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  :ذــيــــــــــجمه

لُه ٦ضعؽ وجإل٠ُ ،وما بلُه بٗض الخاظت بٌٗض اإلا٣ُاؽ مىهجُت البدض والخ٨ٟحر الٗلمي مٓهغ خًاعي حكض الخاظت        

ًهاخب طل٪ مً جغا٦م الخبراث وجطخم اإلااصة الٗلمُت وما ًخهل بها ٖاصة مً ايُغاباث  وحٗهب وظهل وجدٍغ٠ واجالٝ  

هٗب ٖلُه ان ًدبحن صعبه ؛ ٧ان َبُُٗا  ًًُ٘ في مجالها  ال٣اعت وجًُ٘ مٗه الخ٣ُ٣ت ٞخسخلِ الامىع ٖلى باخض الٗلم ٍو

لخ٨ٟحر الٗلمي بالجامٗاث اعجباَا وز٣ُا ،ال جها مغ٦ؼ الخ٣ُ٣ت ومُل٣ها او ٖلى الا٢ل ما ًٟترى ان ان ًغجبِ مىهج البدض وا

ت الٗلمُت  ت للُلبت الجامُٗحن الظًً ًىاظهىن نٗىباث في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ اإلاٗٞغ  التي اخخلذ  ٩ًىن .ٞإٖضث َظٍ اإلاُبٖى

 اثض ح٣ُٗض الخُاة و٦ثرة مك٨التها وجدضًاتها ،وجغا٦م اإلاٗلىمم٩اهت مخ٣ضمت في اَخماماث الامم واإلاجخمٗاث ال ؾُما بٗ

مجاالث الٗلم  و جدهُله ، بإؾالُبوحؿخضعي الخٟؿحر ،و٢ض هجم ًٖ الاَخمام  بالٗلم اَخمام والٓىاَغ التي حؿخٟؼ الخ٨ٟحر 

ت في مجاالتها مخٗضصة  ت ٣ٞض جغجب ٖلى طل٪ حٗضص اإلاىاهج والاؾالُب التي ًم٨ً اجباٖها في البدض ًٖ اإلاٗٞغ واَضاٞه مخىٖى

والػما طل٪ حٗضص الاصواث وازخالٞها في يىء اَضاٝ البدض ومىاهجه ،و٢بل الخضًض ًٖ مىاهج البدض الٗلمي  ،اإلاسخلٟت

ا مً الى٣اٍ طاث نلت البض مً جدضًض مٟهىم الٗلم والبدض الٗلمي ،وزها حَر ثهه واَضاٞه ومٗاًحر الباخض الجُض ٚو

 باإلا٣ُاؽ . 
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ت التي هي  : املعشفتحعشيف  -1 ت اإلاٗاوي واإلاٗخ٣ضاث واإلاٟاَُم والخهىعاث ال٨ٍٟغ  جخ٩ىن لضي الاوؿانمجمٖى

ت به اإلادُُتهدُجت مداوالجه اإلاخ٨غعة لٟهم الٓىاَغ والاقُاء  حكمل ٧ل ما ًدُِ بالصخو مً هىاحي  ،واإلاٗٞغ

ت اظخماُٖه ز٣اُٞه ٖلمُه الى ازٍغ بمٗجى ان   الٗلمُتباإلاٗاوي  مغجبُتحكمل ظمُ٘ مجاالث الخُاٍ وهي اإلاٗٞغ

حر  حر الٗلمُتٚو  . مدضص حكمل ٧ل اإلاجاالث بضون جدضًض وبالخالي هي ا٦ثر قمى٫ ٚو

ت الى زالزت اهىإ  : اهىاع املعشفت -2 ظا جبٗا لخُىعَا اإلاى٣ُي٢ؿمذ اإلاٗٞغ  :( 20م ،1979ٖبض الٛجي ٖبىص،  ) َو

 توحؿمى ٦ظل٪ : املعشفت الحعيت بُت  باإلاٗٞغ خُض ان الاوؿان ٖىض والصجه ٌٗخمض ٖلى خىاؾه مً اظل  الخجٍغ

ه الٗالم الظي ًدُِ به اي اهه ٧ان ٌٗخمض ٖلى خىاؾه في الخٗٝغ ٖلى ما  الا٦دؿاب مً  لؤلقُاءالخبراث ومٗٞغ

 عؤيلترا٦م َظٍ الخبراث ٌؿخُُ٘ الاوؿان ان ًٟؿغ بها بٌٗ ما ٌكاَضٍ او ٌؿمٗه ٞمشال اطا  وهدُجت نٟاث

ض جى٢٘ ؾ٣ٍى اإلاُغ ل٨ىه لم ًبغي الى الخٗٝغ ٖلى اؾباب خضور َظٍ  الصخو البر١ وؾم٘ نىث الٖغ

ض وؾ٣ٍى اإلاُغ  او الٓاَغة تالخٗٝغ ٖلى الٗال٢اث بحن البر١ والٖغ الخؿُه ال جخم بٛغى الىنى٫ الى  ٞاإلاٗٞغ

بحن َظٍ  اإلاىظىصةللٓىاَغ صون الىٓغ الى الٗال٢اث  بؿُُتالٗلمُت ل٨ً هي ٖباٍع ًٖ مالخٓه  الخ٣ُ٣ت

٤ اؾخسضامه لخىاؾه ان ًدُِ ب٩ل ما خىله مً  الٓىاَغ واؾباب خضوثها لظل٪ ال ٌؿخُُ٘ الاوؿان ًٖ ٍَغ

ا مً الٓىاَغ  َبُُٗت ْىاَغ  حَر للٓىاَغ  البؿُُت اإلاالخٓت ومً زهاثهها اجها حٗخمض ٖلى . الٛامًتٚو

 . صعاؾتال٣ٗل بضون جغصص وال جمدُو او  وجلٗب ٞحها الخىاؽ الضوع ال٨بحر ٣ُٞبلها

 تحٗخبر   : الفلعفيت املعشفت اث  مغجبُتالٟلؿُٟت  اإلاٗٞغ لى  الٟالؾٟتوالا٩ٞاع التي ًُغخها  وآلاعاءباإلاىيٖى ٖو

تَغح وجٟؿحر َظٍ الٓىاَغ وجغجبِ  مىاهجهم في التي بضا الاوؿان ٌؿخسضم  باإلاغخلتبك٩ل ٦بحر  الٟلؿُٟت اإلاٗٞغ

ت الُبُُٗت٣ٖله بهىعٍ ٦بحٍر في جٟؿحر الٓىاَغ  ٞحها  ال جها الخجغبتالٟلؿُٟت ال وؿخُُ٘ ازًاٖها الى  ، واإلاٗٞغ

م واَالٖهم في جٟؿحر الاخضار و ٖلى مىاهجهم وؾٗخه ٨ٞ ٌٗخمضون  الٟالؾٟت مجغصٍ ٚحر ملمىؾه خُض ان َغ

وحٗخمض ٖلى  الظاجُتبص يء مً ال٣ٗل والخ٨ٟحر اإلاى٣ُي وبالخالي ٌٗخمضون ٖلى  امامهم اإلاُغوختالٓىاَغ واإلاؿاثل 

٣ي بتوالاقُاء  الُبُٗتاي البدض في ما وعاء  البدض في الٗالم اإلاُخاٞحًز الخٟؿحر خُض اجهم ٌٗخمضون ٖلى  الٍٛغ

ال٣ىاهحن لِؿخمض مجها الخ٣اث٤ خُض ٌؿخُُ٘ ٧ل ُٞلؿٝى ا٢امه صٖاثم  بضعاؾتًبضا  لظيالخ٨ٟحر اإلاى٣ُي ا

 . بمً ؾب٣ٍى الاؾخٗاهت بضون  الٟلؿٟتإلاظَبه 

 ان الخُىع الظي خضر ٖىض الاٞغاص واإلاجخمٗاث جبٗه جُىع اؾلىب وزُىاث في اإلاىهج    : املعشفت العلميت

غى الٟغوى زم ظم٘ البُاهاث وجدلُلها زم جهيُٟها  واإلايؿ٣ت اإلاىٓمت باإلاالخٓت الٗلمي والظي ًبضا للٓىاَغ ٞو

 مً للخإ٦ضمً صخه الٟغوى زم ظم٘ البُاهاث وجدلُلها زم جهيُٟها واظغاء الخجاعب  للخإ٦ضالخجاعب  واظغاء

اث ظا ا،  صخه الٟغوى والىنى٫ الى هخاثج ٞمً زال٫ اجبإ َظا اإلاىهج ًم٨ً الىنى٫ الى ٢ىاهحن وهٍٓغ لىٕى َو

تمً  تًُل٤ ٖلى  اإلاٗٞغ ظؼثُاث مً  بٌٗ صعاؾتمً الخ٨ٟحر الاؾخ٣غاجي والظي ٣ًىم ٖلى  اإلاؿخمضة اإلاٗٞغ

ب والىنى٫ لىخاثج جُب٤ ٖلى ظمُ٘ الخاالث للمالخٓتوازًاٖها  الٓاَغة اإلادكابه والتي لم جضزل في  والخجٍغ

ؿخُُ٘ الاوؿان ان  اإلاالخٓتهُا١  ب َو اي اهه ًيخ٣ل مً  اإلاكابهتللخاالث  ًدضر بما ًم٨ً ان ًخيبإوالخضٍع
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جب ان حن مً الاؾخ٣غاء ٞهىا٥ اإلاٗلىم الى اإلاجهى٫ واَال١ اخ٩ام ٖامه و٦ك٠ ًٖ ٢ىاهحن ٍو  جمحز بحن هٖى

ل) ٤ُ الٍُى  :( 208م، 1967،جٞى

ان  التي ًضعؾها الباخض خُض الٓاَغةوالظي جخم مً زالله مالخٓه ظمُ٘ مٟغصاث  جام او كلي : اظخلشاء  -

جلخُو   مجغصٍ الٓاَغةوبظل٪ ٩ًىن الخ٨م ال٨لي ٖلى  للمالخٓتظمُ٘ اٞغاص مجخم٘ البدض ٢ض زًٗىا 

ٟا٫  ب اخض في الخٗٝغ ٖلى مُى٫ الَا اض ي اإلاًٟل  هدى اليكاٍ الابخضاثُت اإلاضعؾتللىخاثج مشا٫ ًٚغ الٍغ

ُغح ٖلحهم  اإلاضعؾتلضحهم ٞاهه ؾٝى ًسخاع ظمُ٘ اٞغاص َظٍ  سجل الىخاثج اإلا خى٫  اؾئلت ٍو ىيٕى َو

 . ٞهى زاوي ًمشلهم ظمُٗااإلاضعؾت اي  وبالخالي الىخاثج التي ًدهل ٖلحها جمشل اعاء ٧ل اٞغاص َظٍ 

ُه ٣ًىم الباخض  غير جام او حضئي : اظخلشاء  -  ظؼء مً اإلاجخم٘ زم ًداو٫ حٗمُم الىخاثج ٖلى بضعاؾتٞو

 الىخاثج ج٩ىن ممشله له جمشُال ناص٢ا وجدمل ظمُ٘مً   اإلاإزىطةظمُ٘ اٞغاص اإلاجخم٘ خُض ان الُٗىت 

 . نٟاث اإلاجخم٘ الانل

٣ه ميؿ٣ه وان الٟغوى  ت الٗلمُت اجها حٗخمض ٖلى مالخٓه الٓىاَغ بٍُغ ت ومً زهاثو اإلاٗٞغ ال ًم٨ً اإلاىيٖى

ا ٦ما اجها حٗخمض ٖلى  ُتالدؿلُم بها الا بٗض ازخباَع اثج ما جىنل الُه هخ وهي حٗخمض ٖلى اإلالمىؾتوالاقُاء  اإلاىيٖى

 . الازغون

ٞلجا الى  الخٛلب ٖلى مسخل٠ ْغوٝ الخُاٍ  الاوؿان مىظ ال٣ضم  ًلخمـ   : طشق جدصيل املعشفت -3

ت و٢ض  او ألاؾاؾُتمسخل٠ اإلاهاصع ؾىاء  ت في ٖضٍ  دالين فان ط٦غ الباخض الشاهٍى َغ١ جدهُل اإلاٗٞغ

 .(  32م، 2010مدؿً ٖلي ُُٖت ، )  اق٩ا٫ ًم٨ً جلخُهها ٖلى الىدى الخالي

الصخو  ٩ٞان ٧ل شخو ًلجا الى َظا ال٣بُلتو٧اهذ جخمشل ٢ضًما في عثِـ او ٢اثض او قُش او ٦بحر العلطت :  -3-1

تًإزظ مىه  ٚامٌ مً اإلاك٨الث التي  في جٟؿحر ما َى الؿلُتالى  هلجإبد٨م اهه مال٪ لها وفي الٗهغ الخضًض  اإلاٗٞغ

٨ظا ....اإلاٗلم في جدهُل  جلجا الى الُبِب اطا مغى َٟلها والخلمُظ ًلجا الى ٞالالمخلها  اؾخٗص ى  ت َو  . اإلاٗٞغ

اؾخٟؿاعاث  او اؾخلهل٣ض ظغث الٗاصة ان ٣ًبل الاوؿان بٌٗ الاقُاء وظضَا بضون ان ًُغح ٞحها  الخلاليذ: -3-2

م مً الٗباصة٧اللباؽ وال٨الم والُٗام وختى  اهىا ال وؿا٫ ٖجها ٦شحرا الا  ٞهظٍ مً الخ٣الُض التي جىعثها ًٖ الاولحن بالٚغ

ا ل٨ً مً  الٗلمُتاهه مً الىاخُت   . باهه صخُذ الٗاصةما وظضث ٖلُه  ان ه٣بل ٧ل الخُإ٢ض ٩ًىن الؿاا٫ يغوٍع

ٚحٍر ٟٞي  ٍ وط٧اء زاع١ ًمحٍز ًٖان الخبحر ًخمحز بمؿخىي ٖالي مً الخضٍعب و٢ضٍع ٖلمُه ٦بحر  اساء الخبراء: -3 3 -

تهم ختى هًُٟها الى خىا و٢ض  اٚلب الاخُان وٗىص الُه مً اظل الاؾخٟؿاع ًٖ اقُاء وازظ مً مٗٞغ الُه في  هلجإمٗٞغ

م مً ٧ل ش يء الخُإامىع ٖلمُه ص٣ُ٢ه ول٨ً ًدخمل ان ٣ً٘ في   .بالٚغ

٤  ًٞٗ الصخهُت بالخبرةهٕى مً الخبرة وؿمحها ج٨غاع الٓىاَغ التي ًمغ بها ج٨ؿبه  : الشخصيت الخبرة  4 --3  ٍَغ

ت في مٍغ ازغي ًخىلض ٖىضٍ هٕى مً  والىاجختفي مٍغ  الخاَئت اإلاخ٨غعةمداوالجه  للمك٨الث التي جىاظهه وبالخالي اإلاٗٞغ
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الظي ٌؿخسضم زبرجه ان ًىدبه مً اؾخسضام  ٞهى ٌٗٝغ الخلى٫ لها اطا ما ج٨غعث امامه ل٨ً ًجب ٖلى الصخو

ُه ٢ابله للخُإ الظاحي اإلابجي ٖلى الاخ٩ام الصخهُت ألجها ٚحر الخ٨م  . مىيٖى

ت واإلاٗلىماث وجٟؿحر ما َى الخفكير الاظخيباطي:  -3-5 ٚامٌ  َى هٕى مً الخ٨ٟحر ٌؿخسضم في الىنى٫ الى اإلاٗٞغ

ٗخمض الخ٨ٟحر الاؾخيباَي ٖلى ال٣اٖضة ال٣اثلت اهه ما ًهض١ ٖلى ال٩ل ًهض١ اًًا ٖلى ٖلى اٖخباع ان الجؼء الجؼء  َو

ؿخسضم لهظا الٛغى وؾُله حؿمى ى ٌٗخمض ٖلى خ٣اث٤ مٗغوٞه  ٣ً٘ مى٣ُي ًىٓم ال٩ل او صازل ال٩ل َو ال٣ُاؽ َو

ى ٌكمل   . ٢ًاًا زالزتمً ٢بل َو

َى بهضصٍ  ٌٗخمض الخ٨ٟحر الاؾخ٣غاجي ٖلى اإلاالخٓت اإلايؿ٣ت واإلاىٓمت إلاٟغصاث البدض الظي الخفكير الاظخلشائي : -3-6

م٨ً ان ه٣ؿم َظا الىٕى مً  ومً زال٫ الىخاثج التي ًخىنل الحها ٌؿخُُ٘ ان ًهضع اخ٩اما ٖامه ٖلى مجخم٘ بدثي ٍو

حن : الاؾخ٣غاء الخام والاؾخ٣غاء الجؼجي الىا٢و  .  الاؾخ٣غاء الى هٖى

 :الٓاَغة  ٌٗخمض َظا الىٕى مً الاؾخ٣غاء في الىنى٫ الى الىخاثج ٖلى مالخٓه ظمُ٘ مٟغصاث الاظخلشاء الخام

ى وؾُله للخهى٫ ٖلى  تاإلاضعوؾت َو خ٨م نضع ًٖ  الن الخ٨م الظي انضعهاٍ ًٖ ال٩ل َى اإلاا٦ضة اإلاٗٞغ

 . إلا٩ىهه له الجؼثُت٧ل الخاالث 

بي الجمباػٖىض اٖل البضهُت اللُا٢تٖىانغ  صعاؾتاطا اعصها  مثال: جي للجمباػ هجض ان اٖل ٤ الَى ٤  بي الٍٟغ اإلا٩ىهحن للٍٟغ

جي ال ًخٗضون  ب  الى  6الَى له  اإلا٩ىهتالٗىانغ  ًم٨ً ازظ ٧ل البضهُت اللُا٢تٖىانغ  صعاؾتوبالخالي ٖىض  11اٖل

ا ٖ اي ال٩ل، والاؾخ٣غاء الخام ٖباٍع ًٖ اإلا٩ىهتوبالخالي مهضع اخ٩ام ٖلى ٧ل ٖىانغ  ً الخاالث اخ٩ام مهضَع

ب للمالخٓتالخاالث  للخًٕى ل٩ل هدُجتلل٩ل وهخاثجه ٣ًُيُه ومىزى١ بها  اإلا٩ىهت الجؼثُت  . والخجٍغ

 :وبٌٗلبٌٗ اإلاٟغصاث  اإلاالخٓتٌٗخمض َظا الىٕى في ونىله للىخاثج ًٖ  الاظخلشاء الىاكص او الجضئي 

البا  مىه ختى هخم٨ً مً حٗمُم الىخاثج التي هخىنل الحها اإلامشلت الُٗىتالاٞغاص مً اإلاجخم٘ بمٗجى ازخُاع  ٚو

٦بحرا وال  ما ًدب٘ الباخض َظا الىٕى مً الاؾخ٣غاء في البدىر التي ٣ًىم بها وزانه ٖىضما ٩ًىن اإلاجخم٘

 . وؿخُُ٘ صعاؾخه ٧له

جالمُظ  ٖىض الُاثغةاؾخسضام مسخل٠ اؾالُب الخضَعـ في حٗلم مهاعة الاعؾا٫ في ال٨ٍغ  جإزحر للخٗٝغ ٖلى :مثال 

ولظل٪ ًًٟل الابخضاثُت ٖلى ظمُ٘ جالمُظ اإلاضاعؽ  الضعاؾتمشال ٩ًىن مً الهٗب اظغاء َظٍ  الابخضاثُتاإلاضاعؽ 

٣ه الُٗىاث ج٩ىن  ٤ اؾخسضام ٍَغ جمشل جمشُال ناص٢ا  ازخُاع ُٖىه مً الخالمُظ بما ٌٗٝغ اؾخ٣غاء الىا٢و ًٖ ٍَغ

مهاٍع الاعؾا٫ َظا ٌٗجي اهه عاظ٘ الى  ٞاطا اوضخذ هخاثج ال٣ُاؽ ان اإلاؿخىي جُىع في الخجغبتإلاجخم٘ الخالمُظ وجُب٤ 

 بخٗمُم الاؾالُب ٖلى ب٣ُه الخىنُتاؾالُب الخضَعـ ٖلُه ًم٨ً 

 .للخجغبتالخالمُظ الظًً لم ًسًٗىا 
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 الٓىاَغ جٟؿحراًمشل الٗلم مغخله مخإزغة مً الخُىع الاوؿاوي ظاء بٗض ان بضا الاوؿان في جٟؿحر   : العلم -4

ُه ٣ه مىيٖى ا مً الٓىاَغ بٍُغ ُا ٣ًىم ٖلى البدض في اؾباب خضوثها وعبُها م٘ ٚحَر ٞاطا ما  . مىيٖى

ت جخمشل في ٧ل ْىاَغ ؾىاء ت ٞةهىا ٧لما ط٦غها ؾالٟا ان اإلاٗٞغ ُت او  اعصها ان ه٣اعن بحن الٗلم واإلاٗٞغ اإلاىيٖى

ُت و٧ل اإلاٗاٝع التي ٨ًدؿبها الاوؿان ُا او ٚحر اإلاىيٖى التي لم ًجض لها  ؾىاء وظض لها جٟؿحرا مىيٖى

ه لِؿذ بالًغوعة ٖلما ت اقمل واٖم مً الٗلم و٧ل مٗٞغ ت جٟؿحرا باإلياٞت الى ان اإلاٗٞغ  و٧ل ٖلم َى مٗٞغ

ُاء هللا،بىصا )  .( 26، م2009وص ٖبض الُمحن ٖو

ت التي ًدب٘ ٞحها ال٣ىاٖض والاؾالىُبالٗلم  ًاطن  ٦ما ، الاقُاء  ُب اإلاىهج الٗلمي في الخٗٝغ ٖلى٤ ٖلى ٧ل الىان اإلاٗٞغ

ت اإلاهىٟت اإلايؿ٣ت التي جم الىنى٫ الحها باجبإ ٢ىاٖض اإلاىهج الٗلمي الصخُذ مؿا٢ه في  ان الٗلم ٖٝغ باهه اإلاٗٞغ

 . ال٣ىاهحن الٗامت للٓىاَغ الٟغصًت اإلاخٟغ٢ت

ت ،ًخًمً  ٟه خى٫ خ٣ُ٣ت ان الٗلم َى ظؼء مً اإلاٗٞغ زالنت ال٣ى٫ ظل مداوالث جدضًض مٟهىم الٗلم وحٍٗغ

غ١ واإلاىاهج الٗلمُت اإلاىزى١ بها  اث واإلاٗلىماث الشابخت واإلايؿ٣ت واإلاهىٟت ،َو الخ٣اث٤ واإلاباصت وال٣ىاهحن والىٍٓغ

ت وا٦دكاٝ الخ٣ُ٣ت بهىعة ٢اَٗت   .٣ًُيُتإلاٗٞغ

ه مً الخهاثو ًم٨ً ان هلخهها في الى٣اٍ :  يتالعلم تفاملعش خصائص  -5  . الخالُتان للٗلم مجمٖى

 .(  09م، 2005اخمض ُٖاص ، )

اإلاىظىصة  الخالتالٓىاَغ ًجب ٖلُه ان ًضعؾها ٖلى  بضعاؾتان الباخض ٖىض ٢ُامه  العلم مىطىعي: -

ُتالى اهه ٌٗخمض ٖلى  باإلياٞت الغاَىتٖلحها صون حُٛحر ٞحها خالتها  جإزحر في صعاؾخه بضون  اإلاىيٖى

ه الاقُاء ٦ما هي في خ٣ُ٣تها ل٪ ما ًىص ان ًغاَا الظاجُتا٩ٞاٍع ومٗخ٣ضاجه   . ختى ًم٨ىه مٗٞغ

ًسً٘ الٗلم إلاباصت ومٟاَُم مخٗاٝع ٖلحها بحن طوي الازخهام جخًمً مهُلخاث الذكت :   -

بض٢ت وجدضًض و جدضًض  ومٗاوي ومٟاَُم ص٣ُ٢ت ظضا ومدضصة ،ًجب اؾخٗما٫ َظٍ اإلاهُلخاث

ت الٗلمُت   .مضلىلها الٗلمي ال جها ٖباعة ًٖ اللٛت التي ًخضاولها اإلاسخهىن في ٕٞغ مً ٞغوٕ اإلاٗٞغ

ب ٞهى ٖلمي وما  العلم كابل لللياط والخجشيب: - َىا٥ مً ًظَب الى ان ما َى ٢ابل لل٣ُاؽ والخجٍغ

ايُت َىا٥ ْىاَغ ًم٨ً ان ؿخُُ٘ جهض٣ًه في مجا٫ التربُت ٌه ال خؿخُُ٘ ججغبٌ ال  البضهُت والٍغ

ب ٞٗالُت٣٦ُاؽ  هجغبها ٣ه جضٍع ايت  ٍَغ  . ما لٍغ

اهه ٌؿخُُ٘ حٗمُم الىخاثج التي ًخىنل الحها  الغثِؿُتمً نٟاث الٗلم وزهاثهه  يم:مكابل للخع -

ُم الخٗمل٩ي ًهل الباخض الى  الٟغصًتالهٟاث  وابخٗاص ًٖ  اإلاٗممتبالتر٦حز ٖلى الهٟاث  وطل٪

ظا بازخُاع ُٖىه  ٌؿخسضم اإلاىهج جمشل اإلاجخم٘ جمشُال ناص٢ا  ٖكىاثُتالاؾخ٣غاجي الىا٢و َو

 . م الىخاثجُوحٗم
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 ٗغى للخُإ ولهظا ٖىضماهه مهما ٩ًىن الٗلم مىيىعي وص٤ُ٢ ل٨ً َى  : زابذ وعبيا العلم هخائجه  -

مُٗىه ٞان الىخاثج ٦ظل٪ ا هخاثج جخمخ٘ بهض١ مٗحن وباليؿبت زُ  هجض  جدلُلُت صعاؾت اظغاء 

لُه ًم٨ً ان ًجغي صعاؾخحن مدكابهخحن عبما هدهل ٖلى هدُجخحن  صاثما ج٩ىن ٞحها وؿبه زُا ٖو

 . مخٗاعيخحن

ان الباخض الٗلمي ًجب ان ًُل٘ ٖلى الضعاؾاث التي ؾب٣ذ وبالخالي ٞهى ًبضا مً  العلم جشاكمي: -

خاثج التي ونل الحها الٗلماء مً ًيخهي الازغون اي ان صعاؾت ٖلمُه جإزظ في الخؿبان الى خُض

اث واإلاٗاٝع  جإحيوالترا٦مُت الٗلمُت اما اجها  ،٢بل بالبضًل ٞخلغي ال٣ضًم ،ٞان ال٨شحر مً الىٍٓغ

اث ومٟاَُم ومٗاٝع زانت  في الٗلمُت في مجالث مسخلٟت اؾخٛجى ٖجها الاوؿان واؾدبضلها بىٍٓغ

واليؿبُت .اطا هي جبجى  ٖلى ق٩ل َغما مً الاؾٟل الى مجا٫ الٗلىم الاظخماُٖت التي جدؿم بالخُٛحر 

ت الٗلمُت . لى هدُجت جغا٦م وجُىع اإلاٗٞغ  الٖا

ت الٗلمُت ال جٟغىاليلين :  -  ،ت ،ؤي ان ناخبها ج٣ًُ مجها ٖلمُاهٟؿها الا اطا ٧اهذ ٣ًُيُ ان اإلاٗٞغ

ظا  وبغاَحن  بإصلتٞانبذ ٌؿخُُ٘ ازباتها  ُت ال جدمل الك٪ َو ما ٌٗٝغ بال٣ُحن وخ٣اث٤ ومىيٖى

ٞالىخاثج التي هخىنل الحها ًجب ان ج٩ىن مؿخيبُت مً م٣ضماث ومُُٗاث مىزى١ مً  الٗلمي ،

 . صختها 

ت مىٓمت جسً٘ الخىظيم :  - ت الٗلمُت مٗٞغ واؾـ مىهجُت ،ال وؿخُُ٘ الىنى٫  لًىابِان اإلاٗٞغ

الحها صون اجبإ َظٍ الاؾـ والخ٣ُض بها ٦ما ان الخُىع الٗلمي ٣ًخط ي مً الباخض الخسهو في 

اإلاُضان ٖلمي مدضص وطل٪ بج٨م الخُىع اإلاٗغفي والٗلمي وجؼاًض الخسههاث وجىٕى خ٣ىلها مما 

هم ظؼثُاجه وج٣ىُاجه ٌؿمذ للباخض  اث ٞو إل ٖلى مىيٖى  .بااَل

 :( 27،م2009بىصاوص ٖبض الُمحن، )  وظائف واهذاف العلم -6

  :ان الٛاًت والىُْٟت الاولى للٗلم هي ا٦دكاٝ ال٣ىاهحن الٗلمُت غاًت ووظيفت الاكدشاف والخفعير

٤ مالخٓت  الٗامت والكاملت للٓىاَغ والاخضار اإلاخمازلت واإلاترابُت واإلاخىاؾ٣ت ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

اإلاسخلٟت ،واظغاء ٖملُاث الخجٍغب الٗلمي للىنى٫ الى ٢ىاهحن ٖامت وعنض الاخضار والٓىاَغ 

 وقاملت جٟؿغ َظٍ الٓىاَغ والى٢اج٘ والاخضار .

   :وهي الخى٢٘ الٗلمي والخيبا ب٨ُُٟت ٖمل وجُىع وؾحر الاخضار والٓىاَغ غاًت ووظيفت الخيبؤ

حر الُبُُٗت ،واإلاىٓمت بال٣ىاهحن الٗلمُت اإلا٨دكٟت ،ٞه٨ ظا ًم٨ً الخيبا والخى٢٘ الٗلمي الُبُُٗت ٚو

لمُا الى ٚحر طل٪ مً الخاالث  التي ًم٨ً  بمؿخ٣بل ج٣لباث الغاي الٗام ؾُاؾُا واظخماُٖا  ٖو

ت.ػمت الخى٢٘ والخيبا الٗلمي بمؿخ٣بلها ،وطل٪ الزظ الاخخُاَاث  والاظغاءاث الال   والًغوٍع
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  : ُٟت الخد٨م الٗلمي  جإحيلخيبا بٗض ٚاًت ووُْٟت الا٦دكاٝ واغاًت ووظيفت الظبط والخدكم ْو

ىب ُٞه ،واؾخٛال٫ الىخاثج والازاع لخضمت  في َظٍ الٓىاَغ والؿُُغة ٖلحها ،وجىظحهها الخىظه اإلاٚغ

 مهلخت الاوؿاهُت .

ا وطل٪ ٖىضما ٣ًخهغ الٗلم ٖلى بُان وجٟؿحر ٦ُُٟت الًبِ والخىظُه  ووُْٟت الخد٨م ٢ض ٩ًىن هٍٓغ

ملُا ،وطل٪ خحن ًخضزل الٗالم لًبِ الاخضار والؿُُغة ٖلحها ٧ان ًخد٨م والخ٠ُُ٨ للٓىاَغ  و٢ض ٩ًىن ٖ

 في الؿلى٥ الاوؿاوي ويبُه وجىظحهه هدى الخحر ،والخد٨م في الًٟاء الخاعجي واؾخٛالله ٖملُا.

ًمشل البدض الٗلمي مغج٨ؼ مدىعي للىنى٫ الى الخ٣اث٤ الٗلمُت وويٗها في حعشيف البدث العلمي:  -7

غ للٗلىم زانت وان الٗلم مضع٧اث ٣ًُيُتاَاع ٢ىاٖض او  اث ٖلمُت ٦جَى ً  ٢ىاهحن او هٍٓغ ما٦ضة ومبَر

٤ مىاهج ٖلمُت َاصٞت وص٣ُ٢ت  ،ٖلحها ٦خهض٤ً مُل٤ ٤ البدض ٞو خم الخىنل الى الخ٣اث٤ ًٖ ٍَغ ٍو

 ومىٓمت ،واؾخسضام اصواث ووؾاثل بدشُت .

ٟاث للبدض الٗلمي جداو٫ جدضًض مٟهىمه ومٗىا ِس ى مدمض واثل ٖب ) ٍ ومً ظملتهاَىا٥ ٖضة حٍٗغ ض الغخمان ٖو

 :( 18م،  2007،

َى وؾُلت لالؾخٗالم والاؾخ٣هاء اإلاىٓم والض٤ُ٢ الظي ٣ًىم به الباخض ،بٛغى ا٦دكاٝ مٗلىماث او  -

غ او جصخُذ او جد٤ُ٣ اإلاٗلىماث اإلاىظىصة ٞٗال، ٖلى ان ًدب٘ في َظا  ٖال٢اث ظضًضة باإلياٞت الى جٍُى

 .  والاؾخٗالم الض٤ُ٢ ،زُىاث اإلاىهج الٗلميالٟدو 

اث والخ٣اث٤ ،مً اظل الخهى٫ ٖلى خ٣اث٤ طاث  - ملُت لىن٠ الخٟاٖل اإلاؿخمغ بحن الىٍٓغ َى ًٞ َاصٝ ٖو

ه اث طاث ٢ىي جيبٍا لى هٍٓغ  مٗجى ،ٖو

دهها وجد٣ُ٣ها بخ٣و ص٤ُ٢ وه٣ض ٖم٤ُ ،زم  - ت والخى٣ُب ٖجها وجىمُتها ٞو َى مداولت ال٦دكاٝ اإلاٗٞغ

ؿهم ُٞه اؾهاما اوؿاهُا خُا قامال.ٖغ   يها ٖغيا م٨خمال بظ٧اء واصعا٥ ٌؿحر في ع٦ب الخًاعة الٗاإلاُت َو

ٟاث ان البدض الٗلمي الا٧اصًمي َى الاؾخسضام اإلاىٓم لٗضص مً الاؾالُب والاظغاءاث للخهى٫  زلهىا مً ٧ل الخٍٗغ

ى ًٟترى الىنى٫ الى هخاثج ومٗلىماث او ٖلى خل ا٦ثر ٦ٟاًت إلاك٩لت ما ،ٖما ًم٨ىىا الخهى٫ ٖلُه بُغ١ از غي َو

ت للىاؽ او الخد٤٣ مجها. اصة اإلاٗٞغ  ٖال٢اث ظضًضة لٍؼ

 :( 20م، 1978ٖبض الخمُض ،واخمض زحري ،  ظابغ )اظغ وملىماث البدث العلمي  -8

ض الباخض ؟واي مك٩لت او جدذًذ الاهذاف البدثيت بذكت ووطىح:  - زانت في ازخُاع اإلاىيٕى ،ٞماطا ًٍغ

ض و٠ُ٦ ومتى والى اًً ؟ ا ؟وما َى الخسهو الض٤ُ٢ للباخض ؟وماطا ًٍغ  ْاَغة جم ازخُاَع

بخه واإلاامه بإصواث البدض اإلاخباًىت والخم٨ً مً  كذسة الباخث على الخصىس والابذاع : - واٖما٫ ٨ٍٞغ ومَى

 ج٣ىُاث ٦خابت البدض الٗلمي .
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٣ىالث خىلها ،واٖما٫ ال٨ٟغ والخإمل ،مما ٣ًىص للٓاَغة مدل البدض وجدضًض اإلادكت املشاهذة واملالخظت : -

 و ٘ ٢ىاهحن جخ٤ٟ م٘ وا٢٘ اإلاالخٓاثالى بدض اإلاخٛحراث اإلادُُت بالٓاَغة ،بدُض ج٩ىن اإلادهلت وي

 اإلاخٛحراث .

ىت ٖلحها  وطع الفشوض املفعشة للظاهشة: - ُت ًىُل٤ مجها وجىي٘ ٦إ٩ٞاع ملُخم ازباتها والبَر جغصة ومىيٖى

ج٣ىصٍ الى ظم٘ الخ٣اث٤ اإلاٟؿغة للٟغوى وبالخالي اظغاء الخجاعب ٖلى يىئها بُٗضا ًٖ بدُض  ،الباخض

ض الباخض ازباجه والىنى٫ الُه. ٗها إلاا ًٍغ  جَُى

غبلتها  اللذسة على حمع الحلائم العلميت بشفافيت ومصذاكيت: - وطل٪ مً مسخل٠ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ٚو

بها وجمدُهها بض٢ت   . جدلُلها  مزوجهيُٟها وجبٍى

بهضٝ الخهى٫ ٖلى هخاثج ٖلمُت جخ٤ٟ م٘ الىا٢٘ الٗلمي ،وجخُلب الخجاعب في احشاء الخجاسب الالصمت:  -

ت مخابٗت اإلاخٛحراث وازخباع الٟغوى والخإ٦ض  الٗلىم الاظخماُٖت جدلُل الؿبب واإلاؿبب والدجج واؾخمغاٍع

 مً مضي صختها.  

ٖلى الٓىاَغ  وم٣اعهتها وصخت اهُبا٢ها وطل٪ بخمدُههاالحصىل على هخائج واخخباس مذي صحتها:  -

 واإلاك٨الث اإلامازلت ،ازباث صخت الٟغيُت.

ت مً الخ٣اث٤ الٗلمُت في وؿ٤ صياغت الىظشياث : - ت اَاع او بىاء ٨ٞغي مخ٩امل ًٟؿغ مجمٖى حٗخبر الىٍٓغ

غج٨ؼ ٖلى ٢ىاٖض مىهجُت إلاٗالجت ْاَغة او مك٩لت ما. ت وجمشل ال  ٖلمي مترابِ ًخه٠ بالكمىلُت ٍو ىٍٓغ

اإلاخٛحراث في ْل  جٟاٖل الٓىاَغ ، وجغؾُش هخاثج الٗال٢اث بحن  بةًًاحمدىع ال٣ىاهحن الٗلمُت اإلاهخمت 

٤ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها مً البدض بٗض ازخُاع ص ختها والخ٣ًُ مً خ٣اث٣ها ُٞجب  ان ج٩ىن نُاٚتها ٞو

 وصختها مؿخ٣بال للٓىاَغ اإلامازلت. ،الٗلمُت

 اهىاع البدث العلمي :  -9

 اوال: خعب الاظخعمال .      

وهي بدىر ٢هحرة ٣ًىم بها الُالب بىاء ٖلى َلب اؾاجظجه  في اإلاىاص اإلاسخلٟت وحؿمى ٖاصة باإلا٣الت امللالت :  -

لى اؾخسضام  غيها بهىعة ؾلُمت ٖو ب الُالب ٖلى جىُٓم ا٩ٞاٍع ،ٖو او البدىر الهُٟت ،وتهضٝ الي جضٍع

به ٖلى الازالم والاماهت الٗلمُت وجدمل اإلاؿاولُت في ه٣ل اإلاٗلىماث و٢ض اإلا٨خبت ومهاص ا ،وجضٍع  ال ًخٗضيَع

 حجم البدض ٖكغ نٟداث.

ى ًُلب في الٛالب مششوع البدث:  - ى مً البدىر ال٣هحرة  ٦إخضَو مخُلباث الخسغط بضعظت اللِؿاوـ  َو

ا اٖلى وم٣ضعة ا٦بر ٖلى الخدلُل واإلا٣اعهت  خُلب مً الباخض مؿخىي ٨ٍٞغ ،الا ان ا٦ثر حٗم٣ا مً اإلا٣الت ٍو

ىا ٌٗمل الباخض م٘ اؾخاطٍ  ىا ٌٗمل الباخض م٘ اؾخاطٍ اإلاكٝغ ٖلى الخدلُل واإلا٣اعهت والى٣ض ،َو والى٣ض .َو

به ٖلى ازخُاعٖلى جدضًض اق٩الُت يمً مىيٕى مٗحن ًسخاٍع الُالب  اإلاكٝغ مىيٕى  والٛغى مىه َى جضٍع
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البدض ،وجدضًض الاق٩الُت التي ؾِخٗامل مٗها ،ووي٘ الا٢تراخاث الالػمت لها ،وازخُاع الاصواث اإلاىاؾبت 

به ٖلى الترجِب والخ٨ٟحر اإلاى٣ُي الؿلُم باإلياٞتللبدض  ىص مىه الخىنل الى ابخ٩اعاث ، ٞلِـ اإلا٣هالى جضٍع

ت في مجا٫  ظضًضة او اياٞاث مؿخدضزت .بل جىمُت ٢ضعاث الُالب في الؿُُغة ٖلى اإلاٗلىماث ومهاصع اإلاٗٞغ

 مٗحن والابخٗاص ًٖ الؿُدُت في الخ٨ٟحر والىٓغ.

ٗخبر اخض اإلاخمماث لىُل صعظت  الشظالت: - ى بدض ًغقى في مٟهىمه ًٖ اإلا٣الت او مكغوٕ البدض ،َو ٖلمُت َو

ٖالُت  ٖاصة ما ج٩ىن صعظت اإلااظؿخحر والهضٝ الاو٫ مجها َى ان ًدهل الُالب ٖلى ججاعب في البدض جدذ 

وحٗخبر امخداها ٌُٗي ٨ٞغة ًٖ اإلاىاَب الُالب  اقغاٝ اخض الاؾاجظة لُم٨ىه طل٪ مً الخدًحر للض٦خىعاٍ.

م٤ ج٨ٟحٍر و٢ىجه في الى٣ض والخبهغ  ومضي نالخُخه للض٦خىعاٍ ،وهى ٞغنت لُشبذ الُالب ؾٗت اَالٖه ٖو

اث او جد٤ُ٣ وجخه٠ الغؾالت باجها بدض مبخ٨غ انُل في مىيٕى مً اإلاى ، ُٞما ًهاصٞه مً امىع  يٖى

ت التي لم ٌؿب٤ الحها ،وحٗالج ؿعى الى الخىنل   مسَُى ً٘ اٞتراياث َو دضصَا ٍو ا الباخض ٍو مك٩لت ًسخاَع

لالى هخاثج ظضًضة لم حٗٝغ مً ٢بل ولهظا   ت وؿبُا ،٢ض ج٩ىن ٖاما او ا٦ثر .ٞالغؾالت جدخاط الى مضة ػمىُت ٍَى

غوخت هي بدض ٖلمي اٖلى صعظت مً الغؾالت وهي طشوخت : الا  - ًخ٤ٟ الاؾاجظة وعظا٫ الٗلم ٖلى ان الَا

ه وجدضًض اق٩الُخه  للخهى٫ ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ ،ولهظا ٞهي بدض انُل ٣ًىم ُٞه الباخض بازخُاع مىيٖى

ت ووي٘ ٞغي  .ُاجه وجدضًض اصواجه وازخُاع مىاهجه وطل٪ مً اظل اياٞت لبىت ظضًضة لبيُان الٗلم واإلاٗٞغ

ت والٗلم ًجب ان ٩ًىن اوضر وا٢ىي  جسخل٠ اَغوخت الض٦خىعاٍ ًٖ اإلااظؿخحر في ان الجضًض جًُٟه للمٗٞغ

غاٖت في الخدلُل واٖم٤ واص١ وان ج٩ىن ٖلى مؿخىي اٖلى ،حٗخمض اَغوخت ٖلى مغاظ٘ اوؾ٘ وجدخاط الى ب

جب ان حُٗي ٨ٞغة ًٖ ان م٣ضمها ٌؿخُُ٘ الاؾخ٣ال٫ بٗضَا بالبدض صون ان ًدخاط  وجىُٓم اإلااصة الٗلمُت ،ٍو

ىظهه.   الى مً ٌكٝغ ٖلُه ٍو

 . ( 17، م1977)اخمض بضع ،  زاهيا: خعب اظلىب الخفكير     

الجؼثُاث والخ٣اث٤ واإلاٗلىماث الٟغصًت التي البدض الاؾخ٣غاجي بٗملُت مالخٓت ٣ًىم الخفكير الاظخلشائي:  -

ت ًم٨ً حٗمُمها ،و٢ض اخظ" الٗالم ؾ٣غاٍ " بهظا الاؾلىب وحٗٝغ ٖلى  ً اَاع لىٍٓغ حؿاٖض في ج٩ٍى

حن مىه الاؾخ٣غاء الخام والاؾخ٣غاء الخضس ي ،ل٨ً ٖملُت الاؾخ٣غاء ازظث مٗجى ا٦ثر ص٢ت وجدضًضا  هٖى

٢ًاًا ظؼثُت جاصي الى و٢اج٘ او ْىاَغ وحٗخبر م٣ضمت الى ٢ًُت  ٖىض" الٗالم َُىم "الظي لخهها باجها

ا هدُجت حكحر الى ما ؾٝى ًدضر . م٨ً اٖخباَع  ٖامت ٍو

ت مً الٟغوى التي حؿخُُ٘ جٟؿحر جل٪ اإلاالخٓاث  خ٤ٟ الباخشىن ٖلى ان البدض الاؾخ٣غاجي ٖاصة ما ًيخهي بمجمٖى ٍو

ا ،ٞ البدىر الاؾخ٣غاثُت حؿاَم في الخىنل الى الاظاباث ًٖ الاؾئلت والخجاعب ،زم جد٤ُ٣ َظٍ الٟغوى بٗض ازخباَع

 الخ٣لُضًت اإلاٗغوٞت :ماطا ٠ُ٦ ،مً ،اًً، ؤي.....الخ
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ى ٌؿحر في اججاٍ مٗا٦ـ للخ٨ٟحر الاؾخ٣غاجي  الخفكير الاظخيباطي: - ٤ ال٣ُاؽ" َو ُل٤ ٖلُه اًًا "ٍَغ ٍو

ظا الاؾلىب ًى٣ل  ظا ٌٗجي اهه م٨مل لؤلؾلىب الاؾخ٣غاجي ولِـ مىا٢ًا له ،َو الظي ًدبٗه الخجٍغب َو

ثُاث الباخض بهىعة مى٣ُُت مً اإلاباصت والىخاثج التي ج٣ىم ٖلى البضحهُاث واإلاؿلماث الٗلمُت ،الى الجؼ 

٤ الاؾخ٣غاجي حهضٝ الى الخد٤٣ مً ا ٞاألؾلىب،والى اؾخيخاظاث ٞغصًت مُٗىت  لٟغوى وازباتها ًٖ ٍَغ

اما الاؾلىب الاؾخيباَي ٞهى الظي ًيكا مً وظىص اؾخٟؿاع ٖلمي ،زم ٌٗمل الباخض ٖلى ظم٘  ،الازخباع

ًه. ال زباثالبُاهاث واإلاٗلىماث وجدلُلها   صخت الاؾخٟؿاع او ٞع

ى٫ ان َىا٥ ٖال٢ت جباصلُت بحن  الاؾخ٣غاء والاؾخيباٍ ٞاالؾخ٣غاء ٖاصة ما ًخ٣ضم ال٣ُاؽ او الاؾخيباٍ ًم٨ً ال٣

وبظل٪ ٞان ال٣ُاؽ ًبضا مً خُض ًيخهي الاؾخ٣غاء وبِىما ًدخاط الاؾخ٣غاء الى ال٣ُاؽ ٖىضما ًُب٤ ٖلى الجؼثُاث 

 لخىنل الى ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن ال٩لُت.مً الٟغوى ،ٞان ال٣ُاؽ ًدخاط الى الاؾخ٣غاء مً اظل ا للخإ٦ض

ًم٨ً ج٣ُُم البدض الٗلمي مً زال٫ ٖضة م٣اًِـ حؿخضعي مً الباخض ىاصفاث البدث الجيذ: م -10

 :  مغاٖاتها والخ٣ُض بها مً اَمها

ضم الاٞغاٍ في الى٣ل الخغفي او الا٢خباؽ الظي ًاصي الى حُِٛب الاعخماد على الىفغ : - في ال٨خابت ٖو

 ،وي٠ٗ عبِ الا٩ٞاع واوٗضام حؿلؿلها .شخهُت الباخض 

لتزم ب٣ىاٖض الاماهت العلميت : - كحر الى اإلاغاظ٘ التي اؾخسضمها ٍو البض ان ٩ًىن الباخض ناص١ في ٦خابخه ،َو

 الخىز٤ُ مً خُض الا٢خباؽ والتهمِل .

