
 

 

 

 
 

  

 

 

 :ملتقى وظني حول يىظم 

 ثقىيات حمع البياهات في بحوث التخزج 

 دكتوراه(ال و  اتر  امل ،ليساوسال) 

10/03/2022 

 

 :  لملتقىامليسق العلمي ل

 د مىاد تمي ة

 د  كزابية أميىة 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 والبحث العلمي التعليم العالي وزارة
 عبد الحميد بن باديس، الجزائر -جامعة مستغانم 

 االجـتـمـاعية كـــلـية الـعـلـوم 

 مخبر حوار الحضارات ، التنوع الثقافي وفلسفة السلم

 PRFU بالتنسيق مع وحدة البحث
 المعلومات واالتصال على جودة التعليم الجامعيتأثير تكنولوجيا 

 رئيس المشروع د مناد سميرة



 

 :امللتقىإشكالية 

يخطلب اخخياس أدواث حمع البياهاث و اخخياس  مطادس مخخلفت و  بحثه مً بیاهاث یعخلی الباحث

يخضع لهىي  عشىائیا البحث و عييخه حشضا شذيذا مً طشف الباحث فهى أبذا ليغ اخخیاسامجخمع 

 مً حملت جحذده اخخیاس ھى بل ، ألاخشي  على أداة بعھىلت العخلاده أو ، الباحث وسغبخه الصخطيت

 .دكيلا و حيذا  مىه اخخیاسا العىامل لخجعل

 ششوطا ھىانهما أن هزه الذكت جؤثش الحلا في جحليل البياهاث والخشوج باالظخيخاحاث النهائيت 

  الاخخیاس ھزا جدبع في خطىاث ھىان وبحثه  لعیىت اخخیاسه في جىفیرھا على الباحث یعمل

 الشامل؟ املسح فما ھى 

  البحث؟ بعیىت هلطذ ومارا 

  هي ششوطها  هي طشق اخخياس العيىاث و ما ما 

 ألداة بحثيت دون أخشي؟ الباحث اخخیاس في جؤثش التي العىامل ھي ما 

البحث امليذاوي وأدواث الخحىم جلىياث  الى اة و ال جىحطش في املعايىاث فلط بل جخعذاهر ألاظئلت هثی    

ملطادس حمع البياهاث و هزا  هماملشيلت ألاظاظيت لذي طلبدىا ورلً في حهل عخبر في اظخعمالها، والتي ح

  .لخلىياث البحث امليذاوي التي حعخبر أظاط املىهجيت في العلىم إلاوعاهيت والاحخماعيت

يشعش بالفاسق الىبیر بین عمله في الىخب وألاوساق  ميذان بحثه بمجشد أن يطل الباحث إلى ف

وبین حعامله املباشش مع ألاشخاص وألاشياء، بین جطىساجه وجىكعاجه ملا يمىً أن ييىن وبین مالحظاجه 

الىاكعيت ملا هى وائً بالفعل، بین خطت الذساظت هما سظمها وحذد خطىاتها وبین ملذسجه على جىفيز ما 

فالعمل الحللي مشحلت حذيذة في حياة الباحث يعاعذ الاظخعذاد  ث اللائمت.خطط له في ضىء املخغیرا

 الجيذ لها على هجاحها.

 ا فإهىا هتساءل:ذل

 ما هي أظباب الضعف املنهجي لذي الطلبت في اخخياس الخلىيت املىاظبت لبحىثهم ؟ .1

 هيف جبنى الخلىياث في العلىم الاحخماعيت؟ .2

 اخخياس جلىياث البحث امليذاوي؟هي املعايیر التي جخحىم في  ما .3

 ت و الاحخماعيت؟ياملخاحت في مجاٌ العلىم الاوعاهاملىهجيت ما هي أهم الخلىياث  .4

 ما هي طشق جفشيغ البياهاث و جحليلها؟ .5
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 :امللتقىأهداف 

جهذف إلى حعليط الضىء على جىضيح الجاهب امليذاوي مىهجيا مً خالٌ اظخعماٌ ألاظاليب  

مصادر حمع البياهات املعايىة و ظزقها و أهواعها أهم ثقىيات  واملعشوفت مً خالٌاملىهجيت املىاظبت 

 و ظزق ثحليلها  ، املالحظة الاتتبيان، املقابلة، ثحليل املضمون البحث امليداوي

 

 :امللتقىمحاور 

 البحث عيىة اختياراملسح الشمل و  املحور ألاول:

 املالحظة،)ثقىيات البحث امليداوي  وعزض أهم  البياهات حمع أدوات اختياراملحور الثاوي: 

 ، ثحليل املحتوى ... (  املقابلة الاتتبيان،

 الدراتة  أدوات ثبات و صدق حساب املحور الثالث: 

