ٤ش ك ٢طٞظ٤ق حُذسحعخص حُغخروش ،كً :٢ظخد :دسحعخص ك ٢حُٜٔ٘ـ٤ش ٖٓ ،اػذحد ٓـٔٞػش ٖٓ حألعخطزس،
ٓؼٜذ ػِْ حالؿظٔخع ،ؿخٓؼش هغ٘ط٘٤ش ،طلض اششحف :أ .د .كؼ َ٤دُ ،ٞ٤دٞ٣حٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ،حُـضحثش ،1995 ،ص.44 ،43 .
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(حُذسحعش) حُخخطش رخُذسحعش حُغخروشٝ ،كشػ٤خص حُزلغ حُلخُ ٢حُز ٞٛ ١رظذد اٗـخص.ٙ
ًٔخ ُ٣شظشؽ ٜٓ٘ـً٤خ إٔ ُ٣زًش كٛ ٢خٓش حُظللش (أعلَ حُظللش) حُٔشؿغ ،أ ١ػشٝسس ط٤ٜٔش
ٓشؿغ حُذسحعش حُغخروش ،د ٕٝإٔ ٌ٣ظذ طللش حُٔشؿغ ،ارح ًخٗض حُذسحعش حُغخروش طؼٔ٘ض ًَ
حُٔشؿغ؛ أٓخ ارح ًخٗض حُذسحعش ٓلظٞحس ك ٢ػذد طللخص ػٖٔ حُٔشؿغ ،كٜ٘خ ٣ـذ رًش
حُظللخص حُظ ٢ؿخءص ك ْٜ٤حُذسحعش حُغخروش.
ب -طو ْ٤٤حُذسحعش حُغخروشٝ :ك٣ ٚ٤و ّٞحُزخكغ ربظٜخس ٓٞحؽٖ حُؼؼق ٞٓٝحؽٖ حُوٞس ك ٢حُذسحعش،
طَ اُٜ٤خ حُزخكغ.
ٝطز٤خٕ حُؤ٤ش حُؼِٔ٤ش حُ٘ظش٣ش أ ٝحُظطز٤و٤ش حُظ ٢طََّ ٞ
ج -طٞظ٤ق حُذسحعش حُغخروش ك ٢حُزلغ ٝ :ك٣ ٚ٤و ّٞحُزخكغ رٔوخسٗش حُذسحعش حُغخروش رزلؼٝ ،ٚرُي
ط
ط؟ ٓٝخرح ُْ ُ٣ذْسط رؼذ ،رـ٤ش أخز ٙرخُذسحعش؟ أُ ٝد ِس َ
ُٔؼشكشٓ :خرح ُد ِس َ
ًٝخٗض حُذسحعش ٗخهظشًٝ ،رخُظخُ ٢كخُزخكغ ٜ٣ذف ٖٓ رلؼ ٚاُ ٠دسحعش ٓخ ًخٕ
ظخ.
ٗخه ً

 تدرٌب على كٌفٌة عرض الدراسات السابقة:
موضوع البحث :دور الخدمة االجتماعٌة فً التأهٌل االجتماعً والمهنً للمتخلفٌن عقلٌــا ً.
دراسة مٌدانٌة بالمركز الطبً التربوي للمتخلفٌن عقل ًٌا :س ،بمدٌنة :ت
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أ

حُذسحطس :
ـ
ِٓ-خض

أٝالً :حُذسحعش حُغخروش طلض ػ٘ٞحٕ ًذٝس حُخذٓش
()1
حالؿظٔخػُِٔ ٢ؼٞه ٖ٤ؿغٔ٤خ ً.
ػخٗ٤خ ً :هخّ رٜخ حُذًظٞسٓ :لٔذ عِّ٤ذ ك.٢ٜٔ
ػخُؼخ ً :صٖٓ حُذسحعش ًخٕ ع٘ش .1998
سحرؼخ ًٌٓ :خٕ حُذسحعش ،حإلعٌ٘ذس٣ش – ٓظش .
خخٓغخ ً :حُٔذس حُظ ٢حعظـشهظٜخ حُذسحعش :ك ٢ُٞع٘ش.
عخدعخ ً :ؽز٤ؼش حُذسحعش :دسحعش ٓ٤ذحٗ٤ش.
عخرؼخ ً :اشٌخُ٤ش حُذسحعش :طٔلٞسص اشٌخُ٤ش حُزلغ ك:ٍٞ
-

حالؿظٔخػ٤ش ك ٢دػْ طط٣ٞش حُغِٞى

ٓخ  ٞٛحُذٝس حألعخعُِٔ ٢ئعغخص حُخخطش ك ٢حُظؤػ٤ش ػِٛ ٠ز ٙحُلجخص رظؼذ َ٣عًِْٜٞ
ػٖ ؽش٣ن طؤ٤ٜ٘ٓ ِْٜ٤ٛخً؟
ٓخ  ٢ٛحُؼٞحَٓ حُٔئػشس ك ٢طٞؿٝ ٚ٤طؼذ َ٣عِٞى حُٔؼٞم؟
ٓخ  ٞٛدٝس ٓئعغخص حُظؤ َ٤ٛحُٔ ٢ٜ٘ك ٢طؼذ َ٣عِٞى حُٔؼٞم؟
ٓخ  ٞٛدٝس حُخذٓش حالؿظٔخػ٤ش ك ٢دػْ ٝطط٣ٞش حُغِٞى حإل٣ـخرُِٔ ٢ؼٞهٖ٤؟

ػخٓ٘خ ًٜ٘ٓ :ـ٤ش حُذسحعش :كِوذ حعظخذّ حُزخكغ :حُٜٔ٘ؾ حُٞطل.٢
ٝهخّ حُزخكغ رظ٤خؿش حُلشػ٤خص ح٥ط٤ش:
حُلشػ٤ش حأل :٠ُٝإ ُإلػخهش حُـغٔ٤ش دٝس ك ٢طٞؿ ٚ٤حُغِٞى حُٔؼـ ّٞم.
ٝأٓخ حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش :طِؼذ ٓذس حإلهخٓش رخُٔئعغش دٝسحً ك ٢طٞؿ ٚ٤عِٞى حُٔؼـ ّٞم.
ٝأٓخ حُلشػ٤ش حُؼخُؼشُ :إلػخهش طؤػ٤ش ػِ ٠ػالهش حُٔؼٞم رؤعشط.ٚ
ٝأٓخ حُلشػ٤ش حُشحرؼش :حعظـخرش حُٔؼٞه ٖ٤طـخس حُغٖ ُزشحٓؾ دػْ حُغِٞى حإل٣ـخر٢
أًؼش ٖٓ حعظـخرش حُٔؼٞه ٖ٤حألًذــس ع٘خ ً.
ٝأٓخ حُلشػ٤ش حُخخٓغش :ط٘ٞع حُٔظخٛش حُغِ٤ًٞش ُِٔؼٞه ٖ٤هزَ ٝرؼذ حُظلخه ٚرخُٔئعغش.
ٝأٓخ حُلشػ٤ش حُغخدعش :حُظذس٣ذ ٣غخػذ ػِ ٠طؤ َ٤ٛحُٔؼٞه٤ٜ٘ٓ ٖ٤خ ً.
ٝأٓخ حُلشػ٤ش حُغخرؼش :طئد ١حالعظلخدس ٖٓ رشحٓؾ ٝأٗشطش حُٔئعغش اُ ٠دػْ حُغِٞى
حإل٣ـخرُ ٢ذ ٟحُٔؼٞه ٖ٤ؿغًٔ٤خ.
وأما فٌما ٌتعلق بأدوات البحث ،فهً االستمارة ،المقابلة ،المالحظة والوثائق والسجالت
اإلدارٌة.

أما عٌنة البحث ،فلقد شملت  58فردًا معا ًقا جسم ًٌا ،وكلهم ذكورٌ ،تراوح أعمارهم من 8-6
سنة ،وكان فترة إصابتهم باإلعاقة هً الخمس سنوات األولى من حٌاتهم.
طخع ًؼخ  :أٛذحف حُذسحعش :طِخظض أٛذحف حُذسحعش ك ٢طلغ ٖ٤حُٔٔخسعش ٝحألدحء ُِخذٓش
ؼخ طٞع٤غ ٗطخم حُٔؼشكش ٝحالسطوخء رٜخ ُظٌ ٕٞكٓ ٢ظ٘خ ٍٝحألخظخث٢
حالؿظٔخػ٤ش ٝ ،أً ٣
حالؿظٔخػ ٢حُٔٔخسط ُِخذٓش حالؿظٔخػ٤ش.
ػخش ًشح :حُخطٞحص حُشث٤غ٤ش ُِذسحعش :شِٔض حُذسحعش حُٔلخٝس حُشث٤غ٤ش:٢ٛٝ ،
()1دٓ.لٔذ عّ٤ذ ك :٢ٜٔحُغِٞى حالؿظٔخػُِٔ ٢ؼٞه ،ٖ٤دسحعش ك ٢حُخذٓش
.263

حالؿظٔخػ٤ش  ،حٌُٔظزخُـخٓؼ ،٢حإلعٌ٘ذس٣ش – ٓظش  .1998 ،ص -224 .
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حُخذٓش حالؿظٔخػ٤ش.
حألخظخث ٢حالؿظٔخػ.٢
حإلػخهـــــــش.
حإلػخهــش حُـغذ٣ـــش.
كجـــخص حُٔؼٞه٤ـٖ ؿغذ٣خ ً.
حُٔؼٞه٤ــٖ ؿغذً٣خ ٝحألعــشس.
ٓئعغخص طؤ َ٤ٛحُٔؼٞه٤ــٖ ؿغذً٣خ.