ما٫ بٌٗ الخ٣اث٤ التي جخٗاع املىطىعيت في الكخابت :  - ى م٘ ا٩ٞاع ؤي الابخٗاص ًٖ الخدحز ل٨ٟغة مُٗىت ،َو

غة ًٖ اإلاىيٕى ،زم ًهضع خ٨مه  الباخض ؛ٞالباخض اإلاىيىعي َى الظي ًدىاو٫ اإلاٗلىماث والخ٣اث٤ اإلاخٞى

 اإلاى٣ُي .

 واإلاؿخجضاث . لؤلخضارختى ٩ًىن الباخض مؿاًغا للخُىع الٗلمي ومىا٦با اظخعمال املصادس الحذًثت :  -

ها ما حؿخد٤ مً ٖىاًت واَخمام ،و٢ض ًبرػ طل٪ مً خُض اُٖائالخىاصن بين الفصىل والعىاويً الفشعيت:  -

ُت او مباخض ٦ُٟلت بخُُٛت  ً ٖٞغ مً زال٫ ٖضص الهٟداث اإلاسههت ل٩ل ٞهل وج٣ؿُمه الى ٖىاٍو

 مدخىي َظا الٟهل .

٣ال هحرا لغت البدث : - ان مك٩لت ٦خابت البدض وؾالمت اإلاٗالجت واللٛت اإلاؿخٗملت جخُلب ظهىصا زانت ٖو

ا  م٨ً ان هُغح مىيٕى اللٛت باٖخباَع ختى ًهبذ البدض ؾلُما في جهمُمه واؾالُب مٗالجخه ولٛخه .ٍو

 :مىضمجت بال٨ٟغ اهضماظا جاما مً زال٫ الابٗاص الخالُت 

ُت البعذ اللغىي : .1 ت والهٞغ ٣هض به ال٨خابت الصخُدت مً الىظهت الىدٍى ،ومً َظا اإلاى٤ُ الامالثُت وٍو

في الٗلىم  اإلاعجميلٛىي  ب٣مىمًجب ان ًض٤٢ الباخض في مٗاوي ال٩لماث التي ٌؿخٗملها باالؾخٗاهت 

 الاوؿاهُت والاظخماُٖت ،وطل٪ مً اظل يبِ اإلاٗاوي واؾخٗمالها بض٢ت .
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ن اؾلىب ال٨خابت الٗلمُت حهضٝ الى الخٗبحر الض٤ُ٢ ًٖ الىا٢٘ ٦ما ًغاٍ الباخض ٞاطا االبعذ الشكي واليلين : .2

٢ُض اإلاٗالجت جدمل ٣ًحن ٖلمي واضخا ،اما اطا ٧اهذ الا٩ٞاع اإلاٗالجت جدمل ق٪ في َُاتها ٧اهذ الا٩ٞاع 

ك٪ ومً بحن وحُٗي البدض الاصلت الالػمت التي جا٦ضَا ،ُٞجب ان حكحر ال٩لماث اإلاؿخٗملت الى َظا ال

 ٖباعاجه :ًبضو مً ما ؾب٤ ،لٗل ،ًم٨ً ال٣ى٫ ....الخ

٤ بحن اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ؛ٞاإلاهضع َى انل اإلاٗلىمت  البعذ املصذسي: .3 ٣ًهض بظل٪ مداولت الباخض الخٍٟغ

ؾىاء ٧ان ٦خاب او وز٣ُت او ٚحر طل٪ ،ٞالغظٕى الى "م٣ضمت ابً زلضون " اما الغظٕى الى ٧ل ما ٦خب خىلها 

ٖلى اإلاغاظ٘ التي ان الخمُحز بحن اإلاهضع واإلاغظ٘ امغ َام  لهظا ًجب ٖلى الباخض ان ٌٗخمض ٞ،ٌٗض مغظٗا 

خحها وص٢تها .   ًُمئن إلاىيٖى

ت حؿخضعي الخ٣ُض ب٣ىاٖض اللٛت ومٟغصاتها وص٢ت في  لظا ٞان اؾلىب اإلاٗالجت في ؤي بدض ًىضمج في ٖضة ابٗاص لٍٛى

غة بكإجهااؾخٗما٫ الٟاْها وحٗبحر ًٖ الىا٢٘ ف  ي خضوص اإلاُُٗاث اإلاخٞى

 .   البدض بهٟت ٖامت في الخُىاث الخالُتمغاخل اظغاء خهغ ًم٨ً  : مشاخل احشاء البدث -11

 .ازخُاع مىيٕى البدض 1 -

 .باإلاىيٕى ازخُاع اإلاهاصع اإلاخهلت  2 -

 .اإلاهاصعال٣غاءة اإلاخإهُت في َظٍ  3 -

 .بدشهوي٘ الخُِ التي ٌؿحر ٖلُه الباخض لخىُٟظ  4 -

 .البدض ًُلبهاجىُٟظ الخجاعب الالػمت و ال٣ُام بال٣ُاؾاث التي  5 -

 .جهحز الىؾاثل اإلاؿاٖضة مً ظضاو٫ و قغاثذ و اق٩ا٫ جىيُدُت و عؾىم بُاهُت وبخهاءج 6 -

 .الىخاثججدلُل اإلاٗلىماث و مىا٢كتها و جٟؿحر  7 -

٣ت ٖلمُت ؾلُمت م٘ مغاٖاة الخيؿ٤ُ و الىيىح و الض٢ت في الخٗبحر و الهض١ و 8 -  .الاماهت الٗلمُت ٦خابت البدض بٍُغ

 .ججلُضٍَب٘ البدض و  9 -
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جسً٘ ٖملُت اهجاػ واٖضاص البدض الٗلمي في الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت  العلمي:خطىاث البدث  -1

ملُت مى٣ُُت ناعمت وص٣ُ٢ت ًجب اخترامها  مشل ب٣ُت الٟغوٕ الازغي ،الى َغ١ واظغاءاث واؾالُب ٖلمُت ٖو

ىاًت، ختى ًخم٨ً الباخض مً اٖضاص بدشه واهجاٍػ بهىعة ؾلُمت وهاجخت والخ٣ُض بها  واجباٖها بض٢ت ٖو

ً وبىاء البدض  ٗالت .جمغ ٖملُت اٖضاص البدض الٗلمي بٗضة مغاخل مدؿلؿلت مخ٩املت ومخىاؾ٣ت في ج٩ٍى ٞو

ظٍ اإلاغاخل هي    ( . 67، م2010مدؿً ٖلي ُُٖت ،)  واهجاٍػ َو

، مغخلت ال٣غاءة الٗلمُت اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى مغخلت خهغ وظم٘ الىزاث٤ وازخُاع اإلاىيٕى ،مغخلت جدضًض اإلاك٩لت      

ً اإلاٗلىماث ،مغخلت الهُاٚت وال٨خابت . ب اإلاىيٕى ،مغخلت ظم٘ وجسٍؼ  والخ٨ٟحر ،مغخلت ج٣ؿُم وجبٍى

لت  :خخياس مىطىع البدث 1-1 الاولى ٞهظٍ ٌٗض ازخُاع اإلاىيٕى مً انٗب الخُىاث التي جىاظه الباخض للَى

بمغخلت الخ٨ٟحر في اإلاىيٕى خُض ًجب ان ٩ًىن الخ٨ٟحر ًدب٘ اَخمام الباخض و جسههه ٩ٞلما  اإلاغخلت جبضؤ

ٞالباخض ًجض مك٩لت ٦بحرة ختى ؛ الباخض ٨ًٟغ في جسههه ٧لما اخبه و اههإ للمىيٕى بك٩ل ظاص ٧ان

ُت ، ا ًىظه اَخماماجه الى مىيٕى مٗحن و ازخُاع اإلاىيٕى صاثما ًسً٘ لى مٗاًحر طاجُت و ازغي مىيٖى

ُت ٞخخٗل٤ بالبدض و الخسهو و  ٞاإلاٗاًحر الظاجُت جخٗل٤ بمُى٫ و جىظهاث و جُلٗاث الباخض، اما اإلاىيٖى

ُت للمكا٧ل اإلاُضاهُت التي ًخسبِ ُٞه الازخهام و زانت في مجا٫  اإلاؿاٖضة ٖلى اًجاص خلى٫ مىيٖى

ايُت باٖخباٍع  و ، الخ٣ص ي ٚجي باإلاكا٧ل ال٣ابلت للبدض والازخهاناث  و  مخىٕى ان مُض التربُت البضهُت والٍغ

 : الزخُاع مىيٕى بك٩ل ظُض ًجب

ه اَخماماج ان ٩ًىن اإلاىيٕى مً اَخماماث الباخض مً اظل جدٟحٍز للٗمل ، ٞٗىضما ٩ًىن اإلاىيٕى يمً  -

 .ًشحر مكاٍٖغ و ًضٞٗه الى الخمؿ٪ به و الٗمل ُٞه ب٩ل ٢ىة و خماؽ و انغاع

اض ي ان  -  .٩ًىن اإلاىيٕى ظضًض ًدمل خلىال للمكا٧ل التي ًخسبِ ٞحها اإلاُضان الٍغ

ت -  ان ٩ًىن اإلاىيٕى مدضصا و ص٣ُ٢ا ختى ج٩ىن الضعاؾت َاصٞت الى ٦ك٠ خ٣ُ٣ت مُضاهُت مًبَى

غة ختى ًغظ٘ لها الباخض مً - ه مخٞى اظل الاإلاام  ان ج٩ىن اإلاغاظ٘ التي ٌٗخمض ٖلحها الباخض في ازخُاع مىيٖى

 .ىيٕى اإلاغاص صعاؾخهباإلا

الٗلمي لضي الٟغص جبضؤ بالكٗىع  في اإلاىهجُت البدض ان او٫ زُىاث  :الشعىس بىحىد مشكلت 1-2

الا٦دكاٝ ، خُض اهه ٌؿعى صاثما الى الاجها٫ بمً خىله و الخٗٝغ  بىظىص مك٩لت هدُجت الجهاٞه بدب الاؾخُإل و

ٞالباخض ال ًإزظ الامىع ٖلى ٖلتها بل ًىا٢كها و ٣ًاعجها ل٣ُبلها او  ؛ الخىاصر  ٖلى الٓىاَغ  و ًمُل الى الخٟؿحر

ًها ًها ، ٞةطا ٞع ومً اًً ًىُل٤ لُهل  .اٞترى ان َىا٥ مك٩لت و ًبضؤ في وي٘ الدؿائالث ًٖ اؾباب خضوثها ًٞغ

ت الٗلمُت و ما هي الخٟؿحراث الٗلمُت التي جاصي الى  .يٕى الضعاؾتخضور الٓاَغة مى  لخُىاث ظضًضة جىنله للمٗٞغ
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٦ما جدضزىا ؾاب٣ا ٞان جدضًض اإلاك٩لت َى اؾاؽ البدض الٗلمي خُض اهه ال   :جدذًذ املشكلت 1-3

ْاَغة جدخاط الى الخٟؿحر او ٢ًُت ٌكىبها الٛمىى و جبضؤ بٗض طل٪ ٖملُت البدض  ًم٨ً ان ٣ًىم بضون وظىصَا ٞهي

جٟؿحراث ٖلمُت لئلظابت ٖلى الدؿائالث التي جخٗل٤ بهظٍ الظي ًدُِ بها ، مً اظل الىنى٫ الى  إلػالت َظا الٛمىى

الامغ الظي  بمٗجي ازغ ان جهاٙ مك٩لت البدض نُاٚت واضخت بدُض حٗخبر ٖما ًضوع في طًَ الباخض وجبحن .الٓاَغة

ب في اًجاص خل له ً اوال ًخم نُاٚت اإلاك٩لت بىيىح الا اطا اؾخُاٖذ جد ،ًٚغ و ضًض الٗال٢ت بحن ٖاملحن او مخٛحًر

 ا٦ثر ،ومً زم جهاٙ بك٩ل ؾاا٫ ًخُلب اظابت مدضصة.

بٗض جدضًض اإلاك٩لت جدضًضا ص٣ُ٢ا جإحي مغخلت اإلاالخٓت الٗلمُت اإلا٣هىصة : املالخظت و الخجشيب  1-4

حن مً اإلاالخٓت الاولى مالخٓت  التي هدب٘ مً زاللها اإلاغاص الظي هدً بهضص صعاؾخه ، ٦ما ًجب ان همحز بحن هٖى

حن ب٣ضعة ال٣ٗل ٖلى الخضزل في  و بؿُُت ٚحر م٣هىصة الشاهُت ٖلمُت م٣هىصة ، و ًم٨ً ان هٟغ١ بحن َظًً الىٖى

بؿُُا و مؿاَمخه في ٞهم الٓىاَغ مدضوصة ٧اهذ  التي جغبِ بحن الٓىاَغ ٞةطا ٧ان جضزل ال٣ٗل اصعا٥ الٗال٢اث

 بُجها ٧اهذ اإلاالخٓت ٖلمُت ال٢اث الٗبؿُُت ، و اطا ٧ان ههِبه ٦بحرا في اًجاص الٗال٢اث و اصعا٥ مسخل٠  مالخٓت

 .م٣هىصة

حٗخبر َظٍ الخُىة َامت ظضا في البدض الٗلمي خُض ان  : الخخيل ووطع الاخخماالث و الخيبؤ 1-5

ًخيبإ بما ٢ض ًدضر ، و ال ًم٨ً الخيبا بضون خ٣اث٤ ؾب٤  الباخض ًجض هٟؿه ًخسُل بٌٗ الاقُاء ُٞسمً او

ا و ٧ىن الخيبا بضون  ا و ٧ىن الخيبا َى ال٣ضعة الٗلمُت التي  خ٣اث٤مالخٓتها و جٟؿحَر ؾب٤ مالخٓتها و جٟؿحَر

ووي٘ الاخخماالث حٗخبر زُىة لالهُال١ الٗلمي الا٦ثر زغاء و زهىبت و  جسل٣ها جل٪ الٗملُاث و َظا ٌٗجي ان الخسُل

خُُ٘ اصعا٦ها الٟغوى التي ٣ًىم ٖلحها البدض طل٪ الن الباخض ًخهىع اقُاء ال ٌؿ حٗخبر ه٣ُت اهُال١ لبىاء

٣ت مباقغة و  .ًخٗامل م٘ اإلاكا٧ل و الخ٣اث٤ في مسُلخه زم ًهٙى َظٍ الخهىعاث في ق٩ل ٞغوى بٍُغ

حٗخبر اإلاغاظ٘ مً  : حمع املعلىماث املخعللت باملشكلت ؤيالعلميت  الحصىل على مشاحع املادة    1-6

التي حؿاٖض في بىاء و خل  اإلاُُٗاث و اإلاٗلىماثللخهى٫ ٖلى ٖجها  لباخض ا  ال ٌؿخٛجي الاصواث و اإلاهاصع التي 

٣ُىم بجم٘ ٧ل اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت ٞ اإلاك٩لت اإلاُغوخت ، لظل٪ ًجب ٖلى الباخض ان ٩ًىن ٖلى اَإل مؿخمغ 

٧اهذ لها ٖال٢ت بى٣ُت ؾاب٣ت بمسخل٠ اللٛاث ؾىاء  بدىر و صعاؾاث مً بمىيٕى البدض مً ٦خب و مغاظ٘ ٖلمُت 

 وجى٣ؿم الىزاث٤ الى ٢ؿمحن: .البدض او ا٦ثر في

هي الىزاث٤ التي جخًمً الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث الانلُت  الىزائم الاصليت الاوليت واملباششة: "املصادس" -

اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى ،وبضون اؾخٗما٫ وزاث٤ ومهاصع وؾُُت في ه٣ل َظٍ اإلاٗلىماث ،وهي التي ًجىػ ان 

 .هُل٤ ٖلحها اإلاهاصع

وهي اإلاغاظ٘ الٗلمُت التي حؿخمض ٢ىتها مً مهاصع ووزاث٤ الىزائم غير الاصليت وغير املباششة : "املشاحع"  -

انلُت ومباقغة ،ؤي اجها الىزاث٤ واإلاغاظ٘ التي ه٣لذ الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث ًٖ اإلاىيٕى مدل البدض ،او ًٖ 

 لٟٔ "اإلاغاظ٘". بٌٗ ظىاهبه مً مهاصع ووزاث٤ ازغي ،وهي التي ًجىػ ان هُل٤ ٖلحها
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بٗض ٧ل الخُىاث الؿاب٣ت الظ٦غ ٣ًىم الباخض بىي٘ جهىع مبضجي : وطع الفشوض العلميت 1-7

، او الخسمُىاث ًُل٤ ٖلحها للٓاَغة ٢ُض البدض ، و َظٍ الخٟؿحراث  ٦خٟؿحر م٣ترح او جسمُىاث م٣ٗىلت ٦دل

 .لباخض و اَالٖه في مىيٕى بدشها ، و هي حٗخمض ٖلى زبرةالٟغى

الاٞتراياث ما هي الا جسمُىاث او جى٢ٗاث او اؾخيخاظاث  ًخبىاَا الباخض ما٢خا ٦دلى٫ إلاك٩لت  البدض ،ٞهي حٗمل 

غي بٌٗ اإلاالٟحن  ان الٟغى ما َى الا ٖباعة مجغصة  ال جدخمل نٟت الهض١ او الىٟي ،بل هي  ٦ضلُل ومغقض له ٍو

ًه. ه٣ُت اهُال١ للىنى٫ الى هدُجت ٌؿخُُ٘ ٖىضَا الباخض مً و٢ض وظض الباخشىن واإلاسخهىن   ٢بى٫ الٟغى او ٞع

 ان الاٞتراياث الجُضة جخمحز بالهٟاث الخالُت: 

 ان ٩ًىن الٟغى مىظؼ مُٟضا وواضخا ٌؿهل ٞهمه. -

ت والظَىُت لخٟؿحر ظمُ٘ ظىاهب اإلاك٩لت . -  ان ٩ًىن الٟغى مبيُا ٖلى الخ٣اث٤ الخؿُت والىٍٓغ

 والخد٤ُ٣.ان ٩ًىن الٟغى ٢ابال لالزخباع  -

اث  واإلاٟاَُم الٗلمُت  - ان ال ٩ًىن مخىا٢ًا م٘ الٟغوى الازغي للمك٩لت الىاخضة ،او مخىا٢ًا م٘ الىٍٓغ

 الشابخت.

  حُُٛت الٟغى لجمُ٘ اخخماالث اإلاك٩لت وجى٢ٗاتها وطل٪ باٖخماص مبضا الٟغوى اإلاخٗضصة إلاك٩لت البدض. -

لبدض ٞالٟغى في خض طاجه لِؿذ له ٢ُمت حٗخبر َظٍ اإلاغخلت مً اَم مغاخل ا : اخخباس الفشوض 1-8

ُا خُض ان الخد٤٣ مً صختها ٌٗجي ان الباخض ٢ض جم٨ً مً  ٖلمُت ما لم ًم٨ً ازخباع صخخه ٖلمُا و مىيٖى

الىنى٫ الى الخل الصخُذ للمك٩لت التي ٣ًىم بضعاؾتها و ٖلى َظا ٞٛالبا ما ًاصي الٟغى الى ال٣ُام بمالخٓاث 

 .٦ض مً نض٢ه و صخخهمخٗضصة و اظغاء ججاعب للخإ

بٗض ان ًيخهي الباخض مً اظغاء ججاعبه و الخد٤٣  ت: جفعير البياهاث و الىصىل الى خل املشكل  1-9

ت مً الىخاثج التي ٣ًىم بدىُٓمها في ظضاو٫ و عؾىم بُاهُت الى ٚحر طل٪  مً صخت ٞغويه ًهل في الجهاًت الى مجمٖى

٣ًىم الباخض بمىا٢كتها و جٟؿحر َظٍ الىخاثج ختى ًخم٨ً مً اصعا٥ جلخُهها ، و  مً اظل حؿهُل ٢غاءتها و ٞهمها و

اظؼائها و ظىاهبه و الىنى٫ الى اؾخيخاظاث مدضصة ٌٗخمض ٖلحها الباخض في جٟؿحر اإلاىيٕى  الٗال٢اث بحن مسخل٠

ت الٟغوى التي ًم٨ً ٢بىلها و الازغي التي ًم٨ً هٟحها او جخٗاعى م٘ الىخاثج الظي بهضص  و الىنى٫  صعاؾخه و مٗٞغ

 .الى خل اإلاك٩لت ٢ُض البدض

ان اؾخسضام الاؾخ٣غاء الىا٢و في حٗمُم الىخاثج ٌؿمذ  : الىصىل الى حعميماث علميت للىخائج 1-10

الغبِ َظٍ ٖلى الخ٣اث٤ الٟغصًت ٣ِٞ بل ًىُب٤ اًًا ٖلى  للباخض ان ًغبِ بحن الخ٣اث٤ و ال ٣ًخهغ في ٖملُت

بدشه اط ًجب ٖلى الباخض ؤال ٣ًخهغ ٖلى ظم٘ الخ٣اث٤ و ًتر٦ها مىٟهلت  هُا١الخاالث اإلاكابهت و التي لم جضزل في 

ض  ًٖ بًٗها صون الغبِ بُجها ٞمً مجمٕى الخجاعب و اإلاالخٓاث الٗلمُت و الىخاثج التي جم الخىنل الحها والتي جٍا

مغجبت ال٣اهىن ،  صون ٞغوى ازغي جىا٢ًها او جخٗاعى مٗها ، ٞان الٟغى الهاص١ ٢ض ًغقى الى صخت ٞغوى بدشه
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ت وال اث و الىٍٓغ الٗلمُت   ًيخهي اإلاُاٝ بالٗلماء ٖىض وي٘ ال٣ىاهحن الٗلمُت ٞا٦دكاٝ ال٣ىاهحن ًضٖى الى وي٘ الىٍٓغ

 .جهبذ ا٦ثر اخخماال للهض١ اطا ٞؿغث ا٦بر ٖضص مم٨ً مً الخ٣اث٤ و ال٣ىاهحن

ان ٖ ) ملىماث اخخياس مىطىع البدث -2  :( 63، م2002مغ ،مدمض ٍػ

شم جدضًض َظٍ اإلاك٩لت الجضًضة مً زال٫  :خذازت املشكلت - وهي ازخُاع مك٩لت لم ًخم بدثها ؾاب٣ا ٍو

واإلاالخٓاث مً اإلاهاصع اإلاخٗضصة و٦ظل٪ بظغاء صعاؾت مسخُت قاملت للبدىر الؿاب٣ت  ظم٘ ألاصلت

، الؿاب٣تالخٗٝغ ٖلى مسخل٠ ظىاثب صعاؾخه الجضًضة و٦ظل٪ البدض في الضعاؾاث في   والتي حؿاٖضٍ

ا. مجها م٨ً للباخض مً صعاؾت مك٩لت ؾب٤ وان جم صعاؾتها بكٍغ ج٣ضًم اإلابرعاث الٗلمُت الزخُاَع  ٍو

 ؤًجاص الىؾاثل وألاؾالُب وألاصواث الجضًضة التي لم جُغ١ في الضعاؾت الؿاب٣ت ؤو الخإ٦ُض في بًجاص

خالت حكابه الىخاثج ٞان  وفيإلا٣اعهت بحن الضعاؾخحن هدُجت مُٗىت جسخل٠ ًٖ الؿاب٣ت، بٗضَا ًخم ا

 .ٌٗؼػ ٢ىة الىخاثج وفي خالت ازخالٝ الىخاثج ٞالباخض ًٟؿغ ؤؾباب الازخالٝ البدض

اض ي ٖىض مٗالجت اإلاكا٧ل التي ج٠٣  ج٨مً :لعلميت للمشكلتاهميت ألا  - ؤَمُت البدىر في اإلاجا٫ الٍغ

ايُت الٟغصًت والجماُٖتوجد٤ُ٣ الاهجاػ الٗالي لجمُ٘ ألالٗاب  ٖاث٣ا في حٗلم ًٞ ألاصاء ج٨مً  .الٍغ

الخغ٧ي وؤلاصاعة والخىُٓم  ؤَمُت بٌٗ البدىر في مٗالجت اإلاك٨الث في َغاث٤ الخضَعـ والخٗلم

٘ ا والتي لها ؤَمُت ٦بري في ٞع حَر لم الىٟـ ٚو اض ي ٖو ب الٍغ  .اإلاؿخىي التربىي والٗلمي والخضٍع

التي حؿاٖض في ازخُاع مىيٕى البدض و٦ظل٪  الخبرة الصخهُت مً اإلاىايُ٘ اإلاهمت :الخبرة الشخصيت -

لى الباخض  جبٗض الباخض مً بت الى جسههه ٖو الخىى في ؤمىع م٣ٗضة وحؿاٖضٍ في جدلُل ؤمىع ٢ٍغ

 :ما ًلي الخٗٝغ ٖلى 

 ُ٘اث اإلا٣ٗضة والتي جدخاط بلى بم٩اهُاث وج٣ىُاث ٖالُت وهي مً اإلاىاي ت اإلاىيٖى  الهٗبت  مٗٞغ

 .ألاولُتٖلى الُلبت في الضعاؾت 

 حؿاٖض الخبرة ال٩اُٞت في الابخٗاص ًٖ اإلاىايُ٘ التي خىلها زالٞاث وؤعاء مسخلٟت وزهىنا التي 

ضًً  ٩ًىن لها   .وعاًٞحن مٍا

 ضم جىؾٗه الن الباخض ؾٝى ًجض نٗىبت مٗالجت حؿاٖض الخبرة ال٩اُٞت  في خهغ اإلاىيٕى ٖو

 .البدض بك٩له الىاؾ٘

 اإلاىايُ٘ الٛامًت، وطاث الخهىع الٛحر واضرالصخهُت في الابخٗاص  حؿاٖض الخبرة ًٖ. 

  اث حؿاٖض الخبرة الصخهُت  .في ٖضم الاهضٞإ الٛحر اإلاىًبِ في ازخُاع اإلاىيٖى

غ اإلاهاصع   :جىفش املصادس واملشاحع - اث البدشُت البض مً الخإ٦ض مً جٞى ٢بل الخىى في ازخُاع اإلاىيٖى

بالبدض. وب٨ٗؿه ًجض الباخض الهٗىبت في ظم٘  ًخم ظم٘ اإلاٗلىماث الخانت واإلاغاظ٘ الٗلمُت ل٩ي

غة ٚحر ٧اُٞت وبالخالي ال ًم٨ً ظم٘  ،ل٨خابت بدشه الخ٣اث٤ التي ًدخاظها و٢ض ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلاخٞى

ؾِؿخٛغ٢ه  البض ؤن ًخم خؿاب الى٢ذ الظي، الٟغيُاث صخت  إلزباث  الخ٣اث٤ والبراَحن ال٩اُٞت
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ت الى٢ذ اإلاسهو ؤو ا ا للُلبت ؤو الباخشحن اإلالتزمحن  لخ٨هً بظل٪البدض بط ؤن مٗٞغ ؾ٩ُىن يغوٍع

ت ؤو ٞهلُت لدؿلُم هخاثج البدض  .عؾمُا بإو٢اث ؾىٍى

٢بل الخىى في البدض وازخُاع اإلاك٩لت البدشُت البض مً صعاؾت اإلاحزاهُت   :ميزاهيت البدث املادًت -

ا ومضي اؾخٗضاص الباخض اإلاالُت حَر ا ؤو الؿٟغ  بط َىا٥ بدىر جخُلب ؤمىا٫، في جٞى بآَت في اهجاَػ

ه ٚالُت الشمً ؤو مؿخلؼماث ؤًًا بآَت الشمً  اإلاخ٨غع إلاؿاٞاث بُٗضة ؤو بظغاء ٞدىناث مسخبًر

تها ٢بل الخىى بها وبطا وظض مً ًضٖمه في حؿضًضَا ًم٨ً الخىى  ٧ل طل٪ البض مً الباخض مٗٞغ

اث بمشل جل٪  .البدشُت اإلاىيٖى

ًسخاع اإلاكٝغ اإلاىاؾب لخسههه ٞاإلاكٝغ َى الظي ًىظه ٖلى الباخض ؤن  :ششاف الىاجحالا  -

ٗلمه ٦ُُٟت غقضٍ بلى اإلاهاصع الٗلمُت، و٦ُُٟت بػالت  الُالب َو الخسُُِ الىاجر إلجمام البدض ٍو

كاع٦ه في خل مك٩لت البدض ال٣ٗباث التي جىاظه البدض غ ٖلُه الؼمً والجهض. َو ٞى ؛ والباخض ٍو

خم اهج  الامخشا٫ لىهاثذ اإلاكٝغ وازظ باخض اػ البدض ًخُلب مً الول٩ي ًىجر ؤلاقغاٝ الٗلمي ٍو

ها الباخض بط ؤن الٗال٢ت بحن اإلاكٝغ و  ،عؤًه في اإلاك٨الث التي حٗتريه ومىا٢كخه بغوح ٖلمُت  جدَى

 .الش٣ت اإلاخباصلت وألاماهت الٗلمُت
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 :ششوط  كخابت البدث 

َى ٖىىان مك٩لت البدض والظي ًخًمً مدخىي اإلاىيٕى بهىعة ججظب اهدباٍ ال٣اعت في   :عىىان البدث    -1

ى ؤو٫ ش يء ازخهاع ظاهب (و٦ما ؤن ازخُاع ٖىىان البدض ًغبِ بجاهبحن ، ًخُل٘ له ال٣اعت  ًٓهغ  وويىح َو

ت. ؤما  الجاهب الك٨لي ًخٗل٤خُض  )مىيىعي وظاهب ق٨لي بازخُاع ألالٟاّ التر٦ُب اللٟٓي، ألازُاء الىدٍى

اث  .الٗىىان الجاهب اإلاىيىعي ُٞخٗل٤ بمدخٍى

 (199، م 1998ابغاَُم اخمض ؾالمت ،) ششوط  كخابت العىىان: 

 .ص٣ُ٢ا ومسخهغا وواضخاؤن ٩ًىن مبخ٨غا  -

 .ًدخىي ٖلى مهُلخاث زانت بةظغاءاث البدض -

 .ًىٍى ٖلى الُٗىت اإلاؿخسضمت -

٣ا لدؿلؿل بظغاءاث البدض -  .ًخم جغجِب اإلاهُلخاث في الٗىىان ٞو

٣ت اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت للىخاثج -  .ًىضر ٍَغ

بي، - خي ... الخ  ًىٍى ٖلى مىهج البدض اإلاؿخسضم ونٟي، ججٍغ  جاٍع

 . الخسههحن الىٓغي والٗمليًدخىي ٖلى  -

ت ال٨خابت ؤو ٖضم ال٨خابت ول٨ً البض مً وظىص ؾُا١ جغبىي في ٦خابخه  .الشكش والخلذًش -2 ًتر٥ للباخض خٍغ

بت الىٗمت والصخت وال٣ٗل إلهجاػ  بدُض ٩ًىن  مدؿلؿل في حٗبحٍر للك٨غ ابخضاء بلى هللا ٖؼ وظل الظي َو

حن وؤؾاجظجه الظًً  َظا ُىت البدض واإلاؿاٖضًً لهالبدض ومً زم اإلاكٞغ  .لهم الًٟل في حٗلُمه ٖو

لب وبما ال   : ص البدثملخ -3 ًخُلب مً الباخض ٦خابت البدض بك٩ل ملخو في نٟدت ؤو نٟدخحن في ألٚا

كمل اإلالخو ما ًلي 251ًخجاوػ   :٧لمت َو

 .ٖىىان البدض واؾم الباخض واإلاكٝغ -

 .م٣ضمت وؤَمُت مك٩لت البدض بك٩ل ملخو ظضا -

 .ٞغوى البدض  -

 .اَمُت واَضاٝ البدض  -

 .اظغاءاث البدض مً ُٖىت واإلاىهج والاصواث اإلاؿخٗملت -

 .و الخىنُاث اإلا٣ترخت   ؤَم الاؾخيخاظاث -

 .ال٩لماث اإلاٟخاخُت -

ٟاث اإلاخٗل٣ت بمٟهىم ؤلاق٩الُت في البدض الٗلمي : إشكاليت البدث -4    هابًٗا مج ًبحن  آلاحيو جدىٕى الخٍٗغ

 :  ( 45، م1998ٖبُضاث وازغون ، )
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ت الٗال٢ت التي جغبِ بحن سحاء دويذي: -  ًٖ ؾاا٫ٍ حهضٝ بلى مٗٞغ
ٌ
مخّٛحراث البدض،  جغي ؤّن ؤلاق٩الُت ٖباعة

خد٤٣ الٛغى مً البدض باإلظابت ًٖ َظا الؿاا٫  .ٍو

٣ها،  ّٗبر ًٖ وظهت الىٓغ التي ٣ًىم الباخض بمٗالجتحًغي الباخشان ؤّن ؤلاق٩الُت  وفالي: السامي  - البدض ٞو

 .ؤو اإلاك٩لت مّحٍز ًٖ ٚحٍر مً ألابدار في هٟـ اإلاىيٕىج٩ٞلُّ بدٍض ًخمّحز بةق٩الٍُت زانت 

دُذ َظا هٌّٗغٞ مىسيغ أهجشط: -   ؤلاق٩الُت ٖلى ؤّجها حؿائ٫ٌ ٌكحر بلى َضٝ البدض، ٍو
ً
الؿاا٫ للباخض مجاال

ي مً ؤظل الىنى٫ بلى ؤلاظابت ٖلُه. ًم٨ً ح في البدض الٗلمي بىاًء  ٍٗغ٠ ؤلاق٩الُتواؾٗا للبدض والخ٣ص ّ

 مً الدؿائالث التي جدخاط بلى بظاباث، والتي جُغح
ٌ
ت مً ٢ِبل الباخض ؤزىاء ٢غاءجه  ٖلى ما ؾب٤ بإّجها مجمٖى

باٖه ألؾالُب البدض
ّ
ىض ٦خابت البدض ًخم  خى٫ مىيٕى البدض، وي ظُب ٖجها الباخض بٗض اج ي، ٖو والخ٣ص ّ

تنُاٚت جل٪ الدؿائالث ٖلى َ ُّ ّضة ؤؾئلٍت بدش ِٖ  .ُئت ؾاا٫ٍ واخض ؤو 

 ؤوضر الٗضًض مً الباخشحن ؤنَّ ٖملُت جدضًض بق٩الُت البدض هي : أهميت إلاشكاليت في البدث العلمي

ت ًغاص الىنى٫ بلى  ؤنٗب مغاخل ٦خابت البدض الٗلمي ُّ وؤ٣ٖضَا، وجدخىي ظمُ٘ ألابدار ٖلى بق٩الٍُت بدش

ها، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن
ّ
ت اخخىاء  خل ُّ البدض الظي ًبضؤ بةق٩الٍُت ص٣ُ٢ت ًخّه٠ بالجىصة الٗالُت، وحٗىص ؤَم

ان ٖمغ،   ّٖضة ؤمىع، وهي ٖلى الىدى آلاحي ألابدار ٖلى ؤلاق٩الُت بلى  : (  66، م2002)مدمض ٍػ

ا  ٌٗضُّ جدضًض ونُاٚت اإلاك٩لت البدشُت ؤولى اإلاغاخل البدشُت ألاؾاؾُت؛ خُض ٣ًىم الباخض بهُاٚتها - ُّ ٖلم

ا وجدلُلها، وبالخالي اإلاؿاَمت في همها وبصعا٥ الٗال٢ت بحن مخّٛحراتها مّما ٌؿّهل جٟؿحَر الخىّنل للىخاثج  ٞو

 . الض٣ُ٢ت

 بمشابت ا٫ مدّغ٥ ألاؾاس ي الظي ي عقض الباخض ؤزىاء ٦خابت البدض، وجدضًض اٖخباع ؤلاق٩الُتًم٨ً  -

لُه يُاث البدشُتالخُىاث التي جلحها؛ ٧ازخُاع الُٗىت ونُاٚت الٟغ  ٞةّن نُاٚت  والىنى٫ بلى الىخاثج، ٖو

ت  ُّ  مىيٕى البدض حؿاَم في الخىّنل بلى بظاباٍث ص٣ُ٢ت خى٫  ومىهجهؤلاق٩الُت بهىعٍة ٖلم

اإلاخٛحراث التي  ٌؿاٖض جدضًض بق٩الُت البدض الباخض ٖلى التر٦حز في مىيٕى البدض وؤلاإلاام به وخهٍغ خى٫  -

 .ٌ في البدض ُٟضج التي الؤمىٍع ، وججّىب الخْىى في ٌ  ُضجٟ

 ٍت مً : اللىاعذ ألاظاظيت في جدذًذ إلاشكاليت بإ مجمٖى
ّ
ًم٨ً جدضًض ؤلاق٩الُت بك٩ٍل ص٤ُ٢ مً زال٫ اج

 :( 24م، 2017هاصًت ؾُٗض ِٖكىع  ) ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت ٖلى الىدى آلاحي

 مهّما ازخُاع بدٍض مً يمً ازخهام الباخض؛ ألامغ وطىح مىطىع البدث في رهً الباخث: -
ً
 ٌٗضُّ ؤمغا

 ٖلى ٞهم اإلاىيٕى اإلابدىر ُٞه وامخال٥ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت خى٫ طل٪
ً
 .اإلاىيٕى الظي ًجٗله ٢اصعا

جا٦ض َظٍ ال٣اٖضة ٖلى ؤَمُت جدضًض مك٩لت البدض ونُاٚتها بك٩ٍل جدذًذ إشكاليت البدث العلمي:  -

ؿاٖض جدضًض ٖلميّ  ؤ٩ٞاع  الٗال٢ت بحن مخّٛحراث البدض ٖلى نُاٚت الاق٩الُت بك٩ٍل واضر وبما ٌّٗبر ًٖ ،ٍَو

خماص ت وا٢ٍُٗت ال  الباخض وما الظي ٌؿعى بلى الىنى٫ بلُه، َظا بلى ظاهب يغوعة ٦خابتها بااٖل
ّ
ٖلى ؤصل

 . اٞترايٍُت 
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ٍت مً اإلاهُلخاث التي جدخاط مً الباخض ؤن ٌكغخها ششح املصطلحاث: -  جدخىي ؤّي بق٩الٍُت ٖلى مجمٖى

ِل٘ ٖلى البدض
َّ
 .بك٩ٍل ًجٗلها ؤ٦ثر ويىخا في طًَ ؤّي شخو ٢ض ًُ

 ٖلى مٗالجت معالجت إلاشكاليت ملىطىع البدث العلمي: -
ً
 ًجب جدضًض بق٩الُت البدض بك٩ٍل ًجٗلها ٢اصعة

 . اَمت في الخىّنل بلى ٧ل ما َى ظضًض، والخ٣ّضم الٗلميمىيٕى البدض، وبالخالي اإلاؿ

 بشالِر مغاخل بٗض جدضًض ؾاا٫ الاهُال١ :  مشاخل بىاء إلاشكاليت 
ً
جمغُّ ٖملُت بىاء ؤلاق٩الُت ٖاصة

 : (  33، م2011مدمض ؾُض خمؼاوي ،  )وهي ٖلى الىدى آلاحي

ص مضي املشخلت ألاولى:        دّضِ الدكابه  ًًبِ الباخض ؤ٩ٞاٍع خى٫ اإلاىيٕى الظي ًبدض ُٞه زال٫ َظٍ اإلاغخلت، ٍو

، اع الىٓغي الظي ٌؿدىض ٖلُه لضٖم آعاثه ووظهاث هٍٓغ ؿخُُ٘ ؤن ٌّٗبر ٖجها بك٩ٍل  والازخالٝ، م٘ جىيُذ ؤلَا َو

 . ٖلجّي ؤو يمجيّ 

٩ىن طل٪ مً زال٫ جهّىع الباخض إلق٩الٍُت ظضًضة، ؤوًخم بىاء ؤلاق٩الُت في َظٍ اإلا املشخلت الثاهيت:         غخلت، ٍو

 .ا٢ه مً ؤبدار مسخلٟت٢٣ض ٩ًىن يمً بَاٍع هٓغّي جّم اقخ

ىّضر الباخض زاللها ؤؾلىبه في ٖغى املشخلت الثالثت:        اإلاك٩لت  حؿّمى َظٍ اإلاغخلت بمغخلت جض٤ُ٢ ؤلاق٩الُت، ٍو

٩ىن طل٪ مً زال٫ ٖغى ؤ ها، ٍو
ّ
ت لئلظابت ًٖ  َم اإلاهُلخاث في ؤلاق٩الُت، وجىيُذو٦ُُٟت خل الا٢تراخاث اإلاىيٖى

اع الىٓغي    الظي ؤؾدىض ٖلُه الباخض في ٦خابت بدشه ؾاا٫ الاهُال١ يمً بىاٍء مٟاَُمي ًىّضر ؤلَا

ٌؿخُُ٘ الباخض الاؾخٗاهت بٗضٍص مً اإلاهاصع التي حؿاٖضٍ ٖلى جهّىع ؤلاق٩الُت،  : إلاشكاليتبىاء  مصادس  -

 :  (218م، 2000بكحر نالر الغقُضي،  ) ٧اآلحيوهي 

 :غ له  جخصص الباخث ٌٗضُّ جسهو الباخض اإلاهضع ألاَم للباخض في ٖملُت بدشه؛ بط بهه ًٞى

ي ٢اٖضة بُاهاٍث  غ له مك٨الٍث ٦بحرة حٗخمض ٖلى البدض والخ٣ص ّ  .واؾٗت ٦ما ًٞى

 :غ مجا٫ الٗمل للباخض ٞغنا ال٦دكاٝ بٌٗ اإلاكا٧ل التي جدخاط بلى صعاؾٍت  مجال العمل ًٞى

إل اإلاؿخمغ ٖلى الضعاؾاث وألابدار في مجا٫ ٖمله مً ؤظل وخل،
ّ
ب طل٪ مً الباخض الَا

ّ
خُل جدضًض  ٍو

 .الجىاهب التي لم جضعؽ بٗض والبضء بضعاؾتها

 :الؿاب٣ت خى٫ اإلاىيٕى الظي حهخم  ٌؿخُُ٘ الباخض الاؾخٗاهت بالضعاؾاث الذساظاث العابلت

ه وجدضًض الشٛغاث التي لم ًخم صعاؾتها بٗض؛ لظا بضعاؾخه؛ ٣ٞض  حؿاٖضٍ في وي٘ ؤؾئلت مٗم٣ت خى٫ مىيٖى

والبُاهاث  ًخىظب ٖلى ال٩اجب ازخُاع الضعاؾاث الؿاب٣ت بٗىاًت، وؤن ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى جٟؿحر اإلاٗلىماث

 .التي ًدهل ٖلحها مً جل٪ الضعاؾاث

 ت:ال ًّ ٍ٘ للضعاؾت، وزهىنا الضعاؾاث طاث  لشاءاث الىلذ حٗضُّ مً الُغ١ اإلاشالُت الزخُاع مىايُ

ت ألاؾـ  ؛ خُض ٌؿخُُ٘ الباخض ال٣غاءة في الضعاؾاث الؿاب٣ت يمً جسههه بك٩ٍل ص٤ٍُ٢ وها٢ٍض الىٍٓغ
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بك٩ٍل  جض٤ُ٢ ؤو مً ؤظل جدضًض الشٛغاث التي جدخاط بلى صعاؾت؛ في خحن ؤّن ٢غاءة الضعاؾاث الؿاب٣ت صون 

