
  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

1 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 

 ؤٖما٫ اإلااثمغات
 

+961- 71053262  -  08 .ب.ص –فرع أبي سمراء : طرابلس/  لبنان   
 

      بة الوطنية الجزائريةالملتقى العلمي المشترك األول مع المكت
 2015 ديسمبر  

 

  

ISSN 2409-3963 

 جمخحن ؤدبياث البدث العلمي



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

2 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

3 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

4 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

 

 

 
 ...توطئة

 

  الٗلمُة وألابداذ اإلا٣االت بٖضاص زُىات جٗحبر    
ًة
  ٖملُة

ًة
ة  م٤ٗ ٨ٍٞغ

ًة
 ما هحاثج الباخص زاللها مً ًىر٤ صد

ا بلُه ثىنل .  الٗلمي البدص ٢ىاٖض ثغاعي مىهجُة ؤصوات ٖلى مٗحمضًة
 الحٗلُمُة واإلا٣غعات الحسههات مسحل٠ في السابحة الٗلمُة اإلاىاص بخضي الٗلمي البدص مىهجُة وثمسل   

لب ا الحٗلُمُة مغاخلها قتى في الجامٗات أٚل  ٖلحها ٌٗاب ؤهه ٚحر الباخسحن بٖضاص مجا٫ ٝي البالٛة ألَمُتها هٓغًة
ة م٩اؾب ث٨َغـ ٖلى الٛالب في ثىُىي  ٧ىجها ا الهٟغ، لى٣ُة اإلابحضت الباخص ٌُٗض مما بدحة هٍٓغ  مٗحمضًة
. اإلاًيُة البدص وؾىىات الحجاعب ثغسخها ومهاعات وم٨خؿبات الشخهُة طهىصٍ ٖلى
 البدص وث٣ىُات ٞىُات في الٗلمُة البدىذ مً الىٕى َظا في الباخص ًىاطهها التي الهٗىبات ثىدهغ ال و  

ا باثد ؤجها ٖجها ٣ًا٫ ما ؤ٢ل التي اليكغ مكا٧ل بلى ثحٗضاَا بل ٞدؿب الٗلمي ا خاطؼًة اطؿًة  مهحر حهضص َو
 ثيحٓغ مدغعَا ؤوعا١ خبِؿة الػالد الٗلمُة بالجىصد ثمحاػ ؤبداذ مً ٨ٞم الباخسحن، الُلبة ومؿح٣بل

الن . للىىع  ٖجها ؤلٖا

ا   
ًة
ىُة اإلا٨حبة بم٣غ الٗلمي البدص طُل مغ٦ؼ هٓم ؾب٤ مما واهُال٢ ة الَى  الٗانمة بالجؼاثغ الجؼاثٍغ

 وألابداذ اإلا٣االت بٖضاص ؤبجضًات ٖىض للحى٠٢ الٗلمي البدص ؤصبُات ثمححن خى٫  مكتر٥ ٖلمي ملح٣ى
ُة، الٗلمُة ؼ في مىه ٦مؿاَمة الىٖى ىُات مهاعات ثباص٫ جٍٗؼ غ ٞو  ؤَمُة ٖلى الحإ٦ُض م٘ الٗلمُة ألابداذ ثدٍغ
ىانغ الٗلمي، البدص ٢ىاٖض واخترام اإلاىهجُة، ألاصوات غيُات، وؤؾئلة بق٩الُة مً الٗلمُة الىع٢ة ٖو  ٞو

غى الحىر٤ُ ٍَغ٤ و٦ظا الخالنات، وبىاء وثدلُلها، اإلاُُٗات وثجمُ٘ وثهمُم  الكاجٗة ألازُاء مسحل٠ ٖو
ٗالج ٦ما واإلا٣االت، البدىذ بٖضاص في  .ثجاوػَا َغ١  و اليكغ ٖىاث٤ َو

 ومحُلبات الٗهغ ٢ًاًا ثلحمـ التي الٗلمُة والبدىذ بالضعاؾات اإلا٨حبات برغاء في اإلاغ٦ؼ مً ٦مؿاَمةو

٨م ثدد ًً٘ .الىا٢٘  الك٩لُة باإلاٗاًحر التزمد والتي اإلالح٣ى بهظا اإلاكاع٦ة الٗلمُة ألابداذ ؤَم ثهٞغ

ة   .اإلاى٢غد الٗلمُة لجىحه ٢بل مً اإلاىيٖى

 

 سرور طالبي المل. د/   المشرفة العامة
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  اإلالخق

 ٦ما وثُىعَا، الضو٫  ث٣ضم في ؤَمُحه اثضحد ؤن بٗض الحضًص، للٗهغ الباعػد الؿمة َى الٗلمي البدص ؤنبذ
ا، والؿُاؾُة والحٗلُمُة دوالهخي الا٢حهاصًة اإلاك٨الت خل في ؤَمُحه ثإ٦ضت حَر  ؤن في ق٪ ؤصوى َىا٥ ٌٗض ولم ٚو

ة مجها جٗاوي التي اإلاك٨الت وخل الكٗىب لح٣ضم والىخُض ألامسل الٍُغ٤ َى الٗلمي البدص  ثىلى ؤن الُبُعي مً و٧ان. البكٍغ
 ا٦خؿاب مً لحم٨جهم د،الجامعي صعاؾتهم ؤرىاء الٗلمي البدص ؤؾالُب بث٣ان بلى وكاَها وثىطه اَحمامها طل الجامٗات

ً ثجٗلهم بدسُة مهاعات  الضعاؾُة اإلا٣غعات جٗضصت َىا ومً ؤلاوؿاوي، ال٨ٟغ عنُض بلى طضًضد مٗاٝع بياٞة ٖلى ٢اصٍع
ا، الٗلمُة ال٨حابة و٢ىاٖض الٗلمي، البدص ومىاهج اإلاىٓم، الٗلمي الح٨ٟحر الُالب لحٗلُم حَر  ؤطُا٫ بٖضاص بلى تهضٝ والتي ٚو

   ٢غاءد بنَّن  لظل٪ ، لٗلمُحنا الباخسحن مً
ِّث

   البدص
  ؾُهبذ ٢اعثه ؤنَّن  جٗجي ال الٗلميِّث

ًة
ة ألنَّن  ألابداذ؛ ب٨حابة زبحرا  ٢ىاٖض مٗٞغ

   البدص ب٣ىاٖض ؤلمَّن  ٞمً آزغ،  خيءٌء  و٦حابحه والبدص  خيءٌء  و٦حابحه البدص
ٍد  بجهضٍد  ٣ًم ولم وزُىاثه ومىاهجه الٗلميِّث

  خخخيِّث
اتٍد  بظاثه البدص ًماعؽ ولم حه ٌؿحُُ٘ لًٌ ٞةنَّن  مغَّن ة بمٗٞغ م ؤن الىٓغٍَّن غ ٌؿاَم ؤن وال مجاله في ًح٣ضَّن بىا مُضاهه، بحٍُى

َّن
ال  َو

مىا ؤن بداطة
َّن
  ًحٗل

ًة
ما

ُّل
، جٗل

ًة
ا ُِّث م طاث

ُّل
إل بال٣غاءد ٩ًىن  ال الظاجيُّل  والحٗل ْجغ بة، بالبدص طل٪ ٩ًىن  ول٨ً ر٣اٞة، ٞحل٪ وؤلَا  والحَّن

ى لً وطل٪ مُضاجهم عبحُىي  ٌؿاَمىا ؤن مجهم مُلىبٌء  وؤؾاثظثىا
َّن
ٔ ًحإج ما وؤلاعقاص بالٖى مه، الىا٢٘ بضعاؾة وبهَّن  وصعاؾة وث٣ٍى

مه الىا٢٘ ى ال وث٣ٍى
َّن
ما الٗاعية واإلاالخٓات الاهُباٖات بخسجُل ثحإج ى وبهَّن

َّن
   البدص ٍَغ٤ ًٖ ثحإج

. الجاص الٗلميِّث

 

 

  اإلاقذمت

ة الحاطة بن  ؤطل مً ؾبا١ في آلان الٗالم صو٫  مً ٨ٞسحر ضخىم و٢د ؤي مً ؤ٦ثر الُىم الٗلمي البدص ؤو للمٗٞغ
ة مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر ا٦خؿاب ة ؤن اإلاا٦ض ومً ، الٗلىم مً اإلاؿحمضد اإلاٗٞغ  الضو٫  في ؤلاوؿان هجاح هي الٗلمُة اإلاٗٞغ
 التي الٗلمُة البدىذ هي الح٣اث٤ بلى والىنى٫  اإلاٗاٝع َظٍ ثجم٘ وؾُلة ؤَم لٗلى و الح٣ضم بلى ث٣ىص التي وهي اإلاح٣ضمة

ا الكضًضد ألَمُتها هٓغا ػاثض باَحمام ثدٓى .  وال٣ىاهحن الح٣اث٤ بلى والىنى٫  البدص وؾُلة باٖحباَع

 مً طملة بثبإ الباخص ٖلى وجؿحىطب والحغم الض٢ة ثحُلب ٖلمي بدص اهجاػ بٗملُة ال٣ُام ٞان لظل٪   
ة ٍَغ٤ ًٖ َاصحد مً الحإ٦ض البدص هحاثج ثدحاض ٦ظل٪ ، الهجاٍػ واإلاغاخل الخُىات  البدص ووؾاثل ث٣ىُات مٗٞغ

ض التي اإلاؿحٗملة .  والىحاثج اإلاٗلىمات صحة ٖلى والح٨م والحٟؿحر الٟهم ٖلى الباخص ٢ضعات مً ثٍؼ

 اٖحباٍع زال٫ مً ثسلٟها ؤو الضو٫  ث٣ضم مضي ٖلى للح٨م والغثِؿُة ألاؾاؾُة اإلاٗاًحر مً الٗلمي البدص ٧ان وبطا     
  ٩ًىن  ال لظل٪ ،  الٗلمي للبدص ال٣ٟغي  الٗمىص جٗحبر اإلاىهجُة ٞةن ، الحىمُة آللة ألاؾاسخي اإلادغ٥

ُث
  البدص

ًة
ا ُِّث  باإلاٗجى ٖلم
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  الصحُذ
َّن
ه الضعاؾة ٧اهد بطا بال صد مىيٖى ز، اإلابالٛة ًٖ بُٗضد مجغَّن ٤ ؤهجؼت والحدحُّل ٍـد  ٞو  و٢ىاٖض، وؤنى٫  ومىاهج ؤؾ

ها، واهتهد بمك٩لةٍد  بضؤت ومغاخل، بسُىات ومغَّنت  
ِّث
 ٞما الىاؾ٘، وباأل٤ٞ باإلاغوهة اثَّنه٠ ل٣ٗلٍد  بهجاػ وبٗضٍ َظا ٢بل وهي بدل

 
ُث

ٟه في الٗلميُّل  البدص  الباخص تهُئة ًم٨ً ٠ُ٦ ؤزغ بمٗجى ؤو ومغاخله؟، زُىاثه وفي وزهاثهه محزاثه وفي مىاهجه وفي جٍٗغ
  ؟ للبدص

   البدث حعشيف
: العلميِّي

   البدص ؤنى٫  في الباخسحن لضي وعصت
ٟاتٌء  طهومىاٍ الٗلميِّث م بُجها ُٞما ثخكابهُث  جٍٗغ ة ازحالٞات بٚغ َُّن  الس٣اٞ

م ألصحابها ٝ   وبٚغ   ، Whitney وثجي مٟهىم في: ٞمجها وبالصَم؛ لٛاتهم ازحال
ُث

 بلى حهضٝ ص٤ُ٢ٌء  اؾح٣هاءٌء : الٗلميُّل  البدص
ة و٢ىاٖضَق  خ٣اث٤َق  ا٦خكاٝ ٤ ًم٨ً ٖامَّن ، مجها الحد٣ُّل

ًة
  ؤنَّن  ٦ما  مؿح٣بال

َق
مٌء  اءٌء اؾح٣و الٗلميَّن  البدص

َّن
 بياٞة بلى حهضٝ مىٓ

٤ ثىنُلها ًم٨ً مٗاٝع ا صحتها مً والحد٣ُّل ، بازحباَع
ًة
ا ُِّث   ٌٗضُّل  Hillway  واي َُل و٢ا٫ ٖلم

ُث
  الٗلميُّل  البدص

ًة
 للضعاؾة وؾُلة

   بلى الىنى٫ُث  بىاؾُتها ًم٨ً
صد مك٩لة خلِّث ـ٤ ًٖ وطل٪ مدضَّن ي ٍَغ  

ة الكىاَض لجمُ٘ والض٤ُ٢ الكامل الح٣خخِّث
َّن
 التي وألاصل

٤ م٨ًي هل والتي مجها الحد٣ُّل   بها ثحَّن
ُث
صد، اإلاك٩لة غَّنٝ اإلادضَّن   وقىمازغ ما٦مُالن ٖو

َق
ه الٗلميَّن  البدص ة بإهَّن َُّن مة ٖمل

َّن
 لجم٘ مىٓ

ن، لٛغىٍد  وثدلُلها اإلاٗلىمات ؤو البُاهات    البدص جٍٗغ٠ ُٞما مٗحَّن
ه ثى٦مان مٟهىم في الٗلميِّث   بإهَّن

ٌء
مة مداولة

َّن
 بلى للىنى٫  مىٓ

.   خُاتهم ومىاحي مىا٢ٗهم في الجماٖات ؤو ألاٞغاص ثىاطه التي اإلاك٨الت ؤو لؤلؾئلة و٫ خل ؤو بطابات

ٟات ثل٪ يىء وفي  ٠ٍد  الخغوض ًم٨ً الؿاب٣ة واإلاٟاَُم الحٍٗغ    البدص ًٖ ومٟهىمٍد  بحٍٗغ
ه الٗلميِّث  ًداو٫  وؾُلة بإهَّن

   الٗىامل ٖلى والحٗغُّلٝ ما مك٩لةٍد  ؤو ْاَغد صعاؾة الباخص بىاؾُتها
ِّث

ل خضوثها في ؤو ْهىعَا في عداإلااذ غ هحاثج بلى للحىنُّل  
 ثٟؿِّث

ٍد  بلى للىنى٫  ؤو طل٪،
 . ؤلاق٩ا٫ لظل٪ ٖالض ؤو خلِّث

   البدث ؤهىاع
: العلميِّي

   البدص   مجا٫ُث  ٌٗضُّل 
  الٗلميِّث

ًة
ي بدُص واؾٗا  

ِّث
َ٘ق  ٌُٛ مَّن  ومً وعٚباثه، ؤلاوؿان وخاطات الحُاد مىاحي طمُ

َق
  ٩ًىن  ر

ُث
 ازحالٝ

ة البدىذ َُّن   ومُاصًجها خ٣ىلها ثالٝبار الٗلم
ًة
ٗا   لها، ثىَى

ًة
مىما   ثى٣ؿم طل٪ بلى ٞباإلياٞة ٖو

ُث
ة البدىذ َُّن  خُص مً الٗلم

ة بدىذٍد  بلى ومىٟٗتها طضواَا ًَّن اص ة ا٦خكاٝ ٞحها ًحمُّل  ٍع  ثجمُ٘ ٞحها ًحمُّل  بدىذ وبلى ٢ضًمة، مك٩لة بها ثدلُّل  ؤو طضًضد مٗٞغ
ة اإلاىاص َُّن  آٞا١ ثىؾُ٘ في ؤ٦بر صوع  ألاو٫  وللىٕى والى٣ض، والحدلُل اإلا٣اعهة لٛاًات َاٖغى ؤو ٖجها ال٨ك٠ ؤو واإلاٗاٝع الٗلم

ة ة، اإلاٗٞغ َُّن   ؤلاوؿاه
ُث

ٖه بلى ٌكحر مُضاهه خُص مً الٗلميُّل  ٞالبدص ة بالبدىذ ثىىُّل ة التربىٍَّن َُّن ة والاطحماٖ َُّن ة والجٛغاٞ َُّن س  والحاٍع
ا، حَر ٕ ؤَضاٞه خُص ومً ٚو ة بالبدىذ   ًخىىَّن َُّن ة وذ  وبالبذ الىنٟ غ وببدىذ   الحيباٍَّن ة ث٣ٍغ َُّن غ الؿبب ا، الحالة وث٣ٍغ حَر  ٦ما ٚو

ٕ   ًخىىَّن
ُث

ة بدىذٍد  بلى اإلا٩ان خُص مً الٗلميُّل  البدص َُّن ة، وؤزغي  مُضاه ة بدىذٍد  بلى البُاهات َبُٗة خُص ومً مسبرًَّن َُّن  وؤزغي  هٖى
ة، َُّن ة، وؤزغي  اؾحيحاطُه بدىذٍد  بلى الح٨ٟحر نُٜ خُص ومً ٦م َُّن    في وهي اؾح٣غاث

 ٢ؿمحن في ثىضعض الؿاب٣ة ؤهىاٖها ٧لِّث

ة بدىذ: عثِؿحن ة وبدىذ بدحـة، هٓغٍَّن َُّن ـة ثُب٣ُ َُّن .  ٖمل

  ٠٣ً ال بل
ُث

ة البدىذ   ثهي٠ُ َُّن    طل٪ ٖىض الٗلم
ٕ مً الحضِّث ها بل الحىىُّل ٍٕد  رالرة في ؤؾالُبها خُص مً ثهىَّن٠ بجَّن  ؤهىا

: هي عثِؿة

                                                           
 الببح اللعلمُّي    خواات  ورااعت   أأسللبت  ومساهت   أد اات    أساعت  أصوؿ  كسبكت    لبب ااالكلسعلَّيست   إدارة اا راؼ الًتبووِّي / عبد الرمحن بن عبد اهلل الواصل  

 . 2 ـ   ص 999  -اػ 420  الكدريب   إدارة الكلعلم يف زلسفظب عملزة   ادللعكب اللربلَّيػب السلوديَّيػب   
 .ومساج الببح اللعلم   زلسضرة وخبوعب / أمحد محزة عبد اللبودو  2
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:  الخقائق عً الخىقيب بدث -1

ً ىة خ٣اث٤ ًٖ الحى٣ُب البدىذ مً الىٕى َظا ًحًمَّن َُّن    في الح٣اث٤ َظٍ اؾحسضام ؤو الحٗمُم مداولة صون  مٗ
 خلِّث

ىة مك٩لة َُّن .  مٗ

   الخفعحر بدث -2
:  الىقذرِّي

ٍد  بلى البدىذ مً الىٕى َظا ٌٗحمض
   الحضلُل ٖلى ٦بحر خضِّث

ؿحسضم اإلاك٨الت، خلى٫   بلى للىنى٫  وطل٪ اإلاى٣ُيِّث  َظا َو
ُٕث  ٣ها مً ؤ٦ثر باأل٩ٞاع اإلاك٩لة ١ثحٗلَّن  ٖىضما الىى

ُّل
 ألا٩ٞاع الباخص ًخىاو٫  وألاصب ٧الٟلؿٟة اإلاجاالت بٌٗ ٟٞي بالح٣اث٤ جٗل

ا ؤ٦ثر   ٞةنَّن  وبالحالي الح٣اث٤؛ ًخىاو٫  ممَّن
َق

   الحٟؿحر ٖلى ٦بحرد بضعطةٍد  ًدحىي  ؤن ًم٨ً طل٪ في البدص
 ألا٩ٞاع، لهظٍ الى٣ضيِّث

ت حماصَا البدىذ؛ مً الىٕى َظا في ثإرحر وللخبرد والُٟىة الىٓغ ولحضَّن ظا الغاجح، والغؤي اإلاى٤ُ ٖلى اٖل   الىٕى َو
ٌء
 زُىد

مة  
ص ًٖ مح٣ضِّث  ال التي للمك٨الت باليؿبة مالثمة هحاثج بلى الىنى٫  ًم٨ً ال الىٕى َظا وبضون  الح٣اث٤، ٖلى الحهى٫  مجغَّن

  ثدحىي 
َّن
صد الح٣اث٤ مً يضُلٍد  ٢ضعٍد  ٖلى بال . اإلادضَّن

  الى٣ض الحٟؿحر وفي 
  جٗحمض ؤن بضَّن  ال يِّث

ُث
٤ٟ ؤو اإلاىا٢كة   ٣ًىم الظي اإلاجا٫ في اإلاٗغوٞة واإلاباصت الح٣اث٤ م٘ ثحَّن

ُث
 الباخص

  وؤن بضعاؾحه،
مها التي واإلاىا٢كاتُث  اللحجُث  ث٩ىنَق  

  ٣ًضِّث
ُث

  الباخص
ًة
ة، وااحة َُّن بٗها التي الخُىاتُث  ث٩ىن  وؤن مى٣ُ غ في اثَّن  ما ثبًر

ى ال٣ٗليُّل  الحضلُلُث  ٩ًىن  وؤن وااحة، ٣ًىله ب٘ ألاؾاؽ َو ٣ة َظٍ في اإلاحَّن   الٍُغ
ًة
  ثضلُال

ًة
  ؤمُىا

ًة
َ٘ق  ختى و٧امال  محابٗة ال٣اعت  ٌؿحُُ

ل اإلاىا٢كة به ًيبغي الظي ألاؾاسخيُّل  والخُغ الباخص، بلحها ًهل التي الىحاثج وث٣بُّل ر بدص في ثجىُّل    الحٟؿح 
 جٗحمضَق  ؤن َى الى٣ضيِّث

ة الاهُباٖات ٖلى الىحاثج ة واإلاىا٢كات اللحج ٖلى ولِـ للباخص الٗامَّن َُّن صد اإلاى٣ُ .  اإلادضَّن

:  الهامل البدث -3

  الظي َى البدىذ   مً الىٕى َظا
ُث

   بلى حهضٝ
 الح٣اث٤ طمُ٘ ًٖ الض٤ُ٢ الحى٣ُب بٗض الحٗمُمات   ووي٘ اإلاك٨الت خلِّث

٣ة  
ِّث
  (البدص مك٩لة) البدص بمىيٕى اإلاحٗل

ًة
ة طمُ٘ ثدلُل بلى بياٞة

َّن
  وثهيُٟها ٖلحها الحهى٫ُث  ًحمُّل  التي ألاصل

ًة
  ثهيُٟا

ًة
ا ُِّث  مى٣ُ

 
ًة
اع وي٘ ًٖ ًٞال لُث  ًحمُّل  التي الىحاثج لحإًُض الالػم اإلاىاؾب ؤلَا الخٔ بلحها، الحىنُّل  ٌؿحسضم البدىذ مً الىٕى َظا ؤنَّن  ٍو

حن    وبالحضلُل الح٣اث٤ ًٖ بالحى٣ُب الؿاب٣حن الىٖى
ه اإلاى٣ُيِّث . ؾاب٣ححها مً ؤبٗض زُىد ٌٗضُّل  ول٨ىَّن

  جٗضَّن  ؤن ًم٨ً وختى
ٌء
ىة صعاؾة َُّن   مٗ

ًة
   بدسا

ًة
غ ؤن ًجب ٧امال

َّن
: ًإجي ما الضعاؾة ثل٪ في ثحٞى

بُث  مك٩لة َىا٥ ث٩ىن  ؤن (1
َّن
  ثحُل

ًّال
. خال

  ًدحىي  الظي الضلُلُث  ًىطض ؤن (2
ًة
  الضلُلُث  َظا ًدحىي  و٢ض برباتها ثمَّن  التي الح٣اث٤ ٖلى ٖاصد

ًة
 الخبراء عؤي ٖلى ؤخُاها

. (الؿاب٣ة الضعاؾات)

ل ؤن (3
َّن
ل دَق   صلُلُث ا٫ ًُث

ًة
  ثدلُال

ًة
  وؤن ص٣ُ٢ا

َق
٠ ثَّنب بدُص ًهىَّن غَق ٍد  بَاعٍد  في الضلُلُث  ًُث

 ٖلى وثُب٣ُه الزحباٍع وطل٪ مى٣ُيِّث

. اإلاك٩لة

مَق  ؤن (4 ضَق
ْ
س ْؿحَق ة برباثاتٍد  ؤو  حجٍد  في الضلُل لترثِب واإلاى٤ُُث  ال٣ٗلُث  ٌُث َُّن يَق  ؤن ًم٨ً خ٣ُ٣  

   بلى ثاصِّث
. اإلاك٩لة خلِّث

                                                           
 . 9   ص  2 20أأسألست الببح اللعلم   السولب ادلعك عبد اللزيز   دار المشر اللعلم   ادللعكب اللربلب السلوديب   / عبد الر لد بن عبد اللزيز اسفظ. د. أ  
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صَق  ؤن (5 ضَّن دَق ى الحلُّل  ًُث   َو
ُث
.  الباخص ثىاطه التي اإلاك٩لة ؤو الؿاا٫ لىٕ ؤلاطابة

 

: العلميُّي  اإلاىهج

ر ؤنَّن  ؤًيكحاًً ًغي     للح٨ٟحر تهظًب مجغص َى الٗلميَّن  (اإلاىهج) الح٨ٟحَق
  ، الُىميِّث

ُث
ٝ غَّن َٗق ه الٗلميُّل  اإلاىهجُث  وَُث  التي الىؾُلة بإهَّن

٣ها ًٖ ًم٨ً ة بلى ؤو الح٣ُ٣ة بلى الىنى٫  ٍَغ    في الح٣اث٤ مجمٖى
ا ومداولة اإلاىا٠٢ نم مى٠٢ٍد  ؤيِّث ض ازحباَع

ُّل
 للحإ٦

تها مً َُّن   في نالخ
َق

ة؛ انُالح ٖلُه ًُل٤ ما بلى بها للىنى٫  وجٗمُمها ؤزغي  مىا٠٢   وهي الىٓغٍَّن
ُث

   َضٝ
ٍد  بدصٍد  ٧لِّث

 ٦ما ، ٖلميِّث
 
ُث

ٝ غَّن َٗق ه ٌُث ي الٍُغ٤ بإهَّن  
ة ال٣ىاٖض مً َاثٟة بىاؾُة الٗلىم في الح٣ُ٣ة ًٖ ال٨ك٠ بلى اإلااصِّث  ال٣ٗل ؾحر ٖلى داإلاهُمً الٗامَّن

اثه وثدضًض َُّن .   مٗلىمة هخُجةٍد  بلى ًهلَق  ختى ٖمل

 
ُت

   اإلاىهج محياث
: العلميِّي

ٟاثه في وعص ٦ما الٗلميُّل  اإلاىهجُث  ًمحاػ : آلاثُـة باإلاحزات الؿاب٣ة جٍٗغ

ت (1 ي عً والبعذ باإلاىلىعيَّ ، الخدحُّي  
لىن  الباخسحن طمُ٘ ٞةنَّن  ؤزغي  وبٗباعدٍد  الصخص يِّي بإ ثاثجالً هٟـ بلى ًحىنَّن  

ِّث
 باث

. البدص مىيٕى الٓاَغد صعاؾة ٖىض اإلاىهج هٟـ

ًه (2 حماصَق  بٞغ ة والخبرد والح٣الُض الٗاصات ٖلى ثغوٍد  وبضون  ٦بحرد لضعطةٍد  الٖا َُّن هم ألاواثل وخ٨مة   الشخه  وثٟؿحرات 
ًَّن  الح٣ُ٣ة، بلى الىنى٫  وؾاثل مً ٧ىؾُلة للٓىاَغ حماصُث  ٢ُمحه، له نال٣غو  ٖبر ثغا٦م الظي بالتراذ الاؾترقاصَق  ول٨  والٖا

ي ٣ِٞ ٖلُه  
   الغ٧ىص   بلى ؾُاصِّث

. الاطحماعيِّث

ة (3 َُّن    البدص هحاثج مً الحـشبُّلد بةم٩اه
   في الٗلميِّث

ظا ألاو٢ات مً و٢دٍد  ؤيِّث   ث٩ىن  ؤن ٌٗجي َو
ُث
  الٓاَغد

ًة
. للمالخٓة ٢ابلة

، البدص هحاثج بحٗمُم (4  
٣هض الٗلميِّث ىة هحاثج جٗمُم بظل٪ ٍو  

ُِّث  الظي مجحمٗها مٟغصات ٖلى البدص مىيٕى الٗ
ْت 

َق
ظ ز 

ُث
ة ب٣ىاٖض والخغوض مىه ؤ ة الٗلىم في والحٗمُم مكابهة، ؤزغي  ْىاَغ ثٟؿحر في مجها ٌؿحٟاص ٖامَّن َُّن ، الُبُٗ ه ؾهلٌء  ل٨ىَّن

ة الٗلىم في نٗبٌء  َُّن ة؛ الاطحماٖ َُّن ة الهٟات في ثجاوـ وطىص بلى طل٪ ومغصُّل  وؤلاوؿاه َُّن ة، للٓىاَغ ألاؾاؾ َُّن ًَّن  الُبُٗ  َظا ول٨
ة للٗلىم باليؿبة ًسحل٠ َُّن اتهم في ًسحلٟىن  ٞالبكغُث  الاطحماٖ َُّن ىاَٟهم  خه غات اؾحجاباتهم ومضي ٖو  

ِّث
ا اإلاسحلٟة للمار  ممَّن

. للحٗمُم ٢ابلة ناص٢ة هحاثج ٖلى الحهى٫  مٗه ًهٗبُث 

ما واإلاالخٓة ال٨ٟغ بحن ؤي والاؾح٣غاء؛ الاؾحيباٍ بحن بجمٗه (5 ، بالح٨ٟحر ٌٗٝغ ما ٖىهغا َو  
ليِّث  ٞاالؾح٣غاء الحإمُّل

ل بهضٝ ٖجها البُاهات وثجمُ٘ الٓىاَغ مالخٓة ٌٗجي ا خىلها، جٗمُماتٍد  بلى الحىنُّل   ؤمَّن
ُث
ات ُٞبضؤ الاؾحيباٍ  التي بالىٓغٍَّن

ات مجها جؿحيبِ َُّن    الىا٢٘ ٖالم بلى الباخص بها ًيح٣ل رمَّن  الٟغي
ًة
ة الزحباع البُاهات ًٖ بدسا ات، َظٍ صحَّن َُّن  وفي الٟغي

   ٖلى ًهض١ ما ٞةنَّن  ؾحيباٍالا
  ولظا الجؼء؛ ٖلى ًهض١ ال٩لِّث

ُث
ًَق  ؤن ًداو٫  ٞالباخص   ٣ً٘ الجؼء طل٪ ؤنَّن  ٖلى ًبَر

ًة
ا ُِّث  في مى٣ُ

   بَاع
  الٛغى لهظا وجؿحسضم ال٩لِّث

ٌء
ؿحسضم بال٣ُاؽ، جٗٝغ وؾُلة ىة، خ٣ُ٣ة ؤو هخُجة نض١ إلربات ال٣ُاؽ َو َُّن  وبطا مٗ

ل ة هخُجة بلى الباخص ثىنَّن ة جؿحسضم ؤن اإلام٨ً ٞمً الاؾح٣غاء ٤ًَغ ًٖ ٖامَّن َُّن . اؾحيباَيِّث  اؾحضال٫ٍد  في ٦بري  ٣٦ً

                                                           
 . 4ديػواف احملسأبب    د لب الكويت   ص اسبب الببوث اللعللب   وهسرات إعداد  ؾ/ زللد إبراالم أ كمسين . د  
 . 20عبد الر لد بن عبد اللزيز اسفظ   ادلرالع السسبق   ص . د. أ 2
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حه بمغوهحه (6 َُّن ص و٢ابل ٕ للحٗضُّل ٕ لُحالءمَق  والحىىُّل ة واإلاك٨الت الٗلىم وثىىُّل َُّن .  البدس

   اإلاىهج خفائقُت 
 :العلميِّي

   للمىهج ؤنَّن  و٦ما
ـه الٗلميِّث ه ٞله محزاث  :  ؤبغػَا مً زهاثهُث

  َىا٥ بإنَّن  اٖح٣اصٍد  ٖلى الٗلميُّل  اإلاىهجُث  ٌٗحمض (1
ًة
  ثٟؿحرا

ًة
ا ُِّث    َبُٗ

. اإلاالخٓة الٓىاَغ ل٩لِّث

  الٗالمَق  ؤنَّن  الٗلميُّل  اإلاىهجُث  ًٟترى (2
م ٧ىنٌء

َّن
  ُٞه ثىطض ال  مىٓ

ٌء
. ؾبب بال هخُجة

3) ٌ حماص الٗلميُّل  اإلاىهجُث  ًٞغ ه الس٣ة، مهضع ٖلى الٖا   صُّل ج٘ ال الىحاثج بإنَّن  ال٣اثلة ال٨ٟغد ٖلى ٌٗحمض ول٨ىَّن
ًة
  صحُدة

َّن
 بال

مها بطا َّٖن .  الضلُل ص

 
ُت

   البدث خىىاث
: العلميِّي

  ًمغَّن 
ُث

ة بسُىاتٍد  الىاجح ال٩امل الٗلميُّل  البدص َُّن ة، ؤؾاؾ غٍَّن ظٍ وطَى   الباخسىن  ٌٗالجها الخُىات َو
ًة
با  بالخؿلؿل ث٣ٍغ

سحل٠ ٖلُه، اإلاحٗاٝع    اإلابظوالن والجهض الؼمً ٍو
 بلى بدصٍد  مً الىاخضد للخُىد ًسحلٟان ٦ما الخُىات، ثل٪ مً زُىد ل٩لِّث

   البدص زُىاتُث  وثخكاب٪ وثحضازل آزغ،
ة مغاخل بلى البدص ث٣ؿُم ًم٨ً ال بدُص ال٩امل الٗلميِّث َُّن  ثيحهي مىٟهلة ػمى

 
ٌء
  مغخلة

َق
  لحبضؤ

ٌء
ة البدىذ ٞةطغاء ثالُة، مغخلة َُّن  ٣ًُٗها ؤن ًيبغي ومغاخل زُىات ثىطض بُجهما وما آزغ، وله ؤو٫  له ٖملٌء  الٗلم

 الباح
ُث

ةٍد  ذ
َّن
  ومهاعد، بض٢

ُث
  جٗحمض الباخص ومهاعد

ًة
لى اؾحٗضاصٍ ٖلى ؤؾاؾا به ٖو لى اإلاجا٫، َظا في ثضٍع ة ٖو ًَّن  ٞسُىاتُث  خا٫ ؤ

   البدص
  ومغاخله الٗلميِّث

ًة
ب٘ ما ٚالبا

َّن
: آلاثـي الترثِبَق  ثخ

. البدص بمك٩لة الكٗىع  -1

. البدص مك٩لة ثدضًض -2

. وؤَضاٞه البدص ؤبٗاص ثدضًض -3

. الؿاب٣ة صعاؾاتا٫ اؾحُإل -4

ات نُاٚة -5 َُّن . البدص ٞغي

. البدص ثهمُم -6

. واإلاٗلىمات البُاهات طم٘ -7

. وثهيُٟها واإلاٗلىمات البُاهات ثجهحز -8

ات وازحباع واإلاٗلىمات البُاهات ثدلُل -9 َُّن ل الٟغي . الىحاثج بلى والحىنُّل

. ؤَضاٞها وثد٤ُ٣ الضعاؾة ؤؾئلة ًٖ وؤلاطابة البدص ٦حابة -10

                                                           
 . 6 عبد الرمحن بن عبد اهلل الواصل   ادلرالع السسبق   ص   
 . 7السولب دوشق   أوريس   ص وديريب الببح اللعلم   وسالسكَت   د كوراه    –دللل  كسبب األطر اب اجلسوللب  2
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م  ٖو
ًة
ػَق  ؤن مً بضَّن  ال وما ْبر    ًُث

ُث
ة بدسه ٢اعت  ٌؿحُُ٘ بدُص وص٤ُ٢ٍد  وااحٍد  بك٩لٍد  الخُىات ثل٪ الباخص ة مٗٞغ

َّن
 ٧اٞ

ظا الجهاًة؛ ختى البضاًة مً بها مغَّن  التي الخُىات مه البدص ؤبٗاص ٖلى الحٗغُّلٝ في ال٣اعت  ٌؿاٖض ؤن قإهه مً َو  بك٩لٍد  وث٣ٍى

ٍد 
خُذ مىيىعيِّث ـة اؾاتصع بطغاء آزٍغً لباخسحن ٍو .   الىحاثج إلا٣اعهة مىاٍػ

 
ًال
 البدث بمؽهلت وؤلاخعاطُت  الؽعىسُت : ؤوال

  البدص بمك٩لة وؤلاخؿاؽُث  الكٗىعُث  ٌٗضُّل 
َق
، البدص في البضاًة ه٣ُة  

 باؾحٗما٫ مغثبِ باإلاك٩لة وؤلاخؿاؽ الٗلميِّث
ة بهىعد اإلاىاؾبة الحلى٫  إلًجاص والح٨ٟحر ال٨ٟغد َُّن ة، مىيٖى َُّن د بهىعدٍد  الح٨ٟحر وإلراعد لل٨ٟغ مد٪ٌّك  بطن ٞهى ٖلم  مؿحمغَّن

، بلى وبداطة ٢اثمة اإلاك٩لة صامد ما ومىحٓمة ٍد
مىى بدحرد الباخص قٗىع  مً البدص مك٩لة وثيب٘  خلِّث  مىيٕى ثجاٍ ٚو

ن،    ومً مٗحَّن
ة، الحُاد ومك٨الت البدص مك٩لة بحن الحمُحز الًغوعيِّث ًَّن   الٗاص

ُث
 ٦ما هي ؤو الضعاؾة، مىيٕى هي البدص ٞمك٩لة

ٍد  بلى ًدحاض ما ٧لُّل  بإجها البٌٗ ٞهاٌٗغَّن 
ٌٍد  مىيٕى خى٫  الباخص طًَ في ًضوع  جؿائ٫  هي ؤو هحاثج، وبْهاع خلِّث  بلى ًدحاض ٚام

  ثٟؿحر،
ًة
مىما   ث٩ىن  ٢ض الضعاؾة ٞمك٩لة ٖو

ًة
: ًلي إلاا هخُجة

 ، ما طا٫ٍد م في الحالي الىي٘ ثدؿحن ، طضًض  خيءٍد  ألصاء الحاطة ، ما زُإٍد  بىطىص ؤلاخؿاؽ ، الغيا بٗضم الكٗىع 

حر    في طضًضد ؤ٩ٞاع ثٞى
  ومٗغوٞة مىطىصد مك٩لة خلِّث

ًة
.  مؿب٣ا

ا البدىر مؽنالث مىابع : ومفادَس

ب ٌٗاوي
َّن
ل مً مبحضثحن ٦باخسحن الٗلُا الضعاؾات َال لجإ ؤبداثهم مك٨الت بلى الحىنُّل  الاؾحٗاهة بلى بًٗهم ٍو

حهم ؤو بإؾاثظتهم ٌُث  ٖلحهم ًُغح و٢ض مكٞغ ًَّن  الضعاؾة خ٤ُّل جؿد مك٨التٍد  ؤولئ٪ بٗ  وبالحالي خماؾة ؤ٢لُّل  ًجٗلهم طل٪ ول٨
  ؤ٢ل

ًة
ا ومسابغد طهضا ٣ىن  ًجٗلهم ممَّن  

لىا الظًً ؤولئ٪ مً ؤصوى هجاخاتٍد  ًد٣ِّث  بإهٟؿهم صعاؾاتهم مك٨الت   ثدضًض بلى ثىنَّن

حُث  ْىصَق ىن  اإلابحضثىن  الباخسىن  وٍُث هُث طَّن ىَق    بلى وٍُث
ة اإلاك٨الت ومىاب٘ مهاصع ؤَمِّث َُّن : آلاثُـة اإلاىاب٘ ؤو ناصعالم وهي ، البدس

ت الخبرة**  ٨خؿب ٖضًضد ثجاعبُث  خُاثه في ثمغُّل  ٞالباخص: الصخفيَّ   ٍو
ًة
ظٍ الخبرات، مً ٦سحرا  ٖىضٍ ثسحر وثل٪ َو

؛ لها ًجضَق  ؤن ٌؿحُُ٘ ال التي ألاخضاذ ؤو ألامىع  بٌٗ خى٫  جؿائالتٍد 
ًة
ه وبالحالي ثٟؿحرا  بدصٍد  ؤو صعاؾة بةطغاء ٣ًىم ٢ض ٞةهَّن

ة، مك٩لة الزحُاع مهمٌّك  مهضعٌء  الضعاسخي اإلاُضان في والخبرد الٛامًة، الٓىاَغ لحل٪ ثٟؿحرٍد  ؤو قغحٍد  بلى نى٫ الى إلاداولة َُّن  بدس
 
ُث
صد بٗىانٍغ اإلاُضان لظل٪ الىا٢ضد ٞالىٓغد  

 التي ألاؾئلة مً ل٨سحر ٚجيٌّك  مهضعٌء  الٗىانغ َظٍ بحن الحٟاٖل وؤق٩ا٫ اإلاحٗضِّث

ة بطابات بلى ثدحاض َُّن ٍد  ؤؾاؽٍد  ٖلى مبي
ة مً ومىرى١  ٢ىيِّث . اإلاٗٞغ

ت الىاقذة القشاءة**  ه إلاا الىا٢ضد ال٣غاءد بنَّن : الخدليليَّ ات ال٨حب ثدحٍى ٍَّن ا والضوع حَر  ؤ٩ٞاع مً اإلاغاط٘ مً ٚو
ات د الباخص طًَ في ثسحر ٢ض وهٓغٍَّن بة بلى ثضٞٗه الخؿائالت وثل٪ ألا٩ٞاع، َظٍ نض١ خى٫  جؿائالتٍد  ٖضَّن ٤ في الٚغ  مً الحد٣ُّل

ات؛ ؤو ٩ٞاعألا ثل٪ ه وبالحالي الىٓغٍَّن ة ؤو ٨ٞغدٍد  خى٫  بدص ؤو صعاؾة بةطغاء ٣ًىم ٢ض ٞةهَّن تها في ٌك٪ُّل  هٓغٍَّن .  صحَّن

  ؤنَّن  خُص: العابقت والبدىر الذساظاث** 
َق

ة والضعاؾات   البدىذ َُّن   الٗلم
ٌء
٨مل مخكاب٨ة ها ٍو ًُث ٌَق  بٗ  آلازغ؛ البٗ

  اهتهد خُص مً صعاؾحه الباخسحن ؤخض ًبضؤ ٢ض َىا ومً
ٌء
، صعاؾة   لٛحٍر

ًة
 مُاصًً بلى بقاعات الضعاؾات زاثمات في هجض ما و٦سحرا

                                                           
.   80  ص  977 ومساج الببح اللعلم   الخبلب الثسلثب     سلب ادلخبوعست   الكويت   / عبد الرمحن بد و   
 . 20   ص  2007ومساج الببح اللعلم   وؤأسب  بسب اجلسولب   وصر   / غسزو اسُت عمسيب  2
 . 50  ص  2004ـ  ااالكلسعلب   دار اذلدى   اجلزاار   ومههلب اللل/ بعقسأم أالطملب   اسسف اجللاليل   
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ً ولم والبدص الضعاؾة جؿحد٤ُّل 
َّن
غ لٗضم ؤو الى٢د ل٤ًُ بها ال٣ُام مً الضعاؾة ناخبُث  ًحم٨

ُّل
ها ؤو ؤلام٩اهات ثٞى  به ثسغض ؤجَّن

ٍ الظي صعاؾحه مىيٕى ًٖ صَق ة، ٞهىلها في خضَّن َُّن دَق  ؤلاطغاث َٟق مة، صعاؾاتٍد  بطغاء عديغو  بلى الىٓغ ٞلَق  
 ٩ًىن  ٢ض َىا ومً محمِّث

  طل٪
ًة
ة إلاك٨الت مىبٗا َُّن . آزٍغً لباخسحن بدس

حن الخبراء آساء**   
  مجاله في مىه ؤٖلمُث  َى مً بلى ًغط٘ ٞالباخص: واإلاخخفِّي

ًة
  مؿخكحرا

ًة
 ٖلى ٞاإلاكٝغ بسبرثه، ومؿحُٗىا

، ألامغ باصت في ٩ًىن  الظي صعاؾحه
ًة
حٍر الجامٗات، وؤؾاثظد مغقضا ة ومجاالتهم مُاصًجهم في الخبراء مً مٚو  ؤولئ٪ وبسانَّن

بىا الظًً   طغَّن
َق

   اإلاىهج بَاع في وماعؾٍى البدص
ـه وبهغوا الٗلميِّث .  وؤصواثـه ومىاهجه ومغاخله بسُىاث 

 
ًال
 البدث مؽهلت جدذيذ: زاهيا

  ًيح٣ل البدص بمك٩لة وؤلاخؿاؽ الكٗىع  بٗض
ُث

  الباخص
ًة
حها ما ؤو  -البدص مك٩لة وثدضًض بحدضًضَا؛ زُىد  ٌؿمَّن

ظا ألازغي، البدص مغاخل بلى الاهح٣ا٫ ٢بل ًحمَّن  ؤن ًجب وص٤ُ٢ وااح بك٩ل  -الضعاؾة بمىيٕى ؤخُاها الباخسىن   مهمٌّك  ؤمغٌء  َو
ة البضاًة َى البدص مك٩لة ثدضًضَق  ألنَّن  َُّن ة، البدس َُّن لُه الح٣ُ٣ ة طىصد ثترثَّنب ٖو َُّن  ؾُجمٗها التي البُاهات واؾخُٟاء وؤَم

 
ُث

ل ومجها الباخص غ التي صعاؾحه هحاثج بلى ؾِحىنَّن
َّن
ها ثحإر تُث َُّن ظا بظل٪، ؤَم ب َو

َّن
  مىه ًحُل

ًة
  صعاؾة

ًة
  واُٖة

ًة
 ومً طىاهبها لجمُ٘ واُٞة

  مسحلٟة، مهاصع
ًة
م ٖلى وص٤ُ٢ وااح بك٩لٍد  البدص مك٩لة ثدضًض ؤن ٖلما ة مً الٚغ َُّن   ٩ًىن  ال ٢ض طل٪ ؤَم

ًة
 بٌٗ في مم٨ىا

  ًبضؤ ٣ٞض ألاخُان،
ُث

ة ٨ٞغد ؾىي  طَىه في ولِـ ثهصعاؽ الباخص ٌٍد  قٗىعٍد  ؤو ٖامَّن   جؿحد٤ُّل  ما مك٩لةٍد  بىطىص ٚام
َق

 البدص
ه وبالحالي والاؾح٣هاء م اإلاك٩لة نُاٚة بٖاصد مً خغضَق  ال ٞةهَّن ًَّن  الؼمً، ومغوع البدص ؾحر بح٣ضُّل   َظا ول٨

ًة
  ما ٚالبا

ُث
٠  

ِّث
  ٩ًل

ًة
 و٢حا

،
ًة
  البدص مك٩لة ٧اهد وبطا وطهضا

ًة
بة

َّن
َا بحدلُلها ٣ًىم ؤن الباخص ٞٗلى مغ٦  

د بلى وعصِّث ل بؿُُة مك٨الت ٖضَّن  
ِّث
 مجها ٧لٌّك  ثمس

ة مك٩لة َُّن ها ٌؿاَم ٖٞغ
ُّل
   في خل

.  الغثِؿة اإلاك٩لة مً طؼءٍد  خلِّث

ىا٥ ىض بدسه مك٩لة ازحُاع ٖىض مغاٖاتها الباخص ٖلى ًجب اٖحباعات َو ىض ثدضًضَا، ٖو  الهُاٚة نُاٚتها ٖو

ة، َُّن : ًإثـي ما مجها الجهاث

  البدص مك٩لة ث٩ىن  ؤن -
ًة
اتٌء  ٖجها ثىبس٤َق  ؤن بمٗجى والبدص، للضعاؾة ٢ابلة َُّن   لالزحباع ٢ابلة ٞغي

ًة
ا ُِّث ة ٖلم  مضي إلاٗٞغ

. صحتها

  البدص مك٩لة ث٩ىن  ؤن -
ًة
ها ؤي ٢ُمة؛ وطات ؤنُلة   الضعاؾة، ٌؿحد٤ُّل  ال ثاٞه مىيىٍٕد  خى٫  ثضوع  ال ؤجَّن

َّن
 ث٩ىن  وؤال

 
ًة
  ؤقب٘ إلاىيٕى ث٨غاعا

ًة
  بدسا

ًة
. ؾاب٣ـة تصعاؾا في وثدلُال

 ؤ٦بر اإلاك٨الت ٞبٌٗ والح٩ال٠ُ، والى٢د ال٨ٟاءد خُص مً الباخص بم٩اهات خضوص في البدص مك٩لة ث٩ىن  ؤن -

هابىن  محاَاتها في ًُُٞٗىن  باخسحها ٢ضعات مً د ٍو ة، ٞٗل بغصَّن َُّن ٣ُٗىن  ؾلب . صعاؾتها ًٖ آزٍغً باخسحن َو

  ثىُىي  ؤن -
ُث
٣ة الضعاؾة مك٩لة ة بالٍُغ َُّن ب ً بحن ٖال٢ة وطىص ٖلى الحجٍغ ًر  

  محٛحِّث
َّن
 نُاٚة اإلام٨ً ٚحر مً ؤنبذ وبال

ة َُّن .  لها ٞغي

  ؤن ٢ابلة الضعاؾة مك٩لة ث٩ىن  ؤن -
َق
.  ؾاا٫ ق٩ل ٖلى ثهاٙ

ض ؤن -
َّن
إل وطل٪ صعاؾتها، بلى ؤخضٌء  ٌؿب٣ه لم صعاؾحه مك٩لة بإنَّن  الباخص ًحإ٦ غ ٖلى باإَل ة البدىذ ث٣اٍع لى الجاٍع  ٖو

                                                           
 . 50  ص  5 20/  4 20زلسضرات يف ادلمههلب   اقملست الببح   السولب زللد  لضر   بسكرة   اجلزاار   / افلظم أعللب   
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ات، ٍَّن    الضوع
ما وبالجامٗات، البدىذ بمغا٦ؼ نا٫وباالتِّث الن وعبَّن ات بخضي في الضعاؾة مىيٕى ًٖ باإٖل ٍَّن هة الضوع  

 في اإلاحسهِّث

ـه ٧ان بطا بدسه مجا٫
ُث
  ٧ان ؤو الض٦حىعاٍ مؿحىي  ٖلى بدس

ًة
ة بىٟـ مكغوٖا َُّن .    ألاَم

 
ًال
 وؤَذا مه وؤظئلخه البدث ؤبعاد جدذيذ: زالثما

 مغ الؿاب٣ححن الخُىثحن اٖحباع طاػ بطا
ًة
٠ التي الخُىد بهظٍ ثبضؤ الساهُة اإلاغخلة وهي لها الحالُة اإلاغخلة ٞةنَّن  خلة

َّن
 ثحإل

ة مً ل الخُىات مً مجمٖى  
ِّث
:  ماًلي وؤبغػَا اإلاغخلة، َظٍ لخك٩

: بدثمه إلاىلىع  الباخث اخخياس دوا ع جدذيذ - ؤ

صَا ؤن ٞٗلُه بدسه مىيٕى الزحُاٍع وصواٞ٘ ؤؾبابٌء  الباخص لضي ثبلىعت ٢ض ث٩ىن  َىا  
  بىيىح ًدضِّث

  لح٩ىنَق
ًة
 م٣ىٗة

   لل٣اعت 
  ولح٩ىن  بدسه، ٢غاءد لُحاب٘ اإلاسحوِّث

ًة
ضد  

ح بدسه، في للؿحر الٍُغ٤ له ممهِّث ْىصَق   طل٪ في الباخسىن  وٍُث
َّن
 ألاؾبابَق  ًٟحٗلىا ؤال

َ٘ق    لًُٟىا والضواٞ
ًة
ة َُّن ان ؤبداثهم ٖلى ػاثٟة ؤَم ىن  ٨ًخك٠ ما ٞؿٖغ ىن  طل٪ اإلاسحهُّل ً ٖجها ُٞىهٞغ . مجها الاؾحٟاصد ٖو

ت ألابعاد -ب ت و اإلاهاهيَّ ت الضماهيَّ : بدثمه إلاىلىع والعلميَّ

ص ؤن الباخص ٖلى  
ت بدثه ؤبعاد ًدضِّث ت اإلاهاهيَّ ت والضماهيَّ    مجاله بةًًـاح والعلميَّ

 ؤو اإلا٩ان بحدضًض ؤي الحُب٣ُيِّث
صَق  وؤن ومٟغصاثه، البدص مجحم٘ ؤو اإلاى٣ُة  

ص وؤن ، ٞحها ًحمُّل  التي الح٣بة ؤو الٟترد ؤوٌ بدص إلهجاػ الالػم الؼمجيَّن  البٗضَق  ًدضِّث  
 ًدضِّث

هه بلى اهحماثه بحدضًض لبدسه الٗلميَّن  البٗض هه وبلى الٗام ثسهُّل   الض٤ُ٢ ثسهُّل
ًة
ة مبِىا َُّن و وطل٪ َظا ؤَم عَما الحسهُّل  وثُىُّل

ة ومؿاَماتهما َُّن . مُضاجهما في الحُب٣ُ

  :البدث ؤظئلت -طـ

   ؤن للباخص ًم٨ً ؾب٤ ما يىء في
  ٌؿعى التي بدسه ؤؾئلة صًدضِّث

ُث
  البدص

ًة
ل مؿح٣بال  وطل٪ بطاباتها بلى للحىنُّل

.  ص٣ُ٢ة نُاٚة بهُاٚتها

 :البدث ؤَذاف  -ص

ه ٖلى ٖاصد ًٟهم البدص مً الهضٝ م٨ً ببدسه، الباخص ٢ام ؤطله مً الظي الؿبب ؤهَّن  البدص ؤَضاٝ جكملَق  ؤن ٍو
  لبدص،ا َظا ٢ُمة وقغح لىحاثجه اإلام٨ىة باالؾحسضامات بُان

ًة
مىما  مك٩لحه ثدضًض ٖلى البدص ؤَضاٝ ثض٫َّن  ؤن ًم٨ً ال ٖو

ه)   ،(مىيٖى
ُث

صَق  ؤن وبٗض ٖاصد ٞالباخص  
  ًيح٣ل بدسه ؤؾئلة ًدضِّث

ًة
ٍٝد  ق٩ل ٖلى بهُاٚتها ثغطمتها بلى زُىد حها ؤَضا  

 ثدد ًىاِّث

  لبدسـه ًسحاع خحن ٞالباخص باعػ، ٖىىان
ًة
ا   مىيٖى

ًة
ىا َُّن ة مك٩لة) مٗ َُّن ة بربات بلى دالجهاي في حهضٝ (بدس َُّن ىة ٢ً َُّن  ؤو هٟحها ؤو مٗ

صد، هحاثج اؾحسالم   ٌكٗغ ٣ٞض البدىذ، في الىجاح مٟحاحُث  َى ألاَضاٝ وثدضًض مدضَّن
ُث

 ؤو باإلخباٍ البدص ؤرىاء الباخص
  اإلاىا٠٢ َظٍ مسل في ٌؿٟٗه وال ٧اُٞة، ؤو مالثمة طمٗها التي الح٣اث٤ ٧اهد بن ًضعي  ال و٢ض الاعثبا٥،

َّن
صد،ا ألاَضاٝ بال  إلادضَّن

ة نلة طو ألاَضاٝ ٞحدضًض ى البدص، مك٩لة بحدضًض ٢ىٍَّن  وخهغ ثدضًض ًجُض الظي والباخص لحدضًضَا، ؾاب٤ ال الخ٤ َو
ه   ؤ٦ثر مىيٖى

ًة
  البدص ؤَضاٝ ثدضًضُث  وما بدسه، ؤَضاٝ نُاٚة ٖلى ٢ضعد

َّن
 مً الباخص ؾُخىاولها التي إلاداوعٍ ثدضًضٌء  بال

: آلاثـُة اإلاباصتُث  البدص ؤَضاٝ ٦حابة ٖىض بها ؾترقاصالا ًم٨ً التي اإلاباصت ومً زاللها،

  ؤن -1
. البدص مك٩لة بُبُٗة نلة طات البدص ؤَضاٝ ث٩ىنَق
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غَق  ؤن -2
َّن
  الباخص ًحظ٦

ًة
صد ألاَضاٝ ؤنَّن  صاثما ة ألاَضاٝ مً زحرٌء  اإلادضَّن . الٗامَّن

  ؤن -3
. الباخص ثغب٪ ٚامًة ال وااحة ألاَضاٝ ث٩ىنَق

.  ؤؾئلة ق٩ل ٖلى بهُاٚتها ألاَضاٝ ويىح ًسحبرَق  ؤن -4

داث وا ترالاث ومفاَيم مفىلخاث  -َـ  
 :البدث ومدذِّي

ىة واٞترايات ومهُلحات مٟاَُم الباخسىن  ٌؿحسضم َُّن ات ٚحر) مٗ َُّن  ؤبداثهم جٗا١ ٦ما ؤبداثهم، في (الٟغي

صات  
ىة، بمدضِّث َُّن ا وثل٪ مٗ . بدسه بطغاءات في بلحها الباخص بقاعاتُث  ثلؼم ممَّن

   بضَّن  ال: البدث يمومفاٍ مفىلخاث 
ى بدسه في ٌؿحسضمها ؾٝى التي اإلاهُلحات بحٍٗغ٠ ٢ُامه مً باخص أليِّث  ختَّن

  بالبدص، ٞحها اإلا٣هىصد صالالتها ٚحر بضالالتٍد  ثٟهم ؤو ٞهمها ٌؿاء ال
ًة
ص ما ٨ٞسحرا ة واإلاٗاوي اإلاٟاَُمُث  ثحٗضَّن  ببٌٗ الخانَّن

صًذ ؤن بضَّن  ال لظل٪ ، ألابداذ في اإلاؿحسضمة اإلاهُلحات  
٤ٟ ؤو ثخىاؾب التي واإلاٟاَُم اإلاٗاوي الباخص صِّث  بدسه ؤَضاٝ م٘ ثحَّن

  وبطغاءاثه،
ُث

٠ ٍد  بَاعٍد  وي٘ في الباخص ٌؿاٖض اإلاهُلحات وجٍٗغ
 مىه وثيبغي بدسه، مك٩لة م٘ الحٗامل في ٌؿحسضمه مغطعيِّث

 
ُث
ٟات مهاصع بلى ؤلاقاعد ا بطا بدسه مهُلحات جٍٗغ    ؤن ؤو ، آزٍغً باخسحن مً اؾحٗاَع

ٟاتٍد  صَق ًدضِّث ة جٍٗغ   به، زانَّن
ًة
 ٞمسال

٠ صعاؾـة ٖىىان
َّن
ؿ٘ ٞح٤ًُ مٟاَُمها في بُجها ُٞما اإلاهُلحات ثل٪ ٞحسحل٠ ، ببدسه الخانة اإلاهُلحات ًإل

َّن
اعاتُث  وثخ  ؤلَا

ة َُّن وٍد  مً اإلاهُلحات لحل٪ الٗلم
ٍد  ثسهُّل

و صازل ثسحل٠ بل آزغ، بلى ٖلميِّث  َظا ولُمحضَّن  آزغ، بلى ٕٞغ مً الىاخض الحسهُّل
 الا

ُث
 َظا في الباخص ؾِؿحسضمها التي مٟاَُمها بةًًاح ثدضًضَا مً بضَّن  ال لظا الىاخض؛ الٟٕغ في آزغ بلى باخصٍد  مً زحالٝ

 مهُلحات مً البدص ؾِؿحسضمه ما بلى بياٞة َظا ، لبًٗها محباًً ثٟؿحر ؤو ٞهم ؾىء ؤو لبـ اخحما٫ لضٞ٘ البدص
حَق  ؤن الباخص ٖلى ؤزغي   

   خصاإلاب في لها مٟهىمه ًىاِّث
م٨ً بدسـه، مً الىٓغيِّث   ؤن ٍو

  ث٩ىنَق
ًة
حا

َّن
 اؾحسضامها مىاي٘ في ما٢

م ٖلى لخؿاٖضٍ   لحى٣ل بدسه ث٣ضُّل
ًة
.  البدص نضع في الباخسىن  ٌٗحاصٍ الظي م٩اجها بلى الخ٣ا

٣هض: البدث ا ترالاث ل التي الٗباعات ثل٪ بها ٍو  
ِّث
  ثمس

ًة
  جٗضُّل  ؤ٩ٞاعا

ًة
بجي صحُدة   ٍو

ُث
 الحهمُمَق  ؤؾاؾها ٖلى الباخص

ى ببدسه، لخامَّن ا   وجؿمَّن
ًة
مات ؤخُاها

َّن
ة خ٣اث٤ وهي باإلاؿل َُّن   ًامً ؤؾاؾ

ُث
تها الباخص ىُل٤ بصحَّن  ٞٗلى ، بدسه بطغاءات في مجها ٍو

َا التي الاٞترايات ثل٪ بلى ٌكحرَق  ؤن الباخص   ٌٗضُّل
ًة
حر صحُدة   للحُٛحر، ٢ابلة ٚو

ًة
مىما   الاٞترايات جٗضُّل  ال ٖو

ًة
  م٣بىلة

َّن
 بطا بال

ةمى بُاهاتٌء  ثىاٞغت َُّن ة يٖى   وثىاٞغت ثضٖمها، زانَّن
ٌء
ة ة مٗٞغ َُّن ة ؤو مى٣ُ َُّن ب مئىان ًم٨ً مىرى٢ة مهاصع ؤو ثجٍغ  بلحها، الَا

ض ومً
َّن
   ٢ُمة ؤن اإلاا٦

   ٖغية ؾ٩ُىن  بدص ؤيِّث
ة اٞتراياثه ٧اهد بطا للك٪ِّث َُّن  الباخص ٖلى ٞةنَّن  ولظل٪ جؿائالت؛ مىي٘ ألاؾاؾ

ًَق  وؤن بٗىاًة، بدسه اٞترايات ًسحاع ؤن  
ِ بدسه اٞترايات طمُ٘ ًًمِّث

َّن
غ وؤن بدسه، مسُ

َّن
  ًحظ٦

ًة
ه صاثما  ؤن الٗبص مً ؤهَّن

ًَق  ِ ًًمَّن
َّن
. بدسه بمىيٕى مباقغد ٖال٢ةٍد  طات لِؿد اٞترايات بدسه مسُ

داث  
َ٘ق  ؤن بضَّن  ال باخص ٧لُّل : البدث مدذِّي

َّن
ة ج٤ُٗ ٖىامل وطىص ًحى٢ َُّن  ما هي الٗىامل ثل٪ بدسه، هحاثج جٗمُم بم٩اه

حها  
صات رىن الباح ٌؿمِّث  

صات؛ ثل٪ مسل مً بدصٍد  ؤيُّل  ًسلى ٞال البدص، مدضِّث  
ل الظي البدص ألنَّن  اإلادضِّث

َّن
 زهاثوُث  ُٞه ثحمس

ُ٘ث  ال ٧املة بهىعد والسبات الهض١
َّن
٢ ىَق حَق ٤َق  ؤن ًُث   ًحد٣َّن

ًة
ا ُِّث .   ٖلم
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ًال
 العابقت الذساظاث اظخىالع: سابعما

  الخُىد َظٍ جٗضُّل 
َق
٤َق  ؤن ًم٨ً البدص مغاخل مً طضًضد مغخلةٍد  بضاًة

َق
ل
ْ
ُ لى ٖلحها ًُث اعُث  الخ٣تها ٖو  للبدص الىٓغيُّل  ؤلَا

ة الخُىات ٞبٗض السالسة، اإلاغخلة وهي للضعاؾة ؤو َُّن  ضحد الؿاب٣ة ؤلاطغاث
ِّث
ىد البدص ؤو الضعاؾة طىاهبُث  اث َِّن  الٍُغ٤ ٞحب

ٝغ للباخص ة والضعاؾات ذالبدى ؤنَّن  وبما بدسه، ؤو صعاؾحه ؾحدحاطها التي والح٣اث٤ واإلاٗلىمات البُاهات َبُٗة ٖو َُّن  الٗلم
٨مل مخكاب٨ة ها ٍو ًُث ٌَق  بٗ ُٟض آلازغ البٗ ً الخ٣ة، صعاؾاتٍد  في ٍو حًمَّن  وثلخُو مىا٢كة الؿاب٣ة الضعاؾات اؾحُإل ٍو

ة ألا٩ٞاع ة ٞحها، الىاعصد الهامَّن َُّن ضح طل٪ وؤَم ، ٖضد مً ثحَّن :  هي  هىاحٍد

ة وقغح ثىيُذ -1 َُّن . الضعاؾة مىيٕى زلٟ

 بلى ؾحًُٟه ما وبُان ألازغي، والبدىذ للضعاؾات باليؿبة اإلاىاؾب اإلاى٢٘ وفي الصحُذ َاعؤلا في الضعاؾة وي٘ -2

   التراذ
. الس٣افيِّث

. صعاؾاتهم واٖتريد الؿاب٣ىن  الباخسىن  بها و٢٘ التي واإلاك٨الت ألازُاء ثجىُّلب -3

ضم اإلاُٟض ٚحر الح٨غاع ٖضم -4 ات صعاؾة في الجهىص بياٖة ٖو ض بك٩لٍد  وصعؾد بدسد مىيٖى  
ُِّث . ؾاب٣ـة صعاؾات في ط

ة مؿحلؼمات ٞمً
َّن
ة الخُ َُّن   للضعاؾة الٗمل

ُث
ات صعاؾة  ال٣ُام ٞٗلُه لظل٪ الباخص؛ بمىيٕى ٖال٢ة لها التي اإلاىيٖى

ات؛ لحل٪ بمسحٍد  ة مضي ًٖ ٨ٞغد ؾُُُٗه طل٪ ألنَّن  اإلاىيٖى َُّن ثري  ببدسه، ال٣ُام بم٩اه ٘ ٨ٍٞغ ٍو  
ىؾِّث ه، مضاع٦ه ٍو

َق
 وؤ٣ٞ

٨ك٠ ا وااحة بهىعد ٍو ه، خى٫  ٦حب ٖمَّن ؼ ؤن ٖلُه الؿاب٣ة للضعاؾات بمسحه ٣ًىم خحن والباخص مىيٖى  
ِّث
 ٖلى ًغ٦

بها طىاهب
َّن
ة الجىاهبُث  ثحُل َُّن : وهي  بدسه، ؤو صعاؾحه في ؤلاطغاث

. صعاؾحـه مىيٕى خى٫  ٢بل مً ٖملد التي ألابداذ ٖضص ًدهغَق  ؤن -1

حَق  ؤن -2  
د طىاهب ًىاِّث ات في وال٠ًٗ ال٣ىَّن . صعاؾحه بمىيٕى لٗال٢ةا طات اإلاىيٖى

ة الاثجاَات ًبحنَق  ؤن -3 َُّن ة مً ثٓهغ ٦ما بدسه إلاك٩لة اإلاىاؾبة البدس َُّن م اإلاسح ٖمل .  والح٣ٍى

اتُث  جٗضُّل  ٦ما ا الضعاؾة بمىيٕى الٗال٢ة طات الىٓغٍَّن إل ًجب ممَّن  
ِّث
دهها ٖلحها الباخص اَ هل ُٞما بحُب٣ُها ٞو  ًحَّن

ه، تها ٖضم بربات ؤو بمىيٖى َُّن ، اإلاىهج طل٪ في ٌؿل٪ وؤن ومسغطاتها، مضزالتها في طل٪ في نالخ جب الٗلميَّن   ٍو
َّن
 ًيسخى ؤال

ات ؤنَّن  الباخص ٍَّن ة الضوع َُّن    مً جٗضُّل  الٗلم
ات والؾُما الجاَؼد والبُاهات اإلاٗلىمات مهاصع ؤَمِّث ٍَّن هة الضوع  

 لها والتي مجها اإلاحسهِّث
و بدسه، بمىيٕى ٖال٢ة  

ة اإلا٨حباتُث  وثسهِّث  ٢ـ ٖاصد الٗامَّن
ًة
  ما

ًة
ا ات، زانِّث ٍَّن ات محزد وؤَمُّل  بالضوع ٍَّن ها للضوع م ؤجَّن  

 للباخص ث٣ضِّث
ه، خى٫  ٦حب ما ؤخضذ ها مىيٖى  خ٣ى٫  بمسحل٠ الباخسحن بحن طض٫ٍد  مساعَق  جٗضُّل  التي الجىاهب ٖلى ألايىاء ثل٣ي وؤجَّن

و، .  بكإجها ؤبداذ بةطغاء طضًغد مك٨التٍد  جٗضُّل  الجىاهب وثل٪ الحسهُّل

 
ًال
 البدث اث شر يَّ  ـياغت: خامعا

   اإلاىهج يىء في الباخص ٖلى ًجب
ة بىي٘ ٣ًىم ؤن الٗلميِّث َُّن ات ؤو الٟغي َُّن ها ٌٗح٣ضُث  التي الٟغي ي بإجَّن  

 ثٟؿحر بلى ثاصِّث

                                                           
 .  9    ص  978 دراأب يف ومههلب الببح الكسرخيم   السولب دوشق   وخبلب  سلد بن الوللد   / للعى الصبسغ   
 .ومساج الببح اللعلم   زلسضرة وخبوعب / أمحد محزة عبد اللبودو  2
 . 0 بن عبد اللزيز اسفظ   ادلرالع السسبق   ص عبد الر لد   
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م٨ً صعاؾحه، مك٩لة ة جٍٗغ٠ ٍو َُّن ها الٟغي : بإجَّن

د ثٟؿحر -1
َّن
ح مدحمل ؤو ما٢  

ـه ؤن الباخص ًداو٫  التي الٓغوٝ ؤو ألاخضاذ ؤو الٗىامل ًىاِّث . اًٟهمَق

د ثٟؿحرٌء  -2
َّن
ىة لى٢اج٘ ما٢ َُّن ا بٗض مً ؤنبذ بالى٢اج٘ ازحبر ما بطا ختى الى٢اج٘، ازحباع ًٖ بمٗؼ٫  ًؼا٫ ال مٗ   بمَّن

ًة
 ٞغيا

 
ًة
٫َق  ؤن ًجب ػاثٟا ضَق ْٗ ، بلى ٖىه ٌُث ا ٚحٍر   وبمَّن

ًة
غ ٢اهىها  

  الٓىاَغ مجغي  ًٟؿِّث

 الضعاؾة مىيٕى للمك٩لة م٣ترح ثٟؿحرٌء  -3

هي ط٧يٌّك  واؾحيحاضٌء  ثسمحنٌء  -4 اٍ نٚى حبىَّن   الباخص ٍو
ًة
حا

َّن
  والٓىاَغ، الح٣اث٤ مً ًالخٓه ما بٌٗ لكغح ما٢

 َظٍ ولح٩ىنَق
ة َُّن  بها ٣ًىم التي الضعاؾة في له ٦مغقض الٟغي

5-  
ٌء
  بطابة

ٌء
  الازحباع مىي٘ ويٗها ًحمُّل  الضعاؾة ؤؾئلة ألخض مدحملة

  
ًة
مىما سظ ٖو   ثحَّن

ُث
ة نُاٚـة َُّن حن ق٩لحن الٟغي َُّن : ؤؾاؾ

ٗجي: ثؤلازبا ـيغت -1 ة نُاٚة طل٪ َو َُّن ة ٖال٢ة ؤ٧اهد ؾىاءٌء  ٖال٢ة وطىص ًسبدُث  بك٩لٍد  الٟغي َُّن  ٖال٢ة ٧اهد ؤم بًجاب
ة َُّن  ؾلب

ٗجي: الىفي ـيغت -2 ة نُاٚة طل٪ َو َُّن ة ٖال٢ة ؤ٧اهد ؾىاءٌء  ٖال٢ة وطىص ًىٟي بك٩لٍد  الٟغي َُّن  ٖال٢ة ٧اهد ؤم بًجاب
ة َُّن  ؾلب

م ؤن الٗؿحر ومً ْغؾَق   ًُث
ٌّك
ٍد  بحن ٞانلٌء  زِ

ة مً ٧لِّث َُّن ة، الٟغي ، في ال الضعطة في َى بُجهما ألاؾاسخيُّل  والٟغ١  والىٓغٍَّن  الىٕى
ة ى ألاولى مغاخلها في ٞالىٓغٍَّن ـة، جؿمَّن َُّن ىض بالٟغي ة ازحباع ٖو َُّن ضٍد  الٟغي ة ثحالءم بدُص الح٣اث٤ مً بمٍؼ َُّن  َظٍ ٞةنَّن  مٗها الٟغي
ة َُّن ة، ثهبذ الٟغي ا هٓغٍَّن ل ٞهى ال٣اهىن  ؤمَّن  

ِّث
ر ال التي السابحة الٗال٢ة ؤو مالىٓا ًمس ظٍ ؤ٦ثر، ؤو ْاَغثحن بحن ثحٛحَّن  الٗال٢ة َو

ة السابحة ىة، ْغوٝ ثدد ث٩ىن  الٓىاَغ بحن الًغوعٍَّن َُّن ما مُل٣ة، لِؿد ال٣ىاهحن ؤنَّن  طل٪ ومٗجى مٗ  مدضوصد هي وبهَّن
ة بالٓغوٝ َُّن ة ؤو اإلا٩اه َُّن ة؛ ال٣ىاهحن َظٍ ؤنَّن  ٦ما طل٪، ٚحر ؤو الؼماه َُّن ب ها بمٗجى ث٣ٍغ ة م٣ضاع ٖلى ثض٫ُّل  ؤجَّن  الباخسحن مٗٞغ
ن، و٢دٍد  في بضعاؾتها ٣ًىمىن  التي بالٓىاَغ  ؤ٦ثر طضًضد ؤزغي  ب٣ىاهحن ال٣ضًمة ال٣ىاهحن جؿخبض٫ ؤن اإلام٨ً ٞمً وبالحالي مٗحَّن

  مجها
ًة
ة

َّن
ا ص٢   وبخ٩امَق

ت ت ؤَميَّ :  الفشليَّ

ة ثىبس٤ َُّن ة ؤَم َُّن هها الضعاؾة ١َق َغي  ًضخيء الظي الىىع  ٧ىجها ًٖ الٟغي  
ىطِّث ٍٍد  ٍو جا  

ِّث
٤ ٞهي وصحُذ، رابد باث  

: آلاجي ثد٣ِّث

. ص٤ُ٢ بك٩لٍد  الضعاؾة مجا٫ ثدضًض -1

ة ثىُٓم -2 َُّن ة ًٖ بالضعاؾة ٞحبحٗض البُاهات طم٘ ٖمل َُّن ة ٚحر بُاهات بحجمُ٘ الٗكىاث حر يغوعٍَّن .  مُٟضد ٚو

اع جك٨ُل -3 م ؤلَا  
ِّث
ة اإلاىٓ َُّن .  اثجالىد وثٟؿحر البُاهات ثدلُل لٗمل

                                                           
 . 0 زللد إبراالم أ كمسين   ادلرالع السسبق   ص   
 .  4 للعى الصبسغ   ادلرالع السسبق   ص  2
 . 60رحبم وصخفى ععلسف   زللد غملم   ادلرالع السسبق   ص   
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ت مفادس   :الفشليَّ

ص ة، مهاصع ثحٗضَّن َُّن ُ٘ث  ٞهي الٟغي ة هٟـ مً ثيب َُّن ٠ التي الخلٟ
َّن

 الباخص طًَ ٖلى ثسُغ ٣ٞض   اإلاك٨الت، ٖجها ثح٨ك
، ٧اهد لى ٦ما ٞجإد

ًة
وٍد  بمسابة ث٩ىن  اليكاٍ ٖضم مً ٞترد بٗض ثدضذ و٢ض بلهاما

ُّل
ٍد  تهُا مً ثسل

  ٧ان ٣ٖليِّث
ًة
ل صون  ٖاث٣ا  الحىنُّل

   بلى
ًَّن  اإلاك٩لة، خلِّث مة مغاطٗةٍد  بٗض ًإجي الٗمىم وطه ٖلى الحلَّن  ول٨

َّن
ة مىٓ

َّن
ٍد  هٓغٍد  وبٗض باإلاك٩لة ٖال٢اتها في لؤلصل

 مسابغ، مجضِّث

ة مهاصع ؤَم ولٗلَّن  َُّن :  آلاثُـة اإلاهاصع الٟغي

ة ث٩ىن  ٢ض -1 َُّن   الٟغي
ًة
  ؤو خضؾا

ًة
. ثسمُىا

ة ث٩ىن  ٢ض -2 َُّن ة مالخٓات ؤو لحجاعب هخُجة الٟغي َُّن .  خه

ة ث٩ىن  ٢ض -3 َُّن   الٟغي
ًة
اتٍد  مً اؾحيباَا ة هٓغٍَّن َُّن . ٖلم

ة ث٩ىن  ٢ض -4 َُّن ة الٟغي َُّن . اإلاى٤ُ ؤؾاؽ ٖلى مبي

ة ث٩ىن  ٢ض -5 َُّن .  ؾاب٣ـة صعاؾات هحاثج الباخص باؾحسضام الٟغي

غ
َّن
ات مهاصع وثحإر َُّن هه بمجا٫ الباخص لضي ومىابٗها الٟغي ، ثسهُّل  

ةالىٓغ الجىاهب بجمُ٘ وبةخاَحه اإلاىيىعيِّث  ًَّن
غ و٢ض صعاؾحه، إلاىيٕى

َّن
ة وباإلاماعؾات مجحمٗه وبس٣اٞة ؤزغي  بٗلىم ًحإر َُّن  الباخص زُا٫ ٩ًىن  و٢ض وبس٣اٞاتهم، ألٞغاصٍ الٗمل

  وزبرثه
ًة
غا  

ِّث
  مار

ًة
ا اثه، مهمَق َُّن ات قغوٍ ؤَم مً ولٗلَّن  لٟغي َُّن  وؤلاعقاصات الكغوٍ هي  لهُاٚتها، الالػمة وؤلاعقاصات الٟغي

: آلاثُة

ا -1 جها التي واإلاهُلحات اإلاٟاَُم بحدضًض وطل٪: وولىخها بيجاَص اتُث  ثحًمَّن َُّن  ٖلى والحٗغُّلٝ الضعاؾة، ٞغي

٤ الباخص ؾِؿحسضمها التي والىؾاثل اإلا٣اًِـ تها مً للحد٣ُّل . صحَّن

ات اٖحماص ؤي: وسبىها ؼمىلها -2 َُّن ة الح٣اث٤ طمُ٘ ٖلى الٟغي َُّن غد، الجؼث  
ِّث
  َىا٥ ٩ًىن  وؤن اإلاحٞى

ٌء
 وبحن بُجها اعثباٍ

ات غَق  وؤن بلحها، الىنى٫  ؾب٤ التي الىٓغٍَّن  
ات ثٟؿِّث َُّن . الٓىاَغ مً ٖضص ؤ٦بر الٟغي

تها -3 ات: لالخخباس قابليَّ َُّن ة ٞالٟغي َُّن ة وال٣ًاًا الٟلؿٟ َُّن ة وألاخ٩ام ألازال٢ َُّن ـ م 
َُق
َا ٌؿحدُل بل ًهٗب ال٣   في ازحباعُث

. ألاخُان بٌٗ

ا -4 ظا: الخىاقن مً خلَى   ٖلُه اؾح٣غَّن  ما ٖلى ًهض١ ألامغ َو
ُث

اثه نُاٚحه ٖىض الباخص َُّن ا التي لٟغي  ؾُسحبَر
   في للح٨ٟحر ألاولى مداوالثه ٖلى ولِـ بضعاؾحه

. صعاؾحـه مك٩لة خلِّث

دَا -5 ات مبضؤ ٖلى الباخص ٞاٖحماص: حعذُّي َُّن صد الٟغي  
ا ٖىض ًهل ًجٗله اإلاحٗضِّث    بلى ازحباَع

. بُجها مً ألاوؿب الحلِّث

ا عذم -6 َي ٩ىن : جدحُّي ز ٖضم لًمان البُاهات بجم٘ البضء ٢بل بهُاٚتها طل٪ ٍو  البدص بطغاءات في الحدحُّل

عاقها -7  
ِّي
اث الخقائق مع اح ات ؤو الح٣اث٤ م٘ ثحٗاعى ؤال ؤي: والىظشيَّ ـها ربخد التي الىٓغٍَّن ـحُث  صحَّن

خارَا -8  
ِّي
  اج

ًال
  ؤظاظا

ًال
ا   ثجغبة ؤو بمالخٓة مؿبى٢ة ث٩ىن  ؤن ؤي: علميِّي

ْ
ة ثإجي ؤن ًصحُّل  ال بط َُّن   ٞغاٙ مً الٟغي

                                                           
 . 25 غسزو اسُت عمسيب   ادلرالع السسبق   ص   
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ًة
البا د الباخص ًً٘ ما ٚو ات ٖضَّن َُّن  لكغح مىاؾبة ًغاَا التي وهي بخضاَا ٖلى ألامغ آزغ ٌؿح٣غَّن  ختى صعاؾحه ؤرىاء ٞغي

ظٍ واإلاٗلىمات، البُاهات طمُ٘ ة َو َُّن ة الٟغي َُّن   بٗض ُٞما ثهبذ الجهاث
َق
  ، الضعاؾة بلحها ثيحهي التي الغثِؿة الىخُجة

ًة
 ؤنَّن  ٖلما

ة ا٢تراخات هي الضعاؾة ٞحىنُات ثىنُاتها، ًٖ ًسحل٠  خيءٌء  الضعاؾة هخُجة َُّن ة الباخص ٣ًترخها بطغاث َُّن  هحاثج ٖلى مبي
ات وؤنَّن  الضعاؾة، َُّن ىية الٟغي ل٘ ؤن ال٣اعت  ٌؿحُُ٘ ال التي الضعاؾة طىاهب مً هي الٟاقلة البضاًات ؤو اإلاٞغ

َّن
 ٖلحها، ًُ

  صعاؾحه مً اؾخبٗضَا ٞالباخص
ًة
ـا ُِّث .  جهاث

  الًغوعي  ومً 
ًة
ا ات ثدضًض ًحمَّن  ؤن طضِّث َُّن  في الىاعصد اإلاهُلحات جٍٗغ٠ ًحمَّن  وؤن ص٤ُ٢، بك٩لٍد  البدص ٞغي

ات َُّن   الٟغي
ًة
ٟا ، جٍٗغ

ًة
ا ُِّث ل ٞظل٪ بطغاث  

 م٣ابلحه ؤؾئلة ؤو اؾحٟحاثه ؤؾئلة ؤو صعاؾحه اؾخباهة ؤؾئلة نُاٚة الباخص ٖلى ٌؿهِّث
َـق  ثمى٘ نُاٚة للمبدىرحن ة ٞهُاٚة اإلاهُلحات، ببٌٗ ًدُـِ ٢ض الظي الٛمىىَق  ؤو اللب َُّن  جؿاٖض وااحة نُاٚة الٟغي

  صعاؾحه ؤَضاٝ ثدضًض ٖلى الباخص
ًة
، ثدضًضا

ًة
صت وبطا وااحا ات جٗضَّن َُّن  بدُص البدص إلاك٩لة ٦دلى٫ٍد  ا٢ترخد التي الٟغي

ة ازحُاع ٩ًىن  ؤن الحالة َظٍ في بضَّن  ٞال الحلُّل  َى مجها ٖضص ؤو ؤخضَا ٩ًىن  َُّن  إلاك٩لة والحٟؿحر الحلُّل  هي ٧ىن ؾد التي الٟغي
  البدص

ًة
؛ ازحُاعا

ًة
ا ُِّث م صعاؾة ًٖ الازحُاع َظا ًإجي ؤن ؤي مىيٖى ات وثٟهُّل َُّن ة ازحُاع رم طمُٗها، للٟغي َُّن ها ٖلى مجها ٞغي  هي ؤجَّن

  ألا٦ثر
ًة
ا مً بلحاخا    في ؤو اإلاك٩لة، بًجاص في ٚحَر

ها اإلاك٩لة خلِّث  
ِّث
  بدل

 
ًال
 البدث جفميم: ظادظا

: آلاثُة الخُىات ٖلى وجكحمل البدص مغاخل مً الغابٗة اإلاغخلة البدص ثهمُمُث  ٌٗضُّل 

. البدص مىهج ثدضًض  -ؤ

. البدص ومٗلىمات بُاهات مهاصع ثدضًض -ب

.  البدص بُاهات طم٘ ؤصوات ؤو ؤصاد ازحُاع -طـ

 

  الخاجمت 

ة عألامى مً بطغاءاثه و بمىاهجه الٗلمي البدص ؤن ؾب٤ ما زال٫ مً وؿحيحجه ؤن ًم٨ً ما  مً خ٣ل ألي الًغوٍع
ة خ٣ى٫   و البدص ومغا٦ؼ  ألا٧اصًمُة اإلااؾؿات في بها اإلاؿلم ألامىع  مً الٗلىم في البدص مىهجُة ؤنبدد ٣ٞض ، اإلاٗٞغ

ا ة ث٣هحها في الٗلمي البدص ؤَمُة ث٨مً ٦ما ، والخانة الٗامة اإلااؾؿات ثىاطه التي اإلاك٨الت إلاٗالجة اهخكاَع  في للمٗٞغ

غ بؾهامات ث٣ضًمو اإلاجاالت قتى  وبمضي ، ( الٗلمي البدص) ألازحر َظا بجىصد ٦ظل٪ مغثبِ مك٨الثه وخل اإلاجحم٘ لحٍُى
ً ً باخسحن ث٩ٍى  ص٣ُ٢ة ٖلمُة هحاثج بلى ثاصي التي والُغ١  اإلاىاهج ؤًٞل مؿحسضمحن ، البدسُة بالٗملُة ال٣ُام ٖلى ٢اصٍع

ارغ ألازغ ٨ًمل ٨ٞالَما  الىيىح ثمام وااحا باإلاىهجُة الٗلمي البدص اعثباٍ ٞان ولظل٪ وؾلُمة .  ُٞه ٍو
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  اإلاشاحع قائمت

  2004 ، الجؼاثغ ، الهضي صاع ، الاطحماُٖة الٗلىم مىهجُة/  الجُاللي خؿان ، ؾالَىُة بل٣اؾم  -1

ة  –الٗلمي البدص ؤؾالُب و مىاهج/  ٚىُم مدمض ، ٖلُان مهُٟى عبخي  -2  الهٟاء عصا ، ألاولى الُبٗة ، الحُب٤ُ و الىٍٓغ
 .  2000 ، ألاعصن ،

ات و٧الة ، السالسة الُبٗة ، الٗلمي البدص مىاهج/  بضوي  الغخمً ٖبض -3 د ، اإلاُبٖى  .1977 ، ال٩ٍى

 ؤنى٫  وؾاثله، و ؤصواثه ، ومىاهجه ؤؾالُبه ، ومغاخله زُىاثه ، الٗلميُّل  البدص/ الىانل هللا ٖبض بً الغخمً ٖبض  -4
ات قٗبة ، ٦حابحه َُّن    ؤلاقغاٝ بصاعد ، الاطحماٖ

ـة اإلامل٨ة ، ٖىحزد مداٞٓة في الحٗلُم بصاعد ، والحضٍعب التربىيِّث َُّن ـة الٗغب ًَّن  الؿٗىص

 .م1999  -َـ1420 ،

ؼ ٖبض بً الغقُض ٖبض  -5 ؼ ٖبض اإلال٪ طامٗة ، الٗلمي البدص ؤؾاؾُات/ خاٞٔ الٍٗؼ  اإلامل٨ة ، الٗلمي اليكغ صاع ، الٍٗؼ
 . 2012 ، الؿٗىصًة الٗغبُة

 . 2007 ، مهغ ، الجامٗة قباب ماؾؿة ، الٗلمي البدص مىاهج/  ٖىاًة خؿحن ٚاػي   -6

خي البدص مىهجُة في صعاؾة/  الهباٙ لُلى  -7  .  1978 ، الىلُض بً زالض مُبٗة ، صمك٤ طامٗة ، الحاٍع

د لةصو ،  اإلاداؾبة صًـىان ، الٗلمُة البدىذ و٦حابة بٖضاص مهاعات/  ؤق٨ىاوي ببغاَُم مدمض  -8 . ال٩ٍى

ة مدايغد ، الٗلمي البدص مىاهج/  الٗبىصي ٖبض خمؼد ؤخمض  -9  . مُبٖى

 .  2015/  2014 ، الجؼاثغ ، بؿ٨غد ، زًُغ مدمض طامٗة ، البدص ث٣ىُات و اإلاىهجُة في مدايغات/  ؾلُمة خُٟٓي  -10

ة مدايغات ، اإلاىهجُة في مدايغات/  خىمغ ؾمُة  -11 ً طامٗة ، ألاولى دالؿً َلبة ٖلى ؤل٣ُد مُبٖى  ، اإلاحىانل الح٩ٍى
 .  2013/2014 ؾىة

غوخة ٦حابة صلُل  -12 ة ، ص٦حىعاٍ و ماطؿححر  –الجامُٗة ألَا .   ؾىعٍة ، صمك٤ طامٗة ، الٗلمي البدص مضًٍغ

 طامٗة ًٖ دالهاصع ، ؤلاوؿاهُة الٗلىم بمجلة ميكىع  م٣ا٫ ، اإلاىهجُة اإلا٣اعبة  –الؿاب٣ة الضعاؾات/  الضًً ههغ طابغ  -13
 .الجؼاثغ ، بؿ٨غد ، زًُغ مدمض

 .   الاهترهد مؿحىي  ٖلى ميكىع  م٣ا٫ ، ( الؿاب٣ة الضعاؾات ) ألاصبُات مغاطٗة/  ص٢ة ابى ؾىاء  -14
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بسؼاداث في مشاخل بعذاد ألابدار العلميت 

 (2البليذة  ) "لىهيس ي علي" ؤماى بً بشيذ، ؤظخارة مدالشة بهليت الخقىو والعلىم  العياظيت حامعت . د

 

 

: اإلاذاخلت ملخق

 والبدص الضعاؾة مجا٫ في ألَمُحه هٓغا الحسههات، ٧ل صعاؾحه في جكتر٥ الظي الٗلم الُىم اإلاىهجُة ؤنبدد

٣ة ل٨ً و واخض الح٣ُ٣ة في اإلاىهج و. الٗلمي  مً ًىاؾبه ما ًإزظ ثسهو ٩ٞل آلزغ، ٖلم مً ثسحل٠ الٗلىم في ثُب٣ُه ٍَغ
. اإلاىهجُة ٖلم ًدحىحها جيا٫ ال٣ىاٖض و اإلاباصت

، و مىٓم ٖلم بإهه ًمحاػ ألازحر َظا وؤن زانة, ٖلمي بدص ٧ل ؤؾاؽ ٌٗض الظي الٗلم َظا  ٞالىحاثج مًبٍى
ظا ، م٣هىصد و مضعوؾة هحاثج هي بل مهاصٞات ولُضد لِؿد بمىطبه ٖلحها اإلاحدهل  ٖامل الٗلمي البدص ٖلى ًًٟي ما َو

.  هحاثجه في الس٣ة

 مً هي اإلاغاخل َظٍ و, إلهجاٍػ مُٗىة مغاخل بثبإ مً البض,  مًبٍى و مىٓم ٖلم الٗلمي بدصا٫ ٩ًىن  ل٩ي و
ضاص اإلاؿُغد وألاؾالُب ألاصوات و الُغ١  ٧ل جٗجي والتي,  الىاؾ٘ بمٟهىمها اإلاىهجُة ثُب٣ُات ظٍ, الٗلمي البدص إٖل  َو

 ٞغوٕ بها ثىٟغص ٢ض الخهىنُات بٌٗ َىا٥ ؤن ٖلما, مىايُٗها ازحلٟد مهما البدىذ ؤهىإ ٧ل ٞحها جكتر٥ اإلاغاخل

.   الٗلىم مً مُٗىة

 ٢هض بثباٖها باخص ٧ل ٖلى ًجب التي الٟىُات و ؤلاعقاصات بٌٗ بُٖاء ؾإخاو٫  مضازلتي زال٫ ومً لظل٪

ىب الىحاثج بلى الىنى٫  . الٗلمُة ألابداذ في ٞحها اإلاٚغ

 

 

: مقذمت

 ؾبا١ في والٗالم ٞالٗلم. مضخى و٢د ؤي مً ؤ٦ثر بلحها ؤقض الُىم لهي الحٗلم و البدىذ و الضعاؾات بلى الحاطة بن
ة مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر بلى للىنى٫  مدمىم اَُة و الغاخة ث٨ٟل التي الٗلىم مً اإلاؿحمضد الض٣ُ٢ة اإلاٗٞغ  و لئلوؿان الٞغ

. ٚحٍر ٖلى الحٟى١  له ثًمً

 في ث٨مً ألامم ٖٓمة ؤن ؤصع٦د ؤجها بلى ًغط٘ ٞظل٪ الٗلمي للبدص ٦بحرد ؤَمُة ثىلي اإلاح٣ضمة الضو٫  ٧اهد وبطا

ة و الٗلمُة ؤبىائها ٢ضعات  مجا٫ مً ؤ٦ثر بلى جؿخىض و م٣ٗضد ٦سحرد وؾاثل بلى ثدحاض البدىذ ؤن وم٘. الؿلى٦ُة و ال٨ٍٟغ
ٌ الىَىُة لىاطباتها اإلاضع٦ة الضو٫  ؤن بال الُاثلة، ألامىا٫ وثحُلب ٖلمي،  جهاأل الٗلمي البدص مُضان في ث٣هحر ؤي ثٞغ

. الظاثُة وخًاعتها وثُىعَا ال٢حهاصَا ؤؾاؾُة صٖامة البدىذ جٗحبر
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ً في محىاؾ٣ة و مح٩املة و ومححابٗة مخؿلؿلة مغاخل بٗضد الٗلمي البدص بٖضاص ٖملُة وثىضعض َظا  بىاء و ث٩ٍى
 َٝغ مً وص٢ة عونب وطضًة ٖىاًة ب٩ل مغخلة بٗض مغخلة اإلاغاخل بهظٍ الايُإل مً بطن ٞالبض ، وبهجاٍػ الٗلم َظا

 ؤزغي  و ؤولُة مغاخل بلى ث٣ؿُمها ًم٨ً اإلاغاخل َظٍ.ال٩امل الٗلمي البدص بٖضاص هخُجة بلى ًهل ختى الٗلمي الباخص

. جهاثُة

 باخص ٧ل ٖلى ًجب التي الح٣ىُات و ؤلاعقاصات بٌٗ بُٖاء مداولة اإلاضازلة َحه زال٫ مً ؾإخاو٫  َظا ألطل

حباع بٗحن ؤزظَا  يمً الخُىات َظٍ بحهي٠ُ وطل٪.الىا خئ الباخص و الُالب الباخص الؾُما الٗلمي خسهلب بهجاٍػ في الٖا

ظا.بٖضاصٍ في جهاثُة وؤزغي . الٗلمي البدص بٖضاص في ؤولُة مغخلة: َما ؤؾاؾِححن مغخلححن : الحالُحن اإلابدسحن زال٫ مً َو

 .العلميت بالبدىر للقيام ألاوليت اإلاقخمياث: ألاوى  اإلابدث

 . العلميت البدىر إلهجاص النهائيت اإلاعايحر: رالثان اإلابدث

 

 .العلميت بالبدىر للقيام ألاوليت اإلاقخمياث :ألاوى  اإلابدث

 جٗل٤ لى البا٫ ٞما الخغوض، طل٪ جؿب٤ ؤولُة مغاخل بٗضد ًمغ وؤن البض الجهاثُة نىعثه في ًسغض ؤن و٢بل ٖمل ٧ل
 الح٣اث٤ ال٦خكاٝ الىنى٫  ٢هض والض٤ُ٢ اإلاىٓم والحدلُل لالؾحٗالم وؾُلة ٌٗض والظي الٗلمي، بالبدص الٗمل َظا

.  الٗلمُة

ة اإلاحُلبات ًٖ ًٞال ، الٗلمي البدص بٖضاص ٖملُة ثسً٘ و َظا ٍغ ُة الجَى  ال٨ٟغي  الجهض ٌٗض التي اإلاىيٖى
ةا الجهىص بخىُٓم بًٗها ًحٗل٤ و ثُب٣ُُة، و ٖملُة و ق٩لُة و هٓامُة إلا٣حًُات ؤًًا ثسً٘ ألاؾاسخي، مدىعَا  ل٨ٍٟغ

ُٟها اإلادهلة الىحاثج َظٍ لحىُٓم آلازغ  البٌٗ و و٢د، ؤ٢ل و ٍَغ٤ بإ٢هغ و بِؿغ الىحاثج ٖلى للحهى٫   ٖملُا لحْى

. ويىح و بض٢ة لحبرػ

 ٦مغاخل جٗض والتي والكغوٍ، ال٣ىاٖض ببٌٗ اإلا٣ُضد الٗملُات ببٌٗ ًمغ ؤن باخص ٧ل ٖلى ٞالبض َظا ألطل

ة ؤولُة ا ًم٨ً اإلاغاخل َظٍ.الجهاثُة نىعثه في الٗلمي البدص بزغاض ٖملُة جؿب٤ ويغوٍع  اإلاُالبحن زال٫ مً ازحهاَع

: آلاثُحن

. الٗلمي البدص مىيٕى ازحُاع مغخلة:  ألاو٫  اإلاُلب

 .  ٢غاءتها وث٣ىُات الٗلمُة اإلااصد طم٘ هٓام:  الساوي اإلاُلب

 

. العلمي البدث مىلىع اخخياس مشخلت:  ألاوى  اإلاىلب

، ُٞه الؿحر بم٩اهُة إلاضي الغثِسخي اإلادضص َى الٗلمي البدص مىيٕى عازحُا خؿً ٌٗحبر  التي اإلاغخلة َظٍ وبهجاٍػ
ظا بدسه بٖضاص في نٗىبات مً الباخص ًىاطه ما ؤ٦ثر ومً الٗلمي، البدص مغاخل ؤولى جٗض  ٖىامل وازحالٝ لحٗضص هٓغا َو

. الازحُاع م٣اًِـ و
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ضم الض٢ة و بالتًرص ًىصح لهظا  ، الى٢د يُإ في الح٨ٟحر صون  اإلاىاؾب و٢تها وبُٖائها اإلاغخلة َظٍ في العجالة ٖو
غ الظي َى ألاو٫  في الازحُاع خؿً ألن  لحُٛحر بٗض ُٞما ايُغ لى ؾًُُٗهما رمُىا وو٢حا ٦بحرا طهضا الباخص ٖلى ؾُٞى

.  الازحُاع ؾىء هخُجة اإلاىيٕى

 ولهظا خ٣ُ٣ُة بق٩االت ًُغح ألازحر َظا ٩ًىن  ؤن يالٗلم بدسه إلاىيٕى ازحُاٍع في ًغاعي ؤن الباخص ٖلى ًجب ٦ما

: بلى اإلاُلب َظا في ؾإثُغ١  َظا ألطل. الٗلمي البدص إلق٩الُة ثدضًض هٟؿها ألامغ خ٣ُ٣ة في هي اإلاىيٕى ازحُاع مغخلة ٞةن

. ران ٕٞغ في ونُاٚتها الٗلمي البدص مك٩لة ثدضًض ؤؾـ و. ؤو٫  ٕٞغ في الٗلمي البدص مىيٕى ازحُاع م٣حًُات

. العلمي البدث مىلىع اخخياس مقخمياث: ألاوى  الفشع

 ًجب َظٍ الازحُاع ٖملُة هُا١ في وبعقاصٍ الباخص وثىطُه الٗلمي البدص مىيٕى ازحُاع ٖملُة ثغقُض ؤطل مً 
٣ا ممحاػا بٖضاصا البدص َظا بٖضاص مً ثم٨ىه طاثُة و٢ضعات اؾحٗضاصات لضًه ث٩ىن  ؤن  ًةالٗلم اإلاىهجُة وقغوٍ ل٣ىاٖض ٞو

. ( )الٗلمي البدص مجا٫ في وثُب٣ُها اخترامها اإلاُلىب

ظا   ُة الظاثُة اإلاٗاًحر و الٗىامل باخترام بال ٩ًىن  ال َو  .الازحُاع ٖملُة في ثحد٨م التي واإلاىيٖى

. الباخث بصخق اإلاشجبىت العلمي البدث مىلىع اخخياس عىامل: ؤوال

 ثجٗله الباخص، و خهُة بىٟؿُة محهلة طاثُة مٗاًحر و ٫ٖىام ٖضد الٗلمي البدص مىيٕى ازحُاع ٖملُة جؿىص  

