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 تقنية االستمارة  

 تعريفها:-1

التقنيات في البحوث السيسيولوجيا واألكثر استعماال، وهي تتكون من    أشهراالستمارة هي من 

قدر من المعلومات والمعطيات   أكبربهدف جمع   للمبحوث،مجموعة كبيرة من األسئلة موجهة 

 منه. 

 أنواع األسئلة في االستمارة:-2

 األسئلة في االستمارة:هناك ثالثة أنواع من  

 األسئلة المغلقة:-

 وهو السؤال الذي تحدد اجابته ب نعم او ال او أحيانا.

      مثال: هل تطالع الصحف؟ نعم       ال         أحيانا

 األسئلة المتعددة االختيارات:-

 وهي التي تقترح فيها مجموعة من اإلجابات  

 مثال: ماهي البرامج التي تفضل مشاهدتها؟  

 الدينية           الرياضية             السياسية              الثقافية     

 األسئلة المفتوحة:-

 وهي أسئلة نترك فيها الحرية للمبحوث االدالء بآرائه وافكاره وتفسيراته الخاصة به .

 .مثال: لماذا ال تزور المتاحف؟ ..........................................................................

 تقسيم أسئلة االستمارة الى محاور:-3

 االتية:   تقسم أي استمارة الى المحاور األساسية

 محور البيانات الشخصية:-

وهو يتضمممممن أسممممئلمة حول الجنا، السممممن، المسممممتوة التعليمي، المهنمة او الو يفمة، الحمالمة  

االجتماعية، مكان اإلقامة، نوع السممكن، عدد افراد االسممرة، الدخل، نوع الهواية، نوع الرياضممة 

 وغيرها.

 المحور الثاني يتضمن أسئلة حول الفرضية األولى:  -
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البداية نضمممع عنوانا لهذا المحور، يكون مرتبع بعالقة اإلهمال االسمممري لوافال واالدمان   في

 على المخدرات.

 المحور الثالث يتضمن أسئلة الفرضية الثانية، وله عنوان مرتبع بمحتواها كذلك.-

 كل محور يتكون من مجموعة من األسئلة المغلقة والمتعددة االقتراحات والمفتوحة.-

 باحث ان يضيف محاور أسئلة أخرة خارج الفرضيات اذا دعت الضرورة لذلك.يمكن لل-

 بعض الشروط المنهجية إلعداد االستمارة.-4

 ترقيم أسئلة االستمارة يعد امرا أساسيا.-

 المحاور ال ترقم مع األسئلة بل ترقم بحروف رومانية.-

ينتمي اليه الباحث وكذلك يعرف  صمفحة الواجهة يج  ان تعرف بالجامعة والكلية والقسمم الذي  -

بعنوان البحث والمسممتوة الدراسممي والسممنة الجامعية وكذا رسممالة تطمين للمبحوث بان األجوبة  

 المقدمة من ارفه ال تستخدم اال ألغراض علمية.

الحرص على ان تكون األسمئلة موجزة وليسمت اويلة واضمحة ومفهومة وليسمت غامضمة وكذا  -

 ليمة.لها صياغة لغوية صحيحة وس
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 تقنية المقابلة  
 تعريفها:-1

المقابلةاهي حيارابيل ايالحابااليبالمح رالياابلحابااليرقرأيئلة يعداااااااااااااالةاهي  ا  ي  ااااااااااااااحقابياحي ل ا يي
المقبلةهيبيتةكيالمح راييتكةميئك ياةيهيبالرقتيالذييرشاااااابمليرقرأيالحباليلت ااااااا  ي ذايال رابي

ميالاة ااااااااااااااهي ويد ااااااااااااااا ا يداببي يب ا  يب كابمييئ ا يلةاايا مي ايالمح رايابياتابئاهيال رابيا  اب
يالمقبلةه.