ضم ٢ضعجه ٖلى جدضًض مك٩لت بدشه بك٩ٍل واضرحكدٚحر ها٢ض ؾُاصي بلى   .ذ الباخض ٖو

 :الٖه ٖلى الٗضًض مً الضعاؾاث  الخبرة الشخصيت
ّ
 بٗض اَ

ً
 شخهُت

ً
٨ًدؿب الباخض زبرة

ض مً ٢ضعجه ٖلى ازخُاع مك٩لت للبدض ب واإلاغاظ٘، وبٗض ٗض جٟاٖله يمً مُضان ٖمله، وجل٪ الخبرة جٍؼ

ه ال ًجب ٖلى الباخض ؤن ٌٗخمض ٖلى زبرجه الصخهُت ٣ِٞ  قٗىعٍ بها
ّ
جضع بالظ٦غ ؤه تها، ٍو ُّ وا٢خىاٖه بإَم

ُت، وبهما ًجب في ت والخدّحز والبٗض ًٖ اإلاىيٖى ُّ ٖلُه  جدضًض مك٩لخه البدشُت ألّن طل٪ ؾُضٞ٘ به هدى الظاج

 ٖلى اإلاهاصع اإلاسخلٟت
ً
 .ؤن ًسخاع مك٩لت بدشه اٖخماصا

 ت  البدث: خللاث باث الخسّغط اإلاخىٖى
ّ
٣ت بمىا٢كت مخُل

ّ
ٌؿاَم خًىع خل٣اث البدض اإلاخٗل

اصة ٢ضعة الباخض ٖلى ازخُاع اإلاىايُ٘ التي جدخاط لضعاؾت، وازخُاع اإلاىايُ٘ التي جىاؾب وألابدار ٖلى  ٍػ

 مىايُ٘ ٖلمُت
ً
اجه، وزاّنت ؤّن جل٪ اإلاىا٢كاث جىا٢ل ٖاصة ُّ مت  ْغوٞه والتي ج٩ىن يمً بم٩اه ُّ ملُت ٢ ٖو

حن، والظًً ٢ض ٌؿخُٟض الباخض مجهم في جىظحهه هدى ٖضٍص مً اإلاكا٧ل التي  مً ٢بل الخبراء وألاؾاجظة اإلاكٞغ

 .الٗال٢ت بالبدض ال ًضع٦ها الباخض في بضاًت بدشت، وجىظحهه هدى اإلاهاصع واإلاغاظ٘ طاث

 :ت واإلا٣غوءة  وظائل إلاعالم الم اإلاغثُت واإلاؿمٖى ا ٌؿاٖض الباخض في حٗضُّ وؾاثل ؤلٖا ُّ  ؤول
ً
مهضعا

 .مك٩لٍت ما وجدضًض خضوصَا اإلابضثُت بلىعة

 :ًخىظب ٖلى الباخض خًىع اإلااجمغاث والىضواث الٗلمُت والاؾخمإ  املؤجمشاث والىذواث

 جُغح مً ٢ِبل اإلاسخهحن مً مىا٤َ مسخلٟت، والاخخ٩ا٥ م٘ ؤولئ٪ الخبراء، والاؾخٟاصة مً للمىا٢كاث التي

٤ بمىيٕى اإلااجمغ، ألّن جل٪ ألامىع حؿاٖضٍ ٖلى ازخُاع ؤبٗاٍص اإلاضازالث ا
ّ
 .ؤزغي لبدشه لٗلمُت التي جخٗل

 :غ قب٨ت الاهترهذ الٗضًض مً ألابدار والضعاؾاث الخضًشت وفي مسخل٠  شبكت الاهترهذ جٞى

إل ٖلحها والاؾخٟاصة مجها ٦مهضٍع مهٍمّ في جدضًض بق٩الُت الخسههاث التي
ّ
 .بدشه ٌؿخُُ٘ الباخض الَا

 :لها،  الصذفت ٍِ ىت حؿاَم في بلهامه إلاك٩لت بدٍض ٚحر مسُ ُّ ًم٨ً ؤن ًخّٗغى الباخض إلاىا٠٢ مٗ

٤ٍ بدثي؛ بط ٢ض جلهمه الضعاؾاث اإلاُضاهُت التي ٣ًىم بها بإ٩ٞاٍع إلاك٩لٍت  ومشا٫ طل٪  ؤن ٌٗمل الباخض يمً ٍٞغ

 .بدشُت مُٗىت

 :اعاث اإلاُضاهُت في الضياساث امليذاهيت مجخم٘ الباخض ٖلى ج٣ضًم ٖضٍص مً اإلااقغاث خى٫  حؿاٖض الٍؼ

ت بٌٗ ُّ  . اإلاىايُ٘ التي جدخاط بلى صعاؾت، وجدضًض مك٩لت بدش

 ٖلمُا، ُُٞغح   : ششوط كخابت الاشكاليت -
ً
ا جٟؿحرا ٌؿعى البدض الٗلمي بلى بًجاص خلى٫ للمك٨الث وجٟؿحَر

ت مً ٖلمُت ومى٣ُُت ًٖ حؿائالجه في ٧ّل ما  الدؿائالث الٗلمُت اإلاى٣ُُت إلًجاص جٟؿحراث الباخض مجمٖى

لىىاحي خُاة ؤلاوؿان، ولِـ ٣ِٞ في مجاالث البدض الٗلمي ألا٧اصًمي وخؿب اوجىيُذ  ًدخاط بلى جٟؿحر

ما في ظمُ٘
ّ
 لضي الباخض وبه

ً
الجضًغ  و ، هىاحي الخُاة، ٞمك٩لت البدض هي ٧ّل ما مً قإهه ؤن ًشحر حؿائال

 الٗال٢ت ال٣اثمت بحن جٟؿغ ؾاا٫  جهاٙ ٖلى ق٩ل جدبلىع في ظملت بالظ٦غ ؤّن مك٩لت البدض الٗلمي 
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ً مخ الضعاؾت  ؤو ؤ٦ثر وظىاب َظا الؿاا٫ َى الٛغى مً ٖملُت البدض الٗلمي، ؤي ؤن الخُىة ألاولى فيٛحًر

وبْهاع  الٗلمُت هي جدضًض مك٩لت البدض التي ًيكض الباخض صعاؾتها والخّٗغٝ ٖلى ؤبٗاصَا بهىعة ص٣ُ٢ت

لضعاؾت  ال٩املت التي جخجلى ٞحها اإلاك٩لت، وال بض ؤْن ج٩ىن َىا٥ مبرعاث ٖلمُت ٌؿى٢ها الباخض الهىعة

 . مك٩لت بُٗجها ختى ج٩ىن صعاؾتها بياٞت ٖلمُت ظضًضة

جخُلب ٦خابت اإلاك٩لت البدشُت ٖضة مٗاًحر مُٗىت حؿهم في بلىعتها :  مشكلت البدث معاًير صياغت  -

ظٍ  ِس ى مدمض ، واثل ) هي رحًاإلاٗابك٩ل واضر َو    (: 33، م2007ٖبض الغخمان ٖو

  ما٫ البدشُت الخانت بالضعاؾاث ألا٧اصًمُت، ألّجها مغجبُت ازخُاع البدض الٗلمي وهي مً ؤَم ألٖا

ا وز٣ُا م٘ وؿبت هجاح البدض الٗلمي واهدكاٍع في اإلا بمك٩لخه
ً
  . تجمٗاث الٗلمُت البدشُت والجامٗاعجباَ

  ٘الخُاحي الظي ًمـ خُاة الباخض والىا٢٘ الظي ؤصي بالخ٨ٟحر في البدض، اجها٫ اإلاك٩لت بالىا٢

 . خ٣ُ٣ُت وا٢ُٗت وؤن ج٩ىن 

  الخاظت بلى ؤلاخؿاؽ بمك٩لت البدض، ٞهي حؿعى لصخابها ٦ما ٌؿعى َى لها، ٞم٣ىماث الباخض

خه ٣ٍت ال٨بحرة وجسههه الٗلمي ًًٗه في وؿ٤ واخض َى جدضًض مك٩لت ما والٗمل ٖلى خلها بُغ  ومٗٞغ

٩ىن ظؼًءا مجها ٞهي الغ٦حزة ألاولى ومٟخاح ؾحر الباخض  بدشُت ٖلمُت مىهجُت، وؤن ٌكٗغ الباخض باإلاك٩لت ٍو

 . صعاؾخه ألا٧اصًمُت في بٖضاص

  الث الباخض وقهاصاجه الٗلمُت م٘ مك٩لت البدض الٗلمي، وج٩ىن اإلاك٩لت البدشُت الخىا٤ٞ بحن مَا

ت ًبدض ًٖ مك٩لت الخسهو الٗلمي الظي صعؾه الباخ في هٟـ ض، ٞاإلاخسهو في الٗلىم التربٍى

ت، والضاعؽ مخسههت في  . ألا٧اصًمي ًسخاع مك٩لت ؤ٧اصًمُت في الٗلىم والٗاٝع اإلاسخو بها اإلاجاالث التربٍى

  اعجباٍ مك٩لت البدض في ؾُا١ اَخماماث الباخض الٗلمي وعٚباجه ومُىله الىٟس ي ختى جبٗض

مئىان في  . دضهٟؿه َىا٫ ٞترة الب الَا

 ِحر الغاب ت ألاَمُت الٗلمُت إلاك٩لت البدض؛ إلاا لها مً مغصوص ٖلمي واظخماعي وز٣افي ٦بحر، وجٞى  مٗٞغ

ٗمل ٖلى حكاع٥ البدض ؤو الضعاؾت الٗلمُت الخانت  الىا٢عي م٘ مك٩لت البدض ًجٗله مدل ه٣اف صاثم، َو

ا حَر  . بمك٩لخه في مسخل٠ اإلاُاصًً الٗلمُت ٚو

  غ اإلاٗلىماث ُت، إلاك٩لت البدض الٗلمي ختى ال جدخاط بلى مجهىص ٦بحر وجدغ٧اثجٞى  واإلاهاصع اإلاٗٞغ

 . مخٗضصة للىنى٫ بلى بُاهاث ومٗلىماث زانت باإلاك٩لت

 اٖخباَُا بل َى مىهج ٢اثم ٖلى مداولت :   صياغت مشكلت البدث -
ً
بّن البدض الٗلمي لِـ ؤمغا

ت مً الكغوٍ التي ًجب  بًجاص خلى٫ وجٟؿحراث لٓىاَغ جاّع١ الباخض، خُض بّن  َىا٥ مجمٖى

ا في ٦خابت مك٩لت البدض الٗلمي، خُض ًجب ؤْن ٩ًىن مىيٕى اإلاك٩لت اإلاغاص البدض ٞحها  َغ جٞى

 لم ًخُغ١ بلُه
ً
بىظىصَا، ٦ما ج٩ىن اإلاك٩لت ٢ابلت  ؤخض مً ٢بل وخ٣ُ٣ُت ٌكٗغ الباخض ظضًضا

اث مغجبُت اعجباَا ٧لُا بدُاة اإلا جخم٘ بخدضًض هُا١ مك٩لت البدض، للخل وطاث ٖال٢ت بمىيٖى
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ت ظضًضة في  اث جشحر خؿاؾُت اإلاجخم٘ مً الىىاحي ألازال٢ُت وؤن ج٠ًُ مٗٞغ  جخٗغى إلاىيٖى
ّ

وؤال

مىيٕى مٗحن ؤو بياٞت ظضًضة لجاهب مٗحن، وؤْن ج٩ىن بُاهاتها ظاَؼة ختى ٌؿخُُ٘ الباخض 

ا، ٦ما ًجب ؤْن جغجبِ اعجباَا وز٣ُا م٘  )ملخم خؿً مُى٫ الباخض الٗلمُتالىنى٫ بلحها وازخباَع

 .( 47، م1993،

جهاٙ اإلاك٩لت بٗباعاث واضخت ومٟهىمت ومدضصة حّٗبر ًٖ مًمىجها ومجالها، ٦ما جّىظه الباخض بلى الٗىاًت خُض 

اإلاباقغة بمك٩لخه، باإلياٞت بلى ظم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاخٗل٣ت بها وجغقضٍ بلى مهاصع اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بها، ٦ما 

عاث اإلاك٩لت ؤو ألاؾئلت التي جُغخها للبدض بهىعة حٗبر ًٖ جخُلب مً الباخض ازخُاع ألالٟاّ واإلاهُلخاث لٗبا

مًمىجها بّض٢ت وال ج٩ىن مىّؾٗت مخٗضصة الجىاهب ٦شحرة الخٟانُل ؤو ي٣ُت مدضصة للٛاًت، ٦ما ًهٗب ٞهم 

ت مشل  ت وبما لُٟٓت مشل الخٗبحر ًٖ اإلاك٩لت بجملت زبًر ٍغ ت وويىح، ٦ما جهاٙ بّما نُاٚت ج٣ٍغ
ّ
اإلا٣هىص مجها بض٢

ال٢ت الظ٧اء بالخدهُل الضعاس ي ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت  ، ؤو نُاٚت اؾخٟهامُت مشل: ما ؤزغ الظ٧اء ٖلى :ٖ

٣ت الٟغيُت ؤلاخهاثُت مشل: ًىظض ٞغ١ صا٫  الخدهُل الضعاس ي لضي جالمُظ مغخلت الابخضاثُت ؟ ؤو بإن جهاٙ بٍُغ

خحن  بُت والً(بخهاثُا بحن مخىؾُي صعظاث اإلاجمٖى ًم٨ً   زالنت ال٣ى٫ ، في الخدهُل الضعاس ي)ابُت الخجٍغ

 :نُاٚت مك٩لت البدض مً زال٫ اجبإ الخُىاث آلاجُت

  ت ت قاملت به، ٞاإلاٗٞغ اجساط ال٣غاع بسهىم مىيٕى البدض، بدُض ٩ًىن الباخض ٖلى مٗٞغ

ىه مً اجساط ال٣غاع بكإن مك٩لت البدض، ٦ما ًم٨ً الاؾخٗاهت  وؤلاإلاام
ّ
ًبمىيٕى البدض ؾُم٨  باإلاؿدكاٍع

 .بسهىم مىيٕى البدضزبراء  

  ،الباخض مً ازخُاع مك٩لت البدض ً
ّ
ُت، مما ًم٨ ج٣ؿُم اإلاىيٕى الغثِـ للبدض بلى مىايُ٘ ٖٞغ

 .بظغاء البدض بؿهىلت زّم 

 ًُت ٤ُِج مىيٕى واخض مجهم وظضٍ الباخض ألاَم مً بُجهم،  ٖلى  ٖخماصالا  و اإلاىايُ٘ الٟٖغ

٩ىن مً زال٫  .اإلاكا٧ل البدشُت اإلاُغوختصعاؾت  ٍو

  ٍوي٘ ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً ؤؾئلت البدض التي ؾُجُب الباخض ًٖ بًٗها زال٫ بدشه، وفي َظ

ًخىظب التروي في ازخُاع ألاؾئلت البدشُت، واؾخسضام الُغ١ الٗلمُت وبظغاءاث البدض الصخُدت  الخُىة

 .ٖجها لئلظابت

 ت لؤلؾئلت التي جم نُاٚتها في الخُىاث الؿاب٣ت، جدضًض ألاَضاٝ مً زال٫ بًجاص ؤلاظاباث اإلادخمل

٣ت واضخت جدضص مهام الباخض ؤزىاء بظغاثه للبدض خُض جدلُل ؤؾئلت البدض و  .جهاٙ ألاَضاٝ بٍُغ

الباخض صعظت مً الغيا  وؤَضاٞه مغة ؤزغي، وطل٪ لٗضم خهى٫ ؤي اعجبا٥ ؤو بَضاع للى٢ذ، بدُض حُٗي

الخبرة، وزبراء ؤلاخهاء،  الظي ٢ض ٌؿخضعي ؤزض اإلاكىعة مً ؤصخاب الخام ٢بل البضء بةظغاء بدشه، ألامغ 

غيُاجه  . للخإ٦ض مً بم٩اهُت جدلُل بُاهاث مك٩لت البدض ٞو
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شكلت و -
ُ
٤ بحن ا٫ مك٩لت وؤلاق٩الُت، ٨ٞالَما ٌٗخمض   إلاشكاليت امل  ما ه٣٘ في زُإ الخٍٟغ

ً
: ٦شحرا

ؤًًا ٌؿببان ال٣ل٤ بؿبب الٛمىى الظي م٣ٗضة ؤو مبهمت، و٦الَما  ٖلى البدض ًٖ خلى٫ إلاؿاثل

ى الك٪ في ؤمٍغ ما، ول٨ً َظا ٧له ال ٌٗجي بإهه ال ٞغ١  ٌؿىصَما ، وللمٟهىمحن مٗجى واخض ؤال َو

ى مىيٕى خضًصىا َىا بُجهما بل َىا٥ ٖضص مً الٟغو١ بحن اإلاك٩لت  . وؤلاق٩الُت َو

ت الٟغ١ بحن اإلاك٩لت وؤلاق٩الُت ؾىىضر مٟهىم ٧ل مجهما  : ( 157م، 2014بغو مدمض ،)  إلاٗٞغ

  ى شكاليت:إلا ؤو  ىي جدتها ٖضص مً الدؿائالث، و٢ض هجض ؤظىبت لهظٍ الدؿائالثُهي ٢ًُت ٖامت و م٣ٗضة ٍو

ٌ مً ٢ِبل  واؾٗا ٣ًاَبل بالٞغ
ً
البا ما حؿبب ؤلاق٩الُت ظضال  ال هجض بدُض جب٣ى ال٣ًُت مٟخىخت، ٚو

 .ً  ال٨شحًر

 : شكلت
ُ
،  امل

ً
لب، بط ٣ً٘ الصخو في خحرة ٞهي ٢ًُت ؤ٢ل قمىال مً ؤمٍغ ما،  وجسو ناخبها ٖلى ألٚا

بدض ًٖ خلى٫ لهظٍ ال٣ًُت، ؤو ؤن ٩ًىن ٢ض وي٘ ؤَضاٞا لىٟؿه ول٨ً َىا٥ ٖىاث٤ جهٗب ٖلُه  ٍو

 . جد٤ُ٣ ؤَضاٞه

التي   مً َىا هغي ؤن ؤلاق٩الُت هي مٟهىم ؤوؾ٘ مً اإلاك٩لت، وجدخىي ؤلاق٩الُت ٖلى ٖضص مً اإلاك٨الث،    خالصت:

ك٩لت وؤلاق٩الُت  اؾخسلهىاَا 
ُ
 ؤي ان اإلاك٩لت هي ظؼء مً الاق٩الُت . مً زال٫ حٍٗغ٠ ٧ل مً اإلا
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 الشابعتمدخىي املداطشة 

 الفشض العلمي -

حعشيف الفشض العلمي 

معاًير بىاء الفشوض العلميت 

 اخخباس الفشض العلمي 

 اهىاع الفشوض الاخصائيت 

 الخلعيم الاولي 

 الفشض الاخصائي البذًل ـ-

 الفشض الاخصائي الصفشي -

 الفشض على شكل ظؤال ـ-

 الخلعيم الثاوي 

 الفشطيت العببيت-

 الفشطيت الاسجباطيت -

 الفشطيت الفشوق -

 الفشطيت املخفاعلت -

 الصياغت الجيذة للفشض العلمي 

 مكىهاث الفشطيت 

خعب طبيعتها 

 خعب معخىياث اللياط 

خعب وظيفتها 

 : كيفيت  كخابت البدث صياغت " فشطياث البدث" ومكىهاتها  الهذف
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ٟاث مجها : العلميالفشض      (:73م، 2010مدؿً ٖلي ُُٖت ، ) له ٖضة حٍٗغ

 ى ٖباعة ًٖ الاظابت اإلادخملت  ٌٗٝغ الٟغى بإهه الخى٢٘ او الخيبا او اخخما٫ اظابت ما٢خت للبدض ، َو

الٗمل اإلاُضاوي ،  التي ًدىاولها الباخض بالضعاؾت و هي التي حُٗى لىا هٓغة خى٫ للمك٩لت اإلاُغوخت و 

 .ٞهُاٚت الٟغى جاصي الى ازخُاع الاصواث اإلاىاؾبت للٗمل

 الٟغى َى ا٢تراح ؤو جسمحن لخل ما٢ذ لخٟؿحر وا٢ٗت ؾب٤ وجم مالخٓتها ؤو ججغبتها. 

 الٟغوى ٦ُت بكٍغ بزًإ َظٍ الخلى٫ ٦ظل٪ َى مداولت ا٢تراح خلى٫ للمك٩لت مً زال٫ جسمُىاث ط 

ب وؤلازباث )  . ألجها لِـ خلى٫ جهاثُت للمك٩لت  )لالزخباع والخجٍغ

   خبىاٍ الباخض ما٢خاًهاٙ الٟغى بإهه اؾخيخاط ؤو جسمحن ٤ الظي  ٍو ى الٍُغ لكغح الٓىاَغ اإلاىظىصة َو

 . ًىنل الباخض بلى الىدُجت

ب و الخإ٦ض  ًم٨ىىا حٍٗغ٠ الٟغى بإهه الخل اإلاا٢ذ للٓاَغة التي ًضعؾها الباخض و هي جسً٘ زالنت  ال٣ى٫  للخجٍغ

 .اإلاضعوؾت مً صختها ٞهي لِؿذ خلىال جهاثُت و بالخالي هي جٟؿحر ما٢ذ للٓاَغة

 :أهميت الفشوض

  والابخٗاص ًٌٖؿاٖض الٟغى الباخض باالبخٗاص ًٖ بياٖت الى٢ذ مً زال٫ جدلُل مك٩لت بدشه بض٢ت 

 . ألا٩ٞاع الٛامًت ل٩ي ٩ًىن بدشه ص٣ُ٢ا

 ت ٦ظل٪ ٌُٗي الىيىح والخ٣اث٤ ٤ ألاَضاٝ اإلاىيٖى للمٗلىماث  ٌؿاٖض الباخض في ظم٘ اإلاٗلىماث ٞو

 . والبُاهاث

  ألاؾئلت والاٞتراياث اإلاُلىبت بُٖاءٌؿاٖض الٟغى ٖلى . 

 ٤ مىهج البدض و٦ُُٟت الخىُٟظ  . ٦ظل٪ ًدضص بظغاءاث الٗمل ٞو

 ًم٨ً مً زال٫ الٟغوى اؾدشماع بدىر ظضًضة 

 ت والىخاثج  ٌؿاٖض الباخض في ؤًجاص هخاثج البدض الجهاثُت بهىعة مدؿلؿلت م٘ جىُٓم اإلاىا٠٢ الازخباٍع

ت ٤ ألاَضاٝ اإلاىيٖى  . الضالت ٞو

لى الباخشحن مغاٖاة بٌٗ الى٣اٍ ؾىضعظها في   :بىاء الفشوض  معاًير  حٗض ٖملُت بىاء الٟغى مهمت بالٛت ألاَمُت ٖو

 .  ( 161، 2014بغو مدمض ،)

إل ٖلى الخجاعب والضعاؾاث وألابدار الؿاب٣ت -  ٖىضما ٣ًضم الباخض ٖلى بىاء ٞغوى بدشه ٖلُه الَا

ت واؾٗت وجهبذ لضًه زبرة ٌٗخمض ٖلحها في بىاء ال  . ٟغوىل٨ُدؿب مٗٞغ
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في  ؽ وؤلابضإ والش٣تالخمض ع الباخض الجُض ال ٌٗخمض ٖلى ج٨ٟحٍر الخ٣لُضي بل الخ٨ٟحر اإلاخُىع وطو اإلاغوهت في  -

 . بىاءٍ ونُاٚخهء الىٟـ ازىا

 . وهي ألاصاة للىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت وؤلابضإاإلاؿخىي ي جٟؿحراث ٖالُت ُؾٗت الخُا٫ حٗو  -

 والخ٣اث٤ واإلا٣ترخاث بك٩ل هخم٨ً ٞحها بىاء الٟغى صخُدا .الن بىاء آلاعاءالبض مً جىُٓم البُاهاث و  -

ظا ًض٫ ٖلى الخسمحن الظ٧ي للباخض  . لٟغى ونُاٚخه ٌٗجي خل اإلاك٩لت َو

 ت وعبما نُاٚخه بهىعة :  اخخباس الفشوض ٨ٍغ بٗض الاهتهاء مً جدضًض الٟغى ونُاٚخه بهىعة ٖلمُت ٞو

خُلب ألامغ ًم٨ً بٗض طل٪ مً وي٘ ،   حؿائالث مدضصة زُت للبدض الزخباع صخت الٟغوى اإلا٣ترخت . ٍو

٦ُُٟت بظغاءٍ مً زال٫ بظغاء الخجاعب اإلاُلىبت ؤو اإلاالخٓاث  اْهاع بهىعة ٧املت و  جهمُم البدض

ُت في مىا٠٢ مُٗىت ؤو جُب٤ُ بٌٗ الازخباعاث وؤصواث ال٣ُاؽ م٘ الخإ٦ُض في جىيُذ ُٖىت البدض  اإلاىيٖى

ا مً ؤلا  اإلاسخاعة حَر وبٗض الخهمُماث وؤلاظغاءاث ،  ظغاءاث الٗلمُت التي جدضص ص٢ت جهمُم البدضٚو

ا و٢ض جد٤٣ جل٪ الىخاثج الٟغوى وفي خالت  ،اإلا٣ترخت ؤو ال جد٣٣ها  الؿاب٣ت ًم٨ً الخىنل للىخاثج وجٟؿحَر

الخٗضًل والخظٝ لئلظغاءاث  ٖضم جد٤ُ٣ الٟغوى ؾٝى ٣ًىم الباخض مغة ؤزغي في جد٣ُ٣ه مً زال٫

الازخباعاث اإلاؿخسضمت ؤو الُٗىت .. الخ .  ؿاب٣ت وزهىنا في بظغاءاث البدض مً الخجاعب ؤو اإلاالخٓت ؤوال

الخجغبت الاؾخُالُٖت التي هي جبحن للباخض  وختى ًبخٗض الباخض مً اخخما٫ الى٢ٕى بهظا ؤلازٟا١ ٖلُه بظغاء

 . ما بطا ٧ان الٟغى ؾِخد٤٣ ؤما ال

 حر اإلاخُلباث آلاجُت ل٩ي ًخم بزباث  :زباث الفشوضا  : الٟغى بك٩ل صخُذ ًجب ٖلى الباخض جٞى

 .  بظغاء الخجاعب الاؾخُالُٖت -

غ في الٟغى قغوٍ بىاءٍ وزانت ٢ابلُت للخسمحن -  . ان جخٞى

 .  اؾخسضام الازخباعاث الصخُدت والض٣ُ٢ت ل٩ي ًخم الخهى٫ ٖلى الىخاثج بض٢ت ٖالُت -

 .  اؾخسضام الىؾاثل ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت -

 .  البض بن ٩ًىن للٟغى مٗجى واخض -

 . ٩ًىن الخدلُل وؤلاظابت للىخاثج مالثمت إلاك٩لت البدض -

 زمت ظضوي ألي ٞغى ال ًا٦ض الىا٢٘ نض٢ه لظا متى عجؼ الباخض ًٖ   لِؿذ  :صذق الفشوض

ٞلِؿذ الٗبرة بالخاالث الخانت التي  .وظب ُٖه حٗضًلها او الخسلي ٖجها الخد٤٣ مً نض١ ٞغويه

ىت ٖلى  الٟغى بل الٗبرة بالخاالث اإلاًاصة له الن خالت ؾلبُتجخ٤ٟ م٘  واخضة ج٨ٟي في البَر

٠ُ٦ ًم٨ً للباخض ان ، ٞؿاصٍ في الى٢ذ الظي حعجؼ ُٞه خاالث اًجابُت ٖضًضة ًٖ ازباث نض٢ه

ً نض١ ٞغيِخه ؟  ًبَر

ً لباخض وهي ان ًداو٫ ا بالخجشبت الحاظمت : -  ٖلى ٞؿاص الىنى٫ الى ٞغيِخحن مخىا٢ًخحن ، ُٞبَر

٣ت ال ج٣بل الك٪  .اخضاَما و ًخإ٦ض مً نض١ الازغي بٍُغ
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ً ٖلى ٞؿاصَا ظمُٗا ماٖضا ٞغيا ال ًم٨ً طشيلت الحزف : -  ان ًً٘ الباخض الٟغوى اإلام٨ىت و ًبَر

٣ت مباقغة  وهي التي حٗخمض ٖلى اإلاالخٓت او الخجغبت . مٗاعيخه و ًخ٤ٟ م٘ ظمُ٘ الخ٣اث٤ اإلاٗغوٞت   بٍُغ

٣ت الو  ٣ت مى٣ُُت ، زم الخإ٦ض مً نض٢هاالٍُغ  ٣ُاؾُت التي جىدهغ في اؾخيباٍ اخضي هخاثج الٟغى بٍُغ

 .باإلاالخٓت و الخجغبت

 2014) ٖماع بىخىف، اق٩ا٫ ازىاء نُاٚتها و هي ٖضة  ان وي٘ الٟغيُت جخسظ :اهىاع الفشطياث ،

 :( 53م

 :جلعيم اولي 

ً اي اهه ًداو٫ جدضًض الٗال٢ت التي ٌكحر بلى الٗال٢ت  :خصائي البذًل الفشض الا . 1 اإلاخى٢ٗت او الٟغ١ بحن مخٛحًر

زال٫ ظم٘ و جدلُل البُاهاث و َظا الىٕى مً الٟغوى ًم٨ً َغخه بهىعة مباقغة او ٚحر  ًخى٢ٗها الباخض مً

الى َبُٗت  و الٟغى ٚحر اإلاىظه ٌكحر الى وظىص ٖال٢ت او ٞغ١ بحن اإلاخٛحراث في خحن ان الٟغى اإلاىظه ٌكحر .مباقغة

 .الٗال٢ت او َظا الٟغ١ 

 .اعاص باخض صعاؾت ازغ اؾالُب الخضَعـ ٖلى حٗلم بٌٗ اإلاهاعاث الاؾاؾُت في ٦غة الُاثغة مثال :         

 :ومً زال٫ َظا ًُغح الباخض الٟغوى اإلاظ٧ىعة ٖلى الىدى الخالي

ـ في حٗلم بٌٗ اإلاهاعاث جىظض ٞغو١ صالت اخهاثُا بحن مسخل٠ اؾالُب الخضَع: الفشطيت غير املىحهت -

 .الاؾاؾُت في ٦غة الُاثغة

لت و ض وظىص ٞغو١ و إلاا اؾخسلو الباخض َظا الٟغى مً زال٫ مماعؾاجه الٍُى اَالٖه  ان مشل َظٍ الٟغيُت جٍا

ض وظىص ٞغو١ صالت اخهاثُا بحن مسخل٠ اؾالُب  ٖلى اؾالُب الخضَعـ اإلاسخلٟت َغح ٞغيُت ٚحر مباقغة جٍا

ًدخاط الى ازخباع للضاللت الاخهاثُت و  الٟغى ٚحر مىظه  ، اإلاهاعاث الاؾاؾُت في ال٨غة الُاثغة الخضَعـ ٖلى حٗلم

 .اإلاىدجى ًخُلب صاثما اؾخسضام ازخباع صاللت َغفي

 .اؾخسضام اؾالُب الخضَعـ ًاصي الى حٗلم بٌٗ اإلاهاعاث الاؾاؾُت في ال٨غة الُاثغة  : الفشطيت املىحهت -

التي ٢ض  اللجىء الى اؾخسضام الٟغى اإلاىظه اطا ٧ان الباخض ٌٗخ٣ض ان َىا٥ بٌٗ الاؾبابو ًيبغي مغاٖاة ٖضم 

في اججه واخض او  صاللت َٝغ واخض للمىدجى اي الٟغ١ ازخباٍع  جاصي الى خضور هدُجت مٛاًغة و َى ًخُلب اؾخسضام 

 .اججاٍ مٗحن

وظىص ٖال٢ت او ٖضم وظىص ٞغو١ بحن  الٟغى الاخهاجي الهٟغي ٌكحر الى ٖضم: الصفشي  الفشض إلاخصائي.2

 .ان اي ٖال٢ت خاصزت جغظ٘ الى الهضٞت و لِؿذ ٖال٢ت خ٣ُ٣ُت اإلاخٛحراث و
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 .مشا٫: ال ًىظض ٞغ١ صا٫ اخهاثُا بحن اؾخسضام اؾالُب الخضَعـ في حٗلم مهاعة الاعؾا٫ في ال٨غة الُاثغة     

اإلاالخٓت ٢ض  هاثُت التي جدضص ما اطا ٧اهذ الٗال٢تو الٟغى الهٟغي ٌؿخسضم ٖاصة ألهه ًدىاؾب و الاؾالُب الاخ

ٖلى الٟغى الاخهاجي  الى الٗال٢ت الخ٣ُ٣ُت و مما َى ظضًغ بالظ٦غ اهه ًازظ اصي الى ٖامل الهضٞت او ٢ض ج اصي ج

 .اهه ال ٨ٌٗـ بالًغوعة جى٢٘ الباخض و اهما ٌؿخسضم لدؿهُل اإلاٗالجت الاخهاثُت

 .حؿائ٫  ق٩ل ًغي بٌٗ الباخشحن اهه ًم٨ً نُاٚت الٟغى ٖلى  : ظؤال شكل الفشض على .3  

بي ٦غة الُض و ٦غة ال٣ضم في ؾمت ٢ل٤  ايُت  اإلاىاٞؿتازىاء  مشا٫ :َل جىظض ٞغو١ بحن اٖل  ؟الٍغ

٣ت في البدىر ٠ُ َظٍ الٍُغ ٣ت ؾهلت و مىاؾبت زانت للباخشحن اإلابخضثحن ٦ظل٪ ًم٨ً جْى الىنُٟت  جبضو َظٍ الٍُغ

 .الاؾخ٨كافيطاث الُاب٘ 

 جلعيم زاوي: 

الخاب٘ مشل  هي الٟغيُت التي حٗبر ًٖ هٕى الٗال٢ت التي جغبِ بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل و اإلاخٛحر فشطيت العببيت : -

ضاص البضوي  .ٌٗىص اهسٟاى مؿخىي الاصاء البضوي الى ه٣و الٖا

ب و مغص وص بحن مخٛحر و ازغ مشل َىا٥ ٖال٢ت بحن َغ١  حٗبر ًٖ الٗال٢ت  فشطيت الاسجباطيت: -  الخضٍع

ايُحن  .الٍغ

 .حٗبر ًٖ الٟغ١ بحن مخٛحر و ازغ او وظه مً اوظه الازخالٝ : الفشوق فشطيت  -

 .صخُذ  و هي التي ج٩ىن ٞحها اإلاخٛحر الخاب٘ َى اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل و ال٨ٗـ فشطيت املخفاعلت: -

ٌؿخُُ٘ نُاٚت الٟغى بك٩ل َىا٥ نٟاث ًجب ٖلى الباخض ان ًدبٗها ختى للفشض العلمي :  الجيذصياغت ال

 :( 141م، 1970)مدمض ٞخخي  الكىُي ،   ظُض و مىاؾب و هي

 ان ًهاٙ الٟغى بك٩ل واضر و ان ًغاعي الباخض الض٢ت في اإلاالخٓت و الخ٨ٟحر -

ان ج٩ىن  ان ًهاٙ الٟغى في الٟاّ ؾهلت و ان ًخجىب الباخض اؾخسضام الٗباعاث الٛامًت ٚحر اإلادضصة و -

 جدمل ا٦ثر مً مٗجىالٟاْه ٢اَٗت ال 

اث التي ؾب٤ الىنى٫ الحها -  .ان جغجبِ الٟغوى التي ًًٗها الباخض بالىٍٓغ

 ان ج٩ىن الٟغوى مىاؾبت و مغجبُت بإَضاٝ البدض -

 ان ج٩ىن الٟغوى ٢ابلت لالزخباع للخد٤٣ مً صختها -

 اإلاك٩لتانى٫  ان ج٩ىن الٟغوى هابٗت مً  -

 اإلاضعوؾتان ج٩ىن الٟغوى مدضصة للٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث  -
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ً ٣ِٞ لِـ ا٦ثر ختى ًخم٨ً الباخض مً ظم٘ البُاهاث - ؿهل  ًًٟل ان ًجم٘ الٟغى بحن مخٛحًر َو

 .مٗالجتها 

وظىص  ش يء ًخٛحر ًإزظ ٢ُم  ٖامل ٌكحر الى جخ٩ىن الٟغيُت مً مخٛحراث التي حٗٝغ ٖلى اجها   مكىهاث الفشطيت:

 ،ولها ٖضة اق٩ا٫ هي: جدباًً ٢ُمتها بحن ألاٞغاص ؤو ألاقُاء مسخلٟت او نٟاث مخٗضصة 

 ( 244م،  2010مدؿً ٖلي ُُٖت ،)  خعب طبيعتها: 

  ُت وهي التي ٌٗبر ٖجها باألوناٝ ولِـ باألع٢ام مشل خاع، باعص، مخىؾِ،او اإلاخٛحراث ال٨ُُٟت ي٠ُٗ،  الىٖى

 .ص٣ُ٢ت في ونٟها للٓاَغة ل٨جها ال ج٣ضم مٗلىماث حؿاٖض ٖلى ٞهم الٓاَغة ؤي ؤجها ٚحر 

 خم الخٗامل ٩ىن لؤلٖضاص ٞحها ٢ُمت ٦مُت ؤو قبه ٦مُت، ٍو ا ٦مُا ٍو  اإلاخٛحراث ال٨مُت وهي التي ًم٨ً ج٣ضًَغ

غاى مسخلٟت ٧الترجِب وخؿاب الٟغ١ وبظغاء ٖملُاث خؿابُت مسخلٟت، وجى٣ؿم بضوعَا بلى  مٗها أٚل

 .مخٛحراث ٦مُت مخهلت ومخٛحراث ٦مُت مىٟهلت

  ( 245م، 2010)مدؿً ٖلي ُُٖت ، معخىياث اللياطخعب: 

  وحٗخبر مً ؤبؿِ اإلا٣اًِـ ووؿخٗمل ألاع٢ام َىا لدؿمُت ألاقُاء ؤو جهيُٟها ؤو جدضًض : إظميت  معخىياث 

ط٧ىع و ( زهاثهها، ؤي ؤن ألاع٢ام َىا لِـ لها مٗجى ٦مي بهما ج٩ىن طاث ٚغى جهيُٟي مشل: مخٛحر الجيـ

 .)بهار

  وهي مخٛحراث طاث ٖضص مدضص ًم٨ً جغجُبها جهاٖضًا ؤو جىاػلُا مشال جغجِب َالب خؿب: سجبيهمخغيراث 

اث الضعاؾُت .....الخٖالماتهم في   .الامخدان، او عجب في اإلاؿخٍى

  م٨ً بظغاء الٗملُاث الخؿابُت ألاعب٘ ٖلىفتري :مخغيراث ٢ُمها  وجخًمً حؿاوي وخضاث ؤو ٞئاث ال٣ُاؽ ٍو

وؿبت الظ٧اء لضي َالب ازىاء الامخدان ٞاطا جدهل ٖلى ٗضام الهٟت مشل: مخٛحر والهٟغ َىا ال ٌٗجي او

 ٌٗجي اوٗضام الظ٧اء لضًه . ٖالمت نٟغ َظا ال

  تالوهي حكبه اإلاخٛحراث  :مخغيراث وعبيت  والٟغ١ بُجهما ؤن الهٟغ َىا خ٣ُ٣ي ٌٗبر ًٖ اوٗضام الهٟت  ٟتًر

٨ثر اؾخسضامه في الٗلىم الُبُُٗت مشل:  اثُتٍو ايُت والٟحًز  .مخٛحر اإلاؿاٞت، مخٛحر الؼمً، ال٣ىاهحن الٍغ
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 وظيفتها بخع: 

  َى طل٪ اإلاخٛحر الظي ًبدض ؤزٍغ في مخٛحر آزغ وللباخض ال٣ضعة ٖلى الخد٨م ُٞه لل٨ك٠:املخغير املعخلل 

ٗٝغ ؤًًا بإهه الٗلت ؤو  اجه، َو  الؿبب ؤو اإلاازغًٖ ازخالٝ َظا ألازغ بازخالٝ ٢ُمخه ؤو ٞئاجه ؤو مؿخٍى

اصة ؤو ه٣هانبالظي ًاصي حٛحٍر بلى بخضار حُٛحراث في اإلاخٛحراث ألازغي   .ٍؼ

 ى هخاط اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ٞهى الظي ًخإزغ به :  املخغير الخابع  بٌٗ الضعاؾاث جدخىي ٖلى ؤ٦ثر مً مخٛحرفي َو

ٗٝغ ؤًًا بإهه اإلاخٛحر الظي ٌؿعى الباخض لل٨ك٠ ًٖ جإزحر   اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ُٞه، لظل٪مؿخ٣ل وزابذ، َو

اإلاخٛحر  ٞالباخض ال ًخضزل في َظا اإلاخٛحر ول٨ىه ًالخٔ ؤو ٣ًِـ ما ًم٨ً ؤن ًترجب ٖلى ألازغ الظي ًدضزه في

 .اإلاؿخ٣ل

   الؿاب٣حن  :الىظيطت أو الذخيلتاو املخغيراث الخاسحيت ً هي مخٛحراث جخىؾِ الٗال٢ت بحن اإلاخٛحًر

ازغ ٖلى الٗ  اما ج٣ىي الٗال٢ت بُجهما او جًٟٗها . ال٢ت بُجهمااإلاؿخ٣ل والخاب٘ ٍو

 َى مخٛحر ًخم جدُُضٍ ؤو يبُه بدُض ال ًازغ ٖلى الٗال٢ت بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل واإلاخٛحر  :املخغير الظابط

٣٘ جدذ اث الخاب٘ ٍو ٤ الٗؼ٫ ؤو الخشبُذ ؤو زل٤ الخ٩اٞا بحن اإلاجمٖى ٩ىن طل٪ ًٖ ٍَغ  .ؾُُغة الباخض، ٍو
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 الخامعت  مدخىي املداطشة

 اهميت البدث العلمي-

 اهذاف البدث العلمي -

 خذود البدث العلمي -

 املصطلحاث جدذًذ املفاهيم و-

 جدذًذ الذساظاث العابلت -

 اهميت الذساظت العابلت 

مشابهت عذد الذساظت العابلت و 

 كيفيت كخابت الذساظاث العابلت 

 جدذًذ الذساظاث املشجبطت او املشابهت-

 جدذًذ الذساظاث الىظشيت -

 جدذًذ الذساظت الاظخطالعيت -

 حعشيف الذساظت الاظخطالعيت 

 الذساظت الاظخطالعيت واهميت   اهذاف 

خصائص الذساظت الاظخطالعيت 

 خطىاث احشاء الذساظت الاظخطالعيت 

 حعشف على احشاءاثصطلحاث والذساظاث العابلت و الهذف: كيفيت جدذًذ املفاهيم وامل

 الذساظت الاظخطالعيت
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بٗض ان ٌؿخٗغى الباخض مك٩لت بدشه ًبضا في جدضًض ٢ُمت او صاللت الضعاؾت واَمُتها مً  :اهميت البدث -

ت والخُب٣ُُت وهي حٗخمض بهىعة واضخت ٖلى اَضاٝ الضعاؾت ٚحر اهه ٖاصة ما جغج٨ؼ اإلاٗاًحر  الىاخُخحن الىٍٓغ

جب ان ًخم ج٣ؿُم  الظي حؿاَم مً ٖلى اإلاضي اث ٍو زالله الضعاؾت في نُاٚت او صخت بٌٗ الىٍٓغ

 . الخُب٣ُُت ٖلى اؾاؽ اؾهاماتها في خل بٌٗ اإلاكا٧ل اإلاُضاهُت الخالُت الضعاؾاث

ت الٗلمُت، وان جهاٙ بك٩ل ص٤ُ٢ وواضر  وهي ما جغمي الضعاؾت الى جد٣ُ٣ه او الاؾهاماث التي ؾٝى ٣ًضمه للمٗٞغ

اصة جهاٙ  بدؿائالثومغجبُت   ٖلى ق٩ل ه٣اٍ.البدض ، ٖو

ت ،زم خل اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘  ان اَضاٝ البدض  :اهذاف البدث - غ اإلاٗٞغ الاؾاؾُت هي جٍُى

الجؼثُت مً الٗىىان وجدب٘ اؾئلخه  مىبش٣ت  يمً الام٩اهاث اإلاخاخت باؾخسضام اؾالُب البدض الٗلمي ،وهي 

 : ًدضصان الهضٝ مً البدض َماَىا٥ ٖاملحن بهٟت ٖامت  و للبدض 

 :ت او الخإ٦ض مً  العامل العلمي ٩ىن الهضٝ مً اظغاء البدض َى مجغص البدض الٗلمي ٧ازخباع هٍٓغ ٍو

ىا ٩ًىن َضٝ الباخض َى اقبإ الًٟى٫ الٗلمي ت ظضًضة َو  . خ٣اث٤ حؿاٖض او حٗخبر اؾاؽ لبىاء هٍٓغ

 :٩ىن َىا الهضٝ ومً الضعاؾت والاؾخٟاصة اإلاباقغة بالٗلم في زضمه اإلاجخم٘  العامل العملي الخطبيلي ٍو

٤ الىنى٫ الى خل اإلاك٨الث الاظخماُٖت التي جىاظه الاٞغاص والجماٖاث  . ًٖ ٍَغ

٤ ما  زالنت ال٣ى٫ : ٢بل الخُغ١ بلى َظا اإلاىيٕى البض مً ؤلاقاعة بلى ان َىا٥ ال٨شحر مً الباخشحن ال ًم٨جهم الخٍٟغ

، و٢ض جُغ٢ىا ؾاب٣ا ًٖ ؤَمُت البدض ووضخىا  ان ألاَمُت هي ؤَمُت اإلاك٩لت  ؤَمُت البدض وؤَضاٝ البدض نبح