-

اكذ ٟػشش :ػشع أ ْٛحُ٘ظخثؾ حُظ ٢طٞطَ ُٜخ حُزخكغ:
-

ُإلػخهـش طؤػ٤ـش ًز٤ـش ػِ ٠عِــٞى حُٔؼــٞم.
طئػش حإلػخهش ػِ ٠أعشس حُٔؼٞم ٖٓ ك٤غ ؿٜذ حألعشس ،حُٞهض ،حُٔؼ٘٣ٞخص ٝحُ٘لوخص
ػِ ٠حُٔؼٞم.
كذع طـ٤٤ش ح٣ـخر ٢ك ٢عِٞى حُٔؼٞم رؼذ حُظلخه ٚرخُٔئعغش حُٔششكش ػِ ٠حُظؤ.َ٤ٛ
حُل َشف ٝحُٔ ٖٜحُٔخظِلش ػِٔ٤ش ػشٝس٣ش ك ٢طؤ َ٤ٛحُٔؼٞهٖ٤
إ حُظذس٣ذ ػِِ ٠
العظخذحّ هذسحط ْٜك ٢شـَ ٣غظط٤ؼ ٕٞر ٚاػخُش أٗلغًٔ .ْٜخ حطؼق ٝؿٞد ػالهش رٖ٤
حُٔ ٖٜحُظ٣ ٢ظذسر ٕٞػِٜ٤خ ٝر ٖ٤هذسحطٝ ْٜآٌخٗ٤خط.ْٜ
طلون حُزخكغ ٖٓ إٔ رشحٓؾ ٝأٗشطش حُٔئعغش ٝدٝسٛخ ك ٢دػْ حُغِٞى حإل٣ـخر٢
أٓش ػشٝسًٝ ١خٗض ُٗ ٚظ٤ـش ٓل٤ذس ُِٔؼٞه ٖ٤ػ٘٤ش حُذسحعش.
رخظٞص دٝس حألخظخث ٢حالؿظٔخػً :٢خٗض ٗظ٤ـش حُزلغ إٔ ُألخظخث ٢حالؿظٔخػ٢
دٝس ُٓٔ ْٜغخػذس ٝكَ ٓشٌالص حُٔؼٞه ٖ٤ك ٢طٞؿٝ ،ْٜٜ٤ط٘ظٌٓ ْ٤خكآص ٓؼ٘٣ٞش
ٓٝخدس ُظشـ٤ؼٝ ْٜطلل٤ض ْٛك ٢رزٍ ؿٜذ ك ٢طؤ َ٤ٛأٗلغ.ْٜ

ب -طو ْ٤٤حُذسحعش حُغخروش :س ًَّضص حُذسحعش كوؾ ػِ ٠حُؼالهش رٞٗ ٖ٤ع حإلػخهش ٝحُٔئعغخص طؤَ٤ٛ
حُٔؼٞم ًٌٔخٕ اهخٓش ،ػِ ٠ػالهش حُٔؼٞم رؤعشط ،ٚػِ ٠طؤػ٤ش عٖ حُٔؼٞم ػِ٠
عِٝ ًٚٞػِ ٠دٝس حألخظخث ٢حالؿظٔخػ ٢ك ٢طٞؿ ٚ٤حُٔؼٞم ؿغذً٣خ.

ؼخ اُ ٠ط٘ظ ،ْ٤كظش ،طشط٤ذ،
شع حُزخكغ أً ٣
ؿ٤ش أٗ٘خ ٗش ٟأٗ ُٞ ٚط َّؼ َ
حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُظ ٢طخذّ حُٔؼٞم ؿغذً٣خ ٝطئٌُ ،ِٚٛخٕ حُزلغ أشَٔ ٝأدمّ،
ُٞٝؿذ حألخظخث ٢حالؿظٔخػٓ ٢خ ٣الكظ ٚرٔ٤ذحٕ حُذسحعشُٝ ،ؼشف ٓخرح طوذّ
ٓئعغخص حُظؤ ٖٓ َ٤ٛخذٓخص طؤ٤ِ٤ٛش ُؼ٘٤ش حُذسحعش.
ج -طٞظ٤ق حُذسحعش :إ ٗوطش حالخظالف ر ٖ٤رلؼ٘خ ٝحُذسحعش حُغخروش  :٢ٛإٔ رلؼ٘خ ك :ٍٞدٝس
حُخذٓش حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُظؤ َ٤ٛحالؿظٔخػٝ ٢حُُِٔٔ ٢ٜ٘ؼ ّٞه ٖ٤ػوًِ٤خ ،رٔ٘٤خ حُذسحعش
حُغخروش ك ٢ٜك :ٍٞدٝس حُخذٓش حالؿظٔخػ٤ش ك ٢دػْ ٝطط٣ٞش حُغِٞى حإل٣ـخر٢
ُِٔؼٞه ٖ٤ؿغذً٣خ.
أٓخ ٗوطش حُظشخر ،ٚكظظٔؼَ ك ٢إٔ ًال حُذسحعظ ٖ٤طظؼٖٔ دٝس حُخذٓش حالؿظٔخػ٤ش ك٢
طؤ َ٤ٛحُلجش حُخخطش.
ٝك ٢دسحعظ٘خ ٗ٘طِن ٖٓ ك٤غ حٗظٜض ٛز ٙحُذسحعش حُغخروش ،ك٤غ حٗظٜض اُٝ ٠ؿٞد
ػالهش رٓ ٖ٤ئعغخص حُظؤٝ َ٤ٛحُٔؼٞه ،ٖ٤ػالهش ر ٖ٤عٖ حُٔؼٞم ٝعًِٔ ،ًٚٞخ إٔ ٘ٛخى دٝس
كؼخٍ ُألخظخث ٢حالؿظٔخػ.٢
ٝر٘خ ًء ػِ ٠رُي ،ك٘لٖ ك ٢دسحعظ٘خ ٗش ًِّض ػِٓ ٠خ ُْ طش ًِّض ػِٛ ٚ٤ز ٙحُذسحعش حُغخروش،
26

ُ ٌٕٞ٤رلؼًخ ٓ ٌَّٔالً ُٜخ كٞٓ ٢ػٞع حُخذٓش حالؿظٔخػ٤ش ٝك ٢حُلجخص حُخخطش حُظ ٢طؼخٖٗٓ ٢
حإلػخهش حُـغذ٣ش ٝحُؼوِ٤شٝ ،ػِٗ ٚ٤شًض ك ٢رلؼ٘خ ػِ ٠دسحعش دٝس ًَ ٖٓ:
-

حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِٔظخِل ٖ٤ػوًِ٤خ ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػ.٢
حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِٔظخِل ٖ٤ػوًِ٤خ ك ٢حُٔـخٍ حُ٘لغـ.٢
حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِٔظخِل ٖ٤ػوًِ٤خ ك ٢حُٔـخٍ حُظل.٢
ػْ ٗزلغ ك٘ٛ َٛ ٢خى رؼغ حُؼٞحثن (حُؼشحه )َ٤طؼطَ دٝس طٞك٤ش حُخذٓخص ٝا٣ظخُٜخ
اُ ٠حُٔؼ ّٞه ٖ٤ػوًِ٤خ.

