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ضعوباث البحث العلمي في العلوم إلاوظاهيت التي جواحه أعػاء هيئت
الخدزيع بيليت آلاداب حامعت طسابلع
د .يوطف أمحمد ضالح مىطوزر /وليت آلاداب حامعت طسابلع
ملدمت :
ٌك٩ل البدض الٗلمي في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤهمُت بالٛت لحايغ ومؿخ٣بل الىًَ الٗغبي وبن ُٚاب البدض الٗلمي ٌٗجي
ُٚاب الخُِ الٗلمُت لبىاء ٢ضعاث الجامٗاث الٗلمُت ُٞ ،ما ًخٗل ٤بالخُِ والبرامج الضعاؾُت وؤؾالُب الخٗلُم ومكاعَ٘
البدض في مسخل ٠الٗلىم ؤلاوؿاهُت .
ًدخل البدض الٗلمي في الى٢ذ الغاهً م٩اهت باعػة في ج٣ضم الجهًت الٗلمُت  ،خُض حٗخبر اإلااؾؿاث ألا٧اصًمُت هي اإلاغا٦ؼ
الغئِؿُت لهظا اليكاٍ الٗلمي الحُىي ،بما لها مً وُْٟت ؤؾاؾُت في حصجُ٘ البدض الٗلمي وجيكُُه وبزاعة الحىاٞؼ
الٗلمُت لضي الباخض والضاعؽ ختى ًخم ً٨مً الُ٣ام بهظه اإلاهمت الىبُلت ٖلى ؤ٦مل وظه (نالح الضًً قاعور  ،ب _ ث .)53:
وَٗخبر البدض الٗلمي مً يغوعاث هظا الٗهغ ٞ ،هى اإلادغ ٥ل٩ل ج٣ضم في ٧اٞت اإلاجاالث الا٢خهاصًت والش٣اُٞت
والاظخماُٖت  ،ومً اإلاؿلم به ؤن ٧ل صولت مً صو٫ل الٗالم اإلاسخلٟت حؿعى بلى بخضار ٟ٢ؼة هىُٖت هدى بلى ٙالخُىعل الٗلمي
واإلاٗغفي بجمُ٘ ؤبٗاصه  ،والظي ًلؼم لخد٣ُ٣ه جىاٞغ مجمىٖت مً الٗىامل وجًاٞغها ال ؾُما عئوؽ ألامىا ٫والخ٨ىىلىظُا
الحضًشت  ،بط ًإحي في م٣ضمت ؤولىٍاث ٧ل صولت بم٩اهُت جُىٍغ البدض الٗلمي وظٗله ًىا٦ب جُلٗاث واهخماماث الضولت (ٖماع
ٖىابضي . ) 43:
بن الضو٫ل اإلاخُىعة والهىاُٖت لم جهل بلى ما ونلذ بلُه ،بال بًٟل حصجُٗها وؾهغها الضائب ٖلى جُىٍغ البدض الٗلمي ،
ولٗل الضو ل ٫الىامُت ومجها الجؼائغ ؤخىط ما ج٩ى لن بلى جُىٍغ هظا اإلاجا ٫وجىمُخه.
وبطا ٧اهذ هظه هي م٩اهت البدض الٗلمي في ج٣ضم الٗلم واإلاٗغٞت ٞ ،ةن مجاله ًسخل ٠مً ٖلم آلزغ ،وهظا ما ؤوظض جباًىا في
الخهىنُت اإلاٟتريت ل٩ل ٖلم ).(F.Bacon, 1960 ,p22-25
وحؿعى صعاؾت الٗلىم ؤلاوؿاهُت لخىؾُ٘ وجىىٍغ مٗغٞت ؤلاوؿان بىظىصه ،وٖال٢خه بال٩ائىاث وألاهٓمت ألازغي ،وجُىٍغ
ألاٖما ٫الٟىُت للحٟاّ ٖلى الخٗبحر وال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ٞ .هى اإلاجا ٫اإلاٗجي بضعاؾت الٓىاهغ البكغٍت .وجسخو الٗلىم
ي ومضي اعجباَه بالح٣ُ٣ت  .بال ؤجها حؿخُ٣ب الحجم ألاصوى مً
ؤلاوؿاهُت بالى٣ض الٗلمي اإلاىيىعي والىاعي للىظىص البكغ ل
الاهخمام والغٖاًت وحٗاوي مً الٗضًض مً اإلاك٨الث الىىُٖت .
ال ؤخض ًى٨غ ؤن هىا ٥ازخال ٝفي البدض الٗلمي في الٗلىم الخجغٍبُت ٖىه في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،مما اهجغ ٖىه
نٗىباث وٖغاُ٢ل جىاظه الباخض الٗلمي في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت.
مشيلت الدزاطت :
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ًخٗغى ألاؾخاط الجامعي بلى الٗضًض مً اإلاٗى٢اث التي ج ٠٣في َغٍ ٤بظغاء ؤبدازه وإلاىاظهت هظه الهٗىباث حؿعى الضعاؾت
لإلظابت ٖلى الدؿائ٫ل الغئِسخي الخالي:
_ ما الهٗىباث التي حٗترى البدض الٗلمي والباخض الجامعي في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ب٩لُت آلاصاب ظامٗت َغابلـ ؟
وٍخٟغٕ مً الدؿائ٫ل الغئِسخي ؾالحن ٞغُٖحن هما :
_ما هى مجا ٫جإزحر الهٗىباث التي حٗترى الباخض ٖلى البدض الٗلمي بهٟت ٖامت واإلاىيىُٖت الٗلمُت بهٟت زانت
ب٩لُت آلاصاب وظامٗت َغابلـ ؟
_ هل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهائُت ٖىض مؿخىيل ( ) 0 .05باليؿبت للهٗىباث التي حٗترى الباخض في مجا ٫الٗلىم
ًا
جبٗا إلاخٛحر الجيـ .
ؤلاوؿاهُت مً وظهت هٓغ ُٖىت مً ؤٖـًاء هُئت الخضعَـ ب٩لُت آلاصاب ل
أهداف الدزاطت :
هضٞذ الضعاؾت الحالُت بلى ما ًلي :
 _1الخٗ ــغٖ ٝلى ؤهم الهٗىباث التي حٗترى الباخض في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ب٩لُت آلاصاب ظامٗت َغابلـ مً وظهت
هٓغهم .
 _2الخٗغ ٝبلى الٟغو ١في جإزحر هظه الهٗىباث التي حٗترى الباخض في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت مً وظهت هٓغ ُٖىت مً
ًا
جبٗا إلاخٛحر الجيـ.
ؤٖـًاء هُئت الخضعَـ ب٩لُت آلاصاب ل
_3الخ ــٗغٖ ٝلى جإزحر هظه الهٗىباث التي حٗترى الباخض ٖلى البدض الٗلمي بهٟت ٖامت واإلاىيىُٖت الٗلمُت بهٟت
زانت.
 _4ال٨ك ًٖ ٠وا ٘٢البدض الٗلمي ب٩لُت آلاصاب وظامٗت َغابلـ .
 _5وي٘ بٌٗ الخىنُاث ٦مدــاولت للخٛلب ٖلى ؤهم الهٗىباث التي حٗترى الباخض في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ب٩لُت
آلاصاب  ،وجدضًض ؾبل الاعج٣اء بالبدض الٗلمي .
أهميت الدزاطت :
جيب٘ ؤهمُت هظه الضعاؾت في حؿلُِ الًىء ٖلى الهٗىباث والٗغاُ٢ل التي جىاظه ؤًٖاء هُئت الخضعَـ ؤزىاء ُ٢امهم
بالبدض الٗلمي ومداولتها بًجاص بٌٗ الحــلى٫ل ٦ ،مــا ج٨م ــً ؤهمُتها في ج٣ضًم بٌٗ الخىنُ ــاث واإلا٣ترخـاث إلصاعة الجامٗت
مً ؤظل اإلاؿاهمت في جُىٍغ البدض الٗلمي بالجــامٗت  ،ومؿاٖضة البدار ٖلى الخم ً٨مً ال٨خابت وؤلابضإ  ،والحض مً
الٗغاُ٢ل التي ٢ض جدى٫ل صونل ُ٢امهم بالبدض الٗلمي  .وجخمشل ألاهمُت في آلاحي :
 _1حؿلُِ الًىء ٖلى اهم الهٗىباث التي جىاظه الباخض في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ب٩لُت آلاصاب .
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 _2جدىاو٫ل هظه الضعاؾت قغٍدت هامت في اإلاجخم٘ ؤال وهم ؤؾاجظة الجامٗت  ،ومؿاٖضتهم في الخٛلب ًٖ بٌٗ الهٗىباث
التي حٗغ٢ل مؿحرتهم الٗلمُت .
 _3حٗخبر هظه الضعاؾت با٧ىعة الضعاؾاث التي جضعؽ مٗى٢اث البدض الٗلمي في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت في ٧لُت آلاصاب،
وَٗى لٖ ٫لحها في بياٞت مٗاعٖ ٝلمُت ظضًضة وؤصواث للُ٣اؽ في هظا اإلاجا.٫
 _4ج٣ضم بٌٗ الخىنُاث واإلا٣ترخـ ــاث إلصاعة ٧لُ ـ ــت آلاصاب مً ؤظل اإلاؿ ــاهمت في الحض مً الهٗىباث التي جىاظه الباخض في
مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت التي جدى٫ل صونل الاعج٣اء بالبدض الٗلمي.
مططلحاث الدزاطت :
_ البحث العلمي :هى مداولت ال٦دكا ٝاإلاٗغٞت والخىُ٣ب ٖجها وجُىٍغها وٞدهها وجد٣ُ٣ها بخ٣صخي ص ، ٤ُ٢ومً زمت
ٖغيها ٖغيا مخ٩امال بظ٧اء وبصعا ، ٥ولظلٌٗ ٪ض البدض وؾُلت ولِـ ٚاًت بدض طاجه  ،ألن الباخض ًداو ل ٫بىاؾُخه صعاؾت
ْاهغة ؤو مك٩لت ما  ،والخٗغٖ ٝلحها وٖلى الٗىامل التي ؤصث بلى و٢ىٖها  ،زم الخغوط بىدُجت ؤو الىنى٫ل بلى خل  ،ؤو ٖالط
. ) 102: 2002
اإلاك٩لت (ٞىػي ٚغاًبُت & وُٗم صهمل ،
_ البحث العلمي في العلوم إلاوظاهيت  :هى ٞغٕ مً ٞغوٕ البدض الٗلمي  ،وهى ٖباعة ًٖ ٖملُت جُبُ ٤مىاهج البدض
. ) 18: 1992
الٗلمي ٖلى الٓىاهغ ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت والتربىٍت  ،بما ٞحها الؿىٍت وٚحر الؿىٍت ( مهُٟى ٖكىائي ،
ااحوزر ألاور :الدزاطاث الظابلت :
 ) 1429بعىوان  :الخوحيه إلاطالمي اىهجيت البحث في العلوم إلاوظاهيت في الفىس
 _1دزاطت ( عبد هللا بً خلفان أو عايش
إلاطالمي .
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى ج٣ضًم جهىعل بؾالمي للٗلىم ؤلاوؿاهُت مً زال ٫جإنُل مىهجُت البدض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت و
جىظحهها بؾالمُا ،وجىُ٣ت مىهجُت البدض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت مً ألازُاء الٗ٣ائضًت وال٨ٟغٍت والتي ج٣ضم في الجامٗاث
ؤلاؾالمُت جدذ ُٚاء الٗلم واإلاىيىُٖت وعبِ هظه الٗلىم بىا ٘٢ألامت ؤلاؾالمُت .
ّ