 . وإلااطا جم اصعاط َظٍ اإلاك٩لت ومضي الٟاثضة مجها للمجخم٘

ىا٥ ؤَضاٝ عثِؿُت   ؤما ؤَضاٝ البدض هي ٖملُت بظغاثُت وجدبٗه إلاٗالجت اإلاك٩لت والتي جهاٙ مً الٗىىان ، َو

ت ٢ض ًجضَا الباخض مهمت إل٦ما٫ مخُلباث مٗالجت إلاٗ ىا٥ ؤَضاٝ زاهٍى الجت اإلاك٩لت ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها، َو

م٨ً الاؾخٛىاء ٖجها، وج٩ىن نُاٚت ألاَضاٝ اٚلبها جبضؤ بٗباعة   .)الخٗٝغ ٖلى(اإلاك٩لت ٍو

ي٘ الضعاؾت ٧ل باخض مُالب بىي٘ خضوص البدض وطل٪ مً زال٫ جدضًضٍ للمخٛحراث مى  :خذود البدث -

ظا الخدضًض ٌؿاٖض الباخض  واإلاىهج اإلاؿخسضم والُٗىت والاصواث و٦ظل٪ الاؾلىب الاخهاجي اإلاؿخسضم َو

جٗله ٖلى وعي جام بدضوص بدشه وهخاثجه ٦ما ٌؿاٖض َظا الخدضًض اًًا في ٖلى  التر٦حز ٖلى اَضاٝ مُٗىت ٍو

 . ( 83م،1980 )َىاعي وؾُض ، ججىب الخٗمُم الؼاثض للىخاثج الى ابٗض خضوص البدض

ىا ه٣هض بمهُلخاث البدض َى ٧ل ما ويٗه الباخض في بدشه مً ٧لماث اؾاؾُت  :مصطلحاث البدث - َو

حن مً  ٟغ١ ًان ٖلُه  ًجب  او٫ َى مهُلر التراصفي او ال٣امىس ي لل٩لماث ألاؾاؾُت  مهُلخا ث ،بحن هٖى

ى اإلاهُلر الاظغاجي  اما ىاالظي ، اإلاهُلر الشاوي َو  ه٣هض به اإلاُضاوي الٗملي ال٣ابل للمالخٓت وال٣ُاؽ َو

ٟ ًىدبه في  ان الباخض ٖلى  م٘ مىيٕى مباقغة   هالمهُلخاث التي ٌؿخُُ٘ مً زاللها ان ًغبُل هحٍٗغ
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، وبازخهاع ًخم جدضًض اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث للمخٛحراث الىاعصة في الٗىىان وفى نُاٚت الاق٩الُت، بدشه

زغي بداظت الى جغ٦حز وجىيُذ ا٦ثر وهي مخضاو٫ في البدض ب٨ثرة ومبهم، ُٞخم ٦ظل٪ اإلاهُلخاث  الا 

 :( 71م، 1972) ٖبض الخ٤ و٧اًض ،جدضًضَا مً زالزت ؤوظه 

ى ما اج٤ٟ ٖلُه في ال٣امىؽ.. لغت : 1  َو

ى ما جضاو٫ بحن اإلاالٟحن وؤصخاب الازخهام.. اصطالخا : 2  َو

ٟاث الؿاب٣ت بلمؿخه الخام.َى حٍٗغ٠ زام بالباخض . إحشائيا : 3 اث الىاعصة في الخٍٗغ  ألَم اإلالخْى

 :املشابهتاو  الذساظاث الىظشيت والذساظاث العابلت -

وه٣هض بها هي جل٪ الضعاؾاث التي ؾب٤ ٦خابتها والتي جدخىي ٖلى مٗلىماث ؤو مٗاٝع : الذساظاث العابلتاوال 

جها وجدلُلها  مغجبُت بمك٩لت ا ؤو صعاؾت مك٩لت بُٗجها ؾب٣ذ صعاؾتها وبدثهاالبدض. والٛغى مً جضٍو  لٗضم ج٨غاَع

 .( 32، م2012اًمً ٖبض هللا مدمض ، ) ًٞلألا باإلياٞت بلى بجاخت الٟغنت ؤمام الباخض لخهمُم بدشه هدى 

 ت ل٨خابت الضعاؾاث الؿاب٣ت هي. فىائذ الذساظاث العابلت  : مً الٟىاثض الًغوٍع

ت اإلاك٨الث  جم٨ً الباخض  -  . التي جم خلها مً ٢بل واإلاك٨الث التي ما ػالذ بداظت بلى صعاؾتهامً مٗٞغ

لُخجىب  جىضر للباخض مؿخىي مٗالجت اإلاك٩لت التي ًضعؾها، َل جم مٗالجتها بك٩ل جهاجي ؤو ظؼجي ختى -

 .  الاؾخمغاع في بظغاء َظا البدض

ت ألاؾالُب والُغاث٤ الجضًضة إلاٗالجت مك٩لت بدشه -  .  حؿاٖض الباخض في مٗٞغ

٣ت اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت طاث الٗال٢ت - ٍغ ت َو  جم٨ً الباخض مً الخٗٝغ ٖلى اإلاهاصع الخضًشت واإلاخىٖى

 . ببدشه

 .  ججىب الباخض الى٢ٕى باألزُاء الؿاب٣ت وجٟاصحها -

 .  جىلض للباخض ؤ٩ٞاع ظضًضة إلاٗالجت مك٩لت بدشه -

 الؿاب٣ت. والتي ٢ض جخ٤ٟ ؤو حؿاٖض الباخض في جدلُل ومىا٢كت هخاثج بدشه ٖلى يىء هخاثج الضعاؾاث -

  حٗاعى م٘ هخاثج بدشه

  جدضًض ٖضص الضعاؾاث الؿاب٣ت التي  او الًغوعة  لِـ مً الهٗىبتواملشابهت : عذد الذساظاث العابلت

ٞلِـ ٧ل ما ًغجبِ بهىعة مباقغة ؤو ٚحر  ؛ وبدشُت ظُضة ؾٝى ًخم ألازظ بها بطا ٧اهذ للباخض عئٍت ٖلمُت

لهظا ٩ًىن ٖضص الضعاؾاث ، خؿاب الجىصة الؿاب٣ت ألازظ بها ألهه ؾٝى ٩ًىن ٖلىمباقغة مً الضعاؾاث 

ُت الباخض ٖلحها  ٗخمض ٌالتي ؾٝى  اعجباَها  و الدكابهصعظت  ظىصتها  فيهي جل٪ الضعاؾاث طاث الىٖى

ُت الضعاؾت الؿاب٣ت وظىصتها و ُموبهظا هخم٨ً مً جد،  بهىعة ص٣ُ٢ت بمك٩لت البدض ًدباصع   و٢ض . هٖى
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ظٍ ان لظًَ الباخشحن  ت زاَئت الن  الٗضص ال٨بحر مً الضعاؾاث الؿاب٣ت َى صلُل ٖلى ٢ُمت بدثهم َو هٍٓغ

 .صعاؾاث ؾاب٣اٖلى  َىا٥ الٗضًض مً البدىر الجضًضة واإلاهمت التي لم جُغ١ ؾاب٣ا ومً الىاصع الخهى٫ لها

  مك٣ت  خُاع الؿلُم إلاىيٕى البدض وججىبهٌ ٖلى الاز ؿاٖضحباليؿبت للباخض  :أهميت الذساظاث العابلت

بالهٗىباث  الخ٨غاع البدض وفي اَالٖه وجإ٦ضٍ ٖلى ظىاهب اإلاىيٕى بك٩ل قامل بالخالي حٍٗغ٠ الباخض

ً لى الخلى٫ التي جىنلىا بلحها إلاىاظهت اإلاك٨الث الؿاب٣حن له واإلاكا٧ل التي واظهذ الباخشحن آلازٍغ التي  ٖو

ً . ٦ما جم٨ً ابدار وان ؤم٨ً ججىبها باالؾخٟاصة مً ججاعب  ٖاعيتهم  الباخض مً جؼوٍضٍ بالٗضًض  آلازٍغ

اإلاٗلىماث مىيٕى بدشه وبالخالي جدضص للباخض الىظهت الصخُدت في ازخُاٍع ألصواث  مً اإلاغاظ٘ ومهاصع

وألاصواث البدض الٗلمي ؤي ازخُاع ألاؾالُب ، في مٗالجت مك٩لت مجها   ًم٨ً له الاؾخٟاصة وبظغاءاث التي

٤  اَإل الباخض ٖلىو اإلاالثمت . خىاء بدشه وبُان ؤنالخه ًٖ ٍَغ الضعاؾاث الؿاب٣ت حُُٗه ٞغنت ظُضة اٚل

ت والٟغوى التي اٖخمض ٖلحها آلازغون والىخاثج التي ؤوضختها الضعاؾاث الؿاب٣ت وبالخالي  الغظٕى بلى الىٍٓغ

بن هخاثج ألابدار والضعاؾاث الؿاب٣ت َامت ظضا ،عاؾاث الى٣و ؤو الازخالٝ في جل٪ الض جدضًض ؤوظه

ً للباخض في بىاء  .ٞغوى بدشه لخ٩ىن اؾخ٨ماال للجىاهب التي و٠٢ ٖىضَا الباخشحن آلازٍغ

 ت مً اإلاٗخمض في بدىر الجامٗاث   : كيفيت كخابت الذساظاث العابلت  التربُت  ٖلىم  وبالخهىم الجؼاثٍغ

ً بالبضهُت و  ايُت ًخم جضٍو مضي وبْهاع الضعاؾاث الؿاب٣ت لٛغى جىيُدها لل٣اعت  ٌٗ اإلاٗلىماث مًالٍغ

ظٍ اإلاٗلىماث هي     :( 7، م2016بً واضر الهاقمي ،) ٢غبها وبٗضَا مً صعاؾخه َو

 : هٕى الكهاصة اإلادًغة  واإلااؾؿت اإلاؿخ٣بلت  ٖىىان الضعاؾت واؾم الباخض ًخدضص ب  الجاهب الك٨لي

 والؿىت الجامُٗت 

  اإلاىيىعي: ًخدضص بالجاهب 

 مك٩لت الضعاؾت -

 مخٛحراث الضعاؾت  -

 خضوص الضعاؾت وم٩ان بظغاءَا -

 اإلاىهج اإلاخب٘  -

ُىت الضعاؾت  -  مجخم٘ ٖو

٣ت ظم٘ البُاهاث وؤؾالُب مٗالجتها -  ٍَغ

 هخاثج التي جىنلذ بلحها الضعاؾت اؾدىاصا للبُاهاث اإلاخاخت -

ت والٗملُت -  ملخو إلاجمل الىخاثج الىٍٓغ

  الضعاؾاث الؿاب٣ت ًبضؤ الباخض بمىا٢كتها مً خُض مضي حكابه  : العابلتمىاكشت الذساظاث ً بٗض جضٍو

الؿاب٣ت وبُان ؤؾباب ازخُاٍع لخل٪ الضعاؾاث ومضي الاؾخٟاصة مجها في  وازخالٝ صعاؾخه مً الضعاؾاث

ظا مما ًازغ في ٖضم ٞهم  . مٗالجت مك٩لت بدشه وفي اٚلب البدىر ال ًىا٢ل الباخض الضعاؾاث الؿاب٣ت َو
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ت لل٣اعت وؤبٗاص الك٩ى٥ بان َظا البدض مُغو١ ؾاب٣ا وختى ًبرع الباخض طل٪ ٖلُه ؤن  اإلاٗلىماث الًغوٍع

٢كت َظا البدض م٘ البدض الؿاب٤ ومضي الازخالٝ بُجهما . ومً َىا جبرػ ؤَمُت مىا ًىا٢ل مضي ج٣اعب

 . الضعاؾاث الؿاب٣ت

ُٟت ألاؾاؾُت إلاغاظٗه الضعاؾاث والبدىر اإلاغجبُت هي جدضًض ما الظي  :املشجبطت او مشابهت الذساظاث زاهيا  ان الْى

ًغجبِ بمك٩له البدض اإلاُلىب صعاؾتها وبدثها الامغ الظي ٌؿهم في ٖضم ج٨غاع بدض او  ؾب٤ اجمامه وزانه في ما

 وان، اؾتها وبدثها اياٞت الى جؼوٍض الباخض بمٗلىماث اًٞل لخضمت جهمُم بدشه َظا بُٗجها ؾب٤ صع  صعاؾت مك٩لت

غ التي جدخىي مٗلىماث ومٗاٝع مغجبُت  مهُلر الضعاؾاث اإلاغجبُت ٌٗجي الخٍٗغ٠ والخهي٠ُ للىزاث٤ والخ٣اٍع

ض مً الجهض  بمك٩لت البدض الظي حهخضي الباخض لضعاؾتها ٦ما ان مغاظٗت الضعاؾاث اإلاغجبُت جخُلب بظ٫ اإلاٍؼ

ُتها وصعظت ظىصتها ٦ما ان اإلاهم َى اعجباَها  والى٢ذ إلجمامها ولِـ اإلاهم َى ٦ثرة الضعاؾاث اإلاغجبُت اهما اإلاهم َى هٖى

و٦شحرا ما هجض  ، جدضًض حجم الضعاؾاث اإلاغجبُت بمك٩لت البدض و٢ض ًىاظه الباخشىن اإلابخضئون نٗىبت واضخت في

ىا هىص ي باهه  خسضام ٧ل صعاؾت ٌٗثر ٖلحهاان الباخض اإلابخضت ًداو٫ اؾ و٢ض ٩ًىن طل٪ ٖلى خؿاب ٖامل الجىصة َو

بهىعة مُٗىت بمك٩لت البدض الظي ًخهضي الباخشىن لضعاؾتها ومً هاخُه   مً اإلاهم ظضا اعجباٍ الضعاؾاث اإلاغجبُت

غة البدىر صعاؾاث في َظا اإلاجا٫ والضعاؾاث في مجا٫ اإلاك٩لت ال ٌٗجي ٖضم وظىص خاظت لبدىر او  ازغي ٞان ٞو

 : ( 35، م2012اًمً ٖبض هللا مدمض ، )الضعاؾاث اإلاغجبُت ما ًلي ومً اَم ٞىاثض

 . حؿهم في جىمُه اإلاهاعاث البدشُت لضي الباخض -

غوى بدشهح -  .ؿاٖض الباخض في حك٨ُل اَضاٝ ٞو

 . جُٟض الباخض في مىا٢كه الىخاثج ٖلى يىء هخاثج الضعاؾاث اإلاغجبُت الؿاب٣ت -

والاؾخٟاصة مً  الباخض ٖلى وي٘ زُت البدض وجدضًض الاظغاءاث لخٟاصي الازُاء التي ٢ض جدهل حؿاٖض -

 . زبراث الباخشحن ال٣ضماء

ت وخضًشه وظهىص بدشُت لم ٌؿب٤ لي الباخض الخٗٝغ ٖلحها -  . ج٣ضم للباخض مهاصع مخىٖى

ً مك٩له البدض ما ًيبغي ٖلُه بهجاٍػ -  .حٗحن الباخض ٖلى ج٩ٍى

ت هي مٗلىماث مغجبت وميؿ٣ت مً ٢بل الباخض جسو مىيٕى   : الذساظاث الىظشيتزالثا  ه٣هض بالضعاؾاث الىٍٓغ

ت  َى جىيُذ لل٣اعت  بدشه والتي جضٖم باإلاهاصع واإلاغاظ٘ طاث الهلت بها ، والٛغى مً َظا اإلاىيٕى الضعاؾاث الىٍٓغ

هاصع ؤو اإلاغاظ٘ ؤو الٛغى مجها جغجِب وحؿلؿل ؤ٩ٞاع بٌٗ ال٣ٟغاث الٛامًت ؤو اإلاٗلىماث الجضًضة الٛحر واعصة في اإلا

 . ال٣اعت إلاىيٕى البدض

 ششوط كخابت الذساظاث الىظشيت : 

 . ؤن ج٩ىن مىايُ٘ ظضًضة واٚلبها مً جإل٠ُ الباخض ولِـ ه٣ال ٣ِٞ مً اإلاهاصع -
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 . ؤن ج٩ىن مىظؼة ومٟهىمت وال بؾهاب ٚحر م٣بى٫  -

اث مدؿلؿلت وؤًٞل ق٩ل لها -  . ؤن جضعط خؿب وعصَا في ٖىىان البدض ؤن ج٩ىن اإلاىيٖى

ظا ٌُٗي صاللت ل٣ىة  - ٟاث بظغاثُت له َو البض مً وظىص وظهاث هٓغ لباخض ٖىض الا٢خباؽ ووي٘ حٍٗغ

 . الباخض الٗلمُت و٢ضعة في ٞهم بدشه ومٗالجت مك٩لت البدشُت

خماص ٖلى اإلاهاصع واإلاغاظ٘  الخضًشت  زانت وال باؽ ؤن ٌؿخٗحن الباخض بكب٨ت  -  . الاهترهِذالٖا

٩ىن ٦ما ًلي عؤي الباخض ًضزل في ٧ل ٣ٞغة مً  -ألاهىإ - ألاَمُت- الخٍٗغ٠ -اإلاٟهىم  : حؿلؿل ٦خابت ٧ل مىيٕى ٍو

 . الؿاب٣ت ال٣ٟغاث

 الذساظت الاظخطالعيت -

 التي الخمهُضًت حٗٝغ الضعاؾاث الاؾخُالُٖت بإجها جل٪ الضعاؾاث ألاولُت    :حعشيف الذساظت الاظخطالعيت

ي ؤًًا صعاؾت مبضثُت ؤو مضزل للبدض الجهاجي والتي ، وهبدض ٖلمي ٢بل الضعاؾاث ألاؾاؾُت ألي ججغي 

ت للضعاؾت الجهاثُت تهضٝ بلى تهُئت الٓغوٝ والىؾاثل )مغوان ٖبض اإلاجُض ابغاَُم  وؤلام٩اهُاث الًغوٍع

،2000 ،30 ). 

حؿمى ، و بؿاث التي ؾُجغي ٖلحها البدض الجهاجيهي الضعاؾت الخمهُضًت التي جخٗٝغ ٖلى الٓغوٝ واإلاال وبمٗجى ازغ  

 .ُٞتا٨كؾخبالضعاؾاث الا  الضعاؾاث الاؾخُالُٖت 

 اث التي ًخم مٗالجتها :أهذاف الذساظت الاظخطالعيت  :جسخل٠ ؤَضاٝ الضعاؾت الاؾخُالُٖت َب٣ا للمىيٖى

 .ٞةن ؤَضاٝ الضعاؾت الاؾخُالُٖت هي :عىذما ًكىن املىطىع حذًذا ألول مشة. 1

 .اإلاٗلىماث ال٩اُٞت خى٫ اإلاك٩لت اإلاغاص مٗالجتها ظم٘ -

 .جدضًض ؤلام٩اهُاث الٟٗلُت إلظغاء الضعاؾت -

 .الخد٤٣ مً وظىص اإلاك٩لت اإلاغاص صعاؾتها -

 .الخٗٝغ ٖلى اإلاالبؿاث والٓغوٝ التي جدُِ باإلاك٩لت -

 . ٞةن ؤَضاٝ الضعاؾت الاؾخُالُٖت هي :عىذما جكىن املشكلت ظبم وجم دساظتها.2

 .ٖلى الٓاَغة وزهاثهها مُضاهُا الخٗٝغ -

 .بلىعة ونُاٚت مىيٕى البدض بك٩ل بظغاجي -

غوى البدض بك٩ل ص٤ُ٢ -  .يبِ ونُاٚت بق٩الُت ٞو

 .يبِ وجدضًض اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت للبدض -
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 .الخٗٝغ ٖلى الٓغوٝ التي ؾخجغي ٞحها الضعاؾت الجهاثُت -

 .الخٗٝغ ٖلى الهٗىباث وال٣ٗباث التي ٢ض حٗترى بظغاء البدض -

 .همُم وبىاء ؤصواث ووؾاثل ظم٘ البُاهاثج -

 .الخإ٦ض مً نالخُت ؤو ٢ابلُت جُب٤ُ مىهج الضعاؾت -

 .الخٗٝغ ٖلى مسخل٠ الجىاهب التي لها ٖال٢ت بمىيٕى الضعاؾت -

 ( 40، م2000غوان ٖبض اإلاجُض ابغاَُم ،)م أهميت الذساظت الاظخطالعيت: 

حر ٢ضع ٦بحر مً اإلاٗلىماث خى٫ الٓاَغة اإلاغاص  -  .صعاؾتهاجٞى

ت مً الٟغوى خى٫ الضعاؾت -  .ج٣ضم مجمٖى

 .جدضًض الٓغوٝ وؤلام٩اهُاث اإلاخاخت إلظغاء الضعاؾت الجهاثُت -

ب الباخض ٖلى بظغاءاث البدض اإلاُضاوي -  .جضٍع

 خصائص الذساظت الاظخطالعيت: 

 .الضعاؾت الاؾخُالُٖت مغهت في الخهمُم -

 .ال جخًمً ٞغوى بل جىُل٤ مً حؿائالث -

 .الجىاهب هي قاملت لجمُ٘ -

 مصادس حمع البياهاث في الذساظت الاظخطالعيت: 

 .الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت بمخٛحراث الضعاؾت الخالُت -

 .اؾدكاعة ؤَل الخبرة والخجغبت في اإلاىيٕى -

٤ اؾخبُاهاث مٟخىخت ؤو م٣ابالث -  مجخم٘ الضعاؾت ًٖ ٍَغ

 مغوان ٖبض اإلاجُض  خًمً ما ًليوي٘ مسُِ للضعاؾت والظي ً  :خطىاث إحشاء الذساظت الاظخطالعيت(

 .( 41، 2000ابغاَُم ،

 .جدضًض ألاَضاٝ بظغاثُا 1.

غ ٖلىمجخم٘ و يبِ  .2 هٟـ  ُٖىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت مً خُض الخهاثو واإلاىانٟاث والتي ًجب ؤن جخٞى

 .زهاثو ُٖىت الضعاؾت ألاؾاؾُت

 .جدضًض ؤصواث ظم٘ اإلاٗلىماث .3

 :الاؾخُالُٖتجُب٤ُ بظغاءاث الضعاؾت .4

 .بىاء جهمُم ؤصواث الضعاؾت.5
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 .جد٨ُم ألاصواث ووؾاثل ظم٘ البُاهاث .6

ت مضي نالخُتها .7  .ازخباع ؤصواث ظم٘ البُاهاث إلاٗٞغ

 .ٖغى هخاثج الضعاؾت الاؾخُالُٖت.8

الهامت لخمهُضَا  الضعاؾت الاؾخُالُٖت جمشل اللبىت ألاولى للضعاؾت اإلاُضاهُت ٦ما حٗخبر مً الضعاؾاث انزالنت ال٣ى٫  

ٟها للٓغوٝ التي ؾِخم ٞحها للبدض  . الٗلمي و حٍٗغ
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 العادظتمدخىي املداطشة 

 مفهىم املىهج العلمي -

  وجطىس املىهج العلمي  وشأة-

 جصييفاث الخلليذًت ملىاهج البدث العلمي-

املىهج التركيبي  املىهج الخدليلي او 

 املىهج الخللائي او املىهج العللي 

 الخصييفاث الحذًثت ملىاهج البدث -

 اوال املىهج الخاسيخي   

 حعشيف املىهج الخاسيخي 

 اهميت املىهج الخاسيخي 

 مصادس املىهج الخاسيخي 

 خطىاث جطبيم املىهج الخاسيخي 

  جدذًذها  اخخياس مشكلت البدث و.1

 جدذًذ اهذاف البدث ووطع الفشوض.2

 البياهاث الخاسيخيت  املعلىماث وحمع .3

 جدليل املعلىماث والبياهاث الخاسيخيت وهلذها .4

 عشض املادة الخاسيخيت .5

 كخابت جلشيش البدث .6

 مضاًا املىهج الخاسيخي 

 عيىب املىهج الخاسيخي 

 

 الهذف: الخعشف على املىهج الخاسيخي وكيفيت اظخعماله.
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٣ت ل٩ل ٖلم مً  جمهيذ: الٗلىم ماصة ومىهج ،وماصة الٗلم هي الٓىاَغ التي ًدىاولها بالخدلُل ،اما مىهجه ٞهى ٍَغ

ت التي ٌؿل٨ها الباخض في ؾبُله الى الخٗٝغ ٖلى خ٣ُ٣ت  جل٪ الٓىاَغ ،ووٗجي بها اإلاىاهج الٗلمُت التي جدىاو٫  اإلاٗٞغ

بها اإلاىاهج الٗلمُت التي جدىاو٫ الٓىاَغ الاظخماُٖت بالخدلُل الٓىاَغ الُبُُٗت ٞمشال ه٣ى٫ الٗلىم الاظخماُٖت ووٗجي 

 بالخدلُل .

 العلمي :  مفهىم املىهج -1

٤ ا في اللغت:مفهىم املىهج العلمي  - ٤ اإلاىاهج ظم٘ مىهج ،واإلاىهج في اللٛت ٌٗجي الٍُغ لىاضر ،وههج الٍُغ

 .( 73، م1993)خؿً ملخم ، وههجه بمٗجى ؾل٨ه بىيىح واؾدباهت  ،،بمٗجى اوضخه

٤ الىاضر اإلاؿخ٣ُم والبحن واإلاؿخمغ ،للىنى٫ الى الٛغى اإلاُلىب او جد٤ُ٣ الهضٝ اإلايكىص .٦ما  ٞاإلاىهج َى الٍُغ

٣ا لبٌٗ اإلاباصت بهىعة مغجبت وميؿ٣ت ومىٓمت . ٣ت ٞٗل او حٗلُم ش يء مٗحن ،ٞو  ٌٗجي ٦ُُٟت او ٍَغ

٤ اإلاىهج بمٗىاٍ الٟجي الٗلمي والانُال مفهىم املىهج العلمي كمصطلح: - حي الض٤ُ٢ ٣ًهض به الٍُغ

الا٢هغ والاؾلم للىنى٫ الى الهضٝ اإلايكىص .٦ما ٖٝغ اهه ًٞ الخىُٓم الصخُذ لؿلؿلت مً الا٩ٞاع 

ىت ٖلحها  ًالٗضًضة ،اما مً اظل ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت خحن ه٩ىن ظاَلحن بها اما مً اظل البَر خحن  لؤلزٍغ

حن بها  . ( 3م، 1977)ٖبض الغخمان بضوي ،  ه٩ىن ٖاٞع

٤ اإلااصي الى ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت في الٗلىم بىاؾُت َاثٟت مً ال٣ىاٖض الٗامت التي تهُمً ٖلى ؾحر  واهه الٍُغ

 ال٣ٗل وجدضص ٖملُاجه ختى ًهل الى هدُجت مٗلىمت .

ت والٟضعة  بت واإلاٗٞغ اصٝ ،ٌؿل٨ه الباخض اإلاخمحز باإلاَى ٤ مىٓم ص٤ُ٢ َو ت مىٓمت او اؾلىب او ٍَغ ٞاإلاىهج ٖملُت ٨ٍٞغ

٤ اإلاٟهىم الؿاب٤ ًهلر جُب٣ُه اًجاص خلى٫ إلاكا٧ل او ْاَغة بدشُت مُٗىت .لى الابضإ مؿتهضٞا ٖ والىهج الٗلمي ٞو

اتها .  في ٧ل الٗلىم الُبُُٗت والاظخماُٖت ب٩ل جٟٖغ

بدض الاوؿان مىظ بضاًت زل٣ه ًٖ اؾالُب او َغ١ ًدل بها اإلاًٗالث التي ًىاظها اليشأة والخطىس : -2

٤ اإلاٗاٝع واإلاضع٧اث ال٣ٗلُت وبهٟت اؾاؾُت الٗلم ،وسجلذ بٌٗ الا٩ٞاع اإلاخىازغة مً  زانت ًٖ ٍَغ

 الخًاعاث ال٣ضًمت ٦مالمذ مىهجُت  ،زانت ما زلٟخه الخًاعة الُىهاهُت مً ٨ٞغ ٞلؿٟي في ال٣غن الشالض

١ م ،ول٨ً لم جترسخ َظٍ الا٩ٞاع وجغجٟ٘ الى مؿخىي مىهج ٖلمي مخمحز ،ختى ظاءث الخًاعة الٗغبُت 

الاؾالمُت ،ٞإعؾلذ صٖاثم مىاهج عاسخت ومدضصة في قتى اإلاٗاٝع الاوؿاهُت ،وبغػث اإلاىاهج الٗلمُت في 

ذ اوط وكاَها بضاًت مً مىخه٠ ال٣واإلامئاث ال٨خب  اث الٗغبُت ،والتي ٖٞغ غن الؿاب٘ مُالصي ختى سَُى

 ال٣غن الخامـ ٖكغ.
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وظاءث الجهًت الاوعبُت الخضًشت لخ٠ًُ الى َظٍ الثروة اإلاىظىصة الص يء الجضًض ،٩ٞان او٫ مً ٦خب ًٖ اإلاىاهج 

،خُض ٦خب ٢ىاٖض اإلاىهج ،جبٗه الُٟلؿٝى الٟغوس ي "ص٩ًاعث" 1620اإلاٗانغة "ٞغوؿِـ ب٩ُىن" ؾىت  واعباالٗلمُت في 

،زم جىالذ البدىر  ٦1690خابه في اإلاىاهج ؾىت  ٦الَما ٖلى اإلاىهج الاؾخضاللي ،زم ٦خب "ظىن لى٥" ،وع٦ؼ 1637ؾىت 

ت في َظا اإلاُضان  .( 26، م2008)زالض خامض ،  وال٨خب مخُىعة ومخىٖى

وهي اإلاىاهج التي وعصث في اإلاى٤ُ الهىعي ، وهي في  :الخصييفاث الخلليذًت ملىاهج البدث العلمي  -3

 . لىاعصة في اإلاى٤ُ الهىعيا ال٣ُاؽ و الاؾخ٣غاء بدالتهما البؿُُتألاؾاؽ 

ال٨ك٠ ًٖ  الى  ؤو مىهج الازترإ, و َى حهضٝ الاؾخ٨كافياإلاىهج الخدلُلي  : املىهج الخدليلي و املىهج التركيبي -

ازتراٖها بىاؾُت ا٦دكاٞها ؤو اإلاخىبئ الخإلُٟي الظي ٣ًىم بتر٦ُب الخ٣اث٤  ؤما اإلاىهج التر٦ُبي ؤو ،الخ٣ُ٣ت

ً, و ٌٗاب ٖلى َظا الخ٣ؿُم بإهه ها٢و, ألهه ًخدضر ًٖ  اإلاىهج الخدلُلي بهضٝ ا لآلزٍغ حٗلُمها ووكَغ

 . ال٣ىاهحن و الٓىاَغ ٦ما ؤهه ال ًصر ل٩اٞت ٞغوٕ الٗلم ألا٩ٞاع ٣ِٞ و ال ٌكمل

حر ُٞه ال٣ٗل ؾحرا َبُُٗا هدى اإلاىهج الخل٣اجي َى طل٪ الظي ٌؿ : املىهج الخللائي و املىهج العللي الخأملي -

ت والخ٣ُ٣ت صون جدضًض ؾاب٤ ألؾالُب و ؤنى٫ و ٢ىاٖض مىٓمت و م٣هىصة لظل٪ . ؤما اإلاىهج ال٣ٗلي  اإلاٗٞغ

و ال٨ٟغ في هُا١ ؤنى٫ و ٢ىاٖض مىٓمت و مغجبت و م٣هىصة و  الخإملي ٞهى طل٪ اإلاىهج الظي ٌؿحر ُٞه ال٣ٗل

تالخ مٗلىمت مً ؤظل ا٦دكاٝ الخ٣ُ٣ت ؤو مً خُض ٦ما ؤن الخ٣ؿُم الخ٣لُضي مىخ٣ض ؛  هى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ت و قغوٍ ؤهه ًخدضر ًٖ َغ١ و وؾاثل ال٣ٗلُت الٗلمُت و لِـ ٖلى مىاهج البدض   الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

 . الٗلمي ٦مىاهج ٖلمُت لها ؤنىلها و ٢ىاهُجها

ُٞما بٗض ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ  ْهغث وهي اإلاىاهج التي  :الخصييفاث الحذًثت ملىاهج البدث    -4

بي و  ٫ظمُ٘ اإلاىاهج اإلاؿخسضمت خالُا في الٗلىم مشا مُالصي ٖىض ابضإ اإلاى٤ُ الخضًض و حكمل اإلاىهج الخجٍغ

خي و الىنٟي  ......الخ الخاٍع

خجي" و "ماع٦حز"  جىظض ٖضة ج٣ؿُماث و جهيُٟاث خضًشت و مً َظٍ الخ٣ؿُماث َىا٥ ج٣ؿُماث الٛغبُحن ل٩ل مً ٍَى

ظٍ اَم هماطط اإلاىاهج اإلاؿخٗملت في الٗلىم الاظخماُٖت والاوؿاهُت ومخ٤ٟ ٖلحها بحن " ج٣ؿُم "ظىص" و "ؾ٨ُدـ و  .َو

 : ( 13ابي اخمض الٛؼالي ،ب ؽ، م)  ٖلماء اإلاىاهج

خي -  .  اإلاىهج الخاٍع

بي -  .  اإلاىهج الخجٍغ

  .اإلاىهج الىنٟي -

 . اإلاىهج اإلا٣اعن  -

 .اإلاىهج الاؾخضاللي -
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 :( 193، م1987لُلى الهباٙ ،) الخاسيخياملىهج اوال  

ت الخ٣اث٤ ؤو الٛغى اإلاُلىب، ٦ظل٪ َى الىؾُلت اإلااصًت :املىهجحعشيف  ٤ اإلااصي بلى مٗٞغ بلى  َى ألاؾلىب والٍُغ

ت الٗلمُت  .ا٦دكاٝ الخ٣اث٤ واإلاٗٞغ

ش، ؤي حسجُل خاصزت ما في م٩ان ما وػمان ما .لغت :الخاسيخحعشيف   .ؤّعر، جإٍع

ش إلااض ي ؤلاوؿاهُت والخًاعاث وما جغ٦ه ؤلاوؿان مً آزاع ماصًت وز٣اُٞت مً :اصطالخا                    زال٫  َى جإٍع

ى طا٦غة الكٗىب ومغآة ألامت ح٨ٗـ لىا خىاصر اإلااض ي و  ً، َو الؼمً التي ٧اهذ هدُجت  ٣باث مًٖال٨خابت والخضٍو

 ما. جٟاٖل بحن ألاٞغاص في م٩ان و ػمان 

خي - ٖلمي مغجبِ  مىهج ؤي َى إلااض ي، اٖملُت اؾترظإ َى و "ٖملُت اؾترصاص  "وؾمي ٦ظل٪  اإلاىهج الخاٍع

التي جُغؤ ٖلى  بمسخل٠ الٗلىم ألازغي، خُض ٌؿاٖض الباخض الاظخماعي زهىنا ٖىض صعاؾخه للخٛحراث

 . وجدلُلها الٓاَغةالخٗٝغ ٖلى ماض ي  البجى الاظخماُٖت وجُىع الىٓم الاظخماُٖت في

ا وجدلُلها ٖلىَى اإلاىهج  - ٣ىم بضعاؾتها وجٟؿحَر ؤؾـ  الظي ًه٠ ما مط ى مً و٢اج٘ ؤو ؤخضار اإلااض ي، ٍو

اإلااض ي  ٖلمُت مىهجُت ص٣ُ٢ت، ٢هض الخىنل بلى خ٣اث٤ وحٗمُماث حؿاٖضها في ٞهم الخايغ ٖلى يىء

 والخيبا باإلاؿخ٣بل. 

خي واإلااعر لل - ت الُغاث٤ والخ٣ىُاث التي ًدبٗها الباخض الخاٍع سُت،َى مجمٖى وبٖاصة  ىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت الخاٍع

 .بىاء اإلااض ي ب٩ل و٢اجٗه وػواًاٍ، و٦ما ٧ان ٖلُه في ػماهه وم٩اهه، وبجمُ٘ جٟاٖالث الخُاة ُٞه

َى  .بإهه ألاؾلىب الظي ًضعؽ الٓىاَغ ال٣ضًمت وجُىعاتها، وطل٪ للغبِ بحن ألاؾباب والىخاثج زالنت ال٣ى٫  -

سُت اإلاايُتؤًًا ٖباعة ًٖ ٞهم الخايغ والخيبا  والخُىعاث التي  باإلاؿخ٣بل مً زال٫ صعاؾت ألاخضار الخاٍع

 اث٤ وآلازاع للخٗٝغ ٖلى الخًاعاثَى الىؾُلت التي ٌؿخسضمها الباخض باالؾخٗاهت بالىز، مغث ٖلحها

 .ؤلاوؿاهُت الؿاب٣ت

 خي، ًم٨ً ببغاػ ؤَمُت :هميت املىهج الخاسيخيا بىصاوص   ) َظا اإلاىهج ٖلى يىء الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت للمىهج الخاٍع

 . (112، م2009ٖبض الُمحن،  ُٖاء هللا ،

خي في خل مك٨الث مٗانغة ٖلى يىء زبراث اإلااض ي - ً اؾخسضام اإلاىهج الخاٍع
ّ
 . ًم٨

 . بل لًىء ٖلى اججاَاث خايغة ومؿخ٣ٌؿاٖض ٖلى بل٣اء ا -

اًا٦ض ألاَمُت اليؿبُت للخٟاٖالث اإلاسخلٟت التي جىظض في ألاػمىت اإلاايُت  -  . وجإزحَر

اث ؤو حٗمُماث ْهغث في الؼمً - اصة ج٣ُُم البُاهاث باليؿبت لٟغوى مُٗىت ؤو هٍٓغ الخايغ  ًدُذ الٟغنت إٖل

 .صون اإلااض ي
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  الخاسيخي املىهجمصادس: 

ىت واإلاخٗل٣ت بالٓاَغة - ُّ ت التي ٧اهذ مىظىصة في ٞترة ػمىُت مٗ مىيٕى  السجالث والىزاث٤ اإلا٨خىبت ؤو الكٍٟى

 . البدض

سُت ٧اإلاباوي ال٣ضًمت، ألاصواث واإلاالبـ ال٣ضًمت -  .آلازاع الخاٍع

غاث، الؿحر -
ّ
ث والصخ٠، ال٣هو، ألاؾاَحر، الضعاؾاث الؿاب٣ت، الخ٩اًاث الكٗبُت، اإلاظ٦

ّ
الظاجُت  اإلاجال

بد٣اث٤  لؤلشخام الظًً ٖاٌكىا جل٪ الٟترة الؼمىُت، اإلاهاصع الصخهُت، ال٨خب الٗلمُت والٟىُت اإلاخٗل٣ت

خيوؤخض  .ار مىيٕى البدض الخاٍع

 ان ٖمغ ،) خطىاث جطبيم املىهج الخاسيخي  : (  67م،1983 مدمض ٍػ

 :اخخياس مشكلت البدث وجدذًذها  1.

خي ال جسخل٠ ًٖ مٗاًحر ازخُاع اإلاك٩لت في البدىر ألازغي بال فيامٗاًحر ازخُاع مك٩لت البدض      الخإ٦ُض ٖلى ما  لخاٍع

 :ًلي

 .الؼمان ؤو اإلا٩ان الظي و٢٘ ُٞه الخضر ؤو الٓاَغة اإلابدىزت -

 .البدض ًىاولهمألاشخام الظًً  -

 .ما ًترجب ٖلى البدض في اإلاىيٕى مً ٞىاثض -

 .مضي جىاٞغ اإلاٗلىماث خى٫ مىيٕى البدض -

خي جالثم صعاؾت الٓاَغة اإلابدىزت -  .الخإ٦ض مً ؤن مىهجُت البدض الخاٍع

خباع ٖىض ازخُاع اإلاك٩لت ًٞال ًٖ اٖخباعاث ؤزغي التي    :ًيبغي ؤن ًإزظَا الباخض بٗحن الٖا

 .٢ضعة الباخض ٖلى البدض وظضوي البدض في اإلاك٩لت -

 .مضي اَخمام الباخض وعٚبخه في البدض ٞحها -

 .جىاٞغ الى٢ذ الالػم للبدض ٞحها -

خي بط جخُلب ؤن جهاٙ اإلاك٩لت نُاٚت   :جدخىي ٖلىؤما جدضًض اإلاك٩لت ٌٗض ؤمغا مهما في البدض الخاٍع

سُت اإلابدىزت -  .البٗض اإلا٩اوي: اإلا٩ان الظي و٢ٗذ ُٞه الخاصزت الخاٍع

 .البٗض الؼماوي: الؼمان الظي و٢٘ ُٞه الخضر الظي ًخ٣ُض الباخض ببدض اإلاك٩لت في خضوصٍ -

 .ألاشخام الظًً ق٩لىا مدىع ألاخضار اإلابدىزت بطا ٧اهذ اإلاك٩لت تهخم بضعاؾت ال٣اثمحن بالخضر -
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 :أهذاف البدث ووطع فشوطهجدذًذ  2.

٤ البدض في  بٗض جدضًض مك٩لت البدض بض٢ت ٣ًىم الباخض بخدضًض ألاَضاٝ التي ٌؿعى بلى جد٣ُ٣ها ًٖ ٍَغ

، ألن جدضًض ألاَضاٝ ًىظه وكاٍ الباخض هدى ٢ًاًا مدضصة ج٩ىن في باعة اَخمام الباخض، وفي خالت ٖضم  اإلاىيٕى

ظَب في  ونٗىبت الؿُُغة ٖلى  اججاَاث مسخلٟت جاصي بلى َضع الى٢ذ والجهضجدضًض ألاَضاٝ ٞةن ظهضٍ ًدكدذ ٍو

 .مؿاع البدض

ًجب اجباٖه  بٗض نُاٚت ألاَضاٝ ٣ًىم الباخض بىي٘ ٞغوى البدض التي مً قإجها ؤن ججٗل الباخض ًغ٦ؼ ٖلى ما

ض َظٍ الٟغوى ًهاؤو  إلهجاػ البدض والخىظه بلى اإلاهاصع التي ًم٨ً ؤن جدخىي ٖلى مٗلىماث جٍا  .جٞغ

 :حمع املعلىماث والبياهاث الخاسيخيت 3.