 :آلاجي في بطمالها ًم٨ً اإلا٣اًِـ َظٍ آلازغ، صون  ما مىيٕى الزحُاع ًمُل

: للباخث الزاجيت و الىفعيت الشغبت معياس (1

بة ٖامل بن  ٖحن،م مُضان في والحسهو بل الحٗم٤ و للضعاؾة ٌكضٍ ما ؤو٫  َى الباخص لضي الظاثُة و الىٟؿُة الٚغ
ا ًسل٤ طل٪ ٞةن ما، مىيٕى هدى الظاجي مُىله ًد٤٣ ؤن الباخص اؾحُإ وبطا  بِىه الىطضاوي و الىٟسخي ؤلاوكضاص مً هٖى
٣ه الباخص، ؤمام هٟسخي ٖاث٤ ؤ٦بر ًمسل الظي اإلالل مه٤ُ في ٣ً٘ ٞال بدسه، مىيٕى وبحن ارغ ٞحَر  ُٖاثه ٖلى ؾلبا ٍو

. الٗلمي

ى ، طُضد بهىعد البدص إل٦ما٫ ؤؾاسخي صاٞ٘ ٌٗحبر البدص مىيٕى هدى الىطضاوي ؤلاوكضاص و   ؤن قإهه مً الظي َو

ا١ ًجٗل و الهٗاب ًظلل . ( ) له َىاًة ًماعؽ ٦إهه و بدسه ًىجؼ الباخص ثجٗل محٗة مجغص واإلااصي الجؿضي ؤلاَع

:  للباخث الصخفيت ؤلاظخعذاداث (2

غ مضي مُٗاع َى الٗلمي البدص مىيٕى اعازتي خؿً ٖملُة ثحُلبها التي الظاثُة وإلا٣اًِـ الٗىام مً  ال٣ضعات ثٞى
ه مً ؾىاء طضًة و بٗىاًة مغاٖاتها و اخترامها ٖلُه ًجب التي و الباخص لضي الظاثُة والاؾحٗضاصات  َٝغ مً ؤو َٞغ

                                                           

  ،  ديواف ادلخبوعست اجلسوللب  اجلزاار. زللد زللود الذنلبست   ومساج الببح اللعلم  طرؽ إعداد الببوث/ علسر بواوش   د/ د: أ ثر افصلل يف اذا راالع ػ    
 . وس بلداس     ص 999 

.58  ص 2006ومساج اللعـو القسنونلب   دار اخلعد نلب  اجلزاار  : ر لد مشلشم / ػ د  2
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ً  ماؾؿات و  اإلاكٝغ ألاؾحاط  ـ لجامُٗةا الغؾاثل و اإلاظ٦غات خالة في ـ الخانة و الٗامة  الٗلمي البدص و الٗالي الح٩ٍى

ُة و اإلاى٣ُُة الاهُال٢ة و الحؿً الؿحر يمان ؤطل مً وطل٪ ضاص اإلاىيٖى   . ( ) الٗلمُة البدىذ إٖل

لى : آلاجي في الاؾحٗضاصات َظٍ ثلخُو ًم٨ً الٗمىم ٖو

 : للباخث العقليت القذساث ( أ

 ألا٩ٞاع عبِ و الاؾحيحاض و والحدلُل الٟهم و الحٗم٤ ٢ضعد مً الباخص ثم٨ً التي ال٣ٗلُة اإلا٨ىات و ال٣ضعات وهي 

إل ؾٗة خؿب آلزغ باخص مً ثحٟاوت ؤمىع  وهي. وم٣اعهتها  اإلاهاصع و الىراث٤ قتى في الحإمل و الح٨ٟحر و ال٣غاءد ٦ثرد و الَا
له التي اإلاحسههة الضعاؾة ؾىىات ؤن بلى باإلياٞة ، باإلاىيٕى اإلاحٗل٣ة ضاص ثَا . الٗلمي البدص إٖل

:  رللباح الجعماهيت القذساث(ب

٤ ال ختى بدسه إلاىيٕى ازحُاٍع في الجؿماهُة ٢ضعاثه ًغاعي ؤن الباخص ٖلى  ٖلُه بدُص.  ث٤ُُ مما ؤ٦ثر بحدمُلها هٟؿه ًَغ
 ٦ثرد جؿحضعي التي اإلاىايُ٘ بٌٗ ًٖ باالبحٗاص وطل٪ مٗا٢ا، ؤو مٍغًا مسال ٧ان ما بطا الصحُة خالحه و ًخىاؾب ما ازحُاع

. اإلا٣ابالت و الحى٣الت

  :للباخث الاقخفاديت دساثالق (ج

 ٦سحرد مهاٍع٠ ثحُلب بدىذ َىا٥ بط ، اإلاىيٕى ازحُاع ؤرىاء مغاٖاتها ًجب التي و للباخص الاطحماُٖة و اإلاالُة الحالة وهي

ا و اإلاغاط٘ ا٢حىاء و الخاعض بلى الحى٣ل ثحُلب التي ٧اإلاىايُ٘.للباخص اإلاالُة ال٣ضعات ثٟى١  ٢ض َغ  ًارغ مما. قغائها ؤو ثهٍى

حر ها٢ها ٩ًىن  بإن الٗلمي البدص ٖلى ؾلبا ُا ٚو . الالػمة إلاحُلباثه مؿحٞى

 :اللغىيت القذساث و الاظخعذاداث (د

ة الباخص اؾحٗضاصات و ٢ضعات مضي ثحد٨م ات َىا٥ خُص ، الٗلمي البدص مىيٕى ازحُاع في اللٍٛى  ثحُلب مىيٖى
 الصحُدة الترطمة مً ًحم٨ً ألاطىبُة،ختى اللٛات مً الٗضًض ًجُض ؤن الباخص ٖلى ٌؿحىطب مما ، اإلا٣اعهة الضعاؾات

ات .  اللٛات بهحه اإلا٨حىبة للمىيٖى

 ؤرىاء الباخص ًغاٖحها و الٗالي الحٗلُم ماؾؿات ثدترمها التي اإلاٗاًحر مً :للباخث اإلانهي و العلمي الخخفق معياس (3
 الباخص ٖلى ًهٗب بط ٖىه، الحٛاضخي ؤو ٖىه و٫ الجز ًم٨ً ال اإلاُٗاع ٞهظا الٗلمي الحسهو مُٗاع البدص مىيٕى ازحُاع

ا ًسحاع ؤن مٗحن ٕٞغ في صعاؾحه ػاو٫  الظي .  ( )ثسههه يمً ًضزل ال مىيٖى

، ازحُاع في وؤؾاسخي طاجي مارغ َى اإلانهي الحسهو ٖامل ٦ظل٪  في صعاؾحه ػاو٫  الظي الباخص ٖلى ألاًٞل ٞمً اإلاىيٕى
ة ٞغوٕ مً ٕٞغ  ًضٖم و البدص ٖملُة ٖلُه ٌؿهل ختى اإلانهي، ازحهانه يمً مىيٕى ًسحاع ؤن بمهىحه مغثبِ اإلاٗٞغ

 .بدسه إلاىيٕى الٗملي الجاهب

. العلمي البدث مىلىع الخخياس اإلاىلىعيت اإلاعايحر و العىامل:  زاهيا

                                                           
 
 .9   ص 2002الواللز يف ادلمههلب   الببح اللعلم   أعسعب القسنوف الصسدرة عن السولب اجلزاار    علب احلقوؽ   : فسضعم إدريس / ػ د  

2
 .62ادلرالع السسبق  ص: ر لد مشلشم / ػ د  
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ة َىا٥ ، ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعد الظاثُة الٗىامل بلى باإلياٞة ُة اإلاٗاًحر مً مجمٖى  زحُاعا ٖملُة ٖلحها ثحى٠٢ التي اإلاىيٖى

 : ًلي ُٞما ؤَمها ؾىجمل التي و الٗلمي البدص مىيٕى

 

 

 :العلميت البدىر إلهجاص اإلاخاح الىقذ (1

ُة ازحُاع في مهما صوعا الٗلمي البدص إلهجاػ اإلادضصد الؼمىُة اإلاضد ثلٗب  ه هٖى  الى٢د ًغاعي ؤن الباخص ٖلى لظل٪, مىيٖى

 وختى.مىاَبه ٖلى ؾلبا ًارغ مما الى٢د م٘ ؾغإ في بٗض ُٞما ٣ً٘ ال ختى بظل٪ اإلاسحهة الجهات َٝغ مً عؾمُا له اإلاحاح
. ( )اإلادضص الى٢د ٖامل بؿبب ؤلازال٫ مساَغ ثحجىب و ، له اإلاىىح الى٢د في بدسه بٖضاص ٌؿحُُ٘

: البدث بمىلىع اإلاخعلقت العلميت اإلاادة جىا ش مذي (2

غ ًاعم٘ و ٖامل َى بدسه مىيٕى ازحُاع في مغاٖاثه الباخص ٖلى ما ؤ٦ثر  زانة.باإلاىيٕى اإلاحٗل٣ة الٗلمُة الىراث٤ ثٞى
ا ٌكتٍر خُص ، الض٦حىعاٍ ؤو اإلااطؿححر ٦ضعطة ٖلمُة، صعطات ٖلى الحهى٫  ؤطل مً ثىجؼ التي الٗلمُة البدىذ   إلهجاَػ

 ٖىهغ ثا٦ض و للبدص الٗلمُة ال٣ُمة في ؤًًا ثارغ التي ألازحرد َظٍ, اإلاهاصع و اإلاغاط٘ مً الٗضًض ٖلى الباخص ٌٗحمض ؤن
ب ؤن ٌؿحُُ٘ ال الظي ٞالباخص البدص، هحاثج في الس٣ة  بىٓام ٌؿمى ما لضًه ًخك٩ل وال اإلاىيٕى خ٣اث٤ طمُ٘ ٌؿحٖى

. ( ) الحدلُل

: البدث بهجاص بعذ عليها اإلادفل العلميت الذسحت معياس (3

 الباخص ًجبر خُص. البدص ويٕىم َبُٗة في ثحد٨م بضوعَا الٗلمي البدص بٖضاص مً اإلاحىزاد الٗلمُة الضعطة َبُٗة بن
 ؤم ص٦حىعاٍ عؾالة ؤ٧اهد ٖلحها للحهى٫  ًهبىا التي الٗلمُة والضعطة ًخىاؾب بما وطل٪ آزغ صون  مىيٕى ازحُاع ٖلى

ا،بطا الىُْٟة في ثغ٢ُة ألطل ؤم ماطؿححر حَر  والخكٗب الح٣ُٗض صعطة خُص مً الازحالٝ ًٓهغ بدُص.مىْٟا الباخص ٧ان ٚو
ُة،اإلاىى الىاخُة مً . الك٩لُة الىاخُة مً الهٟدات ٖضص زال٫ مً ؤًًا ٖو

: العلمي البدث إلاىلىع العلميت القيمت معياس (4

 ًضٖم ألا٢ل ٖلى ؤهه ؤو طضًضد خ٣اث٤ ٦ك٠ مً ًم٨ً مبح٨غا، ٩ًىن  ؤن بدسه إلاىيٕى ازحُاٍع في ًغاعي ؤن الباخص ٖلى
 ثىاو٫  بٖاصد ًم٨ً ٞةهه ولهظا اإلاٗلىمات، ثجمُ٘ وبٖاصد ٢ُذوثً بارغاء وطل٪ وويىخا، ه٣اءا ؤ٦ثر لحهبذ الؿاب٣ة اإلاٗلىمات

 مً ؤٖما٫ في الىٓغ ٌُٗض ؤن الباخص ٌؿحُُ٘ بط طضًضا، بدسا صوما ٩ًىن  ال الٗلمي البدص ألن ، صعاؾتها ؾب٤ التي البدىذ
ٓهغ له، البىاء الى٣ض و الحدلُل و ُٞه الشخخخي طهضٍ ًٓهغ ؤن بكٍغ ؾب٣ٍى  اإلاىهجُة و ألاؾلىب زال٫ مً طل٪ ٍو

.  ألازحر في ٖلحها اإلاحدهل والىحاثج

: العلمي البدث مؽهلت جدذيذ ؤظغ: الثاوي الفشع

                                                           
 
 .   2   ص 2006ديواف ادلخبوعست اجلسوللب   اجلزاار  عبد الكرمي بوفبص   دللل الخسلب اعداد  إ راج الببح اللعلم  / د: ػ أ ثر افصلل يف اذا راالع  
 . 52  ص  98  عست اجلسوللب   اجلزاار   ومساج الببح اللعلم   اخبلقسهتس  يف ولداف اللعـو القسنونلب   ااداريب  الخبلب الثسنلب  ديواف ادلط: علسر عوابدو / ػ د2
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ا ثم التي اإلاىيٕى ازحُاع مٗاًحر هٟؿها هي البدص مك٩لة ازحُاع مٗاًحر بن   ما الٗلمي البدص ألن طل٪.  ؤٖالٍ ط٦َغ

. ما مك٩لة ًٖ بطابة بال َى

ا، ًٖ الخغوض ٖضم صاثما ًغاعي ؤن الباخص يٖل ًجب اإلاك٩لة ازحُاع وبٗض ل٨ً   اصد ال بَاَع  ، بالى٣هان وال بالٍؼ
 ثدضًض في  ألاؾـ بٌٗ اثبإ مً البض َظا وألطل ، البدص بمك٩لة ثحهل ٖلحها خهل التي اإلاٗلىمات ٧ل ث٩ىن  بدُص

: آلاجي في هجملها ، البدص مك٩لة

 ًم٨ً التي الًٟٟاية اإلاهُلحات بٌٗ اؾحٗما٫ بحجىب ٥وط٫. وص٣ُ٢ة وااحة نىعد في البدص مك٩لة ثهاٙ ؤن ًجب  (1
ل .  مٗىاَا ثإٍو

 مًمىن  ثجٗل بدُص ومدضوصد، ي٣ُة ث٩ىن  ال ؤزغي  طهة ومً طهة، مً ٚامًة ال و ٖامة البدص مك٩لة ث٩ىن  ؤال ًجب  (2

٤ُ بلى ًهل ؤن اإلااَغ الباخص ٖلى لظل٪. للبدص الٗلمُة ال٣ُمة ٖلى ًارغ مما.   ٖلحها ؤلاطابة خضوص ًٟى١  البدص  بحن الحٞى
ات اإلاىؾٗة و الٍٗغًة اإلاٗالجة قإن قإهه الؼاثض الح٤ًُِ اإلاك٩لة،ألن في الح٤ًُِ و الحىؾُ٘  ,للمىيٖى

ة للمك٩لة خضوص وي٘ ًجب (3  مغاخل ٧ل وفي الباخص ٖلى بط.البدص ًحًمجها ال التي الجىاهب ٧ل ثدظٝ بدُص ، اإلاىيٖى
 ٧ل ؤن ًٟترى بدُص.ؾاب٣ا اإلاُغخة اإلاك٩لة ًٖ ؤلاطابة مداولة خضوص ًٖ الخغوض ٖضم ًغاعي ؤن ٖلُه بدسه وؤطؼاء

 .اإلاك٩لة لهظٍ خل بًجاص خى٫  ثحمدىع  البدص في ؾحضوع  التي اإلاىا٢كات

 ، مٗالجة بلى ثدحاض ؤزغي  بق٩الُات له ثٓهغ ٢ض ُٞه، الحٗم٤ وبٗض له، مك٩لة وثدضًض بدسه إلاىيٕى الباخص ازحُاع بٗض (4
ظا لة، الضعاؾة بٗض له هٓغثه ًٖ ثسحل٠ بضاًحه في البدص إلاىيٕى الباخص ٞىٓغد ، مى٣ُي ألامغ َو  الحالة َظٍ وفي الٍُى

 هي ؤزغي  مك٩لة ؤن عؤي ما بطا ألاؾاؽ مً ٞحها الىٓغ ٌُٗض ؤو ، ٣ًًُها ؤو ُٞىؾٗها اإلاك٩لة نُاٚة الباخص ٌٛحر ٢ض

 . بالضعاؾة الجضًغد

، َظا جهاًة في ُة و الظاثُة لٗىامل٫ الباخص مغاٖاد وبٗض الٟٕغ  ٞةهه له، مك٩لة وثدضًض بدسه إلاىيٕى ازحُاٍع في اإلاىيٖى

 ؤن بط. ( )البدص َظا في مىا٢كحه ًحم ٖما بض٢ة ومٗبر مىاؾب ٖىىان ثدضًض ٦ظل٪ ًدؿً ؤن ٖلُه ؤهه بلى ؤلاقاعد ثجضع
.   للبدص الٗلمُة ال٣ُمة ًٖ ثإرحرا٫ في طاثه اإلاىيٕى ازحُاع خؿً ًٖ ؤَمُة ٣ًل ال اإلاىيٕى لٗىىان اإلاىاؾب الازحُاع

.   قشاءاتها وجقىياث العلميت اإلاادة حمع هظام:  الثاوي اإلاىلب

ة ؤلاطغاءات ب٩اٞة ال٣ُام و الٗلمي البدص مىيٕى ازحُاع مغخلة بٗض  مغخلة ثإجي, عؾمُا لخسجُله اإلاُلىبة ؤلاصاٍع

 لجم٘ ٕٞغ ثسهُو ؾِحم لهظا و. طمٗه ثم ما ل٩ل ل٣غاءدا مغخلة بٗضَا لحإجي.  اإلاسحلٟة واإلاٗلىمات الىراث٤ ًٖ البدص
. ث٣ىُاتها و لل٣غاءد وآزغ, وثىر٣ُها اإلاٗلىمات

.   جىزيقها و اإلاعلىماث حمع:  ألاوى  الفشع 

 ثهي٠ُ و الحىر٤ُ َغ١  ٦ظا و وؤَمُتها اإلاٗلىمات طم٘ مٗجى لحبُان الحُغ١  ؾإخاو٫  اإلاُلب َظا زال٫ مً

٣ا وطل٪ الىراث٤، :    يًل إلاا ٞو

                                                           
 
زللد عبد الفكسح الصَتيف  الببح اللعلم ػ الدللل الكخبلقم لعبساثُت ػ الخبلب األ ىل  / د: دلوضوع الببح راالع ػ أ ثر افصلل اوؿ  لفلب   ر ط ا كلسر عمواف ومسأب 

 . وس بلداس     ص  2002دار  اال لعمشر  علسف ػ األردف  



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

27 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

. وؤهىاعها العلميت الىزائق معنى: ؤوال

ة و ألاولُة اإلاغاط٘ و اإلاهاصع ٧ل هي الٗلمُة الىراث٤  و واإلاٗلىمات اإلاىاص طمُ٘ ٖلى ثحًمً ؤو ثدحىي  التي الساهٍى

ات ق٩ل في ثإجي وهي.  الٗلمي البدص إلاىيٕى اإلا٩ىهة اإلاٗاٝع و الح٣اث٤ ات ؤو مسَُى ة ؤ٧اهد ؾىاء مُبٖى  ؤو مؿمٖى
. ( )عثُةم

حن بلى ث٣ؿُمها ًم٨ً الىراث٤ ؤن ٖلما "  جؿمُة انُالخا ٖلحها ًُل٤ التي و اإلاهاصع في مجهما ألاو٫  ًحمسل هٖى
". اإلاباقغد ٚحر اإلاهاصع"  ؤو"  ألانلُة ٚحر اإلاهاصع"  بـ ٦ظل٪ ثضعى التي و  اإلاغاط٘ وراهحها". ألاولُة اإلاهاصع

٨مً   مالٟحن بُض م٨حىبة ؤو بالغواًة مى٣ىلة ، ألاولى الضعاؾات و الىراث٤ يٌ اإلاهاصع ٧ىن  الارىحن، بحن الٟغ١  ٍو
غ في ؤؾهمىا ، ٞحهم مىرى١  ا ٧اهىا ؤو الى٢اج٘، و ألاخضاذ ٖاقىا ؤو ، الٗلم ثٍُى  الىؾاَة َم ٧اهىا ؤو ، ٞحها مباقغا َٞغ

 ٖلى ؤؾاؾا الٗلمُة ماصتها في جٗحمض التي هيٝ اإلاغاط٘ ؤما. الالخ٣ة لؤلطُا٫ الؿاب٣ة واإلاٗاٝع الٗلىم طم٘ و لى٣ل  الغثِؿُة
.      الحلخُو و الحٗل٤ُ ؤو الى٣ض، و بالحدلُل لها ألاولُة،ٞححٗغى اإلاهاصع

 .   (الببليىغشا يا ) الخىزيق عمليت: زاهيا

غاُٞا ؤو الحىر٤ُ ٖملُة  ال٨حب ثه٠ التي ال٨حابات جٗجي وهي ال٣ضًمة، الُىهاهُة اللٛة مً مإزىطد ٧لمة هي الببلُٚى

ة و بال٨حب ٢ىاثم بٖضاص جٗجي ؤجها ؤي ال٨حاب ون٠ ؤو اتها و مالٟحها مٗٞغ  التي الٗملُة َظٍ. اليكغ بُاهات ٧اٞة و مىيٖى
ً بخسجُل ٣ُٞىم الٗلمُة اإلاغا٦ؼ و اإلا٨حبات في اإلاىطىصد اإلاهاصع ٢ىاثم ٖلى ًُل٘ بٗضما الباخص بها ٣ًىم  اإلاهاصع ٖىاٍو

ة ماتاإلاٗلى و٧ل مالٟحها وؤؾماء .  لىنٟها الًغوٍع

 لبدسه، بٖضاصٍ في الباخص ؾلى٥ ٖلى ًى٨ٗـ الظي الحىُٓم، ممحزاثه ؤَم مً الٗلمي البدص ل٩ىن  وهٓغا ؤهه ٦ما

.   مُٗىا ثىُٓمُا ق٨ال ؤٖماله ٧ل ثإزظ ؤن ُٞجب

ً الباخص ٖلى ًحٗحن خُص  طمٗها ٌؿهل ل٩ي واخض إلاهضع مجها واخضد ٧ل ثسهو بُا٢ات في ، ط٦ٍغ ؾب٤ ما ثضٍو

. ( )البدص جهاًة في اإلاهاصع ٢اثمة ٦حابة ٖملُة في اإلاغط٘ بٗض ُٞما لح٩ىن  ألابجضًة ؤو الهجاثُة الحغوٝ خؿب وثغثُبها

. اإلاجذيت القشاءة جقىياث: الثاوي الفشع

 ؤال . ط٦ٍغ ؾب٤ ما ٖلى ؤَمُة ث٣ل ال ؤزغي  مغخلة ثإجي باإلاىيٕى اإلاحٗل٣ة واإلاغاط٘ اإلاهاصع ًٖ البدص عخلة بٗض 
إل ٖملُات جٗحبر والتي ، ال٣غاءد مغخلة وهي  باإلاىيٕى وثحهل ثحٗل٤ التي اإلاٗلىمات و الح٣اث٤ و ألا٩ٞاع ل٩اٞة الٟهم و ؤلَا

ا ٣ٖلُا الح٣اث٤ و وألا٩ٞاع اإلاٗلىمات َظٍ وثدلُل وثإمل الٗلمي، البدص و الضعاؾة مدل ٨ٍغ  الباخص طًَ في ثىلض ختى ٞو

با و مؿُُغا الباخص وثجٗل ؤَضاٞها ٧اٞة ثحد٤٣ ؤن البض َظٍ الحإمل و ال٣غاءد ٞمغخلة .للمىيٕى الحدلُلي الىٓام  مؿحٖى

ات و الٟغيُات و ألا٩ٞاع اؾحيحاض ٖلى ٢اصعا و ٞهمها في محٗم٣ا و اإلاىيٕى وخ٣اث٤ ؤؾغاع ل٩ل . مجها الىٍٓغ

٣ا ثمد بطا بال ثحد٤٣ نؤ ًم٨ً ال وؤَضاٝ ؤهىإ الٗلمي،لها البدص في مغخلة ؤَى٫  و ٦إنٗب وال٣غاءد   لكغوٍ ٞو

ُة مىهجُة و٢ىاٖض ُما.مسحلٟة ومىيٖى :   الحالي الىدى ٖلى طل٪ و ألاطؼاء َحه مً طؼء ٧ل قغح ؾإخاو٫  ًلي ٞو
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 ثسحل٠ ؤهىإ ٖضد لل٣غاءد ٞةن ألامغ خ٣ُ٣ة في ل٨ً واخض، هٕى ال٣غاءد ؤن ٌٗح٣ضون  ال٣غاء مً ال٨سحر.القشاءة ؤهىاع:  ؤوال

 .ؤهىإ رالرة في بطمالها ًم٨ً والتي جؿحٛغ٢ها التي الؼمىُة اإلاضد و َاٖم٤ صعطة خؿب

ٗة ال٣غاءد:العشيعت القشاءة (1 إل ٍَغ٤ ًٖ ٖاصد ثحد٤٣ وهي ، للمغاط٘ الخاَٟة و الاؾحُالُٖة ال٣غاءد هي الؿَغ  ٖلى ؤلَا
جها الىراث٤ ٞهاعؽ ىاٍو ٗة عاءدال٤ جكحمل ٦ما ، اإلاسحلٟة اإلاهاصع و اإلاغاط٘ ٢ىاثم في ٖو  و ٞهى٫  وبٌٗ م٣ضمات ٖلى الؿَغ

ً .  الخاثمة و٦ظا باإلاىيٕى اإلاحٗل٣ة الىراث٤ و اإلاغاط٘ ٖىاٍو

اث٠ و ؤَضاٝ وثحمسل َظا  ٗة ال٣غاءد ْو ات ثدضًض في الؿَغ  ، البدص بمىيٕى اإلاحٗل٣ة اإلاٗلىمات و اإلاىيٖى
 ٢اثمة ثضُٖم في ال٣غاءد َظٍ جؿاَم ،٦ما لضعاؾةا مدل باإلاىيٕى اعثباَها صعطة خُص مً اإلاجمٗة الىراث٤ وث٣ُُم وث٣ضًغ

ة و٦ظا طضًضد، بىراث٤ اإلاجمٗة واإلاغاط٘ اإلاهاصع  ٖملُة ثغقُض في وثُٟض اإلاسحلٟة، وطىاهبه اإلاىيٕى وآٞا١ ؾٗة مٗٞغ

, مجها ال٣ضًم و والؿُخي الىراث٤،والٗام مً الخام و اإلاحسهو و الجضًض و ال٣ُم ث٨ك٠ خُص الح٨ٟحر، و ال٣غاءد

. ( )٣ِٞ مجها ال٣ُمة الىراث٤ ٖلى آلاثِححن واإلاٗم٣ة الٗاصًة ال٣غاءثحن مً ٧ل وثتر٦ؼ هدهغٞد

ات بٌٗ الاؾحُالُٖة ال٣غاءد ٍَغ٤ ًٖ الباخص ًدضص ؤن بٗض:العاديت القشاءة (2  والتي اإلاهاصع ٖلحها جكحمل التي اإلاىيٖى
 ًغ٦ؼ خُص وثض٣ُ٢ا، ٖم٣ا ؤ٦ثر ث٩ىن  ال٣غاءد مً آزغ ٕون بلى طل٪ بٗض ًيح٣ل ٞةهه والح٨ٟحر، بال٣غاءد ٞحها الحٗم٤ ًجب

ات ٖلى ال٣غاءد ا، ثم التي اإلاىيٖى حمسٌ ازحُاَع  اإلاٗلىمات ٧ل وجسجُل البدص، إلاىيٕى الجُض الٟهم ال٣غاءد َظٍ ًٖ ٍو

 .الالػمة الا٢حباؽ بٗملُات وال٣ُام ، به اإلاحٗل٣ة ألا٩ٞاع و

 ومغ٦ؼد مٗم٣ة ٢غاءد بلى ثدحاض ًغاَا التي الىراث٤ بٌٗ للباخص ثٓهغ الؿاب٣ححن نبال٣غاءجي اإلاغوع بٗض:اإلاعمقت القشاءة (3
٣ة ٢غاءتها ث٩ىن  ٞال ولهظا البدص، بمىيٕى محِىة نلة وطات ٦بحرد ٖلمُة ٢ُمة طات ألجها  و مغ٦ؼد و ٖم٣ُة بل ٖاصًة بٍُغ

ظا مٟاَُم، و ؤ٩ٞاع مً بلُه الحىنل ثم ما جسجُل و الحدلُل و للح٨ٟحر ٞترات ثحسللها  ألاؾاؽ َى ال٣غاءد مً الىٕى َو
 مً ٢ضع ؤ٦بر ًحُلب ٞهى ولهظا ال٣ُم، الحدلُل و الجُضد اإلاىهجُة هدى الباخص ٣ًىص الظي ٞهى البدص ٖلُه ًغث٨ؼ الظي

 .( )بُاجها ؾُإجي التي ال٣غاءد بكغوٍ الالتزام في الهغامة

 ٧ل مً الاؾحٟاصد مً الباخص ًحم٨ً وختى مجها، اإلاغطىد هحاثجها ال٣غاءد ٖملُة ثد٤٣ ختى:وقىاعذَا القشاءة ؼشوه (زاهيا
ا ٞحها الىاعصد اإلاٗلىمات ٧ل باؾحٛال٫ وطل٪ طمٗها في جٗب والتي اإلاٗحمضد اإلاهاصع و اإلاغاط٘  هاجحا، اؾخسماعا واؾخسماَع

دترم ًخب٘ ؤن ٖلُه  :آلاجي في بطمالها ٦ًًم والتي الؿلُمة ال٣غاءد ٖملُة ثحُلبها التي ال٣ىاٖض و الكغوٍ بٌٗ ٍو

، اإلاحٗل٣ة اإلاغاط٘ و اإلاهاصع و الىراث٤ ل٩اٞة وقاملة واؾٗة ال٣غاءد ث٩ىن  ؤن ًجب (1 م٣ُة محٗضصد ث٩ىن  وؤن باإلاىيٕى  ٖو

إل الٟهم . وؤلَا

كىاثُة، اعثجالُة ال مىٓمة و مغثبة ال٣غاءد ث٩ىن  ؤن ًجب ٦ما (2  اإلاٟاَُم و ألا٩ٞاع ثىُٓم ٌٗجي ال٣غاءد ثىُٓم ألن ٖو
 .ووااحا ثاما ٞهما ٣ًغؤ ما ٞهم وفي ال٣غاءد في التر٦حز و الاهخباٍ ًجب ٦ما. زاللها مً ؾحيبُةالم

 و الضعاؾات ؤربخد ٞل٣ض ألاو٢ات، َظٍ ازحُـاع ًدؿً ؤن الباخص ٖلى ًجب لهظا لل٣غاءد، مىاؾبة ألاو٢ات ٧ل لِؿد (3
 ما وؾاٖات زهىنا، الهباح ٦ؿـاٖات مُٗىة اتؤو١  َىا٥ بل الٟهم، و لل٣غاءد نالحة ألاو٢ات ٧ل لِؿد ؤهه الحجاعب
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 و والاؾخُٗاب الٟهم و لل٣غاءد ث٣بال و ٢ضعد و اؾحٗـضاصا ؤ٦ثر ال٣اعت  ٨ٞغ و ٣ٖل ٩ًىن  خُص ٖمىمـا، الىىم و الغاخـة بٗض

 .  الحدهُل

دة ألاما٦ً ازحُاع ًجب (4 غ التي اءدال٣غ ؤما٦ً ازحُاع مً ٞالبض اإلاٗم٣ة، و اإلاحإهُة لل٣غاءد الهاصثة و اإلاٍغ  الكغوٍ ٞحها ثحٞى
 .الباخص ال٣اعت  َضوء و لغاخة الالػمة الىٟؿُة والٓغوٝ

 و ال٣ٗلُة ٢ىاٍ ٧امل في ٩ًىن  ؤن ال٣اعت  ٖلى ًجب بط ال٣غاءد، ٖملُة ؤرىاء الىٟؿُة و الصحُة ال٣ىاٖض اخترام ًجب ٦ما (5

 والصحُة والاطحماُٖة الىٟؿُة ألاػمات ٞترات في عالح٩ٟي و ال٣غاءد ًٖ الابحٗاص و. الٗملُة َظٍ ؤرىاء الٗهبُة و الىٟؿُة
 .للباخص

ظا   ال٣اعت  الباخص ٖلى ًجب لظا, ٦سحرد و ما٦ضد ال٣غاءد ٖملُة مً الحدهُل و الاؾحٟاصد ٞغم و ٖىامل ث٩ىن  ختى َو
٣لُا طؿمُا الؿلُمة الصحُة بٓغوٞه الاَحمام  .   زانة ال٣غاءد ٖملُة و ٖامة البدص مغاخل ؤرىاء ٖو

 و ٣ًغؤ ما ثدلُل و لحمدُو وطل٪ اإلاسحلٟة، ال٣غاءات بحن ما ؤو زال٫ الح٨ٟحر و للحإمل ٞترات ثغ٥ ال٣اعت  الباخص ٖلى ًجب (6

. لل٣ٗل صحىد و َضوء في الح٣اث٤ و وألا٩ٞاع اإلاٗلىمات اؾخُٗاب

 باإلاىيٕى اإلاحٗل٣ة ٖلمُةا٫ الىراث٤ ل٩ل الىاُٖة و اإلاٗم٣ة و الىاؾٗة ال٣غاءد ٖملُة بن: العليمت القشاءة هخائج(زالثا
 :آلاثُة ألاَضاٝ ثد٤ُ٣ جؿتهضٝ باإلاىيٕى اإلاحهلة الٗلمُة الىراث٤ في اإلاىطىصد وألا٩ٞاع الح٣اث٤ و اإلاٗلىمات واؾحٗاب

المُة طىاهبه ٖلى الؿُُغد و اإلاىيٕى ٞهم و الحسهو في الحٗم٤ (1 ة، و الٗلمُة و ؤلٖا إل بىاؾُة ال٨ٍٟغ  ٧اٞة ٖلى ؤلَا

. به واإلاحٗل٣ة اإلاسحلٟة الٗلمُة الىراث٤ في اإلاىطىصد اإلاىيٕى ؤ٩ٞاع و مٗلىمات ٞهم و ٌ،خ٣اث٤ و ؤؾغاٍع

إل ؾٗة ؤن خُص الؿلُمة، اإلاىهجُة و الٗلمُة و اإلاى٣ُُة ال٣ضعد الباخص الح٨ٟحر و ال٣غاءد مغخلة ث٨ؿب (2  و ٞهم ٢ىد و ؤلَا
، مٗلىمات و وخ٣اث٤ طىاهب ٧اٞة اؾخُٗاب ُة زُة ب٢امة ٖلى صعا٢ا الباخص ثجٗل اإلاىيٕى  وث٣ؿُم طُضد مىيٖى

ا ق٨ال مح٩املة و محىاؾ٣ة و محىاػهة ؤطؼاء وبلى ناثبة، و مى٣ُُة ؤؾـ ٖلى اإلاىيٕى ظا, ومىيٖى  ُٞما ٖلُه ٌؿهل ما َو
 .   ( )اإلاسحلٟة البدص ؤطؼاء يمً اإلاٗلىمات ثسٍؼً و طم٘ بٗض

 وعبِ الاؾحيحاض ٢ىد ٌٗجي والظي البدص، خى٫  و٢ىي  ثسهوم ثدلُل هٓام الباخص الح٨ٟحر و ال٣غاءد ٖملُة ث٨ؿب ٦ما (3
 .ألا٩ٞاع

ة رغود ا٦خؿاب مً الباخص ال٣غاءد ٖملُة ثم٨ً ٦ظل٪ (4  ٖلمُة بلٛة البدص نُاٚة ٖلى ٢اصعا ثجٗله محسههة، ٞىُة و لٍٛى

ة و ؾلُمة ض الظي ألامغ, ٢ٍى  .للبدص الٗلمُة و ؤلاطمالُة ال٣ُمة في ًٍؼ

له ؤصبُة  جاٖة الباخص ث٨ؿب طىاهبه، بجمُ٘ ؤلاإلاام وٌ في الحٗم٤ و اإلاىيٕى ٞهم (5  مؿاثل مسحل٠ في بغؤًه لئلصالء ثَا
ظا الح٣ُٗب، و الى٣ض عوح ُٞه ثبٗص و بدسه ًدحىحها التي الخالٝ  بدسه ٩ًىن  ٞال البدص في ؾحٓهغ  خهِحه ؤن ٌٗجي َو

 . بدىذ مً ؾب٣ه إلاا ث٨غاع مجغص
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ضاص ًةألاو٫  اإلاغاخل ألَم مسحهغات َظٍ ٧اهد  الٗمل الباخص ٖلى لظا.لبىائها ألاؾاؾُة اللبىة جٗض التي و الٗلمُة البدىذ إٖل

ضاص الجهاثُة باإلاغاخل و بها .     الساوي اإلابدص زال٫ مً لها الحُغ١  ؾِحم والتي البدىذ، َحه إٖل

. العلمي البدث إلخشاج الخقىيت اإلاعايحر :الثاوي اإلابدث

 ؤَمُة ث٣ل ال ؤزغي  مغاخل صوع  آلان ًإجي بدسه، إلهجاػ ؤولُة ٦سُىات الباخص َاب ٢ام التي الؿاب٣ة اإلاغاخل بٗض

ظا الؿاب٣ة، اإلاغاخل ًٖ   .به الالث٣ة الجهاثُة نىعثه في الٗلمي بدسه بزغاض له ًخؿجى ختى َو

ا و وطىاهبها وآٞا٢ها ألاؾاؾُة اإلاىيٕى ٨ٞغد ث٩ىن  خُص  ة، و ألاؾاؾُة ٖىانَغ  الٗامة و ًةالجؼت  و وال٩لُة الساهٍى
 وبدص صعاؾة ٖملُة ثسُُِ و ٩َُلة في ٌؿاٖضٍ الظي ألامغ الباخص، طَىُة في مالمدها ثجمٗد و ث٩ىهد ٢ض والخانة،

.   اإلاىيٕى

 الٗلمُة اإلاباصت و ال٣ىاٖض مً طملة ٞحها وثحد٨م  مدضصد، و مُٗىة ؤَضاٝ ثحًمً الٗلمي البدص بزغاض ٞٗملُة
٣ة بلى الباخص وثغقض ث٣ىص واإلاى٣ُُة واإلاىهجُة  ثد٤ُ٣ بلى ألامغ جهاًة في ثىنله والتي الض٣ُ٢ة و الىااحة و الٗلمُة الٍُغ

غ ؤَضاٝ . الٗلمي بدسه هحاثج ونُاٚة ثدٍغ

ة مً الٗلمي البدص بزغاض ٖملُة ثح٩ىن  و َظا   و اخترامها الباخص ٖلى ًجب الضٖاثم و اإلا٣ضمات مً مجمٖى

ً و الٗلمي لبدصا مىيٕى ث٣ؿُم ٖىض ؾىاء ، بها الالتزام . ٦حابحه مغخلة ٖىض ؤو  اإلاٗلىمات، ثضٍو

لُه : بلى اإلابدص َظا ث٣ؿُِم ؾِحم ٖو

غ١  الٗلمي البدص مىيٕى ث٣ؿُم ٢ىاٖض:  ألاو٫  اإلاُلب ً َو .  اإلاٗلىمات ثضٍو

.  الٗلمي للبدص الٟىُة ال٨حابة:  الساوي اإلاُلب

 

. اإلاعلىماث يًجذو ووشو  العلمي البدث مىلىع جقعيم قىاعذ: ألاوى  اإلاىلب

 طل٪ او٩ٗاؽ صون  ملمىؾة، ٚحر طضًضد ؤؾاؾُة ؤ٩ٞاع بلى الاهح٣ا٫ ُٞه ًحم الظي طل٪ طُضا، ٖلمُا بدسا ٩ًىن  لً
 بلى الىاخضد ال٨ٟغد ث٨ٟ٪ بدُص الجؼثُة، الح٣ؿُمات ُٞه ث٨ثر بدص ؤي راهُة هاخُة مً طُضا ولِـ ث٣ؿُماثه، ٖلى

ا .  ألاولُة ٖىانَغ

ب ث٣ؿُم ٞٗملُة ُة الٗامة و ال٩لُة و ألاؾاؾُة اإلاىيٕى ث٣ؿُمات ثحًمً والتي الٗلمي، البدص وثبٍى  و والٟٖغ
ة و خحمُة ٖملُة هي ص٣ُ٢ة، و ٖلمُة مٗاًحر و ؤؾـ ٖلى والخانة، الجؼثُة ضاص خٍُى  ٣ًىم خُص ، الٗلمي البدص إٖل

 و محىاؾ٣ة ثى٣الت و خغ٧ات في.خلةمغ مغخلة و زُىد زُىد بدسه بةٖضاص اإلاغؾىم و الح٣ؿُم و الخُة َضي ٖلى الباخص
ا و ٦كٟها اإلا٣هىص الٗلمُة الىخُجة بلى ًهل ختى مح٩املة  زال٫ ًَ بطمالها ًم٨ً اإلاغاخل َظٍ ٧ل. البدص جهاًة في ثٟؿحَر

حن : الحالُحن الٟٖغ

. العلمي البدث مىلىع جبىيب ؤظغ: ألاوى  الفشع
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ة و خحمُة مغخلة هي الٗلمي، البدص مىيٕى ث٣ؿُم و ٩َُلة ٖملُة بن ٍغ  بدسه، بٖضاص ؤطل مً للباخص طَى

ب اإلا٣هىص ٞما.البىاًات ب٢امة إلثمام الٗمغان و البىاء ثهامُم وي٘ ٖملُة خحمُة مسل مسلها  هي ما و الٗلمي، البدص بخبٍى

.  ؟ قغوَه

. العلمي البدث جبىيب مممىن  و معنى:ؤوال

ب و ث٣ؿُم مٗجى بن  ال٩لُة و ألاؾاؾُة ال٨ٟغد ؤو اإلاك٩لة ثدضًض ًحًمً و ٌٗجي الٗلمي البدص مىيٕى ثبٍى
 البدص، م٣ضمة نىعد في اإلاىيٕى مضزل ثدضًض رم عثِؿُا، ٖىىاها وبُٖائها ، ماوٗا و طامٗا ثدضًضا البدص إلاىيٕى

ات مك٨الت في الغثِسخي و ألاؾاسخي اإلاىيٕى ؤو ال٨ٟغد ثغثِب و وث٣ؿُم بحٟحِد وال٣ُام ُة ومىيٖى  زانة، و طؼثُة و ٖٞغ
ُة ألا٩ٞاع ث٣ؿُم رم ات بلى الخانة و الجؼثُة و الٟٖغ ُة ؤ٢ل مك٨الت و مىيٖى ٨ظا،... زهىنُة و طؼثُة و ٖٞغ  وطل٪ َو

ب و الح٣ؿُم ٌك٩ل بدُص ووااحة، ص٣ُ٢ة مىهجُة و مى٣ُُة مٗاًحر و ؤؾـ ٖلى  رم ال٩امل، البدص بىاء و ٩َُلة الحبٍى

ً بةُٖائها ال٣ُام ُة و طؼثُة ٖىاٍو . مٗلىمة و مىهجُة نىع  و الب٢ى هُا١ في ٖٞغ

ة و ألاؾاؾُة البدص ث٣ؿُمات ؤن طل٪ . ٧املة الجؼثُة و الغثِؿُة ألاؾاؾُة ؤ٩ٞاٍع الح٣ُ٣ة في هي الساهٍى
 وثازظ.  البدص َى٫  م٘ ًخىاؾب ؤن ًجب... مُلب ، مبدص ، ٞهل باب، ، ٢ؿم: الح٣ؿُم مهُلحات ؤخض واؾحٗما٫

حباع بٗحن .  ( )الٗلمي البدص ٦حابة في الٖا

: العلمي البدث جقعيم ؼشوه:زاهيا

ة َىا٥  و ث٣ؿُم زُة ثد٤ُ٣ و إل٢امة ًدترمها و ًخبٗها ؤن الباخص ٖلى البض ؤلاعقاصات و الكغوٍ مً مجمٖى

ب :  ماًلي الكغوٍ َظٍ ومً هاجحة، و ؾلُمة بهىعد البدص ثبٍى

حماص ًجب (1 ُة و اإلاى٤ُ ٖلى ال٨لي الٖا ب و الح٣ؿُم في الؿلُمة اإلاىهجُة و اإلاىيٖى  واإلا٣بى٫  اإلااؾـ الحبٍى

٩ىن . البدص إلاىيٕى  وبًغوعد.طُضد بهىعد اإلاىيٕى ؤطؼاء و طىاهب ٧اٞة ثإمل و ٢غاءد في الكمى٫  و بالحٗم٤ طل٪ ٍو
إل . ؾب٣د التي الىاجحة و اإلامحاػد الٗلمُة ألابداذ وث٣ؿُمات زُِ مً والاؾحٟاصد ؤلَا

 ٖىانغ ٧ل ٞح٩ىن  له، الٗامة ال٨ٟغد ؤو البدص مك٩لة مً للمىيٕى ث٣ؿُمه في ًىُل٤ ؤن الباخص ٖلى البض (2
ُة مك٨الت ًٖ ٖباعد الخُة ها في جك٩ل ٖٞغ  ٢ض ٩ًىن  الكٍغ بهظا الباخص التزم وبطا للبدص، ألاؾاؾُة اإلاك٩لة مجمٖى

. بدسه مىيٕى ًٖ الخغوض ٖضم لىٟؿه يمً

ات الحؿبان في ألازظ خحمُة (3  بمىيٕى اإلاحٗل٣ة و اإلاحى٢ٗة ٚحر و اإلاحى٢ٗة ، اإلاؿحدضرة الٗىانغ و اإلاىيٖى

. البدص ث٣ؿُم و زُة مغوهة مبضؤ اخترام مً البض لظا. البدص

ُة و الك٩لُة الىاخُة مً الحىاػن  ٖلى اإلاداٞٓة َى للبدص، ث٣ؿُمه ؤرىاء مغاٖاثه الباخص ٖلى ما ؤ٦ثر (4  اإلاىيٖى

ُة و ألاؾاؾُة الح٣ؿُمات بحن الحىاػن  و ٫الح٣اب ثد٤ُ٣ يغوعد َى الك٨لي، الحىاػن  ومٗجى. للخُة  و ؤ٣ُٞا الجؼثُة و الٟٖغ
ضص ألابىاب، ٞهى٫  ٖضص ٦ظا و ألاطؼاء، و ألا٢ؿام ؤبىاب ٖضص ًحىاػن  و ًخؿاوي  ٦إن ٖمىصًا، ضص الٟهى٫، مباخص ٖو  ٖو

٨ظا...البدىذ مُالب . َو

                                                           
 
 .  2 ص  2005الثسنلب   ديواف ادلخبوعست اجلسوللب   اجلزاار    الخبلب  (نظريس   علعلس )ومههلب الكفكَت القسنوين  : ععم وراح / ػ د  
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ُة الىاخُة مً الحىاػن  ؤما  ٢ؿم ٞةطا اإلاؿحٗملة، ال٣ىالب مً لب٢ا ل٩ل الهٟدات ٖضص ٌٗجي ٞهى للخُة اإلاىيٖى
ة ٞهل ل٩ل اإلاسههة الهٟدات ٖضص ث٩ىن  ؤن ُٞجب مسال، ٞهلحن بلى اإلاىيٕى  ألازغي، الٟهى٫  م٘ مح٣اعبة ؤو مخؿاٍو

ه ؤن ًم٨ً ما بلى بالىٓغ َظا و طل٪ مغاٖاد ال٨حابة ٖملُة في الاهُال١ و٢بل البضاًة مىظ ًجب ولهظا  مً ٖىهغ ٧ل ًدحٍى

. نٟدات مً له ًسهو ًم٨ً ما بالحالي و مٗلىمات مً ذالبذ ٖىانغ

ب الح٣ؿُم ٩ًىن  ؤن ًجب (6 ات ثجمُٗا مجغص ولِـ صالا، و ثدلُلُا والحبٍى ً و إلاىيٖى ة، ٖىاٍو ب ًظ٦غ ؤن بض ٞال ٞاٚع  الحبٍى
ا في ىه و ثه مىيٖى ُة و ألاؾاؾُة ٖىاٍو غيُات الخانة و الٗامة و الجؼثُة و الٟٖغ  وبًداءات صالالت طات ؤ٩ٞاع و ٞو

ـات و مًامحن بحن الازحالٍ و الحضازل و الح٨غاع ثدا خي ًجب ٦ما. ٖلمُة ات و الٗىانغ مدحٍى ً  اإلاىيٖى  والٗىاٍو

ُة و ألاؾاؾُة ب ث٣ؿُم ؤرىاء الخانة و الٗامة و الجؼثُة و الٟٖغ .  البدص وثبٍى

ظا ، البدص في بىيىح الخلل ًٓهغ انغالًٗ ؤخض خظٞىا بطا بدُص بُجها، ُٞما مترابُة الخُة ٖىانغ ٧ل ث٩ىن  ؤن ًجب (7  َو
ا، ومجالت ٦حب ق٩ل في ثٓهغ التي الحغد اإلاالٟات ًٖ الٗلمي البدص زُة ًمحز ما حَر  الترابِ ٩ًىن  ال ألازحرد َظٍ في بط ٚو

ا بحن ٦بحرا ات ٖلى ثدحىي  الٛالب في ألجها ٖىانَغ  في ،ؤما واخضد ماصد ٧ىجها هاخُة مً بال بًٗها ًٖ مؿح٣لة مىيٖى
ا ًخىاو٫  ٞالباخص ًسحل٠ ٞاألمغ الٗلمُة البدىذ  مضي ؤبٗض بلى الحٗم٤ مداوال ماصد في نٛحرد ه٣ُة َى واخض مىيٖى

 .ؤطؼائها في الترابِ قضًضد بدسة زُة ث٩ىن  ولظل٪

ً ث٩ىن  ؤن ًجب (8  ثىُىي  الظي الٗىىان بلى بىائها في جؿخىض ال بدُص بىائها، في ٧املة و وااحة البدص لخُة اإلا٩ىهة الٗىاٍو

ً ٧ل ث٩ىن  ؤن مٗحن ٖىىان نُاٚة ٖىض ًجب ٦ما. ثدحه  ما وبطا الٗىىان، طل٪ ًٖ جٗبر بَاٍع في ثضزل التي الجؼثُة الٗىاٍو
 ٖىىان ثىؾُ٘ ؤو الخُة مً آزغ طؼء في وبصزاله خظٞه، مً بض ٞال اإلابدص، ٖىىان م٘ ًخىاؾب ال مسال مُلب ٖىىان ْهغ

 . ( )يمىه ثضزل التي اإلاُالب ل٩ل ٞٗال مؿحٛغ٢ا ٩ًىن  ل٩ي اإلابدص

. العلمي البدث مفادس مً اإلاعخمذة والبياهاث اإلاعلىماث جذويً عمليت: الثاوي الفشع

ً ٣ًهض   ا مً البدص بمىيٕى ثحٗل٤ التي البُاهات و اإلاٗلىمات ه٣ل ٖملُة, بالحضٍو  و ألانلُة مهاصَع
٣ة ٦مبُىثغ ؤؾُىاهات ؤو ؤوعا١ ٖلى جسجُلها  بلحها الغطٕى مً الباخص ثم٨ً ؤن قإجها مً زانة اصاتبةعف و مُٗىة بٍُغ

. طل٪ بٗض بلحها اخحاض و٧لما بدسه ٦حابة ٖىض ؾهىلة و بِؿغ

ً ؤَمُة ث٨مً و  و طَىه في ببدسه الخانة البُاهات و اإلاٗلىمات ثضازل الباخص بها ًحٟاصي التي الىؾُلة ٧ىهه في الحضٍو
إل و بجمٗها الباخص ٣ًىم التي البُاهات و تاإلاٗلىما ٦ثرد ؤن بط اإلاٗلىمات، لح٪ وؿُاهه  بلى ثاصي ؤن قإجها مً ٖلحها ؤلَا

.  ( )الى٢د مغوع م٘ مجها ال٨سحر ًٖ ٌٟٛل وثجٗله الباخص طًَ في ثضازلها

ً و ُما. مسحلٟة َغ١  الٗلمي البدص مهاصع مً اإلاؿحمضد اإلاٗلىمات لحضٍو ا الحُغ١  ؾإخاو٫  ًلي ٞو : ألقهَغ

.  اإلالفاث يقوش عً الخذويً: ؤوال
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ً هٓام ًغث٨ؼ  لحمل مٗه خضًضًة ماؾ٨ة و ؾمُ٪ ٚالٝ مً ًح٩ىن  مل٠ بةٖضاص الباخص ٢ُام ٖلى اإلالٟات ٍَغ٤ ًٖ الحضٍو

٣ىم مس٣ىبة، ؤوعا١ محاػ.بدسه زُة خؿب اإلال٠ صازل ألاوعا١ بحهي٠ُ َىا الباخص ٍو  الاؾحٗما٫ بؿهىلة ألاؾلىب َظا ٍو
 بٟحذ وطل٪ ، طضًضد مٗلىمات بياٞة ؤو البدص ثُٟض ال التي ؤلاياُٞة اإلاٗلىمات خظٝ مٗه ٌؿهل ، ٖملي ؤؾلىب ٞهى ،

.  بؿهىلة اإلا٨حبات بلى انُدابه ًم٨ً ٦ما اإلاالثم اإلا٩ان في ألاوعا١ وبياٞة الحضًضًة اإلااؾ٨ة

. البىاقاث وشيق عً الخذويً: زاهيا     

 البُا٢ات َظٍ ث٩ىن  ٢ض اللجم، محىؾُة ؤو نٛحرد َا٢اتب بٖضاص ٖلى اإلاٗلىمات وثسٍؼً طم٘ في البُا٢ات ؤؾلىب ٌٗحمض

ُة طُض وع١ مً بىٟؿه الباخص ٌٗضَا ؤو اإلا٨حبات مً ٖلحها الحهى٫  ًحم و مؿب٣ا مٗضد ؿحدؿً. الىٖى  مً ث٩ىن  ؤن َو
لة اإلاضد ألن اإلا٣ىي  الىع١ . ٖاصي ١وع  مً ٧اهد بطا للحل٠ ٌٗغيها ٢ض واإلاح٨غع  اإلا٨س٠ اؾحٗمالها ٦ظا و لالؾحٗما٫ الٍُى

ً و وؤ٢ؿام ألطؼاء َب٣ا ثغثُبها و ثهيُٟها ٍَغ٤ ًٖ بخىُٓمها ٣ًىم رم ب و البدص خُة ٖىاٍو ، ثبٍى كتٍر اإلاىيٕى  في َو
ة ث٩ىن  ؤن البُا٢ات ات ووي٘ ٣ِٞ واخض وطه ٖلى ٞحها ال٨حابة و للخسجُل مجهؼد وث٩ىن  اللجم، مخؿاٍو  مجمٖى

ة ثًل ختى ،( )زام نىضو١  ؤو ْٝغ ٝي الغثِسخي ٖىىاجها خُص مً اإلاحجاوؿة البُا٢ات  بٖضاص مضد َبلة ُٞه مدْٟى
. البدص

 و وألا٩ٞاع اإلاٗلىمات مىه ه٣لد الظي اإلاغط٘ ؤو اإلاهضع ؤو بالىر٣ُة اإلاحٗل٣ة اإلاٗلىمات ٧اٞة البُا٢ات في ٨ًحب ؤن ًجب ٦ما
ىىان اإلاال٠، اؾم مسل الح٣اث٤، سها و َبٗةا٫ وع٢م ، اليكغ و ؤلانضاع وصاع بلض و الىر٣ُة ٖو  ؤو الهٟدة وع٢م ثاٍع

. اإلاىيٕى خى٫  مؿحجضد ؤ٩ٞاع جسجُل الخحماالت ٞغاٚات وثتر٥ ، وااح بسِ البُا٢ات في ٨ًحب ؤن ًجب و.الهٟدات

٣ة م٣اعهة اؾحٗماله، في الهٗىبة و بالح٣ُٗض ًحه٠ البُا٢ات ؤؾلىب ؤن ط٦غ مً البض ل٨ً  جٗحبر بدُص, اإلالٟات بٍُغ

٣ة . نىاص٤ً في خٟٓد ما بطا زانة بها، الحى٣ل و ؤٖضَا التي البُا٢ات اؾحٗما٫ الباخص ٖلى ٖبًو بط ٖملُة ٚحر ٍَغ

. النمبيىجش وشيق عً الخذويً: زالثا

ً هٓام ٣ًىم  باؾحسضام به الخام ال٨مبُىثغ طهاػ صازل ملٟات بىي٘ الباخص ٢ُام ٖلى ال٨مبُىثغ ٍَغ٤ ًٖ الحضٍو

سهو لظل٪، مٗض بغهامج  مجها، ملٟا بةٖضاصٍ ٣ًىم الظي البدص ث٣ؿُم ٢ىالب و٧ل... مبدص ٧ل و َلبم ٧ل و ٕٞغ ل٩ل ٍو
٨حب ً ٣ًىم رم به، الخام الٟهل ؤو اإلابدص ؤو اإلاُلب ؤو الٟٕغ ٖىىان مل٠ ٧ل ٖلى ٍو  ٖلحها ًُل٘ التي اإلاٗلىمات بحضٍو

ً مصحىبا  طا٦غد في اإلالٟات بمجمٕى ًدحٟٔ بها،و الخام اإلال٠ في مىه ؤزظت الظي باإلاهضع الخانة البُاهات بحضٍو

ة ؤ٢غام في ؤو ال٨مبُىثغ . بلحها الحاطة ؤو ٦حابتها لححن مًَٛى

٣ة َظٍ في ًًٟل و  اإلا٨حبات ٖلى الترصص ٖىض انُدابه و خمله مً الباخص ًحم٨ً بدُص مدمى٫، ٦مبُىثغ اؾحسضام الٍُغ

. اإلاسحلٟة البدص مغا٦ؼ و

٣ة ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ألازحر وفي لى الحالي، ٖهغها في ب٨ثرد مٗحمضد ناعت التي هي ألازحرد الٍُغ  ٖملُة ثب٣ى الٗمىم ٖو

. الباخص لضي هٟؿُة ٖىامل و اٖحباعات بلى ثغط٘ اٖحماصَا و الؿاب٣ة الُغ١  بخضي ازحُاع في والترطُذ الحًُٟل
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٣ة ؤي في اإلاهم و ً ازححرت ٍَغ ٤ طل٪ في الباخص ٌؿحر ؤن َى والبُاهات اإلاٗلىمات لحضٍو  وال لبدسه، عؾمها يالد الخُة ٞو

ً ؤبضا ًىصح .  ًجب ٦ما اؾحٛاللها ٌؿحُُ٘ وال بٗض ُٞما اإلاٗلىمات ٖلُه ثسحلِ ال ل٩ي ٖاصي صٞتر في اإلاٗلىمات بحضٍو

: العلمي للبدث الفىيت النخابت:  الثاوي اإلاىلب

٣ة ازحُاع بلى وونىال له، مىاؾبة وزُة للمىيٕى ازحُاع مً الؿاب٣ة الخُىات ٧ل الباخص ٌؿح٨مل ؤن بٗض  لجم٘ ٍَغ

 ؤزغي  طهة ومً طهة مً َظا... ؟ ًبضؤ ؤًً مً و ؟ ٨ًحب ٠ُ٦ الباخص ًخؿاء٫ ٣ٞض ، ٨ًٟي ال وخضٍ َظا ؤن بال. اإلاٗلىمات
ة الخُىات ٞةن . ألاخُان ؤٚلب في جهاثُة ث٩ىن  ال الؿالٟة الحدًحًر

 زُة ؤن ٦ما.ال٨مبُىثغ ؤو البُا٢ات في َؼدطا البا٢ُة الٟهى٫  مىاص ؤن جٗجي ال مسال البدص مً ألاو٫  الٟهل ٨ٞحابة
. الٗلمي البدص بٖضاص مغاخل ٧ل ٖبر للحٗضًل ٖغية و ؤولُة ثب٣ى ٢بل مً ؤٖضت ٢ض ٧اهد التي زُىاثه ٧ل و البدص

 بلى اإلااصي ق٩له في البدص ثسغض التي ٞهي  الٗلمي، البدص بٖضاص مغاخل ؤنٗب هي اإلاغخلة َظٍ ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً لهظا
 بلى ًىٓغ وبهما  البدص، بٖضاص في اؾحٛغ٢ها التي واإلاضد الباخص بظلها التي اإلاجهىصات بلى ال٣اعت  ًىٓغ ال وخُجها الجمهىع،

ما٫ ٧ل ٞةن ولهظا ًضًه، بحن الظي الٗمل طىصد مضي  به ٣ًضم الظي اإلااصي بالك٩ل ثدؿم الباخص بظلها التي واإلاجهىصات ألٖا

.  ال٨حابة مغخلة في ثدؿم ؤي البدص،

اصد ٢ابلة ٞهي ؤولُة ث٩ىن  ؤن جٗضو ال َىا ال٨حابة ؤن ٚحر  في البدص ٣ًضم مسال الجامُٗة الغؾاثل ٟٞي الىٓغ، إٖل
 بطغاء بٗض جهاجي بك٩ل البدص ٨ًحب ؤن الباخص ٌؿحُُ٘ طل٪ وبٗض مالخٓاثه ل٣ُضم اإلاكٝغ ألاؾحاط بلى ألاولي ق٩له

.  ٖهبُب ل٣ُىم اإلاُبٗة لهاخب ٣ًضمه رم الالػمة الحٗضًالت

لُه  ٕٞغ في له الجهاثُة ال٨حابة وبلى. ؤو٫  ٕٞغ في الٗلمي للبدص اإلابضثُة ال٨حابة:بلى اإلاُلب َظا في الحُغ١  ؾِحم ٖو
. ران

. العلمي للبدث اإلابذئيت النخابت: ألاوى  الفشع 

غي  و ألاؾاسخي الهضٝ   ٣ة ال٣اعت  بٖالم َى الٗلمي البدص و٦حابة نُاٚة ٖملُة مً الجَى  مىهجُة،و ٖلمُة بٍُغ

. الباخص بلحها ثىنل التي الٗلمُة الىحاثج وبٖالن وبهجاٍػ البدص بٖضاص و٦ُُٟات مجهىصات ًٖ ومىٓمة ص٣ُ٢ة

٤ ؾتهضٝ ال الٗلمي البدص ونُاٚة ٨ٞحابة  ال٣هو ثٟٗل ٦ما ال٣اعت  لضي وألاصبُة الٟىُة اإلاحٗة وثد٤ُ٣ الخكٍى

الم ٖملُة ثد٤ُ٣ جؿتهضٝ بل. ألاصبُة واإلا٣االت واإلاؿغخُات والغواًات  البدص ٖملُة وهحاثج ومغاخل طهىص ًٖ الٗلمي ؤلٖا
ا و الباخص بها ٢ام التي الٗلمي . ؤهجَؼ

ظا البدص بمؿىصد ٌٗٝغ ما ؤو ، له ؤولُة  ٦حابة ، الٗلمي للبدص الجهاثُة ال٨حابة ٖملُة جؿب٤ ؤن البض َظا ألطل  َو
 في هجملها التي اإلاىهجُة والًىابِ الكغوٍ ببٌٗ بالح٣ُض بال خ٤٣ثد ال والتي له، اإلاسالُة الىخُجة ٖلى الحهى٫  ؤطل مً

:  آلاجي

ً بٗض :ؤوال  وثغثبحها ألاوعا١، ؤو البُا٢ات َحه في ؤٖضٍ ما ٧ل ٢غاءد الباخص ٖلى ًجب ألاوعا١ ؤو البُا٢ة ٖلى اإلاٗلىمات ثضٍو

ُا ثغثِبا  ٨ًحبه ما م٘ ثيسجم ال مٗلىمات ثدمل التي البُا٢ات اؾخبٗاص ًجب ٦ما.مىٓم ق٩ل في ل٨حابتها اؾحٗضاصا مىيٖى
.  البُا٢ات ٖلى مىطىص َى ما ٧ل ٦حابة بالًغوعد ٞلِـ الباخص،
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ٗجي ٖلمي، بإؾلىب بدسه ٦حابة الباخص ٖلى ًجب :زاهيا :  ماًلي بُجها مً يىابِ ٖضد مغاٖاد يغوعد طل٪ َو

 : الحالُة ألامىع  ٞحها ًغاعى :اللغت (1

ة، ألازُاء مً زالُة ؾلُمة ث٩ىن  ؤن ًجب م ؤ  ٌكحمل ؤن ًجب ٞال الٛحر ٞحها و٢٘ وبن التي الكاجٗة ألازُاء ٞحها بما اللٍٛى

.  الٗلمي البدص ٖلحها

 وم٘ اإلاىيٕى َبُٗة م٘ ثح٤ٟ الباخص ٌؿحٗملها التي اإلاهُلحات ث٩ىن  ؤن بمٗجى: اإلاحسههة الٟىُة اللٛة اؾحٗما٫ م ب
 اإلاُضان، َظا في ثسهو مً ٧ل لضي مٗغوٞة مهُلحات جٗملٌـ ال٣اهىهُة الٗلىم في الباخص،ٞالباخص ثسهو

 ال الخانة صاللحه له ؤًًا الحٗؿ٠ مهُلح و ؤلابُا٫، بمهُلح اؾخبضالها ًجىػ  ال الخانة صاللحه له الٟسخ ٞمهُلح

 ٖلى الخانة صاللتها لها ال٣اهىهُة اإلاهُلحات ؤن هجض ال٨ُُٟة وبهظٍ.اإلاجاوػد ؤو الخُإ ؤو الٓلم بمهُلح اؾخبضالها ًجىػ 
.  بها ؤلالتزام الباخص

ة اللٛة ًٖ الابحٗاص م ج ا، الكاجٗة ألامسا٫ ًٖ والابحٗاص د، البالُٚة اللٛة وهي الكٍٗغ  مكاَحر مً اإلا٣حبؿة والجمل لٍٛى
ل ثدمل ال والتي اإلاٗجى ٖلى وااحة صاللة الضالة ألالٟاّ اؾحٗما٫ ُٞجب  البلٛاء،  اهىهُةال٤ الٗلىم مُضان في ،زانة الحإٍو

.  محسههة ٞىُة لٛة هي ال٣اهىهُة اللٛة ألن نغامة الكٍغ َظا ثُب٤ُ ًؼاص خُص

ة ؤلٟاّ ٧ل ًٖ الابحٗاص ًجب م د ُة، جؿىصَا ؤن ًجب الٗلمُة ٞالغوح ، والته٨م السخٍغ  ؤُٖى الظي الباخص ألن اإلاىيٖى
ة خ٤ لىٟؿه ٣ة، بىٟـ ٖلُه الغص خ٤ لهم ؤباح ٢ض ٩ًىن  الٛحر ٖلى والته٨م السخٍغ  الٗلمي البدص ًب٣ى ؤن ُٞجب الٍُغ

ُا بدسا  ألاؾحاط ،٦ٗباعد لآلزٍغً والحدُة الحٟسُم  ؤلٟاّ ًٖ الابحٗاص ًجب ٦ما ألاؾالُب، َظٍ مسل ًٖ بُٗضا مىيٖى

ا الىػٍغ ؾٗاصد ؤو الُٗٓم حَر ا ًحىطب بل الٗلمُة ألال٣اب اؾخبٗاص ٌٗجي ال َظا ؤن بال وألاوناٝ، ألال٣اب مً ٚو .  ط٦َغ

ىاب ًٖ الابحٗاص الباخص ٖلى خُص واإلاٟاَُم، ألا٩ٞاع ٖغى في والتر٦حز ؤلاًجاػ ًجب   (2  بلى ًاصي ٢ض الظي ألامغ والحكى، ؤلَا
 مً ب٨سحر ؤخؿً ومُٟض وصا٫ مىطؼ بك٩ل و٦حب ٢لُلة، نٟدات ٖلى ًدحىي  الظي ٞالبدص طضوي، صون  البدص بَالة

اء ل٨جها ٦سحرد نٟدات ٖلى ًدحىي  الظي البدص  . طٞى

 ؤ٩ٞاع مجغص البدص ٩ًىن  ال ،٧ي ؤزغي  بلى ٨ٞغد ومً ؤزغي  بلى ٣ٞغد ومً ؤزغي  بلى طملة مً الاهح٣ا٫ في اإلاى٣ُي الخؿلؿل (3
  اإلاىيٕى في الحد٨م في الباخص ٢ضعد مضي ٨ٌٗـ الٗغى في ٞالخؿلؿل بؿهىلة، ؤزغي  وثإزحر ٨ٞغد ث٣ضًم ًم٨ً مبٗثرد

 .الجُضد الٗلمُة  الهُاٚة ٖلى ٢ضعثه ومضي

ُٗة ؤو ٣ٞهُة الزحالٞات الباخص ٖغى خحن  (4  بححج عؤًه ًضٖم ؤن ًجب مجها، الاثجاَات بٌٗ واهح٣اصٍ ٢ًاثُة، ؤو جكَغ
 ؤن ٣ًحضخي اإلاى٣ُي والترثِب الباخص بغؤي الا٢حىإ ال٣اعت  طًَ في ثبٗص التي والكىاَض، ألاصلة مً ٖضص ا٦بر ؤي مى٣ُُة،

ضٖمه الشخخخي عؤًه ٣ًضم ألازحر ،وفي له ال٩افي ه٣ضا٫ ٣ًضم رم ، خضي ٖلى اثجاٍ ؤو عؤي ٧ل ٌٗغى ضد باللحج ٍو  اإلاٍا
م٨ىه  .ومهضا٢ُة ٢ىد ؤ٦ثر اللحج لح٩ىن  وال٣ًاء، ال٣اهىن  و ال٣ٟه بأعاء الاؾحضال٫ له،ٍو

 جكٛل َل الحىاحُة الىؾاثل ثل٪ بلى ًىٓغ ٞةهه والجضاو٫، الغؾىمات مسل ثىاحُة بىؾاثل الباخص اؾحٗاهة خحن  (5
 ٞةهه ههٟها مً ؤ٦ثر ؤو الهٟدة هه٠ جكٛل ٧اهد ،ٞةطا مجها ٌؿحرا طؼء جكٛل ؤجها ؤو ههٟها، مً ؤ٦ثر ؤو دالهٟذ هه٠

 ال٣ٟغات ؾُا١ يمً ًضعطها ٞةهه  مجها ٌؿحرا طؼاء جكٛل ٧اهد وبطا ، الهٟدة ثل٪ في ٨ًحب وال ٧املة، نٟدة لها ًسهو
 .ثغ٢ُمها مً بضٞال الحىيُدُة الىؾاثل جٗضصت بطا الهٟدة، ثدحىحها التي
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 ٌٛحٍر ؤن ٞله خغفي ا٢حباؽ ٖلى مسال ثدحىي  ما بُا٢ة ٧اهد ٞةطا البُا٢ات في ًجضٍ ما ٧ل ل٨حابة مًُغا لِـ الباخص:زالثا
 وثدلُله هٍٓغ وطهات ببغاػ و مىه للح٣لُل ًجتهض ؤن بض ٞال الا٢حباؽ مً ؤ٦ثر ٢ض ؤهه الباخص عؤي بطا ولهظا ٨ٞغد، ا٢حباؽ بلى

جب واإلاٟاَُم علؤل٩ٞا الخام :  الحالُة بال٣ىاٖض الالتزام ٖلُه ،ٍو

 ٞال الباخص، ٨ٞغ ثدانغ الىخضد الهٟدة في الهىامل و٦ثرد الباخص  خهُة ثظًب ٨ٞثرثه: الا٢حباؽ مً ؤلا٦ساع ٖضم (1
ُة وفي ألا٩ٞاع في بالخؿلؿل ثسل الا٢حباؽ ٦ثرد ؤن الٗلمُة،٦ما  خهِحه زالله مً ًبرػ مؿل٩ا لىٟؿه ًجض  لٛةا٫ هٖى

 .آعاءَم الباخص ا٢حبـ الظًً اإلاالٟحن ؤؾالُب ازحالٝ ًٖ هاثج ،وطل٪ للباخص الٗلمي باألؾلىب ثسل ،وبالحالي اإلاؿحٗملة

ضم مٗحن، مهضع بلى الباخص ًيؿبها الن صاعي ٞال اإلاهاصع ٧ل ثغصصَا الكاجٗة واإلاٟاَُم ألا٩ٞاع بٌٗ ثىطض  (2  في ؤلاقاعد ٖو
 َظٍ ًجض هٟؿه اإلاىيٕى في ؤزغي  مهاصع ًُال٘ مً ألن الباخص، بلى ثيؿب ؤجها ٌٗجي ال اَُماإلا٠ و ألا٩ٞاع ثل٪ بلى الهامل

ا بالًبِ ٌٗٝغ وال ثح٨غع  اإلاٟاَُم ا ال اإلاباح خ٨م في ؤنبدد ؤجها ُٞضع٥ ألانلي، مهضَع  . ؤخض ًدح٨َغ

 الحغفي الا٢حباؽ ٌؿحدب هُةال٣اهى البدىذ وفي ما، مال٠ بغؤي الباخص ٧اؾخكهاص الا٢حباؽ، ٞحها ٌؿحدب خاالت َىا٥ (3
 خُشُات بضون  ٣ِٞ ال٣غاع مىُى١  الباخص ًظ٦غ ألازحرد َظٍ في ؤهه ٚحر ال٣ًاثُة وال٣غاعات وألاخ٩ام ال٣اهىهُة للىهىم

 ؤؾباب ط٦غ مً ٞالبض ال٣غاع زُا ؤو صحة ٖلى اهح٣اصٍ الباخص ع٦ؼ بطا ؤما الح٨م، ؤو ال٣غاع بمدحىي  الاؾخكهاص ٧ان بطا

ة ال٣غاع نضوع   .( )الخؿبِب خُص مً ٖلُه اقحمل الظي الُٗب إلاٗٞغ

، ؤو ال٨الم ثدٍغ٠ للباخص ًجىػ  ال الحغفي الا٢حباؽ خالة في (4  ثغط٘ اإلا٣حبـ الىو في ؤزُاء َىا٥ ث٩ىن  ٢ض اهه بال جُٛحٍر
 نبي الىو ًحىؾِ الظي الخام ٦المه الباخص ًً٘ ؤن بكٍغ ثصحُدها مً البض ٞهىا هٟؿه، الىو لهاخب ؤو للُب٘

 له ًجىػ  ٞال ال٨حابة، ًٖ مؿاو٫ ؤهه بال آلازٍغً ؤزُاء ًٖ مؿاو٫ ٚحر ٧ان وبن الباخص ألن وطل٪ مُححن، بحن ؤو بقاعثحن

 .( )آلازغون ٞحها و٢٘ التي هٟؿها ألازُاء في الى٢ٕى

٣ة ًٖ  (5 ُا الا٢حباؽ ٧ان بطا الا٢حباؽ، ٍَغ ال ٧ان ،وبطا ٢ىؾحن بحن ًىي٘ ٞةهه خٞغ   مىه البٌٗ طٝح الباخص وؤعاص ٍَى
ؿحدؿً ؤ٣ُٞة ه٣اٍ بسالذ اإلادظٝو ال٨الم بلى ٌكحر ٞةهه  الحغفي، الا٢حباؽ في ٣ِٞ الًغوعد خالة ٖلى الا٢حهاع ،َو

ُا الىو ا٢حباؽ ًداو٫  بإن الباخص جٛغي  ٢ض ولٛحه اإلاال٠ ٞإؾلىب ى بمبرع، لِـ َظا  ول٨ً ، خٞغ  ؤؾلىب ي٠ٗ صلُل َو

 .الخام بإؾلىبه ونُاٚتها ٣ِٞ ألا٩ٞاع ا٢حباؽ ًداو٫  ؤن ٖلُه ًجب ولهظا ، الباخص

ضم طل٪، في اإلاٗحمض اإلاهضع بلى ؤلاقاعد ًجب ال٨ٟغد وا٢حباؽ الحغفي الا٢حباؽ الحالححن، في  (6  الهامل اإلاهضع بلى ؤلاقاعد ٖو
ؿمُه الٛحر ؤ٩ٞاع ٖلى جٗضًا ٌٗحبر  ول٨ً الباخص، بها ًحدلى التي الٗلمُة ألاماهة بؿمة ًسل ٞهى ألاصبُة، بالؿغ٢ة البٌٗ َو

٨خك٠ طَىه هحاض ؤجها ٖلى بدسه في ٨ُٞحبها مُٗىة ؤ٩ٞاع ؤو هحاثج بلى الباخص ًهل ٢ض  هٟـ بلى ونل مً َىا٥ بٗض ُٞما ٍو

ىا الىحاثج .  ( )"الغؤي َظا في ؤهٓغ" ٖباعد ط٦غ م٘ عؤًه، ثضُٖم ؤطل مً اإلاهضع بلى الهامل في ؤلاقاعد مً بإؽ ال َو
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2
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 ألا٩ٞاع بؾىاص به ٣ًهض َىا والحىر٤ُ الهامل، في اإلاهاصع ثىر٤ُ في اإلاىهجُة بال٣ىاٖض الالتزام خصالبا ٖلى ًجب :سابعا
ا بلى واإلاٟاَُم ظٍ ألانلُة، مهضَع  ث٨غاع خالة في ثسحل٠ و٦ظال٪ اإلاؿحسضم، اإلاهضع هٕى بازحالٝ ثسحل٠ الٗملُة َو

غ٢ها ْاثٟهاو بٌٗ بًًاح مً البض التهمكُات ٢ىاٖض بلى الحُغ١  و٢بل اإلاهضع :  آلاجي الحٟهُل خؿب َو

ة مهاصع ٖلى الباخص ٌٗحمض البدص بٖضاص زال٫: التهميؽاث وظائف ( 1 تراٝ وطب لظا محىٖى  ال٨بحر بًٟلهم إلاالٟحها الٖا
ظا البدص بهجاػ في تراٝ َو اث٠ التهمِكات ثاصي طل٪ بلى باإلياٞة.التهمِل زال٫ ًٓهغامً الٖا  مً هظ٦غ محٗضصد ؤزغي  ْو

  :بُجها

ض بما ٩ًىن  والغطٕى البدص، في اإلاحٗضصد اإلاهاصع بلى ال٣اعت  إلخالة الهامل ٌؿحٗمل م ؤ  الهامل في ُٞظ٦غ اإلاٗلىمات مً للمٍؼ
ظ٦غ" عاط٘" ٖباعد ظ٦غ" ؤهٓغ" ٖباعد الهامل في ُٞظ٦غ اإلاٗلىمات  صحة مً الحإ٦ض اإلاهضع،ؤو اؾم ٍو  اإلاهضع، اؾم ٍو

ض الغطٕى َل مؿب٣ا ُٞٗٝغ الغطٕى ٖملُة لل٣اعت  ؾهلي ل٩ي مدبظد الحالححن بحن والحٟغ٢ة  للحإ٦ض ؤم اإلاٗلىمات مً للمٍؼ

. صحتها مً

ا ؤو مُٗىة ٨ٞغد الباخص ًخىاو٫  ٢ض م ب ُا مىيٖى  الكغوخات َظٍ بلى الاؾخىاص ًغط٘ رم مُٗىة نٟدات في بالحٟهُل ٖٞغ
 عاط٘ ٖباعد الهامل في ُٞظ٦غ الهٟدات ثل٪ ل٣غاءد تال٣اع إلخالة الهامل ٌؿحٗمل ٞهىا ؤزغي  ٨ٞغد لبىاء ؾاب٣ا ٢ضمها التي
.  البدص َظا مً...  م

ا وعص ما بشخهُة للحٍٗغ٠ ؤو اإلاتن في ط٦ٍغ ًحٗظع الظي والحٟؿحر للكغح ؤًًا الهامل ٌؿحٗمل م ج  ٞمسل اإلاتن، في ط٦َغ

ا ؾحدؿًي الٗلمي باألؾلىب وثسل اإلاتن في الىاعصد ألا٩ٞاع جؿلؿل ث٣ُ٘ ٢ض التي اإلاؿاثل َظٍ . الهامل في ط٦َغ

 : هي َغ١  رالرة للتهمِل:التهميؾ وشو  (2 

كاع في مخؿلؿلة ؤع٢ام بىي٘ وطل٪ بهامل نٟدة ٧ل اؾح٣ال٫ م ؤ  ثل٪ وفي ٖلحها، اإلاٗحمض اإلاهاصع ٧اٞة بلى الهامل،َو
 ؤزغي  طهة ومً ،طهة مً اإلاتن ًٖ ممحزد لح٩ىن  نٛحر بحجم اإلاهاصع وث٨حب ؤ٣ٞي بسِ اإلاتن ًٖ الهامل ًٟهل الهٟدة

٣ة َظٍ ومحزد.٦بحرا، م٩اها جكٛل ال ل٩ي ة اإلاهاصع ٖلى الحٗٝغ لل٣اعت  ثِؿغ ؤجها الٍُغ ٣ة وهي بؿٖغ  في زانة الٛالبة ٍَغ
.   ال٣اهىهُة البدىذ

ه َامل آزغ بلى َامل ؤو٫  مً ثبضؤ ثهاٖضًا مخؿلؿلة بإع٢ام وثغ٢ُمها ٞهل ٧ل الجهاًة في الهىامل بصاعض م ب  ًدحٍى

.  الٟهل جهاًة في ؤ٦ثر ؤو نٟدة لها ،وثسهوالٟهل

ه َامل آزغ بلى َامل ؤو٫  مً جؿلؿلُا ثغ٢م بدُص بدص، ٧ل جهاًة في الهىامل بصعاض م ج  ٧اٞة وثضعض البدص، ًدحٍى

.  مؿح٣لة نٟدات لها وثسهو البدص جهاًة في الهىامل

٣ححن ٖلى واإلاالخٔ ة ثإزظان ال ؤجهما والسالسة الساهُة الٍُغ حباع بٗحن اإلاهضع ٖلى ٖٝغالد ؾٖغ  ٖلى ًحٗٝغ لً ٞال٣اعت  الٖا

٣ة هًٟل البدص،ولهظا نٟدات بح٣لُب بال اإلاهضع .  التهمِل في ألاولى الٍُغ

 اإلاىاؾبة خؿب ثسحل٠ ٦ما آلزغ مهضع مً الهىامل ثىر٤ُ َغ١  ثسحل٠ : الهامؾ في اإلافادس بياهاث جذويً و وش ( 3
 الىدى ٖلى الحاالت َظٍ مسحل٠ بحن الحٍٟغ٤ وطب ولهظا الساهُة، ؤم ألاولى هاؾبةالم لضي ط٦غ َل اإلاغط٘ ٞحها ًظ٦غ التي

 : آلاجي
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ىا :لخاب بلى  يه يؽاس الزر الهامؾ م ؤ :  خالححن بحن الحٍٟغ٤ ًجب َو

:  آلاجي الترثِب خؿب وطل٪ به اإلاحٗل٣ة اإلاٗلىمات ٧اٞة ثظ٦غ ؤن ًجب َىا: ألاولى اإلاىاؾبة لضي ال٨حاب ط٦غ خالة ـ

م ثظ٦غ مال٠ مً ؤ٦ثر له ال٨حاب ٧ان وان ل٣به رم اإلاال٠ بؾم ٠ُٗ ؤؾماَئ ٣ة (و )بدٝغ بُجها َو ٍغ  اإلاال٠ اؾم ٦حابة َو
٣ة ًٖ ثسحل٠ ول٣به  ؤو اإلاترطم بؾم ال٨حاب، ٖىىان اؾمه، رم اإلاال٠ بل٣ب ألازحرد َظٍ في ًبضؤ خُص اإلاغاط٘ ثىر٤ُ ٍَغ

ش الىاقغ ،اؾم ال٨حاب ُٞه وكغ الظي البلض رم اإلاضًىة ؾمالُبٗة،ا ،ع٢م الجؼء ع٢م وطض، بن اإلاد٤٣  وثظ٦غ اليكغ ،ثاٍع

: مسا٫ نٟدة وآزغ نٟدة ؤو٫  ٦حابة ٌؿحُُ٘ ٖضًضد نٟدات مً الا٢حباؽ ثم وبطا الهٟدة ،ع٢م ٣ِٞ الؿىة بكإهه

م٨ً 32ـ26م ىا٥.انلةب٠ البُاهات َظٍ مابحن ًٟهل ؤن ٖلى. بٗضَا وما  26م:الحالي الك٩ل ٖلى ٦حابتها ٍو  ٌؿحٗمل مً َو
٣ة ٟهل البُاهات ب٣ُة ثلُه رم اإلاال٠ اؾم ط٦غ بٗض الى٣ُحان ٖالمة وي٘ وهي ؤزغي  ٍَغ .  ٞانلة ؤو بى٣ُة بُجها ٍو

 ٧ل ثظ٦غ ٞال آزغ، مهضع ؤي ًحىؾُهما ؤن بضون  مححالُححن، مغثحن ال٨حاب ط٦غ بطا ُٞما ًٟهل َىا: ال٨حاب ط٦غ ث٨غع  بطا ـ
ظ٦غ هٟؿه اإلاغط٘ ؤو هٟؿه اإلاهضع ٖباعد ثظ٦غ وبهما اإلاٗلىمات  ألاطىبُة باللٛة ال٨حاب ٧ان وبطا الهٟدة، ع٢م بٗضَا ٍو

 ،بمٗجى مححالحُتن ٚحر مغثحن ال٨حاب ط٦غ بطا ؤما. هٟؿه اإلاهضع وجٗجي (ibidem)الالثيُة لل٩لمة ازحهاعا (ibid) ٖباعد ًظ٦غ
 ؤو مهضع ًىطض ؤن واإلاهم محٟغ٢ة نٟدات في ؤو الهٟدة هٟـ في ال٨حاب ط٦غ ًح٨غع  ٣ٞض ًحىؾُهما ؤ٦ثر ؤو مهضع ًىطض

ىا ًحسللهما ؤ٦ثر  وبطا الهٟدة، ع٢م رم" الؿاب٤ اإلاغط٘" ٖباعد  وج٣ٗبه اإلاال٠ اؾم ًظ٦غ وبهما البُاهات ٧ل ط٦غ ٌٗاص ال ،َو
باعد اإلاال٠ اؾم ط٦غ ٞةن الباخص، ٖلُه اٖحمض مهضع مً ؤ٦ثر اإلاال٠ لهظا ٧ان  اإلاهضع لحُٗحن ث٨حٟي ال الؿاب٤ اإلاغط٘ ٖو
 ع٢م رم الؿاب٤ اإلاهضع ؤو اإلاغط٘ ٖباعد رم ال٨حاب ٖىىان رم اإلاال٠ اؾم ًظ٦غ ؤي ال٨حاب، ٖىىان ًًاٝ ولهظا اإلاغط٘ ؤو

 اإلاغط٘ جٗجي والتي الالثِىة (opera citato) لٗباعد ازحهاع وهي (op.cit) الٗباعد ًظ٦غ ألاطىبُة باللٛة ال٨حاب ٧ان ،وبطا الهٟدة

.  الؿاب٤

: حشيذة ؤو مجلت مً مإخىر مقاى بلى  يه يؽاس الزر الهامؾ م ب

 وثدحه اإلاجلة ،اؾم ٢ىؾحن بحن اإلا٣ا٫ ول٣به،ٖىىان اإلاال٠ اؾم: الحالُة البُاهات ثظ٦غ: مغد ألو٫  اإلا٣ا٫ ط٦غ بطا ـ
ا التي الهُئة زِ،اؾم .  الهٟدة الٗضص،ع٢م ،ع٢م اليكغ ؾىة اليكغ، وبلض ،مضًىة ثهضَع

٣ة هٟـ جؿحٗمل َىا: مححالُتن ٚحر ؤو مححالُححن مغثحن اإلا٣ا٫ ط٦غ ثىالى بطا ـ  .  ٦حابا ٧ان لى اإلاغط٘ ث٨غاع في اإلاظ٧ىعد الٍُغ

 ؤو اإلااطؿححر ؤبداذ مً الا٢حباؽ خالة في: الذلخىساٍ ؤو اإلااحعخحر سظائل مً الاقخباط خالت في ؤلاظىاد وشو  م ج
: الحالُة البُاهات ثظ٦غ الٗلُا الضعؾات صبلىم مسل عي ألار الٗلمُة الضعطات ؤو الض٦حىعاٍ

 ؤو اإلاٗهض ٢ىؾحن،اؾم بحن طل٪،وطل٪ ٚحر ؤم ص٦حىعاٍ ؤو ماطؿححر عؾالة َى َل البدص البدص،هٕى الباخص،ٖىىان اؾم
ش البدص، مىا٢كة ٞحها ثمد التي الجامٗة واؾم ال٩لُة ٣حهغ اإلاىا٢كة ثاٍع  وؽال٤ بٚال١ ٣ِٞ،بٗض الؿىة ط٦غ ٖلى ٍو

حماص ث٨غع  وبطا الهٟدة ع٢م ٨ًحب . ال٨حاب ٖلى ثىُب٤ التي ال٣ىاٖض هٟـ ثخب٘ البدص ٖلى الٖا

: الحالُة بُاهات ثظ٦غ .جىظيميت ؤو قاهىهيت هفىؿ مً الاقخباط خالت في ؤلاظىاد وشو  م د
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ش اإلااصد،هٕى ع٢م ضد ٧اهد بطا اإلاهضع نضوعٍ،بُاهات ال٣اهىن،ثاٍع ش"الغؾمُة ًضدالجض" ٖباعد ًظ٦غ عؾمُة طٍغ  نضوع  ،ثاٍع

ضد  .الهٟدة الغؾمُة،الٗضص،ع٢م الجٍغ

 

.  العلمي للبدث النهائيت اإلاىاـفاث:  الثاوي الفشع 

ها في لح٩ىن  بُجها ُٞما ثح٩امل ألاطؼاء مً ٖضص ٖلى الٗلمي البدص ٌكحمل  ًض في البدص ؤي الجهاثُة نىعثه في البدص مجمٖى

ظٍ ال٣اعت  ،الخاثمة،اإلاالخ٢،٤اثمة ،نلب اإلا٣ضمة َضًة،الحم الهٟدات:هي ألاطؼاء َو ُما. واإلاهاصع اإلاغاط٘ اإلاىيٕى  ًلي ٞو

: مجها طؼء ل٩ل بةًجاػ الحُغ١  ؾِحم

.  الك٨غ نٟدة ؤلاَضاء، نٟدة الٗىىان، نٟدة ٖلى ثدحىي  وهي:الخمهذيت الففداث: ؤوال

سً٘ البدص واطهة و الحمهضًة الهٟدات ؤولى هي: الٗىىان نٟدة (1   ال٩لُات مسحل٠ في به مٗمى٫  َى إلاا َاثىُٓم ٍو
 ط٦غ ٌكتٍر ما ٖاصد الح٣ى١  ٧لُات وفي البدص ٖىىان لهٟدة مُٗىا ق٨ال الباخسحن ٖلى ثٟغى التي ٞهي واإلاٗاَض،

:  الٗىىان نٟدة في الحالُة البُاهات

 صعطة لىُل َى ٫ٌ البدص بٖضاص مً ،الٛغى اللجم ٦بحر بسِ البدص ٖىىان اإلاٗهض، ؤو ال٩لُة الجامٗة،بؾم بؾم

،ؤؾماء ألاؾحاط الباخص،بؾم بؾم مسال،الحسهو، الض٦حىعاٍ ؤم اإلااطؿححر ش اإلاىا٢كة، لجىة ؤًٖاء  اإلاكٝغ . اإلاىا٢كة ثاٍع

ؿحدؿً بَاع في البُاهات َظٍ ٧ل ثىي٘ و ة عؾىمات وي٘ ٖضم الٗلمُة البدىذ في َو .  الاولى الىع٢ة في وػزٞغ

ؿحدؿً ٢لة،مؿد نٟدة له ثسهو: ؤلاَضاء نٟدة (2 الة ٖضم َو  ٦إٞغاص الباخص بلى الىاؽ ألخب مىطه َى ُٞه،و ؤلَا
مىما الجامٗات، ٦ُالب ال٣غاء مً مُٗىة لٟئة ؤو ٖاثلحه بة ًسً٘ ؤلاَضاء مًمىن  ٞةن ٖو ى الباخص لٚغ  الىخُض الشخيء َو
.  الظاثُة مً زالُة ث٩ىن  البدص ؤطؼاء ٞب٣ُة الباخص لظاثُة اإلاحاح

 مُٗىحن ؤٞغاص بلى وامحىاهه ق٨ٍغ ًٖ الباخص ٌٗبر ؤلاَضاء نٟدة ثلي التي الهٟدة َظٍ في: ٢ضًغوالد الك٨غ نٟدة (3
 ٞٗال ٩ًىهىا ؤن بكٍغ والحىطُه، بالىصح ،ؤو الهٗىبات بحظلُل بما البدص بٖضاص في ؤٖاهٍى الظًً بهٟاتهم،و ؤو بإؾمائهم

 لؤلؾحاط بالك٨غ ًح٣ضم ؤن ؤًًا وللباخص ، البدص بٖضاص في الباخص مؿاٖضد في  الخام وطهضَم بى٢تهم ؾاَمىا ٢ض
 الباخص صٞٗد زانة مؿاٖضات له ٢ضم ألهه ؤو له، اإلاحسهو الى٢د مً ؤ٦ثر الباخص مىذ ٢ض ألازحر َظا ٧ان بطا اإلاكٝغ
لى البدثن بٖضاص في ألامام هدى  الك٨غ ٌؿحد٤ مً ٣ًغع  الظي ٞهى وخضٍ للباخص مل٪ الهٟدة َضٍ ٞان الٗمىم ٖو

.  ًغوالح٣ض

ىا٥ ثغ٢ُم ٞحها ًبضؤ خُص البدص مكحمالت ؤولى هي: اإلاقذمت (زاهيا  في ألاع٢ام اؾحٗما٫ ٖضم ًغي  مً الهٟدات،َو
بضؤ  (،ض ب ؤ، ) خغوٝ ألاع٢ام بض٫ ثىي٘ خُص الهٟدات  خؿب ألاو٫  الٟهل ؤو الباب بضاًة مً الهٟدات ثغ٢ُم ٍو

 ؤن ٦ما ٖىه، لٟهلها مبرع وال اإلاىيٕى بضاًة هي اإلا٣ضمة ألن ام،ألاع١  وي٘ ٌؿحدؿً ،ول٨ً الباخص اٖحمضٍ الظي الح٣ؿُم

ة ًًمً اإلا٣ضمة مً التر٢ُم بضاًة  . البدص نٟدات لٗضص الح٣ُ٣ُة اإلاٗٞغ

ى َىلُة، اإلا٣ضمة ث٩ىن  ال ل٩ي الٗباعات ًسحهغ ؤن البض للم٣ضمة ٖغيه ؤرىاء والباخص  بٌٗ بظ٦غ م٣ُض َو

، ازحُاع بابؤؽ: وهي اإلا٣ضمة في ألاؾاؾُة الى٣اٍ ،َبُٗة صعاؾة ؤَضاٝ اإلاىيٕى  ومضي البدص مدل اإلاك٩لة اإلاىيٕى
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ظٍ هٟؿه اإلاىيٕى في الؿاب٣ة ألابداذ ؤَمُتها، ة، الى٣ُة ،َو  م٣اعهة هي َل الضعاؾة هٕى البدص، في اإلاٗحمض اإلاىهج ازحُاٍع

.  ( )للمىيٕى الغجؿُة الخٍُى ٖغى الضعاؾة، مً الىٕى َظا بزحاع وإلااطا... ؤو

يحهي  البدص، في اإلاٗحمض الح٣ؿُم خؿب الٟهل ؤو الباب مً اإلاىيٕى نلب ًبضؤ: اإلاىلىع  ـلب ( زالثا  ٚاًة بلى ٍو
 يمً ثدؿب ول٨جها ثغ٢م ال ٖاػلة وع٢ة باب ٧ل بضاًة في ثسهو ؤن ٖلى.ؤبىاب بلى م٣ؿما البدص ٧ان بطا الخاثمة

 ٖىىان ؾىي  ٞحها ٨ًحب ال الٗاػلة والىع٢ة ؤًًا، ٖاػلة وع٢ة ٞهل ٧ل بضاًة في ثسهو ٦ما الهٟدات، ؤع٢ام ثخؿلؿل
ٗاص الٟهل، ؤو الباب غاعى اإلاىالُة الهٟدة بضاًة في ٦حابحه َو  بها ث٨حب التي الخٍُى ؤ جام ث٩ىن  ؤن البدص ال٨حابة في ٍو

ً ٨حب ووااح ٦بحر بسِ ٨ًحب الباب ٞٗىىان محٟاوثة، الٗىاٍو  و  جما، ؤ٢ل بسِ ول٨ً ال٨ُُٟة بىٟـ الٟهل ٖىىان ٍو
ً اإلاحسهو الخِ  جم ًخىاػ٫  ى ٢الب ؤصوى ٚاًة بلى للٗىاٍو  . الخ... ؤوال ؤو الٟٕغ َو

٨حب ؤ٣ٞي، بسِ الهامل ًٖ اإلاىيٕى متن ًٟهل ؤن ًجب ٦ما  اإلاتن به ٦حب الظي الخِ مً  جما ؤ٢ل بسِ الهامل ٍو

يبغي .  ال٣اعت  طًَ في ألا٩ٞاع ثجمُ٘ بٖاصد ٌؿحُُ٘ ٧ي ملخو ٞهل ٧ل جهاًة في الباخص ًً٘ ؤن ،ٍو

يحهي: الخاجمت(سابعا جب البدص، في بلحها ًحىنل التي الىحاثج ألَم خىنلة ًٖ ٖباعد هي زاثمة بلى ألازحر في الباخص ٍو  ؤن ٍو
 ؤطؼاء عبِ َى الخاثمة وي٘ مً ٞالهضٝ البدص، في وعص ما ث٨غاع بلى ًاصي ؤلاؾهاب ألن وصالة مسحهغد ٖباعد في مغ٦ؼد ث٩ىن 

ا ثغثبِ وهي للبدص، الجهاثُة الىحاثج وث٣ضًم ببًٗها، البدص  اإلاك٩لة ثل٪ وثىا٢ل اإلاك٩لة، ثُغح ٞاإلا٣ضمة باإلا٣ضمة، ما هٖى
، نلب في  ٞحإجي البدص، ؤطؼاء ٧امل ٖبر مىػٖة ث٩ىن  ؤن ٖجها ثترثب التي والىحاثج ثد٨مها التي الًىابِ لها وثىي٘ اإلاىيٕى

 البدص ؤطؼاء ٧امل ٖبر اإلاىػٖة الىحاثج مً الكحات َظا وثجم٘ اإلا٣ضمة في اإلاُغوح ٫الؿاا ؤو اإلاك٩لة ًٖ لحجُب الخاثمة

.  ( )ومغ٦ؼد مسحهغد ٣ٞغات ق٩ل في

 ؤطل مً جؿحٗمل ال الخاثمة بِىما للبدص، خغفي ثلخُو ألازحرد َظٍ ٧ىن  في الخالنة ًٖ الخاثمة وثسحل٠

.  اإلاسحلٟة ؤطؼاثه عبِ اطل مً وبهما البدص ثلخُو

٩ىن  ؤطؼاء ؤخض َى اإلالح٤: اإلاالخق (خامعا ض التي الحاالت في البدص،ٍو  اإلاٗلىمات بٌٗ بالبدص ًلح٤ ؤن الباخص ًٍغ
 بخؿلؿل ثسل ٞةجها اإلاىيٕى نلب في ؤوعصَا ما بطا البدص،بدُص  مًمىن  في ًضعطها ؤن ٌؿحُُ٘ ال والتي الهامة، والبُاهات

 اإلاٗلىمات بٌٗ إللحا١ ،ول٨ً الٗلمُة البدىذ في اإلاُلىب الٗلمي ؾلىبألا ٖلى ؾلبا ًى٨ٗـ الظي ألامغ وثغثُبها، ألا٩ٞاع
 ٧اهد ٞةطا به مباقغد ٚحر ٖال٢ة ثغبُها وؤن ، للمىيٕى ٖملُة ؤو ٖلمُة ؤَمُة طات  ث٩ىن  ؤن ٌكتٍر بالبدص والبُاهات

 . اإلالح٤ في ال اإلاىيٕى نلب في بصعاطها ًجب ٞةهه مباقغد الٗال٢ة

ض ومىٓم مجهجي بك٩ل واإلاغاط٘ اإلاهاصع ٢اثمة بٖضاص بن: واإلاشاحع ساإلافاد قائمت (ظادظا  للبدص الٗلمُة ال٣ُمة مً ًٍؼ
ؿهل الٗلمي، ى بؿهى، واإلاغاط٘ اإلاهاصع ٖلى الحٗٝغ لل٣اعت  َو  ٧ل في الباخص ٖلحها ؾاع التي الٗلمُة لؤلماهة امحضاص َو
 جهاًحه في وثإجي البدص مً ًحجؼؤ ال طؼء ال٣اثمة َظٍ ٖحبروت البدص، بٖضاص في الًٟل ألصحاب واٖتراٝ بدسه بٖضاص مغاخل

٣ٗبها اإلاالخ٤ بٗض حم.الٟهغؽ مباقغد َو  :٧اآلجي واإلاغاط٘ اإلاهاصع ٢اثمة ثغثِب ٍو
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 اإلاغاط٘، بٗغى وراهُا اإلاهاصع بٗغى ؤوال ُٞبضؤ واإلاغاط٘، اإلاهاصع مابحن ًٟهل ؤن الباخص ٖلى ًجب البضاًة في

ً ؤخض خؿب بترثُبها ًبضؤ رم اإلاحسههة واإلاغاط٘ الٗامة اإلاغاط٘ بحنما ألازحرد َظٍ في ًٟهل :  الحالُحن اإلاُٗاٍع

 ألابجضًة اإلاال٠،والحغوٝ ل٣ب به ًبضؤ الظي ألاو٫  الحٝغ بلى بالىٓغ وطل٪ :الهجائيت ؤو ألابجذيت الخشوف ؤظاط على (1
 بلى ًىٓغ ٞةهه الحغوٝ بىٟـ ثبضؤ اإلاالٟحن ؤل٣اب بٌٗ ٧اهد واطا ، بلخ... ت ؤ،ب،: ٞهي الهجاثُة ،ؤما بلخ...  ص ض، ب، ؤ،: هي

ظا هجاثُا، ؤو ؤبجضًا ثغثِبا واإلاغاط٘ اإلاهاصع ٧ل ثغثِب بلى ألازحر في الباخص ًهل ختى بلخ... السالص رم الساوي  الحٝغ  َو
 بلٛة ؤو الٗغبُة اللٛةب ٧اهد وؾىاء ؤزغي، وراث٤ ؤم م٣االت ؤم ٦حبا ٧اهد ؾىاء واإلاغاط٘ اإلاهاصع ٧ل ٌكمل الحهي٠ُ

.  ؤطىبُة

٣ة اليكغ ؾىة ؤؾاؽ ٖلى البدص مهاصع ًغثب ؤن الباخص ٌؿحُُ٘: اليؽش ظىت ؤظاط على (2  مً ثبضؤ جؿلؿلُة، بٍُغ
ظٍ ال٨ٗـ، ؤو مهضع، ؤ٢ضم بلى مهضع ؤخضذ ٣ة َو ٣ة م٣اعهة وبؿُُة ؾهلة الٍُغ  الباخص ث٩ل٠ ال خُص الؿاب٣ة بالٍُغ

 َظٍ جكحمل ول٨ً. الؼمجي الخؿلؿل خؿب وثغثُبها اإلاهاصع مً مهضع ل٩ل اليكغ ؾىة ًحنج٘ ؾىي  ٖلُه ٞما طهض ؤي
٣ة ًٟل اؾحٗمالها، ًٖ ًمحى٘ الباخص ًجٗل ُٖب ٖلى الٍُغ ٣ة اؾحٗما٫ ٍو ظا الحغوٝ، خؿب اإلاهاصع ثغثِب ٍَغ  َو

 ولهظا ، اإلاغط٘ ؤو اإلاهضع خملهاي التي الحإل٠ُ بُاهات يمً اليكغ ؾىة ٖلى ثدحىي  ال اإلاهاصع بٌٗ ٧ىن  في ًحمسل الُٗب
٣ة لهظٍ اٖحماصٍ ؤرىاء الباخص ؾُجض ة َىا٥ ؤن الترثِب في الٍُغ  ٌؿحىطب مما وكغ ؾىة ٖلى ثدحىي  ال اإلاهاصع مً مجمٖى

٣ة ًغثبها ؤن ٖلُه ٣ة ؤزغي  بٍُغ ة للمهاصع باليؿبة ٞاهه طل٪ بلى وبياٞة الحغوٝ، ٦ٍُغ  ثىطض ٢ض اليكغ ؾىة ٖلى اإلادحٍى
٣ة اٖحماص بلى ؾُلجإ الباخص ؤن اإلاا٦ض مً ثغثب؟ ؤؾاؽ ؤي ٞٗلى اليكغ ؾىة هٟـ لها اإلاغاط٘ ؤو صعاإلاو بٌٗ  ٍَغ

٣ة البضاًة مىظ ٌؿحٗمل ال ٞلماطا. لترثُبها الحغوٝ ٣ة هي لح٩ىن  الحغوٝ ٍَغ  اإلاهاصع ثغثِب في اإلاٗحمضد الىخُضد الٍُغ

٣ة مً ؤ٦ثر اٖحماص ألن واإلاغاط٘ .  مىهجُا ٖمال لِـ الحهي٠ُ في ٍَغ

ى" الٟهغؽ" مهُلح والباخسحن ال٨حاب مً ٦سحر ٌؿحٗمل:اإلادخىياث قائمت (ظابعا  جٗجي ال الٟهغؽ ٧لمة ألن قاج٘ زُا َو

ات ة، الىاخُة مً البدص ؤو ال٨حاب مدحٍى ة ًًم الظي ال٨حاب" جٗجي ٞاعؾُة ٧لمة هي وبهما اللٍٛى  ؤؾماء مً مجمٖى
ة اخُةالً مً ٞالصحُذ ،بطن"وال٨حب اإلاالٟات ات"  جٗبحر َى اللٍٛى ات و. ( )"البدص مدحٍى  الظي الضلُل هي البدص مدحٍى

ات ال٣اعت  ًغقض ُة،بدُص ألاؾاؾُة البدص إلاىيٖى  زُة مً ؤؾاؽ مؿحمضد وهي الهٟدة، ع٢م ٖىىان ٧ل ٣ًابل والٟٖغ
ات ٢اثمة في الباخص ؤن بال البدص، ً ٧ل بصعاض ٌؿحُُ٘ اإلادحٍى  ٖغيه ٣ًحهغ ٢ض والتي لبدصا زُة ٨ٖـ الجؼثُة الٗىاٍو

ً بٌٗ ٖلى ُٞه  . ٣ِٞ الغجؿُة الٗىاٍو

ات ٢اثمة وجٗحبر َظا ات ثدضًض لِؿحُُ٘ ال٣اعت  بلُه ًىٓغ ما ؤو٫  اإلادحٍى  ؾ٣ُغئٍ ما وثدضًض البدص ٌكملها التي اإلاىيٖى

.  اإلادضصد الهٟدات بلى مباقغد ُٞيح٣ل مجها

: الخاجممممت

ىن  ألاؾاثظد ٦باع" ا التي اإلاٗلىمات مً %90 بإن ٌٗتٞر ا، ٢ض اإلاضاعؽ في ثل٣َى ٣ة ؤما. مىسىعا َباء وطَبد وؿَى  ٞٓلد الٍُغ

م في ال٣ىي  ؾالخهم و٧اهد الحُاد، مضي ؤطَاجهم في ة مجاَل ال٢حدام الٗلمي ؾحَر .  ( )"  اإلاٗٞغ

                                                           
1
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 ألو٫  ٢غاءتها ٖىض ُٞه لٛامبا ًبضو ألامغ ٧ان بطا و.َحه مضازلتي لخاثمة ٦مضزل لح٩ىن  اهخباهي لٟحد التي هي اإلا٣ىلة َظٍ
ما٫، ٧ل في واإلاى٤ُ الؿلُمة اإلاىهجُة ٖلم اؾحٗما٫ ٞٗالُة و ؤَمُة ًٖ ٢ىي  مٗبر ٞٗال ؤجها بال مغد،  البدىذ الؾُما ألٖا

ظا. مجها الٗلمُة ٣ة" الؿاب٣ة اإلا٣ىلة في ٖىه مٗبر َى ما َو ". بالٍُغ

٣ة و الؿلُمة ًةاإلاىهج مً لجؼء الحُغ١  مداولة ثم اإلاضازلة َظٍ زال٫ ومً   بالحٗغى وطل٪ الٗملُة، الٍُغ

.  وث٣ىُاتها الٗلمُة البدىذ بٖضاص إلاغاخل

ة ألامىع  مً بطغاءاتها و بمىاهجها جٗحبر التي الٗلمُة البدىذ َحه ة ؤهىإ مً هٕى ألي الًغوٍع  ؤنبذ ٣ٞض. اإلاٗٞغ
 و بطغاجي بك٩ل ونٟهما و البدص ومك٩لة مىيٕى ثدضًض مً بضءا بثباٖها الىاطب ال٣ىاٖض و اإلاسحلٟة اإلاىاهج بهظٍ ؤلاإلاام
 متن يمً لها الحُغ١  ثم التي و ـ الىحاثج واؾحسالم اإلاٗلىمـات بحدلُل واهتهاء اإلاٗلىمات، لجم٘ وؤؾلىب مىهج بازحُاع مغوعا

. ؤلاوؿاهُة و الاطحماُٖة و الُبُُٗة الٗلىم في ألاؾاؾُة ألامىع  مً ـ اإلاضازلة

 ما ٧ل ًٖ والابحٗاص الٗلمي، الح٨ٟحر و الٗلمُة بالغوح بالحدلي مضخى و٢د ؤي مً ؤ٦ثر ًًملؼم الُىم ٩ٞلىا لهظا 

.      وزغاٞة صطل مً الٗلمي اإلاىهج ًٖ ًسغض

: اإلاشاحع قائمت

 ، الح٣ى١  ٧لُة ، الجؼاثغ طامٗة ًٖ الهاصعد ال٣اهىن  ؾلؿلة ، الٗلمي البدص و اإلاىهجُة في الىطحز:  ٞايلي بصَعـ/ ص (1
2002. 