 اعداد دليل المقابلة:-2
 ل  يالمقبلةهيب ريببقهي  بميا هبياألداااااالةهيالتحيالااااااة بيالحباليل لةاهبي ةذيالمح رالي ذ ي
األداالةهيدكرميببئ هي اياكاااكبل هيب بلااهيال ةذاا بوي ذ يالربقهي حيئمربئهيالمةااا يلةحبالياحيي

يدذاة بيابيدا ايالخةطياحيدةد حهب.ابلهي  أيي
يئ ضيالشةبطيالم ها هيك  ا ي ل  يالمقبلةه:يي-3
رق ااميالذي  بببليا بياألبيييت ةبيئبلح بببويالشااخااا هيالم ةباهيعييالا نليال اااليالم ااتر يي-

ي.يالحبالي ريالذيير بييبي ا يبل نيالمح را. الت ة محلي.....يال
يبالربللليدتلمايعدلةهيارييال ةذ ت ايب حيعدلةهي  تراهياقط.ا بيالم ربيالرببحيي-

ر ااات  ااااياميدكرميعدااالةهيالمقبلةهيقة ةهي ايا ليال   ليعيي مبب هيعدااالةهيا  ياقااااذيابياق ي-

ا اياابميالحاباالي  تةاابليألمياألبلرياهي حيدةكيالمح راييتكةمي بميابقلابذيبيات اذياةيتا يببااتا يي

يدلةه.احي لكيأليبشرشي ة  يئكرة ياأل

يدةق مياألدلةهياقطي بميالم بببير  يذةببيب.-

ال ةصي ةذيداااااال هيالةكهياحياتبئهيعداااااالةهي ل  يالمقبلةهيبا اياقتلااااااذياأل ةيبح ااااااطيال اااااا ايي-

يا ايق ب ياهميالمح را.



 

4 

 

 

 إجراءات الدراسة الميدانية بين المقاربتين الكمية والكيفية. 

 مقدمة:

عدااااابداااااحياحياألئ بايبال بادااااابويال اااااردااااا رلر  هليبدتدحي ذ يال باداااااهيالم  اب هي حي  ميي      

  ااااااااااااة هياحي باداااااااااااهيال را ةيبال لقبوييياأل م هي اي  لةبياميالتاةبهيعلاااااااااااح تيلهبي كببه

األ تمب  هليا ذيايئ  اياأل تحببي اااااارلااااا تهبي قبببهيئبل ةرأياللح   هي رللي ايا لياب بيأليي

األ تمب حيبالرقباحيباميالحبالي ري  مي اي لكيب تل وي  ييال ب ة ي   ي بادتهبي ايد بقهبي

ال  اااابيالماتم حلي ذ يالااااا رببوي وي ةببيال  ايعلااااح تي رذاااار  هليبلميدق يا بأيال   هي

القريهيل  ي ةمبمياأل تمبذياألبائ يئبأل ذيال اااااااردااااااا رلر  هياحي ةمياأل تمبذي ريب  ااااااا ي  لبيي

امةاا يالح لييييدك  ي ميدح ذي ميد قبلييال ةميال  يليالذييلخااا ي  يئبااالب  يئقرل ياميال را ة

ال اااااردااااا رلر حيالتحيب بداااااهبيلةلةحهيدخلاااااويلهذايالم اااااببيباميا بيبةا ياحي ذ يالم ا ةهي ةذيي

الت ق بيعييالتاةياي اي ليي باداااااهي   اب هي ويا صي اااااارلااااا هي ةمياأل تمبذيااهر يببا ي

الترمي اااابير  ي   ال  اي راااا ي  ي اررةي ايقةمي اي ي  ا حة  يبب ويي ةمياأل تماااابذي  ااااذي  ببااااابرم  ي

الت ق قاابويالم اا اب ااهيارييال را ةياأل تمااب  ااهيلة  اا ياح ةي ايالمقرألويبالمحااب  يباك ةاماوي

بالمقابببابويبالم اب  يأليرمكاياألدااااااااااااااتك ابمي  هابياتاابب ي  يالترمي ابير  ياحي ااااااااااااااااببوي    ةاييي

 اااااةي ب ة ياألبت ببي اييالكتةيك  يدحقذي شاااااهر  يداااااردااااا رلر  هيال م يبالم دااااا اااااهيب   ببابرم  يا