والخٗغٖ ٝلى مىهجُت البدض في الٗلىم
٦ما حهض ٝلخىُ٦ض ؤهمُت الخىظُه ؤلاؾالمي مىهجُت البدض في الٗلىم الاوؿاهُت ،
ؤلاوؿاهُت ومىهجه ومهاصعه ومدخىاه ّ .
الخٗغٖ ٝلى مضي الحاظت بلى الخىظُه ؤلاؾالمي إلاىهجُت البدض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت.
 ) 2005بعىوان  :معوكاث البحث العلمي في حامعت اللدض اافخوحت ألادألازر
 _2دزاطت ( شياد الجسحاألاور & شسيف حماد
الجامعت في جطويسه .
وهضٞذ الضعاؾت بلى جدضًض اإلاٗى٢اث التي جىاظه البدض الٗلمي والباخض الجامعي ًٖى هُئت الخضعَـ في ظامٗت ال٣ضؽ
اإلاٟخىخت ،وهظه اإلاٗى٢اث هي ( :اإلاخٗل٣ت بجمـ٘ اإلاٗلىماث  ،اإلاخٗل٣ـت بالبِئـت الجامُٗت ،اإلاخٗل٣ت بالىاخُت اإلااصًت ،اإلاخٗل٣ت
باليكغ والخىػَ٘ ،اإلاخٗل٣ت بالىاخُت ؤلاصاعٍت .وج٣ضًم جهىعل م٣ترح إلاٗالجت هظ اإلاٗى٢اث .
ًا
باخشا  ،ؤزظوا بُغٍ٣ت
ل
)103
وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ؤًٖاء هُئت الخضعَـ في ظامٗـت ال٣ـضؽ اإلاٟخىخت بلٖ ٜضصهم (
ٖكىائُت بؿُُت .
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و٢ض جىنل الباخشان بلى مجمىٖت مً الىخائج مً ؤهمها وظىص مٗى٢اث جىاظه الباخض الجامعي في الىىاحي (ؤلاصاعٍت ،واإلااصًت،
مً خُض اليـكغ والخىػَـ٘) .
 ) 2011بعىوان  :الطعوباث التي جواحه البحث العلمي في حامعت بغداد مً ألاحهت هظس
 _3دزاطت ( مىخهى محظً
الخدزيظيين .
وهض ٝالبدض بلى الخٗغٖ ٝلى الهٗىباث التي جىاظه البدض الٗلمي في ظامٗت بٛضاص مً وظهت هٓغ الخضعَؿُحن ،و٦ظل٪
ًا
و٣ٞا للخسههاث التي ٌٗملىنل بها .وبلٛذ ُٖىت
الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في هٓغتهم بىا ٘٢الهٗىباث التي جىاظه البدض الٗلمي ل
البدض ( )225جضعَسخي وجضعَؿُت للٗام الضعاسخي ( . ) 2011 -2010
و٢ض اؾٟغث هخائج البدض الى وظىص نٗىباث ومٗى٢اث جازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى خغ٦ت البدضل الٗلمي في الجامٗت وهي جغجبِ
بالجىاهب اإلااصًت والٟىُت والخىُٓمُت التي لها الازغ ال٨بحر .
 ) 2011بعىوان  :ألااكع دألا رز الجامعاث العسبيت في جىميت مجخمع ااعسفت مً ألاحهت
 _4دزاطت ( شياد بسواث & أحمد عوع
هظس عيىت مً أعػاء هيئت الخدزيع فيها .
هض ٝهظه الضعاؾت بلى اؾخُالٕ عؤي ُٖىت مً ؤًٖاء هُئت الخضعَـ في بٌٗ الجامٗاث الٗغبُت خـى٫ل وا ٘٢الضوعل الظي
جماعؾه هظه الجامٗاث في جىمُت مجخم٘ اإلاٗغٞت ،لهظا الٛغى جم جُبُ ٤اؾخبُان لخُ٣ـُم صوعل الجامٗت في جىمُت مجخم٘
اإلاٗغٞت ٖلى ُٖىت بل٢ ٜىامها )ًٖ (132ى هُئت جـضعَـ ٌٗملـىنل ٞـي بٗـٌ الجامٗاث الٗغبُت.
و٢ض ؤْهغث هخائج الضعاؾت ؤن صوعل الجامٗاث الٗغبُت و ٤ٞج٣ضًغاث ؤًٖاء هُئت الخـضعَـ ٧ان بمؿخىيل ٢ىيل في مجا ٫بٖضاص
الٟغص ،و٧ان هظا الضوعل بمؿخىيل مخىؾِ في مجا ٫جىمُت مجخمـ٘ اإلاٗغٞـت .
ًا
ًا
بخهائُا بحن الجيؿحن في ج٣ضًغاث صوعل الجامٗاث الٗغبُت في مجا ٫بٖـضاص الٟـغص
ل
ـًا ٖلـى وظىص ٞغو ١صالت
وصلذ الىخـائج ؤً ل
لـهالح الظ٧ىع ،وٖضم وظىص ٞغو ١ظىهغٍت في هظه الخ٣ضًغاث في مجالي جىمُت مجخم٘ اإلاٗغٞت وجىلُض اإلاٗغٞت وٞـي الضوعل
ًا
جبٗا إلاخٛحر الجيـ.
الٗام ل
ااحوزر الثاوي  :الاطاز الىظسور :
أألاال :الطعوباث التي حعترع الباحث العلمي في مجاو العلوم إلاوظاهيت .
هىا ٥جهيُٟاث مخىىٖت للمٗغٞت ؤلاوؿاهُت بهٟت ٖامت ،بط ًم ً٨جهيُٟها بلى ٖلىم َبُُٗت وٖلىم اظخماُٖت ،وٖلىم
بوؿاهُت.
ٞالٗلىم الُبُُٗت ،هي جل ٪الٗلىم التي تهخم بضعاؾت الٓىاهغ الُبُُٗت ،ومً هظه الٗلىم هجض الٟحزًاء والُ٨مُاء
والجُىلىظُا والٟل٦ ،٪ما جخًمً الٗلىم البُىلىظُت ٧الحُىان والىباث البُىلىجي.
ؤما الٗلىم الاظخماُٖتٞ ،هي جل ٪الٗلىم ؤو ٞغوٕ اإلاٗغٞت التي جخجه هدى صعاؾت ؤنل وجاعٍش ؤلاوؿان٦ ،ما جبدض في الخٛحراث
التي جدضر في ألاصب وال.ًٟ
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وهىا ٥اججاه ًمُل بلى صمج الٗلىم ؤلاوؿاهُت م٘ الٗلىم الاظخماُٖت ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاوؿاهُاث جضزل في مجا ٫الاظخماُٖاث ،
وبىاء ٖلى طلٞ ٪ةن جهيُ ٠الٗلىم ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخٟغ٢ت بحن ٖلىم َبُُٗت وٖلىم اظخماُٖت  ،ِ٣ٞبط تهخم الٗلىم
الُبُُٗت بهٟت مباقغة بالٓىاهغ وألاخضار الُبُُٗت ،بِىما تهخم الٗلىم الاظخماُٖت بضعاؾت ؤوكُت ومىجؼاث ؤلاوؿان.
ولهظا ًجب الخمُحز بحن هظًً الهىٟحن مً الٗلىم ،واللظًً ًسخلٟان جمام الازخال ٝفي بٌٗ الىىاحي.
ألايمىً جحديد أألاحه الاخخالف بين العلوم الطبيعيت ألاالعلوم الاوظاهيت فيما يلي:
-1بن الٗلىم الُبُُٗت جُىعث بلى مغخلت ؤبٗض ب٨شحر مً جُى لع الٗلىم الاظخماُٖت في الحايغ وختى ٖلى ما ًبضو في اإلاؿخ٣بل
ال٣اصم.
-2بن الٗلىم الُبُُٗت جسخل ًٖ ٠الٗلىم الاظخماُٖت مً خُض اإلاىهج الٗلمي اإلاؿخسضم في الضعاؾاث والبدىرٞ ،بِىما
حٗخمض الٗلىم الُبُُٗت ٖلى الُغٍ٣ت الٗملُت اإلادؿىؾت ال٣ائمت ٖلى الخجغٍب والاؾخ٣غاء والُ٣اؽ والخُبُ ٤للخإ٦ض مً
صحت الىخائج التي ًخم الخىنل بلحها ،هغيل ؤن الٗلىم الاظخماُٖت ٢انغة ٖلى بلى ٙهظا اإلاؿخىيٞ ،خ٨خٟي بالضعاؾاث اإلاسحُت
واإلاكاهضة والىنى٫ل بلى هخائج وجدلُالث ٚحر مًمىهتٖ ،غيت للخُٛحر والى٣ض مً خحن بلى آزغٖ ،لى الغٚم مً اؾخسضام
الٗلىم الاظخماُٖت ألخضر اإلابخ٨غاث الخ٨ىىلىظُت آلان.
-3بن الٗلىم الاظخماُٖت حٗجى بضعاؾت ؤلاوؿان مً الىاخُت الاظخماُٖت ،وجضعؽ مٓاهغ الُبُٗت بالىٓغ بلى ٖال٢تها بهظا
ؤلاوؿان وؤزغها ُٞه وؤزغه ٞحها ،وٖلى هظا ٞاإلوؿان هى مدىعل ونمُم مىيىٕ الٗلىم الاظخماُٖت بِىما الٓىاهغ وألاقُاء
مىيىٕ الٗلىم الُبُُٗت.
بن اإلاىهج الٗلمي اإلاُب ٤في الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُتً ،سخل ٠بٌٗ الصخيء ًٖ طل ٪اإلاُب ٤في الٗلىم الُبُُٗت ،زانت
مً خُض الض٢ت ،وطل ٪بؿبب الازخال ٝفي َبُٗت اإلاكا٧ل والٓىاهغ في اإلاُضاهحن ،وبؿبب الهٗىباث والٗ٣باث.
جخلخظ ضعوباث الباحث العلمي في حملت مً العوائم ألاااشاول جخلخظ أهمها في:
 _1حعليداث الظواهس الاحخماعيت ألاإلاوظاهيت ألاحغيرها :مً اإلاؿلم به ؤن الٓاهغة ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٚحر زابخت
ومؿخ٣غة ما صامذ جخهل باإلوؿان ٧ ،ىنل ؤن هظا ألازحر ؤخىاله جخٛحر مً خالت ألزغيل ومً ػمان آلزغ و٦ظل ٪اإلا٩ان الظي
ٌِٗل ُٞه ،لظل ٪مً اإلاىُ٣ي ؤن جخٗ٣ض هظه الٓىاهغ ما صامذ ٚحر مؿخ٣غة ٖلى خا٦ ،٫ما ؤن حكابهها ؾىً ٝاصي بلى
نٗىبت جدضًض اإلاى ٠٢مً هظه الٓىاهغ ،والح٨م ٖلحها ،مما ًًٟي في ال٨شحر مً ألاخُان بلى هخائج ظض ؾلبُت ال ًمً٨
.) 88: 1976
الاٖخماص ٖلحها في جهيُ ٠الٓىاهغ ويبُها ،الؾُما ؤجها جخإزغ بالؿلى ٥ؤلاوؿاوي اإلاٗ٣ض (ظان بُاظُه ،
٦ما ؤن الٓىاهغ ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت جخٛحر بك٩ل ؾغَ٘ وؿبُاٞ ،الشباث وؿبي ،وهظا ً٣لل مً ٞغنت ج٨غاع الخجغبت في
ْغو ٝممازلت جماما.
بطن ًم ً٨ال٣ى٫ل ؤن حُٗ٣ض الٓىاهغ ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٌٗىص بلى ؤلاوؿان في خض طاجهٞ ،هى مدىعل الٗلىم والضعاؾاث
الاظخماُٖت ،وهى ؤ٦ثر ال٩ائىاث حُٗ٣ضا ٟ٦غص ؤو ًٗ٦ى في الجماٖت ٞالؿلى ٥ؤلاوؿاوي ًخإزغ بٗىامل ٖضة مؼاظُت وهٟؿُت
لضعظت جغب ٪الباخض الاظخماعي ( ؤخمض الكلبي. ) 123: 1998
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ي للحُاة وبظلً ٪هٗب وي٘ ٞغوى
مشل اإلااصة الخاعٍسُت التي حٗض ؤ٦ثر حُٗ٣ضا مً اإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝفي مجاالث ؤزغ ل
