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 ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكالياال

يمثل البحث العممي قاعدة أساسية لموصوؿ 
إلى الحقائق العممية ووضعيا في إطار قواعد 
قانونية أو نظريات عممية لتفسير عديد 
األحداث والظواىر، مف منطمق العممية 
الفكرية واإلجراءات الذىنية التي يتمثميا 

الباحث مستيدفا إيجاد حموؿ لمشكمة أو 
بمجموعة ظاىرة بحثية معينة، مع التزامو 

القواعد والضوابط التي تؤىمو لبموغ مستويات 
الفيـ ومعو إمكانية التنبؤ التي تمنحو قدرة 
التحكـ والسيطرة عمى مجريات المواقف 
والظواىر وفق مناىج عممية دقيقة ومنظمة 
تساعد عمى اكتشاؼ المعرفة وتنمية سبل 

 تحصيميا.

حيث تعد مف أىـ مقومات العممية البحثية ما 
بتحديد واعتماد منيج أو مناىج لمبحث  يتعمق

ّتمكف مف إضفاء الدقة، الوضوح، العممية 
والموضوعية، مما يصنع انسجاـ القضايا 
الفكرية وتوازنيا المنطقي وتجددىا بشكل 

التي  ،يتوافق مع مستجدات العصر وتحوالتو
 ،مجتمع المعرفة"" ػػػػػػػػػػأسست لما ُيعرؼ ب

قد غير في  حيث أف انبثاؽ ىذا المجتمع
طبيعة البناء االجتماعي، أشكالو الخارجية، 
ميكانيزمات نظمو، آليات تسيير ظواىره 
االجتماعية، والتي تشكل جميعيا موجودات 

فإف الضرورة  .المجاؿ المستيدؼ بالدراسة
ممحة لتسميط مجير القراءة العممية عمى 
مسار البحث العممي وتطبيقاتو المنيجية، 

التي  ،ت التجديد والتطورلموقوؼ عند مستويا
طالت حقل المناىج البحثية في مختمف 
تخصصات العمـو االجتماعية، ألنو بتغير 
المعطى االجتماعي يتغير الفكر ومنتجاتو 
الذىنية التي تعد نتاج لمواقع االجتماعي 
وانعكاس لو، مما يجعل المعرفة العممية 
نامية بطبيعتيا ومتطورة، ما يقتضي ضرورة 

ناىج تحصيميا وأدوات جمعيا. مراجعة م
باإلضافة إلى قضية تعددية المناىج وتنوع 
التقنيات ووفرة الظواىر المستقطبة لمدراسة، 
التي تجعل الباحث في حالة حيرة مطالب 
بمزيد مف اإلمعاف واليقظة العممية، لمواجية 
النسق المتداخل مف الصعوبات التي تواجيو 

معرفة، عبر مختمف محطات سيرورة إنتاج ال
سيما ما يتعمق بقضية المناىج والمفاضمة 
بينيا بمنطق العممية الموضوعية بعيدا عف 

 كل مالمح الذاتية والتعصب.   

ومع خصوصية العصر الراىف لما بعد 
الحداثة، فقد عرؼ عمـ المناىج اىتماما 
متزايد نتيجة تطور أنواع المناىج 
واستخداماتيا المتزايدة تزامنا مع حركة 

ور المتسارع لمبحث العممي وتطبيقاتو التط
المختمفة، لكف لألسف لـ تواكبت ىذه القفزة 
الكمية في عدد البحوث إاّل حالة مف التراجع 
لسمطة الضمير الميني عند البعض، فبدأت 
تتضاعف المشكالت األخالقية في فضاء 
البحث العممي، والتي ليست لتعبر فقط عف 

لباحثيف القصور المسجل في مدى التزاـ ا
بالموضوعية والحياد اتجاه مفردات مجتمع 
الدراسة، ولكنيا نمت في السنوات األخيرة 
مستفيدة وبقوة مف التطور التقني لألنظمة 
السيبرنطيقية، لتعبر عف ظاىرة التجرد مف 
األمانة العممية وما يرافقيا مف مظاىر مسيئة 

بكل ما يمكف أف تحدثو   "السرقة العممية"
ير لجوانب البحث العممي مف تشويو خط

وتزوير لنتائجو ُتسقط عنو صفة العممية 
 والموثوقية في النتائج.      

لذلؾ جاء ىذا اليـو الدراسي العممي ليؤكد 
القوة االرتباطية لمعالقة التفاعمية بيف 

التي تفرض عمى الباحث  ،الجوانب األخالقية
ضرورة التحمي باألمانة العممية االبتعاد عف 

ه السرقة العممية، والتقيد بخطوات كل وجو 
المنيج العممي واالستناد إلى مقوماتو 
ودعائمو األساسية في شتى المجاالت 
البحثية )االجتماعية، النفسية، الفمسفية، 
القانونية، االقتصادية...الخ( لموصوؿ إلى 
 مستويات نوعية في جودة البحوث العممية. 

 

 

 رئيسة اليوم الدراسي العلمي

 ليليا بن صويلح  .د
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 ي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الدراســـــــأهداف الي 

المساىمة في تعزيز وتنمية صور  .1
الفعالية في الممارسة العممية والتقيد 

 بمناىجيا البحثية بيف صفوؼ الباحثيف.