 ليي بادااهي   اب هياااب ةهيبتبئاهبياببتي ت ة  ي تم   يبي  يا حة  ياة يال   هيالةعداامبل هيئشااك يي

ياللبئ هيالحةبد  ت ه.دببيخحيغ ةي  حرقي اي ليي بادهيا لقيبق ميي
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ئبل هميياميال باداابويالم  اب هي حي  ميعداابدااحياحيالت ك ةيبالممببدااهيال اارداا رلر  هيبا اياقتةبتيي

بالممببدااااااااااهيالااااااااااا   هيباأللاااااااااا ةهيدكرميبتبئاهبيبر  هيب  ي  يب ب  ي اي ليي ذ يالم ا ةهي

دا  ببيي ة يئ ضياك ةاماويبالمحب  ياألدابدا هيالتحيدم  يال باداهيالم  اب هياحيدخاااا بيي

  ةمياأل تمبذ.

األبلذي مييييال باداااهيالم  اب هيلهبي  لبيير ههبيب ري  اااتم يعداااب ي اي  لبياكااااكبل هيئبل ب ه

ال ةذاا بويئبل ب هياألبلذي ميال ةذاا بويئبل ب هيالربب هيابكاااكبل هيل  ااتي  مي ايالح ليبكتح يي

 ميبتخةذي   يل يدحقذي لكيالمااااااااااحب يالذييي  ةي  اااااااااببيالح لي  ذيل ايت يالذيبهبيت يئمبيا هبيي

ئ ر يعييييال باداااااااااهيالم  اب هيب ةذي ذاياألداااااااااب ييتر اي ةذيالحباليامييذاةي ائمبيئ ااااااااااكبل ه

لت اااااب ألدهبيب بييةي يالح لي   يببمتك ةادهبياألدااااابدااااا هيالتحيعلاااااح تياةذااااا بوي ايئ  يب ةذيي

الحباليامييحةبيا ت بباد ياحي  ه يال بادااااااااهيبدق  هيالح ليباداااااااالةهياألدااااااااتمبب يابي ل  يالمقبلةهي

ببر  اااهيالم ل ااابويالرا ااااي م هااابيبد ة ااا يالاااا ابييابي لاااااااااااااامرمي  ااابئااابويالمقااابلةاااهيبب ااابميي

دات تب بويئمبييتراابي ويدر هبوياكااكبل هيباةذا بويالح ليب ةذيالحبالياميرااة يئاا هيياأل

بباذااا هيلذلكيبأليركت حيئبلتةم عيب  أيالتااااةيعيبدحةيةي  ةاماويال باداااهيالم  اب هي ريي حبااااة ي

 اياأل لبميالشابئ هياحيا مبيياللةحهي ةذي  اتر يالة  اببنيب بلاهيالمبداتةيئ  ليي ت ي ايي

يياحيالح ليل اي ببح  يالت   ةييابيال  ةييالمتمر ياحياكااكبل هيبال ةذا بويبب بميي لكياب ااب

الم ب  ميباألدااقبطيال  ةييليالم  ااا ي اي  ةاماويال بادااهيالم  اب هي بلااهياحي رابايالم ه يي

المتحويبدق  اااهي موي ميد ة ااا يالم ل ااابويبادااااااااااااااتخلصيال تااابئ يبقاا ير ااا اياميرامويالحاااباااليي
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ئ ر يليبيمكاياميدكرمي ت بقلااااااااااااهيدمب بي  هبيب وييلهبيلتر هبوي اااااااااااااكبل هي  ل بويألي لقهي

 مييةاتيالذيالةائطيالت  ااا حي ةذيا اااب يالمرذااار  هيبالةلاااببهيي الم اااببيالت  ااا ةييلة ةذااا بول

يبالا رهيبالق مهيال ةم هيلذلكيال م ي.