مُٗىت وازخباع هظه الٟغوى ،ألن ٖال٢ت الؿبب بالىدُجت في جدضًض الحىاصر الخاعٍسُت لِؿذ ٖال٢ت بؿُُتٞ ،األؾباب
مدكاب٨ت ،وٍهٗب عص الىدُجت بلى ؤخضهما.
 -2فلدان الخجاوع في الظواهس الاوظاهيت :بالغٚم مً ؤهىا وؿخُُ٘ ؤن ههضع بٌٗ الخٗمُماث ًٖ الحُاة الاظخماُٖت
والؿلى ٥ؤلاوؿاويٞ ،ةن الٓىاهغ لها شخهُتها اإلاىٟغصة وٚحر اإلاخ٨غعة وال وؿخُُ٘ ؤن وؿغ ٝفي ججغٍض الٗىامل اإلاكتر٦ت في
ٖضص مً ألاخضار الاظخماُٖت ،ل٩ي ههى ٙحٗمُما ؤو ٢اهىها ٖاما ،ول ً٨هظا ال ٌٗجي الازخال ٝفي ٧ل اإلاجاالث.
-3الخحيزاث ألااايوالث الشخطيتً :هٗب صعاؾت الٓىاهغ الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت صعاؾت مىيىُٖت بُٗضا ًٖ ألاهىاء
والٗىاَ ٠الصخهُتٞ ،الٓىاهغ الاظخماُٖت ؤ٦ثر خؿاؾُت مً الُبُٗت ،ألجها تهخم باإلوؿان ًٗ٦ى مخٟاٖل في ظماٖت،
وبما ؤن ؤلاوؿان مسلى١ل ٚغضخي ٌٗمل ٖلى الىنى٫ل بلى ؤهضا ٝمُٗىت ،وٍمل ٪اإلا٣ضعة ٖلى الازخُاع ،مما ٌؿاٖضه ٖلى ؤن
ٌٗض ٫مً ؾلى٦هٞ ،ةن ماصة الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت جخإزغ ٦شحرا بةعاصة ؤلاوؿان و٢غاعاجه ( ؤخمض الل٣اوي & ًىوـ
. ) 56: 1974
عيىان ،
-4عدم دكت ااططلحاث ألااافاهيم في العلوم الاوظاهيت :خُض هالخٔ الٟغ١ل في اؾخسضام اإلاٟاهُم في الٗلىم الاظخماُٖت
واإلاٟاهُم في الٗلىم الُبُُٗت ،خُض جخمحز اإلاٟاهُم الاظخماُٖت باإلاغوهت والٛمىى ،وٖضم الىيىح وحٗضص اؾخٗمالها ،في
.) 140: 2003
خحن ؤن اإلاٟاهُم في الٗلىم الُبُُٗت ج٩ىنل ؤ٦ثر ص٢ت وزباث ( ق٨غيل هؼا، ٫
 -5ضعوبت الوضوور إلى حعميم الىخائج  :بن الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها ،وحٗضص ٞغوٖها مشلها مشل
الٗلىم الُبُُٗتٞ ،لِؿذ الُغٍ٣ت الٗلمُت ؤو اإلاىهج الٗلمي في البدض وٟ٢ا ٖلى الٗلىم الُبُُٗت والخُبُُ٣ت٦ ،ما ًًٓ
البٌٗ ،وبهما ًم ً٨جُبُ٣ها في الٗلىم ؤلاوؿاهُت اإلاسخلٟت ،ول ً٨الازخال٨ً ٝمً في ص٢ت الىخائج ،زانت وؤهه ٌٗىص بلى
َبُٗت اإلاك٨الث التي جىاظه الباخض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت.
وٍخجلى طل ٪مً زال ٫نٗىبت الىنى٫ل بلى ٢ىاهحن واضحت وزابخت هٓغا لخٛحر الٓاهغة الاظخماُٖت باؾخمغاع.
٦ما ؤن الىٓغٍاث اإلاخىنل بلحها في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت جب٣ى وؿبُت وال جدؿم بالض٢ت والهغامت الٗلمُت التي
جمحز الٗلىم الُبُُٗت ،وَٗىص الؿبب في طل ٪بلى ؤن الٗلىم الُبُُٗت جخٗامل م٘:
مىاص ظامضة ًم ً٨صعاؾتها وجدلُلها بضونل جدحز ،وهظا بسال ٝالٓىاهغ ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٞهي ٚحر زابخت.بظغاء الخجاعب ٖلحها مسخبرًا وج٨غاعها.اؾخسضام ؤ٢صخى صعظاث الًبِ والخ٣ىحن.. )15: 1979
الخغوط بيخائج ص٣ُ٢ت وما٦ضة جغج٣ي بلى مؿخىيل ال٣اهىنل( ٖبضاللُُ ٠ببغاهُم & ؾٗض ؤخمض ،ؤما في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٞمىايُ٘ بدثها ،هى ؤلاوؿان ووكاَاجه في ٧ل اإلاجاالث ،وهى ما ًشحر بق٩الُاث
ونٗىباث في مجا ٫البدض هظ٦غ مجها:
-ؤلاوؿان ٧ائً حي بال ٜالخُٗ٣ض ،وال ًم ً٨للباخض ؤن ًلتزم باإلاىيىُٖت الخامت ٖىض صعاؾت وكاَاجه.
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مً الهٗب ظضا صعاؾخه مسخبرًا ،ألهه ؾُٛحر مىاٟ٢ه وعصوص ؤٗٞاله خاإلاا ٌكٗغ ؤهه جدذ اإلاالخٓت في ْغو ٝانُىاُٖت (.) 16_15: 2002
ٖبضالىهاب اإلاؿحريل ،
ال ًم ً٨جد ٤ُ٣ؤٖلى صعظاث الًبِ في البدىر الاظخماُٖت ،وال ًم ً٨الخىنل بلى ٢ىاهحن.بياٞت بلى طل ،٪جىظض ٞغو ١ؤزغيل جمحز بحن الٓاهغة الُبُُٗت والٓاهغة ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ه٨خٟي بظ٦غ بًٗها :
ٌؿهل جدضًض وخهغ الٗلت ؤو الٗلل التي ج٩ىنل وعاء وكىء الٓىاهغ الُبُُٗت ،في خحن ًهٗب جدضًض وخهغ ٧ل ؤؾبابالٓاهغة ؤلاوؿاهُت٣ٞ ،ض ًهل الضاعؽ بلى مٗغٞت بٌٗ ألاؾباب ،ل ً٨صونل ؤن ًخم ً٨مً الى٢ىٖ ٝلى ٧ل ألاؾباب ،ألجها
مخٗضصة ومخضازلت ومدكاب٨ت.
جخمحز الٓاهغة الُبُُٗت بُٛاب اإلا٩ىنل الصخصخي ؤو الش٣افي ؤو التراسي ٖجهاٞ ،هي بال شخهُت وال ز٣اٞت وال جغار٦ ،ما ؤجهامجغصة مً الؼمان واإلا٩ان مشل ججغصها مً الىعي وؤلاعاصة والظا٦غة وباإلا٣ابل هجض ؤن هظه اإلا٩ىهاث الصخهُت والش٣اُٞت
والترازُت ؤؾاؾُت في بىاء بيُت الٓاهغة ؤلاوؿاهُت ،ؤي ٠بلى طل ٪حٗضص هظه الش٣اٞاث ،وحٗضص الصخهُاث ؤلاوؿاهُت ،هظا
.) 93: 1997
م٘ خًىعل الىعي وؤلاعاصة الحغة والكٗىعل والظا٦غة في الٓاهغة ؤلاوؿاهُت ( مدمض الؼٖبي ،
ولٗل ؤبغػل مشاٖ ٫لى طل ٪ألابدار الخاعٍسُت ،خُض ًهٗب الىنى٫ل بلى هخائج جهلح للخٗمُم وطل ٪العجباٍ الٓاهغة
الخاعٍسُت بٓغو ٝػمىُت وم٩اهُت ًهٗب ج٨غاعها بىٟـ الضعظت مً الض٢ت.
 -6ضعوبت إخػاع الظواهس إلاوظاهيت للمخبر :بطا ٧اهذ الٗلىم الُبُُٗت والخجغٍبُت ( الٟحزًاء – الٟل – ٪الُ٨مُاءٖ-لم
ألاخُاء بلخ) ،حكخٛل بضعاؾت الٓىاهغ الُبُُٗت مخسظة بًاها ٦مىايُ٘ ؤو ؤقُاء ًم ً٨بزًاٖها ل٩ل بظغاءاث اإلاالخٓت
والُ٣اؽ والخجغٍبٞ ،ةن ُ٢ام الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٦مجاالث جدىاو٫ل البدض والضعاؾت في ٧ل الٓىاهغ ؤلاوؿاهُت
والاظخماُٖت ظٗلها حٗخبر ؤلاوؿان مىيىٖا ؤو قِئا ً٣بل جُبُ ٤هٟـ جل ٪ؤلاظغاءاث التي زبدذ ؤهمُتها اإلاىهجُت ٖلى
مؿخىيل الٗلىم الُبُُٗت ،ومً هىا ًُغح ؤلاق٩ا ٫الخالي :هل ًم ً٨بالٟٗل ؤن ًضعؽ ؤلاوؿان (بما هى طاث واُٖت وخغة) ٦ما
جضعؽ ألاقُاء الُبُُٗت ؟
بن ٖضم ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما ٫الُغٍ٣ت اإلاسبرًت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت هاجج ؤؾاؾا ًٖ نٗىبت وي٘ الٓىاهغ
الاظخماُٖت جدذ ْغو٢ ٝابلت للًبِ والغ٢ابت٦ ،ما في الٗلىم الُبُُٗت ٞالباخض الاظخماعي ًجب ؤن ًضعؽ وٍالخٔ
الٓاهغة ُ٢ض البدض في الٗالم الىاؾ٘ ،وؤن ًيخٓغ خضوثها ،ألهه لِـ بةم٩اهه زلْ ٤غو ٝخهىلها ،ويبِ جل ٪الٓغوٝ
بك٩ل مُاب ٤جماما بطن مً هظا اإلاىُل ،٤ال ًم ً٨وي٘ الٓىاهغ ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت جدذ الخجغبت وطلٌٗ ٪ىص لألؾباب
الخالُت :
 نٗىبت الًبِ الخجغٍبي وٖؼ٫ل اإلاخٛحراث اإلاخضازلت للٓاهغة الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت.جإزغ الىي٘ الخجغٍبي باإلاغا٢بت واإلاالخٓت التي ً٣ىم بها الباخض ،مما ًاصي في بٌٗ ألاخُان بلى حُٛحر في الؿلى ٥لضي ألاٞغاصواإلاجخمٗاث مىيىٕ الضعاؾت والبدض  ،ونٗىبت اإلاالخٓت ؤخُاها.
 -حٛحر الٓىاهغ الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت بك٩ل ؾغَ٘ وؿبُا ،وهظا ً٣لل مً ٞغنت ج٨غاع الخجغبت في ْغو ٝممازلت جماما.
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 الُبُٗت اإلاجغصة لبٌٗ اإلاٟاهُم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت وٖضم الاجٟاٖ ١لى حٗغٍٟاث مدضصة لها وزًىٕ بٌٗ اإلاك٨الث.) 16: 1985
الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت إلاٗاًحر ؤزالُ٢ت( ظابغ الحضًثي ،
 نٗىبت الُ٣اؽ بك٩ل ص ٤ُ٢للٓىاهغ الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت لٗضم وظىص ؤصواث ُ٢اؽ ص٣ُ٢ت لها ؤخُاها.مشل اإلااصة الخاعٍسُت ال جسً٘ للخجغٍب ،وبظلً ٪هٗب بزباث الٟغيُاث وجد٣ُ٣ها ججغٍبُا ٞاإلاهاصع الخاعٍسُت ٖغيت
للخُإ ،والبض مً اٖخماص مالخٓاث آلازغًٍ وؤ٢ىالهم ،ألن الباخض ال ًخم ً٨مً الاجها ٫اإلاباقغ باإلااصة الخاعٍسُت( ؤخمض
.) 75: 2002
الىجضي & آزغون ،
زاهيا :مجاو جؤزير هره الطعوباث ألاالعساكيل على البحث العلمي بطفت عامت ألاااوغوعيت العلميت بطفت خاضت .