مساعدة الدارسيف والطمبة عمى حسف  .2
صياغة إشكالية أبحاثيـ، بناء تصميـ الخطة 
وانتقاء المناىج المتوافقة مع نوعية 

 ضوعاتيـ.مو 

إبراز أىمية التقيد بالمنيج العممي في  .3
إنتاج جودة مخرجات البحوث العممية 

 وضماف مقومات التنافس لدييا.

التي  ،توضيح مختمف االعتبارات العممية .4
يستند إلييا الباحث في اختيار المنيج 
لتحقيق المالئمة النظرية والتطبيقية لموضوع 

 بحثو.

الظاىرة الخطر تسميط الضوء عمى  .5
"السرقة العممية" وما يمكف أف تتسبب فيو مف 
تشويو لعممية البحث العممي وفقداف 

 لمصداقية النتائج.

مناقشة تطبيقات المناىج العممية في  .6
مختمف تخصصات الحقوؿ البحثية، 
والوقوؼ عند المستجدات العممية في عمـ 

 المناىج.

 

 ي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــوم الدراســــــاور اليــــمح 

المعرفة العممية: قراءة في أركيولوجيا  .1
، مصادرىا، ومناىج تطورىا،  المفيـو

 ونظرياتيا المتعددة.
مسار تصميـ البحوث العممية،  .2

والمفاضمة في انتقاء أدوات جمع البيانات 
 عمى أسس مقتضيات الدواعي العممية.

مناىج البحث العممي وتطبيقاتو في عديد  .3
الحقوؿ البحثية لعمـ االجتماع، عمـ النفس، 
الفمسفة، العمـو القانونية واإلدارية، عمـو 

، العمـو ، العمـو االقتصادية والتجاريةالتسيير
 االتصالية ...الخ.

أخالقيات الباحث في مواجية السرقة  .4
العممية وأخطارىا عمى العممية البحثية 

 ونوعية مخرجاتيا.

دور البحث العممي في تحقيق التراكمية  .5
النوعية لممعرفة العممية واالرتقاء بجودة 

 الحياة المجتمعية.

 

 ـــــة:ــــــــــــــــــــــروط المشاركــــــــــــــــــــــــــــش 

يجب أف تستوفي الورقة العممية  -
المنيجية المقدمة الشروط العممية والقواعد 

 المتفق عمييا.

أف يكوف البحث متصال بأحد محاور  -
 اليـو الدراسي.

أف ال يكوف البحث منشور أو مقدـ  -
 لمنشر سابقا.

تكتب البحوث باستخداـ خط  -
Simplified Arabic  لمعربية،  41حجـ

 41حجـ  Times New Roman و
  .لمفرنسية

المداخمة العممية ما  حجـتراوح يأف  -
صفحة بما في ذلؾ  12إلى  41بيف 

 .قائمة المراجع والمصادر

ولمزيد مف المعمومات، يرجى تصفح 
 موقع المخبر:

http://ladbg.univ-guelma.dz 

 

 

 

 

 

 ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ مهمــــــــــــــتواري

آخر موعد الستقباؿ المداخالت  -
 .04/2012/ 02 كاممة: 

 اإلشعار بنتيجة التقييـ العممي لمبحث -
رساؿ دعوات المشاركة لألبحاثو   ا 

 .06/04/2012: المقبولة

يرسل نص المداخمة كاممة مع استمارة  -
المشاركة )نموذج مرفق( ومختصر 

 عمى البريد االلكتروني: السيرة الذاتية

bensliliane@gmail.com 

 

   ة:ــــــــــــــــــــــــــميـمـة العـــــــــــــــــــــــــنــالمج 

 جامعت قــــاملت               غياط شريف أ.د

 جامعت قــــاملت     بلعادي ابراهيم       أ.د

 قــــاملت جـامعت        عمر عضوش         أ.د

 قــــاملت جـامعت     بن صويلح ليليا        .د

 قــــاملت جـامعت         بوقموم دمحم         . د

 قــــاملت جـامعت       براحليت زوبير         . د

 جـامعت قــــاملت       بن صويلح آمال     . د

 جامعت قــــاملت    دبوش عبد القادر    . د

 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــالتنظيمي ة ــــــــــــــنــالمج 

 قــــاملت جـامعت           غسالت بن فرحاث      . أ

 قــــاملت جـامعت                            رجال فيروز  .أ

 قــــاملت جـامعت                   بسازي صاميت      . أ

 قــــاملت جـامعت  مهنت نصيرة طالبت دكتورة -

 قــــاملت  جـامعتنساري صعاد طالبت دكتورة  -

   ملحق باملخبر             الضيدة شايب ريمت  -
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 الجمهىريت الجشائزيت الديمقزاطيت الشعبيت

 العالي والبحث العلميوسارة التعليم     
 

 

 

 

 قالمت - 5491ماي  8جامعت                                                   
 مخبز التنميت الذاتيت والحكم الزاشد                                                

 

 
 ةــــــــــارة مشاركـــــاستم                              
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