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  لتطىيره امللترحت والاستراججياث العربي العالم في العلمي البحث معىكاث
أم البىاقي  –حامعت العربي بن مهيدي /  كسم العلىم الاحتماعيت/  ابريعم ساميت .د

 

 : ملخص

 بال ؤػماتها  جدل  جخؿوعى جخٓضم ؤن ًمً٘ َال ، الؿواء خض نلى ؤلاوؿاهُت اإلاجخمهاث ٗاَت في ٖكبرى ؤَمُت الهلمي للبدث     
 الظي اإلاؿخورى ص نى الهغبي ناإلاىا في الهلمي البدث الًؼاٛ ألامغ خُٓٓت في  لً٘ ، الهلمُت البدور مً الهضًض بحغاء زالٛ مً

 ،  ازتباناث جؿوعاث مً ًدمله بما اإلاخٓضم الهالم  اْو بلى الشالث الهالم مً الاهخٓاٛ مً لخخمً٘ الهغبُت الشهوب جخمىاٍ

.  نليها هللا ؤوهمها َائلت بمٙاهُاث مً ل٘هجمذ ما عيم

 الهالم في الهلمي البدث مؿاع جواحه التي  اإلادشهبت الحُُٓٓت الطهوباث ؾبُهت نً ضوعة لهغع الضعاؾت َظٍ  جإحي    
ٛى  الظي الهلمي جإزغها ؤؾباب جوغُذ ؤي الهغبي  الخسلِ خالت مً الهغبي الظًَ جسلُظ زمت  مً الهلم بجٓان ص نى ًدو

و    غو مدا لت ألازيب  في ، اإلاجاٛ َظا في الؿابٓت الضعاؾاث مً بمجمونت  جضنُمها زاؾئت، ؤَٙاع نلى الخْٓو
ٍغ ؤحل مً الهغبي الهالم في الهلمي البدث إلاؿخٓبل نلمُت اؾتباججُاث  بليها  ضلذ التي بالخؿوعاث  اللحاّ به  الغقي جؿٍو

ٛى  . الهلمي البدث مجاٛ في اإلاخٓضم الهالم ص 

Abstract : 

      For scientific research and of great importance in all human societies alike, it can not be progressing 

and evolving and solve crises only through a lot of scientific research, but the fact of the matter is still 

scientific research in the Arab world without the level that you wish for the Arab peoples to be able to 

move from the Third World to the reality of the developed world, including the magnitude of the 

developments and inventions, although it possesses enormous potential of God Onamha them. 

    This study comes to display an image of the nature of the real and complex difficulties facing the 

scientific research in the Arab world track any clarify the reasons for Scientific are late which prevents 

the mastery of science and hence rid the Arab mind the state of underdevelopment and the scallop on 

the wrong ideas, and consolidating a range of previous studies in this area, In the last attempt to 

develop scientific strategies for the future of scientific research in the Arab world for its development 

and progress and catch up with the developments reached by the developed world in the field of 

scientific research. 

  

 :ملدمت

  غو ًخم َبواؾؿخه جىمُت ٗل  نطب جسؿُـ ٗل نماص َهو ، الحالي لهطغها اإلاميزة اإلاكاَغ ؤَم مً الهلمي البدث ٌهض  
خم ،  مخِىت ؾلُمت ؤؾـ نلى الخىمُت زؿـ يب ألازؿاء جُاصي ٍ  .  الىونُت  جدؿين ، ألامواٛ  جَو
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ٛى نً ؤلاحابت بلى حهضٍ مىكم مجهوص خطُلت َو الهلمي  البدث     ما، بموغوم اإلاخطلت الدؿائالث مً مجمونت ؤ  حؿائ

ت الٖدشاٍ مدا لت َهو"  ملحس الفتاح عبد ثريا"  نىض ؤما ،1. ناصاجه  غهُت لٓوانض زاغهت ؾغائٔ طلٚ في مخبها  اإلاهَغ

. 2نمُٔ  هٓض صُْٔ بخٓظ  جدُٓٓها َدطها ؤ  جىمُتها ؤ  ننها الخىُٓب ؤ 

:  ماًلي ٌشتبؽ ًدبهه الظي اإلاىهج ٗان ؤًا الهلمي البدث ؤن هجض الؿابٓت الخهاٍع  مً   

ٓت اإلاشٙلت بهظٍ ماًخهلٔ بضعاؾت حهخم ًجهله بخؿاؾا باإلاشٙلت الباخث بخؿاؽ  –ؤ  نلى ، ؤبهاصَا جدضًض نلى حؿانضٍ بؿٍغ
ّى مغاحو مً الضعاؾت جٙونى ؤن .   موزٓت بها موزو

.  للمشٙلت اجطحذ التي ألابهاص حًؿي الدؿائالث مً مجمونت ضُايت  –ب

ٛى خا لتم في بمىهج الاؾخهاهت ؤي اإلاىكم الؿعي  -حـ .  الدؿائالث نلى لئلحابت اإلام٘ىت الاخخماالث بلى للوضو

ٓت بضْت الاخخماالث لهظٍ الُدظ  –ص .  ؤْواَا ازخُاع نلى حؿانض هٓضًت  بؿٍغ

.  ضكبا ًخؿلب َالبدث  ،  حهمُمها الىخائج اؾخسالص في الدؿغم نضم  -َـ

 مهالجت مدا الث نلى اإلاتبجبت الىخائج  جطيُِ مهالجتها  مدا الث ، اإلاشٙلت بخدضًض اإلاخطلت الهمل زؿواث جطيُِ  – 

ٓت اإلاشٙلت  .3البدث هخائج مً  الاؾخُاصة الهمل زؿواث  مغاحهت َهم نلى آلازٍغً حؿانض بؿٍغ

:  ماًلي منها هظٖغ نضًضة ؤَضاٍ الهلمي  للبدث     

ٓت إلاش٘الثٛ خل بلى الخوضل – .  هكامُت بؿٍغ

.  الخسطظ مجاٛ في خضًشت ازتباناث ؤ  حضًضة ابخٙاعاث بلى الخوضل –

.   جىُُظَا  حهمُمها جٓىُنها ًمً٘ هخائج بلى ٛالوضو ــ

اث باجساط الخوضُت ــ  .4بلُه الخوضل جم التي الىخائج لخىُُظ مهُىت بحغاءاث ؤ  مىاؾبت جطَغ

 الخطمُم،ؤ  ؤؾاؽ نلى ؤ  ؾبُهتها ؤ  الخسطظ، ؤؾاؽ نلى جطىِ َٓض جطيُُاث، نضة الهلمي للبدث الحُٓٓت  في   

.  بلخ...  حؿخسضمه يطاٛ اإلاىهج ؤؾاؽ نلى ؤ  البُاهاث، حمو ؤؾلوب ؤؾاؽ نلى

هخكب    أوحيه بير الُغوس ي المتالو  غهه الظي ال٘خاب َُي شُونا الخطيُُاث ؤٖثب ؾبُهتها ؤؾاؽ نلى البدور جطيُِ َ 

:  ًلي َُما الهلمي للبدث الغئِؿُت ألاهوام ؤ ضح الُووؿٙو لؿلب جلبُت ، الهلمي للبدث اإلاهاضغة الخُاعاث نىوان جدذ الظي

                                                           

 . 27، ص  1999، عمان، دارجمدالوي، 02سامي عريفج وآخرون، يف مناىج البحث العلمي وأساليبو، ط – 1
 . 24، ص1960ثريا عبد الفتاح ملحس، منهج البحوث العلمية للطالب اجلامعيني ، بريوت ، دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر ،  – 2
 . 28سامي عريفج وآخرون ، نفس املرجع ، ص  -3
 . 22، ص  2005حممد عوض العايدي، إعداد وكتابة البحوث والرسائل اجلامعية مع دراسة عن مناىج البحث ، القاىرة ،  – 4
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خوخى ، للبدور حضًضة مجاالث  اٖدشاٍ الكواَغ َهم في بالخهمٔ ؤؾاؾا حهني التي البدور  هي:  ألاؾاس ي البدث -  مها ٍ 

دطل ، الهلمُت مهلوماجىا جىمُت ؤضال غ طلٚ ٍ  اث مً حضًضة مهاٍع  ابخضام الٓائمت اإلاهاٍع بخؿٍو .  ْائمت هكٍغ

 مواص إلهخاج الخؿبُٓي البدث هخائج حؿخسضم خُث ، اإلاجاالث ؤخض في يغع لخضمت موحهت بدور هي:  الخؿبُٓي البدث -

ّى   هكم ابخٙاع ؤ  حضًضة،  ؤحهؼة حضًضة  .5موعىألا بهؼ إلاهالجت حضًضة ؾغ

هخكب    ى الهلمي البدث َ 
ًال
ى ؾسُال

ًال
ى عئِؿُا

ًال
و  مهما ؿُت الهُئت مؿخورى  عَو ، الجامهاث مؿخورى لَغ  الهلمي َالبدث ، َيها الخضَع

 البدث َظا َةن ، ًضعؾه الظي جسططه مجاٛ في ؤبدازه جٙونى  نىضما ،  همٍو الجامعي ألاؾخاط نٓل جيشُـ نلى ٌؿانض
ؼ صٍ ، إلاوغونه َهمه ٌهمٔ  ؤ  حهُين نىض بها ًازظ التي ألاؾاؾُت اإلاهاًيب ؤخض ؤهه ٖما ، وشؿت اؾخجابخه ججهل ببطيبة ٍ 

ُت  َالبدث ، الجامهت نلى حهوص ؤن ًمً٘ التي اإلااصًت اإلاىاَو زالٛ مً للجامهت الهلمي البدث ؤَمُت جٓاؽ ال ٗل  نلى 6جْغ
 اإلاضعؽ نىض مؿخمغة الخهلُم امٙاهُت حهل نلى ٌؿانض الهلمي َالبدث ، الجامهت في الخهلُمُت الهملُت مً حؼء الهلمي