سُت خى٫ اإلاىيٕى  سُت  اإلااصة"بٗض جدضًض ألاَضاٝ والٟغوى ٣ًىم الباخض بجم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث الخاٍع " الخاٍع

ً ما له نلت باإلاك٩لت في بُا٢اث ؤو ؤوعا١ ت، وجضٍو زانت م٘ الخغم ٖلى  بالبدض ٖجها في اإلاهاصع ألاولُت والشاهٍى

 .الض٢ت وألاماهت في ه٣ل اإلاٗلىمت

 :جدليل املعلىماث والبياهاث وهلذها.4

 ومٗىاٍ الخإ٦ض مً ؤن مهاصع اإلاٗلىماث هي مهاصع خ٣ُ٣ُت ناصعة مً ؤصخابها الخ٣ُ٣ُحن،  :الىلذ الخاسجي

ه مً مًمىن، وحهضٝ الى٣ض بلى ا٦دكاٝ ؤي  ٞهظا الى٣ض جؼوٍغ ًىظه بلى الىز٣ُت ؤو اإلاهضع ولِـ بلى ما جدٍى

 :جدٍغ٠ في الىز٣ُت ؤو اإلاهضع مً زال٫ بظابت الباخض ًٖ الدؿائالث التي جخٗل٤ بالىز٣ُت ؤو اإلاهضع ؤو

 متى ْهغث ؤو نضعث الىز٣ُت؟ وؤًً؟ -

 َل ٦خبذ في و٢ذ خضور الخضر ؤم بٗضٍ بمضة؟ -

 ما ألاؾباب التي صٖذ بلى ْهىعَا؟ -

 ىزى١ ب٩اجبها ؤو الجهت التي نضعث ٖجها؟الما صعظت  -

 ٦خبذ بسِ ناخبها هٟؿه ؤم ٦خبذ ٖىه؟َل  -

ا؟ -  َل ٦خبذ بلىاػم ٦خابت ٧اهذ مٗغوٞت في ٖهَغ

ها؟ -  َل ٧ان مٗغوٞا ًٖ ٧اجبها اَخمامه بمشل مىيٖى

 َل جلخ٣ي الىز٣ُت في مٗلىماتها م٘ وزاث٤ ؤزغي؟ -

 مً َى ٧اجبها ؤو مال٠ اإلاهضع؟ -

 َل َظٍ هي اليسخت ألانلُت للىز٣ُت ؤو اإلاهضع؟ -
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 حهضٝ الى٣ض الضازلي بلى جدضًض الٓغوٝ التي ؤهخجذ ٞحها الىز٣ُت لالؾخٟاصة مجها في جٟؿحر   :الىلذ الذاخلي

 :ٞحها، و٢ُمت اإلادخىي ونلخه بالبدض مً زال٫ ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث الخالُت  الىاعصة اإلاٗلىماث

ا اإلاال٠؟ -  ما مضي بم٩اهُت الىزى١ باألخضار التي ط٦َغ

 َظٍ ألاخضار؟ وما مؿخىي ٦ٟاًاجه؟َل ٧ان اإلاال٠ طا ٢ضعة ٖلى عنض  -

 ما ٖال٢ت اإلاال٠ باإلاىيٕى الظي ٦خب ُٞه؟ -

ض ال٩اجب مً ٦خابت الىز٣ُت؟ -  ماطا ًٍغ

ُت ال٩اجب في ٖغى ألاخضار، وابخٗاصٍ ًٖ الخدحز؟ -  ما مؿخىي مىيٖى

ً ممً ٖانغوا ألاخضار ؤو -  ما مضي الخىا٤ٞ بحن اإلادخىي الظي ج٣ضمه الىز٣ُت وبحن وظهاث هٓغ آلازٍغ

ا؟  قاَضَو

ل جىظض جىا٢ًاث ٞحها؟ - اث الىز٣ُت َو  ما مضي الاحؿا١ بحن مدخٍى

 ما مضي نض١ اإلا٣ضماث التي بجى ٖلحها ال٩اجب ؤخ٩امه؟ -

ا  زالنت ال٣ى٫ بن الى٣ض الخاعجي ًغ٦ؼ ٖلى الخدلُل الك٨لي لبُاهاث الىزاث٤ لٛغى الخ٨م ٖلى مضي ؤنالتها وزلَى

ٖلحها جل٪ الىزاث٤ ونض٢ها  ازلي ٞحهخم بالخد٤٣ مً ص٢ت البُاهاث التي جدخىي مً ؤي جؼوٍغ ؤو جدٍغ٠، ؤما الى٣ض الض

ت الٓغوٝ التي ؤخاَذ بها في و٢ذ ٦خابتها ؤو بهخاظها  .ومٗٞغ

سُت، ٣ًىم الباخض   :عشض املادة الخاسيخيت 5. بٗض بظغاء ٖملُاث الى٣ض الخاعجي والضازلي للمٗلىماث والبُاهاث الخاٍع

 ي يىء مخُلباث ؤَضاٝ البدض، بط ٣ًىم بخهي٠ُ َظٍ اإلاٗلىماث والغبِ بُجها في يىء جل٪اإلاٗلىماث ف بٗغى َظٍ

ًها ؤو ؤلاظابت ًٖ حؿائالث  البدض التي ألاَضاٝ لُخم٨ً مً بنضاع ألاخ٩ام بكإن ٢بى٫ ٞغيُاث البدض ؤو ٞع

ُت  .خضصَا مؿب٣ا ٖلى ؤن ًدغم الباخض ٖلى الض٢ت واإلاىيٖى

غ البدض في يىء الخُت التي بٗض  :كخابت جلشيش البدث 6. الاهتهاء مً بظغاءاث البدض ب٣ىم الباخض ب٨خابت ج٣ٍغ

غويه ؤو حؿائالجه، وبظغاءاجه ويٗها والتي خي، ومك٩لخه وؤَمُخه وؤَضاٞه ٞو  ًيبغي ؤن جخًمً: م٣ضمت البدض الخاٍع

غى اإلاٗلىماث في ؤبىاب ؤو ٞهى٫ ومباخض وجىز٣ُها في متن البدض والخاجمت والخىنُ واإلا٣ترخاث و٢اثمت  اثٖو

 . اإلاغاظ٘

 خي ألاؾلىب الٗلمي في البدض، ًدب٘  :مضاًا املىهج الخاسيخي  ت زُىاث الٗلمُالباخض ٌٗخمض اإلاىهج الخاٍع

الكٗىع باإلاك٩لت، وجدضًضَا، ونُاٚت الٟغوى اإلاىاؾبت، ومغاظٗت ال٨خاباث الؿاب٣ت، وجدلُل وهي غجبت، اإلا

ا وحٗمُمها.  الىخاثج ت لجم٘ البُاهاث طاث الهلت بمك٩لتوجٟؿحَر  اٖخماص الباخض ٖلى اإلاهاصع ألاولُت والشاهٍى

 .البدض ال ًمشل ه٣ُت ي٠ٗ في البدض بطا ما جم ال٣ُام بالى٣ض الضازلي والى٣ض الخاعجي لهظٍ اإلاهاصع
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 عيىب املىهج الخاسيخي: 

 لُب -
ً
سُت لِؿذ ٧املت، بل ج٣ضم نىعة ظؼثُت للماض ي هٓغا ت الخاٍع ت اإلاخٗل٣تاإلاٗٞغ باإلااض ي،  ُٗت َظٍ اإلاٗٞغ

سُت وحٗغيها للٗىامل التي ج٣لل مً صعظت الش٣ت بها مشل: الخل٠  . والتزوٍغ والخدحز ولُبُٗت اإلاهاصع الخاٍع

 ألن صعاؾتها -
ً
سُت مدل الضعاؾت؛ هٓغا بىاؾُت  نٗىبت جُب٤ُ ألاؾلىب الٗلمي في البدض في الٓاَغة الخاٍع

 مسخل٠ 
ً
خي ًخُلب ؤؾلىبا مسخلٟا وجٟؿحرا ً الٟغوى والخد٤٣ مًو  ،اإلاىهج الخاٍع صختها؛  نٗىبت ج٩ٍى

سُت م٣ٗضة، بط ًهٗب جدضًض ٖال٢ت الؿبب بالىدُجت ٖلى ٚغاع ما ًدضر في  وطل٪ ألن البُاهاث الخاٍع

 . الٗلىم الض٣ُ٢ت 

ب، ألامغ الظ - سُت للخجٍغ ُنٗىبت بزًإ البُاهاث الخاٍع الضازلي ه ي ًجٗل الباخض ٨ًخٟي بةظغاء الى٣ض بىٖى

 والخاعجي. 

سُت بٓغوٝ ػمىُت وم٩اهُت - ا  نٗىبت الخٗمُم والخيبا؛ وطل٪ العجباٍ الٓىاَغ الخاٍع مدضصة ًهٗب ج٨غاَع

 .مغة ؤزغي مً ظهت، ٦ما ًهٗب ٖلى اإلااعزحن جى٢٘ اإلاؿخ٣بل
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بي مً ؤ٦ثر اإلاىاهج الٗلمُت اؾخٗماال  املىهج الخجشيبي:زاهيا  ب ًبدض   بٗض اإلاىهج الىنٟي،ٌٗض اإلاىهج الخجٍغ والخجٍغ

دىاو٫ الباخض ً ٦ُُٟت خضوزه ، ٍو دضر في بًٗها حُٛحرا م٣هىصا  ًٖ الؿبب ٖو مخٛحراث الٓاَغة بالضعاؾت  ٍو

خد٨م في بٌٗ اإلاخٛحراث ألازغي طاث الٗال٢ت  لُخىنل جإزحر طل٪ ٖلى مخٛحر جا ًبِ ٍو  ب٘ ؤو ؤ٦ثر، بمٗجى ؤزغٍو

 .( 229م ،1997ٖبض الغخمان الِٗؿاوي،  ) الخىنل بلى الٗال٢اث الؿببُت بحن ٧ل مً اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل واإلاخٛحر الخاب٘

ٟه بإهه ٖباعة ًٖ حُٛحر مخٗمض ومًبٍى  بكغوٍ  مدضصة لىا٢ٗت مُٗىت ومالخٓخه للخٛحراث  - م٨ً حٍٗغ ٍو

 الىاججت في الىا٢ٗت طاتها .  

٣ت التي ٣ًىم بها الباخض بخدضًض مسخل٠ الٓغوٝ و اإلاخٛحراث التي جٓهغ في الخدغي  - ٦ما ٌٗٝغ ٖلى اهه الٍُغ

 ًٖ اإلاٗلىماث التي جسو ْاَغة ما و ٦ظل٪ الؿُُغة ٖلى مشل جل٪ الٓغوٝ و اإلاخٛحراث و الخد٨م بها. 

ايُت  باهه  اإلاالخٓت اٍٗغ جم ح٦ما  - ُت لٓاَغة مُٗىت جدضر في ٟه في مجا٫ التربُت البضهُت و الٍغ إلاىيٖى

ا في بِىه جشبذ اإلاخٛحراث الٗىامل   مى٠٢ ًخمحز بالًبِ اإلاد٨م و ًخًمً مخٛحرا ؤي  ٖامال او ا٦ثر مخىٖى

 الازغي. 

 : مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًخطر لىا  

بي ٖلى الخد٨م في الٓاَغة و اظغاء بٌٗ الخُٛحراث ٖلى بٌٗ اإلاخٛحراث - طاث الٗال٢ت  ٣ًىم اإلاىهج الخجٍغ

 . بمىيٕى الضعاؾت بك٩ل مىخٓم مً اظل ٢ُاؽ جإزحر َظا الخٛحر ٖلى الٓاَغة

بي ٖلى جشبُذ ظمُ٘ اإلاخٛحراث التي جازغ في مك٩لت البدض باؾخصىاء مخٛحر واخض مدضص  - ٣ًىم اإلاىهج الخجٍغ

 .ى بالخجغبتججغي صعاؾت ازٍغ في َظٍ الٓغوٝ الجضًضة و َظا الخُٛحر و الًبِ في ْغوٝ الىا٢٘ ٌؿم

بي ًٖ ٚحٍر مً باقي اإلاىاهج في ان الباخض ًخضزل في الٓاَغة اإلاضعوؾت و ًازغ و ًخد٨م في  - ًخمحز اإلاىهج الخجٍغ

ا الض٤ُ٢ ٖلى اإلاك٩لت  .اإلاخٛحراث مً اظل ٢ُاؽ ازَغ

٣ت الٗلمُت الخضًشت بالك٩ل الصخُذ. - بي الاؾلىب الظي جخمشل ُٞه مٗالم الٍُغ  ٌٗخبر اإلاىهج الخجٍغ

حٗخبر الخجغبت هي اخض الُغ١ التي ًم٨ً ان حؿخسضم في اإلاكاَضة الٗلمُت للٓىاَغ و التي ًم٨ً للباخض  -

 .بىاؾُتها ظم٘ البُاهاث ًٖ جل٪ الٓىاَغ لٟهم ؾلى٦ها و الخيبا بها

ت ٩ًىن الباخض ٢ض ناٚها مً مكاَضاجه. -  حٗخبر الخجغبت مً اوؿب الاؾالُب الزخباع ٞغوى هٍٓغ

 : (  300م،  1997) ٖبض الغخمان الِٗؿاوي، الخجشيبيمصطلحاث املىهج  -2

ت ما ًدضزه مً ازغ الخجشبت : - ت صون الازغي إلاٗٞغ  .٣ًهض بها جُب٤ُ ٖامل مٗحن ٖلى مجمٖى

ت جإزحر َظا  املجمىعت الخجشيبيت : - بي ؤو اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل إلاٗٞغ ت التي جخٗغى للمخٛحر الخجٍغ هي اإلاجمٖى

 .اإلاخٛحر
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بي و جب٣ى جدذ ْغوٝ ٖاصًت و ج٣ضم ه املجمىعت الظابطت : - ت التي ال جخٗغى للمخٛحر الخجٍغ ي اإلاجمٖى

بُت و الًابُت ؤؾاؽ  خحن الخجٍغ ت ٞاثضة ٦بحرة للباخض خُض ج٩ىن الٟغو١ بحن اإلاجمٖى َظٍ اإلاجمٖى

ت الىدُجت  .الخ٨م و مٗٞغ

ت ازٍغ ٖلى الىدُجت املخغير املعخلل : -  . الٗامل او الؿبب الظي ًُب٤ بٛغى مٗٞغ

 .َى الىدُجت التي جيخج مً جإزحر جُب٤ُ اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل املخغير الخابع: -

بي اظخخذاماث املىهج الخجشيبي :   -3 اث التي ٌؿخسضم ٞحها اإلاىهج الخجٍغ مً ابغػ اإلاجاالث و اإلاىيٖى

 : ما ًلي

اثُت -  صعاؾاث الٓىاَغ الٟحًز

 صعاؾاث الٗلىم الُبُُٗت -

 مجا٫ الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت -

 البدىر و الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بٓاَغة ٖال٢ت ال٣اهىن بالخُاة الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و الؿُاؾُت و الجٛغاُٞا. -

ت -  . ٦ما ٌؿخسضم اخُاها في صعاؾاث الٗلىم التربٍى

 :  مميزاث املىهج الخجشيبي -4

ر او ًخمحز ًٖ ٚحٍر مً اإلاىاهج بضوع مخٗاْم للباخض ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ون٠ الىي٘ الغاًَ للخض -

الٓاَغة بل ًخٗضاٍ الى جضزل واضر و م٣هىص مً ٢بل الباخض بهضٝ اٖاصة حك٨ُل وا٢٘ الٓاَغة او الخضر 

ا  .مً زال٫ اؾخسضام اظغاءاث او اخضار حُٛحراث مُٗىت و مً زم مالخٓت الىخاثج بض٢ت و جدلُلها و جٟؿحَر

بي ٌكمل اؾخ٣هاء الٗال٢اث الؿببُت بحن اإلاخٛحراث اإلا - ؿاولت ًٖ حك٨ُل الٓاَغة او الخضر او اإلاىهج الخجٍغ

الخإزحر ٞحهما بك٩ل مباقغ او ٚحر مباقغ و طل٪ بهضٝ الخٗٝغ ٖلى ازغ و صوع ٧ل مخٛحر مً َظٍ اإلاخٛحراث في 

 .َظا اإلاجا٫

بي ان ٨ًغع الخجغبت ٖبر الؼمً مما ٌُٗي للباخض ٞغنت  - مً  الخإ٦ضًم٨ً للباخض اإلاؿخسضم لؤلؾلىب الخجٍغ

 .زباتهانض١ الىخاثج و 

 عيىب املىهج الخجشيبي : -5

بي في ٢ُاؽ الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث و عبما ًضٞ٘ الاٞغاص  - اًجاص البِئت الانُىاُٖت ٖىض اؾخسضام اإلاىهج الخجٍغ

 .مىي٘ مالخٓت الى حُٛحر ؾلى٦هم لكٗىعَم باجهم مىي٘ مالخٓت و ازخباع مما ٢ض ًاصي الى جدحز في الىخاثج

بي ٖلى - الُٗىت في اظغاء الخجغبت و مً زم حٗمُم الىخاثج ٖلى مجخم٘ الضعاؾت و ل٨ً ما  ٌٗخمض اإلاىهج الخجٍغ

 .بُٗب طل٪ اهه ٢ض ال جمشل الُٗىت مجخم٘ البدض و بالخالي ًهٗب مٗها حٗمُم الىخاثج



    صاوي عليلت :ةألاظخارمىهجيت البدث العلمي                            اط ملي مداطشاث   

 

 الجضائش-دالي إبشاهيم 16047شاسع اخمذ واكـــذ  2-معهذ التربيــت البذهيــت و الشياطيـــت 

ذ الالكترووي  /www.univ-alger3.dz/ieps املىكع الالكترووي    :  ieps@univ-alger3.dz      البًر

53 

 

بي حٗخمض ٖلى الاصواث اإلاؿخسضمت في الخجغبت ٧االزخباعاث و اإلا٣اًِـ و بالخالي  - ص٢ت الىخاثج في اإلاىهج الخجٍغ

ُىع الاصواث اإلاؿخسضمت ٌؿاٖض في الخىنل الى هخاثج ا٦ثر ص٢ت و بظل٪ ًدظع الباخض مً الى٢ٕى في ازُاء ج

ُت و الشباث  .ال٣ُاؽ مً زال٫ الخإ٦ض مً ازخُاع اصواث ال٣ُاؽ اإلاىاؾبت و التي جخمحز بالهض١ واإلاىيٖى

بي ٖلى اؾخسضام اؾلىب الًبِ و الٗؼ٫ ل٩اٞت الٗىام - ل اإلاازغة ٖلى الٓاَغة و ل٨ً َظا ٌٗخمض اإلاىهج الخجٍغ

ا بٗىامل ٖضًضة مخٟاٖلت ًهٗب ٖضلها و  ًبضو نٗب الخد٤٣ في الٗلىم الاظخماُٖت و الاوؿاهُت لخإزَغ

 .جشبُتها

ت اإلا٣ٗضة الن جهمُم الخجغبت و جىُٟظَا ًخُلب  - ت مً الاظغاءاث الاصاٍع ًخُلب اظغاء الخجغبت اجساط مجمٖى

ت و ٞىُت مخٗضصة ٢ض ال ٌؿخُُ٘ الباخض بمٟغصٍ ان ٣ًىم بها مما ًخُلب الاؾخٗاهت  اظغاء حٗضًالث اصاٍع

 .بالجهاث اإلاؿاولت إلاؿاٖضجه في اظغاء الخٗضًالث

 :( 110م، 1995ٖماع بىخىف ،)اهىاع الخجاسب في البدث الخجشيبي  -6

بي او انُىاعي ًدىاؾب م٘  الخجاسب املعمليت: - و ًخم ٞحها وي٘ اٞغاص الُٗىت مىي٘ البدض في مىار ججٍغ

 .اٚغاى البدض و َظا ٌؿاٖض الباخض ٖلى الخد٨م في ٧اٞت مخٛحراث الضعاؾت

و ًخم ٞحها اظغاء الخجاعب و ازخباع الٟغوى في مىار ٖاصي ٧اإلاضعؾت و اإلاهى٘ و البِذ و  الخجاسب امليذاهيت: -

٣ت بان الاٞغاص اإلابدىزحن ال ًخهىٗىن الخغ٦ت او اليكاٍ خُض ال ًىظض لضحهم ق٪ في اجهم جخمحز َظٍ ال ٍُغ

 . مغا٢بحن او مىي٘ صعاؾت مما ٢ض ًى٨ٗـ ٖلى ؾلى٦هم

بي الباخض ال ًلتزم بدضوص إلاحشاءاث التي ًلىم بها الباخث أزىاء الذساظت الخجشيبيت:   -7 في البدض الخجٍغ

٤ بصزا٫ حُٛحراث ٖلُه و ٢ُاؽ ازغ َظٍ الخُٛحراث و ما جدضزه الىا٢٘ بهما ًداو٫ بٖاصة حك ٨ُله ًٖ ٍَغ

 : ؤلاظغاءاث جخمشل ُٞما ًلي مً هخاثج ٞهى ال ٨ًخٟي باإلاسر بهما ٣ًىم بدىُٟظ ؾلؿلت مً

بي ًخًمً ؤلاظغاءاث التي ؾِؿخسضمها الباخض إلزباث الٟغوى التي ًًٗها. -  بىاء جهمُم ججٍغ

ت الضعاؾت ال -  ُٗىت وج٣ؿُمها .ازخُاع مجمٖى

ض ان ٣ًِؿه. -  يبِ ٧اٞت الٗىامل التي جازغ في ُٖىت الضعاؾت ٖضا الٗامل اإلاؿخ٣بل الظي ًٍغ

 جدضًض م٩ان و ػمان الخجغبت. -

ا. -  جدًحر ؤصاة الضعاؾت و بٖضاص وؾاثل ال٣ُاؽ ٧االزخباعاث و ٚحَر

بي و  - ٤ بصزا٫ اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ؤو الخجٍغ  .مالخٓت ما ًيخج ٖىه مً ؤزاعؤلاظغاء الٟٗلي للخجغبت ًٖ ٍَغ

 جدلُل البُاهاث والخىنل الى الاؾخيخاظاث. -
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 :( 110م، 1997ٖبض الغخمان الِٗؿىي ،  ) أهىاع الخصميماث الخجشيبيت -8

٤ اجساط بظغاءاث  ب ًدخاط بلى ؤن ًهمم ججغبخه ًٖ ٍَغ ٤ الخجٍغ ض ؤن ًشبذ ٞغويه ًٖ ٍَغ الباخض الظي ًٍغ

بي ؤق٩اال مخٗضصة و هي مخ٩املت لٗملُت الخجٍغب و َظا بي، و ًخسظ الخهمُم الخجٍغ  : ما وؿمُه بالخهمُم الخجٍغ

  :ت الزخباع اظلىب املجمىعت الىاخذة ت واخضة ٣ِٞ جخٗغى َظٍ اإلاجمٖى ٌؿخسضم َظا الاؾلىب مجمٖى

ت خالتها ٢بل اصزا٫ بي و بٗض طل٪ ه٣ىم بةظغاء  ٢بلي إلاٗٞغ بي زم وٗغيها للمخٛحر الخجٍغ ازخباع اإلاخٛحر الخجٍغ

بي بٗضي ٩ُٞىن الٟغ١ في ا باإلاخٛحر الخجٍغ ً البٗضي و ال٣بلي هاججا ًٖ جإزحَر ت ٖلى الازخباٍع  .هخاثج اإلاجمٖى

ت واخضة ٣ِٞ و َظا ٌٗجي ان  و ٦ما ًٓهغ مً َظا الخهمُم ٞهى ؾهل البىاء و الاؾخسضام ألهه ٌٗخمض ٖلى مجمٖى

ت ٢بل و ب بي، و ل٨ً ٌٗاب ٖلى َظا هخاثجه ص٣ُ٢ت الن الٟغو١ في اصاء اإلاجمٖى ب هاجج ًٖ اإلاخٛحر الخجٍغ ٗض الخجٍغ

بي  بي ٢ض ال ٩ًىن ٖاثض الى اإلاخٛحر الخجٍغ ت ٢بل و بٗض حٗغيها للمخٛحر الخجٍغ الخهمُم ان اعظإ الٟغو١ في اإلاجمٖى

 .وخضٍ بل الى ٖىامل و مازغاث ازغي 

 ت واخضة في الخجغبت و اصزا٫ الٗامل الخج : اظلىب املجمىعاث املخكافئت بي ٖلحها و ان اؾخسضام مجمٖى ٍغ

بي ًم٨ً ان ٌكحر الى الخٛحر في َظٍ  ٢ُاؽ الٟغ١ في ؾلى٥ ت ٢بل و بٗض اصزا٫ الٗامل الخجٍغ اإلاجمٖى

اصة  ت و ٍػ بي او الى ٖىامل ازغي مشل هطج اإلاجمٖى ت ل٨ً َظا الخٛحر ٢ض ًغظ٘ الى الٗامل الخجٍغ اإلاجمٖى

ت الىاخضة و طل٪ باؾخسضام زب رتها م٘ الى٢ذ،   لظل٪ لجا الباخشىن الى جهمُم ازغ لخالفي ُٖىب اإلاجمٖى

اث الخغي في ْغوٞها  ت او اإلاجمٖى بي ٖلى اخضَا و هتر٥ اإلاجمٖى ت هضزل الٗامل الخجٍغ ا٦ثر مً مجمٖى

بُت بالٗامل الخج ت الخجٍغ بالُبُُٗت و بظل٪ ٩ًىن الٟغ١ هاججا ًٖ جإزغ اإلاجمٖى ي و ل٨ً ٌكتٍر ان ج٩ىن ٍغ

اث بي ًجب ان ج٩ىن  اإلاجمٖى مخ٩اٞئت جماما و ل٩ي ٌؿخُُ٘ الباخض ان ًغظ٘ الٟغ١ الى الٗامل الخجٍغ

بي الظي ًازغ ٖلى  بُت و الًابُت مخ٩اٞئت جماما في ظمُ٘ ْغوٞها ماٖضا اإلاخٛحر الخجٍغ اث الخجٍغ اإلاجمٖى

بُت ،ان مشل َظا الخهمُم ًخالفى ت الخجٍغ ت الىاخضة و ل٨ىه ًىاظه نٗىبت في اًجاص  اإلاجمٖى ُٖىب اإلاجمٖى

اث اإلاخ٩اٞئت  .اإلاجمٖى

 : اظاليب اًجاد الخكافؤ بين املجمىعاث

٣ت الٗكىاثُت و   : الاظلىب العشىائي - خحن بالٍُغ ت الضعاؾت زم ٣ًؿمها الى مجمٖى ًسخاع الباخض مجمٖى

خحن، ان الازخُاع الٗكىاجي ًم٨ً ان ٣ًىصها طل٪ بان جخاح الٟغنت ل٩ل ٞغص في ان ٩ًىن في ؤي مً اإلاجمٖى

بُت او الًابُت ت الخجٍغ خحن مخ٩اٞئخحن بكٍغ ان ٩ًىن الباخض ص٣ُ٢ا و ٚحر مخدحز للمجمٖى  .الى مجمٖى

 ٣ت  : ألاظلىب إلاخصائي ت الًابُت بٍُغ بُت و اإلاجمٖى ت الخجٍغ بطا لم ًخم٨ً الباخض مً ازخباع اإلاجمٖى

اإلاٗاًحر ؤلاخهاثُت مشل اإلاخىؾِ الخؿابي و الاهدغاٝ اإلاُٗاعي ل٩ل ٖامل  ٖكىاثُت ٞاهه ًلجا بلى اؾخسضام
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خحن في َظٍ اإلاٗاًحر الؿً الىػن الُى٫ الخبرة... ًم٨ىه  خحن ٞةطا جىنل بلى ج٩اٞا اإلاجمٖى مازغ ٖلى اإلاجمٖى

بي و ًب٣ بُت للمخٛحر الخجٍغ ت الخجٍغ خحن مخ٩اٞئخان و بٗض طل٪ ٌٗغى اإلاجمٖى ت اٖخباع ؤن اإلاجمٖى ي اإلاجمٖى

بي  .الًابُت صون مخٛحر ججٍغ

ىا ًخم جدلُل الٓاَغة التي ؾٝى ًخم صعاؾخه ؤوال ، وبٗضَا ًخم جدضًض مسخل٠  : طشيلت ألاصواج املخىاظشة - َو

الٗىامل التي ًم٨ً ؤن جازغ في اإلاخٛحر الخاب٘ في الخجغبت . ومشا٫ ٖلى طل٪ الُى٫ والىػن والٗمغ  مً الٗىامل 

غ اإلاؿخىي اإلاهاعي لالٖبي ٦غة الؿلت ، ولهظا ًخم ازخُاع الُٗىت ٖلى ؤؾاؽ اإلاازغة في بظغاء  صاعؾت خى٫ جٍُى

خم جىػَ٘ ٞغص مً ٧ل ػوط  ؤػواط بدُض ٩ًىن ٧ل ازىحن مً اإلاٟدىنحن ًخمازالن جماما في َظٍ اإلاخٛحراث ،ٍو

ملُت جىػَ٘ ألاٞغا ت الًابُت ٖو بُت والٟغص ألازغ ٖلى اإلاجمٖى ت الخجٍغ خحن ٚالبا ما ٖلى اإلاجمٖى ص ٖلى اإلاجمٖى

٣ت ٖكىاثُت  . ًخم بٍُغ

ً مؿخ٣لحن    :أظلىب جذويش املجمىعاث - ض الباخض ؤن ٣ًاعن بحن ؤؾلىبحن مسخلٟحن ؤو بحن جإزحر مخٛحًر خحن ًٍغ

اث و ٣ًهض بهظا ألاؾلىب ؤن ٌٗمل الباخض ٖلى بٖضاص  غ اإلاجمٖى ٞاهه ًمُل بلى اؾخسضام ؤؾلىب جضٍو

خحن مخ٩اٞئخحن و  بي مجمٖى بي ألاو٫ و ٌٗغى الشاهُت للمخٛحر الخجٍغ ت ألاولى للمخٛحر الخجٍغ ٌٗغى اإلاجمٖى

خحن و ًدؿب الٟغ١ بحن ازغ  خحن و ازغ الشاوي ٖلى اإلاجمٖى ألاو٫ زم ٣ًاعن بحن ازغ اإلاخٛحر ألاو٫ ٖلى اإلاجمٖى

.ً  :.اإلاخٛحًر

ت الًابُت و الاز طشيلت الخىائم: - بُت و هي ا٦ثر هجاخا اطا هً٘ اخض الخىؤمحن ٖكىاثُا في اإلاجمٖى غ في الخجٍغ

غ لها الٗضص ال٩افي مً  ٣ت ال ًخٞى اؾخسضمذ في بدىر الىعازت و الصخهُت و ٖلم الىٟـ و ل٨ً َظٍ الٍُغ

 .الخىاثم

 الخجاسب التي حعخخذم فيها مجمىعخين: 

خحن ٖكىاثِخحن مً مجخم٘ الضعاؾت و ًٟترى اجهما  الخجشبت البعذًت :.1 ٣ت ًخم ازخُاع مجمٖى في َظٍ الٍُغ

خحن و ازخباع  بُت صون الًابُت زم ٢ُاؽ الٟغ١ بحن اإلاجمٖى ت الخجٍغ بي ٖلى اإلاجمٖى مخ٩اٞئخحن زم اصزا٫ اإلاخٛحر الخجٍغ

 الٟغ١ بازخباع صاللت الاخهاثُت و ٌٗبر ٖجها بالهىع الاجُت

خحن و ازخباع الضاللتالا              .ؾخيخاط : الٟغ١ بحن مخىؾُي اإلاجمٖى

ت  مثال :     ٣ت ٖكىاثُت الى مجمٖى بي صٞ٘ الجلت زم ج٣ؿم بٍُغ ت مخ٩اٞئت مً اٖل ٣ًىم الباخض بازخُاع مجمٖى

بُت صون الًابُت و بٗض ٞترة مً الؼمً ًإزظ ت الخجٍغ ب م٘ اإلاجمٖى بُت و ٌؿخسضم الاخبا٫ في الخضٍع  يابُت و ججٍغ

بي خحن و ٣ًاعن ال٣ُاؾحن و اطا وظض ٞغو١ ٩ًىن طل٪ هدُجت إلصزا٫ الٗامل الخجٍغ  .٢ُاؽ اإلاجمٖى
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 :عيىب الطشيلت     

اث هٓغا لخٗضص اإلاخٛحراث -  .نٗىبت الخإ٦ُض مً ج٩اٞا اإلاجمٖى

 .ال٣ُاؽ البٗضي ال ًاصي الى نىعة ناص٢ت إلاا ٧اهذ ٖلُه الاٞغاص ٢بل الخجغبت -

خحن ؾاب٤ للخجغبت طاتها٢ض ٩ًىن الٟغ١ بحن  -  .اإلاجمٖى

خحن ٖكىاثِخحن  :الخجشبت اللبليت البعذًت ًجشي عليها اللياط بالخبادل  .2 ج٣ىم الخجغبت ٖلى ازخُاع مجمٖى

ت بُت و الٟغ١ بحن  مخ٩اٞئخحن زم ًجغي ال٣ُاؽ ال٣بلي ٖلى اإلاجمٖى ت الخجٍغ الًابُت و ال٣ُاؽ البٗضي ٖلى اإلاجمٖى

بي وال٣ُاؾحن هاجج ًٖ   :ٌٗبر ٖجها و طل٪ باالحي اإلاخٛحر الخجٍغ

تمثال:      ٣ت ٖكىاثُت الى مجمٖى بي ٦غة الؿلت زم ًخم ج٣ؿُمها بٍُغ ت مخ٩اٞئت مً اٖل  ٣ًىم الباخض بازخُاع مجمٖى

ب ٖلى صواثغ بُت زم ًخم ال٣ُاؽ ال٣بلي للًابُت و ًخم اؾخسضام ٦غة جيـ للخهٍى مضعظت  يابُت و ازغي ججٍغ

ت ، الٟغ١ لخىمُت ٖىهغ  بُت زم ًخم ال٣ُاؽ البٗضي لهظ اإلاجمٖى ت الخجٍغ ب للمجمٖى بحن ال٣ُاؽ  الض٢ت في الخهٍى

بي  .عاظ٘ الؾخسضام اإلاخٛحر الخجٍغ

 : عيىب الطشيلت    

اث لخٗضص اإلاخٛحراث -  .نٗىبت الخإ٦ض مً ج٩اٞا اإلاجمٖى

بي ٞاهه م - بُت ٢بل اصزا٫ اإلاخٛحر الخجٍغ ت الخجٍغ اصة التي هٓغا لٗضم ٢ُاؽ اإلاجمٖى ت الٍؼ ً الهٗب مٗٞغ

 .َغؤث ٖلى ٧ل ٞغص 

بي وخضٍ - ت ان الٟغ١ خضر هدُجت اصزا٫ الٗامل الخجٍغ  .مً الهٗب مٗٞغ

خحن  :لبعذًت  ًجشي عليها اللياط اللبلي والبعذيا. الخجشبت اللبليت 3 في َظٍ الخجغبت ٣ًىم الباخض بازخُاع مجمٖى

بُت وألازغي يابُت  بي زم ٢ُاؽ  ٣ًىم ال٣ُاؽمخ٩اٞئخحن بخضاَما ججٍغ خحن هضزل اإلاخٛحر الخجٍغ ال٣بلي للمجمٖى

بي  اإلاؿخ٣ل . خحن والٟغ١ في ٢ُاؽ هاجج ًٖ بصزا٫ اإلاخٛحر الخجٍغ  البٗضي  اإلاجمٖى

ت  :مثال :     ٣ت ٖكىاثُت بلى مجمٖى بي ٦غة ال٣ضم زم ٣ًؿم بٍُغ ت مخ٩اٞئت مً اٖل ٣ًىم الباخض بازخُاع مجمٖى

بُت خحن زم ٌؿخسضم ألاز٣ا٫ في جىمُت ٢ىة الًٗالث الغظلُت   يابُت وؤزغي ججٍغ ًخم ال٣ُاؽ ال٣بلي للمجمٖى

خحن خم ال٣ُاؽ البٗضي للمجمٖى بُت ٍو ت الخجٍغ   للمجمٖى

بي الاهخ٣ا٫.   هاجج الٟغ١ في ال٣ُاؾحن عاظ٘ بلى اإلاخٛحر الخجٍغ
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 :عيىب الطشيلت    

اث هٓغا لخٗضص  -  .اإلاخٛحراثنٗىبت الخإ٦ض مً ٖملُت ج٩اٞا اإلاجمٖى

بُت ال٣ُاؽ ال٣بلي بأعائهم في ال٣ُاؽ البٗضي - ت الخجٍغ  .٢ض ًخمؿ٪ اٞغاص اإلاجمٖى

بي وخضٍ -  .مً الهٗىبت الخإ٦ض مً ان الٟغ١ خضر هدُجت اصزا٫ الٗامل الخجٍغ

 ت   : زاهيا: ججاسب حعخخذم فيها اكثر مً مجمىعخين الذ ججغبت ال٣بلُت و البٗضًت باؾخسضام مجمٖى

اث للخ٩اٞا الٗكىاجي جسو  خحن يابُخحن في َظا الخ٣ؿُم ًسخاع الباخض زالزت مجمٖى بُت و مجمٖى ججٍغ

ت الشاهُت ججغي ٖلحها اإلاٗالجاث  بُت ججغي ٖلحها ال٣ُاؽ ال٣بلي و البٗضي و اإلاجمٖى ت ججٍغ اخضاَا مجمٖى

٤ ال٣ُاؽ ا ت الشالشت ٞهي يابُت زابخت ال ًخم ال٣ُاؽ ال٣بلي و الًابُت ًٖ ٍَغ ل٣بلي و البٗضي اما اإلاجمٖى

خحن  بي و الٛغى مً وظىص مجمٖى ت الًابُت الاولى في اجها جخٗغى للمخٛحر الخجٍغ جسخل٠ ًٖ اإلاجمٖى

بي  يابُخحن َى الخٛلب ٖلى جإزحر ال٣ُاؽ ال٣بلي ٢بل الخجغبت و جإزحر جٟاٖل ال٣ُاؽ ال٣بلي م٘ اإلاخٛحر  الخجٍغ

ت جإزحر اإلاخٛحر.  ٞهظا الخهمُم ًيخج لىا مٗٞغ
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 الثامىتمدخىي املداطشة 

 زالثا املىهج الىصفي 

 حعشيف املىهج الىصفي 

 خطىاث املىهج الىصفي 

 اهميت املىهج الىصفي 

 اهماط املىهج الىصفي 

 الذساظاث املسحيت 

 جدليل املدخىي او املظمىن 

 دساظت العالكاث 

البدىر الىمائيت او الخطىسيت 

ما ًجب مشاعاجه في البدىر الىصفيت 

 

 الهذف: الخعشف على املىهج الىصفي وكيفيت اظخعماله
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اإلاىهج الىنٟي ؤو ٦ما ٌٗٝغ باؾم اإلاىهج ؤلاخهاجي، ٣ًىم َظا اإلاىهج ٖلى ون٠ بُاهاث  املىهج الىصفي :زالثا 

ا مً  خى٫ ْىاَغ ٣ت باإلاؤو ٚحَر
ّ
 ًً٘ بظاباث للدؿائالث التي و  التي ج٣ىم ٖلحها الضعاؾت جخم٘ الخهاثو اإلاخٗل

ا، ؤّما ال٨ٟغة ال٩امىت للمىهج الىنٟي ٞخ٣ىم ٖلى حَر ٖغى وصعاؾت  ًُغخها البدض، والتي جبضؤ بمً ؤو ٠ُ٦ ؤو ؤًً ٚو

ٗخبر اإلاىهج مً ؤ٦ثر مىاهج البدض  الىنٟي ٖضص مً الخؿاباث ؤلاخهاثُت، مشل الترصص واإلاخىّؾِ الخؿابي، َو

الخّٗغٝ ٖلى ؤؾباب خضور  اؾخسضاما مً ٢بل الباخشحن، وطل٪ بؿبب الىخاثج الض٣ُ٢ت التي ٣ًضمها، ٦ما ٌؿاٖض في

٣ت حٗخمض مًٗلت البدض . اي َى البدض الظي حهخم بخدضًض الىي٘ ال٣اثم للٓاَغة اإلابدىزت ٦ما َى وونٟها بٍُغ

ا او م٩ىهاتها .ٖلى جدلُل بيُتها الٓاَغة وبُ  ان الٗال٢اث بحن ٖىانَغ

 ( 181م، 1986مدمض ٖلي مدمض ) خطىاث املىهج الىصف: 

 .، وظم٘ البُاهاث ٖجها البدض مك٩لت جدضًض  -

 .نُاٚت مًٗلت البدض ٖلى َُئت ؾاا٫ ؤو ٖضص مً ألاؾئلت -

اث ٥ - ُّ ت وي٘ ٞغي  .خل مبضجي إلاًٗلت البدض، وجىظُه البدض بهضٝ ازخباع الخلى٫ اإلاىيٖى

٣ت - ٍغ ٣ىم  ازخباع الُٗىاث التي ؾدخم ٖلحها الضعاؾت، باإلياٞت بلى قغح مٟهل لدجم الُٗىت َو جدضًضَا، ٍو

واإلا٣ابالث  الباخشىن بخدضًض ؤصواث البدض التي حؿاٖضَم في ظم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث ٧االؾخبُاهاث

 .والازخباعاث واإلاالخٓت، وطل٪ بدؿب َبُٗت مًٗلت اإلاك٩لت

 . ٓمتخبُاهاث اإلاُلىبت بُغ١ ص٣ُ٢ت ومىالبضء بجم٘ ال -

 . الخٗمُماثبزغاط الىخاثج ووي٘ جٟؿحراث لها، واؾخسالم  -

 : ض ع٦ىا اؾاؾُا مً اع٧ان البدض الٗلمي جخجلى اَمُت البدض الىنٟي في ٧ىهه ٌٗ اهميت املىهج الىصفي

ًم٨ً صعاؾتها بإؾالُب والاؾلىب  الظي ًم٨ً اٖخماصٍ في صعاؾت ال٨شحر مً الٓىاَغ الاوؿاهُت التي ال 

ا في مجا٫ البدض الٗلمي في الٓىاَغ الاظخماُٖت.  الازغي ،لظل٪ ٞان َظا الىٕى مً البدىر ٌٗض الا٦ثر قُٖى

 : حر البُاهاث  اهذاف املىهج الىصفي ٤ جٞى ٞمً ابغػَا ٞهم الخايغ مً اظل جىظُه اإلاؿخ٣بل ًٖ ٍَغ

 والخ٣اث٤ التي جخهل بالٓاَغة لظل٪ ٞهى حهضٝ الى: 

ظم٘ البُاهاث والخ٣اث٤ مىٟهلت خى٫ مك٩لت وا٢ٗت ٞٗال في مجخم٘ مٗحن لٛغى جدضًض حجم اإلاك٩لت  -

 وابٗاصَا .

 ٞٗال.جدضًض اإلاك٨الث اإلاىظىصة  -

ا والٗال٢اث التي جغبُها ببًٗها . -  جدلُل اإلاك٩لت الى م٩ىهاتها وجدضًض ٖىانَغ

مها و٦ك٠ ما بُجها مً ٖال -  ٢اث .اظغاء م٣اعهاث بحن الٓىاَغ وج٣ٍى

جدضًض ما ًيبغي ٞٗله ججاٍ َظٍ الٓىاَغ او اإلاك٨الث مً زال٫ الاؾخٟاصة مً زبراث الاٞغاص ووي٘ الخُِ  -

 الالػمت لظل٪ .
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ت ،وجىيُذ الٗال٢اث  ان اَم ما ًمحز البدض الىنٟي اهه حهخم بخ٣ضًم مٗلىماث وخ٣اث٤ ًٖ ْاَغة او مك٩لت ظاٍع

ؿاٖض ٖلى الخيبا بمؿخ٣بل الٓاَغة . بحن الٓاَغة اإلاسخلٟت وبحن م٩ىهاث الٓاَغة  هٟؿها ،َو

 (  52م، 2002اخمض ٖبض هللا ومهُٟى مدمىص ابى ب٨غ،) أهماط املىهج الىصفي: 

البدض ؤو الٓاَغة التي ٣ًىم  مك٩لت ج٣ىم الضعاؾاث اإلاسخُت ٖلى ظم٘ البُاهاث ًٖ : الذساظاث املسحيت -

لها وظىاهب ٢ّىتها ويٟٗها، والىنى٫ بلى هخاثج خى٫ بهضٝ الخّٗغٝ ٖلى ألاويإ الخالُت  بضعاؾتها، وطل٪

 الىي٘ ؤو بن ٧ان بداظت لخُٛحراث ظؼثُت ؤو ٧لُت، ؤّما ؤهىإ الضعاؾت اإلاسخُت ٞٗضًضة ومجها اإلاسر نالخُت

غ الىي٘  .اإلاضعس ي، وجدلُل اإلاًمىن، وصعاؾاث الغؤي الٗام بمٗجى ازغ باهه مداولت بدشُت مىٓمت لخ٣ٍغ

نى٫ الى مٗلىماث واُٞت ص٣ُ٢ت هٓام او مىيٕى او ظماٖت وونٟه وجدلُله بهضٝ الى  الغاًَ لٓاَغة او 

ا الى جىهب ٖلى الى٢ذ الخايغ "و٢ذ اظغاء البدض " مداولت ال٨ك٠ ًٖ  ،ٖىه َغ الاويإ ال٣اثمت لخٍُى

اي الاًٞل وبظل٪ ٞهى ًخًمً صاللت جُب٣ُُت ومً اهىاٖه هجض : اإلاسر اإلاضعس ي ، جدلُل الٗمل ، مسر الغ 

 الٗام ،جدلُل اإلاًمىن ،اإلاسر الاظخماعي .

َى اإلاسر الظي حهخم بضعاؾت اإلاك٨الث والٓىاَغ وال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإلاُضان التربىي  املسح املذسس ي : -

ا ،حٗخمض الضعاؾاث اإلاسخُت َظٍ ٖلى ال٨شحر مً  حَر وم٩ىهاجه الُلبت ، واؾالُب الخٗلُم والاصاعة اإلاضعؾُت ٚو

ت الاصواث  اإلاسر ٧االؾخبُان والازخباعاث وظم٘ اإلاٗلىماث مً اإلاهاصع الىلُت والش  ،وطل٪ لٛغىاهٍى

بها ومٗالجتها في يىء مخُلباث اَضاٝ البدض .  الخهى٫ ٖلى البُاهاث وجىُٓمها وجبٍى

ُٟت اإلاضعؾُت الظي حهخم  جدليل العمل : - ٌؿخسضم َظا الىٕى مً الضعاؾت ٖىضما ًغاص جىن٠ُ اإلاهماث للْى

ُٟت ،ٞهى ًخىلى جدلُل ال ٗمل او اليكاٍ  الظي ٣ًىم به بضعاؾت اإلاٗلىماث واإلاهماث اإلاغجبُت بٗمل او ْو

 الٟغص ب٣هض جىن٠ُ الاصاء في ٧ل مهمت وج٨مً اَمُت مشل َظا الخدلُل في ٧ىهه ٌؿاٖض ٖلى : 

  م اصاء الٗاملحن  ج٣ٍى

  اإلادكابهت  لؤلٖما٫وي٘ جهيُٟاث مىخضة 

  غ الاصاء  وي٘ بغامج لخٍُى

 م اصاء الٗاملحن  جهمُم مٗاًحر لخ٣ٍى

ا خى٫ مىيٕى مٗحن في و٢ذ حهخم َظا مسح الشاي العام : - ا ومكاَٖغ ت اعاء الجماٖت وا٩ٞاَع الىٕى بمٗٞغ

خمحز َظا الىٕى مً البدىر بداظخه الى ُٖىت ٦بحرة لظل٪ ٞان الباخض ُٞه ًيبغي ان ٩ًىن ٖلى  مٗحن ،ٍو

صعاًت ٦بحرة بمىانٟاث اإلاجخم٘ الظي ؾُسخاع ُٖيخه مىه بك٩ل ص٤ُ٢ ،ٖلُه ان حهخم ببىاء الاصاة الالػمت 

دؿً جُب٣ُها .إلا  سر مً َظا الىٕى ٍو

حهخم َظا الىٕى مً الضعاؾاث اإلاسخُت بضعاؾت اإلاك٨الث الاظخماُٖت مشل ْاَغة الامُت املسح الاحخماعي : -

حر  وطل٪ ب٣هض حصخُو ابٗاصَا ووي٘ البرامج الالػمت إلاٗالجتها ،ومً قان َظا الىٕى مً الضعاؾاث جٞى
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حٗبر ًٖ ويٗها الخالي والاؾخٟاصة مجها في وي٘ زُِ إلاٗالجتها في  بُاهاث ع٢مُت ًٖ الٓىاَغ او اإلاك٨الث

 اإلاؿخ٣بل .