ٝرخُظٌخَٓ ر ٖ٤رلؼ٘خ ٝحُذسحعش حُغخروش ٣لظَ ر٘خء ٝظ٤لش ٌَُ ٖٓٓ :ئعغخص
حُظؤ ،َ٤ٛحألخظخث ٢حالؿظٔخػ ،٢حُلجش حُٔؼٞهش ،ك٤غ طـذ حُٔئعغش ٓخ طششف ػِ ٖٓ ٚ٤أٗٞحع
حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُلجش حُٔؼٞهًٔ ،ٖ٤خ ٣ـذ حألخظخث ٢حالؿظٔخػ ٢أٗٞحع حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش
حُظ٣ ٢الكظٜخ ٞ٣ٝحؿٜٜخ٣ٝ ،ذسط ك َّؼِ٤ظٜخ رخُ٘غزش ُٜز ٙحُلجش حُخخطشًٔ ،خ طـذ ٛز ٙحُلجش
حُخخطش أٗٞحع حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُٞحؿذ طٞكشٛخ ُظؤ ِْٜ٤ٛحؿظٔخػ٤خ ً ً٤ٜ٘ٓٝخ.
 /8الفرضٌــــات:
أ -طؼش٣ق حُلشػ٢ـس " ٢ٛ :ػزخسس ػٖ كٌشس ٓزذث٤ش ،طشرؾ ر ٖ٤حُظخٛشس ٓٞػٞع حُذسحعش ٝحُؼٞحَٓ
حُٔشطزطش أ ٝحُٔغززش ُٜخ" (ًٔ .)1خ أٜٗخ ػزخسس ػٖ اؿخرش حكظٔخُ٤ش ُغئحٍ
ٓطشٝف ك ٢اشٌخُ٤ش حُزلغ٣ٝ ،خؼغ ُالخظزخس ،عٞحء ػٖ ؽش٣ن حُذسحعش
حُ٘ظش٣ش ،أ ٝػٖ ؽش٣ن حُذسحعش حُٔ٤ذحٗ٤شُِٝ .لشػ٤ش ػالهش ٓزخششس ر٘ظ٤ـش
حُزلغ .رٔؼ٘ ٠إٔ حُلشػ٤ش  ٢ٛحُلَ إلشٌخُ٤ش ًَ َّٗٞض ٓشٌَ.
ب -حُٜذف ٖٓ حُلشػ٤خص ٌٖٔ٣ :حُٜذف ٖٓ حُلشػ٤خص كً ٢شق حُلو٤وش حُوخثٔش ٝحُٔٞؿٞدس رٖ٤
ٓٞهل ٖ٤أ ٝأًؼش ،أ ٝر ٖ٤حُٔظـ٤شحص حُٔظذحخِش ك ٢حإلشٌخُ٤ش ،ر ٖ٤حُٔظـ٤ش
حُٔغظوَ ٝحُٔظـ٤ش حُظخرغ ٝحُٔظـ٤ش حُغزز ٢أ ٝحُذخَ٤؛ ألٕ ٘ٛخى ٓظـ٤شحص هذ ال
طُ َش ٟرشٌَ ٓزخشش ،ار هذ ٣ظٌ َّ ٖٜحُزخكغ أػشٛخ ك ٢حُٔغظوزَ.
ج -ػٔ٤ٓٞش حُلشػ٤ش٣:ـذ إٔ طشَٔ حُلشػ٤ش ؿٔ٤غ ٓئششحص حُذسحعش ،د ٕٝحُظشً٤ض ػِ ٠حُزؼغ
د ٕٝحُزؼغ ح٥خش.
د -طو ْ٤٤حُلشػ٤خص ٝحخظزخسٛخ ٣:ـذ طوٝ ْ٤٤حخظزخس حُلشػ٤خص كظ ٠ال طٌٓ ٕٞظ٘خهؼش ٝؿ٤ش شخِٓش
ُِذسحعش ،ألٕ رُي ٣ئػش عِزًخ ػِ ٠خطٞحص حُزلغ ٗٝظخثـٝ .ٚػِ ٠حُزخكغ ؽشف
حألعجِش اآلتية ًطش٣وش ُظوٝ ْ٤٤حخظزخس كشػ٤خص رلؼ:ٚ
أٝالً َٛ :حُلشػ٤ش حُٔوظشكش ُٜخ هخرِ٤ش اؿشحث٤ش ٝهخرِش ُالخظزخس كؼالً؟
ػخٗ٤خ ًٛ َٛ :ز ٙحُلشػ٤ش طئِّ٣ذ طلذ٣ذ حإلشٌخُ٤ش أّ أٜٗخ طظظخدّ ٓؼٜخ؟
ػخُؼخ ً ٛ َٛ :ز ٙحُلشػ٤خص حعظطخػض كؼالً ًشق حُلو٤وش رؼذ حخظزخسٛخ ،أ َٛ ١كووض
ٗظخثؾ؟
ػلض دسؿش حالسطزخؽ ر ٖ٤حُٔظـ٤شحص ٝر ٖ٤أرؼخدٛـــخ؟
سحرؼخ ًٛ َٛ :ز ٙحُلشػ٤خص َّ ٝ
خخٓغخ ًٛ َٛ :ز ٙحُلشػ٤خص ط َّٞسص حُٞحهغ حالؿظٔخػٝ ٢كوًخ ُألٛذحف حُٔشعٓٞش ُِزلغ؟
عخدعخ ً ٌٖٔ٣ َٛ :طؼٔٛ ْ٤ز ٙحُلشػ٤خص؟
()1

د .ػزذ حُزخعؾ ٓلٔذ كغٖ :هٞحػذ حُزلغ حالؿظٔخػ ،٢دحس حُٔؼخسف ،حُوخٛشس ،1974 ،ص.160 .
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عخرؼخ ًٛ َٛ :ز ٙحُلشػ٤خص طخثزش رطش٣وش ه٤خع٤ش؟ أّ رطش٣وش ٓ٘طو٤ش؟ أّ رطش٣وش حُ٘ظخثؾ
 ٝحُلوخثن؟  َٛٝحُلوخثن دحخِ٤ش أّ خخسؿ٤ـش؟
ػخٓ٘خ ً ٌٖٔ٣ َٛ :إٔ طظلون حُلشػ٤خص دكؼش ٝحكذس؟
طخعؼخ ً َٛ :طٞؿذ كشػ٤خص كخعذس ٝكشػ٤خص ؿِّ٤ــذس؟
ػخششحً َٛ :طٞؿذ رؼغ حالػطشحرخص ك ٢كٓ ْٜؼ٘ ٠حُلشػ٤ش؟
اكذ ٟػشش ًَ َٛ :حُلشػ٤خص طوزَ حُظٔل٤ض ٝحُٔطخروــش؟
ػشس َٛ :طلو٤ن حُلشػ٤خص ٓشطزؾ رضٖٓ حُزلغ أّ رٔـخٍ حُؼ٘٤ش؟ ألٗٞ٣ ٚؿذ ٓظـ٤ش
حػ٘ ٠ـ
خلٜ٣ ٢ذّ حُلشػ٤ش ٖٓٝ ،ػْ ٣ـذ حالٛظٔخّ ر ٚك ٢حُٔغظوزَ.
ػالػش ػشش َٛ :حُلشػ٤خص ال طظؤػش رٔغظ ٟٞحُزخكغ ٞٓٝػٞػ٤ظٚ؟  َٛٝحُزخكغ ٝهق
ٓٞهلًخ عِزً٤خ أّ ا٣ـخرً٤خ ٖٓ حُظخٛشس؟
أسرؼش ػشش  ٌٖٔ٣ َٛ :طؼذ َ٣حُلشػ٤خص أػ٘خء حُزلغ؟  ٌٖٔ٣ َٛٝإٔ ٌ٣ظل ٢حُزخكغ
()1
رلشع ٝحكذ كوؾ؟

ه

-أٗٞحع حُلشػ٤خص:

أٝالً :حُلشػ٤خص حُٞطل٤ـش.
ػخٗ٤خ ً :حُلشػ٤خص حُظلغ٤ش٣ــش.
ػخُؼخ ً :حُلشػ٤خص رحص ٓظـ٤ش ٝحكذ ٝحُلشػ٤خص رحص حُٔظـ٤شحص حُؼذ٣ذس.
ط٤ـش حُلشػ٤خص:
و -
أٝالً :حُلشػ٤خص رحص حُظ٤ـش حإلػزخط٤شٓ ،ؼًَِٔ :خ صحدص ٝط٤شس حُ٘ٔ ٞحُظ٘خػ ٢ك ٢حُٔذٕ
صحدص حُٜـشس ٖٓ حُش٣ق اُ ٠حُٔذ٘٣ـش.
ػخٗ٤خ ً :حُلشػ٤خص رحص حُظ٤ـش حالعظلٜخٓ٤شٓ ،ؼَ َٛ :ص٣خدس ٝط٤شس حُ٘ٔ ٞحُظ٘خػ ٢رخُٔذٕ
٣ئػش ػِ ٠ص٣خدس حُٜـشس ٖٓ حُش٣ق اُ ٠حُٔذ٘٣ش.
ػخُؼخ ً :حُلشػ٤خص رحص حُظ٤ـش حالكظٔخُ٤شٓ ،ؼَ ٌٖٔ٣ :إٔ طئد ١ص٣خدس ٝط٤شس حُ٘ٔ ٞحُظ٘خػ٢
حُٔذٖ٣س.
ـ
رخُٔذٕ اُ ٠ص٣خدس حُٜـشس ٖٓ حُش٣ق اُ٠
ز