 .7الؿالب لضر ْائمت الخهلم  نملُت

ى طلٚ في ألن مٓطوص َضٍ بال ؤ  ، طَني ؤ  نلمي جٍغ ؤهه نلى الهلمي البدث بلى ًىكغ ؤن ًجوػى ال ٖما      
ًال
 ص عىلل  ، له تهمِشا

داَل ،  الشهوب ألامم جٓضم في ًلهبه الظي كبػ ، ألازغرى ألامم ؤمام بٓائها نلى ٍ   الهلمي البدث ؤَمُت زالٛ مً َظا ٍ 
ى ًٙونى ؤن البض الهلمي َالبدث  ؤَضاَه

ًال
ه بُ٘غة مضَونا ت ْػُت بض نى ؤما ، بٓػُت الالتزام زالٛ  مً جدٖغ  ًمً٘ َال مدٖغ

خجا ػَا اإلاهاٍع لِؿخونب الهلمي  البدث الباخث ًنهؼ ؤن ّى ٍ  خُو لما ، نليها ٍ  ىٖب الضاَو ٗان ٗ 
ًال
 ، ؤٖكب الضاَو ٗان ًغا

ى الضاَو ًٙونى َٓض
ًال
ى ؤ  ماال

ًال
ى ؤ  حاَا

ًال
ض ، مىطبا و  حهالى ؾبداهه هللا عغا ًٙونى ْ   خُاة في ألاَم  الٓػُت ألاٖكب الضاَو َ 

    .8ؤلاؾالمُت  ألامت اإلاؿلم

غرى        في ، الجامهاث في عاجه ميشو الهلمي البدث   اْو  مالخكاتهم زكباتهم زالٛ مً ، الجامعي بالخهلُم اإلاهخمونى ٍ 
ى مخواغها الًؼاٛ الهغبي الوؾً في الهلمي البدث ؤن الحُٓٓت ٙونى ،  الخؿبُٓي الىكغيى اإلاجالين في  ًال اث ؾلم آزغ في ٍ   ؤ لٍو

ٛى في الهلمي للبدث الوقُُُت ألانباء حشٙل َبِىما ، الجامهاث َظٍ  َُئت نػو ؤنباء مجموم مً( % 33) اإلاخٓضمت الض 
 ؤخؿً في حشٙل ال  الهغبُت الجامهاث في الخضَعـ َُئت نػو بها ًٓوم التي الهلمي البدث وشاؾاث ؤن هجض ، الخضَعـ

                                                           

 . 328، ص 1972فؤاد صروف، أوراق علمية ، بريوت ، دار الكتاب اللبناين ،  – 5
،غزة ،اجمللد (سلسلة الدراسات اإلنسانية)العامل العريب، جملة اجلامعة اإلسالمية  عماد أمحد الربغوثي وحممود أمحد أبو مسرة، مشكالت البحث العلمي يف – 6

 .1135-1134، ص ص  2007، يونيو 02،العدد15
سلسلة الدراسات )ماجد حممد الفرا، الصعوبات اليت تواجو البحث العلمي األكادميي بكليات التجارة مبحافظات غزة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس فيها،  – 7

 .  01، ص 2004،يناير  01،العدد12،غزة ،اجمللد (اإلنسانية
 . 1138ص عماد أمحد الربغوثي وحممود أمحد أبو مسرة ، نفس املرجع ،  – 8
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 ؤيلب  في ، موحه الهغبُت الجامهاث في الهلمي البدث ؤن بلى بغاَت ، الوقُُُت ؤنبائه مجموم مً( %5) مً ؤٖثب ألاخواٛ

ُت أليغاع ألاخُان ٗاصًمُت التْب ى ،  الخشسُذ ألا
ًال
مومه  مش٘الجه اإلاجخمو ْػاًا مهالجت بلى ًوحه ما  هاصعا  َ9.  

اث ؤَم نلى الخهٍغ بلى الضعاؾت َظٍ  حؿعى      ل التي الهغبي الهالم في الهلمي البدث مهْو  في الهلمي البدث مؿاع حهْغ
  عاء ج٘مً التي ألاؾباب في  الضائم الجاص للخُ٘يب جضَهىا  التي ، مخإمل ؤي نلى جسُى ال التي ألازيبة َظٍ ، الهغبي الهالم
ونى َهم ، الهلمي البدث مجاٛ في الهغبي الهالم جغاحو ُاجها َوحوصَا بإمتهم للغقي الهلمي البدث ؤَمُت بلى مضٗع   جؿوعَا ٖ 
وتها وهت حمُها ْ  خمىونى ، الهلمي خثالب مجاٛ في جىجٍؼ بما مَغ ّى الظي الُوم طلٚ ًغ ا ؤن ٍ   ناإلاىا نلى الحػاعة َُه حشغ

هوص حضًض مً الهغبي ى ٗان ٖما الهلم َ 
ًال
.  عائضا

:  الدراست مشكلت

:  الخالُين الؿاالين نلى ؤلاحابت في الحالُت الضعاؾت مشٙلت جخلخظ    

اثا ما*   ؟ الهغبي الهالم في الهلمي البدث جواحه التي إلاهْو

غ اإلآتبخت  الاؾتباججُاث  ما*   الهغبي؟ الهالم في الهلمي البدث لخؿٍو

:  الدراست أهداف

اث ؤَم بلى الخهٍغ بلى الحالُت الضعاؾت تهضٍ     ل التي اإلاهْو  ،نامت بطُت الهغبي الهالم في الهلمي البدث جٓضم مؿاع حهْغ
 نلى للخًلب مٓتبخاث  غو مدا لت زمت  مً ، اإلاوغوم ابه نالْت لها التي الؿابٓت الضعاؾاث بهؼ مغاحهت زالٛ مً  طلٚ

اث َظٍ .  اإلاهْو

:  الدراست أهميت

ٛى  –1   .الهغبي الهالم في الهلمي البدث  هي ؤال ،الهغبُت اإلاجخمهاث بين َام  ػن طاث ْػُت جىا 

ٛى  –2 اث نً ال٘شِ زالٛ مً الهغبي الهالم في الهلمي البدث جىا  ل التي اإلاهْو .  مؿاٍع حهْغ

اث نغع زالٛ مً  الباخشين الؿلبت لضر الهلمي الخُ٘يب مهاعاث جىمُت  –3  الهالم في الهلمي البدث جٓضم حهُٔ التي اإلاهْو

ٛى َو بوغوح اإلاشٙلت جدضًض ألن الهغبي . جهائي خل لحلها الؿٍغٔ ؤ 

اث َظٍ نلى للخًلب ؤؾالُب اْتباح  –3  . اإلاهْو

 

 

 

 

                                                           

 . 122، ص 1995عايش زيتون ، أساليب التدريس اجلامعي ، عمان ، دار الشروق ،   -9
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:   العربي العالم في العلمي البحث معىكاث  -أوال

 : العلم غربيت في الاعتلاد *

ٛى خُث  نشغ الخاؾو الٓغنى ةؤًضًولوجي ؤَغػجه بًضًولوجي انخٓاص َو خُث     ٛى في جغسخذ ْىانت بلى جدو ٛى ، الهٓو  نٓو
ظلٚ ؤهُؿهم الهغب اإلاشُٓين ٛى ٖ  ض ، لضحهم الٓغاع  ؤصحاب الهغب الؿاؾت نٓو ي خطغ ْ   طلٚ مكاَغ مدموص هجُب ٗػ

:  َُماًلي الانخٓاص

ٙا   ؤ عبا يغب َىا الًغب ٗلمت  حهني ، الاهخٓاء  يغبي اإلايشإ يغبي الهلم بن  –ؤ  زم الُوهاهُت  الحػاعة الشمالُت ؤمٍغ

.   الالجُيُت الغ ماهُت

 بييىو  فرانسيس مو قهغث  ةالثب َظٍ  بن ، الكالم ؾاصَا َتبة بهض ، النهػت نطغ في جمذ ألا لى الهلمُت الشوعة بن  –ب

Bacon F ،  كىبرنيك نييىالس Copernicus N غاليلى غاليلي  مو  الُلٚ الُ٘غ في Galilio,R دًكارث رينيه  مو اإلاُٙاهُٚ في  

Discarts R اغُاث في بي اإلاىهج قهغ َاالء  مو الٍغ ان  ؾُلت الخجٍغ .  للكَب

ش في الهغبي اإلاجهوص ص عى  -حـ امش ي، حؼئي الهلم جاٍع ى جىدطغ ُْمخه ؤن طلٚ َ 
ًال
  الحُاف الُوهاهُت الىطوص هٓل في ؤؾاؾا

.   جىمُخه الػُام مً الُوهاوي الهلم خغاؾت ص عٍ ٗان الض عى طلٚ ؤن ٌهني مما للهغبُت، جغحمتها في نليها

ت هؼنت بلى اإلاؿدىض ، ألاًضًولوجي الانخٓاص َظا ًىه٘ـ ٗل  نلى    ٍؼ  جطوعها  نلى  الشٓاَت لهلما مو حهاملىا نلى ؤ ع بُت مٖغ
ّى مً  الخغ ج الخىمُت لؿبل ى ، الخسلِ مإػ

ًال
 ، جٓىِخه  اؾخيباص الهلمي الخٓضم اؾخجالب ألاْل نلى ؤبغػَا مكاَغ مخسظا

ٛى نً اإلاىٓولت  الاحخمانُت الاْخطاصًت الخطائظ مً حملت ؤجها نلى الخىمُت بلى  الىكغ . 10الباخث اإلاخٓضمت الض 