لت م مييل بميال ةذااااااااا بويي  ةيئقر ي ةذي  اااااااااببيال باداااااااااهيالم  اب هي ابل ةذااااااااا بوي حيبرذي ايا-
المح ئحيرلة يلل تحببياحيالم  اميب ايب ههيب ةيالحباليلاةذااااااااااا بد يلهبيق بي ايالاااااااااااا هيي

د ااا ذيال باداااهيالم  اب هيالذيا تحببيال ةذااا بوييي.(يي1)ييبالاااارا يغ ةيابهبي بيد ايي رذاااويا تحبب
بإ ايا حتتيلا هيال ةذا هليدكت اايلا هيالت م مياأل حةيقحيب ريا تةا ييييبال لقهيل ايالمتك ةاول

 ةمحيلر ر ي لقهيل ايالمتك ةاويال ةذااااااااا هيئم  ذيا قيال ةذااااااااا هيدر  يالحباليلذلكياشاااااااااريي
يالم ل بوي ببجيالببيالملةر يا ت بب يب ري اياأل لبميالشبئ هيل  يا مبيياللةحهي.

 ةذيال باداااااااهييهيالتحييتح ب بيالحباليل يا ت ا اوييامياألداااااااقبطيال  ةييلة  ةيهيال اااااااردااااااا رلر  ي-
الم ا اب اهيليب اذ يال قلاهيرك ا ي  هابيالكر ةي اياللةحاهيبالحابار اليب اذاي ايااااااااااااااااتبا ياذاااااااااااااا اب ي

 ايا لي  ترا بياأل حةيقحلياتاحعييالم ل بويالمتراة يل  يالحباليدراميارببتيام هيابيا   هيي
 ةيهيال رد رلر  هيق بدهبي ةذياأل تحببيياشري اي بمي ألألويدرد رلر  هلياماي ابئصيال ي

دمك اتي ايالت م مياأل حةيقحيامابي اةبابيداااااااااااااابئقابلياابل  ةياهيالر    اهييييألبهاببالتاةيااياحيالم ا امي
 رليد ااااااات  ايئم ه ياألقتةا يالر   حيالح  ريهيد ااااااات  ايئبلت ة  يالح  ريليابلحباليالذيييت كميي

ب ذايأليركرمياأليئبلتكريايالا ا ياحيالم ابذااااااااااااااةاويياحيال  ةيهيباحي  اب  يدلح قابدهابياأل حةيق اهيي
يبالتلح قبو.

 يييي

 إجراءات الدراسة الميدانية إلطار المقاربة الكمية:-2

 
لةح ليي–يي(يي1)يي الم هاحي التام مي ل بقهي ال اةيزاحي)  م (ي األباةري اةيهليطعلري القب ة :ي كتحهي ليي2008ليي1األ تمب حلي

 .ي26ص
ي
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المقاابببااهيالكم ااهيبيقاابيياااذلااكيالم ااب  يابيالم ه يالكمحيلهاابي أللااهيباااا  يب رياميالحاابااالير تماا يي
د  ااا ةايداااحح بي ايلة ي را  ي بب  هي   هيد  طيئبل ب ة ي ةذيييي(ي1)ي ةذي ح ايد  ااا ةيال ب ة يي

  ذييب حيالمتك ةاويالم اتقةهيالتحيد  ةي ةذيال ب ة يالم ببداهيببمييالحباليامير    بيبيكتشا هب
ا قيال بادااهيالم  اب هيدقرأي ةذيا حبويال لقبويال ااحح هيببائ يالمقبببهيالكم هي ري ا   ي ببابرم يي
ابيالما بدااااااااااااااهيال بباب  اهيبا ميئ اليرا اااااااااااااا ي ذ يالة يهيال ةم اهيالكم اهي ري األبت ابب يابلمقابببهي

بير ااااااااااام  ييالكم هيد تم ي ةذيببطياألداااااااااااحب يئبل تبئ ي ايلةيبيالت ة  ياألااااااااااااابئحيئب تمب ي 
ي.(ي2)يي les chiffres explicatifs اةاب ر بد قةح يئبألبقبأيالت   ةيهيي

 جمع المعطيات الكمية:  2.1

ر تم يالم ه يالكمحي ةذيدق  هياألدااااااااااتمبب يلامويالم ل بويالم  اب هيباداااااااااالةهياألدااااااااااتمبب يدكرميي
دت  ةيالمتك ةاويئ لهبيي  كمهيب  ببدهيدة بيب ر ههيب ةاقحهي ايال ةذ بوي  اهبيق ب ي   يي