 ـ ٖمان لليكغ، واثل صاع ألاولى، الُبٗة ـ للباخسحن الحُب٣ُي الضلُل ـ الٗلمي البدص ، الٟحاح ٖبض مدمض الهحرفي/ ص (2
 .2002 ألاعصن،

غ١  الٗلمي البدص مىاهج ، مدمىص مدمض الظهِبات/ ص و ٖماع بىخىف/ ص (3 ات صًىان ،. البدىذ بٖضاص َو  اإلاُبٖى

 .1999  الجؼاثغ، الجامُٗة،
دو/ ص (4 م ٖبض بٞى ضاص الُالب صلُل ، ال٨ٍغ ات صًىان الٗلمي، البدص وبزغاض إٖل  .2006 الجؼاثغ، ، الجامُٗة اإلاُبٖى

 .2006 الجؼاثغ، الخلضوهُة، صاع ، ال٣اهىهُة الٗلىم مىاهج: عقُض قمِكم/ ص (5
ات صًىان ، ال٣اهىن  ٞلؿٟة و الٗلمُة اإلاىاهج: ؤخمض زغوٕ/ ص  (6  .الجؼاثغ الجامُٗة، اإلاُبٖى

 ال٣اَغد، الٗغبُة، الجهًة صاع ، ال٣اهىوي البدص  ٖلى ثُب٣ُاتها في الٗلمي البدص ٢ىاٖض و ؤؾـ:  ٖمغ ٞااص ٖمغ/ ص (7
2006. 

ة، و ال٣اهىهُة الٗلىم مُضان في ثُب٣ُاتها و الٗلمي البدص مىاهج: ٖماع ٖىابضي/ ص (8  صًىان الساهُة، الُبٗة ؤلاصاٍع

ات  .1983 ، الجؼاثغ الجامُٗة، اإلاُٖى
ا ) ال٣اهىوي، الح٨ٟحر مىهجُة:  ٖلي مغاح/ ص  (9 ات صًىان ، الساهُة الُبٗة ، (ٖملُا و هٍٓغ  الجؼاثغ، ، الجامُٗة اإلاُبٖى

2005 .
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 العلميت البدىر في اإلاشاحع جىزيق ؤَميت
 الاحخماع علم في  علىم دلخىساٍ باخث  -معاعذ ؤظخار   –حجام العشبي. ؤ

  
  

  :اإلالخق

 ؤَمُة البدص ث٨ؿب ٞهي طضا، والهامة ألاؾاؾُة الخُىات مً الٗلمُة البدىذ في واإلاهاصع اإلاغاط٘ ثىر٤ُ ٌٗحبر         
 ال٨حب لحل٪ الغطٕى  وبالحالي خ٣ى٢ه، ل٩ل ثدٟٔ ٦ما ، ُٞه اإلايكىعد واإلاٗلىمات البدىذ مهضا٢ُة مً وجٗؼػ    بالٛة،

ض ٖلى الحهى٫  مً ال٣اعت  ثم٨ً ل٩ي وألابداذ،  .بظل٪ بٙع خا٫ في اإلاٗلىمات مً مٍؼ

ٗجي   ؤصحابها بلى وبعطاٖها اإلاٗلىمات مهاصع بربات الحىر٤ُ َو
ًة
  لؤلماهة ثىزُا

ًة
هض الٗلمُة،واٖتراٞا  وخ٣ى٢هم آلازٍغً بجُث

 بلحها اؾخىض التي واإلاغاط٘ اإلاهاصع وثىٕى ٖضص بم٣ضاع ؤؾاؾا ث٣اؽ البدص وطضًة مهضا٢ُة مضي ٞةن ولهظا الٗلمُة،

ا، ٦ما بالٟٗل مجها واؾحٟاص الباخص، ة هي الٗلمُة البدىذ صامد وما.اإلاهاصع َظٍ وثُىع  خضارة وألاَم وهٖى  مً مجمٖى
 ًٖ جٗبر التي وألاصبُة الٗلمُة اإلا٣االت مسل ولِؿد ألاولى، بالضعطة واإلاغاط٘ واإلاهاصع الىراث٤ مسحل٠ مً مؿح٣اد مٗلىمات

 وؤؾالُب ل٣ىاٖض َب٣ا الهىامل، في الىراث٤ ١وثىزي ؤلاؾىاص ٢ىاٖض اؾحسضام مً البض ٞةهه ل٩اثبحها، الشخهُة آلاعاء

 .الحضًسة اإلاىهجُة

 ٌُٗي رم الهٟدة، جهاًة في ع٢ما الا٢حباؽ جهاًة في ًً٘ ؤن مسحلٟة وراث٤ مً مٗلىمات ٣ًحبـ ٖىضما الباخص ٖلى ُٞجب

 ع٢م واليكغ، الُب٘ دومضًً بلض الىر٣ُة، ٖىىان اإلاال٠، اؾم: مسل الىراث٤، بهظٍ اإلاحٗل٣ة اإلاٗلىمات ٧اٞة الهامل في

سها، الُبٗة،  .اإلا٣حبؿة اإلاٗلىمات ٞحها ثىطض التي الهٟدة ع٢م ثاٍع

 في والؾمُا بها اإلاٗمى٫  والتهمِل الحىر٤ُ َغ١  ؤَم بلى هحُغ١  ؤن ؾىداو٫  ونٗىبحه اإلاىيٕى ألَمُة هٓغا ؛ٞةهه ؾب٤ ومما

. والاطحماُٖة ؤلاوؿاهُة البدىذ

   التهمِل ، الحىر٤ُ ، الٗلمي ذالبذ ، البدص:  اإلافخاخيت الهلماث

 

 

  مقذمت

ه، ؤن ًجب التي ألاطؼاء ل٩ل مؿحىفي ٩ًىن  الظي َى اإلاٗحمض  الٗلمي البدص ٌٗحبر  اإلاغاط٘ ٢اثمة هي ألاطؼاء َظٍ ومً ًدحٍى
ا الزحالٝ للمغاط٘ الحىر٤ُ ٖملُة وثسحل٠ والٗباعات، الا٢حباؾات لبٌٗ مغاط٘ ؤو ؾاب٣ة صعاؾات ٧اهد ؾىاء  مهضَع

ها وازحالٝ سحل٠ الصح٠، م٣االت مغاط٘ ًٖ ثىر٣ُها ًسحل٠ ال٨حب مً ٞاإلاغاط٘ بها، الخام اإلاجا٫ وازحالٝ هٖى  ًٖ ٍو
، ال٨تروهُة مجلة ؤو ؤلاهترهد مى٢٘ مغط٘

ًة
 الحىر٤ُ، ٖملُة في واإلاسلى الؿلُمة الُغ١  ٖلى ًدحىي  الظي َى ال٣ُم والبدص مسال

ة ال٣اعت  ؤعاص ٞةطا   ًجض م٫ البدص مهاصع مٗٞغ
ًة
تها في نٗىبة ا مجالت ؤم ٦حب هي َل اإلاغاط٘ َظٍ ٫وثدلي مٗٞغ حَر ٗحبر. ٚو  َو

ا الٗلمُة، ألاماهة باب مً الحىر٤ُ ًًة   ؤ٦ثر، إلاٗلىمات ؤلاقاعد باب مً ؤً



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

44 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

سُئ ًُّل  مً ٍو ة؛ بُغ١  اإلاهاصع بحىر٤ُ ال٣ُام بةم٩اهه ؤنَّن  ًٓ َُّن ة ألنَّن  ٖكىاث   رمَّن
ُث
ة َغ٢ا َُّن ة و٢ىاٖض ٖلم  مً صَّن ب ال زانَّن

ًُث  َى اإلاهاصع بحىر٤ُ َىا واإلا٣هىص جهاًحه، في اإلاهاصع بٖضاص ٢اثمة وفي البدص صازل في اإلاهاصع ثىر٤ُ ٖىض مغاٖاتها  ثضٍو
غ ال٨حب ًٖ اإلاٗلىمات ا والح٣اٍع حَر ُة مً ٚو ة ؤٖو   الباخص، مجها اؾحٟاص التي اإلاٗٞغ

ًة
ة اإلاٗغوٞة الح٣اث٤ ؤنَّن  ٖلما  ال للٗامَّن

  ثىر٣ُها، بلى خاطة

ٗحمض  في وألاَمُة ال٨ثرد مً ث٩ىن  َظٍ اإلا٣حبؿة واإلاٗلىمات. آلازٍغً مً اإلا٣حبؿة اإلاٗلىمات ٖلى البدص ٦حابة ٖىض َو

 طمٗه ٖلى الباخص، صوع  ٣ًحهغ والاطحماُٖة ؤلاوؿاهُة الضعاؾات مً ٦سحر في. الٗٓمي ٩َُلها جك٩ل بدُص صعاؾاثىا
غيه للمٗلىمات،  ٖلى الؿبب لهظا. مجها اإلاهمة الىحاثج واؾحسالنه وؾلـ، مى٣ُي بإؾلىب بُجها وعبُه طُض، بك٩ل لها ٖو

  .٢هىي  ؤَمُة وبًالئها الا٢حباؾات بمىيٕى الاَحمام الباخص

ٗحبر غ١ . البدص في مهمة ومٗلىمة مجها، ٦ةقاعد الا٢حباؽ َو  ًجب ولظل٪ مُٗىة، م٣اًِـ خؿب مسحلٟة اإلاغاط٘ ثىر٤ُ َو
 زال٫ مً الٗلمُة البدىذ في الحىر٤ُ ؤَمُة بلى الحُغ١  ؾىداو٫  ؾب٤ ومما  اإلاغاط٘، ٧ل ٤ًلحىذ مدضص م٣ُاؽ بثبإ ًحم ؤن

. الحىر٤ُ في اإلاؿحٗملة الُغ١  ؤَم بلى طل٪ وبٗض البدسُة الىع٢ة في الىاعصد للمهُلحات اإلاٟاَُمُة الضاللة ثىاو٫ 

 

:   اإلاذاخلت إلافىلخاث اإلافاَميت  الذاللت -ؤوال

 العلمي البدث   :

٣ة" َى: رالبذ -  طًَ في وااحا طمٗها ًحم التي اإلاُُٗات مٗجى مٗها الى٢اج٘،ًهبذ بلى الىٓغ وؤؾلىب الح٨ٟحر في ٍَغ
ة ٖملُة ؤجها البدص ٖملُة ًمحز وما.  "الباخص بُة بالحٗمُمات وثيحهي باإلاك٩لة ثبضؤ َبُٗتها، في صاثٍغ  .الحجٍغ

 والُلب الح٣خخي جٗجي و" بدص" اإلااضخي الٟٗل بلى ثغص ٞاألولى" يالٗلم" و" البدص" ٧لمححن مً ثح٩ىن  الٗلمي البدص ٖباعد

ة يغوب مً يغب َى الظي الٗلم بلى ميؿىبة ٞهي" ٖلمي" ٧لمة ؤما والحخب٘، والحٟحِل  ًحه٠ الظي الٗلمُة اإلاٗٞغ
ُة ويُٗة مً اإلاٗاٝع مً ٚحٍر ًٖ ثمحٍز بسهاثو ا وص٢ة ومىيٖى حَر   .الالٖلم ًٖ الٗلم ًمحز مما ٚو

 و قا العلم مىلىع َى إلاىلىع وجدبع والخفخيؾ الخقص ي" : به  ٣ًهض الٗلمي البدص ٞةن الحٍٗغ٠ َظا ٫زال ومً

  "غحٍر دون  العلم على خنش هي وؼشوه لقىاعذ

م٨ً  ٟا بُٖاء ٍو دهه، وبراعثه الشخيء َلب: جٗجي ٖام لغىر  مضلى٫  لها ٧لمة ٞهى للبدص؛ آزغا جٍٗغ ٗٝغ ٞو  الٗلماء وَُث
جم٘ ٖلمُة، ٖملُة بإهه البدص واإلاحسههىن 

ُث
ة اإلااصًة الٗىانغ ٞحها وجؿحىي  والضعاؾات، الح٣اث٤ لها ث  خى٫  واإلاٗىٍى

٤ لٟدهها الحسهو، مجا٫ في ص٤ُ٢ مٗحن اإلاىيٕى  مً لُحىنل مٗحن، مى٠٢ مجها للباخص ٩ًىن  م٣غعد، ٖلمُة مىاهج ٞو

                                                           
 أ كوبر  للبلس  07  ومشورات السولب 1ط   البحث في العلوم االجتماعية،الوجيز في األساسيات والمناىج والتقنيات: ععم وللر عبد ادلؤون  - 

 74 ص 2008
 26  ص 2006  ديواف ادلخبوعست اجلسوللب  اجلزاار المدخل لمنهجية البحث االجتماعي: أمحد علسد  -2
 03  ص 2015-2014  السولب بسكرة    محاضرات في منهجية وتقنيات البحث: افلظم أعللب   - 
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ة، الٗلمُة الٗملُة وعاء مً الباخص ًيكضَا التي والٛاًة البدص، رمغد هي الىحاثج َظٍ ، طضًضد هحاثج بلى طل٪ ٧ل  ال٨ٍٟغ

ة ٧اهد ؾىاء بُة، ؤم هٍٓغ .   الٗالُة الٗلمُة البدىذ في  اإلاُلىبة الجضًضد باإلياٞة ٖلمُا، ٖجها، ٌٗبر ما وهي ثجٍغ

:   انُالخا ؤما

  ؛ Whitney وجني ٖٝغ و٢ض
ُت

ة و٢ىاٖضَق  خ٣اث٤َق  ا٦خكاٝ بلى حهضٝ ص٤ُ٢ٌء  اؾح٣هاءٌء : العلميُّي  البدث ٤ ًم٨ً ٖامَّن  الحد٣ُّل

، مجها
ًة
  ؤنَّن  ٦ما   مؿح٣بال

َق
مٌء  اؾح٣هاءٌء  الٗلميَّن  البدص

َّن
٤ ثىنُلها ًم٨ً مٗاٝع بياٞة بلى حهضٝ مىٓ  صحتها مً والحد٣ُّل

ا ، بازحباَع
ًة
ا ُِّث   ٌٗضُّل  :Hillway  واي َُل و٢ا٫  ٖلم

ُث
  الٗلميُّل  البدص

ًة
   بلى الىنى٫ُث  بىاؾُتها ًم٨ً للضعاؾة وؾُلة

 مك٩لة خلِّث
ـ٤ ًٖ وطل٪ صدمدضَّن  ي ٍَغ  

ة الكىاَض لجمُ٘ والض٤ُ٢ الكامل الح٣خخِّث
َّن
٤ ًم٨ً التي وألاصل هل والتي مجها الحد٣ُّل   بها ثحَّن

ُث
 اإلاك٩لة

صد،   اإلادضَّن

  ٖٝغ ٣ٞض  وؼىماخش مالميالن ؤما
َق

ه الٗلميَّن  البدص ة بإهَّن َُّن مة ٖمل
َّن
ىٓ  لٛغىٍد  وثدلُلها اإلاٗلىمات ؤو البُاهات لجم٘ مُث

ن،    البدص ٠ًجٗغ ُٞما مٗحَّن
ه ثى٦مان مٟهىم في الٗلميِّث   بإهَّن

ٌء
مة مداولة

َّن
 اإلاك٨الت ؤو لؤلؾئلة خلى٫  ؤو بطابات بلى للىنى٫  مىٓ

.  خُاتهم ومىاحي مىا٢ٗهم في الجماٖات ؤو ألاٞغاص ثىاطه التي

، مىٓم ٖملي بطغاء َى :الٗلمي ٞالبدص ومىه   مً ٦ضوالحإ الجضًضد الح٣اث٤ ا٦خكاٝ بلى حهضٝ ٖلمي وطهض ومًبٍى

 .اإلاسحلٟة الح٣اث٤ بحن الٗال٢ات وثدلُل صحتها

 البدث ؤهىاع   
: العلميِّي

   البدص   مجا٫ُث  ٌٗضُّل 
  الٗلميِّث

ًة
ي بدُص واؾٗا  

ِّث
َ٘ق  ٌُٛ مَّن  ومً وعٚباثه، ؤلاوؿان وخاطات الحُاد مىاحي طمُ

َق
  ٩ًىن  ر

ُث
 ازحالٝ

ة البدىذ َُّن   ومُاصًجها خ٣ىلها بازحالٝ الٗلم
ًة
ٗا   لها، ثىَى

ًة
مىما   ثى٣ؿم طل٪ بلى دٞباإلياٝ ٖو

ُث
ة البدىذ َُّن  خُص مً الٗلم

ة بدىذٍد  بلى ومىٟٗتها طضواَا ًَّن اص ة ا٦خكاٝ ٞحها ًحمُّل  ٍع  ثجمُ٘ ٞحها ًحمُّل  بدىذ وبلى ٢ضًمة، مك٩لة بها ثدلُّل  ؤو طضًضد مٗٞغ
ة اإلاىاص َُّن  آٞا١ ثىؾُ٘ في ؤ٦بر عصو ألاو٫  وللىٕى والى٣ض، والحدلُل اإلا٣اعهة لٛاًات ٖغيها ؤو ٖجها ال٨ك٠ ؤو واإلاٗاٝع الٗلم

ة ة اإلاٗٞغ َُّن   ، ؤلاوؿاه
ُث

ٖه بلى ٌكحر مُضاهه خُص مً الٗلميُّل  ٞالبدص ة بالبدىذ ثىىُّل ة التربىٍَّن َُّن ة والاطحماٖ َُّن ة والجٛغاٞ َُّن س  والحاٍع
ا، حَر ٕ ؤَضاٞه خُص ومً ٚو ة بالبدىذ   ًخىىَّن َُّن ة وبالبدىذ   الىنٟ غ وببدىذ   الحيباٍَّن ة ث٣ٍغ َُّن غ الؿبب ا، لةالحا وث٣ٍغ حَر  ٦ما ٚو

ٕ   ًخىىَّن
ُث

ة بدىذٍد  بلى اإلا٩ان خُص مً الٗلميُّل  البدص َُّن ة، وؤزغي  مُضاه ة بدىذٍد  بلى البُاهات َبُٗة خُص ومً مسبرًَّن َُّن  وؤزغي  هٖى
ة، َُّن ة بدىذٍد  بلى الح٨ٟحر نُٜ خُص ومً ٦م َُّن ة، وؤزغي  اؾحيحاط َُّن    في وهي اؾح٣غاث

 ٢ؿمحن في ثىضعض الؿاب٣ة ؤهىاٖها ٧لِّث

ة بدىذ: عثِؿحن ة وبدىذ بدحـة، هٓغٍَّن َُّن ـة ثُب٣ُ َُّن . ٖمل

  ٠٣ً ال بل
ُث

ة البدىذ   ثهي٠ُ َُّن    طل٪ ٖىض الٗلم
ٕ مً الحضِّث ها بل الحىىُّل ٍٕد  رالرة في ؤؾالُبها خُص مً ثهىَّن٠ بجَّن  ؤهىا

                                                           
 07  ص 2012  وخبلب السولب دوشق   أوريس (ماجستير ودكتوراه )دليل كتابة األطروحة الجامعية، : ؽ وديريب الببح اللعلم   السولب دوش -  

2
 - F ,Whitney: Elements of Research, New York. (1946), p.18, 

3
 - Hillway, Tyrus: Lntroduction to Research, 2nd ed. Boston, Houghton Mifflin Company. . (1964), p.5 
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: هي  ، عثِؿة

:  الخقائق عً الخىقيب بدث -1

ً ىة خ٣اث٤ ًٖ الحى٣ُب البدىذ مً الىٕى َظا ًحًمَّن َُّن    في الح٣اث٤ َظٍ اؾحسضام ؤو الحٗمُم خاولةم صون  مٗ
 خلِّث

ىة، مك٩لة َُّن   ٣ًىم ٞدُىما مٗ
ُث

ش ببدص الباخص    ؤلاقغاٝ ثاٍع
غ ال٣ضًمة الىراث٤ ًجم٘ ٞهى التربىيِّث  والخُابات والح٣اٍع

ة والحٗمامُم ا الىػاٍع حَر ٣ة الح٣اث٤ ٖلى للحٗغُّلٝ وطل٪ اإلاىاص مً ٚو  
ِّث
ع  اإلاحٗل ، ؤلاقغاٝ بحُىُّل  

 الباخص َظا ٨ًً لم بطاٝ التربىيِّث
 
ًة
   ؤلاقغاٝ ًٖ مٗحَّنن جٗمُم إلربات ؾاُٖا

ً بظل٪ ٖمله ٞةنَّن  التربىيِّث ة بهٟةٍد  ًحًمَّن َُّن  والحهى٫  الح٣اث٤ ًٖ الحى٣ُبَق  ؤؾاؾ

. ٖلحها

   الخفعحر بدث -2
:  الىقذرِّي

ٍد  بلى البدىذ مً الىٕى َظا ٌٗحمض
   الحضلُل ٖلى ٦بحر خضِّث

ؿحسضم ق٨الت،الم خلى٫   بلى للىنى٫  وطل٪ اإلاى٣ُيِّث  َظا َو
ُٕث  ٤ ٖىضما الىى

َّن
٣ها مً ؤ٦ثر باأل٩ٞاع اإلاك٩لة ثحٗل

ُّل
 ألا٩ٞاع الباخص ًخىاو٫  وألاصب ٧الٟلؿٟة اإلاجاالت بٌٗ ٟٞي بالح٣اث٤ جٗل

ا ؤ٦ثر   ٞةنَّن  وبالحالي الح٣اث٤؛ ًخىاو٫  ممَّن
َق

   الحٟؿحر ٖلى ٦بحرد بضعطةٍد  ًدحىي  ؤن ًم٨ً طل٪ في البدص
 ألا٩ٞاع، لهظٍ الى٣ضيِّث

د حماصَا البدىذ؛ مً الىٕى َظا في ثإرحر وللخبرد والُٟىة الىٓغ ولحضَّن ظا الغاجح، والغؤي اإلاى٤ُ ٖلى اٖل   الىٕى َو
ٌء
 زُىد

مة  
ص ًٖ مح٣ضِّث  ال التي للمك٨الت باليؿبة مالثمة هحاثج بلى الىنى٫  ًم٨ً ال الىٕى َظا وبضون  الح٣اث٤، ٖلى الحهى٫  مجغَّن

  ثدحىي 
َّن
صد الح٣اث٤ مً يضُلٍد  ٢ضعٍد  ٖلى بال . اإلادضَّن

   الحٟؿحر وفي 
  جٗحمض ؤن بضَّن  ال الى٣ضيِّث

ُث
٤ٟ ؤو اإلاىا٢كة   ٣ًىم الظي اإلاجا٫ في اإلاٗغوٞة واإلاباصت الح٣اث٤ م٘ ثحَّن

ُث
 الباخص

  وؤن بضعاؾحه،
مها التي واإلاىا٢كاتُث  اللحجُث  ث٩ىنَق  

  ٣ًضِّث
ُث

  الباخص
ًة
ة، وااحة َُّن بٗها التي الخُىاتُث  ث٩ىن  وؤن مى٣ُ غ في اثَّن  ما ثبًر

ى ال٣ٗليُّل  الحضلُلُث  ٩ًىن  وؤن وااحة، ٣ًىله ب٘ ألاؾاؽ َو ٣ة َظٍ في اإلاحَّن   الٍُغ
ًة
  ثضلُال

ًة
  ؤمُىا

ًة
َ٘ق  ختى و٧امال  محابٗة ال٣اعت  ٌؿحُُ

ل اإلاىا٢كة به ًيبغي الظي ألاؾاسخيُّل  والخُغ الباخص، بلحها ًهل التي الىحاثج وث٣بُّل ر بدص في ثجىُّل    الحٟؿح 
 جٗحمضَق  ؤن َى الى٣ضيِّث

ة الاهُباٖات يٖل الىحاثج ة واإلاىا٢كات اللحج ٖلى ولِـ للباخص الٗامَّن َُّن صد اإلاى٣ُ   .اإلادضَّن

:  الهامل البدث -3

  الظي َى البدىذ   مً الىٕى َظا
ُث

   بلى حهضٝ
 الح٣اث٤ طمُ٘ ًٖ الض٤ُ٢ الحى٣ُب بٗض الحٗمُمات   ووي٘ اإلاك٨الت خلِّث

٣ة  
ِّث
  (البدص مك٩لة) البدص بمىيٕى اإلاحٗل

ًة
ة مُ٘ض ثدلُل بلى بياٞة

َّن
  وثهيُٟها ٖلحها الحهى٫ُث  ًحمُّل  التي ألاصل

ًة
  ثهيُٟا

ًة
ا ُِّث  مى٣ُ

 
ًة
اع وي٘ ًٖ ًٞال لُث  ًحمُّل  التي الىحاثج لحإًُض الالػم اإلاىاؾب ؤلَا الخٔ بلحها، الحىنُّل  ٌؿحسضم البدىذ مً الىٕى َظا ؤنَّن  ٍو

حن    وبالحضلُل الح٣اث٤ ًٖ بالحى٣ُب الؿاب٣حن الىٖى
ه اإلاى٣ُيِّث . ؾاب٣ححها مً ؤبٗض زُىد ٌٗضُّل  ول٨ىَّن

  جٗضَّن  ؤن ًم٨ً وختى
ٌء
ىة صعاؾة َُّن   مٗ

ًة
 (*) بدسا

ًة
غ ؤن ًجب ٧امال

َّن
: ًإجي ما الضعاؾة ثل٪ في ثحٞى

بُث  مك٩لة َىا٥ ث٩ىن  ؤن (1
َّن
  ثحُل

ًّال
. خال

  ًدحىي  الظي الضلُلُث  ًىطض ؤن (2
ًة
  الضلُلُث  َظا ًدحىي  و٢ض برباتها ثمَّن  التي الح٣اث٤ ٖلى ٖاصد

ًة
 ءالخبرا عؤي ٖلى ؤخُاها
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. (الؿاب٣ة الضعاؾات)

ل ؤن (3
َّن
ل دَق   الضلُلُث  ًُث

ًة
  ثدلُال

ًة
  وؤن ص٣ُ٢ا

َق
٠ ثَّنب بدُص ًهىَّن غَق ٍد  بَاعٍد  في الضلُلُث  ًُث

 ٖلى وثُب٣ُه الزحباٍع وطل٪ مى٣ُيِّث
. اإلاك٩لة

مَق  ؤن (4 ضَق
ْ
س ْؿحَق ة برباثاتٍد  ؤو  حجٍد  في الضلُل لترثِب واإلاى٤ُُث  ال٣ٗلُث  ٌُث َُّن يَق  ؤن ًم٨ً خ٣ُ٣  

   بلى ثاصِّث
. اإلاك٩لة خلِّث

صَق  ؤن (5 ضَّن دَق ى الحلُّل  ًُث   َو
ُث
. الباخص ثىاطه التي اإلاك٩لة ؤو الؿاا٫ ٖلى ؤلاطابة

  :الاظخعماى خعب -ؤوال

 اإلاسحلٟة، اإلاىاص في ؤؾاثظثه َلب ٖلى بىاء اللِؿاوـ، مغخلـة زـال٫ الجـامعي، الُالـب بهـا ٣ًىم ٢هحرد بدىذ وهي :اإلاقالت م ؤ
، ثىُٓم ٖلى الُالب ثضٍعب بلى وتهضٝ (ال٣ؿم ؤي اله٠ بلى وؿبة ). ًةاله٠ البدىذ ؤو باإلا٣الة ٖـاصد وجؿمى  ؤ٩ٞاٍع

غيـها لى ؾلُمة، بـهىعد ٖو ا، اإلا٨حبة اؾحسضام ٖو به ومهاصَع  ه٣ل في اإلاؿاولُة وثدمل وألاماهة ؤلازـالم ٖلى وثضٍع

  . نٟدات ٖكغ البدص  جـم ًحٗـضي ال و٢ض اإلاٗلىمات،

ؿمى :البدث مؽشوع م ب ى ،" الحسغض مظ٦غد"  ٖاصد َو ى اللِؿاوـ، بضعطة الحسغض محُلبات ٦إخض الٛالب في ًُلب َو  َو
حُلب اإلا٣الة، مً جٗم٣ا ؤ٦سـغ ؤن بال ال٣ـهحرد، البدىذ مً ا مؿحىي  الباخص مً ٍو  الحدلُل ٖلى ؤ٦بر وم٣ـضعد ؤٖلـى ٨ٍٞغ

ىا.والى٣ض واإلا٣اعهة  والٛغى الُالـب، ًسحـاٍع مٗحن مىيٕى يمً دبق٩الي ثدضًض ٖلى اإلاكٝغ ؤؾـحاطٍ مـ٘ الباخـص ٌٗمل َو
 لها، الالػمة الا٢تراخات ووي٘ مٗها، ؾِحٗامل التي ؤلاق٩الُة وثدضًض البدـص، مىيـٕى ازحُـاع ٖلـى الُالب ثضٍعب َى مىه

به بلى باإلياٞة للبدص، اإلاىاؾبة ألاصوات وازحُاع  مىاَل مً اصدوالاؾتز الؿلُم، اإلاى٣ُي والح٨ٟحر الترثِب َـغ١  ٖلـى ثضٍع

 ٖلى الؿُُغد في الُالب ٢ضعات ثىمُة بـل. مؿحدضرة بياٞات ؤو طضًضد ابح٩اعات بلى الحىنل مىه اإلا٣هىص ٞلـِـ الٗلم،
ـة، ومهاصع اإلاٗلىمات  والىٓغ الح٨ٟحر في الؿُدُة ًٖ والابحٗاص مٗحن مجا٫ في اإلاٗٞغ

ى :الشظالت م ج ٗحبـغ البدص، مكغوٕ ؤو اإلا٣الة ًٖ مٟهىمه في ًغقى بدص َو  ٖـاصد ـ ٖالُة ٖلمُة صعطة لىُل اإلاحممات ؤخض َو

 ألاؾاثظد ؤخض بقغاٝ ثدد البدص في ثجـاعب ٖلى الُالب ًدهل ؤن َى مجها ألاو٫  والهضٝ.اإلااطؿححرـ صعطـة ث٨ـىن  مـا
 وهي. للض٦حىعاٌٍ نـالخُد ومـضي الُالب، مىاَب ًٖ ٨ٞغد ٌُٗي امحداها وجٗحبر .للض٦حىعاٍ الحدـًحر مـً طلـ٪ لُم٨ىـه

مـ٤ اَالٖه ؾٗة الُالب لُسبد ٞغنة  بإجها الغؾالة وثحه٠ .ؤمىع  مً ًهاصٞه ُٞما والحبهغ الى٣ض، في و٢ىثه ث٨ُٟـٍغ ٖو
ات، مـً مىيـٕى ٞـي ؤنـُل مبح٨ـغ بدـص ة ثد٤ُ٣ ؤو اإلاىيٖى ات مً مسَُى  الغؾالة وجٗالج. بلحها ٌـؿب٤ لـم التي اإلاسَُى

ـا مك٩لة دـضصَا، ذالباخـ ًسحاَع ٘ ٍو ًـ ؿعى اٞتراياتها، ٍو  ولهظا ٢بـل، مً جٗٝغ لم طضًضد هحاثج بلى الحىنل بلى َو

لة ػمىُة مضد بلى ثدحاض ٞالغؾالة   .ؤ٦ثر ؤو ٖامـا ث٩ىن  ٢ض وؿبُا، ٍَى

 :ألاوشوخت م د

غوخة ؤن ٖلى الٗلم وعطا٫ ألاؾاثظد ًح٤ٟ  الض٦حىعاٍ، صعطة يٖل للحهى٫  وهي الغؾالة، مً صعطة ؤٖلـى ٖلمي بدص هي ألَا
ه، بازحُاع الباخص ُٞه ٣ًىم ؤنُل، بدص ٞهـي ولهظا  وازحُاع ؤصواثه وثدضًض ٞغيُاثه، ووي٘ بقـ٩الُحه، وثدضًـض مىيٖى

ة الٗلم لبيُان طضًضد لبىة بياٞة ؤطـل مـً وطل٪ مىاهجه،  ؤن في اإلااطؿححر ًٖ الض٦حىعاٍ ؤَغوخة وثسحل٠ .واإلاٗٞغ
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ة ثًُٟه الظي الجضًض  ًمحض و٢ض .ؤٖلى مؿحىي  ٖلى ث٩ىن  وؤن وؤص١، وؤٖمـ٤ وؤ٢ـىي، ؤواح ٩ًىن  ؤن ًجب والٗلم للمٗٞغ

 ٞـي بغاٖـة بلى وثدحاض ؤوؾ٘، مغاط٘ ٖلى الض٦حىعاٍ عؾالة وجٗحمض .ـ ؤٖـىام ٖضد عبما ـ ؾيححن ؤو ؾىة مً أل٦ثر بالباخص الؼمً
جب الٗلمُة، اإلااصد وثىُٓم الحدلُل  بلى ًدحاض ؤن صون  بالبدص، بٗضَا الاؾح٣ال٫ ٌؿحُُ٘ صمهام٣ـ ؤن ًٖ ٨ٞغد جُٗي ؤن ٍو

ىطهه ٖلُه ٌكٝغ مً   .ٍو

  :الخفنحر ؤظلىب خعب: زاهيا 

 في جؿاٖض التي الٟغصًة، واإلاٗلىمات والح٣ـاث٤ الجؼثُـات مالخٓـة بٗملُـة الاؾـح٣غاجي البدص ٣ًىم :الاظخقشائي الخفنحر -1

ً ـة بَـاع ث٩ٍى حن ٖلى وجٗٝغ ألاؾلىب، بهظا" ؾ٣غاٍ" ؤزظ صو١ . جٗمُمها ًم٨ـً لىٍٓغ  :مىه هٖى

: بإجها لخهها الظي ،" َُىم" ٖىض وثدضًضا ص٢ة ؤ٦ثر مٗجى ؤزظت الاؾح٣غاء ٖملُة ل٨ً. الحضسخي والاؾح٣غاء الحام الاؾح٣غاء

م٨ـً ٖامة، ٢ًُة بلى م٣ضمة وجٗحبر ْىاَغ، ؤو و٢اج٘ بلى ثاصي طؼثُـة ٢ـًاًا"  ا ٍو  .ًدضذ ؾٝى ما بلى عجشخي هخُجة اٖحباَع
ح٤ٟ .والح٣اث٤ الىحاثج مً هُىثً الٗالم اؾـحيحجه ومـا الحٟاخة ؾ٣ٍى خاصرة الاؾح٣غاء ؤمسلة ؤقهغ مً ولٗل "   الباخسىن  ٍو

ـة ًيحهي ما ٖاصد الاؾح٣غاجي البدص ؤن ٖلى   رـم والحجـاعب، اإلاالخٓـات ثل٪ ثٟؿحر جؿحُُ٘ التي الٟغوى، مً بمجمٖى

ا بٗض الٟغوى َظٍ ثد٤ُ٣  الح٣لُضًة ألاؾئلة ًٖ ؤلاطابات بلى الحىنل ٞـي جؿاَم الاؾح٣غاثُة ٞالبدىذ ،  ازحباَع
 ؤي ؤًً، مً، ٦ُـ٠، مـاطا،: اإلاٗغوٞة

ُل٤ :الاظخيباوي الخفنحر- 2 ى ،"ال٣ُاؽ ٍَغ٤"  ؤًًا ٖلُه ٍو  ًخبٗه الظي الاؾح٣غاجي للح٨ٟحر مٗـا٦ـ اثجـاٍ ٞـي ٌؿحر َو
بُىن، ظا الحجٍغ  .له مىا٢ًا ولِـ الاؾح٣غاجي لؤلؾلىب م٨مـل ؤهـه يٌٗىـ َو

ظا  بلى الٗلمُة، واإلاؿلمات البضحهُات ٖلى ث٣ىم التي والىحاثج اإلابـاصت مـً مى٣ُُـة بـهىعد الباخص الٗالم ًى٣ل ألاؾلىب َو

 الازحباع، ٍَغ٤ ًٖ وبرباتها الٟغوى مً الحد٤٣ بلى حهضٝ الاؾح٣غاجي ٞاألؾلىب. مُٗىة ٞغصًة اؾحيحاطات وبلى الجؼثُـات
 وثدلُلها واإلاٗلىمات البُاهات طمـ٘ ٖلى الباخص ٌٗمل رم ٖلمي، اؾحٟؿاع وطىص مً ًيكإ الظي ٞهى الاؾـحيباَي ألاؾلىب ؤما

ًه ؤو الاؾحٟؿاع صحة إلربات  ًبضؤ الاؾح٣غاء ؤن ٢ىلـه ٞـي الٗلماء، مً الٗضًض ٖلى بضع ؤخمض الض٦حىع  اٖحمض و٢ض .ٞع

 .الح٣ـاث٤ مجهـا لِـؿحيبِ بال٣ىاهحن ًبضؤ ال٣ُاؽ ؤو الاؾحيباٍ ؤن خحن في الٗلمُة، واإلاؿلمات ال٣ىاهحن بلى لُحىنل بالجؼثُات
بة، الٗلمُة بالحٗلُالت حهحمـىن  الـظًً اإلاحسهـهحن هـهِب مً الاؾح٣غاء ٩ًىن  وبهظا  ههِب مً الاؾحيباٍ ٩ًىن  بِىما ال٣ٍغ

ًاء بتر٦ُب حهـحم مـسال البُىلىطُا ٞٗالم. البُٗضد ًةالٟلؿ٠ بالحٗلُالت حهحمىن  الظًً الٟالؾـٟة  ًىٓغ بِىما ووْاثٟها، ألٖا

داو٫  الٗلـم ٧لُـة بلـى الُٟلؿٝى م٨ً .هٟؿها الحُاد ثٟؿحر ٍو  والاؾـحيباٍ، الاؾـح٣غاء بـحن ثباصلُـة ٖال٢ة َىا٥ ؤن ال٣ى٫  ٍو
 ًدحاض وبِىما الاؾح٣غاء، ًيحهي خُص مً ًبـضؤ ؽال٣ُا ٞةن وبظل٪ الاؾحيباٍ، ؤو ال٣ُاؽ ًح٣ضم ما ٖاصد ٞاالؾح٣غاء
 الحىنل ؤطل مً الاؾح٣غاء بلـى ًدحـاض ال٣ُـاؽ ٞةن الٟغوى، مً للحإ٦ض الجؼثُات ٖلى ًُب٤ ٖىـضما ال٣ُاؽ بلى الاؾح٣غاء

  ال٩لُة وال٣ىاهحن ال٣ىاٖض بلى

                                                           
1
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 :   العلميت البدىر في الخىزيق:   الثاوي اإلادىس 

ٗحبر ؤزغي، مغاط٘ في الؾحسضامها وه٣لها اإلاٗلىمات، خٟٔ بلى حهضٝ الظي الٗلىم إؤهى ؤخض الحىر٤ُ ٖحبريُث   ؤوجليذ بى٫  وَُث
جرر  ىطض بلُه، ال٣اصمة وألامم اإلاجحم٘ لحاطة الٗلم َظا بحإؾِـ ٢اما مً َما ال ىهخحن َو ٤ ؤهىإ مً الٗضًض ٍو  الحسٍى

ة ُِّث ات، واإلاالٟات، ال٨حب، مً جؿحمض التي ٧ال٨حاب ، الحىر٤ُ بلى باإلياٞة واإلاجالت، الصح٠،و واإلاسَُى ع، ؤلاطاعيِّث  واإلاهىِّث

 
ًة
البا غ ألابداذ، في اؾحسضامها ًحمِّث  ما ٚو   . اإلاجحم٘ تهمِّث  طضًضد ؤخضاذ ثجاٍ الجضًضد والح٣اٍع

 الخىزيق مفهىم -1

 مىي٘ ٩ٞان يالغؾم بالٍُغ٤ سجله ؤي وهدٍى ال٣ٗض وور٤ ؤخ٨مه، ألامغ؛ وور٤ ر٣ة، بهه: ُٞه ٢ا٫ ٞالها، ور٤:  لٛة

. ر٣ة

٤َق  مهضع -
َّن
ً وازحهاع ثغثِب ور د وثضٍو ة ماصِّث ة ٦مغط٘ مُبٖى

ِّث
   واإلاٗلىمات الخىزيق مجل

ًِّث  -
َق
١  خؿب اإلاٗلىمات جسجُل : الخىزيق ٞ غُث

ُث
ة َ ُِّث م

ْ
ل  ٖ ٤ٟ    ٖلحها محِّث

ى ٖلحها، مح٤ٟ ٖلمُة َغ١  خؿب اإلاٗلىمات جسجُل بإهه ٌٗٝغ: انُالخا ؤما  بلى اوبعطاٖه مٗلىمات مهاصع بربات َو
 الٗلمُة، وخ٣ى٢هم آلازٍغً بجهض واٖتراٞا الٗلمُة لؤلماهة ثىزُا ؤصحابها

٣هض  الهضٝ وؤن. بدسه بٖضاص ٖىض مباقغد ٚحر ؤو مباقغد بهىعد الباخص مجها اؾحٟاص التي اإلاغاط٘ بربات بالحىر٤ُ ٍو
 ٖلى الحىر٤ُ ٣ًحهغ وال.ال٣اعت  لٟاثضد عاط٘الم بٌٗ بلى اإلاال٠ ٌكحر ٣ٞض. مجها ؤلاؾحٟاصد ثمد التي اإلاهاصع ثىر٤ُ َى ألاو٫ 

ات مً الباخص ه٣له ما ات ٌكمل الحىر٤ُ ول٨ً الىاؾ٘، بمٗىاٍ اإلايكىعات مً ؤو اإلاُبٖى  ًل٣ُه وما واإلاؿىصات اإلاسَُى
ا مٗلىم طاَؼد اإلاٗلىمة وؤًة اإلادايغات ؤرىاء َالبه ٖلى اإلاضعؽ  في الباخص مجها ٌؿحُٟض الازحهام، ؤَل ٖىض مهضَع

  .باإلاكاَضد ؤو بالؿمإ ؤو بال٣غاءد ًحل٣اَا التي اإلاٗلىمة بحن طل٪ في الٞغ١ .رهبذ

: َى الىزيقت ججاٍ الباخث وواحب

. بضعاؾحه ٣ًىم ؤن ؤعاص باإلاىيٕى اإلاحٗل٣ة الىراث٤ ٧ل ًٖ البدص .1

دو ثدلُل .2 ه ؤو للخلل ًحٗغى لم ؤهه بدُص الىو ؾالمة ٖلى لالَمئىان الىراث٤ َظٍ ٞو . الخكٍى

. ؾلُما ٞهما الىر٣ُة من ٞهم .5

   .(اإلاًمىن  ه٣ض) الضازلي والحدلُل ،(الخاعجي الى٣ض) الك٩ل الحدلُل خُص مً الىر٣ُة في البدص .8

 

 

                                                           
 http://mawdoo3.com: انظر  ادلوقع  - 
 2015ديسلرب  12:اسريخ ااطالع  /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar: ولهم ادللسين انظر   -2
 .2 5  ص (994 وؤأسب الرأسلب  :بَت ت)  الخبلب األ ىل  أساسية في البحث العلميقواعد : أللد إمسسعلل صلٍت -  
 95.   ص 1994وككبب الرأسلب  :علسف  أساليب البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية: زللد را سف الدغلم - 4
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:  الخىزيق ؤَميت -2

 .الح٣ُ٣ة ًٖ البدص في الباخسىن  ٖلحها ٌٗحمض التي الح٣ُ٣ة الغ٦حزد َى .1
 .ناليؿُا ًضع٦ها ال التي الحهِىة ال٣ُٓة اإلاًِئة ألامة طا٦غد   .2

 .بمايُه ألامة خايغ ثهل محِىة ونل خل٣ة   .3
ش ٞجغ مىظ جٗا٢بد التي الضو٫  و الح٩ىمات و اإلاىٓمات و الجماٖات و ألاٞغاص هًا٫ ٖلى حي قاَض   .4  .الحاٍع

 .اإلااضخي الؼمً طل٪ في خغ٦حه مٟانل طمُ٘ في اإلاجحم٘ في خهل الظي الحُىع  مضي به وٗٝغ  .5

د٨م الصحُذ اإلاؿخىض َى  .6
ُث
 . هي ٦ما و ٧اهد ٦ما الح٣ُ٣ة و الىا٢٘ و الصحة و الض٢ة وطه ٖلى به ئزظي اإلاا٦ض اإلا

غ ألهه ٖلُه ًغ٦ؼ و ألامغ ؤَمُة بلى ًيبه و الكبحهة ألاوكُة ثىُٟظ ٌؿهل  .7  ٞحح٩ىن  مىه للمؿحُٟض اإلاىاؾبة اإلاٗلىمات ًٞى

ة ٖىضٍ   .مالءمة ألاق٩ا٫ بإ٦ثر لح٣ضًمها باإلاٗلىمات ؤلاخاَة ؾٖغ

 : هي الٟىاثض َظٍ ؤَم ٞةن ٖامة وبهىعد

ة ًىمي الحىر٤ُ .1 اصد ٖبر ، اإلاٗٞغ بها ثغا٦مها و اإلاٗلىمات ٍػ  . وثبٍى

 . الٗلمي البدص م٘ الحٗامل ٖلى ال٣ضعد ًىمي الحىر٤ُ .2

 . البدص عوح و الٗلمُة ال٣ٗلُة ًىمي الحىر٤ُ .3

ىمُه الظو١  ًه٣ل الحىر٤ُ .4 ٗم٣ه,  ٍو ا، التي باإلاٗاٝع َو َغ  ثبؿِ ؤن للحًاعد ثخُذ التي لغؾاثل،ا ؤعقى اإلاٗلىمات ألن ًٞى
 . الىٟىؽ ٖلى ؾلُاجها

 الٗالم قٗىب بحن اإلاٗلىمات لحباص٫,  مباقغد ٚحر وؾُلة الحىر٤ُ .5
 
 الخىزيق ؤهىاع -3

ان بلى البدص في الحىر٤ُ ًى٣ؿم غ (نلب) اإلاتن الحىر٣ُي َى ألاو٫  الىٕى: َما عثِؿحن هٖى  جهاًة في الحىر٤ُ والساوي الح٣ٍغ

غ  ًجب اإلاتن في اإلاىر٣ة واإلاغاط٘. اإلاغاط٘ نٟدة في والحىر٤ُ الغؾالة متن في الحىر٤ُ َى ألاو٫  الىٕى آزغ ٦حاب في ؤو. الح٣ٍغ
لماء طمُٗة هٓام ٌٗحمض.  اإلاغاط٘ ٢اثمة في اإلاىر٣ة اإلاغاط٘ م٘ ثحُاب٤ ؤن ٨ُة الىٟـ ُٖث  الىو اهتهاء بٗض الحىر٤ُ ٖلى ألامٍغ

٣حبـ
ُث
غ اإلاتن في ؤو اإلا ة الؿىة رم بٟانلة محبٕى اإلاال٠ ٖاثلة بىي٘ وطل٪ د،مباقغ الح٣ٍغ  الهٟدة رم بٟانلة محبٖى

ٗاص رم. ٢ىؾحن بحن وطمُٗها   اإلاغاط٘ طمُ٘ ثغثِب ٌُث
ًة
.  اإلاغاط٘ ٢اثمة في هجاثُا

 الغؾالة متن في الحىر٤ُ 

 ٢ىؾحن بحن اليكغ بؿىة ملحى٢ا للباخص ألازحر ؤلاؾم ٣ِٞ ٦حابة ًجب: مغد ألاو٫  إلاغط٘ الحىر٤ُ .

 واخض إلاال٠ :
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 المممعملمىممماث جمىزمیمق :

 مـً واٞــغ عنـیـض ألاؾـاؽ ٞـي لـضیه یـ٨ـىن  ؤن صون  نـدـیـدـة، ٖـلـمـیـة بـُـغیـ٣ـة بـدـسه یـبـضؤ ؤن بـاخـص ألي یـمـ٨ـً ال 

ـلـىمـات؟؟ ـلـىمـات بـجـمـ٘ بـىـٟـؿه یـ٣ـىم وؤن البـض الـبـاخـص وؤن ٦ـمـا الـمٗـ ـلـىمــات َظٍ وثـغثـیـب بـحـىـٓـیـم · ، ـىبـةالـمـُـل الـمٗـ   ، الـمٗـ
ـلـیـ٤ ، وثـدـلـیـلهـا نـیـاٚـتها بٖـاصد ـلـىمـات ثـلـ٪ مـً الا٢ـحـبـاؽ ٞـي الـدـغیـة ٦ـامـل ولـلـبـاخـص . بإؾلىبه ٖلحها والـحٗـ  یـٟـیـض بـمـا الـمٗـ

  یـ٨ـىن  ؤن الـبـاخـص ٖـلـى یـجـب ولـ٨ـً . یـجـغیه الـظي بـدـسـه
ًة
ـجى بـ٨ـل ؤمـیـىـا ـلـىمـات مـً یـىـ٣ـله ٞـیـمـا الـ٨ـلـمـة مٗـ  الـمهـاصع مـً مٗـ

ظا. الـمـهـاصع ثـلـ٪ مـً ب٢ـحـبـاؾه یـىرـ٤ ؤن ، آزـغ بـمـٗـىـى ؤو.  بـدـسه ٞـي مـىـها یـؿـحـٟـیـض الـحـي   : بـُـغیـ٣ـحـیـً ویحم الـحىری٤ َو

  Footnotes الـدـىاقــي  1-

 Bibliography الـمـهـاصع ٢ـاثـمة -2

 اؾخىض التي واإلاغاط٘ اإلاهاصع وثىٕى ٖضص بم٣ضاع ؤؾاؾا البدص وطضًة مهضا٢ُة مضي ث٣اؽ :والهىامؾ اإلافادس جىزيق
ـا، ٦مـا بالٟٗل مجها واؾحٟاص الباخص، بلحها ة هي الٗلمُة البدىذ صامد وما .اإلاهاصع َظٍ وثُىع  خضارة وألاَم وهٖى  مجمٖى
 التي وألاصبُة الٗلمُة اإلا٣االت مسـل ولِـؿد ألاولى، بالضعطة واإلاغاط٘ واإلاهاصع الىراث٤ مسحل٠ مـً مـؿح٣اد مٗلىمـات مً

 ل٣ىاٖض َب٣ـا الهـىامل، في الىراث٤ وثىر٤ُ ؤلاؾىاص ٢ىاٖض اؾحسضام مً البض ٞةهه ل٩اثبحها، الشخهُة آلاعاء ًٖ جٗبر

 .الحضًسة اإلاىهجُة وؤؾالُب

 ٌُٗي رم الهٟدة، جهاًة في ع٢ما الا٢حباؽ جهاًة في ًً٘ ؤن مسحلٟة وراث٤ مً مٗلىمات ٣ًحبـ ٖىضما الباخص ٖلى ُٞجب

 ع٢م واليكغ، الُب٘ ومضًىة بلض الىر٣ُـة، ٖىىان اإلاال٠، اؾم: مسل الىراث٤، بهظٍ اإلاحٗل٣ة اإلاٗلىمات ٧اٞة الهامل في

سها، الُبٗة،  رم والا٢حباؽ الحىر٤ُ ٦ُُٟة ًبحن الحالي ٞالٗىهغ ولهظا .اإلا٣حبؿة ٖلىماتالم ٞحها ثىطض الحـي الـهٟدة ع٢م ثاٍع
: الحىر٤ُ َغ١  الى هحُغ١  طل٪ بٗض

 البدص، ٦حابة في مهضع مً الاؾحٟاصد ٖىض  :البدث جىزيق

٣غؤ ؤن بما - ٗاص ُٞه الىاعص ًُث
ُث
 نُاٚحه؛ وج

ُا؛ الا٢حباؽ ًحم ؤن وبما -      خٞغ

  اإلاٗلىمة مىه اؾح٣ُد الظي اإلاهضع بلى عدؤلاقا ًجب الحالححن ٧لحا وفي 
ًة
 ث٩ىن  البدص مىرى٢ُة ؤن ٦ما ال٩اثب، لجهض خٟٓا

 ؾاب٣ة ؤٖما٫ بلى باإلقاعد اإلا٨حىب صٖم ٧لما مغثٟٗة

  اؾحٗاهة َى: ٞاال٢حباؽ
ُث

اب باخسحن وؤ٩ٞاع بأعاء ألاخُان مً ٦سحرٍد  في الباخص م، و٦حَّن حَر ى ٚو ة َظٍ وجؿمَّن َُّن  باال٢حباؽ، الٗمل
ة ألامىع  مً وهي ىاًحه اَحمامه ًىلحها ؤن الباخص ٖلى ًجب التي اإلاهمَّن ة خُص مً ال٩املة ٖو

َّن
 ومىاؾبحه ويغوعثه الا٢حباؽ ص٢

حه َُّن ة وؤَم َُّن   ٧ىهه خُص مً مهضٍع وؤَم
ًة
  مهضعا

ًة
ا ُِّث   ؤم ؤنل

ًة
، مهضعا

ًة
ا   ٩ًىن  والا٢حباؽ راهىٍِّث

ًة
دا   نٍغ

ًة
  الباخص بى٣ل مباقغا

ًة
ا  ههِّث

 
ًة
  م٨حىبا

ًة
ةوا بالك٩ل ثماما َُّن ىا٥ ،ٞحها وعص التي ل٨ُٟ ان َو   :الحالي الىدى ٖلى لئل٢حباؽ هٖى
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. الخىزيق وهميف ؤقىاط بحن همعه اظىش زالزت مً اقل خشفي اقخباط -1

. الخىزيق وهميف الخي جميحي مع اقىاط بحن همعه اظىش زالزت مً ؤلثر خشفي اقخباط -2

 ا٢حباؽ ٖىض مسال) باإلاٗجى ؤلازال٫ صون  الهُاٚة صدبٖا مً الحم٨ً ٖضم خا٫ في جؿحسضم : الخشفي  االقخباط 
جب ،(جٍٗغ٠ ٣ة َظٍ مً ؤلا٦ساع ٖضم ٍو حم الٍُغ  هً٘ رم ٞغاٙ، ًتر٥ رم ثىهُو، ٖالمتي بحن اإلا٣حبـ الىو وي٘ ٍو

  .وطض بن الهٟدة وع٢م ٞانلة رم اليكغ، ؾىة رم ٞانلة، رم لل٩اثب، ألازحر الاؾم وه٨حب ( ) ٢ىؾحن

 ٌٗٝغ ٦ما ؤو باإلاٗجى، الا٢حباؽ ٧ان بطا: )الفياغت وبعادة القشاءة) يتالثان الخالت ؤما  
ًة
 اإلاباقغ ٚحر باال٢حباؽ ؤخُاها

 اإلاال٠ اؾم ٢ىؾحن بحن ٨ًحب واخض،indirect quotation)  )إلاال٠ ٦حاب مً وؤؾلىبه، البدص ٧اثب مً نُاٚة بةٖاصد ؤي
ا ،(الكهغد ؤو الل٣ب) الٗاثلة اؾم ؤو ألازحر ة اليكغ ؾىة رم د،بٟانل محبٖى  بطا) بٟانلة محبٖى

 ٧اهد وبطا اإلاغط٘، ٞحها ًظ٦غ مغد ٧ل في الهٟدات ؤو الهٟدة ع٢م رم ،(ؾىة بضون  ٨ًحب مٗغوٞة ٚحر اليكغ ؾىة ٧اهد
ىض.الهٟدات ؤع٢ام لظ٦غ يغوعد ٞال اإلاغط٘ مً ٖامة ٨ٞغد اإلا٣حبؿة ال٨ٟغد  بحن بٗضٍ ٨ًحب الجملة في اإلاال٠ اؾم ٦حابة ٖو

ة اليكغ ؾىة ٢ىؾحن   )وطضت بن  –الهٟدات ؤو الهٟدة ع٢م رم بٟانلة، محبٖى

 العلميت البدىر في الخىزيق وشائق :

ًُث  الٗلمي البدص في الحىر٤ُ َغاث٤ مً الٗضًض ًىطض     م٨ الخٓتها ًُث حب ٢غاءد ٖىض مُث
ُث
سحلٟة،والبدىذ ال٨

ُث
 في اإلايكىعد اإلا

٣ة ثًُٟل وؿحُُ٘ الٖاإلاُة،و ؤو مدلُة ؾىاء اإلاسحلٟة الٗلمُة اإلاجالت زغي،ول٨ً ًٖ ٍَغ
ُث
ضِّث  ال ؤ  الالتزام مً للباخص بُث

٣ة دضصد بٍُغ ضم بلى بضاًحه مً بدسه ٦حابة ٖىض مُث ٣ة مً الحى٣ل جهاًحه،ٖو زغي  ٍَغ
ُث
 الىاخض،ومً البدص يمً الحىر٤ُ في أل

٣ة بةثبإ ثىصخي ٢ض الٗلمُة اإلاجالت ؤن بالظ٦غ الجضًغ دضصد ٍَغ  الظي الباخص ٖلى ًحىطب طاٞحها؛٫ اليكغ قغوٍ ٦إخض مُث

ب ٣ة بثبإ مً بدسه وكغ في ًٚغ ٗحمضد اليكغ ٍَغ
ُث
٣ضم التي الٗلمُة اإلاجلة في اإلا    .بلحها بدسه ًُث

ت و قا الخىزيق هظام -1  MLA : (Modern Language Association)  الخذيثت اللغاث لجمعيِّي
 آلازغ والجؼء ٢ىؾحن، بحن الحىر٤ُ طملة جهاًة في نٟدةا٫ ع٢م ًدمل ألاو٫  بجؼثحن؛ الحىر٤ُ ٦حابة ٖلى الىٓام َظا ٣ًىم
ؿم الحىر٤ُ، طملة بجاهب ألازحر اإلاال٠ اؾم بظ٦غ

ِّث
خ ة ؤرىاء ال٣اعت  م٣اَٗة بٗضم الحىر٤ُ َظا ٍو ُِّث  في ًىطض الظي ال٣غاءد ٖمل

ٗحبر ألازغي، واإلاغاط٘ ال٨حب مً الٗضًض   الىٓام َظا َو
ًة
ضا ُِّث ة الٗلىم مغاط٘ في ط ُِّث  ب٨حابة ال٩اثب ؤو الباخص ٣ًىم. ؤلاوؿاه

ظ٦غ بٟانلة ًلح٣ه رم بدسه، في اؾحٗمله الظي ألازحر ال٨حاب مال٠ اؾم ب٨حابة بدسه جهاًة في الحىر٤ُ  رم له، ألاو٫  الاؾم ٍو
  اؾحسضمه الظي اإلاغط٘ اؾم ٨ًحب الؿُغ هٟـ وفي بى٣ُة، الاؾم ًىهي

ِّث
سِ ، ثدحه ٍو

ًة
 عؤؾِححن ه٣ُححن به ًلح٤ رمِّث  زُا

٨حب بٟانلة، ًلح٣ه رمِّث  لل٨حاب، ؤلانضاع م٩ان بٗضَا لُظ٦غ ش ٍو ٣ىم بى٣ُة، ًجهحها رمِّث  اليسخة، ثاٍع  َظٍ ب٨حابة ال٩اثب ٍو
  اإلاغاط٘ وث٩ىن  طضًضد، نٟدة بضاًة في اإلاغاط٘

ًة
  مغثبة

ًة
٣ا  الٗضًض وطض خا٫ وفي للمغاط٘، ألازحرد لؤلؾماء ألابجضي للترثِب ٞو

د اإلاالٟحن مً ٫، الاؾم ط٦غ ًحمِّث  مغاط٘ لٗضِّث لح٤ ألاوِّث   . ألازحر الاؾم رمِّث  بٟانلة ٍو

 .2015 ٖمان،: والىىع  اإلاالث٨ة. مدمض ألاخمض، :جىليحي مثاى
                                                           

 28  ص 2012  وخبلب السولب دوشق   أوريس (ماجستير ودكتوراه )ة، دليل كتابة األطروحة الجامعي: وديريب الببح اللعلم   السولب دوشق  -  
 30ادلرالع نفست   ص  - 2
 2015-12-13:  اسريخ ااطالع./faculty.ksu.edu.sa:   أنظر ادلوقع  3  ص التوثيق في البحث العلمي: اسُت أبو ريسش  -  
 .%/http://mawdoo3.com:   أنظر ادلوقع طرق التوثيق في البحث العلمي: عقعب  إاسسف - 4

 نقخب 
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لماء حمعيت هظام اظخخذام- 2  American psychological association system(APA):  ألامشينيت الىفغ عُت

  الٗلمُة اإلاغاط٘ ثىر٤ُ بن
ًة
٨ُة ٞـالً ٖلم طمُٗة وكغثه بنضاع ألخضذ َب٣ا  American Psychological Association ألامٍغ

(APA) .ٗض   ألاؾالُب ؤ٦ثر مً ألاؾلىب بهظا الحىر٤ُ َو
ًة
ا ، طًٖى

ًة
 اإلاجا٫، َظا في الى٣و لؿض الحاطة ٧اهد لظا واؾحسضاما

 لهظا ثِـالغ الؿبب ؤلانضاعات َظٍ إلاسل الباخسحن واٞح٣اع الىاخضد الضعاؾة في الحىر٤ُ َغ١  ثىخض ٖضم بلى باإلياٞة

 .الضلُل

٣ىم ٫  بجؼثحن؛ الحىر٤ُ ٦حابة ٖلى الىٓام َظا ٍو ش ٩ًىن  آلازغ والجؼء ألازحر اإلاغط٘ مال٠ اؾم ًدمل ألاوِّث  اإلاغط٘ وسخة ثاٍع
  مى٣ىلة الحىر٤ُ طملة ٧اهد خالة وفي الحىر٤ُ، طملة بجاهب

ًة
ا ُِّث ٗحبر الغ٢م، رم م بالغمؼ الهٟدة ع٢م ٦حابة ًجب خٞغ  َو

ة الٗلىم مغاط٘ ٝي طُض الىٓام َظا ُِّث  ألاسك وحه على الزر الىخيذ الحيِّي  الهائً الذيو يعخبر: ثىيُخي مسا٫. الاطحماٖ

 ألازحر ال٨حاب مال٠ اؾم ب٨حابة بدسه جهاًة في الحىر٤ُ ب٨حابة ال٩اثب ٣ًىم. (11م ،2015 ) ألاخمض. اإلاالئنت سئيت يمنىه
ظ٦غ بٟانلة ًلح٣ه رمِّث  بدسه، في اؾحٗمله الظي ٫  الحٝغ ٍو جهحها للمال٠، ألاو٫  الاؾم مً ألاوِّث ش ٨ًحب رم بى٣ُة، ٍو  بحن الحاٍع

لُه ٢ىؾحن   ال٨حاب اؾم ٍو
ًة
لح٣ها الانضاع م٩ان ٨ًحب رم بى٣ُة، ًجهحها رمِّث  مباقغد ححن بى٣ُححن ٍو ِِّث  باؾم اإلالحى٢ة عؤؾ

  .الىاقغ

لماء طمُٗة هٓام ٌٗحمض     ٨ُة الىٟـ ُٖث ٣حبـا الىو اهتهاء بٗض الحىر٤ُ ٖلى ألامٍغ
ُث
 بىي٘ الباخص،وطل٪ بلُه عط٘ الظي ؤو إلا

ة الؿىة رم بٟانلة محبٕى اإلاال٠ ٖاثلة ٗاص رم.٢ىؾحن بحن وطمُٗها الهٟدة رم بٟانلة محبٖى  اإلاغاط٘ طمُ٘ ثغثِب ٌُث
 
ًة
.  اإلاغاط٘ ٢اثمة في هجاثُا

. (20، 2001بضعان،):.................................................الٗغبُة باللٛة طل٪ ومسا٫ُث 
. (Lebaron,2009,25):......................................................ألاطىبُة وباللٛة

الخٔ  ٢بل  ألاطىبُة باللٛة .p ؤو بالٗغبُة.م خٝغ ط٦غ بلى الحاطة صون  الهٟدة ٖلى ًضلل الحىر٤ُ في ألازحر الغ٢م ؤن وٍُث

. الهٟدة ع٢م

 (APA) الم هظام  همي على جىليديت ؤمثلت

 :النخب جىزيق -ؤ

 بلض (الجؼء ، الُبٗة ع٢م) وطضت بن ال٨حاب ثٟانُل,  ال٨حاب ٖىىان : (اليكغ ؾىة) ألاو٫  الاؾم,  ألازحر اإلاال٠ اؾم -
 .الىاقغ:  اليكغ

 ؤ٦ثر اإلاالٟحن ٖضص ٧ان بطا ألاو٫  اإلاال٠ ؤؾم بٗض وآزغون ٧لمة وهً٘ اؾمحهما بحن"  و"  خٝغ هً٘ إلاالٟحن ال٨حاب ٧ان بطا

 .ؤرىحن مً

 :اإلاترحمت النخب جىزيق -ب

ظ٦غ ثغطمة,  ال٨حاب ٖىىان : (اليكغ ؾىة) ألانلي اإلاال٠ اؾم -  .الىاقغ:  اليكغ م٩ان,  اإلاترطم اؾم ٍو

 

                                                           
   ادلرالع السسبق طرق التوثيق في البحث العلمي: إاسسف عقعب  -  
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 :العلميت اإلاجالث جىزيق -ج

 .لهٟداتا ؤع٢ام:  الٗضص ع٢م ، اإلاجلة اؾم" البدص اؾم : "(اليكغ ؾىة) ألاو٫  الاؾم,  ألازحر الباخص اؾم -

 :العلميت الشظائل جىزيق -د

 " .الغؾالة ٖىىان : "(ؤلاطاػد ؾىة) ألاو٫  الاؾم ، ألازحر الباخص اؾم

 .الهٟدات ؤع٢ام:  البلض, ٞحها ٢ضمد التي الجامٗة . (ميكىعٍ ٚحر  –ص٦حىعاٍ  –ماطؿححر) الغؾالة صعطة 

 :ألاحىبيت اإلافادس جىزيق  -َم

ىي٘,  ألاو٫  ؤؾمه مً خٝغ وؤو٫ ,  ألازحر اإلاال٠ اؾم ٦حابة م٘ الؿاب٤ الىٓام هٟـ  زِ او,  ال٨حاب اؾم ثدد زِ ٍو

م٨ً) اإلاجلة اؾم ثدد  .(ألاطىبُة اللٛة في ماثل وبىِ الٗغبُة اللٛة في ر٣ُل ببىِ الخِ اؾخبضا٫ ٍو

 :لإلهترهذ الذخىى  جىزيق  -و

ش ( .www) اإلاى٢٘ ٖىىان ًىي٘ . الضزى٫  وثاٍع

 َاس اسد هظام اظخخذام (Using the Harvard System) 

 
ًال
: الىق داخل الخىزيق: ؤوال

اعص هٓام ٌٗحمض       الحىر٤ُ ٖلى َاٞع
ًة
باقغد  بالؿىة محبٕى اإلاال٠ ٖاثلة بىي٘ وطل٪ اإلا٣حبـ الىو اهتهاء بٗض الىو صازل مُث

ع  ٢ىؾحن،و٢ض بحن ىِّث
ُث
اعص طامٗة في الىٓام َظا َ م 1930 ٖام َاٞع

ُث
ٗاص ر ـ اإلاغاط٘ طمُ٘ ثغثِب ٌُث

ُث
  ثسضمةاإلا

ًة
 ٢اثمة في هجاثُا

  .اإلاغاط٘

ٗض ا الٗالم مؿحىي  ٖلى اؾحسضاما الحىر٤ُ َغ١  ؤ٦ثر مً َاس اسد ؤؾلىب َو ال١ ٖلى وؤقهَغ  وص٢ة مغوهة مً به ًحمح٘ إلاا ؤلَا

ح٩ىن . الحٟانُل في  . اإلاغاط٘ ٢اثمة وفي ، اإلاتن صازل:  طؼؤًً مً الحىر٤ُ ٍو

 اإلاتن داخل:  ؤوال

 ؤو الهُاٚة بةٖاصد طل٪ ٧ان ؾىاء ؤزغي  مهاصع مً ٖلحها هدهل التي وألاق٩ا٫ والجضاو٫  تللمٗىما الحىر٤ُ ًحم -

 .الا٢حباؽ

 " ... " : ثىهُو ٖالمات بحن اإلاى٣ى٫  الىو وي٘ ُٞجب باال٢حباؽ الى٣ل ٧ان بطا -1

 الٗاثلة اؾم):  ٧الحالي ٢ىؾحن بحن باإلاتن الخام الحىر٤ُ ه٨حب اإلاهاصع ؤخض مً اؾح٣ُىاَا التي ال٣ٟغد ؤو الىو جهاًة بٗض -(ؤ

 .)11 م ،2009الىػعد،) مسل (الهٟدة ع٢م اليكغ، ؾىة للمال٠،

 في الحإرحر ٖملُة ال٣ُاصد وجٗجي مدضصد، ؤَضاٝ لحد٤ُ٣ الٗاملحن لؤلٞغاص الاطحماعي اليكاٍ ثىُٓم ؤلاصاعد جٗجي :مثاى
 ال٣ُاصي الؿلى٥ وبن ؤلاصاعد مٟهىم مً ؤوؾ٘ ال٣ُاصد مٟهىم ٞةن وبالحالي مُٗىة، ؤَضاٝ لحد٤ُ٣ وؾلى٦هم ألاٞغاص وكاَات

لُه ؤلاصاعي، الؿلى٥ مً وؤقمل ؤوؾ٘  .)76م ،2002 ٦ىٗان،) ؤلاصاعد ٚحر ال٣ُاصد ٞةن ٖو
                                                           

1
   ادلرالع السسبق اسُت أبو ريسش - - 
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 (الهٟدة ع٢م ، اليكغ ؾىة) ٞالن ط٦غ و٢ض:  مسل.  ال٣ىؽ صازل ه٨حبه ٞال الحضًص ؾُا١ في اإلاال٠ اؾم ط٦غها بطا ؤما  -(ب

لا هٓغ و٢ض:مسا٫  طىاهب، رالرة مً ال٣ُاصد بلى (248م ،2006) لٍُى

٨حب ٞانلة بىحهم ًىي٘  خو مً ؤ٦ثر اإلاال٠ ٧ان بطا -(ض  للمال٠ الٗاثلة اؾم ألاو٫، للمال٠ الٗاثلة اؾم): ٧الحالي ٍو

ش الساوي، . (الهٟدة ع٢م اليكغ، ثاٍع

 :اإلاشاحع قائمت: زاهيا

 :٧الحالي اإلاغاط٘ ٦حابة ًحم

 م٩ان ، وطض بن الجؼء ؤو الُبٗة ، اإلاغط٘ ٖىىان. (اليكغ ؾىة) ألاو٫  الاؾم ، الٗاثلة اؾم:  واخض  خو اإلاال٠ ٧ان بطا 1-
ض ؾىاء اإلاغط٘ ٖىىان ثمُحز ًجب ؤهه َىا وهالخٔ الىاقغ،:  اليكغ  .ثدحه بسِ ؤو الحمُُل ؤو بالخؿٍى

ل:مثاى ة ؤلاصاعد. (2006) الغخمً ٖبض َاوي ، الٍُى  ،4ٍ ، اإلاىٓمة في والجماٖات ألاٞغاص ؾلى٥:  مياإلاىٔ والؿلى٥ التربٍى
ان  . لليكغ واثل صاع:  ٖمِّث

ة بٟانلة بُجهم هٟهل:   خو مً ؤ٦ثر اإلاال٠ ٧ان بطا2 -  في اإلاال٠ اؾم م٘ لبـ ٌؿبب ٢ض الىاو خٝغ ألن ( ؛) مى٣َى
 .الٗغبُة اللٛة

 :مثاى
 بصاعاثه،هٓمه، ؤَضاٞه، اإلاٗانغ، الٗالي الحٗلُم في تصعاؾا. (1999) الباقي ٖبض ؤخمض ، البؿحان ؛ وطُه مدمض ، الهاوي 

د ،1ٍ  .الٟالح م٨حبة: ال٩ٍى

 ؤع٢ام وهظ٦غ.  اإلا٣ا٫ ٖىىان ولِـ اإلاجلة ٖىىان ثمُحز ًحم ، صوعٍة ؤو مجلة في ميكىعد وع٢ة ؤو بدص م٣ا٫ اإلاغط٘ ٧ان بطا3-
  .اإلا٣ا٫ ًدحلها التي الهٟدات

د صولة في الحٗلُم في اإلاضعؾة إلاضًغ ألاؾاؾُة ال٨ٟاًات (1991) الىاخض ٖبض صال٫ ، الهضَىص :مسا٫ ة صعاؾات ، ال٩ٍى  ، ثغبٍى
 .56 -33 م ، 37 الجؼء ، (7) اإلاجلض

ة واإلاجالت ال٨حب مسل جٗامل الاهترهد ٖلى اإلاىطىصد ؤلال٨تروهُة واإلاجالت لل٨حب4 -  وه٠ًُ الؿاب٣ة ألامسلة في ٦ما اإلاُبٖى
ش اإلاى٢٘ ٖىىان ٖلحها اعدا وثاٍع  .الؿاب٣ة ألامسلة في ٦ما لٍؼ

ش] الغابِ (الضزى٫  ؾىة) اإلاى٢٘ ناخبة الجهة ه٨حب:  خهُة ؤو لهُئات الحابٗة ؤلاهترهد إلاىا5٘٢ - اعد ثاٍع  ]1/1/1431 الٍؼ

ش[ الغابِ َظا إلاٗاًىة بىٟؿ٪ الحٍٗغ٠ ؤو اإلاىحضي في للخسجُل هضٖى٥ (َـ1425) والحسُُِ الا٢حهاص وػاعد :مثاى ا ثاٍع  عدالٍؼ
  ـ]5/11/1425ٌ

(Council of Biology Editors) CBE -   

 

                                                           
 https://fr.scribd.com/doc/175852146:   انظر ادلوقعطريقة التوثيق بأسلوب ىارفارد: عبد اهلل الوزرة -  
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  .U of Chicago Manual: ؼيهاغى دليل هظام

 وع٢م اإلاغط٘ ثٟانُل طمُ٘ ٞحها ًٓهغ بدُص بالححاب٘ وثغ٢ُمها الهٟدات ؤؾٟل الهىامل اؾحسضام ٖلى الىٓام َظا ٌٗحمض

. الهامل في اإلاغط٘ ث٨غاع خالة في زام هٓام م٘.. الهٟدة

مؼ" ٢ى٫ ت   الظا٦غد، ٖلى جٗحمض ؤن ثداو٫  الRaimes : "" ٍع
ًة
  اهٓغ طل٪، مً وبضال

ًة
ؿحسضم .ألامسلة واثب٘ للحٗلُمات صاثما  َظا َو

ش، زانة وبهٟة ؤلاوؿاهُة الٗلىم في واؾ٘ بك٩ل الىٓام ش الحاٍع . والٟىىن  الًٟ،وألاصب، وثاٍع

ىض         ٨ُٞحب ألازحر ؤلاؾم ٖضا ما الهىامل في هي ٦ما اإلاغاط٘ ث٨حب اإلاغاط٘ ٢اثمة ٦حابة ٖو
ًة
 وجؿحسضم مغط٘ ٧ل في ؤوال

ش وبٗض ال٨حاب ٖىىان وبٗض ؤلاؾم بٗض الى٣ُة ٘ م٘ اليكغ ثاٍع حم. ال٣ىؾحن ٞع   اإلاغاط٘ ثغثِب ٍو
ًة
  ثغ٢ُم بضون  ؤبجضًا

ًة
  َبٗا

:   وجىزيقها اإلاشاحع لخابت ليفيت يىضح الخالي اإلاثاى

Raimes , Ann Keys Writers : A Brief Handbook. New York: Houghton Mifflin Co., 1999) 

٣حه ل٩ل ؤهه بال الٗلمُة البدىذ في اإلاؿحٗملة الحىر٤ُ َغ١  ألَم اؾحٗغايىا وبٗض  ؤن للباخص بض ال ولهظا بها ًلتزم التي ٍَغ

٣ة ًخب٘ . اإلاهاصع انل ؤو الضعاؾة انل الى الغطٕى لل٣اعت  جؿهل ختى بدىره طمُ٘ في واخضد ٍَغ

 

:   جمتخا

 اثبإ ُٞه ًحم ومىٓم ٖلمي ؤؾلىب ٍَغ٤ ًٖ الح٣اث٤ وث٣خخي الحٗلم وؾاثل ؤخض َى الٗلمي البدص ٞةن ؾب٤ ومما
٣ة وألا٦ُضد اإلاىر٣ة اإلاٗلىمات وطم٘ الخُىات  اإلاٗلىمات َظٍ ص٢ة مً الحإ٦ض بهضٝ اإلاٗلىمات َظٍ وثدلُل مىهجُة بٍُغ

ض التي طاالتالم قتى في و٢ىاهحن طضًضد خ٣اث٤ بلى والىنى٫  ة خهُلة مً ثٍؼ  .ٖام بك٩ل البكغ لضي اإلاٗٞغ

لى ب الٗلمُة البدىذ في اإلاغاط٘ ٞحىر٤ُ الٗمىم، ٖو
ِّث
ة التزام ًحُل

ِّث
ً في الض٢  ال٣اعت  ٖلى جؿهل التي اليكغ بُاهات ثضٍو

 ؤ٦ثر، مٗلىمات ٖلى للحهى٫  الحاطة ٖىض ٖلحها الحهى٫ 

ا مً الٗلمُة وألاصلة اإلاهاصع اؾحسضام ٍَغ٤ ًٖ ًةالٗلم الىع٢ة ثىر٤ُ ال٣ُام َى صعاؾة ؤي ٞإَمُة  الغثِسخي مهضَع
اصد اهحن ٢ىد لٍؼ حم ،  اإلا٣ضم البدص ؤو الضعاؾة وؤصلة بَغ  الٗلمُة الىع٢ة وثغثِب بلُه، باإلقاعد اإلاهضع ؤو اإلاٗلىمة ثىر٤ُ ٍو

ىصح باخص ل٩ل الخام باألؾلىب ٣ة الباخص ًخب٘ ؤن ٍو   .بدسه ؤطؼاء ٧امل في واخضد ٍَغ

 
:  اإلاشاحع قائمت

 ميكىعات ،1ٍ ، والخقىياث واإلاىاهج ألاظاظياث في الاحخماعيت،الىححي العلىم في البدث: اإلاامً ٖبض مٗمغ ٖلي (1
 ،2008 لُبُا، ؤ٦حىبغ، 07 طامٗة

ات صًىان ،الاحخماعي البدث إلاىهجيت اإلاذخل: ُٖاص ؤخمض (2  .2006الجؼاثغ، الجامُٗة، اإلاُبٖى

                                                           
1

 .14المرجع السابق،ص، ألد زللود اذلوارى - 
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 .2015-2014 ، بؿ٨غد طامٗة ، البدث وجقىياث مىهجيت رف مدالشاث:  ؾلُمة خُٟٓي (3

ة (4  طامٗة مُبٗة ،(ودلخىساٍ ماحعخحر ) الجامعيت، ألاوشوخت لخابت دليل:  صمك٤ طامٗة ، الٗلمي البدص مضًٍغ
. 2012 ؾىعٍا ، صمك٤

  :خؿً ٞحخي مل٩اوي  ؾلُمان؛ ؤخمض ٖىصد (5
ُت

اث    البدث ؤظاظيَّ
 البدث عىاـش: ةؤلاوعاويَّ  والعلىم التربيت في العلميِّي

  ،1992. بعبض السالسة، الُبٗة ،لبياهاجه ؤلاخفائيُّي  والخدليل ومىاهجه

   البدث ؤظاليبُت :  وآزغون ٞىػي ٚغاًبة (6
ت العلىم في العلميِّي ت الاحخماعيَّ ة، الجامٗة الساهُة، الُبٗة ،وؤلاوعاهيَّ َُّن  ألاعصه

ان  . م1981ٖمَّن

   البدث ؤـىىُت : بضع ؤخمض (7
  ،1989. ال٣اَغد،مهغ ، اإلاٗاٝع صاع الخامؿة، َبٗةا٫ ،ومىاهجه العلميِّي

  ،1999 الؿٗىصًة، الٗغبُة ،(... ومشاخله خىىاجه ) العلمي البدث: الىانل ٖبضهللا بً ٖبضالغخمً (8

  ، ؤبٌُ مل٨ة ثغطمة ، العلمي البدث مىهجيت: طُضًغ ماثُى (9

اهم ِٖسخى خىان (10 ـاى، ،العلمي البدث ؤظاظياث: الٗبُضي ٚو  1984 واليكغ، للُباٖة ـىمالٗل صاع الٍغ

  ،1983 الٗغب، ؾـجل مُـاب٘ قمـ، ٖحن ،2ٍ ،العلمي البدث:  خمىصد ُٖٟٟي مدمض (11

 http://mawdoo3.com:  اإلاى٢٘  اهٓغ (12

ش /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar:  اهٓغ اإلاٗاوي معجم (13 إل ثاٍع  2015 صٌؿمبر 12: الَا

  ،(1994 الغؾالة، ماؾؿة:بحروت) ألاولى، الُبٗة ،العلمي البدث في ؤظاظيت قىاعذ: نُجي بؾماُٖل ؾُٗض (14

  1994الغؾالة، م٨حبة :ٖمان ،ؤلاظالميت الذساظاث ومفادس العلمي البدث ؤظاليب: الضٚمي عا٧ان مدمض (15

 : اإلاى٢٘ اهٓغ ) . بازحهاع ، 168 م ، م 2010 ألاو٫  الٟهل ،74 الٗضص 19 الؿىة ، ألاطُا٫ بىاد مجلة (16

 http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=28617) 

 : اإلاى٢٘ بلى ؤهٓغ ، ْبي ؤبى طامٗة ، والاقخباط الخىزيق ؤهىاع: ب٨غ ؤبى مدمض هللا ٖبض ؤًمً (17

 https://ay83m.wordpress.com/ 

ة (18  طامٗة مُبٗة ،(ودلخىساٍ ماحعخحر ) الجامعيت، وشوختألا لخابت دليل:  صمك٤ طامٗة ، الٗلمي البدص مضًٍغ
  ،2012 ؾىعٍا ، صمك٤

اف ؤبى خؿحن -   (19 ش ،./faculty.ksu.edu.sa:  اإلاى٢٘ ؤهٓغ ، 3 م ،العلمي البدث في الخىزيق:  ٍع إل ثاٍع  2015-12-13:الَا

 .%/http://mawdoo3.com:  اإلاى٢٘ ؤهٓغ ،العلمي البدث في الخىزيق وشو :  ٣ٖلة بخؿان (20

ة البدىذ السالص الٗغبي اإلااثمغ العلميت، البدىر لخىزيق هظم ؤسبعت: الهىاعي  مدمىص ؾُض (21   –ال٣اَغد واليكغ، ؤلاصاٍع
  ، 2003 ماي 15-14 الٗغبُة، مهغ طمهىعٍة

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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ة البدىذ السالص الٗغبي اإلااثمغ العلميت، البدىر لخىزيق هظم ؤسبعت: الهىاعي  مدمىص ؾُض (22   –ال٣اَغد واليكغ، ؤلاصاٍع

  ، 2003 ماي 15-14 الٗغبُة، مهغ طمهىعٍة

 https://fr.scribd.com/doc/175852146: اإلاى٢٘ اهٓغ ،َاس اسد بإظلىب الخىزيق وشيقت: الىػعد هللا ٖبض (23

 :  ألاطىبُة باللٛة

1 - F ,Whitney: Elements of Research, New York. (1946), p.18, 
1 - Hillway, Tyrus: Lntroduction to Research, 2nd ed. Boston, Houghton Mifflin Company. . (1964), p.5 
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 ولبت لذي الاحخماعيت علىم الخخشج مزلشاث في الؽائعت اإلاىهجيت خىاءألا
  والثاوي ألاوى  الىىس  الجامعت

. 2حامعت الجضائش، بىخاسر َؽام. ؤ  -جبعت ، ـىلت  حروص حامعت، الؽيخ العشبي الخبس ي. د

 

 

: لذساظتا ملخق

ة مؿحٛلحن مم٨ً، وطه ؤخؿً ٖلى مظ٦غاتهم ٣ًضمىا ؤن في الحسغض ٖلى اإلا٣بلحن الُلبة مٗٓم ًُمذ         اإلاٗاٝع مجمٖى
ا التي اإلاىهجُة واإلاهاعات  اإلاغطُٗة جٗحبر البدص ٞمىهجُة الاطحماُٖة، الٗلىم َلبة لضي زانة صعاؾُة ؾىة ٧ل في ا٦خؿبَى
 وثىطهه الباخص مغاؾم ثدضص ٖلحها مح٤ٟ مىهجُة ؤبجضًات زال٫ مً البدص عاخللم الحؿً الؿحر لًمان ألاؾاؾُة

ان ل٨ً الصحُدة، الىطهة .      ٦حابُة ٞىُة ؤو بطغاثُة مسحلٟة، مىهجُة ؤزُاء في مجهم ال٨سحر ٣ً٘ ما ؾٖغ

 مىه، مح٣ضمة مغاخل بلٜ نب ختى البدص مً مهم طؼء بٖاصد بلى وؤخُاها ال٨بحر، للى٣ض ٖغية ٖمله الُالب ًجض رم ومً     

 ًحدحم مما ؛ٞٗلُة ؤقهغ 5 ثحٗضي ال وطحزد LMDهٓام ْل في  اإلاظ٦غات َظٍ اهجاػ في الباخص ٣ًًحها التي الٟترد ؤن زانة

 .مم٨ً خا٫ وؤخؿً ؤثم في الى٢د اؾحٛال٫ مً ثم٨ىه مىهجُة بةؾتراثُجُة الٟترد َظٍ اؾحٛال٫ ٖلُه

 وؤؾباب وؤَمُة ؤَضاٝ ثدضًض في الاق٩الُة،ؤزُاء ونُاٚة ثدضًض في ؤزُاء ): اًليم اإلاىهجُة ألازُاء َظٍ ؤَم وثحمسل
، ازحُاع  اإلاىهج ازحُاع في الؿاب٣ة،ؤزُاء الضعاؾات واؾحٛال٫ ٖغى في ؤزُاء،البدص ٞغيُات نُاٚة في ؤزُاء اإلاىيٕى

غ ؤرىاء وبطغاءاتها،ؤزُاء الُٗىة ازحُاع في ؤزُاء،للضعاؾة اإلاىاؾب ب ٢ىاٖض البدص، ٦حابة لٛة) البدص ثدٍغ . (البدص ثبٍى

 

Le résumé de l’étude : 

     La plupart des étudiants à la prochaine graduation aspirent pour présenter leurs mémoires 

dans le meilleur possible,  en profitant de l’ensemble de connaissances et de compétences 

méthodologiques qu’ils ont acquises dans leur parcoure d’étude de chaque année scolaire et 

notamment chez les étudiants des sciences sociales . 

Dont la méthodologie de recherche se considère comme la référence de base pour assurer le 

parfait processus aux étapes de la recherche à travers les premières données méthodologiques qui 

sont abord acceptées pour bien déterminer les préparatifs de l’étudiant et l’orientent  vers la 

correcte destination, mais il est spontané que la majorité des étudiants tombent dans des  diverses 

erreurs, procédurales ou esthétiques.   

Dans ce cas l’étudiant trouve son travail de recherche à la confrontation de la grande critique,  

parfois il arrive à refaire une  partie importante du travail, même s’il est arrivé à une étape 

avancée de ce travail et surtout la période que le chercheur passe pour réaliser ce mémoire au 

sein du système LMD est  très précise et qui ne dépasse pas cinq mois, donc il est obligé 



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

60 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

d’exploiter cette restreinte période avec une stratégie méthodologique qui  lui permettre  

d’exploiter le temps de la recherche dans la bonne circonstance.  

 Les plus importantes de ces erreurs méthodologiques c’est comme suit: 

Des erreurs dans la : )détermination et la formulation de situation- problème, et de l’objectif  et  

l’importance et  la motivation du choix du sujet ; l’objectif  et  l’importance et  la motivation du 

choix du sujet ; la formulation des hypothèses ; le choix de la méthode adéquate pour l’étude de 

sujet ; le choix de l’échantillon et ses procédures ; la rédaction de  travail de recherche 

(l’orthographe, les règles de mettre le travail de recherche en chapitres). 