:  العلم سحريت* 

تا بٓضعجه  اهبهاع ألازيب لهظا  غعي جطوعى الهلم يغبُت في الانخٓاص ؤضل في    ت هٓل نلى العجُبت لسحٍغ  مؿخورى مً السشٍغ
ٛى ، ؤعقى ؤزغ بلى ؤصوى خٓغب  جىٓل حشتبرى ؾلهت بلى َُخدو ّى مً الخغ ج ؾسُل في آلاماٛ ٗل نليها  حهلٔ الىاؽ ٗل منها ٍ   اإلاإػ

ؼ الظي مىألام  الخٓضٌـ الخإلُه َهظا ، ى ؤ  ضغاخت ٌؿدىض ، الهلمي الخسلِ َو منها حؼء نلى الخسلِ مشاٗل ٗل ًٖغ
ًال
 غمىا

ُٓا بلى  َلؿُاث بإصحاب ألامغ حهلٔ  ؾواء ،.11ٌفي جوحض ٗلها  الٓوة ، الهلم في ً٘مً ٗله الؿغ ججهل  غهُت مُخاَيًز
ت الخلٓائُت ؾابهها  آعاء ْىاناث بظ يى ؤ  ، لها ًغ حونى  غهُت  بلى الخسلِ مً الحُُٓٓت الىٓلت بإن الانخٓاص َةن ،  الهٍُو
ا ، الخٓضم  مً  جيخٓل ج٘دؿب  الىخائج اإلاهاٍع مً مجمونت الهلم بان الانخٓاص ؤن ٖما ، عاسخت جكل  بجٓاهه الهلم مهكَب

ى ًكل ، زكبتهم هخائج باؾخيباص ؤ  ، ؤهُؿهم الخكبة ؤصحاب بىٓل بما ، آزغ بلى ٗان
ًال
ى ْائما

ًال
.   مهُمىا

:   التمدو ولىيتأ* 

                                                           

، أعمال امللتقى الدويل األول نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني الضغوطات الداخلية  كامل حممد عمران ، معوقات البحث العلمي العريب – 10
 .  2005نوفمرب  28/ 27اجلزائر، يومي / دائرة علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا / أم البواقي –واالختيارات الذاتية، من تنظيم املركز اجلامعي العريب بن مهيدي 

 . 25، ص1987جنيب حممود ، جتديد الفكر العريب ، القاىرة ، دار الشروق، زكي  – 11
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ت َ٘غة قهغث    الهغبي، باإلاجخمو النهوع مؿإلت ؾغخها زالٛ مً الؿلُهُت ال٘خاباث في اإلااض ي الٓغنى جهاًت مىظ ، الهلم ؤ لٍو
ً َو الهلم نلى الخإُٖض َٙان ٛى الٖغ ت زم الخجاعة ؾغائٔ حؿهُل ًلُه ألا   العجٓاء ألاَم اإلاهُاع  ؤن ،  ألاشًاٛ اإلاطاوو جٍٓو
وتها الهلوم َظٍ اهدشاع بدؿب بط ، الحضًشت لهلومٛ جمشلها مضر َو ، ما ؤمت ا جٓضمها ًٙونى ألامت في ْ   الًنى ؾلم في  اعجٓاَئ

  .12 الؿهاصة

م  عاء الاوؿُاّ في ، طلٚ مو جدُل بهػهم ؤن ييب   ى ، اإلاؿلٔ الهلم ص عى َ 
ًال
ى ؤؾبٔ الخمضن ؤن بلى مىبها

ًال
 مىه َغم الهلم ، ؤضال

  جخمضن ألامت جىدطغ َٓض ، الاحخمانُت  آصابها  زغ تها  نمغاجها  ؾِؿلتها ألامت نلوم ٌشمل ألهه ، مىه حؼء  الهلم ٗل ؤ  ،
 .13جخمضن ؤن بهض بال ؤمت في ًىمو َال الهلم ؤما ، َيها ْلُل  الهلم

ً لِـ الهلم ؤن ؤي    مااٖدشُه بن الاهضزاع، مً  خُكه  اؾخمغاٍع ُْامه في الؿسب  لِـ الجضًض، اإلاجخمو في الوخُض الٖغ
ى الخمضن َُئت ازخالٍ بلى الضاعي َو لِـ الؿبُهُت الهلوم مً اإلاخإزغ ن

ًال
 الٓاؾو الضلُل َو  ال الٓضماء جمضن مً بحماال

 ٗل  ال نماصٍ ٗل لِـ َهو الخمضن، نماص مً ًٙونى  بن َالهلم ، مؿمى ييب ؤحل بلى خاله نلى الحالي جمضهىا بٓاء نلى

   .14نوامله

:  السهىلت سياست اعتماد* 

ى الجاَؼة الهلمُت  اإلاهاٍع الخٓىُاث هٓل بلى َهمضث ، الؿهولت ؾُاؾت الهغبُت ألاْؿاع انخمضث لٓض   
ًال
 مىكومت نً بهُضا

 الُٓم نلى للحُاف حؿعى ؤجها بحجت  الخوؾين  الخُِ٘ جإْلماٛ مشٓت مً هُؿها لخهُي ، الهغبُت  الخٓىُاث الهلم
 ًمً٘ ال  بجٓاهه الهلم ؤن خُٓٓت باالنخباع جإزظ  لم الخًُيب، نملُت في صاعيبب بشٙل اإلاؿاَمت نلى ْاصعة ييب ، الخٓلُضًت
ا مً٘ شغاَئ  هي جؿوعث التي الىماطج  بن ، َُه وشإ الظي  الشٓافي الاحخماعي الواْو نً حهبيب َةجٓاهه ، بهخاحهما َٓـ ٍ 

 .15ياًغةالم قغ َه له آزغ إلاجخمو ألاخُان ؤيلب في جطلح ال ، ما مجخمو لحاحذ اؾخجابت

لت الؿىين مً الغيم  نلى     َةن بىاءَا  بناصة ،  الؿض ص  اإلاطافي  اإلاواوئ اإلاؿاعاث نشغاث  بىاء ، الهلم هٓل مً الؿٍو
و جلٚ مً  اخضة بىاء نلى ْاصعة ييب الهغبُت الهلمُت اإلااؾؿاث  ألاهوام جلٚ جاص لم ٖظلٚ ، الهاإلاُت الاؾدشاعة ص نى اإلاشاَع
ى ؤؾهمذ بل ، الهلمي ؤلابضام نلى طاجُت ْضعة بلى ، الخٓىُاث هٓل مً اإلاسخلُت

ًال
 بٓضعة الجماَيب لضر الشٓت نضم اهدشاع في ٖشيبا

.  ألاؾاؾُت الهغبي ؤلاوؿان خاحاث بشبام نلى الٓضعة  نضم الهغبي، للمجخمو مىاؾبت ازخُاع نلى الٓائمت ألاهكمت

: ٗالخالي الهغبي الهلمي الواْو بها ًدؿم عئِؿُت خٓائٔ زالر بلى الباخث ؤشاع  لٓض   

خمشل ، الطىانُت  بساضت  الخٓىُت الهلمُت الٓضعة جسخلِ  –ؤ :  َُماًلي طلٚ ٍ 

ظلٚ ، لآلالث اإلاىخجت آلاالث  بساضت ، آلاالث ضىانت لٓؿام اليؿبي الوػن غألت  -   اجٓاهه للهلم ال٘شُُت الطىاناث ٖ 
.  ؤلال٘تب هُت الطىاناث  بساضت

                                                           

 . 06، ص 1979ظاىر خري اهلل الشويري ، التمدن واملعارف ، بريوت، املكتبة اجلامعية،  – 12  
 . 425-424ص 1992، 07، العدد15جرجي زيدان ، التمدن والعلم ، جملة اهلالل ، القاىرة ، اجمللد  – 13

 . 219، ص1989،  06، العدد10اسكندر شاىني ، ىل خيشى على التمدن احلايل من االنقالب ، جملة املقتطف ، القاىرة، اجمللد – 14
 

 

 . 108، ص 1982،  37، العدد 04علي الدين ىالل ، األبعاد السياسية واالجتماعية لنقل التكنولوجيا يف الوطن العريب، جملة املستقبل العريب ، بريوت ، اجمللد  – 15
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.  اإلاجخمو في الحؿاؾت الٓؿاناث جىمُت ضالح ييب في ، الخٓىُين  اإلاهىضؾين الهلمُين للباخشين الٓؿاعي الخوػَو ازخالٛ -

.  الخاعج نلى اإلاتزاًض  الانخماص الخٓىُت الخبهُت  –ب

 .16الخىمُت إلاخؿلباث الؿائضة الخٓىُاث مالئمت نضم  -حـ

:  واملعرفت بالعلم الاهتمام عدم *

اب الٓمو ؤشٙاٛ َإٖثب    ت نالم نً الايتباب هي ًوماٛ الهغب ٌهاهيها التي  ؤلاَع ت اإلاهَغ  الجهوص لِؿذ َىا اإلآطوصة  اإلاهَغ
ت  نلى الٓػاء في ٌؿاَم ْض ؤمغ َظإ الخهلُم لخهمُم الهغبُت ألاْؿاع جسططها التي الطخمت اإلاالُت  اإلايزاهُاث التببٍو

ت َىا اإلآطوص بل ، مخُا جت خض ص في ألامُت مدو . الحضًشت الحػاعة ًميز بوؿاوي ٖيشاؽ اإلاهَغ

:   العربي الىاكع في املنظىمت مفهىم جحلم عدم* 

 في للهلم  الشاملت اإلاخٙاملت للغئٍت ال٘لي شبه  الًُاب ،  شاملت  اضحت نغبُت نلمُت ؾُاؾاث  حوص نضم بلى بغاَت   
سه الهلم  ؾوؾُولوحُا اٗاالبؿخومولوجي اإلاهاضغ الهغبي اإلاجخمو  ٌؿدىؿٔ ، مدلي مىكوعى مً الهلمي ؤلابضام  شغ ؽ  جاٍع

