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، أحد الصعوبات التي تواجه ريةالجزائ في الجامعة يد مأ لأفعالية وجودة التكوين في نظام 

 البحث العممي بالجزائر 
 ممخص:

 ثقافية وسياسية أدت كميا، اقتصادية، اجتماعية تحوالت الماضي، القرف أواخر منذ العالـ، شيدلقد  
 التعميـ تأثر ميداف وقد. الغربي المجتمع العولمة والتقدـ في بحكـ وىذا ؛المعقدة لوالدة الكثير مف الظواىر
 شكؿ في المجتمعات واالقتصاد، فتجّسدتتطوير األجياؿ و  في ألىميتو بالنظر العالي كغيره مف المياديف،

 اعتمدتو والذي دكتوراه( – ماستر – )ليسانس يد ـأ ؿأ نظاـ الحاصمة، وىو التغيرات مع ؼمكيّ  تكويني نظاـ
 .0222سنة  بداية مع أروبا

 معظـ قبؿ مف عميو المعتمد والخارجي الداخمي الصعيد عمى الحاصمة ومف أجؿ مسايرة التغيرات
 مع مخرجاتيا تتوافؽ حتى البشرية، التنمية ومتطمبات تتماشى تعميمية تحقيؽ غايات ألجؿالمتطورة. و  الدوؿ

 . ولبموغ تمؾ الغايات 0222سنة  منذ دأ ـأ ؿأ نظاـ الجزائرية باعتماد العمؿ؛ قامت الجامعة سوؽ متطمبات
 التدريس، وطرؽ مناىج تتمحور توفير تكويف ذو جودة عالية ، وأف عاتقيا عمى تتحمؿ أف الجامعة  عمى

ية، بشر دية و الالما إمكانياتيا ىدر في تقع ال حتى العالمية؛ التنافسية يناسب بما واستثمارىـ الطالب وتكويف
 ونجاحو النظاـ، ىذا أىمية عمى الشاممة الجودة إدارة تبنت التي العالمية العديد مف الدراسات أكدت ولقد

 القادر الجامعات تمؾ مف الخريج الطالب نوعية وىو أال المؤسسات في مناسب تعميمي منتج عمى محصوؿل
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. كؿ ىذا جعمنا نتساءؿ عف فعالية و جودة التكويف فعالة بصورة المجاالت بكافة المجتمع بتنمية اإلسياـ عمى
 ي بالجامعة الجزائرية؟د ـأ ؿفي نظاـ أ

 و لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ المطروح اعتمدنا عمى أربع محاور وىي:

 الجامعة الجزائرية.ي في د ـأ ؿواقع التكويف في نظاـ أ -

 ي. د ـأ ؿفئات منتسبي الجامعة األكثر تقبال لنظاـ أ -

 ي بالجامعة الجزائرية .د ـأ ؿأفاؽ التكويف في نظاـ أ -

 

Abstract:  
 Since the end of the last century, the world has witnessed 
economic, social, cultural and political transformations that have led to the 
birth of many complex phenomena, this is due to globalization and progress 
in Western society, The field of higher education, like other fields, was 
influenced by its importance in the development of generations, societies 
and the economy. It was embodied in the form of an adaptive system of 
changes, the LMD (licence, Master, PhD) adopted by Europe at the 
beginning of 2000. 
 And in order to keep pace with the internal and external changes 
adopted by most developed countries, In order to achieve educational goals 
in line with the requirements of human development, so that their outputs 
correspond to the requirements of the labor market; 
 In order to achieve these goals, the university must assume the 
responsibility of providing high-quality training, the development of curricula 
and teaching methods, and the formation of students and their investment 
in a way that suits the global competitiveness so as not to waste their 
material and human resources. The importance of this system, and its 
success to obtain an appropriate educational product in the institutions, 
namely the quality of the graduate student from those universities able to 
contribute to the development of society in all areas effectively, All this 
made us wonder about the effectiveness and quality of the configuration in 
the LMD system at the Algerian University? 
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 مقدمة:
في المستوى وقد انتقؿ التعميـ  فجامعي ةأستاذ أنفسنا ثـ وجدنا نا في النظاـ القديـ المسمى الكالسيكي،تسادر  لقد تابعنا 