 

: جمهيذ

ا ثىا٢ل     ات ثُغح ٞهي الىَىُة، طامٗحىا مسحل٠ في الجامُٗة والغؾاثل اإلاظ٦غات مً َاثل ٦م ؾىٍى  مسحلٟة مىيٖى
 َظٍ بةهجاػ ٢ُامهم ٞةن ؤزغي  طهة ومً طهة، مً بىا٢ٗهم عثبُةم ْىاَغ ؤو ٢ًاًا ًٟؿغوا ؤن الُلبة زاللها مً ًداو٫ 

م زال٫ الُلبة ثال٢اَا التي والح٣ىُات الضعوؽ مسحل٠ ٖلى ثضٍعب بمسابة ٌٗحبر والغؾاثل اإلاظ٦غات  الضعاسخي، مؿاَع
م حهم زبرات مً وبؾحٟاصتهم الث٤ بك٩ل ؤبداذ ث٣ضًم الُلبة مداولة مً وبالٚغ  الٗلمُة زلُٟاتهم بزحالٝ ٖلى مكٞغ

 مظ٦غاتهم مىا٢كة ًىم ٦بحرد ؤراع لها ث٩ىن  ؤن قإجها مً التي اإلاىهجُة ألازُاء مً الٗضًض في ٣ًٗىن  الُلبة ؤن بال. واإلاغطُٗة
. الضبلىم و الجُضد الٗالمة مىدهم وفي عؾاثلهم، و

 لظل٪ ألازُاء، لحل٪ ثُجةن ال٨بحر، للى٣ض ٖغية ٖمله ًجض رم ومً الُالب، ٖاث٤ ٖلى ؤ٦بر بك٩ل ث٣٘ الٗمل ٞمؿاولُة

ا التي الضعطة مهحر في خاؾمة طض ه٣ُة جٗحبر ٞهي  ث٣لل ٢ض ٦ما ،(الحسغض ًىم) الٗمل ٖغى ًىم اإلاىا٢كة لجىة له ثجحَز
. ؾاب٣ة ٦ضعاؾة  ٌٗحبروجها خحن ال٣اصمحن الُلبة هٓغ في الٗمل قإن مً

لُه        ٢ُامهم ؤرىاء مجهم اإلابحضثحن زانة الُلبة ٞحها ٣ً٘ التي ألازُاء ؤَم ثىيُذ بلى اإلاضازلة َظٍ زال٫ مً جهضٝ ٖو

. ماؾتر ؤو ٧اهد لِؿاوـ الحسغض مظ٦غات بةهجاػ

ة بلى بح٣ؿُمها ٢مىا اإلاضازلة َظٍ جُُٛة ؤطل ومً : ٧الحالي الى٣اٍ مً مجمٖى

. الاق٩الُة ونُاٚة ثدضًض في الكاجٗة ألازُاء -

. اإلاىيٕى ازحُاع وؤؾباب وؤَمُة، ؤَضاٝ، ثدضًض في الكاجٗة ألازُاء -

. البدص ٞغيُات نُاٚة في الكاجٗة ألازُاء -

. الؿاب٣ة الضعاؾات مً الاؾحٟاصدوا ٖغى في الكاجٗة ألازُاء -

. للضعاؾة اإلاىاؾب وألاصوات اإلاىهج ازحُاع في الكاجٗة ألازُاء -

. وبطغاءاتها الُٗىة ازحُاع في الكاجٗة ألازُاء -

غثذ ؤرىاء الكاجٗة ألازُاء - ب ٢ىاٖض البدص، ٦حابة لٛة) البدص ٍع  .(البدص ثبٍى
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ياغت جدذيذ في الؽائعت ألاخىاء -ؤوال : الاؼهاليت ـو

 ٣ًؿم مً ٞهىا٥ آلزغ، بلض ومً ألزغي  طامٗة مً الاطحماُٖة، الٗلىم في الاق٩الُة ونُاٚة ثدضًض مغاخل ثسحل٠      

 ازحاع وؤؾباب الضعاؾة ؤَمُة ًً٘ رم عثِسخي، جؿائ٫  ق٩ل في تهانُاٙ رم ثدضًضَا رم باالق٩الُة الحٍٗغ٠: بلى ؤلاق٩الُة
ة ه٣اٍ ق٩ل في الضعاؾة، وؤَضاٝ اإلاىيٕى .  الغثِسخي الخؿائ٫  َغح بٗض راهٍى

ىا٥ ، ازحُاع ؤؾباب ثم الضعاؾة بإَمُة ًبضؤ مً َو لخو اإلاىيٕى  عثِـ جؿائ٫  في والهُاٚة والحدضًض الحٍٗغ٠ مغاخل ٍو
غيُات ألاَضاٝ ٌٗغى بٗضَا ٣ِٞ، ٨ُة الضعاؾات في به مٗمى٫  َى ٦ما الضعاؾة ٞو ُاهُة ألامٍغ  الٗغبي، الكغ١  وصو٫  والبًر

. واخضد طُضد بق٩الُة ونُاٚة لٗغى الٗامة ألاؾـ ثب٣ى  الاق٩الُة َغح َغ١  جٗضصت وبن

البا        حن الُلبة ًخب٘ ما ٚو  ٖلى وجٗحمض الضعاؾة، لةمك٪ ٖغى وفي البدص، مغاخل مسحل٠ في الٟغوؿُة اإلاىهجُة الجؼاثٍغ

. ونُاٚتها ثدضًضَا باإلق٩الُة، الحٍٗغ٠: الحالُة اإلاغاخل بلى ؤلاق٩الُة َغح ث٣ؿُم

حها: باإلؼهاليت الخعشيف -ؤ . وزُىعثه باإلاك٩ل ال٣اعت  ٌٗٝغ رم ثمهُض، ٖىىان ٦حابة صون  بحمهُض الباخص ًبضؤ ٞو

ُه: ؤلاؼهاليت جدذيذ -ب ً الباخص ًظ٦غ ٞو بَر  الجىاهب ٣ِٞ ًدضص وؤهه صعاؾحه، في جكتر٥ طىاهب ٖضد ويٕىللم بإن ٍو
ض التي ؿمى ًٍغ ظا الضعاؾة، طىاهب الحدضًض َظا صعاؾتها،َو . البدص في وطىصٍ ًجب الحدضًض َو

ى الضعاؾة، طىاهب ثدضًض ًصحب ؤن ًجب راهُا ثدضًضا َىا٥ ٦ما خي اإلاجا٫ ثدضًض َو ظا للضعاؾة، (الؼمجي)الحاٍع  َو
 صعاؾتها، اإلاغاص الؼمىُة الح٣بة ثدضًض ثحُلب التي البدىذ في مُلىب ٣ِٞ ول٨ً البدىذ، طمُ٘ في وبامُل لِـ الحدضًض

مة: "مىيٕى: مسل ض ػمىُة خ٣بة ؤي في ثدضًض ُٞجب ،"الجؼاثغي  اإلاجحم٘ في الجٍغ .   اإلاىيٕى َظا صعاؾة الباخص ًٍغ

ٗبر      زال٫ مً ألان؟ خض بلى وٗٝغ ماطا:  الحالي الؿاا٫ ٞؿهن ٖلى الباخص ًُغح ؤن في الى٣ُة َظٍ ًٖ ؤهجغؽ مىعَـ َو
ة ومٗلىمات ، ٞٗلُة مٗلىمات امحال٥ مً َظٍ وثم٨ىىا لؤلصبُات، ٢غاءاثىا زال٫ مً اإلاك٩لة، خى٫  مٗلىمات ث٣ُُم  هٍٓغ

ة، ٣ها ثم التي ال٨ُُٟات َغح زال٫ مً مىهجُة ومٗلىمات ثٟؿحًر . الؿاب٣ة البدىذ اهجاػ ٞو

غث٤ وي٘ في وثحلخو .   البدص مىيٕى خى٫  بلحها اإلاحىنل ألاصبُات خى٫  مىطؼ ٍع

 جؿائالت، بُغح الباخص ٣ًىم صعاؾتها، واإلاغاص الباخص، خضصَا التي (ألابٗاص)الجىاهب ٖلى ٞبىاءا: الاؼهاليت ـياغت -ج
.  صعاؾحه بهضص َى الظي اإلاك٩ل وطىص بلى ؤصي الظي ؤلاق٩ا٫ مدحىاَا في ثمسل

 ًدؿً ؤن مىه ًحُلب ممحاػد، بدص بق٩الُة لهُاٚة الباخص ًهل ؤن ؤطل ومً« Michel BEAUD »  بىص مِكا٫ ٞدؿب   
حباع بٗحن آزظ البىاء، لُه البدص، مداوع  ٧ل في ثإرحر لها بط الجؿم، في الٗهبي بالجهاػ قبحهة البدص بق٩الُة ؤن مً الٖا  ٖو

 .  ؾلُم ٖلمي بدص بلى ثاصي ؾلُمة ٖلمُة ٞةق٩الُة

 

                                                           
.     0    ص ص 2008ديواف ادلخبوعست اجلسوللب  اجلزاار   تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية: ر لد زر اٌب _ 1
.  4   ص2006  2ف  دار القصبب لعمشر  اجلزاار  ط   ارمجب بوزيد صبرا و  آ رمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تدريبات عملية: ووريس اجنرس _ 2
.     0    ص ص مرجع سبق ذكره :ر لد زر اٌب _  
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  ؤلاؼهاليت؟ لبىاء الثالزت اإلاشاخل َزٍ في الىلبت مً العذيذ  يه يقع الزر الخىإ ينمً ؤيً -

:  الحالُة ألازُاء في ٣ًٗىن  مجهم ال٨سحر ؤن هالخٔ واإلااؾتر، لِؿاوـ ثسغض إلاظ٦غات الٗضًضد ال٣غاءات مً طملة زال٫ مً

 الحٍٗغ٠ مغخلة في  (د) الُالب ٣ًىم ما ًغا٦ص  :الذساظت بمخغحراث والخعشيف الذساظت بةؼهاليت الخعشيف بحن الخلي -1
ٟات بىي٘ باإلق٩الُة ُة جٍٗغ  ثدضًض مغخلة ٌؿب٤ الحالة بهظٍ ٞهى تهمِكها، م٘ وال٨حب، اإلاٗاطم مً م٣حبؿة خٞغ
 الٗامة اإلاٟهىمُة الهىعد بىي٘ الباخص ٣ًىم ؤن َى َىا بالحٍٗغ٠ ٞاإلا٣هىص للضعاؾة، ألاؾاؾُة باإلاٟاَُم والحٍٗغ٠
، اع مً مسال الخام؛ بلى الٗام بَاٍع في للمىيٕى اع بلى الٗالمي، ؤلَا جي، ؤلَا اع بلى َو  الىي٘ ٖلى زُىعثه ومضي اإلادلي ؤلَا

اب ْاَغد" جٍٗغ٠ في ٞمسال: ألامجي ؤو الا٢حهاصي ؤو الاطحماعي ٟات طملة بىي٘ ه٣ىم ال َىا" ؤلاَع  لهظا ويٗد التي الحٍٗغ
ا في ق٩لةالم بسُىعد الحٍٗغ٠ ال٣هض بل اإلاٟهىم، ة للحُشُات الحُغ١  صون  الخام، بلى الٗام بَاَع ة، الىٍٓغ ظا الحٟؿحًر  َو

. الُلبة مً الٗضًض ٖلُه ٌٟٛل ما

 بلى ثُغ١  الُالب هجض ٞإخُاها :باإلاىلىع اإلاديىت للجىاهب ؤو الذساظت إلاخغحراث والضمني اإلاىىقي الترجيب حغييب -2
٣ة الضعاؾة اق٩الُة ثدضًض ؤو الضعاؾة بةق٩الُة الحٍٗغ٠ ة بٍُغ  بضءا اإلاىيٕى ؤو الٓاَغد ٌٗٝغ ٦إن مغثبة، ٚحر ٞىيٍى

جي، بَاٍع في به للحٍٗغ٠ ًيح٣ل رم اإلادلي بَاٍع مً اع في به الحٍٗغ٠ بلى ٣ًٟؼ رم الَى ظا الٗالمي، ؤلَا  ًحُلب مجهجي زُإ َو
. اإلاىيٕى بٗاصبإ ؤو بالٓاَغد اإلاغثبُة ألاويإ ؤو ألاخضاذ لؿغص اإلاى٣ُي الترثِب مغاٖاد ُٞه

، الؼمجي الؿغص بلى الحُغ١  ثحُلب التي للحاالت باليؿبة اإلاالخٓة وهٟـ     حباع بٗحن الُالب ًإزظ ؤن ٌٗجي للمىيٕى  الٖا

.  ألاخضذ بلى ألا٢ضم مً اإلاىيٕى لُغح الؼمجي الخؿلؿلي الترثِب

حًمً: الذساظت بؼهاليت جدذيذ ؤزىاء الشئيس ي الدعائى  على ؤلاحابت -3   ثدضًض مغخلة في الُلبة ٞحها ٣ً٘ التي زُاءألا ٍو
 اإلاغخلة َظٍ في ًض٣٢ىن  ال الُلبة مً ال٨سحر هجض ؤٖالٍ، ط٦غ الظي بالحدضًض الحٍٗغ٠ ٞدؿب زام، بك٩ل ؤلاق٩الُة

 ٖلى ؤلاطابة ثجىب مؿإلة بلى ًيحبهىن  ال ل٨ً الىٓغي، بَاٍع في اإلاىيٕى مٗالم بىن٠ ٣ًىمىا مسال ؤلاق٩الُة، مً اإلاهمة
ُة الخؿائالت ؤخض ؤو الغثِسخي الخؿائ٫  ة ألا٩ٞاع ثحًمً ٣ٞغات مجهم ال٨سحر ُٞٗغى الضعاؾة، في الىاعصد الٟٖغ  التي الىٍٓغ

، ألاؾاؾُة اإلاحٛحرات خى٫  الؿاب٣ة الضعاؾات مً ؤو  اإلاسحهحن، الٗلماء ؤخض مً وعصت  لخُإ ًيحبهىا ؤن وصون  للمىيٕى
ة ٧اعألاٝ ثل٪ ثخىاو٫   ؤن َى طضا مهم مجهجي ُة الخؿائالت ؤو الغثِسخي، الخؿائ٫  ٖلى ؤلاطابة  اإلا٣حبؿة الىٍٓغ  اإلا٣ترخة الٟٖغ

. الضعاؾة في

  ما؟ مجحم٘ في الاهدغاٝ بلى ثاصي التي الٗىامل ًٖ بالبدص ما َالب ٣ًىم: مسال

،ا بهظا الضاعؾحن اَحمام ومضي اإلاىيٕى بهظا اإلاسحهحن ٖلماء اَحمام مضي ثحًمً ٣ٞغات بىي٘ ٣ُٞىم ضعض إلاىيٕى   ٍو
ة في الٗلماء ؤخض بلها ثىنل التي الٗىامل بٌٗ  الٗىامل َظٍ بٌٗ ؤن الٗلم م٘ الؿاب٣ة، الضعاؾات هحاثج ؤخض ؤو ما، هٍٓغ

. الباخص بٖحمضَا التي والٟغيُات الضعاؾة، الخؿائالت في واعصد

ات زال٫ ٞمً: مسال ٣ًى٫  ٧ان       هي لئلهدٝغ اإلاؿببة الٗىامل ؤَم مً ؤهه بلى ثىنلد...  و٦ظا ٦ظا ًٖ الاطحماُٖة الىٍٓغ

 و٦ظا وال٣ٟغ، ٧البُالة والا٢حهاصًة الاطحماُٖة الٗىامل ؤن... ٞالن صعاؾة ثىنلد ،٦ما... و الىالضًة، اإلاٗاملة ؾىء
 ماُٖةالاطد الٗىامل ماهي: الحالي الغثِسخي الخؿائ٫  ًُغح ؤلاهدغاٝ،بٗضَا بلى ثاصي التي ألاؾباب ؤَم مً ألاؾغي  الح٨ٟ٪

 ؤلاهدغاٝ؟ بلى ثاصي التي وؤلا٢حهاصًة
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 بهدغاٝ بلى ثاصي ألاؾغي، والح٨ٟ٪ الاطحماُٖة الحيكئة ؾىء في ثحمسل اطحماُٖة ٖىامل َىا٥: الحالُة الٟغيُة ًُغح ؤو -

ظا. ألابىاء . ثجىبه ًجب ٦بحر مجهجي زُإ َو

 مً ؤ٦ثر ثحًمً التي اإلاىايُ٘ في الضعاؾة، ٚحراتمد بحن الغبِ ٞحها ًُغح ٣ٞغد بىي٘ ؤو بةصعاض الُالب ٣ًىم ؤن ؤو  -
ً، بهظًً محٗل٣ة الضعاؾة مك٩لة ؤن ثىيُذ الُالب ٞحها ًداو٫  ؤؾاؾُة ٖملُة وهي محٛحر،  ؤخض ٩ًىن  ٦إن اإلاحٛحًر

سغض ثاب٘، وآلازغ مؿح٣ل اإلاحٛحرات ً َظًً بحن الٗال٢ة ًٖ البدص ًداو٫  الظي الغثِسخي بالخؿائ٫  ٍو . ؤ٦ثر ؤو اإلاحٛحًر

. لظل٪ ًىخبه ؤو ٌكٗغ ؤن صون  اإلاُغوح الغثِسخي الخؿائ٫  ٖلى ؤلاطابة الخُإ في الُالب ٣ً٘ ؤخُاها ل٨ً     

ال٢تها الحضَعـ َغ١ : "الحالي اإلاىيٕى مسا٫ -  َىا٥): ما ٣ٞغد في ؤلاق٩الُة ثدضًض ؤرىاء الباخص ٨ًحب" الضعاسخي بالحدهل ٖو

 ي٠ٗ بلى ًاصي الىٓغي  الحضَعـ ؤن بلى ثىنلىا... ٞالن الض٦حىع  بُجهم نم التربُة الاطحمإ ٖلم في الٗلماء مً الٗضًض
٨مل...الحالمُظ لضي الضعاسخي الحدهُل ٣ة بحن الٗال٢ة ماهي:  الحالي الخؿائ٫  ًُغح بٗضَا ،(ال٣ٟغد ٍو  الحضَعـ ٍَغ

. الضعاسخي؟ والحدهُل

 الغثِـ، الخؿائ٫  ٖلى ؤلاطابة ثمد ٢ض الحالة َظٍ في اإلاىهجُة،ألهه ألازُاء َظٍ مسل في ٣ًٗىن  الُلبة هجض ما و٦سحرا
. الضعاؾة مً الهضٝ وثد٤ُ٣

 جُٗٓم في ثحمسل الُلبة ٞحها ٣ً٘ ؤزُاء َىا٥ ؤزغي  طهة مً :آخش مخغحر خعاب على الذساظت مخغحراث ؤخذ بَماى -4
 بط ما خالة في للضعاؾة ألازغي  اإلاحٛحرات ؤو الساوي اإلاحٛحر وحهمل واخض، إلاحٛحر ؤ٦ثر ؤو ٣ٞغثحن ًسهو ٦إن آزغ، ًٖ محٛحر

ً ثحًمً صعاؾحه ٧اهد  الباخص ٣ًىم ،"الحالمُظ لضي الضعاسخي والحدهُل الحضَعـ َغ١  بحن الٗال٢ة: "مسا٫  ؤ٦ثر، ؤو محٛحًر

سهو الضعاسخي الحدهل محٛحر ٖلى بالتر٦حز . الحضَعـ َغ١  وحهمل ؤلاق٩الُة، ٖغى مغاخل مً ٦بحر طؼء له ٍو

جض الٗىىان، في الىاعصد ألاؾاؾُة اإلاحٛحرات مً ؤ٦ثر ؤو محٛحرا ؤَمل الباخص ٩ًىن  الك٩ل وبهظا      الضعاؾة ؤن بٗض ُٞما ٍو

، صون  محٛحر ٦ٟة بلى ثمُل ظا ٚحٍر .  ؤلام٩ان ب٣ضع ثجىبه ًجب مجهجي زُإ ؤًًا َو

 هجض ؤلاق٩ا٫، نُاٚة في الىاعصد ألازُاء بحن مً:  للذساظت الشئيس ي الدعائى  ؤو ؤلاؼهاى ـياغت في جشد التي ألاخىاء -5
 ال٣ُاصد همِ) خى٫  الضعاؾة ٧اهد بطا: مسال الٗىىان؛ في الىاعصد ألاؾاؾُة اإلاحٛحرات ؤخض بصعاض ًٖ ًسغطىن  الُلبة ؤخُاها

ىامل ؤؾباب ماهي: الحالي الخؿائ٫  الباخص ،ًُغح (الخضماثُة اإلااؾؿات في الحىُٓمي والهغإ  في الحىُٓمي الهغإ ٖو
 الحىُٓمي  الهغإ ؤؾباب بحن مً ٌٗحبر ال٣ُاصد همِ ؤن ًبرع رم" ال٣ُاصد همِ" اإلاهم اإلاحٛحر وحهمل  اثُة؟الخضم اإلااؾؿات

ظا ! اإلااؾؿات في . الضعاؾة بدضوص الالتزام بٗضم ًىحي البٌٗ ُٞه ٣ً٘ ٦بحر مجهجي الخُإ َو

بُة ال٩لمات بٌٗ الُلبة بٌٗ ٌؿحٗمل ؤن ؤو - ُة ثلةألاؽ ؤو ؤلاق٩ا٫ نُاٚة في الح٣ٍغ  ؤن ًم٨ً َل: ٣ًى٫  ؛٦إن الٟٖغ
ظٍ البُا٫؟ للشخو الاطحماعي ؤلاهضماض ٖلى ؾلبا ثارغ هٟؿُة مكا٧ل بلى البُالة ثاصي  الُغح م٘ ثحىا٤ٞ ال الهُاٚة َو

ل البُا٫؟ للشخو البُالة ثسلٟها التي الىٟؿُة اإلاكا٧ل ؤَم هي ما: بـ جؿخبضله ؤن ُٞم٨ً الاق٩ا٫، لهُاٚة الٗلمي  َو
 .البُا٫؟ للشخو الاطحماعي والحٟاٖل ؤلاهضماض ٖلى الىٟؿِىة اإلاكا٧ل طٌٍ ثارغ
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: اإلاىلىع بخخياس وؤظباب وؤَميت، ؤَذاف، جدذيذ في الؽائعت ألاخىاء -زاهيا

 بق٩ا٫ ٖلى ًدحىي  الظي اإلاىيٕى ؤَمُة الضعاؾة، مىيٕى اإلاك٩لة ؤو الٓاَغد مٗالجة يغوعد في وثحمسل: الذساظت ؤَميت -
حه،م٘ ًحُلب دة َبُٗة في الضعاؾة ؤَمُة ث٨مً ٦ما ٞع دة الباخص ًىاح ) الضعاؾة مجحم٘ الكٍغ . (الضعاؾة مجحم٘ الكٍغ

:  ماًلي الضاعؾحن ؤو الباخسحن بلحها ًلجإ التي ألاؾباب بحن مً: إلاىلىع بخخياسها ؤظباب -

.  الضعاؾة ثحُلب مغيُة اطحماُٖة ْاَغد ًمسل اإلاىيٕى ألن -

. وؿبُا صطضي اإلاىيٕى ألن -

. الؿاٖة مىيٕى ألهه -

. مٗٝغ ٚحر ب٣ي بطا لخُىعثه -

إل - . اإلاىيٕى ٖلى الشخخخي ؤلَا

. ؤماعؾها التي باإلاهىة اإلاىيٕى لٗال٢ة -

: الذساظت وؤَميت ؤَذاف بحن الذساظت،وؤخياها وؤَميت ؤظباب بحن الخلي خىإ في الىلبت يقع ما غالبا -1

:  اإلا٣ابل الؿاا٫ مجها ل٩ل ًً٘ ؤن ٖلُه الى٣اٍ َظٍ بحن الُالب ؤو الباخص ًٟغ١  ٞدتى

ض إلااطا: اإلاىلىع بخخياس ؤظباب - ؟ ؤن ًٍغ . ٌٗٝغ

ُة ألَمُحه اإلاىيٕى وثإرحر ونضي م٩اهة: الذساظت ؤَميت  ثإرحٍر ومضي خل، اًجاص ًحُلب مك٩ل ؤهه ٖلى لخُىعثه ؤو اإلاٗٞغ

. (.... الس٣افي ؤو الا٢حهاصي ؤو الاطحماعي الىا٢٘ ٖلى

ة ٖلى الى٢ٝى بلى َظٍ صعاؾخىا مً جهضٝ: الذساظت دفٌ -  ًٖ ال٨ك٠ ؤي (لضعاؾحه َضٞا الباخص ٌٗغى ) و٦ظا ٦ظا مٗٞغ
.  اإلاك٩ل ؤؾباب ؤو ؾبب

ض ماطا :الذساظت ؤَذاف يقابل الزر والعااى - ؟ ؤن الشخو ًٍغ ه، هُمذ الظي ما ؤو ٌٗٝغ ظا بلٚى  ثحًمً ؤن ٌٗجي َو
.   للضعاؾة اإلاحى٢ٗة الىحاثج بلى وجكحر رمة ومً الضعاؾة، ٞغيُات في صدالىاع اإلاا٢حة ؤلاطابة ألاَضاٝ

ض: الضعاؾة ؤَضاٝ في مسال الباخص ًً٘ ٦إن :اإلاىلىع اخخياس وؤظباب الذساظت، ؤَذاف جطخيم خىإ -  2    زاللها مً هٍغ

ةلل الىٓغي  الُغح مً الباخص ًحىنل ؤن ًم٨ً ٞال !... اإلاىيٕى خى٫  الىٓغي  الجاهب برغاء  مظ٦غد زال٫ مً الٗلمُة مٗٞغ
 ٖلى ؤ٦ثر الحضٍعب مً الباخص ثم٨حن الضعاؾة َظٍ مً الهضٝ بإن بؾخبضالها ألاخؿً ٞمً ماؾتر، ؤو ٧اهد لِؿاوـ ثسغض

ة اإلاُاب٣ة مضي مً الحد٤٣ ؤو اللِؿاوـ، مظ٦غات في الؿىؾُىلىجي البدص وؾاثل  مىيٕى خى٫  اإلاُضاوي للىا٢٘ الىٍٓغ

. اؾترالم مظ٦غات في البدص

                                                           
. 28 -25   ص ص مرجع سبق ذكرهر لد زر اٌب  _   
 . 7  70  ص ص 2009  دار ادلسَتة لعمشر  الكوزيع  الخبسعب  علسف  األردف  أساسيات البحث العلمي: ومذر الضسون _ 2
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ُغح - ، خى٫  الؿاب٣ة الضعاؾات بوٗضام َى  اإلاىيٕى بزحُاع ؤؾباب مً الباخص ؤٍو  بوٗضام ٧لمة اؾخبضا٫ ُٞجب اإلاىيٕى

،ألن خى٫  الضعاؾات ٢لة ؤو بىضعد . طضا مدضوصد ثب٣ي والساوي ألاو٫  الُىع  مغخلة في الباخص اَإل اإلاىيٕى

ا ؤجهم ًجُبىن  ما ألازُاء،ٚالبا َظٍ مسل في الى٢ٕى خى٫  الُلبة مىا٢كة خحن طل٪ مً وألاَم   في م٨حىبة وطضَو
ظا مظ٦غد جغ زُإ، ًبرع زُإ ؤزغي،َو  الح٣لُض مؿإلة وهي ٧له؛ بالبدص ثغوح ٢ض ٦سحرد مىهجُة ؤزُاء في للخىم الُلبة ٍو

. ؤٖلى صعطة مً ؤو الضعطة هٟـ مً ٧اهد ؾىاء ؾاب٣ة، ؤَغوخات ؤو مظ٦غات في م٨حىب َى إلاا اإلاٍٟغ

ظا       ؤو ؤَضاٝ في ٦حب ما ٣ًلض ماؾححر ؤو لِؿاوـ َالب ؤن زاَئة،بل ألانلُة اإلاظ٦غد مً اإلا٣حبؿة ال٨ٟغد ؤن ٌٗجي ال َو
غوخة مىيٕى ؤَمُة  َى آلازغ والىطه البدثي، اإلاؿحىي  في الحىاػن  ٖضم َى ألاو٫  الىطه وطهحن طو زُإ ص٦حىعاٍ،ٌٗحبر أَل

ه الظي اإلاىيٕى َبُٗة ؤن ه، ثحالثم وؤؾباب وؤَضاٝ ؤَمُة وي٘ مىه ًحُلب نلُةألا اإلاظ٦غد ثدٍى  ٣ًلضَا ؤن ال ومىيٖى

. اإلاىيٕى بظات نلة ؤي له لِـ آزغ باخص

ة  خهُة ٣ًضمىا ؤن الُلبة ٖلى وطب رم ومً     . اإلاٍٟغ والح٣لُض الى٣ل مً مجغصد للبدص ٢ٍى

: البدث  شلياث ـياغت في الؽائعت ألاخىاء -زالثا

 ٦ما لها؛ اإلاؿببة ؤو اإلاغثبُة والٗىامل الضعاؾة مىيٕى الٓاَغد بحن ثغبِ مبضثُة، ٨ٞغد ًٖ ٖباعد يٌ: الفشليت مفهىم -
ة الضعاؾة ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء لئلزحباع، وثسً٘ البدص، اق٩الُة في مُغوح لؿاا٫ اخحمالُة بطابة ًٖ ٖباعد ؤجها  ًٖ ؤو الىٍٓغ

هد إلق٩الُة خل هي الٟغيُة ؤن بمٗجى البدص، بىخُجة مباقغد ٖال٢ة وللٟغيُة اإلاُضاهُة، الضعاؾة ٍَغ٤ ىَّن
َق
. مك٩ل ٧

.   الاق٩الُة في اإلاحضازلة اإلاحٛحرات بحن ؤو ؤ٦ثر، ؤو مى٢ٟحن بحن ال٨ك٠ َى للٟغيُات ألاؾاسخي والهضٝ

: للذساظت الشئيس ي الدعائى  ؤو العىىان في الىاسدة ألاخشي  اإلاخغحراث دون  واخذ مخغحر على الترلحي خىإ -1

ا ألازُاء ؤ٦ثر ومً  ٖلى ثغ٦ؼ ٞغيِححن ؤو ٞغيُة الباخص ًهُٜ ؤن َى اإلاظ٦غات، الضعاؾة ٞغيُات نُاٚة خى٫  قُٖى

. الضعاؾة بق٩الُة في وؤَمُحه صوعٍ ثىيُذ ثم وؾُِ محٛحر ؤو البدص، الٗىىان في واعص عثِسخي محٛحر وبَما٫ واخض، محٛحر

":  ألاؾغي  بالح٨ٟ٪ ٖال٢تهاو للبُالة والىٟؿُة الاطحماُٖة آلاراع: "خى٫  مىيٕى مسال -

٣ة ٞغويه الباخص الُالب ًهُٜ  :  الحالُة بالٍُغ

. اإلاجحم٘ م٘ البُا٫ للشخو الاطحماعي ؤلاهضماض ؾىء في للبُالة الىٟؿُة آلاراع ثحمسل: 1ٝ

. البُا٫ للشخو وال٣ل٤ باإل٦حئاب ؤلانابة في للبُالة الىٟؿُة آلاراع ثحمسل: 2ٝ

.  ألاؾغي  الح٨ٟ٪ يب٫ ؤخُاها ثاصي البُالة: 3ٝ

 بحن ًغبِ ؤن ًجب بدُص بهضصَا، َى الظي للضعاؾة الٗام الهضٝ ًٖ محٟغ٢ة طاءت الٟغيُات َظٍ نُاٚة ؤن هالخٔ

. ألاؾغي  الح٨ٟ٪ مً ٖال٢ة لها وما للبُالة والىٟؿُة الاطحماُٖة آلاراع

٣ة الٟغيُات ًهُٜ ٞمسال :  الحالُة بالٍُغ
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 بلى ثاصي مكا٧ل خضوذ في ٌؿاَم مما ألاؾغد، مدُِ طل٪ في بما الاطحماعي، وؤلاهضماض الح٠ُ٨ ؾىء بلى البُالة ثاصي: 1ٝ

. ألاؾغي  الح٨ٟ٪

 ألاؾغد، ؤٞغاص م٘ لالنُضام ٖغية البُا٫ الشخو ًجٗل ما والا٦حئاب، ال٣ل٤ ؤَمها هٟؿُة ؤمغاى البُالة ثسل٠: 2ٝ

ظا .  ألاؾغي  الح٨ٟ٪ خاالت في ًخؿبب ما َو

. الضعاؾة في مهم محٛحر جُٛب ؾإلةم الباخص ًحجىب وبهظا

ىا٥ . والٗمغان البِئة: الحالي اإلاىيٕى في ػعواجي عقُض ألاؾحاط مغط٘ في وعص آزغ مسا٫ َو

:  الحالي بالك٩ل الٟغيُات بهُاٚة الُالب ٣ُٞىم

. البُضُة الٗىامل: 1ٝ

. ال٣اهىهُة الُبُٗة: 2ٝ

. للتربة الح٣ىُة الُبُٗة: 3ٝ

ً بمسابة هي بط الٛمىى، ٌؿىصَا ٞغيُاتا٫ َظٍ ؤن في ٨ًمً ٞالخلل  وال طضا مسحهغد ؤجها ؤزغي  طهة ومً طهة، مً ٖىاٍو

. ؤلاق٩الُة في َغخها ًم٨ً اخحمالُة بطابات َُئة في ٞغيُات ثمسل

لُه : الحالي بالك٩ل ٞغيُات وي٘ ٣ًترح ٖو

. ًئيالب الحضَىع  بلى ؤصت التي هي وؤلاوؿاهُة الُبُُٗة الٗىامل بن: الٗامة الٟغيُة

ضم ػلؼا٫ مً الُبُُٗة الٗىامل بن: ألاولى الجؼثُة الٟغيُة  ال٣ظعد، اإلاُاٍ ثهٍغ٠ وؾىء الىٟاًات، وعمي الىصًان، ثىُٓم ٖو
. م مضًىة ؽ، بخي البُئي الحضَىع  بلى ؤصت التي هي

. م مضًىة ؽ، بالخي البِئة الحضَىع  بلى ؤصت للتربة الح٣ىُة الُبُٗة بن: الساهُة الجؼثُة الٟغيُة

.   م اإلاضًىة ؽ، بخي ثضَىعَا بلى ؤصي للبِئة ؤلاوؿان جؿُحر ؾىء بن: السالسة الجؼثُة الٟغيُة

: العابقت الذساظاث مً والاظخفادة عشك في الؽائعت ألاخىاء: سابعا

 ًلها،وثدل اإلاٗلىمات لحهي٠ُ مىٓمة ٖملُة في الؿىؾُىلىجي، البدص مغاخل مً مهمة مغخلة الؿاب٣ة الضعاؾات جٗحبر     
 ًضعؾها، ؤن الباخص ٖلى التي الىراث٤ وبدىذ صعاؾات وجكمل البدص، بمك٩لة محٗل٣ة ث٩ىن  ؤن ًجب التي اإلاٗلىمات َظٍ

 مً ٨ًمله ؤن ؤو ًىجٍؼ ؤن ٖلُه وما صعاؾحه، ؤو اهجاٍػ ثم ما الباخص ٌٗٝغ زاللها ٞىمً.... وال٨حب، والبدىذ، اإلاجالت،
غا له جُٗي ٦ما وعاءَا،  التي واإلاىاهج ألاصوات ؤَم ٖلى الحٗٝغ الباخص ٌؿحُُ٘ زاللها صعاؾحه،ٞمً إلهجاػ وؤؾاؾا ثبًر
ؿحُٟض آزغون ٞحها و٢٘ التي ألازُاء ًحجىب صعاؾحه،وثجٗله ثىاؾب  وثدلُل ثٟؿحر مً الباخص ثم٨ً ٦ما ثجاعبهم، مً َو
 رمة ومً الؿاب٣ة؛ الضعاؾات ثل٪ م٘ ٝثسحل ؤو ثح٤ٟ ٧اهد بط ُٞما ثىنل التي الضعاؾة هحاثج ؤومىا٢كة بؿهىله، هحاثجه

:  ٞهي
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.  صعاؾتها هىص التي اإلاك٩لة م٘ وجكابهها الضعاؾة مك٩لة خى٫  الاؾح٣هاءات الباخص ثؼوص -

. ٦باخص مجها ٌؿحُٟض ؤن ًم٨ً التي اإلاٗلىمات مهاصع ًٖ ث٨ك٠ -

 .  ٢بل مً ٖلحها وؿحض٫ لم ومىهجُة طضًضد بإ٩ٞاع ثؼوص -

ىاع مسحل٠ في الُلبة ؤٚلب هجض الٗلمي، البدص مغاخل في الؿاب٣ة الضعاؾات جؿحهاث٪ التي لؤلَمُة وهٓغا  في ًضعطىجها ألَا
 وازحُاع والاؾحٟاصد ٖغى في الُلبة ًغث٨بها التي ألازُاء بٌٗ هالخٔ ما ٚالبا ل٨ً ماؾححر، ؤو لِؿاوـ ؾىاء صعاؾاتهم

٣ة الؿاب٣ة الضعاؾات . ؾلُمة مىهجُة بٍُغ

:  في ثحمسل الؿاب٣ة الضعاؾات واؾحٗما٫ ٖغى في اإلاغث٨بة ألازُاء ؤن ٖلُان مهُٟي بخيع الض٦حىع  لخو ٣ٞض 

 بلى به يادر ؤو لبدثه، الهامت اإلاعلىماث بعن هديجخه الباخث يخجاوص  الزر ألامش العابقت الذساظاث مشاحعت ظشعت -1

. وخذيثا معبقا مذسوظت مؽهلت بدث

:  للمعلىماث زاهىيتاى اإلافادس على لبحرة لذسحت ؤلاعخماد -2

 الضعاؾات في بؾحسضمد التي باإلاٗلىمات باالؾحٗاهة اإلااؾتر ؤو لِؿاوـ مظ٦غات بهجاػ ٖلى اإلا٣بلحن الُلبة ٣ًىمىن  ما ٚالبا
 ٧اهد وبن زانة،ختى بهىعد بدسه ثسضم التي اإلاٗلىمات ًٖ البدص في صوعٍ ًلغي الباخص ثجٗل ٦بحرد، وبيؿبة الؿاب٣ة

غد اإلاٗلىمات ٨مً الضعاؾات في الىاعصد اإلاٗلىمات ثل٪ ٌؿحٛل مجهم ال٨سحر ؤن الب محٞى  بطا َىا اإلاجهجي الخُإ الؿاب٣ة،ٍو
 مهضعا ؤجها ٖلى الضعاؾة ثل٪ بلى وؿبة اإلاٗلىمات ثل٪ بتهمِل ٢ام لى ختى الضعاؾات ثل٪ مً ٦سحرد مٗلىمات الُالب ا٢حبـ

 ٖلى الضعاؾة ثل٪ بلى ؤلاقاعد صون  اإلاٍٟغ الا٢حباؽ ثم بط ما خالة ٝي البدص ؤزال٢ُات في ؤًًا الخُإ ٨ًمً ٦ما اإلاٗلىماثه،
 الُلبة ؤخض ًبجي ؤن اإلام٨ً مً ٞلِـ ماؾتر، ؤو ٧اهد لِؿاوـ الضعاؾات مً ال٨سحر في َظا والخٓىا اإلاٗلىمات، مهضع ؤجها

ً،٦ما خؿاب ٖلى صعاؾحه  ألاؾاثظد ٨ًك٠ ما انىعتها،٨ٞسحر و٦ظا الضعاؾة ٢ُمة مً ثى٣و الٗملُة َظٍ ؤن آلازٍغ

. (د) والباخص البدص قإن مً ًى٣و ما اإلاجهجي الُٗب َظا اإلاىا٢كحن

:   غحٍر دون  العابقت الذساظاث مفادس مً مدذد هىع مشاحعت -3

حماص الُلبة ًًٟلىن  ما ٚالبا  ؤو ماطؿححر ماؾتر،ؤو لِؿاوـ،ؤو ثسغض مظ٦غات في ثحمسل التي الؿاب٣ة الضعاؾات ٖلى الٖا
ظاا ؤَغوخات  ال٨سحر ٌٗح٣ض وبهما البدىذ، َظٍ مً مٗحبرا طؼءا ٌؿح٣ى ؤن الُالب ٖلى ًجب بل زُإ لِـ لض٦حىعاٍ،َو

ظا صعاؾات جٗحبر ال ألا٧اصًمُة الضعؾات َظٍ صون  مً ؤن مجهم ة ؾاب٣ة،َو  اإلاجالت في الىاعصد اإلا٣االت زُإ،ٞمجمٖى
ىُة،جٗحبر ؤو ٧اهد صولُة اإلاد٨مة الٗلمُة ة الؿاب٣ة،٦ظال٪ اتالضعاؽ ؤَم ؤخض َو  اإلاجالت في ثغص التي اإلا٣االت مجمٖى

 ٖلى وؤرٍغ ألاؾغي  الح٨ٟ٪ مىيٕى مسال: الؿاب٣ة الضعاؾات ؤَم ؤخض جٗحبر ؤًًا مُٗىة اإلاجاالت في اإلاحسههة الٗلمُة
ة الحيكئة ة اطحماُٖة ر٣اُٞة مجالت هجض للُٟل، التربٍى ا ثغبٍى  في دمسحو مسحهىن  وؤؾاثظد مس٣ٟىن  ؤ خام ًضًَغ

٣ىمىن  َظا خى٫  الضعاؾات مً الٗضًض ثهضع والُٟل ألاؾغد ٢ًاًا ،ٍو ة صعاؾات ببٌٗ اإلاىيٕى  ٞهي... واإلاُضاهُة الىٍٓغ
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ىا٥ الُلبة، لضي مهمة ؾاب٣ة صعاؾات بظل٪  الحىمُة، ٧اال٢حهاص، مسحلٟة مجاالت في اإلاسحهة اإلاجالت َظٍ مً الٗضًض َو

مة ال٣اهىن، . بلخ...الجٍغ

جي ؤو صولي ما ملح٣ى في ٦مضازلة الباخسحن ؤو ألاؾاثظد ؤخض ًٖ وعصت التي اإلا٣االت ؤخض ث٩ىن  ؤن ًم٨ً ٦ما      هٟـ خى٫  َو
 الٗلمُة اللجىة َٝغ مً مد٨مة ٖلمُة ؾاب٣ة صعاؾة ٞهي رمه مُضاهُة،ومً الضعاؾة ٧اهد بطا ٌكبهه،زانة ؤو اإلاىيٕى

. للملح٣ى

:  ظليمت غحر بىشيقت العابقت عشك -4

٣ة الؿاب٣ة الضعاؾات و٦حابة ٖغى في الُلبة ًلجإ ما ٦سحرا كىاثُة،ٞهى ٚحر بٍُغ  اإلاىيٕى وناخب الٗىىان ًدضص مغثبةٖو
غ٦ؼ ظا الضعاؾة هحاثج ٖلى ألاخُان مً ال٨سحر في ٍو ٤ ث٨حب الؿاب٣ة مجهجي،ٞالضعاؾات زُإ ٣ِٞ،َو  مد٨مة ٖلمُة ؤؾـ ٞو

:  ٧الحالي

 ماؾتر،عؾالة مظ٦غد لِؿاوـ، مظ٦غد ٖلمي، بدص ملح٣ى، في م٣ا٫ ) اؾةالضع هٕى الضعاؾة، الباخص،ٖىىان ول٣ب اؾم

ة الهُئة ؤو الحسهو،الجامٗة، ،(...ص٦حىعاٍ ؤَغوخة ماطؿححر،  ميكىعد،اؾم ٚحر ؤو ميكىعد صعاؾة الضعاؾة، ٖلى اإلاكٞغ
. الضعاؾة ؾىة والبلض، الجهة الضعاؾة، ٖلى اإلاكٝغ

 وألاصوات، اإلاىهج، الباخص، اٖحمضَا التي الٟغيُات رم اإلاُغوح، الخؿائ٫  ٝي الضعاؾة بق٩الُة بحلخُو الباخص ٣ًىم رم

. بلحها اإلاحىنل الىحاثج ٌٗغى رم والؼماوي؛ اإلا٩اوي الضعاؾة ومجا٫ الضعاؾة، ُٖىة

:  ثىيُذ زال٫ مً الضعاؾة ثل٪ ًٖ ج٣ُٗب بىي٘ الُالب، ٣ًىم بٗضَا

. محٛحراثه بحن والٗال٢ة ٕواإلاىى بق٩الُة خى٫  وؤلازحالٝ ؤلالح٣اء ه٣اٍ ماهي -

. إل٦مالها الُالب ٌؿعى التي وألاَضاٝ واإلاٗالم الؿاب٣ة الضعاؾة الحها ثىنلد الظي والحضوص اإلاٗالم هي ما ثىيُذ -

.  للبدص وؤلاطغاجي واإلاجهجي الىٓغي  الحىطُه في الضعاؾة ثل٪ مً ؤلاؾحٟاصد ثىيُذ -

ىاح ثل٪ في وعصت التي اإلاىهجُة ألازُاء ًىاح ؤن ًاثهام٩ان له ؾمدد بطا الباخص ٌؿحُُ٘ ألازحر وفي -  ٠ُ٦ الضعاؾة،ٍو
. ثجىبها ؤو ألازُاء ثل٪ مً ؾِؿحُٟض

 الؼمجي بالترثِب الح٣ُض صون  صعاؾات بٗغى الُلبة ٣ًىم ؤن وهي:  الذساظاث عشك في النشوهىلىجي الترجيب مشاعاة عذم_
٨ظا 2014 في ؤهجؼت صعاؾة ٌٗغى رم 2009 في ػتؤهج صعاؾة رم ،2012 في ؤ٢ُمد صعاؾة ؤوال ُٞٗغى لها،  .َو

: للذساظت اإلاىاظب وألادواث اإلاىهج اخخياس في الؽائعت ألاخىاء -خامعا

 م٣ٗضد بهٟتها الاطحماُٖة الٓاَغد الُبُُٗة،ُٞبُٗة الٗلىم في ٖىه الاطحماُٖة الضعاؾات في الٗلمي البدص ًسحل٠      
همها لىنٟها ص٣ُ٢ة نىعد وبُٖاء ٞحها الحد٨م ًهٗب ا، ٞو ُة ؤن بُاجي طىن  ًغي و وثٟؿحَر  ؤ٦ثر الاطحمإ ٖلم مىيٖى
 صعاؾة في طىاهب ٖضد اقترا٥ َى الحضازل َظا ٖىانغ ومً نُٗض، مً ؤ٦ثر ٖلى واإلاىيٕى الظات لحضازل هٓغا ج٣ُٗضا

هم . ألازغي  لٓىاَغا ًٖ بمٗؼ٫  بوؿاهُة ؤو اطحماُٖة ْاَغد صعاؾة اإلام٨ً مً ٞلِـ واخضد، اطحماُٖة ْاَغد ٞو
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ٗٝغ" ٣ة ؤهه ٖلى اإلاىهج َو ا التي ألاؾئلة ٖلى لئلطابة الباخص ٌؿل٨ها التي الٍُغ .  "البدص مىيٕى اإلاك٩لة ثسحَر

 َجري " ٢ا٫ و٢ض آزغ، طاهب مً ولح٣ُٗضَا طاهب مً الاطحماُٖة،لحضارتها الٗلىم في مُغوخة ثب٣ى اإلاىهج بق٩الُة بن
ه .  الىحاثج مً ٖضص وؤ٢ل اإلاىاهج، مً ٖضص ؤ٦بر ًًم الظي لٗلما ؤهه الاطحمإ ٖلم ًٖ" بىاه٩اٍع

 إلاجمٕى ؤو ما ْاَغد لضعاؾة مدضص ص٤ُ٢ ومىهج ٍَغ٤ بًجاص نٗىبة ٖلى او٨ٗـ وج٣ُٗضَا الاطحماُٖة الٓاَغد ونٗىبة
ُة، لحد٤ُ٣ ؤصاد بال َى ما اإلاىهج ٧ان ٞةن الاطحماُٖة، الٓىاَغ لى الح٣ُ٣ة، بلى والىنى٫  اإلاىيٖى  ًح٣ُض ال ؤن لباخصا ٖو

٠ بل مدضص، بمىهج  الاطحماُٖة اإلاىاهج ٧ل صامد ما مٗها، ًحٗامل التي الٓاَغد لُبُٗة مىاؾبة ألا٦ثر اإلاىاهج ؤو اإلاىهج ًْى

  .الٗلمي اإلاىهج بإنى٫  ثلتزم

 الاطحماُٖة، لبدىذا ومجاالت ؤٚغاى بحٗضص محٗضصد مىاهج وبهما الاطحماُٖة الٗلىم في واخض مىهج ًىطض ال الىا٢٘ وفي     

    .وؤلاًضًىلىطُات واإلاهالح الاطحماُٖة البِئات بحٗضص جٗضص ؤجها بل

٘٣ ة في الُلبة مً الٗضًض ٍو :  مجها الضعاؾة اإلاىهجُة والاطغاءات مىهج ثسو ؤزُاء مجمٖى

: الذساظت مشاخل بجباع في اإلاىهجيت اإلافلخاث بحن الخلي -1

٣ة هي اإلاىهجُة :البدث ومىهج البدث اإلاىهجيت بحن يخلي مً َىاك -ؤ  ٖلى ٖؼمه مىظ الباخص ٌؿل٨ها التي الٍُغ
ة هي ؤو مىه، الاهتهاء ختى بدسه مىيٕى البدص،وثدضًض  ؤما بدسه، في جؿاٖضٍ التي والح٣ىُات والىؾاثل ؤلاعقاصات مجمٖى

غ١  باإلاى٤ُ، مغثبِ اإلاىهج .  والابؾحيحاض الاؾحضال٫، َو

 اإلاىهجُة ٖىىان ثدد الحمهُضي الٟهل في ؤو اإلاُضاوي بالجاهب الخانة الٟهى٫  ؤخض ًًٗىن  الُلبة مً ال٨سحر ٞىجض  

 اإلاىهجُة اإلاهلحات ثدضًض في زُإ ٞهى رم ومً الضعاؾة، في اإلاحب٘ اإلاىهج بلى ٣ِٞ ٌكحرون وهجضَم: البدص في اإلاحبٗة
. اإلاىاؾبة

 بةؾحسضام الح٣ُ٣ة بلى الىنى٫  والُغ١  باإلاى٤ُ بِمغت ط٦ٍغ ؾب٤ ٦ما ٞاإلاىهج: اإلاىهجيت اإلاىهج،واإلاذاخل بحن الخلي -ب
ُة ؤصوات حلخو اإلاىهجُة اإلاضازل مدضصد، مٗٞغ  عئٍة في اإلاؿحسضمة واإلاسُُات ال٣ىاٖض في ثحمسل ٧ىجها مٟهىمها ٍو

. الاطحماُٖة الٓىاَغ

غي  مدمض ٞمسال ة الاثجاَات نى٠ الجَى خي ؤلاثجاٍ): بلى الىٍٓغ  الاطحمإ، لٗلم ألاولى ال٨حابات في وعص ما خؿب: الحاٍع
 زال٫ مً ؤزغي، ْاَغد خضوذ في الؿبب هي مُٗىة ْاَغد ؤن بربات بلى وحهضٝ صوع٧اًم، اًمُل بلُه وصعى: اإلا٣اعن  ؤلاثجاٍ

ُٟي وؤلاثجاٍ ٞحها، ثىطض ال ؤزغي  وخاالت الٓاَغد َظٍ ٞحها ثىطض خاالت م٣اعهة  ٌؿهم التي ال٨ُُٟة صعاؾة زال٫ مً :الْى
 وؤهماٍ الجماٖات بحن الٗال٢ات وؤق٩ا٫ نىع  صعاؾة زال٫ مً: الك٨لي ؤو الحهىعي وؤلاثجاٍ اإلاجحم٘، خٟٔ ٝي الىٓام بها

٣ا: الٗلمي وؤلاثجاٍ الاطحماعي، الحٟاٖل ايُة لىماطض ٞو .   بخهاثُة ٍع

                                                           
1
 .65  ص 2008  دار الشر ؽ لعمشر  الكوزيع  علسف   األردف  المنهج العلمي وتطبيقاتو في العلوم االجتماعية: إبراالم ابراش _ 

2
 .75 74  ص ص مرجع نفسو _ 

.     ص 2004  أوريسدوشق    2ط  دار الملَت نسانيةمنهجية البحث العلمي في العلوم اإل: عبود عبد اهلل اللسكرو _  
 .78 77  ص ص مرجع سبق ذكره :ابراالم ابراش _ 4
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م" للضعاؾة اإلاىهجُة اإلاضازل" ٖىىان ًًٗىن  اإلاظ٦غات مً الٗضًض في والخٓىا        وألاصوات هاهجالم بظل٪ ٣ًهضون  َو
ظا في اإلاٗحمضد غ ث٣ترن  وواحىا ؾب٤ ٦ما اإلاىهجُة اإلاضازل ألن مجهجي زُإ الضعاؾة،َو ة باأَل  ثدد للٓىاَغ اإلاٟؿغد الىٍٓغ

اع ة التربُة همِ بحن الٗال٢ة" ًٖ صعاؾة مسال: البدص في اإلاؿحسضم اإلاىهج الَا  ؤن الباخص ٨ًحب": ألابىاء واهدغاٝ ألابٍى
. اإلا٣اعن  ؤو الحٟؿحري  الىنٟي اإلاىهج َى لضعاؾة٫ اإلاجهجي اإلاضزل

 بمضزلحن الباخص ٌؿحٗحن ٣ٞض اإلاجهجي اإلاضزل ؤما اإلا٣اعن، اإلاىهج ؤو الحالة، صعاؾة اإلاىهج الضعاؾة َظٍ جؿحسضم ؤن ُٞم٨ً 

ُٟي اإلاضزل: ؤ٦ثر ؤو ة الحيكئة خٟٔ في الىالضًة التربُة صوع  ببغاػ زال٫ مً الْى  ٌؿحٗحن ٢ض ٦ما ،ال٨ٗـ ؤو لؤلبىاء الؿٍى
ً بحن الاطحماعي الحٟاٖل ؤهماٍ ببغاػ ٍَغ٤ ًٖ: الك٨لي ؤو الحهىعي باإلاضزل الباخص . وألابىاء ألابٍى

 ٣ٞض  اإلاىاهج ؤما ؛...ونُٟة وبدىذ ٦كُٟة، بدىذ: البدىذ مً ؤهىإ َىا٥: اإلاىاهج وؤهىاع البدىر ؤهىاع بحن الخلي -ج
.   الضعاؾة ومحُلبات ثىاؾب التي اإلاىاهج مً ؤ٦ثر ؤو بمىهج مسال الىنُٟة البدىذ في الباخص ٌؿحٗحن

 اللِؿاوـ إلاظ٦غات ألا٧اصًمُة الضعاؾات ٖلى ث٣حهغ ال اإلاىاهج وؤهىإ البدىذ ؤهىإ بحن الخلِ مك٩لة ؤن ٚحر
غط٘ اإلاىهجُة، ٦حب في وختى الاطحماُٖة الٗلىم في البدسُة اإلاجالت مسحل٠ في هجضَا بل ٣ِٞ، واإلااؾتر  لالثجاٍ ٥ط٫ ٍو

. والبدىذ اإلاىاهج ؤهىإ ثهي٠ُ في الباخص ًخبٗه الظي الىٓغي 

ىا٥ م٣اعن، واإلاىهج ونُٟة الضعاؾة هٕى ٞمسال ىا٥ ونٟي، واإلاىهج ٦ُُٟة الضعاؾة ًغي  مً َو  الضعاؾة هٕى ًغي  مً َو

 .ونٟي واإلاىهج ونُٟة الضعاؾة ث٩ىن  ٦إن واخض، بَاع ثدد واإلاىهج

. ٚحٍر صون  اإلاىهج لظل٪ بؾحسضامه بلى الُالب صٞٗد التي ألاؾباب ط٦غ ٖضم ؤي :اإلاىهج امبظخخذ ؤَميت جبريش عذم -د

:   البدث في اإلاعخعملت اإلاىهجيت باألدواث الخاـت ألاخىاء -2

 ؤو اإلا٣ابلة،الاؾحماعد بإهىاٖها، اإلاالخٓة في ثحمسل والتي الاطحماُٖة، البدىذ في اإلاٗلىمات طم٘ ؤصوات ؤَم بها وه٣هض   

.  بلخ...والسجالت الىراث٤ صعاؾة الحالة، صعاؾة ؾحبُان،الا

 ألازُاء مً ال٨سحر وطضها واإلااؾتر، لِؿاوـ ثسغض مظ٦غات في اإلاحبٗة البدص ؤؾالب خى٫  ٖضًضد مالخٓات زال٫ ومً 
م الُلبة مً الٗضًض ٞحها ٣ً٘ اإلاىهجُة حن، اإلاىا٢كحن ألاؾاثظد مً الٗضًض ثىبُه ٚع  في ألازُاء َظٍ ٚالبا وثحمسل واإلاكٞغ

: الحالُة الى٣اٍ طملة

: للبدث اإلاىاظبت البياهاث حمع ؤدواث بخخياس ظىء -ؤ

٣ُة، للضعاؾات الاطحماُٖة البدىذ في اؾحٗماال ألا٦ثر ألاصاد ازحُاع في الُلبة ًلجإ ما ٚالبا     ْىا الاؾحماعد وهي ؤال ؤلامبًر
ا، صون  ألاصوات مً الىٕى َظا جؿحسضم اإلاظ٦غات بٞإٚل الٗلمُة، اإلااصد لجم٘ الؿهلة ألاصاد ؤجها مجهم  ؤٚلب وفي ٚحَر

م ٖلى الحسههات، . اإلاىاؾبة البضًلة ألاصوات جٗضص مً الٚغ

                                                           
. 78  صالمرجع نفسو _  
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مة الاطحمإ بٗلم الخانة الضعاؾات هجض ٞمسال  ثابٗة وؤزغي  ؾببُة محٛحرات بحن الٗال٢ة ًٖ ثبدص التي ٧اإلاىايُ٘: الجٍغ
ىامل ؤؾباب ًٖ ثبدص ؤو مة ٖو م ٖلى الاؾحماعد، ؤصاد بلى مباقغد الُالبة ًلجإ ما؟ طٍغ  الحالة صعاؾة ومىهج ؤصاد ؤن مً الٚغ

. الضعاؾات لهظٍ طضا مىاؾب ٌٗحبر

 َظٍ ٞمسل ،"ؤلاهحاض ؤو وؤلابضإ الحسُُِ في وصوعَا اإلااؾؿات في الحىُٓم ؤهماٍ" ًٖ ثبدص التي الضعاؾات مسال ؤو -
 َبُٗة بالضعاؾة،بهما الخانة البُاهات جُٛي ختى واإلااقغات ألاؾئلة مً ال٨سحر ثدحىي  اؾحماعد وي٘ ثحُلب ال الضعاؾات

ة مىانب ٌكٛلىن  ؤ خام مؿاءلة ًحُلب الظي البدص مجحم٘ غ بصاٍع  مً ٧ان رم والحسُُِ،ومً ؤلاصاعد مهمة لضحهم ثحٞى
 َظٍ ث٨ك٠ و٢ض هٟؿه، صاعي ؤلا الشخو ثسو اإلاىايُ٘ َظٍ َبُٗة الاؾحماعد،ألن بض٫ اإلا٣ابلة ؤصاد اؾحٗما٫ ألاخؿً

 في ث٨ً لم طضًضد ومُُٗات مٗلىمات الباخص ٨ًخؿب ٣ٞض رم ومً الباخص، لضي مسُٟة ٧اهد طىاهب ٖضد" اإلا٣ابلة" ألاصاد
. خؿباهه

 زانة ٦ُُٟىة بُاهات ٖلى الحهى٫  في طضا مُٟضد ؤصاد مكاع٦ة ٚحر مً ؤو باإلاكاع٦ة اإلاالخٓة ؤصاد ث٩ىن  ؤن ًم٨ً ٦ما  -
ؿحُٟض باالؾحماعد، ٖلحها ًحدهل ؤن الهٗب مً التي البُاهات ثل٪ الضعاؾة، مىيٕى بالٓاَغد  ؤصاد مً الباخسحن الُلبة َو
 ألاهثربىلىطُة، الضعاؾات في الحا٫ َى ٦ما الٓاَغد وعمىػ  إلاٗاوي ص٣ُ٢ا ٦ُُٟا ونٟا ثحُلب التي الضعاؾات في اإلاالخٓة

ة الضعاؾات و٦ظا الس٣افي، الاطحمإ ٖلم وصعاؾات  والحلمُظ اإلاٗلم بحن التربىي  والحٟاٖل الحضَعـ َغ١  مىيٕى مسال: التربٍى

. الاؾحبُان ؤو الاؾحماعد بض٫ اإلاالخٓة اؾحٗما٫ ثحُلب الضعاؾة َظٍ ٞمسل اله٠، صازل

: البدث في واخذة بإداة الالخفاء -ب

م ٖلى اإلااؾتر، ؤو لِؿاوـ ٦غاتاإلاظ في البُاهات لجم٘ واخضد بإصاد باالؾحٗاهة الُلبة ٨ًحٟي ما ٚالبا         الٗضًض ؤن مً الٚغ

 َظا مسل مسال" ألامغاى وه٣ل اإلاؿخكُٟات صازل الىٓاٞة: "مىيٕى ٞمسال ؤصاد، مً بإ٦ثر الاؾحٗاهة ثحُلب اإلاىايُ٘ مً
ىػٖها الاؾحماعد ؤصاد ٌؿحسضم الُالب هجض اإلاىيٕى م الُبي،ٖلى والُا٢م اإلاغضخى ٖلى ٍو  عاؾةالض َظٍ مسل ؤن مً الٚغ
 مً زانة، اإلاؿحترد اإلاباقغ اإلاالخٓة اؾحسضام ثحُلب اإلاؿخكٟى هٓاٞة ٖلى للح٨م ألاولى ٞاألصاد ؤصاد مً ؤ٦ثر ثحُلب
 ؤصاد هي الساهُة ألاصاد اإلاؿخكٟى، صازل الىٓاٞة وماقغات الجىاهب الُالب ُٞه ًدضص الظي اإلاالخٓة مكب٪ وي٘ زال٫

ة ٦إصاد الاؾحماعد ثهلح رم الىٓاٞة، ٢لة طغاء اإلاغى الحهم ثى٣ل الظًً لؤل خام زانة الحالة صعاؾة ؤو اإلا٣ابلة  راهٍى
ال٢تها الىٓاٞة خى٫  الُبي والُا٢م اإلاغضخى اهُبإ ًٖ الباخص ٞحها ًحدهل  َظا ؤن ٞىالخٔ ألامغاى، بٌٗ باهح٣ا٫ ٖو

. وؤٖم٤ ؤص١ اتبُان ٖلى الحهى٫  ؤطل مً واخضد، ؤصاد بض٫ ؤصاد مً ؤ٦ثر اؾحسضام ُٞه ٌؿحدؿً اإلاىيٕى

ىا٥  .ؤصاد مً ا٦ثر اؾحسضام ثحُلب لها خهغ ال ٦سحرد ؤمسلة َو

: البدث في وؤَميتها اإلاالخظت دوس  تهميؾ -ج

 ل٨ً الؿىؾُىلىجي، البدص في راهُة ٦إصاد اإلاالخٓة ؤصاد بؾحسضام واإلااؾتر لؿاوـ مظ٦غات في الُلبة ٌؿحسضم ما ٚالبا   

ا بمجغص ٧اهد ألاصاد بهظٍ ؤلاؾحٗاهة ؤن هجض . ٣ِٞ البُاهات طم٘ ؤصوات في ط٦َغ

. ماؾتر ؤو ٧اهد لِؿاوـ اإلاظ٦غات مً الٗضًض في الٓاَغد َظٍ ووطضها
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 وال بؾحسضمه، الظي اإلاالخٓة ومكب٪ بؾحسضامها، و٦ُُٟة ألاصاد، َظٍ اؾحسضام مبرعات الُالب ًبحن ؤن ألاعجح ومً
 ًهبذ ختى الضعاؾة، بُاهات وون٠ وثٟؿحر ثدلُل في ؤَمُتها ًضعض ؤن ٖلُه ًحىطب ٣ِٞ،بل الحىيُدات َظٍ ًٖ ًحى٠٢

  .ق٩لُا ولِـ ٞٗلُا البدص في صوعَا

: وبحشاءاتها العيىت اخخياس في الؽائعت ألاخىاء -ظادظا

 بُاهات ٖلى للحهى٫  الُٗىة اؾحسضام ونُٟة صعاؾات ٚالبا وهي الاطحماعي اإلاسح جؿحسضم التي الضعاؾات ؤٚلب ثحُلب   
 إلاجحم٘ قامل مسح بطغاء مً ثم٨ىه ال والؼمىُة اإلااصًة الُالب بم٩اهُات ؤو ٦بحر، البدص مجحم٘ ٧ان بطا زانة الضعاؾة،

. الضعاؾة بُاهات طم٘ في الُٗىة جؿحسضم ماؾتر ؤو ٧اهد لِؿاوـ اإلاظ٦غات مٗٓم هجض رمة ومً الضعاؾة،

ة: " ؤجها ٖلى الُٗىة وجٗٝغ      ا ًحم الٗىانغ بٌٗ وي ثذ ال٨لي اإلاجحم٘ مً طؼثُة مجمٖى : بإجها جٗٝغ ٦ما ، "مىه بزحُاَع

  ".ٖلُه ٖمله ومدىع  مجمل الباخص ًجغي  الظي الىمىطض ؤو ألانل مجحم٘ ًمسل الظي الجؼء هي"

غيها الُٗىة بؾحسضام ٦ُُٟة ٖلى اَالٖىا زال٫ ومً  اإلاهمة اإلاغخلة بهظٍ الخانة اإلاىهجُة ألازُاء بٌٗ هجض البدص، في ٖو

: ماًلي ومجها البدص، في

:  واحشاءاتها بالعيىت الخاـت اإلافىلخاث بحن الخلي -1  

 ال الُلبة ؤن الجامُٗة للمظ٦غات اإلاحٗضصد ٢غاءاثىا مً هالخٔ ما ٦سحرا: والعيىت الذساظت مجخمع بحن الخفشقت عذم -ؤ

. الضعاؾة ٖلحها ؾُجغون التي الُٗىة وبحن الُٗىات، ؤزظ مىه ًحم الظي مجحم٘ بحن ًٟغ٢ىن 

" (ؽ) محىؾُة في مُضاهُة صعاؾة -اإلاحىؾِ الحٗلُم اإلاغخلة في اإلاضعسخي الغؾىب ٖىامل: "خى٫  صعاؾة ٞمسال

٣ى٫  ،(ؽ) اإلاحىؾُة في الغاؾبحن الحالمُظ ٧ل بضعاؾة الُالب ٣ًىم خحن الخُإ ٣ً٘  هي َل ! م٣هىصد ُٖىة اؾحٗملد ؤوي ٍو
 اإلاحىؾُة؟ ثل٪ في عاؾبحنا٫ الحالمُظ ل٩ل قامل مسح ؤو الضعاؾة؟ مجحم٘ ؤم ُٖىة

 الُٗىة اؾحسضام ٌؿ٣ِ َىا بطن الضعاؾة، ٞحها ؤطغي  التي الؿىة في اإلاضعؾة ثل٪ في الغاؾبحن وؿبة ٌٗٝغ الباخص صام وما

. مٗغوٝ للبدص ألانلي مجحم٘ ماصام اإلا٣هىصد

: َى الضعاؾة مجحم٘ ٨ًحب رم دَب٣ي ُٖىة مسال الغاؾبحن، الحالمُظ مً ُٖىة الباخص الُالب ٌؿحسغض خحن الخُإ ٣ً٘ ؤو -
ً٘  الضعاؾة مجحم٘ بحن ٞغ١  َىا٥ ألن الضعاؾة مجحم٘ ولِـ البدص ُٖىة ٨ًحب ؤن ٞٗلُه اإلاؿحسغطة، الُٗىة وؿبة ٍو
ُىة . البدص ٖو

 ٧ان بطا الُٗىة،بِىما ٌؿحسضم ال الحالة َظٍ في نٛحر الضعاؾة مجحم٘ ٧ان الضعاؾة،ٞةطا مجحم٘ ؤوال ًدضص ؤن الباخص ٞٗلى

كحر الُٗىة ٌؿحسضم الحالة َظٍ ٟٞي ٦بحر الضعاؾة مجحم٘ . اإلاؿحسضمة الُٗىة وهٕى و جم للضعاؾة ألانلي اإلاجحم٘ بلى َو

                                                           
 .86  ص 2009  دار احلسود لعمشر  الكوزيع  علسف   األردف  أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي: فسيز مجلب صسحل المهسر  آ ر ف -  
 .49   ص 2005يع   علسف  األردف    دار ادلمساج لعمشر  الكوزأصول البحث العلمي ومناىجو:  اللت زلهوب -  2
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ة هي الُٗىة :الفشص  بحشاءاث ؤو واإلاعايىت العيىت بحن الخفشقت عذم -ب ُة مجمٖى  بدص مجحم٘ ٖىانغ مً ٖٞغ
ة مٗحن،اإلاٗاًىة ُة دمجمٕى باهح٣اء جؿمذ الٗملُات مً مجمٖى ً بهضٝ البدص مجحم٘ مً ٖٞغ البا ث٩ٍى  ثحًمً ما ُٖىة،ٚو

. الُٗىة ؤٞغاص اهح٣اء ؤو الٟغػ  اطغاءات ؤو ؤؾالُب ثحًمً و٦ظا البدص، مجحم٘ مً الُٗىة ؤٞغاص خؿاب َغ١  اإلاٗاًىة

 مسال الٟغػ، عاءاتبض ؤو وؤهماٍ الُٗىة هٕى بحن الُلبة ًسلِ ما و٦سحرا اإلاهُلحات، َظٍ بحن الخلِ في الُلبة ٣ُٞ٘      

 الضعاؾة ٧اهد وبطا الضعاؾات، مً الىٕى َظا في م٣هىصد ُٖىة الباخص ٌؿحسضم ما ٚالبا": اإلاسضعات ٖلى الاصمان" مىيٕى

 الُٗىة مً ٞغص ٖلى ًدهل ؤي السلج، ٦غد في اإلاحمسلة الاهح٣اء بطغاءات الباخص ٌؿحسضم الحالة َظٍ في: (ؽ) بالخي ثسو
. بلخ...آزغ ٞغص ٖلى ًضله الٟغص وطل٪

دضذ -  ،"السلج ٦ثرد ُٖىة" هي الُٗىة هٕى: ٨ُٞحبىن  الُٗىة هٕى في ؤلاطغاءات مً الىمِ َظا ًضعطىن  خحن الُلبة الخُإ ٍو
ظا ال م٣هىص ُٖىة هي الُٗىة ؤن بلى ؤلاقاعد ختى لى ًجب مجهجي زُإ ث٨حب،َو  ازحُاع مغاخل في ًض٤٢ ؤن الُالب ثجىبه،ٖو

غ١  الُٗىة .  السلج ٦غد ٍَغ٤ ًٖ الٟغػ  بطغاءات م٣هىصد، ُٖىة: الُٗىة هٕى ٨ًحب ؤن ٖلُه رمة عاصَا،ومًؤٝ اهح٣اء َو

٣ة  مسال ؤو - حن، بٟغػ  جٗٝغ ( اإلا٣هىصد) الاخحمالُة ٚحر الُٗىة في الٟغػ  ٍَغ  البدص مجحم٘ ؤٞغاص مؿاَمة ًحُلب اإلاحُٖى
 للُالب ًم٨ً ال الحالة َظٍ ٟٞي ،"الؿُضا" مسال اؽخـ مٗحن بمغى مهابحن مغضخى مؿاءلة مسال ُٞه، اإلاكاع٦ة ب٣بىلهم

حن، ُٖىة َى اإلاؿحسضم الُٗىة هٕى بإن ٨ًحب ؤن  ُٖىة" هي الُٗىة هٕى: ٨ًحب ؤن والصحُذ زُإ، َى بطن اإلاحُٖى

٣ة ،"م٣هىصد ٍغ حن ٞغػ " َى: الاهح٣اء بطغاءات ؤو َو ". اإلاحُٖى

ة ٍَغ٤ ًٖ عػ ٝ َغ١  َىا٥: الاخحمالُة للُٗىات باليؿبة اإلاالخٓة هٟـ  ٞغػ  ؤلاخهاثُة، الجضاو٫  ٍَغ٤ ًٖ الٟغػ  ؤو ال٣ٖغ

٣ة ،"ٖكىاجي" مىحٓم ٚحر ؤو مىحٓم ٣ة ؤو آلُة، ٍَغ   .ث٣لُضًة ٍَغ

 و٦سحرا ممسلة، ٚحر الُٗىة ث٩ىن  ؤن ال٨بحرد اإلاىهجُة ألازُاء مً َظٍ ٞحٗض: الذساظت إلاجخمع ممثلت غحر جنىن  قذ العيىت -2
 بظل٪ ث٣ٟض الهٟات، خُص مً وال اللجم خُص مً ال الضعاؾة إلاجحم٘ ممسلة ٚحر ُٖىات ًسحاعون ٞهم الُلبة، ٞحها ٣ً٘ ما

. البدص مجحم٘ ٖلى  الىحاثج جٗمُم ًحم ٞال مهضا٢ُتها، الحىنل ثم التي الىحاثج

 الُلبة ٞىجض ٦سحرا، عنضهاَا الى٣ُة َظٍ: العيىت حجم خعاب ووشو  السخب، بةحشاءاث للخعشيف  الخىشو  عذم -3
٣ة ثدضًض ًحم ٞال ٖجها، ٌٟٛلىن   الضعاؾة مجحم٘ ُٞظ٦غون الضعاؾة، مجحم٘ مً الُٗىة سحب بىاؾُتها ثمد التي الٍُغ

.  الضعاؾة في مُٛبة ٞهي الاخحمالُة ؤو اإلا٣هىصد الُٗىة في ؾىاء الُٗىة ؤٞغاص سحب اطغاءات ؤما الُٗىة، و جم الُٗىة وهٕى

٣ة ٦ظل٪   ا ًحم البالٜ ٟٞي الُٗىة  جم خؿاب ٍَغ  ألاطضع ٞمً خؿابها، لحُشُات الحُغ١  صون  الٗام بحجمها ٣ٞض ط٦َغ

٣ة بظ٦غ ٣ًىمىا ؤن بالُلبة . الضعاؾة مجحم٘ مً الُٗىة اؾحسغاض بها ثم التي الٍُغ

ُه: الخدحي الخُإ في والُالبات الُلبة مً الٗضًض ٣ً٘: العيىت بخخياس في الىلبت راجيت جذخل -4  لحًُٟل مُل ًدضذ ٞو
ا صون  مُٗىة زهاثو طات اتوخض خؿبب للُٗىة، لحىُٓم ٚحَر  للمجحم٘ ألاؾاؾُة الخهاثو ثمسُل ٖضم فى طل٪ ٍو

. ألانلي

ة اإلاغخلة َالب مجحم٘ ٧ان بطا:  مسا٫  ٞحها الظ٧ىع  وؿبة ُٖىة ٖلى الباخص وخهل ( بهاذ% 50و ط٧ىع % 50) مً ًح٩ىن  الساهٍى

دضذ (% 80 وؤلاهاذ ،% 20) . الظ٧ىع  خؿاب ٖلى الاهاذ ٞئة ازحُاع في الُالبات ثدحز هخُجة مسال ٍو
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  ممسلة ٚحر الُٗىة ألن محدحزد، هحاثج طل٪ ٖلى ًترثب ٣ٞض
ًة
، ثمسُال

ًة
. مارغ محٛحر الُٗىة فى الٟغص هٕى ًهبذ وبظل٪ ص٣ُ٢ا

ىجها ؤٞغاص بازحُاع صعاؾاتهم في الُلبة بٌٗ ٣ًىم ٦ما  صعاؾة: رالم اإلابدىرحن، مً مٗلىمات طلب ٖلحهم ٌؿهل ختى ٌٗٞغ
٣ة ؤما ٖكىاثُة، ُٖىة بازحُاع الباخص ؤو الباخسة ث٣ىم الجامُٗة، ؤلا٢امة في الضازلُحن الُلبة مٗاهات خى٫   ٞهي الٟغػ  ٍَغ
 ٧اهد الٟغػ  بطغاءات ؤن ؤي اإلا٣ُمحن؛ الُلبة ٧ل خّٓى ًلغي ٞهى رم ومً ٣ِٞ الا٢امة في ػمالءٍ ًسحاع ٦إن ممسلة ٚحر

ظا اخحمالي ولِـ م٣هىص بٟغػ  . وهحاثجها الضعاؾة مهضا٢ُة ٖلى ؾلبا ًارغ مجهجي زُإ َو

ًٟلها مُٗىة َب٣ة بلى ؤو طهة بلى الُالب ًحدحز ؤن ؤو . ٖلحها الضعاؾة إلطغاء ٍو

: (البدث جبىيب قىاعذ البدث، لخابت لغت ) البدث جدشيش ؤزىاء الؽائعت ألاخىاء -ظابعا

. للبدص اإلاىاؾبة واإلاهُلحات ال٩لمات با٢حىاء ذالباح حهحم ؤن ٖلى الؿلُمة، باللٛة البدص ٦حابة

حر الٗام الحٗبحر الباخص ًحجىب ؤن ًجب ٦ما :  الحالُة الحٗبحرات مسل اإلا٣ٗى٫  ٚو

... َبٗا بالُب٘، ٦ظل٪ آزغ، ٖىض ٦ظل٪ لِـ ٞهى ؤخض، ٖىض َبُعي َى ما ألهه: الحا٫ بُبُٗة -

، مً اإلاٗلىم، مً -  ؤو مٗغوٝ ؤو مٗلىم لِـ ٞهى ؤخض، ٖىض بؿُِ ؤو ؤومٗغوٝ وممٗل َى ما ألهه: البؿُِ ومً اإلاٗٝغ
. آزغ ٖىض بؿُِ

. طضا وؤَحم البضًهي، مً اإلاحضاو٫، مً -

. هٟؿه ًُغح الظي َى الؿاا٫ ولِـ الؿاا٫ ًُغح الظي َى الباخص ألن: هٟؿه ًُغح الظي الؿاا٫ -

 ما٦ض  خيء ؤهه ؤو الجمُ٘، ٖىض ٖلُه مح٤ٟ ؤهه صلُل ا٥ًَ لِـ ألن: ٖلُه اإلاح٤ٟ ومً اإلاا٦ض، ومً ؤخض، ٖلى ًسٟى ال وبهه -
. ال٩ل ٖىض

ى: ٖباعثه زُىعد بلى ًيحبهىن  وال الُلبة ًظ٦ٍغ ؤخُاها ؤًًا آزغ مهُلح َىا٥ - مة آلاًة ٨ٖـ َو  هللا ٦الم آلاًة: ال٨ٍغ

٨ٗـ، ال و٦المه: اإلاحٗالي الٗلُم الىاخض .  لل٨ٗـ ال٣ابل َى البكغ ٦الم بل ٌُث

 ٚحر ألجها بلخ،... و٢ُل، ط٦غ،: مسل للمجهى٫  اإلابيُة والجمل الٗباعات اؾحسضام ٦حابحه في ًحجىب ؤن لباخصا ٖلى ؤًًا -
ا بالح٣اث٤ الحٍٗغ٠ في ٦بحرد ؤَمُة طل٪ في ألن طا٥ ٢ا٫ ومً َظا، ط٦غ مً ًىاح ؤن ٖلُه بل مدببة  اإلاسحلٟة ومهاصَع

. الٗلمي للبدص باليؿبة

 ٢ض ويُإ، محاَة طل٪ في ألن واخض، بخحما٫ مً ؤ٦ثر جُٗي التي ؤي ؤلاخحمالُة، لترا٦ُبوا الجمل ثجىب ٖلُه ًجب ٦ما -

  . اإلاىا٢ل ؤو لل٣اعت  ٞهم ؾىء بلى ٣ًىصان

حر ؾىؾُىلىطُة ٚحر ٖباعات ؤخُاها الُلبة ٌؿحسضم ٦ما      الضعاؾة، بق٩الُة ؤو البدص م٣ضمة ٖغى في المص ٖلمُة، ٚو
ظا ؤصبُة، خ٨مة ؤو قٗغ دب٨حاب ال٨ٟغد الُالب ًضٖم ٦إن ٣ة ثهاٙ ؤن ًجب ؤلاق٩الُة ألن ثجىبه، ًجب مجهجي زُإ َو  بٍُغ

ة ؤي مً مجغصد ٖلمُة  . ؤصبُة ػزٞغ
                                                           

. 6 -4 ص ص   مرجع سبق ذكره :ر لد زر اٌب _  
2
. 209  ص0 20  دار ادلسَتة لعمشر  الكوزيع  الخبسعب  علسف  األردف   ستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونيةإالبحث العلمي و: عسور قكدجلم _ 
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 اؾحسضام ًحجىب ؤن الباخص ٞٗلى الضعاؾة، مغاخل ٧ل في بل ٞدؿب، ؤلاق٩الُة ؤو البدص م٣ضمة ٖلى َظا ًحى٠٢ وال

.   الٗلمي البدص في لها وطىص ال التي الغهاهة الٗباعات ؤي اللٟٓي، التزو٤ٍ

غ ٦حاباتهم في الباخسحن بٌٗ ًسغض ما ٦سحرا - هم ًٖ البدص لح٣ٍغ  ُٞه، ًسىيىن  الظي اإلادضص ومجالهم ألانلي، مىيٖى
ؿحُغصوا ة مىايُ٘ في َو .   الغثِسخي اإلاىيٕى خؿاب ٖلى راهٍى

: ثىيُدُة طملة في ٣ِٞ  الُه ؤقاع لُة،ؤلاق٩ا خضوص زاعض ما مىيٕى ًٖ وبجضًة بٗم٤ ًحدضذ هٟؿه الباخص ًجض ٦إن

ُة الغ٢ُة ؤَمُة) ًخىاو٫  مىيٕى: مسال  ٞحاوي  في الضًً ٖلماء الىٓغ وطهات َغح في ًحٗم٤ ٞىجضٍ (الىٟسخي الٗالض في الكٖغ
م ُة الغ٢ُة ثدلُل ؤو ثدٍغ  ؾىاء للضعاؾة، ألاؾاؾُة ألاَضاٝ خؿاب ٖلى الحٟهُل مً بك٩ل بدحه صًيُة وطهة مً الكٖغ

سهو الضعاؾة، بُاهات وثٟؿحر ثدلُل في طل٪ ٧ان .  الىٓغي  الجاهب مً ٧امال ٞهال ؤو مدىعا لها ؤٍو

 ؤَمُة بلى ما طملة ؤو ٨ٞغد في ِٞكحر: (الحضًص الٗهغ في الس٣اُٞة ال٣ُم ٖلى وؤرٍغ الاطحماعي الحٛحر): ثخىاو٫  صعاؾة مسال ؤو
ة السىعد ٍغ ة السىعد ًٖ ٦بحرد ٣ٞغات نوًش ٞىجضٍ الضًيُة، ال٣ُم اؾترطإ في الحدٍغ ٍغ سُة الىطهة مً الحدٍغ  الحاٍع

غيُات الٗىىان في الىاعصد والضزُلة ألاؾاؾُة اإلاحٛحرات خؿاب ٖلى والؿُاؾُة، . الضعاؾة ٞو

 ٞىجضَم الىٓغي  الجاهب ؤًًا طل٪ ًحٗضي وبهما الحٟؿحر ؤو الحدلُل في الض٢ة ًٖ الخغوض ٖلى الُلبة بٌٗ ًحى٠٢ وال     

ظا الىٓغي؛ الجاهب في ٧امال ٞهال له ًسههىن  . ؤلام٩ان ٢ضع ثجىبه ًجب مجهجي زُإ َو

:  الىقف عالماث بخترام عذم -

ٟا٫ هالخٔ ما ٦سحرا      بُٖاء في ؤَمُة لها وما الٟىانل زانة واإلااؾتر، لِؿاوـ مظ٦غات في الى٠٢ ٖالمات ثىاسخي ؤو ؤلٚا
ة الهىعد  ٖالمات مً ثسلى ؤؾُغ ؾحة بلى زمؿة ثدىي  ٣ٞغد ؤخُاها ٞىجض ط٦غد،الم أل٩ٞاع وص٣ُ٢ة ووااحة الجُضد اللٍٛى

ة الٟانلة ؤو الٟانلة زانة الى٠٢، .  اإلاى٣َى

٠ُ ٖضم -  مٟهلة ٨ٞغد ٖغى خالة في الى٣ُحان اؾحسضام ٖلى الباخص ٌٟٛل ٦إن اإلاىاؾب، م٩اجها في الى٠٢ ٖالمات ثْى

ُة ٖىانغ ؤو ً في ؤو الؿاب٣ة، ال٨ٟغد مً ٖٞغ ُة الٗىاٍو . الٟٖغ

 الاؾحٟهام، ٖالمة ًًٗىن  وال الغثِـ الخؿائ٫  ًظ٦غون الُلبة هجض ؤخُاها ٞمسال: والخعجب الاظخفهام عالمت بخترام عذم -
 ال وألامغ اإلاهمة، الٗالمة َظٍ وي٘ ٖضم ًحٗمض آلازغ والبٌٗ ويٗه، ًٖ ٌٟٛل البٌٗ هجض بدُص لضعاؾة، ٖىىان و٦إهه

ُة، الخؿائالت جىح بل الغثِسخي الخؿائ٫  ٖلى ًحى٠٢ .  اإلاظ٦غات مً الٗضًض في الٓاَغد َظٍ ووطضها الٟٖغ

المات  ان، وال٣ىؾان، الحىهُو، ٖو حان و٦ظا والحاييحان؛ واإلا٣ٗٞى  ل٩لمة ٨ٞغد مٗجى بُٖاء في ٌؿحسضمان واللحان الكَغ

. ما ؤومهُلح
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:  خاجمت

 للُلبة الضعاسخي مؿاع جهاًة في الجامُٗة والغؾاثل ٦غاتاإلاظ بهجاػ ٖملُة ،بإن اإلاضازلة َظٍ ؤزغ في خىنلحه ًم٨ً ما     
ا التي ألازُاء مً ٣ًللىا ختى الجهض مً ال٨سحر ًبظلىا ؤن ،ثحُلب  مظ٦غات ث٣ضًم ٖلى ؤ٦ثر بالتر٦حز ٞٗلحهم بدثهم، في ًغث٨بَى
ا التي واإلاٗاٝع الح٣ىُات ومسحل٠ الٗلمي مؿحىاَم ج٨ٗـ الث٤ بك٩ل ث٩ىن  طامُٗة وعؾاثل م َلُة ب٦خؿبَى  مكىاَع

. الضعاسخي

لحهم ً ٩ًىهىا ؤن ؤًًا ٖو  ًسلى اإلاىا٢كة،ٞال ًىم ؤؾاثظتهم مً الى٣ض ًح٣بلىا ،وؤن ألازُاء َظٍ مؿاولُة ثدمُل ٖلى ٢اصٍع
 ٖلى ٣ًضمىا ال وؤن ألازُاء مً ٢ضع ؤ٦بر ًحجىبىا ؤن اإلاؿحُإ ٢ض ًداولىا ؤن الُلبة ٖلى ،ل٨ً ألازُاء مً ٖلمي بدص

ا .  .مؿح٣بال خاثهمؤب في ث٨غاَع

 البدص مىهجُة في اإلاُٟضد والىهاثذ الحىطحهات بٌٗ لهم ،ه٣ضم اإلاىهجُة ألازُاء َظٍ في الى٢ٕى َالبىا ًحجىب وختى

: الٗلمي

الٖات مً ٦بحر ٢ضع ٖلى ٩ًىن  ؤن الُالب ٖلى -  والٗلمُة، البدسُة بَالٖاثه مً ؤ٦ثر ٩ٞلما اإلاىهجُة، وال٨حب البدسُة، ؤلَا
هو١  ه٣و ٧لما  .ألازُاء في ٖو

 جٗحبر ٞهي للضعاؾة اإلاىاؾب اإلاىهج وازحُاع الضعاؾة وبق٩الُة البدص مىيٕى ازحُاع مؿإلة في طُضا ًغ٦ؼ ؤن الُالب ٖلى-

. الح٣ُ٣ة مً ؤ٦ثر ث٣غب ٧اهد ٧لما طُضا مغاخل بهظٍ ؤلم و٧لما للبدص، الح٣ُ٣ُة البىنلة

٣ضم البدص ٖمل آلُة في ًغقضٍ ؤن بةم٩اهه ألهه الٗمل، ٖلى ٌكٝغ الظي اإلاكٝغ ازحُاع في ًدؿً ؤن الُالب ٖلى-  له ٍو

ة ههاثذ ٍغ  .الضعاؾة مُضان في ؤؾاثظد واؾخكاعد مؿاٖضد ٌؿلب ؤو الخُإ، في الى٢ٕى مً الباخص ث٣لُل في جؿاَم طَى

. جهاًحه ختى البدص بضاًة مً واخضد بمىهجُة ًلتزم ؤن الُالب ٖلى -

 .ٖلحها اإلاح٤ٟ البدص ٦حابة ب٣ىاٖض ًح٣ُض ؤن الُالب ٖلى -
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 الا تراليت الاجفاليت اإلاىظىمت جىىس  ظل في العلمي البدث ديىاميت
. ملياهت خميغ حامعت مهذان، ليلى. د

 

 :اإلالخق

 الظي ألاؾاؽ ؤهه في ث٨مً خحمُة يغوعد بل٨تروهُا ؤو -ع٢ُاو –ث٣لُضًا ؤ٧ان ؾىاء بال٨حاب الُالب ٖال٢ة جٗض
ة  خهِحه بىاء في ٖلُه ًغث٨ؼ  هٕى بلى مدالة ال ًاصي الظي ؤلاَما٫ مً هٕى َى ال٣غاءد ًٖ ثسلِّث  ؤي وؤن والس٣اُٞة، ال٨ٍٟغ

هغ اإلاٗلىمات بٗهغ ٌؿمى ما م٘ زانة والغوحي والس٣افي ال٨ٟغي  الٟغاٙ مً  الحًاعد ؤو دالال٨ترووي الحًاعد ٖو

. والح٨ىىلىطُة الٗلمُة السىعد ٖهغ ؤو الح٨ىىثغوهُة

 وبالٟٗل الاطحماعي الحىانل قب٩ات ٞحها بما مسحلٟة مجاالت في البرامج مالًحن ثدىي  الٗى٨بىثُة الكب٨ة ؤنبدد
ة ٧املة م٨حبات َىال٪ ؤنبذ  ؤلابداع ؾىي  اضثدد ال محضاولة وؾُلة ال٨حاب وايخي بل٨تروهُة ٦بُاهات مسحها ًحم مُبٖى

لى اإلاسحلٟة البدص مدغ٧ات ٍَغ٤ ًٖ الحىانل وقب٩ات ؤلاهترهِد في  البدص بةصزا٫ الُىم الضو٫  ث٣ىم ألاؾاؽ َظا ٖو

. الكاملة الحىمُة في    ؤَمُحه ؤصع٦د ؤن بٗض وؤلاوؿاهُة والاطحماُٖة الٗلمُة ال٩لُات م٣غعات في الٗلمي

غ في الاطحماعي الحىانل ب٩اتف صوع  في  البدص اعثإًىا اإلاىٓىع  َظا مً . الٗلمي البدص ثٍُى

. مجها الٗلمي البدص وثىر٤ُ جُُٛة ثحم و٠ُ٦ الكب٨ة؟ مً اإلاٗلىمات طم٘ وؤصوات َغ١  ؤهج٘ ماهي

ٗا ٚظاء ال٨حاب طٗلد ؤًٞل بُغ١  زُُد ؤجها ؤم الجامعي؟ الىؾِ في اإلا٣غوثُة ٢لة في الكب٨ة ثخؿبب ٞٗال َل ُِّث  ال َ
   ٖىه؟ ٌؿحٛجى

: اإلافخاخيت ماثالهل

الم الاٞتراضخي، اإلاجحم٘ الغ٢مي، ألاصب الكب٨ة، الٗلمي، البدص اإلا٣غوثُة،  .الاطحماعي ؤلٖا

: مقذمت

ة ثدخخى، ال ٦سحرد الاٞترايُة الاثهالُة اإلاىٓىمة م٩اؾب بنِّث  الىا٢٘ في  ٖلى الحهى٫  وؾهىلة الحىانل ٦ؿٖغ

ة اإلاٗلىمة، ىاثض ؤَمُة بلى الحُغ١  ٖىض هٟؿه ًُغح يالظ الؿاا٫ ل٨ً .الاطحماُٖة الٗال٢ات وث٣ٍى  الحىانل مىا٢٘ ٞو
 ٖلى الكب٩ات َظٍ ثتر٦ه ؤن ًم٨ً الظي وألارغ .الحٗلُم زضمة في اإلاىا٢٘ َظٍ ثلٗبه ؤن ًم٨ً الظي الضوع  َى الاطحماعي،

 . ألا٧اصًمي الىؾِ في الحٗلُمُة الٗملُة

ً، الحاصي ال٣غن  وبضاًة الٗكٍغً ال٣غن  جهاًة محز ما ؤَم بن الم ث٨ىىلىطُات ْهىع  والٗكٍغ  وما والاثها٫ ؤلٖا
ا ؤَم ؤن ًجض ٖجها هحج وما لها اإلاحخب٘ ولٗل واإلاُاصًً، اإلاجاالت طمُ٘ في ثُىعات مً ٖجها ثغثب  قب٨ة ْهىع  َى مامحَز

ٗة زضمات مً به ثحمحز إلاا الجمُ٘، ٖلى ٞغيد التي العجُبة الاهترهد ٗالة، ؾَغ  ٖجها، ؾحٛىاءالا الًم٨ىه ٞغص ٧ل وؤنبذ ٞو

 ؤولى الٗى٨بىثُة الكب٨ة وجٗحبر والاٞتراضخي الال٨ترووي الًٟاء َظا ٖبر للحىاطض ماٌؿٗىن  ٞضاثما .مجهم الباخسحن زانة
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ب مىا٢٘ ثُىع  وم٘ ولىطه، مً ثم٨جهم التي اإلاىاٞظ  الكب٩ات ٨ٞغد ٖلى اإلابيُة web 2.0الساوي الجُل بلى ونىال الٍى
ى الاهترهد في الحُاد هبٌ ؤنبدد والتي الاطحماُٖة  الح٣ىُات مً الٗضًض ًدحىي  ثُب٣ُا وؤ٦ثر ثٟاٖال ؤ٦ثر خضًص طُل َو

ٗهم في مجها والاؾحٟاصد مىا٦بتها الباخسحن ٖلى التي مازغا، واإلاؿحدضرة الجضًضد  ماثجض ٣ٞلُال اإلاؿح٣بلُة، وبدىثهم مكاَع

تر،ؤو اؾحسضامب ال٣ًىم مً ؤو بى٥ الٟاٌـ ٖلى خؿابا  الًمل٪ َالبا ؤو ؤؾحاطا  .الخ...لُى٨ض في طاثُة ؾحرد ًمل٪ ال الحٍى
٨ظا  في مجاله، في ٧ل لئلبضإ والحٟاٖلي ال٣ىي  الترابِ مً قب٨ة الخضمات َظٍ ثىلض خُص الاهترهد خُاد وثيبٌ ثجغي  َو

  .مم٨ىحن وث٩لٟة طهض بإ٢ل مجها الاؾحٟاصد و٦ُُٟة اإلاٗلىمات ٖلى ؤؾاؾا ٌٗحمض مجحم٘ ْل

 :ؤلالنترووي الا ترار ي واإلاجخمع الىاقع بحن ميالعل الاجفاى -1
ه مٟهىمه خؿب الٗلمي الاثها٫ َبُٗة ثسحل٠  والىا٢٘ الٟٗلي الىا٢٘ بحن ثتراوح التي وؤق٩اله وم٣ىماثه وهٖى

ض الظي الاٞتراضخي،  الاثها٫ ؤن طل٪  ؤزغي، طهة مً والُلبة ألاؾاثظد وبحن طهة مً والباخسحن ألاؾاثظد بحن الٗال٢ات ًَى

اع ٌو . ألازغي  اليكاَات ًٖ ثمحٍز التي اإلاحزد باٖحباٍع صوهه للٗلم ٢ُمة ٞال الحضًسة للٗلىم ألاؾاسخي ؤلَا

 :العلمي الاجفاى مفهىم -1-1
 قامل مىٓىمي ب٨ٟغ الحٗامل مً البض الهاثلة، الحدضًات مىاطهة َضٝ الحٗلُمُة الحٗلمُة الٗملُة ثد٤٣ ل٩ي

غ ٖملُة ٧ىن ت ؤن مً والبض الحىطه، ؤخاصي ب٨ٟغ ولِـ  ومغاخلها، م٩ىهاتها طمُ٘ في ومخكاب٨ة ومح٩املة قاملة الحٍُى

غاٝ، محٗضصد ومحماؾ٨ة ومحٟاٖلة مترابُة مىٓىمة بىنٟها ة ٞإي اثهالي، بُبُٗحه الٗلم»  ؤن طل٪ ألَا  هخُجة ؤو هٍٓغ
غيها طهة مً الباخسحن مجحم٘ بلى وثبلحها ثضاولها ٍَغ٤ ًٖ بال ٖلمُة ٢ُمة ثل٣ى ال بلحها محىنل   « ؤزغي  طهة مً للى٣ض ٖو

غ، ماعثً لظل٪ ؤقاعت مسلما ة ثباص٫ َغ١  وثحُىع  الٗلمي البدص ًحُىع  والى٣ض والحل٣ي الحبلُٜ ٍَغ٤ ًٞٗ باٍع  الٗلمُة اإلاٗٞغ
 الح٣ىُات لخكمل ثمحض بل ٞدؿب، اإلال٣ُات في واإلاىا٢كات واإلاغاؾالت الضوعٍات ٖلى ث٣حهغ ال التي الخبرات وثباص٫

. اٞترايُا طل٪ ٧ان ولى بُجهم الٗال٢ات ووَضت الباخسحن بحن اإلاؿاٞات ازتزلد التي واإلاحُىعد رةالحضي

 مجها الاؾحٟاصد ؤؾالُب وؤًٞل بها الاؾحٗاهة وطضوي  وؤهىاٖها الح٨ىىلىطُا بضوع  ألازحرد الؿىىات في الاَحمام اػصاص
غ في  اإلاؿحىي  ٖلى ؤَمُتها ثؼاًض في ؾاَمد ؤلاهترهد قب٨ة في داإلاحالخ٤ الحُىعات ؤن طل٪ مك٨الثه، ومٗالجة الحٗلُم ثٍُى

 اإلاٗلىمات وثباص٫  الاثها٫ مجا٫ في ثىدهغ ال الاهترهد ٞإَمُة لها، اإلاؿحسضمحن ٖضص واػصًاص اؾحٗماالتها، ثىٕى م٘ الضولي
الم مً ق٩ل بًجاص بلى طل٪ ثحٗضي بل ٞدؿب  الظًً اإلاحسههحنو اإلاهحمحن لضي ومؿمُاثه هماططه جٗضصت الجضًض، ؤلٖا
الم مهُلح ٖلُه ؤَل٣ىا  ثُب٣ُات ؤق٩ا٫ مً ق٨ال جٗحبر التي الاطحماعي الحىانل قب٩ات ٌكمل والظي الحٟاٖلي ؤلٖا

م ؤو الُالب قغاثذ مسحل٠ بحن جٗلُمُة خل٣ات ؤو وألانض٢اء ألاَل بحن اطحماُٖة خل٣ات ًٖ ٖباعد وهي الاهترهد  بط ٚحَر

. قتر٦ةالم اَحماماتهم ٞحها ًخباصلىن 

 طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى بل وؾاثُها، بمسحل٠ الاهترهِد بكب٨ة ٣ِٞ اعثبِ الٗلمي الاثها٫ بإن هجؼم ال طل٪ وم٘

ة ال٣ضًمة بالحًاعات» ثحٗل٤ طظوعا له هجض ة الُغ١  ٖلى ؤؾاؾا ٌٗحمض و٧ان والهىضًة، والبابلُة وآلاقىعٍة اإلاهٍغ  الكٍٟى
سُة الكىاَض ب٣اًا ؤن ٚحر د،وال٨ٟغي  الٗلمُة وؤلاهجاػات ألا٩ٞاع لحبلُٜ  لىا ث٣ضم ال الُحن وؤ٢غام البرصي ٦إوعا١ الحاٍع

  ٚىثىبٙر َٝغ مً 1455 ؾىة اإلاحدغ٦ة الُباٖة ازترإ بٗض بال البُٗض الؼمً طل٪ في الٗلمي الاثها٫ لىمىطض ص٣ُ٢ة نىعد

                                                           
1
 - BARRERE Martine. Science et SociétéQuelle raison partager ? les cahiers globals Changes. N.6, fev .1996. cité 

par : Roland Marie Claude. La communication scientifique: au dela de la technique et de la reproduction de 

pratiques existantes. (En ligne) http://www.reflexives-Ipr.org/index_competences_41.php .    

http://www.reflexives-ipr.org/index_competences_41.php
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Gutenberg ش في باعػد ٖالمة ثغ٦د والتي ُاهُة اإلال٨ُة الجمُٗة مً ٧ل بوكاء ؤن ٦ما الٗلمي، الاثها٫ ثاٍع  وؤ٧اصًمُة البًر

ش في ُٖٓما خضرا ٌٗض ٞغوؿا في الٗلىم  ونضوع  ،1665 ؾىة بباَعـ الٗلماء مجلة بهضوع  وطل٪ الٗلمي، والاثها٫ الٗلىم ثاٍع
ما٫ مجلة ُاهُا في الٟلؿُٟة ألٖا ا الٗلمُة الضوعٍة ثُىعت ٦ما طاتها، الؿىة في بٍغ  الٗلمي ثها٫لال اإلاسالي الىمىطض باٖحباَع

ُاء ؤزظا  « ألا٧اصًمي اإلاجحم٘ م٘ ثخىاؾب والتي ؤطؼاء بلى اإلا٣ؿمة بم٣االتها  مً ٧ل في وثإرغا ثإرحرا وألا٩ٞاع لآلعاء وثباصال ٖو

ى واإلاهىُة، الٗلمُة لؤلوؾاٍ ًيحمي ٟه في طاعفي ولُم بلُه ؤقاع ما َو  الخانة ألاوكُة ثل٪» :٢اثال الٗلمي لالثها٫ جٍٗغ
 ألاوكُة َظٍ وجُٛي البدص، طبهة ٖلى اإلاىٛمؿحن الٗلمُحن الباخسحن ؤوؾاٍ في ؤؾاؾا ثدضذ والتي إلاٗلىماتا بخباص٫

 بلى ثهل ؤن بلى الغؾمُة ًٖ ث٩ىن  ما ؤبٗض ْغوٝ في مىا٢كات مً الباخسحن مً ارىحن بحن ًضوع  بما بضءا الٗلمي الاثها٫

.  « وال٨حب الٗلمُة واإلاغاطٗات الضوعٍات

 :واإلانخىبت الؽفىيت العلمي اىالاجق قىىاث -1-2
ة السبات صعطة ٧اهد مهما  ألاولى َبٗتها ٞةن ال٣ُم، مىٓىمة في          وبالحالي والس٣افي الٗلمي اليؿ٤ في الحٛحر وؾٖغ

 الٗلمي للبدص بهلة ًمد ما و٧ل والحىلُات وال٨حب الضوعٍات في اإلاحمسل الغؾمي الٗلمي باالثها٫ ٌؿمى ما م٘ ثدضذ
 ثخُذ مٗحمضد بهُا٧ل اإلاغوع ٖبر بال طل٪ ًحد٤٣ ولً ثسههه، ٧ل خؿب والباخسحن الخبراء َٝغ مً       إلاحىاو٫ ا اإلا٨حىب

ة الاثها٫ ٞغم  الح٩ىمُة وألاطهؼد البدىذ ومغا٦ؼ الجامٗات مً           اإلاٗلىمات بهحاض ماؾؿات» :ؤبغػَا ولٗل اإلاحىٖى

ة واإلا٩اثب ة اليكغ وصوع  الٗلمُة الجمُٗات بلى بياٞة... ؤهٟؿهم الباخسحن ًٖ ًٞال الاؾخكاٍع  بلحها ؤيُٟد و٢ض الحجاٍع
 مً ؤلاٞاصد ثِؿحر ٖلى جٗمل التي اإلااؾؿات...ؤلاهترهِد ٖلى ؤلال٨ترووي اإلادحىي  بياٞة في اإلاحسههة الكغ٧ات مازغا

 وخل٣ات الىؾاثِ بحُىع  ثُىع ي الٗلمي البدص ؤن لىجض  «ؤهماَها ازحالٝ ٖل اإلاٗلىمات ومغا٦ؼ اإلا٨حبات مسل اإلاٗلىمات
ا بٟٗل الاثها٫ ة بالحُىعات ثإرَغ . والال٨تروهُة اإلااصًة البُضححن في اإلاٗلىمات ث٣ىُات في الجاٍع