 مجمونت الٌش٘الن  اجٓاهه َالهلم ،  الخٓني الهلمي ؤلابضام الخهثب ؤؾباب شخظ يى الهغبي، الوؾً في  اجٓاهه الهلم  اْو
 ال الهام الىكام ألن ،  مخٙاملت مخباصلت جُانل نالْت ؤؾغاَها بين جٓوم  ال ، موخضة نامت لؿُاؾت جسػو ، ألاحؼاء مىضمجت

 التي ألاػمت حهمُٔ في ؾاَم الظي ألامغ ،  آصاب نلوم بلى الهلم ًٓؿم ؤهه بل ، مهُىت احخمانُت بداحت  اجٓاهه الهلم ًغبـ
  الهمل ، ألاؾاؾُت ؤلاوؿان اخخُاحاث مواحهت بلى ٌؿعى اإلاسخلُت بُغ نه الهلم ؤن ٌعي ؤن ص نى ، الهغبي اإلاجخمو ٌهِشها

ى ؤ  ؾبُهُا الهلم ٗان ؾواء جواحهه التي اإلاش٘الث خل نلى
ًال
.  بوؿاهُا

:  ثلافيت جنميت نمىذج إبداع في الفشل* 

ٗاة الىٓل مجغص نلى الهغبي اإلاجخمو ٌهخمض خُث    ٖبيبة جدضًاث ًؿغح الظي الهلم بلى الحاحت جكبػ َىا مً ،  الخٓلُض  اإلادا
ت الاجطاٛ  ؾائل الهغبي الوؾً امخالٕ مً الغيم نلى الهغبُت الشٓاَت ؤمام  لً٘ ، اإلاجاٛ َظا في اإلاخؿوعة  جٓىُاجه الهطٍغ

 الظي ، الواضح الهغبي الشٓافي اإلاشغ م يُاب بؿسب ، الوؾائل َظٍ مً الاؾخُاصة نلى الٓضعة نضم في ً٘مً ال٘بيب الخدضي
هؿي ، الػُٓت ؤلاْلُمُت  اْو ًخجا ػى ىكغ ٌؿخدٓه ما الشٓافي البهض َ   في جخمشل حضًضة هكغة الهغبي ؤلاوؿان جىمُت بلى ٍ 

ُمخه الحُٓٓي اإلااٛ عؤؽ ٗوهه مشاٛ ، طاجه في ْ  (  نغبؿاث) الهغبي الطىاعي الٓمغ مو الهغبي َالخهامل ابٓاؽ ماُْل نلى ٖ 
 في الٓمغ َظا لخوقُِ  الغيبت  ؤلاعاصة الٓضعة ًملٙونى ال الهغب ؤن ًبين ، اإلاخؿوعة الخٓىُت للوؾائل امخالٖىا مً الغيم نلى

.   نغبي خػاعيى مشغ م ؤَضاٍ زضمت

 ، ال٘بيب الخٓني الخٓضم مً الغيم نلى بالُت مُاَُم حؿخسضم ، ْضًمت ؤؾالُب الشٓاَُت الهملُت نلى تهُمً ماجؼاٛ ٖظلٚ  
ى ٌهِشونى َالهغب

ًال
  غهِ ، الهلمي لئلبضام  اإلاالئم الاحخماعي الاعجباؽ غهِ بلى بغاَت ، الهغبُت الهلمُت اإلاغاٖؼ بين جبانضا

ا بهػاج نلى ْاصعة ييب الهغبُت ْاَتالث ًجهل الظي ألامغ ،  الخٓىُت الهلمُت بالشوعة اإلاغجبؿت  ؤلانالمُت الشٓاَُت البنى  زماَع
 اإلااؾؿاث ًجهل مما ،  ؤلانالم اإلاهلوماجُت زوعة اإلاهاضغة الهاإلاُت الخؿوعى مغخلت بلى الهغبي اإلاجخمو صَو محؿخؿي  ال ،

                                                           

 09، ص 1989، 05، العدد05بشارة خضر، دور العلم والتكنولوجيا يف هنضة اجملتمع، جملة الوحدة،الرباط، اجمللد – 16
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 الهلمي البدث جؿوعى ًمىو مما الشٓاَُت الخىمُت ؤمام نائٓا حشٙل نملها   ؾائل  مغآَها الٓضًمت بإؾالُبها الهغبُت الشٓاَُت

.  اإلاشِٓ اإلاجخمو  حشٙل

ت  لِـ نليها الُٓض  بخٙام ال٘خب زؼنى مؿخوصناث،َضَها ؤ  ٖخب بسؼاهاث ؤشبه َهي الهغبُت ال٘خب ص عى ؤما     اإلاشاٖع

.  الهلمي البدث في الُهالت

 مً حهاوي  ؤلانالمُت،  الخٓىُت الهلمُت الخسلِ مهاًيب غوء في مخسلُت الهغبي الوؾً ؤْؿاع ؤن جبين اإلااشغاث َظٍ   

ت سُت مُاْع .  الطىانُت بهض ما الهلمُت الشوعة ؤبواب جضزل ُِٖ جُ٘غ ؤن بلى مػؿغة ؤجها في جخمشل  بنالمُت، نلمُت جاٍع

   : والتلانه العلم منظىمت ارجباط ضعف* 

 ألن ، الهغبُت  الشٓاَت  الاحخمانُت الاْخطاصًت الخىمُت بداحاث  مدخورى ٖما الهلم مىكومت اعجباؽ بين غهِ َىإ 
 البدور  مغاٖؼ َالجامهاث ،  اإلاجخمو منها ٌهاوي التي اإلاش٘الث ؾغح نً الهغبي الهٓل ببهاص َو الهغبُت الؿُاؾاث َضٍ

ى الخإزيب مدض صة ماػالذ الهلمُت
ًال
 الخسططاث بهؼ  حوص طلٚ ؤمشلت  مً ،  الاْخطاصي الاحخماعي الىمو بخضار ٍي نموما

ل َيها ألاؾاجظة لً٘ ، الهلُا الخٓىُت  مهاَضها حامهاجىا في  الحؿاؾت الهامت الهلمُت  ؤن ؤما ، ييب ال الخضَعـ مهمت بليهم جٗو
وا  الُ٘اءاث بؿالت بكاَغة ٌؿمى ؤن ًمً٘ ما  طلٚ ، َال الهلمي ؤلابضام مؿائل في ٌؿدشاع ا ؤ  الحاؾمت الٓغاعاث في ٌشاٗع
ل الظي بالض عى ًٓوموا ؤن اإلاُغ ع مً الظًً ت نلى لِؿذ ألازيبة َظٍ ؤن عيم ألاحىسُت الخكبة بلى ًٗو  في اإلادلي بالواْو صاٍع
 مً اإلاجخمو خاحاث  بين حهت مً الجامهاث بين الهلمُت ألاوشؿت نغرى اهُٙإ الوغو َظا مػانُاث  مً ، ألانم ألايلب

ٛى ؤهجؼث التي البدور مً جبين  لٓض ، ألاحىسُت للخكبة الخبهُت  جَ٘غـ ؤزغرى حهت  الوؾً في الهلمُت  الؿُاؾت الهلم خو

ى ًكل ؤن اليشاؽ طلٚ نلى ًد٘م اإلادُؿت بُئخه مو الهلمي اليشاؽ جوأَ نضم ؤن ، الهغبي
ًال
ى َامشُا

ًال
 .17الجض رى نضًم مًتببا

:  العلمي البحث على إلانفاق كلت*  

 عضضَا زالٛ مً  الهغبُت البلضان في الهلمي للبدث الحُٓٓي الواْو جدضًض في مهمت ماصة ؤلاخطائُت اإلاهؿُاث حشٙل   
ٛى مٓاعهتها جكهغ التي اإلااشغاث مً لجملت  اإلاهىُت الهغبُت اإلااؾؿاث ؤصاء في الٓطوعى حواهب بهؼ ألازغرى الهالم بض 

 بطا بال ًخم ؤن الهلمي للبدث ًمً٘ ال خُث ، الهلمي البدث نلى ؤلاهُاّ مؿإلت ئشغاثالم َظٍ عؤؽ  نلى ، الهلمي بالبدث
غ ٌشيب خُث ، الهلمي البدث نىاضغ مً غغ ي شغؽ  اإلااٛ له الالػم اإلااٛ جواَغ  ؤن بلى الهغبُت ؤلاوؿاهُت الخىمُت جٍٓغ
ل اث ؤٖثب مً الهغبي الهالم في الهلمي البدث جمٍو ى اإلاؿخٍو

ًال
 الهلمي البدث نلى ؤلاهُاّ مهضٛ ًخجا ػى لم بط ، المالو في جضهُا

 مً الهغبي اإلاواؾً  خطت ، الهغب ًىُٓه ما ؤغهاٍ( 110) ب ؤٖثب ؤي الُابان، في( %22) مٓابل الٓومي الضزل مً( 02%)

 في ص الع( 681)  بان،الُا في ص الع( 601)  ، ؤإلااهُا في ص العاث( 409) مٓابل َٓـ ص العاث( 03) هدو الهلمي البدث نلى ؤلاهُاّ
ٙا  .ؤمٍغ

 

 

                                                           

 . 82-74كامل حممد عمران ، نفس املرجع ، ص ص   -17
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:  الباحثيو كلت* 

 نضص ْلت مً ٌهاوي  بهما  ؤلاهُاّ ْلت مً َٓـ ٌهاوي ال الهغبي الوؾً في الهلمي البدث ؤن بلى الضعاؾاث حشيب ٖما    

ؼ ًػم خين في ،( 19100( )1996) نام الهغب الباخشين نضص ًبلٌ خُث ، الباخشين  َغوؿا في الهلمي للبدث الٓومي اإلاٖغ
هض ، باخث( 31000) بمُغصَا غ البدث في اإلاشخًلين  اإلاهىضؾين الهلماء نضص ماشغ َ   ؤَم مً وؿمت ملُونى لٙل  الخؿٍو
 َظا ؤن بلى الُووؿٙو بُاهاث حشيب خُث ، الهالم لبلضان الخ٘ىولوجي الواْو عضض في الُووؿٙو لضر اإلاهخمضة اإلااشغاث