ششٝؽ حُلشػ٤خص حُؼِٔ٤ش:
-

أٝالً٣ :ـذ إٔ طٌ ٕٞحُلشػ٤ش ٝحػلش ٓٝلذدس ٝخخُ٤ش ٖٓ حإلعٜخد ٝحُـٔٞعٝ .إٔ
حُٔظطِلخص حُٔغظخذٓش ٣ـذ إٔ طٌٝ ٕٞحػلش ٓٝظشحرطش ٓٝظٔخعٌش ٖٓ ٗخك٤ش
حُٔؼ٘ٝ ٠حألعِٞد ٝحُظ٤خؿش.
ػخٗ٤خ ً ٘٣ :زـ ٢إٔ طٌ ٕٞحُلشػ٤ش هخرِش ُالخظزخس ٝحُللض ٝحُظلُِٜ .َ٤زح ػ٘ذ ط٤خؿش
حُلشٝع ٣ـذ إٔ ٣ؼغ حُزخكغ ك ٢حُلغزخٕ طٞكش حألعخُ٤ذ ٝحألدٝحص حُظٌٖٔ٣ ٢
حعظخذحٜٓخ ك ٢ه٤خط ٛز ٙحُلشػ٤خص .اػخكش اُ ٠ػشٝسس حسطزخؽ حُلشػ٤خص
رخُ٘ظش٣خص حُظ ٢عزن اػزخص طلظٜخ.
( )1أكٔذ صسدٓ :٢ٓٝالكظخص ك ٍٞطلذ٣ذ حإلشٌخُ٤ش  ٝط٤خؿش حُلشػ٤خص ،ك :٢دسحعخص ك ٢حُٜٔ٘ـ٤ش ،اػذحدٓ :ـٔٞػش ٖٓ حألعخطزسٓ ،ؼٜذ ػِْ
حالؿظٔخع ،ؿخٓؼش هغ٘ط٘٤ش ،طلض اششحف :أ.د .كؼ َ٤دُ ،ٞ٤دٞ٣حٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ،حُـضحثش ،1995 ،ص.35 .
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ػخُؼخ ً٣ :ـذ إٔ ال طٌ ٕٞكشػ٤خص حُزلغ حُٞحكذ ٓظؼخسػش ٓٝظ٘خهؼش رؼؼٜخ ٓغ حُزؼغ ،رَ
٣ـذ إٔ طٌ٘ٓ ٕٞغـٔش ٓٝظشحرطش ٝطُش ٌَِّ ٝكذس ٓظٌخِٓش طغ٤ش ك ٢خؾ ٝحكذ
ٝٝحػق.
طخ ك ٢حُذسحعخص حالؿظٔخػ٤ش
سحرؼخ ً٣ :ـذ إٔ ال ٣ؼظٔذ حُزخكغ ػِ ٠كشػ٤ش ٝحكذس ،خظً ٞ
ٝحُ٘لغ٤ش ،رَ ٣ـذ إٔ ٣ؼظٔذ ػِ ٠ػذد ٓوز ٖٓ ٍٞحُلشٝع حُظ ٌٖٔ٣ ٢كلظٜخ
ٝطلِِٜ٤خ ٝحعظخالص حُ٘ظخثؾ ٜٓ٘خ.
ػخ ٓظؼذدس ،أٜٔٛخ طلذ٣ذ حإلؽخس حُلٌشٝ ١حُ٘ظش١
خخٓغخ ً٘٣ :زـ ٢إٔ طخذّ حُلشػ٤خص أؿشح ً
ُِزخكغ ٝسعْ حُخطٞحص حُٜٔ٘ـ٤ش ُِزلغ ٝحخظ٤خس حألعخُ٤ذ حإلكظخث٤ش حُظ٢
طغظخذّ ك ٢طلغ٤ش ٝطلِٝ َ٤طؼِ َ٤حُز٤خٗخصًٔ ،خ ٣ـذ إٔ طغٔق حُلشٝع رظلذ٣ذ
()1
حُ ٌَ٤ٜحُؼخّ حُز٣ ١غظخذٓ ٚحُزخكغ ك ٢طوذ ْ٣حُ٘ظخثؾ حُٜ٘خث٤ش ُزلؼ ٚحُؼِْ ـ.١
ح

أ٢ٔٛس حُلشػ٤خص:
 -ـ

ُلشػ٤خص حُزلغ أ٤ٔٛش ًز٤شس ،ار طُؼظزش حُلشػ٤خص ٓٝئششحطٜخ حُشًخثض حألعخع٤ش ك٢
سعْ حُخطٞؽ حُؼش٣ؼش ُِزلغ كٓ ٢لخٝس حإلشٌخُ٤شٝ .ػ٘ذٓخ ٣و ّٞحُزخكغ رظ٤خؿش كشػ٤خص
رلؼ ،ٚكٌؤٗ٣ ٚو٘٣":ٍٞزـَ ٢ػَِ َّ ٢إٔ أرلغ كٛ ٢زح حالطـخ .)1( "ٙػْ إٔ ُِلشػ٤ش ػذس أٛذحفً ،ؤٕ
ؼخ طلغ٤ش ؿٔ٤غ حألرؼخد حُظ ٢طل٤ؾ رٜخ،
طٌشق ػٖ كخُش ك ٢حُٔ٤ذحٕ ٣غٞدٛخ حُـٔٞعٝ ،أً ٣
ٝحُظ ُْ ٢طٌٖ ٓؼشٝكش ٖٓ هزَ؛ ٣ٝظْ طلو٤ن أٛذحف حُلشػ٤ش ٖٓ خالٍ طلو٤ن حُٔئششحص( )2
ٝحُٞكذحص ٝحُؼ٘خطش حإلؿشحث٤ش.
ط

-حُلشػ٤ش حُؼخٓش ٝحُلشػ٤خص حُلشػ٤ش:

أٝالً :حُلشػ٤ش حُؼخٓش  ٢ٛ :ػزخسس ػٖ طلغ٤ش حكظٔخُ ٢شخَٓ ُِظخٛشسٝ ،ػ٘ذٓخ طؼزض أٓخّ
حُظـشرش ٝطظلون طلظٜخ ،كبٜٗخ طظزق ك ٢شٌَ ٗظش٣ش ُِزلغ طلغش حُظخٛشس حُظ٢
ًخٕ رٜخ اشٌخٍ ٝعزَّزض ٓشٌَ.
ػخٗ٤خ ً :حُلشػ٤خص حُلشػ٤ش  ٢ٛ :ػزخسس ػٖ ػ٘خطش كشػ٤ش ُِلشػ٤ش حُؼخٓشٝ ،ػ٘ذٓخ طؼزض أٓخّ
حُظـشرشٝ ،طظلون طلظٜخ ،كبٜٗخ طظزق هٞحٗ ٖ٤طلٌ٤ٔ٤ش ،رـ٤ش حُظلٌْ ك ٢حُظخٛشس.

()1

د .اكغخٕ ٓلٔذ حُلغٖ :حألعظ حُؼِٔ٤ش ُٔ٘خٛؾ حُزلغ حالؿظٔخػ ،٢دحس حُطِ٤ؼش ،ؽ ،2 .ر٤شٝص – ُز٘خٕ ،1986 ،ص.48 .
()1

Raymond QUIVY, Luc VAN CAMPENHOUDT : Manuel de recherche en sciences
sociales, édition : Dunod, Paris, 1988, p. 112.
()2
Jean-Michel MORIN : Précis de sociologie, collection : repères pratique, édition :
NATHAN, France, 1996, p. 20.
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ي

ٓ-غؤُش حُلشػ٤ش حُظ ٢طظلون ٝحُلشػ٤ش حُظ ٢ال طظلون:

أٝالً :حُلشػ٤ش حُظ ٢طظلون % 100
طؼ٘+ = )+( )+( ٢
ػخًٗ٤خ :حُلشػ٤ـش حُظ ٢طظلون ≈ % 95
طؼ٘+ = )+( )+( ٢
ػخُؼًخ :حُلشػ٤ـش حُظ ٢طظلون ≈ % 80
طؼ٘ = + = )+( )+( ٢ؽش٣وخ ً ٓلظٞكخ ً
سحر ًؼخ :حُلشػ٤ش حُظ ٢طظلون ≈ % 50
طؼ٘+ = )+( )+( ٢
غخ :حُلشػ٤ش حُظ ٢طظلون ≈ % 30
خخٓ ً
طؼ٘+ = )+( )+( ٢
عخ :حُلشػ٤ش حُظ ٢طظلون ≈ % 05
عخد ً
طؼ٘+ = )+( )+( ٢
ؽش٣ن ٓغذٝدحً
حً
عخر ًؼخ :حُلشػ٤ش حُظ ٢ال طظلون = = % 0
طؼ٘+ = )-( )-( ٢
ٝػِ ٚ٤ك ٌُ ٌَّ ٖٓ حُلشػ٤ش حُظ ٢طظلون ًَِّ٤شً أ ٝؿضثً٤خ أ ٝحُظ ٢ال طظلون ،كٓ ٢ٜـٜٞد
رزُ ٚحُزخكغ ،كٓ ٜٞـٜٞد ا٣ـخرٝ ،٢رخُظخُ ٢ال ٣ؼ٘ ٢عِز٤ش حُلشػ٤ش كزف حُٔـٜٞدٌُٜ٘ٝ ،خ
طؼظزش ٗظ٤ـش ٓؼَ ٗظخثؾ حُلشػ٤خص حإل٣ـخر٤ش حُظ ٢طظلون .كخُلشػ٤خص حإل٣ـخر٤ش ،ػزَّشٗخ ػٜ٘خ
رؤَّٜٗخ طؼ٘ ٢ؽش٣ن ٓلظٞف ،أ ١إٔ ٛز ٙحُلشػ٤خص طئػِّش ك ٢حُظخٛشسُٝ ،ظـ٤٤ش حُٞحهغ حُٔئُْ ػِ٠
ػغ ٓششٝع ط٘ل٤زٓ ١ز٘ ٢ػِ ٠أعخط ٗظخثؾ
أػش ٝؿٞد حُظخٛشس حالؿظٔخػ٤ش حُٔشػ٤شَ ُٞ٣ ،
حُزلغ رلشػ٤خط ٚحإل٣ـخر٤ش حُز٣ ١غٔق رخُظَّذخَ ٓزخششس ك ٢طؼذ َ٣أ ٝطـ٤٤ش ظشٝف حُظخٛشس.
أٓخ حُلشػ٤ش حُغِز٤ش ،كخُٞط ٍٞاُٜ٤خ ُ٣ؼظزش ٓـٜٞدحً ٝطَ ٖٓ خالُ ٚحُزخكغ آُ ٠ؼشكش إٔ ال
أػش ُٜز ٙحُلشػ٤ش ك ٢ظُشٝف حُظخٛشس حالؿظٔخػ٤ش حُٔشػ٤شُٝ ،وذ ػزَّشٗخ ػٖ رُي رؤٕ حُزخكغ
َػ َشفَ رؤٕ حُطش٣ن ٓغذٝدٝ ،ػِ ٚ٤كِوذ ٝكَّش حُٞهض ٝحُـٜذ ػٖ رو٤ش حُزخكؼ ٖ٤رؼذّ حُزلغ ك٢
ػالهش ٛز ٙحُلشػ٤ش رظشٝف حُظخٛشس حالؿظٔخػ٤ش حُٔشػ٤ش.
ٝر٘خ ًء ػِٛ ٠زحٗ ،ظَ آُ ٠ؼشكش إٔ حُلشػ٤ش حُظ ٢ال طظلوَّن ٓ ٢ٛـٜٞد ػِٔٓ ٢ززٍٝ
ؼخ اكذٟ
ٖٓ ؽشف حُزخكغٝ ،ػذّ طلو٤وٜخ ال ُ٘٣وض ش٤جًخ ٖٓ هٔ٤ش حُزلغ حُؼِٔ٤ش ،رَ طُؼظزش أً ٣
ٗظخثؾ حُزلغ.