غ ؤو ألا٧اصًمُة بالبدىذ اإلاغثبُة الٗلمُة باإلااصد ؤؾاؾا وثحٗل٤ اإلا٨حىب الٗلمي الاثها٫ ؤهماٍ ثحٗضص  الح٣اٍع
ة ٍغ ض والتي اإلاد٨مة الضوعٍات في الٗلمي ٢ا٫الم وكغ جؿب٤ التي والٟىُة الحدٍغ  وبٖاصد والحى٣ُة اله٣ل بٗض طىصثه مً ثٍؼ

غوخات الجامُٗة بالغؾاثل ثغثبِ التي ؤو ال٣غاءد،  اإلاٗلىمات لبص ألاؾاؾُة الغؾمُة ٚحر ال٣ىىات ؤخض ثمسل» التي وألَا
 ٌؿمى ما بلى ثيحمي الغؾمي ٚحر الُاب٘ طات ألازغي  ألاهىإ بٌٗ َىا٥ ؤهه بلى ؤلاقاعد وثجضع هُا١، ؤوؾ٘ ٖلى الٗلمُة
غ اليكغ ٢بل ووراث٤ طامُٗة وعؾاثل وؤَغوخات اإلااثمغات وؤٖما٫ الازترإ بغاءات مً الغماصًة آلاصاب  التي البدىذ وث٣اٍع

.  «ٖمىمُة ؤو    زانة َُئات ثيحجها
ا ٢بل الٗلمُة ؤٖمالهم ًٖ ًحدضرىن  الباخسحن ؤٚلب ؤن هجض اثدغي  و٢بل بهجاَػ حم َع  الاثها٫ ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ٍو

 التي الضوعٍات مىحضًات» في ثحمسل التي ٖلمُة ول٣اءات ملح٣ُات بَاع في وطل٪ اإلاحسههحن، الباخسحن ألاؾاثظد م٘ الكٟىي 

                                                           
1
 .5، ص  2003، اإلسكندرية ،، دار الثقافة العمميةالجديد في االتصال العمميأحمد أنور بدر،  - 

2
تيسير سبل تبادل المعمومات بين المكتبيين  ،لعممي أساس النشاط العمميااالتصال  ،ترجمة حشمت قاسم ،م جارفيولي - 

 .26ص  ،983  ، الدار العربية لمموسوعات، بيروت ،الباحثين الميندسين الدارسين
3
ص  ،  979  ،ة غريب، القاىرةمكتب ،ترجمة حشمت قاسم ،آفاق اإلتصال ومنافذه في العموم والتكنولوجيا ،ميدوز جاك - 

356. 
4
 .4  ، المرجع السابق، ص وليم جارفي - 
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 َٝغ مً ثىٓم التي الضعاؾُة الحل٣ات...  اإلاكتر٦ة ألاَمُة طات ألا٢ؿام ؤو الجامٗات ؤو البدىذ مغا٦ؼ بإخض ثىٓم

 وجك٩ل الٗلمي الاثها٫ هٓام في بالٜ صوع  لها الٟىُة ؤو الٗلمُة اللجان...  الهىاُٖة البدىذ ومغا٦ؼ ٧اصًمُةألا الهُئات
ٌ ؤو إل٢غاع ل بلى ثدحاض التي البدىذ ؤخض ٞع م٨ً ثمٍى  اإلاك٩لة اللجان بحل٪ بالجؼاثغ الٗلمي البدص ؾُا١ في م٣اعهتها ٍو

٘ طضوي  وصعاؾة اإلاسابغ ٖمل ث٣ُُم بهضٝ اإلاغ٦ؼي  الىػاعي  اإلاؿحىي  ٖلى لها ٢هض للبدص اإلا٣ترخة اإلاكاَع  َظا  «ثمٍى
ة جك٩ل التي والضولُة واإلاٛاعبُة الىَىُة اإلادلُة الل٣اءات بلى باإلياٞة  ما ؤَم لٗغى والباخسحن الٗلماء مً     ل٨سحر ؤولٍى

. الٗلمُة بدىثهم في وثىنُات هحاثج مً بلُه ثىنلىا

 : ليتالا ترا العلمي الاجفاى قىىاث -1-3

 ٖهغ" اؾم ٖلُه ًُل٤ والظي اإلاايُة الٗهىع  ًٖ اإلا٣اًِـ ب٩ل محٛحر ٖهغ في آلان هدُا ؤهىا ُٞه ق٪ ال مما
 إلاً آلان الح٣ُ٣ُة ال٣ىد ؤن ؤي والح٣ىُة، الٗلم ؤؾالُب ؤخضذ ؤزظ ؤطل مً ثدض في الضو٫  طٗل الظي ألامغ " اإلاٗلىماثُة

 ٦بحر بك٩ل مٗىُىن  ٖمىما الحٗلُمي والىؾِ والُلبة الجامٗات ؤن وبما رلألام الاؾحسضام ٌؿحسضمها و اإلاٗلىمات ًمحل٪
ة، وبغمجُاتها     بىٓمها الحاؾىب ألطهؼد الىاؾ٘ الاؾحسضام طلُا هالخٔ ٞةهىا الحُىعات َظٍ بمىا٦بة طضا  ووؾاثل اإلاحىٖى

او ... بها اإلاغثبُة الح٨ىىلىطُة والحُب٣ُات ألاهترهِد لكب٩ات باإلياٞة ؤلاثها٫،  وألا٧اصًمُة الحٗلُمُة البِئة في ٚحَر
ظا ٖمىما، ــــٗغفي الحدهُل في الكب٩ات َظٍ الؾخسماع زهىنا الظاجي وبالحٗلُم ٖمىما بالحٗلُم باإلاهحمحن صٞ٘ ما َو ــ ــ ــ  و     اإلاــ

 . ٧اصًميألا الىؾِ في ٦بحرا عواطا ثل٣ى التي "الاطحماعي الحىانل قب٩ات " اإلاجا٫ َظا في ألامسلة ؤبغػ  مً لٗل
بة باػصًاص وكاَا الٗلمي البدص اػصاص هم الظاثُة ٢ضعاتهم ثىمُة في الباخسحن ٚع  الٗلمُة ومُىالتهم وزبراتهم ومٗاٞع

ا الاطحماعي الحىانل قب٩ات ٖلى اإلاٗحمض الظاجي بالحٗلم ٌؿمى ما بَاع في  الٗملُة في مؿحسضمة َامة بؾتراثُجُة باٖحباَع
 والُلبة ألاؾاثظد م٘ ثىانله وثدؿً الٗلمي ثدهُله في الُالب ؤو الباخص وثس٠٣ وثىطه ثضٖم ؤجها طل٪ الحٗلُمُة،

 الضو٫  مً الباخسحن وختى اإلاحُىعد الضو٫  مً الجامٗات وؤؾاثظد الٗلماء باؾحُاٖة ٩ُٞىن » ٩٦ل الجامُٗة وألاؾغد
إل اإلاحُىعد الضو٫  في الؼمً مً ٢غون َىا٫ اإلادمُة واإلاٗلىمات اإلاُُٗات بىى٥ مً الاؾحٟاصد الىامُة،  ألابداذ ٖلى والَا
ظا اإلاحُىعد، الضو٫  في الٗلماء ًيحجها التي اإلاح٣ضمة الحضًسة ٘ ٖلى جؿاٖض ألامام، بلى ٦بحرد زُىد طاثه بدض ٌك٩ل َو  ٞع
ٗلم الىامُة، للضو٫  والح٨ىىلىجي الٗلمي اإلاؿحىي  إل ؤَمُة مضي الجمُ٘ َو  ٖلمُةا٫ والحُىعات اإلاىطىصد البدىذ ٖلى الَا

ات واليكغات غ اإلا٨خكٟة واإلاىيٖى  بلى مًٍُغً الىامُة الضو٫  في والباخسىن  الٗلماء ٧ان و٢ض وثدضًثها، الٗلىم لحٍُى
 مً    طل٪ ٖلى ًترثب ما م٘ ألبداثهم اإلاُلىبة الٗلمُة اإلاٗلىمات ٖلى للحهى٫  م٨حباتها في  والٛىم اإلاحُىعد للضو٫  الؿٟغ

ضع للى٢د ويُإ ٖىاء  الاطحماعي الحىانل لكب٩ات ثىاولهم ؤرىاء الٗغب الباخسحن ٢بل مً الٗاصد طغت ٨َظا   « لؤلمىا٫ َو
ا ثضاُٖاتها ببغاػ  ثتر٦ه الظي ألارغ ًٖ ًحدضرىن  هجضَم ما ٢لما ،ل٨ً والس٣اُٞة الاطحماُٖة والا٢حهاصًة الؿُاؾُة ومٓاََغ
م الحٗلُمُة الٗملُة ٖلى الكب٩ات َظٍ  طضًضد نُاٚة بىاء بٖاصد في ؾاَم ؤلال٨ترووي لحٗلُما مجا٫ في اؾحسضامها ؤن ٚع

ى للٗال٢ات ا صاٞٗا ؾ٩ُىن  ما َو ؼ للحٗلم ٢ٍى غاٝ،و َظٍ بحن الٗال٢ة ولحٍٗؼ  ٞحها اٖحبر صعطة بلى الحإرحر َظا بلٜ ٢ض ألَا
 ل٨تروويؤلا الحٗلم بغامج ًٖ ٧امال بضًال ال٣ٍغب اإلاؿح٣بل في ؾحهبذ الاطحماعي الحىانل مىهات ؤن الباخسحن بٌٗ

. الح٣لُضًة

                                                           
. 93المرجع نفسو، ص  -  
العطيوي صالح، التعمم االلكتروني والجامعة المفتوحة، ورقة معدة ضمن مقرر أصول تكنولوجيا التعميم ، الرياض، كمية  - 2

. 2006ة الممك سعود، الدراسات العميا، قسم وسائل وتكنولوجيا التعميم، جامع



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

83 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

تر  FACEBOOK ِٞؿبى٥ م٣ضمتها وفي الاطحماعي الحىانل قب٩ات جٗض  وؾاثِ ؤَم ؤخض والُىثىب TWITTER وثٍى
الم ا ػاص التي والاثها٫ ؤلٖا م الحالي الٗهغ في اهخكاَع  صوعا ثلٗب وناعت واؾحسضامها ٖلحها ؤلا٢با٫ ثًا٠ٖ خضارتها، وبٚغ

ا وامحض الت،اإلاجا مسحل٠ في وؤؾاؾُا مهما  زال٫ مً الكب٩ات َظٍ مً ٦بحرد وبهٟة اؾحٟاص الظي الحٗلُم مجا٫ بلى ثإرحَر

ظا الحٗلُمُة الٗملُة في صمجها ـــم ؤن خُص .لها صٖم مً ث٣ضمه إلاا َو  الكب٩ات زال٫ مً الحٗلُمُة الٗملُة ًمحز ما   ؤَــ
حر اإلاحٗلمحن، لضي اإلاهاعات ثيكُِ َى الاطحماُٖة م م،له الٟغم وثٞى غ١  بإهماٍ ؤلابضاعي الح٨ٟحر ٖلى وثدٟحَز  .مسحلٟة َو

حهُة ؤصاد َى الٟاٌؿبى٥ ًٖ الحضًص ؤن للظًَ ًخباصع ٢ض  محىاؾحن الاطحماعي، الحىانل وؾاثِ مً ووؾُُة ثٞغ
 حًتي ٞةهه طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى بل به، ثغثبِ زانة ببُاهات زانا خؿابا ًمل٪ مكتر٥ ٧ل لضي اإلاٗلىمة بًها٫ ٖلى ٢ضعثه

الهات اإلا٣غعات بياٞة»  ً والىاطبات وؤلٖا ات ه٣اف خل٣ات وث٩ٍى ات اؾحسضام ؤن ٦ما.للضعاؾة ومجمٖى  اإلاٛل٣ة اإلاجمٖى
ؼ في الىاجحة الىؾاثل ؤَم ٦إخض ِٞؿبى٥ مى٢٘ ٌؿحسضمها التي ة ًيشخئ ؤن لئلؾحاص ًم٨ً خُص الحٗلُم جٍٗؼ  مجمٖى

ضٖى اًضعؾه التي اإلااصد ؤو الٟهل بُالب ٣ِٞ زانة ِٞؿبى٥  الى٣اف زاللها مً لهم ُٞخُذ بلحها لالهًمام َالبه ٍو
حماص واإلاباصعد الحٟاٖل ٖلى ٌشجٗهم مما الضعاؾُة باإلااصد ٖال٢ة لها مىايُ٘ خى٫  والحىاع  ٠ًًُ ؤن صون  الىٟـ ٖلى والٖا

 َظٍ ؾح٩ىن و ِٞؿبى٥ ٌؿحسضمىن  الُالب طمُ٘ ؤن اإلاا٦ض مً ؾ٩ُىن  خُص مُٗىة بل٨تروهُة بغامج جٗلم ٖبء بلحهم
ة  في مكاع٧اتهم زال٫ مً الُالب ث٣ُُم ٖلى ألاؾحاط ؾِؿاٖض طل٪ ؤن ٦ما ِٞؿبى٥ ٖلى الُىمُة محابٗاتهم يمً اإلاجمٖى

م مما الى٣اف    «للحل٣حن اإلاسالي البضًل وهي واإلاكاع٦ة الحٟاٖل ٖلى ؤ٦ثر ًدَٟؼ

ب قب٨ة ٖبر اإلا٣ضمة البرمجُات في الحىٕى طٗل  ولٗل ًىم بٗض ًىما ثؼصاص الاطحماعي ٫الحىام مىا٢٘ قٗبُة الٍى
تر ة ٖلى للحهى٫  الُىم» ألامسل اإلا٩ان ٌٗحبر الظي ؤخضَا الحٍى تر ٖلى ألاؾحاط ثىاطض مجغص ٞةن وبالحالي اإلاٗٞغ  َالبه وخص ثٍى

ة ٌٗؼػ  مما الضعاسخي اإلاىهج خضوص زاعض ؤؾحاطَم مً مٗاٝع ٖلى الحهى٫  مً ؾُم٨جهم محابٗحه  وال الُالب لضي اإلاٗٞغ
م ضات اإلا٣غع  ال٨حاب بهٟدات ًدهَغ ؼ ٦بحرد ٞغنة ث٩ىن  ؾٝى ألاؾحاط ٞحٍٛغ ة لحٍٗؼ  الٗلمي والاثها٫ الُالب لضي اإلاٗٞغ

تر ؤن ٦ما ألاؾحاط م٘ ىن  اإلاجا٫ طات في آزٍغً محسههحن محابٗة هدى الُالب ًٟا١ ؾُٟحذ ثٍى  زال٫ مً ٖلحهم ؾِحٗٞغ

تر في بدثهم ض بٖاصد" زال٫ مً ؤو ثٍى ضاتهملد" الحٍٛغ  ٞغنة الاٞترايُة الًٟاءات ؤثاخد ٨َظا  «هٟؿه ألاؾحاط ٢بل مً ٍٚغ
 اإلاٗلم ٌؿحسضمها التي الغؤي، اؾحُالٖات مً الاؾحٟاصد الُالبُة الٟئة ٞحهم بمً اإلاجحم٘ ؤٞغاص ٧اٞة َٝغ مً اؾحسضامها

اصد ٞاٖلة جٗلُمُة ٦إصاد ة ؤخضاذ مً ٌؿحجض ما لىٕ والى٢ٝى الجضًضد ألازباع محابٗة و َلبحه م٘ الحىانل لٍؼ  طاٍع

لمُة وا٢حهاصًة ؾُاؾُة . الحٗلُمُة الٗملُة في الاطحماعي الحىانل قب٩ات اؾحسضام مؼاًا مً جٗض التي...واطحماُٖة ٖو

 :الباخث لذي العلميت اإلاؽاسلت جفعيل في البذيل ؤلاعالم دوس  -2
الم هظ٦غ خحن ه٣حهغ ال الم رىعد ٖلى البضًل ؤلٖا  الكب٩ات ؤو الٟاٌؿبى٥ في اإلاحمسل ًضالجض الاطحماعي ؤلٖا
 الاٞتراضخي الىا٢٘ في بضًال جٗلُما ٌك٩ل ؤنبذ ما ختى ؤو اإلاهىُة بالكب٩ات ٖال٢ة له ما ٧ل بل والس٣اُٞة،٣ِٞ الاطحماُٖة

ً بلى ٌكحر» الظي الًٟاء َظا بٗض، ًٖ والحٗلُم  خا٧ادالم وؤطهؼد الحاؾىبُة الغؾىمات باؾحسضام ألابٗاص رالرُة بِئات ث٩ٍى

                                                           
. 21 ، ص   2008الشروق،  ،يم والوسائل والتطبيقاتھاإلعالم الجديد المفاعباس مصطفى صادق، -  

2
 - Bernardo A. Huberman Et al. Social networks that matter: Twitter under the microscope 

Social Computing Lab, Cornell University, 2000 [online]  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1313405&http://papers.ssrn.com/sol3/papers

.cfm  
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داو٫ ...   وبحن الاٞتراضخي للمكهض اإلاُلىب الجمالي الجاهب بحن الحٟاٖل بخضاذ مً الاٞتراضخي بالىا٢٘ واإلاهحمحن الٗلماء ٍو
حر الح٨ىىلىجي الجاهب  في والحدل٤ُ مٗها الاهضماض للمؿحسضم ثخُذ اٞترايُة بِئة تهُئة وبالحالي اإلاكهض، َظا محُلبات لحٞى
اعد الاٞتراضخي الًٟاء ة ثجاعب بطغاء الٗالم خى٫  اإلاحاخ٠ ٦ٍؼ  بلى اإلاٗانغد الجامٗات جؿعى آزغ طاهب مً ٖلمُة، مسحبًر

ٗات هٓم وثسبُد الاٞترايُة بٗض ًٖ الحٗلُم بِئة بلى الٗالي الحٗلُم ؤوكُة ه٣ل  اٞترايُة طامُٗة وبِئة مغهة وجكَغ

 َظا ُٞٗض  «الاٞترايُة بٗض ًٖ والاثهاالت تاإلاٗلىما ث٨ىىلىطُا مً قب٨ة ٖبر وؤلاصاعد واإلاضعؾىن  الُلبة ًحىانل
 ًُل٤ ما ؤو والؼمىُة الجٛغاُٞة الًٟاءات ثحجاوػ  ؤجها طل٪ الاهترهِد، في ثجضًضًة ؤ٦ثر ألابٗاص مً      الًٟاجي الحىانل

غاٝ في اإلاحىاطضًً آلازٍغً لؤلٞغاص وبًهالها للمٗلىمات لى٣لها اإلاٗلىماجي، الحسُي بٓاَغد ٖاصد ٖلُه  مً ألازغي  ألَا

ة الكب٨ة . ثؼامجي آوي ْٝغ وفي ٦بحرد بؿٖغ
ات م٘ الٟغص ًحٗامل ة زال٫ مً الاٞتراضخي الىا٢٘ مدحٍى  خ٣اث٤ لِؿد ٞهي وبالحالي والُٟضًى، والهىعد الىو عمٍؼ

 مامات ٖلحها مؿُُغ خًاعد وكىء هٟهم ؤن ًم٨ىىا الاٞتراضخي للىا٢٘ الحُٛحر َظا مسل ٟٞي» خ٣اث٤ ًٖ جٗبحر هي بل بظاتها
ة الىؾاثِ َظٍ بًٟل الُىم ٖالم ٞهاع الغ٢مُة، والىؾاثِ الح٣ىُات زال٫ مً  في ؤلاوؿان بم٩ان في ناع بل٨تروهُة، ٢ٍغ

ه م٘ الحىانل بِحه مً ًحدغ٥ ؤن صون  ٢هحر و٢د ة طٛغاُٞة مؿاخات ًؼوع وؤن ألاعى ؤن٣إ قتى في مٗاٞع  محىٖى

.  «خهغا الحسهو البالٛة ألاصبُات في مُالٗتها ًم٨ىه ان٥ بمىايُ٘ لُإزظ الاهترهِد ٌؿحسضم وؤن ومحباٖضد
ة بٗض ًٖ الٗلمي اليكاٍ ومماعؾة الاٞتراضخي الىا٢٘ ومٗاٌكة الحٗامل ٞغنة ثبضؤ  الؿاب٣ة اإلاٗلىمات بمجمٖى

 اخاتالاًٌ لححىالى الاٞترايُة الٗال٢ات ٍَغ٤ ًٖ بحىيُدها لُبضؤ ؾاب٣ة، ؾىىات في الباخص ا٦خؿبها التي ما، مىيٕى ًٖ
ظا الهىعد، ث٨حمل ختى  واعثباَاثه م٩ىهاثه ٧ل وبصعا٥ للبدص الكمىلُة الىٓغد مٗىاٍ اإلاىٓىمي اإلاضزل ؤن ٌٗجي َو

٘ بلى ًاصي مما وثٟاٖالثه غ ٦ٟاءد ٞع . قاملة مىٓىمُة بهىعد مٗا الحٗلُمُة والٗملُة الٗلمي البدص وثٍُى
ة ًًمً ما الح٣لُضي، الحٗلُم ًٖ مسحل٠ ٖلُملد مىاؾبة بِئة ثمسل الاطحماُٖة الكب٩ات ؤن هجض ٨َظا  ؾٖغ

 اإلاؿحسضم الٗاصي للٟغص ثخُذ التي الال٨تروهُة، واإلاغاط٘ واإلاضوهات والبرامج اإلا٣غعات في اإلاحمسل الٗلمي البدص وصًىامُة
 الىؾاثلٕ ومىان ٢ُىص محجاوػا لآلزٍغً نىثه بؾمإ ٖلى و٢اصعا للمٗلىمات ومىحجا و٧اثبا صحُٟا ٩ًىن  ؤن لالهترهِد

٣ة َى الاٞتراضخي الحٗلُم»  ٞةن وبالحالي الح٣لُضًة،  ًٖ والحضٍعب اإلاٗلىمات ٖلى والحهى٫  وللحىانل الٗلم إلًها٫ ٍَغ
ظا ؤلاهترهد، قب٨ة ٍَغ٤ ة ٣ًضم الحٗلُم مً الحضًص الىٕى َو عد الحٗلُمُة ألاصوات مً مجمٖى  ث٣ضم ؤن جؿحُُ٘ التي اإلاحُىِّث
سخي اله٠ بظل٪ ووٗجي الح٣لُضًة لُغ١ با الحٗلُم ٖلى مًاٞة ٢ُمة  وختى اإلاضمجة وألا٢غام وال٨حاب اإلاٗحاص الحضَع

 في ؤ٦بر ٢ضعد ٖلى الحهى٫  الاٞتراضخي الحٗلُم زال٫ مً الُالب ٌؿحُُ٘ بط  «ال٩ىمبُىثغ ٍَغ٤ ًٖ الح٣لُضي الحضٍعب
  ًخىاؾب بما ألاًٞل الىدى ٖلى اإلااصد ث٣ضًم وآلُة الىىعي اإلادحىي  ؤؾاؽ ٖلى مهمم ؤهه خُص الحد٨م

ًة
 اإلادحىي  م٘ ثماما

ظٍ ع  صاثمة الحجغبة َظٍ ثجٗل اإلاُغصد الٗال٢ة َو ٘ الىحاثج وثدؿيد ألاصاء ثدؿً الحجغبة اػصاصت ٩ٞلما الحُىِّث  البرامج بإٞع

                                                           
ت التي تواجو التعميم االفتراضي الجامعي، التجربة الماليزية والعربية، مجمة المعوقات والتحدياسناء عبد الكريم الخناق،  -  

دارية، ع  .92 ، ص2 20، جامعة ماليا، ماليزيا،   أبحاث اقتصادية وا 
، كمية التربية، 02، ع22، مجمة جامعة دمشق، م'دراسة نظرية'الواقع االفتراضي، فرصو ومخاطرىوتطوره  مطاع بركات، - 2

 .0 4، ص 2006لنفسية، قسم الصحة ا
دراسة إمكانية تطبيق بيئة تعميم افتراضية في المؤسسات التعميمية، جامعة بغداد، كمية التربية لمبنات، منى ىادي صالح،  - 3

 .480، ص 3 20قسم عموم الحاسبات، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية، عدد خاص بمؤتمر الكمية، 
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ُة ٢ُمة  ثىابمجحمٗا الخام الس٣افي الٗىهغ ًًُٟىن  الظًً الٗالم في الضاعؾحن والٗلماء والباخسحن ألاؾاثظد ثضَعـ وهٖى

. الٗالمي الٗلمي اإلادحىي  ٖلى
 ؤنبذ بل ٞدؿب، ألانض٢اء ٖلى والحٗٝغ للحىانل ؤصاد واإلاهىُة والس٣اُٞة الاطحماُٖة الحىانل قب٩ات جٗض لم

ات زال٫ مً جٗلُمُة ؤصاد  قغخا ثدىي  التي الال٨تروهُة باإلاضوهات صعؾه ًضٖم الظي ألاؾحاط ٖلحها ٌكٝغ جٗلُمُة مجمٖى
ًوا الٗلمُة للماصد ٨ظا لها، اإلاغا٣ٞة لحماٍع ة ثًمً َو  َظٍ مؼاًا ؤخض وهي الُالب لضي اإلاٗلىمات ثضاو٫  وؾهىلة ؾٖغ

الن ام٩اهُة»  ؤًًا للباخص ثخُذ ٦ما الكب٩ات، ًاء ألانض٢اء وبزباع ٖلمُة ثٓاَغد ؤو خضذ ًٖ ؤلٖا  ًم٨ً ٞمسال.به وألٖا
الن في ًةالخام َظٍ اؾحٛال٫ الٗلمي الاثها٫ م٣ىمات مً ٦م٣ىم للم٨حبة ه ؤو ؤلٖا  والحٓاَغات الىضوات مىاُٖض ًٖ الحىٍى
 ٦حابة زال٫ مً وطل٪ وآلازغ الححن بحن اإلا٨حبات بٌٗ ثجغحها التي اإلاٗاعى بٌٗ ؤو باإلا٨حبة ٣ٖضَا ؾِحم التي الٗلمُة

ض الحضذ، ون٠ الحضذ، هٕى الحضذ، اؾم) ض او٣ٗاصٍ، مٖى ض الهاث٠، اإلاضًىة، الى٢٘، اهتهاثه، مٖى  ٦ما. (... الال٨ترووي البًر

الن بسانُة الاطحماُٖة الكب٩ات َضٍ ثحمحز  وألاًام اإلالح٣ُات ؤو  « اإلاجمٗة الى٣اف وخل٣ات الىضوات ًٖ مسال ؤلٖا
.  الٗلمي والبدص الٗالي بالحٗلُم اإلاحٗل٣ة الضعاؾُة

م ٖلى  اؾحسضامها ٞةن ٞغاص،ألا بحن الاطحماعي للحىانل ألاؾاؽ في ؤوكضد الاطحماعي الحىانل مىا٢٘ ؤن مً الٚغ
 ٚحر اقترا٦هم ٖبر الباخسحن بحن الٗلمُة للىحاثج والحىنل وثدلُلها اإلاٗلىمات ثضاو٫  زال٫ مً الٗلمي اليكاٍ لِكمل امحض

حر اإلادضوص ٗهم لحىمُة الٗالم في البدص بمسابغ اإلاكغوٍ ٚو  الىمىصض»  اإلاسابغ جٗض بط ألا٧اصًمُة، وبدىثهم الٗلمُة مكاَع
ٟها ثم خُص الٗلمي البدص خغ٦ُة وصٖم ثُٟٗل٫ اإلاسالي ٩ي الغثِـ إلصاعد ال٨بري  ألاَضاٝ ثخىاو٫  التي الىر٣ُة في جٍٗغ  ألامٍغ

 ؤن صون  الٗلمُة ؤٖمالهم باهجاػ الباخسىن  ٣ًىم ؤًً ،"طضعان بضون  الٗلمي لئلهحاض مغا٦ؼ: "ؤجها ٖلى 1993 ؾىة ٧لُيحىن  بُل
 الٗلمي لليكاٍ طضًضد واطحماُٖة ثىُٓمُة َُا٧ل ًٖ ٖباعد ؤجها ؤي محباٖضد، ُٞةطٛغا ؤما٦ً في بحىاطضَم م٣ُضًً ٩ًىهىا
 وؤلاوؿاهُة الاطحماُٖة الٗال٢ات جٗؼػ  بظل٪ ٞهي الحىاؾِب، قب٩ات بىاؾُة اإلاكتر٥ والٗمل الحٗاون  ؤؾاؽ ٖلى ث٣ىم

 اهحماءاتهم ًٖ الىٓغ بٌٛ مبِىه مكتر٦ة ٖمل وؤصوات مىخض ًٞاء زل٤ ؤطل مً بُجهم وث٣غب والباخسحن الٗلماء بحن

.   «والس٣اُٞة والؿُاؾُة الجٛغاُٞة
ة مً ؤثاخحه ما زانة الغ٢مُة، البِئة في الٗالي الحٗلُم الال٨تروهُة بالىؾُلة اإلاغثبُة الحُشُات صٖمد  ثامة خٍغ

غت التي الكب٩ات مكتر٧ي لضي  ما م٣ابل مجاوي ٧لبل َظا و٧ل» والٗلمي اإلاٗغفي اإلادحىي  إلياٞة اإلاىاؾب اإلاىار لهم ٞو
 واإلا٣االت، الازباع إلاكتر٦حها ث٨حب ٞهي. اإلاى٢٘ نٟدات صازل عخالهم ًدُىا ٧ي طُضٍ وزضمة مىاؾبة بِئة مً لهم ث٣ضمه

ات، الهىع  ث٠ًُ ٦ما  لهم ووٞغت الٟغنة لهم اثاخد ؤجها ؾىي  بشخيء ث٣م لم الاطحماعي الحىانل ٞكب٩ات. والُٟضًَى
 . «الٟٗالة والخضمات اإلابح٨غد وألاصوات هاؾبةالم البِئة اإلاؿحسضمحن ولجمُ٘

 
 

                                                           
 .95ص  ،بقالسا المرجع،بدر أنور أحمد -  

2 - TURNER, William A., DE GUTHTENEIRE, P., VAN METER, K. Merit review, digital library design and 
cooperative cognition. Solaris,.3, 1996. [en ligne]. 
http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/solaris/index.html. 

3
 .139 ، المرجع السابق، صوليم جارفي - 
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: خاجمت
ة ثًاٖٟد هغت اإلاٗٞغ  لهظٍ الح٣ُ٣ي الحل و اإلاٗلىماثُة والسىعد اإلاٗغفي الاهٟجاع م٘ لها ٖضًضد ثهيُٟات ْو

اصد لِـ اإلاك٩لة  م٘ الحٗامل ٖلى والحضٍعب اإلاٗلىمات، بمهاعات الُالب ثؼوٍض في وبهما الضعاؾُة اإلا٣غعات ٖضص ؤو مدحىي  بٍؼ
 .ث٣ىُاتها

ا جٗض الاثهاالت ث٨ىىلىطُا اؾحسضام  بن  اإلاؿاولحن مً ًحُلب الظي ألامغ ثسلٟها، ؤو اإلاجحمٗات ث٣ضم ٖلى ماقغًة
بُة الحٗلُمُة ألاطهؼد في حر والحضٍع ض ثٞى  ٠ الٗغبُة والبرامج اإلاىا٢٘ مً اإلاٍؼ

 والباخسحن، اإلاحٗلمحن لضي اإلاهاعات ثيكُِ َى ًةالاطحمإ الكب٩ات زال٫ مً الحٗلُمُة الٗملُة ماًمحز ؤَم ؤن

حر م لهم، الٟغم وثٞى غ١   بإهماٍ ؤلابضاعي الح٨ٟحر ٖلى وثدٟحَز  .مسحلٟة َو

كاع٧ا وثجٗله الحىاع، في للباخص ؤلاًجابي الضوع  جٗٓم -  .جٗاوهُة بِئة في الحٗلُمُة ألاؾالُب وجٗؼػ  .آلازٍغً م٘ ٞاٖال مُث

بات ث٣ضًم زال٫ مً البىاءد داإلاظا٦غ ٖلى الُالب جؿاٖض - ة ثضٍع ح٩املة محىٖى  .ومُث

 .واإلاٗلىمات ال٨حب ثباص٫ بم٩اهُة والُالب للباخص ثخُذ -

 .الحسهو في مٗلىمات مً ٌؿحجض ما محابٗة -
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 اإلايذاهيت البدىر في الاخفاء اظخعماالث
 2الجضائش حامعت ـليدت بشادعيت . ؤ  – 2الجضائش حامعت حىيذة عمحرة .د.ؤ

 

. مقذمت

 

ة مً خ٣ل َى ؤلاخهاء ٤ البُاهات مً ٢ىاٖض ث٣ضم التي باألؾالُب ًسحو الظي اإلاٗٞغ  صعاؾة ٖلى جؿاٖض ٦مُة م٣اًِـ ٞو

بها، ثىُٓمها، البُاهات، طم٘:  ألاؾالُب َظٍ جكمل و البُاهات َظٍ مجها اؾح٣ُد التي الٓىاَغ  و طضاو٫  في ٖغيها ثبٍى

.  ثدلُلها رم بُاهُة، عؾىمات

 البُاهات طم٘ و الُٗىة ازحُاع مً بضؤ اإلاُضاهُة البدىذ في الاخهاء صوع  الى الحٗغى البدسُة الىع٢ة َظٍ في هداو٫  وؾٝى

ة ٦م٣اًِـ ( الاخهاثُة باإلا٣اًِـ ثدلُلها رم ة الجٖز  م٣اًِـ ( و   ) الُٗىة زهاثو طضاو٫  خالة في الخكخد و اإلاغ٦ٍؼ

ا و الٗال٢ة هٕى إلًجاص يُات،الٟغ طضاو٫  خالة في ٧2ا ازحباع و الاعثباٍ  )الضعاؾة محٛحرات مسحل٠ بحن م٣ضاَع

. ؤلاخفاء علم حعشيف -1

 ٌٗحمض الح٨ٟحر، ًىٓم ٖلمي ؤؾلىب بال َى ما َىا  ٞاإلخهاء ؤلاوؿاهُة، و الاطحماُٖة البدىذ في باعػا صوعا ؤلاخهاء ًلٗب
ضاص جسجُل و الضعاؾة، مدل ث٩ىن  مُٗىة لٓاَغد الح٣اث٤ طم٘ ٖلى  الالػمة اإلا٣اًِـ اؾحسغاض و بُاهات َُئة ٖلى ألٖا

هاع  الٗال٢ة اًجاص و الىحاثج بهظٍ ثحد٨م التي اإلاارغات ًٖ ال٨ك٠ و وااحة، و ؾلُمة بهىعد الاخحماالت و الىحاثج إْل

حن مً ًح٩ىن  وؤلاخهاء .صعاؾتها اإلاغاص اإلاك٩لة لحل ألاوؿب الُغ١  لحىيُذ بُجهما، : َما ٖٞغ

في ؤلاخفاء - أ  :بــ حهحم الظي و:  الـى

 البُاهات طم٘ -

بها و ثىنُٟها و ثىُٓمها -  ثبٍى

 بُاهُة عؾىمات و طضاو٫  في ٖغيها -

ة) ٦م٣اًِـ ؤلاخهاثُة اإلااقغات بٌٗ خؿاب - ة الجٖز ا و الخكخد و اإلاغ٦ٍؼ  .( ألازغي  اإلا٣اًِـ مً ٚحَر

 بدُص للُٗىة اإلاُٗاعي  ٝالاهدغا و ، الىؾُِ اإلاحىؾِ، ٦دؿاب الُٗىة لحىن٠ُ الىنٟي الاخهاء ٌؿحسضم بهظا و

بُة الضعاؾة في طمٗها ثم التي البُاهات ثىن٠ُ في ؤلاخهاء مً الىٕى َظا ٌؿحسضم  ثىيُذ ًحم ما ٖاصد و  اإلاُضاهُة و الحجٍغ
 .بُاوي عؾم ؤو طضاو٫  ق٩ل ٖلى البُاهات َظٍ
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: ًًم الظي و: الاظخيخاجي ؤو الاظخذاللي ؤلاخفاء  - ب

ة -  طمٗها ثم التي ؤلاخهاثُة البُاهات ٖلى بىاء اإلاجحم٘ مٗالم ث٣ضًغ ثخىاو٫  التي ناثُةؤلاح و الٗلمُة الُغ١  مً مجمٖى
ة باؾحسضام اإلاجحم٘ َظا مً مسحىبة ُٖىة مً  .الاخحماالت هٍٓغ

ات و مٟاَُم ثُب٤ُ - ة هٍٓغ ة و الح٣ضًغ ٦ىٍٓغ  .الٟغوى ازحباعات هٍٓغ

  .ال٣غاعات اثساط و الىحاثج ثٟؿحر و باؾحسالم ًسحو -

ض ٖىضما ًُب٤ و. لبُاهاتها ؤلاخهاجي الحىػَ٘ و الُٗىة ؾمات ًٖ الاؾحضال٫ لىا ًخُذ الاخهاء مً ٕوالً ٞهظا  ؤي ثدلُل هٍغ
مٗد بُاهات ا بهضٝ طُث ا ازحباَع ًُة  .ٞغي

 :مثل

 الح٣ُ٣ي؟ ؤَٟالها ٖضص ٖلى للمغؤد الحٗلُمي اإلاؿحىي  ثإرحر َى ما 

 اإلاغى؟ هٕى و اإلاهىة هٕى بحن الٗال٢ة ه٣ِـ ٠ُ٦ 

.  البياهاث حمع ادسمق -2

 ؤن ُٞم٨ً مىه و. بدسه ؤؾاؽ وهي بها ٣ًىم التي ألاولى الخُىد وهي البُاهات، و اإلاُُٗات بجم٘ صعاؾة ؤي في الباخص ًبضؤ
 لم بطا ٢ُمة ؤًة ؤلاخهاجي الحدلُل لىحاثج لِـ ؤهه باٖحباع ؤلاخهاجي، البدص بها ًمغ التي اإلاغاخل ؤَم مً اإلاغخلة َظٍ وٗحبر

 اؾحسضام في ٖىاًة و طهض مً بظ٫ ٞمهما لظل٪ و. صحُذ بك٩ل طمٗد ٢ض بحدلُلها ٢ام التي ؤلاخهاثُة ًاهاتالب ث٨ً

 و. ؤلاخهاثُة للضعاؾة ؤؾاؾا اثسظت التي البُاهات طم٘ صحة ٖضم ًٖ جٗىيه ؤن ًم٨ً ال ؤلاخهاثُة ألاؾالُب ؤخؿً
ً مً البُاهات َظٍ ٖلى الحهى٫  ًم٨ً : َما ؤؾاؾُحن مهضٍع

. الجاَضة هاثالبيا - أ

 ؤزظ و بلحها الغطٕى باؾحُاٖحه و ما، ْاَغد ًٖ طمٗها ؾب٤ ماصد م٘ الحٗامل الباخص ٌؿحُُ٘ البُاهات َظٍ زال٫ مً   
ة في الحالمُظ ٦سجالت مجها، الحد٤٣ اإلاغاص اإلاٗلىمات غ اإلاؿخكُٟات، في اإلاغضخى ملٟات الجامٗات، و الساهٍى  الغؾمُة الح٣اٍع

ا التي  و بالؿ٩ان ثحٗل٤ بُاهات ٖلى ثدحىي  التي و. الخ...الح٩ىمُة الا٢حهاصًة، الحٗلُمُة، الصحُة، اإلااؾؿات ثهضَع
هم . الخ...الحٗلُمي مؿحىاَم و مهىتهم  جمهم، و هٖى

ه البُاهات مً الىٕى َظا ؤن بال طمٗها ؾب٤ ماصد م٘ الحٗامل الباخص ٌؿحُُ٘ البُاهات َظٍ زال٫ ٞمً  ٦بحرا ه٣ها ٌٗتًر

غاى ٖاصد البُاهات طٌٍ ثجم٘ بدُص . ٞحها البدص اإلاغاص الضعاؾة ؤٚغاى ًٖ ثماما مسحلٟة أٚل

 مضي ٖلى ٧اُٞة ع٢ابة ؤًة الباخص لضي لِـ ؤهه ٦ما الضعاؾة، لٛغى ال٩اُٞة و اإلاُلىبة اإلاٗلىمات جُٗي ال ٞةجها لظل٪
 .اإلاٗلىمات صحة
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. اإلايذاهيت البياهاث  - ب

ة البُاهات بإن ؤلاوؿاهُة و اُٖةالاطحم الٗلىم في الباخص ًجض ما ٦سحرا  و  م٨حملة ٚحر ألجها صعاؾحه لٛغى مالثمة ٚحر ؤلاصاٍع
 ألجها الٛالب في قاملة ٚحر بُاهات ٞهي بدسه مُضان مً بىٟؿه البُاهات طم٘ بلى الحالة َـظٍ في ُٞلجا جؿائالثه ًٖ ثجُبه ال

ة ثسو ا مً بُاهات ٖلى ُٞدهل: ؤلاخهاجي اإلاجحم٘ ؤٞغاص مً ٣ِٞ نٛحرد مجمٖى  الاثها٫ ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ألانلي مهضَع
 الشخهُة اإلا٣ابلة ٍَغ٤ ًٖ بما و بدحه، مجحم٘ ٖلى ألاؾئلة ثىطُه زال٫ مً مباقغد بما ؤلاخهاثُة وخضثه بمٟغصات

ة ٖلى ثدىي  التي الاؾحماعات بعؾا٫ ٍَغ٤ ًٖ ؤو للبدىذ . البدص ؤَضاٝ ثسضم التي ألاؾئلة مً مجمٖى

 ؤلام٩اهُات و البدص، مىيٕى بازحالٝ ثسحل٠ الُغ١  َظٍ ؤلاخهاثُة، البُاهات طم٘ زاللها مً ًحم َغ١  ٖضد ٞهىا٥ لهظا
ة و اإلااصًة . الباخص لضي اإلاحاخة البكٍغ

٣ححن َىا٥.  البياهاث حمع وشو  -3  :وهي البُاهات لجم٘ ٍَغ

 .الؽامل الخفش/  اإلاسح - أ

٣هض ٣ة َظٍ ٚالبا جؿحٗمل. مىه ٞغص ؤي اؾخبٗاص صون  دبالضعاؽ اإلاٗجي ؤلاخهاجي اإلاجحم٘ مٟغصات ٧ل بصزا٫ به ٍو  في الٍُغ
 ًحم٨ً ختى الضعاؾة مجحم٘ ؤٞغاص مً ٞغص ٧ل ًٖ قاملة بُاهات طم٘ ثحُلب والتي اإلاٗالم مجهىلة ؤلاخهاثُة اإلاجحمٗات

. ن٦بحري  وطهض و٢د بلى ًدحاض البُاهات لجم٘ ألاؾلىب َظا مسل ؤن بال. ص٢ة ب٩ل مٗاإلاه و زهاثهه ثدضًض مً

. العيىت_ ب

 هي بطا ٞالُٗىة اإلاغطعي، ؤلاخهاجي باإلاجحم٘ انُالخا ٌٗٝغ ؤلاخهاجي للمجحم٘ ممسل طؼء ًٖ البُاهات طم٘ ٖملُة هي

ة وؿبة ثمسل هي و اإلاجحم٘، طل٪ ٖلى ثىُب٤ ٖجها ثجم٘ التي البُاهات و بالضعاؾة اإلاٗىُحن الؿ٩ان مً طؼءا  ٢ض و. مىه مئٍى
 بضعاؾة ألاؾلىب َظا حهضٝ خُص الكامل الحهغ ُٖىب و الهٗىبات ٖلى هحٛلب ختى بداذألا في الُٗىة بإؾلىب هإزظ
 ًم٨ً بالحالي و ٞغص ٧ل ًٖ ٦سحرد و ص٣ُ٢ة مٗلىمات طم٘ زال٫ مً ؤًٞل بهىعد بالضعاؾة اإلاٗىُحن ألاٞغاص مً مدضوص ٖضص

 ٚحر و ٖكىاثُة ُٖىات بلى الُٗىات ثهي٠ُ ًم٨ً و. ؤ٢هغ و٢د و ؤ٢ل بح٩ال٠ُ و ؤًٞل ص٢ة طات هحاثج ٖلى الحدهل

.  ٖكىاثُة

. العؽىائيت العيىاث* 

 ٩ٞل لهظا ٖكىاجي بإؾلىب جسحب التي الُٗىات ثل٪ هي و. مىطىصا و مدضصا مٗاًىتها بَاع ٩ًىن  التي هي الٗكىاثُة الُٗىة
 هجض ؤهىاٖها ومً يمجها ْهىع لل ٞغنة ؤلاخهاثُة الىخضد ؤٞغاص مً ٞغص ل٩ل ٩ًىن  ٞحها و ٖلحها، ثُب٤ الاخحماالت ٢ىاهحن

. الخ...الٗى٣ىصًة الُٗىة و الُب٣ُة الُٗىة اإلاىحٓمة، الُٗىة البؿُُة، الٗكىاثُة الُٗىة

. عؽىائيت الغحر العيىاث* 

حم الشخهُة بالُٗىات ؤخُاها الُٗىات مً الىٕى َظا ًضعى و ٣ة الُٗىات مً الىٕى َظا في البُاهات ٖلى الحهى٫  ٍو  ٚحر بٍُغ

 ُٖيحه ث٩ىن  ؤن الباخص ًحٗمض ٞحها و. ٖلحها ؤلاخهاجي الاؾحضال٫ و الاخحماالت ٢ىاهحن ثُب٤ُ ًم٨ً ال وبالحالي ٖكىاثُة،
ح٣اصٍ مُٗىة وخضات مً مح٩ىهة  ه٩ىن  ؤن الُٗىات مً الىٕى َظا اؾحٗما٫ ٖىض لهظا ألانلي، ؤلاخهاجي اإلاجحم٘ ثمسل ؤجها اٖل
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 و السلجُة ال٨غد ُٖىة الحهو، ُٖىة هجض ؤهىاٖها ومً. جٗمُمها في زلهةاإلاؿد الىحاثج ٖلى الحدٟٔ مً ٦بحر ٢ضع ٖلى

. الخ... الٗغيُة الُٗىة

 . اإلايذاهيت البياهاث جبىيب و مشاحعت -4

 و ٞغػ  ٖملُة هي و اإلاُضاوي، البدص مغاخل مً الساهُة اإلاغخلة ثإجي اإلاُضان مً البُاهات طم٘ ٖملُة مً الاهتهاء بٗض    

 التي اإلاٗلىمات ٧اهد بطا ما لٟدو ٦ظل٪. ٖلُه ؤطُب ٢ض الاؾحماعد في ؾاا٫ ٧ل ؤن مً لحإ٦ض الاؾحماعات ثض٤ُ٢ و مغاطٗة
 له جٗظع بن بلٛائها ؤو لحصحُدها اإلاُضان بلى بةعطاٖها الباخص ٣ًىم رم محىا٢ًة، ؤو ها٢هة ؤو زاَئة اإلابدىذ بها ؤطلي

. طل٪

 عمىػ  بىي٘ الباخص ٣ًىم ٞحها و. لالؾحماعات اإلاؿب٤ الترمحز مغخلة هي و راهُةا٫ اإلاغخلة ثإجي اإلاغخلة َظٍ مً الاهتهاء بٗض و
 ثغمحز طل٪ ٖلى ٦مسا٫ و الؿاا٫ في ؤلاطابة اخحما٫ ع٢م ًمسل الترمحز طل٪ الاؾحماعد، َامل في اإلاترو٦ة الخاهة في ٖضصًة

: الاؾحماعد في الحالحن الؿاالحن

 

  الحٗلُمي؟ مؿحىا٥ َى ما -1ؽ

           3 طامعي-    5 راهىي  -    4  محىؾِ - 3 ابحضاجي -   2ؤمي -1

 

 ؟ اإلاضهُة خالح٪ هي ما  -2ؽ

         2                       مُل٤ -  4 ؤعمل -    3 ؤٖؼب -  2متزوض -1

 

ٛها ٣ًىم رم ٜ طضو٫  في بحَٟغ  ؤع٢ام ألاو٫  الٗمىص ٖلى ُٞحبص ؤٖمضد و نٟٝى بلى الجضو٫  َظا ٣ًؿم بدُص.  البُاوي الحَٟغ

مضد في و اإلابدىرحن ؤو الاؾحماعات : الحالي الجضو٫  في مبحن َى ٦ما  ألاؾئلة ؤع٢ام اإلاحب٣ُة ألٖا

سقم العااى 

سقم الاظخماسة 

 ن ط......  4ط 3ط 2ط 1ط

1       

2       

3       
       

       

       

      ن 
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ٛهات ًحم نٛحرا الُٗىة  جم ٧ان بطا ا، َٞغ  الاخهاثُة بالبرامج و بال٨مبُىثغ الاؾحٗاهة ُٞم٨ً ٦بحرا  جمها ٧ان بطا ؤما ًضٍو

.   الخ...  SPSS ، SAS، MINITAB الاطحماُٖة للٗلىم ؤلاخهاثُة الح٣بة مسل

 . العيىت خفائق حذاوى  -5

 في ثاب٘ ؤو مؿح٣ل ٩ًىن  ٢ض ٣ِٞ واخض محٛحر ٖلى ثدحىي  التي الجضاو٫  ثل٪ وهي بؿُُة بجضاو٫  الُٗىة زهاثو ثدلل

ة ال٨حابة و. الضعاؾة مىيٕى  .٧الحالي ث٩ىن  البؿُِ للجضو٫  الىٍٓغ

 niاإلاُل٤ الح٨غاع mi اإلاحٛحر نٟة
m 1 n 1 
m 2 n 2 
m 3 n 3 

. . 

. . 
m k nk 

 N اإلاجمٕى

.  اإلاُل٤ بح٨غاع ًضعى و اإلاضعوؾة، الُٗىة في mi الهٟة ٦ُُٟة ث٨غاع ni : خُص

N ث٨غاعات مجمٕى َى  ni 

له ًم٨ً و  بطمالي ٢ُمة ٖلى ٞئة ٧ل ؤمام الح٨غاعات ٖضص ب٣ؿمة طل٪ و ل٣غاءثه ،وعبي بعيي جنشاسر  حذوى  بلى ثدٍى

. مئة في مًغوبا اإلاُل٤ البؿُِ الجضو٫  ث٨غاعات

ة بم٣اٌـ الجضاو٫  مً الىٕى َضا ًدلل و ة الجٖز . َذالحٟغ و الالحىاء م٣اٌـ و ، الحبٗثر و الخكخد و اإلاغ٦ٍؼ

 .اإلاشلضيت الجيعت مقاييغ - أ

ة م٣اٌـ جؿحسضم ة الجٖز  اإلاكتر٦ة الهٟة طات البُاهات بحلخُو ث٣ىم ٞهي الاوؿاهُة، و الاطحماُٖة الٗلىم في ب٨ثرد اإلاغ٦ٍؼ

ة ٞم٣اٌـ . واخضد ٢ُمة في ة الجٖز : في جؿاٖض اإلاغ٦ٍؼ

ة ؤع٢ام زهاثو ٖلى ًض٫ الظي اإلاحىؾِ الغ٢م طل٪ اًجاص •  الغ٢م طل٪ الى هىٓغ ؤن ٨ُٟٞي اتاإلاجمٕى مً مجمٖى

ة َظٍ زهاثو ًٖ ال٨سحر لىٗٝغ اإلاحىؾِ . ألاع٢ام مً اإلاجمٖى

ات ٖضد بحن اإلا٣اعهة • ة َظٍ ؤن مسال ٞى٣ى٫  واخض، و٢د في مجمٖى  َظٍ م٣اعهة ٖلى اٖحماصا وطل٪ ثل٪، مً ؤ٢ىي  اإلاجمٖى
ة م٣اًِـ اَم مً و. ببٌٗ بًٗها اإلاحىؾُات ة الجٖز  :هجض اإلاغ٦ٍؼ

 Moyenne Arithmétique النالظيهي الخعابي وظياإلاذ*

ٛها ٌؿحلؼم 20 مً ؤ٦ثر اإلاضعوؾة الُٗىة ؤن ؤي ٦سحرد بِىات لضًىا ث٩ىن  ٖىضما ة طضاو٫  في ثَٟغ  خؿاب ٩ًىن  بظل٪ و ث٨غاٍع

 :ًلي ٦ما ال٨الؾ٩ُي الحؿابي اإلاحىؾِ
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x = 
 𝑛1.𝑥𝑖𝑘

𝑖=1

 𝑛𝑖𝑘
𝑖=1

 

 :ن ؤ خُص

 xi  ؤلاخهاجي اإلاحٛحر ًإزظَا التي ال٣ُم هي  x  

 K  ال٣ُم ٖضص هي xi ؤلاخهاجي اإلاحٛحر ًإزظَا التي x 

 ni  لل٣ُم اإلاىاؾبة اإلاُل٣ة الح٨غاعات هي xi 

ضا  مً ازغي  ؤهٕى ٖضد َىا٥ ؤن ٦ما الُٗىات اهىإ ٧ل ٖلى ًىُب٤ ألهه الاطحماُٖة الٗلىم في اؾحٗماال ا٦ثر اإلاحىؾِ َى َو

. الخ... الهىضسخي اإلاحىؾِ و الحىا٣ٞي اإلاحىؾِ ، اإلاغجح ،اإلاحىؾِ الهىضسخي ٦محىؾِ اإلاحىؾُات

 :Mediane الىظيي*

ة م٣اًِـ اخض الىؾُِ ٌٗض ة الجٖز  وؾِ ثغثُبها ٣ً٘ التي ال٣ُمة ثل٪ بإهه ٌٗٝغ و. ؤلاخهاثُة الحُب٣ُات في اإلاهمة اإلاغ٦ٍؼ
ة ة ث٣ؿم ؤي ثىاػلُا، ؤو ٖضًاثها ثغثِبا ال٣ُم َظٍ ثغثِب ٖىض اإلاجمٖى حن ٢ؿمحن بلى اإلاجمٖى  ٖضص ثخؿاوي  بدُص مخؿاٍو

 .مىه ألا٦بر الحضوص ٖضص م٘ الىؾُِ مً ؤنٛغ التي الحضوص

ض و  ،n)2( ال٣ُم ٖضص هه٠ ٖجها ٣ًل التي ال٣ُمة َى ؤزغ بمٗجى   ؤن ؤي ،n)2(آلازغ الىه٠ ٖجها ًٍؼ

. (Me) بالغمؼ له ًغمؼ ما ٖاصد و. مىه ؤٖلى ال٣ُم مً %50 و مىه ؤ٢ل ال٣ُم مً 50%

 
 

٤ ًدؿب و : الحالي اإلاٗاصلة ٞو

  X L Me =A +
𝑁

2
−𝐹1

𝐹2−𝐹1
 

 

ات و الغباُٖات مجها و الىؾُِ ؤؾلىب بىٟـ مدؿىبة ؤزغي  م٣اًِـ َىا٥ و  طضاو٫  في جؿحٗمل اإلااثِىات و الٗكاٍع

. الُٗىة زهاثو

 :le mode  واىاإلاً*

ة م٣اٌـ رالص َى اإلاىىا٫ ة الجٖز   ألا٦ثر ال٣ُمة بإهه ٌٗٝغ و اإلاغ٦ٍؼ
ًة
  ؤو ث٨غاعا

ًة
ا ة ٩ًىن  ٢ض و ال٣ُم، بحن قُٖى  ؤ٦ثر للمجمٖى

. مغد مً ؤ٦ثر ال٣ُم ث٨غاعات ثخؿاوي  ؤًً مىىا٫ مً

٣ة ٧ل و اإلابىبة، البُاهات مً اإلاىىا٫ لحؿاب َغ١  ٖضد ثىطض و  اإلاىىا٫ ٢ُمة ٞةن لظل٪ و ثلٟة،مش هخُجة بلى ثاصي ٍَغ

بُة، ٢ُمة دؿب. الىؾُِ ؤو الحؿابي اإلاحىؾِ ًٖ ص٢ة ؤ٢ل و ث٣ٍغ ٤ ٍو : الحالُة اإلاٗاصلة ٞو
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MO + A+ 
∆1

∆1+∆2
 X L 

 

: الدؽدذ مقاييغ - ب

ة في بالخكخد ٣ًهض  ٧ىن وي  ٦بحرا، بُجهما الحٟاوت ٧ان اطا ٦بحر الخكخد ٩ًىن  و. مٟغصاتها بحن الحباٖض ال٣ُم مً مجمٖى

 الاهدغاٝ ، اإلاحىؾِ الاهدغاٝ ، اإلاضي :هجض الخكخد م٣اًِـ ؤَم مً و. نٛحرا بُجهما الحٟاوت ٧ان اطا نٛحرا الخكخد
 الاهدغاٝ و الحباًً َى الاوؿاهُة و الاطحماُٖة الٗلىم في اَمها ؤن الا. الازحالٝ مٗامل و الغبُعي الاهدغاٝ ، اإلاُٗاعي 

 .variance et écart-type اإلاُٗاعي 

بة ال٣ُم ٧اهد ٞاطا  الحباًً  ٞةن بؿُِ ث٨غاعي  ثىػَ٘ طضو٫  في مُٗاد ؤي x الحؿابي وؾُها و مبىِّث 2
 بالك٩ل ٌُٗى 

:   الحالي

i

k

i

i fxx
n




1

22 )(
1

 

ايُة الهُٜ وؿحسضم و . التربُعي عالجض ثدد ويٗها بٗض S اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ لحؿاب الؿاب٣ة الٍغ

:  الخفشوذ و الالخىاء و الاخخالف مقاييغ - ت

ة م٣اًِـ ثُٟض ة الجٖز  ٦م٣اعهة الحاالت بٌٗ في ٧اُٞة لِؿد ل٨جها و البُاهات ون٠ و ثلخُو في الخكخد م٣اًِـ و اإلاغ٦ٍؼ
ححن الخكخد صعطات  الٛحر ثىػَ٘ا٫ خالة في ؤو الازحالٝ، مٗامل اؾحٗما٫ مً البض ؤًً مسحلٟة، ٢ُاؽ وخضات لها إلاجمٖى

 . الالحىاء مٗامل اؾحسضام مً البض ؤًً اٖحضالي، الٛحر الحىػَ٘ ؤو اإلاحمارل

: coefficient de variation الاخخالف معامل*

ححن بحن الخكخد إلا٣اعهة الازحالٝ مٗامل ٌؿحسضم  ححن الحؿابي الىؾِ في الىااح لالزحالٝ طل٪ و مجمٖى  مً إلاجمٖى
ةالم اليؿبة َى و. ال٣ُمة خُص ححن اؾحسضامه ًم٨ً بالحالي و الحؿابي، الىؾِ و اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ بحن ثٍى  إلاجمٖى

ايُة الهُٛة مً ًدؿب و الىخضات، في مسحلٟححن  :آلاثُة الٍغ

Cv = 
𝒔

𝒙′
 

: dissymétrie الالخىاء معامل*

حماص ًجب ال  َبُعي الٛحر/  اٖحضالي الٛحر الحىػَ٘ خالة في  صعطة ل٣ُاؽ اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ و بُةالحؿا اإلاحىؾُات ٖلى الٖا
حضالُة ًٖ الحىػَ٘ بٗض مضي ًبحن م٣ُاؽ اؾحسضام مً بض ال بل ٣ِٞ، الخكخد .  الٖا

  مىػٖة الح٨غاعات ٧اهد اطا مخمازال الخنشاسر  الخىصيع ٩ًىن  و. الحمارل ًٖ اإلاىدجى بٗض َى ٞااللحىاء 
ًة
 خى٫  محمارال ثىػَٗا

ة اإلاحٛحر ًمل٤ ٩ًىن  ؤن بمٗجى, الحؿابي الىؾِ .  الح٨غاعات هٟـ الحؿابي الىؾِ ًٖ البٗض اإلاخؿاٍو

 ؤجهما الا  اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ و الحؿابي اإلاحىؾِ خُص مً ثىػَٗان ًخؿاوي  ٢ض و مىطبا، ؤو ؾالبا الالحىاء ٩ًىن  ٢ض و

 :٩ًىهان ؤن ٞةما الالحىاء خُص مً ًسحلٟان
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 . مسحلٟة بم٣اصًغ ل٨ً و واخض اثجاٍ في -

  (ؾالب ، مىطب) الاقاعد في ثسحلٟان ل٨ً و الالحىاء دصعض ثخؿاوي  -

٤ الالحىاء م٣ُاؽ ًدؿب و : الحالُة اإلاٗاصلة ٞو

3( 𝑥′ − 𝑚𝑒)

𝑆
 

:   الخفشوذ*

ة اإلاىدىُات ث٣ؿم ذ خُص مً الح٨غاٍع ذ، محىؾُة/  مٗحضلة ) ؤهىإ رالرة الى ٢متها ثَٟغ دة ، مضببة الحَٟغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                        (مَٟغ

دة ؤو مضببة بإجها اإلاىدىُات ون٠ ان  ٞىٗجى مضبب، اإلاىدجى ؤن ه٣ى٫  ٞٗىضما. اإلاٗحضلة اإلاىدىُات م٘ باإلا٣اعهة ٩ًىن  مَٟغ
  ؤن

ًة
  ٖضصا

ًة
  الا ألازغي  ألاما٦ً ٝي ٩ًىن  ال و الظًلحن ٖىض و الحؿابي الىؾِ مً بال٣غب ًترا٦م اإلاٟغصات مً ٦بحرا

ًة
  ٖضصا

ًة
 ٢لُال

ذ اإلاىدجى ؤن ه٣ى٫  خحن ٦ظل٪. اإلاٗحضلة اإلاىدىُات م٘ باإلا٣اعهة طل٪ و, مجها   ؤن ٞىٗجى مَٟغ
ًة
  ٖضصا

ًة
 ًترا٦م اإلاٟغصات مً ٢لُال

ىض الحؿابي الىؾِ مً بال٣غب  ًاتاإلاىدً م٘ باإلا٣اعهة َظا و, ألازغي  باإلاىا٢٘ مجها ٦بحر ٖضص َىا٥ ٩ًىن  و الظًلحن ٖو

.  اإلاٗحضلة

 .البياهيت الشظىماث - ث

ة الجضاو٫  ألن البُاهُة بالغؾىمات الُٗىة لخهاثو اإلاىاحة البؿُُة الجضاو٫  ثمسل ًم٨ىىا ٦ما  ٧اُٞة ٚحر وخضَا الح٨غاٍع

ُاء ذ ؤن بةم٩اجها عؾىم في ٖغيها بٗض بال اإلاٗالم وااحة و الحدلُل ؾهلة مٗلىمات إٖل  .الحىػَ٘ ًٖ الٛمىى ثٍؼ

 وؾاثل ؤخؿً ٞهي. ألاولى اإلاالخٓة بمجغص مٗحن م٩ان في و مٗحن ػمً في اإلاضعوؾة الٓاَغد ثُىع  لىا ًبحن بُاويا٫ ٞالٗغى

ا و ؤلاًًاح .  اإلاضعوؾة الٓاَغد ثُىع  و جٛحر ًٖ الحٗبحر في طاطبُة ؤ٦ثَر

 اإلاغاص الح٨غاعي  الجضو٫  هٕى ٦ظا و اإلاحٛحرات ؤي البُاهات هٕى بازحالٝ ثسحل٠ اإلاؿحسضمة البُاهُة الغؾىمات َظٍ ؤن بال

: خؿب ثخىٕى و ثحٗضص اطا البُاوي الٗغى ٞإؾالُب. ٖغيه

ُة ؤو َبُٗة - . مبىبة ٚحر ؤو مبىبة ؤ٧اهد ؾىاء البُاهات هٖى

. البُاوي الٗغى مً الهضٝ -

. زانة ثىيُدُة عؾىمات اإلاحٛحرات ؤهىإ مً هٕى ل٩ل ألن اإلاحٛحر هٕى خؿب-

مضد و البُاوي اإلاؿحُُل و اطؼائها و اليؿبُة الضاثغد وؿحٗمل ال٨ُُٟة اإلاحٛحرات خالة ٟٞي  اإلاحٛحرات خالة في ؤما البُاهُة الٖا

.  البُاوي اإلاىدجى و الح٨غاعي  اإلاًل٘ و الح٨غاعي  اإلاضعض ٞيؿحٗمل ال٨مُة

 .الفشلياث حذاوى  جدليل -6

 اإلاغ٦بة بالجضاو٫  ٦ضل٪ و الٟغيُة في الحاب٘ و اإلاؿح٣ل اإلاحٛحر ٖلى ثدحىي  التي اإلاؼصوطة بالجضاو٫  الٟغيُات طضاو٫  ثدلل
 ٩ًىن  خُص ثيؿُبها مً البض اخهاثُا ل٣غاءتها و. الحاب٘ اإلاحٛحر و الغاثؼ اإلاحٛحر و اإلاؿح٣ل اإلاحٛحر ٖلى ثدحىي  التي الجضاو٫  و

ها و الٗال٢ة صعطة ل٣ُاؽ اما اإلاؿح٣ل اإلاحٛحر وي٘ ٨ٖـ الحيؿِب .  عثباٍالا م٣اًِـ ٞيؿحٗمل اإلاحٛحرات بحن هٖى
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 ؤخض ًإزظَا التي ال٣ُم بحن ٖال٢ة َىا٥ ٧اهد بطا ٖجها ٞحها الباخص ًخؿاء٫ مغد ٧ل في الاعثباٍ ثدلُل مؿإلة ثيكإ و٢ض

ً ى الساوي اإلاحٛحر ًإزظَا التي وال٣ُم اإلاؿح٣ل اإلاحٛحر ؤي اإلاحٛحًر . الحاب٘ اإلاحٛحر َو

ة ٨ًحٟي ال ألاخُان ٚالب في الباخص ؤن الُبُعي ومً ب ؤهه بل اإلاحٛحرات َظٍ بحن ٖال٢ة َىا٥ ٧اهد بطا ما بمٗٞغ  في ًٚغ

ها، الٗال٢ة َظٍ م٣ضاع ثدضًض ألاخُان مٗٓم  ؤو ْاَغثحن بحن الاعثباٍ ؤو الٗال٢ة وطىص ؤن َىا ووكحر. وطىصَا خالة في وهٖى
ً  لٗىامل هخُجة ث٩ىن  ٢ض بل ألازغي  الٓاَغد هخُجة الٓاَغثحن بخضي ؤن ؤي ؾببُة ٖال٢ة وطىص بالًغوعد ٌٗجي ال محٛحًر

ً هُا١ ًٖ زاعطة زاعطُة . الضعاؾة مىيٕى اإلاحٛحًر

ُة الض٤ُ٢ الىن٠ َظا بن  َبُٗة ٖلى الى٢ٝى ؤي الاطحماعي ؤلاخهاء مجا٫ يمً ًضزل اإلاحٛحرات بحن الٗال٢ة لىٖى
ً واخض محٛحر مً ؤ٦ثر بحن الٗال٢ة  َى التي الضعاؾة ٖلى ثيباات ًهضع ؤن للباخص ًخؿجى الٗضصي الحٟؿحر َظا ٍَغ٤ ٖو
ُل٤ بها ال٣ُام بهضص ً مً و٢ُمتها الٗال٢ة هٕى ًه٠ الظي اإلاٗامل ٖلى ٍو  ما            ثىدهغ و٢ُمحه الاعثباٍ مٗامال اإلاحٛحًر

. 1+ ،1– بحن

 وؿحُُ٘ ًاعام٘ ٌُُٗىا ألهه الاوؿاهُة و الاطحماُٖة البدىذ في ألاَمُة بالٜ اإلاحٛحرات بحن ؤلاخهاجي الاعثباٍ صعاؾة وجٗحبر
 َظٍ هسبد ؤن الاعثباٍ صعاؾة زال٫ مً ًم٨ىىا بدُص الضعاؾة ؤرىاء ويٗىاَا التي الٟغيُات ٢ُمة ث٣ضًغ زالله مً

. بارا هُٟا هىٟحها ؤو الٟغيُات

ىض  اإلاغ٦بة الاعثباٍ طضاو٫  مسل واخض، محٛحر مً بإ٦ثر ًغثبِ بًٗها ؤن هجض اإلاسحلٟة اإلاحٛحرات بحن للٗال٢ات صعاؾخىا ٖو
ظا واخضد صٞٗة به اإلاغثبُة اإلاحٛحرات بجمُ٘ اإلاحٛحر ٖال٢ة بضعاؾة ه٣ىم ؤن ؤما الحالة َظٍ في الظ٦غ، الؿالٟة  ٌؿمى ما َو
ظا ٣ِٞ بالحاب٘ اإلاؿح٣ل اإلاحٛحر ٖال٢ة هضعؽ ؤو ال٨لي، باالعثباٍ . الجؼجي باالعثباٍ ٌؿمى ما َو

 :ًلي ٦ما عثباٍالا مٗامل بقاعد خؿب ؤهىإ رالذ ثإزظ و :العالقت هىع*

ً، بحن ٨ٖؿُة ٖال٢ة ثىطض ( r < 0) ؾالبة الاعثباٍ مٗامل بقاعد ٧اهد بطا -1 اصد ؤن بمٗجى اإلاحٛحًر  ؤخض ٍػ

ً .  صحُذ ال٨ٗـ و الساوي، اإلاحٛحر في اهسٟاى ًهاخبه اإلاحٛحًر

ً، بحن َغصًة ٖال٢ة ثىطض  ( r > 0)مىطبة الاعثباٍ مٗامل بقاعد ٧اهد بطا -2 ً ؤخض ًاصدػ ؤن بمٗجى اإلاحٛحًر  اإلاحٛحًر
اصد ًهاخبه .  صحُذ ال٨ٗـ و الساوي، اإلاحٛحر في ٍػ

ا الاعثباٍ مٗامل ٧ان بطا -3 ً بحن الٗال٢ة اوٗضام ٖلى طل٪ ص٫ ( r = 0 ) لهٟغا مؿاٍو  . اإلاحٛحًر

: هجض ؤَمها مً و الجضو٫  اإلاحٛحرو خؿب جؿحٗمل الازغي  هي الاعثباٍ م٣اٌـ و

:     Pearson لبحرظىن "  البعيي الخىى الاسجباه معامل* 

ى  ً ًٖ بُاهات طم٘ خالة في ٌؿحٗمل َو )( ٦مُحن محٛحًر , xy، ٤ ًدؿب و : الحالُة اإلاٗاصلة ٞو

r = 
 𝑓 𝑥−𝑘  𝑦−𝑘 ′  −  𝑓 .ℎ𝑥  .ℎ𝑦  

 𝑓(𝑆𝑥)( 𝑆𝑦)
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 :   Spearman (اظبحرمان) الشجب اسجباه معامل*

ً ٖلى ثدحىي  الضعاؾة مدل عدالٓاٍ ٧اهد بطا ؤما ً ؤو ثغثِبحن ونُٟحن محٛحًر  ًم٨ً ٞةهه ٦مُحن، محٛحًر

:  الحالُة باإلاٗاصلة ٖىه ٌٗبر و ، Spearman"  اؾبحرمان اعثباٍ مٗامل اؾحسضام

)1(

6
1

2

2





nn

d
rs

 

:   coefficient d’associationالاقتران معامل*

 ٌؿحٗمل َى و. ٣ِٞ للح٣اَ٘ زاهات 4 ٖلى ًدحىي  الح٣اَ٘ بؿُِ مؼصوض ٦غاعي ت ثىػَ٘ وطىص خالة في اإلاٗامل َظا وؿحٗمل
 ؤخض وطىص خالة في ؤو مٗا ٦ُُٟحن الحاب٘ و اإلاؿح٣ل اإلاحٛحر مً ٦ال ؤي ال٨ُُٟة اإلاحٛحرات بحن الٗال٢ة صعطة خؿاب في ٖاصد

ً دؿب ٦مي، الساوي و ٦ُٟي اإلاحٛحًر ٤ ٍو  : الحالي ال٣اهىن  ٞو

 N= 
𝑎 .𝑑−𝑏 .𝑐

𝑎 .𝑑+𝑏 .𝑐
 

 

:   coefficient de concordance  الخىا ممممق معامل*

 6 ٖلى ًدحىي  الح٨غاعي  الجضو٫  ٧ان و. ٦مي الساوي و ٦ُٟي ؤخضَما ؤو مٗا ٦ُُٟحن الحاب٘ و اإلاؿح٣ل اإلاحٛحر مً ٦ال ٧ان بطا

٤ ًدؿب الظي. الحىا٤ٞ مٗامل وؿحٗمل الحالة َظٍ ٟٞي ٞا٦ثر للح٣اَ٘ زاهات . الحالُة اإلاٗاصلة ٞو

 𝑡 − 1/𝑡 

 

 : 2لما اخخباس -7

ة م٣اعهة ؤؾاؽ ٖلى ث٣ىم التي الٟغيُات الزحباع عثِؿُة بهىعد ألاصاد َظٍ جؿحٗمل ة الح٨غاعات مً مجمٖى  م٘ الىٍٓغ
ة ة بُجهما الٟغ١  لح٣ُم الٟٗلُة الح٨غاعات مً مجمٖى ا ٞغ٢ا الٟغ١  َظا ٧ان بطا ما إلاٗٞغ  ؤم والهضٞة الحٔ ٢ىي  هخُجة ْاٍَغ

.  والهضٞة الحٔ ٢ىي  ٚحر ؤزغي  ٢ىي  هخُجة خ٣ُ٣ي ٞغ١  ؤهه

: رم مؼصوض طضو٫  في البُاهات بحهي٠ُ ه٣ىم الٓىاَغ اؾح٣اللُة ازحباع ؤطل ومً  

. الاطحماُٖة الٗلىم في %5 ؤو %1 الٛالب في ووؿبحه:  الذاللت معخىي  هدذد -

مضد ٖضص)  X (1 -الهٟٝى ٖضص)=   (dL)الخشيت دسحت هدذد -   (1 -الٖا

ة ُٞه اإلاجامُ٘ ؤن هٟترى خُص هٓغي  ثىا٤ٞ طضو٫  وٗض بإن وطل٪:  الىظشيت الخنشاساث هجذ - دؿب مخؿاٍو ٤ ٍو  ال٣اهىن  ٞو

. الحالي

 =   ٥َق 

 

 مجموع×  الصف مجموع

 العمود

العينة / المجموع الكلي
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٤ )   x 2 (اإلادعىبت 2ما خعاب -  :الحالي ال٣اهىن  ٞو

 x 2 =  
( 𝑓𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖  
𝑖 

 اإلادعىبت 2ما بحن و بينها  اإلاقاسهت و الجذوليت 2ما قيمت ايجاد-

ة الح٨غاعات بحن ٞغو١ َىا٥ ؤن وؿحيحج اإلادؿىبة ٧2ا مً  ولُة الجض ٧2ا ٧اهد ٞةطا*   ٞغو١ وهي الٟٗلُة والح٨غاعات الىٍٓغ

ة ً بحن ٖال٢ة ثىطض ال ؤي والاؾح٣ال٫ الٗضم ٞغيُة ه٣بل وبالحالي للهضٞة عاطٗة ْاٍَغ . اإلاحٛحًر

ة ٞغو١ َىا٥ ؤن وؿحيحج اإلادؿىبة ٧2ا مً  ًةو٫  الجض ٧2ا ٧اهد بطا ؤما*  ٍغ ٌ طَى  وه٣ى٫  الاؾح٣ال٫ ؤو الٗضم ٞغيُة وهٞغ
ً بحن ٖال٢ة َىا٥ ؤن . اإلاحٛحًر

. الخالـت

 مً زُىد ٩ٞل. جهاًحه بلى البدص بضاًة مىض اإلاُضاهُة، الاطحماُٖة البدىذ في ٦بحرا صوعا لئلخهاء ؤن هغي  الخحام في و

. ؤلاخهاثُة الجضاو٫  ثدلُل مغخلة في زانة ؤلاخهاء ٖلى ٖحمضت الاطحماعي البدص زُىات
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 جىزيقها ةوليفي ؤلالنتروهيت اإلافادس اهخقاء معايحر
 1 باجىت حامعت/ والاحخماعيت ؤلاوعاهيت العلىم مليت/ الاحخماعيت العلىم قعم  بشاَمي ـباح. د

  

 ملخق

 ؤلال٨تروهُة اإلاٗلىمات مهاصع ث٣ُُم ٖملُة في ثُب٣ُها الىاطب الٗلمُة اإلاٗاًحر ثدضًض بلى الضعاؾة َظٍ تهضٝ

ُة، مهضا٢ُة، ص٢ة،: مً الٗلمي البدص زهاثو م٘ جهام ًخىاؾب ما اهح٣اء بهضٝ الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاحاخة  مىيٖى
غاُٞة البُاهات ؤَم ٖلى بالتر٦حز ثىر٣ُها ٦ُُٟة بلى باإلياٞة الحضارة، وؤزحرا الغواض  م٘ ثخىاؾب التي الحىر٤ُ في البِبلُٚى

ُة ؾىاء الاهترهد قب٨ة زضمات وزهاثو طهة مً اإلاىهجُة ال٣ىاٖض  الضوعٍات ل٨تروهُة،ؤلا ال٨حب: مسل البدسُة اإلاٗٞغ
هاعؽ البُاهات ٢ىاٖض الٗلمُة، واإلاجالت ٨حز، الىاب، اإلا٨حبات، ٞو ض: مسل الاثهالُة ؤو  الٍى ات ؤلال٨ترووي، البًر  مجمٖى

.  راهُة طهة مً الُىثىب الاطحماعي، الحىانل قب٩ات ألازباع،

Résumé 

Cette étude vise à déterminer les critères scientifiques à appliquer dans le processus dévaluation des sources 
d’information électroniques disponible sur réseau Internet afin de choisir ce que leur convient avec les caractéristiques de la 
recherche scientifique tel que : exactitude, autorité, objectivité, crédibilité , couverture.   

Ainsi que  la façon de référencier ces sources en concentrant sur les cordonnés bibliographiques les plus importants 
qui sont compatible avec les normes méthodologiques d’une part, et les caractéristiques spécifiques des services de réseau  
Internet tels que : ebook, périodique et revue électroniques, base de donnée, web, wikis, email, usnet, réseaux sociaux, 
youtube, d’une autre part. 

 

 مقذمت

 ٌٗةالُب طات ؤ٧اهد ؾىاء الاهترهد لكب٨ة اإلاسحلٟة الخضمات مً اإلاؿح٣اد ؤلال٨تروهُة اإلاٗلىمات مهاصع جٗحبر

ُة ات مجالت، ٦حب، مً اإلاٗٞغ  قب٩ات ماثمغات، مً الاثهالُة الُبُٗة طات ؤو ،...بُاهات ٢ىاٖض ومٗاطم، مىؾٖى
ض الاطحماعي، الحىانل ا...مىحضًات ؤلال٨ترووي، البًر حَر  إلاىيٕى اإلاٗغفي البىاء في الباخص ٖلحها ٌٗحمض التي اإلاهاصع ؤَم مً ٚو

 ٖاطؼا الباخص ٠٣ً ما ٚالبا ل٨ً للضعاؾة، ال٩لُة اإلاهاصع مجمٕى مً %50 وؿبة ١ًٟى ما جك٩ل ؤنبدد ؤجها ختى صعاؾحه
 مى٢٘ ٖلى وثاعد مجهى٫، مهضع ٖلى ٌٗحمض هجضٍ ٞحاعد ٖلمُة، مهضا٢ُة ؤ٦ثر احها ًضعي  ٞال اإلاهاصع مً الهاثل ال٨م ؤمام

 َظٍ ثىر٤ُ مغخلة بلى ونل ما وبطا د،ٖلمي صعاؾة في ٦مهضع بال٪ ٞما الٗامة الس٣اٞة مؿحىي  بلى ًغقى ٩ًاص ال مىحضي
همل ؤخُاها هجضٍ اإلاهاصع ا ًجب والتي اإلاهمة اإلاٗلىمات بٌٗ حُث  اإلاى٢٘ ط٦غ في ًحداًل ؤزغي  وؤخُاها الحىر٤ُ، في ثىاَٞغ

 ثىر٣ُها ٦ُُٟة ٌٗٝغ ال ل٨ىه اإلاهضع مىرى٢ة مٗلىمات بلى ًهل وؤخُاها مُبٕى ٦مهضع واٖحباٍع للمهضع ؤلال٨ترووي

. مىهجُا
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 بق٩الُة ثحمدىع  لها، الصحُذ اإلاجهجي الحىر٤ُ و٦ُُٟة ومهضا٢ُتها اإلاٗلىمات مهاصع ٖلمُة ؤَمُة مً واهُال٢ا 

: عثِؿُحن جؿائلحن خى٫  الضعاؾة َظٍ

 الٗلمُة؟ البدىذ في الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاحاخة ؤلال٨تروهُة اإلاٗلىمات مهاصع الهح٣اء الٗلمُة اإلاٗاًحر هي ما -

 الٗلمُة؟ البدىذ في وتهمِكها الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاحاخة ؤلال٨تروهُة اإلاغاط٘ لحىر٤ُ إلاىهجُةا ال٣ىاٖض هي ما -

ج مً بض ال الخؿائلحن َظًً ًٖ ؤلاطابة و٢بل  بك٩ل ولى الضعاؾة َظٍ في اإلاؿحسضمة اإلاٟاَُم ؤَم ثدضًض ٖلى الحٍٗغ

 .مٟهىم ل٩ل وطحز

 الذساظت مفاَيم جدذيذ -ؤوال

ٗٝغ: لنتروهيتؤلا اإلاعلىماث مفادس -1  وسخحه في AACR2 ؤلال٨تروهُة اإلاهاصع ٞهغؾة صلُل يمً اإلاٟهىم َظا ٌُث
 ؤطهؼد اؾحسضام ثحُلب و٢ض آلالي، الحاؾب طهاػ ٍَغ٤ ًٖ الؾحسضامها مكٟغد (بغامج ؤو/و بُاهات) ماصد: " بإجها اإلاٗضلة

 قب٨ة مسل  آلالُة الحىاؾب بكب٩ات اثها٫ ؤو ،(اإلاضمجة ألا٢غام ٢اعت  مسل) آلالي الحاؾب بجهاػ مباقغد محهلة

ؿخسجى الاهترهد، : اإلاسا٫ ؾبُل ٖلى آلالُة، الحىاؾب ؤطهؼد ٢غاءتها جؿحلؼم ال التي اإلاضمجة ألا٢غام الحٍٗغ٠ َظا مً َو
  ."اإلاىؾ٣ُُة اإلاضمجة ألا٢غام

 ومهاصع ،اإلاحٗضصد بالىؾاثِ مغثبُة بل٨تروهُة مٗلىمات مهاصع َما اؾاؾُحن ق٣حن الحٍٗغ٠ َظا ًحًمً
 اإلاحٗضصد والىؾاثِ وؤلاثاخة الحٟاٖلُة ممحزات مً ألازحرد َظٍ به ثحمحز إلاا وهٓغا الاهترهد، قب٨ة ٖلى محىاٞغد بل٨تروهُة
ة، ؾىاء ؤلال٨تروهُة اإلاهاصع اق٩ا٫ ٧ل َُاتها في جكمل ؤنبدد ة، اإلاُبٖى  بمهاصع اإلا٣هىص ٞةن لظل٪  اإلاغثُة، اإلاؿمٖى

 .٣ِٞ الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاحاخة ؤلال٨تروهُة اإلاٗلىمات مهاصع هي الضعاؾة َظٍ ٝي ؤلال٨تروهُة اإلاٗلىمات

ٗٝغ: الاهترهذ ؼبنت -2
ُث
ات ٖلى ثدحىي  قب٨ة: "بإجها ج  ال٣ضعات طات ال٨مبُىثغ قب٩ات مً مسحلٟة مجمٖى

 اإلاٗاٝع ؤهىإ ٧اٞة وثخُذ  الٗالم في اإلاىا٤َ طمُ٘ مؿحىي  ٖلى ومىخكغد وثدضًثها، خٟٓها اإلاٗلىمات، ه٣ل ٖلى الٟاث٣ة

اصد وفي الٗالم ثىخُض في الغثِسخي صوعَا وثماعؽ...ؤلاوؿاهُة ة، الٟىعٍة،: ٖىانغ ثد٤ُ٣ وفي واثهاله ثغابُه ٍػ  الجاٍَؼ

ُىع  ٞهي...وؤلاثاخة الحًىع 
ُث
  ."الىاؽ بها ًحىانل التي والىؾاثل الُغ١  ث

 بلى تهضٝ التي ؤي ألاولى، بالضعطة والبدسُة ُٞةاإلاٗغ الُبُٗة طات الخضمات ٧ل وهي: البدثيت اإلاعش يت الخذماث -3

 ؤلال٨تروهُة، ال٨حب: الحهغ ال اإلاسا٫ ؾبُل ٖلى َىا هظ٦غ ًدحاطىجها، التي واإلاٗلىمات باإلاٗاٝع اإلاؿحسضمحن ثؼوٍض
غوخات ؤلال٨تروهُة، واإلاجالت الضوعٍات هاعؽ البُاهات ٢ىاٖض الٗلمُة، وألابداذ ألَا  لُمُةوؤلا١ اإلادلُة اإلا٨حبات ٞو

 ...الُىثىب ألا٧اصًمُة، الحٗلُمُة الىاب نٟدات والٗاإلاُة،

 

 

                                                           
1
 Jay Weitz. « Definition of Electronic Resource ». Cataloging Electronic Resources: OCLC-MARC Coding 

Guidelines. OCLC WorldCat Quality Management Division, Revised 2006 July 11. Available at : 
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  Ebook ؤلالنتروهيت النخب -

 آلالي الحاؾب ؤطهؼد باؾحسضام ٢غاءتها ًم٨ً التي الح٣لُضي ال٨حاب مً بل٨تروهُة وسخة َى ؤلال٨ترووي ال٨حاب

 وال٨حب اإلاٗجى بهظا ؤلال٨تروهُة ال٨حب ًًب ٦بحر ازحالٝ ًىطض ل٨ً  ؤلال٨ترووي، ال٨حاب ٢اعت  باؾحسضام ؤو الشخخخي
ؿمى ٦ما ؤو ٣ِٞ ؤلال٨ترووي لليكغ ألاؾاؽ في نممد التي ؤلال٨تروهُة

ُث
ة باللٛة ج  اإلاال٠ ٌٗمض خُص  Born-digital ؤلاهجلحًز

ُضًى ؤوصًى م٣اَ٘ مسل ههُة ٚحر ٢ُمة بياُٞة بمىاص ؤلال٨ترووي ال٨حاب مً الىٕى َظا برغاء بلى مٗا والىاقغ  عؾىم ،ٞو

ا نىع  محدغ٦ة، حَر ة ثًٟي التي الحٟاٖلُة ألاصوات مً ٚو   .ؤلال٨ترووي ال٨حاب ٖلى خٍُى

 ؤلالنتروهيت واإلاجالث الذوسياث -

ات ثل٪ في وثحمسل الغؾمي، الٗلمي لالثها٫ الغثِؿُة ال٣ىاد هي  في ال٩املة بىهىنها اإلاحاخة اإلاحسههة الضوعٍة اإلاُبٖى
ة ث٩ىن  ٦إن الاهترهد مىٓىمة زاعض آزغ بك٩ل محاخة ؤ٧اهد ؾىاء عهد،الاهد مىٓىمة ٖلى بل٨ترووي ق٩ل  ؤو وع٢ُا مُبٖى

ؾُىاهات ٖلى مسجلة
ُث
  .م٨حجزد ؤ

 World Wide Web W3 الىاب العاإلايت العىنبىجيت الؽبنت -

 ا،بلُه الىنى٫  ًم٨ً التي  اإلاٗلىمات قب٩ات مً ال٩ىن : " بإهه الىاب الٗاإلاُة الٗى٨بىثُة الكب٨ة اثداص ٌٗٝغ
ة ثجؿُضا ٗٝغ." ؤلاوؿاهُة للمٗٞغ  ٌؿحسضمىن  الظًً الاهترهد قب٨ة ٖلى واإلاؿحسضمحن اإلاىاعص ٧ل: "بإهه ث٣ىُا الىاب وَُث

  ."HTTP الخكٗبي الىو ه٣ل بغوثى٧ى٫ 

 wikis الىينحي -

٩ي  ٌكاءون، ٦ما واإلادحىي  الهٟدات ثدضًص ؤو جُٛحر اإلاؿحسضمحن ٌؿحُُ٘ ؤًً خُىي  واب مى٢٘ َىwiki  الٍى
ة، ألا٩ٞاع بحىانل ٌؿمذ َىٝ ٩ي الخؿمُة ثإجي َىا مً بؿٖغ ٩ي َاواي بلٛة نٟة مً مكح٣ة ٧لمة ٞهي ٍو ٩ي ٍو   wikiwiki ٍو

ة جٗجي والتي   .الؿٖغ

 بحن والحىانل الاثها٫ ٖمُة جؿهُل بلى تهضٝ والتي الاثهالُة الُبُٗة طات الخضمات ٧ل وهي: الاجفاليت الخذماث -4

ضي: الحهغ ال اإلاسا٫ ؾبُل ٖلى هظ٦غ اإلاؿحسضمحن،  الاطحماعي، الحىانل قب٩ات الى٣اف، مىحضًات ؤلال٨ترووي، البًر
 ...اإلاضوهات، ،viber مسل الكب٨ة ٖبر الهاثُٟة اإلا٩اإلاات
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 :ؤلالنترووي البريذ -

اصد بٗض، ًٖ الاثها٫ ؤصوات ٍَغ٤ ًٖ آلالي الحاؾب ٖلى اإلاسؼهة الغؾاثل ثباص٫ َى ض عؾاثل ثغمحز ًحم ما ٖو  البًر

 ههُة ٚحر ملٟات بعؾا٫ ًم٨ً طل٪ وم٘ ،ASII  American Standard Code for Information Interchange  –هو في ؤلال٨ترووي
٣ة ٦ملٟات الهىت، وملٟات والهىع  البُاهُة الغؾىم مسل ٞغ    .مُث

  Newsgroups ألاخباس مجمىعاث -

ة ٗاص مغ٦ؼي  اهترهد مى٢٘ لىب م٨حىبة مالخٓات ًحًمً مٗحن مىيٕى خى٫  ه٣اف هي ؤزباع مجمٖى  زال٫ مً ثىػَٗها َو

حم ، Network News -NNTP  Transfer Protocol الكب٨ة ؤزباع ه٣ل ٌؿحسضم والظي Usenet ًىػهات هٓام ات ثىُٓم ٍو  مجمٖى
، ل٩ل َغمي جؿلؿل ألازباع ة الؾم ألاولى ال٣لُلة ألاخٝغ م٘ مىيٕى  للٟئة الغثِسخي اإلاىيٕى بلى جكحر التي ألازباع مجمٖى

ُة ٞئات بلى باإلياٞة  ،soc/ Society ، comp/computers: مسل ُة مىايُ٘ ؤؾماء ثمسل ٖٞغ   .ٖٞغ

  Virtual conference بعذ عً اإلاشئيت اإلااجمشاث -

ُل٤ ٦ما ؤو بٗض ًٖ اإلاغثُة اإلااثمغات  حي اثها٫ ًٖ ٖباعد الاٞترايُة اإلااثمغات ؤو الكب٨ُة، اإلااثمغات ؤًًا ٖلحها ًُث
ة ثحهل ختى مسحلٟة قب٩ات ٖلى ٖضًضد مىا٢٘ بحن والبُاهات والسابحة اإلاحدغ٦ة الهىعدو بالهىت  ألاما٦ً مً مجمٖى

  .مغ٦ٍؼً بحن اثها٫ مً بضال البٌٗ ببًٗها الكب٩ات ومغا٦ؼ

 Social Network الاحخماعي الخىاـل ؼبهاث -

ٗٝغ
ُث
 ملٟاتهم بـبىاء لؤلٞغاص جؿمذ والتي الىاب لٗاإلاُةا الٗى٨بىثُة الكب٨ة ث٣ضمها زضمة بإجها الاطحماعي الحىانل قب٩ات ج

 ًخكاع٧ىن  الظًً ومجهم آلازٍغً للمؿحسضمحن وااحة ٢اثمة وطىص م٘ مدضوص، هٓام يمً  خهُة هه٠ ؤو الشخهُة

غى الحىانل مٗهم   .ثىانلهم ٢ىاثم واطحُاػ ٖو

 اليىجىب -

ا التي الُٟضًى م٣اَ٘ بيكغ لؤلٞغاص ٌؿمذ مى٢٘   خهُة، ر٣اُٞة، م٣اَ٘ مً اإلا٣اَ٘ َظٍ ثحماًؼو  . بإهٟؿهم نىَٗى

ا....وؤ٧اصًمُة وجٗلُمُة م٣الب، حَر . ٦سحر ٚو

 في اإلاٗحمضد ؤلال٨تروهُة اإلاٗلىمات مهاصع ثىر٤ُ ٦ُُٟة الضعاؾة َظٍ في به وه٣هض: ؤلالنترووي الخىزيق -5

٣ة ؤ٧اصًمي ٖلمي بدص . ٖلحها واإلاحٗاٝع الٗامة اإلاىهجُة وال٣ىاٖض ؤلال٨تروهُة اإلاٗلىمات مهاصع زهاثو بحن ثجم٘ بٍُغ
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ان بضوعٍ ؤلال٨ترووي والحىر٤ُ ة وع٢ُة َبُٗة طات بل٨تروهُة مٗلىمات إلاهاصع بل٨ترووي ثىر٤ُ: هٖى  وسخة بمٗجى مُبٖى

 .بدحة بل٨تروهُة مٗلىمات إلاهاصع بل٨ترووي وثىر٤ُ وع٢ُا، مُبٕى إلاهضع بل٨تروهُة

 الاهترهذ ؼبنت على اإلاخاخت ةؤلالنترووي اإلافادس اهخقاء معايحر -زاهيا

 مٗاًحر ًٖ ٦سحرا ثسحل٠ ال الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاحاخة ؤلال٨تروهُة اإلاٗلىمات مهاصع اهح٣اء في اإلاٗحمضد اإلاٗاًحر بن
ة، اإلاٗلىمات مهاصع اهح٣اء  به ثحمح٘ وما اإلاهاصع َظٍ ث٣ضم التي الح٨ىىلىطُا لُبُٗة هٓغا ألاولى في ؤ٦ثر الحض٤ُ٢ م٘ اإلاُبٖى

ُة ممحزات مً  ؤي بها ثحمح٘ لم ٦سحرد بم٩اهُات الاهترهد لكب٨ة جُٗي وبثاخة، محٗضصد ووؾاثِ وثٟاٖلُة مغوهة مً هٖى
ة اإلا٨حىبة اإلاٗلىمات مهاصع مً َاثل ٦م ٖلى ثدحىي  ٞهي ٢بل، مً ث٨ىىلىطُا هٗب والحٟاٖلُة واإلاغثُة واإلاؿمٖى

ُث
 مً ث

 ال الُباٖة وع١ مسل مسلها ألازحرد َظٍ الكب٨ة، ٖبر بلحها ًحىنل التي اإلاٗلىمات وثض٤ُ٢ ٞدو في الٗلمي الباخص مهمة
 الُبُٗة طات زانة الاهترهد قب٨ة مً اإلاؿح٣اد اإلاٗلىمات ثسً٘ لظل٪ للمٗلىمات وكغ صٖامة ٧ىجها ًٖ ثسغض

ُة زضماتها مً ؾىاء ؤلال٨تروهُة ة الاثهالُة زضماتها ؤو اإلاٗٞغ  مهاصع مهضا٢ُة ث٣ُُم ٝي ٖلحها اإلاح٤ٟ اإلاٗاًحر مً إلاجمٖى

ة ؾىاء اإلاٗلىمات :  وهي ؤؾاؾُة مٗاًحر زمـ في وثحمسل ؤق٩الها، بمسحل٠ ؤلال٨تروهُة ؤو اإلاُبٖى

 مً مىه الحد٤٣ ًم٨ً وااح بك٩ل ووعوصَا وا٢ُٗتها خُص مً اإلاٗلىمات مىرى٢ُة مضي لحدضًض: الذقت معياس -1
ا آزغ، مهضع ة ؾىاء ألازُاء مً وزلَى  مً ٢اثمة ٖلى اخحىائها بلى باإلياٞة  اإلاُبُٗة، ألازُاء وختى ثُةؤلامال ؤو الىدٍى

  .٣ِٞ  خهُة آعاء مجغص ولِؿد اإلاغاط٘

حم اإلاى٢٘، في ًغص ما ٧ل ٖلى الؿلُة وناخب اإلاؿاو٫ لحدضًض: اإلاعاوليت معياس -2  ثدضًض زال٫ مً طل٪ ٍو

ة  :الحالُة ألاؾاؾُة اإلاٗلىمات ٖلى ؤلال٨ترووي إلاى٢٘ا ًدحىي  بدُص اإلاى٢٘، ًٖ اإلاؿاوو٫  ؤو اإلاال٠ ؤ٧ان ؾىاء اإلاهضع ٍَى

 خ٩ىمُة، إلااؾؿات مٗغوٞة مىا٢٘ ؤ٧اهد ؾىاء  اإلاى٢٘، مُىع  ؤو مال٠ مً وااحا ٩ًىن  ؤن ًجب: الخإليف -
 التي اإلااؾؿة وهٕى بؾم ٖلى الغابِ ًدحىي  ألٞغاص، زانة نٟدات ؤو ،...جٗلُمُة ماؾؿات عبدُة، ٚحر مىٓمات طامٗات،

م٨ً ؤلال٨ترووي، و٢٘الم جؿح٠ًُ    :اإلاُضان بؾم مً طل٪ ٖلى الاؾحضال٫ ٍو

gov  خ٩ىمُة ماؾؿات  

edu، univ ة وماؾؿات ومٗاَض طامٗات  ثغبٍى

org عبدُة ٚحر مىٓمات  
com ة ماؾؿات   ثجاٍع

net الاهترهد مىٓمات 
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 بال خىلها الحض٤ُ٢ بهٗىبة ثحمحزو ،tilde (~) الغمؼ بىطىص الٛالب في عابُها ُٞحمحز باألٞغاص الخانة الهٟدات ؤما 
الثه واإلاهىُة الٗلمُة وكاَاثه ٍَغ٤ ًٖ ال٩اثب ؾمٗة مً ألا٢ل ٖلى الحإ٦ض ٖلُه الباخص ؤن  بلى اهحماثه الٗلمُة، ومَا

 الظي الحسهو مجا٫ وفي أل٢غاهه باليؿبة نِحه طًٕى بلى باإلياٞة مضوي، مجحم٘ الضولة، ماؾؿات مىٓمة، طامٗة،

  .ُٞه ًيكِ

ض ثحًمً ما ٖاصد: الاجفاى وماثمعل -  ًٖ اإلاٗلىمات َظٍ وثُٟض  .للمهضع الٟا٦ـ الهاث٠، ع٢م ؤلال٨ترووي، البًر

 .ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘  ًٖ اإلاؿاو٫ ؤو اإلاال٠ م٘ والحىانل الاثها٫ بم٩اهُة

الت خُاػد ؤلال٨تروهُة اإلاىا٢٘ مالٟي ٖلى ًجب بدُص: الاعخماد -   خهُة ًسُةثاع زلُٟة ختى ؤو اٖحماصات ، مَا
  .اإلاٗلىمات َظٍ بح٣ضًم لهم جؿمذ

م٨ً للمٗلىمات، َغخه في الحدحز مً هٕى ؤي مً اإلاى٢٘ زلى لحدضًض: اإلاىلىعيت معياس -3  طل٪ ٖلى الاؾحضال٫ ٍو
ة بٖالهات وطىص بما زال٫ مً  ويىح خُص مً اإلاٗلىماجي اإلادحىي  ٖلى الحإرحر ٩ًىن  ٢ض مضي ؤي وبلى اإلاى٢٘ ٖلى مضٖٞى

الن مدحىي  نبي الحضوص الهات، لخضمة باإلاٗلىمات الحالٖب ٖضم واإلاٗلىمات، ؤلٖا ل مجها الهضٝ ألازحرد َظٍ ؤن ؤو ؤلٖا  ثمٍى

حماص بلى باإلياٞة للمى٢٘، الغاُٖة اإلاىٓمة وؤَضاٝ ٞلؿٟة ثه٠ اإلاى٢٘ في عوابِ ًٖ البدص  .ٚحر ال اإلاى٢٘  ٖلى الٖا

ة الحجغبة  صوعا للمى٢٘ اإلاُضان بؾم ًلٗب ٦ما. ٣ٖالهُة ؤو للحهض٤ً ٢ابلة إلاٗلىماتا ٧اهد بطا ما لحدضًض الشخهُة واإلاٗٞغ
ُة في مهما ُة مهضا٢ُة ا٦ثر مٗلىماتها  الجامٗات ؤو الح٩ىمُة ٞاإلاىا٢٘ اإلاٗلىمات، مىيٖى ة اإلاىا٢٘ مً ومىيٖى   .الحجاٍع

 مً ٖضمه مً اإلاى٢٘ ٞاٖلُةو وكاٍ ومضي اإلاى٢٘ ٖلى اإلاحاخة للمٗلىمات الؼمجي الحى٢ُد لحدضًض: الشواج معياس -4
ش اإلاحاخة، اإلاٗلىمات خضارة مضي زال٫ ش اإلاى٢٘، بوكاء ثاٍع  في اإلاضعطة الغوابِ خضارة ومضي جٗضًل، ؤو ثدضًص آزغ وثىاٍع

ٗالُتها اإلاى٢٘ ضم مهضا٢ُتها بلى باإلياٞة  .ٞو  عوابِ ؤو مؿحًُٟها، جُٛحر ثم إلاىا٢٘ عوابِ ؤو مُحة بغوابِ الاؾحٗاهة ٖو

   .ثجٍغب مغخلة في ؤو ؤلاوكاء ٢ُض مى٢٘ ؤو مىؾمُة، ؤو ما٢حة إلاىا٢٘

 اإلاٗلىمات م٘ باإلا٣اعهة طُض، بك٩ل جُُٛتها ثم اإلاى٢٘ مىيٕى خى٫  اإلاٗلىمات ٧ان بطا ما لحدضًض :الخغىيت  معياس -5

، خى٫  طضًض عمىٓى ث٣ضًم هي ٞهل طاتها خض في اإلا٣ضمة اإلاٗلىمات َبُٗة بلى باإلياٞة  ازغي، مىا٢٘ ٖلى اإلاىطىصد  اإلاىيٕى
ىا ؤزغي  مهاصع ثلخُو مجغص ؤو إل ألاطضع َو   .ألانلُة اإلاهاصع ٖلى ؤلَا

                                                           
1

  Nathalie Denos, Karine Silini. “Organiser la recherché d’informations à l’ére du numérique”.  Certificat 

informatique  et Internet C2I.  Ministère de l’Education Nationale et de L’Enseignement supérieur et de Recherche. 