َى اؾلىب مىٓم ونٟي لل٨ُُٟت التي ٩ًىن ٖلحها الص يء صعؾه و٦ك٠ زباًاٍ جدليل املدخىي او املظمىن : -

دض .ًم٨ً ال٣ى٫ ان جدلُل اإلادخىي اؾلىب او اصاة للبدض الٗلمي ًم٨ً ان ٌؿخسضمها الباخض في مجاالث ب

ت لىن٠ اإلادخىي الٓاَغة  ذ للماصة التي ًغاص جدلُلها مً خُض ق٩لها ومدخىاَا مخىٖى واإلاًمىن الهٍغ

ُت التي  ٤ الخهيُٟاث اإلاىيٖى جلبُت لخاظاث البدض اإلاُغوخت  في حؿائالث البدض او ٞغويه الاؾاؾُت ٞو

الؿلى٥ ما، ٞخدلُل ًدضصَا الباخض ب٣هض اؾخسضام البُاهاث في ون٠ اإلااصة  الٗلمُت التي ح٨ٗـ 

ا ٌٗخمض ٖلى جدضًض  َغ م اإلاىاهج مً اظل جٍُى اإلادخىي اؾلىب ٌؿخسضم في ون٠ اإلاىاص الخٗلُمُت وج٣ٍى

ت ل  ،ووخضة الخدلُل  للخىنل الى اَضاٝ الخدلُ مضي  قُٕى ْاَغة او مٟهىم  او ٨ٞغة واٖخماص مٗٞغ

غ .  الىخاثج ماقغاث جدضص اججاٍ  الخٍُى

ًلخ٣ي اؾلىب جدلُل اإلاًمىن  في زُىاجه م٘ زُىاث البدض الٗلمي التي  خطىاث جدليل املظمىن: -

 :( 143م،  2010مدؿً ٖلي ُُٖت ، )جدضزىا ٖجها ؾاب٣ا ،ٞهى ًمغ بالخُىاث الخالُت 

  مك٩لت في اإلادخىي ٦خابا او صخُٟت او م٣الت و٢ض ج٩ىن بغهامجا حٗلُمُا او الكٗىع باإلاك٩لت و٢ض ج٩ىن

ا  ا .بغهامج جلٟاٍػ كتٍر في اإلاك٩لت جىاٞغ الكغوٍ  التي مغ ط٦َغ  ...َو

  مك٩لت ونُاٚتها بهىعة مدضصة واضخت.جدضًض 

  لى الباخض في َظا اإلاجا٫ ان ٤ جدلُل ٖو جدضًض اَضاٝ البدض وما ٌؿعى الباخض الى جد٣ُ٣ه ًٖ ٍَغ

٣ُ٣ها في اَاع الام٩اهُاث ًلتزم باإلاٗاًحر الالػمت لخدضًض الاَضاٝ ٧الىيىح واجهالحها باإلاك٩لت وام٩اهُت جد

غة .  اإلاخٞى

 نُاٚت الٟغوى 

  ،البدض "الخدلُل" ،جدضًض   ازخُاع ُٖىتاظغاءاث الخدلُل جخًمً :"جدضًض مجخم٘ البدض وونٟه

ت الٗىانغ التي جدضص ٖلى اؾاؽ هٕى اإلاًمىن ومدخىاٍ واَضاٞه التي  ٞئاث الخدلُل ؤي مجمٖى

٤ ٞدؿهل ٖملحؿخسضم في جهي٠ُ اإلاًمىن وونٟه  ُت الخدلُل والىنى٫ الى الىخاثج بؿهىلت ًٖ ٍَغ

 ،الخدلُل ،الخإ٦ض مً نض١ الخدلُل وي٘ نٟاث اإلادخىي ٞحها ،جدضًض وخضاث اإلادخىي ، جهمُم اصاة

ب البُاهاث ،زم مٗالجت البُاهاث اخهاثُا  وبٗضَا الخإ٦ض مً زباث الخدلُل ،اظغاء ٖملُت الخدلُل وجبٍى

 انضاع الاخ٩ام واجساط ال٣غاعاث .وجٟؿحر البُاهاث ،وازحرا 

جماما ٦ما َى الخا٫ في الضعاؾت اإلاسخُت، خُض تهخم بضعاؾت الٗال٢اث وظم٘ البُاهاث : دساظت العالكاث -

ؤو الٓاَغة ٢ُض الضعاؾت بهضٝ ونٟها، ٦ما ج٣ىم بخٟؿحر البُاهاث التي جّم ظمٗها لٟهم  البدضمك٩لت ًٖ 

 ؤّجها
ّ

ض ٖجها ب جل٪ الٓىاَغ، بال ا مً الٓىاَغجٍؼ حَر والٗىامل  إّجها ج٣ىم ٖلى ون٠ الٗال٢ت بحن الٓىاَغ ٚو

ت اإلاغجبُت ُّ ا اؾخسضاما صعاؾت الخالتب الخاعظ  .ها، ومً ؤ٦ثَر
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بهضٝ   ج٣ىم الضعاؾاث الاعجباَُت ٖلى جىيُذ الٗال٢اث بحن مخّٛحراث الضعاؾت: الذساظاث الاسجباطيت -

غيها جدضًض صعظت الاعجباٍ بحن ت، وجتراوح صعظاث الاعجباٍ الىاججت في مٗٓم  اإلاخٛحراث ٖو ُّ ٣ت ع٢م بٍُغ

،َظٍ الٗال٢اث ج٣اؽ بمٗامالث الاعجباٍ ًجضع الخىبُه ٖلى ان َىا٥ ال٨شحر   "1و+ 1 - "ألابدار ما بحن

مً مٗامالث الاعجباٍ وا٦ً ل٩ل مجها زهاثهه واؾخسضاماجه التي جسخل٠ بازخالٝ اإلاخٛحراث التي ًغاص 

،و٢ض ًجم٘ الباخض بحن  عجبُهُجها ٞهىا٥ مخٛحراث مؿخمغة او ٞانلت وازغي اؾمُت او ٢ُاؽ الٗال٢ت ب

حن مً اإلاخٛحراث اإلاغ الظي ًخُلب الض٢ت في ازخُاع مٗامل الاعجباٍ اإلاىاؾب   . هٖى

 ًدب٘ مىهج الضعاؾت الاعجباَُت الخُىاث الخالُت الخُىاث الخالُت:

 او ا٦ثر ٞٗلى الباخض ان ٨ًٟغ ازخُاع مك٩لت البدض وجدضًضَا :حهضٝ الى ال ً ٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن مخٛحًر

ا الا بٗض اؾخضال٫ واؾخيخاط  ض البدض ًٖ الٗال٢ت الاعجباَُت ُٞما بُجها وال ًسخاَع  ظلُا في اإلاخٛحراث التي ًٍغ

لى َظا الاؾاؽ ًيبغي ان جضوع مك٩لت البدض الاعجباَي خى٫ َبُٗت  ت مُٗىت، ٖو ٢اثم ٖلى الخبرة او الىٍٓغ

 الٗال٢ت ال٣اثمت بحن اإلاخٛحراث اإلابدىزت وصعظتها .

  الُغ١ التي جدضزىا ٖجها ُٞما ج٣ضم . بةخضيازخُاع ُٖىت البدض 

  ًٖ غ ٖال٢خحن ل٩ل مٟغصة مً البدض اخضَما مخٛحر" ؽ" والشاهُت حٗبر بىاء اصاة البدض التي ًجب ان جٞى

 اإلاخٛحر "م"

  ا واؾخسغاط اإلااقغاث او الٗالماث الخانت ب٩ل ٞغص ٖلى ٧ل التي جم جُب٤ُ اصاة البدض ٖلى الُٗىت ازخُاَع

 مخٛحر مً اإلاخٛحراث الضازلُت في الضعاؾت .

  ٢ُاؽ الٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث الضازلت في الضعاؾت باؾخسضام مٗامل الاعجباٍ اإلاالثم لىٕى البُاهاث او الٗالماث

مً خُض وظىص ٖال٢ت ام ال وصعظت الٗال٢ت ان وظضث التي جم ججمٗها والىنى٫ الى الىخاثج التي ًبدض ٖجها 

خماص ٖلحها  غاىواججاَاتها وام٩اهُت الٖا  الخيبا . أٚل

  جٟؿحر الىخاثج وانضاع الاخ٩ام في يىء الهضٝ مً الضعاؾت ٞٗىضما ٩ًىن الهضٝ مجغص ازخُاع صخت ٞغيُت

ت إلاٗامل الاعجباٍ الظي جم مً الضاللت اإلاٗى الخإ٦ضزانت بمٗامالث الاعجباٍ ٞان الباخض ٌؿعى الى  ٍى

ظا ٌٗجي اهه ال حهخم ب٣ُمت مٗامل الاعجباٍ اهما بالضاللت الاخهاثُت لها.  خؿابه َو

غاىاما اطا ٧ان الهضٝ َى اؾخسضام مٗامل الاعجباٍ  الخيبا ٞان الامغ ًخُلب ان ٩ًىن مٗامالث الاعجباٍ  أٚل

خماص ٖلحها ولِـ ٧اُٞا ان اإلادؿىبت  ت او اخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗحن .ٖالُت ًم٨ً الٖا  ج٩ىن طاث صاللت مٗىٍى

٣ت بدشُت جخًمً اظغاءاث الٛغى الذساظاث العببيت امللاسهت:  - وحؿمى اخُاها البدىر الٗلت وهي ٍَغ

ًٞال ًٖ ماَُتها ٞهي حؿعى الى ال٨ك٠ ًٖ ماَُت مجها البدض ًٖ اؾباب خضور الٓىاَغ اإلابدىزت 

 ي جسخل٠ ًٖ الضعاؾاث الاعجباَُت في الاحي :الٓىاَغ واؾباب خضوثها ،وبظل٪ ٞه
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 جها جداو٫ البدض في اؾباب الٓىاَغ ُٞما جداو٫ الضعاؾاث الاعجباَُت البدض في الٗال٢ت او الخالػم  ال ٌٗجي ا

ً ؾببا او هدُجت   .لؤلزغان ٩ًىن اخض اإلاخٛحًر

  خحن او ا٦ثر  اجها جخًمً مخٛحرا مؿخ٣ال واخضا ٖلى مؿخىي مجمٖى

زالنت ال٣ى٫ ان ازخُاع الُٗىت في البدىر الؿببُت ًجب ان ٣ًىم ٖلى اؾـ ٖلمُت مى٣ُُت ًم٨ً و 

الباخض مً حٗمُم الىخاثج التي ًخىنل الحها بك٩ل ًم٨ً ٢بىله والىزى١ به .وزُىاجه هي هٟؿها في صعاؾت 

اث إلا٣اعهت الٗال٢ت مً ازخُاع مك٩لت وجدضًض اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣ل والخاب٘ ،زم ازخُاع الُٗىت ا زم يبِ اإلاجمٖى

التي ًغاص اإلا٣اعهت بُجها مً خُض الٗىامل التي ًم٨ً ان جازغ في اإلاخٛحر اإلاؿخ٣بل واجساط ما ًلؼم لًمان 

اث اإلا٣اعهت في جل٪ الٗىامل ،زم بىاء الاصاة الخانت بجم٘ البُاهاث  مً نض٢ها وزباتها  والخإ٦ضججاوـ مجمٖى

اث اإلا٣اعهت ،  زم جدلُل البُاهاث ومٗالجتها اخهاثُا وازحرا جٟؿحر الىخاثج في يىء وجُب٣ُها ٖلى مجمٖى

 . اإلاُُٗاث الاخهاثُت وخضوص الضعاؾت والاؾخ٣غاء ال٨ُٟي للبُاهاث اإلاخىاٞغة ًٖ اإلاخٛحر الخاب٘

ً َى الؿبب و  لى الٗمىم ٞان اإلاك٩لت في جٟؿحر هخاثج الضعاؾاث الؿببُت اإلا٣اعهت ج٨مً في جدضًض ؤي اإلاخٛحًر احهما ٖو

ا َظٍ الضعاؾاث بحن الؿبب والىدُجت لِؿذ مدؿىؾت بك٩ل مُل٤ ٞما ٌٗخ٣ض اهه  َى الىدُجت والٗال٢ت التي جٓهَغ

 ؾبب ٢ض ٩ًىن هدُجت وما ٌٗخ٣ض اهه ٢ض ٩ًىن ؾببا.

هي اخضي الضعاؾاث الىنُٟت التي جؼوص الباخض بالبُاهاث ال٨مُت وال٨ُُٟت ًٖ الٗضًض دساظت الحالت : -

ت مً الٗىامل ا ت او ماؾؿت ،وطل٪ إلاٗٞغ لتي جخٗل٤ بدالت ما و٢ض ج٩ىن َظٍ الخالت ٞغا او مجمٖى

الٗىامل التي ق٩لذ الخالت والاؾخٟاصة مً طل٪ في الىنى٫ الى حٗمُماث جىُب٤ ٖلى خاالث ازغي 

 مكابهت .

لخ٣ي مىهج البدىر اإلاسخُت في       ا ٍو في َظٍ الخالت ٣ًخط ي جدب٘ ظظوع اإلاك٩لت وحٗٝغ ْغوٝ خضوثها وج٨غاَع

اؾلىب ظم٘ البُاهاث الا اهه ًسخل٠ ٖجها في اهه ًجم٘ بُاهاث واُٞت ًٖ مخٛحراث ٦شحرة ،جٟى١ ب٨شحر ٖضص اإلاخٛحراث 

الخاالث هي هخاط اؾت الخالت ٖلى اؾاؽ ان الٓىاَغ او التي ججم٘ ٖجها البُاهاث في البدىر اإلاسخُت ًٞال ًٖ ان صع 

جضازل ال٨شحر مً الٗىامل التي حك٩ل اإلاى٠٢ ال٨لي لظل٪ ٞال ٢ُمت لضعاؾت ٖامل واخض الظي ق٩ل الخالت ٣ِٞ ألهه 

ال٢ت الجؼثُاث بال٩ل.  ًمغ مىهج صعاؾت ال ٌك٩ل الا ظؼءا مً الخ٣ُ٣ت لظل٪ اَخمذ صعاؾت الخالت باإلاى٠٢ ال٨لي ٖو

 الخالت بالخُىاث الخالُت:

 . جدضًض الخالت التي ًغاص صعاؾتها مً ظمُ٘ ابٗاصَا ،ومغاٖاة اَمُتها وظضوي البدض ٞحها 

  ت التي حٗحن الباخض ٖلى ٞهم مغاظٗت الاصبُاث التي جىاولذ الخالت للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الىٍٓغ

 لى ْهىع مشل َظٍ الخالت .الاؾـ الٗامت والاؾباب التي ًم٨ً ان جاصي ا واؾدُٗابالخالت ،
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  جدضًض الاؾلىب او الىمِ الظي جضعؽ به الخالت ٞهىا٥ خاالث طاث همِ ا٧لُي٩ُي او ُٖاصي

خي مؿخي ول٩ل مً َظًً الىمُحن اصواجه في ظم٘  ىا٥ خاالث طاث همِ جاٍع حصخُص ي َو

 .اإلاٗلىماث ًٖ الخالت 

 حؿخسضم مً الباخض للخهى٫ ٖلى   بىاء اصاة ظم٘ اإلاٗلىماث او ما ٌؿمى  بُا٢ت  الخالت التي

اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بجمُ٘ اإلاخٛحراث التي ًم٨ً ان حك٩ل الخالت ،و٢ض حؿخسضم ا٦ثر مً اصاة 

 لضعاؾت الخالت ٧ان ج٩ىن َىا٥ م٣ابالث والاؾخبُان وازخباعاث .

 ٣ت اإلاالثم ت التي جًمً جُب٤ُ الاصاة او بُا٢ت الخالت مً الباخض في الى٢ذ واإلا٩ان اإلاالثمحن والٍُغ

خماص ٖلحها في صعاؾت الخالت .  الخهى٫ ٖلى بُاهاث خ٣ُ٣ُت ًم٨ً الٖا

  ٣ت حؿاٖض الباخض ٖلى بلىعة الا٩ٞاع  التي جٟؿغ اإلاك٩لت ب اإلاٗلىماث التي جم ظمٗها بٍُغ جبٍى

 وجدضًض ابٗاصَا ووكاتها في يىء البُاهاث التي جم ظمٗها .

 ًغ الجهاجي الظي ًيبغي ان جخ غوٝ وكإتها وجُىعَا نُاٚت الخ٣ٍغ مً ونٟا للخالت ،وابٗضاَا ْو

 والاؾباب التي ج٠٣ زلٟها .

ومما ًازظ ٖلى مىهج صعاؾت الخالت ام٩اهُت و٢ٕى الباخض في الخدحز الصخص ي مً خُض ًضعي او ال ًضعي مً زال٫ 

خباعاث شخهُت او اظخماُٖت  جإزحٍر بالٓغوٝ اإلادُُت بالخالت ًٞال ًٖ ٖضم نض١ اإلاؿخجُبحن  ٖلى اصاة البدض اٖل

ظا ما ًجب الخىبُه ٖلُه مً الباخض   ػمت لًمان ٖضم جدحٍز والخهى٫ ٖلى الاؾخجاباثالاظغاءاث الا  ال زظَو

حر ما ًلؼم  لخ٩ىن اظاباتهم مٗبرة ناص٢ت ًٖ ؾلى٦هم الخ٣ُ٣ي ٚحر  الهاص٢ت او الخ٣ُ٣ُت مً اإلاؿخجىبحن بخٞى

 اإلا٠ُ٨.

والتي تهضٝ الى صعاؾت الخٛحراث الخاصزت للٓاَغة  الخخابُٗتحؿمى اخُان البدىر الىمائيت او الخطىسيت:  -

في مى٠٢ او ظاهب مٗحن او في مغخلت مُٗىت ،ٞهي بدىر جه٠ ؾحر الخُىعاث او الخٛحراث التي  اإلابدىزت

جدهل للٓاَغة ٖبر مضة ػمىُت مدضصة وال ج٣خهغ ٖلى ون٠ الىي٘ الخالي للٓاَغة اهما جخاب٘ صعاؾتها  

ت الخٛحراث التي جمغ بها م٘ الؼمً وما زلٟها مً ٖىامل وحؿخسضم َظٍ ٦شحرة مجها جاالث البدىر في م إلاٗٞغ

حن :صعاؾاث الىمى ،وصعاؾاث  ا . وج٣ؿم البدىر الخُىعٍت الى هٖى حَر اإلاجا٫ التربىي الخٗلُمي  وجُىعٍ ٚو

 . ( 169م، 2010)مدؿً ٖلي ُُٖت ، الاججاٍ

  :ومىاهجه هغي مً بٗض ٖغيىا إلاٟهىم البدض الىنٟي واهىاٖه ما ًجب مشاعاجه في البدىر الىصفيت

ٖلى ما ًجب مغاٖاجه والدكضًض ٖلُه في البدىر الىنُٟت َىا٥ امىع ًيبغي مغاٖاتها مً اإلاُٟض الخىبُه 

 الباخض مً البدىر الىنُٟت بك٩ل ٖام :

 جدضًض الاصاة اإلاالثمت لجم٘ اإلاٗلىماث اإلاُلىبت إلاىيٕى الضعاؾت واَضاٞه . -

 حرث مىه.ازخُاع الُٗىت اإلاالثمت مً اإلاجخم٘ الانلي في يىء زهاثو اإلاجخم٘ الظي ازخ -
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ُت في ظمُ٘ مغاخل البدض . -  الالتزام باإلاىيٖى

غيها في نىعة مىٓمت واضخت ٌؿهل الخٗامل  - ب البُاهاث واإلاٗلىماث التي ًخم ظمٗها ٖو الاَخمام بدبٍى

 مٗها ومٗالجتها اخهاثُا في يىء اَضاٝ الضعاؾت.

حر ما ًلؼم ل٩ل ظؼثُاث الضعاؾت . -  الض٢ت في ون٠ البُاهاث وجٞى

 الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث واما٦جها و٦ُُٟت الاؾخٟاصة مجها . جدضًض مهاصع  -

 جدضًض الاؾلىب اإلاىاؾب لٗغى البُاهاث ٧الخغاثِ والجضاو٫ .... -

بُٗت ال٣ُاؽ .مخٛحراث الثمت إلاٗالجت البُاهاث في يىء جدضًض الاؾالُب الاخهاثُت اإلا -  البدض َو

غويه ٧ - بت الهلت بمك٩لت البدض ٞو ي ٩ًىن الباخض امام ٦م ٦بحر مً الدكضًض ٖلى البُاهاث ٢ٍغ

 اإلاٗلىماث ًهٗب ٞغػَا وجمُحز ما َى مُٟض مجها .

٤ البدض  الاؾخيخاظاث التي جخإؾـان  - ٣ًضمها الباخشىن ٖلى الخ٣اث٤ التي جم الخىنل الحها ًٖ ٍَغ

 ٣ِٞ وال ًظَب الى ما َى ابٗض مً طل٪ .
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 :( 276م، 1993خؿً ملخم ) املىهج امللاسن سابعا 

 ؤوظه الكبه والازخالٝ ُٞما بحنطل٪ اإلاىهج الظي ٌٗخمض ٖلى اإلا٣اعهت في صعاؾت الٓاَغة خُض ًبرػ  حعشيفه: -1

 :مً زال٫ الخٍٗغ٠ الؿاب٤ ًخطر آلاحي، ْاَغجحن ؤو ؤ٦ثر

لٓاَغة واخضة ول٨ً  حهضٝ اإلاىهج اإلا٣اعن الى جدضًض ؤوظه الدكابه والازخالٝ بحن ْاَغجحن ؤو ؤ٦ثر ؤو باليؿبت -

 .يمً ٞتراث ػمىُت مسخلٟت

٣ت اإلا٣اعهت بظغاء م٣اعهت بحن ْاَغجحن  - ؤو ؾُاؾُت  ؾىاء ؤ٧اهذ اظخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت ؤو َبُُٗتحكمل ٍَغ

باؾخسضام ٖىانغ  ب٣هض الىنى٫ الى خ٨م مٗحن ًخٗل٤ بىي٘ الٓاَغة في اإلاجخم٘ والخ٨م َىا مغجبِ

 .الدكابه ؤو الخباًً بحن الٓاَغجحن اإلاضعوؾخحن ؤو بحن مغاخل جُىع ْاَغة ما

م مً ؤن اإلاىهج اإلا٣اعن َى مىهج مؿخ٣ل  - ًم٨ً ؤن جخم  بدض طاجه ول٨ً مٗٓم الضعاؾاث اإلا٣اعهت الٖلى الٚغ

خماص ٖلى مىاهج ؤزغي مؿاهضة مشل اإلاىهج الخدلُلي ختى ؤن ال٨شحر مً الباخشحن ٣ًُمىن صعاؾاتهم  صون الٖا

م٨ً ؤن ٌٗخمض  ٖلى مىهج ًُل٤ ٖلُه اإلاىهج الخدلُلي اإلا٣اعن صاللت ٖلى اٖخماص اإلا٣اعهت ٖلى بُاهاث جدلُلُت ٍو

خي للم٣اعهتٖلى   .اإلاىهج الخاٍع

ا في اإلاىهج اإلا٣اعن  :ششوط املىهج امللاسن  -2  هي.مً ؤَم الكغوٍ التي ًيبغي جىاَٞغ

ت بالخٛحراث - والٓغوٝ  ًجب ؤال جغ٦ؼ اإلا٣اعهت ٖلى صعاؾت خاصزت واخضة بخجغص ؤي صون ان ج٩ىن مغبَى

 .بحن خاصزحن ؤو ؤ٦ثر الكبه والازخالٝاإلادُُت بها وبهما ًجب ؤن حؿدىض اإلا٣اعهت بلى صعاؾت مسل٠ ؤوظه 

ٖلى  جب ٖلى الباخض ؤن ًجم٘ مٗلىماث ص٣ُ٢ت بطا ٧اهذ اإلا٣اعهت مٗخمضة ٖلى صعاؾت مُضاهُت ومٗخمضةً -

سُت صعاؾاث مىز٣ت بطا ٧اهذ الضعاؾت خى٫ ْاَغة ال ًم٨ً ؤن جبدض بك٩ل مُضاوي ٧اإلا٣اعهاث  .الخاٍع

ج٣اعن بحن ؤزغ  ًجىػ ؤن ه٣اعن ما ال ٣ًاعن. ٞمشال ال وؿخُُ٘ ؤن ؤن ج٩ىن َىا٥ ؤوظه قبه وؤوظه ازخالٝ ٞال  -

ان ال ازخالٝ ظؼجي  ًىظض حكابه ؤو الخطخم ٖلى الىي٘ اإلاِٗص ي م٘ ؤزغ الخضزحن ٖلى الصخت ٞهما مىيٖى

 بُجهما بل َا مخباٖضًً جمام 

٣ض  الىا٢٘ججىب اإلا٣اعهت الؿُدُت بهما الٛىم في الجىاهب ألا٦ثر ٖم٣ا لٟدو و٦ك٠ َبُٗت  - اإلاضعوؽ ٖو

 .اإلا٣اعهاث الجاصة والٗم٣ُت

م٩ان آزغ ؤو  ؤن ج٩ىن الٓاَغة اإلاضعوؾت م٣ُضة بٗاملي الؼمان واإلا٩ان ليؿخُُ٘ م٣اعهتها بداصزت مكابهت في -

ً  .ػمان آزغ ؤو ػمان وم٩ان آزٍغ

 .للمىهج اإلا٣اعن ق٨الن َما :أشكال املىهج امللاسن  -3

 اإلا٣اعهت ال٨ُُٟت ق٩لحن ؤؾاؾُحن َماوحكمل ٖملُت  :امللاسهت الكيفيت: 
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اإلا٣اعهت بُجها ٖلى  ظم٘ اإلاٗلىماث خى٫ مىايُ٘ الضعاؾت ًٖ ٦شب والخٗٝغ ٖلى نٟاتها وؤوناٞها ومً زم -

ؤعى الىا٢٘ ومغا٢بت جُىعَا  الىدى اإلاُلىب مً جل٪ الضعاؾت وطل٪ ًخُلب الخٗٝغ ٖلى الٓاَغة ٖلى

 .اإلاجخم٘ اإلاغاص اإلا٣اعهت به اخض ال٣ُام بغخالث بلىوالٗىامل اإلاازغة و٢ض ًخُلب طل٪ مً الب

٤ ال٨خب واإلا٣االث خى٫ الٓاَغة اإلاضعوؾت وال٣ُام - بالخٗل٤ُ ٖلى  ٨ًخٟى ُٞه الباخض بجم٘ ألازباع ًٖ ٍَغ

ٚالبا ما حؿخسضم في ه٣ض  جل٪ ألازباع ومىا٢كتها اٖخماصا ٖلى مسؼون ٖلمي لضًه خى٫ الٓاَغة اإلاضعوؾت

سُت ؾ اث جاٍع  اب٣ت هدُجت ْهىع مٗلىماث ظضًضة هدُجت ألابدارهٍٓغ

 ىا جبرػ ؤَمُت   :امللاسهت الكميت ج٣ىم اإلا٣اعهت ال٨مُت ٖلى خهغ خاالث الٓاَغة بٗضص ؤو ب٨م مٗحن َو

ت ؤَم  ؤلاخهاء وصوعٍ في ك٩ل الخٗضاص الؿ٩اوي وؤلاخهاءاث الخٍُى يبِ طل٪ الخهغ بض٢ت وويىح َو

 .الضعاؾاث اإلا٣اعهتال٨مُت في  مهاصع البُاهاث

،وطل٪ مُت ُزالنت ال٣ى٫ ان اإلاىهج اإلا٣اعن ًم٨ً ان ًخجاوػ َظٍ الضعاؾت اإلا٣اعهت الىنُٟت الى الضعاؾت جدلُلُت ج٣ُ

ُاء َظٍ الضعاؾت  ُت اإلاخٗاٝع ٖلحها ؤي الاؾخٗاهت بإصواث ال٣ُاؽ إٖل ت مً اإلاٗاًحر اإلاىيٖى باالؾدىاص الى مجمٖى

ُاء ُت والخٗبحر ٖجها حٗبحرا ص٣ُ٢ا باؾخٗما٫ الاصواث الاخهاثُت والاع٢ام  الُاب٘ الٗلمي وطل٪ إٖل الىخاثج صاللت مىيٖى

ا ، ٞباإلا٩ان الخ٨م ٖلى ؤي ْاَغة ألي مجخم٘ اؾدىاصا الى ماقغاث وخ٣اث٤ واع٢ام ،مما ًضٖى الى ال٣ى٫ ان  حَر ٚو

ت الٗلمُت مً زال٫ الاؾخ ً والاهٟخاح ٖلى ما اإلاىهج اإلا٣اعن ٢ض ؾاَم في جُىع ال٨ٟغ واإلاٗٞغ ٟاصة مً ججاعب الازٍغ

 جىنلذ الُه الاوؿاهُت مً جُىع واهخ٣اء ما َى اوؿب وانلر لخد٤ُ٣ الغقي والخُىع. 

 : (118م، 2008زالض خامض ،)  املىهج الاظخذالليخامعا 

ان الظي ًبضا مً ٢ًاًا مؿلم بها َو يالاؾخضالل اإلاىهج  ٌٗٝغحعشيفه:  -1 ازغي جيخج ٖجها ؿحر الى باهه َى البَر

ظا الؿحر ٩ًىن بىاؾُت ال٣ى٫ او الخؿاب ، والاؾخضال٫ ٢ض ٩ًىن  ،بالًغوعة وصون لجىء الى الخجغبت َو

ان ص٤ُ٢ مشل الخؿاب وال٣ُاؽ . ى ٧ل بَغ  ٖملُت ٣ٖلُت مى٣ُُت اولُت ،َو

ايت  ى الؿلى٥ الٗام اإلاؿخسضم في الٗلىم الٍغ و٢ض ٩ًىن ٖباعة ًٖ ٖملُت ؾلى٦ُت مىهجُت لخدهُل الخ٣ُ٣ت ،َو

ى الدؿلؿل اإلاى٣ُي اإلاىخ٣ل مً مباصت و٢ًاًا اولُت ازغي حؿخسلو وحؿخيخج مجها بالًغوعة  صون اؾخٗما٫ َو

بي او الاؾخ٣غاجي ال٣اثم ٖلى اؾاؽ   الخجغبت .الخجغبت ٨ٖـ اإلاىهج الخجٍغ

اث ،وطل٪ ان الىٓام الاؾخضاللي ٌكخمل ٖلى مبادئ الاظخذالل:  -2 ًخ٩ىن الىٓام الاؾخضاللي مً اإلاباصت والىٍٓغ

م٩ُاهحزم  ًدؿلؿل مً ٢ًاًا ومباصت ٌؿخيخج مجها مباصت و٢ًاًا مؿخيخجت ٦ىخاثج للٗملُت الاؾخضاللُت 

٨ظا الى الجهاًت ؛والىخاثج الاولى ،زم جهبذ َظٍ بضوعَا مباصت و٢ًاًا اولُت باليؿبت  للىخاثج الازغي ...َو

اث "ولظا ٧ان الاؾخضال٫ في نىعة هٓام مخ٩ىن مً م٩ُاهحزم  اإلاؿخسغظت مً ال٣ًاًا واإلاباصت حؿمى "الىٍٓغ
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ا في  ت ال٣ًاًا والخهىعاث الاولُت ٚحر اإلاؿخسغظت مً ٚحَر اث .مباصت الاؾخضال٫ هي مجمٖى اإلاباصت والىٍٓغ

 :ن ،و٢ض ٢ؿم عظا٫ اإلاى٤ُ ال٣ضماء الاؾخضال٫ الى هٓام اؾخضاللي مٗح

 : ان وجخمحز البذيهياث ىت ٖلحها ،ٞهي ناص٢ت بال بَغ البضحهُت هي ٢ًُت بِىت بىٟؿها ولِـ مً اإلام٨ً البَر

 بشالزت زهاثو :

ان . -  اجها بِىت هٟؿها: خُض جدبحن جل٣اثُا بىٟؿها وبضون واؾُت او بَغ

 اولُا ٚحر مؿخسلو مً ٚحٍر مً اإلاباصت وال٣ًاًا الازغي . اجها اولُت مى٣ُُت : ؤي اجها مبضا -

 أل٦ثر قاملت  وألجهامؿلم بها مً ٧اٞت ال٣ٗى٫ ٖلى الؿىاء ، ألههاجها ٢اٖضة نىعٍت ٖامت :او ٢ًُت مكتر٦ت  -

 مً ٖلم واخض .

 :حر ٖامت ومكتر٦ت ، املصادساث  اإلاهاصعاث ٢ًاًا جغ٦ُبُت ا٢ل ٣ًُيُت مً البضحهُاث ،ٞهي لِؿذ بِىت ٚو

م مً ٖضم بُاجها بىيىح لل٣ٗل ،ول٨ً هٓغ لٟاثضتها اإلاخمشلت في  ؿلم بها بالٚغ ول٨ً ًهاصع ٖلى صختها َو

ٓهغ مً هخاثجها اإلاهاصعاث جام٩اهُت اؾخيخاط مجها الٗضًض مً الىخاثج صون الى٢ٕى في جىا٢ٌ . وصخت 

حر اإلاخىا٢ًت   اإلاخٗضصة ٚو

 : هي ٢ًاًا وجهىعاث ظؼثُت وزانت ب٩ل ٖلم ،والخٍٗغ٠ َى الخٗبحر ًٖ ماَُت اإلاٗٝغ ٖىه  الخعشيفاث

تر٦ب الخٍٗغ٠ مً قِئحن َما : ٟا ظامٗا ماوٗا ٍو ىه ٧له ،ؤي حٍٗغ  وخضٍ ٖو

ٟه ، ى الص يء اإلاغاص حٍٗغ ى ال٣ى٫ الظي اإلاٗغوٝ به َو .  واإلاٗٝغ َو ىانغ الص يء اإلاٗٝغ ًدضص زىام ٖو

ا جهاثُا و٧لُا ، ٟا زابخا و٢بلُا ويغوٍع . ألهه والخٍٗغ٠ ٢ض ٩ًىن حٍٗغ ٍغ  مً ٖمل ال٣ٗل الشابذ في ظَى

بُا ،٦ما َى الخا٫ في الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت خُض ٩ًىن الخٍٗغ٠ مخدغ٧ا  و٢ض ٩ًىن الخٍٗغ٠ ججٍغ

ىه ، ًخ٩ىن ش يء ٞكِئا في مُضان الخجغبت خُض ج٠ًُ الُه الخجاعب اإلاُضاهُت خُض ومخُىعا ومخضعط في ج٩ٍى

 ٖىانغ وزىام ظضًضة ومخدغ٦ت ومخٛحرة .

لم اإلاىهجُت ٖلى الخهىم ،ان َظٍ اإلاباصت  َظٍ اإلاباصت الشالزت و٢ض زبذ لغظا٫ اإلاى٤ُ والٟلؿٟت ٖو

اث مخضازلت في ما بُجها ومخٗاوهت ومخ٩املت في جد٤ُ٣ الٗملُت الاؾخضالل ُت مً اظل اؾخسغاط الىخاثج والىٍٓغ

ىت ٖلى صختها .  والبَر

ان ص٤ُ٢ مشل ال٣ُاؽ ،والخؿاب ، َى  يالاؾخضالل اإلاىهجاوحه الاظخذالل  -3 ٖملُت مى٣ُُت ٣ٖلُت  و ٧ل بَغ

ى الدؿلؿل اإلاىخ٣ل مً مباصت او ٢ًاًا اولُت الى الاؾخضال٫ مىهجُا في صعاؾت  و٢ض ٩ًىن  ال٣ًاًا اإلاسخلٟت َو

 ازغي حؿخسلو مجها بالًغوعة و٢ض ٩ًىن الاؾخضال٫ ٢ًاًا

  اطا ٧ان مؿخمضا مً مالخٓت و٢اج٘ زانت بهضٝ اؾخسالم اٞتراياث ٖامت " الاهخ٣ا٫ مً اظخلشاء علمي :

 الجؼء الى ال٩ل "

 ى اؾخضال٫ مؿخمض مً اٞتراياث ٖامت بُٛت الخد٤٣ مً صختها في الىا٢٘ ؤي "الاهخ٣ا٫  اظخيباط علمي : َو

 مً ال٩ل الى الجؼء " وحؿدىض ٖملُت الاؾخضال٫ في اصواث الاؾخضال٫.
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 : ( 60، م2004مىعَـ اهجغؽ، )  ادواث الاظخذالل -4

 : َى ٖملُت ٣ٖلُت مى٣ُُت ،جىُل٤ مً م٣ضماث مؿلم بها ،ومؿلماث الى هخاثج اٞترايُت ٚحر  اللياط

اض ي الظي  ان الٍغ صاثما بد٣ُ٣ت  ًإحيمًمىن صختها ،ٞال٣ُاؽ َى جدهُل خانل مؿخمغ ،٨ٖـ البَر

اض ي ٨ٖـ ال٣ُاؽ مبضٕ  ان الٍغ ظضًضة ،لم ج٨ً مىظىصة في اإلاباصت الاولُت ال يمىُا وال نغاخت ،ٞالبَر

 وزال١ للجضًض الانُل .

 : بي الخجشيب العللي ا وجاما ًٖ اإلاىهج الخجٍغ ب ال٣ٗلي ًسخل٠ ظظٍع ب ال٣ٗلي َى في مٗىاٍ الخجٍغ ،والخجٍغ

 ، ًٖ ال٣ُام بها في الخاعط صازل ٣ٖله ب٩ل الٟغوى والخد٣ُ٣اث التي ٌعجؼ الىاؾ٘ والٗام :٢ُام الاوؿان في

ظا الىٕى مً الخجٍغب ال٣ٗلي لِؿذ له ٢ُمت ٖلمُت ، بُا ٣ٖلُا زُالُا ،َو ب ال٣ٗلي ججٍغ  و٢ض ٩ًىن الخجٍغ

 ول٨ً له ٢ُم ٞىُت ظمالُت زال٢ت .

با ٣ٖلُا ٖلمُا ،ألهه ٣ًىم ٖلى و  ب ال٣ٗلي ججٍغ ٢اج٘ ًجغب ٖلحها الاوؿان الاويإ و٢ض ٩ًىن الخجٍغ

والٟغوى ال٣ٗلُت الضازلُت الٗضًضة ،الؾخسالم الىخاثج التي جاصي الحها َظٍ الٟغوى صازل الظًَ 

 الاوؿاوي 

 : التر٦ُب ٖملُت ٨ٖؿُت جبضا مً ال٣ًُت الصخُدت اإلاٗلىمت الصخت ،الى اؾخسغاط ٧ل الىخاثج  التركيب

ت ٧ل َظٍ الىخاثج اإلاغاص اؾخس  النها مً َظٍ ال٣ًُت الصخُدت واإلاٗلىمت.ومٗٞغ

٤ الدؿلؿل اإلاى٣ُي اإلاىخ٣ل مً  اما بسهىم اإلاىهج الاؾخضاللي بىنٟت ؾلى٧ا مىهجُا لخدهُل الخ٣ُ٣ت ًٖ ٍَغ

اث مباصت اولُت وص٣ُ٢ت ،ٞاهه ٌؿخٗمل في مجاالث ٖلمُت مسخلٟت ِٞؿخٗمل في جٟؿحر وجدلُل  وجُب٤ُ اخ٩ام والىٍٓغ

٤ ال٣ُاؽ حؿخيبِ الىخاثج والخلى٫ وطل٪ بٗض اظغاء  وجُب٤ُ ٢ىاٖضَا، في ىاَغ ًٞٗ ٍَغ ما ٌٗغى مً مك٨الث ْو

اث .  ٖملُاث ال٣ُاؽ والاؾدىاص وجٟؿحر طل٪ في يىء الىٍٓغ

وبهٟت ٖامت ٞان اإلاىهج الاؾخضاللي باٖخباٍع ٖملُت ٣ٖلُت مى٣ُُت َى مىهج قاج٘ الاؾخٗما٫ في مسخل٠ الٗلىم 

اث مباصت ٖامت واٖغاٝ ،وههىم ًىُل٤ م ألههالاظخماُٖت  ً مؿلماث و٢ًاًا ومباصت اولُت هي ٖباعة ًٖ هٍٓغ

ُت .  ٌؿخض٫ بها لٟهم اإلاىايُ٘ اإلاضعوؾت والىنى٫ الى هخاثج مى٣ُُت ومىيٖى
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 مضاًا امللابلت العلميت 

عيىب امللابلت العلميت 

 

الهذف: الخعشف على اداحي حمع املعلىماث " املالخظت ، امللابلت "،وكيفيت 

 جصميمهما
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 :حمع املعلىماث ادواث 

٦ُان ٌؿخسضم للغبِ  الاصاة ٧لمت حؿخٗمل لىن٠ اظغاءاث او ٖملُاث مُٗىت لٛغى مدضص ،٦ما اجها  مفهىم الاداة:

ً او ا٦ثر  ُاءبحن مخٛحًر ٟها باجها ٧ل وؾُلت ج٨ك٠ ًٖ بُاهاث  لخإزحر ٞٗالُت ا٦بر  إٖل مخٛحر في ازغ ومً زم ًم٨ً حٍٗغ

 ٦مُت او ٦ُُٟت الهضٝ مجها ازخباع صخت ٞغوى او زُئها ،او الاظابت ًٖ اؾئلت مُغوخت في البدض.

٧ل البدىر والضعاؾاث وبضون اؾخصىاء جخُلب ظم٘ البُاهاث اهميت ادواث حمع البياهاث للبدىر العلميت :

الزخباع ٞغوى او الاظابت ًٖ اؾئلت او جد٤ُ٣ اَضاٝ ،ولظل٪ جدخاط الى اصواث لجم٘ َظٍ البُاهاث  واإلاٗلىماث

ب٨ُُٟت مً ال٨ُُٟاث الشالر ،اما بخُب٤ُ اصاة م٣ىىت او بخُب٤ُ اصاة مً اٖضاص الباخض او حسجُل بُاهاث مخىاٞغة 

ان  ٞان اَمُتها جخمشل في الاحي: ٖلى هدى َبُعي ،ومهما ٨ًً ٞان اصواث ظم٘ البُاهاث مهما ٧ان هٖى

ت . -  ال٨ك٠ ًٖ البُاهاث التي جسضم اٚغاى البدض اإلاخىٖى

 اإلا٣اعهت بحن البُاهاث الخىنل الحها ؾاب٣ا، واإلادهل ٖلحها خالُا.  -

٢ُاؽ اإلاٗاٝع واإلاهاعاث واإلاكاٖغ وال٣ضعاث والاؾخٗضاصاث والاججاَاث اإلاىظىصة لضي الاٞغاص او الجماٖاث  -

 اإلاسخلٟت

 ام٩اهُت الخهى٫ ٖلى بُاهاث ناص٢ت ومالثمت حؿاٖض ٖلى اًجاص الخلى٫ إلاك٩لت البدض ال٣اثمت. -

م .....الخ  -  مؿاٖضة الباخض ٖلى الخدلُل والخٟؿحر والخ٣ٍى

اهما  ، اع اصاة او اصواث البدض وجدضًضَاان الٛغى الغثِس ي مً ازخب الغشض مً اخخياس ادواث البدث وجدذًذها:

ؾىاء ا٧اهذ الٟغو١ في طاث الٟغص للم٣اعهت بُجها للخٗٝغ ٖلى ا٢ص ى  اإلاسخلٟت  بإهىاٖهاو١ َى ال٨ك٠ ًٖ الٟغ 

ام٩اهاجه في ٧ل مجها او الٟغو١ بحن الاٞغاص لخدضًض اإلاغ٦ؼ اليؿبي ل٩ل مجهم او الٟغو١ بحن الجماٖاث لخدضًض ممحزاث 

 خلٟا مً ال٣ضعاث والاؾخٗضاصاث واإلاُى٫ ،وزهاثو ٧ل مجها ،او الٟغو١ بحن اإلاهً الن ٦ال مجها ًخُلب مؿخىي مس

لى الٗمىم ٞان الٛغى مً ازخباع اصواث البدض جخلخو ُٞما  :( 54، م1999)مدمض ٖبُضاث وازغون،  ًلي ٖو

ال واحها ا٢ل .... جإزحر ؤي جدضًض الاؾباب والٗىامل اإلاؿببت في الىي٘ الاق٩الي ال٣اثم وجبُان احها ا٢ىي  املسح: -

مً زال٫ طل٪ ًدضص هٕى الٗالط اإلام٨ً اٖخماص لخجاوػ طل٪ الاق٩ا٫ ال٣اثم اإلاُغوح للبدض ٞمشال  هه

م٨ً وي٘ ٧ل واخض مجهم في ازخباع اإلاُى٫ اإلاهىُت ٌؿخسضم لل٨ك٠ ًٖ ٢ضعاث واؾخٗضاصاث ٧ل ٞغص ختى ً

 الٗمل الظي ًىاؾبه.

ومخٛحراتها ،ؤي هىاحي ال٠ًٗ وظىاهب بٗض اإلاسر والدصخُو ًخٗٝغ ٖلى مسخل٠ ظىاهب الٓاَغة  :العالج -

ىا جخ٩ىن لضي الباخض نىعة  ت وجدضًض اؾبابها َو ال٣هىع ،َظٍ الىىاحي والجىاهب ًجب صعاؾتها بٗم٤ إلاٗٞغ

ظلُت واضخت ًٖ مىيٕى الضعاؾت ،ومٗلىم ان حُٛحر الاؾباب والٗىامل اإلااصًت إلاك٩لت ما ٌٗخبر بمشابت 

 الىنى٫ الى الخلى٫ اإلاُلىبت.
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ما٦ض اهه ٖىضما جهى٠ الٗىامل ٖلى اؾاؽ ؾمت مُٗىت ام٨ً اؾخسالم خ٨م او اخ٩ام جهض١ م :الخعمي -

ٖلى ظؼء مٗحن مً الٓاَغة والخ٨م اإلاخٗل٤ بجؼء ًُل٤ ٖلُه لٟٔ حٗمُم ،و٢ض ٩ًىن الخ٨م قامال ُٞبضا 

 ب٩لمت ٧ل او ظمُ٘ او ال ًىظض و٢ض ٩ًىن ظؼثُا ُٞبضا ب٩لمت بٌٗ او مٗٓم ....