ك ٓ-غؤُش ٝػغ حُلشػ٤خص ك ٢رلغٝ ،ػذّ ٝػؼٜخ ك٢

رلؼآخش:

ػًٔٓ ٞخ كبَّٗ ٚارح ُْ طلشع ؽز٤ؼش حُذسحعش :طَؼذُّد حُٔظـ٤شحص ٝكشػ٤خص خخطش ،كبَّٕ
ؽشف حُظغخإالص حُزلؼ٤ش طُؼظزش رذ٣الً ػٖ حُلشػ٤خصٝ ،طو ّٞرخُٞظخثق حُٜٔ٘ـ٤ش ٗلغٜخ حُظ٢
طو ّٞرٜخ حُلشػ٤خصٝ .ػًٔٓ ٞخ ٓخ ْ ُ٣ؼ َٔ َُ رخُظَّغخإالص حُزلؼ٤ش ك ٢حُزلٞع حُ٘ظش٣ش٣ٝ ،ؼَٔ
رخُلشػ٤خص ك ٢حُزلٞع حُٔ٤ذحٗ٤ش.
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تدرٌبات على صٌاغـة الفرضٌات:

ُ٘ٝخ كٔ٤خ ٣ؤط ٢طذس٣زخص ػِ ٠ط٤خؿش حُلشػ٤خص ط٤خؿشً عِٔ٤ش ٝأخش ٟؿ٤ش عِٔ٤ش،
ٓغ طز٤خٕ حُخَِ ك ٢رُي.

أووًال :الصٌاغة السلٌمة للفرضٌات:



تدريـــب رقــم :1
للمعوقٌن ذهن ًٌا.
الموضوع :الخدمات االجتماعٌة المقدمة
ّ
المعوقٌن ذهن ًٌا ،بمدٌنة :س.
دراسة مٌدانٌة بمركز
ّ

حُلشػ٤خص(:)

حُلشػ٤ش حُؼخٓش :طُوَذَّّ ؿٔ٤غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش:
ط.
ٌٗٝشق ػٖ ٛز ٙحُلشػ٤ش حُؼخٓش رخُلشػ٤خص حُلشػ٤ش ح٥ط٤ش:
حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل: ٠ُٝطُوَذَّّ ؿٔ٤غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِلجش ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ
حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط.
ٌٗٝشق ػٖ ٛز ٙحُلشػ٤ش حُلشػ٤ش رخُٔئششحص ح٥ط٤ش:
  َٛطظٞكّش ؿٔ٤غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُٜز ٙحُشش٣لش؟ ٣ َٛظٞكّش ؿضء كوؾ ٖٓ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش؟ ُٔٝخرح؟ ٘ٛ َٛخى كغٖ ط٘ظٝ ْ٤طغ٤٤ش حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ــش؟ ٛ َٛز ٙحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش  ٢ٛك ٢ط٤ـش طشش٣ؼخص هخٗ٤ٗٞش؟  َٛطُ َطزَّن ٛز ٙحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ًْ ـح  ٙـُٓ ١ش َّشػــش؟
حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش :طُوذَّّ خذٓخص حؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػٝ ٢حُ٘لغٝ ٢حُظل٢
ُِلجش ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط.
ٌٗٝشق ػٖ ٛز ٙحُلشػ٤ش حُلشػ٤ش رخُٔئششحص ح٥ط٤ش:
حُٔئشش حأل :ٍٝحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػ:٢
ٌٗٝشق ػٖ ٛزح حُٔئشش رخُٞكذحص ح٥ط٤ــش:
() 
ذ حُلشػ٤ش ششف ٝ
ُِ ٌٖٔ٣زخكغ إٔ ٣و ّٞرظ٤خؿش كشػ٤خص رلؼ ٚك ٢شٌَ كوشحص ،ػِ ٠إٔ طشَٔ حُلشػ٤ش حُٞحكذس كوشس أ ٝكوشحص ،رؤٕ ْ َ٣
ظ َل َ
طلذ٣ذ أرؼخدٛخ.
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حُٞكذس حأل:٠ُٝ
 حإلٞ٣حءٌٗٝ:شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ش:حُؼ٘ظش حأل َٛ:ٍٝطظٞكش حُششٝؽ حُظل٤ش رخُٔؤُ ٟٝذ ٟحُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ؟
حُؼ٘ظش حُؼخٗ َٛ:٢حإلٞ٣حء كشد ١أّ ؿٔخػ٢؟
حُٞكذس حُؼخٗ٤ش:
ح٥ط٢س:
ـ
 حُ٘وٌَٗٝ :شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطشحُؼ٘ظش حأل٣ َٛ :ٍٝظٞكش حُ٘وَ رٔ٤ذحٕ حُذسحعــش؟
حُؼ٘ظش حُؼخٗ َٛ :٢حُ٘وَ رٔ٤ذحٕ حُذسحعش ِٓي ُِٔئعغش أّ ال؟
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حُٞكذس حُؼخُؼش:
 حُٔ٘لشٌٗٝ :شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ش:حُؼ٘ظش حأل ًْ :ٍٝػٔـــٖ حُٔ٘لــش؟
عذحع٢س؟
ـ
حُؼ٘ظش حُؼخٗ ٢ٛ َٛ :٢شٜش٣ش أّ
حُٞكذس حُشحرؼش:
 حُظشر٤شٌٗٝ :شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ـش:حُؼ٘ظش حأل :ٍٝطؼِ ْ٤ػشٝس٣خص حُل٤خس حُزغ٤طش.
حُؼ٘ظش حُؼخٗ :٢طؼِ٤ـْ حُٔذــحدة حألخاله٤ــس.
حُٞكذس حُخخٓغش:
 حُظؼٌِٗٝ : ْ٤شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ش:حُؼ٘ظش حأل :ٍٝطؼِ ْ٤حُوشحءس ٝحٌُظخرـش.
حُؼ٘ظش حُؼخٗٓ :٢ظخرؼش حُظؼِ٤ــــْ.
حُٞكذس حُغخدعش:
 حُظٌٌٗٝ :ٖ٣ٞشق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ش:حُؼ٘ظش حأل :ٍٝأٗــٞحع حُظٌـ.ٖ٣ٞ
حُؼ٘ظش حُؼخٗٓ :٢الءٓش حُظٌُ ٖ٣ٞذسؿش طخِق ٛز ٙحُلجش رً٤٘ٛخ.
حُٞكذس حُغخرؼش:
 ٗشخؽخص ػوخك٤شٌٗٝ :شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ش:حُؼ٘ظش حأل :ٍٝحُظٔؼ َ٤ػِ ٠حُٔغشف.
حُؼ٘ظش حُؼخٗ :٢حُشٝح٣ش :حُظذس٣ذ ػِ ٠حُشٝح٣ش ٝحُوظش.
حُؼ٘ظش حُؼخُغ :حُشؼش.
حُؼ٘ظش حُشحرغ :ط٘ظ ْ٤هؼخء أٝهخص حُلشحؽ.
حُؼ٘ظش حُخخٓظ :حُش٣خػش.
حُؼ٘ظش حُغخدط :حُشعْ.
حُٔئشش حُؼخٗ :٢حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حُ٘لغ:٢
ٌٗٝشق ػٖ ٛزح حُٔئشش رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ش:
حُؼ٘ظش حأل :ٍٝطو ْ٣ٞحُغِٞى.
حُؼ٘ظش حُؼخٗ :٢ػالؽ رؼغ حُٔظخٛش حُ٘لغ٤ش حُٔشػ٤شٌٗٝ :شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس
رخُؼ٘خطش اآلتية:
حُؼ٘ظش حُؼخُغ :حالٗطٞحء.
حُؼ٘ظش حُشحرغ :حُخــَ.
حُٔئشش حُؼخُغ:حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حُظل:٢
ٌٗٝشق ػٖ ٛزح حُٔئشش رخُٞكذحص ح٥ط٤ش:
حُٞكذس حأل - :٠ُٝحُٔـخٍ حُظل –٢حالؿظٔخػٌٗٝ :٢شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ش:
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حُؼ٘ظش حأل :ٍٝحُلظ ٍٞػِ ٠حُزطخهش حُظل٤ش ًٔظخِق ر.٢٘ٛ
حُؼ٘ظش حُؼخٗ :٢حُلظ ٍٞػِ ٠حُذكظش حُظل.٢
حُؼ٘ظش حُؼخُغ :حالعظلخدس ٖٓ رشحٓؾ حُٞػ ٢حُظل( ٢حُظؼو٤ق حُظل.)٢
حُٞكذس حُؼخٗ٤ش - :حُٔـخٍ حُظل –٢حُطزٌٗٝ :٢شق ػٖ ٛز ٙحُٞكذس رخُؼ٘خطش ح٥ط٤ش
حُؼ٘ظش حأل :ٍٝط٘ظ ْ٤كلٞص ؽز٤ش.
حُؼ٘ظش حُؼخٗ :٢ط٘ظ ْ٤طِو٤لخص ؽز٤ش.
حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش :عخٔٛض حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُٔوذٓش ُِلجش ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ
حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط ،ك ٢حُظؤ َ٤ٛحالؿظٔخػ٢
حُلتس.
ٝحُٔ ْ ُٚ ٢ٜ٘ـر ٙـ
ٌٗٝشق ػٖ ٛز ٙحُلشػ٤ش حُلشػ٤ش رخُٔئششحص ح٥ط٤ش:
حُٔئشش حأل :ٍٝحُظؤ َ٤ٛحالؿظٔخػ:٢
ونكشف عن هذا المؤشر بالوحدة اآلتٌة :قٌاس مدى نجاعة جمٌع مؤشرات
المعوقٌن ذهن ًٌا مٌدان الدراسة،
المعوقٌن ذهن ًٌا بمركز
الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة فً تأهٌل فئة
ّ
ّ
الندماجها فً المجتمع.
حُٔئشش حُؼخٗ :٢حُظؤ٤ٛـَ حُٔ:٢ٜ٘
ونكشف عن هذا المؤشر بالوحدة اآلتٌة :قٌاس مدى نجاعة وحدات المؤشر األول
للفرضٌة الفرعٌة الثانٌة وهً:
حُٞكذس حأل :٠ُٝالتربيـــت.
حُٞكذس حُؼخٗ٤ش :التعليــم.
حُٞكذس حُؼخُؼش :التكويـن.
ووحدات المؤشر الثالث للفرضٌة الفرعٌة الثانٌة ،وهً:
حُٞكذس حأل :٠ُٝتنظيم فحوص طبيـت.
حُٞكذس حُؼخٗ٤ش :تنظيم تلقيحاث طبيت.
فً تأهٌل هذه الفئة بهذا المركز لممارستهم مهنة كمصدر للعٌش.
كانت صٌاغة الفرضٌات هذه صٌاغة إثباتٌ ،مكن صٌاغة الفرضٌات فً صٌغة
أسئلة:
للمعوقٌن
 وعلٌه فالفرضٌة العامة تصبح :هل تقدم جمٌع الخدمات االجتماعٌةّ
المعوقٌن ذهن ًٌا بمدٌنة :س؟
ذهن ًٌا بمركز
ّ
 والفرضٌات الفرعٌة تصبح: كؤٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل ٠ُٝكظظزق َٛ :طوذّ ؿٔ٤غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِلجش
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ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط؟
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش كظظزق٘ٛ َٛ :خى خذٓخص حؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ
حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض
حالؿظٔخػٝ ٢حُ٘لغٝ ٢حُظلُِ ٢لجش ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ
حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط؟
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش كظظزق َٛ :عخٔٛض حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُٔوذٓش ُِلجش
ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط ،ك ٢حُظؤَ٤ٛ
حالؿظٔخػٝ ٢حُُٜٔ ٢ٜ٘ز ٙحُلجش؟
كما ٌمكن صٌاغة الفرضٌات فً صٌغة احتمال الوجود وعدمه:
للمعوقٌن ذهن ًٌا
 وعلٌه فالفرضٌة العامة تصبحٌ :مكن أن تقدم جمٌع الخدمات االجتماعٌةّ
المعوقٌن ذهن ًٌا بمدٌنة :س.
بمركز
ّ
 والفرضٌات الفرعٌة تصبح: كؤٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل ،٠ُٝكظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ طُوذّ ؿٔ٤غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ُِلجش
ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش ،كظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ طٌ٘ٛ ٕٞخى خذٓخص حؿظٔخػ٤ش ك٢
حُٔـخٍ حالؿظٔخػٝ ٢حُ٘لغٝ ٢حُظل ٢طوذّ ُِلجش ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ
رٔشًض حُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش ،كظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ طغخ ْٛحُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش حُٔوذٓش
ُِلجش ٓظٞعطش حُزًخء ٖٓ حُٔؼ ّٞهٖ٤رً٤٘ٛخ رٔشًضحُٔؼ ّٞه ٖ٤رً٤٘ٛخ رٔذ٘٣ش :ط ،ك ٢حُظؤَ٤ٛ
حالؿظٔخػٝ ٢حُُٜٔ ٢ٜ٘ز ٙحُلجش.
مع المالحظة أنه ٌُفضل استخدام صٌغة واحدة لجمٌع فروض البحث .فال تكون مثالً
الفرضٌة العامة بصٌغة اإلثبات ،والفرضٌة الفرعٌة األولى بصٌغة االستفهام ،والفرضٌة
الفرعٌة الثانٌة بصٌغة االحتمال .ما عدا فً بعض الحاالت التً تفرض فٌها طبٌعة البحث
التنوٌع فً صٌغة فرضٌات البحث.
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 تدرٌب رقــم :2
الموضوع :الخدمات االجتماعٌة المقدمة لألمومة فً المجال االجتماعً والصحً.