P.15. Disponible à : https://c2i.education.fr/IMG/pdf/Fiches_D4_v1_0_20111020.pdf. Consulté le: 03/12/2015. 
2
 Libraries. Using the Library . «  6 criteria for Websites ». Dalhousie University Canada. Available at: 

https://libraries.dal.ca/using_the_library/evaluating_web_resources/6_criteria_for_websites.html. accessed  in: 

09/12/2015. 
3

   Op.Cit. 
4
 Harvard Guide to Using Sources.  « Evaluating Web Sources ». A Publication of the Harvard College Writing 

Program. Available at : http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page346375. Accessed 

in : 05/12/2015 . 
5
   Jan Alexander, Marsha Tate. Op.Cit. 

6
University Library. “Evaluating Internet Sources”. University of Illinois Urbana-Champaign.  Available at :  

http://www.library.illinois.edu/ugl/howdoi/webeval.html. Accessed in: 05/12/2015. 
7

   Libraries. Op. Cit.  
8
  Library and Documentation Centre. « Criteria Used in Evaluating Web Resources ». Unated Nations. Available 

at : http://unfccc.int/essential_background/library/items/1420.php. Accessed in: 05/12/2015. 
9

    Jan Alexander, Marsha Tate. Op.Cit. 

https://c2i.education.fr/IMG/pdf/Fiches_D4_v1_0_20111020.pdf
https://libraries.dal.ca/using_the_library/evaluating_web_resources/6_criteria_for_websites.html
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page346375
http://www.library.illinois.edu/ugl/howdoi/webeval.html
http://unfccc.int/essential_background/library/items/1420.php


  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

105 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 اإلاىا٢٘ ٞبٌٗ اإلاى٢٘، جُُٛة ٖلى ٦بحر ثإرحر له ألازحر ٞهظا ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ٢بل مً اإلاؿتهضٝ الجمهىع  بلى باإلياٞة

 الجمهىع، لٗمىم مىطهة مبؿُة ألا٧اصمُحن ٢بل مً ٖما٫ؤ: ث٩ىن  ٢ض ال، وبًٗها لؤل٧اصمُحن، ومىطهة ا٧اصًمُىن  ًالٟها

غ ٖلمُة، وعؾاثل ؤَغوخات صحُٟة، م٣االت غ خ٩ىمُة، ث٣اٍع   .... مسحلٟة مجاالت في زبراء ث٣اٍع

سً٘ لظل٪  ؤوال ٞٗلُه الظ٦غ الؿاب٣ة اإلاٗاًحر بلى بدسه ثسضم مٗلىمات بها ًجض التي ؤلال٨تروهُة اإلاىا٢٘ الٗلمي الباخص ًُث
 في مجها الحد٤٣ ًم٨ىه ال ل٨ً بلحها الحاطة ؤمـ في َى مٗلىمات ًجض ٞإخُاها ُٞه، اإلاىطىصد اإلاٗلىمات ص٢ة خغي ًد ان

 ثل٪ ًٖ بالًغوعد ًحسلى الحالة َظٍ ٟٞي اإلاٗلىمات، لحل٪ ألانلُة اإلاهاصع بلى عوابِ ؤو صلُل ًىطض وال  ؤزغي  مهاصع
 ألاخىا٫ مً خا٫ بإي ًم٨ً ٞال اإلاهضع، مجهىلُة بلى بئلياٞة بلحها، وخاطحه مهضا٢ُتها هدى مُله ٧ان مهما اإلاٗلىمات

حماص  ٢ُمة اإلاٗلىمات ٧اهد ولى ختى اإلاٗغوٞة ٚحر ؤو الخانة الىاب نٟدات زانة اإلاهضع مجهىلة مٗلىمات ٖلى الٖا
 مهضا٢ُة ثدغي  ٕاإلاؿحُا ٢ضع هداو٫  لظل٪ بدسىا، ٢ُمة مً ًى٣و طل٪ ألن ؤزغي، مىا٢٘ في هجضَا ؤن ًم٨ً وال بىٓغها

 واإلاهىُة الٗلمُة ووكاَاتهم اإلااؾؿُة واهحماءاتهم الشخهُة الهٟدات وزانة ؤلال٨تروهُة اإلاىا٢٘ مالٟي وؾمٗة
ُة ض مما ألا٧اصًمُحن ٢بل مً اإلاٗلىمات ثل٪ وثضاو٫  عواض ووؿبة واإلاىيٖى  الغؾاثل ٖلى ٣ًا٫ الشخيء هٟـ مهضا٢ُتها، في ًٍؼ
 مً طُضا وٗٝغ ٦ىا بطا ٣ِٞ للمٗلىمات مهاصع جٗض ٞهي الاطحماعي الحىانل وقب٩ات الى٣اف ومىحضًات ؤلال٨تروهُة

 في بصعاطها ٢بل ؤصحابها مىرى٢ُة هحدغي  صاثما لظل٪ مؿحٗاعد ؤؾماء ثدد ٞحها ًيكُىن  ألا خام وؤن زانة ؤصحابها

. الٗلمُة البدىذ

ات بلى الحُغ١  َىا ًٟىثىا وال ٨ُبُضًا مسل الحغد اإلاىؾٖى ةمىؽ هي ٍو  بٗضص اإلاٗلىمات مً َاثل ٦م ثدحىي  وخغد ٖاإلاُة ٖو
حماص ًم٨ىىا ال ؤ٧اصمُحن ٦باخسحن ل٨ً اللٛات مً به بإؽ ال ُة إلاٗلىماثىا ٦مهضع ٖلحها الٖا  ٣ِٞ واخض لؿبب البدسُة اإلاٗٞغ

ة مدغع  بلى الحغ الىلىض بم٩اهُة َىا٥ بمٗجى ٞحها مدغع  ال٩ل ؤن: ٚحر ال  ؤو ٢ُض بضون  ٖلىماتالم جٗضًل ؤو وبياٞة اإلاىؾٖى

، امة محسهو باخص ؤو ٖالم و٦هل، َٟل بحن ٞحها ٞغ١  ٞال قٍغ  .الىاؽ ٖو

حماص لؤل٧اصمُحن ًم٨ً ال ٦ما  ٖامة بلى مىطهة ث٩ىن  طل٪ ٚحر مىا٢٘ ٖلى ألا٧اصًمُة الهٟة طات الٗلمُة بدىثهم في الٖا
ات ثىاؾب بؿُُة مٗلىمات ٖلى ثدحىي  ؤو الىاؽ اتهم مً ؤصوى مؿحٍى ات بلى ًغث٣ي صاثما الٗلمي ٞالباخص ،مؿحٍى  اإلاؿحٍى
ات بلى ًجز٫  وال الٗلُا  في محىاٞغد مٗلىمات ٖلى ٌٗحمض ؤن ص٦حىعاٍ لباخص ًجىػ  ال ٞمسال الٗلمي، مؿحىاٍ مً ألاصوى اإلاؿحٍى
ً ؤو الٗام الحٗلُم ٢ُإ في ل٨ً ؤ٧اصًمي مى٢٘ ؤو مىحضي ؤو ٖامة ر٣اٞة مى٢٘  وٗحمض ؤن ٖلمُا ًجىػ  ال ٨ٞما اإلانهي، الح٩ٍى

. ٖلمُة مجزلة مجها ؤ٢ل ألجها ص٦حىعاٍ ؤَغوخة بٖضاص في ماؾتر ؤو ماطؿححر عؾاثل ٖلى

ة ألانل في هي التي ؤلال٨تروهُة للمهاصع باليؿبة ألامغ ًسحل٠  واإلاجالت والضوعٍات ال٨حب مسل وع٢ُا مُبٖى
ات غوخات وال٣ىامِـ واإلاٗاطم واإلاىؾٖى  ٣ٞض طاتها خض في اإلاٗلىمات ص٢ة ًحدغي  ال باخصٞا٫ الٗلمُة، وألابداذ وألَا

 ؤ٦ثر في هجضَا ؤن ًم٨ً واخضد ٞمٗلىمة اإلاٗلىمات، ثل٪ بلى الغابِ مهضا٢ُة ًحدغي  ل٨ً والخبرد للحد٨ُم مؿب٣ا زًٗد
 مسل تالبُاها و٢ىاٖض والىَىُة، الجامُٗة واإلا٨حبات الجامٗات مسل ؤ٧اصًمُة مىا٢٘ ث٩ىن  ٢ض الاهترهد قب٨ة ٖلى مى٢٘ مً

sndl، باأل٧اصمُحن، زانة ؤو ٖامة مىحضًات في ؤو الاطحماعي الحىانل قب٩ات ؤو اإلاضوهات في  خهُة واب نٟدات ؤو 
 ٦بحر ٞاالزحالٝ ٖام إلاىحضي عابِ مً ومىرى٢ُة مهضا٢ُة ؤ٦ثر جٗض ؤ٧اصًمي إلاهضع عابِ مً اإلاٗلىمة ًىر٤ ٖىضما ٞالباخص

                                                           
1
 Library. « Evaluating Informatio, Sources ». The University of British Columbia. Available at : 

http://help.library.ubc.ca/evaluating-and-citing-sources/evaluating-information-sources/. Accesssed  in : 

06/12/2015 . 

http://help.library.ubc.ca/evaluating-and-citing-sources/evaluating-information-sources/
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اصد ا، ٦سحرد مىا٢٘ في محىاٞغد ألاعجح ٖلى ٞهي ٖامة ًاتمىحض في اإلاٗلىمة ثىاٞغت ما بطا ٖو  الباخص مهمة ث٩ىن  لظل٪ ٚحَر

 .ألا٧اصًمي الٗلمي البدص في ٦مهضع ثغقى مىا٢٘ في ٖجها البدص الٗلمي

 الاهترهذ ؼبنت على اإلاخاخت ؤلالنتروهيت اإلافادس جىزيق ليفيت -زاهيا

ان الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاحاخة ؤلال٨تروهُة اتاإلاٗلىم مهاصع بإن  الؿاب٤ الٗىهغ في الظ٦غ وؾب٤ ٦ما  مهاصع: هٖى
ة إلاهاصعد بل٨تروهُة  البدىذ في ثىر٣ُها ٦ُُٟة في ازحالٝ ًىطض وبالحالي بدحة، بل٨تروهُة ومهاصع ؤوال، وع٢ُا مُبٖى
ش اليكغ صاع ًٖ تمٗلىما وطىص في ألاولى ثحمحز مدًة، بل٨تروهُة والساهُة بل٨تروهُة، وسخة في وع٢ُة ٞاألولى الٗلمُة،  وثاٍع

ضاص الُبٗات بلى باإلياٞة اليكغ، ُما واإلاجلضات، وألٖا . خضي ٖلى هٕى ل٩ل ؤلال٨ترووي للحىر٤ُ ثٟهُل ًلي ٞو

  معبقا وسقيا اإلاىبىعت  ؤلالنتروهيت اإلافادس جىزيق -1

٣ة ٖلى اإلاهاصع مً الىٕى َظا ثىر٤ُ في وٗحمض ة عاإلاهاص ثىر٤ُ في هحبىاَا التي اإلاىهجُة الٍُغ  التي اإلاضعؾة) اإلاُبٖى

 بُاهات رم ،(ؤوبدص مضازلة ؤو ؤَغوخة، ؤو صوعٍة في م٣الة ٦حاب، ؤ٧ان ؾىاء) اإلاهضع ٖىىان اإلاال٠، اؾم بةصعاض  (هحبىاَا

ش ،(ٖلمي بدص مغ٦ؼ طامٗة، وكغ، صاع )اليكغ طهة اليكغ، م٩ان مً اليكغ  بلحها ه٠ًُ رم. الهٟدة وؤزحرا اليكغ ثاٍع
 عابِ هً٘ ٞال الضعاؾة، في اإلاٗحمض للمهضع اإلاباقغ URL ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ عابِ مً ؤلال٨ترووي باليكغ نةالخا البُاهات

 ان ٖلُه الغابِ وبهما اإلاٗلىمة، ًٖ اإلاى٢٘ في البدص ٖلُىا ٩ًىن  رم للمى٢٘ الغثِؿُة الهٟدة بلى ًىنلىا بل٨ترووي إلاى٢٘
ل الغابِ ٖىىان ٩ًىن  ٦إن رىاثُة،اؾد خاالت في بال مباقغد، اإلاٗلىمة بلى ًىنلىا سل طضا ٍَى  للٗمل الجمالي بالٗىهغ ٍو
ش بلى باإلياٞة اإلاى٢٘، صازل البدص زضمة ٌؿحسضم بل صازلُة مباقغد عوابِ ٌؿحسضم ال اإلاى٢٘ ان او البدثي،  بوكاء ثاٍع

ش وؤزحرا (وطض بن) اإلاى٢٘ ثدضًص ؤو جٗضًل ؤو .  للمى٢٘ الباخص ولىض ثاٍع

: ؤلالنتروهيت وسخخه في لخاب خالت في

ش اليكغ، صاع: اليكغ م٩ان. وطضت بن الُبٗة. ال٨حاب ٖىىان. اإلاال٠ بؾم ش. ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘. م. اليكغ ثاٍع  ثاٍع

. الىلىض

:  مثاى

ة. ػ٧ي عقاص ولُض -  اإلاغ٦ؼ: مهغ. اؾتراثُجُة ٢ًاًا ؾلؿلة.  اإلاُسىصولىطُا بلى ؤلاًضًىلىطُا مً الاطحماُٖة الكب٩ات هٍٓغ

ش). http://accronline.com/print_article.aspx?id=2593. اإلاى٢٘ مً مإزىط. 2012 ماعؽ. ؤلال٨ترووي الًٟاء ألبداذ الٗغبي  ثاٍع
ش (.2012-2011: والحٗضًل ؤلاوكاء  . 16/04/2014: الىلىض ثاٍع

- Börje Holmberg. Distance Education in Essence.2nd edition. Germany: Bibliotheks-und Informationssystem der Universität 
Olderburg. 2003  .P.12. Available at : www.mde.univ-oldenburg.de/download/asfvolume4_ebook.pdf. Accessed 
in :26/12/2012. 

: دوسيت في مقاى خالت في

ش ،(وكغ صاع طامٗة،)اليكغ طهة: اليكغ م٩ان. ،الٗضص(وطض بن) اإلاجلض اإلاجلة، اؾم". اإلا٣ا٫ ٖىىان" .اإلاال٠ بؾم  ثاٍع

ش. ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘. م. اليكغ . الىلىض ثاٍع

http://accronline.com/print_article.aspx?id=2593
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: مثاى

: ٞلؿُحن. الٗامة الٗال٢ات صاثغد ميكىعات. 01 الٗضص ًىابُ٘، مجلة". الحٗلُمُة بالح٣اثب الظاجي الحٗلُم. "ٚاهم بحى٫  -
. www.qou.edu/arabic/publicRelation/yanabi3/no_1/sub-5.pdf: ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ .2010 ؤًاع اإلاٟحىخة، ال٣ضؽ طامٗة

ش . 16/01/2013: الىلىض ثاٍع

- Lucie Audet. WIKIS, BLOGUES ET WEB 2.0 Opportunités et impacts pour la formation à distance. Canada : Le Réseau 
d’enseignement francophone à distance, Mars 2010. Disponible à : 

 http://archives.refad.ca/nouveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.pdf. Consultée le: 22/09/2014. 

: واإلااجمشاث اإلالخقياث خالت في

ش. اإلاىٓمة الجهة. اإلالح٣ى م٩ان. اإلالح٣ى او اإلااثمغ اؾم". اإلاضازلة ٖىىان. "اإلاال٠ اؾم . ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘. م. الاو٣ٗاص ثاٍع
ش . الىلىض ثاٍع

: مثاى

 م٣ضمة بدص وع٢ة". ثدلُلُة عئٍة  الغ٢مي الٗهغ في ؤلال٨ترووي لضاعؽا وواطبات خ٣ى١ . " الضًً طما٫ ًىؾ٠ هجىي  -

 اإلاى٣ٗض ؾٗىص، اإلال٪ طامٗة: الؿٗىصًة الٗغبُة اإلامل٨ة. بٗض ًٖ والحٗلُم ؤلال٨ترووي للحٗلم ألاو٫  الضولي اإلااثمغ بلى

مة مضوهة مً مإزىط. 2009 ماعؽ 18-16 الٟترد زال٫ ش.  .faculty.ksa.edu.sa/aljarf/documents/forums: الجٝغ ٍع  ثاٍع
 .05/07/2013: الضزى٫ 

- Kevin lEUNG & Samuel Kai Wah CHU. « Using Wikis for Collaborative Learning : a Case study of an Undergraduate 
Student’s Group Project in Hong Kong ». The 6th International Conference on knowledge Management ICKM  .China : 

The University of Hong Kong, December 3-4,2009. P.  12. Available at :   
http://ickm2009.pbworks.com/f/Kevin+Leung.pdf.  Accessed in : 22/09/2014. 

  ؤلالنتروهيت اإلافادس جىزيق -2

 ؤلال٨تروهُة اإلاهاصع م٘ م٣اعهة الحىر٤ُ خُص مً الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاحىاٞغد البدحة ؤلال٨تروهُة إلاهاصعا ثسحل٠
غاُٞة البُاهات ٦م خُص مً الىع٢ُة الُبُٗة طات غد البِبلُٚى  وال م٩اهه وال وكغ طهة ثىطض ٞال طاثه، اإلاهضع ًٖ اإلاحٞى

ىىان اإلاال٠ خى٫  البُاهات ث٣حهغ بل نٟدة، ش ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ع،اإلاهض ٖو ش الىلىض، وثاٍع  وثدضًسه اإلاهضع بوكاء وثاٍع
ُما البُاهات، باقي ًٖ الاؾحٛىاء الاخىا٫ مً خا٫ بإي ًم٨ً ال ل٨ً وطض، بن  الحىر٤ُ خاالت لبٌٗ ثىيُدُة ؤمسلة ًلي ٞو

. ألا٧اصًمُة الٗلمُة البدىذ في اؾحسضاما ألا٦ثر

 الخي على ومىظىعاث معاحم خالت في

ش. ؤلال٨ترووي الغابِ. اإلاىيٕى ؤو اإلاهُلح. ل٠اإلاا ش. الحدضًص ؤو ؤلاوكاء ثاٍع  الىلىض ثاٍع

:  مثاى

http://www.qou.edu/arabic/publicRelation/yanabi3/no_1/sub-5.pdf
http://archives.refad.ca/nouveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.pdf
http://ickm2009.pbworks.com/f/Kevin+Leung.pdf
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-http://www.almaany.com/ar/dict/ar:  ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘". الحىر٤ُ ؤهٓغ. "ٖغبي -ٖغبي اإلاٗاوي معجم -

ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82/ .ش ش. 2015-2010: والحدضًص ؤلاوكاء ثاٍع  ثاٍع
 .13/12/2015: الىلىض

- Business Dictionary. “ Internet”. Available at: 

       http://www.businessdictionary.com/definition/internet.html. Update in: 2015.  Accessed in: 21/11/2014. 

- ENCYCLOPAEDIA BRITANICA. « University ». Available at :  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/618194/university. Update in: 2015. Accessed in: 21/11/2014. 

 ؤلالنترووي البريذ خالت في

ض ٖىىان. الغؾالة مؿح٣بل.الغؾالة مىيٕى. اإلاال٠ سها .للمؿح٣بل ؤلال٨ترووي البًر ض بياٞة هحجىب. ثاٍع  ؤلال٨ترووي البًر

ا للمغؾل اض مً زٞى .  ؤلاٖػ

:  مثاى

ض".  الخِ ٖلى وصعوؽ بٗض ًٖ الحٗلُم هٓام بحن الٟغ١ . " مىهىعي صهُا - : بغاَمي نباح ٫ مىطه بل٨ترووي بٍغ
.brahmi.sabah@gmail.com 12/03/2014 .

- Bourgault, Thérèse. Production d'étiquettes. [Courrier électronique à Rosaire Caron]. Adresse par courrier électronique: 
rosaire.caron@bibl.ulaval.ca. . 1995, 9 janvier. 

 الا تراليت واإلااجمشاث ألاخباس مجمىعاث خالت في

ة اؾم. الى٣اف مىيٕى. اإلاال٠ ض ٖىىان. اإلاجمٖى ة ؤلال٨ترووي البًر ش. للمجمٖى . الحاٍع

: مثاى

- Palo, G. The Taj Mahal is a Hindu temple [Discussion en ligne].  soc.history groupe : soc history@gmail.com 1993, 7 
janvier. 

:  الىاب ـفداث خالت في

ش). للهٟدة ؤلال٨ترووي الغابِ ٖىىان. اإلاىيٕى. (ماؾؿة/  خو) اإلاال٠ ش. (الحدضًص/ ؤلاوكاء ثاٍع . الىلىض ثاٍع

 : مثاى

جي اإلاكغوٕ. " الٗلمي والبدص الٗالي الحٗلُم وػاعد - : ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘". بٗض ًٖ لحٗلُما بغهامج بٗض، ًٖ للحٗلُم الَى

http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php .ش . 10/04/2013: الضزى٫  ثاٍع

- Université Laval. Bibliothèque. «  Comment citer un document électronique ? ».Site de la Bibliothèque de l'Université 
Laval. http://www.bibl.ulaval.ca/.  Consultée le : 14/12/2015. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82/
http://www.businessdictionary.com/definition/internet.html
http://www.businessdictionary.com/definition/internet.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/618194/university
http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
http://www.bibl.ulaval.ca/
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 اليىجىب على (حعليمي)  يذيى مقىع خالت في

ش. ؤلال٨ترووي الغابِ ٖىىان. (ويٕىالم ًٖ ٧املة مٗلىمات). الُٟضًى ٖىىان. اإلاال٠ . الىلىض ثاٍع

:  مثاى

: ٞلؿُحن. الٗلمي البدص مىهجُة م٣غع  في السامىة اإلادايغد. والحىر٤ُ الا٢حباؽ في الٟىُة الجىاهب. مهضي عبخي خؿً

ش. https://www.youtube.com/watch?v=xHGEG8_k1Qs. ألا٢خخى طامٗة .  14/12/2015: اإلاكاَضد ثاٍع

- Pascal Martinolli. Définir son sujet. Les bases de la recherche d’information. University de Montréal. Disponible à : 
https://www.youtube.com/watch?v=WKOisazk6pw&list=PL1K-7kmyXRXFDuZOhcvHdJEOjH8Xk7M2Z. Visionné 
le : 14/12/2015. 

 الاحخماعي الخىاـل ؼبهاث خالت في

ش. الهٟدة عابِ. اإلاىيٕى. اإلاال٠ . الحاٍع

:  مثاى

لى اإلاجلـ. نؤلاوؿا وخ٣ى١  اإلاىاَىة. ؤلاوؿان وخ٣ى١  اإلاىاَىة ر٣اٞة لجىة - : ؤلال٨ترووي الغابِ. ،مهغ للس٣اٞة ألٖا

https://ar-ar.facebook.com/SccZamourad/ .ش  .14/12/2015: الىلىض ثاٍع

  Blog مذوهت خالت في

ش. اإلاىيٕى. اإلاال٠ ش. اإلاضوهة عابِ. اإلاىيٕى ثاٍع  .الىلىض ثاٍع

:  مثاى

Philippe Liria. Le numérique au service de l’innovation pédagogique. posted le : 15/07/2015. https://philliria.wordpress.com. 
Consulté le :14/12/2015. 

ش ؤصعطد.  MOOC ؤو اإلاٟحىخة اإلا٨سٟة الكب٨ة ٧ىعؾات. البهاوي  مدمض  مضوهة. 2015 طىان 30: بحاٍع
ش. /http://www.ba7ith.com.الباخص . 14/12/2015: الىلىض ثاٍع

 

 خاجمت

 ومدل قاث٨ة ٢ًُة الٗلمُة البدىذ في الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاحاخة ؤلال٨تروهُة اإلاهاصع اهح٣اء مٗاًحر ٢ًُة بن
ض بحن ؤهٟؿهم، رحنالباح بحن ٦بحر طض٫  ثل٪ بزًإ ًجب التي اإلاٗاًحر وبحن ألاو٫، اإلا٣ام في الؾحسضامها ومٗاعى مٍا

حماص ٢ُل لها اإلاهاصع غاُٞة والبُاهات الساوي، اإلا٣ام في ٖلحها الٖا ا ًجب التي البِبلُٚى  اإلاهاصع ثل٪ ثىر٤ُ ٖملُة في ثىاَٞغ
لى السالص، اإلا٣ام في ثىر٣ُها و٦ُُٟة  في اإلاى٣ُُة و٢ىاٖاثه الٗلمُة وزبرثه اإلاىهجُة ال٣ىاٖض ًد٨م ؤن طل٪ ٧ل بحن الباخص ٖو
 وبحن طهة مً اإلاىهجُحن بحن طض٫ مدل ال٣ًُة َظٍ ؾحٓل لظل٪ واخض، آن في والحىر٤ُ الاهح٣اء ؤطل مً الكب٨ة في البدص

 .ؤزغي  طهة مً الاهترهد قب٨ة زهاثو

https://www.youtube.com/watch?v=xHGEG8_k1Qs
https://www.youtube.com/watch?v=WKOisazk6pw&list=PL1K-7kmyXRXFDuZOhcvHdJEOjH8Xk7M2Z
https://ar-ar.facebook.com/SccZamourad/
https://philliria.wordpress.com/
http://www.ba7ith.com/
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 :البيبليىغشا يا

 العشبيت باللغت

 مغ٦ؼ: مهغ. الحٗلُمُة والىؾاثل الاثها٫. مدمض اإلاىٗم ٖبض نابغ طاص، لُٟي مدمض مدمض، الؿمُ٘ ٖبض ؤخمض -1

 . 2001 لليكغ، ال٨حاب

. 9 اإلاجلض واإلاٗلىمات اإلا٨حبات في الحضًسة الاثجاَات".الاهترهد ٖلى اإلاحاخة اإلاٗلىمات مهاصع."ٞغاض الغخمً ٖبض -2

 .2002 ألا٧اصًمُة، اإلا٨حبة:مهغ.18 الٗضص

ة: مهغ. ؤلاطحُاخُة الٗىإلاة. الخًحري  صؤخم مدؿً  -3 . 2001 الٗغبُة، الىُل مجمٖى

 ألاحىبيت باللغت

 

4-    Cambridge Advenced Learner’s Dictionary. « YouTube ». on line. Available at : 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/youtube.  Accessed in: 15/12/2015. 

5-    Chris Armstrong. « Books in a virtual world : The evolution of e-book and it’s lexicon ». Journal of Librarianship and 
Information Science, volume.40/3. Sage Publication Ltd . Septembre 2008. Available at: 
http://eprints.rclis.org/12277/1/Armstrong_BooksinaVirtualWorld_JOLIS.pdf. Accessed in: 18/09/2014. 

6-    Danah M. Boyd & Nicole B. Ellison. “ Social Network Sites: Definition, History and Scholarship”. Available at:  
http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf. Accessed in: 26/09/2014. 

7-    Dictionnaire de l’informatique et Internet. « Wiki définition». Disponible à :  http://www.dicofr.com/cgi-
bin/n.pl/dicofr/definition/20040313125252. Consultée le: 22/09/2014. 

8-    Harvard Guide to Using Sources.  « Evaluating Web Sources ». A Publication of the Harvard College Writing 
Program. Available at : http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page346375. Accessed in : 
05/12/2015 . 

9-     Jan Alexander, Marsha Tate. “Evaluating Internet Sources”.  Lydia M. Olson Library. Northern Michigan University. 
Available at: http://library.nmu.edu/guides/userguides/webeval.htm#ACCURACY. Accessed in: 13/12/2015. 

10- Jay Weitz. « Definition of Electronic Resource ». Cataloging Electronic Resources: OCLC-MARC Coding Guidelines. 
OCLC WorldCat Quality Management Division, Revised 2006 July 11. Available at : 
https://www.oclc.org/support/services/worldcat/documentation/cataloging/electronicresources.en.html. Accessed in: 
15/12/2015. 

11-     la Bibliothèque de l'Université Laval  , " Evaluer la Qualité des sources ». Disponible à :  
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaeva1.html , Consulté le: 05/12/2015.       -        

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/youtube
http://eprints.rclis.org/12277/1/Armstrong_BooksinaVirtualWorld_JOLIS.pdf
http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20040313125252
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20040313125252
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page346375
http://library.nmu.edu/guides/userguides/webeval.htm#ACCURACY
https://www.oclc.org/support/services/worldcat/documentation/cataloging/electronicresources.en.html
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaeva1.html
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaeva1.html
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12-  Libraries, Using the Library . «  6 criteria for Websites ». Dalhousie University Canada. Available at: 
https://libraries.dal.ca/using_the_library/evaluating_web_resources/6_criteria_for_websites.html. accessed  in: 
09/12/2015. 

13-   Library and Documentation Centre. « Criteria Used in Evaluating Web Resources ». Unated Nations. Available at : 
http://unfccc.int/essential_background/library/items/1420.php. Accessed in: 05/12/2015. 

14-      Library. « Evaluating Informatio, Sources ». The University of British Columbia. Available at : 
http://help.library.ubc.ca/evaluating-and-citing-sources/evaluating-information-sources/. Accesssed  in : 06/12/2015. 

15- Nathalie Denos, Karine Silini. “Organiser la recherché d’informations à l’ére du numérique”.  Certificat informatique  et 
Internet C2I.  Ministère de l’Education Nationale et de L’Enseignement supérieur et de Recherche. Disponible à : 
https://c2i.education.fr/IMG/pdf/Fiches_D4_v1_0_20111020.pdf. Consulté le: 03/12/2015. 

16-   Tech Target Network. « World Wide Web ». Available at : http://searchcrm.techtarget.com/definition/World-Wide-
Web. Accessed in: 19/09/2014. 

17- The Tech Target Network. “ Ebook”. Available at:  http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/eBook.  
Accessed in: 18/09/2014.  

18-    The Tech Target Network. « E-mail definition ». Available at : 
http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/e-mail. Accessed in: 24/09/2014. 

19-  The Tech Target Network.  « Newsgroups definition ». Available at : 
http://searchexchange.techtarget.com/definition/newsgroup. Accessed in: 25/09/2014. 

20-     University Library. “Evaluating Internet Sources”. University of Illinois Urbana-Champaign.  Available at :  
http://www.library.illinois.edu/ugl/howdoi/webeval.html. Accessed in: 05/12/2015. 

 

  

https://libraries.dal.ca/using_the_library/evaluating_web_resources/6_criteria_for_websites.html
http://unfccc.int/essential_background/library/items/1420.php
http://help.library.ubc.ca/evaluating-and-citing-sources/evaluating-information-sources/
https://c2i.education.fr/IMG/pdf/Fiches_D4_v1_0_20111020.pdf
http://searchcrm.techtarget.com/definition/World-Wide-Web
http://searchcrm.techtarget.com/definition/World-Wide-Web
http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/eBook
http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/eBook
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http://www.library.illinois.edu/ugl/howdoi/webeval.html
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 الشقميت البيئت في والتهميؾ العلمي البدث وشو 
" والخىزيق اإلانخباث علم في دلخىساة باخثت"  ىصيت خملتبى.  ؤ

 

:  اإلالخق

 الظي الٗلمي البدص طل٪ في بما اؾحشىاء، صون  ال٣ُاٖات طمُ٘ مؿد الحدىالت مً طملة الح٨ىىلىجي الحُىع  طلب ل٣ض
 في الباخص اطهثى إلاك٩لة خلى٫  بُٖاء ؤو لضعاؾة مداولة َى الٗلمي ٞالبدص ؤمة، ل٩ل والاػصَاع الح٣ضم ؤؾاؽ ٌٗحبر

 بِئة ثمسل التي الغ٢مُة البِئة في الغ٢مُة واإلاهاصع الٗلمُة اإلاغاط٘ ًٖ البدص َغ١  ازحلٟد و٢ض. مجحمٗه في ؤو مدُُه
 لُدهل بها اإلاىطىص الٟهغؽ ِٞؿحسضم الٗلمُة بدىره في اإلا٨حبة ٖلى ٌٗحمض الباخص ٧ان خُص الح٣لُضًة البِئة ًٖ الاهترهد

 مٗلىماجي هٓام جٗحبر ألجها البدسُة مماعؾاثه مً ٚحر ٢ض ٞةهه الاهترهد بِئة في ؤما ، بلحها ًدحاض التي صعاإلاها ؤو اإلاغاط٘ ٖلى
ى البدص هحاثج ٖلى لُدهل الباخص اَحمام هُا١ في ثضزل مٟحاخُه ٧لمات اهح٣اء في وثحمسل ؤلاصزا٫ ٖملُة ٖلى ٌٗحمض  َو

 اإلاٗلىمات مً الهاثل بال٨م واإلاحمحزد اإلا٣ٗضد البِئة َظٍ في البدص اتوبؾتراثجي بح٣ىُات ؤلاإلاام ٖلُه وطب لظا اإلاسغطات

 اإلاىاؾبة وؤلاؾتراثُجُات والُغ١  ، الغ٢مُة البِئة ٖلى الحٗٝغ ؾىداو٫  الضعاؾة َظٍ في وهدً. ٞحها ًًُ٘ ال ختى واإلاغاط٘
 خلى٫  ا٢تراح م٘ البِئة َظٍ في بالبدص ال٣ُام ؤرىاء الباخص ًىاطهها التي والحدضًات ، بها الٗلمُة واإلاغاط٘ اإلاهاصع الؾترطإ

غ١  ، لها .  ٖلُا اإلاحدهل الٗلمُة واإلاغاط٘ اإلاهاصع تهمِل َو

.  التهمِل ، البدص واؾتراثُجُات َغ١  ، الغ٢مُة واإلاغاط٘ اإلاهاصع ، الغ٢مُة البِئة ، الٗلمي البدص :مفخاخيه ملماث

 واخض ٢ُإ مجها ٌؿلم ولم الحُاد مُاصًً ٧اٞة ٖلى واإلاٗلىمات الاثها٫ تث٣ىُا في اإلاحمسلة الحضًسة الح٣ىُات ؤرغت:  مقذمت
 ٖما ٧لُا مسحلٟة طضًضد بِئة ؤمام هٟؿه الباخص ووطض ألازغي  ال٣ُاٖات ع٦حزد ٌٗحبر الظي الٗلمي البدص ٢ُإ ومجها ،

 التي الٗلمُة واإلاهاصع اإلاغاط٘ ٖلى للحهى٫  ٞهاعؾها في والبدص للم٨حبة بالظَاب ٨ًحٟي بن ٖلُه الؿهل مً ٧ان خُص ؤلٟه
 الكب٩ات ٖلى ٧لُا اإلاٗحمضد الغ٢مُة البِئة َظٍ في ؤما مباقغد اإلا٨حبة ؤمحن ٌؿخكحر ؤو ، الٗلمُة بدىره الهجاػ بلحها ًدحاض

 التي واإلاهاصع واإلاغاط٘ اإلاٗلىمات مً الهاثل ال٨م في ًًُ٘ ال ختى مٗها ًح٠ُ٨ بن ٖلُه لؼاما ؤنبذ ٣ٞض ، والحىاؾِب

ا مً ٞهىا٥ الغ٢مُة البِئة خى٫  الباخسىن  ازحل٠ و.  ثدحىحها ىا٥ ع٢مُة م٨حبة ٌٗحبَر  ٞهل الاهترهد، بِئة بجها ٣ًى٫  مً َو
 واإلاهاصع اإلاغاط٘ هي وما ؟ م٩ىهاتها ثحمسل ُٞما الغ٢مُة البِئة مٟهىم َى وما ؟ الغ٢مُة البِئة الغ٢مُة اإلا٨حبة بحن ٞغ١  َىا٥

 ًجب التي والح٣ىُات ؟والُغ١  الغ٢مُة البِئة في الباخص ًىاطهها التي الحدضًات هي وما ؟ الغ٢مُة لبِئةا ثدحىحها التي الٗلمُة
 التي اإلاهاصع اإلاغاط٘ تهمِل في اإلاٗحمضد التهمِل َغ١  هي وما ؟ الغ٢مُة البِئة في بالبدص لل٣ُام ُٞه الحد٨م الباخص ٖلى

 ؟ الغ٢مُة البِئة في الباخص ٖلحها ًحدهل
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 : العلمي خثالب .1

 العلمي البدث حعشيف    :

ه  الض٤ُ٢ الح٣خخي زال٫ مً للمك٩لة خل بلى الىنى٫  بىاؾُحه ًم٨ً للضعاؾة ٍَغ٤ بإهه" Hillway" "َُلىاي" ٌٗٞغ
 . اإلادضصد باإلاك٨ــلة ٖال٢ة لها ث٩ىن  ؤن ًدحمل التي الىااحة ألاصلة لجمُ٘ والكامل

ه     ٗٞغ  ًٖ ؤلاطابة بهضٝ البُاهات وثدلُل طم٘ ٖملُة ٖلى ٌٗحمض ٖلمي وكاٍ بإهه " Maurice Angers"  ؤوهجاع مىعَـ َو

 .  مدضصد بدص مك٩لة

ه ٦ما     ألاقُاء خ٣اث٤ ًٖ لل٨ك٠ الهاصٝ الض٤ُ٢ اإلاىٓم والاؾح٣هاء الحدغي  طل٪: " بإهه" وػمُله بىخىف ٖماع" ٌٗٞغ

ال٢تها غ ؤطل مً وطل٪ البٌٗ، بًٗها م٘ ٖو  . " ٞٗال لها ماعؽالم الىا٢٘ جٗضًل ؤو ثٍُى

 ٟات مً :ؤلاحشائي الخعشيف  إلاك٩لة خلى٫  بُٖاء ؤو لضعاؾة مداولة َى الٗلمي البدص ؤن وؿحيحج الؿاب٣ة الحٍٗغ

. مجحمٗه في ؤو مدُُه في الباخص ثىاطه

 العلمي البدث ؤَميت :

 طمُ٘ ٖلى جٗتريها التي اتالحدضي ومىاطهة وألامم الكٗىب جهًة في وصوعٍ الٗلمي البدص ؤَمُة في ٌك٨٪ ؤخض ال      
م٨ً اإلاجحم٘، مكا٧ل وخل الحىمُة لحد٤ُ٣ ألاؾاؾُة الىؾُلة ؤنبذ ٣ٞض ألانٗضد،  مً الٗلمي البدص ؤَمُة هلمـ ؤن ٍو

: الحالُة الح٣اث٤ زال٫

ا الٓىاَغ ٞهم ٖلى ٌؿاٖض - . مجها والاؾحٟاصد ٞحها والحد٨م وثٟؿحَر

انحر٥ الٓىاَغ بٌٗ ًٖ الىاطمة ألازُاع مسل ؤلاوؿان َا٫ ًحٗغى ٢ض التي اإلاساَغ ثٟاصي ٖلى ٌؿاٖض - ا ألٖا حَر  مً ٚو

 .الٓىاَغ

ة بًجاص مسل وؾالمحه صححه ٖلى الحٟاّ في ؤلاوؿان ٌؿاٖض -  .الٟحا٦ة وألاوبئة لؤلمغاى ألاصٍو

حر تهُئة ٖلى ٌؿاٖض - اٙو والؿٟغ الى٣ل وؾاثل ازترإ مسل طهضٍ مً والح٣لُل لئلوؿان الغاخة ْغوٝ وثٞى  وؾاثل مً ًَغ

 . الغاخة

 .الهىاٖة في جؿحسضم التي آلاالت ازترإ مسل ؤلاهحاض وػٍاصد والجهض الى٢د عبذ ٖلى ٌؿاٖض -

غ ٖلى الضو٫  ٌؿاٖض - ة ٢ضعاتها ثٍُى  .ؤٖضائها وعصٕ هٟؿها ًٖ للضٞإ الٗؿ٨ٍغ

ض - اصد في اإلاباقغد مؿاَمحه زال٫ مً للضو٫  الا٢حهاصًة ال٣ىد مً ًٍؼ  ثىاٞؿُة دمحز وزل٤ طىصثه ثدؿحنو ؤلاهحاض ٍػ
 .الضو٫  َظٍ ولال٢حهاصًات للماؾؿات

                                                           
1 - Hillway, Tyrus,(1964). " Introduction To Resarch". 2nd ed, Honghton Mifflin company. Boston.  p. 5. 

2  Maurice  Angeres. Initiation pratique à la Méthodologie des sciences Humaines . Casbah Université. Alger. 
1997 .p. 36.   

 .8 .  ص . 989 .  علسف .وككبب ادلمسر .األسس واألساليب: مناىج البحث العلمي.   ذنلبست زللد  شعلسر  بواو -3
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 .وغيرها والفقر والجريمة البطالة مشكلة مثل ثقدمه وجعيق املجحمع ثىاجه التي املشكالت حل في يساعد          -

 وث٣ضمها، ثُىعَا طةصع     ًٖ الىٓغ ب٣ُ٘ للمجحمٗات الح٣ضم عجلة صٞ٘ في اإلادىعي الٗامل َى الٗلمي البدص بن     

حماص ًحم ل٩ي اإلاِٗل الىا٢٘ خى٫  بالح٣اث٤ ثمضَا التي ألاصاد باٖحباٍع  . اإلاسُُات وبهجاػ اإلاكغوٖات عؾم في ٖلحها الٖا

 ًد٤٣ ماصي ٚحر اؾخسماع الٗلمي البدص ٌك٩ل" خُص للمجحم٘، اإلاح٩املة الحىمُة لحد٤ُ٣ ألاؾاؾُة الىؾُلة ٌٗحبر ٦ما         
ل، اإلاضي ٖلى مغصوصٍ ى الٍُى اصد بلى ًاصي َو م٨ً الا٢حهاصي، الىمى ٍػ  البِئات ثدضًات مىاطهة مً اإلااؾؿات ٍو

 باخسحن  وطىص صون  والاطحماُٖة الا٢حهاصًة الحىمُة ثد٤ُ٣ صولة ألي ًم٨ً ال بإهه الحجاعب ثبحن"  خُص ، الحىاٞؿُة
 . "الضولة ثدحاطه الظي الحُب٣ُي و ؾاسخيألا بالبدص ال٣ُام مؿاولُة ٖاث٣هم ٖلى ًإزظون  ومسحهحن ومهىضؾحن

ة الحٛحرات ؤمام زانة ًىم بٗض ًىما ثؼصاص الٗلمي البدص ؤَمُة بن          رىعد بٟٗل الجضًضد ألالُٟة َظٍ ثمحز التي اإلاخؿاٖع
الم وث٨ىىلىطُا اإلاٗلىماثُة ةالم ٖلى اإلابجي ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ بلى الحالي الا٢حهاص واؾخىاص والاثها٫ ؤلٖا ة واإلاىاعص ٖٞغ  البكٍغ

لة، ال٨ٟاد  مً ثمحل٨ه بما ٣ًاؽ ال الضو٫  عنُض ؤن السالسة ألالُٟة هضزل وهدً ؤخض ٖلى ًسٟى ٌٗض لم ؤهه" خُص  واإلاَا
 بهىاٖة ٣ًىمىن  الظًً وم٨ٟغحها ٖلمائها ؤصمٛة ومً وبَاعات محسههحن مً ثمل٨ه بما بل ٞدؿب وماصًة َبُُٗة رغوات
ة ىضؾتها اإلاٗٞغ  ٖلى لؼاما ناع ومىه ،   "وؾُاصتها اؾح٣اللها ًهىن  الظي ؤلاطمالي اإلاٗغفي  الضزل مً مؿحىي  بلى نى٫ للى َو

ض امة ٧ل  . ٢غاعاتها في ألاولى اإلاغثبة في وطٗله الٗلمي للبدص البالٛة ألاَمُة ثىلي ؤن خًاعد لبىاء وجؿعى والغقي الحُىع  ثٍغ

 :الشقميت البيئت .2

  الشقميت البيئتو الشقميت اإلانخبت بحن الفشو : 

إل ٖىض ٟا مىا الباخص ًجض ال اإلاىيٕى ؤصبُات ٖلى ؤلَا  الباخسىن  خىلها ازحل٠ ٣ٞض الغ٢مُة للبِئة ص٣ُ٢ا جٍٗغ
ها مً ٞمجهم واإلاحسههىن   مٗلىماجي هٓام ًٖ ٖباعد الغ٢مُة اإلا٨حبة ل٩ىن  ، طل٪ ًىٟي مً ومجهم ، الغ٢مُة اإلا٨حبة بإجها ٌٗٞغ

٣ضم ًضًًاإلاؿح٠ بلى مىطه مح٩امل ؿهغ زضمات ٍو ؼوصوجها الغ٢مُة اإلا٨حبة ماؾؿى ٖلُه َو  وجٗٝغ.  طضًض َى ما ب٩ل ٍو

: بإجها الغ٢مُة اإلا٨حبة

 اإلاىحجة ؾىاء ع٢مُة، مٗلىمات مهاصع ث٣حجي التي اإلا٨حبة ثل٪ يٌ":   الشقميت اإلانخباث  
ًة
 ثم التي ؤو ع٢مي ق٩ل في ؤنال

لها ة ث٣لُضًة صعمها جؿحسضم وال الغ٢مي، الك٩ل بلى ثدٍى  ال، ؤو ؤلاهترهد ٖلى محاخة ث٩ىن  ؤن ًٖ الىٓغ بٌٛ مُبٖى

                                                           
التكوين تحدي  القرن الحادي : البحث العلمي كأساس للتنمية الشاملة، محاضرات األسبوع العلمي الوطني الرابع للجامعات حول موضوع.  بوقصسصعبد احلللد - 

 .(بكصرؼ)79  78 ص  .2005أفريل  2-6 اجلزاار  أيسـ  .السولب أبو بكر بعقسيد  اعلسسف.والعشرين
2 – Fatima , Boudaoud . Compétitivité par la recherche scientifique. Actes de la 4ème  Semaine Scientifique 

Nationale des Universités 16-21 avril 2005, Sur le Thème: la formation défis du 21ème  Siècle.  Université Abou-
beker BBELKAID. Tlemcen. 2005. P.p. 262.268.  

3 –Brahim , CHerki. L'université Face aux défis du vingtième  Siècle. Actes de la 4ème  Semaine Scientifique 
Nationale des Universités 16-21 avril 2005.  p. 30.  

.  200أفريل  0 -29-28لكقى الد يل اوؿ إ كسللب الككوين  الكلعلم يف أفريقلس  اللسمل اللريب أيسـ فلسللست امل. الواقع واآلفاق: الجامعة الجزائرية.  قخسؼ للعى علسرو علسر  -4
 .97. ص. 2004.  .ع. (اجلزاار)أخلف. السولب فراست عبسس. أعسعب إصدارات سلرب إدارة  امللب ادلوارد البشريب
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حاح آلي، هٓام باؾحسضام ببلُىطغاُٞا يبُها ٖملُات وثجغي   ٧اهد ؾىاء خىاؾِب قب٨ة ٍَغ٤ ًٖ بلحها الىلىض ٍو

.  مجها طؼءا ه٣ل لم بن الغ٢مُة للم٨حبات خايىة الغ٢مُة البِئة وجٗحبر  "ؤلاهترهد قب٨ة ٖبر ؤو مىؾٗة ؤو مدلُة

اصد هدى ؾُاؾتها ثحجه التي اإلا٨حبة ثل٪: " بإجها جٗٝغ و  ق٩ل        في ؤنال اإلاىحجة ؾىاء ، الغ٢مُة اإلاهاصع مً عنُضَا ٍػ
لها ثم التي ؤو ع٢مي  هٓام باؾحسضام ونُاهتها وثىُٓمها ببلُىطغاُٞا يبُها ٖملُات وثحم ، (اإلاغ٢مىة) الغ٢مي الك٩ل بلى ثدٍى

ا ؤهىإ إلاسحل٠ واؾترطإ بدص وؤؾالُب ؤصوات ًخُذ ، مح٩امل آلي  بدص وؤؾالُب بضاثل مؿحىي  ٖلى ؾىاء ، مهاصَع

ا ؤهىإ إلاسحل٠ واؾترطإ حاح ، (اإلادحىي  ) هٟؿها الىراث٤ ؤو (اإلاُحاصاثا) الىراث٤ بضاثل مؿحىي  ٖلى ؾىاء ، مهاصَع  الىلىض ٍو
 ؤو مدلُة ٧اهد ؾىاء ، خاؾبات قب٨ة ٍَغ٤ ًٖ اإلاسحلٟة صماتهار مً والاؾحٟاصد والخاعطُة الضازلُة مؿحىصٖاتها بلى

  "ؤلاهترهد قب٨ة ٖبر ؤو مىؾ٘

 الشقميت البيئت  :

 ٞحها واإلاغاط٘ اإلاٗلىمات ث٩ىن  وال خاؾىب ؤي ومً م٩ان ؤي مً بها اإلاؿحُٟض اثها٫ ٩ًىن  بِئة ٞهي الغ٢مُة البِئة ؤما
غ١  ًجُاتاؾترات اؾحسضام بلى ٞحها الباخص ًدحاض بل مىٓمة  ومً ، ٖجها ًبدص التي واإلاهاصع اإلاغاط٘ الؾترطإ مُٗىة َو

 الاهترهد قب٨ة ٖلى هُل٤ بن ًم٨ً بطن.  بها لالثها٫ وخاؾىب قب٨ة ؾىي  الباخص ًدحاض ٞال الاهترهد بِئة ؤجها هالخٔ َىا

.   الغ٢مُة البِئة مؿمى

 الشقميت للبيئت ألاظاظيت اإلانىهاث :  

ا ًجب التي ألاؾاؾُة اإلا٩ىهات ؤن (Tellier, 1993) ثُلحي ًغي  َغ  :هي الغ٢مُة البِئة في ثٞى

 الغ٢مي؛ الك٩ل ٖلى اإلاٗلىمة 

 والاثها٫؛ اإلاٗلىمات لى٣ل الحضًسة الح٨ىىلىطُات 

 اإلاٗلىمة بلى للىنى٫  اإلاؿحٗمل ٢بل مً اإلاؿحٗملة الح٣ىُة الىؾاثل.  

 الشقميت البيئت في البدثيت ألادواث  : 

 .اإلاؿحُٟض طاهب مً اؾترطاٖها وثِؿغ الغ٢مُة البِئة في اإلاحاخة والهٟدات اإلاىا٢٘ بخىُٓم ث٣ىم التي ألاصوات ثل٪ هي

 وثغثُبها الاهترهد إلاىا٢٘ ثجمُ٘: البدثيت ألادلت  
ًة
٣ا ُة ل٣ُاٖات ٞو   ، ٍٖغًة مىيٖى

ًة
ة الخبرات ٖلي اٖحماصا  .البكٍغ

 مُٗىة مٟحاخُة ٧لمات ًٖ الاهترهد ٖلى اخةاإلاد الىراث٤ في بالبدص ث٣ىم بغامج ًٖ ٖباعد هي: البدث مدشماث ، 
ٗحمض  وبغهامج وثجمُٗها، اإلاٗلىماجي الًٟاء في الىراث٤ ًٖ بالبدص ٣ًىم الظي الٗى٨بىت بغهامج ٖلى البدص مدغ٥ َو

 اإلاٟحاخُة ال٩لمات ٖلى ٌٗحمض ٦كاٝ وبٖضاص الىر٣ُة ب٣غاءد ٣ًىم الظي اإلا٨ك٠

                                                           
وكسح ععى .  2011 األ ؿ  الثسين اللدد. 27 اجملعد.دوشق السولب رلعب .العربية  المكتبات الرقمية تواجو التي والتحديات المفاىيم األسس،:الرقمية المكتبة. علي ، أحمد    

على  2015_12_02: تمت الزيارة يوم  http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/635-686.pdf: الرابط 
 23:34: الساعة 

.  5.ص.2006.الدار ادلصريب العبمسنلب : القسارة .  والتطبيقات العملية. االسس النظرية : المكتبات الرقمية . زللد  علسد علسى صسحل   زللد فكبم عبد اذلسدو  2
   TELLIER, Sylvie. La bibliothèque virtuelle: l’information au bout des doigts. Direction informatique .  4 Nov. 

1993. vol. 6. n.1. p. 14 
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 بها اإلاىطىصد.  

 يح٣ل: الضاخف بشهامج ة ًٖ ٖباعد َى و مى٢٘ بلي مى٢٘ مً ٍو   الاهترهد باؾح٨كاٝ ث٣ىم بغمجُات مجمٖى
ًة
 وثدضًضا

ب  الٍى

 حم٨ً .ؤزغ   الهٟدات إلاالًحن -صوعي بك٩ل– الٟدو مً البرهامج َظا ٍو
ًة
 ٢ام التي باإلاىا٢٘ اخمة بُاهات ٢اٖضد م٩ىها

اعتها  .بٍؼ

 ب نٟدات بخىُٓم ٣ًىم الظي البرهامج َى: اإلافهش ط بشهامج هغؾتها الٍى  .وثىنُٟها ٞو

 للمؿحُٟض الٟغنة جُٗي خُص بالبدص الخانة الجغاُٞ٪ بالىاطهة اإلاغثبِ البرهامج َى: البدث مدشك بشهامج 
 .بالىحاثج ٢اثمة ق٩ل في لئلطابات اإلاحًمىة الهٟدة اؾحٗغاى طاهب بلي اؾحٟؿاٍع لهُاٚة

 بلى الاؾحٟؿاع بةعؾا٫ ث٣ىم وبهما ٞٗلُة بُاهات ٢اٖضد ثمحل٪ ال التي اإلادغ٧ات ثل٪ هي: اإلاخعذدة البدث مدشماث 
  وثغثُبها الىحاثج ثجمُ٘ رم البُاهات ٢ىاٖض مً الٗضًض

ًة
حمات ٖلى اٖحماصا اٍع   .مدضصد لٚى

 :  الشقميت واإلاشاحع اإلافادس .3

 ها:  اإلاعلىماث ومشاحع مفادس حعشيف اء) ماصد اي: "باجها اإلاال٩ي الػم ومجبل الىعصي خؿحن ػ٧ي ٌٗٞغ  ٖلى يثدحى (ٖو
ة ، جٗلُمُة ، بدسُة خاطة لؿض مجها ؤلاٞاصد ًم٨ً مٗلىمات حهُة ، ر٣اُٞة ، بٖالمُة ، بزباٍع  في للمؿاٖضد ؤو ، ثٞغ

 التي او ع٢مُا اوكضد التي الغ٢مُة اإلاهاصع مً َاثال اٖضاصا ثًم ٞاجها الغ٢مُة للبِئة باليؿُة اما ،  " مٗحن ٢غاع اثساط

ب ومىا٢٘ الاهترهد قب٨ة ٖلى واثاختها ع٢مىتها ثم .  الٍى

 الشقميت البيئت جممها التي واإلافادس اإلاشاحع :  

 ىد خُص :ألاماديميحن الباخثحن ؤعماى
ِّث
 زال٫ مً هٓغائهم م٘ الٗلمُة مٗلىماتهم ثباص٫ مً الباخسحن ألاهترهد قب٨ة م٨

ا بُٗها زال٫ مً ؤو مجاها بما والضعاؾات، وال٨حب والبدىذ اإلا٣االت ٖغى  .  الغؾمُة اإلااؾؿات ٤ًَغ ًٖ ووكَغ

 ٚاثبة ث٨ً لم الٗلمُة اإلاٗلىمات لى٣ل الاهترهد قب٨ة ثخُدها التي ؤلام٩اهات بن :العلميت ؤلالنتروهيت الذوسياث ًٖ 
ً، الباخسححن ؤطَان  ثحمحز الضوعٍات َظٍ ؤن وبما اإلاباقغ الغابِ ٖلى الٗلمُة صوعٍاتهم وي٘ هدى اثجهىا بط والىاقٍغ

رهد ٖبر اإلاحاخة الضوعٍات هدى الحىطه ٞةن ٖلمُة  مٗلىمات ثًم خضًسة التم٣ا ٖلى باخحىائها
ًة
 ثؼاًض في ؤنبذ ألاهت

 .الٗلمُحن الباخسحن ٞئة بحن زانة مؿحمغ

 ات الٗضًض للباخص االاهترهد قب٨ة ثخُذ خُص :ؤلالنتروهيت اإلانخباث مىاقع  وألاصلة، الضوعٍات و٦كاٞات اإلاىؾٖى
غا الٟهاعؽ ال٨حب،  م٘ الح٣لُضًة اإلا٨حبات ث٣ضمها ٧اهد التي الخضمات ٧ل اإلاىا٢٘ َىظٍ ث٣ضم خُص ُٞات،والبِبلُٚى

ة بم٩اهُات   .والحٟاٖلُة والض٢ة الؿٖغ

 

                                                           
 الملك ومعاونيهم بجامعة التدريس ىيئة أعضاء جانب من واالستخدام اإلفادة أنماط في دراسة االنترنت على البحثية األدوات. راالح اللزيز عبد البسلوين   بد يب زللد   نواؿ   

على   2015_12_01تمت الزيارة يوم  http://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63482_34526.pdf: متاح على الرابط . العزيز بدع
 (بتصرف) 21:16: الساعة 

  8.ص. 2002. وؤأسب الوراؽ : علسف . 2. ط.  مصادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات المعلوماتية. بل اـز ادلسلكم الوردو   ز م زللد  وج  2
اد د كوراة ؿ ـ د يف ععم اطر اب وقدوب لملل  ت.  البساثُت استرجاع المعلومات العلمية والتقنية في ظل البيئة الرقمية ودوره في دعم االتصال العلمي بين.عكلقب   حلواطم    

   5.ص 4 20. قسمخلمب . ادلككبست  الكوثلق 

http://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63482_34526.pdf
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 : الشقميت البيئت في البدث واظتراجيجياث وشو  .4

 الظالم في الىلقت بظتراجيجيت : A shot in the dark  خي  ًحم ؤن ٍعُةف الىاخض اإلاٟهىم طات ؤلاؾحٟؿاعات م٘  ثحالثم َو
 مً الٓالم في َل٣ة بمسابة ث٩ٝى واخضد ٧لمة ًضزل الباخص ألن الخؿمُة َظٍ ؤزظت و٢ض واخضد، ب٩لمة ٖىه الحٗبححر

 .ص٣ُ٢ة ال٩لمة ثل٪ ٧اهد بطا بال الهضٝ بها ًهِب ؤن الهٗب

 البىجى بظتراجيجيت  : Bingo ا التي مألاع٢ا ٧اهد بطا الالٖب ٞحها ًٟىػ  التي البىجى لٗبة بلى وؿبة  ٖكىاثُا ازحاَع
ظا اللٗبة، بُا٢ات ٖلى اإلاىطىصد ثل٪ م٘ ثحُاب٤ ُا وطها ًه٠ ألاؾلىب َو  ًحم ٖىه الحٗبحر ول٨ً واخضا مىيٖى

ة ؤي ٧املة ٖباعد بىاؾُة  .الىاخض اإلاىيٕى طل٪ ثه٠ التي ال٩لمات مً مجمٖى

 بىظعو ما ب عل بظتراجيجيت : Every think but the kitchen sink اإلام٨ىة الٗباعات طمُ٘ َىا الباخص ؾحسضمي خُص 
 ث٣ضًم اٖحباع وطهُىم٘ مً ؤ٦ثر ًإزظ الظي ؤلاؾحٟؿاع ًٖ للحٗبحر

. ؤلاؾتراثُجُة نُاٚة ؤرىاء ألابيُة طات اإلاهُلحات         

 النبحرة القممت بظتراجيجيت :The big bite  البدص ًحم بط ؤوطه، ٖضد ًحًمً مىيٕى خى٫  بدص إلطغاء موجؿحسض 
راثُجُة بىاؾُة واخض وطه نٕ

ًة
 وبظل٪ ألازغي، ألاوطه ًٖ الىحاثج يمً البدص رم البىجى، ؤو الٓالم في الُل٣ة بؾت

 .ألازغي  ال٣ًمات ٖلى لُدهل ًىانل رم الباخص ٖلحها ًدهل ؤولى ٢ًمة بمسابة ألاولى الىخُجة ث٩ىن 

 اإلاشحعي الاظدؽهاد مً اللالا صساعت بظتراجيجيت : Citation pearl growing٣ة ؤلاؾتراثُجُة َظٍ ثُب٤ُ ًحم  آلُة بٍُغ
ا Excite وgoogle مسل البدص مدغ٧ات بٌٗ في حَر ة خالة ٟٞي اإلاىا٢٘، مً ٚو  ٌؿحُُ٘ مُٗىة لىر٣ُة الباخص مٗٞغ

 والتي نلة طات نٟدات ؤي related pages ؤو ممارلة، نٟدات ًٖ ابدص ؤي   find similar pages ؤمغ ٖلى الًِٛ
 بحن التي بالهٟدة الهلة طات بالهٟدات بتزوٍضٍ البدص مدغ٥ ل٣ُىم باإلاى٢٘، الخانة البُاهات         ًةجها في ثٓهغ
 اإلاىا٢٘ بلى للحٗٝغ الٓالم في الُل٣ة بؾتراثُجُة مسل ألازغي  البدص اؾتراثُجُات بخضي اؾحسضام ًم٨ً خُص ًضًه

 اإلاحهل َى اإلاىا٢٘ بحن مً ٣ِٞ واخضا مى٢ٗا ؤن للباخص ًخبحن ٢ض الىحاثج وبمغاطٗة.البدص بمىيٕى الهلة طات
 نلة طات مٗلىمات ؤو بمىا٢٘ محٗضصد عوابُا بضازله الباخص ًجض ؤن ًم٨ً اإلاى٢٘ طل٪ بن وبالغطٕى بدسه بمىيٕى
 بمىيٕى الهلة طات اإلاهُلحات بٌٗ ٖلى الحهى٫  ًم٨ىه ٦ما بلحها الغطٕى للباخص ًم٨ً وبالحالي البدص، بمىيٕى
 مً ؤي باؾحسضام البدص مدغ٥ في بالححاب٘ ٖجها والبدص ؤزغي  بدص ٦مهُلحات اؾحسضامها ًم٨ىه التي بدسه،

ا الؿاب٤ البدص اؾتراثُجُات  .ط٦َغ

  ذقاء مً معاعذة على الخفىى غمؼ: Getting a little help from your friends  ألـا  لؤلصلة ؤلاؾتراثُجُة َظٍ في ٍو
ُة  اؾتراثُجُات لحدضًض مؿاٖضثه ٖلى والحهى٫  الؾخكاعثه بلُه الغطٕى ٦ًًم الظي بالهض٤ً والبىابات اإلاىيٖى

ة الباخص لضي ٩ًىن  ال ألاخُان بٌٗ ٟٞي البدص،  إلطغاء اؾحسضامها ًم٨ً التي اإلاهُلحات مً مهُلح بإي مٗٞغ
 خى٫  دمدضص مٗلىمات ٖلى للحهى٫  مدحاطا الباخص ٩ًىن  ؤًً بهض٤ً، لالؾحٗاهة بداطة ٩ًىن  ٞةهه وبالحالي البدص

   . ٖام بك٩ل اإلاىيٕى خى٫  مؿب٣ة ٨ٞغد ؤي لضًه لِؿد ول٨ً مٗحن مىيٕى

 : في ثحمسل الغ٢مُة البِئة في الباخص ثىاطه:  الشقميت البيئت في الباخثحن جىاحه التي الخدذياث .5

                                                           
. 76.77. ص. ورالع أسبق . عكلقب   حلواطم     
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 ة اللٛة ؤنبدد اإلاجاالت طمُ٘ في الحانل الح٨ىىلىجي والحُىع  اإلاٗغفي الاهٟجاع م٘:  اللغىيت اإلاعىقاث  هي ؤلاهجلحًز
 واإلاٗاٝع اإلاٗلىمات ثُىع  في ًحد٨م لً ٞؿٝى اللٛة َظٍ في ًحد٨م ال مً ٞةهه وبالحالي واإلاؿُُغد الؿاثضد اللٛة

 .اللٛة بهظٍ ؤٚلبها في اإلاحاخة

 للمٗلىمات ثدهُله في الباخص جٗترى التي الٗغا٢ُل ؤَم مً الح٨ىىلىطُة اإلاٗى٢ات جٗحبر بط :الخنىىلىحيت اإلاعىقاث 
٣ة الباخص لجهل ؤو الح٨ىىلىطُة الىؾاثل َظٍ ثىاٞغ ل٣لة ابم ه ختى ؤو اؾحسضامها، بٍُغ  وطل٪ اٖحماصَا مً لحسٞى

ً ه٣و ؤو ل٠ًٗ عاط٘  .اوٗضامه ؤو الح٩ٍى

 ة، الٟىاع١  ٧ل محجاوػد الضو٫  بحن الحضوص ٞحدد التي الاهترهد بٓهىع  :مالقاهىهيت الدؽشيعيت اإلاعىقاث  الؼمىُة اللٍٛى
م ال٣غنىة ٖملُات ٦ك٠ مٗها ًهٗب بط ال٣اهىهُة الٗىاث٤ ثٟا٢مد دوالجٛغافي  اإلال٨ُة خ٣ى١  ٖلى اإلاٗحضًً وثجٍغ

ة  .ال٨ٍٟغ

 واؾترطإ البدص مٗى٢ات ؤَم مً للباخص واإلاالي الا٢حهاصي الجاهب وي٠ٗ اإلاحزاهُة مك٩لة جٗحبر :اإلااليت اإلاعىقاث 
ا زال٫ مً الا٢حهاصي َاب٘ا٫ الُىم ث٨خسخي ؤنبدد اإلاٗلىمات ؤن ٦ما ، اإلاٗلىمات  الضزل في جؿاَم ٦ؿلٗة اٖحباَع

 .وال٣ىمي الٟغصي
 اإلاُلىبة اإلاٗلىمات ثدهُل في عثِؿُا خاطؼا جك٩ل والبدص اإلاُالٗة عوح اوٗضام بن :ماالحخماعيت الىفعيت اإلاعىقاث 

 ًٖ البدص عاثُجُاتاؾد في الباخص ثد٨م ٌٗض هٟؿُة ٖىاث٤ طاتها خض في جٗحبر الح٨ىىلىطُة الٗىاث٤ ؤن ٦ما ،
ض اإلاٗلىمات ه مً الح٣لُل وبالحالي ألاصوات َظٍ اؾحسضام مً ًىٟغ مىه ثجٗل البدص وؤصوات بةم٩اهات بإلاامه ٖو  خْٓى

  .اإلاُلىبة اإلاٗلىمات ٖلى الحهى٫  في

 : و٦حابة الحإ٦ض ًجب التهمِل بٗملُة ال٣ُام ٖىض:  الشقميت البيئت في اإلاشاحع تهميؾ .6

ل٠  -
ِّث
  ؤ٧ان ؾىاء :اإلاا

ًة
 . طهة ؤم ماؾؿة ؤم  خها

ض ٖىىان - ض ؤو ؤلال٨ترووي البًر ها٫    في اإلاٗلىمات َظٍ وثُٟض :وطض بن الٟا٦ـ ؤو الهاث٠ ع٢م ؤو الهىجي البًر
ِّث
 الاث

 . ؤ٦ثر بُاهات ٖلى الحهى٫  بٛغى طل٪ ألامغ اؾحضعى بطا الجهة ؤو بالشخو

ات / مباقغ :ؤلاثاخة وؾُلة - ة ؤ٢غام /الُٟضًى جسجُالت /صوعٍات /مُبٖى ش و٦ظا بلخ،...مًَٛى  خالة في الٗمل ثدضًص ثاٍع

 (Last update)  ثدضًسه

 ، بالخانُة بالحٍٗغ٠ الا٦حٟاء ؤو (en ligne) مسل الخانُة جٍٗغ٠ ٌؿب٣ها لم ما ٦بحرد ؤ٢ىاؽ بحن الٗمل زهاثو ثىيُذ -
. (update 24/03/ 03) 

ى :الٗمل مى٢٘ - ثٟا٢ُة جٗجي والتي َباٖة، اإلايكىعد واإلاهاصع إلاغاط٘ا في الىاقغ إلاٗلىمات بضًل َو
ِّث
ؿب٤  ftp/www ثباص٫ ا  َو

 ،/ gopher اإلاىا٢٘ ٖلى للحٗٝغ اإلاحسههة ال٣ىاثم بلى الىنى٫  جٗجي والتي ٩ًىن  ٢ض الظي اإلاهضع ثدضًض اإلاى٢٘ ثدضًض

ات الخانة  (Available at)، ٧لمة بٗض وثىي٘ اإلاٗلىمات ؿب٣ها ٖلحها، اإلاىطىصد باإلاىيٖى  الٗالمات في ؤو ٖلى محاح َو
ً في ثىطض التي التر٢ُم ٖالمات باقي ًٖ لها ثمحزا (=) الكاعخة ما٫ ٖلحها اإلاىطىصد اإلالٟات ومىا٢٘ ٖىاٍو  . ألٖا

ش - اعد ثاٍع    (date de consultation ) . الٗمل مً والا٢حباؽ اإلاى٢٘ ٍػ

                                                           
.   72.7. ص. ورالع أسبق . عكلقب   حلواطم    



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

120 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  .  اإلاىيٕى ٖلحها عاإلايكى الكاقات ؤو الهٟدات جٗضص خالة في الهٟدة ع٢م -

: الاهترهد ٖلى مى٢٘ مً مإزىط مهضع ؤو مغط٘ ٖلى ثىيُخي مسا٫

ة ، البؿُىوي ؼ ٖبض هىا٫ و مدمض بضٍو  مً والاظخخذام ؤلا ادة ؤهماه في دساظت الاهترهذ على البدثيت ألادواث. عاجح الٍٗؼ

 :  الشابي على مخاح. العضيض عبذ اإلالو بجامعت ومعاوهيهم الخذسيغ َيئت ؤعماء حاهب

http://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63482_34526.pdf 21:16:  العاعت على  2015_12_01 يىم الضياسة جمذ 

 (بخفشف)

ٟات في ٖغيه بل١ للٗمل ألانلي لليكغ بُاهات وطىص خالة وفي -
ِّث
هه الكب٨ة ٖلى اإلال

ِّث
 journal of البُاهات بلى ًًاٝ ٞة

communication  ما٫ مسل  :مسل طاثه الٗمل ولِـ اإلاى٢٘ في ثىي٘ التي وهي بالضوعٍة الخانة في اإلايكىعد ألٖا

Journal Of Communication, vol - 47, _ autumn 97, available at: http:// www,ou. Uni,ou p.co.u k jnlcom/hdb_ 

ل٠ بلى الٗمل بؾىاص ٖضم خالة وفي -
ِّث
 هٟؿه بالٗمل ًبضؤ الحىر٤ُ ٞةن الٗمل، ًٖ اإلاؿئىلة هي جٗحبر طهة ؤو ماؾؿة ؤو ما

سه  . ألاخىا٫ مٗٓم في اإلاهضع ثدضص التي وهي ؤلاثاخة، بُاهات رم الىؾُلة وهٕى وثاٍع

  البدص ًحم الحالة َظٍ وفي
ًة
سل ؤن ًم٨ً الظي اإلاهضع ًٖ ؤوال : مسل اإلاى٢٘ بُاهات في مسحهغد ثيكغ التي الجهة في ًحمِّث

Jnlcom  بلى لئلقاعد journal of communication اليكغ به ُٞبضؤ. 

 ُٞبضؤ الٗىىان، زال٫ مً ألانلي بىائها في ألاؾماء ثدضًض بم٩اهُة ٖضم ؤو الجهة ثدضًض في نٗىبة َىا٥ ٧اهد بطا ؤما -

ً الحىر٤ُ ما٫ بٗىاٍو لحها زهاثهها رم ألٖا  .ط٦غها ؤن ؾب٤ ٦ما ؤلاثاخة بُاهات طل٪ بٗض ٍو

خب٘ ات في الحىر٤ُ هٓام ٍو لٟحن جٗضص خاالت في اإلاُبٖى
ِّث
مل ؤؾاسخي ٖمل وطىص ؤو الٗمل، ؤصحاب ؤو اإلاا  في م٣الة ) ٞغعي ٖو

لة ا (٦حاب في ٞهل ؤو مجِّث حَر  .الكب٩ات زال٫ مً ؤلاثاخة خالة في الىٓام هٟـ ًخب٘ ألامىع، مً ٚو

ض زال٫ مً ؾاب٣ة لغؾالة ٦جىاب الٛحر ؤٖما٫ اؾح٣با٫ خالة وفي - ه ؤلال٨ترووي البًر
ِّث
 اإلاغؾل اؾم بظ٦غ الحىر٤ُ ًحم ٞةه

ىىان ضٍ ٖو ها٫ بٖاصد ٖملُة ثِؿغ زانة بُاهات وؤي ؤلال٨ترووي بٍغ
ِّث
ش به، الاث  بطا الٗمل مىيٕى رم الغؾاثل، اؾح٣با٫ وثاٍع

 Omran, kamel., (dr omran kamel @ HOTMAIL. COM 007806542,18/022003, el :مسا٫ . البدص في بلُه ًيحمي ٖىىان له ٧ان
ahram reader ship .

 الظًً ألا خام ٌسجل الباخص ٞةن ؤو الضعصقة باؾحسضام الكب٨ة زال٫ مً آزٍغً ؤ خام م٘ خىاع بطغاء خالة وفي -

usenet ؤو telnet ش ؤلال٨تروهُة، ًاهاتهموب مٗهم ثداوع  الكب٩ات زال٫ مً اإلااثمغات  َى ٦ما اإلااثمغ ؤو الحىاع بطغاء وثاٍع
ض في به مٗمى٫   .الال٨ترووي البًر

                                                           
: وكسح ععى الرابط . بسكرة يضرخ زللد السولب .اإلنسانية العلوم مّجلة. الجامعية الرسائل المراجع في قائمة وبناء تحرير .عبد الرمحسف  برقوؽ  

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_3-4.pdf   22:5: ععى السسعب  5 20_2 _02: دتت الزيسرة يـو  

 

http://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63482_34526.pdf
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ما٫ الاخحٟاّ ًغاعي الباخص ٞةن ألاخىا٫ طمُ٘ وفي      ات زال٫ مً باؾحسضامها ٢ام التي باأٖل ِّٟث  الكب٩ات، ٖلى اإلاىطىصد اإلال
غيها ا اإلاالخ٤ في مجها بٌٗ ؤو ٧املة ٖو ٫ باٖحباَع  ٚحر الُٟضًى جسجُالت ؤو ؤلاطاُٖة الخسجُالت مٗاملة جٗامل بدسُة دؤصِّث
حم للجمُ٘، اإلاحاخة لما طل٪ ٍو

ِّث
  الٗمل ؤنل ٖلى للحهى٫  ألاؾاسخي اإلاهضع مغاطٗة ًٖ الباخص عجؼ ٧

ًة
ا   ؤو مُبٖى

ًة
 مسجال

 .  ومغاطٗتها مجها الاؾحٟاصد في الباخص ًحىؾ٘ ؤن ًم٨ً التي ال٩املة ألاؾاؾُة الىر٣ُة بهٟحه

 

 : خاجمت

 اإلاهاصع ، الغ٢مُة اإلا٨حبات مً َاثال ٖضصا الغ٢مُة البِئة ثًم خُص ، ع٢مُة م٨حبة لِؿد الغ٢مُة البِئة ؤن وؿحيحج
 واؾترطإ واإلاهاصع اإلاغاط٘ َظٍ ًٖ البدص ؤن ٦ما الخِ، ٖلى اإلاحاخة الغ٢مُة اإلا٨حبات ٖلحها ثدحىي  التي واإلاغاط٘

 الٟهاعؽ ؤو الح٣لُضًة الٟهاعؽ جٗحمض ث٣لُضًة م٨حبة في البدص ًٖ ٧لُا ًسحل٠ لغ٢مُةا اإلا٨حبات ثًمها التي اإلاٗلىمات

ة ٞهىا٥ ، اإلادؿبة  بظتراجيجيت ، الظالم في الىلقت بظتراجيجيت:  وهي ؤال البدص ٖملُة جؿهل التي الح٣ىُات مً مجمٖى

 اإلاشحعي الاظدؽهاد مً اللالا صساعت جيجيتبظترا ، النبحرة القممت بظتراجيجيت ، بىظعو ما ا عل بظتراجيجيت ، البىجى

ىض.   ؤن للباخص والبض ، إلاالٟحها وبؾىاصَا تهمِكها بُغ١  ؤلاإلاام ٖلُه وطب بلحها ًدحاض التي واإلاهاصع اإلاغاط٘ ٖلى خهىله ٖو
 اإلاالُة الحدضًات ، الٗلمُة بالؿغ٢ات ؤؾاؾا اإلاحٗل٣ة ال٣اهىهُة ٧الحدضًات ثىاطهه التي والحدضًات للمٗى٢ات ٌؿحٗض
ة الح٣ىُة الحدضًات ٦ظا ، الٗلمُة اإلا٣االت ٖلى والحهى٫  الضوعٍات في باالقترا٥ اإلاحٗل٣ة اإلاالُة الح٩لٟة في اإلاحمسلة  واللٍٛى

 بها ثهضع التي ألازغي  اللٛات وبطاصد اإلاٗلىمات ث٣ىُات اؾحسضام في الباخص ثد٨م ٖضم في ثحمسل التي الاطحماُٖة والىٟؿُة

 .  واإلاغاط٘ واإلاهاصع ًةالٗلم اإلا٣االت

:  اإلاشاحع قائمت

:  العشبيت باللغت

ة ، البؿُىوي.1 ؼ ٖبض هىا٫ و مدمض بضٍو  والاظخخذام ؤلا ادة ؤهماه في دساظت الاهترهذ على البدثيت ألادواث. عاجح الٍٗؼ

:  الشابي على مخاح. العضيض عبذ اإلالو بجامعت ومعاوهيهم الخذسيغ َيئت ؤعماء حاهب مً
http://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63482_34526.pdf  .

 2. ٍ.  اإلاعلىماجيت اإلااظعاث في اإلاعخفيذيً وخذماث اإلاعلىماث مفادس.  اإلاال٩ي الػم ومجبل مدمض ػ٧ي ، الىعصي.2

  8.م. 2002.  الىعا١ ماؾؿة : ٖمان.

لة .الجامعيت الشظائل في اإلاشاحع قائمت وبىاء جدشيش .بغ٢ى١  الغخمان، ٖبض.3  زًُغ مدمض طامٗة .ؤلاوؿاهُة الٗلىم مجِّث

.   http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_3-4.pdf:  الغابِ ٖلى محاح. بؿ٨غد

جي الٗلمي ألاؾبٕى مدايغات. الؽاملت للخىميت لإظاط العلمي البدث. بى٢هام الحمُض، ٖبض.4  للجامٗات الغاب٘ الَى

ً: مىيٕى خى٫  ً، الحاصي ال٣غن   ثدضي الح٩ٍى ل 21-16 ؤًام الجؼاثغ، .ثلمؿان بل٣اًض، ب٨غ ؤبى طامٗة والٗكٍغ .  2005ؤٍٞغ

 بحن العلمي الاجفاى دعم في ودوسٍ الشقميت البيئت ظل في والخقىيت لعلميتا اإلاعلىماث اظترحاع. لحىاَي ، ٖح٣ُة.5

.  ٢.2014ؿىُُىة.  والحىر٤ُ اإلا٨حبات ٖلم في ص م ٫ ص٦حىعاد قهاص لىُل م٣ضمة اَغوخة.  الباخثحن

http://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63482_34526.pdf
http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_3-4.pdf
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–صمك٤ طامٗة لةمج . العشبيت الشقميت اإلانخباث جىاحه التي والخدذياث اإلافاَيم ألاظغ،:الشقميت اإلانخبت.  ؤخمض ، ٖلي.6

 :  الغابِ ٖلى محاح.  2011 والساوي ألاو٫  الٗضص- 27 اإلاجلض

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/635-686.pdf  

.  1989.  ٖمان. اإلاىاع م٨حبة. وألاظاليب ألاظغ: العلمي البدث مىاهج. مدمض تطهِبا و بىخىف ٖماع،.7

ً بق٩الُة خى٫  الضولي اإلالح٣ى ٞٗالُات. وآلا او الىاقع: الجضائشيت الجامعت. لُلى و٢ُاٝ ٖماعي  ٖماع، .8  والحٗلُم الح٩ٍى
٣ُا في ل 30-29-28 ؤًام الٗغبي والٗالم ؤٍٞغ ة اإلاىاعص وثىمُة بصاعد عمسب بنضاعات ؾلؿلة. 2001 ؤٍٞغ  ٞغخات طامٗة. البكٍغ

 .2004. 1.ٕ. (الجؼاثغ)ؾ٠ُُ. ٖباؽ

.  العمليت والخىبيقاث.  الىظشيت الاظغ:  الشقميت اإلانخباث. الهاصي ٖبض ٞحخي مدمض و نالح ِٖسخى ٖماص مدمض،.9
ة الضاع:  ال٣اَغد . 2006. اللبىاهُة اإلاهٍغ

:  ألاحىبيت باللغت

10.Hillway, Tyrus,(1964). Introduction To Resarch. 2nd ed, Honghton Mifflin company. Boston.   

11.Maurice، Angeres. Initiation pratique à la Méthodologie des sciences Humaines . Casbah Université. Alger. 1997 . 

12.Tellier, Sylvie. La bibliothèque virtuelle: l’information au bout des doigts. Direction informatique . 14 Nov. 1993. 
vol. 6. 
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 وألابدار اإلاقاالث وؽش ـعىباث واقع  :خىى  للباخثحن اظخىالعيت دساظت

 الجضائش-باجىت -لخمش الخاج حامعت: الجضائشيت بالجامعاث العلميت
 الجضائش-باجىت -بجامعت مدالشة ؤظخارة إلاعلىماث،وا اإلانخباث علم في دولت دلخىساٍ ظيذَمممم، َىمماء خالمممذة. د

 

 

 معخخلممق

ة ومجغص ٖلمُة، وزُىات ٢ىاٖض مجغص لِؿد اإلاىهجُة بن  ًخبٗها ؤن ًجب التي وألاؾالُب الح٣ىُات، مً مجمٖى
٣ة هي بهما بدسه، بهجاػ زال٫ الباخص،  ؾُا،ؤؾا مهضعا الٗالي الحٗلُم ماؾؿات جٗحبرو واإلاى٣ُي، الؿلُم للح٨ٟحر ٍَغ

غ ومهما ى وطىصَا، مً الهضٝ ثد٤ُ٣ زال٫ مً طل٪ اإلاجحم٘، لحٍُى لهم بمهاعات الُلبة ثؼوٍض َو  خُاتهم في للىجاح، ثَا
حماص الٗلُا الضعاؾات ولُالب للباخسحن، الٗلمُة وألابداذ اإلا٣االت وكغ لٗملُة بياٞة والاطحماُٖة، الٗملُة الٗلمُة،  بااٖل

. الجؼاثغ بجامٗات الٗلمُة، البُضاٚىطُة الٓغوٝ وثدؿحن طهة، مً الحٗلُم طىصد لًمان ؤوال الجىصد، مبضؤ ٖلى

: ٖلى جٗحمض والتي صعاؾخىا ؤطل مً الٟٗالة الهُاُٚة ؤو ال٨كُٟة الٗلمُة، البدىذ مً الاؾحُالُٖة الضعاؾة وجٗحبر

 .الحغ بالحٗبحر جؿمذ مٟحىخة ؤجها بال مؿب٣ا مدضصد ؤؾئلة ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ باإلاىيٕى واإلاهحمحن الخبرد طوي  اؾخكاعد .1

  .مٟحىخة ؤؾئلتها اؾحماعد باؾحسضام البدص مجحم٘ مً بُاهات طم٘ .2

ة، الجامٗات وا٢٘ في ؤهه ًالخٔو  الٗلمي البدص جٗترى التي والهٗىبات ال٣ٗبات، مً ال٨سحر َىا٥ الجؼاثٍغ
ملُة م الباخسحن ؤصاء مً وثدض الٗلمُة، وألابداذ اإلا٣االت وكغ ٖو ظٍ مجهم، ثى٢٘الم ألصواَع  الاؾحُالُٖة الضعاؾة َو

 الٗلمُة وألابداذ اإلا٣االت مجا٫ في ثىاطهىا التي واإلاحٗضصد ال٨سحرد للمك٨الت خلى٫  إلًجاص طاصد مداولة بال هي ما الىا٢ُٗة
 والباعػد دالبالٜ ألاَمُة لىا ثحإجى طل٪ مً ألانٗضد، ٧ل مؿحىي  ٖلى ، والىجاح الح٣ضم ثد٤ُ٣ ؾبُل في ٣ٖبة جك٩ل والتي ،

 وااحة ٖلمُة بؾتراثُجُة بلى الٗالي الحٗلُم ماؾؿات في الٗلمي البدص ًدحاض بلُه ؤلاقاعد ًيبغي وما والحى٣ُب، للبدص

م للحُب٤ُ و٢ابلة اإلاٗالم، . الٗلمي اليكغ ٖملُة ٞٗالُة مً ث٣لو، ؤو ثدض التي اإلاٗى٢ات بٌٗ ٚع

:  الاؾحُالُٖة اإلاُضاهُة صعاؾخىا زال٫ مً اإلاُغوخة وؤلاؼهاليت

 هي وما ؟ الجضائش -باجىت لخمش الخاج حامعت -الجضائشيت بالجامعاث للباخثحن اإلاقاالث وؽش عمليت واقع َى ما
 اإلاقاالث وؽش عمليت ؤحل مً اإلاعخقبليت والخدذياث الخلىى  ؤَم هي وما ؟ العلميت ألابدار جىاحه التي الفعىباث

 الجضائش؟ -باجىت-لخمش اجالح حامعت-الجضائشيت بالجامعاث وألابدار

:  اإلافخاخيت الهلماث

ة الجامٗات  –الٗلمُة ألابداذ  –اإلا٣االت  –اليكغ نٗىبات  –وا٢٘  –الباخسحن  –اؾحُالُٖة صعاؾة . الجؼاثٍغ
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: مقذمت

 اإلا٩ان هي الجامٗة وث٩ىن  اإلاُاصًً، طمُ٘ في الٗهغ، مىا٦بة بلى ألاًٞل الٍُغ٤ بازحهاع الٗلمي البدص ٌٗحبر
 ؤَم مً ؤن ُٞه الق٪ ومما ؤق٩اله، بجمُ٘ الٗلمي اليكغ بُٛة والباخسحن وألاؾاثظد، الٗلُا، الضعاؾات َلبة له ًحىطه يالظ

غ الٗلمي البدص م٣ىمات غ والحٍُى م الُغ١  مً الٗضًض ثٞى  ثىيُذ الضعاؾة زال٫ مً وؾىداو٫  والٗغا٢ُل، الهٗىبات ٚع

ة بالجامٗات الٗلمي اليكغ وطىصد الغقى ؤطل مً الحلى٫  وؤَم اليكغ، ٖملُة وا٢٘ . الجؼاثٍغ

 : الذساظت مؽهلت.1

ة بالجامٗات للباخسحن اإلا٣االت وكغ ٖملُة وا٢٘ َى ما  ؟ الٗلمُة ألابداذ ثىاطه التي الهٗىبات هي وما ؟ الجؼاثٍغ
 ؟ ًةالجؼاثغ بالجامٗات وألابداذ اإلا٣االت وكغ ٖملُة ؤطل مً اإلاؿح٣بلُة والحدضًات الحلى٫  ؤَم هي وما

: البدث  شلياث.2

: هي بالضعاؾة اإلا٣ضمة الٟغيُات وؤَم ؤلاوؿاهُة، الٗلىم مىهجُة ٖىانغ ؤَم مً الٟغيُات جٗحبر

:  ألاولى الفشليت.1.2

غا٢ُل نٗىبات الٗلمُة، وألابداذ للم٣االت، الٗلمي اليكغ ٖملُة ثىاطه ٢ض  ة الجامٗات في ٧ىا٢٘ ٖو .  الجؼاثٍغ

: الثاهيت الفشليت.2.2

. الحضًسة الح٨ىىلىطُا م٘ ثماقُا مؿح٣بلُة ثدضًات ْهىع  بلى الٗلمي، اليكغ نٗىبات ثاصي ٢ض 

: الذساظت ؤَذف.3

  للباخسحن اإلا٣االت وكغ ٖملُة ؤطل مً وا٢ُٗة لحلى٫  الىنى٫. 

 ة بالجامٗات وألابداذ اإلا٣االت وكغ مجا٫ في اإلاؿح٣بلُة الحدضًات ألَم ثىيُذ . الجؼاثٍغ

:  الذساظت ؤَميت.4

 اليكغ ٖملُة ونٗىبات مكا٧ل ٖلى لحٗٝغا  . 