ى (363) الهغبي الوؾً في بلٌ ْض اإلااشغ
ًال
ى ناإلاا

َا
غ البدث في مشخًلين  مهىضؾا  ،( 1990) نام  طلٚ وؿمت ملُونى لٙل  الخؿٍو

ظا م َ  ى الًؼاٛ الْغ
ًال
ٛى مٓاعهت مخسلُا ٙا في( 3359) اإلاهضٛ َظا بلٌ خُث ألازغرى بالض  ( 3600)  ؤ ع با في( 2206)  الشمالُت ؤمٍغ

ٛى مجمل في  .18طاتها للؿىت اإلاخٓضمت الض 

ٛى ؤن هي ؾابٓا نغغه جم ما زالٛ مً ج٘شِ لتيا الحُٓٓت جبٓى ٗل  نلى    ذ اإلاخٓضمت الض   البدث ؤَمُت جماما ؤصٖع
ؼ ؤي الهغب ًدخل لم الُوم َلحض الهغبي ناإلاىا  بين بُنها الُجوة احؿام  مضر ، خُاتها في  غغ عجه الهلمي  بالغيم نلمي مٖغ

غ مً ٛى جلٚ نليها جدخ٘م ال التي اإلاواعص جَو .  اإلاخٓضمت الض 

:  السابلت الدراساث خالل من العربي العالم في العلمي البحث معىكاث  –ثانيا

ٛى     الهغبي الهالم في الهلمي البدث جواحه التي الطهوباث نً  ال٘شِ جطيُِ مازخطاضاجه ازخالٍ نلى اإلاسخطونى خا 
ٛى صعاؾاث مً بهجاٍػ جم ما نلى الاؾالم زالٛ  مً ، و  اؾالنىا نلمىا خض ص  في ، اإلاوغوم خو  مً مجمونت ؤًضًىا بين ْ 

ٔ وهغغها ؾٍو الضعاؾاث  : ٗالخالي الؼمني جغجُبها َ 

:   (1977مرس ي، منير محمد) دراست* 

.   اججاَاجه ْػاًاٍ الجامعي، الخهلُم : الدراست عنىاو   

 حامهاث في اإلاش٘الث ؤَم الباخث  اؾخهغع ، اإلاهاضغة الجامهت  قائِ مً ؤؾاؾُت ٗوقُُت الهلمي البدث بلى  ؤشاع   

:  منها الهغبي الهالم

.  الهلمي بالبدث الهغبُت الجامهاث اَخمام غهِ -

.  الهلمي للبدث اإلاغضوصة اإلاالُت اإلاسططاث غهِ -

ُت خشينالبا لضر الهلمي البدث ؤَضاٍ اعجباؽ - ػاًاٍ اإلاجخمو بمش٘الث اعجباؾها  نضم ، بالتْب  ْ19. 

(: 1983سعىد، امللك حامعت) ندوة* 

ٗان   اث مدا عَا بين مً   ت الهوامل ٖثبؤ مً َٙان ، الهغبُت الجامهاث في الهلمي البدث مهْو :  الهلمي للبدث اإلاهْو

                                                           

دراسة ميدانية بكلية الرتبية بصاللة )عبد اهلل اجمليدل و سامل مستهيل مشاس، معوقات البحث العلمي يف كليات الرتبية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية  – 18
  . 30-29، ص ص  2010، ( 2+1)، العدد  26، جملة جامعة دمشق ، دمشق ، اجمللد (منوذجا

 . 1140أمحد أبو مسرة ، نفس املرجع ، ص  عماد أمحد الربغوثي وحممود  -19
 . 73، ص  2007بشري معمرية ، حبوث ودراسات متخصصة يف علم النفس، اجلزائر، منشورات احلرب، اجلزء الثاين،  – 20
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ل ؤلاهُاّ غهِ - .   الخمٍو

.  البدث مؿانضي  حوص نضم -

.   اإلاهضاث ٗاألحهؼة الُىُت ؤلامٙاهُاث غهِ -

ؿُت ألانباء ٖثبة - ت الخضَع .   ؤلاصاٍع

اث غهِ - لت اإلا٘خباث مدخٍو .  الهلمي اليشغ  ؾائل ْ 

.  الض لت ؤ  الجامهت مؿخورى نلى الهلمي للبدث زؿـ  حوص نضم -

.   الىض اث اإلالخُٓاث زالٛ مً الهلمي الاخخٙإ غهِ -

  .20لضحهم الهلمي البدث مُتألٍ اإلاجخمو جٓضًغ غهِ -

(: 1984 ، مرس ي العليم عبد محمد) دراست* 

ا الهغبُت الجامهاث في الخضَعـ َُئت ؤنػاء مش٘الث:  الدراست عنىاو    .  الىاصعة الُ٘اءاث ؤصحاب هجغة نلى  ؤزاَع

 بهخاحُخه غهِ بلى جاصي  التي  الهغبُت الجامهت في الخضَعـ َُئت نػو ًواحهها التي اإلاش٘الث ؤبغػى الضعاؾت َظٍ نغغذ  
ا اإلاش٘الث َظٍ  جغاٖم ؤزغرى مجخمهاث في اإلاُضان هُـ في الهاملين ػمالءٍ مو مٓاعهت  بهظا جاصي الباخث ًغرى ٖما ،  جٙازَغ

ض ،  ؤلاْامت للهمل ًسخاٍع ؤزغ مجخمو بلى  اللجوء  مجخمهه حامهخه بتٕب ْغاٍع ًخسظ ؤن بلى الهالم ؤلاوؿان ٛى ْ   خا 

:  ٗالخالي اإلاش٘الث َظٍ خطغ الباخث

.  الهلمُت  الض عٍاث اإلاجالث ُٖاًت نضم -

غ  نضم الهلمي للبدث اإلاسططت ألامواٛ ُٖاًت نضم - .  البدث مؿانضي َئت جَو

.  ؤلاصاعيى  الغ جين البيب ْغاؾُت -

 .21الؼمالء بهؼ حاهب مً اإلاضمغة الًيبة -

( : 1985، إلاكليمي اليىنسيى ميتب) دراست* 

 البلضان في اإلاؿلوبت بالطوعة ألاؾاؾُت مهامه ؤصاء نً الخضَعـ َُئت نػو حهُٔ التي اإلاش٘الث : الدراست عنىاو   
ض الىخائج مً مجمونت الضعاؾت َظٍ  ؤَغػث    .الهغبُت :  ٖماًلي جطيُُها جم ْ 

                                                           

 
حبوث التعليم العايل، حممد عبد العليم مرسي ، مشكالت عضو ىيئة التدريس يف اجلامعات العربية وآثارىا على ىجرة أصحاب الكفاءات النادرة ، اجمللة العربية ل – 21

 . 140، ص  01العدد
 .73بشري معمرية ، نفس املرجع ، ص   -22
 . 36، ص  عبد اهلل اجمليدل و سامل مستهيل مشاس ، نفس املرجع  -23
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ض الهلمي البدث مجاٛ في - غ نضم في جمشلذ ْ    ؤزيبا ، اإلا٘خباث مالئمت  نضم ، اإلاسخكباث ُٖاًت  نضم الهلمُت اإلاغاحو جَو

.  الهلمُت البدور نلى ؤلاهُاّ ْلت

س ي ألاصاء إلاش٘الث باليؿبت ؤما -  بلى ؤصر الظي ألامغ الخضَعـ َُئت لهػو باليؿبت الؿالب ؤنضاص ٖثبة في جمشلذ َٓض ، الخضَع

ؿُت الهملُت في الخضَعـ َُئت ؤنػاء   ْذ حهض مهكم جوحُه .  مىه اإلاؿلوبت ألازغرى اإلاجاالث ص نى الخضَع

ت البيب ْغاؾُت جُش ي مشل ؤزغرى مش٘الث بغػث ٖما - لت ، ؤلاصاٍع .  الهلمي الخُغى بحاػاث ْ 

ض   يب الهلمي البدث جيشُـ غغ عة الضعاؾت اْتبخذ ْ  ت غمان بخَو  بلى باإلغاَت ، الخضَعـ َُئت لهػو اصًمُتألإ الحٍغ

ت الهلمُت الجواهب في الٓطوعى هواحي مهالجت ؤَمُت . 22الخضَعـ َُئت نػو ؤصاء نلى جازغ التي  ؤلاصاٍع

(: 1986املىلى، عبد محمىد) دراست* 

.  الهغبي  الوؾً الشالث الهالم في الهلمي  البدث الهالي الخهلُم:  الدراست عنىاو   

اث  حوص بلى جوضل      :   منها الهلمي بالبدث للُٓام مهْو

.  اإلااصًت ؤلامٙاهاث غهِ -

.  الهلمي البدث هخائج اؾدُهاب حؿخؿُو  انُت جىُُظًت نٓلُت  حوص نضم -

ٛى نلمي مىار  حوص نضم - .  الهلمي البدث هخائج مً ؤلاَاصة ًدا 

 . 23اإلاجخمو  مش٘الث باإلااؾؿاث  لِـ باألشخاص الهلمُت الؿُاؾت اعجباؽ -

( : 1993سلماو، رشيد سلماو) دراست* 

.  الهغبي الوؾً في الهلمي البدث ؤػمت:  الدراست عنىاو   

ت صعاؾت  هي     ٛى هكٍغ ض ، الهغبي الوؾً في الهلمي البدث في جازغ التي الهوامل  الخدلُل بالضعاؾت الباخث َيها جىا   ؤشاع ْ 
 ًغجبـ  بهػها ، اإلاخٓضم الهالم في  الخٓىُت الهلمُت الشوعة جإزيب مشل إلاُتنا بمهؿُاث جخهلٔ الهوامل َظٍ بهؼ ؤن بلى