دراسة مٌدانٌة بمركز األمومة والطفولة بمدٌنة :س.
حُلشػ٤خص:
حُلشػ٤ش حُؼخٓش:

إ عزذ ٝك٤خص حألٜٓخص ٝأؽلخُ ٖٜأ ٝأكذٔٛخ ،أَ ُٓ ٝؼخٗخطٝ ٖٜأؽلخُ ٖٜأٝ
أكذٔٛخ؛ ٣ؼٞد اُ ٠ؿ٤خد أٗ ٝوض أ ٝعٞء طغ٤٤ش أ ٝعٞء طٞص٣غ حُخذٓخص
حالؿظٔخػ٤ش رٔشحًض حألٓٓٞش ٝحُطلُٞش.
ونكشف عن هذه الفرضٌة العامة بالفرضٌات الفرعٌة اآلتٌة:

حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل٘ٛ :٠ُٝخى ؿ٤خد أٗ ٝوض أ ٝعٞء طغ٤٤ش أ ٝعٞء طٞص٣غ حُخذٓخص
حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػٝ ٢حُظل ٢رٔشحًض حألٓٓٞش ٝحُطلُٞش ٓ٤ذحٕ
حُذسحعش.
ونكشف عن هذه الفرضٌة الفرعٌة بالمؤشرات اآلتٌة:
 حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػٌٗٝ:٢شق ػٖ ٛزح حُٔئشش رخُٞكذحص ح٥ط٤ش: حُ٘وـــَ. حإل٣ـٞحء. حُـزحء. حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حُظل ٢حالؿظٔخػٌٗ :٢شق ػٖ ٛزح حُٔئشش رخُٞكذحصح٥ط٤ش :
 حُظؼو٤ــق حُظلــ.٢ حُ٘ظٞص حُظشش٣ؼ٤ش حُظ ٢طلٔ ٢حألٓٓٞش. حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حُظل ٢حُطزٌٗٝ :٢شق ػٖ ٛزح حُٔئشش رخُٞكذحص ح٥ط٤ش :-

أػ٘خء حُلٔـَ.
خالٍ حُٞػــغ.
رؼذ حُٞػــــغ.
طٞكش حُؼظــخد حُطـز.٢
طٞكش حألؽزخء حُٔظخظظٝ ٖ٤حُٔٔشػخص ٝحُوخرالص.
حُظٌ ٖ٣ٞحُٔغظٔش (حُشعٌِش) ُألؽزخء حُٔظخظظٝ ٖ٤حُٔٔشػخص ٝحُوخرالص.

حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش٘ٛ :خى ػٞحثن طؼشهَ طٞكش حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤شٝ ،طئد ١اُ ٠عٞء
طغ٤شٛخ ٝطٞص٣ؼٜخ رٔ٤ذحٕ حُذسحعش.
ونكشف عن هذه الفرضٌة الفرعٌة بالمؤشرات اآلتٌة:
 عراقٌل مادٌة تعٌق توفر الخدمات االجتماعٌة ،وتؤدي إلى سوء تسٌرها وتوزٌعها.37

ونكشف عن هذا المؤشر بالوحدات اآلتٌة:
 ػذّ طٞكش حُؼظخد حُطز ٢حُؼشٝس ١أٗ ٝوظ.ٚ -ػذّ طٞكش ػذد حُـشف حُالصّٝ ،ػذّ طٞكش حُششٝؽ حُظل٤ش رٜخ.