بن الهٗىباث التي جىاظه الباخض الٗلمي في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ًم ً٨ؤن جازغ ٖلى البدض الٗلمي
واإلاىيىُٖت الٗلمُت مً زال ٫ما ًلي:
 -1ال يمىً الخوضل إلى هخائج هادفت ألاكابلت للخعميمً :خمحز البدض الٗلمي بٗضة زهائو جمحزه ًٖ ٚحره مً الضعاؾاث،
وختى ًم ً٨اٖخباع صعاؾت مُٗىت بدشا ٖلمُا ؤ٧اصًمُا ،البض مً الىنى٫ل بلى هخائج هاصٞت و٢ابلت للخٗمُم ،هظه الخانُت
هجضها مخىٞغة بك٩ل ٦بحر في الٗلىم الُبُُٗت ،بِىما جىظض بك٩ل يُٗ ٠في مجا ٫الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٞمشال
في ٖلم الخاعٍش ،ال ًم ً٨الىنى ل ٫بلى هخائج هاصٞت و٢ابلت للخٗمُم ٧ ،ى لن ؤن ٖلم الخاعٍش ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗغٞت الخاعٍسُت،
التي حٗض مٗغٞت ظؼئُت بد٨م َبُٗتها ،خُض ال ًم ً٨الحهى٫ل ٖلى مٗغٞت ٧املت للماضخي ،وطل ٪بؿبب مهاصع اإلاٗغٞت
الخاعٍسُت وحٗغيها للخل ٠والتزوٍغ ،وٍهٞ ٠ان صالحن ما ط٦غه "ظىحكال ًٖ "٪اإلاٗغٞت الخاعٍسُت ب٣ىله ٖجها ( بن مً قهضوا
اإلااضخي ال ًخظ٦غون ؾىيل ظؼء مىه ،ولم ٌسجلىا ؾىيل ظؼء مما جظ٦غوا ،ويإ ظؼء مما سجلىا ،وا٦دك ٠الباخشىنل صحت
ظؼء مما ٞهمىا ،وٞهمىا ظؼءا مً الدسجُل الصحُذ ،وه٣لىا ظؼءا مما ٞهمىا ،وبظل ٪جب٣ى اإلاٗغٞت الخاعٍسُت مٗغٞت
ظؼئُت) .هظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغيل ًهٗب الىنى٫ل بلى هخائج ٢ابلت للخٗمُم في ألابدار الٗلمُت الخاعٍسُت ،وطل ٪العجباٍ
الٓاهغة الخاعٍسُت بٓغو ٝػمىُت وم٩اهُت ًهٗب ج٨غاعها بىٟـ الضعظت مً الض٢ت ( ٖبضاللُُ ٠ببغاهُم & ؾٗض ؤخمض ،
. ) 22: 1979
 -2اهخفاء ااوغوعيت :وطل ٪بخٛلُب َاب٘ الجزٖت الظاجُت واإلاُى٫ل الصخهُت ٖلى البدىر الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،وجخجلى
الظاجُت مً زال ٫ما ًلي :
 ًخإزغ الباخض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت باإلاىيىٕ الظي ًضعؾه ألهه ظؼء مىه ،وٍهٗب ٖلُه ؤن ًضعؾه بدُاصوهؼاهت ومىيىُٖت.
 ٢ض ًازغ الباخض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت في الٓاهغة ؤلاوؿاهُت ُٛٞ ،حر مً َبُٗتها وٍٟهمها ٞهما زانا ،مماًجٗل الىخائج جسخل ٠مً باخض آلزغ  ،وٍجٗل بم٩اهُت الخٗمُم مخٗظعة.
 ًخضازل اإلاىيىٕ في الٗلىم ؤلاوؿاهُت م٘ الظاث ،وٍهٗب الٟهل بُجهما ،وهظا بسال ٝالٗلىم الُبُُٗت التي ًمٞ ً٨حها.) 152: 2003
ٞهل الظاث ًٖ اإلاىيىٕ ( ق٨غيل هؼا، ٫
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 ًخمغ٦ؼ الباخض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت خى٫ل طاجه ،ؤي ؤهه ً٣ضم عئٍخه للٓاهغة ؤلاوؿاهُت اإلاضعوؾت ،اهُال٢ا مماًدمله في طاجه مً مكاٖغ وؤ٩ٞاع ومٗخ٣ضاث جغجبِ بالتزامه بمىاٞ ٠٢لؿُٟت  ،ؤو مظاهب ؤًضًىلىظُت ؤو ٖ٣ائضًت ،وهظا ما
ًجٗل الباخض ٌؿ ِ٣جهىعاجه الظاجُت ٖلى الٓاهغة وٍجٗل جد ٤ُ٣اإلاىيىُٖت مؿإلت ٚاًت في الهٗىبت.
 بن اهسغاٍ الظاث في اإلاىيىٕ ًجٗلها حٗخ٣ض في هىٕ مً اإلاٗغٞت الحضؾُت باإلاىيىٕ  ،وهظا مسال ٠للمىاهج والخ٣ىُاثالٗلمُت التي مً قإجها ؤن جد ٤٣اإلاىيىُٖت اإلاخىزاة.
-3إضداز أحيام مسججلت ألاعشوائيت :بن الباخض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت هدُجت ُٚاب ال٨شحر مً ألاصلت والبراهحن
ال٣اَٗت لحل مك٩لت مُٗىت ،ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ؤم ا٢خهاصًت ؤم اظخماُٖت ؤم جاعٍسُت ؤم هٟؿُتً ،جٗل مىه ًدؿغٕ في
بنضاع ؤخ٩ام ٖكىائُت ومغججلت ،وهظا ما ًازغ في جهاًت اإلاُاٖ ٝلى اإلاىيىُٖت الٗلمُت ،والتي بضوعها جازغ ٖلى البدض
. ) 200: 1958
الٗلمي ومهضاُ٢خه ( ، w.heisenberg
زالثا :هيفيت جرليل الطعوباث ألاالعساكيل:
ًم ً٨ججاوػل الٗ٣باث والٗغاُ٢ل التي حٗترى الباخض الٗلمي في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ٖلى الىدى آلاحي:
ججاوػل الٗىائ ٤في مجا ٫الخاعٍش :ل٣ض اؾخُإ الٗالمت ٖبض الغخمان ابً زلضونل ؤن ًجٗل مً الخاعٍش ٖلما له مىهجهو٢ىاهِىه ٞ ،الخاعٍش في هٓغه لِـ مجغص ؾغص لألزباع ،بل جدلُل وحٗلُل لها خُض ً٣ى٫ل (وؤما ألازباع ًٖ الىاٗ٢اث ٞال بض في
نض٢ها وصحتها مً اٖخباع اإلاُاب٣ت ٞلظل ٪وظب ؤن ًىٓغ في بم٩ان و٢ىٖه ،وناع ٞحها ؤهم مً الخٗضًل وم٣ضما ٖلُه) .
بن ٖلمُت الخاعٍش حؿخلؼم الٗمل بال٣ىاهحن الخالُت :
 -1كاهونر الظببيت  :ما مً خاصزت ج ٘٣بال ولها ؤؾباب َبُُٗت ؤصث بلى و٢ىٖها ،واإلا٣هىص باألؾباب الُبُُٗت ما حٗل ٤بدالت
اإلاجخم٘ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت ،وهىا ًغبِ ابً زلضونل بحن خغ٦ت الخاعٍش وما ًٟغػه الٗمغان البكغيل مً ؤخىا٫
ً٣ى٫ل:
( الخاعٍش زبر ًٖ الاظخمإ ؤلاوؿاوي الظي هى الٗمغان وما ٌٗغى لُبُٗخه مً ألاخىا ٫مشل الخىخل والخإوـ
والٗهبُاث…).
 -2كاهونر إلاميان ألاالاطخحالت :ما ٧ان مً ألازباع مٗ٣ى٫ل ؤصزلىاه صائغة ؤلام٩ان ،وما ٧ان ٚحر مٗ٣ى٫ل ؤصزلىاه صائغة
الاؾخدالت ،ومً هظا اإلابضؤ ًم ً٨لىا الخمُحز بحن ألازباع الصحُدت وألازباع الخاَئت بك٩ل بغهاوي.
ن الدشابه :بن ألاخضار الخاعٍسُت جدكابه في ٖللها وهخائجهاٞ ،الحًاعاث جىمى ٖلى ٖهبُت مُٗىت ،وإلاا جهل بلى ٢مت
 -3كاهو ر
الهغم ًلجإ ؤٞغاصها بلى الترُٞ ٝبضؤ الخ٣ه٣غ والاهدُاٍ لخبضؤ خًاعة ؤزغيل في الىمى بىٟـ الٗملُتٞ ،الخاعٍش ًسً٘ إلابضؤ
الحخمُت.
 -4كاهونر الخطوزر :بن الٗمغان البكغيل في جُىعل مؿخمغ ،وؤخىا ٫الىاؽ في حٛحر وجىىٕ ،وعٚم ٢اهىنل الدكابه ٞةن حٛحر
ألاٖغاى واإلآاهغ ٦خٛحر الصخهُاث والىؾائل ال ٌٛحر الٗلل و٢ىاهُجها ٞالى٢ائ٘ ال جخ٨غعل بظاتها بل بُُٟ٨اث مسخلٟت (
. ) 2009
جحالٍ ُٞهل ،
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٦ما ؤن الضعاؾت الٗلمُت للخاعٍش جمغ باإلاغاخل الخالُت :
 -1مسحلت الخجميع :وظب جىاو ل ٫الحاصزت مً زال ٫آلازاع والىزائ ٤وهي ٖلى هىٖحن:
ؤ-اإلاهاصع ٚحر ؤلاعاصًت التي بُ٣ذ مً ٚحر ٢هض مشل ألابيُت  ،الى٣ىص وألاؾلحت وألاوؾمت والترار ال٨ٟغيل وألاصبي.
ب-اإلاهاصع ؤلاعاصًت ،وهي التي بُ٣ذ ٢هضا لخ٩ىنل قاهضة ٖلحهم ٧الغواًت و٦خب الخاعٍش.
-2مسحلت الىلد ألاالخحلم  :وجخم بمؿخىٍحن :
ؤ-الى٣ض الخاعجي :وهى الٟدو الخاعجي للمهضع مً ؤظل مٗغٞت هل هظه الىزُ٣ت حٗىص بلى طل ٪الؼمً ؤم ال ؟ وهل ونلذ
لىا صونل حكىٍه ؤو جؼوٍغٞ ،ةطا ٧اهذ وزُ٣ت ًجب جٟدو هىٕ الىع ١ؤو الحبر ؤو ق٩ل الخِ ،ؤما بطا ٧ان ؾالخا ؤو ه٣ىصا ،ؤو
ؤوؾمت ُٞيبغي جٟدو هىٕ اإلاٗضنَ ،بُٗت اإلاىاص الُ٨ماوٍت مً ؤظل الخإ٦ض مً آلازاع( ٖماع بىخىف & مدمض الضهِباث ،
.) 17: 2001
ب -الى٣ض الباَجي :وهى ٞدو صازلي للمهضع ،مً ؤظل مٗغٞت هل ما وعص في هظه الىزُ٣ت ًخماشخى م٘ ٖ٣لُت الظي جيؿب
بلُه ،وهل هى مخ ٤ٟم٘ ما عوي في مغاظ٘ ؤزغيل و٦ظل ٪مٗغٞت هٟؿُت ال٩اجب ومىاٟ٢ه ججاه هظه الحاصزت مما صٗٞه بلى
الخمدُو واإلابالٛت ؤو بلى الدكىٍه في ألاخضار وال٣غاءة الض٣ُ٢ت ختى ًخم ً٨مً الى٢ىٖ ٝلى ألازُاء ٚحر اإلا٣هىصة
والٟٗىٍت.
ط -بٖاصة بىاء الحاصزت :وطل ٪للخإلُ ٠بحن ؤظؼائها وجغجُبها و ٤ٞحؿلؿلها الؼمجي والؿببي ٞخ٩ىنل ٧ل مغخلت م٣ضمت إلاا بٗضها
وهدُجت إلاا ٢بلها مً مغاخل وبهظه الُغٍ٣ت ًخم صعاؾت الخاعٍش بُٗضا ًٖ ألاخ٩ام الظاجُت .
ججاوػل الٗىائ ٤في ٖلم الىٟـ :مً ؤهم اإلاىاهج الٗلمُت التي ؤصزلذ في صعاؾت الٓىاهغ الىٟؿُت اإلاىهج الؿلى٧ي الظي ججاوػل) 85: 1992
مىهج الاؾدبُان ( اإلاالخٓت الظاجُت لألخىا ٫الىٟؿُت) )، Angers Mauric