.  الخىمُت  ؤهماؽ الخ٘ىولوحُا هٓل  نملُاث ، الخهلُمُت الىكم مشل اإلادلُت بالهوامل

ض    البدث  همـ الخ٘ىولوحُا  هٓل الخهلُم مً ٗل  جإزيب ،  الخ٘ىولوحُت الهلمُت الشوعة ؾماث ؤَم بلى الباخث حهغع ْ 

 . 24الهغبي بالوؾً الهلمي

 

 

                                                           

 
 

أمحد علي كنعان، البحث العلمي يف  – 25 07، ص1993، أيلول 75سلمان رشيد سلمان، أزمة البحث العلمي يف الوطن العريب، جملة شؤون عربية، العدد – 24
 .  69-5، ص ص  2001،  38كليات الرتبية باجلامعات العربية ووسائل تطوره ، جملة احتاد اجلامعات العربية ، عمان ، العدد 
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( : 1998، كنعاو علي أحمد) دراست* 

. جؿوعٍ   ؾائل الهغبُت بالجامهاث التببُت ٗلُاث في الهلمي البدث : الدراست عنىاو   

ضَذ     اجه الهلمي البدث ؤَضاٍ نلى الخهٍغ بلى الضعاؾت َظٍ َ  ٍغ  ؾبل  مهْو ؿُت َُئت ؤنػاء لضر جؿٍو  في الخضَع

 ، الؿوعي الهغبي الٓؿغ بجامهاث التببُت ٗلُاث مً جضَعـ َُئت نػو( 40) مً الضعاؾت نُىت  جٙوهذ ، التببُت ٗلُاث
ى( 44) 

ًال
ى نشغ زالزت مً التببُت ٗلُاث نمضاء مً نمُضا

ًال
 نام صمشٔ في التببُت ٗلُاث نمضاء ماجمغ خػغ ا ممً نغبُا ْؿغا

ض ،( 1998) :  الضعاؾت هخائج ؤقهغث ْ 

 الهغب التببُت ٗلُاث  نمضاء  الؿوعٍت بالجامهاث التببُت ٗلُاث في الخضَعـ َُئت ؤنػاء لضر الهلمي البدث ؤَضاٍ ؤَم -
اصة هي ت ، الخسطظ مجاٛ في الخهمٔ ٍػ  بًجاص في  ؤلاؾهام ، اإلاهغفي الخدطُل  ػٍاصة ،  اإلااجمغاث الىض اث في  اإلاشاٖع

ٛى .  اإلاجخمو  زضمت  التببويى  الاْخطاصي الاحخماعي الخؿوعى جواحه التي للٓػاًا الحلو

اث ؤما - :  جمشلذ َٓض اإلاهْو

.  الهلمي البدث مً اإلاؿخُُضة  الجهاث الجامهت بين الخها نى بٓلت  -

ل هٓظ  - .  البدور لضنم الٙافي الخمٍو

.  الحضًشت  اإلاطاصع اإلاغاحو ْلت -

ت زؿت جؿبُٔ ْطوعى - ٍؼ .   الٙلُاث الجامهاث مؿخورى نلى الهلمُت البدور مٖغ

لت ،  الُىُين اإلاؿانضًً الباخشين هٓظ - ت البدور بحغاء في الؼمالء حها نى ْ  .  اإلاشتٖب

لت ، ؤؾبونُا للخضَعـ اإلآغعة الؿاناث نضص ٖثبة - .  الهلمي البدث حلؿاث مً ؤلاَاصة ْ 

.  25الهلمي اإلاىار جواَغ نضم -

( : 1998، الدليم عبد هللا عبد) دراست* 

.   الًض الُوم  جدضًاث الهالي الخهلُم : الدراست عنىاو  

 هكمخه الظي ،  الهشٍغً الحاصي الٓغنى في الهالي للخهلُم الهالمي اإلااجمغ ؤنماٛ بلى َظٍ صعاؾخه في الباخث حهغع خُث   

:  ماًلي بلى الضعاؾت َظٍ في الباخث  ؤشاع ،( 1998/ؤٖخوبغ/ 9-5) بين الُتبة في ، باَعـ في الُووؿٙو

 بلى الهالي الخهلُم ًضعي التي الهاإلاُت الخدضًاث ؾبُهت نً جطضع متؤػ هي نام بشٙل الهالم في الهالي الخهلُم ؤػمت بن -

.  إلاؿالبها الاؾخجابت

غ ؤحل مً - :  مً البض الهاإلاُت الخدوالث زػم في الهالي الخهلُم جؿٍو

.   نملُاجه  مسغحاجه الهالي الخهلُم ماؾؿاث جٓضمه ما بين  الخالقي اإلاالئمت جدُٓٔ  –ؤ
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.   نملُاجه  مسغحاجه الهالي الخهلُم هكام مضزالث في ة الىوعي الجوصة غمان  –ب

غ  –ج ل جؿٍو و  الدؿُيب الخمٍو ل مطاصع  جىَو ت اإلاواعص اؾدشماع  خؿً ، الخمٍو .  الُانلت اإلااؾؿاث  مشاٖع

 خاغغا يالهاٛ الخهلُم جواحه التي الهٓباث لخظلُل ، ٗله الهالم ؤ  ألاْالُم ؤ  الض لت هؿاّ نلى ؾواء اإلاشتٕب الهمل  –ص

.  26 مؿخٓبال

( : 1999املجيدل، هللا عبد) دراست* 

ٗاصًمُت اإلاش٘الث : الدراست عنىاو   ؿُت الهُئت ألنػاء ألا . صمشٔ حامهت في الخضَع

ض    ٛى ْ  ٗاصًمُت اإلاش٘الث الباخث جىا  ؿُت الهُئت ألنػاء ألا  ًمً٘ الظي الض عى مً اهؿالْا  طلٚ ، صمشٔ حامهت في الخضَع
  في الجامهت  قُُت زالٛ مً الخىمُت نملُت في الجامهت جاصًه ؤن

ظلٚ ، الخىمُت إلاخؿلباث حؿخجُب نؤ ًمً٘ التي ألاؾغ بنضاص     ماؾؿت بوضُها نلمياٛ بالبدث النهوع مجاٛ في ٖ 
ٗاصًمُت ض ، حمُهها الحُاة مجاالث في  الخؿوعى البىاء نوامل ؤَم بها جىاؽ ؤ ٛى ْ  ٗاصًمُت اإلاش٘الث جٓص ي الباخث خا   التي ألا

ؿُت الهُئت ؤصاء حهُٔ ض ، بها الُٓام نليهم ًخوحب التي ؤ  بها ًٓومونى التي اإلاهماث نً الخضَع  بلى اإلاش٘الث َظٍ جطيُِ جم ْ 
 بين  الاحخماعي التببويى الخُانل جخٓص ى جُانلُت  ؤزغرى ، الخضَعـ َُئت نػو بخإَُل جخهلٔ  مش٘الث ماصًت مش٘الث
ظلٚ ،  ػمالئهم ألاؾاجظة  بين  ألاؾاجظة الؿلبت ت  مش٘الث ، الهلمي البدث  مش٘الث ، الضعاؾت هكام مش٘الث ٖ   ، بصاٍع

 لضر اإلاش٘الث َظٍ لغضض  غهذ اؾخؿالنُت اؾدباهت زالٛ مً لٚ ط ،  اإلاجخمو الجامهت بين بالهالْت جغجبـ  مش٘الث

ؿُت الهُئت ؤنػاء ا نُىت نلى ؾبٓذ خُث الضعاؾت اؾدباهت  غو جم هخائجها غوء  في جطيُُها  بهض ، الخضَع ( 400) ْضَع
ؿُت الهُئت في نػو :  الخالُت بالىخائج الضعاؾت  زغحذ ، الخضَع

ٛى اإلآام الغاجب ًسظ َُما اإلااصًت اإلاش٘الث اخخلذ - .  حمُهها اإلاش٘الث بين ألا 

. الؿً٘ مشٙلت جلتها -

.  للمهلوماث بىٚ  حوص نضم الشالشت اإلاغجبت  في -

.  27اإلاواضالث مشٙلت الغابهت اإلاغجبت  في -

( : 2000غانم، محمد) دراست* 

  الهغبُت الطىانُت الخىمُت نلى  ؤزٍغ الهغبُت الجامهاث في الهلمي البدث جٙامل : الدراست عنىاو  

                                                           

 . 1144عماد أمحد الربغوثي وحممود أمحد أبو مسرة ، نفس املرجع ، ص   -26
 . 95-43، ص ص  1999،  03، العدد 15عبد اهلل اجمليدل،املشكالت األكادميية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة مشق، دمشق، اجمللد   -27
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ٛى  لٓض     ام الحٓائٔ بهؼ اؾخهغاع صعاؾخه في الباخث خا  ٛى مو مٓاعهت الهغبي الوؾً في الهلمي بالبدث اإلاخهلٓت  ألاْع  ص 
ٛى جٓضم مضر ؤي بلى  الخهٍغ ، مخٓضمت  الهغب الباخشونى ًٓوم مضر ؤي  بلى ، الهلمي للبدث اميزاهُاجه مً الهغبُت الض 

:  ماًلي الضعاؾت َظٍ في الباخث له حهغع ما ؤبغػى  مً ، الهغبُت الطىانُت بالخىمُت اإلاغجبـ الهلمي البدث مجاٛ في بض عَم

غ البدور نلى ؤلاهُاّ مهضٛ - ٛى في  الخؿٍو  في ًطل بِىما ، ص العاث( 4) بلى ًطل الؿٙان مً َغص لٙل الهام في الهغبُت الض 
ى( 190) بلى الُابان