 ٓذ ٟطٞكش حألؿٜضس ٝحُٞعخثَ ح٘ٓ٥ش ُألّ ُٞٞٓٝدٛخ. ٓذً ٟلخ٣ش حألؿش ُؼٔخٍ حُٔشًض (ٓشًض حألٓٓٞش ٝحُطلُٞش).عراقيلماليةتعيقتوفرالخدماتاالجتماعية،وتؤديإلىسوءتسييرهاوتوزيعهابميدانالدراسة.ونكشف عن هذا المؤشر بالوحدات اآلتٌة:
 ٓذً ٟلخ٣ش حُٔ٤ضحٗ٤ش حُٔخُ٤ش حُظ ٢طخظظٜخ ٝصحسس حُظلش ُٔشحًض حألٓٓٞشٝحُطلُٞش ٓ٤ذحٕ حُذسحعش.
 ٗٞػ٤ش حُظغ٤٤ش ٝحُظٞص٣غ ُٜز ٙحُٔ٤ضحٗ٤ش ُٔخظِق حُٔظخُق رٔشًض حألٓٓٞشٝحُطلُٞش ٓ٤ذحٕ حُذسحعش.
عراقيلبشريةتعيقتوفيرالخدماتاالجتماعية،وتؤديإلىسوءتسييرهاوتوزيعهابميدانالدراسة.ونكشف عن هذا المؤشر بالوحدات اآلتٌة:
 ؿ٤خد أٗ ٝوض ك ٢حألؽزخء حُٔظخظظ.ٖ٤ ؿ٤خد أٗ ٝوض ك ٢حُٔٔشػخص ٝحُوخرالص حُٔئٛالص. ٗوض ك ٢ػخٓالص حُ٘ظخكـــش. -عٞء حُؼالهخص حالؿظٔخػ٤ش رٞٓ ٖ٤ظل ٢حُٔشًض ٓ٤ذحٕ حُذسحعش.
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كمايمكنصياغةالفرضياتفيصيغةسؤال.وعليهفالفرضيةالعامةتصبح:هلسببوفيات
األمهاتوأطفالهنأوأحدهما،أومعاناتهنوأطفالهنأوأحدهماخاللالوضع؛يعودإلىغيابأونقصأو
سوءتسييرأوسوءتوزيعالخدماتاالجتماعيةبمراكزاألمومةوالطفولة؟
والفرضياتالفرعيةتصبح: كؤٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل ،٠ُٝكظظزق٘ٛ َٛ :خى ؿ٤خد أٗ ٝوض أ ٝعٞء طغ٤٤ش أٝ
عٞء طٞص٣غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػٝ ٢حُظل ٢رٔشحًض حألٓٓٞش
ٝحُطلُٞش ٓ٤ذحٕ حُذسحعش؟
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش كظظزق٘ٛ َٛ :خى ػٞحثن طؼشهَ طٞكش حُخذٓخص
حالؿظٔخػ٤شٝ ،طئد ١اُ ٠عٞء طغ٤٤شٛخ ٝطٞص٣ؼٜخ رٔ٤ذحٕ حُذسحعش؟
كمايمكنصياغةالفرضياتفيصيغةاحتمال:
وعليه فالفرضيةالعامة تصبح:إنسببوفياتاألمهاتوأطفالهنأوأحدهما،أومعاناتهن
وأطفالهنأوأحدهماخاللالوضع؛قديعودإلىغيابأونقصأوسوءتسييرأوسوءتوزيعالخدمات
االجتماعيةبمراكزاألمومةوالطفولة.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل ،٠ُٝكظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى ؿ٤خد أٗ ٝوض أ ٝعٞء
طغ٤٤ش أ ٝعٞء طٞص٣غ حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُٔـخٍ حالؿظٔخػٝ ٢حُظل ٢رٔشًض
حألٓٓٞش ٝحُطلُٞش ٓ٤ذحٕ حُذسحعش.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش ،كظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ طٌ٘ٛ ٕٞخى ػٞحثن طؼشهَ طٞكش
حُخذٓخص حالؿظٔخػ٤شٝ ،طئد ١اُ ٠عٞء طغ٤٤شٛخ ٝطٞص٣ؼٜخ رٔ٤ذحٕ حُذسحعش.

ثانٌا :الصٌاغة غٌر السلٌمة للفرضٌات ،وتبٌان الخلل فً ذلك:



تدرٌب رقــم :1

حُٔٞػٞع" :حُز٤جــــش ٝحُؼٔــــشحٕ".
دسحعش ٓ٤ذحٗ٤ش رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
حُلشػ٤خص:

حُلشػ٤ش حأل :٠ُٝحُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش.
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حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش :حُطز٤ؼش حُوخٗ٤ٗٞـش.
حُلشػ٤ش حُؼخُؼش :حُطز٤ؼش حُظو٘٤ش ُِظشرـش.
طز٢حٕ حُخَـٍ:
ـ
ٗظشحً ألٕ ٛز ٙحُلشػ٤خص ٣غٞدٛخ ش٢ء ٖٓ حُـٔٞع؛ ار  ٢ٛرٔؼخرش ػ٘خ ٖٓ ٖ٣ٝؿٜش،
 ٖٓٝؿٜش أخش ٟأٜٗخ ٓخظظشس ؿذًح ،ك ٢ٜرٜز ٙحُظ٤ـش ال طٔؼَ كشػ٤خص ك٤ٛ ٢جش اؿخرخص
حكظٔخُ٤ش ُِظغخإالص حٌُٖٔٔ ؽشكٜخ ك ٢حإلشٌخُ٤ش.
ٝػِ ٚ٤كبٗ٘خ ٗوظشف حُلشػ٤خص اآلتية ًزذ:َ٣
حُلشػ٤ش حُؼخٓش  :إ حُؼٞحَٓ حُطز٤ؼ٤ش ٝحإلٗغخٗ٤ش  ٢ٛحُظ ٢أدص اُ ٠طذٞٛس حُز٤جش ،رل :٢ط،
رٔذ٘٣ش :ص.
حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل : ٠ُٝإ حُؼٞحَٓ حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ صُضحٍ ٝػذّ ط٘ظ ْ٤حُٞد٣خٕ ٝسٓ٢
حُ٘لخ٣خص ٝعٞء طظش٣ق حُٔ٤خ ٙحُوزسس أدص اُ ٠طذٞٛس حُز٤جش رل :٢ط،
رٔذ٘٣ش :ص.
حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش :إ حُطز٤ؼش حُظو٘٤ش ُِظشرش أدص اُ ٠طذٞٛس حُز٤جش ،رل :٢ط،
رٔذ٘٣ش :ص.
حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش :إ عٞء طغ٤٤ش حإلٗغخٕ ُِز٤جش أد ٟاُ ٠طذٞٛسٛخ رل :٢ط،
رٔذ٘٣ش :ص.
أٓخ رخظٞص ط٤خؿش حُلشػ٤خص ك ٢ط٤ـش عئحٍ:
كؤٓخ حُلشػ٤ش حُؼخٓش ،كظظزق َٛ :حُؼٞحَٓ حُطز٤ؼ٤ش ٝحإلٗغخٗ٤ش  ٢ٛحُظ ٢أدص اُ ٠طذٞٛس
حُز٤جش رل :٢ط رٔذ٘٣ش :ص؟
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل ،٠ُٝكظظزق َٛ :حُؼٞحَٓ حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ صُضحٍ ٝػذّ ط٘ظْ٤
حُٞد٣خٕ ٝسٓ ٢حُ٘لخ٣خص ٝعٞء طظش٣ق حُٔ٤خ ٙحُوزسس أدص اُ ٠طذٞٛس حُز٤جش ،رل :٢ط،
رٔذ٘٣ش :ص؟
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش ،كظظزق َٛ :حُطز٤ؼش حُظو٘٤ش ُِظشرش أدص اُ ٠طذٞٛسٛخ
رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص؟
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ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش ،كظظزق َٛ :عٞء طغ٤٤ش حإلٗغخٕ ُِز٤جش أد ٟاُ٠
طذٞٛسٛخ رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص؟
ًٔخ  ٌٖٔ٣ط٤خؿش حُلشػ٤خص ط٤خؿش حكظٔخُ٤ش:
كؤٓخ حُلشػ٤ش حُؼخٓش ،كظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ طٌ ٕٞحُؼٞحَٓ حُطز٤ؼ٤ش ٝحإلٗغخٗ٤ش أدص اُ ٠طذٞٛس
حُز٤جش ،رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل،٠ُٝكظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ طٌ ٕٞحُؼٞحَٓ حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ صُضحٍ
ٝػذّ ط٘ظ ْ٤حُٞد٣خٕ ٝسٓ ٢حُ٘لخ٣خص ٝعٞء طظش٣ق حُٔ٤خ ٙحُوزسس أدص اُ ٠طذٞٛس
حُز٤جش ،رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش ،كظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ طٌ ٕٞحُطز٤ؼش حُظو٘٤ش ُِظشرش أدص اُ٠
طذٞٛس حُز٤جش ،رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش ،كظظزق ٌٖٔ٣ :إٔ  ٌٕٞ٣عٞء طغ٤٤ش حإلٗغخٕ ُِز٤جش أدٟ
اُ ٠طذٞٛسٛخ ،رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.