بدأ يأخذ مكانو  ثـشرسة في سنواتو األولى مف دخوؿ الخدمة، ىذا النظاـ الذي واجو مقاومة ـ دي، ظاـ اؿ االعالي إلى ن
 ، قمناالطمبة ونظرا ألننا مف يشرؼ عمى بحوثىنا وىناؾ،  فيوقيؿ وكتب ما و  ،اب عميوونظرا لما يع، ءالطبيعي شيآ فشي

وؿ ىذا مقابالت مع األساتذة والطمبة حإجراء و أفضى ، الجديد نظاـالفي إطار ىذا  التكويف واقعبإجراء ىذه الدراسة لمحاولة 
 .ريةالجزائ في الجامعة  يد ـأ ؿأفعالية وجودة التكويف في نظاـ كاف الغرض منو معرفة  ،فـ استبيايصمإلى تالموضوع، 

 
 الدراسة: . إشكالية1

التكويف الجامعي حسب  تقـو عمى بناء وتأطير ،دي منظومة جديدة في ىيكمة التعميـ العالي بالجزائر اـ مثؿ نظاـ اؿي
تيدؼ ىذه الييكمة الجديدة إلى الرفع مف نوعية عروض التكويف ، ثالثة مستويات متمايزة ومترابطة لرصد تطور كفاءات الطالب

، مستويات التعميـ العالي مع تعزيز شفافيتيا وتثميف الشيادات الوطنية المسممة عمى مختمؼ ،الطمبةالمفتوحة أماـ  الجامعي
 ا:أىمي ويقـو ىذا النظاـ عمى جممة مف المبادئ األساسية لعؿ مف

ختمؼ لتحقيؽ تجانس أكبر وترابط أمتف بيف م تنظيـ عرض الدروس والمواد وتحديدىا في إطار مياديف كبرى لمتكويفػػػػػػ 
 ؛الجزائرييف في كؿ ميداف وفي كؿ اختصاص المفتوحة أماـ الطمبة مع التركيز عمى اآلفاؽ المينية ،االختصاصات

االختيارات الذاتية لكؿ طالب حسب مشروعو  استنادا إلى ،تكييؼ التدريس بالتعميـ العالي حسب مسارات تكوينية فرديةػػػػػػ 
 ،وأخرى اختيارية ،التكويف الجامعي اعتمادا عمى سداسيات ووحدات تعميمية أساسية وعميو فإنو يتـ تنظيـ، الميني الخاص

األجنبية وغيرىا مف المعارؼ التي  الطالب مف دعـ كفاءاتو المينية بتعزيز تحكمو في التكنولوجيات الحديثة وفي المغات لتمكيف
يشكالف أىـ  فإف تكامؿ االختصاصات وتعددىا الخاصة... وبناء عمى ذلؾ تيسر االندماج في سوؽ الشغؿ وخمؽ المشاريع

 ؛وتركيزىا األىداؼ التي يسعى النظاـ الجديد إلى بعثيا
إذ تسخر كؿ مجموعة مف  ،ىيكؿ تصاعدي في رسـ مسار الطالب ونحتو حسب ،دي اـ ويتمثؿ المبدأ الثالث لنظاـ اؿػػػػػػ 

لكفاءات الواجب اكتسابيا في كؿ درجة مف درجات التكويف الجامعي وبالنظر إلى ا الوحدات التعميمية بالنظر إلى مستوى التعميـ
 .مف اإللماـ بجممة مف المعارؼ التي تضبط بدقة مف طرؼ المسؤوليف البيداغوجييف لتمكينو

 
عمى كؿ منيا أف تنحتو بالنظر إلى تميز و  ،جامعة دي ىو مشروع خاص بكؿ اـ ويتضح مما تقدـ أف إرساء نظاـ اؿ