  ة بالجامٗات اإلاىاؾبة الحلى٫  وي٘ بؾتراثُجُة ٖلى الحٗٝغ . الٗلمي اليكغ ٖملُة ٞاٖلُة ؤطل مً الجؼاثٍغ

 :الذساظت مجاالث.5

. قهغ 01 خىالي الضعاؾة صامد: الضمني اإلاجاى.1.5

. الجؼاثغ -باثىة -لخًغ الحاض طامٗة: اإلاهاوي اإلاجاى. 2.5

 .بغوٞؿىع  ص.ؤ و-ؤ-ومدايغ -ب-مدايغ بحن طامعي ؤؾحاط 30: البؽشر  اإلاجاى.3.5
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: البدث مىهج. 6

ى خالت داسظت مىهج حماص م٘ الجؼاثغ-باثىة-لخًغ الحاض بجامٗة اليكغ ٖملُة وا٢٘ لضعاؾة ألامسل اإلاىهج َو  الٖا
 اإلا٣االت وكغ ٖملُة في الحدضًات يٖل الحٗٝغ م٘ الٗلمُة، ألابداذ نٗىبات ٖلى للحٗٝغ ،اظخىالعيت بدىر ٖلى

. وألابداذ

: البياهاث حمع وظائل.7

: ًلي ما ٖلى اٖحمضت و٢ض الضعاؾة في مهم ٖىهغ البُاهات طم٘ وؾاثل جٗحبر

: اإلاقابلت.1.7

٣ة اإلا٣ابلة ثمد ل٣ض   مً ٞىعٍة اإلاٗلىمات، طم٘ ٖملُة ٧اهد الغثب، بمسحل٠ طامُٗحن ؤؾاثظد م٘ مباقغد، بٍُغ

 .الضعاؾة مىيٕى خى٫  والىحاثج الحلى٫، الهٗىبات، واؾحسالم، ثدلُل ؤطل

 :الذساظت ومفىلخاث مفاَيم.8 

: اظخىالعيت دساظت.1.8

ه ما ٩ًىن  ٖىضما اؾحُالُٖة صعاؾة إلطغاء الباخص ًلجإ. الهُاُٚة ؤو ال٨كُٟة البدىذ ؤًًا جؿمى  ًٖ ٌٗٞغ

له ال طضا ٢لُال اإلاىيٕى    .ونُٟة صعاؾة ثهمُم بلى ًَا

: اليؽش.2.8

. الىاؽ بحن مٗغوٞا الشخيء طٗل ؤي: ؤلاقاٖة ؤو ؤلاطاٖة َى:  لليكغ اللٛىي  اإلاٟهىم

ة الغؾاثل ثىنُل بم٣حًاَا ًحم التي الٗملُة:لليكغ ؤلانُالحى اإلاٟهىم ؤما   ال٣غاء، بلى اإلاال٠ ٖها ًبض التي ال٨ٍٟغ

ُاهُة اإلاٗاٝع صاثغد وجكحر ٤ وثجهحز ازحُاع ًحًمً الظي اليكاٍ طل٪ َى ) ؤهه بلى البًر ا اإلاغاص اإلاىاص وجؿٍى ل ،( وكَغ  يٖو
م  الحهيُ٘، الحإل٠ُ، وهى؛ اليكغ ٖملُة في ألاؾاؾُة السالرة الحل٣ات بلى ٌكحر ؤهه بال الحٍٗغ٠ َظا بًجاػ مً الٚغ

،٤ بُٗحه، مٗىاٍ اليكغ لح٨ؿب مٗا ثترابِ التي الٗىانغ وهي الخؿٍى  مً خل٣ة ألي ًم٨ً وال بظاتها، محمحزد خل٣ات وهى َو

ة اليكغ ؤن يؤ: . وكغا جؿمى ؤن بمٟغصَا الحل٣ات َظٍ  اإلاال٠ مً الٗلمُة اإلااصد ٖلى بالحهى٫  ثبضؤ الٗملُات مً مجمٖى

 .للجمهىع  الٗمل بةثاخة وثيحهي

جب - حباع في ًازظ ؤن ٍو ب لِكمل ًخؿ٘ اليكغ مٟهىم ؤن الٖا ؿحٖى ُة ٧ل َو ات ؾىاء الس٣اُٞة ألاٖو  ٧ال٨حب، اإلاُبٖى

ات ؤو الخ.... عوِٞلواإلاُ٪ اإلا٨ُغوُٞلم مً اإلاهٛغات ؤو الخ.... والضوعٍات ة ألاؾُىاهات مً واإلاغثُات اإلاؿمٖى  وألاقَغ
ة مً واإلالحزعات اإلادؿبات ؤو الخ.... اإلاغثُة والخسجُالت الهىثُة  اإلاحاخة ؤلال٨تروهُة واإلالٟات اإلامٛىُة وألا٢غام ألاقَغ

  .الخ...اإلاحٗضصد والىؾاثِ اإلاضمجة وألا٢غام بٗض ًٖ

                                                           
1
  _http://www.kau.edu.sa/Files/0004149/files/9341 أنواع األحبسث  الدراأست  

  ( 2005السولب ادلموفلب    – علب اآلداب  –أطر اب د كوراه  )–.إعداد الد كور رضس أللد وقبل/ ر ب نشر الككب يف زلسفظب ااأكمدريبح  2
http://www.alhazza3.sa/wp-content/uploads/2008/08/d986d8b4d8b1-d8a7d984d983d8aad8a8.doc 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit
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: الالنترووي اليؽش.3.8

ه ٗها م٘ للمٗلىمات الغ٢مي الازتزان بإهه اإلاٗلىمات و اإلا٨حبات ٖلم ٦حابه في بضع اخمض لض٦حىع ا ُٞٗٞغ  وبثها ثَُى
 ًحم ههىم،نىع،عؾىمات ق٩ل في ث٩ىن  ٢ض اإلاٗلىمات الاثها٫،َظٍ قب٩ات ٖبر ع٢مُا ؤو ال٨تروهُا ٖغيها و وثىنُلها
  .ؤلُا مٗالجتها

: العلميت وألابدار اإلاقاالث.4.8

 وثدلُل، صعاؾة ؤو محٟغ١، طم٘ ؤو وثجضًض، وببضإ وابح٩اع ثإل٠ُ ؤو ثىُٓم، ؤو ثهي٠ُ بٖاصد ًٖ ٖباعد نث٩ى بما 

  . مجهىلة مٗلىمة ثد٤ُ٣ ؤو

 العلمي البدث

 َىوٍحجي ٖٝغ: الحٗاٍع٠ َظٍ ؤبؼ ومً جٍٗغ٠ ماثة مً ؤ٦ثر بلى الٗلمي البدص جٗاٍع٠ و مٟاَُم جٗضصت 

(Whittney)، بلى للىنى٫  ومؿحمغد ص٣ُ٢ة ٞدو ٖملُات ًٖ ٖباعد" بإهه الٗلمي البدص مٟهىم لبدص،ا زُىات ٦حابه في 
 ومحهلة مؿحمغد ٖملُات بإهه" الٗلمي البدص ٖٝغ ٣ٞض ،(Kerlinger)٦حرلىجغ ؤما.  "مجها والحد٤٣ ٖامة ٢ىاٖض ؤو خ٣اث٤
ً رم وثدضًضَا، اإلاك٨الت ٖلى الحٗٝغ بلى تهضٝ ُه وجٗمُمها، الىحاثج واؾحسالم وثد٣ُ٣ها الٟغوى ث٩ٍى  الباخص ٣ًغع  ٞو

 التي ؤلاؾهامات هي وما ؟ بلحها ثىنل التي الىحاثج ؤَم وما ؟ بطغاءاتها في ؤثبٗها التي الخُىات هي وما صعاؾحه ؤطغي  إلااطا

ة بىاء في الىحاثج ثل٪ ٢ضمتها ٣ى٫ . "الٗلمي التراذ ؤو الٗلمُة اإلاٗٞغ "  بإهه الميال٘ ٢امىؾه في (Webster) وبؿتر الباخص ٍو
٣ة ة ٖلى ٣ًىم الى٢اج٘، لٟدو مٗحن مىهج ؤو ٍَغ ة، همى في جؿاَم واإلا٣اًِـ اإلاٗاًحر مً مجمٖى حد٤٣ اإلاٗٞغ  البدص ٍو

ة همى ٖلى ٌؿاٖض مما وؤلاخهاء والحجغبة للحدلُل خ٣اث٣ه ثسً٘ خُص الٗلمي   ".الىٍٓغ

: العابقت الذساظاث.9

  :ألاولى الذساظت.1.9

غ الٗلمي البدص م٣ىمات ؤَم ومً الٗالي، الحٗلُم ماؾؿات في الٗلمي البدص: ٖلى الضعاؾة جٗحمض غ والحٍُى  ثٞى
ة  ال٩افي، واإلاٗىىي  اإلااصي للضٖم الغنحن الٗلمي البدص ًدحاض ٦ما اإلاجحم٘، مك٨الت م٣اعبة ًٖ مؿئىلة ؤ٧اصًمُة خٍغ

ة اإلاحُلبات و٦ظل٪ ة والخضمات اإلاالثمة، ٖلمُةا٫ واإلاغا٦ؼ واإلاسحبرات الحضًسة، الح٣ىُات مً الًغوٍع  ٞبهظٍ اإلاؿاهضد، ؤلاصاٍع
ة جُٛحرات بصزا٫ مً الٛغب طامٗات في الٗلمُة البدىذ ثم٨ىد الكغوٍ ة وهٓمها الحٗلُمُة، بغامجها ٖلى طظٍع  ؤلاصاٍع

 الٗلمي، البدص جٗترى التي والهٗىبات ال٣ٗبات مً ال٨سحر َىا٥  -ؤن: البدص هحاثج ؤَم ومً. والاطحماُٖة والا٢حهاصًة
 جؿلُِ بلى بياٞة الٗالم، مً الجؼء َظا في والحُىع  الحىمُة ٖملُة ثإزغ بلى ؤصي مما مىه، اإلاحى٢٘ لضوعٍ ؤصاثه مً وثدض

                                                           
1
 .309ص.1996،دار الغريب:القسارة.يف المظريب   اارابسطست ادلوضوعلبدراأست :بدر امحد ععم ادلككبست   ادللعووست   

2
 /http://www.kau.edu.sa/Files/0002230/Subjects  ر ط  كسبب ادلقسؿ اللعلم  

3
 .46.ص.2002دار اللسز رو  : علسف.الببح اللعلم  اأكخداـ وصسدر ادللعووست الكقعلديب  االكًت نلب.قمديعهم  عسور  

4
 .  .ص.2002.دار الفهر: القسارة.أأسألست الببوث ااعالولب  ااالكلسعلب.ومَت اهسبزللد    

5
 .48ص.ادلرالع السسبق.قمديعهم  عسور  

 .وشكالت الىت اواالت الببح اللعلى يف الوطن اللرىب. ر سد  الفقلت  6
http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=24940. 

http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=24940
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 الحلى٫  وي٘ ًحم ؤن لٗل اإلاك٩لة لخشخُو الٗغبي الٗالم في الٗلمي البدص جٗترى التي والهٗىبات ال٣ٗبات ٖلى الًىء

 .لها اإلاىاؾبة

  :اهيتالث الذساظت.2.9

 ألا٧اصًمُة اإلااؾؿات جٗحبر خُص ، الٗلمُة الجهًة ث٣ضم في باعػد م٩اهة الغاًَ الى٢د في الٗلمي البدص ًدحل    
ُٟة مً لها بما الحُىي، الٗلمي اليكاٍ لهظا الغثِؿُة اإلاغا٦ؼ  الحىاٞؼ وبراعد وثيكُُه الٗلمي البدص جشجُ٘ في ؤؾاؾُة ْو

 .وطه ؤ٦مل ٖلى الىبُلة اإلاهمة بهظٍ ال٣ُام مً ًحم٨ً ختى والضاعؽ الباخص لضي الٗلمُة

ايُة، نىعتها بلى مغطٗها الُبُُٗة الٗلىم ٢ىاهحن في الض٢ة ؤن:الضعاؾة هحاثج ؤَم ومً  ث٣اؽ ؤن اإلاِؿىع  مً ألن الٍغ
ا اتها بزًإ ًحٗظع والاطحماُٖة ؤلاوؿاهُة الٗلىم ؤما بال٨مُة، م٣اصًَغ ؿحدُل ال٨مي، الًبِ لهظا مىيٖى ا َو َغ  ثهٍى

ايُة باإلاٗاصالت  ألجها ؤبضا، ٖامة ث٩ىن  ال ٖلىمهم بإن ال٣ى٫  بلى ؤلاوؿاهُة الٗلىم في الباخسحن ببٌٗ ؤصي مما الض٣ُ٢ة، الٍغ

 .َبُٗتها في ثضزل ال التي الاؾحشىاثُة الحاالت مً ثسلى ال

: الجضائش-باجىت لخمش الخاج حامعت حعشيف.10

ش اإلااعر 77/79 ع٢م إلاغؾىما بمىطب لخًغ الحاض طامٗة بوكاء ثم  قهغ بضاًة بالًبِ  1977 طىان 20 بحاٍع
  :  ٢ؿمحن الى ،م٣ؿم طامعي مغ٦ؼ بَاع في وكإت  الٗام بىٟـ ؾبحمبر

 بٗض  لخًغ بالحاض خالُا اإلاحىاطضد وآصابها الٗغبُة للٛة الساوي ٢ؿم ؤما (الٗغ٢ىب) خالُا  اإلاؿمى  ال٣اهىهُة الٗلىم ٢ؿم -
 باثىة بىالًة الجامُٗة الضعاؾة ُٞه اهُل٣د ٩َُل او ٞهى الهىاُٖة باإلاى٣ُة ال٣ضًمة اإلاؼعٖة وهي ؾاب٣ا اجهام٪ مً اهح٣الها

م الىالًة مً مسحلٟة وؤما٦ً مغاخل بٗضد ومغت  طمُ٘ في ٖضد ثُىعات الجامٗة قهضت 1978 ؾىة ومىظ.بالحٟهُل هظ٦َغ

  ووعقات مسابغ ٖلى وثدحىي  والح٨ىىلىطُا الض٣ُ٢ة ،والٗلىم ًا٧البُىلىض ٖضد مٗاَض ٖلى مٗحمضًً البُضاٚىطُا الهُا٧ل
ُل٤ الٗح٤ُ اإلاؿخكٟى ؾاب٣ا اإلاؿمى باإلا٩ان وهي .  (  Cubمضاوي ٖبرو١ ) خالُا ٖلُه ٍو

ة بمغ٦ؼ صٖمد 1979 ؾىة ؤما  - حذ وآلاصاب واللٛة ال٣اهىهُة الٗلىم مٗهض اؾح٣با٫ ٞحها ثم لساهٍى  للٗلىم طضًض مٗهض ٞو

 .(الٗالي ٖبض بُٗىف بً) خالُا ٌؿمى ًةالا٢حهاص

ً مغ٦ؼ اؾحٛال٫ ثم 1980 ؾىة ؤما    - .                              باإلاداٞٓة البدص مغ٦ؼ خالُا ٌؿمى الٟالخة إلاٗهض م٣غ ل٩ُىن  وؤلاصاعي  اإلانهي الح٩ٍى

ة اإلاالُة باالؾح٣اللُة ثحمح٘ مٗاَض ؾحة يم 1985ؾىة ؤما  - ٣ا وؤلاصاٍع  اوت 01 في اإلااعر 136/89 ع٢م الحىُٟظي ومللمغؽ ٞو
ش َظا وبضاًة 1989 حن ٖلى ٦بحرد جهًة لخًغ الحاض طامٗة قهضت الحاٍع  ٢اٖضد بحإؾِـ والبُضاٚىجي اله٨ُلي اإلاؿحٍى

 اؾح٣ُبد الازحهانات وبحٗضص.لخًغ الحاض طامٗة خالُا اإلاؿمى باإلا٩ان ؤلاًىاء وم٣غات بُضاٚىطُا م٣اٖض مجها طضًضد
. مؿحُٟض 59239الٗضص ونل 2012 ٚاًة الى ؤالٝ 10 الى ًهل 1989 ؾىة الٗضص و٧ان الىالًة وزاعض صازل الُلبة مً الٗضًض

                                                           
1
رلعب اللل اللعـو  . 0.ع .اللعللب ادلوضوعلب  اد د  ااالكلسعلب اانسسنلب اللعـو رلسؿ يف اللعلم البساح الًتض اليت الصلوبست .بن صغَت  ونؤعبد امل  

   .4 20. 25ص   ااالكلسعلباانسسنلب 
Jil_Center.Home.mht!http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8% 

 
2
 http://ar.univ-batna.dz/?page_id=14. 
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ش:واإلاعاَذ الهلياث ؤَم- ل 11 بحاٍع   07 بلى  باثىة طامٗة حه٩ُل الظي 10/109 ع٢م الحىُٟظي اإلاغؾىم نضع 2010 ؤٍٞغ

.  مٗاَض وؤعب٘ ٧لُات

 و الا٢حهاصًة الٗلىم ٧لُة -5.الؿُاؾُة الٗلىم و الح٣ى١  ٧لُة -4.الح٨ىىلىطُا ٧لُة -3.الُب ٧لُة -2.الٗلىم ٧لُة -1:الهلياث
. اللٛات و آلاصاب ٧لُة -7.ؤلاؾالمُة الٗلىم و والاطحماُٖة ؤلاوؿاهُة الٗلىم  ٧لُة-6.الخؿُحر ٖلىم

ة الهىضؾة و عي ا٫ و اإلاضهُة الهىضؾة مٗهض -2.الهىاعي ألامً و الىٓاٞة مٗهض -1:  اإلاعاَمذ  ث٣ىُات و ٖلىم مٗهض -3.اإلاٗماٍع
ايُة و البضهُة اليكُات . الٟالخُة الٗلىم و البُُغد مٗهض -4.الٍغ

ً اهُل٤ 2005 ؾىة في و               371-04 ع٢م الحىُٟظي للمغؾىم ٣ٞا و مُاصًً ؤعب٘ في ص.م.٫ بىٓام باثىة طامٗة في الح٩ٍى

مبر 21 في اإلااعر  ٖلى سجل للُلبة الجامُٗة الحُاد ثدؿحن بَاع في و مُاصًً 10 بلي 2010 ؾىة اإلاُاصًً ٖضص لُهل 2004هٞى

ض و ( باجىت مذيىت عً ملم 12 ) ًبٗض بٟؿضٌـ الجضًض الجامعي ال٣ُب الىاٖض اإلاكغوٕ باثىة طامٗة مؿحىي   ٢ضعد في ًٍؼ
ً والًات مٗٓم مً الىاٞضًً الُلبة اؾخُٗاب ٖلى الجامٗة  بمضًىة طضًض طامعي ب٣ُب باثىة ًةوال ثضٖمد خُص الَى

غ 12000 و بُضاٚىجي م٣ٗض 22000 اؾخُٗاب بُا٢ة ٞؿضٌـ  4000+  بُضاٚىجي م٣ٗض 5000 بـ ٣ًضع بيافي بغهامج م٘ ، ؾٍغ

غ . ؾٍغ

٨ة ملح٣ة اٞححاح 2011/2012 الجامُٗة الؿىة قهضت ٦ما ا اؾخُٗابُة بُا٢ة باثىة مضًىة طىىب ٦م 88 بٗض ٖلى بٍغ  ٢ضَع
غ 1000+  بيذاغىجي قعذم 2000 . ؾٍغ

. اإلايذاهيت الذساظت: اإلاقابلت ؤظئلت.11

ش:اإلاقابلت ؤظئلت . ؾا14.00 الؿاٖة الى-ؾـــا 10.00: الحى٢ُد -22/11/2015: الُىم/ الحاٍع

 الٗلمُة؟ وألابداذ اإلا٣االت وكغ طىصد في ٖلى ؾِؿاٖض والظي الجُض الباخص نٟات هي ما (1
ة؟ الٗلمُة بداذوألا اإلا٣االت وكغ وا٢٘ َى ما (2  الجؼاثٍغ

  ؟ اليكغ ٖملُة ونٗىبات مكا٧ل هي ما (3
ة بالجامٗات مىاؾبة بؾتراثُجُة َىا٥ َل  (4  الٗلمي؟ اليكغ ٖملُة ٞاٖلُة ؤطل مً الجؼاثٍغ

 ؟ للباخسحن اإلا٣االت وكغ ٖملُة ؤطل مً وا٢ُٗة لحلى٫  الىنى٫  َغ١  هى ما (5

 ؟-الغ٢مُة اإلا٨حبات-الال٨ترووي اليكغ هدى الحىطه ؤؾباب هي ما (6
ة بالجامٗات وألابداذ اإلا٣االت وكغ مجا٫ في اإلاؿح٣بلُة الحدضًات ؤَم هي ما  (7  ؟ الجؼاثٍغ

 الٗلمُة؟ وألابداذ اإلا٣االت وكغ مجا٫ في طضًض ٦حدضي الال٨ترووي اليكغ وؾلبُات اًجابُات هي ما (8

: اإلاقابلت ؤظئلت جدليل.12

 وى الا العااى جدليل: حيذ بدث ؤحل مً الباخث ـفاث. 1.12

٤ الازحُاع ٌٗحبر  ًحما خى الجُض والبدص البدص، ًٖ طُضد نىعد ميث٣ض في يغوعي  ؤمغ الغؾالة ؤو البدص لٗىىان اإلاٞى

ما بالباخص البدص العثباٍ هٓغا الجُض، الباخص م٘ . بًجابا ؤو ؾلبا آلازغ ٖلى ٧ل وثإرحَر
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ايُات في يال٨ٟغ ؤلاهحاض ًٖ اإلاغقض ٦حابه في:" (Park) باع٥ الٗالم ط٦غ ول٣ض   ؤن ًجب رماهُة، نٟات اء،يوالٟحز الٍغ

  :  ًلي ٦ما وهي"  يضاإلاىه بالبدص ٢ُامه ٖىض ال٨ٟغي  ؤلاهحاض باخص بها ًحدلى

. اإلاُلىبة اإلاٗلىمات ًٖ للبدص لها ثُغ١  ٢ض ألاما٦ً طمُ٘ مً ًحإ٦ض ختى: الخفىس  -1

ٗـة للمالثمة وطلـ٪: الزَىيمت اإلاشوهممت -2 . اإلاؿحدضرـة وؤلام٩اهُـات ألا٨ٞـاع مـ٘ الؿَغ

. مجهـا ًُٟـض ؤن صون  مُٟـضد مٗلىمـات ٖلى اإلاغوع بم٩اهُـات مـً ٣ًلـل خحـى :الؽممىى  -3

. بدسـه ثـم مـا ٌٗـٝغ بدُـص مىٓمـة وؤوعا٢ـه الباخـص سجـالت ٧اهد بطا ٣ٞـِ ًىجـذ ؤن ًم٨ـً البدـص ألن طلـ٪: الخىظيمم -4

. اإلاُلىبـة اإلاٗلىمـات ًجـض ختى ٌؿحمـغ الباخص وثجٗـل اإلاب٨غ الُإؽ ثبٗـض نٟـةا٫ َـظٍ: ـبمش في الاظخممشاس -5

٘ الحُٛـغ م٘ زهىنا البدص في اإلاحى٢ٗـة ٚحر الٓىاَـغ بٗـٌ ٖلى للحٗٝغ :الذقيقمت اإلاالخظت -6  اإلاهُلحات ٞـي الؿَغ
. واؾحسضامهـا الٗلمُـة

. لهـا ًحهـضي التي ومك٩لحه  البدص ه٣ُة ًٖ ًسغض لم ؤهه الباخص ًحإ٦ض ؤن: الترليمض -7 

 مً ٖضًضد ؾاٖات بلـى ًـاصي ٢ض والا٢حباؾات اإلاغطُٗة  الاؾخكهاصات ص٢ـة ٖـضم ألن طلـ٪ الهٟات، َظٍ ؤَـم ولٗلها: الذقممت -8
غاُٞا ال٣اثمـة ًٖ ًٞـال له صاعي ال الـظي والٗمل اإلاغاطٗـة . ال٣ُمة ٖضًمـة الببلُٚى

غ ؤن ًيبغي ثدضًضا ألا٦ثر الؿمات مً آزغ ٖضص َىال٪ الٗلىم، في اإلاسحهحن ىب٘ َٝغ مً ط٦غ إلاا بياٞة   في ثحٞى
٣ا ٩ًىن  ل٩ي الباخص،  هدضصَا ؤن وؿحُُ٘ والتي وألا٦مل، اإلاُلىب الىطه ٖلى وبهجاٍػ بدسه و٦حابة بٖضاص في وهاجحا مٞى

  :باآلجي

غ -1    بة ثٞى بـة ؤن خُص وبدسه، ٖمله بهجـاح في مهم ٖامل هدى ومُله:البدص مىيٕى في الشخهُة الٚغ  في الشخهُة الٚغ

. للىجـاح ومدـغ٥ مؿاٖـض ٖامـل صاثما هي ما ٖمل ؤو ما مىيـٕى في الخىى

ضم: الٗلمـي الباخص ثىاي٘ -2    ٗـه ٖو ـً الباخسُـً ٖلى ثٞغ ـه بدسـه مجـا٫ في ؾب٣ٍى الظًً آلازٍغ  ٞـي ًخىاولـه الظي ومىيٖى

. ألاَمُـة ٚاًـة

 طم٘ بلى ثدحاض ال البدـص ٖملُـة ألن واإلاُلىب الىاجح بالك٩ل والٗغى الحدلُل،: البدص بهجاػ ٖلى الباخص عد٢ض -3   
ـا اإلاٗلىمات ثل٪ مسل الحدلُـل بلى طلـ٪ ًحٗضي بل ٞدؿب وثىُٓمها اإلاٗلىمات . م٣بىلة بيحاثج والخغوض وثٟؿحَر

ُـا ٩ًىن  ؤن: ٖلمُا الباخص ثجغص -3  وبُٖاء البدص، في اإلاجغصد الٗاَٟة ًٖ والابحٗاص وبدسه ٦حابحـه في مىيٖى
  .واإلا٣ىٗـة اإلا٣بىلة والكىاَـض اإلاٗحمـضد باآلعاء مٗـؼػد ُٚـغ مٗلىمات ؤو  خهُة آعاء

 

 

                                                           
 .34.ص.2000دار ادلريخ  : الريسض.وصسدر ادللعووست يف اللعـو  الككمولواللس.بدر  أمحد   1
 .4 .ص.2002دار الفهر  : القسارة. .أأسألست الببوث ااعالولب  ااالكلسعلب.زللد  ومَت اهسب  2
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 .الثاوي العااى جدليل: الجضائش -باجىت -لخمش الخاج بجامعت اإلاقاالث وؽش واقع.2.12

 ل ه٣و ل في ه٣و َىا٥  :الحمٍى ضم ،الٗلمُة البدىذ ثمٍى  بالُغ١  البدىذ إلطغاء ال٩اُٞة اإلاحزاهُات ثسهُو ٖو
 بٌٗ ًجٗل مما محزاهُة، مً% 2 مً ؤ٦ثر الٗاصد في ًحجاوػ  ال للبدىذ ًسهو ما ٞةن ٖامة و٦يؿبة اإلاىاؾبة،

ل الباخسحن  .ومهضا٢ُتها البدىذ طىصد ٖلى ؾلبي او٩ٗاؽ له ٩ًىن  مما ؤ٧اصًمُة، ٚحر طهات مً البدىذ لحمٍى

 غ ٖضم ة ثٞى  .اإلاجحم٘ مك٨الت م٣اعبة ًٖ مؿئىلة ؤ٧اصًمُة خٍغ

   ال٩افي واإلاٗىىي  اإلااصي الضٖم الٗلمي البدص ًدحاض. 

  ملُات الٗلمي البدص ًدحاض ة للمحُلبات اليكغ ٖو  .الحضًسة الح٣ىُات مً الًغوٍع
 الٗلمُة للبدىذ اإلاالثمة الٗلمُة واإلاغا٦ؼ اإلاسحبرات ثىاطض ًجب. 

 ة الخضمات ثىاطض ة ٖلى جؿاٖض اإلاؿاهضد ؤلاصاٍع  .الٗلمي البدثي للٗمل الٗلمُة ؤلاصاعد اؾحمغاٍع
 البدىذ مٗٓم  

ًة
حم اإلاُلىب بالك٩ل مجها ؤلاٞاصد ًحم ال ألا٧اصًمُة وزهىنا ٝى ٖلى ويٗها ٍو  .الٞغ

عىباث مؽامل .3.12  .الثالث العااى جدليل:  اليؽش عمليت ـو

 البُاهات طم٘ ٖملُة ثىاطه مُضاهُة نٗىبات وطىص: اإلاُضاهُة الهٗىبات.  
 مجا٫ في الحضًسة الح٨ىىلىطُا ثُىع  و ث٣ضم ٖلى ٖبئا ٌك٩ل الٗلمُة ألابداذ وكغ مجا٫ في مىخضد مٗاًحر بلى الاٞح٣اع 

 .الٗلمي اليكغ

 مجهـا اليكغ مجا٫ في اإلاٗلىمات ث٨ىىلىطُا ثىاطه التي الهٗىبات:  

. والحإل٠ُ اليكغ خ٣ى١  خماًة ٢ىاهحن مسل بل٨تروهُا اإلاٗلىمات وثضاو٫  بص ٢ىاهحن -1

ـة -2  .اإلاٗلىمات وؤمـً ؾٍغ

ظا اإلا٨حبات، بحن اإلاهاصع ومكاع٦ة اإلاٗلىمات بىٓم ًحٗل٤ بما الحٗاون  في الغئٍة ويىح ٖضم-3 ض َو  بحن الهىد اجؿإ مً ًٍؼ
 الٗىامل ومً ٖلىماتالم وثباص٫ اإلاهاصع في اإلاكاع٦ة ٖلى ال٣ضعد مً ًدض مما واإلاؿحُٟضًً اإلاٗلىمات وماؾؿات ألاهٓمة

 .جٗاووي هٓام بًجاص ؤو ثد٣ُـ٤ صون  ثدى٫  التي

ـا اإلاٗلىمـات ٖلـى خهىلها مً ثدغم ال٣ٟحرد ٞالبلضان والضو٫، ألاٞغاص بحن اإلاالُة ؤلام٩اهُات ازحالٝ-4  قـغاء ٖـً لعجَؼ
. م٨حباتهـا ٞـي ؤلال٨ُتروهُـة لالثهاالت الالػمة ألاطهـؼد

. الشابع العااى جدليل:العلمي اليؽش عمليت  اعليت ؤحل مً الجضائشيت بالجامعاث مىاظبت بظتراجيجيت .4.12

 ًة، بالجامٗات مىاؾبة بؾتراثُجُة بًجاص اطل م حر ًجب الجؼاثٍغ  .الخذماث حىدة جىبيق بظتراجيجيت: ثٞى

 ة جُٛحرات بصزا٫ ة وهٓمها الحٗلُمُة، بغامجها ٖلى طظٍع   .والاطحماُٖة والا٢حهاصًة ؤلاصاٍع
                                                           

 . 9ص. 200.دار ادلسَتة: علسف .الككمولواللس احلديثب   ورا ز ادللعووست  ادلككبب ادلدرألب.الصويف  عبد اهلل إمسسعلل  1
 

 .وشكالت الىت اواالت الببح اللعلى يف الوطن اللرىب. ر سد  الفقلت  2
http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=24940. 

 

http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=24940
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 الغ٢مُة اإلا٨حبات هٓام زا٫بص. 

ىى . 5.12 . الخامغ العااى جدليل: للباخثحن اإلاقاالث وؽش عمليت ؤحل مً واقعيت لخلىى  الـى

 لحلى٫  الىنى٫  ًجب ومىه عثبه، بمسحل٠ الجامعي ألاؾحاط وكاٍ مؿاع ثدضص للم٣االت الٗلمي اليكغ ٖملُة بن 
غ ٖلى والٗمل الجماعي، الجهض وهى وا٢ُٗة ة، الجامٗات ٧ىاصع ت٦ٟاءا ثٍُى ٗا٫ وا٢عي خل ؤطل مً الجؼاثٍغ  بياٞة ٞو

 .الٗلمى اليكغ مجا٫ في طىصد ؤ٦ثر ثُب٣ُات ؤطل مً مًاٖٟة مجهىصات لبظ٫

 .العادط العااى جدليل:الالنترووي اليؽش هدى الخىحه ؤظباب هي ما. 6.12

  :الال٨ترووي اليكغ هدى الحىطه ؤؾباب

  ال٨حب ث٩ال٠ُ ٖلى  طل٪ او٨ٗـ و٢ض, مؿحمغ ثؼاًض في الىع١ ونىاٖة ثاضبن ث٩ال٠ُ ؤنبدد ل٣ض:  الح٩ال٠ُ .1

.  الح٣لُضي اليكغ مغاخل طمُ٘ في اإلاُلىبة الٗاملة الُض ث٩ال٠ُ بلى بياٞة ألازغي  الىع٢ُة واإلاهاصع

 .البِئة ٖلى الؿلبُة الحإرحرات و الاولُة اإلاىاص .2

يُة اإلاكا٧ل  .3 .  الىع٢ُة للمهاصع واإلا٩اهُة الحسٍؼ

.  والحمؼ١  للحل٠ ال٣ابلة الىع٢ُة ألانى٫  ٌٗةَب .4

.  واطغاءتها الحىر٣ُُة اإلاكا٧ل .5

.  اإلاٗانغ اإلاؿحُٟض َبُٗة .6

. لها اإلاهاخبة والح٨ىىلىطُات الحىاؾِب ثخُدها التي الٟغم .7

 بعالعا العااى جدليل:الجضائشيت بالجامعاث وألابدار اإلاقاالث وؽش مجاى في اإلاعخقبليت الخدذياث ؤَم هي ما. 7.12

 ل في الحضًسة الح٣ىُات ٖلى جٗحمض التي للم٨حبة طضًض ق٩ل بال هي ما الغ٢مُة اإلا٨حبات  مً والبُاهات اإلاٗلىمات ثدٍى
 وبثها ومٗالجتها اإلاٗلىمات لحسٍؼً الحضًسة الح٣ىُات اؾحٛال٫ بلى بلى طل٪ في ،وتهضٝ ع٢مي ق٩ل بلى الىعقي ق٩لها

اٖلُة ب٨ٟاءد  .  ؤ٦بر ٞو

 مكا٧ل مً للٗضًض وملمىؾة وا٢ُٗة خلىال ث٣ضم ؤن جؿحُُ٘ ،خُص بم٩اهاتها مً ؤَمُتها لغ٢مُةا اإلا٨حبات جؿحمض 
 والبدص والاطحماعي الا٢حهاصي للحُىع  ؤصاد ،ٞهي والكغ١  الٛغب خًاعد مىا٦بة ٖلى ٢اصعا لُهبذ اإلاجحم٘

  م٘ الخضمات مؿحىي  وثدؿحن الىاثُة للمىا٤َ اإلاٗلىمات زضمات ث٣ضًم ًم٨ً الغ٢مُة اإلا٨حبات زال٫ ٞمً.الٗلمي

حر   .اإلاٗلىمات إلاجحم٘ ؤو الُىمُة للمٗلىمات ألاؾاؾُة الخضمات م٣ىمات في خ٣ُ٣ي ثٞى

 

 

                                                           
 .49 -47 ص.ص.2005دار اذلدى :قسمخلمب.2 ع2وج. ادللعووست رلعب ادلككبست.االكًت ين  وككبب ادلسكقبلالمشر . رمي وراد   

.6-4ص.2008 وسرس 5 الواقع  ادلسكقبل  نسدو ااالسء اللريب  ع :وككبب ادلديمب الرقللب :عزة فسر ؽ الوارو أريج احلسزوم    2  
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: العلميت وألابدار اإلاقاالث وؽش مجاى في حذيذ لخدذر الالنترووي اليؽش وايجابياث ظلبياث هي ما. 8.12

 .الثامً العااى جدليل

  : مجها واإلاؽنالث العىائق مً طملة الال٨ترووي اليكغ وثُىع  ْهىع  ناصٝ

ة اإلال٨ُة خ٣ى١  - ٗات ؤٚلبُة ؤن خُص الال٨ترووي، اليكغ ع٢ٗة اجؿإ ًٖ اإلاترثبة اإلاكا٧ل وازُغ ؤ٦ثر مً ال٨ٍٟغ  لم الخكَغ

. ؤصحابها ٖلم صون  إلاالٟات ال٣اهىوي ٚحر واليسخ ال٣غنىة ؤمام اإلاالٟحن، لح٣ى١  خماًة يمان بٗض جؿحُ٘

 الال٨تروهُة الىؾاثِ ومسحل٠ ٧الحىاؾِب، الال٨ترووي، اليكغ زضمات مً لالؾحٟاصد الالػمة ألاطهؼد ا٢حىاء ث٩لٟة اعثٟإ -
 بطا ؤما الىاخض، للٟغص باليؿبة زانة ألازغي، اإلاٗلىمات قب٩ات وؾاثغ الاهترهِد، في الاقترا٥ عؾىمات بلى بياٞة الحضًسة

. ثإرحرا ا٢ل ل٠ُالح٩ا ٖبئ ًهبذ ٣ٞض ماؾؿة ؤو بكغ٦ة ألامغ جٗل٤

 ٢غام ؤو اإلاباقغ الخِ ٖلى اإلاٗلىمات ٢ىاٖض مً ٦بحرد وؿبة ؤن بط الال٨ترووي، اليكغ ٖىاث٤ مً بضوعَا اللٛة مك٩لة -
ض و٢ض اإلاؿحٗمل ؤو الباخص ًح٣جها ال بلٛة ث٩ىن  اللحزع غ ٖضم خالة في ج٣ُٗضا ألامغ ًٍؼ  لٛة بلى اإلا٣غوء للمدحىي  ثغطمة ثٞى

. ال٣اعت 

 ؤمغا واإلاٗلىمات للبُاهات الحاملة الحاؾبات بلى الىلىض ؤن خُص ابصزالها اإلاىا٢٘ ٢غانىة ٣ًىم التي ٞحروؾاتا٫ زُغ -
.  الٗالم في ثُىعا ألا٦ثر البلضان في ختى مم٨ىا

غد البُاهات ثسٍغب زُغ -  هيو ال٨مبُىثغ بغامج بلى اإلاخؿللحن   HACKER’S ال٣غانىة َٝغ مً الىاقٍغً مىا٢٘ صازل اإلاحٞى

ات وخماًة الال٨ترووي اليكغ ٖلى ٦بحرا زُغا جك٩ل ؤنبدد اٖحضاءات ُة مدحٍى   . للمٗلىمات الحاملة ألاٖو

: الالنترووي اليؽش مضايا

غ : الخهىم ٖلى مجها هظ٦غ للمؿحٗملحن الٟىاثض و اإلاؼاًا مً طملة الال٨ترووي اليكغ ًٞى

حر - . الباخص طهض ازحهاع زال٫ مً وطل٪ الى٢د ثٞى

 ههه مدحىي  في الحٗضًل مً اإلاال٠ ًم٨ً الال٨ترووي، اليكغ الن الحظٝ ؤو باإلياٞة ؾىاء اإلادحىي  في الحٗضًل هُةبم٩ا -
. ؤزغي  بق٩الُات ؤي ؤو طهض ؤو ٖىاء صون 

 ثسٍؼً بةم٩اهه واخض مضمج ٢غم ؤن ،خُص الال٨تروهُة الىؾاثِ بها ثحمحز التي اإلاٗلىمات، ثسٍؼً في ال٨بحرد الؿٗة -
ات هجض و٢ض ب٩املها، ثبةم٪ مدحىي  ه ما ٧ل م٘ مسؼهة ٖلمُة مىؾٖى  والغؾىمات ٧الجضاو٫، ؤلاًًاح وؾاثل مً ثدحٍى

. ونىثا نىعد واإلاحدغ٦ة السابحة والهىع  البُاهُة

إل بم٩اهُة للباخسحن الال٨ترووي اليكغ ًخُذ - ات ٖلى ؤلَا  ؤعنضتها ث٣ضم التي ألاعق٠ُ و اإلاٗلىمات ومغا٦ؼ اإلا٨حبات مدحٍى
 التي اإلاٗلىمات بلى للىنى٫  بِحه في ؤو م٨حبه في الشخخخي خاؾىبه اؾحٗما٫ ال٣اعت  بةم٩ان ؤنبذ خُص بل٨ترووي ق٩ل لىٕ

ضَا . ًٍغ

                                                           
 .49 -47 ص.ادلرالع السسبق.االكًت ين  وككبب ادلسكقبل المشر. رمي وراد   
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غ - ىع  الاهترهد ٖبر الٗالم بلضان مسحل٠ في ثهضع التي واإلاجالت الصح٠ إلاُالٗة ٞغنة ؤلال٨ترووي اليكغ ًٞى . نضوعَا ٞو

غاُٞةالبب اإلاهاصع بلى الغطٕى ؾهىلة - غ الال٨ترووي الىو الن اإلاالٟحن، َٝغ مً اإلاؿحسضمة لُٚى  ًم٨ً خىا خي ٖلى ًحٞى
غافي، اإلاهضع ٖلى الحهى٫  ال٨مبُىثغ، طهاػ بماقغ ٖلحها الى٣غ وبمجغص لل٣اعت   بلى الٗىصد رم وثهٟده اإلاؿحسضم البِبلُٚى

. مُالٗحه بهضص َى الظي الىو

: خاجمت

غ والاثهاالت، ٧الحىاؾِب وثٟاٖالثه ؤهىاٖها مسحل٠ب  اإلاٗلىمات، ث٨ىىلىطُا م٨ىد ل٣ض   الغ٢مي والحهٍى
غ مً والُٟضًى ، ووكغ اإلاٗلىمات، بص وثدؿحن الٗلمُة، وألابداذ للم٣االت، الٗلمي اليكغ ٖملُات ثٍُى  وبًهالها اإلاٗاٝع

ةـا٫ بالجامٗات اليكغ وا٢٘ ًٖ لئلق٩الُة ٦ةطابة مم٨ً، و٢د ؤ٢ل وفي م٩ان ٧ل في للمؿحُٟضًً،  ثد٣٣د ٣ٞض طؼاثٍغ
لح٤ ًجهٌ ؤن الٗغبي للمجحم٘ ًم٨ً بهه اط ٧املة، بهٟة الٟغيُات  الح٨ىىلىطُات اصزا٫ ٖلى اٖحمض بطا الح٣ضم بغ٦ب ٍو

٣ة الحضًسة ة بالجامٗات الٗلمي لليكغ الجىصد ًٖ جٗحمض بٍُغ  .الجؼاثٍغ

 

: واإلاشاحع اإلافادس قائمت

  _http://www.kau.edu.sa/Files/0004149/files/9341 والضعاؾات ألابداذ ؤهىإ .1
ة مداٞٓة في ال٨حب وكغ خغ٦ة  .2   –آلاصاب ٧لُة  –ص٦حىعاٍ ؤَغوخة ).م٣بل ؾُٗض عيا الض٦حىع  بٖضاص/ ؤلاؾ٨ىضٍع

ُة طامٗة   ،( 2005 ، اإلاىٞى
http://www.alhazza3.sa/wp-content/uploads/2008/08/d986d8b4d8b1-d8a7d984d983d8aad8a8.doc 

ة في صعاؾات:واإلاٗلىمات اإلا٨حبات اخمض،ٖلم بضع .3 ُة والاعثباَات الىٍٓغ ب، صاع:ال٣اَغد.اإلاىيٖى  .309م.1996الٍٛغ

 /http://www.kau.edu.sa/Files/0002230/Subjects الٗلمي اإلا٣ا٫ ٦حابة قغوٍ .4

 الُاػوعي، صاع: ٖمان.وؤلال٨تروهُة الح٣لُضًة اإلاٗلىمات مهاصع واؾحسضام الٗلمي البدص.ٖامغ ٢ىضًلجي،   .5

 .46.م.2002

المُة البدىذ ؤؾاؾُات. جاب مىحر مدمض،   .6 . 13.م.2002.الٟجغ صاع: ال٣اَغد.والاطحماُٖة ؤلٖا

. 48م.الؿاب٤ اإلاغط٘.ٖامغ ٢ىضًلجي،   .7

ً في الٗلمى البدص ثىاطه التى ق٨التم. ال٣ُٟه عقاص،   .8  .الٗغبى الَى
http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=24940. 

 وخضوص اُٖةوالاطحم ؤلاوؿاهُة الٗلىم مجا٫ في الٗلمي الباخص جٗترى التي الهٗىبات. نٛحر بً اإلاامً، ٖبض   .9

ُة  .  2014. 25 م والاطحماُٖة ؤلاوؿاهُة الٗلىم طُل مجلة. 01.ٕ .الٗلمُة اإلاىيٖى

10. Jil_Center.Home.mht!http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8% 

11. http://ar.univ-batna.dz/?page_id=14.. 

http://www.alhazza3.sa/wp-content/uploads/2008/08/d986d8b4d8b1-d8a7d984d983d8aad8a8.doc
http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=24940
http://ar.univ-batna.dz/?page_id=14
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ش، صاع: الٍغاى.والح٨ىىلىطُا الٗلىم في اإلاٗلىمات مهاصع.بضع ؤخمض،   .12  .34.م.2000 اإلاٍغ

المُة البدىذ ؤؾاؾُات. جاب مىحر مدمض، .13  .14.م.2002 الٟجغ، صاع: ال٣اَغد. .والاطحماُٖة ؤلٖا

.  91م.2001.ؾحردالم صاع:  ٖمان.اإلاضعؾُة واإلا٨حبة اإلاٗلىمات مغا٦ؼ و الحضًسة الح٨ىىلىطُا.بؾماُٖل هللا ٖبض الهىفي، .14

ً في الٗلمى البدص ثىاطه التى مك٨الت. ال٣ُٟه عقاص،   .15  .الٗغبى الَى
http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=24940 

م   .16  صاع:٢ؿىُُىة.2ٕ،2مج.واإلاٗلىمات تاإلا٨حبا مجلة.اإلاؿح٣بل وم٨حبة الال٨ترووي اليكغ.مغاص ٦ٍغ

 .149-147م.م.2005الهضي،

ج ٞاعو١ ٖؼد   .17 غي،ؤٍع  ،ماعؽ15 ،ٕ الٗغبي ؤلاخُاء ،هاصي واإلاؿح٣بل الىا٢٘: الغ٢مُة اإلاضًىة م٨حبة: الحاػمي طَى

  .6-4م.2008

م   .18 . 149-147م.الؿاب٤ اإلاغط٘.اإلاؿح٣بل وم٨حبة الال٨ترووي اليكغ.مغاص ٦ٍغ

 

  

http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=24940
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 العلميت العشقت ججىب وؤظاليب الصخيدت ماديميتألا اإلاماسظاث
 بيلحير  الجامعي باإلاشلض ماقذ ؤظخار  عيعماوي، ومه. ؤ

 

: ملخق

ة الؿغ٢ة ؤو الاهحدا٫  والباخسحن؛ الُلبة مً الٗضًض ٞحها ٣ً٘ التي الاهتها٧ات ؤو ألازُاء ؤ٦ثر بحن مً جٗحبر ال٨ٍٟغ

م ا ؤن مً وبالٚغ   ،(م٣هىص اهحدا٫) ٖمضي ٧لبل ٩ًىن  ألاخُان ؤٚلب في ؤ٦ثَر
ِّث
 ًغط٘ (م٣هىص ٚحر اهحدا٫) مجها البٌٗ ؤنِّث  بال

ة ٖضم بلى  (...الهُاٚة بٖاصد الحلخُو، الا٢حباؽ، الاؾىاص، الحىر٤ُ،): مسل الٗلمي للبدص الصحُدة باإلاىهجُات اإلاٗٞغ

ؿحٗغى ىاح اهخكاعا، الاهحدا٫ ؤهىإ ؤ٦ثر البدص َظا َو  ٦ما إلاىاطهتها، وألازال٢ُة دوالح٣جي ال٣اهىهُة ألاؾالُب ٍو
  ًحُغ١ 

ًة
 اإلاجحم٘ في الٗلمُة الؿغ٢ة خاالت مً الح٣لُل في ٞٗالُتها ومضي الجُض ألا٧اصًمي الٗلمي البدص لح٣ىُات ؤًًا

 . ألا٧اصًمي

 

Abstract : 

Plagiarism or literary theft is among the most mistakes and abuses in which many 

students and researchers located. Although most of them are deliberate often (Intentional 

plagiarism),  however  some of which (Non-intentional plagiarism) is due to not knowing the 

correct methodology for scientific research, Eg: (documentation, citation, quotation, 

summarization, paraphrasing…) 

This research reviews the most widespread types of plagiarism, and explains the legal, 

technical and ethical methods to address them, It also touched on the scientific techniques of 

good academic research, and their effectiveness in reducing the incidence of theft in scientific 

academic community. 

 

 ممقمذممت  :

ً، ل٨حاب ومالٟات ؤبداذ ٖضد ٖلى الٗلمُة بدىثهم بةٖضاص ال٣ُام ٖىض والباخسحن الُلبة ٌٗحمض ظا آزٍغ  ٢ض ما َو
ة ألازُاء بحن ما ثخىٕى التي البدسُة ألازُاء بٌٗ في للى٢ٕى ٌٗغيهم  مً جٗحبر ال ٧ىجها ٖجها الحٛاضخي ًم٨ً جيا٫ الٍٟٗى

 ًترثب ٢ض التي الٗلمُة لؤلماهة اإلاسالٟة اإلاماعؾات زاهة في ثهى٠ والتي اإلاحٗمضد ألازُاء وبحن الٗلمُة، اإلاسالٟات ٢بُل

ة ٣ٖىبات ٖلحها ه ًحٗمض لم ؤو طل٪ الباخص جٗمض وؾىاء. الباخص يض و٢اهىهُة بصاٍع
ِّث
 هٓحر دواإلاحاب٘ للمؿاءلة ًحٗغى ٞةه

ة اإلال٨ُة بد٣ى١  مؿاؾه ظا ؤلاوؿاهُة، الح٣ى١  وؤ٢ضؽ ؤَم مً جٗحبر التي ال٨ٍٟغ   َو
ًة
 ال"  ال٣اثل ال٣اهىوي للمبضؤ ثُب٣ُا

". ال٣اهىن  بجهل ٌٗظع



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

136 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

       
ًة
ملُات الٗلمُة الؿغ٢ات ًٖ وبُٗضا  اإلاحخب٘ ٞةنِّث  الباخص، مً وجٗمض بنغاع ؾب٤ ًٖ ثغث٨ب التي اإلاىٓمة الاهحدا٫ ٖو

 ٢هض بضون  ثغث٨ب التي الٗلمُة الؿغ٢ات مً الٗضًض َىا٥ ؤنِّث  ًالخٔ الُىم الجامٗات في الٗلمُة الؿغ٢ة ْاَغد عالهخكا

ٗؼي  الباخص، مً  الحلخُو، الا٢حباؽ، ؤلاؾىاص، الحىر٤ُ،: ؾُما الٗلمي البدص بح٣ىُات الجهل بلى عثِسخي بك٩ل ؾببها وَُث

ا... الهُاٚة بٖاصد حَر ة اإلاهاعات مً ٚو . الٗلمي البدص ألصبُات اإلاىاُٞة اإلاماعؾات َظٍ في الى٢ٕى لحجىب باخص ل٩ل الًغوٍع

 :البدث وؤَذاف ؤَميت

 ٖملُات اهخكاع مً الح٣لُل في طل٪ مؿاَمة وبُان الصحُدة، ألا٧اصًمُة اإلاماعؾات ثل٣حن مً الٟاثضد ببغاػ - 0

 . الباخسحن ٢بل مً محٗمض ٚحر بك٩ل ثدضذ ٢ض التي والاهحدا٫ الٗلمُة الؿغ٢ة
ة الٗلمي البدص وث٣ىُات بإبجضًات الحٍٗغ٠ -02  والُغ١  ألاؾالُب في والىٓغ باخص، ؤو َالب ل٩ل والالػمة الًغوٍع

 . ؤلام٩ان ٢ضع الٗلمُة الؿغ٢ة في الى٢ٕى مً الباخص ؤو الُالب ثجىب التي اإلام٨ىة
 اإلاىا٣ٞة ألازغي  الهىع  وبحن بُجها الحمُحز ٦ُُٟة وبُان الٗلمُة، للؿغ٢ات اهخكاعا ألا٦ثر ألاهىإ ٖلى الحٗٝغ -03

 .مٗها ثحضازل ٢ض والتي الٗلمي؛ البدص إلاىهجُة
 .الٗلمُة الؿغ٢ة مىاطهة في اإلاٗحمضد (ألازال٢ُة الح٣ىُة، ال٣اهىهُة،) والحضابحر ؤلاطغاءات مسحل٠ اؾحٗغاى -04

 : البدث بؼهاليت

ة الؿغ٢ة إلاىيٕى البدص َظا بق٩الُة ثحُغ١  ا ال٨ٍٟغ  اهخكاعا الٗلمي للبدص اإلاىاُٞة ماعؾاتالم ؤ٦ثر مً باٖحباَع
  ؤقضَا ومً الجامُٗة، ألاوؾاٍ في

ًة
ه بط اإلاالٟحن؛ خ٣ى١  ٖلى يغعا

ِّث
م ؤه  والحضابحر ال٣اهىهُة ؤلاطغاءات مً الٗضًض مً بالٚغ

  الجامُٗة، واإلاىار٤ُ ال٣ىاهحن ؤ٢غتها التي الح٣ىُة
ِّث
ها بال  في الؿبب ولٗل. جهاجي بك٩ل الٓاَغد َظٍ ٖلى ال٣ًاء مً ثحم٨ً لم ؤجِّث

ا  الؿلُم الٗلمي البدص بإبجضًات ال٩افي الٗلم ٖضم بلى ألاخُان مً ٦سحر في ًغط٘ والباخسحن الُلبة بحن وثىؾٗها اهخكاَع

ىُاثه وث٣ىُاثه ظا. ألاؾاؾُة ٞو   الحالُة؛ ؤلاق٩الُات زال٫ مً البدص َظا ًسحٍر ما َو

 اهد ألاصبُة والؿغ٢ة الاهحدا٫ نىع  وؤ٦ثر ؤَم هي ما -
ًة
 ؟، ألا٧اصًمُة ألاوؾاٍ في قاعا

  ؟ الصحُدة ألا٧اصًمُة اإلاماعؾات وبحن بُجها الحٍٟغ٤ ًحم و٠ُ٦  -
 ؟ ٞحها الى٢ٕى مً الباخص ثجىب التي والُغ١  إلاىاطهتها اإلا٣غعد ألاؾالُب هي وما -

 
ًة
: الحالُة للٗىانغ الحُغ١  ؾِحم البدص َظا إلاحُلبات وثد٣ُ٣ا

-  
ًة
 البدص بمىيٕى اإلاغثبُة ًةألاؾاؽ اإلاٟاَُم بٌٗ ثىيُذ: ؤوال

-  
ًة
  الٗلمُة الؿغ٢ة نىع  ؤ٦ثر: راهُا

ًة
  ألا٧اصًمُة ألاوؾاٍ في اهخكاعا

-  
ًة
  الٗلمي البدص في اإلاؿحسضمة والٟىُات الح٣ىُات: رالسا

-  
ًة
   الٗلمُة الؿغ٢ة في الى٢ٕى لحجىب ألاؾالُب بٌٗ: عابٗا
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ًال
 البدث بمىلىع اإلاشجبىت ألاظاظيت اإلافاَيم بعن جىليذ: ؤوال

  :العلميت العشقت -01

ة الؿغ٢ة  خ٣ى١  اهتها٥ َى واخض إلاٗجى مسحلٟة مؿمُات ٧لها ألا٧اصًمي والٛل الاهحدا٫ ألاصبُة، الؿغ٢ة ؤو ال٨ٍٟغ

حضاء اإلاال٠ حضاء ؤو للمال٠ اإلاٗىىي  الح٤ ٖلى والٖا ما٫ اإلاهىٟات ٖلى ألابىد خ٤ ٖلى الٖا ة وألٖا ىطض. ال٨ٍٟغ  مً الٗضًض ٍو
ة الؿغ٢ة قإن في ٢ُلد التي الحٗاٍع٠ : بُجها مً ال٨ٍٟغ

 الؿغ٢ة"  ؤنِّث  ط٦غت بدُص ؾٗىص، اإلال٪ بجامٗة الٗلمي والبدص الٗلُا للضعاؾات الجامٗة و٧الة ٢ضمحه الظي الحٍٗغ٠

ها مٗاهحها ؤبؿِ في الٗلمُة   ".٢هض ٚحر مً ؤو ب٣هض آلازٍغً وؤٖما٫ أل٩ٞاع به مٗتٝر ٚحر اؾحسضام بإجِّث

 والحٗلُم الحٗلم صٖم ؾلؿلة بَاع في ؤلاؾالمُة ؾٗىص بً مدمض ؤلامام بجامٗة والجىصد مالح٣ىي  ٖماصد صلُل ط٦غ و٢ض

 آزغ  خو ٖمل ثإزظ ؤن وجٗجي ال٣اهىوي، ٚحر الى٣ل ؤق٩ا٫ مً ق٩ل هي الاهحدا٫ ؤو الٗلمُة الؿغ٢ة"  بإنِّث  الجامٗة في

  ". ٖمل٪ ؤهه وثضعي

 ؤو ؤ٩ٞاع ؤو ٧لمات باؾحسضام محٗمضا ال٩اثب ٣ًىم ٖىضما الجامعي، اإلادُِ في مبؿِ بك٩ل الٗلمُة الؿغ٢ة وثدضذ

 هاؾبها اإلاٗلىمات، ؤو ألا٩ٞاع َظٍ مهضع ؤو الشخو َظا ط٦غ ؤو جٗٝغ صون  آزغ بشخو زانة (ٖامة لِؿد) مٗلىمات

  طل٪ ثم ؾىاء هٟؿه، بلى
ًة
  ؤو وع٢ُا

ًة
   .بل٨تروهُا

 
ًة
مىما  ؤلاقاعد صون  آلازٍغً ؤ٩ٞاع ؤو مٗلىمات باهحدا٫ وم٤ً الظي الشخو ٖلى ًُل٤ الٗلمُة الؿغ٢ة مهُلح ٞةنِّث  ٖو

م. اإلاغاط٘ في بلحهم   الاهحدا٫، ؤو ألاصبُة الؿغ٢ة ؤو الٗلمُة الؿغ٢ة بحن ما مؿمُاتها جٗضص مً وبالٚغ
ِّث
 ًح٣ٟىن  الجمُ٘ ؤنِّث  بال

ها ٖلى  .الاطحماُٖة وآلاصاب الٗلمي البدص ؤزال٢ُات ل٩ل ومىافي زاَئ وؾلى٥ مجغم ٖمل ؤجِّث

 :اىالاهخذ -02

ٛة في ٌٗجي الاهحدا٫
ِّث
ه اصعى ؤو لىٟؿه اصٖاٍ بطا ٚحٍر ٢ى٫  ؤو ٚحٍر قٗغ اهحدل ٞالن  ٣ًا٫ ؤلاصٖاء، ٌٗجي الل

ِّث
 ٢اثله ؤه

ى واصٖاٍ وثىدله ، َو هُث  لٛحٍر
َق
ل دَق

َق
و٫َق  وه هُث  ؤي ال٤َق َق ؿبَق

َق
ا. بلُه و  بلى ًيؿبه وؤن ٚحٍر قٗغ الكاٖغ ًضعي ؤن ٞمٗىاٍ الانُالح في ؤمِّث

 اؾحسضام َى الاهحدا٫: "الحالي الحٍٗغ٠ ٧الُٟىعهُا بجامٗة الاهحدا٫ ثجىب صلُل في وعص و٢ض   .اإلاسل ؾبُل ٚحر ٖلى هٟؿه

حر به مٗتٝر ٚحر   ". آزغ لشخو مً نُٛة ؤو لؤل٩ٞاع مىاؾب ٚو

                                                           
 ث اللعللب ون ومظور عب لعدراأست اللعلس  الببح اللعلم  اخلخب الوطملب لعلعـو  الكقملب  اابككسر  السولب ادلعك ألود  ااقكبسس  السرقب اللعللب يف البح  سلب اجلسـ.   

 https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db48:   ومشور ععى ادلوقع3أ القم  ص 

اللربلب وس ام ؟   لف أجتمبهس ؟ ادللعكب : علسدة الكقومي  اجلودة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب أعسعب دعم الكلعم  الكلعلم يف اجلسولب  السرقب اللعللب. 2
  https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf:   وكسح ععى ادلوقع8ص ،2013السلوديب  

رة ضلن أعلسؿ أعسعب علسدة اخوير ادلهسرات    سلب اجلسولب لعكخوير  اجلودة جبسولب ادلعك ألود   لف جتمب طالبك  خأ الوقوع يف السرقب اللعللب   رقب ومشو.   
 .www.dsd.edu.sa: ععى ادلوقع وكساب  2012ادريس اجلسولم  نصساح يف اؿ

 .59  ص 1995 السولب األزار ادلمصورة   عبد العخلف زللد السلد احلديدو  السرقست الشلريب بُت األودو  اجلرالسين يف ضوء المقد األديب القدمي  احلديح  ط.  4
5   .  “ Plagiarism is the unacknowledged and inappropriate use of the ideas or wording of another individual ”  

University of southern California, Trojan integrity- Au guide for avoiding plagiarism, Available at: 

http://dornsife.usc.edu/assets/sites/903/docs/Trojan_Integrity_Guide_to_Avoiding_Plagiarism.pdf, p03. 

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf
http://www.dsd.edu.saمتاحة
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ى ا آزغ،  خو ٦حابات ؤو ؤ٩ٞاع بخبجي  خو ٢ُام ٖام بمٟهىم ٌٗجي َو ا بلى ؤلاقاعد صون  له، مل٩ا واٖحباَع  مهضَع

 .٢هض ٚحر مً ؤو ب٣هض

  :اإلاالف خق  -03

ة، اإلال٨ُة خ٣ى١  ؤبغػ  ؤخض َى ة؛ الظَىُة الح٣ى١  ؤو  ال٨ٍٟغ ها جٗٝغ والتي وال٨ٍٟغ  مً ؤلاوؿان ٨ٞغ ًبضٖه ما ٧ل: " بإجِّث

ىُة ؤصبُة ومهىٟات ازتراٖات    ". الحجاعد في مؿحٗملة ونىع  وعمىػ  ٞو

غي  ى اإلاال٠ خ٤: قملت الظَىُة الح٣ى١  ؤنِّث  الؿجهىعي الغػا١ ٖبض ال٩اثب ٍو  باإلال٨ُة جؿمُحه ٖلى ًهُلح ما َو
ى اإلاستٕر وخ٤ الغؾاثل، بمل٨ُة جؿمُتها ٖلى ًهُلح ما وهي بالغؾالة اإلاحٗل٣ة والح٣ى١  والٟىُة، ألاصبُة  ٖلى ًهُلح ما َو

   .الهىاُٖة باإلال٨ُة جؿمُحه

ه اإلاال٠ خ٤ ٌٗٝغ خحن في
ِّث
 (ماصًا ٖىه اإلاٗبر) ال٨ٟغي  مىحجه بيؿبة الح٤ ٝاإلاا٫  ثسى٫  التي ال٣اهىهُة اإلال٨ة ثل٪ ": بإه

ىُىي   ".  مكغوٖة ٢اهىهُة وؾُلة بإًة اإلاالي لل٨ؿب اؾحٛالله في الح٤ له وث٨ٟل بلُه،  مً طاهبحن ٖلى اإلاال٠ خ٤ ٍو

كمل ماصي طاهب: الح٣ى١  ات ٧ل َو   اإلاهى٠ باؾحٛال٫ اإلاحٗل٣ة الحهٞغ
ًة
 مٗىىي  وطاهب الترزُو، ؤو ؤلاًجاع ؤو ٧البُ٘ مالُا

ى ٠ ٖال٢ة ًجؿض الظي ألابىد بد٤ ٌٗٝغ ما َو ل 
َق
ه؛ اإلاا  ٟ

َق
ل
َق
٣هض بما  الح٣ى١  وثحمحز    .بلُه مهىٟه وؿبة في اإلاال٠ خ٤ به ٍو

ة  صاثمة خ٣ى١  ؤجها ٦ما ٖلحها، اللجؼ وال ٞحها الحهٝغ ث٣بل ال ٞهي ؤؾاؾِححن بسانِححن بالشخهُة اإلاحٗل٣ة اإلاٗىٍى

 الح٣ى١  قإن قإجها اإلاال٠ بشخهُة اإلاحهلة الح٣ى١  بحن مً جٗحبر الح٣ى١  َظٍ ؤن طل٪  .اإلاالُة ٧الح٣ى١  ما٢حة ولِؿد
ه٣ُة

ِّث
  . باإلوؿان الل

: العلميت ألاماهت -04

 َُئات ) بها الايُإل ألا٧اصًمي الىؾِ مىخؿبي طمُ٘ ٖلى ًحىطب التي اإلاؿاولُة بلى الٗلمُة ألاماهة مهُلح ٌكحر 

لبة ؤؾاثظد باخسحن، طامُٗة،  في اإلاؿحسضمة للمٗلىمات ألانلُة اإلاهاصع بلى باإلقاعد الباخص ًلتزم ؤن اإلاؿاولُة وىوم٘ ،(َو
. بدسه

                                                           
أ  محسيب اللمسصر ادللمويب  (ادلعكلب األدبلب  الفملب )القواعد القسنونلب ادلقررة حللسيب اابداع الفكرو ادلفرغ ضلن وصمفست ودر ب :" يلرفهس األأكسذ يونس عرب بأهنس.   

محسيب احلقوؽ الصمسعلب  الكهسريب   اقوؽ األدبلب  الفكريب أ  وس يلرؼ حبقوؽ : و امقسم بشكل عسـ إىل قسلُت   ه(ادلعكلب الصمسعلب )لعلشسريع الصمسعلب  الكهسريب 
 ". ادلؤلف  احلقوؽ اجملس رة

 .www.tootshamy.com: يونس عرب  احملددات اللسوب لعمظسـ القسنوين لعلعكلب الفكريب  وقسؿ ومشور ععى ادلوقع: أنظر
 . 2  ص 1998ين  ادلعكلب الفكريب وسالكهس  وفرداهتس  طرؽ محسيكهس  دار اجللب لعمشر  الكوزيع  علسف األردف  عسور زللود الكسوا.  2
 .214  دار المهضب اللربلب  القسارة  ص 8اق ادلعكلب  ج -الوألط يف  رح القسنوف ادلدين عبد الرزاؽ السمهورو : دلزيد ون الكفصلل راالع.   
 http://www.wafainfo.ps/pdf/t4.pdf: وقسؿ ومشور ععى ادلوقع  0 ارابسطسً حبق ادلؤلف  ص األ سدديم الببح يف اللعللب ر سد اواـ  األوسنب.  4
أو  ععى أنّت ون بُت احلقوؽ ادللمويب ادلقررة لعلؤلف ععى وصمفت  اقت يف ااًتاـ أالوكت  ااعًتاض ععى" اق األبوة "ون اذا األور حتت وسلى  25أ دت ادلسدة .  5

نسزؿ  ا لعكصرؼ فلهس  ا الديل أ  اشويت يد ل ععلت   سصًب إذا  سف اذا الكلديل يضر مبصعبكت أ   رفت أ  مسلكت  ذلك أف احلقوؽ ادللمويب لعلؤلف غَت قسبعب لعت
 .دلكلعق حبقوؽ ادلؤلف  احلقوؽ اجملس رةا  07/200/ 2:ادلؤرخ يف 05- 0ون األور  25    2لعكقسدـ  لس ا ديكن لعلؤلف الكخعم عمهس طبقسً نص ادلسداُت 

 .316عبد الرزاؽ السمهورو  ورالع أسبق  ص .  6
 . 7  ص 992 الملسذج ادللسصرة حلق ادلؤلف   أسال محسيكت  دار الثقسفب  علسف  : نواؼ  ملسف  اق ادلؤلف: راالع.  7
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غي    مً ال٣اعت  ًحم٨ً وبها وطىصثه، البدص ؤنلة ٖلى للحضلُل وؾُلة هي الٗلمُة ألاماهة ؤنِّث  (الهىاعي  ؾُض) ال٩اثب ٍو

ة ألانل بلى الغطٕى    .ال٨الم هو إلاٗٞغ

ما٫ ٖماصد صلُل في وعص و٢ض  الحٗلم صٖم ؾلؿلة بَاع في ؤلاؾالمُة ؾٗىص بً مدمض ؤلامام بجامٗة والجىصد ث٣ٍى

  ث٩ىن  ؤن:" ًلي ٦ما الٗلمُة ألاماهة مٗجى الجامٗة في والحٗلُم
ًة
  َالبا

ًة
  ث٩ىن  ؤن ٌٗجي ؤمُىا

ًة
 وؤ٩ٞاع مٗلىمات ًٖ مؿاوال

،ً ٣هض ، " اإلاٗلىمات مهاصع بلى وجكحر آلازٍغ   بها ٍو
ًة
ضم ئل٠الم خ٤ اخترام ؤًًا ضم الٛل ٖو  في والحًلُل الخضإ ٖو

 .والىحاثج ألابداذ

ىًىي   لح٣ى١  اهتها٥ بمسابة ٖلحها ؤلا٢ضام ٌٗحبر التي واإلاداطًغ اإلاؿال٪ مً طملة الٗلمُة ألاماهة مٟهىم ثدد ٍو

   :في وثحمسل ألا٧اصًمُة، بالجزاَة ومؿاؾا الحإل٠ُ

٣هض: الٛل - ُٟهاوت وص٢تها البُاهات بؿالمة اإلاؿاؽ به ٍو  .ٍػ
٣هض: والحًلُل الخضإ - ضم الٗلمي، البدص ٢ىاٖض اهتها٥ جٗمض به ٍو  ؤو والا٢حباؽ وؤلاخاالت  التهمِل بلى ؤلاقاعد ٖو

 . الترطمة
ة اإلال٨ُة خ٣ى١  ٖلى الحٗضي - ٣هض: ال٨ٍٟغ  .الؿغ٢ة ؤو باالهحدا٫ ال٨ٟغي  طهضٍ ٖلى والاؾخُالء اإلاال٠ خ٤ اهتها٥ بها ٍو

: ؤَمها الٗلمُة الؿغ٢ة إلاٟهىم اإلاغاصٞة اإلاهُلحات مً الٗضًض َىا٥ ؤنِّث  بلُه ؤلاقاعد ثجضع ومما

ة الؿغ٢ة -  ؛Plagiarism ال٨ٍٟغ
 ؛ Literary theftألاصبُة الؿغ٢ة  -

  ؛ Plagiarismالاهحدا٫  -
 ؛ Literary piracyألاصبُة ال٣غنىة -

ا ة الؿغ٢ة ومٟهىم خا٫الاهد مٟهىم مً ٧ل ؤنِّث  ال٣ى٫  ُٞم٨ً البٌٗ ببًٗها اإلاهُلحات َظٍ ٖال٢ة ًٖ ؤمِّث  ال٨ٍٟغ
حدضان ًح٣اَٗان  ًة  ٧ىجهما في ٍو

ًة
 ؤق٩ا٫ ؤبغػ  مً ٌٗحبر الظي اإلاال٠ بد٤ واإلاؿاؽ الٗلمُة، باألماهة ؤلازال٫ ؤق٩ا٫ مً ق٨ال

ة اإلال٨ُة خ٣ى١   جؿتهضٝ التي الٗلمُة الؿغ٢ة طؼثُة زال٫ مً الٗلمُة باألماهة اإلاال٠ خ٤ ًحهل ؤزغي  طهة ومً. ال٨ٍٟغ
 .مكغوٕ ٚحر بك٩ل ؤٖمالهم ٖلى والؿُى اإلاالٟحن ٢ى١ بذ اإلاؿاؽ

 
ًال
  العلميت العشقت ـىس  ؤلثر: زاهيا

ًال
  ألاماديميت ألاوظاه في اهدؽاسا

 مىه اإلا٣هىص لِـ الٗلمُة البدىذ بٖضاص ٖىض والباخسحن الُلبة مً الٗضًض ٞحها ٣ً٘ التي ألازُاء ًٖ الحضًص بنِّث 
ة ألازُاء ثل٪ ًٖ الحضًص  اإلاماعؾات لحل٪ الحُغ١  مىه اإلا٣هىص بل البدىذ، بٖضاص ٖىض الُلبة حهاٝ ٣ً٘ التي الٍٟٗى

ه، ألا٧اصًمي الٗلمي البدص ألزال٢ُات اإلاىاُٞة الؤلزال٢ُة  ثل٪ ؾُما اإلاال٠، بد٣ى١  ثمـ التي الخُحرد والاهتها٧ات الجًز

                                                           
1

 .42ص   2004طبسعب  القسارة   ألد اذلوارو  دللل البساثُت يف إعداد الببوث اللعللب  دار اجللل لل.  

 .0 علسدة الكقومي  اجلودة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب  ورالع أسبق  ص .  2
 كسب يظهر ااقكبسس أ  إعسدة الصلسغب ادلأ وذة ون  ساب آ ر  يللد صلسغب أعلسؿ اؿ:  أضسؼ اذا الدللل يف بلسف فوااد األوسنب اللعللب بأف الخسلب األوُت او الذو

 .  لراالعاآل رين اىت جيلعهس أهعب الفهم لعقسرئ  يظهر  لف اأكفسد ون علل الككسب اآل رين يف اكوين رأيت  يسكشهد بأعلسؿ اآل رين  يشَت إللهس 
 .2،3ر سد اواـ  ورالع أسبق  ص .   
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ة الؿغ٢ة مٟهىم يمً ثىضعض التي ألاٞٗا٫  ٖضم ؤو ال٩افي الٗلم ٖضم ٌٗحبر بط. ذألابدا هحاثج في الٛل ؤو والاهحدا٫ ال٨ٍٟغ
ىُات ث٣ىُات مً الحم٨ً  في الى٢ٕى بلى والباخسحن بالُلبة ثاصي التي ألاؾباب بحن مً الصحُذ ألا٧اصًمي الٗلمي البدص ٞو

. اإلاسالٟات َظٍ مسل

ؼ ٖبض اإلال٪ مضًىة ًٖ الهاصع الٗلمُة ألاماهة يىابِ صلُل خضص و٢ض  الخُة عبَا في والح٣ىُة للٗلىم الٍٗؼ

 الاهحدا٫ بُجها مً وط٦غ الٗلمُة، لؤلماهة اإلاسالٟة اإلاماعؾات مً ؤهىإ (07) ؾبٗة والابح٩اع والح٣ىُة للٗلىم الىَىُة

  هٟؿه بلى ًيؿب ؤن الباخص ٖلى ًدًغ" نغاخة ههد التي 12 اإلااصد في الٗلمُة والؿغ٢ة
ًة
  ؤو طؼءا

ًة
، ٖمل مً ٦ال  ؤو ٚحٍر

  "٧اهد مهما عدٞ٪ ؤي مهضع بلى ؤلاقاعد بَما٫

م ٖماصد صلُل ط٦غ الهضص طات وفي  صٖم ؾلؿلة بَاع في ؤلاؾالمُة ؾٗىص بً مدمض ؤلامام بجامٗة والجىصد الح٣ٍى

: ؤَمها مً الٗلمُة للؿغ٢ة الكاجٗة ألامسلة بٌٗ الجامٗة في والحٗلُم الحٗلم

ا الاهترهد مً مٗلىمات ه٣ل -01  الا٢حباؽ؛ ٖالمةب بلحها ؤلاقاعد صون  اؾحسضامها بٖاصد ؤو ووكَغ
ة ؤو ميكىعد مىاص مً مٗلىمات ؤو ؤ٩ٞاع نُاٚة بٖاصد -02 ا ط٦غ صون  مؿمٖى  الح٣ُ٣ي؛ مهضَع
 بلُه؛ ؤلاقاعد صون  آزغ مهضع في مٗغوية هي ٦ما والترثِب الك٩ل هٟـ في ؤ٩ٞاع ث٣ضًم -03
ه والاصٖاء آزغ  خو مً هو قغاء -04

ِّث
 ثإلُٟ٪؛ مً بإه

  .اإلاىاؾب الاؾخكهاص نصو آزغ لشخو ٨ٞغد ؤو نىعد ؤو عؾم اؾحسضام -05

 الٗلمُة للؿغ٢ة ؤق٩ا٫ (08) زماهيت"  الٗلمُة البدىذ بٖضاص في الباخسحن صلُل" ٦حابه في (الهىاعي  ؾُض) ال٩اثب خضص ٦ما
  :ًلي ٦ما

 .بلُه وؿبتها صون  آزغ  خو ؤ٩ٞاع اؾحسضام -
 بلُه؛ ؤلاقاعد صون  البدص متن في آزغ مال٠ ألؾلىب مكابه ؤؾلىب اٖحماص -

  ال٩لمات بى٣ل آزغ  خو ؤؾلىب اؾحسضام -
ًة
ُا  اإلاى٣ىلة؛ الٗباعات بلى ؤلاقاعد صون  خٞغ

٠ اؾم ط٦غ بٟٚا٫ ٍَغ٤ ًٖ الحىر٤ُ صحة ٖضم - ل 
َق
٠ ٖىىان ؤو اإلاا

َق
ل
َق
 بلض ؤو ؾىة ؤو اليكغ صاع ؤو اليكغ م٩ان ؤو اإلاا

 .اليكغ

 ص؛٢و ٚحر مً ؤو ب٣هض طل٪ ثم ؾىاء للٗباعات الحغفي الى٣ل ٖىض ال٩لمات بٌٗ بؾ٣اٍ -
م؛ ؤو الٗلمُة ؤماهتهم ه٣و ؤو ص٢تهم صم اإلاٗغوٞحن اإلاالٟحن بٌٗ و٦حابات ؤ٩ٞاع ثبجي -  ثدحَز
ة، ؤو الحؼبُة للضٖاًة اإلاىطهة الجغاثض م٣االت اؾحسضام -    الحغب؛ ْغوٝ ثدد وكغت التي ال٨حابات ؤو الكٗبٍى
 ؤ اؾحسضامها ًحم لم اإلاغاط٘ ٢اثمة في مغاط٘ بصعاض ٍَغ٤ ًٖ ال٣اعت  ثًلُل -

ًة
 البدص؛ في نال

ُما   اهخكاعا ؤ٦ثر ًلي ٞو
ًة
ا  :الٗلمُة للؿغ٢ة وقُٖى

 

                                                           
:   وكسح بسدلوقع 3 ص ،2012ضوابط األوسنب اللعللب   وديمب ادلعك عبد اللزيز لعلعـو  الكقملب  اخلخب الوطملب لعلعـو  الكقملب  اابككسر .   

http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf . 
 .09علسدة الكقومي  اجلودة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب  ورالع أسبق  ص .  2
3

 (بكصرؼ). 05 06ألد اذلوارو  ورالع أسبق  ص .  

http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf
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 :الاهترهذ مً اليسخ ؤو الىقل -01

حر في مباقغ بك٩ل الاهترهد قب٨ة ؾاَمد  بًٟل الُغ١  بكتى مجها الاؾحٟاصد وؾهلد اإلاٗلىمات مً َاثل ٦م ثٞى

  ،(وال٣و والله٤ اليسخ) زهاثو
ِّث
. وثىر٣ُها اإلاٗلىمات مهاصع بلى ؤلاقاعد ٖضم ألاخىا٫ مً خا٫ بإي ٌٗجي ال ؤن بال

ها مٗلىماتها ثىر٤ُ ًم٨ً ألازغي  الىع٢ُة اإلاهاصع قإن قإجها ٞاإلهترهد   مدمُة ألجِّث
ًة
    .اإلاال٠ خ٣ى١  بمىطب ؤًًا

ا رلش دون  معلىماث ؤو ؤ هاس ـياغت بعادة ؤو لخابت -02  :مفذَس

يؿبها التهمِل في طل٪ بلى ٌكحر وال عآر ٧اثب ؤو باخص ًٖ مٗلىمات ؤو ؤ٩ٞاع بإزظ ما باخص ٣ًىم ؤن َى   .هٟؿه بلى ٍو

 : آخش شخق مً بدث ؤو عمل ؼشاء -03

ة الٓىاَغ بحن مً   اإلاؿخكٍغ
ًة
 ألابداذ قغاء بلى ألامىا٫ طوي  مً ألا خام بٌٗ لجىء َى الٗلمُة للؿغ٢ة ؤًًا

 بالؿغ٢ة الٗملُة َظٍ وجؿمى. َم٫ ٖجهم هُابة لل٨حابة آزٍغً أل خام ألامىا٫ صٞ٘ ؤو ألهٟؿهم، ووؿبتها الجاَؼد وال٨حب
  ًح٣ايىن  الظًً ألا خام ألنِّث  اإلاؼصوطة؛ الٗلمُة

ًة
 مهاصع ٖضد مً اإلاٗلىمات بى٣ل ٣ًىمىن  ما ٖاصد الٗمل َظا ٖلى ؤطغا

  .ثىر٣ُها صون 

: ألاظلىب ؤو الفنشة ظشقت -04

. الٗامة اإلاٗاٝع بَاع في ًضزل ال ممارل عؤي ؤو مٟهىم اؾحسضام هي

 :  الفني الاهخداى -05

   .والُٟضًى والىهىم ٧الهىع  ؤزغي  وؾاثِ باؾحسضام آزغ  خو ٖمل ثمسُل بٖاصد َى

 : بالترحمت الاهخداى -06

  .ألانلي الٗمل بلى ؤلاقاعد صون  واؾحسضامه ؤزغي  للٛات اإلادحىي  ثغطمة هي

 
ًال
  العلمي البدث في اإلاعخخذمت والفىياث الخقىياث: زالثا

  ٌؿ٣ُىن  الباخسحن ختى بل الُلبة مً الٗضًض
ًة
 ثم٨جهم لٗضم ٣ِٞ مجهم، ٢هض بضون  الٗلمُة الؿغ٢ة ٞش في ؤخُاها

ظا. بإبجضًاثه وطهلهم الصحُذ الٗلمي البدص ث٣ىُات مً غات مً الٗضًض زال٫ مً ًحضح ما َو  َٝغ مً اإلا٣مة الحبًر
ة ٖضم) مسل؛ الُلبة  بٖاصد مً الحم٨ً ٖضم اإلاال٠، خ٣ى١  بمىطب مدمُة الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاىطىصد اإلاٗلىمات ؤنِّث  مٗٞغ

                                                           
أو أهنس رلسنلب  وكساب لعهللع  اذا للس صبلح  ألّف أغعب زلكوى " رلسؿ وفكوح  عسـ"يلكقد الكثَت ون المسس بأف ادللعووست ادلكساب ععى  بكب اانًتنت ام .   

 .13نفس ادلرالع  ص : راالع. اانًتنت زللم مبوالب اقوؽ ادلؤلف
 أافق وع الفقلت فالف الذو يرى بأّف :"   يف اُت أنت  سف يفًتض ععى البساح أف يقوؿ..."أرى أّف :" وثسؿ ذلك أف يذ ر البساح رأو فقلت وس يف وسألب وس بقولت . 2

 ..." ذا   ذا
 .2 علسدة الكقومي  اجلودة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب  ورالع أسبق  ص .   
دراأب اأككشسفلب خلدوست ادلككبست  بررللست  شف  -صسحل  أوسين زللد السلد  د ر ادلككبست األ سدديلب يف ومع السرقست اللعللب  ا كشسفهسعلسد علسى .  4

: فر ععى ادلوقع  وكو6  ص 2 20الويعلب  11 -9اانكبسؿ  دراأب وقدوب لعلؤدتر الد يل لعكلعم االكًت ين يف الوطن اللريب وشكالات  آفسؽ اخويره  القسارة  
http://fr.slideshare.net/esalh/ss-13988012  . 

 .07نفست  ص .  5
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  طل٪ الجامٗات بٌٗ ؤصع٦د و٢ض. (...الحىهُو ٖالمات وي٘ وؿُان الخام، بإؾلىبهم الجملة َظٍ نُاٚة
ًة
 ٣ٞامد مب٨غا

بُة صوعات بحسهُو ٗجى ٖمل ووعف ثضٍع
ُث
ىاع مسحل٠ في الٗلمي البدص بمىهجُة ج  الُلبة ثل٣حن ٖلى وجٗمل الجامُٗة، ألَا

 الصحُذ، ألا٧اصًمي البدص إلاماعؾة الالػمة ألاؾاؾُة ال٨ٟاءات مً وثم٨ُجهم الٗلمي ذالبذ وؤبجضًات ث٣ىُات والباخسحن
 والحٗاون  اإلاؿاولُة مً طى في الٗمل زال٫ مً ألا٧اصًمُة؛ ألاوؾاٍ في الٗلمُة الجزاَة ث٨َغـ ٖلى الى٢د هٟـ في وثدثهم

٘ و٦ظا اإلاحباص٫، والاخترام اإلاكتر٥  الٗلمي، البدص ٖلى الؿلبُة وؤراٍع اإلاسحلٟة وعٍوم الاهحدا٫ بمٟهىم الُلبة وعي ٞع

.  الٗلمُة لؤلماهة اإلاىاُٞة اإلاسالٟات في الى٢ٕى ثجىب ب٨ُُٟة وبعقاصَم

ُما  ؤو باخص ل٩ل ثل٣ُجها والىاطب الصحُذ، ألا٧اصًمي الٗلمي البدص ثضٖم التي ال٨ٟاءات ؤَم وؿحٗغى ًلي ٞو

ىاع مسحل٠ في َالب . الجامُٗة ألَا

   :الخىزيق -01

 بمٗلىمات ال٣اعت  بمضاص مً ثم٨ً وااحة بهىعد ألانلي بمهضٍع الىو بلحا١ ؤلاؾىاص ؤو الحىر٤ُ بٗملُة ٣ًهض

حه  .مٗلىمة ٧ل مهضع لحخب٘ ٧اُٞة ٞغ  ٖىىان ثدد ؾٗىص اإلال٪ بجامٗة الٗلمي والبدص الٗلُا للضعاؾات الجامٗة و٧الة ٖو
 ٢اثمة ٍَغ٤ ًٖ ٖاصد ًحم والحىر٤ُ  ".وؤ٩ٞاع٥ مٗلىماث٪ مجها ًداؾح٤ التي اإلاهاصع بربات به اإلاغاص" الاؾخكهاص ثىر٤ُ

غاُٞا ٌٗٝغ ما ؤو واإلاغاط٘ للمهاصع مسههة . بالببلُٚى

 ؤو الىهىم مهضع بلى ؤلاقاعد ٖلى الٗلمُة ألاماهة ث٣حهغ وال: " ... ب٣ىله (الهىاعي  ؾُض) ال٩اثب َظا ؤ٦ض ٦ما 
  ..." ع٢م ٧ل ختى بُان و٧ل ق٩ل و٧ل طضو٫  ٧ل عمهض بلى ؤلاقاعد الًغوعي  مً بل ٣ِٞ، ال٩لمات

 صون  ٣ِٞ البدص في ٖلحها اٖحمض التي اإلاغاط٘ بظ٦غ والح٣ُض اإلاغاط٘، ط٦غ مً ؤلا٦ساع ثجىب الباخص ٖلى ًحىطب ٦ما

 ٖبض اإلال٪ بمضًىة والابح٩اع والح٣ىُة للٗلىم الىَىُة للخُة الٗلمُة ألاماهة يىابِ مً 13 اإلااصد ههد َظا وفي ؾىاَا،
ؼ  ط٦غ في اإلابالٛة ثجىب الباخص ٖلى ًيبغي:" ًلي ما واإلاغاط٘ ؤلاؾىاص في الض٢ة ثدغي  ٖضم ٖىىان ثدد والح٣ىُة للٗلىم الٍٗؼ
 مً بدسه، مجا٫ في الٗلمُة زلُٟحه بؿٗة لئلًداء اإلاغاط٘ ؤؾماء ؾغص وثالفي بلحها، الغطٕى صون  وؤلاؾىاص الٗلمُة اإلاغاط٘

 . "ثسههه هُا١ في ًضوع  ما بمجمل بةخاَحه اإلاد٨محن ؤو ل٣غاءا لضي الاهُبإ ثغؾُش ؤطل

 

 

 

                                                           
 Citationأ    Documentation: يصخعح ععى اسللكت يف العغب ااجنعلزيب.   

2   . Ahmed-refat  AG refat, How to avoid plagiarism, (الىساھة األكاديمية وتجىة شثهة السطى العلمي), Taibah university, KSA, 

2012, Available at: http://fr.slideshare.net/AhmedRefat/plagiarism-12747509, p 12.  
 .11ورالع أسبق  ص    سلب اجلسولب لعدراأست اللعلس  الببح اللعلم  اخلخب الوطملب لعلعـو  الكقملب  اابككسر .   
4

 .44ألد اذلوارو  ورالع أسبق  ص .  
: وكسح ععى ادلوقع  12  ص 2012وديمب ادلعك عبد اللزيز لعلعـو  الكقملب  اخلخب الوطملب لعلعـو  الكقملب  اابككسر  ضوابط األوسنب اللعللب  .  5

http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf. 

http://fr.slideshare.net/AhmedRefat/plagiarism-12747509
http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf
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   :الاقخباط -02

ؿمى ى باالؾخكهاص، ؤًًا َو . البدص متن في ووؿحسضمها آزٍغً ؤ خام ٧لمات ؤو مٗلىمات ه٣حبـ ؤن ٌٗجي َو
  خو ٦الم ثسضمجـ ؤن" مٗىاٍ الا٢حباؽ ؤنِّث  ؾٗىص، بً مدمض ؤلامام بجامٗة والحٗلُم الحٗلم صٖم ؾلؿلة في وعص و٢ض

  آزغ
ًة
حم.  " هها ٣ححن الا٢حباؽ ٍو :  بٍُغ

 :اإلاباؼش الاقخباط - أ

  ال٩لمات ؤو اإلاٗلىمات ه٣ل ٍَغ٤ ًٖ ًحم 
ًة
ُا  ألانلي الىو وله٤ بيسخ ال٣ُام َى ؤو ألانلي، الىو في وعصت ٦ما خٞغ

حُلب اإلاتن، في  جُٛحر وصون  ال٩لمات ثغثِب وبىٟـ ليألام الىو في وعصت ٦ما مً اإلاى٣ىلة الٗباعد ٦حابة اإلاباقغ الا٢حباؽ ٍو
ا بلى ؤلاقاعد م٘ اإلاتن في قىلححن ؤو ٢ىؾحن بحن ويٗها رم ومً اإلاٗجى، ؾُا١ في  اإلاغاط٘، ٢اثمة وفي التهمِل في بض٢ة مهضَع

ٗٝغ. ث٣ضًغ ؤ٦ثر ٖلى ؤؾُغ 4 ؤو 3 الٗاصد في اإلا٣حبـ الىو  جم ًحجاوػ  ؤن صون  ه ؤًًا َو
ِّث
 وكىع الم ألانلي الىو وسخ: " بإه

  "آزغ م٩ان في

 :هظ٦غ اإلاباقغ الا٢حباؽ بلى اللجىء جؿحضعي التي الحاالت ؤَم بحن ومً
 .جٍٗغ٠ ؤو مإرىع  ٢ى٫  ٖباعد ألانلي الىو ٩ًىن  ٖىضما -

 .ألانلي الىو نُاٚة بٖاصد الباخص ٖلى ًهٗب ٖىضما -
ل ثدحمل ال مُٗىة صالالت لها ألانلي الىو ٖباعات ٧اهد بطا -    .الحإٍو
 

 :اإلاباؼش غحر الاقخباط - ب
حم  ٣ححن ٍو ا بٍُغ       .الهُاٚة بٖاصد ٍَغ٤ ًٖ ؤو الحلخُو ٍَغ٤ ًٖ بمِّث

 :الخلخيق  -03

 ٌؿحسضم ؤن صون  للباخص الخام باألؾلىب وث٣ضًمها ألانلي الىو وؤ٩ٞاع و٧لمات ٖباعات ازحهاع ٍَغ٤ ًٖ ًحم 

 ًٖ الا٢حباؽ ًإجي: " ب٣ىله (الؿجهىعي الغػا١ ٖبض) ال٩اثب بلُه وؤقاع. ألانلي الىو ناخب اؾحسضمها ٖباعد ؤو ٧لمة ؤي
  ولخهه ٖلمي، ؤو ؤصبي مهى٠ بلى مال٠ ٖمض بطا الحلخُو ٍَغ٤

ًة
  ثلخُها

ًة
 مً صحُدة نىعد ال٣اعت  بلى ًى٣ل وااحا

ظا. ألانلي اإلاهى٠   وبظ٫ الحلخُو، ٖلى  خهِحه ؤيٟى ٣ٞض اإلالخو، به ؾاَم الظي الابح٩اع َى َو
ًة
 مدؿىؾا طهضا

                                                           
  Quotation : يصخعح ععى اسللكت يف العغب ااجنعلزيب.   
 .18علسدة الكقومي  اجلودة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب  ورالع أسبق  ص .  2
 .12يب لعلعـو  الكقملب  اابككسر  ورالع أسبق  ص   سلب اجلسولب لعدراأست اللعلس  الببح اللعلم  اخلخب الوطن.   

4 . Ahmed-refat  AG refat, Ibid, p35. 
 .إعسدة الصلسغب الٍت أف اسكخدـ  علساك يف الكلبَت عن أفكسر اآل رين  أوس ااجيسز فللٍت أف اشرح بس كصسر أفكسر أ  ولعووست  خص آ ر .  5

 .  دة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب  نفست ادلرالع  الصفببعلسدة الكقومي  اجل: دلزيد ون الكفصلل راالع
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حم.  "ٖمل نم به ٢ام ُٞما  مباقغ بك٩ل ا٢حباؾه ؤو ألانلي الىو نُاٚة بٖاصد ٧اهد بطا ما خالة في ٖاصد بلُه اللجىء ٍو

  البدص ؾُُُل
ًة
  .٦سحرا

حمحز   ُٞه ٌكتٍر الحلخُو ؤنِّث  في اإلاباقغ الا٢حباؽ ًٖ ٍو
ًة
 رم ومً مباقغد، اإلالخو بٗض اإلاتن في اإلاهضع ط٦غ ؤًًا

. اإلاغاط٘ ٢اثمة في بلُه ؤلاقاعد

   :الفياغت دةبعا -04

ها جٗٝغ   الخانة ٧لماث٪ باؾحسضام ما ا٢حباؽ ٦حابة بٖاصد: "بإجِّث
ًة
 ٞهي  ".ألانلي للمال٠ ألاؾاؾُة ال٨ٟغد ٖلى مٗحمضا

 مً ٖباعات ؤو ٧لمات ؤي ط٦غ وصون  للباخص، الخام باألؾلىب ألانلي الىو في اإلاظ٧ىعد واإلاٗلىمات لؤل٩ٞاع ث٨غاع بطن

 . ؤ٩ٞاٍع هٟـ ٖلى اّالح٠ مغاٖاد م٘ ألانلي، الىو

همه الىو ٢غاءد يغوعد: الهُاٚة بٖاصد وزُىات مهاعات وؤَم  ٦حابة بٖاصد ُٞه، اإلاىطىصد ألا٩ٞاع ثدضًض طُضا، ٞو

  .الىو ثلخُو ٖضم مً الحإ٦ض الى٣اٍ، طمُ٘ جُُٛة مً الحإ٦ض ألانلي، الىو بلى الغطٕى صون  الباخص بإؾلىب الىو

حم جىء ٍو
ِّث
  .ألانلي الىو في ٞهمها ال٣غاء ٖلى ًهٗب التي الٛامًة الٗباعات بٌٗ لحىيُذ ٖاصد الهُاٚة بٖاصد بلى الل
 اإلاغاط٘، ٢اثمة في بلُه ؤلاقاعد رم ومً اإلاتن، في اإلاهضع ط٦غ ٌكتٍر ٦الَما ؤن في الحلخُو م٘ الهُاٚة بٖاصد وجكتر٥

. ال٩لمات ؤو الٗباعات ازحهاع ؤو بةًجاػ الهُاٚة بٖاصد ٖىض ًلتزم ال الباخص ٧ىن  في ٖىه وثسحل٠

 
ًال
:  يها الىقىع ججىب وليفيت العلميت العشقت مىاحهت ؤظاليب:  سابعا

 اإلاىٓمة ال٣ىاهحن ؤ٢غتها التي ال٣اهىهُة وؤلاطغاءات الحضابحر بحن ما الٗلمُة الؿغ٢ات مىاطهة وؤؾالُب آلُات ثسحل٠
ة اإلال٨ُة لح٣ى١  حماص ثحم التي والح٨ىىلىطُة الح٣ىُة آلالُات و٦ظا الٗلمي، والبدص للجامٗة اإلاىٓمة وال٣ىاهحن ال٨ٍٟغ  بااٖل

 اإلاجحمُٗة وألازال١ الجامُٗة واإلاىار٤ُ ألا٧اصًمي الٗٝغ بمىطب اإلا٨غؽ ألازالقي الجاهب بلى بياٞة الغ٢مُة، الح٣ىُات ٖلى

  ًلي ُٞما وؾيؿحٗغى. ٖلحها اإلاحٗاٝع
ًة
:  ًلي ٦ما مىاطهتها وؤؾالُب آلُات مً طاهبا

: قاهىهيت وخمايت سدع لىظيلت الفنشيت لنيتالم قىاهحن -01

  اإلاجغمة ألاٞٗا٫ ٢بُل مً اعث٩ابها ؤؾالُب وجٗضص مًامُجها بازحالٝ الٗلمُة الؿغ٢ات جٗحبر
ًة
  ٢اهىها

ًة
 الهتها٦ها هٓغا

ة ؤلاوؿان خ٣ى١  مً لح٤   ؤلابضاُٖة، ومل٩اثه ال٨ٍٟغ
ِّث
ا اؾحٟدالها ؤنِّث  بال  مً ٌؿحضعي ألازحرد الؿىىات في ب٨ثرد واهخكاَع

ة الح٣ى١  لحماًة وآلُات خلى٫  ًٖ البدص ألا٧اصًمي الىؾِ ٞٗالُات طمُ٘  ألا٧اصًمُة اإلاماعؾات وث٨َغـ للباخسحن ال٨ٍٟغ

 ٢ىاهحن جٗضًل ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ٢اهىهُة، ثضابحر ٖضد ثبجي بلى الضو٫  مً الٗضًض لجإت ولظل٪. ألا٧اصًمُة الجزاَة ثضٖم التي

ة اإلال٨ُة ب ال٨ٍٟغ ة لؿغ٢ةا طؼثُة لخؿحٖى  زانة ٢ىاهحن اؾحدضاذ بلى ؤزغي  صو٫  طَبد خحن في. والاهحدا٫ ال٨ٍٟغ

                                                           
 .239عبد الرزاؽ السمهورو  ورالع أسبق  ص .   
 .18علسدة الكقومي  اجلودة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب  ورالع أسبق  ص .  2
3

 . paraphrasing :يصخعح ععى اسللكهس يف العغب ااجنعلزيب . 

 .12اجلسولب لعدراأست اللعلس  الببح اللعلم  اخلخب الوطملب لعلعـو  الكقملب  اابككسر  ورالع أسبق  ص   سلب .  4
5   . Ahmed-refat  AG refat, Ibid, p50. 

 .18علسدة الكقومي  اجلودة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب  ورالع أسبق  ص .  6
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ة، الؿغ٢ة ؤو باالهحدا٫  خ٣ى١  ًبحن الظي ؛"ألا٧اصًمي اإلاُسا١ ؤو الاؾترقاصي بالضلُل" ٌٗٝغ ما ب٢غاع ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ال٨ٍٟغ

دضص (باخسحن ؤؾاثظد، َلبة،) ألا٧اصًمي الىؾِ مىخؿبي ٧ل ومؿاولُات وواطبات  للبدص اإلاىاُٞة اإلاماعؾات ٧ل بض٢ة ٍو
بحن الٗلمي .  لها اإلا٣غعد وال٣ٗىبات مىاطهتها آلُات ٍو

ة الؿغ٢ة ثجغم التي ال٣ىاهحن ًٖ ٖامة و٦ىٓغد  ٢اهىن  ؤي ًهضع لم لؤلؾ٠ الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٞةنِّث  الجؼاثغ في ال٨ٍٟغ
ة اإلال٨ُة ٢ىاهحن ختى مباقغ، بك٩ل الٗلمُة الؿغ٢ة ًجغم زام   ال٣اهىن  ٞغوٕ ؤ٢غب جٗحبر يالد ال٨ٍٟغ

ًة
 الىٕى بهظا ثسهها

مة نغاخة ثخىاو٫  لم الجغاثم مً ٚم الاهحدا٫ ؤو الٗلمُة الؿغ٢ة طٍغ مها مً بالغِّث حضاء ؤق٩ا٫ ل٩ل ثجٍغ  اإلاهىٟات ٖلى الٖا

ه ٚحر. وؤلال٨تروهُة الح٣لُضًة
ِّث
ة بالح٣ى١  اإلاؿاؽ خاالت يمً الٗلمُة الؿغ٢ة بصعاض ًم٨ً ؤه  َظٍ وفي للمال٠؛ اإلاٗىٍى

ه" ألابىد خ٤" مؿمى ثدد  اإلاال٠ بد٤ اإلاحٗل٤ 05-03 ألامغ مً 25 اإلااصد ؤ٦ضت ٣ٞض الحالة
ِّث
ة الح٣ى١  بحن مً ؤه  اإلاٗىٍى

تراى ؾالمحه اخترام في خ٣ه مهىٟه، ٖلى للمال٠ اإلا٣غعد ه ؤو جٗضًل ؤي ٖلى والٖا   ٖلُه، ًضزل جكٍى
ًة
 َظا ٧ان بطا زانة

ه ؤو بمهلححه ًًغ الحٗضًل  مً جٗحبر التي ألاٞٗا٫ ٖلى ال٣اهىن  طات مً 53 بلى 42 مً اإلاىاص ههد ٦ما  .ؾمٗحه ؤو قٞغ
ما٫ ٢بُل غ، والا٢حباؽ والترطمة الاؾحيؿار طل٪ مً اإلاهىٟات اؾحٛال٫ بَاع في اإلاكغوٖة ألٖا  ؤي ؤن واٖحبرت والحدٍى

ٗا٢ب ث٣لُض، ٌك٩ل الحاالت َظٍ زاعض للمهى٠ اؾحٛال٫ ؤو اؾحيؿار  خضصثه إلاا َب٣ا اإلاالُة والٛغامة خبـبا٫ ناخبه َو

.  ال٣اهىن  طات مً 153 بلى 151 مً اإلاىاص

ة ال٣اهىهُة اإلاىٓىمة في الٓاَغد لهظٍ مباقغ بك٩ل ثُغ٢د الظي ال٣لُلة الىهىم بحن ومً  مً ب٣لُل ولى الجؼاثٍغ

  هو خُص الضاثم؛ الباخص باألؾحاط الخام ألاؾاسخي ال٣اهىن  هظ٦غ الحٟهُل
ًة
م ٖلى 31 اصدالم في نغاخة  ؤٖما٫ ٧ل ثجٍغ

ما٫ اإلايكىعات في والتزوٍغ والاهحدا٫ الٛل  مً اإلاهىُة ألازُاء ٢اثمة يمً ونىٟها الض٦حىعاٍ وعؾاثل البدسُة وألٖا

ا ٖلحها ًىجغ ٢ض ؤزُاء وهي  الغابٗة، الضعطة ذ بمِّث ل ؤو الخؿٍغ   الؿٟلى للغثبة الحجًز
ًة
. الٗمىمُة الىُْٟة ل٣اهىن  َب٣ا

 ثدد (LMD) الض٦حىعاٍ لىٓام طامعي مُسا١ ؤو٫  2014 صٌؿمبر في الٗلمي والبدص الٗالي الحٗلُم اعدوػ  ؤنضعت ٦ما

غوخة مُسا١" مؿمى جىة اإلاكٝغ وألاؾحاط الُالب مً ٧ل وواطبات خ٣ى١  ًدضص مغطعي صلُل ٌٗحبر والظي ؛"ألَا
ِّث
 والل

ً صٖم ومسبر الجامُٗة  ثدد ط٦غ خُص الٗلمُة ألاماهة مىيٕى ٖلى ثا٦ض التي اإلاىاص بٌٗ اإلاُسا١ َظا ثًمً و٢ض. الح٩ٍى

ة) ٖىىان ة اإلال٨ُة مجا٫ في الؾُما الٗلمي، البدص ؤزال٢ُات باخترام الض٦حىعاٍ َالب التزام يغوعد: "ًلي ما (الؿٍغ  ال٨ٍٟغ
غاُٞا) اإلاؿحٗملة للمهاصع  ٞٗل ٧ل: " ًلي ما ٖلى (اإلاىا٢كة) ٖىىان ثدد اإلاُسا١ َظا هو ال٣ٗىبات مجا٫ وفي   ".(البِبلٚى

ما٫ نلة طي ٚل ؤو للىحاثج ثؼوٍغ ؤو الٗلمُة بالؿغ٢ة جٗل٤ ذ ثم الٗلمُة، باأٖل غوخة بَاع في به الحهٍغ  ؤرىاء برباثه وثم ألَا

                                                           
حيق لعلؤلف ا ًتاط ااًتاـ أالوب وصمفت  ااعًتاض :" ادلكلعق حبقوؽ ادلؤلف  احلقوؽ اجملس رة 23/07/2003:ؤرخ يفامل 05-03ون األور  25أنظر نص ادلسدة .   

 ".ععى أو الديل يد ل ععلت أ  اشويهت أ  إفسسده إذا  سف ون  أنت ادلسسس بسللكت  لؤلف أ  بشرفت أ  مبصسحلت ادلشر عب

 05-03ون األور  25   2لب لعكمسزؿ  ا لعكصرؼ فلهس  ا لعكقسدـ  لس ا ديكن لعلؤلف الكخعم عمهس طبقسً نص ادلسدة ذلك أف احلقوؽ ادللمويب لعلؤلف غَت قسب.  2
 .ادلكلعق حبقوؽ ادلؤلف  احلقوؽ اجملس رة  23/07/2003:ادلؤرخ يف

يلكرب  خأ : " األأسأم اخلسص لألأكسذ البساح الداام ععى ادلكضلن  القسنوف  03/05/2008ادلؤرخ يف  131-08ون ادلرأـو الكمفلذو  31أنظر نص ادلسدة .   
ولب ادلخسلب هبس يف رأسال الد كوراه وهٍت ون الدرالب الرابلب قلسـ األأساذة البساثُت الداالُت أ  وشسر كهم يف علل ثسبت لالنكبسؿ   از ير المكساج أ  غش يف األعلسؿ اللل

 ".أ  يف أو ومشور ععلم
 .14  ص 2014عسيل  الببح اللعلم  ولثسؽ األطر اب  ديواف ادلخبوعست اجلسوللب  ديسلرب  زارة الكلعلم اؿ.  4
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 ال٣ٗىبات ثُب٤ُ بلى باإلياٞة ٖلحها، اإلادهل الكهاصد سحب بلى ؤو اإلاىا٢كة إللٛاء اإلاغ ح ٌٗغى اإلاىا٢كة، بٗض ؤو

٘ا في ٖلحها اإلاىهىم    ".اإلاٟٗى٫  الؿاعي  والحىُٓم لخكَغ

:  جقىيت خمايت لأليت الالنتروهيت البرمجياث -02

ٚم   ألا٧اصًمي، الىؾِ في الٗلمُة الؿغ٢ات مىاطهة في ال٣اهىهُة ؤلاطغاءات ؤَمُة مً بالغِّث
ِّث
 يضُلة ثبضو ٞٗالُتها ؤنِّث  بال

  ثؼصاص ٞحإت ما التي الٓاَغد َظٍ اجؿإ وصعطة  جم م٘ م٣اعهة
ًة
 ي اهخكاعا

ًة
ة الح٣ى١  ًتهضص ؤنبذ بك٩ل ًىم بٗض وما  ال٨ٍٟغ

 في الٗلمُة الؿغ٢ة مىاطهة في اإلاٗحمضد ال٣ىاهحن ؤٚلب ٧ىن  بلى ألاولى بالضعطة عاط٘ طل٪ في الؿبب ولٗل. والباخسحن لؤلؾاثظد
 قب٨ة ٖلى ًغ٦ب بك٩ل جٗحمض والتي اعث٩ابها، في اإلاؿحسضمة الح٨ىىلىطُة آلالُات م٘ ثحالثم جٗض لم الضو٫  مً الٗضًض

  الاهترهد،
ًة
. الٗلمي البدص مجاالت ؤٚلب في مٗحمضد الاهترهد وؤنِّث  زانة

 
ًة
ه الضو٫  بٌٗ ؤصع٦د الٗلمي البدص مجا٫ في الحضًسة الاثجاَات م٘ وثماقُا

ِّث
 الؿغ٢ة مىاطهة اإلام٨ً ٚحر مً ؤه

 مً الٗضًض لجإت ولظل٪. ٦بحرد ؤقىاٍب ال٣ىاهحن ثحجاوػ  ما ٖاصد الح٣ىُة ألنِّث  ٣ِٞ، الح٣لُضًة ال٣اهىهُة بالُغ١  الٗلمُة
 التي ثل٪ زانة والاهحدا٫ الٗلمُة الؿغ٢ات ٖملُات مً للحض ٧ىؾُلة والح٣ىُة الح٨ىىلىطُة الحضابحر اٖحماص بلى الجامٗات

ظا بىاؾُتها، ؤو الاهترهد قب٨ة باؾحسضام ثحم  ألاؾالُب م٘ محىا٣ٞة الٗلمُة الؿغ٢ة مىاطهة ؤؾالُب ث٩ىن  ختى َو

.  اعث٩ابها في اإلاؿحسضمة

 الاهحدا٫، خاالت ل٨ك٠ ٚاًة مجغص ٣ِٞ ولِؿد الاهحدا٫، إلا٩اٞدة ؤصوات ألاو٫  اإلا٣ام في هي البرمجُات ألنِّث 
م٨ً  اؾحٗمالها اإلاؿحدؿً ٞمً ولظل٪ الاهحدا٫، في الى٢ٕى مً ألا خام ثمى٘ عصٕ ٖامل ألاخُان مً ٦سحر في جك٩ل ؤن ٍو

    .الجامُٗة ألاوؾاٍ في ب٨ثرد

ه له م٣ا٫ في (الجىاصي مدمض) الباخص ط٦غ الهضص َظا وفي
ِّث
ة الؿغ٢ة وكغ في الاهترهد قب٨ة ؾاَمد ما ب٣ضع ؤه  ال٨ٍٟغ

ة اإلاُاصًً ٧ل لخكمل مجاالتها واجؿإ   والٟىُة، وألاصبُة ال٨ٍٟغ
ِّث
ها بال   ؾاَمد ؤجِّث

ًة
 اجؿإ ٍَغ٤ ًٖ الاهحدا٫ ٦ك٠ في ؤًًا

ة الؿغ٢ة ؤنِّث  ال٩اثب وثى٢٘ د،الكب٪ ٖلى الىو ؤنل ًٖ البدص مؿاخة  البرمجُات ْهىع  م٘ اإلاؿح٣بل في ؾحسحٟي ال٨ٍٟغ

    .اإلاحسههة

 بغهامج هظ٦غ الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاٗلىماجي اإلادحىي  ٞدو في اإلاحسههة ؤلال٨تروهُة البرمجُات ؤَم بحن ومً 

ٗحبر الظي ؛(Turnitin جحرهيخحن) ا الىهىم م٣اعهة بغامج ؤقهغ مً ٌُث  اؽ وؤ٦ثَر
ًة
 قب٨ة ٖلى الاهحدا٫ ٦ك٠ مجا٫ في جٗماال

ش ًغط٘ بط الاهترهد،   آهظا٥، مىخكغد ٧اهد التي والصحُٟة الٗلمُة الؿغ٢ات مىاطهة بٛغى 1996 ؾىة بلى ْهىعٍ ثاٍع
ًة
 وهٓغا

ُاهُة الجامٗات مً %65 خىالي في اٖحماصٍ ثم البرهامج َظا ل٨ٟاءد ى  .البًر ٍغ ثم بغهامج َو  iParadigms) قغ٦ة َٝغ مً ثٍُى

                                                           
 .  نفس ادلرالع  ص .   