إحساءاث الدزاطت :
ًال
أألاال  :مىهجيت الدزاطت :
ر
٢ام الباخض باؾخسضام اإلاىهج الىنٟي وهى ألاؾلىب الظي ٌٗخمض ٖلى صعاؾت الىا ، ٘٢ؤو الٓاهغة ٦ما جىظض في الىا ٘٢وحهخم
بىنٟها .
وَؿخسضم هظا اإلاىهج لجم٘ اإلاٗلىماث مً اإلاهاصع واإلاغاظ٘ اإلاغجبُت بمىيىٕ الضعاؾت  ،وال ًٖ ٠٣ىض خض الىن ٠بل
ًخٗضاه بلى مغخلت جٟؿحر اإلاٗلىماث وجدلُلها واؾخسالم صالالث طاث مٛؼيل جُٟض في الى٢ىٖ ٝلى الهٗىباث التي حٗترى
الباخض في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت  ،وعنض ألاؾباب ال٩امىت وعائها  ،ومً زم ا٢تراح آلُاث ٢ائمت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت مً
مىٓىعل جغبىيل ٢ض جُٟض في الخٛلب ٖلى جل ٪اإلاك٨الث.
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ًال
زاهيا  :أداة الدزاطت :
ر
اؾخسضم الباخض الاؾدباهت إلاٗغٞت ؤهم الهٗىباث التي حٗترى الباخض في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ب٩لُت آلاصاب ػلُتن
وؤؾبابه ــا  ،وج٣ضًم بٌٗ الحلى٫ل والخىنُـ ــاث  .وجم ازخُاع مُ٣اؽ مً بٖضاص ( ص .لُلى الٗاع. ) ٝ
ًال
زالثا  :مجخمع الدزاطت ألاعيىتها :
ر
َا
ؤًًا مً ظمُ٘ ؤًٖاء هُئت الخضعَـ ب٣ؿمي التربُت وٖلم الىٟـ وٖلم الاظخمإ ب٩لُت
ًخ٩ىنل مجخم٘ الضعاؾت والُٗىت ل
آلاصاب ظامٗت َغابلـ  ،والبالٖ ٜضصهم خىالي ( 11ؤؾخاط وؤؾخاطة ) بىا 6( ٘٢في ٢ؿم ٖلم الىٟـ و 5ب٣ؿم ٖلم الاظخمإ
)  ،بىا )4( ٘٢بهار و( )7ط٧ىعل  ،والحانلحن ٖلى قهاصة الض٦خىعاه  ،وزم ازخُاعهم بُغٍ٣ت ٢هضًت خُض جم جىػَ٘ مُ٣اؽ
الضعاؾت ٖلى ألا ٞـ ـغاص بال٩امل .
زابعا ًال ر :حدألاد الدزاطت :
و :ا٢خهغ هظا البدض ٖلى اؾخُالٕ وظهاث هٓغ ُٖىـت مـً ؤٖـًاء هُئت الخضعَـ ممً ًدملى لن صعظت
_ ااجاو البشس ر
الض٦خىعاه الظ٧ىعل وؤلاهار .
_ ااجاو ااياوي  :جم جُبُ ٤بظغاءاث هظا البدض واإلاخمشلت باؾدباهت وػٖذ ٖلى ؤٞغاص الضعاؾت وهم ؤًٖاء هُئت الخضعَـ
اللظًً ٌٗملىنل في ٧لُت آلاصاب ظامٗت َغابلـ .
. )2015
_ ااجاو الصمجي  :جم جُبُ ٤بظغاءاث هظا البدض في الٗام الجامعي (
هخائج الدزاطت ألامىاكشتها :
 _1الىخائج اإلاخٗل٣ت بؿاا ٫الضعاؾت ألاو٫ل وهى  :ما هى مجا ٫جإزحر الهٗىباث التي حٗترى الباخض ٖلى البدض الٗلمي بهٟت
ٖامت واإلاىيىُٖت الٗلمُت بهٟت زانت ب٩لُت آلاصاب ظامٗت َغابلـ ؟
ًا
بخهائُا باؾخسغاط اليؿب اإلائىٍت أل٦بر ج٨غاع لل٣ٟغة إلظاباث ؤٞغاص
ل
_ لإلظابت ًٖ هظا الؿاا ٫زم جبىٍب البُاهاث ومٗالجتها
الُٗىت باؾخسضام اإلاٗاصلت ؤلاخهائُت آلاجُت :
الخ٨غاع اليؿبي = (  ÷ ٥مج % 100× ) ٥
وظاءث الىخائج ٖلى الىدى الظي حكحر بلُه بُاهاث الجضاو٫ل الخالُت :
ث

الٗبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة

1

ال جوحد مساهص بحثيت مخخططت في الجامعت.

7

2

كلت الوعي بؤهميت ااساهص البحثيت بالجامعت.

5

5

طاجرة في الىدألااث 4

4

3

عدم حظهيل مشازهت

أهبر
جىساز

اليظبت
اائويت

أألاافم أألاافم ال
ًال
أألاافم
ر
جماما
4

0

7

% 63

1

5

% 45

3

4

% 36
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ألاااؤجمساث.
4

عدم زغبت طخاذ الجامعي في البحث ألاجفػيله 0
الخدزيع إلاغافي على البحث .

6

5

6

% 55

5

عدم احدظاب العمل البحثي هئغافت علميت الف 2
عػو هيئت الخدزيع.

8

1

8

% 72

6

جسدد ااؤطظاث العامت ااعىيت في إعطاء ااعلوماث 3
للباحث.

7

1

7

% 63

7

7

2

2

7

%63

هدزة إحساء البحور ااخعللت بااشىالث الحياجيت.

8

كلت عدد ااجالث العلميت ااعىيت بيشس البحور 4
العلميت .

5

2

5

%45

9

ال يوحد دعم لليشس العلمي مً كبل اليليت 6
ألاالجامعت.

4

1

6

%55

10

أهاهيت البعؼ جمىع
مؤجمساث ألاهدألااث .

طاجرة مً العلم بوحود 2

6

3

6

%55

11

ال جوحد فسص للخدزيب ألاالخطويس الدألازو في هخابت 5
البحور العلميت .

3

4

5

%45

12

عدم جوفسمخططاثماليتللبحثالعلمي.

3

7

1

7

%63

13

عدم اطدثمازالخلىياثالعلميتليشسااعسفت.

4

7

0

7

%63

14

عدم جوفيرااخطلباث طاطيتلألطخاذالجامعي.

3

8

0

8

%72

15

عدم حظهيل مهمت الباحثينألادعمهم مً كبل الجهاث 6
ااعىيت.

5

0

6

%55

16

عدم جوفير ااىح العلميت ألااايافآث الدشجيعيت 8
للباحث.

3

0

8

%72
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17

اعخلاد الجهاث ااعىيت بعدم ألاحود مشاول 6
حليليت حظخوحب جبجى ألاجىفير هخائج البحث
العلمي.

4

1

6

%55

18

محدألاديت الثلت بئمياهيت حل ااشاول الىفظيت 4
ألاالاحخماعيت عً طسيم البحث العلمي لدى الجهاث
ااعىيت .

5

2

5

%45

19

محدألاديت الثلت بالباحثين أهفظهم مً حيث 3
االدزة على إيجاد حلوور مىطليت للمشاول
الىفظيت ألاالاحخماعيت .

5

3

5

%45

20

الاعخلاد مً كبل البعؼ أنهم أحدز ألاأضلح مً 1
الباحثين في حل ااشاول الىفظيت ألاالاحخماعيت .

9

1

9

%82

21

الاعخلاد بؤن جىفير جوضياث البحث العلمي مً 3
شؤنها أن جصيد مً ااظؤألالياث الوظيفيت للعاملين.

5

3

5

%45

22

الاعخلاد بؤن مىهجيت البحث العلمي جطلح لحل 3
مشاول هظسيت ألاليظذ ضالحت لحل مشاول
جطبيليت .

4

4

4

%36

23

عدم ألاحود اطتراجيجياث أألا طياطاث ألااضحت 5
للجامعت في مجاو البحث العلمي.

5

1

5

%45

24

كلت ااؤهلين في أطاطياث البحث العلمي ألامخطلباث 3
جطبيله.

4

4

4

%36

25

بعؼ عساف ألاالخلاليد ااحافظت التي جواحه هال 2
مً الباحث ألااابحور جليد البحث في ااشىالث
الىفظيت ألاالاحخماعيت .

7

2

7

%63

26

حعاوى العلوم الاوظاهيت مً اهفطام بين البحث 3
ى.
الخجسيبي مً حهت ألاالىظسيت مً حهت أخس ر

5

3

5

%45

27

و الفسص بين الجيظين في مطادز جمويل 1
عدم حظاألا ر

3

7

7

%63
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البحور ألاااشازهت في ااؤجمساث ألاالىدألااث .
28

عدم جوفير هفلاث إلاكامت ألاالظفس للباحث 3
ااشازن في مؤجمس أألا هدألاة خازج البالد .

5

3

5

%45

29

عدم جبجي كواهين حشجع البحث العلمي .