لى ،اختصاصاتيا مياديف والوطني لمنجاح في بعث أجياؿ جديدة مف الكفاءات  خصوصية موقعيا الجغرافي وانتمائيا الجيوي وا 
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وتقـو المنظومة الجديدة عمى مجموعة مف اآلليات ، واألجنبية تستجيب إلى حاجيات سوؽ الشغؿ الوطنية التي
 .دي اـ في مجموعيا المكونات األساسية لنظاـ اؿ تشكؿ والوسائؿ
 
 
 مفو ، اإليجابي عمى الحركة البحثية ف تأىيؿ جيؿ مف الباحثيف في إعداد بحوث في مختمؼ المجاالت لو األثرإ

 ،المجتمع مشاكؿ لمعالجة السبؿ أفضؿ الى الوصوؿ غرضب العممي بالبحث تيتـ التي الجيات أىـ ىي الجامعات فأ المعروؼ
عداد رعاية عمى العمؿ ،الجامعات أىداؼ أىـ ومف  مراحؿ في لمطالب تقدميا التي التعميمية البرامج خالؿ مف الباحثيف وا 

 إال ،العممي البحث تطوير مجاؿ في جيود مف اليـو الجزائرية الجامعات تبدلو ما مف الرغـ وعمى ،والدكتوراه الماستر ،الميسانس
 ىداؼأ تحقيؽ مف تمكنيا لـ لعقود المتراكمة والمعوقات المشاكؿ مف كثيرمل نظرا ،المعالـ واضح قصورا تعاني تزاؿ ال نياأ

 العالي. التعميـ
 

 ،أف ىناؾ ضعؼ كبير في وظيفة البحث العممي ، الحظناعمى ما يجري داخؿ الجامعات الجزائرية وحسب اطالعنا
 ،وزارة التعميـ العالي المشرفة عمييابو بيا المسؤوليف  عمىبالتالي توجب و وبرامج التعميـ المعدة ومناىج التدريس المعتمدة، 

فعالية و  :التساؤؿ التالي ؛ كؿ ىذا جعمنا نطرحجودة التكويفضرورة التفكير في كيفية معالجة ىذا القصور حتى يتـ تفعيؿ 
 ي بالجامعة الجزائرية؟د ـأ ؿجودة التكويف في نظاـ أ

 تساؤالت كما يمي: أربعإلى بدوره ىذا التساؤؿ يتفرع 

 ي في الجامعة الجزائرية.د ـأ ؿالتكويف في نظاـ أواقع  -

 ي. د ـأ ؿلنظاـ أ انجذابافئات منتسبي الجامعة األكثر  -

 ي بالجامعة الجزائرية .د ـأ ؿأفاؽ التكويف في نظاـ أ -
 
 . فرضيات الدراسة:2

 ـأ ؿالتكويف في نظاـ أأن يكون ُيْنَتَظُر قمنا بصياغة الفرضية العامة التالية:  ،لإلجابة عمى تساؤؿ الدراسة الرئيسي
  ي بالجامعة الجزائرية فعاال وذو جودة عالية.د

  فرضيات جزئية كما يمي:   أربعوتتفرع عنيا 

 ـأ ؿواقع التكويف في نظاـ أ لواقع صورىـفيما يخص تـ دي نظاـ اؿ ا منتسبيات داللة إحصائية بيف ذاألولى: توجد فروؽ 
 .يد
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 .فيما يخص انجذابيـ نحو البحث العممي نظاـ اؿ اـ دي منتسبيات داللة إحصائية بيف مختمؼ فئات ذ: توجد فروؽ نيةالثا

فاؽ التكويف في نظاـ أل تصورىـ فيما يخص اؿ اـ دينظاـ  منتسبيبيف مختمؼ فئات ات داللة إحصائية ذ: توجد فروؽ ثالثةال
 ي بالجامعة الجزائرية .د ـأ ؿأ

 . أسباب اختيار الموضوع لمدراسة: 3
 ىناؾ عدة أسباب دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع لمدراسة وىي:

  ؛نظاـ أؿ أـ ديالتي وجيت ل االنتقادات  -
  ؛فيما يخص مباشرة البحوث العممية ميف عمى التخرج في األطوار الثالثالصعوبات التي تواجو الطمبة خاصة أوالء المقب -
 الصعوبات التي تواجو األساتذة فيما يخص إبالغ الرسالة العممية. -
 
 . أهمية الدراسة:4

 النظاـ، لتطوير ىذا التعميـ العالي والبحث العممييمكف أف تفيد القائميف عمى  خالؿ انيااستمدت ىذه الدراسة أىميتيا مف 
 مستقبال؛

 
 . أهداف الدراسة:5

والمشاكؿ التي تعترض الطمبة  جودة وفعالية نظاـ اؿ اـ ديتسعى الى توضيح في كونيا  أىداؼ الدراسة تتجمى
ومف جية أخرى،  ، مف جية؛ىذا النظاـ، إضافة الى التعرؼ عمى مدى تأثير بعض العوامؿ عمى تنمية وتطوير واألساتذة

يار نقائص ىذا النظاـ محاولة اظ ؿمف خال ،يفباحث ةذتاـ دي مف منظورنا الخاص كأسمباشرة نوع مف التقييـ لمنظومة اؿ ا
 .تصورات لمحفاظ عييااولة وضع ليا، وتثميف اإليجابيات ومحموؿ واقتراح بعض الح

 
 الدراسة االستطالعية: .6
 فقد قمنا، 0227شير سبتمبر خالؿ  ،بتيزي وزو ػػػػػجامعة مولود معمري أجريت الدراسة االستطالعية عمى مستوى   

ة، وفي آخر اليـو وعمى نسخة، ضنا منا أنيا ستسترجع كامم 22بمغ في المرة األولى  ،لمطمبةبتوزيع عدد مف نسخ االستبياف 
فقط كانت صالحة لممعالجة، كررنا منيا  9 ،22وجدنا أننا لـ نسترجع إال  ،لطمبة تقريباكؿ اة تماما بعد مغادرة الساعة الثالث

 استرجعت. 88وزعت، و 270نسخة صالحة لممعالجة مف أصؿ  22تى جمعنا ، حمتتالييف يوميفالعممية ل
 
 :الدراسة منهج .7

، ىذا ما جعمنا نعتمد عمى المنيج الوصفي العديد مف المتغيراتتفاعؿ بذلؾ أنيا تتعمؽ  معقدة، البحث العمميإّف مشكمة 
قامة عالقات بيف عناصرىا.اتصوير مف  الذي ممّكننا  لظاىرة وا 
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 ميدان الدراسة: .8
 ،ةذتاة نظرا ألننا نشتغؿ بيا كأسوقد اْخِتيَرت ىذه الجامع ،تيزي وزو ػػػػػػ جامعة مولود معمريمستوى عمى أجريت دراستنا 

تحتؿ المراتب األولى تقريبا  ،ونظرا ألنيا تمثؿ قطبا عمميا ىاما ،الجامعةىذه وأساتذة نا عممية االتصاؿ بطمبة ا سيؿ عميم
نظاـ اؿ اـ خبايا  بعض االطالع عمىبيا التدريس سنوات مف  ربعأاألمر الذي مكننا منذ حوالي  ،لمتصنيؼ الوطني لمجامعات

 .مف جية أخرى مميةع، وباعتبارنا جزءا مف ىذه الدي
 

  :عينة الدراسة .9
 .واألساتذةاه الدكتور و الماستر  ،يسانسمال :الثالث المستويات طمبةتتكوف عينة الدراسة مف 

 
 أدوات جمع بيانات الدراسة:  .10

نظرا لطبيعة الموضوع وتشّعب جوانبو، ارتأينا ضرورة استخداـ كؿ ما يمّكننا مف اإللماـ بالموضوع مف جوانبو المختمفة، 
 لذلؾ اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى ثالث وسائؿ منيجية لجمع البيانات:

   .بالمشاركة مف مدخؿ التحقيؽ في الميداف، دراسة ومتابعة السموكات، نقؿ اآلراء واالتجاىات المراد قياسياالمالحظة  ػػػػػػ
 أفادتنا في جمع الكثير مف المعمومات. المقابمة: ػػػػػػ
اؿ اـ دي والبحث تـ تصميـ االستبياف بناء عمى ما اطمعنا عميو مف دراسات حوؿ منظومة  )أنظر الممحؽ( االستبياف: ػػػػػػ

ابر اساتذة باحثيف ومدراء مخإضافة إلى ما قمنا بو مف مقابالت مع  بشكؿ عاـ، كمية ككؿ، وما الحظناه عمى مستوى الالعممي
لمتأكد مف صدؽ أداة ، و 5المحكميف بمغ عددىـ ولقد قمنا بعرض ىذا األخير في صورتو المبدئية عمى مجموعة مف ، بحث

وىي قيمة عالة تعبر عف ثبات المقياس  2.98فقد استعننا بمعادلة ألفا كرومباخ فكاف معامؿ الثبات الكمي مساويا لػ  الدراسة،
 وامكانية الوثوؽ في نتائجو.

  
  األساليب اإلحصائية المستعممة: .11

،  معامؿ االرتباط سبيرماف، fو t اختبار المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية،بحساب النسب المئوية،  قمنا 
البرنامج اإلحصائي المعروؼ باسـ الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية لمتحقؽ مف مختمؼ الفرضيات، وذلؾ باستعماؿ 

(SPSS) 02، اإلخراج. 
 

 . صعوبات الدراسة:12
في الجزائر، وضعية زادتيا شدة،  العمميبو أصال، أال وىو صعوبة البحث  يفمقتنع امرة ثانية ما كن ناىذه الدراسة أكدت ل

صعوبة االتصاؿ بمسؤولي  ،ت، انخفاض مستوى االستقباؿ لديياطوؿ مدة استجابة اإلدارات ذات الصمة عمى مختمؼ الطمبا
عف المشاركة في ىكذا عممية، فال أحد مف الذيف اتصمنا ساتذة واألالطمبة ، ندرة المادة العممية، وصوال إلى انصراؼ المخابر
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بيـ، احتـر ما اتفقنا عميو، سواء ما تعمؽ بمواعيد استرجاع االستبيانات، أو ما تعمؽ بأعدادىا، أو ما تعمؽ بحالتيا، كما أف 
تكف مكتممة، أو لـ يحتـر  نسبة معتبرة مف االستبيانات التي تـ استرجاعيا، لـ تكف صالحة لمتحميؿ، مف حيث أنيا لـ

 ما طمب منيـ القياـ بو فييا.     المستجوبيف
  

 . نتائج ا لدراسة:13
 :ائج سردناىا كما يميتـ التوصؿ إلى مجموعة مف النت

في الجزائر منظومة معقدة تتفاعؿ فييا العديد مف األطراؼ بشكؿ كاف ينبغي أف ينتج منظومة  نظاـ اؿ اـ دييشكؿ 
عف نصراؼ الجماعي مشاكؿ، كاال تشوبوالنظاـ  اىذ، لكف المالحظ أف فرص اإلبداع واالبتكار ،واألساتذة لمطمبة منح، تراقية

ال يفكروف مستقبال في إجراء واألساتذة بة ، كما أف نسبة معتبرة مف الطمذكرات التخرجما تعمؽ ببحوث م حتى، االجتياد النوعي
 تقديـ أعماؿ نوعية،غير قادريف عمى يروف أنيـ يف أف نسبة معتبرة منيـ ح يألسباب أو ألخرى، فذات جودة وث عممية بح

ف رغبو  أو ألنيـ لـ يجدو مف غير متوفرة أو ألف مستواىـ ال يسمح ليـ بذلؾ،  والتدريس ظروؼ البحث ، ألففي ذلؾ احتى وا 
وأخرى يتـ إتالفيا  ،رفوؼ المكتباتوجية فقط لوىي مفي الوقت الذي تبقى البحوث المنجزة غير مستغمة، يوجييـ ويؤطرىـ، 

 .صوؿ عمى الشيادةبعد الحمباشرة بعد استغالليا إداريا 
 

بيف  منتسبي الجامعة الجزائرية عف الجودة والفعالية فيما يخص جودة التكويف في نظاـ اؿ اـ ديتتراوح أسباب انصراؼ 
عند البعض اآلخر، العراقيؿ اإلدارية، أوضاع القطاع ، محدودية القدرات العممية ىـما ىو اقتصادي كانخفاض مستواه عند

 المزرية، تواني الباحثيف في إتماـ بحوثيـ في المواعيد المحددة.
 