تدريــب رقـــــم :2

حُٔٞػٞعٓ :شخًـــَ حُٔذ٘٣ــــــس.
دسحعش ٓ٤ذحٗ٤ش رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
حُلشػ٤خص:

حُلشػ٤ش حأل :٠ُٝطذكن ٓظزخص حُٔ٤خ ٙحُوزسس ك ٢حُٞحدًٝ ،١زح حُٔ٤خ ٙحُشحًذس حُظ ٢طغخػذ ػَ
طٌخػش حُلششحص حُؼخسس ًخُزؼٞع.
أ  -حُلو ٍٞحُٔـخٝسس حُظ ٢طؼظزش ر٤جش ٓالثٔش ُظٌخػش حُوٞحسع ٝحُلششحص حُ٘خهِش
ُألٓشحع (ٓشع حُِ٤شٔخٗ٤خ).
د -حٗظشخس حُ٘لخ٣خص حُظِزش (حُ٘لخ٣خص حُٔ٘ضُ٤شٗ ،لخ٣خص حُٔغظشل.)٠
حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش :حُٞحؿٜخص حُٜٔظشثش ُألك٤خء حُوذٔ٣ش حُٔـخٝسس.
حُلشػ٤ش حُؼخُؼش :حًظظخظ حُطش٣ن حُٞؽ٘ ٢سهْ:ع حُز٣ ١غزذ طِٞع حُٜٞحء ٝحُؼٞػخء.

حُخٍَ:
طز٤خٕ ـ
ؿخء ؿٔٞع ك ٢حُلشػ٤خص حُؼالع حُغخُلش حُزًش ،رل٤غ ِ ُ٣لظ حُوخسة أٜٗخ ك ٢شٌَ
ػ٘خٗ ٖ٣ٝخهظشٝ .رٜخ ؿٔٞع ٝػذّ حُذهش.
 ٖٓٝأؿَ رُي ٗوظشف إٔ طٌ ٕٞرخُظ٤ـش اآلتية:
حُلشػ٤ش حُؼخٓش  :إ حُظذٞٛس حُظلٝ ،٢حُـٔخُٝ ٢حُظ٘ظٓٝ ،٢ٔ٤شخًَ حإلصػخؽٝ ،حُظِٞع
حُ٘خؿْ ػٖ حُٔ٤خ ٙحُوزسس ٝحُشحًذسٝ ،حُٞحؿٜخص حُٜٔظشثشٝ ،حُلو ٍٞحُٔـخٝسس،
ٝحًظظخظ حُطش٣ن حُٞؽ٘ ٢سهْ:ع ،رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
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حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل : ٠ُٝإ طذكن ٓظزخص حُٔ٤خ ٙحُوزسس ك ٢حُٞحدًٝ ،١زح حُٔ٤خ ٙحُشحًذس،
ٝحُلو ٍٞحُٔـخٝسس حُـ٤ش ٓؼظ٘ ٠رٜخٝ ،حٗظشخس حُ٘لخ٣خص حُظِزش (حُ٘لخ٣خص حُٔ٘ضُ٤ش،
ٗلخ٣خص حُٔغظشل )٠طئد ١اُ ٠حُظذٞٛس حُظل ٢رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش :إ حُٞحؿٜخص حُٜٔظشثش ُألك٤خء حُٔـخٝسس حُوذٔ٣ش طئد ١اُ٠
حُظذٞٛس حُـٔخُٝ ،٢حُظ٘ظ ،٢ٔ٤رل:٢ط ،رٔذ٘٣ش:ص.
حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش :إ حًظظخظ حُطش٣ن حُٞؽ٘ ٢سهْ :ع ٣غزذ حُؼٞػخء ٝحُظِٞع
رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
 ٌٖٔ٣ٝط٤خؿش حُلشػ٤خص ك ٢ط٤ـش حُغئحٍ :كؤٓخ حُلشػ٤ش حُؼخٓش كظظزقَٛ :
حُظذٞٛس حُظلٝ ،٢حُـٔخُٝ ،٢حُظ٘ظٓٝ ،٢ٔ٤شخًَ حإلصػخؽٝ ،حُظِٞع حُ٘خؿْ ػٖ حُٔ٤خ ٙحُوزسس
ٝحُشحًذسٝ ،حُٞحؿٜخص حُٜٔظشثشٝ ،حُلو ٍٞحُٔـخٝسسٝ ،حًظظخظ حُطش٣ن حُٞؽ٘ ٢سهْ :ع ،رل:٢
ط ،رٔذ٘٣ش :ص؟
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل ،٠ُٝكظظزق َٛ :طذكن ٓظزخص حُٔ٤خ ٙحُوزسس ٝحُشحًذس ك٢
حُٞحدٝ ،١حُلو ٍٞحُٔـخٝسس ؿ٤ش حُٔؼظ٘ ٢رٜخٝ ،حٗظشخس حُ٘لخ٣خص حُظِزش (حُ٘لخ٣خص
حُٔ٘ضُ٤شٗ ،لخ٣خص حُٔغظشل )٠طئد ١اُ ٠حُظذٞٛس حُظل ،٢رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص؟
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش ،كظظزق َٛ :حُٞحؿٜخص حُٜٔظشثش ُألك٤خء حُٔـخٝسس
حُوذٔ٣ش طئد ١اُ ٠حُظذٞٛس حُـٔخُٝ ،٢حُظ٘ظ ،٢ٔ٤رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص؟
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش ،كظظزق َٛ :حًظظخظ حُطش٣ن حُٞؽ٘٢
٣غزذ حُؼٞػخء ٝحُظِٞع ،رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص؟
ًٔخ  ٌٖٔ٣ط٤خؿش حُلشػ٤خص ط٤خؿش حكظٔخُ٤ش:
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سهْ :ع،

كؤٓخ حُلشػ٤ش حُؼخٓش  ،كظظزق :إ حُظذٞٛس حُظلٝ ،٢حُـٔخُٝ ،٢حُظ٘ظٓٝ ،٢ٔ٤شخًَ
حإلصػخؽٝ ،حُظِٞع  ٌٖٔ٣إٔ ٘٣ـْ ػٖ حُٔ٤خ ٙحُوزسس ٝحُشحًذسٝ ،حُٞحؿٜخص حُٜٔظشثشٝ ،حُلوٍٞ
حُٔـخٝسسٝ ،حًظظخظ حُطش٣ن حُٞؽ٘ ٢سهْ :ع ،رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حأل ،٠ُٝكظظزق :إ طذكن ٓظزخص حُٔ٤خ ٙحُوزسس ٝحُشحًذس ك٢
حُٞحدٝ ،١حُلو ٍٞحُٔـخٝسس ؿ٤ش حُٔؼظ٘ ٢رٜخٝ ،حٗظشخس حُ٘لخ٣خص حُظِزش (حُ٘لخ٣خص
حُٔ٘ضُ٤شٗ ،لخ٣خص حُٔغظشل ٌٖٔ٣ )٠إٔ طئد ١اُ ٠حُظذٞٛس حُظل ،٢رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش:
ص.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخٗ٤ش ،كظظزق :إ حُٞحؿٜخص حُٜٔظشثش ُألك٤خء حُٔـخٝسس
حُوذٔ٣ش  ٌٖٔ٣إٔ طئد ١اُ ٠حُظذٞٛس حُـٔخُٝ ،٢حُظ٘ظ ،٢ٔ٤رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
ٝ أٓخ حُلشػ٤ش حُلشػ٤ش حُؼخُؼش ،كظظزق :إ حًظظخظ حُطش٣ن حُٞؽ٘ ٢سهْ :ع ٌٖٔ٣ ،إٔ
٣غزذ حُؼٞػخء ٝحُظِٞع ،رل :٢ط ،رٔذ٘٣ش :ص.
ًٝلٞطِش أل٤ٔٛش حُلشػ٤خص ك ٢حُزلغ ٝػالهظٜخ رزو٤ش حُٔلخٝس حُشث٤غ٤ش ك ٢حُزلغ،
ٗؼشع  ٌَ٤ٛحُزلغ حُظخُ ٢حُزّ ١
ِ٣خض أ ْٛحُخطٞحص حُظ٣ ٢ـذ إٔ طظغن ٝطظشحرؾ ٓغ رؼؼٜخ
حُزؼغ ًخُز٘٤خٕ حُٔشطٞصُ ،ظشذ رؼؼٜخ حُزؼغُِٞ ،ط ٍٞاُٗ ٠ظخثؾ طخذّ حُزلغ ٝطُـ٤ذ
ػٖ طغخإالص حُزلغ حألعخع٤ش حُٔطشٝكش ك ٢حإلشٌخُ٤ش:
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ٌ٤ٛــَ حُزلغ ٖٓ حُغئحٍ حُشث٤غـ ٢اُ ٠حُ٘ظخثـؾ
أسئلــة اإلشكالٌـــة

1
2

الفرضٌـــــة العامـــــة

3
الفرضٌات الفرعٌة

4
المؤشـــــرات

5

الوحــــــــــدات

6

العناصـــــــر

7

أسئلة االستجواب

8
9

تحلٌل المعلومات و البٌانات

نتائــــج البحـــث
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