ٞت الباخض للمؿخىي الخالي للٓاَغة اإلاضعوؾت ٌؿاٖض ٖلى ج٣ضًغ اإلاؿخىي اإلاخى٢٘ الىنى٫ الُه مٗغ الخيبؤ : -

 في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغب او البُٗض خى٫ الٓاَغة هٟؿها.

مً ا٦ثر الاصواث اؾخسضاما في الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت ٖمىما ما  اهىاع ادواث حمع البياهاث للبدىر العلميت:

 ًلي.

اإلاكاَضة واإلاغا٢بت الض٣ُ٢ت لؿلى٥ ؤو ْاَغة مُٗىت، وحسجُل  حٗٝغ اإلاالخٓت بإجها:  العلميت  املالخظت الاو 

بإؾالُب الضعاؾت اإلاىاؾبت لُبُٗت طل٪ الؿلى٥ ؤو جل٪ الٓاَغة بُٛت جد٤ُ٣  اإلاالخٓاث ؤوال بإو٫، ٦ظل٪ الاؾخٗاهت

الض٣ُ٢ت لؿلى٥ او ْاَغة مُٗىت ،وحسجُل اإلاالخٓاث اي هي اإلاكاَضة .ؤص١ اإلاٗلىماث والخهى٫ ٖلى  ؤًٞل الىخاثج

ٖجها م٘ الاؾخٗاهت  بإؾالُب البدض والضعاؾت واإلاىاؾبت لُبُٗت طل٪ الؿلى٥ او جل٪ الٓاَغة بُٛذ جد٤ُ٣ اًٞل 

 الىخاثج والخهى٫ ٖلى اص١ اإلاٗلىماث التي حؿاٖض ٖلى انضاع الخلى٫ اإلاخٗل٣ت بخٗضًل طل٪ الؿلى٥ او جل٪ الٓاَغة 

 .( 129مٌ، 1415ُض اؾماُٖل الهُجي ،ؾٗ)

وآزاع  مخابٗت ؾلى٥ مٗحن بهضٝ حسجُل البُاهاث بٛغى اؾخسضامها في جٟؿحر وجدلُل مؿبباث كما حعشف بأنها:    

 .طل٪ الؿلى٥

طل٪  ٖملُت جىظُه الخىاؽ إلاكاَضة ومخابٗت ؾلى٥ مٗحن ؤو ْاَغة مُٗىت وحسجُل ظىاهب وحعشف أًظا بأنها:    

 .وزهاثههالؿلى٥ 

ٟاث الؿاب٣ت ًخطر آلاحي  :( 77م، 1999)مدمض ٖبُضاث وازغون ،  ومً زال٫ الخٍٗغ

 .اإلاالخٓت ٖباعة ًٖ ٖملُت مكاَضة ؤو مخابٗت لؿلى٥ ْىاَغ مدضصة -

 .جخم ٖملُت اإلاالخٓت واإلاخابٗت ألٞغاص مدضصًً زال٫ ٞترة ؤو ٞتراث ػمىُت مدضصة -

ا وجدلُلها الخ٤ ًخم حسجُل البُاهاث وإلاٗلىماث ؤزىاء اإلاال  -  .خٓت لٛغى جٟؿحَر

٣ت اإلاالخٓت بالضعظت ألاؾاؽ ٖلى ٢ابلُت الباخض و٢ضعجه ٖلى الهبر والاهخٓاع ٞتراث - مىاؾبت  حٗخمض ٍَغ

لُه ٞالبض ؤن ٣ًىم باإلاالخٓت ٞغص طو زبرة و٢ابلُت  .وحسجُل اإلاٗلىماث والاؾخٟاصة مجها ٖو
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 :اهىاع املالخظت 

اإلاالخٓت التي ًخ٣مو ٞحها الباخض ؤو مً ًمشله صوع ؤخض ألاشخام الظًً جخم  وهي جل٪ :املالخظت املشاسكت -

َظٍ الخالت ٣ًىم بضوعًٍ، صوع الباخض وصوع الصخو الظي جخم مالخٓخه، وبظل٪ ٞةهه  مالخٓتهم ٞهى في

 .التي ٣ًىم بها اإلاالَخٔ ٣ًىم ب٩اٞت اليكاَاث

ٞحها الباخض باليكاَاث التي ٣ًىم بها ألاشخام  وهي اإلاالخٓت التي ال ٣ًىم :املالخظت الغير املشاسكت -

اَم خؿب  الخايٗىن للمالخٓت، خُض ٨ًخٟي الباخض َىا بدسجُل البُاهاث ًٖ ؾلى٥ ألاشخام، وجهٞغ

  .التي جم جدضًضَا ؾلٟا الضعاؾت وؤَضاٞها جٟخًُهما 

  جلعيم اخش:

 وفلا لذسحت الخعليذ. 

٣ت جل٣اثُت صون بزًاٖها ٣ًىم ٞحها الباخض بمالخٓت  :مالخظت بعيطت - الٓىاَغ وألاخضار ٦ما جدضر بٍُغ

 .تبِ الٗلمُىاللً

  ِ٣ًهض بها مالخٓت الٓىاَغ اإلاسخلٟت ٦ما جدضر في ْغوٞها الُبُُٗت صون بزًاٖها للًب

تها وصون اؾخسضام ألاصواث الض٣ُ٢ت لل٣ُاؽ للخإ٦ض مً ص٢ت اإلاالخٓت و الٗلمي، ؿخسضم مىيٖى . َو

 َظا ألاؾلىب في

  ٖلى ْىاَغ الخُاة ٦ما ٌؿخسضم في الضعاؾاث الاؾخُالُٖت وفي ظ٘ البُاهاث ألاولُت الخٗغ ٝ. 

ت: مالخظت مىظمت - جسً٘ لضعظت ٖالُت مً الًبِ الٗلمي ؾىاء باليؿبت   وهي مالخٓت ٖلمُت مًبَى

 .ماصة اإلاالخٓت للمالخٔ ؤو

 وفلا لذوس الباخث: 

حها ٣ًىم الباخض بضوع ًٖى  :املالخظت املشاسكت - خُلب مىه طل٪   مكاع٥ في الجماٖت مىيٕى البدضٞو ٍو

م مٗاٌكت ؤٞغاص والباخض في َظا الىٕى مً اإلاالخٓت ٣ًىم   الجماٖت ومكاع٦تهم ٧اٞت وكاَاتهم ومكاَٖغ

 :بضوعًٍ َما

 .صوعٍ ٦ًٗى مكاع٥ في خُاة الجماٖت ،   صوعٍ ٦باخض ًجم٘ بُاهاث ًٖ ؾلى٥ الجماٖت             

حها ٣ًىم الباخض بضوع اإلاالخٔ للٓاَغة ؤو الخضر صون ؤن ٌكاع٥ في الخضر :املشاسكتاملالخظت غير  -  .ٞو

ُت، خُض بن بٗض الباخض ًٖ الٓاَغة ؤو الخضر ٣ًلل جإزحٍر ٞحها مخاػ َظا الىٕى ًٖ ألاو٫ باإلاىيٖى وجإزٍغ  ٍو

 .بها

 وفلا لذسحت البىائيت املخىفشة في املالخظت: 

 بض٢ت وطل٪ في يىء صعاؾت في َظا الىٕى  :مالخظت مشكبت -
ً
مً اإلاالخٓت ٩ًىن مىيٕى اإلاالخٓت مدضصا

 ٖلى هدى مؿب٤ بٖضاص اؾخُالُٖت حؿب٤
ً
 .بُا٢ت اإلاالخٓت، ٦ما ؤن هٓام اإلاالخٓت ٩ًىن مدضصا
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ب في مالخٓتها وصون جدضًض الخٟانُل الض٣ُ٢ت  :مالخظت غير مشكبت - حها ًدضص الباخض ظىاهب عثِؿُت ًٚغ ٞو

 .ٓام اإلاالخٓت وهي هٕى مً اإلاالخٓت اإلاغهتوه الخانت ب٨ُُٟت

 بٟدو وصعاؾت الخهيُٟاث الشالر الؿاب٣ت جبحن بؿهىلت ؤن َظٍ ألازحرة جخضازل وجدكاب٪ ُٞما بُجهازالنت ال٣ى٫  

مالخٔ وفي  ٞٗل ؾبُل اإلاشا٫ ًم٨ً ال٣ى٫ بن اإلاالخٓت ٚحر اإلاغ٦بت ٩ًىن صوع الباخض ٞحها مؼصوظا ٞهى ،بضعظت ٦بحرة

لى ال٨ٗـ  ٦ما ؤجها بؿُُت جخم بك٩ل َبُعي صون بزًاٖها للًبِ  الى٢ذ مكاع٥ في الجماٖتهٟـ  الٗلمي، ٖو

 .الًبِ الٗلمي ٞةن اإلاالخٓت اإلاغ٦بت ٣ًىم بها مالخٔ ٚحر مكاع٥ وجسً٘ بضعظت ٦بحرة مً

 :وججضع ؤلاقاعة َىا ؤن َىا٥ جهيُٟاث ؤزغي ألهىإ اإلاالخٓت مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ

٤ َبُٗت الضعاؾت التي حؿخسضم ٞحها - ت :ٞو  .مالخٓت ونُٟت اؾخُالُٖت، مالخٓت شخهُت ازخباٍع

٣ا الجها٫ اإلاالخٔ بالص يء اإلاالخٔ -  .مالخٓت مباقغة، مالخٓت ٚحر مباقغة :ٞو

٤ ا لضعظت ٖم٤ الٓاَغة اإلاغاص مالخٓتها -  .مالخٓت زاعظُت، مالخٓت صازلُت :ٞو

 ُاء هللا ،بىصاو ) خطىاث وإحشاءاث املالخظت  :( 95م، 2009ص ٖبض الُمحن ٖو

٣ت اإلاالخٓت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث ومً ت الؾخسضام ٍَغ  مً ؤلاظغاءاث الًغوٍع
ً
َظٍ ؤلاظغاءاث  َىال٪ ٖضصا

 :ما ًإحي

 .جدضًض الهضٝ الظي ٌؿعى الباخض للىنى٫ بلُه 1.

 .ؤن ًدضص الؿلى٥ اإلاغاص مالخٓخه 2.

 .ألاشخام الظًً ؾُسًٗىن للمالخٓتجدضًض الٟئاث ؤو  3.

 .جدضًض الى٢ذ الالػم والٟترة الؼمىُت التي جدخاظها اإلاالخٓت 4.

 .جغجِب الٓغوٝ اإلا٩اهُت والبِئت اإلاُلىبت إلظغاء اإلاالخٓت 5.

ا 6.  .ججهحز ألاصواث الخانت باإلاالخٓت مشل ٧امحرا ُٞضًى ؤو ٢اثمت ٖىانغ ؤو ٚحَر

ىا ؤهه ججغي مغا٢بتهممغاٖاة ؤن ال جاصي اإلاالخٓ 7.  .ت بلى جظمغ ألاشخام ؤو اؾدُائهم ُٞما لى ٖٞغ

 .مغاٖاة ٖضم ازترا١ زهىنُاث ألاشخام صون ٖلمهم 8.

 .خهى٫ الباخض ٖلى اإلاٗلىماث اإلاؿب٣ت وال٩اُٞت ًٖ الٓاَغة مىي٘ الضعاؾت 9.

 .الؿلى٥حسجُل البُاهاث واإلاٗلىماث بك٩ل هٓامي وص٤ُ٢ وحسجُلها مباقغة ٣ٖب خضور  11.
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ضم الدؿٕغ في حسجُل الىخاثج .12 ُت والض٢ت في اإلاالخٓت وؤؾالُبها ٖو  .جدغي اإلاىيٖى

ت الخامت بإصواث وؤؾالُب ال٣ُاؽ، وؤلاخاَت بها ٢بل اؾخسضامها.13  .اإلاٗٞغ

ظم٘ زالنت ال٣ى٫ حٗخبر اإلاالخٓت الٗلمُت اإلاىٓمت الهاصٞت الى ٞهم الٓاَغة او ؾلى٥ مدل البدض وؾُلت اؾاؾُت في 

 البُاهاث والخ٣اث٤ مً اإلاُضان وزُىاتها جخمشل في: 

 .ًلي  وجخًمً َظٍ الخُىة ماعذاد او الخدظير والخذسيب عليها: الا  - ؤ

 جدضًض اَضاٝ اإلاالخٓت . -

 جدضًض ظىاهب الؿلى٥ مىيٕى اإلاالخٓت. -

 جدضًض اػمىت وام٨ىت اإلاالخٓت. -

 باإلاالخٓت.جدضًض اصواث الدسجُل اإلام٨ً اؾخسضامها ازىاء ال٣ُام  -

 جدضًض وخضاث او ُٖىاث الؿلى٥ اإلامشلت للمالخٓت. -

 جدضًض هٕى الٗال٢ت بحن الباخض ومىيٕى اإلاالخٓت. -

 :ما ًليوجخًمً َظٍ الخُىة  الخىفيز: - ب

٣ا  - ُت اإلادضصة للبدض والٛغى الظي ٌؿعى للىنى٫ الُه. لؤلَضاٝبضء اإلاالخٓت ٞو  اإلاىيٖى

 ظضاو٫ اخهاثُت وبُاهُت. حسجُل ما جم مالخٓخه بك٩ل مىٓم ومغجب في -

 .بُاهاث  الازغي مً مسخل٠ الاصواثصعاؾت جل٪ اإلاالخٓاث بض٢ت ومداولت الغبِ بحن بًٗها البٌٗ ،وبحن ال -

ُت وص٢ت . الخإ٦ض -  مً صخت اإلاٗلىماث والبُاهاث مً زال٫ مغاظٗت ما جم حسجُله بمىيٖى

ىهمً  الخإ٦ضبٗض   الخفعير والخلىيم: - ث ٟؿغ بض٢ت ومى٣ُُت  صخت ما جم مالخٓخه وجضٍو ُت ٍو ًىن٠ بمىيٖى

 صون جضزل لظاجُت الباخض او ا٩ٞاٍع الؿاب٣ت.

 اإلاٗلىماث مشله مشل ألاؾالُب وألاصواث ألازغي مبن ؤؾلىب اإلاالخٓت في ظ  :العلميت  مضاًا املالخظت ٘

حها لها ؾاب٣ااإلاظ٧ىعة   :ٞهي ٧اآلحيمضاًاها ُٖىبها ؤما  مؼاًا ٞو

 . مٗلىماتها ؤٖم٤ -

 .  مٗلىماتها ؤ٦ثر قمىلُت وجٟهُال -

 . مٗلىماتها ؤص١ -

الباخض  الٗضص اإلاُلىب بدشه مً الُٗىاث َى ؤ٢ل م٣اعهت بالىؾاثل وألاصواث ألازغي. ٣ٞض ال ٌؿخُُ٘ -

٧اُٞت لٛغى  اإلاالخٓت بال لٓاَغة ؤو وكاٍ واخض ًسو شخو ؤو ٖضص مدضوص مً ألاشخام ولٟترة

 .الخىنل بلى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت

ت وحسجُل اليكاٍ ؤو الؿلى٥ ؾاٖت خضوزهحؿ -  .مذ بمٗٞغ
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اث ؤلاوؿاهُت ال - ٣ت مباقغة لضعاؾت ٖضة ؤهىإ مً الٓىاَغ بط ؤن َىا٥ ظىاهب للخهٞغ ًم٨ً  ؤًٞل ٍَغ

 .صعاؾتها بال بهظٍ الىؾُلت

ت التي هجغي مالخٓتها باإلا٣اعهت م٘ َغ١ بضًلت -  ٦بحرة جبظ٫ مً ٢بل اإلاجمٖى
ً
 .ال جخُلب ظهىصا

 .الباخض مٗلىماث ؤ٦ثر مهضا٢ُت ألجها مإزىطة مً الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي ٚحر اإلاهُى٘حُٗي  -

 ؤَم ُٖىب ؤؾلىب اإلاالخٓت ُٞم٨ً جلخُهها في آلاحي :عيىب املالخظت. 

بالبدض  ٢ض ٌٗمض ال٨شحر مً الىاؽ بلى الخهى٘ وبْهاع عصوص ٞٗل واهُباٖاث مهُىٗت بلى الصخو ال٣اثم -

ت َاالء الىاؽ   .ؤجهم جدذ اإلاغا٢بتوطل٪ ٖىض مٗٞغ

 ما جخضزل ٖىامل زاعظُت ح٤ُٗ ؤؾلىب اإلاالخٓت مشل ال٣ُـ والٗىامل الصخهُت الُاعثت -
ً
للباخض  ٦ثرا

حر طل٪  .هٟؿه ٚو

وظىصٍ  ؤجها مدضصة بالى٢ذ الظي جدضر ؤو ج٣٘ ُٞه ألاخضار و٢ض جدضر في ؤما٦ً مخٟغ٢ت ال ًدؿجى للباخض -

 
ً
ت الالػمت ٖلُه ؤن ًجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث وألاصلتٞحها ٧لها لظا ٞةهه ٩ًىن مً الهٗب ظضا  .الًغوٍع

جُٟض  باليؿبت لخُاة الىاؽ الخانت َىال٪ بٌٗ الخاالث الهٗبت التي ٢ض ال ٌؿمذ ٞحها للمالخٓت ؤو ٢ض ال -

 .ٞحها اإلاالخٓت

 .٢ض ًٟكل الباخض في الاهضماط م٘ مجخم٘ الضعاؾت وبالخالي الٟكل في ظم٘ البُاهاث اإلاُلىبت -

خٗا٠َ مٗهم وبالخاليا - ٣ٟضٍ  ًخدحز في ه٣ل لخٝى مً ؤن ًىضمج الباخض م٘ مجخم٘ الضعاؾت ٍو اإلاٗلىماث ٍو

ُت  .اإلاىيٖى

اصة - ظا ٌٗجي ٍػ  .في الخ٩لٟت ٢ض ًخُلب ألامغ بَالت ؤمض اإلاالخٓت مً ؤظل الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الالػمت َو

٣ت وحؿخٛغ١  - ال في ٦شحر مً ألاخُان ٢ض ج٩ىن ٞترة الاهخٓاع مَغ  . و٢خا ٍَى

 امللابلت العلميت: زاهيا

  :ا، وهي مداصزت مىظهت بحن الباخض والصخو ؤو  حعشيف امللابلت العلميت حٗخبر اإلا٣ابلت اؾخبُاها قٍٟى

ً بهضٝ الىنى٫ بلى خ٣ُ٣ت ؤو مى٠٢ مٗحن، ٌؿعى الباخض للخٗٝغ ٖلُه مً ؤظل جد٤ُ٣  ؤشخام آزٍغ

واخضة مً ؤ٦ثر الىؾاثل الٟٗالت في الخهى٫ ٖلى البُاهاث  تؤَضاٝ الضعاؾت وبطا ٧اهذ اإلا٣ابلت الصخهُ

ت، ٣ٞض جبضو َظٍ الىؾُلت ؾهلت باليؿبت للصخو الظي ال زحرة له بهظا ألاؾلىب، في  واإلاٗلىماث الًغوٍع

وؾاالهم لبٌٗ ألاؾئلت الٗغيُت بهما ج٣ىم ٖلى  خحن ؤن ؤؾلىب اإلا٣ابلت لِـ مجغص الالخ٣اء بٗضص الىاؽ،

ُىبؤؾـ، ولها ؤه  . ( 221م، 2010)مدؿً ٖلي ُُٖت ،  ىإ ومؼاًا ٖو

ت   ال جاصي اإلاٗجى اإلا٣هىص، ألن اإلا٣ابلت  ًغي بٌٗ الباخشحن ؤن ٧لمت اإلا٣ابلت التي ٌؿخسضمىجها جغظمت للٛت ؤلاه٩لحًز

 الباخض اإلابدىر لُٗٝغ ما ٖىضٍ . ل٣اء مباقغ ، ولِؿذ ٧ل م٣ابلت ٣ًهض مجها ؤن ًسبر 
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  ( 274م، 1981ًىؾ٠ مهُٟى ال٣اض ي وازغون ،) العلميتأظغ امللابلت: 

بٗبحن ُٞه الهضٝ و التر٦حز ٖلى الى٣اٍ التي ًجب ال٨ك٠ ٖجها   ؤن ٌٗض الباخض للم٣ابلت مسُِ مٟهال -

ُا في ظمُ٘ طل٪ اتها، وؤن ٩ًىن مىيٖى  | .والؿاا٫ ًٖ ؤؾبابها ومجٍغ

وبُٖاء اإلابدىر ٨ٞغة ًٖ البدض، و جدضًض م٩ان  جدضًض ػمان و م٩ان اإلا٣ابلت، ٦خدضًض و٢ذ بظغاء اإلا٣ابلت -

ًٟل ؤن ججغي في م٩ان بُٗض ًٖ الٗمل بهضٝ الهضوء  بظغاء اإلا٣ابلت، ٍو

ً ٖال٢ت بحن الباخض  -  .جدمل هٕى الاخترام والخ٣ضًغ  ٖال٢ت ظُضة  واإلاؿخجىب : ج٩ٍى

 ؤن ٌؿعى الباخض بلى الخهى٫ ٖلى ز٣ت وحٗاون اإلا٣ابل -

لجا بلى طل٪ ٖاصة بطا ٧اهذ اإلا٣ابلت  جضٍعب ألاشخام اإلا٩لٟحن - بةظغاء اإلا٣ابلت، والخإ٦ض مً ٦ٟاءتهم، ٍو

ال، ؤو بظغاء اإلا٣ابلت م٘ ٖضص مً ألاشخام  حؿخٛغ١ ػمىا ٍَى

ذ للم٣ابل وؤن ًمهض له بدضًض وصي ٢هحر -  .ًجب ؤن جخم اإلا٣ابلت في ظى مٍغ

ؾخمإ بلى مدضزه، وؤن ٌؿمذ ًجب ؤن ًدؿً اإلا٣ابل َغح ألاؾئلت الىاضخت البؿُُت، ٦ما ًدؿً الا  -

ه، وؤن ٌسخل اهٟٗاالجه وعصوص ؤٞٗاله ٧لما ؤم٨ً ت، ول٨ً بٗضم الخمٍى  .للم٣ابل بال٨الم بدٍغ

ؤن ٣ًىم الباخض بدسجُل البُاهاث في بُا٢ت ؤو اؾخماعة م٣ىىت، و٢ض ٌؿخسضم وؾُلت مً وؾاثل الدسجُل  -

 .آلالي و ًًٟل حسجُل اإلاالخٓاث ؤزىاء اإلا٣ابلت

اث اإلا٣ابلتؤن ٩ًى  -   . ن الباخض مىظها ومضًغ مجٍغ

ؤن ٩ًىن مٓهٍغ مىاؾبا م٘ اإلاؿخجىبحن، لهظا ًجب ؤن ٩ًىن لضًه ه٨غة ًٖ ألاٞغاص والجماٖاث التي ؾخجغي  -

 اإلا٣ابلت مٗهم.

 ( 274م، 1981ًىؾ٠ مهُٟى ال٣اض ي وازغون ، ) اهىاع امللابلت العلميت:  

حؿخسضم مً اظل ٦ك٠ ًٖ الٗىامل الضًىام٨ُُت اإلاازغة في مك٩لت ما والتي اصث  الى جٟا٢مها  امللابلت الشخصيت:. 1

ايُت   وزُىعتها وطل٪ مشل :الخإزغ الضعاس ي ، الدؿغب اإلاضعس ي ،الخٝى مً اإلاىاٞؿت الٍغ

ت اججاَاث  امللابلت املسحيت :. 2 حؿخسضم  مً اظل الخهى٫ ٖلى بُاهاث ومٗلىماث خى٫ ْاَغة ما ،وطل٪ مشل مٗٞغ

 الاؾاجظة هدى الؿُاؾت الخٗلُمُت  ،او اهدكاع ْاَغة ما في اإلاجخم٘ .

 حؿخسضم مً مؿاٖضة اإلابدىر ٖلى مضي نالخُخه إلاهىت او صعاؾت مُٗىت  امللابلت املهىيت : . 3

حؿخسضم مً اظل جم٨حن الٟغص مً ٞهم هٟؿه و٢ضعاجه واؾدبهاٍع إلاكا٧له الاسشادًت: امللابلت الخىحيهيت او  .4

ظا ٧له لٛغى خل مك٨الجه اإلاسخلٟت .  وهىاحي ال٣ىة وال٠ًٗ ٖىضٍ ،َو

 حؿخسضم مً اظل عؾم زُت لٗالط اإلابدىر . .امللابلت العالحيت :5
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حر  غ  ًخى٠٢ هجاح اإلا٣ابلت ٖلى بم٩اهاث الباخض واإلابدىر، ومضي جٞى حن، ومضي جٞى الىؾُلت اإلاؿخسضمت لضي الُٞغ

ُىبه، ٞاإلا٣ابلت الصخهُت جخمحز  الى٢ذ لضي الباخض وبم٩اهاجه اإلااصًت ول٩ل هٕى مً ألاهىإ اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ مؼاًاٍ ٖو

ؼاعة اإلاٗلىماث التي ًدهل ٖلحها الباخض، والخٗٝغ ٖلى عصوص و اهٟٗاالث اإلابدىر، ول٨ً مً  باعجٟإ وؿبت الغصوص ٚو

ُٖىبها اخخمالُت الخمحز مً ٢بل اإلابدىر للٓهىع بمٓهغ الث٤ ؤمام الباخض، واعجٟإ ج٩الُٟها اإلااصًت وخاظتها بلى و٢ذ 

 .مً البدض زانت في خا٫ جباٖض ؤٞغاص الضعاؾت

ت ؤلاهجاػ واهسٟاى الخ٩ال٠ُ، وججىب الباخض بٌٗ اإلاىا٠٢ مً ٢بل  ؤما اطا ٧اهذ اإلا٣ابلت َاجُٟت حُٗي  ؾٖغ

ىزحن  مً الٟئاث الخُغة مشال ٦إٞغاص الٗهاباث، وؤَم ُٖىبها ٖضم الخم٨ً مً بظغائها في خالت خاظتها بلى ٞترة اإلابد

لت، وؤخُاها ٖضم جىاٞغ ظهاػ الهاج٠ لضي البدىر وبم٩اهُت ٖضم اؾخمغاع اإلابدىر ٖلى الهاج٠ بلى جهاًت  ػمىُت ٍَى

 اء بظابخه ٖلى ؤؾئلت اإلا٣ابلت.اإلا٣ابلت، وؤزحرا ٖضم الخٗٝغ ٖلى مالمذ اإلابدىر ؤزى

 مالخظاث هامت :

 ٢ض ج٩ىن اإلا٣ابلت ٞغصًت و٢ض ج٩ىن ظماُٖت، وبن ٧ان مٗلم اإلا٣ابالث جخم في مى٠٢ زام م٘ ٞغص واخض ٦ما -

 .ط٦غها ؾاب٣ا، ٖلى ؤن جمت م٣ابالث ظماُٖت جشبذ ٞاثضتها

- ٣ ت م٣بلت وجغجِب مٗحن ل٩ل مؿاو٫، ٢ض ج٩ىن اإلا٣ابلت م٣ُضة و٢ض ج٩ىن خغة ٟٞي ألاولي جىظه ؤؾئلت بٍُغ

وج٣خهغ ؤلاظابت ٖلى ازخُاع مً اؾخجاباث مدضصة ؾلٟا وواضر ؤن َظا الىٕى مً اإلا٣ابلت ٖلمي ص٤ُ٢، 

ول٨ىه ظامض ال ًٟصر ًٖ هٟس ي اإلاؿاو٫ واججاَاجه ومُىله بىيىح. ؤما اإلا٣ابلت الخغة مغهت ال ٢ُىص ٖلحها، 

اصت م٨ً حٗضًل ألاؾئلت وجبضًلها و ٍػ ها ؤو ه٣هاجها بدؿب الٓغوٝ وؤويإ اإلاؿاولحن ، وحصجُٗهم ٖلى ٍو

ت، وبُبُٗت الخا٫ ٞةن ل٩ل هٕى ٞاثضجه ومىاي٘ اؾخٗماله، و٢ض ًلجإ الباخض بلى  الخٗبحر ًٖ طواتهم بدٍغ

البا ما حؿخٗمل اإلا٣ابلت الخغة في خالت ٖضم وظىص بُاهاث ؤو مٗلىماث واضخت ًٖ  حن، ٚو اإلاؼط بحن الىٖى

مخاػ َظا الىٕى مً اإلا٣ابالث َبُٗت اإلا ك٩لت لضي الباخض، و بالخالي ٞةن ٖملُت اإلا٣ابلت ج٩ىن اؾخُالُٖت، ٍو

ا، ول٨ً ًازظ ٖلحها نٗىبت جهي٠ُ بظاباث اإلابدىزحن َغ  .بٛؼاعة اإلاٗلىماث التي ًٞى

حها ج٩ىن ألاؾئلت مدضصة مؿب٣ا مً ٢بل الباخض و٦ظل٪ حؿلؿل ألاؾئلت  ٚو - البا ما اإلا٣ابالث اإلابرمجت ٞو

ًخ٣ُض الباخض بهظٍ ألاؾئلت، وال ًمى٘ طل٪ مً َغح ؤؾئلت ٚحر مدضصة مؿب٣ا، و٢ض ٌؿخضعي طل٪ بقاعة 

بظابت اإلابدىر لبٌٗ الدؿائالث الهامت ٢ض ج٩ىن ألاؾئلت اإلاُغوخت في َظا الىٕى مً اإلا٣ابالث طاث بظاباث 

ازخُاع ؤخضَا لئلظابت ًٖ الؿاا٫، ؤو  ؤو مخٛحراث مدضصة، خُض ٌُٗي الباخض اإلابدىر الخُاعاث التي ًىص

٣ت  ت اؾخسضام الٗباعاث وألالٟاّ والٍُغ ٢ض جهاٙ ألاؾئلت بك٩ل مٟخىح، بمٗجى ؤهه ًاصي  للمبدىر خٍغ

ت ؤلاظغاء وؾهىلت جهي٠ُ  خمحز َظا الىٕى مً اإلا٣ابالث بؿٖغ التي ٣ًترخها لئلظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاُغوخت ٍو

 ؤلاظاباث لٛاًاث الخدلُل.
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  :م مً ان اإلا٣ابلت الٗلمُت لها اق٩ا٫ مخٗضصة وجسخل٠ في ما بُجها ،الا ان خطىاث احشاء امللابلت العلميت بٚغ

 :( 110م، 2014)بغو مدمض ،  َىا٥ زُىاث مكتر٦ت بُجها اَمها

 ًم٨ً اٖخباع َظٍ الخُىة اؾخٗضاص الباخض لها او الازهاجي للم٣ابلت و جخًمً : الاعذاد للملابلت: -1

ت  -  بٌٗ اإلاٗلىماث ًٖ اإلابدىر او الٗمُل .مٗٞغ

ت البُاهاث اإلاخٗل٣ت باإلاك٩لت  -  مٗٞغ

ها. -  جدضًض اَضاٝ اإلا٣ابلت وهٖى

 جدضًض الاؾئلت الغثِؿُت التي جضوع خىلها اإلا٣ابلت ونُاٚتها اإلاى٣ُُت . -

 جدضًض ػمان وم٩ان اإلا٣ابلت م٘ اإلابدىر. -

 ت .جدضًض اصواث الدسجُل التي ؾِخم اؾخسضامها في اإلا٣ابل -

٤ ماًلي : البذء في امللابلت: -2 م طل٪ ٞو حر الجى اإلاىاؾب والش٣ت اإلاخباصلت ٍو  بٗض جٞى

اث ٖامت ق٣ُت.... -  الترخُب باإلابدىر والخضًض مٗه في مىيٖى

 ج٣ضًم الباخض هٟؿه للمبدىر ،م٘ جبُان الٛغى مً اظغاء َظٍ اإلا٣ابلت -

 للمبدىر .... اًجاص وبىاء الٗال٢ت اإلاهىُت الؿلُمت ،وتهُئت الجى الىٟس ي -

جىظه الاؾئلت اإلاُغوخت ٖلى اإلاىيٕى بخضعط مً جد٤ُ٣  جىحيه الاظئلت وحسجيل الاحاباث باخخصاس: -3

جُت  م٘ يغوعة ججىب  اَضاٝ اإلا٣ابلت  وطل٪ باهخ٣ا٫ مً اإلا٣ضماث الى ما َى عثِس ي بهىعة جضٍع

 اؾلىب الخد٤ُ٣

لًمان ا٦بر ٢ضع مً الض٢ت ؾىاء ازىاء اإلا٣ابلت او بٗضَا اء منها مباششة :هحسجيل امللابلت بعذ الاهت   -4

 مباقغة 

٩ًىن بىٟـ الغوح التي ٧اهذ ٖلحها في البضاًت ختى ال ٌكٗغ اإلابدىر بان مهمخه اهتهذ م٘  انهاء امللابلت : -5

 اهتهاء اإلا٣ابلت.

 مضاًا امللابلت العلميت وعيىبها 

 :جخمحز اإلا٣ابلت بما ًلي

 .م٣اعهت باالؾخبُانَا في الاظابت  اعجٟإ اإلاغصوص  -

م الهٟاث البجها ؤًٞل ال -  . جؿمُت  التي جغي بالٗحن لخٓت اظغاء اإلا٣ابلت  ُٝغ اإلاالثمت لخ٣ٍى

 .اإلاغوهت و٢ابلُت جىيُذ ألاؾئلت للمؿخجُب ؤو اإلاؿاو٫ -

 وؾُلت لجم٘ البُاهاث ًٖ ْاَغاث ؤو اهٟٗاالث ال ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها | بإؾلىب آزغ -

ٟا٫ ما ال ًخم٨ً مىه الاؾخبُان بم٩اهُت -  . جُب٣ُها في ٞئاث مُٗىت ٧اأَل

٣ت اإلاالخٓت للخد٤٣ مً اإلاٗلىماث التي ًخم الخهى٫ ٖلحها بإؾالُب اإلاغاؾلت -  ًم٨ً اؾخسضامها م٘ ٍَغ
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 : ؤما ُٖىبها ٞهي

ً مً الباخض -  .جدخاط بلى و٢ذ وظهض ٦بحًر

 خٗغى للخُغنٗىبت الىنى٫ بلى بٌٗ ألاشخام طوي اإلاغ٦ؼ ؤو بؿبب ال -

 .جخإزغ اإلا٣ابلت ؤخُاها بالخالت الىٟؿُت للباخض واإلابدىر -

 .ٖضم مهضا٢ُت اإلابدىر ؤخُاها بهضٝ الٓهىع بك٩ل الث٤ ؤمام الباخض -

بت اإلاؿخجىب بالخضًض -  .هجاخها ٌٗخمض ٖلى ٚع
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 الحادًت عشش مدخىي املداطشة 

 حعشيف اداة الاظخبيان-1

 اهىاع الاظخبيان-2

 ظخبيان مفخىح الا 

 ظخبيان مغلمالا 

 ظخبيان املغلم املفخىحالا 

 الخطىاث املطلىبت إلهجاص الاظخبيان-3

 جدذًذ الاهذاف املطلىبت 

 جشحمت وجدىيل الاهذاف املطلىبت 

 جدكيم الاظخبيان 

الاخخباس الخجشيبي لالظخبيان 

 جصميم وكخابت الاظخبيان بشكل النهائي 

جىصيع الاظخبيان زم حمعه 

 

 الهذف: الخعشف على اداة حمع املعلىماث " الاظخبيان "،وكيفيت جصميمها 
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 الاظخبيان : زالثا

ت واإلاغجبُت جدمل ٖلمُت وز٣ُت َى "الاؾدباهت"   :الاظخبيانحعشيف    ت مً ألاؾئلت والاؾخٟؿاعاث اإلاخىٖى مجمٖى

ا بك٩ل ًد٤٣ الهضٝ او الاَضاٝ التي ٌؿعى  ببًٗها البٌٗ ه واإلاك٩لت التي ازخاَع الحها الباخض بًىء مىيٖى

 . لبدشه

ت مً الاؾئلت اإلا٨خىبت اإلاىٓمت الت جىظه الى  ،ي جسضم الهضٝ اإلا٣هىص مً الضعاؾت٦ما ٖٝغ اهه َى ٖباعة ًٖ مجمٖى

ض، وهي في الٗاصة ج٩ىن في نىعة ازخُاع لئلظابتاشخام م٣هىصًً  ٤ البًر مخٗضصة مً  ٖجها ؾىاء مباقغة او ًٖ ٍَغ

الاؾخبُان اصاة ا٢خهاصًت ؾهلت  ،لت مٟخىخت وازغي م٣ُضة او ٦الَمااو نىاب او زُا ،او اؾخ٨ما٫ و٢ض جخًمً اؾئ

ت بض هللا مدمض ٖ) جُب٤ُ وحؿهل ٖلى الباخض الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع في ما ًسو مىيٕى بدشه بؿٖغ

 . ( 133، م1996الكٍغ٠ ،

 . اهىإ مً الاؾخبُان بًىء َبُٗت ألاؾئلت والاؾخٟؿاعاث التي حكخمل ٖلحها وهي ٧االحيَىا٥ زالزت  :اهىاع الاظخبيان

 َى الظي ج٩ىن اؾئلخه مدضصٍ الاظاباث، ٧ان ٩ًىن الجىاب بىٗم او ال ٢لُال او ٦شحرا  :الاظخبيان املغلم

اوا٤ٞ بكضٍ ، الجىاب الخض الاظاباث في م٣ُاؽ ل٨غث لضعظه اإلاىا٣ٞت. اما الخماس ي (  ٞهُله ان ٩ًىن 

ُلب مً اإلاؿخجُب  اوا٤ٞ ، مداًض ،ٚحر مىا٤ٞ ، ٚحر مىا٤ٞ بكضٍ  او الشالسي  اوا٤ٞ ، مداًض ، ال اوا٤ٞ  ٍو

 في اإلا٩ان اإلاىاؾب. هاويٗو × ٖالمت  ازخُاع 

 :املغلم  مضاًا الاظخبيان 

 .  ٗلىماثاإلا ٢ضع ٧افي مً  الخهى٫ ٖلىللباخض ًدُذ  -

ب اإلاٗلىماث وجدلُلهاًخمحز بالؿهىلت والٟٗالُت في  -  . ججمُ٘ وجبٍى

 . ؾهلت ؤلاظابت وال جدخاط الى ج٨ٟحر م٣ٗض -

٢ض ًجبر اإلاؿخجُب ٖلى ازخُاع اظابه ٢ض ال جىُب٤ ٖلُه او ال حٗبر ًٖ عاًه ، بمٗجى    : املغلم  عيىب الاظخبيان

 . ازخاع اظابه ازغي ٚحر الاظاباث التي جًمجها الؿاا٫ لى جغ٥ له اإلاجا٫ ال

 ت ؤلاظابت ب٩لماجه في  : الاظخبيان املفخىح تر٥ ُٞه للمؿخجُب خٍغ وج٩ىن اؾئلخه ٚحر مدضصٍ الاظاباث ٍو

٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾخبُان اي ان ؤلاظابت مترو٦ت بك٩ل مٟخىح الغاي ٦إن ٩ًىن  مؿاخه مدضصة بٗض ٧ل

غ الخضمت في م٨خبت الجامٗت؟ الؿاا٫ : ما هي م٣ترخاج٪  بكان جٍُى
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 الاظخبيان املفخىح :مضاًا 

ت ا٦بر للمؿخجُب صون خهغ اظابخه في الخُاعاث مدضصة او ي٣ُت -  .ًدُذ خٍغ

 ًخمحز ٦ظل٪ باؾخ٨كاٝ ظىاهب اياُٞت مً زال٫ اظاباث اإلاؿخجُبحن لم ج٨ً جسُغ ٖلى با٫ الباخض، -

 . وجخطر اإلاحزة ألازحرة في البدىر الاؾخ٨كاُٞت

ه ما ًضوع في طًَ -   الصخو اإلاٗجى بالجىاب ًًُغ الُه الباخض إلاٗٞغ

اث ومً ؾما  عيىب الاظخبيان  املفخىح: ه جدلُلها جهبذ ا٦ثر خٖملُت الترمحز وججمُ٘ الاظاباث في مجمٖى

 . اإلاٛل٤ مً الك٩ل تنٗىب

 حن الؿاب٣حن ُٞخًمً ٣ٞغاث جخُلب اظابت  : الاظخبيان املغلم املفخىح ى الظي ًجم٘ بحن ٦ال الىٖى َو

 .ا ماإلاؿخجُب ؤلاظابت ٖلحه مدضصة، وازغي ًُلب مً

اث  ٦إصاة ٞٗاله لجم٘ اإلاٗلىماث بك٩ل واؾ٘ في الٗضًضٌؿخسضم  الاؾخبُان انزالنت ال٣ى٫  مً البدىر واإلاىيٖى

 ٘صج، ٌوالاظخماُٖت والٗلمُت اإلاسخلٟت، إلاا ًمخاػ به مً نٟاث وظىاهب اًجابُه وؿخُُ٘ جدضًضَا  ؤلاوؿاهُت

ىض ض او اًت وؾُلت ازغي ٖو دت والخغة ألهه ًغؾل الى الٟغص بالبًر اٖاصجه الى الباخض ٞاهه ًٟترى ان ال  الاظاباث الهٍغ

ٗىص الؿبب في طل٪ الى الابخٗاص ًٖ وي٘ اخغاط الصخو او  ًدخمل جى٢ُ٘ او ختى اؾم الصخو اإلاٗجي باإلظابت َو

ألاؾئلت وان ٩ًىهىا بُٗضًً ًٖ اإلاغا٢بت او اإلاداؾبت او اللىم  جىظهالتي الؿلِ  الاشخام الظًً امىىا الاظاباث امام 

 ؛ خُض ٣ًىم :ُٞما بٗض

غ الى٢ذ والجهض -  .  ًٞى

ض - ً في ؤما٦ً مخٟغ٢ت ألهه ًم٨ً بعؾاله بالبًر  .  ٌؿخسضم م٘ ألاٞغاص اإلاىدكٍغ

ت صون الخ٣ُض بى٢ذ مٗحن -  .  ٌؿاٖض اإلابدىر في ؤلاظابت بدٍغ

ت -  . جامت وزهىنا في ألاؾئلت اإلادغظت والخانت ٌؿاٖض ٖلى ؤلاظابت بدٍغ

 . وؾهىلت اإلاٗالجت  في الخىػَ٘ وظم٘ الاؾخماعاث ظهض ال ًدخاط بلى  -

 ومً ُٖىبه هجض:

 .  ٖىضما ٩ًىن ٖلى ق٩ل ؤؾئلت ٦خابُت ٞةهه ال ًهلر م٘ الظًً ال ًجضون ال٣غاءة وال٨خابت -

ض ٞلً ًخم٨ً اإلابدىرفي بٌٗ ألاخُان ج٩ىن ألاؾئلت نٗبت وجخُلب قغح وجىيُذ  - مً  ٞةطا ؤعؾل بالبًر

 .  ٞهمها بالك٩ل الصخُذ

ضم ججاوبهم م٘ الاؾخماعة -  . ٢ض ٩ًىن ٖضص ألاؾئلت ٦بحرة ظضا مما ًاصي بلى ملل اإلابدىزحن ٖو
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الخاالث ال  نٗىبت ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت اإلاخىا٢ًت ، ؤو ٖضم اؾخ٨ما٫ ؤلاظابت ٖلى بٌٗ ألاؾئلت وزانت في -

 . بدىر اؾمه ٖلى الاؾخماعة٨ًخب ٞحها اإلا

ه - ىا ج٩ىن ؤلاظابت ٚحر مٗبرة ًٖ ؤ ٍع ً ، َو  . الصخص ي ٢ض جخإزغ بظاباث اإلابدىر باآلعاء اإلاسخلٟت لآلزٍغ

ض ٩ًىن ٢لُال وال ًمشل اإلاجخم٘ جمشُال صخُدا - ٤ البًر  . ؤن الٗاثض مً الاؾخماعاث اإلاغؾلت ًٖ ٍَغ

 : ( 373م، 2004)عظاء مدمىص ابى ٖالم ، الخطىاث املطلىبت إلهجاص الاظخبيان

ت التي ًُلب مً الباخض جىُٟظَا في جهمُم و٦خابخه لالؾخبُان ، وؿخُُ٘ جلخُهها  َىا٥ ٖضص مً الخُىاث الًغوٍع

 : باالحي

 جدضًض الاَضاٝ اإلاُلىبت مً ٖمل الاؾخبُان  . 