ي ةذيئ ضيب  بيرمكايالت   ة.
 استغالل معطيات الكمية:  2.2

دلاااااماياألداااااتمبب ي مويامي بئ ي ايالم ل بويالم  اب هيئمبيرخ أيبي اااااتا ايلتلة بويالحباليي
يبا  ا يئ ر يبادتكلييالم ل بوياكاابئ هيرمكايدا    يالذيل   ا:

بلا حيئب تمب يب اايد ااةي ةذيبلا ي اتمويالح ليب   هيالح ليباذلكيب اايياداتكلييي .ع
 د اةيالذيدح حي راق يابي مببدبوي    هي.

اداااااااااااااتكلييد  ااااااااااااا ةييابلذييدراة يالا ابيياكااااااااااااااابئ هيالمةاحهي  بئ هيابي ل  هيالتقبلويليي .ي 
يذ بو.ابلت   ةيال حححيدلم  يالا ابييالمةاحهيبل نيالرل  هيئمةاقحهيبدر   ي ايال ةي

 العينات في المقاربة الكمية:  3.2

 
يي1ربئبم)ا ة ا(يب ببد  ي) بمياةاب را(يل ةمياأل تمبذ:ي ايال  ةيبويالكحة يالذيالش بميال ر  هيلي  شبي:ي ابيال ةق يط–يي(ي1)يي

ي.يي362ليصيي2010
 méthodesيsesيetيl’enquêteي)f(يsingleيle Questionnaire Paris Nathan 1992.   de :–ي(ي2)ي
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الح رايالتحيد تماا يالمقاابببااهيالكم ااهيدقرأي ةذيد ق قاابوي  اا اب ااهياحة ي راا يلل يالاااب  اابويي
الم ةمرمياحيالم اب ي مبييالمةاحبويالاااااااا ب  هلي مهربيبدااااااابئ ياأل لأي...ال يب ذايالتر  يي

بيرخصيعبراذيال   بوليد ااااااات  ايييتلةاي   بوياح ة يبدمر ة هي ةذيالم اااااااتر ياألااااااااابئحليبا م
الح رايالكم هيئبل   بوياألاتمبل هي ر يال   بويال شاارائ هيالح اا لهيبالم ت مهيبال  قر رهيبغ ة بي
بالتحيدقتلاااحيب ر يقرائمي ااااابئ هيلماتمويالح لي ر يقرائمياأللحبمياحيالم اااتشااا  بوليال مبييي

لخاااااارصيال   هيال اااااااااااا هلياهحيياحيالم دااااا ااااابويبغ ة بليامبييت  ايئبل   بويال قلب هيببب
ااااااااااااااهةيعبراذيال   بوياحيالح رايالكم هليل ااااااااااااهرلهيدلح قهبيبا بل تهبيالم  اب هيبال   بويالكح ة يي

يدقتلحيئبللةبب يدق  هياألدتمبب .
 إجراءات الدراسة الميدانية في إطار المقاربة الكيفية:  -3

الكم اهيلا يامي هرب ابي ابميل ابمي ةذيبقا يالتر ا ييالمقاببباهيالك   اهيدختةبيدماب ابي ايالمقاببباهيي    
يالكمحيبااةيبقبطيلإلقمبييبال ةرابوياأل تمب  هيال ة رهيعيي اهميالخ بباويال ة يبالرا  ه

بإ ب  يل بميال بااويباألدااحب يالتحيدقر يال ة يألا بل لياميالة يهيال بلم هيبالتر  يال  ةيييي(ي1)ييل  ي
ا حة يابيالم بدااهيال ح ةيهيالتحيد اا ذيالذياهميال ألألويبالم ببحييلةمقبببهيالك   هياداا اا ي  برنيي
يالخ  هيالذاد هيل ةرابوياألاةا .