ًال
ى( 230)  بلى ، ص العا

ًال
.  ؤإلااهُا في ص العا

ٛى في الواخض الباخث بهخاحُت ْضعث - ا للباخث بدشا(  25) بـ( 1985) نام اإلاخٓضمت الض   الباخث بهخاحُت ٗاهذ خين في ؾىٍو
ا للباخث بدشا( 02)خض ص في هُؿها الُتبة زالٛ الهغبي .  ؾىٍو

غ الهلمي البدث نلى ؤلاهُاّ وؿبت - ٛى في اإلادلي الىاجج بلى  الخؿٍو  َظٍ جطل خين في ،(  %0.21) غهُُت ماػالذ الهغبُت الض 

ٛى بهؼ في اليؿبت ( . %3) اإلاخؿوعة الض 

:  ؤَمها مً ؤن الباخث َيبرى الهلمي البدث اإلاجاٛ في الهغبُت البلضان جواحه التي الطهوباث نً ؤما   

.  الهلمي البدث ألوشؿت اإلاسطظ الضنم غهِ -

.  الهغبُت الهلُا الضعاؾاث غهِ -

ٛى في  اضحت نلمُت ؾُاؾت  حوص نضم - .  الهغبُت الض 

:  (2005، اللصبي راشد) دراست* 

ٔ اؾدشماع:  الدراست عنىاو  .  الجامهت في الهلمي البدث  حؿٍو

ض   ٔ اؾدشماع مش٘الث بلى ؤشاعث ْ  :  ماًلي  منها ، الهغبُت الجامهاث في الهلمي البدث  حؿٍو

.  الهلمي البدث ميزاهُاث في الىٓظ -

.  اإلاجخمو  مش٘الث الخؿبُٓي اإلاجاٛ نً الهلمي البدث اهُطاٛ -

.  اإلاغيوب الهلمي البدث إلاجاالث الجامهاث صازل الخسؿُـ يُاب -

غصًت ارألابذ نشوائُت - .  ألاصاء َ 

غرى    في الهلمي البدث نماصة ؤ  الضائغة مً ؤبهض بلى جطل ؤن ًىضع الهغبُت الجامهاث في الهلمُت البدور هخائج ؤن الباخث ٍ 

.  28ةالجامو

 جٓضم ؾٍغٔ في جِٓ   مخىونت نضًضة ضهوباث َىإ ؤن ، نليها الاؾالم جم التي الؿابٓت الضعاؾاث زالٛ مً ًدبين     

مً٘ ، الهغبي الوؾً في الهلمي البدث :  الخالُت الىٓاؽ في الهلمي للبدث ٖطهوباث بلُه ؤلاشاعة جمذ ما بحماٛ ٍ 

ٛى في الهلمي البدث نلى لئلهُاّ اإلاسططت اإلايزاهُاث ْلت - .  الهغبُت الض 
                                                           

 . 1146-1145عماد أمحد الربغوثي وحممود أمحد أبو مسرة ، نفس املرجع ، ص ص   -28
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.  الهلمُت  اإلاجالث  الض عٍاث اإلاغاحو ْلت -

.  لهلمُتا  الىض اث اإلااجمغاث بهٓض الاَخمام نضم -

ؿُت ألانباء ٖثبة - ؿُت الهُئت ألنػاء الخضَع ذ بنؿاء ؤ  للخُغى ألاخُان ؤيلب في حؿمذ ال  التي ، الجامهت في الخضَع  الْو

.  مخىاَُت  بضْت البدور مً نضص ؤٖكب الهجاػ الٙافي

 اإلاخباصٛ الهلمي الخها نى مً بضٛ الباخشين بين الًيبة مً حو  اهدشاع ، البدور الهجاػ الصحُذ الجامعي اإلاىار جواَغ نضم -
ُت اإلاىاَؿت ؤ  ، .  الشٍغ

ٛى  اضحت ؾُاؾاث  حوص نضم - .  الهلمي البدث  ؤَمُت ؤَضاٍ خو

ٛى بلى الهلمي البدث مجاالث في ألاصمًت هجغة -  في تهمِش مً موحوص َو ما ن٘ـ نلى ، باالَخمام ًدػونى ؤًً الًغبُت الض 

ٛى .  الهغبُت الض 

ُت ؤحل مً مٓخطغ نىضَم البدور َةحغاء ، الهغب الباخشين لضر الضاَهُت يُاب - .  التْب

.  الهغبُت اإلاجخمهاث مش٘الث نً اإلاىجؼة الهلمُت البدور اعجباؽ يُاب -

:  العربي العالم في العلمي البحث سبل لتطىير امللترحت الاستراججياث  -ثالثا

 ألازيبة َظٍ  صنمىا الهغبي  ؾىىا في الهلمي البدث مؿاع جواحه التي اإلاهو ْاث ؤَم بلى الؿابٓت الهىاضغ في حهغغىا   
  اإلاش٘الث اإلاهو ْاث ؤَم نً ال٘شِ  مدا لت يغغها  التي اإلاوغوم َظا في ؤحٍغذ التي الؿابٓت الضعاؾاث مً بمجمونت

ُماًلي الهغبي الهالم في الهلمي البدث منها ٌهاوي التي  الطهوباث َظٍ لخجا ػى خاثاإلآتب مً مجمونت بخٓضًم ؾىٓوم َ 

:  الهغبي الهالم في الهلمي البدث مىكومت  جىكُم

م الباخشين هُوؽ في الشٓت بناصة زالٛ مً ، الهلم بًغبُت الانخٓاص حًُيب نلى الهمل - .  اإلاجُض بماغيهم  جظٖيَب

 الخسططاث حمُو  في الهالُت صةالجو طاث الهلمُت البدور مً الهضًض بةحغاء مؿالبين بإجهم الباخشين بْىام نلى الهمل -

.  بلخ... الاحخمانُت ؤ  ألاصبُت ؤ  الخٓىُت ؾواء

ما ، ؤؾالَىا نىض ٗاهذ ٖما ، الهلمي البدث صاَهُت جدٍغٚ - ٛى لضر موحوصة هي ٖ    ؤن ، مىا ؤَػل لِؿوا َهم اإلاخٓضمت الض 

ظا بخإصًخه الالتزام ًجب  احب الهلمي البدث ؤن الباخشين ًُهم .  الهغبُت باأل ؾان الغقي ؤحل مً َ 

اصة ًجب - ا ، الهلمُت بدوراٛ نلى لئلهُاّ اإلاسططت ثاإلايزاهُا مً الٍؼ َغ .  الغ جُيُت ؤلاحغاءاث مً  جدٍغ

ى لِـ بإهه الهلمي البدث نلى ؤلاهُاّ بلى الىكغة جغؾُش -
ًال
ى الاؾدشماع ؤهوام ؤٖثب َو بل لؤلمواٛ َضعا

ًال
. عبدا

ٓا الجامهاث مؿخورى نلى الهلمي للبدث  مسؿـ نام جطوعى  غو ًجب - .  الهغبُت اإلاجخمهاث اخخُاحاث جخؿلبه إلاا َ 

ٓت جىكم عشُضة زؿت  غو - ٛى ازخالٍ نلى الجامهاث بين ؤ  ، الواخض الوؾً في الجامهاث بين الخها نى ؾٍغ .  الهغبُت الض 

 جلٓى التي  ألابدار ، الهلمُت  اإلاجاالث  الض عٍاث ٗاإلاغاحو الهلمي البدث بإص اث البدور  مغاٖؼ الجامهاث بمضاص ًيبغي -
.  الهلمُت  الىض اث اإلااجمغاث في
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 الهلمُت اإلاجالث في  الاشتبإ الخسططاث مسخلِ في الهلمُت ال٘خب بإخضر الجامهُت اإلا٘خباث جدضًث نلى الهمل -

.  اإلاخسططت الهاإلاُت

وانض بشبٙاث البدور  مغاٖؼ الجامهاث عبـ - .  الض لُت اإلاهلوماث ْ 

و حُض بشٙل الهلمُت البدور وشغ في اإلاؿانضة - .  هخائجها نلى لئلؾالم للجمُو ًػمً ،  ؾَغ

ٗاصًميي للباخشين اإلاىاؾبت اإلاٙاجب بنضاص - .  باالهتبهذ  عبؿه ال٘مبُوجغ مشل ، اإلاىاؾبت بالخضماث  جؼ ٍضَا نألا

ٛى حصجُو - يب  طلٚ ، ضلُتألا ؤ ؾاجهم بلى الهوصة نلى اإلاهاحغة الهغبُت ألاصمًت الهٓو غ ؤلامٙاهُاث ٗل بخَو ٛى اإلاخَو  بالض 

ٍو  نضم بمؿانضتهم الونوص لهم  جٓضًم ، اإلاخؿوعة .  الهلمُت م ببضاناجه بدوثهم ؾٍغٔ في الْو

و ،  حوصَا في ٖبيب حؼء ًمشل َو بل الجامهت في حضا مهم َو الهلمي البدث ؤن َ٘غة جغؾُش نلى الهمل -  ؤمً مً حؼء َ 

.  لها الًغبي الاؾخهباص مً لخخسلظ الهغبُت  بالشو  ؾُاصة

و جغجبـ ؤن - ػاًاٍ اإلاجخمو بإَضاٍ الهلمُت البدور مشاَع  مً بدث مجغص ًٙونى ال الحُٓٓي الهلمي َالبدث ، الحُُٓٓت ْ 
ُت ؤحل ت اإلاجخمو  اوشًاالث لٓػاًا مهالجا ًٙونى الظي البدث َو بل ، الهلمُت التْب ٍغ  ؤن لحًظ َال ،  ألاؾاؾُت الجَو

.  حهىِىا ال مجخمهاث بمش٘الث جخهلٔ بدور نلى ألامواٛ جطٍغ

ظا َىإ اإلاُضاهُت البدور  بحغاء الخيؿُٔ ؤحل مً الاحخمانُت اإلااؾؿاث نلى الاهُخاح - .       الهلمُت الخسططاث خؿب َ 