 :حمع املععيات ثحليلها وثفسي ها املحور الثالث

 : ثقىيات ثحزيز البحوث امليداهيةزابعاملحور ال

 : عزض لبعض التجارب أو الدراتات امليداهية الاحتماعية  لخامساملحور ا

 

 : شزوط ثقديم املداخالت

 أن ييىن البحث مخطال بأحذ محاوس امللخلى .1

 جلبل املذاخالث الفشديت فلط .2

 ابلتظأن ال ييىن ظبم وشش البحث أو عشضه ضمً فعالياث علميت  .3

   Times New Romanلىخابت املذاخالث العشبيت و 16حجم  Traditional Arabic خط  Wordاظخعماٌ  .4

 للىخابت باللغت ألاحىبيت. وجشظل مطبىعت عً طشيم البريذ إلالىترووي بملف مشفم. 12حجم 

 ضفحت علــى ألاهثــــش.   15-10عذد ضفحاث املشاسهت : .5

 يمىً الخحشيش باللغت: العشبيت، الفشوعيت، إلاهجلیزيت. .6

بما في رلً املشاحع و املالحم و الجذاٌو و غیرها  15ضفحاث و ال جضيذ عً  10أن ال جلل املذاخلت عً  يجب .7

 الهىامش واملشاحع في آخش املذاخلت.

يىخب الباحث اظمه باللغت العشبيت و اللغت ألاحىبيت و هزلً عىىان املذاخلت باللغت العشبيت و الاهجلیزيت و  .8

إدساج الشجبت العلميت و مؤظعت  إلى إضافتخاحيت باللغخین العشبيت و الاهجلیزيت أيضا امللخظ و اليلماث املف

 الاهخماء و مخبر الاهخماء

يجب ان حعخىفي املذاخلت الششوط العلميت و املىهجيت و احترام ألاماهت العلميت و جىثيم املشاحع و املطادس  .9

 APAوفم 

 بهزا امللخلى خاضت ول املذاخالث جخضع للخحىيم مً كبل لجىت علميت .10

 جىاسيخ مهمت: .11

طاتهم  .12
ّ
  31/12/2021آخش أحل إلسظاٌ اظخماسة املشاسهت و إعالم املشاسهین الزيً جم كبٌى ملخ



 15/02/2022إسظاٌ املذاخالث واملت فــي أحـل أكـطاه يــىم  .13

 10/03/2022اوعلاد امللخلى يىم  .14

ة وإسظالها إلى البريذ الالىترووي على ول مً يشيذ املشاسهت في هزا مللخلى الىطني مأل الاظخماس  .15

 Prfu2023@hotmail.comو        Samira.menad@univ-mosta.dzالخالي:

 

 

 

 

 اللجىة التىظيمية:

 .حامعة مستغاهم مخب  حوار الحضارات ، التىوع الثقافي وفلسفة السلممديز            ملفي عبد القادر  أ   

 حامعة مستغاهم  قسم العلوم الاحتماعية رئيس               أكزوحة الشارف 

 -حامعة مستغاهم  قسم العلوم الاحتماعية - شعبة علم الاحتماع  رئيس             د. بلهواري الحاج 

  حامعة مستغاهم  قسم العلوم الاحتماعية -رئيسة املشزوع                  د. مىاد تمي ة 

  حامعة مستغاهم  قسم العلوم الاحتماعية                 أميىةد. كزابية 

 حامعة مستغاهم  قسم العلوم الاحتماعية                د. غزال صليحة 

 حامعة مستغاهم  قسم العلوم الاحتماعية              د .ميلودي محمد 

 .حامعة مستغاهم  قسم العلوم الاحتماعية                 ثيبيحار حهيدة 

 حامعة مستغاهم  قسم العلوم الاحتماعية                     أ.عالوة عبلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لجهىسيت الجضائشيت الذيملشاطيت الشعبيت

 وصاسة الخعليم العالي والبحث العلمي

 عبذ الحميذ بً باديغ   -حامعت معخغاهم  

 مخبر حىاس الحضاساث ، الخىىع الثلافي وفلعفت العلم

 PRFU بالخيعيم مع وحذة البحث

 جأثیر جىىىلىحيا املعلىماث والاجطاٌ على حىدة الخعليم الجامعي 

 

 دكتوراه(و ماتر   ،)ليساوس  ثقىيات حمع البياهات في بحوث التخزج: ملتقى وظني حول 
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  استمارة املشاركة
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 ............................ ...........................................................اهلاتف:............
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 ......................................................حمور املداخلة.....................................
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 الكلمات املفتاحية:....................................................................................
 

 جشظل إلى العىىان الخالي:

Samira.menad@univ-mosta.dz 

 Prfu2023@hotmail.comو       

 

  