 فوؽفما مف الطمبة سنة  08مرتبطا بخصائص الفرد، ويبدو أف مف ىـ في سف  الجودة والفعاليةنجذاب نحو يبقى اال
ويمكف تفسير ذلؾ عمى أف وأقؿ،  07مف غيرىا مف الفئات الذيـ ىـ في سف  أكثر الجودة في التكويفيشكموف فئة تنجذب نحو 

، وىو أمر منطقي، باعتبار أف مف وصؿ ىذا المستوى مف اهر جابات مف ىـ في مستوى الدكتو طمبة الفئة األولى يمثموف است
يؤمف بأف مستقبمو موجو نحو البحث العممي، وبأنو سيمتحؽ بالجامعة ىذه المرة لمتدريس، وأف الوجية في ىذه المؤسسة  ،الدراسة

الجودة تبقى فئة اإلناث أكثر انجذابا و  وبالتاي يجد نفسو مرغما لمرضوخ إلرغامات ىذه المرحمة؛ ىذا ،ىو البحث العممي
ة المتزوجيف لدييا اىتمامات ، ربما بأف فئويمكف تفسير ذلؾ ،لعزاب أكثر مف المتزوجيفوا ،مف فئة الذكور والفعالية في التكويف

ارنة بالمتزوجيف، كما أف باعتبار توفر معامؿ الوقت مقولمتكويف  بينما قد يتفرغ العزاب لمبحث العمميأكثر، باألمور العائمية 
ى أكثر مف ذوي المستو  الجودة والفعاليةراط في عمميات االنخ ،مذيف يتمتعوف بيذه الصفةلوى االقتصادي المريح قد يسمح المست
مف بكثير  أكبرالذيف يتمدرسوف في مستوى الدكتوراه،  الجودة والفعاليةالميتميف كما سجمنا كذلؾ أف نسبة  ؛دي المتوسطاصاالقت

أكبر منيـ،  بالجودة والفعالية ففنسبة الميتمي ،رتدث مع طمبة الماسر، ونفس الشيء يحتيتمدرسوف في مستوى الماسمف نسبة 
باعتبار أنو كمما انتقمنا مف مستوى تكويف إلى آػخر، أصبح الطالب أكثر وعيا  ،وىو أمر منطقي كذلؾمف نسبة طمبة الميسانس، 
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 طمبة، وىـ مف مة جدا تكاد ال تذكريضئالمنخرطيف بمخابر البحث نسبة أف لمتطمبات المرحمة التي وصؿ إلييا، ىذا وسجمنا 
مف كذلؾ تكاد ال تذكر  ةنسب، مقابؿ صال معنى مخبر بحثميسانس ال يعرفوف أيبقى طمبة مستويات الفي حيف  ،الدكتوراه

في  حالة ما  إال، اؽ بيا مستقبالوال يفكروف في االلتح ،ثييـ معمومات سطحية عمى مخابر البحلدر تالطمبة عمى مستوى الماس
  .الدكتوراهمستوى إلى مف الوصوؿ  اتمكنو مف ة وا في خانسجم

حوؿ دور  ، منصبابالجزائر بشكؿ عاـوجعميا ذات جودة وفعالية  التكويفتصور الطمبة حوؿ الرقى بمنظومة يبقى 
، قتصاديانفتاح ، اإال إذا صاحب ىذا ،لف يتأتىأف ذلؾ و  ،يـييدأتطوير القطاع ب اتيحعتبار أف مف، باالمسؤوليف عمى القطاع