 مً حؼء هي َاللًت ، نليها ؤلاؾالم للجمُو ًدؿنى لٙي ، الهلمُت البدور حهٍغب ؾُاؾت لخبني حاَضًً الباخشين ٌهمل ؤن -

ا ال بلًت الهغبُت ألامت هساؾب بطا َُِ٘ ألامت َظٍ ُٖان خُل بلى حؿعى الهلمُت  ألابدار.  ألامت ُٖان .   ًُهمَو

.  الهلمُت الازخطاضاث شتى  في ًاالهل الضعاؾاث مً الهضًض َخذ نلى الهمل -

 ؾُاؾت بلى بليها الاهػمام ًسػو ال  ؤن ، للباخشين  اضحت  شغ ؽ ْوانض  طاث مخسططت نلمُت بدور مغاٖؼ بوشاء -

ٔ ًٙونى ؤن بل اإلادؿوبُت ُاءاث ْضعاث َ  .  الباخشين ٖ 

ت ألانباء جٓلُل - ؿُت ؤلاصاٍع ذ بنؿائهم حلؤ مً الخضَعـ ؤنػاء ناجٔ نلى اإلالٓاة  الخضَع  بالبدور للُٓام الٙافي الْو

.  الغاُْت الهلمُت

.  الجاصة الهلمُت بالبدور الغقي مهمت لخولي الٙواصع جإَُل ؤحل مً ازخطاضه خؿب نلى ٗل للباخشين اإلاخواضل الخضٍعب -

يب - يب ، الشٍغِ َـالخىا َ٘غة  جغؾُش ، الهلمي البدور مماعؾت هدو الاججاٍ نلى ًبهث الظي الجامعي اإلاىار جَو   جَو

م الهِش  . الهلمي البدث بلى الخُغى له ًدؿنى ختى الجامعي لؤلؾخاط الٍ٘غ
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:  الخاجمت

ٛى جمخاػ    ا لها التي ، الخ٘ىولوحُت بالٓوة اإلاخٓضمت الض   َىا  مً ، اإلاجاالث حمُو في  الشهوب ألامم خُاة في الواضح جإزيَب
ٛى َظٍ حؿعى لظلٚ ، الٓوة َظٍ لخدُٓٔ الهلمي البدث  غغ عة ؤَمُت مضر لىا جخإٖض يب نلى الهمل بلى الض   ٗل جَو

 الهلمي البدث عجلت صَو ؤحل مً اإلاهالم  اضحت  ؾُاؾاث زؿـ  غو  ؤ لها ، الهلمي البدث لُخٓضم  الؿبل ؤلامٙاهُاث
ٛى شخطان ًسخلِ ال خُث ، الهغبي ناإلاىا في هجضٍ ال الظي ألامغ َظا ، الصحُذ اإلاؿاع في  لضر الهلمي البدث  اْو خو

 اإلاؿاخت  ال الؿبُهُت اإلاواعصٌ ًىٓظ  ال ، الخ٘ىولوحُا مجاٛ في آلازٍغً نلى نالت لُٙونى اإلااٛ الًىٓطه َهو ، الهغبي الوؾً
ت اإلاواعص  ال ، الجًغاَُت   عؾم الدؿُيب خؿً ًىٓطها بل ، ؤ ؾاجها خض ص زاعج لها ؾمذ خين ؤبضنذ ؤجها بضلُل السشٍغ

ل التي الطهوباث ججا ػى نلى  الهمل ، الهلمي البدث إلهجاػ الواضحت الخؿـ  الهغبي الوؾً في الهلمي البدث مؿاع حهْغ
ض  بحغاء الًغع لهظا ؤحٍغذ التي الهغبُت الؿابٓت الضعاؾاث نلى الانخماصب  طلٚ  ؤؾباب في الجُض للخد٘م البدور مً اإلاٍؼ
 التي  اإلاش٘الث الطهوباث لخسؿي الباخشين ًػهها التي اإلآتبخاث الانخباع بهين  ألازظ ، الهلمُت البدور مؿخورى جضوي

.  الهغبي الهالم في الهلمي البدث حهتبع
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 ،1989 ، 06الهضص ،10اإلاجلض الٓاَغة، ، اإلآخؿِ مجلت ، الاهٓالب مً الحالي الخمضن نلى ًسش ى َل ، شاَين اؾ٘ىضع –1
.  219ص

  ص ،1989 ،05الهضص ،05اإلاجلض الوخضة،الغباؽ، مجلت اإلاجخمو، جهػت في  الخ٘ىولوحُا الهلم ص عى زػغ، بشاعة –2

ت بشيب –3   73 ص ، 2007 الشاوي، الجؼء الحكب، ميشوعاث الجؼائغ، الىُـ، نلم في مخسططت  صعاؾاث بدور ، مهمٍغ

ا –4  ،  اليشغ للؿبانت اللبىاوي ال٘خاب صاع ، بيب ث ، الجامهُين للؿالب الهلمُت البدور مىهج ملحـ، الُخاح نبض زٍغ

.  24ص ،1960

ضان حغجي –5 .  425-424ص 1992، 07الهضص ،15 اإلاجلض ، الٓاَغة ، الهالٛ مجلت ،  الهلم الخمضن ، ٍػ

ي –6 .  25ص ،1987 الشغ ّ، صاع ، الٓاَغة ، الهغبي الُ٘غ ججضًض ، مدموص هجُب ٗػ

ُج ؾامي –7 .  27 ص ، 1999 صاعمجضال ي، نمان، ،02ؽ  ؤؾالُبه، الهلمي البدث مىاهج في  آزغ ن، نٍغ

ٛى ،75الهضص نغبُت، شا ن مجلت الهغبي، الوؾً في الهلمي البدث ؤػمت ؾلمان، عشُض ؾلمان –8  ؤخمض –9  07ص ،1993 ؤًلو
 ، نمان ، الهغبُت الجامهاث اجداص مجلت ، جؿوعٍ   ؾائل الهغبُت بالجامهاث التببُت ٗلُاث في الهلمي البدث ٖىهان، نلي

.   69-5 ص ص ، 2001 ، 38 الهضص

غيى هللا زيب قاَغ –10 .  06 ص ،1979 الجامهُت، اإلا٘خبت بيب ث، ،  اإلاهاٍع الخمضن ، الشٍو

خونى ناٌش 11- .  122 ص ، 1995 ، الشغ ّ صاع ، نمان ، الجامعي الخضَعـ ؤؾالُب ، ٍػ
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اث شماؽ، مؿتهُل ؾالم   اإلاجُضٛ هللا نبض 12-  الهُئت ؤنػاء هكغ  حهت مً التببُت ٗلُاث في الهلمي البدث مهْو

ؿُت  ، 2010 ،( 2+1) الهضص ، 26 اإلاجلض ، صمشٔ ، صمشٔ حامهت مجلت ،(هموطحا بطاللت التببُت بٙلُت مُضاهُت صعاؾت) الخضَع
.  30-29 ص ص

ٗاصًمُت اإلاجُضٛ،اإلاش٘الث هللا نبض -13 ؿُت الهُئت ألنػاء ألا  ، 1999 ، 03 الهضص ،15 اإلاجلض صمشٔ، مشٔ، حامهت في الخضَع

.  95-43 ص ص

 ، بيب ث ، الهغبي اإلاؿخٓبل مجلت الهغبي، الوؾً في الخ٘ىولوحُا لىٓل  الاحخمانُت الؿُاؾُت ألابهاص ، َالٛ الضًً ليم –14

.  108ص ، 1982 ، 37الهضص ، 04 اإلاجلض

 ؤلاؾالمُت الجامهت مجلت الهغبي، الهالم في الهلمي البدث مش٘الث ؾمغة، ؤبو ؤخمض  مدموص الكبيوسي ؤخمض نماص –15

. 1135-1134 ص ص ، 2007 ًوهُه ،02،الهضص15 ،اإلاجلض ،يؼة(ؤلاوؿاهُت الضعاؾاث لتؾلـ)

.  328 ص ،1972 ، اللبىاوي ال٘خاب صاع ، بيب ث ، نلمُت ؤ عاّ ضغ ٍ، َااص –16

اث ، نمغان مدمض ٗامل –17 ٛى الض لي اإلالخٓى ؤنماٛ ، الهغبي الهلمي البدث مهْو  خث الب الهالي للخهلُم حضًضة هكغة ألا 

ؼ جىكُم مً ، الظاجُت  الازخُاعاث الضازلُت الػًوؾاث بين الهلمي  نلم صائغة/  البواقي ؤم  –مهُضي بً الهغبي الجامعي اإلاٖغ
وهُا التببُت  نلوم الىُـ مكب 28/ 27 ًومي الجؼائغ،/   ألاعؾَو .   2005 هَو

ٗاصًمي الهلمي البدث جواحه التي الطهوباث الُغا، مدمض ماحض –18  هكغ  حهت مً يؼة بمداَكاث الخجاعة لُاثبٚ ألا

.   01 ص ،2004 ،ًىاًغ 01،الهضص12 ،اإلاجلض ،يؼة(ؤلاوؿاهُت الضعاؾاث ؾلؿلت) َيها، الخضَعـ َُئت ؤنػاء

ا الهغبُت الجامهاث في الخضَعـ َُئت نػو مش٘الث ، مغس ي الهلُم نبض مدمض –19  الُ٘اءاث ؤصحاب هجغة نلى  آزاَع

.  140 ص ، 01الهضص الهالي، الخهلُم لبدور نغبُتاٛ اإلاجلت ، الىاصعة

خابت بنضاص الهاًضي، نوع مدمض –20  ص ، 2005 ، الٓاَغة ، البدث مىاهج نً صعاؾت مو الجامهُت  الغؾائل البدور ٖ 
22  .

 

 