3

7

1

7

%63

30

ن 2
العبء الخدزيس ي لألطخاذ الجامعي يحو رو دألا ر
كيامه بالبحث العلمي .

6

3

6

%55

31

عدم جوفس كاعدة بياهاث حظهل الحطوور على 6
ااعلوماث .

4

1

6

%55

32

عدم إعطاء ااسأة حلها في البحث العلمي ألاجلليظ 1
دألازها في الخدزيع الجامعي فلط .

0

10

10

%91

مً الجضو٫ل الؿاب ٤هالخٔ آلاحي :
ؤن ؤهم الهٗىباث التي جىاظه الباخض في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت جتراوح ما بحن اليؿبت اإلائىٍت ( )%91مً مجمىٕ ؤٞغاص
الُٗىت واليؿبت اإلائىٍت ( )%36مً مجمىٕ ؤٞغاص الُٗىت  .خُض خهلذ مك٩لت ٖضم بُٖاء اإلاغؤة خ٣ها في البدض الٗلمي
وج٣لُو صوعها في الخضعَـ الجامعي ٖ ِ٣ٞلى ؤٖلى اليؿب( ، )% 91جلتها مك٩لت الاٖخ٣اص الؿائض لضي البٌٗ بإجهم ألاظضع
وألانلح في خل اإلاكا٧ل الىٟؿُت والاظخماُٖت ٖلى وؿبت ( ، ) %82بِىما خهلذ مك٨الث ٖضم اخدؿاب الٗمل البدثي
٦ةياٞت ٖلمُت إلالًٖ ٠ى هحئة الخضعَـ  ،واإلاىذ الٗلمُت واإلا٩اٞأث الدصجُُٗت للباخض ٖلى وؿبت ( ، )%72وظاءث
مك٨الث ٖضم وظىص مغا٦ؼ بدشُت مخسههت في الجامٗت وجغصص اإلااؾؿاث الٗامت اإلاٗىُت في بُٖاء اإلاٗلىماث للباخض ،
وهضعة بظغاء البدىر اإلاخٗل٣ت باإلاك٨الث الحُاجُت وٖضم جىٞغ مسههاثمالُتللبدض الٗلمي ،وٖضم اؾدشماعالخ٣ىُاثالٗلمُت
ليكغ اإلاٗغٞت  ،وألاٖغا ٝوالخ٣الُض اإلادآٞت التي جُ٣ض الباخض  ،وٖضم حؿاويل الٟغم بحن الجيؿحن في مهاصع جمىٍل
البدىر واإلاكاع٦ت في اإلااجمغاث والىضواث  ،وٖضم جبجي ٢ىاهحن حصج٘ البدض الٗلمي بيؿبت ( ، )%63وخهلذ مك٨الث ٖضم
عٚبت ألاؾخاط الجامعي في البدض وجًُٟله الخضعَـ ؤلايافي ٖلى البدض  ،وٖضم صٖم اليكغ الٗلمي مً ٢بل ال٩لُت
والجامٗت ،وؤهاهُت البٌٗ جمى٘ ألاؾاجظة مً الٗلم بىظىص ماجمغاث وهضواث  ،وٖضم حؿهُل مهمت الباخشحنوصٖمهممً ٢بل
الجهاثاإلاٗىُتواٖخ٣اصها بٗضم وظىص مكا٧ل خُ٣ُ٣ت حؿخىظب جبجى وجىُٟظ هخائج البدض الٗلمي والٗبء الخضعَسخي لألؾخاط
الجامعي  ،وٖضم جىٞغ ٢اٖضة بُاهاث حؿهل الحهى٫ل ٖلى اإلاٗلىماث ٖلى وؿبت ( ، ) %55جلتها مك٩لت ٢لت الىعي بإهمُت
اإلاغا٦ؼ البدشُت بالجامٗت  ،و٢لت ٖضص اإلاجالث الٗلمُت اإلاٗىُت بيكغ البدىر الٗلمُت  ،وٖضم وظىص ٞغم للخضعٍب والخُىٍغ
الضوعي في ٦خابت البدىر الٗلمُت  ،ومدضوصًت الش٣ت بةم٩اهُت خل اإلاكا٧ل الىٟؿُت والاظخماُٖت ًٖ َغٍ ٤البدض الٗلمي
لضي الجهاث اإلاٗىُت  ،والاٖخ٣اص بإن جىُٟظ جىنُاث البدض الٗلمي مً قإجها ؤن جؼٍض مً اإلاؿاولُاث الىُُْٟت للٗاملحن ،
وٖضم وظىص اؾتراجُجُاث ؤو ؾُاؾاث واضحت للجامٗت في مجا ٫البدض الٗلمي  ،والاهٟهام بحن البدض الخجغٍبي والبدض
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الىٓغيل  ،وٖضم جىٞحر ه٣ٟاث ؤلا٢امت والؿٟغ للباخض اإلاكاع ٥في ماجمغ ؤو هضوة زاعط البالص بيؿبت ( ، )%45وؤ٢لها مك٨الث
ٖضم حؿهُل مكاع٦ت ألاؾاجظة في الىضواث واإلااجمغاث  ،والاٖخ٣اص بإن مىهجُت البدض الٗلمي جهلح لحل مكا٧ل هٓغٍت
ولِؿذ نالحت لحل مكا٧ل جُبُُ٣ت  ،و٢لت اإلااهلحن في ؤؾاؾُاث البدض الٗلمي ومخُلباث جُبُ٣ه بيؿبت (.)%36
ى ( ) 0.05باليظبت
 _2الىخائج ااخعللت بظؤاو الدزاطت الثاوي ألاهو :هل جوحد فسألاق ذاث داللت إحطائيت عىد مظخو ر
للطعوباث التي حعترع الباحث في مجاو العلوم إلاوظاهيت مً ألاحهت هظس عيىت مً أعـػاء هيئت الخدزيع بيليت آلاداب
ًال
جبعا اخغير الجيع .
ر
ًا
بخهائُا باؾخسغاط ُ٢مت )  ( Tلُٗيخحن مؿخ٣لخحن .
ل
_ لإلظابت ًٖ هظا الؿاا ٫زم جبىٍب البُاهاث ومٗالجتها
مظخوىر الداللت

الاهحساف ااعيازور كيمت T

الجيع

العدد ااخوطط
الحظابي

الرهوزر

7

70.14

9.22

إلاهار

4

25.25

87.51

ااحظوبت
1.61

الجدألاليت
1.96

0.05

 ، )1.96ؤي ؤهه ال جىظض ٞغو١
 )1.61ؤ٢ل مً الُ٣مت الجضولُت (
ًخطح مً الجضو ل ٫الؿاب ٤ؤن ُ٢ :مت )  ( Tاإلادؿىبت(
طاث صاللت بخهائُت ٖىض مؿخىيل صاللت ( ) 0.05في الهٗىباث التي ًخٗغى لها الباخض الٗلمي في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت
حٗؼيل إلاخٛحر الجيـ .
ألاكد بييذ هخائج الدزاطت عدة ضعوباث حعترع الباحث في مجاو العلوم إلاوظاهيت  ،ألاهي :
_ ٖضم الاؾخٟاصة مً هخائج البدىر الٗلمُت في جُىٍغ ؤو خل مكا٧ل اإلاجا ٫الظي زم البدض ُٞه _ ٖضم بلؼام ًٖى هُئت
ًا
ؾىىٍا بالجامٗت .
ل
الخضعَـ ب٨خابت البدىر ؤو اإلاكاع٦ت في بدض ظماعي
_ ٖضم مغوهت وؾاللت الاظغاءاث اإلاخٗل٣ت باإلاكاع٦ت بالىضواث واإلااجمغاث الٗلمُت  ،والتي جضزل يمً الغوجحن ؤلاصاعيل مما
ًاصي الى نغ ٝالىٓغ ٖجها مً ٢بل الاؾاجظة .
_ ٖضم جسهُو محزاهُت مؿخ٣لت مً ٢بل الجامٗت للبدض الٗلمي .
_ ٖضم وظىص لجان ٖلمُت مكغٞت ومُ٣مت للبدىر والضعاؾاث الٗلمُت .
الخاجمت:
بن جُىعل الٗلىم الُبُُٗت والخجغٍبُت ؾاٖض الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت في البدض مً ؤظل جُىٍغ هٟؿها ،وبالخالي البدض
ًٖ مىاهج جخمحز ًٖ اإلاىهج الخجغٍبي  ،ألن ظمُ٘ الهٗىباث جخمشل في َبُٗت الٓاهغة ؤلاوؿاهُت باٖخباعها ْاهغة مٗ٣ضة،
مخٛحرة وؤن ؤلاوؿان ً٩ىنل هى الضاعؽ واإلاضعوؽ في الى٢ذ هٟؿه.