2
. Comparatif Logiciels anti-plagiat - UPPA CRATICE - olivier.duteille@univ-pau.fr et Pascal.Boulerie@ensg.eu, 

voir : https://webcampus.univ-pau.fr/fichiers_webcampus/divers/Logicielsantiplagiat.pdf, Date de l'étude: 

sept.2007- fév.2012, p07. 
 :زللد اجلوادو  السرقست األدبلب احنخسط ثقسيف  بعخهب فكريب  وقسؿ ومشور ععى ووقع وؤأسب عرار اللربلب لإلعالـ.   

http://www.beautifulpakistanigril.com_www.sha3erjordan.net/news.php?action=view&id=831. 
دراأب لعكبديست  الكشريلست ادللملب حبقوؽ الكأللف  ادلؤدتر السسدس جللللب ادلككبست  ادللعووست  -أسمل بن زللد السسمل  السرقست اللعللب يف البلئب االكًت نلب . 4

 .20  الريسض  ص2010أفريل  6/7ادلفسالم الكشريلست  الكخبلقست  : البلئب ادللعووست اآلومب:يب بلموافالسلود

mailto:Pascal.Boulerie@ensg.eu
file:///D:/IP%202015/SIMINARY/السرقة%20العلمية/R/voir :
https://webcampus.univ-pau.fr/fichiers_webcampus/divers/Logicielsantiplagiat.pdf
http://www.beautifulpakistanigril.com_www.sha3erjordan.net/news.php?action=view&id=831
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Europe Ltd) ا الحاؾىب، بغمجُات بهحاض في اإلاحسههة  الخانة ال٣ىاهحن إلاجلـ مى٧لة ٞهي  ٖلُه ؤلاقغاٝ ٖملُة ؤمِّث

   . (JISC) اإلاكتر٦ة باإلاٗلىمات

 بدُص ؛"اإلاحدضد اإلامل٨ة ثحرهِححن" مؿمى ثدد البرهامج َظا جؿحسضم التي الجامٗات ؤبغػ  مً ٦مبرصض طامٗة وجٗحبر 
  الُلبة؛ ؤبداذ ٧اٞة في ؤؾاسخي بك٩ل زضماثه ٖلى جٗحمض

ًة
 ؤؾٕغ بك٩ل البُاهات مالًحن م٘ الىهىم م٣اعهة ٖلى ل٣ضعثه هٓغا

ب نٟدات في البدص زال٫ مً الح٣لُضًة الُغ١  مً وؤ٢ل ، ألاعق٠ُ طل٪ في بما الٍى ا، ثم التي والهٟدات اإلادظٝو  جُٛحَر

ه ٦ما  .الٗام اإلال٪ في ؾ٣ُد التي واإلاىاص
ِّث
  عٌٗحب ؤه

ًة
 صحة إلاغا٢بة ٧ىؾُلة اؾحسضمه للُالب ًم٨ً محمحز و٢اًة هٓام ؤًًا

ظا ث٣ضًمها، ٢بل البدسُة ؤٖمالهم هم اخحما٫ مً ٣ًلل ما َو   .الاهحدا٫ في و٢ٖى

: مى٢٘ مسل الجامٗات مً لٗضص ؤلال٨تروهُة اإلاىا٢٘ زال٫ مً اإلاحاخة اإلاجاهُة البرامج بٌٗ َىا٥ ؤن ٦ما 

http://www.ThePlagiarism.com   مى٢٘ و٦ظا  www.PlagiarismChecker.com  ، مً الحد٤٣ مً الباخسحن جؿاٖض مىا٢٘ وهي 
. لليكغ ث٣ضًمها ٢بل بدىثهم ؤنالة مً الحد٤٣ في الباخسحن جؿاٖض

دو ٦ك٠ بغامج بلى وبياٞة    ْهغت ٣ٞض اإلاٗلىماجي، اإلادحىي  ٞو
ًة
 ث٣ضم التي واإلاىحضًات اإلاىا٢٘ مً الٗضًض مازغا

 الاهترهد قب٨ة ٖلى بُاهات مً وكٍغ ثم ما م٘ ألابداذ ؤو ال٩لمات م٣اعهة ٖلى جٗمل وهي والباخسحن، للُلبة مجاهُة زضمات

. الٗالم  ؤهداء طمُ٘ في

:   قيتبظدبا خمايت لىظيلت ألاخالقيت الخىعيت -03

 الح٣ىُة والحضابحر ال٣اهىهُة ؤلاطغاءات ٖلى م٣حهغد جٗض لم الاهحدا٫ وثجىب الٗلمُة الؿغ٢ة مىاطهة ؤؾالُب بنِّث 
ُة جؿحضعي ؤزال٢ُة ْاَغد الٗلمُة ٞالؿغ٢ة مجها، الى٢اًة ٦ُُٟة في الح٨ٟحر الًغوعي  مً ؤنبذ بط ٣ِٞ،  ألازال٢ُة الحٖى

 ال٣ًاء ٖلى ٢اصعد لىخضَا الح٨ىىلىطُة الح٣ىُات وال لىخضَا ال٣اهىهُة الىهىم ال ؤنِّث  الحجاعب ؤربخد ول٣ض.  خيء ٧ل ٢بل
  الٓاَغد َظٍ ٖلى

ًة
  ؤلال٨تروهُة ٞالبرمجُات الغ٢مُة؛ البِئة في زانة

ًة
 ًحم لم التي ال٣ضًمة اإلاهاصع في البدص ًم٨جها ال مسال

. مغوع ب٩لمة ًةاإلادم اإلا٣االت في البدص ًم٨ىه ال ٦ما الاهترهد، قب٨ة ٖلى بصعاطها

حماص بلى الُىم الجامٗات مً الٗضًض لجإت ولظل٪  الحماًة ٖلى والح٣ىُة ال٣اهىهُة الحماًة آلُات بلى بياٞة الٖا
ُة الجُضد ألا٧اصًمُة اإلاماعؾات ثل٣حن ٖلى بالتر٦حز وطل٪  الى٢اثُة؛ ؤو الاؾخبا٢ُة  الُلبة وثضٍعب ألازال٢ُة، والحٖى

                                                           
 : دلزيد ون ادللعووست اوؿ  صساص الربنسوج  آللب علعلت  طريقب افللعت أنظر ووقع الشر ب ععى اانًتنت.  

Error! Hyperlink reference not valid.    أوhttps ://submit.ac.uk/static_jisc/ac_uk_index.html.  
2   .  University of Cambridge, Policy on the use of Turnitin UK text-matching software at the University of 

Cambridge, Available at: https://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/examiners/policy.pdf, p 2,3. 
3  . Franco Raimondi, On the effectiveness of anti-plagiarism software, Available at: http://www.rmnd.net/wp-

content/uploads/2012/09/ieee-lt.pdf, p 1.  
 .يقـو بفبص  سول لعببح  يقدـ اقرير  سول ديكمك ون ورااللب أو الزء ون الببح  سف ون ادلفًتض أف اشَت فلت إىل  ساب الببح.  4

 .19علسدة الكقومي  اجلودة جبسولب ااوسـ زللد بن ألود ااأالولب  ورالع أسبق  ص : راالع يف ذلك
راالع . حبلح يقدـ لك مجلع الر ابط اليت حتكوو ععى ادلواضلع ذلت اللالقب وع ادلواضلع اليت ًب فبصهس ،googleالح لك فبص ادلقسؿ  ربط المكساج وبس رة مبوقع و.  5

 .نفس ادلرالع   الصفبب: يف ذلك

http://www.theplagiarism.com/
http://www.plagiarismchecker.com/
https://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/examiners/policy.pdf
http://www.rmnd.net/wp-content/uploads/2012/09/ieee-lt.pdf
http://www.rmnd.net/wp-content/uploads/2012/09/ieee-lt.pdf
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ٟهم الٗلمُة، لؿغ٢ةا ثجىب ٦ُُٟة ٖلى والباخسحن  ألاماهة باخترام وبلؼامهم الٗلمي البدص مىهجُة بإبجضًات ؤ٦ثر وجٍٗغ

.  الٗلمُة

 
ًة
م ٖماصد ؤنضعت الحىطه لهظا وصٖما  الٗغبُة باإلامل٨ة ؤلاؾالمُة ؾٗىص بً مدمض ؤلامام بجامٗة والجىصد الح٣ٍى

 الٗلمُة، الؿغ٢ة في الى٢ٕى لحجىُبهم الُلبة لٟاثضد بعقاصي صلُل الجامٗة في والحٗلُم الحٗلم صٖم ؾلؿلة يمً الؿٗىصًة
ٟهم ظ٦غ الصحُدة، ألا٧اصًمُة باإلاماعؾات وجٍٗغ ه الضلُل َظا ٍو

ِّث
 ٦برمجُات الٗلمُة اإلاض٣٢ات اؾحسضام بلى بياٞة ؤه

  ًجب الاهحدا٫، ًٖ ال٨ك٠
ًة
 صوالاؾخكها والحلخُو والحىر٤ُ ٧التهمِل الجُض، الٗلمي البدص بح٣ىُات الحٍٗغ٠ ؤًًا

ة بالٗىا٢ب والباخسحن الُلبة بٖالم يغوعد ٖلى خغم ٦ما. وؤلاًجاػ والا٢حباؽ  لحاالت اإلا٣غعد ال٣اهىهُة وال٣ٗىبات ؤلاصاٍع

  .ألا٧اصًمي والٛل الؿغ٢ة

 الاهحدا٫ ٦ك٠ وؾاثل ؤَم بحن مً ؤنِّث  الضعاؾات مً الٗضًض ؤقاعت الصحُدة ألا٧اصًمُة اإلاماعؾات صٖم مجا٫ وفي
ما٫ ٢ةؾغ مً والى٢اًة ة ألٖا ا ال٣ُام َى ال٨ٍٟغ   ؤلاهترهد؛ قب٨ة ٖلى بيكَغ

ًة
 وألاؾاثظد الباخسحن ؤٚلب لجىء ْل في زانة

 ًغي  َظا وفي. بلحهم ٢ضمد التي ألابداذ مهضا٢ُة مً للحإ٦ض الاهترهد قب٨ة بلى الُىم الٗالمي اإلاؿحىي  ٖلى الجامُٗحن
ه الاؾخبا٢ُة، الحماًة ؤهىإ مً هٕى َى هدالاهتر قب٨ة ٖلى اليكغ ؤنِّث  (الؿالم مدمض ؾالم) الباخص

ِّث
 الٟغنة ًمىذ ال أله

  .ؤزغي  ؾغ٢ات إلاماعؾة للؿاع٢حن

  الصحُدة ألا٧اصًمُة اإلاماعؾات صٖم وؾاثل بحن ومً
ًة
 بغمجة زال٫ مً ألاوعوبُة الجامٗات بٌٗ ث٣ىم ما ؤًًا

 ٖلى الحهى٫  مً ثم٨ُجهم م٘ مجهم، م٨ًم ٖضص ؤ٦بر اؾح٣ُاب لًمان الجامعي اإلاىؾم بضاًة في للُلبة ث٣ضًمُة ٖغوى

ة ٦حِبات ؿُة الهُئة ؤًٖاء ٣ًىم ٦ما. باالهحدا٫ زانة مٗلىمات ثًم مُبٖى  الجامٗة ؾُاؾة ٖلى الُلبة بةَإل الحضَع

 خالة في الحضَعـ َُئة ؤًٖاء مكىعد ؤزظ بم٩اهُة بلى بياٞة. ُٞه الى٢ٕى لحجىب مجهم اإلاُلىب الشخيء وما الاهحدا٫، بػاء
  .الاهترهد قب٨ة ٖلى اإلاهاصع اؾحسضام ٖىض زانة لبـ وطىص

ا    جٗحبر ال الجُضد ألا٧اصًمُة اإلاماعؾة ؤنِّث  ألازال٢ُة الى٢اًة ؤؾالُب اؾحٗغاى بٗض به الخغوض ًم٨ً وممِّث
ًة
  بضًال

ًة
 ٧لُا

ؿهم ؤن ًم٨ً ول٨جها والح٣ىُة، ال٣اهىهُة الحضابحر ًٖ
ُث
 الٗلمُة ألاماهة ٞاخترام الٓاَغد، َظٍ مً الح٣لُل في ٌؿحر بجؼء ولى ج

.   خيء ٧ل ٢بل ؤزال٢ُة ُٞٓلة

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
ولب الوازع األ القم  الزيز الوعم األ سدديم  سلسطبب الضلَت األ القم لعبساثُت يقصد بسحللسيب الوقسالب أ  ااأكبسقلب  رللوعب ااالراءات ااداريب اليت اسكهدؼ ان.  

ضلسف المزااب األ سدديلب  لثملهم عن الوقوع يف فخ السرقست اللعللب؛  ام اشلل بذلك  ل ادلمس َت  الكلعللست اليت اصدراس ادلؤأسست اجلسوللب  ورا ز الببح هبدؼ 
 (...الببح اللعلم  دللل الببح اللعلم  دللل األوسنب اللعللب  ولثسؽ أ القلست اجلسولب  ولثسؽ):  ختكعف اسللسهتس وس بُت

 .17-15علسدة الكقومي  اجلودة  ورالع أسبق  ص .  2
 (بكصرؼ). 9 أسمل زللد السسمل  ورالع أسبق  ص .  

4
. Staff Guidance on Plagiarism in Undergraduate and Postgraduate Taught   Courses, Available at: 

http://www.docs.sasg.ed.ac.uk/AcademicServices/Discipline/Guidance_for_Staff_UG_PGT.pdf, p3. 

http://www.docs.sasg.ed.ac.uk/AcademicServices/Discipline/Guidance_for_Staff_UG_PGT.pdf
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:  خماجمممت 

 ماؾؿاثىا في ب٨ثرد اإلاىخكغد الٗلمي البدص ألزال٢ُات اإلاىاُٞة والؿلى٦ُات اإلاماعؾات مً الٗضًض َىا٥ ؤنِّث  صحُذ
  الجامُٗة،

ِّث
  وألاقض ؾىءا ألا٦ثر الٗلمُة الؿغ٢ة جٗحبر اإلاسالٟات َظٍ ٧ل بحن مً ؤن بال

ًة
ها طل٪ ؛يغعا  بحن مً ؤنبدد ؤجِّث

 الح٣ىُة والحضابحر ال٣اهىهُة ألاؾالُب مسحل٠ اؾحٗغاى وبٗض. الٗلمي البدص مؿح٣بل ثتهضص التي الؿلبُة الٓىاَغ ؤ٦ثر
ه وألازال٢ُة،

ِّث
 ٖملُات مً للى٢اًة ألاو٫  الؿبُل ًب٣ى الصحُذ ألا٧اصًمي الٗلمي البدص ؤبجضًات ثل٣حن ؤنِّث  ال٣ى٫  ًم٨ً ٞةه

. م٣هىصد ٚحر ٧اهد ولى ختى ألا٧اصًمُة ألاوؾاٍ في والاهحدا٫ لٗلمُةا الؿغ٢ة

ُما   :البدص َظا بهضص بلحها الحىنل ثم التي والاقتراخاث الىخائج بٌٗ ًلي ٞو

ا التي ال٣اهىهُة ؤلاطغاءات بن -01 َغ  واإلاىا٢٘ الال٨تروهُة البرمجُات ثخُدها التي الح٣ىُة وآلالُات الضولة ؤطهؼد ثٞى
 الى٢اثُة ألازغي  ألاؾالُب هدى الحىطه في الح٨ٟحر مً البض لظا الٗلمُة، الؿغ٢ات مً للحض ٧اُٞة جٗض لم اإلاحسههة

ُة  .ألازال٢ُة ٧الحٖى
 ٦ك٠ بغمجُات ا٢حىاء ٍَغ٤ ًٖ الح٣ىُة، الحضابحر ثبجي في بجضًة الح٨ٟحر ؤطل مً الىَىُة الجامٗات جشجُ٘ -02

غ التي إلاحسههةا واإلاىحضًات اإلاىا٢٘ في الاهسغاٍ ؤو الاهحدا٫،  .اإلاجاهُة البرمجُات ثٞى
ض َى الٗلمُة الؿغ٢ة مً للى٢اًة ؾبُل ؤو٫  بنِّث  -03  الالتزام مً اهُال٢ا وطل٪ الٗلمي، البدص مىهجُة ٖلى الباخسحن جٍٗى

 . اإلاغاط٘ ٢اثمة وفي التهمِل في وثىر٣ُها ناخبها، بلى ووؿبتها البدص في اإلاؿحسضمة اإلاٗلىمات طمُ٘ مهاصع بظ٦غ
 التي ثل٪ زانة اإلاىهجُة، في الٗلمُة اإلا٣اًِـ ثىخُض ؤطل مً الىَىُة الجامٗات بحن اإلاكتر٥ الحٗاون  اصعاتمب صٖم -04

 .(الهُاٚة بٖاصد الحلخُو، ؤلا٢حباؽ،): ؾُما مهُلحات مً ٌكابهها وما ألاصبُة الؿغ٢ة بحن ثمحز
 مً ؤلام٩ان ٢ضع للح٣لُل والباخسحن لُلبةا طمُ٘ لضي الؿلُم الٗلمي البدص ؤبجضًات وثل٣حن الٗلمُة ألاماهة ث٨َغـ -05

 .الٗلمي البدص بمىهجُة ال٩افي الٗلم ٖضم صواعي ثدد اإلاغث٨بة الٗلمُة الؿغ٢ة خاالت
 واإلااثمغات الىضوات ثىُٓم زال٫ مً الٗلمي؛ للبدص اإلاىاُٞة اإلاماعؾات بمسحل٠ وبٖالمهم الُلبة لضي الىعي وكغ -06

 الُلبة اهخباٍ ولٟد الٗلمُة، وألاماهة اإلاال٠ خ٣ى١  إلاىايُ٘ ثحُغ١  التي ثل٪ ؾُما الضعاؾُة، وألاًام الٗمل ووعقات
 .الٗلمُة الؿغ٢ة خاالت ٖلى اإلاٟغوية ال٣ٗىبات بلى البضاًة مىظ

 مسحل٠ م٘ الحٗامل ٦ُُٟة بض٢ة ثبحن (صلُل ؤو مُسا١) ق٩ل في صازلُة وؤهٓمة ٢ىاهحن بةنضاع الىنُة الجهات بلؼام -07

 .الىَىُة البدص ومغا٦ؼ الجامُٗة اإلااؾؿات مسحل٠ ٖلى طل٪ جٗمُم ويمان ألا٧اصًمي، للؿلى٥ اإلاىاُٞة اإلاماعؾات
  به مٗمى٫  َى ما م٘ وث٨ُُٟها الجؼاثغ في اإلاال٠ بد٤ اإلاحٗل٣ة ال٣ىاهحن جٗضًل -08

ًة
ب صولُا مة لخؿحٖى  الٗلمُة الؿغ٢ة طٍغ

 
ًة
 . الاهترهد قب٨ة باؾحسضام ًحم الظي الغ٢مي الاهحدا٫ وبسانة

م الُلبة، لضي الٗلمُة ألاماهة ٨ٞغد ثغسخ ؤزال٢ُة و٢ىاٖض مٗاًحر ثبجي زال٫ مً الٗلمي البدص ؤزل٣ة -09  مً وثدظَع
 في الى٢ٕى بلى بهم ًاصي ٢ض بها الجهل ألن الصحُدة، ألا٧اصًمُة اإلاماعؾات وثل٣ُجهم الؿلبُة، وآراٍع الاهحدا٫ زُىعد

 .٢هض ٚحر مً الٗلمُة الؿغ٢ة
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:  وؤلاخاالث اإلاشاحع 

:  العشبيت باللغت -01

  ألا٧اصًمي البدص في الٗلمُة ألاماهة ثىام، عقاص - 
ًة
: اإلاى٢٘ ٖلى ميكىع  م٣ا٫ اإلاال٠، بد٤ اعثباَا

http://www.wafainfo.ps/pdf/t4.pdf 
ٗات للحدضًات صعاؾة -الال٨تروهُة البِئة في الٗلمُة الؿغ٢ات الؿالم، مدمض بً ؾالم -2  بد٣ى١  اإلاٗىُة والخكَغ

 اإلاٟاَُم: آلامىة اإلاٗلىمات البِئة:بٗىىان الؿٗىصًة واإلاٗلىمات اإلا٨حبات لجمُٗة الؿاصؽ ئثمغالم الحإل٠ُ،
ٗات ل 6/7 والحُب٣ُات، الخكَغ  .الٍغاى ،2010 ؤٍٞغ

ؼ ٖبض ؾلُمان -3  خ٨مهم، في ومً الحضَعـ َُئة ؤًٖاء صلُل البرا٥، الحلُم ٖبض الُٟاًغي، ؾامي الُدحى، الٍٗؼ

غ ،2012 ولى،ألا اليسخة ال٣هُم، طامٗة  www.qu.edu.sa .(01/12/2015):اإلاى٢٘ ٖلى محٞى
 .2004 ال٣اَغد، للُباٖة، الجُل صاع الٗلمُة، البدىذ بٖضاص في الباخسحن صلُل الهىاعي، ؾُض -4
ة الؿغ٢ات الحضًضي، الؿُض مدمض الل٠ُُ ٖبض -5  ال٣ضًم ألاصبي الى٣ض يىء في والجغطاوي ألامضي بحن الكٍٗغ

غ،اإلاىهىعد، ،طامٗة1ٍ والحضًص،  .1995 ألاَػ
م ٖماصد -6  الؿغ٢ة الجامٗة، في والحٗلُم الحٗلم صٖم ؾلؿلة ؤلاؾالمُة ؾٗىص بً مدمض ؤلامام طامٗة والجىصد، الح٣ٍى

 :اإلاى٢٘ ٖلى محاح ،2013 الؿٗىصًة، الٗغبُة ؟،اإلامل٨ة ؤثجىبها و٠ُ٦ ؟ هي ما: الٗلمُة
 (31/10/2015)https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf  

ة اإلال٨ُة ال٨ؿىاوي، مدمىص ٖامغ   ألاعصن، ٖمان والحىػَ٘، لليكغ الجُب صاع خماًتها، َغ١  مٟغصاتها، ماَُتها، ال٨ٍٟغ
1998. 

 .ال٣اَغد الٗغبُة، الجهًة صاع ،8ض اإلال٨ُة، خ٤ اإلال٨ُة، خ٤ -اإلاضوي ال٣اهىن  قغح في الىؾُِ لؿجهىعي،ا الغػا١ ٖبض -7
غ ٖماصد  -8 غ الجامٗة و٧الة اإلاهاعات، ثٍُى  في الى٢ٕى زُإ َالب٪ ثجىب ٠ُ٦ ؾٗىص، اإلال٪ بجامٗة والجىصد للحٍُى

: اإلاى٢٘ ٖلى محاخة ،2012 الجامعي، ؽالحضعي  في ههاثذ ؾلؿلة ؤٖما٫ يمً ميكىعد وع٢ة الٗلمُة، الؿغ٢ة
www.dsd.edu.sa. (01/12/2015) 

 صعاؾة -وا٦خكاٞها الٗلمُة الؿغ٢ات مى٘ في ألا٧اصًمُة اإلا٨حبات صوع  الؿُض، مدمض ؤماوي نالح، ِٖسخى ٖماص -9
 في ؤلال٨ترووي للحٗلم الضولي للماثمغ م٣ضمة صعاؾة الاهحدا٫، ٦ك٠ وبغمجُات اإلا٨حبات تلخضما اؾح٨كاُٞة

ً ، وآٞا١ مك٨الثه الٗغبي الَى ٍغ لُة 11 -9 ال٣اَغد، ثٍُى غ ،6 م ،2012 طٍى : اإلاى٢٘ ٖلى محٞى
http://fr.slideshare.net/esalh/ss-13988012  (01/12/2015). 

ؼ ٖبض اإلال٪ مضًىة -0   الٗلمُة، ألاماهة يىابِ والابح٩اع، والح٣ىُة للٗلىم الىَىُة الخُة والح٣ىُة، للٗلىم الٍٗؼ

 http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf .(01/12/2015):  باإلاى٢٘ محاح ،2012
ة، وبلُجة ر٣افي اهدُاٍ ألاصبُة تالؿغ٢ا الجىاصي، مدمض -    الٗغبُة ٖغاع ماؾؿة بمى٢٘ ميكىع  م٣ا٫ ٨ٍٞغ

 http://www.beautifulpakistanigril.com_www.sha3erjordan.net/news.php?action=view&id=831. (01/12/2015) :لئلٖالم
 . 1992 ٖمان، الس٣اٞة، صاع خماًحه، ووؾاثل اإلاال٠ لح٤ اإلاٗانغد الىماطض: اإلاال٠ خ٤ ٦ىٗان، هىاٝ -2 
 ؾٗىص، اإلال٪ طامٗة والابح٩اع، والح٣ىُة للٗلىم الىَىُة والخُة الٗلمي والبدص الٗلُا للضعاؾات الجامٗة و٧الة -3 

 : اإلاى٢٘ ٖلى ميكىع   ؤزالقي، مىٓىع  مً الٗلمُة خىذالب في الٗلمُة والؿغ٢ة الا٢حباؽ

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf
https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf
http://www.dsd.edu.saمتاحة
http://www.dsd.edu.sa/
http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf
http://www.beautifulpakistanigril.com_www.sha3erjordan.net/news.php?action=view&id=831
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https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db48. (01/12/2015) 
ة، للمل٨ُة ال٣اهىوي للىٓام دالٗام اإلادضصات ٖغب، ًىوـ -4   قامي ثىت مضعؾة مى٢٘ ٖلى ميكىع  م٣ا٫ ال٨ٍٟغ

 www.tootshamy.com (01/12/2015):الغابِ ٖلى الحٗلُمُة
 

:  الدؽشيعيت الىفىؿ -02

 . اإلاجاوعد والح٣ى١  اإلاال٠ بد٣ى١  اإلاحٗل٤ 23/07/2003:في اإلااعر 05-03 ألامغ - 

 .الضاثم الباخص لؤلؾحاط الخام ألاؾاسخي ال٣اهىن   اإلاحًمً 03/05/2008 في اإلااعر 131-08 الحىُٟظي إلاغؾىما -2
غوخة، مُسا١ الٗلمي، والبدص الٗالي الحٗلُم وػاعد -3 ات صًىان ألَا  .2014صٌؿمبر الجامُٗة، اإلاُبٖى

 
: ألاحىبيت اإلاشاحع -03

 
1- Ahmed-refat  AG refat, How to avoid plagiarism, ( الٗلمي الؿُى قبهة وثجىب ألا٧اصًمُة الجزاَة ), Taibah university, 

KSA, 2012, Available at: 
 http://fr.slideshare.net/AhmedRefat/plagiarism-12747509. (01/12/2015) 

2- Comparatif Logiciels anti-plagiat - UPPA CRATICE -  olivier.duteille@univ-pau.fr et Pascal.Boulerie@ensg.eu, voir: 
https://webcampus.univ-pau.fr/fichiers_webcampus/divers/ Logicielsantiplagiat.pdf, Date de l'étude: sept 2007- fév   
2012. (01/12/2015) 

3- Franco Raimondi, On the effectiveness of anti-plagiarism software, Available at: http://www.rmnd.net/wp-
content/uploads/2012/09/ieee-lt.pdf.(01/12/2015) 

4- Staff Guidance on Plagiarism in Undergraduate and Postgraduate Taught  Courses, Available at: 
http://www.docs.sasg.ed.ac.uk/AcademicServices/Discipline/Guidance_for_Staff_UG_PGT.pdf . (01/12/2015) 

5- University of Cambridge, Policy on the use of Turnitin UK text-matching software at the University of Cambridge, 
Available at:  
https://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/examiners/policy.pdf. (01/12/2015) 

6- University of southern California, Trojan integrity- Au guide for avoiding plagiarism, Available at:  
http://dornsife.usc.edu/assets/sites/903/docs/Trojan_Integrity_Guide_to_Avoiding_Plagiarism.pdf (01/12/2015) 
 

 :  الاهترهذ مىاقع -04

1- Error! Hyperlink reference not valid. 
2- https ://submit.ac.uk/static_jisc/ac_uk_index.html  

  

https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db48
http://www.tootshamy.com/
http://fr.slideshare.net/AhmedRefat/plagiarism-12747509
mailto:Pascal.Boulerie@ensg.eu
https://webcampus.univ-pau.fr/fichiers_webcampus/divers/%20Logicielsantiplagiat.pdf
http://www.rmnd.net/wp-content/uploads/2012/09/ieee-lt.pdf
http://www.rmnd.net/wp-content/uploads/2012/09/ieee-lt.pdf
http://www.docs.sasg.ed.ac.uk/AcademicServices/Discipline/Guidance_for_Staff_UG_PGT.pdf
https://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/examiners/policy.pdf
http://dornsife.usc.edu/assets/sites/903/docs/Trojan_Integrity_Guide_to_Avoiding_Plagiarism.pdf
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 اليؽش بحن ألاَميت العلميت والفعىباث الىاقعيت
 -اإلاعيلت-بىلياف مدمذ حامعت جبيىت ساويت. ؤ  –خفيظي الذيً هىس . ؤ

 

 

:  اإلالخق

 مٟهىم ٖلى الًىء بل٣اء زال٫ مً لليكغ، الىا٢ُٗة والهٗىبات الٗلمُة َمُةألا ببغاػ بلى البدسُة الىع٢ة َظٍ تهضٝ   
 اإلاكا٧ل بضعاؾة البدص ؾ٣ُىم وؤزحرا الٗلمُة، البدىذ في اليكغ ؤَمُة ٖغى م٘ وخ٣ى٢ه، ؤق٩اله الٗلمي، اليكغ

.  لحجاوػَا ال٨ُٟلة والؿبل بالحلى٫  للخغوض ؤبداره وكغ في الباخص ثىاطه التي والحدضًات

 .الٗلمي البدص اليكغ، خ٣ى١  الحإل٠ُ، اليكغ،: اإلافخاخيت ملماثاى

 

Abstract:  

   This paper attempts to study the importance of scientific realism and the real difficulties for publication, Through studying 
the conceptual framework of publishing and addressing:  the definition, forms, and copyrights, With the evaluation of the 
importance of publishing in scientific research, It will also seek to study the problems and challenges that face the researcher 
in the dissemination of the research, to come up with solutions and ways to overcome them. 

Keywords: Publishing, authoring, copy rights, scientific research. 

 

: مقذمت

 بُجها ومً الٗملي، وختى الٗلمي مؿاٍع تهضص ؤن ًم٨ً التي الهٗىبات مً الٗضًض الٗلمُة البدىذ بَاع في الباخص ًىاطه   
ُمذ ٌؿعى باخص ألي الٗلمي اإلاىحىض بمسابة ًغألار َظا ٌٗض والظي اليكغ، ونٗىبات ٖىاث٤  ٖلمُة ٢ُمة بزغاض بلى ٍو

حن الهٗىبات َظٍ زال٫ مً الباخص ؤنبذ بدُص اإلاجحم٘، زاللها مً ٌؿحٟاص  والحدضًات الهٗىبات ؤهىإ مً ؤزغ هٕى َع
 مىا٢كة م٘ لٗلمُة،ا البدىذ في اليكغ ؤَمُة ٖلى الضعاؾة َظٍ في الًىء ؾيؿلِ لهظا الٗلمي، البدص ًىاطهه التي

. لحجاوػَا ال٨ُٟلة والؿبل بالحلى٫  للخغوض ؤبداره وكغ في الباخص ثىاطه التي والحدضًات اإلاكا٧ل

اع َظا وفي  : الحالُة الهُٛة في البدسُة الىع٢ة َظٍ بق٩الُة ثإجي ؤلَا

 ؟الجذيذة والخدذياث القيىد لل في العلميت البدىر ميذان في اليؽش  عاليت لمان يمنً ليف

ُة ألاؾئلة َغح ثم ؤلاق٩الُة َظٍ مٗالم وإلبغاػ : الحالُة الٟٖغ
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 اليكغ؟ بمهُلح اإلا٣هىص ما -

ُما -  ؟ اإلاسحلٟة وخ٣ى٢ه اليكغ؟ ؤق٩ا٫ ثحمسل ٞو

 ؟ الٗلمُة البدىذ مُضان في اليكغ ؤَمُة هي ما -

 اليكغ؟ إلاك٩ل اإلاٗالجة وخلى٫  نٗىبات ثحمسل ُٞما -

  اإلاُغوخة الخؿائالت ًٖ ؤلاطابة ؤطل ومً
ًة
: الحالُة اإلاداوع  بلى البدص ث٣ؿُم ًحم ؾٝى ؾاب٣ا

: مفاَيميت داسظت: اليؽش: ألاوى  اإلادىس 

.  اليكغ مٟهىم -ؤوال

. اليكغ ؤق٩ا٫ -راهُا

. اليكغ خ٣ى١  -رالسا

. العلميت البدىر ميذان في اليؽش ؤَميت: الثاوي اإلادىس 

. اإلااصًة ألاَمُة -ؤوال

. الٗلمُة ألاَمُة -راهُا

.  اإلاقترخت والخلىى  اليؽش مؽامل: الثالث خىس الم

.  الٗلمُة البدىذ في اليكغ وثدضًات مكا٧ل -ؤوال

غ -راهُا .   الٗلمُة ألابداذ مُضان في اليكغ إلاكا٧ل اإلاٗالجة ألَا

: مفاَيميت داسظت: اليؽش: ألاوى  اإلادىس 

 َظٍ بحن ومً الٗلمي، البدص ؤصبُات مً ال٨سحر في وعصت ومسحلٟة ٖضًضد جٗاٍع٠ لليكغ  :العلمي اليؽش مفهىم  
ٟات :  هظ٦غ الحٍٗغ

 ٣ًهض بط لٛة اليكغ ًٖ ًبٗض ال انُالخا واليكغ الىاؽ، بحن مٗغوٞا الشخيء طٗل ؤو ؤلاقاٖة ؤو ؤلاطاٖة َى: لٛة اليكغ    

ة الغؾالة ثىنُل به .  للغؾالة اإلاؿتهل٨حن ؤي اإلاؿح٣بلحن، طمهىع  بلى اإلاال٠ ًبضٖها التي ال٨ٍٟغ

ٗٝغ     ا ٧ىهه ؤو٫  مً اإلاُبٕى بها ًمغ التي الٗملُات مجمٕى ؤهه ٖلى اليكغ َو  ٖلى ٌٗٝغ ٦ما ال٣اعت، ًض ًهل ختى مسَُى

ما٫ طمُ٘ ثحًمً التي الٗملُة: ؤهه  ال٣غاء ؤًضي بحن الىو َظا ووي٘ اإلاال٠ به ٣ًىم الظي الىو  ٦حابة بحن الىؾُُة ألٖا
ة اإلا٨حبات ٍَغ٤ ًٖ .   واإلاىػٖحن الحجاٍع

                                                           
1

 .  -0   ص 998 دار الثقسفب اللعللب  :   القسارةالنشر الحديث سياتالفذلكات في أسا لبسف عبد اللزيز  علفب   -
2

 .13، ص 2010دار صفاء للىشر والتىزيع، : ، عمان1، طالنشر اإللكترونيرتحي مصطفى عليان، إيمان السامرائي،   -
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ظَب      ؤوعا١ ؤو ٦حِب ؤو ل٨حاب وسخ بنضاع ٖلى الٗمل ؤو بنضاع َى اليكغ ؤن بلى" الهجغسخي ؾٗض" الض٦حىع  ألاؾحاط ٍو

ة ٠ً للجمهىع، لحبإ ٌكبهها ما ؤو مُبٖى   :وهي ؤؾاؾُة ٖىانغ ؤعبٗة ٖلى ٌكمل الحٍٗغ٠ َظا ؤن بلى ٍو

. نضاعب ٖلى الٗمل ؤو بنضاع ب٩لمة ٖىه ٌٗبر الظي الٗمل ٖىهغ -

ُة - ة وع٢ة  ؤو ٦حِب ؤو ٦حاب بإهه ًٖ ٌٗبر الظي الٗمل هٖى . ٌكبههما ما ؤو مُبٖى

. اليكغ مً بالهضٝ ٖىه ٌٗبر الظي الٗمل مً الهضٝ ٖىهغ -

.. له مهىة الٗمل َظا ًحسظ مً ٖلى ًُل٤ خُص الحسهو ٖىهغ -

ٗٝغ     ة ؤلاطغاءات طمُ٘ بإهه" اليكغ" َو  ثىػَٗه، وثىمُة بنضاٍع وثغثِب ال٨حاب مىيٕى زحُاعال والٗملُة، والٟىُة ال٨ٍٟغ
ة بٖضاص بةثمام الىاقغ ٣ًىم خُص  الح٣ى١  ؤصحاب ومداؾبة مح٣ىا، بزغاطا ال٨حاب وبزغاض ؾلُما، بٖضاصا اإلاسَُى

ا ال٨حاب جؿلُم رم ومً ٖاصال، خؿابا حدمل والحىػَ٘، البُ٘ م٨حبات بلى مُبٖى ل، مؿاولُة الىاقغ ٍو  ًٞ٘ض مً ٞهى الحمٍى
م، الىع١ ومهاو٘ واإلاُبٗة واإلادغع  والٟىان واإلاترطم للمال٠ ألامىا٫ حَر جب ال٨حاب، بهحاض ؤطل مً ٚو  َظٍ ثحإَغ ؤن ٍو

ة ر٣اُٞة بغئٍة ٧لها الٗملُات ، بضاع زام ر٣افي مكغوٕ ًٖ جٗبر به الخانة ٦حبه مً وثجٗل للىاقغ، ٨ٍٞغ  مً ٌؿهم وكٍغ

.  تاإلاجاال مسحل٠ في مجحمٗه بخىمُة زاللها

ات وو٤ٞ مؿح٣بل بلى مغؾل مً ال٨ٟغي  الىحاض بًها٫ ٖملُة َى ؤهه ٖلى اليكغ ٌٗٝغ ٦ما    ٗض الاثها٫، هٍٓغ  اليكغ َو
ة، الٗلم ليكغ الغثِسخي والباب الٗلمُة، للبدىذ الجهاثُة اإلادهلة الٗلمي ا واإلاٗٞغ  ؤلاوؿاهُة،٦ما للحًاعد ؤؾاؾُا ومهضعًة

ٗٝغ مغاخله، بجمُ٘ الحٗلُم عوثُىي  لحإؾِـ ألاؾاؾُة البيُة ٌٗض  ال٨ٟغي  الىحاض إلًها٫ ٞاٖلة وؾُلة بإهه ؤًًا َو
ة الحماًة جُٗي ل٩ي (ٖلمُة صوعٍات) بها ومٗتٝر مد٨مة ؤٚلبها في ث٩ىن  لظل٪ زانة ٢ىىات ٖبر الغنحن  ال٨ٍٟغ

.  مىه اإلاغطىد الٗلمُة الٟاثضد رم ومً الىحاض لهظا والخهىنُة

ٗض      اليكغ ؤن اإلاٗلىم مً بط اإلابح٨غد، وألا٩ٞاع ألانُلة اإلاٗلىمات مىحج ٞهى الٗلمي، اليكغ في ؾاؽألا الٗىهغ الباخص َو
غي  ؤنالء طاصًً باخسحن ًحُلب الٗملي حه اليكغ َظا ٣ٞض وبال ؤلاهحاض، ٍٚؼ  ؤَضاٞه ًٖ وابحٗض و٦ُىىهحه، اؾحمغاٍع

ة، دحاض اإلاىيٖى  والضٖم اإلاالي، والضٖم اإلااصًة، والحجهحزات الٗلمُة، ػاتالحجهي: في ثحمسل محٗضصد، بم٩اهُات بلى الباخص ٍو
لى وبهحاطُحه، الباخص ٖلى ؾلبا ؾِى٨ٗـ ؤلام٩اهُات َظٍ ثىاٞغ ٖضم بن بط ماؾؿحه، مً ؤلاصاعي   وكغ ٖلى م٣ضعثه ٖو

.  بدىره

 ؤٖما٫ مً ؤهجٍؼ ما ليكغ الباخص، بها ٣ًىم التي الجهاثُة اإلادهلة َى الٗلمي اليكغ ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ؾب٤ ما ٖلى بىاء    
لم ة، ٖو غ زال٫ مً اإلاجحم٘ ثىمُة في اإلاؿاَمة ؤطل مً ومٗٞغ  ؤطل مً ؤو وألاٞغاص، اإلااؾؿات لضي الٗمل ؤؾالُب ثٍُى

ة ماصًة مىاٞ٘ ثد٤ُ٣ .  ومٗىٍى

                                                           
1

 .  ف  ص .س.دار الثقسفب اللعللب  د:   ااأكمدريبالنشر اإللكترونيالسلد السلد المشسر   -

2
 .   ص   20احتسد المس رين اللرب  ااصدار األ ؿ :   وصر2011تقرير حول النشر في العالم العربي لعام وٌت فسر ؽ ععم  أ رؼ البعقلٍت   -

3
 . 5 -50   ص  20  اللدد الثسين  مجلة مركز بابل  "دراأب اقوديلب:  اقع المشر اللعلم يف السولب بسبل"إاسسف ععم اعوؿ   -

4
ورقة مقدمة لصالح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العملي   (الواقع  الخلوح) رو  وشكالت المشر اللعلم يف الوطن اللريب  ولوقسات علر أمحد ام -

 .   السولب ادلعك ألود  الريسض  ادللعكب اللربلب السلوديب  ص 2015أكتوبر  13-11المنعقد يومي 
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 :َما ثهيُٟحن زال٫ مً اليكغ ؤق٩ا٫ هدضص ؤن ًم٨ً: العلمي اليؽش ؤؼهاى -زاهيا

:  عثِؿُة ؤهىإ رالرة بلى ًى٣ؿم الحهي٠ُ طاٌ: اليؽش ـىاعت ؤظاط على -1

ة بإهه ٌٗٝغ: الخقليذر اليؽش -ؤ ا ٧ىهه ابحضاء اإلاُبٕى بها ًمغ التي الٗملُات مً مجمٖى  ؤو لل٣اعت  ًهل ختى مسَُى
حد٨م اإلاؿحُٟض، ة الٗملُة بهظٍ ٍو غاٝ مً مجمٖى  وثىػَ٘ وبُ٘ بةنضاع ٣ًىم الظي والىاقغ واإلاُبٗة بال٩اثب ثبضؤ ألَا

اتا  الحجلُض ؤو بالُب٘ ٣ًىم الظي هٟؿه َى الىاقغ ٩ًىن  ؤن الًغوعي  مً ولِـ َبٗها في صوع  له ٩ًىن  و٢ض ٖامة إلاُبٖى
ل مؿإلة الىاقغ ًحدمل خُص والحىػَ٘ البُ٘ بٗملُة ٣ًىم ال و٢ض  ؤرغت و٢ض للمالٟحن اليكغ إلاساَغ ثدمله طاهب بلى الحمٍى

ة الح٣لُضي اليكغ ٖملُة في   :هي عألامى مً مجمٖى

. ال٨حابة ازترإ -

. الهِىُحن ًض ٖلى الىع١ وزانة ال٨حابة ؤصوات ازترإ -

. ٖكغ الخامـ ال٣غن  مىحه٠ في "ٚىثىبٙر" ألاإلااوي ًض ٖلى اإلاحدغ٦ة بالحغوٝ الُباٖة ازترإ -

ى وع٢ُا ٖتهالُبا ثمهُضا ومٗالجتها لل٨حب ؤلال٨ترووي اله٠ في الحضًسة الح٣ىُات اؾحسضام َى: اإلانخبي اليؽش -ب  َو
ابٗات خىاؾِب م٘ زانة بغمجُات ٌؿحسضم  مً ًم٨ً طظابة، بهىعد ومٗضد مىٓمة نٟدات ثيحج م٩لٟة ٚحر لحزعٍة َو

ة، وخغوٝ مسحلٟة وؤق٩ا٫ بإهىإ زٍُى ٖلى والحهى٫  الحىُٟظ زاللها ىضؾُة ٞىُة ثؼو٣ٍات م٘ محىٖى  مسحة ثًٟي َو
 اإلااسح ٍَغ٤ ًٖ ؤزغي  مهاصع مً والغؾىم واإلاسُُات الهىع  بصزا٫ دبم٩اوي بلى بياٞة اإلا٨حىب، الىو ٖلى طمالُة

.  ؤزغي  بغامج مً الهىع  َظٍ َلب ًٖ ؤو ع٢مُة بقاعات بلى ًدلل الظي الًىجي

 ال٩لمات، ثجهحز وؾاثل بخضي ٖلى م٣اله ٌسجل ؤن اإلا٣ا٫ ٧اثب ٞحها ٌؿحُُ٘ مغخلة ؤهه به واإلا٣هىص: ؤلالنترووي اليؽش -ج
 مجلحه، في للمكتر٦حن الال٨تروهُة الهىعد ثل٪ في محاخا بجٗله بالحالي ٣ًىم الظي ؤلال٨تروهُة، اإلاجلة مدغع  لىب ببسه ٣ًىم رم

 ؤلال٨ترووي اليكغ وبغامج الحاؾابات جؿحسضم طضًضد ث٣ىُات ٖبر الح٣لُضًة اإلاٗلىمات وكغ ٌٗجي ؤلال٨ترووي اليكغ ؤن ٦ما

ا وثىػَٗها اإلاٗلىمات َباٖة في .  ووكَغ

ظا: اليؽش َذف ؤظاط لىع -2 ُحن بلى ًى٣ؿم الحهي٠ُ َو   :َما عثِؿحن هٖى

ه: الخجاسر  اليؽش -ؤ  ٌؿخسمغ ٦مً الغبذ ٖلى الحهى٫  بٛغى ؤمىال ٌؿخسمغ الىاقغ ؤن بط ثجاعد، ؤهه ٖلى البٌٗ ٌٗٞغ
ُٟحه والُلب، الٗغى ل٣اهىن  ُٞسًٗهما ما، ثجاعد في ؤمىالا  ِٖكه وث٨ؿب قغالً هي ؤطلها مً ٢ام التي ألاؾاؾُة ْو

                                                           
1

 .52 - 5 إاسسف ععم اعوؿ  ورالع أسبق الذ ر  ص  -

2
  ص   20  الصسدرة يف السولب الوادو  اللدد الثسين  نوفلرب مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية  "حتديست المشر اللعلم االكًت ين"أ ـر زللد أمحد احلسج   -

 70-  7 . 

3
يف ععـو ااعالـ  اااصسؿ  شهادة الماجستيروذ رة وقدوب لملل )ار ين  اقملب المشر االك زللد أوزيسف برغل  اجتساست أأساذة ععـو ااعالـ  اااصسؿ يف اجلزاار حنو -

      ص (2 20   20   ختصص دراأست اجللهور   علب اللعـو السلسألب  ااعالـ  قسم ععـو ااعالـ  اااصسؿ  السولب اجلزاار 

4
يف ععم  شهادة ماجستيروذ رة وقدوب لملل )قللللب لعلواقع االكًت نلب لعمس رين  دراأب ت: إبراالم ورزقالؿ  إأًتاالهلب الكسويق االكًت ين لعككسب يف اجلزاار -

 .73    ص(0 20 2009ادلككبست  السولب ومكورو   علب اللعـو اانسسنلب  ااالكلسعلب  قسمخلمب  



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

157 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 مً زغوطه جٗجي اليكغ في اإلاح٨غعد وزؿاعثه ؤزغي  بحجاعات اليكغ ؤزلِ ؤو ه٣ُا هاقغا ٧ان ؾىاء به مغثبُة اإلاهىُة وخُاثه

. الؿى١ 

ى: الخجاسر  غحر اليؽش -ب  ؤو الٗلمُة الىىاصي ؤو الضولُة الجمُٗات مسل واإلااؾؿات واإلاىٓمات الهُئات به ثسحو هٕى َو
ُٟتها مسال ٞالجامٗات ال٨بري، اإلا٨حبات ؤو البىى٥ ؤو البدىذ ػومغا٥ الجامٗات  ومً الٗلمي، والبدص الحٗلُم ألاؾاؾُة ْو

ُٟة والضوعٍات ال٨حب وكغ ٩ًىن  رمة ىا٥ الٗلمي، والبدص للحٗلُم مؿاٖضد ْو  وكغ وبغامج ُٖٓمة مُاب٘ لضحها طامٗات َو

ة غاُٞات بيكغ ث٣ىم الىَىُة تاإلا٨حبا وؤًًا ٦مبرصض وطامٗة ؤ٦ؿٟىعص، طامٗة مسل ٢ٍى ا والٟهاعؽ البُلٚى حَر . ٚو

ُة الحدىالت مً ٖضصا اإلاايُة ال٣غون مضي ٖلى الٗلمي اليكغ قهض: اليؽش خقىو :زالثا  ًٖ الىاطمة الهامة، الىٖى
 وهاصعد طضا ٚالُة ال٨حب ٧اهد طل٪ ٢بل الُابٗة، ازترإ الحدىالت َظٍ ؤو٫  ٧ان الجضًضد، الح٨ىىلىطُات الحُىعات
ة م٨حبة مسل ألاما٦ً مً مدضوص بٗضص ومىطىصد ا ؤلاؾ٨ىضٍع حَر ات ق٩ل ٖلى و٧اهد ال٣ضًمة، اإلا٨حبات مً ٚو  مسَُى

ة ا، مهىٖى ُة ٢ٟؼد اٖحبرت للمُبٗة،" ٚىثىبٙر" ازترإ بٗض ًضٍو  ألاصاد وؤنبدد الٗلمُة، ألابداذ وكغ ٖالم في هٖى
 خ٣ى١  وثًمً اليكغ، ثىٓم ٢ىاهحن الضولُة، واإلاىٓمات الضو٫  نضعتؤ الححن طل٪ ومىظ ،  الٗلمُة ألا٩ٞاع ليكغ الغثِؿُة

 .اإلاال٠

 الح٣ى١  ًه٠ ٢اهىوي مٟهىم ٞهى اإلاهُلح، َظا مًمىن  ثدضًض مً البض اليكغ خ٣ى١  مًمىن  في الحُغ١  ٢بل    
مالهم للمبضٖحن اإلامىىخة ما٫ واإلاىؾ٣ُى ال٨حب جكمل والتي والٟىُة ألاصبُة أٖل  ًٞال والىدد، لىخاتا٫ مسل الٟىُة وألٖا

ما٫ ًٖ  مجا٫ في ٕٞغ ؤهه ٖلى ٌٗٝغ ٦ما ، ؤلال٨تروهُة البُاهات و٢ىاٖض ال٨مبُىثغ بغامج مسل بالح٨ىىلىطُا اإلاحٗل٣ة ألٖا

ة، اإلال٨ُة باؾم واإلاٗغوٝ ال٣اهىن،  قب٨ة ٖلى وثدمُلها اليسخ مسل) مُٗىة ؤٞٗا٫ ٖلى الؿُُغد ناخبها، وثم٨ً ال٨ٍٟغ
 . بطن صون  واليكغ الُب٘ خ٣ى١  مىاص اؾحسضام مً زٍغًآلا ومى٘ ،(ؤلاهترهد

سا      ألاصبُة اإلاهىٟات لحماًة" بحرن " اثٟا٢ُة ؤبغػَا اإلاالٟحن خ٣ى١  لحماًة الضولُة الاثٟا٢ات مً الٗضًض ْهغت ثاٍع

 خماًة ؤطل مً اصاثذ ق٩ل ٖلى اإلاحٗا٢ضد الضو٫  ثجمٗد و٢ض 1886 ٖام اإلاحٗا٢ضد الضو٫  ٢بل مً اٖحماصَا ثم والتي والٟىُة
ىٓغ ،"بحرن  باثداص" الاثداص وؾمي الاثٟا١ بمىطب اإلادمُة اإلاهىٟات مال٠ خ٣ى١   الكغعي ألاب ؤهه ٖلى الاثٟا١ َظا بلى ٍو

 إلاٗالجة لها الحىنل ثم التي الاثٟا٢ات ؤواثل مً وبجها زهىنا الضولي اإلاؿحىي  ٖلى اإلاجاوعد والح٣ى١  اإلاال٠ خ٣ى١  لحىُٓم

.  ٝاإلاا٫  خ٣ى١  مؿاثل

حر في وصوعَا الاثٟا٢ُة َظٍ وألَمُة     ؤخ٩امها في وعص ما ؤَم ٖلى الًىء وؿلِ ؤن هىص ٞةهىا وؤٖمالهم للمالٟحن الحماًة ثٞى

: ومباصت ههىم مً

                                                           
1
 - Bo-Christer Bjork, Wojtek Sylwestrzak, Jakub Szport, Anlysis of Economic lssues Related To open Access to 

Scientific Publications, University of Warsaw, Center for Mathematical and Computational Modelling, 2014, p6  
2

 - world Intellectual Property Organization, Managing intellectual ptoperty in the book publishing industry, 

Switzerland, 2011, p12  
3
- Damien O'Brien And others, Copyright Guide for research Students: What you need to know about copyright 

before deosting your electronic thesis in an online repository, Australian: Faculty of law Queensland University 

of Technology, 2007.p 3. 
4

 9/10ورقة مقدمة لصالح ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية المنعقد يومي ـ الكعهوين  ااطسر القسنوين الد يل حللسيب اق ادلؤلف  احلقوؽ اجملس رة  بسس -
  -2ادلمظلب اللسدللب لعلعكلب الفكريب  ص  ،2005أبريل 
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  :وهي عثِؿُة مباصت رالرة ٖلى الاثٟا٢ُة َظٍ ث٣ىم

ٗجي :الىوىيت اإلاعاملت مبذؤ -ؤ  ب٣ُة في بالحماًة الاثداص صو٫  مً صولة في ٖضاصَاب ثم التي اإلاهىٟات ثحمح٘ بإن اإلابضؤ َظا َو
. مىاَىحها إلاهىٟات الضو٫  ثل٪ مً اإلامىىح الحماًة مؿحىي  وبىٟـ الاثداص صو٫ 

 ؤو ببضإ ؤو جسجُل ؤي ٖلى ثحى٠٢ وال ثإلُٟها وبمجغص ثل٣اجي بك٩ل ثدمي اإلاهىٟات ؤن وجٗجي: الخلقائيت الخمايت مبذؤ -ب
. آزغ ق٨لي بطغاء ؤي

 بلض في وطىص ٖلى ثحى٠٢ ؤن ًجىػ  ال مماعؾتها ؤو للمهى٠ اإلامىىخة بالح٣ى١  الحمح٘ ؤن وجٗجي: الخمايت اظخقالليت مبذؤ -ض

 .اإلايكإ

ؿمذ     لٛغى اإلاال٠ ؤٖما٫ مً مدضوصد م٣حُٟات بيسخ والُالب للباخسحن، صولة ؤي في اإلاال٠ بد٤ اإلاحٗل٤ ال٣اهىن  َو

ة، ٚحر بإبداذ ٣ًىمىن  ؤجهم َاإلاا... نىع  ؤو خُات،مؿغ ؤو ٦حب ٧اهد ؾىاء البدسُة، صعاؾتهم  ألمىاء ٌؿمذ ٦ما ثجاٍع

حر والُالب الباخسحن إلاؿاٖضد اإلا٨حبات مىذ ، اإلاال٠ ؤٖما٫ مً اإلادضوصد اليسخ َظٍ بحٞى  للمال٠ اليكغ خ٣ى١  ٢اهىن  ٍو
ة ة مجمٖى ة الح٣ى١  مً محىٖى  الُغ١  مً بٗضص ٖمله ٖلى الؿُُغد مً ناخبها ثم٨ً الح٣ى١  َظٍ ٖمله، خى٫  الحهٍغ

  :الحالُة

. ٖمله وسخ بٖاصد -

. للجمهىع  ؤٖماله مً وسخ وثىػَ٘ ٖغى -

.  ٖمله وثغطمة بًجاع -

. الاهترهد ٖلى محاخا ٖمله طٗل -

ان مهىٟه ؤو مالٟه ٖلى للمال٠ ًمىذ الجؼاثغي  واإلاكٕغ      : وهي الح٣ى١  مً هٖى

غ في اإلاال٠ خ٤: ًلي ما وجكمل: ألادبيت الخقىو  -ؤ  جٗضًل في الح٤ بلُه، اإلاهى٠ وؿبة في اإلاال٠ خ٤ مهىٟه، وكغ ث٣ٍغ
حضاء صٞ٘ في اإلاال٠ خ٤ مهىٟه، سحب في اإلاال٠ خ٤ اإلاهى٠، . ؤلٖا

.   الحخب٘ خ٤ اإلاباقغ، ٚحر الاؾحٛال٫ خ٤ اإلاباقغ، الاؾحٛال٫: اإلااليت الخقىو  -ب

 العلميت البدىر ميذان في اليؽش ؤَميت: الثاوي اإلادىس 

  الحىاٞؼ، ثلٗب: اإلااديت ألاَميت -ؤوال
ًة
  صوعا

ًة
 الٗاملحن ووطضان قٗىع  وثى٢ٔ ثدغ٥ ؤجها ٦ما, الٟغص صواٞ٘ وب٣ًاّ براعد في َاما

ا٢اتهم ل٣ضعاتهم ألامسل الاؾحسضام ٖلى وجٛغحهم ؾلى٦هم وثىطه ٠ بحن الهلة ثضٖم ؤجها ٦ما, َو مله اإلاْى  وبحن وبِىه, ٖو

                                                           
1

  . ادلرالع نفست  ص  - 
2
- Intellectual Property Office, Exceptions to copyright: Research, United Kingdom, October 2014, p 2  

3
- world Intellectual Property Organization, op.cit, p13-14.  -  

4
   28  ص 2008بسكرة  اللدد اخلسوس  وسرس    الصسدرة جبسولب زللد  لضرمجلة المنتدى القانوني  "اقوؽ ادلؤلف يف الكشريع الدا عم"امسف برامهم   - 

288. 



  2015ديسمبر  29الجزائر / ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي أعمال 
 

  
 

 

 

 

159 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٗحبر ، ٖامة بهٟة اإلاكغوٕ  َظٍ وثحمسل آزغ، بلى ٢ُإ مً نىعَا وثسحل٠ الحىاٞؼ َظٍ ؤق٩ا٫  مً اإلااصي الحاٞؼ َو
ٗحبر اإلااصًة اإلا٩اٞأت في الحىاٞؼ  ٧ل جكب٘ الى٣ىص ألن وطل٪ الى٢د، َظا في الحىاٞؼ َغ١  ؤَم مً اإلااصي الى٣ضي الحاٞؼ َو
، ؤلاوؿان خاطات

ًة
با  اإلااصًة الحىاٞؼ ٞةن لظل٪ باإلياٞة ،ألازغي  الىؾاثل ب٨ٗـ ملمىؽ ؤرغ طات وا٢ٗة خ٣ُ٣ة وهي ث٣ٍغ

ات جكب٘ اإلاا٫ ٍَغ٤ ًٖ بهه خُص الٗمل، ًٖ الغاَىة الٓغوٝ في الىاؽ مٟهىم م٘ ثخىاؾب  مإ٧ل مً الحُاد يغوٍع
حر ٖلى ٢ضعثه بلى باإلياٞة والحٗلُم، للصحة يغوعي  ؤهه ٦ما ومؿ٨ً،  طل٪ ٧ل الاطحماعي، واإلاغ٦ؼ الحُاد ٦مالُات ثٞى

حمسل ٦بحر، خض بلى ا٫الم ٖلى ٌٗحمض ىػٕ ٖمل مً به ٣ًىم ما م٣ابل الٟغص ًح٣اياٍ الظي ألاطغ في اإلاا٫ ٍو  ٖلى ألاطغ َظا ٍو
٠ ؤو الٗامل   ألزغي  مىٓمة مً ثسحل٠ وهي قتى، بُغ١  اإلاْى

ًة
 مىٓمة، ٧ل صازل اإلاحب٘ ألاطىع  وهٓام الٗمل لُبُٗة َب٣ا

٣ة ٧ل ؤن وهجض ا لها الُغ١  َظٍ مً ٍَغ اصد الٗامل وصٞ٘ خٟؼ في البالٜ ؤرَغ  . والاؾحمغاع ألاصاء لٍؼ

ىٓغ     ة ؤو وعي، صون  ٣ِٞ، الغبذ وعاء ٌؿعى (ثاطغ) بإهه له اإلاتهم هٓغد الىاقغ بلى اإلاجحم٘ ؤٞغاص بٌٗ ٍو  بهىاٖة مٗٞغ
ة، ثضُٖم في الحًاعي  وصوعَا وعؾالتها، اليكغ، ا، اإلاٗٞغ َؼ ة بهجاػات وخٟٔ وجٍٗؼ  صوع  ثُىع  و٢ض الٗهىع، مغ ٖلى البكٍغ
ة وكغ وعؾالة عؾالة، ناخب ًٓل ل٨ىه الٗهىع، ٖبر اإلاجحم٘ بحُىع  الىاقغ ل وؤق٩الها نىعَا ب٩ل اإلاٗٞغ  ألا٩ٞاع وثدٍى
ُلٗىن  الىاؽ، ًخىا٢له ملمىؽ،  خيء بلى الضعاؾات وهحاثج وؤلابضإ وآلاعاء خك٩ل به ُٞحإرغون ٖلُه، ٍو حهم ٍو  بىاؾُحه، ٖو

،٦د اإلالمىؽ الشخيء َظا ٩ًىن  و٢ض
ًة
 ٖلى ؤهه وطل٪ اليكغ، إلاىحجات ؤق٩ا٫ ٩ٞلها جسجُل، قٍغِ ؤو ٦مبُىثغ، ٢غم ؤو ابا

 واله٠ ٧الحإل٠ُ اإلاجحم٘، ؤٞغاص مً ٦بحر ٖضص بها ٌكحٛل ٦سحرد ؤزغي  ونىاٖات وخٝغ مهً ث٣ىم اليكغ نىاٖة َامل
غ والحصحُذ والبرمجة وؤلازغاض  واإلا٨حبات والحىػَ٘، والحسلُو خًوالل واإلاداؾبة والحٛل٠ُ والحجلُض والُباٖة والحدٍغ

 خض بلى ووؿحُُ٘ ال٨حب، ومٗاعى ٧الىضوات ٖضًضد ر٣اُٞة وكاَات اليكغ نىاٖة خى٫  وثضوع ... الخ والصحاٞة، اإلاسحلٟة،

دىلها اإلاال٠، مً (ال٨حاب هو) الخام اإلااصد ٖلى ًدهل الظي باإلا٣او٫  الىاقغ ه٣اعن  ؤن ما  بٗض مهىٗة مٟغصات بلى ٍو
٣ىم ،(ل٨حابا) َباٖتها ٣ها ٍو ة ألاؾىا١ ٍَغ٤ ًٖ بخؿٍى  ال٨ٟغي، ؤلاهحاض ًضًغ الىاقغ بن الحىػَ٘، قب٩ات ؤو لل٨حب الحجاٍع

ى جب اإلايكىعد، اإلااصد في وال٨م ال٠ُ٨ ًٖ اإلاؿاو٫ َو ، واؾ٘ الىاقغ ٩ًىن  ؤن ٍو إل لى الَا  في طضًض َى ما ب٩ل ٖلم ٖو
  ٩ًىن  وؤن اليكغ، ٖالم

ًة
ا   بصاٍع

ًة
الم وها٢ضا   ؽه٠ ٖو

ًة
ىاها   ٞو

ًة
 ًم٨ً ال اإلاهاعات َظٍ ٧ل ؤن الىااح ومً الُباٖة، بكاون وزبحرا

  اإلاحسههحن مً ٖضص ٖلى اليكغ صوع  في ثىػٕ ٞةجها لظل٪ واخض،  خو في ثىطض ؤن

 مىحىض ٖلى مباقغ بك٩ل ثارغ ؤجها اٖحباع ٖلى مدىعٍة، ؤَمُة لها الٗلمي لليكغ اإلااصًة الحىاٞؼ ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً لهظا   
 اإلاالي الح٤ يمان ٖلى الضو٫  ٢ىاهحن ههد و٢ض والغوخُة، اإلااصًة خاطاثه وؾض بقبإ ٖلى ٌٗمل اإلااصي ٞالحاٞؼ باخص،ا٫

ض هدى ًضٞٗهم الح٤ ٞهظا للمال٠،  ٖضص بها ٌكحٛل ٦سحرد ؤزغي  مهً مباقغد ٚحر بهىعد ًضٖم ٦ما ال٨ٟغي، ؤلاهحاض مً اإلاٍؼ

 .ؾاب٣ا ؤقغها ٦ما اإلاجحم٘، ؤٞغاص مً ٦بحر

 الجُض اليكغ وطىص في ث٨مً ٦مُحه ألن مىه ٌؿحُٟض مً بلى بًهاله مضي في الٗلمي اليكغ ؤَمُة ث٨مً :الٗلمُة ألاَمُة -ؤوال
  :آلاجي زال٫ مً طل٪ ًحجلى خُص

                                                           
1

 .4 ص (0 20  السولب دوشق   علب ااقكصسد مذكرة ماجستير)راين بد ر   الكبفلػػػػػػػز   -
2

:   ون ووقع5 2/20 / : وساو الفرؽ بُت احلوافز ادلسديب  ادللمويب   موعُت ون أنواع الكبفلز  اسريخ ااطالع  -
http://www.bayt.com/ar/specialties/q/78819/احلوافز-أنواع-ون- موعُت-ادللمويب- احلوافز-ادلسديب-احلوافز-بُت-لفرؽا-وساو/ 

3
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=35427095:     ون ووقع5 2/20 /   اسريخ الكصفح صناعة النشر في الوطن العربي - 

4
 .52 إاسسف ععم اعوؿ  ورالع أبق ذ ره  ص - 
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غ في الٟاٖلة اإلاؿاَمة - إل زال٫ مً واإلااؾؿات ألاٞغاص لضي الٗمل وؤؾالُب َغ١  ثٍُى  .طضًض َى ما ٧ل ٖلى ؤلَا

 .الٗلمي البدص خغ٦ة ثيكُِ -

ة - ة زال٫ مً الٗلمي البدص عناهة مٗٞغ  . ألازغي  الضعاؾات في اإلايكىعد البدىذ بلى ؤلاقاعات ٖضص مٗٞغ

 .هُا١ ؤوؾ٘ ٖلى اإلاجحم٘ ؤٞغاص بحن الٗلمي البدص بًغوعد الٗلمي الىعي ثىمُة -

 . طل٪ ثىر٤ُ ٖملُة ألهه اإلايكىعد بدىثهم في اإلاالٟحن خ٣ى١  يمان -

 .هٟؿها البدىذ ؤطغاء ث٨غاع ثجىب في ؾاٖضدالم -

ٗح٣ض      ما ًٖ ًٞال ؾاب٣ا مىطىصد ث٨ً لم طضًضد ٖلىم ْهىع  في ث٨مً الٗلمي البدص ؤَمُة بن ث٣ضم إلاا بياٞة الباخص َو

ُة زبرد مً الباخص ٨ًخؿبه  .ازحهانه ٖلى ال٩املة الؿُُغد مً ثم٨ىه ال٨حابة ٖالم في وخٞغ

 مً به ث٣ىم ما بدؿب ثحدضص الجامٗات بحن الجامٗة ٞم٩اهة الجامٗة، عؾالة في ؤؾاؾُا ٖىهغا ٌك٩ل اليكغ ٌٗض ٦ظل٪   
ى ومُٟضد، طضًضد ؤبداذ وكغ اصد ٖلُه ًترثب ما َو  الحضَعـ، َُئة ؤًٖاء ؤو الُالب مً ؾىاء الجامٗة َظٍ ٖلى ؤلا٢با٫ ٍػ

  . الٗلماء ؤو

ٗض    ي التي اليكاَات مً واخضد الٗلمي اليكغ َو  واإلاهىُة، الٗلمُة الىاخُة مً بلضان ٖلحها ث٣ُم وبالحالي الجامٗة ٖلحها مث٣ِّث
ة آلان الٗالم ؤنبذ الاهترهد وبًٟل الٗالم بلى الباخص ٌٗٝغ ؤن ًم٨ً الٗلمي ٞاليكغ  الٗلمي اليكغ وبًٟل نٛحرد، ٢ٍغ
حٗٝغ اإلاٗلىمات َظٍ بلى ًحىنل الٗالم الٗلمي اليكغ زال٫ مً ألهه الٗالم ٖىض مٗغوٞة الجامٗة ث٩ىن  ؤن مم٨ً  الباخص ٍو

 وفي ٌٗملىن  بلضان ؤي وفي واإلاهىُة الٗلمُة ثسههاتهم ويمً الح٣ى٫  َظٍ في ٌٗملىن  الظًً الٗلمُة الشخهُات َم مً
 الحهى٫  ثإجي ٞاألَمُة الباخسحن بها ٌٗملىن  التي البدسُة وللمغا٦ؼ للجامٗات وعناهة ؾمٗة َظٍ ٞد٣ُ٣ة طامٗات، ؤي

.  لبلض رم بلحها ًيحمي التي الجامٗة ٖلى ثإرحٍر رم ومً ؤوال للشخو لٗلمُةا الؿمٗة ٖلى

امل ؤؾاؾُة ع٦حزد ؤنبذ خُص ٦بري  ؤَمُة اليكغ ا٦خؿب بدُص     ، الجامٗات ثهي٠ُ ؤؾـ ؤَم مً ٖو
ًة
 ؤنبذ ٦ما ٖاإلاُا

ل   ٌٗحمض الٗالم ؤهداء مٗٓم في البدسُة اإلاكغوٖات ثمٍى
ًة
ات للباخسحن اإلايكىعد الضولُة ألابداذ ٖضص ٖلى ؤًًا  واإلاجمٖى

.  البدسُة

ا ًم٨ً لبدىذ الحهُلة ٌٗض ؤهه ٦ظل٪     ا ثمحض ؤن ًم٨ً ث٣ضًَغ  الى٢د في ٖاإلاُا، واؾٗة طٛغاُٞة هُا٢ات لخكمل رماَع
 ٢ُمة ثؼصاص ؤجها ٦ما الؿاب٣ة لضعاؾات مىُل٣ا ثمسل التي واإلاالخٓات جؿائالت مً الٗضًضد البدىذ َظٍ ثُغح ٢ض طاثه

ة بهحاض ًمسل خُص الحضوص، زاعض اإلاغمى٢حن الباخسحن م٘ بالحٗاون  اإلايكىع  الٗمل ثم ما بطا وكغا٫  ْاَغد الحٗاوهُة اإلاٗٞغ
باء ث٣ؿُم هدى للحىطه هخُجة الٗالم مؿحىي  ٖلى ثتزاًض ٘ وطضولة ألٖا  ؤٚلب اثجهد ول٣ض الباخسحن بحن البدسُة اإلاكاَع

                                                           
 .9 ص2009  وسو ورقة بحثية قدمت في مؤتمر حركة نشر الكتب في مصراللمصر الرقلم  المشر اجلسولم يف  رضس أللد وقبل  - 1
 :  ون ووقع5 20-2 - :   اسريخ ااطالعأىمية عامل التأثير والنشر العلمي في المجالت العلميةثسار ععواف زللد    - 2

http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=235 

 :ون ادلوقع .5 20-2 -    اسريخ ااطالع النشر الدولي وعودة الثقة للبحث العلمي المصريوضسف اسسنُت  فوزو ر  -  
http://www.arsco.org/detailed/e366a2f9-20f7-4696-aaca-28f0cc4275c1 
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ُة ٖلى بًجابُة ثإرحرات مً طال٪ ٨ٌٗؿه إلاا الباخسحن بحن صوليا٫ الحٗاون  جشجُ٘ هدى الغاثضد الجامٗات  ألابداذ هٖى

 . اإلاىحجة

 الٗلماء، بحن الٗلمُة بحن الهالت وثىر٤ُ الٗلمُة، الباخسحن ٢ضعات ثمىحن في ٌؿاَم ٞهى الباخسحن، ٖلى اليكغ ًارغ ٦ظل٪    
 خى٫  الحايٍغً م٘ والحىاع اإلاباقغ الٗغى مًثحٌ اإلااثمغات بدىذ ألن ببدىره، وال٠ًٗ ال٣ىد ه٣اٍ ٖلى والحٗٝغ
 الٗلمي، اليكغ ٍَغ٤ ًٖ ؤؾاؾا ثحم الٗلمُة البدىذ ث٣ُُم ألن وهٓغا اإلاكاع٦حن، بالٗلماء اإلاباقغ الاثها٫ وهحاثجه، البدص

ا، ؤمغ ؤنبذ ٞةهه  الٗلمي ٫الحباص مؿحىي  ٖلى وث٩ىن  ألانُلة ال٣ُمة البدىذ بيكغ جؿمذ التي الخانة اإلاٗاًحر وي٘ يغوٍع
 . اإلاغمى٢ة الضوعٍات م٘

 وكاٍ ؤو ٖمل ؤي ؤن ؾىاء خض ٖلى اإلاح٣ضم ؤو الىامي ٧ان ؾىاء الٗالم ب٣إ مسحل٠ في ٖلُه اإلاحٗاٝع مً ؤنبذ ٣ٞض    
 واإلا٩ان اإلاىاؾب الى٢د في وطل٪ الىحاثج ثل٪ مً اإلاؿحُٟضًً بلى وبًهالها هحاثجه وكغ ًحم  لم ما ٧امال ٌٗحبر ال بدثي
بر ؾباإلاىا  واإلاىهجُة اإلاضعوؾة بمكاع٦حه بل ٖىه، بمىإي ؤو الباخص بضون  لِـ ول٨ً اإلاىاؾبة الاثهالُة وال٣ىاد الىؾُلة ٖو

ُة ٢ىاٖض ٖلى جؿخىض ٖىضما زانة صعاؾاثه وهحاثج بدىره ليكغ ألاًٞل وال٣ىاد  ألاَم اإلاهضع ٧ىهه الٟاٖلة،  ومهاعثه مٗٞغ

 . الاثهالُة

.  اإلاقترخت والخلىى  ؼشالً مؽامل: الثالث اإلادىس 

 بهٟة الباخسحن ثىاطه التي والهٗىبات اإلاك٨الت مً طملة َىا٥: العلميت البدىر في اليؽش وجدذياث مؽامل -ؤوال
:  اإلاكا٧ل َظٍ وؤبغػ  ال٨ٟغي  مىحىطهم وكغ في ٖامة،

 بحُب٣ُات ٖال٢ة اتط مهمة نٗىبات الباخسحن مً الٗضًض ٌٗاوي خُص: الخنىىلىحيت الخىبيقاث عً هاججت ـعىباث -1
م ٖلى ؾلبا ج٨ٗـ والتي والاثهاالت، اإلاٗلىمات ث٨ىىلىطُا ا، الٗلمُة لبدىثهم بهجاَػ   :آلاجي ؤَمها مً ووكَغ

ضم الح٨ىىلىطُة، ألمُة مؿإلة الٗغب الباخسحن مً ٦سحر ٌٗاوي خُص: الخنىىلىحيت ألاميت -ؤ  اؾحسضام ٖلى ٢ضعتهم ٖو
 لهم ػمالء ٖلى َاالء ٌٗحمض لظل٪ اإلاجا٫، َظا في الالػمة للمهاعات بًٗهم امحال٥ لٗضم وطل٪ بٟٗالُة، وؤلاهترهد الحاؾىب

.  اإلا٨حبات ؤمىاء ٖلى ؤو اإلاُلىبة اإلاٗلىمات باؾترطإ لل٣ُام

 مبرعًٍ اإلاُلىبة، اإلاٗلىمات ًٖ البدص في الح٣لُضًة الُغ١  ًًٟلىن  الٗغب الباخسحن بٌٗ ًؼا٫ بط: الخغيحر مقاومت -ب
ة، اإلاهاصع في اإلاٗلىمات َظٍ لحىاٞغ ؤلال٨تروهُة اإلاهاصع بلى خاطتهم بٗض طل٪  خضًسة مٗلىمات مً ًدغمهم مما اإلاُبٖى

. اإلاجا٫ في مهمة

 ؤؾاؾُة بُاهات ٢ىاٖض بلى الحايغ الى٢د في الباخسىن  ًدحاض: اإلاخاخت البياهاث بقىاعذ الباخثحن معش ت لعف -ج
 البُاهات ٢ىاٖض مً آالٝ َىا٥ ؤن بالظ٦غ وطضًغ محسههة، ومٗاٝع ٖلىماتم مً ٌؿحجض ما محابٗة مً ثم٨جهم وخضًسة

                                                           

 .6  ص 2 20ادلم برنسوج المشر الع:   األردف، تنظيمات حوافز التميز في مجال النشر العالمي ادة المشر اللسدلم  -  
 .    ص992 ادلككبب األ سدديلب  :   ااأكمدريبأسسو وطرق كتابتو: البحث العلميزللد الصس و زللد وبسرؾ   - 2
 .7    ص2006  2الزراعلب  اللدد مجلة األفاق  "الببوث  أمهلب اااصسؿ  المشر اللعلم"  علل ومصور الشراليب  - 
 .4- ر  ص علر أمحد مهشرو  ورالع أسبق الذؾ -4
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ىن  ال الٗغب الباخسحن ٚالبُة ؤن بال الٗغبُة، والضو٫  الٗالم في ا، بُغ١  وال ال٣ىاٖض، َظٍ ًٖ ٌٗٞغ  باؾتراثُجُات ؤو ازحُاَع

اتها، ؤو ٞحها، البدص . ُٞه مك٩ى٥ عؤم اإلاُلىب باإلاؿحىي  بدىثهم بهجاػ مؿإلة ًجٗل مما بمدحٍى

ات ٢ىاهحن ٖلى ًالخٔ: الفنشر  ؤلاهخاج على الشقابت -2  ال واليكغ الحضاو٫  ٖلى ٢ُىصا ثٟغى ؤجها الضو٫، بٌٗ في اإلاُبٖى
الم وث٨ىىلىطُا الٗىإلاة ْل في آلان وِٗكه الظي الٗهغ م٘ ثخىاؾب .  الًٟاثُات واهخكاع والاثها٫ ؤلٖا

 الٗغب مجهم زانة الىاقٍغً ًخؿاب٤: العلمي البدث وؽش في الفشديت دوالجهى الصخفيت العالقاث على الاعخماد -3
 الٗال٢ات زال٫ مً البدسُة، ميكىعاتهم ثىػَ٘ بٛغى والخانة، مجها الح٩ىمُة الٗغبُة الهُئات إلاسحل٠ للىنى٫ 

لى الشخهُة، م ٖو ٣ة َظٍ ؤن الٚغ ً، ٖلى ٦بحرد بم٩اؾب جٗىص الٍُغ  بُجهم، الٟغم ئث٩اٝ مبضؤ ثد٤٣ ال ؤجها بال الىاقٍغ

٣ة َظٍ ًٖ ًحمسٌ ٞؿٝى .  ألاما٦ً َظٍ ٚلى الىنى٫  مً ًحم٨ىىا لم الظي الىاقٍغً بٌٗ زؿاعد الٍُغ

ُة الح٣ى٫  في الحايغ الى٢د في ًيكغ مما ٦سحرا بن: لغىيت ـعىباث -4  َى مجها الٗلمُة وبسانة اإلاحسههة، اإلاىيٖى
ة باللٛة  مما اللٛات، َظٍ ًح٣ىىن  الظًً الٗغب الباخسحن ٖلى مجها الٟاثضد ث٣حهغ لظا ؤزغي، ؤطىبُة وبلٛات ؤلاهجلحًز

.  مٗلىماتها وا٦حما٫ بدىثهم بهجاػ في الٗغبُة اللٛة ؾىي  ًح٣ىىن  ال الظًً َاالء ٖلى ؾلبا ًى٨ٗـ

 ؤهماٍ ٖلى نآلا لحض الٗغبُة البلضان في الاثٟا١ ًحم لم بط: العلميت البدىر لنخابت بها ومعترف زابخت معايحر جىا ش عذم -5

غ١  اإلاٗلىمات ا٢حباؽ و٦ُُٟة اإلاغطعي، الاؾخكهاص .  ثىر٣ُها َو

  :هظ٦غ ؤبداره وكغ في الباخص ًىطهها التي واإلاكا٧ل الهٗىبات مً وؤًًا  

ا البدىذ مً ٦سحر ث٣ُُم ٌؿحٛغ١  بط: البدىذ لح٣ُُم الؼمىُة اإلاضد َى٫  - . ؾيححن ؤو واخضد ؾىة مً ؤ٦ثر ؤخُاها ووكَغ

ُةمىى ٖضم - . واإلاداؾبة الغ٢ابة ٢ىاهحن وي٠ٗ اإلاد٨محن بٌٗ ٖو

. مُاصًً لٗضد الىاخضد الٗلمُة اإلاجلة جُُٛة -

.  الٗلمُة اإلاجالت بٌٗ ٖلى ال٣اثمحن زبرد ي٠ٗ -

ة واإلاك٨الت البحرو٢غاَُة مً الٗغبُة الجامٗات مٗٓم جٗاوى -  وبحن بُجها ٞجىد وطىصد ًٖ ًٞال والحىُٓمُة ؤلاصاٍع

. مجها اؾحٟاصد ؤ٢خخى لحد٤ُ٣ اإلاجحم٘ في بها والحٍٗغ٠ الجامُٗة البدىذ وكغ ًم٨ىه طهاػ وطىص لٗضم اإلاجحم٘ في مكاع٦تها

 ألامىع  في الؿلُة ثضزل مجها الٗلمي، واليكغ ألا٧اصًمُة اإلااؾؿات  ٖلى ثارغ التي الؿُاؾُة اإلاماعؾات بٌٗ وطىص -
ة م٘ ًخىا٢ٌ مما ألا٧اصًمُة  ٞىجض الؿُاؾُة، الؿلُة ممسلي م٘ ختى الازحالٝ ًٖ الحٗبحر هُةوبم٩ا  ألا٧اصًمُة الحٍغ

                                                           
1

 .75وٌت فسر ؽ ععم  أ رؼ البعقلٍت  ورالع أسبق الذ ر  ص  -
2

ورقة مقدمة لصالح المؤتمر العربي األول الموسوم بمستقبل صناعة الكتاب دراأب لعواقع  اأكشراؼ ادلسكقبل  : رؤ ؼ عبد احلفلظ االؿ  اسويق الككسب اللريب -
 .97  ص 2005مايو  12-8العربي في القاىرة، المنعقد يومي 

3
 .4علر أمحد مهشرو  ورالع أسبق الذ ر  ص  -

4
 .5ادلرالع نفست  ص  - 

5
 :ًب اقكبسس ادللعووست ادلكلعقب مبشكالت  صلوبست نشر البساح لببثت ون ادلراالع الكسللب -
 .6علر أمحد مهشرو  ورالع أسبق الذ ر  ص  -
 . 2-22  ص   20  أبريل 85  الصسدرة عن السولب ادلموفلب  رلعد وث كلية اآلدابمجلة البح  "المشر اجلسولم يف اللصر الرقلم"رضس أللد وقبل   -
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 ًٖ ًٞال اإلادؿىبُات، بضاٞ٘ لليكغ نالحة ٚحر ؤبداذ ووكغ الؿلُة، وؾُاؾُة ثح٤ٟ ال التي البدسُة لل٩ىاصع تهمِكا

 اإلاسحلٟة لٗلميا البدص ؤوكُة ٖلى ؾلبا ًارغ مما  -الٗغبي الٗالم في وزانة  –الٗلمي للبدص اإلاالُة اإلاسههات ي٠ٗ

ا، َغ . الٗلمي البدص ماؾؿات ٖلى و٦ظل٪ وثٍُى

ما٫ إلزغاض الجامٗات بحن مىخضد مٗاًحر وطىص ٖضم -  ًٖ ثسحل٠ التي اإلاٗاًحر بٌٗ بىي٘ ثىٟغص طامٗة ٩ٞل الٗلمُة، ألٖا

ا . الجامٗات مً ٚحَر

م: العلميت ألابدار ميذان في اليؽش إلاؽامل اإلاعالجت ألاوش -زاهيا  مُضان في  الٗلمي اليكغ ثىاطه التي قا٧لالم طملة ٚع
م اليكغ عجلة صٞ٘ في جؿاَم ؤن ًم٨ً التي الحلى٫  مً طملة َىا٥ ؤن بال الٗلمُة، البدىذ  ومً اإلاىطىصد الحدضًات ٚع

  :ًلي ما هظ٦غ الحلى٫  َظٍ

اصد ٖلى الٗمل - ل ؤزغي  َغ١  ًٖ البدص زال٫ مً الجامٗات مىاعص ٍػ  البدص في ٌؿاَم ماب وؤطهؼتها الجامٗات لحمٍى

. الخام ال٣ُإ إلاؿاَمة الٟغنة بثاخة: مجها الٗلمي،

 ٖلى ًًٟي مما الجامٗات ؤوكُة مً عثِسخي وكاٍ ؤهه ٖلى الجامعي اليكغ ٖملُة بلى والىٓغ الجامُٗة اليكغ صوع  صٖم -
.  ألا٧اصًمي الىؾِ في َُبة ؾمٗة الجامٗة

. الٗلمي والبدص للجامٗات اإلاٗحمضد اإلاالُة اإلاىاػهة وػٍاصد الجامٗات، إلاُاب٘ وؤلاصاعي  اإلاالي الاؾح٣ال٫ ٖلى الٗمل -

ُة َظٍ ْهىع  ًًمً بما ال٣ُاؾُة باإلاىانٟات الالتزام بلى بالجامٗات اليكغ طهات صٖىد - . محمحز ٢الب في ألاٖو

ة صٞٗة ٌُٗى مما الح٩ىمُة البحرو٢غاَُة وؤلاطغاءات الىٓم مً الحدغع  يغوعد -  وؤلاهحاض للٗمل ؾاتاإلااؽ لهظٍ ٢ٍى
. ؤًٞل

بُة وبغامج صوعات ٣ٖض بلى بالجامٗة اليكغ طهات صٖىد -  في والح٣ىُات اإلاؿحجضات بإخضذ بها الٗاملحن لغبِ مؿحمغد ثضٍع

. اليكغ مجا٫

 وي،الال٨ترو اليكغ وزانة الجامعي اليكغ مجا٫ في الحضًسة الح٨ىىلىطُا بم٩اهات باؾخسماع الجامُٗة اإلاُاب٘ ٢ُام يغوعد -
ُة بثاخة زال٫ مً والال٨ترووي الىعقي اليكغ ؤهىإ ٧ل وصٖم ا التي اإلاٗلىمات ؤٖو  في وال٨تروهُة وع٢ُة نىعد في ثهضَع

 . هٟؿه الى٢د

غ الال٨ترووي اليكغ اؾحسضام ٖلى الحضَعـ َُئة ؤًٖاء ثدٟحز -  في ٌؿهم مما ؤلاهترهد قب٨ة ٖبر اليكغ ٖلى ٢ضعتهم وثٍُى
، الجامعي ال٨حاب ًٖ ثىجم التي اإلاكا٧ل ٖلى والحٛلب وألا٧اصًمي، الٗلمي ؤصائهم ثىمُة  الٗغبي الغ٢مي اإلادحىي  وبرغاء اإلاُبٕى

 . ؤلاهترهد قب٨ة ٖلى

الن في الحضًسة الىؾاثل اؾحسضام - حذ الحىػَ٘، ب٣ًُة والاَحمام الجامُٗة، اإلاُاب٘ بنضاعات ًٖ ؤلٖا  طضًضد ؤؾىا١ ٞو

ات َظٍ لحهٍغ٠ . اإلاُبٖى

                                                           
1

 : تم اقتثاش المعلىمات المتعلقة تاألطر المعالجة لمشاكل الىشر مه المراجع التالية -

 .25   2  ورالع أبق ذ ره  ص النشر الجامعي في العصر الرقميرضس أللد وقبل   -
 .    ص  200  الريسض  ورقة بحثية مقدمة لصالح جامعة الملك سعودالصلوبست  الكصورات  : يق الككسب اللريبأعللسف بن صسحل اللقال  اسو -
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حر ٍَغ٤ ًٖ الجامٗة بمُاب٘ مالٟاتهم وكغ ٖلى الحضَعـ َُئة ؤًٖاء جشجُ٘ - ة اإلااصًة اإلاؼاًا ثٞى . واإلاٗىٍى

ً في الجامُٗة للمُاب٘ اثداص ؤو طمُٗة بوكاء بلى الضٖىد - لى الٗغبي، الَى  ٚغاع ٖلى الضو٫، مً صولة ٧ل مؿحىي  ٖو
 اإلاٗىُة الجهات بحن والحٗاون  الحيؿ٤ُ ًٖ مؿئىلة ًةالجم٘ ث٩ىن  الٛغبي، الٗالم في اإلاىطىصد والاثداصًات الجمُٗات

. الٗغبُة الجامٗات في الٗلمي باليكغ

 اإلاُاب٘ مسل الٗال٢ة طات الجامُٗة ألاطهؼد ٧ل ٞحها ثحٗاون  ؤن ٖلى الٗلمي، والاثها٫ للبدص بؾتراثُجُة زُة وي٘ -

. الخ...  الحاؾىب ومغا٦ؼ الجامُٗة، واإلا٨حبات الجامُٗة،

ٗات وي٘ ٖلى الٗمل - ة اإلال٨ُة خ٣ى١  لحماًة ٖغبُة جكَغ ُة اإلاحٗل٣ة ال٨ٍٟغ ٗات ألن هٓغا الال٨تروهُة، باألٖو  الخكَغ

ُة اإلاٗلىمات م٘ بالحٗامل اإلاحٗل٣ة الجىاهب ٧ل جُٛى ال الح٣لُضًة الحإل٠ُ بد٣ى١  الخانة . الال٨تروهُة وألاٖو

  وطل٪ الٗغبُة، الضو٫  ٧اٞة في الهاصعد (ثغطمةالم ال٨حب زانة) اإلاالٟات طمُ٘ ًحًمً بل٨ترووي مى٢٘ بَال١ -
ًة
 ٖلى خٟاْا

. مسحلٟة ٖغبُة صو٫  في الترطمات وث٨غاع للحًاعب، ومىٗا اإلاٗىُة، للجهات واإلااصًة ألاصبُة الح٣ى١ 

 وثسهُو لهم، خىاٞؼ وبٖضاص الًغاثب، ؤهىإ طمُ٘ مً واإلاترطمحن اإلاالٟحن بةٖٟاء والترطمة الحإل٠ُ خغ٦ة جشجُ٘ -
ة ػطىات  .لها مىاؾبة ؾىٍى

                   

: خاجمممممممممممت

 ألي ٢ُمة ال خُص الٗلمي، اليكغ ٖلى اإلاتزاًض الُلب ٖلى واإلاى٣ُُة الٗا٦ؿة دآاإلاغ الٗلمي بالبدص الاَحمام ٌٗض            
ة لحدضًض للحد٨ُم اإلاباقغ وبزًاٖه بيكٍغ بال ٖلمي بهحاض ة مؿحىي  ومٗٞغ  ٌك٩له ما بلى باإلياٞة ،صحتها ومضي اإلاٗٞغ

غ الٗلمي الغقي في جؿاَم ٖلمُة ٢ُمة مً  اليكغ  الٗلمي اليكغ مً اإلا٨خؿبة ٦ظل٪ اإلااصًة الحىاٞؼ ٞةن ألابداذ، وثٍُى
ا صاٞٗا جك٩ل ض ًٖ البدص في للباخص ٢ٍى م ؤهه بال ؤلابضاعي، ؤلاهحاض مً اإلاٍؼ  ٞةن الٗلمي لليكغ الٗلمُة ال٣ُمة مً بالٚغ

 مىه ٌؿحُٟض ؤن ًم٨ً هاجح ٖلمي مؿاع ؤي جٗغ٢ل و٢ُىص ألؾباب خبِـ ْلها في الباخص ؤنبذ ٢ض لىا٢ُٗةا الهٗىبات
 ٧اٞة لحظلُل والحدضًات الهٗىبات مً ثدض ؤن ًم٨ً خلى٫  وطىص مً ًمى٘ ال َظا ؤن بال الى٢د، هٟـ في واإلاجحم٘ الباخص

ظا الٗلمي ؤلاهحاض مً  والىٕى ال٨م خُص مً ًاٖالم اإلاُلىب اإلاؿحىي  ثد٤ُ٣ صون  ثدى٫  ؤن ًم٨ً التي ال٣ٗبات : زال٫ مً َو

  ؤَم الجامٗات مً طامٗة ؤي في الٗلمي اليكغ ؤنبذ ٣ٞض والكٟاُٞة، باألماهة ًحمحز ٖلمي وكغ بًجاص ٖلى الٗمل 
 .ٖا٫ جٗلُم ٦ماؾؿة وطىصَا م٣ىمات

 ة يمان م٘ ألاصبُة الؿغ٢ات مً اإلاال٠ خماًة  . . للمال٠ ال٨ٟغ خٍغ

 ة اإلاؿحرد ٖلى  بًجابُا ًى٨ٗـ ؾٝى اليكغ وصوع  الىاقغ َٝغ مً الهٗىبات لُلثظ بن  .صولة ألًة الحىمٍى
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  :اإلاشاحع قائمت

:  النخب -ؤوال

ة ،ؤلالنترووي اليؽش الؿُض، الؿُض اليكاع -1 . ن.ؽ.ص الٗلمُة، الس٣اٞة صاع: ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2012الٗالمي، اليكغ بغهامج ألاعصن، ،العاإلاي ليؽشا مجاى في الخمحي خىا ض جىظيماث الٗالمي، اليكغ وخضد -2

ة ،لخابخه ووشو  ؤظعه: العلمي البدث الهاوي، مدمض مباع٥ مدمض -3  .1992 ألا٧اصًمُة، اإلا٨حبة: ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2010 والحىػَ٘، لليكغ نٟاء صاع: ٖمان ،1ٍ ،ؤلالنترووي اليؽش بًمان، الؿامغاجي مهُٟى، عبخي ٖلُان -4

ؼ ٖبض قٗبان -5 . 1998 الٗلمُة، الس٣اٞة صاع: ال٣اَغد ،الخذيث اليؽش ؤظاظياث في الفزلهاث زلُٟة، الٍٗؼ

b- book in English 

6- Bo-Christer Bjork, Wojtek Sylwestrzak,  Jakub Szport, Anlysis of Economic lssues Related To open Access to Scientific 
Publications, University of Warsaw, Center for Mathematical and Computational Modelling, 2014 

7- Damien O'Brien And others, Copyright Guide for research Students: What you need to know about copyright before 
deosting your electronic thesis in an online repository, Australian: Faculty of law Queensland University of Technology, 
2007. 

-8- world Intellectual Property Organization, Managing intellectual ptoperty in the book publishing industry, Switzerland, 
2011. 

:  الجامعيت الشظائل -زاهيا

ان -9 ل ؤمٍؼ الم ٖلىم ؤؾاثظد اثجاَات مدمض، بٚغ  م٣ضمة مظ٦غد) الال٨ترووي، اليكغ ث٣ىُة هدى الجؼاثغ في نا٫والات ؤلٖا
الم ٖلىم في اإلااحعخحر ؼهادة لىُل الم، الؿُاؾُة الٗلىم ٧لُة الجمهىع، صعاؾات ثسهو والاثها٫ ؤلٖا  ٖلىم ٢ؿم وؤلٖا

الم . (2011،2012 ،3 الجؼاثغ طامٗة والاثها٫، ؤلٖا

 . (2010الا٢حهاص، ٧لُة صمك٤، طامٗة ،ماحعخحر مزلشة) الحدٟحز، عاوي، بضوع  -10

٤ بؾتراثُجُة ببغاَُم، مغػ٢ال٫ -11 ً، ؤلال٨تروهُة للمىا٢٘ ث٣ُُمُة صعاؾة: الجؼاثغ في لل٨حاب ؤلال٨ترووي الخؿٍى  للىاقٍغ

 ٢ؿىُُىة، والاطحماُٖة، ؤلاوؿاهُة الٗلىم ٧لُة مىحىعي، طامٗة اإلا٨حبات، ٖلم في ماحعخحر ؼهادة لىُل م٣ضمة مظ٦غد)
2009،2010) .

 : اإلاقاالث: زالثا

: العشبيت باللغت -ؤ

 في الهاصعد ،الاحخماعيت والبدىر الذساظاث مجلت ،"ؤلال٨ترووي الٗلمي اليكغ ثدضًات" مدمض، ؤ٦غم الحاض ؤخمض -12
مبر الساوي، الٗضص الىاصي، طامٗة  .2013 هٞى
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٘ في اإلاال٠ خ٣ى١ " خىان، بغاَمي -13  بؿ٨غد، زًُغ مدمض بجامٗة الهاصعد ،هىويالقا اإلاىخذي مجلت ،"الضازلي الخكَغ

 .2008 ماعؽ الخامـ، الٗضص

 .2006 ،2الٗضص ،الضساعيت ألا او مجلت ،"الٗلمي واليكغ الاثها٫ وؤَمُة البدىذ" زلُل، الكغطبي مىهىع  -14

ُة، طامٗة ًٖ الهاصعد ،آلاداب مليت البدىر مجلت ،"الغ٢مي الٗهغ في الجامعي اليكغ" عيا، م٣بل ؾُٗض -15  مجلض اإلاىٞى

ل ،85 . 2011 ؤبٍغ

مُة صعاؾة: بابل طامٗة في الٗلمي اليكغ وا٢٘" بخؿان، َلى٫  ٖلي 16- . 2011 الساوي، الٗضص ،بابل مشلض مجلت ،"ث٣ٍى

 

b- Articles in English: 

17- Intellectual Property Office, Exceptions to copyright: Research, United Kingdom, October 2014. 

:  واإلااجمشاث والىذواث اإلالخقياث: سابعا

ً في الٗلمي اليكغ مك٨الت ٖمغ، َمكغي  ؤخمض -18  اإلااجمش لفالح مقذمت وسقت ،(والُمىح الىا٢٘) ومٗى٢اثه الٗغبي الَى

اى، ؾٗىص، اإلال٪ طامٗة ،2015 ؤلخىبش 13-11 يىمي اإلاىعقذ العملي لليؽش الثاوي الذولي الععىدر  عبُةال٘ اإلامل٨ة الٍغ

 .الؿٗىصًة

اع بؿام، الحلهىوي -19  الىيبى هذوة لفالح مقذمت وسقت اإلاجاوعد، والح٣ى١  اإلاال٠ خ٤ لحماًة الضولي ال٣اهىوي ؤلَا

ة للمل٨ُة الٗاإلاُة اإلاىٓمة ،2005 ؤبشيل 9/10 يىمي اإلاىعقذ الفنشيت اإلالنيت خىى  الىوىيت  .ال٨ٍٟغ

٤ ؾلُمان، ال٣ٗال نالح بً-20  اإلالو حامعت لفالح مقذمت بدثيت وسقت والحهىعات، الهٗىبات: بيالٗغ ال٨حاب جؿٍى

اى، ص،ظعى  .2003 الٍغ

 ماي ،مفش في النخب وؽش خشلت ماجمش في قذمذ بدثيت وسقت. الغ٢مي الٗىهغ في الجامعي اليكغ عيا، م٣بل ؾُٗض -21
2009. 

، َال٫ الحُٟٔ ٖبض -22 ٤ عئٝو  اإلااجمش لفالح مقذمت وسقت اإلاؿح٣بل، واؾخكغاٝ للىا٢٘ صعاؾة: الٗغبي ال٨حاب جؿٍى

. 2005 ماًى 12-8 ًىمي اإلاى٣ٗض ،القاَشة في العشبي النخاب ـىاعت بمعخقبل اإلاىظىم ألاوى  العشبي

: الخقاسيش -خامعا

، البل٣ُجي مجى، ٖلي ٞاعو١ -23  الٗغب، الىاقٍغً اثداص: مهغ ،2011 لعام العشبي العالم في اليؽش خىى  جقشيش ؤقٝغ

. 2013 ألاو٫  ؤلانضاع

  :الالنتروهيت اإلاىاقع -ظادظا

ش ،الخدفحي ؤهىاع مً لىىعحن  واإلاعىىيت اإلااديت الخىا ض بحن الفشو  ماَى -24 إل ثاٍع : مى٢٘ مً ،3/12/2015: ؤلَا
http://www.bayt.com/ar/specialties/q/78819/ة-والحىاٞؼ-اإلااصًة-الحىاٞؼ-بحن-الٟغ١ -ماَى حن-اإلاٗىٍى / لحىاٞؼا-ؤهىإ-مً-٦ىٖى
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ش ،العلميت اإلاجالث في العلمي واليؽش الخإزحر عامل ؤَميت راثغ، مدمض ٖلىان  -25 إل ثاٍع  :مى٢٘ مً ،2015-12-3: ؤلَا
http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=235 

ش ،اإلافشر  العلمي للبدث الثقت وعىدة الذولي اليؽش ، ٞىػي خؿاهحن عمًان -26 ،ؤلا ثاٍع : اإلاى٢٘ مً .2015-12-3 َإل
http://www.arsco.org/detailed/e366a2f9-20f7-4696-aaca-28f0cc4275c1 

ش ،العشبي الىوً في اليؽش ـىاعت -27  http://www.startimes.com/f.aspx?t=35427095:   مى٢٘ مً ،3/12/2015 الحهٟذ ثاٍع
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