 يذكر. وف ذلؾ لف يكوف ىناؾ تطوردو  ،مستويات المعيشةينعكس إيجابا عمى 
 

 ،عتبار أنو ال لغة لمعمـ، بافي الرقى بيذا القطاع حياديا التكويف في نظاـ اؿ اـ دييبقى دور المغة المستعممة في 
 .ألـ فيياغة امعتماد عمى ال، فكؿ منيا طورت نفسيا باالمثاؿ حي عمى ذلؾوتجارب دوؿ مثؿ الياباف والمانيا وروسيا 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10 

 

 قائمة المراجع

 ، وكالة المطبوعات، الكويت.8(، أصوؿ البحث العممي ومناىجو، ط 2977. أحمد بدر )2

  والترجمة. لمتأليؼ المصرية الدار ،0ج  العرب، )د ت( لساف األنصاري الديف جماؿ منظور ابف. 0

 االجتماعية، األمؿ لمطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر.( الموجو في منيجية العمـو 0222. برو محمد )8

 ، بيروت، لبناف. اقرأ، دار 2ة احمد مصطفى أحمد، ط ( فف البحث العممي، ترجمة زكرياء فيمي مراجع2988. بيفردج. و، )2

، دار النيضة 0(، مناىج البحث العممي في التربية وعمـ النفس، ط 2978ميد جابر، أحمد خيري كاظـ )ح. جابر عبد ال5

 العربية، القاىرة.

 (، أساليب وأدوات البحث االجتماعي، دار غريب لمطباعة والنشر، القاىرة.2995. طمعت ابراىيـ لطفي )6

 (، ميارات البحث التربوي، ترجمة جابر عبد الحميد جابر، دار النيضة العربية، القاىرة.2998. ؿ. ر. جاي )7

البحث العممي في العمـو اإلنسانية، تدريبات عامة، ترجمة: بوزيد صحراوي، كماؿ (، منيجية 0226. موريس انجرس، )8

 بوشوؼ، سعيد سبعوف، دار القصبة لمنشر، الجزائر.

  الحديث، اإلسكندرية.  الجامعي السياسة، المكتب عمـ في المنيج (،0222)بدوي طو . محمد9

 الجامعية، اإلسكندرية. المعارؼ دار ،العممي والمنيج االجتماع عمـ(، 2986)محمد  عمي . محمد22

 ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر.2(، البحث العممي، مناىجو وتقنياتو، ط 2988. محمد زياف عمر )22

 (، أسس المنطؽ والمنيج العممي، دار النيضة العربية، لبناف.2972. محمد فتحي الشنيطي )20

 ترجمة مميكة أبيض، دار اليمامة، الجزائر.. ماثيو جيدير )د ت(، منيجية البحث، 28

 (، منيجية البحث في العمـو االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.2998. سامية محمد جابر )22

 شمس، القاىرة. عيف اإلدارة، مكتبة (،2975)اليواري  . سيد25

، مكتبة النيضة 2جتماعي في عصر العولمة، ط (، ميارات البحث النفسي والتربوي واال0220. عادؿ سعد يوسؼ حضر )26

 العربية، القاىرة.

 ، وكالة المطبوعات، الكويت.8(، مناىج البحث العممي، ط 2977. عبد الرحمف بدوي )27

 بيروت. لممالييف،  العمـ دار ،0ط  السموكية، العمـو في العممي البحث )د ت( أسس عاقؿ . فاخر28



 

11 

 

(، األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية والالبارامترية في تحميؿ بيانات البحوث 9829. صالح الديف محمد عالـ )29

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.2النفسية والتربوية، ط 

 (، منيجية العمـو االجتماعية، عالـ الكتب، القاىرة.2980. صالح مصطفى الفواؿ )02

، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، 1العممي في العمـو االجتماعية، ط  (، مناىج وأدوات البحث0227. رشيد زرواتي )02

 الجزائر.

 

22. Anderson, E, E. (1974), the effectiveness of retail price reductions : a comparison of 

alternative expressions of price, journal of marketing research. 

23. Lavarde Anne Marie (2008), Guide méthodologique de la recherche en psychologie; de 
Boeck, Bruxelles. 

 

 

 

 