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

15

 2015أغسطس 19-18أعمال المؤتمر الدولي التاسع  /الجزائر

٦ما ؤن الض٢ت في ٢ىاهحن الٗلىم الُبُُٗت مغظٗها بلى نىعتها الغٍايُت ،ألن مً اإلاِؿىعل ؤن ج٣اؽ م٣اصًغها بال٨مُت ،ؤما
الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ًخٗظع بزًإ مىيىٖاتها لهظا الًبِ ال٨مي ،وَؿخدُل جهىٍغها باإلاٗاصالث الغٍايُت
الض٣ُ٢ت ،مما ؤصي ببٌٗ الباخشحن في الٗلىم ؤلاوؿاهُت بلى ال٣ى٫ل بإن ٖلىمهم ال ج٩ىنل ٖامت ؤبضا ،ألجها ال جسلى مً الحاالث
الاؾخصىائُت التي ال جضزل في َبُٗتها.
وٖلى الغٚم مً الهٗىباث والٗغاُ٢ل التي جىاظه الباخض الٗلمي في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت بال ؤهه ًم ً٨ال٣ى٫ل
ؤن لهظًً الهىٟحن مً الٗلىم ؤهمُت بالٛت وم٩اهت هامت بحن الٗلىم ألازغي ،الؾُما الٗلىم الُبُُٗت ٞ ،هي مىب٘ الخٗلم
الاظخماعي والتربُت الاظخماُٖت والتي ًم ً٨مً زاللها صزى ل ٫الٟغص اإلاخٗلم بلى الحُاة الاظخماُٖت با٦دؿابه ٖاصاث وج٣الُض
مجخمٗه ٦ما جؼٍض مً اهخمام اإلاخٗلمحن ب٨شحر مً اإلاك٨الث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت الحايغة والاججاه هدى
اإلاكاع٦ت الىاُٖت ُٞما ًىاظه اإلاجخم٘ مً مك٨الث وجدضًاث  ،وحؿاٖض ٖلى ٞهم الًىابِ الاظخماُٖت  ،وحؿاٖض ٖلى جىمُت
مهاعاث الخ٨ٟحر الٗلمي ومؿاٖضة اإلاخٗلمحن ٖلى ٞهم الخٗمُماث ال٣ائمت ٖلى الاؾخضال ٫وٞغى الٟغوى الٗلمُت  ،وج٣ضًغ
ٟ٦اءتهم وخ٣ى٢هم ومكاع٦تهم في قٗىعهم ،وحٗمُ ٤عوح الخأخي والخٗاونل ُٞما بُجهم ،وجدمل اإلاؿاولُت ،والاٖخماص ٖلى
الىٟـ ويبُها ،وجىمي ٢ضعاتهم ٖلى الى٣ض والخدلُل واإلا٣اعهت ،ووػنل ألاصلت وبنضاع واجساط ال٣غاعاث وألاخ٩ام الاًجابُت
بُٗضا ًٖ الخٗهب والخدحز.
٦ما جا٦ض ٖلى هٓام الُ٣م الاظخماعي في اإلاجخم٘  ،وحٗمل ٖلى جمشُله ٢ىال وٖمال  ،وٖلى صوعل التربُت في خل ال٨شحر مً
مك٨الث البِئت ،واإلادآٞت ٖلى جىاػجها والخٗغٖ ٝلى مىاعصها وجغقُض ز٣اٞت اؾخسضامها.
الخوضياث :
ًا
ؾىىٍا ٖلى ألا٢ل .
ل
_ وي٘ ال٣ىاهحن واللىائذ ال٣اهىهُت التي جلؼم ًٖى هُئت الخضعَـ ب٨خابت بدض
_ الُ٣ام بالبدض الجماعي في الٗلىم ؤلاوؿاهُت وصٖمه مً ٢بل الجامٗت .
_ بوكاء مغا٦ؼ بدشُت صازل الجامٗاث وفي ٧ل ٧لُت لدؿهُل بظغاء البدىر  ،وجىٞحر اإلاهاصع واإلاغاظ٘ صازل اإلا٨خبت وزانت
الحضًشت .
ًا
حصجُٗا لهم ولٛحرهم .
ل
_ حؿهُل بظغاءاث الؿٟغ وؤلا٢امت ألًٖاء هُئت الخضعَـ اإلاكاع٦حن بماجمغاث وهضواث صولُت
_ بجاخت ٞغم اليكغ للباخشحن وطل ٪بخىٞحر مجاالث ٖلمُت صازل ال٩لُاث .
_ جىُٓم الجضو٫ل الضعاسخي بدُض ٌُٗى لألؾخاط ٞغنت ج٣ضًم بٌٗ الاهجاػاث الٗلمُت .
_ جىٞحر ٢اٖضة بُاهاث ٖغبُت وصولُت للحهى لٖ ٫لى اإلاٗلىماث وجباص ٫الخبراث الٗلمُت .
ااساحع :
 ،) 1998جضعَـ الضعاؾاث الاظخماُٖت بحن الىٓغٍت والخُبُ ، ٤اإلاغ٦ؼ اإلاهغيل لل٨خاب  ،ال٣اهغة .
_1ؤخمض ببغاهُم الكلبي (
 ، ) 1974جضعَـ اإلاىاص الاظخماُٖت ٖ ،الم ال٨خب.
 -2ؤخمض الل٣ائي & ًىوـ عيىان (
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،) 2002الضعاؾاث الاظخماُٖت ومىاظهت ً٢اًا البِئت  ،صاع ال٣اهغة
_3ؤخمض الىجضي & آزغون (
 ، ) 1985ؤػمت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  ،ال٨ٟغ الٗغبي  ،مجلت ؤلاهماء الٗغبي للٗلىم ؤلاوؿاهُت  ،مٗهض ؤلاهماء
 -4ظابغ الحضًثي (
الٗغبي  ،بحروث  ،الٗضص.37
 ، ) 1976وي٘ ٖلىم ؤلاوؿان في مىٓىمت الٗلىم في الُىوؿ٩ى  ،الاججاهاث الغئِؿُت للبدض في الٗلىم
 _5ظان بُاظُه (
الاظخماُٖت ،مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت ،اإلاجلض ألاو ،٫صمك.٤
 ، ) 2009بق٩الُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  ،م٣اٞ ٫لؿٟي مٟهل لجمُ٘ قٗب الب٩الىعٍا ميكىعل بمىخضًاث
 -6جحالٍ ُٞهل (
. 2009
بىابت الىوكغَـ بخاعٍش -06-05:
 ، )2011وا ٘٢صوعل الجامٗاث الٗغبُت في جىمُت مجخم٘ اإلاٗغٞت  ،مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث
 _7ػٍاص بغ٧اث & ؤخمض ٖىى (
والاؾدكاعاث َى ل٦ ٫غم ٞ ،لؿُحن .
 ، ) 2005مٗى٢اث البدض الٗلمي في ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت وصوعل الجامٗت في
 _8ػٍاص ٖلي الجغظاويل & قغٍٖ ٠لي خماص (
جُىٍغه  ،هضوة وا ٘٢البدض الٗلمي وآٞا ١جُىٍغه في ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت  ،عام هللا ٞ ،لؿُحن .
 ، ) 2003مىاهج الضعاؾاث الاظخماُٖت وؤنى٫ل جضعَؿها  ، 1.ٍ ،صاع ال٨خاب الجامعي  ،الٗحن .
 -9ق٨غيل خامض هؼا( ٫
 _10نالح الضًً قاعور  ،مىهجُت البدض الٗلمي ،صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘ ٖ ،ىابت ،الجؼائغ.
 ، ) 1429الخىظُه ؤلاؾالمي إلاىهجُت البدض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ظامٗت
ٖ _11بض هللا بً خلٟان ؤٖ ٫اٌل (
ؤم ال٣غيل  ،وكغ يمً ؤٖما ، ٫ماجمغ بؾهاماث الٗلماء اإلاؿلمحن في الحًاعة ؤلاؾالمُت  ،ظامٗت اإلاىُا  ،مهغ .
 ، ) 1979اإلاىاص الاظخماُٖت وجضعَؿها الىاجح  ، 1.ٍ ،م٨خبت الجهًت
ٖ -12بض اللُُٞ ٠ااص ببغاهُم & ؾٗض مغسخي ؤخمض (
اإلاهغٍت  ،ال٣اهغة .
 ،) 2002الٟلؿٟت اإلااصًت وج ٪ُ٨ٟؤلاوؿان  ،صاع ال٨ٟغ ،صمك.٤
ي(
ٖ -13بض الىهاب اإلاؿحر ل
ٖ -14ماع بىخىف & مدمض مدمىص الظهِباث ( ، ) 2001مىاهج البدض الٗلمي وَغ١ل بٖضاص البدىر  ، 3.ٍ ،صًىان
اإلاُبىٖاث الجامُٗت  ،الجؼائغ.
ٖ_15ماع ٖىابضي  ،مىاهج البدض الٗلمي وجُبُ٣اتها في مُضان الٗلىم ال٣اهىهُت وؤلاصاعٍت  2.ٍ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت
بً ٖ٨ىىنل  ،الجؼائغ.
 ، ) 2002ؤؾالُب البدض الٗلمي في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت  ، 3.ٍ ،صاع وائل
ٞ _16ىػي ٚغاًبُت & وُٗم صهمل (
لليكغ والخىػَ٘.
 ، ) 1997بق٩االث البدض الٗلمي للٓىاهغ الاظخماُٖت الٗامت وللٓىاهغ الاظخماُٖت في البلضان
 -17مدمض ؤخمض الؼٖبي (
الىامُت زانت  ،صعاؾاث ٖغبُت ،مجلت ٨ٞغٍت ا٢خهاصًت اظخماُٖت ،صاع الُلُٗت ،بحروث  ،الٗضص. 21
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 ، ) 1992قغوٍ البدض الىٟسخي والتربىيل  ،مجلت الغواسخي  ،ظمُٗت الانالح التربىيل والاظخماعي ،
 _18مهُٟى ٖكىيل (
باجىت  ،الجؼائغ  ،الٗضص. 5
 ، ) 2011الهٗىباث التي جىاظه البدض الٗلمي في ظامٗت بٛضاص مً وظهت هٓغ الخضعَؿُحن ،
 _19مىخهى ٖبض الؼهغة مدؿً (
مجلت البدىر التربىٍت والىٟؿُت ٧ ،لُت التربُت ،الجامٗت اإلاؿدىهغٍت الٗضص. 32
20-Angers maurice : initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines ,anjoucec, 1992 ,p85.
21-F.Bacon: the new organon and rolatedwriting. édit by fulton handersonindianapolic, 1960 ,p22-25.
22-w.heisenberg: physics and philosophy.newyork, herper&row ,1958.p 200.
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