 جمع المعطيات الكيفية:  1.4
يتمي مويالم ل ااابويالك   اااهي ايلةيبيدق  اااهيالمقااابلةاااهيال ة راااهيبالمقااابللويالح بياااهيالاماااب  اااهييييي

<<Focus group>>امر هيقة ةهي اياألدااااالةهي  لة ي ةذيي اي ليي ل  ي قبلةهييتلااااامايييي 
يييذرمي اكبل هيالح ليباةذ بد يبع  اا .

بادااةابيا بد لييييب   شااه   يالمقبلةهي ريدةكيالمح راياةياحيالت ح ةيئشااك ي ادحي ايداببب يي
ب حةباويدااةرا ي اي راق يبدمرلوليابلمقبلةهيد  ااعيالمابييلة ب  ياأل تمب حيلراداالهيعداالةهي

ي  تراه.

 
  .يي362دحبي اة لص )ربئبميا ة ا(يب ببد  ) بمياةاب را(ي ة وي–ي(ي1)ي
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 ل المعطيات الكيفية:استغال   2.3
يتميادااااااتكلييالم ل بويالك   هي ايلةيبيدق  هيد ة  ي  تر يالمقبللوي ويالمح ر  ايي         

عييئبداااااااااااااات مبييدق  هيع ة يب حي د ة  يالم تر  يبابيالبوي    هيرختبب بيالحباليئ  برهيبابيي
 لقااهيالاا ا ةحيا اا ا يئ ر ااهيبالهاا  ي ايد ة اا يالم تر ي ريدااتبياا ي لااب يالمح ر  ايباهمي 

 ةذيذااااااارميالم ب  ميال اااااااردااااااا رلر  هيباتذياألبتةبرلر  هليب حي مة هيلااااااا حهيدتلةاي هبباويي
يدكري  هيب حةاويدبئقهي.

 العينات في المقاربة الكيفية:  3.3
الح رايالك   اهيأليدتلةااي   ابوياح ة ي را يالح رايالكم اهياابل   ابويالتمر ة اهيأليدهمياحيي      

الم  ربيالك  حي قبببهيئبلكمحيا ير تم يالحباررميالذيدق اااااا ميالمح ر  ايالذي امر بويلااااااك ة يي
احياألبلامبأيالذي ذ يالمامر بويبق يقاا يالق بأيئمقبللويل بيهي مب  هياك ي  ة  يلهبيال صيي

ت  ايالحبالي ةذيئ ضيال   بويال قلب هيلح بمي امر بويالمقبلةهيالح بيهي ر يلةيقهيالكة يير ااااااااي
يالرةا هي ةذيدح  يالمربي.

 توليفة بين المقاربتين الكمية والكيفية:-4
دمرقويالحاباالياحيالاببيااا  يالمقابببت ايابياة همابي  ابي ريدمرقويادااااااااااااااتةاد احيي مي ايي      

باأللاااااااااااااا ا ي ايال ابا ت ايال  ةياهيبالم ها اهيببا  كابميالحابااليالااب ياميرم جيل اييدكري ا يالا ا يي
احيدرل  هي ا هيب تم   ي ر يادت مبييدق  بوياألدتمبب يبالمقبلةهيبد ة  يالم تر ي رلييييالمقبببت ا

بابي  ااببي  هاحيلااببأياحيال بادااهيالم  اب هيا بلمياأل تمبذي بيمرميلر بم يرقةيئبميالقةاماويي
المقبببهيالت  ااااااا ةيهيال ببابرم هييئ  يلةم اب يالكلدااااااا ك هيق يئبلكتياحيدكةينيالقل  هيل اييال اااااااب

بالمقبببهيال هم هيال ح ةيهيا اي بياال بيئ  اياأل تحببياميئ ضيد  ااااااااا ةاوي ببابرميب  ااااااااا يرمكايي
ي.(ي1)يقةائتهبي ةذيابهبيد تم ي ةذياحمي ايال هم 

 الدراسة الميدانية:بعض األخطاء الشائعة في اعداد  -5

 
 Parisيsociologuesيlesيsurيétudesي)R(يPuf 1998. Boudon : –ي(ي1)ي
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ركةاي ةذيالكر ةي ايال بادبويالم  اب هيالت   ةاويبالت ة لويالح  لهيبال ل  هيبببلتبلحيي      
ييا  ايامي ايا مي حب  ي ةمياأل تمبذييي(ي1)ييداحعيبتبئ ي ذ ياألئ باياقة يالذي الم ةاهيال ب ره 

