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هذه المادة مقدمة في شكل تطبيق ،هي عبارة عن مدخل نظري شامل لمنهجية البحث في
العلوم اإلنسانية و االجتماعية .في السداسي األول للمادة (مدارس و مناهج )1قمنا بعرض
األسس النظرية (مفهوم المعرفة ،أنواعها ،وسائلها ،مفهوم العلم ،اإلبستيمولوجيا ،أسس
المنهج لدى العلماء العرب ،و كذلك أسس المنهج بالنسبة للمدرسة األوروبية و المدرسة
األمريكية) .السداسي الثاني يعتبر تكملة للشق النظري الذي استهل سالفا.
البحوث المبرمجة

المحاور الواجب معالجتها في البحث

-1المفاهيم األساسية في البحث االجتماعي

شرح و تقديم المفاهيم االتية :اإلشكالية ،الفرضيات،
المسلمات ،المفاهيم و المصطلحات ،النظريات و
المقاربات ،المناهج ،المصادر و المراجع البيبليوغرافية

 -2البحث الوثائقي

الهدف من هذا البحث التذكير بأهم أنواع مصادر
المعلومات وأدوات البحث العلمي

 -3مقال André GOSSELINاإلشكالية شرح و تحليل المقال .عمل جماعي لكافة الطلبة .الهدف
منه التعرف على ماهية اإلشكالية ،خصائصها و
في العلوم اإلنسانية و االجتماعية
مصادرها.
 -4مناهج البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و تقديم مناهج البحث العلمي المتفق عليها
االجتماعية
شرح أسس البحث العلمي من خالل المقاربتين:
 -5مفهوم المقاربة الكمية و المقاربة الكيفية
مفهومهما ،أسسهما ،الفرق بينهما.
 -5المقاربة الكيفية(  : )1المالحظة ،المقابلة ،تقديم األدوات البحثية واألطر النظرية التي ساهمت في
تطورها .الهدف منه هو التعرف على خصوصية
و الجماعات المركزة
البحث الكيفي.
 -6المقاربة الكيفية( :)2تحليل المحتوى ،تقديم األدوات البحثية واألطر النظرية التي ساهمت في
تطورها
التحليل السيمولوجي ،المقاربة البيوغرافية
هذا البحث يعرف بتقنية االستمارة ،أهميتها ،سياقاتها
 -7المقاربة الكمية :االستيمارة
النظرية ،محاورها ،طرق توزيعها ،تحليل نتائجها
تحليل الخطاب اإلعالمي :مفهومه ،أدواته ،أطره
 -8أداة تحليل الخطاب
النظرية

. أنواع العينات، أدواتها، أهميتها،مفهومها

: المعاينة-9

 االستمارة:تقديم الجيل الجديد من األدوات البحثية
 المقابلة اإللكترونية،اإللكترونية
االثنوغرافيا االفتراضية

:)1(  تقنيات البحث الرقمية-10
:)2(  تقنيات البحث الرقمية-11

 التهميش و االقتباس،طرق ذكر المراجع-

 منهجية الشكل في البحث العلمي-12
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Nb : Règles d’enseignement à distance
Chaque étudiant transmet la version écrite de son exposé dans la
boite email collective du groupe selon l’ordre établi la première
séance ensuite l’enseignant procède à la correction qui sera
également accessible pour l’ensemble des étudiants du groupe
concerné à travers le même procédé.
Je reste à votre disposition pour plus d’informations et je suis à
l’écoute de vos préoccupations et propositions.
Dr. TAIEBI, le 4/4/2020.