ي ريباضيالت   ةيئبلح  طيب ذايالمشك ي ةدحطيئار  يالتكريا.
   يالحبار ايالذيال بادااابويالكم هي ةذيا اااب يال بادااابويالك   هي اي  لةبيدااااربي بل ييييي

دااهرلهيالت كمياحيالم ل بويالكم هيباألاااابئ هيا  ايامي ذايال رذي ايال باداابوييتلةايي  ب  ي
ي ه ي  تحةياحيالت كميالم هاحيباألاابئحيبالةيبذحياحيالمتك ةاويب لقتهبيال حح ه.

بار ايألدااااااات مبييالمقبببهيالك   هي ة  يالذيذااااااا  يالتكريايال  ةيي بلاااااااهياحيي  أي   يالحيييي
الم بدااااااااااهيال ح ةيهيباألدااااااااااتكلييالم  ب يلم اربيدق  هيالمقبلةهيال ة رهيب بلااااااااااهيالح بيهيالامب  هيي
بالت اب ا ي ويالم ل ابويالك   اهيبااببهابي  ل ابويام اهيبااذلاكيلاااااااااااااا رباهيالت كمياحيدق  اهيد ة ا يي

يايد كمبيب مببدهيدبئقه.ييالم تر يالتحيدتلة
التر   يالشااااكةحيبال شاااارائحيلةم ه يالمتحوياحيال بادااااهيالم  اب هي اي لييدااااة ي امر هيييييييي

 اياألقتحبدااااااابوي اياتايالم ها ه ي بميالتةا  ي ةذيدرذااااااا عيا   هيدلح بيا ةاماد يالم ها هيي
ال بادااااااااهيالم  اب هيقردهبياحيالت  اااااااا ةيبالت ة  ييييب ذاي بير ق يي(ي2)يبإلةازيبقبطيالقر يباللاااااااا  يا  

ي.ييال تبئ ييبببلتبلحيذ  
 
 

 الخاتمة:
األبدقبميئبل باداااابويالم  اب هياحياألئ بايبال باداااابويال اااارداااا رلر  هيأليرمكاياميركرمياأليي      

ئبلتكريايال ق قحيبال ر  يالذيالبلهي ةمياأل تمبذي ةذي  تر يال  ةيبويب ةذي  تر يالم ب  يي

 
   méthodesيsesيetيF(l’enquéte(يsinglyيNathan : le questionnaire Paris De: 1992,–ي(ي1)ي

  Méridiens,1985 Maffesoli (M) la connaissance Parisيdesيmibrairieي:–ي(ي2)ي
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دااااااااااااااراميارابباتيام اهيب ابلااااااااااااااهيالك   اهي اي لييالتا بياايبالتكرياي ةذي حاب  يبقرا ا يالح اليي
يال رد رلر ح.
 قائمة المراجع:

ليي2008ليي1علريال ااااااااااةيزاحي)  م (يل بقهيالتاااااااااام ميالم هاحيلةح لياأل تمب حليالقب ة :ي كتحهياألباةري ااااااااااةيهليط– .1
 .26ص

يي1تمبذ:ي ايال  ةيبويالكحة يالذيالشااا بميال ر  هيلي  شااابي:ي ابيال ةق يطيربئبم)ا ة ا(يب ببد  ي) بمياةاب ااارا(يل ةمياأل  .2
 .362ليصي2010

 .ي2003لي2  اةي)ال  باح(يب ري ةميا تمبذيبق ي.يالا ائة:ي يأيجيليط .3
 .Paris : Puf 1998يsociologuesيlesيsurيétudesي)R(يBoudonي .4
5. –  Deيsinglyي)F(l’enquéteيetيsesيméthodes : le questionnaire Paris :Nathan ,1992 
6. – Maffesoli (M) la connaissance Paris :يmibrairieيdesيMéridiens,1985 
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