 ت مً ألاؾئلت والاؾخٟؿاعاث ، وجغجُبها ل الاَضاٝ الى مجمٖى  بك٩ل مى٣ُي م٘ مغاٖاة جغظمت وجدٍى

 الكغوٍ وال٣ىاٖض ؾاب٣ت الظ٦غ وان ًغجبِ ٧ل ؾاا٫ مً الاؾئلت بجاهب مً ظىاهب مخٛحراث الضعاؾت

 ؿمى طل٪ بازخباع الهض١ لؤلصاة ٣هض بالهض١ ،   جد٨ُم الاؾخبُان مً زال٫ لجىت مد٨محن َو ان الاصاة ٍو

اؾخسضامها في  ٖم جإ٦ض الباخض ان الاصاة التي ًؼ واإلا٣هىص َى ؛  ل٣ُاؾه ما وي٣ًِ٘ـ الازخباع او ألاصاة 

غاى الضعاؾت وان اإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت جاصي الى هٟـ اإلاٗجى في ٧ل مٍغ جغص في  بدشه حٗض مالثمت أٚل

 . ألاصاة

ظة الخبراء او ألاؾاج بٗض اهتهاء الباخض مً جهمُم الازخباع واٖضاصٍ ٞاهه ٌٗغى مداوع الازخباع الغثِؿُت او بىىصٍ ٖلى 

ُلب مجهم ج٣ُُم ألاصاة والخ٨م ٖلى ٣ٞغاتها في ما اطا ٧اهذ نالخت او ٚحر  مً طوي الاَخمام بمىيٕى البدض، ٍو

او حٗضًالث ًغوجها مىاؾبت لخد٤ُ٣  نالخت ومضي اهخماء ٧ل ٣ٞغة للمجا٫ اإلادضص لها وبىائها اللٛىي واًت ا٢تراخاث

الباخض بخصخُذ بٌٗ اإلاداوع او بٌٗ الٗباعاث او حٗضًل وبٗض ازظ عاي الخبراء ٣ًىم الخالي ؛َضٝ الضعاؾت 

 . الاؾئلت لخىيُدها وويٗها في الهىعة الٗلمُت الؿلُمت نُاٚت بٌٗ

ت والضعاؾاث الؿاب٣ت التي اوعصَا في بدشه ٞان  وبهظٍ الخُىة التي ٣ًىم بها الباخض اياٞت الى الضعاؾاث الىٍٓغ

ً ٖلى نض١ مدخىي الا  و٢ض ًد٤٣ الباخض نض٢ه إلادخىي الاصاة ال٣ُاؽ ؛ زخباع او اصاة الباخض ٩ًىن بظل٪ ٢ض بَغ

٧ل بىض مً بىىص الازخباع بالضعظت ال٩لُت لالزخباع وحٗٝغ  اعجباٍ  صعظت مً زال٫ الاؾلىب الاخهاجي  وطل٪ بضعاؾت 

ؿخسضم ٦مد٪ ٣ًِؿه او ٦مُٗاع صازل ل٣ُاؽ نالخُت البىىص و٢ُاؾها إلاا  َظٍ الىؾُلت باالحؿا١ الضازلي، َو

 .الازخباع او بمٗجى ازغ جدضًض نض١ اإلادخىي 

 بي لالؾخبُان  ٣ًىم الباخض بٗض الاهتهاء مً مغاظٗت ٣ٞغاث الاؾخبُان وجد٨ُمه بخجٍغبخُض  الازخباع الخجٍغ

بهضٝ الخٗٝغ ٖلى ال٣ٟغاث او اإلاهُلخاث  الاؾخبُان وطل٪ ٖبر جىػَٗه ٖلى ٖضص مً اٞغاص الضعاؾت ، وطل٪
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بُت ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت ٦ما لى ٧اهذ مىظهه  الىاضخت خُض ًُلب الباخض مً الُٗىت اإلابهمت ، او ٚحر  الخجٍغ

ت مخىؾِ اإلاضة الالػمت دُذ له طل٪ مٗٞغ لئلظابت ، والاَم مً طل٪ ًخٗٝغ مً زال٫ ٞدو  الحهم ، ٍو

ي اٖاصة ٢هضٍ الباخض وما اطا ٧ان مً الًغوع  الاظاباث ماطا ٞهم الاشخام ألاؾئلت بىٟـ اإلاٗجى الظي

  . الٟٗلُت للضعاؾت جغجِب او نُاٚت بٌٗ ألاؾئلت ٢بل جىػَٗها ٖلى الُٗىت

٣هض بالشباث وفي َظٍ اإلاغخلت ًخُلب مً الباخض اًًا ٢ُاؽ الشباث لؤلصاة خماص ٖلى اصاة ال٣ُاؽ  ٍو الى ام٩اهُه الٖا

ظا ٌٗجي ان ،او ٖلى اؾخسضام الازخباع الىخاثج باؾخمغاع اطا مؿخسضم الازخباع ا٦ثر زباث الازخباع َى اهه ٌُٗي هٟـ  َو

 . مً مغة جدذ ْغوٝ ممازلت

 :ولخؿاب زباث هخاثج الازخباعاث ٖضة َغ١ هظ٦غ مجها ما ًلي    

٣ت اٖاصة الازخباع -  ٍَغ

٣ت الهىعجحن اإلاخ٩اٞئخحن -  ٍَغ

٣ت الخجؼثت الىهُٟت - ٣ت ًُب٤ الباخض الازخباع مغة واخضة زم ًدؿب صعظاث ا و  ٍَغ  ظاباثَظٍ الٍُغ

 اإلابدىزحن ٖلى ظمُ٘ ألاؾئلت الٟغصًت زم ًدؿب صعظاث ألاؾئلت الؼوظُت زم ًىظض مٗامل لالعجباٍ بُجهما

٣ت مىاؾبت ًجب ان ٩ًىن جهمُم ؤؾئلت الازخباع ٖلى صعظت ٦بحرة مً الخ٩اٞا بحن  ول٩ي ج٩ىن َظٍ الٍُغ

 .ألاؾئلت الٟغصًت وألاؾئلت الؼوظُت

٣ت  ًٟل اؾخسضام َظٍ الٍُغ واٖاصٍ  للخٛلب ٖلى نٗىبت الًبِ الض٤ُ٢ واإلاؿاواة بحن ْغوٝ جُب٤ُ الازخباعٍو

 . جُب٣ُه

 باٖخه اطاخُض  جهمُم و٦خابه الاؾخبُان بك٩ل جهاجي جُلب  ٣ًىم الباخض بةٖاصة ٦خابت ٣ٞغاث الاؾخبُان َو

ضاص اإلاُلىبت مىه  . الامغ طل٪ وازغاظه بك٩ل الجهاجي ل٩ُىن ظاَؼا الؾخيؿار باأٖل

 َدُض ٣ًىم بازخُاع اًٞل وؾُلت لخىػَ٘ واعؾا٫ الاؾخبُانب٘ الاؾخبُان  جىػ . 

 ٣ٞض  وجخم مخابٗت اإلاؿخجُبحن بٗض مغوع اؾبٕى او ا٦ثر ٖلى اعؾا٫ الاؾخبُان مخابٗت الاظابت ٖلى ألاؾئلت

 ًدخاط الباخض الى الخإ٦ُض ٖلى ٖضص مً الاٞغاص والجهاث في اهجاػ ؤلاظابت ٖلى الاؾخبُان واٖاصجه . 

  في 75ججمُ٘ وسخ الاؾخبُان اإلاىػٖت والخإ٦ض مً ونى٫ وؿبت ظُضة مجها خُض اهه البض مً ظم٘ ما وؿبخه 

 ومىاؾبه لخدلُل مٗلىماتها ، ومً زم اإلائت ٞا٦ثر مً ٖضص الاظاباث اإلاُلىبت بًىء حجم الُٗىت لخ٩ىن ٧اُٞه

 . الخغوط باؾخيخاظاث اإلاُلىبت مجها
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 الاخخباساثسابعا 

غ ٞحها حٗلُماث  حعشيف الاخخباساث: -1 وهي اخضي ؤصواث البدض اإلاهمت لجم٘ البُاهاث ، والتي ًجب ؤن جخٞى

وجصخُدها وجٟؿحر هخاثجها ، ٦ما ًخىاٞغ لها اإلا٣ىماث الٗلمُت مً نض١ وزباث  مدضصة لخُب٣ُها

ُت  .ومىيٖى

٣ت ؤوو حٗٝغ في مجا٫ التربُت  ت مً اإلاشحراث ؤٖضث مً اظل ؤن ج٣ِـ بٍُغ ٦ُُٟت ؾلى٧ا ما  البضهُت ٖلى اجها مجمٖى

 . ٦ماقغ إلاضي امخال٥ الصخو اإلاٟدىم للؿمت اإلاغاص ٢ُاؾها

ت مشحراث او مىبهاث  ها هي مجمٖى ٣ت مغجبت مىٓمت  نممهومما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ان الازخباعاث مهما ٧ان هٖى بٍُغ

٣ت ٦مُت او ٦ُُٟت او مٗا ،ومما ًاصي في الجهاًت الى يبِ الخٟؿحر اإلام٨ىت  ٚاًتها ون٠ و٢ُاؽ ؾلى٥ مٗحن بٍُغ

 للمك٩لت اإلاضعوؾت.

 :الاخخباساث اثاظخخذام -2

ا - ت م٣ضاَع  ٢ُاؽ الٓاَغة التي ًضعؾها الباخض و مٗٞغ

 مسر الىا٢٘ ؤو الخيبا بما ًم٨ً ؤن ًدضر -

 هىاحي ال٣ىة و ال٠ًٗ في الٓاَغة التي ه٣ِؿهاجدضًض  -

اض ي -  حؿخسضم لل٨ك٠ ًٖ ٢ضعاث الٍغ

ايُت - اتهم الٍغ  ٢ُاؽ مؿخٍى

ايُحن -  الخٗٝغ ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ ٖىض الٍغ

 :أغشاض الاخخباساث في مجال التربيت البذهيت و الشياطيت -3

 ظم٘ اإلاٗلىماث و البُاهاث ًٖ وا٢٘ مٗحن :  اإلاسر -

ت :  الخيبا -  ما ًم٨ً ان ًدضر مً حٛحر ٖلى ْاَغة ما مٗٞغ

 الدصخُو: جدضًض هىاحي ال٣ىة -

 الٗالط :ج٣ضًم الٗالط لخل اإلاك٩لت ما -

 : ( 205م، 2010مدؿً ٖلي ُُٖت ، ) خطىاث جصميم الاخخباس -4

 جدضًض الهضٝ مً الازخباع -

 جدضًض اإلاجخم٘ ألانلي الظي ًً٘ له الازخباع -

 الازخباعجدضًض الهٟت ؤو الؿمت التي ٣ًِؿها  -

الضعاؾت اإلاسخُت  جدلُل الهٟت للخٗٝغ ٖلى ظمُ٘ ألابٗاص التي جخًمجها و جازغ ٞحها و طل٪ مً زال٫ بظغاء -

 . لخدضًض ألابٗاص و ؤَمُت ٧ل بٗض باليؿبت للمجا٫ ٩٦ل
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 .ازخُاع وخضاث الازخباع بدُض حُٛي ظمُ٘ َظٍ ألابٗاص التي جخ٩ىن مجها الؿمت اإلا٣اؾت -

 إلاسخلٟت بإؾلىب واضر ص٤ُ٢جدضًض ٖضص ألاؾئلت ا -

 جدضًض مؿخىي نٗىبت ألاؾئلت للمبدىزحن -

 ٦خابت حٗلُماث الازخباع و بىىصٍ بلٛت واضخت مسخهغة -

الازخباع مً  جُب٤ُ الازخباع في صعاؾت اؾخُالُٖت ٖلى ُٖىت مً مجخم٘ البدض للخٗٝغ ٖلى مضي مىاؾبت -

 .الى٢ذ الالػم لئلظغاءالهُاٚت و اإلاًمىن للخُب٤ُ ٖلى ُٖىت البدض ة ٦ظل٪ جدضًض 

 ٞدو اؾخجاباث اإلابدىزحن -

ٖىض الخُب٤ُ و  حٗضًل الازخباع في يىء هخاثج الضعاؾت الاؾخُالُٖت للخٛلب ٖلى هىاحي ال٠ًٗ التي ْهغث -

 .خظٝ بىىص الًُٟٗت ؤو حٗضًلها

زخباع الا  مغاظٗت الازخباع للخإ٦ض مً ؤن ظمُ٘ ؤبٗاص الؿمت ؤو الهٟت ؤو ال٣ضعة اإلا٣اؾت الػلذ ممشلت في -

 .بيؿب مالثمت في يىء ؤَمُتها اليؿبُت

ُت -  .بظغاء اإلاٗامالث الٗلمُت مً نض١ و زباث و مىيٖى

٤ جُب٤ُ الهىعة الجهاثُت - لالزخباع ٖضص ٧اٝ  جُب٤ُ الازخباع و بٖضاص اإلاٗاًحر و ًخم اؾخسغاط اإلاٗاًحر ًٖ ٍَغ

غ ُٞه ظمُ٘ زهاثو اإلاجخم٘ ألانلي و حٗض اإلا  .مً البُاهاث التي جم ظمٗها ٗاًحرمً مجخم٘ البدض جخٞى

 َىا٥ الٗضًض مً الخهيُٟاث التي ويٗذ لالزخباعاث ومً ؤبغػَا   :أهىاع الاخخباساث في البدث العلمي -5

ُاء هللا ،بىصاوص ٖب)  :( 103م، 2009ض الُمحن ٖو

 الاخخباساث خعب الهذف منها: 

لجإ الباخض الٗلمي الى َظٍ الازخباعاث في بَاع ؾُٗه ل٣ُاؽ الُبُٗت الاخخباساث الىفعيت: - الاوؿاهُت  ٍو

اتها باإلاىا٠٢ الخُاجُت  .والخالت الكٗىعٍت لُٗىت الضعاؾت وخغ٦تها وجهٞغ

ؾلى٦ُاث ؤٞغاص  وهي الازخباعاث التي حؿخسضم في بَاع ؾعي الباخض ال٦دكاٝ الاخخباساث في البدث العلمي: -

 .ٟاتهم التي ًدؿمىن بهاُٖىت الضعاؾت ون

 . مٗحن والهضٝ مً َظٍ الازخباعاث ا٦دكاٝ مهاعة ؤصاء ٞئت مُٗىت مً ألاٞغاص بيكاٍ اخخباس املهاساث: -

ت م٣ضاع جدهُل اخخباساث دساظيت: - َالبهم الٗلمي في  وهي الازخباعاث اإلاٗغوٞت التي ًجغحها اإلاٗلمىن إلاٗٞغ

 .الضعظاث التي جىاؾب ج٣ُُم ٧ل َالب ٖلحها في وي٘ ن ٧اٞت اإلاغاخل الضعاؾُت ، ٌٗخمضو  مىاص مُٗىت وزال٫

  الاخخباساث خعب املدخىي: 

٣ت اخخباساث مفخىخت: - ُلب مً ُٖىت الضعاؾت في َظا الىٕى مً الازخباعاث ؤن ججُب بٍُغ خم  ٍو بوكاثُت ، ٍو

خماص ٖلى َظا الىٕى مً الازخباعاث ٖىضما جدخاط اق٩الُت في ؾلى٦ُاث ؤٞغاص ُٖىت  البدض الٗلمي الخٗم٤ الٖا

 .الضعاؾت
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ً٘ ٖضص مً ألاظىبت  :املغللت الاخخباساث املدذدة  - اإلادضصة ل٩ل  ًً٘ الباخض الٗلمي ؤؾئلت الازخباع ٍو

تر٥ اإلاجا٫ ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت ؤن ًسخاعوا ألاظىبت مً يمً الخُاعاث  .اإلادضصة اإلاٗغويت ٖلحهم ؾاا٫ ٍو

ؿخسضم َظا الىٕى مً الازخباعاث ٖىضما ج٩ىن ؤؾئلت الباخض الٗلمي اإلاىظهت عذدًت:اخخباساث  - لُٗىت  َو

ضاص  .الضعاؾت مغجبُت باألع٢ام وألٖا

ت ، اخخباساث مصىسة : - سخاع ؤٞغاص  وجخًمً الاظاباث ٖلى اؾئلت الباخض ٖضص مً الهىع ٦سُاعاث مخىٖى ٍو

 . الهىع ُٖىت الضعاؾت الاظابت مً زال٫ ازخُاع بخضي َظٍ 

ُٖىت الضعاؾت  وهي جدخاط الى جىانل مباقغ بحن الباخض الظي ًُغح الاؾئلت م٘ ؤٞغاص الاخخباساث الشفىيت : -

ت ؿخم٘ الى بظاباتهم التي ج٩ىن قٍٟى  .َو

٤ همىطط وعقي ؤو الاخخباساث الخدشيشيت الىصيت: - بل٨ترووي زّم ٌٗغيها  وهي الازخباعاث التي ًًٗها الباخض ٞو

ُت مًٖلى ؤٞغاص ُٖى الازخباعاث ال جدخاط لخىانل مباقغ بحن  ت الضعاؾت لُجُبىا ٖلحها ، ٖلما ؤن َظٍ الىٖى

 .الباخض وؤٞغاص ُٖيُت الضعاؾت

 الاخخباساث خعب أظلىب إحشائها: 

 .٣ًىم الباخض الٗلمي بةٖضاص َظٍ الازخباعاث ل٣ُاؽ ؾماث ؤخض ألاٞغاص وجىظهاجه : اخخباساث فشدًت -

ت٣ًى  اخخباساث حماعيت: - مً  م الباخض الٗلمي بةٖضاص َظٍ الازخباعاث ل٣ُاؽ نٟاث وجىظهاث مجمٖى

 .حؿتهضٞهم صعاؾخه ألاٞغاص الظًً

ايُت  في مجا٫ التربُت البضهُتالازخباعاث  ج٣ؿم  مالخظت : ُت الى ازخباعاث بضهُت  والٍغ ت و هٟؿُت و مٗٞغ  .مهاٍع

 : خخباسلىجاح الا  الششوط العلميت -6

 الصذق: 

ٌٗخبر  َمُت في مجا٫ الازخباعاث، خُضطاث ألا  ٌٗض مٟهىم الهض١ ؤخض ؤ٦ثر اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت  -

 .ؤظله والازخباع الهاص١ َى الظي ًىجر في ٢ُاؽ ما وي٘ مً، الهض١ ؤَم قغوٍ الازخباع الجُض

ه  اعجباٍ الازخباع ببٌٗ اإلاد٨ماث  -
ّ
ه ّٖغٞه "ظُىل٨ؿً" بإه

ّ
ًغا ج٣ض   ٦ما ٌٗخبٍر "٦ُىعجً" بإه

ُٞٗخبٍر اإلاضي  " لالعجباٍ بحن الضعظاث الخام لالزخباع والخ٣ُ٣ت الشابخت زباجا جماما ، ؤّما " ؤوصًغجىن 

ه الضعظت
ّ
التي ٣ًِـ بها  الظي ج٩ىن به ؤصاة ال٣ُاؽ مُٟضة لهضٝ مٗحن. ومىه الهض١ ٌّٗغٝ بإه

 . الازخباع الص يء اإلاغاص ٢ُاؾه

 ولِـبّن نض١ الازخباع اإلاؿخس مثال :       
ً
ُا٢ت البضهُت ٞٗال

ّ
ه ٣ًِـ الل

ّ
 . قِئا آزغ ضم لخد٤ُ٣ َظا الٛغى ٌٗجي ؤه
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 ُممّيزاث الصذق : 

ن ُٞه، ٞازخباع الغ٦ٌ الصذق وعبي : -
ّ
٢ض ٩ًىن  بمٗجى ؤّن الازخباع ٩ًىن ناص٢ا باليؿبت للمجخم٘ الظي ٢ج

اؾخسضم هٟـ الازخباع  بطاناص٢ا ل٣ُاؽ مضاومت ألا٧ابغ في خحن ال ٩ًىن ٖلى هٟـ الضعظت مً الهض١ 

ازخباع آلزغ خُض ال وؿخُُ٘ ؤن  ل٣ُاؽ هٟـ ال٣ضعة لؤلناٚغ ومىه الهض١ لِـ ؤمغا مُل٣ا بل ًسخل٠ مً

ه ناص١
ّ
 . بضعظت ما ه٣ى٫ ؤّن الازخُاع ناص٢ا ؤو ٚحر ناص١ بل ه٣ى٫ ؤه

الازخباعاث في  ؤي ؤّن الازخباع ٩ًىن نالخا ل٣ُاؽ ما وي٘ ل٣ُاؾه صون ٚحٍر وجسخل٠ الصذق هىعي : -

غ جل٪ الهٟت التي تهضٝ بلى اث نض٢ها جبٗا ال٢ترابها ؤو ابخٗاصَا مً ج٣ٍغ  . ٢ُاؾها مؿخٍى

 ِس ى مدمض ، واثل ٖبض الغخم )أهىاع الصذق  : (  82م، 2007ان الخل ٖو

اإلاجا٫  ٌٗخبر َظا الىٕى مً الهض١ ؤ٢ل ؤهىاٖه ؤَمُت ؤي ؤيٟٗها وؤ٢لها اؾخسضاما في الصذق الظاهشي : -

ى ي مشل الك٩ل اث الازخباع ومضي اعجباَها بالٓاَغة ا٫ م٣اؾت َو ٗخمض ٖلى مى٣ُُت مدخٍى الٗام لالزخباع  َو

خحها ؤو مٓهٍغ الخاعجي، مً خُض مٟغصاجه ومضي ويىخها و  ظا الىٕى  ،حٗلُماتها لالزخباع وويىح مىيٖى َو

اث الازخباع، زم مُاب٣ت طل٪ إلادخ ًخُلب البدض ّٖما " ًبضو" ؤّن الازخباع ٣ًِؿه، والٟدو اإلابضجي ٍى

اث٠ اإلاغاص ٢ُاؾها، ٞةطا ا٢ترب الازىان ٧ان الازخباع ناص٢ا ؾُدُا وخؿاب َظا الىٕى مً الهض١  بالْى

ت ما ظا ؤمغ ًغظ٘ بلى طاجُت  ًخُلب الخدلُل اإلابضجي ل٣ٟغاث الازخباع إلاٗٞغ بطا ٧اهذ جخٗل٤ بالجاهب اإلا٣اؽ، َو

 . الباخض وج٣ضًٍغ

اصة املىطلي: املظمىن  او صذق املدخىي  - ى ؤن ٣ًِـ الازخباع ما وي٘ مً ؤظله بضون ؤي ٍػ ت  َو ٚحر يغوٍع

ه
ّ
ّٗغٞه "خؿىحن" بإه ٗخمض طل٪ ٖلى الٟدو الض٤ُ٢ إلاًمىن الازخباع، َو مضي ظىصة جمشُل مدخىي  " َو

اث التي ٣ًِؿها".   الازخباع لٟئت مً اإلاىا٠٢ ؤو اإلاىيٖى

اث ٖىانٍغ و٦ظل٪اإلادخىي لالزخباع وبهىعة  ٌٗخمض نض١  ؤؾاؾُت ٖلى مضي بم٩اهُت جمشُل الازخباع إلادخٍى

ت ٖالُت لخد٤ُ٣ الهضٝ الظي  ناص٢ا ومخجاوؿا وطاث مٗىٍى
ً
وي٘ مً ؤظله  اإلاىا٠٢ والجىاهب التي ٣ًِؿها جمشُال

 : الازخباع وللىنى٫ بلى طل٪ ًجب ٖلى ال٣اثم باالزخباع مغاٖاة ما ًلي

  ت اإلا٩ىهاث التي ٌكملها الا  .زخباعمٗٞغ

 اع الٗام لالزخباع  الخإ٦ض مً ؤّن م٩ىهاث الازخباع جدضًض وؿبت ٧ل م٩ىن وججاوـ َظٍ اليؿب في ؤلَا

اجه  .جمشل الهضٝ الظي مً ؤظله وي٘ الازخباعمجخمٗت  مدخٍى

 ٪٣هض به ؤلاظغاءاث التي ي م٨ً مً زاللها خؿابؤي  الهض١ اإلاغجبِ باإلاد بي :ٍو الاعجباٍ  الهض١ الخجٍغ

ًدىاوله الازخباع  الازخباع وبحن مد٪ زاعجي مؿخ٣ل ًدىاو٫ الؿلى٥ هٟؿه ؤو اليكاٍ الظيبحن صعظاث 

ً زاعظُحن ٌٗخبران حر ٢ُاؽ للؿمت  بال٣ُاؽ، خُض ًخم م٣اعهت صعظاث الازخباع بمخٛحر ؤو مخٛحًر مىاؾبحن لخٞى
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بي مً ؤًٞل ؤهىإ ،مىيٕى الازخباع ا  لظا ٌٗخبر الهض١ الخجٍغ االهض١ وؤ٦ثَر ُض ٌٗخمض ٖلى خ قُٖى

 . ؾب٤ بزباث نض٢ه في ٢ُاؽ الٓاَغة ٢ُض البدض بًجاص مٗامل الاعجباٍ بحن الازخباع الجضًض وازخباع آزغ

ن لهظا الٛغى ٞمً مثال :   
ّ
٤ ازخباع ظضًض و٢ج ُا٢ت البضهُت ًٖ ٍَغ

ّ
اإلام٨ً بًجاص نض١  بطا ٦ىا بهضص ٢ُاؽ الل

ُا٢ت البضهُت بِىه وبحن ازخباع آزغ ؤ زبذَظا الازخباع ًٖ َغ١ بًجاص مٗامل الاعجباٍ 
ّ
هى٠  .نض٢ه ل٣ُاؽ الل ٍو

٣ا للٛغى مً اؾخسضامه بلى بي ٞو  : الهض١ الخجٍغ

ؿخسضم الصذق الخالصمي : • ٖىضما ًخالػم  خُض ًبّحن الاعجباٍ بحن خالت الالٖبحن الغاَىت وهدُجتهم في الازخباع، َو

هبذ ال جُب٤ُ الازخباع وجُب٤ُ اإلاد٪ مٗا ت ّٖما بطا ٧ان ٧ل مً،ً ٍو ً ٣ًِؿان زهاثو  هضٝ َى مٗٞغ الازخباٍع

ى مً ؤوؿب ألاؾالُب مالثمت لالزخباعاث  ٢اثمت بالٟٗل في و٢ذ واخض، وطل٪ بهضٝ ج٣ضًغ الخالت الغاَىت، َو

 . الدصخُهُت

ؿخسضم َظا الىٕى مً الهض١ : الخيبؤالصذق  • ىت َو ُّ ي ازخباعاث ف َى مضي ٢ضعة الازخباع ٖلى الخيبا بىدُجت مٗ

ٖب
ّ
اض ي، الضعاس ي... في  الاؾخٗضاص التي تهضٝ في ألانل بلى الخيبا بما ًم٨ً ؤن ي هجٍؼ اإلاخضعب ؤو الال في اإلاجا٫ الٍغ

 . اإلاؿخ٣بل

يىء بٌٗ  َى اإلاضي الظي ًم٨ً به جٟؿحر ألاصاء ٖلى الازخباع فيصذق البىاء : او  صذق الخكىيً الفشض ي •

ىاث الٟغيُت ٧اإلاهاعاث ها الخ٩ٍى ىت،  ؤو ال٣ض عاث التي ًٟترى ؤّجها حك٩ل في مجمٖى ُّ  واضخا ٣ًِـ ْاَغة مٗ
ً
ازخباعا

ٗخمض َظا الىٕى مً الهض١ ٖلى ون٠ واؾ٘ ومٗلىماث  . ٖضًضة خى٫ الخانُت مىيٕى ال٣ُاؽ َو

بخهاجي ؤؾلىب  ٌٗخبر َظا الىٕى مً الهض١ مً ؤًٞل ألاهىإ اإلاخضاولت، خُض ٌٗخمض ٖلى الصذق العاملي : •

حٗخمض ٨ٞغجه ٖلى خؿاب ، مخ٣ضم ؤال َى الخدلُل الٗاملي. ٦ما ٌٗخبر ق٨ال مخُىعا وم٣ٗضا مً ؤق٩ا٫ الهض١

خجم٘ بحن ٧ل ت ٖامل ؤو ؤ٦ثر، وهدُجت لهظٍ الٗملُت ٞةّن  مٗامالث الاعجباٍ بحن ٧ل ٖباعة والٗباعاث ألازغي، ٍو مجمٖى

ماث اإلاكتر٦ت والتي ي َل٤ ٖلحها اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت للٓاَغة التي الؿ الازخباع ًستز٫ بلى ٖضص نٛحر مً الٗىامل ؤو

 . ٣ًِؿها الازخباع

 العىامل املؤزشة في الصذق : 

اصة م٩ىهاجه ؾىاء ٖباعاث ؤو ؤؾئلت ؤو ازخباعاث طىل الخخباس: •  ًؼصاص نض١ الازخباع بٍؼ

ض ًٖ الجظعًخإزغ الهض١ ب٣ُمت الشباث، لظل٪ ٞالجهاًت الٗٓمى لله زباث الاخخباس: • التربُعي إلاٗامل الشباث  ض١ ال جٍؼ

 لالزخباع

خإزغ بال٣ُمت الٗضصًت للمد٪ زباث املدك: • اصة زباث اإلاد٪ ٍو  ًؼصاص الهض١ جبٗا لٍؼ
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اصة ؤو ه٣هان الٟغو١ الٟغصًت جازغ ٖلى الهض١ الخباًً: •  . ًخإزغ الهض١ بدباًً صعظاث الازخباع ٍٞؼ

 (  83م، 1995الؿُض وؾمحر اخمض ،) الثباث : 

ٗجي ؤن - ٩ًىن الازخباع ٖلى  ًمشل الٗامل الشاوي في ألاَمُت بٗض الهض١ في ٖملُت بىاء وج٣ىحن الازخباعاث، َو

ُت ُٞما وي٘ ل٣ُاؾه  .صعظت ٖالُت مً الض٢ت وؤلاج٣ان والاحؿا١ واإلاىيٖى

ٗخبر الازخباع زابخا بطا خهلىا مىه ٖلى هٟـ الىخاثجٌ - ه احؿا١ في الىخاثج َو
ّ
جُب٣ُه ٖلى  لضي بٖاصة ّٗغ ٝ بإه

 . هٟـ الٓغوٝ جدذ هٟـ ألاٞغاص و 

 طشق خعاب الثباث : 

الخُب٣ُحن،  ٌُٗى الازخباع لىٟـ اإلاٟدىنحن مغجحن زم ًدؿب مٗامل الاعجباٍ بحن طشيلت إعادة الاخخباس : -

ىت مغجحن ؤو ؤ٦ثر جدذ ُّ ٣ت ًخم بٖضاص ؤصاة البدض ٖلى هٟـ ؤٞغاص الٗ ٢ضع ْغوٝ مدكابهت  في َظٍ الٍُغ

كحر مٗامل الاعجباٍ لشباث ألاصاء  ؤلام٩ان، زّم ٌؿخسضم مٗامل الاعجباٍ بحن هخاثج الخُب٤ُ في اإلاغجحن َو

ؿمى َظا اإلاٗامل بمٗامل الاؾخ٣غاع  . َو

٣ت ًخم ججؼثت الازخباع بلى :  طشيلت الخجضئت الىصفيت - دهل الٟغص ظؼثُحنفي َظٍ الٍُغ ٖلى  مخ٩اٞئحن ٍو

ًم الجؼء الشاويصعظت ًٖ ٧ل ظؼء مجهما ،  ًم اخض الجؼثُحن ال٣ٟغاث الٟغصًت ، ٍو ال٣ٟغاث الؼوظُت ،  ٍو

خم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعظاث ٧ل مً ال٣ٟغاث الٟغصًت والؼوظُت ، زم ًصدر مٗامل الاعجباٍ  ٍو

 .مٗامل زباث الازخباع ٩٦ل اإلاؿخسغط بإخض ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت ، وطل٪ للخهى٫ ٖلى

٣ت اؾخسضام نىعجحن مخ٩اٞئخحن لالزخباع الىاخض ، صىس املخكافئت :طشيلت ال - خم جُب٤ُ جخُلب َظٍ الٍُغ ٍو

زم ًدؿب مٗامل الاعجباٍ ؤؾابُ٘ ٖلى ألا٦ثر ،  4و 2َاجحن الهىعجحن ٖلى هٟـ الاٞغاص وبٟانل ػمجي ما بحن 

   ً جب ٖلى الباخض مغاٖاة ؤنبحن صعظاث الاٞغاص ٖلى الازخباٍع ً مً خُض اإلادخىي ، ٌؿاوي  ، ٍو الازخباٍع

٣ت ؤلاظابت ، ومٗجى الخ٩اٞا َىا ٍغ ؤن ٩ًىن ٢ض جم بىاء وجهمُم ٧ل نىعة مً  ومؿخىي الهٗىبت ، َو

٣ت مؿخ٣لت بكٍغ   : ٖضص مً اإلاىانٟاث اإلادضصة وهي ٞغان ًخى  الهىعجحن ٖلى خضٍ وبٍُغ

 الضازلي باٍ، مٗامل الهض١قغوٍ الخ٩اٞا ؤلاخهاجي اإلاخىؾِ، الاهدغاٝ اإلاُٗاعي، مٗامل الاعج 

 حؿاوي ٖضص ألاؾئلت في الهىعجحن 

 جمازل نُاٚت ألاؾئلت في الهىعجحن 

 جمازل اإلادخىي في الهىعجحن 

 حؿاوي مؿخىي الهٗىبت في الهىعجحن 

 ًجمازل مخٛحراث ال٣ُاؽ في الهىعجحن الخٗلُماث، الؼم. 

 العىامل املؤزشة في الثباث : 

اصة ٖضص ٣ٞغاجه طىل الاخخباس: -  ًؼصاص الشباث بٍؼ

ظا ٣ًلل مً زباجه صمً الاخخباس: -  بطا لم ٨ًً ٧اُٞا ًاصي بلى الدؿٕغ في ؤلاظابت َو
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 الازخباع ألاؾئلت ال٨شحرة الهٗىبت ؤو الؿهىلت ٖلى الؿىاء ٦الَما ٣ًلل مً زباث معخىي فلشاث الاخخباس: -

 ججاوغ املفدىصين -

٣ت الىهُٟت ا٢ل مً الشباثٖاصة ما  اخخالف طشيلت خعاب الثباث: -  ٩ًىن الشباث اإلادؿىب بالٍُغ

 اإلادؿىب بالُغ١ ألازغي 

 .٧لما ػاص نض١ الازخباع ػاص زباجه ولِـ ال٨ٗـ بالًغوعة صخُذ صذق الاخخباس: -

 مً الٗىامل اإلاهمت التي ًجب ؤن جخىاٞغ في : ( 205م، 2010)مدؿً ٖلي ُُٖت،  املىطىعيت

ُت  ضم بصزا٫ الٗىامل  والظيالازخباع الجُض قٍغ اإلاىيٖى ٌٗجي الخدغع مً الخدحز والخٗهب ٖو

ُت حٗجي ، ال ٦ما  الصخهُت للمسخبر، ٞاإلاىيٖى
ً
ؤن جه٠ ٢ض عاث الٟغص ٦ما هي مىظىصة ٞٗال

ضَا ؤن ج٩ىن. ٦ما حٗجي ٖضم جإزغ الازخباع بخٛحر اإلاد٨محن، ؤو ؤّن الازخباع ٌُٗي هٟـ الىخاثج  هٍغ

  .  مهما ٧ان ال٣اثم بالخد٨ُم

 و ويىح الازخباع  : العىامل املؤزشة في املىطىعيت ً  صعظت ٞهم اإلاسخبًر

 اإلاد٨محن م٘  ازخُاع  و جبؿُِ ؤلاظغاءاثى ـ ؤظهؼة خضًشت اؾخسضام : ششوط جدليم املىطىعيت

ٖضاص مٟاجُذ الخصخُذ الخانت م٘ مخابٗت جىُٟظ او  بجبإ حٗلُماث الضلُلم٘ ـ بًًاح ؤلاظغاءاث

 . الازخباع

 :مضاًا الاخخباس    -7

ُت خُضـ  - ٖالُت ٧لما  اهه ٧لما ٧اهذ َظٍ اإلاٗامالث  جخمحز الازخباعاث بمٗامالث الهض١ و الشباث و اإلاىيٖى

 .اصث الى الىزى١ في الىخاثج التي ًخم الخىنل الحها

م  - ت مما ٌؿهل ٖلُىا ٖملُت الخ٣ٍى اث إلاسخل٠ اإلاغاخل الٗمٍغ  جخمحز بان لها مٗاًحر و مؿخٍى

 الازخباع بض٢ت حٗلُماجه خى٫ ٦ُُٟت جُب٣ُه خُض ٩ًىن مىخضا لجمُ٘ اإلاٟدىنحنمخاػ ً -

 جمخاػ الازخباعاث بإجها جُٟض في خهغ و ج٣ُُم البرامج و مخابٗت خؿً ؾحر الٗمل -

ُت التي ًهٗب ٢ُاؾها بإصواث ؤزغي  -  . ًم٨ً مً زاللها ٢ُاؽ الخهاثو اإلاٗٞغ

ؾهلت الخصخُذ والغنض واؾخسغاط البُاهاث و . ذ واخضًم٨ً مً زاللها ظم٘ بُاهاث ُٖىاث ٦بحرة في و٢ -

  ألاولُت

 :عيىب الاخخباساث -8

ال في جُب٣ُها مما ًضزل اإلالل  -  .و الخٗب ٖلى اإلاٟدىنحن بٌٗ الازخباعاث حؿخٛغ١ و٢خا ٍَى

ُت مما  لالزخباعاث يُٟٗت مً خُض الهض١ و الشباث و في بٌٗ الاخُان ج٩ىن الاؾـ الٗلمُت  - اإلاىيٖى

 .ٖضم الش٣ت في الىخاثج اإلادهل ٖلحهاًاصي الى 

 .جُب٣ُه ًجب ان ٩ًىن اإلاُب٤ لالزخباع ٖلى ٖلم و صعاًت باؾخسضامه ختى ال ًازغ َظا ؾلبا ٖلى  -

  . ٢ض ٣ً٘ الباخض في زُإ الخدحز بطا ٧ان ٖلى ٖال٢ت بُٗىت البدض -
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ٗٝغ مجخم٘ البدض بإهه   الاخصائي :جخمع حعشيف امل -1 ظمُ٘ الاٞغاص اإلاغاص جُب٤ُ صعاؾت مُضاهُت ٖلحهم   َو

كمل ٧ل ؤهىإ وبمٗجى ازغ َى  ججمٗهم هٟـ الخهاثو . اإلاجخم٘ ؤلاخهاجي الظي ججغي ٖلُه الضعاؾت َو

ٟا٫...ألاشخام، الؿُاعاث،  اإلاٟغصاث مشل  الخالُلبت ،الَا

ًىٓغ بلى اإلاجخم٘ في بَاع مدضصاث البدض وؤَضاٞه، والخهاثو التي ًدغم الباخض ٖلى  :أهىاع مجخمع البدث

حن ٦ما ًليٍو  .صعاؾتها  :م٨ً ج٣ؿُم اإلاجخم٘ بلى هٖى

 ى اإلاجخم٘ الظي ًخمحز بخمازل الخهاثو  :املجخمع املخجاوغ  .لضي ٧اٞت ؤٞغاصٍَو

 ًًى اإلاجخم٘ الظي جخٟاوث ُٞه الخهاثو لضي ؤٞغاصٍ :املجخمع املخبا  َو

٘ اإلاٗلىماث مً ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص مٖىضما ٣ًخط ي البدض ظ الخاالث التي ًخم ٞحها صعاؾت ٧امل اإلاجخم٘  مالخظت:    

 .الؿ٩ان اإلاجخم٘، ٦ما َى الخا٫ في حٗضاص

ا  ولِـ ؤي ظؼء بدُض جمشله اخؿً جمشُل  مً مجخم٘ الضعاؾت ظؼء  َى  :حعشيف العيىت -2 ًخم ازخُاَع

٣ت مىاؾبت وبظغاء الضعاؾت ٖلحها ومً زم اؾخسضام جل٪ الىخاثج، وحٗمُمها ٖلى ٧امل مجخم٘ الضعاؾت  بٍُغ

 :( 79، م2009ٖبض الٗالي الىُٗمي ، مدمض )  ومً زال٫ الخٍٗغ٠ الؿاب٤ ًخطر آلاحي، ألانلي

حٛجي  مً خُض الخهاثو والهٟاث. ًخم اللجىء بلى الُٗىت ٖىضما جمشل الُٗىت ظؼءا مً مجخم٘ الضعاؾت  -

 .الباخض ًٖ صعاؾت ٧اٞت وخضاث اإلاجخم٘

٤ ؤؾـ وؤؾالُب ٖلمُت مخٗاٝع ٖلحها ًخم ازخُاع الُٗىت ٖاصة  -  .ٞو

غ في الُٗىت ؤن ج٩ىن ممشلت للمجخم٘ في ظمُ٘  -   . الخهاثو مً ؤَم الكغوٍ التي ًجب ؤن جخٞى

 ًم٨ً ؤن هلخو اإلاؼاًا و الاًجابُت الؾخسضام الُٗىاث في البدض الٗلمي باآلحي  :مضاًا العيىاث: 

 ال٢خهاع البدض ٞحها  -
ً
حر في الجهىص اإلابظولت، و٦ظل٪ في الخ٩ال٠ُ اإلاالُت، هٓغا مدضص في  ٖلى همىططالخٞى

 .اإلاجخم٘ ألانلي

حرة، والتي ج٩ىن ؤ٦ثر ب٨شحر مما ًدهل ٖلُه الباخض مً - اإلاجمٕى ال٨لى  بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٞو

 .ألٞغاص اإلاجخم٘

 .ؾهىلت الخهى٫ ٖلى عصوص واُٞت ومخ٩املت وص٣ُ٢ت، مً زال٫ مخابٗت الُٗىت وعصوصَا -

 في البدض الٗلمي ما ًليمً ؤبغػ ُٖىب الُٗىاث  :عيىب العيىاث: 

 .الخُإ في ازخُاع الُٗىت ًازغ في هخاثج البدض -

 .حجم الُٗىت في بٌٗ ألاخُان ًازغ ٖلى هخاثج البدض -

 .في بٌٗ ألاخُان جدضر ؤزُاء هدُجت عصوص ٞٗل الُٗىت التي ٣ًىم الباخض بضعاؾتها -

ُت الضعاؾت ومؿخىاَا -  .ازخُاع الُٗىت في بٌٗ ألاخُان ال ًىاؾب م٘ هٖى
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ت الىاظب بجباٖها في   :مشاخل اخخياس عيىاث البدث -3  مً اإلاغاخل والخُىاث الًغوٍع
ً
ازخُاع َىا٥ ٖضصا

 : ( 161م، 2007عخُم ًىوـ ٦غو ،) هىضخها باآلحي ؤن واهخ٣اء ُٖىاث البدض ًم٨ً

 خُض ًُلب مً الباخض، في َظٍ اإلاغخلت حٍٗغ٠ وجدضًض اإلاجخم٘ ألانلي :جدذًذ مجخمع البدث ألاصل 3-1

، ٞةن  وم٩ىهاجه ألاؾاؾُت، جدضًضا
ً
واضخا وص٣ُ٢ا، ٞةن ؾعى الباخض بلى صعاؾت مكا٧ل َلبت الجامٗاث الُمىُت مشال

ٗٝغ مجخم٘ البدض ألانلي ؤوال ٖلُه ؤن ًدضص  . َو

ىا ٌٗمض الباخض بلى تهُئت وبٖضاص ٢ىاثم بإؾماء ظُ٘ ألاٞغاص  :إعذاد كائمت بأفشاد املجخمع ألاصلي للذساظت 3-2 َو

٦إن ج٩ىن بإؾماء َلبت الجامٗاث وال٩لُاث اإلاٗىُت بالضعاؾت ؤو ٌٗمض بلى  اإلاىظىصًً في اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت،

ٖضاص ٢ىاثم باألؾماء للُلىبت، والتي ح٨ٗـ بك٩ل ٧افي ووافي وخضاث اإلاجخم٘ ألانل ا سجالث وػاعة الخٗلُم الٗالي

جظع الباخض مً الغظٕى بلى السجالث ال٣ضًمت ؤو ٚحر ال٩املت، وازخُاع الُٗىاث اإلاُلىبت مىه، ٍو اإلاُلىب صعاؾخه

جب  .ؤن ًخم الخإ٦ض ؤن اإلاهاصع اإلاؿخسضمت في جدضًض مٟغصاث اإلاجخم٘ ألانلي ٧املت وخضًشت ٍو

ُان ٖلى ؤٞغاصٍ وفي َظٍ اإلاغخلت ًيخ٣ى الىمىطط اإلاُلىب لبدشه والظي ؾُىػٕ الاؾخب :اخخياس وجدذًذ هىع العيىت  3-3

ألانل مخجاوؿا في الخىام، مً خُض الخىام والؿماث اإلاُلىب صعاؾتها والخٗٝغ ٖلى مٗاإلاها  ان اإلاجخم٘ٞةطا ٧

ظا ما ًدضر ، ي هٕى مً الُٗىاث ًٟي بالٛغىا ٞةن هغ الخباًً في الجىاهب اإلاغاص صعاؾتها َو ؤما بطا بغػث ازخالٞاث ْو

َظا اإلاجا٫ ٦إن ج٩ىن ُٖىت َب٣ت جىاؾبُت ؤو ُٖىت  في الٛالب، ٞةن قغوَا مدضصة في الُٗىاث مُلىب جىاٞحها في

٣ٞض ًازغ ٖلى  .ٖكىاثُت، بدُض حُٗى الٟغنت ل٩ل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ألانلي ؤن ٩ًىن مً يمجها مىخٓمت ؤو ُٖىت

جىػَ٘ الُلبت خؿب الجيـ  الضعاؾت هٕى ال٩لُاث اإلاُلىب صعاؾتها ؤو اإلاغاخل الضعاؾُت، ؤو ألا٢ؿام الٗلمُت ٞحها، ؤو

ُٟت ؤو ما قابه طل٪ مً الؿماثط٧ىع  لبت اإلاىا٤َ الٍغ  وبهازا ؤو َلبت اإلاضن َو
ً
اإلاازغة في َبُٗت البدض وؤَضاٞه.  ا

لى َظا ألاؾاؽ ٞةن الُٗىت الجُضة والؿلُمت هي الُٗىت التي ح٨ٗـ  شزهاثو اإلاجخم٘ ألانلي وجمشله جم ٖو
ً
ُال

 . صخُدا وص٣ُ٢ا

ضص وخضاث اإلاجخم٘ ألانلي  :الىخذاث في العيىتجدذًذ العذد املطلىب مً ألافشاد أو   3-4 بٗض جدضًض حجم ٖو

، ٞةن
ً
البت مشال الباخض ًدضص حجم الُٗىت اإلاغاص بعؾا٫ وجىػَ٘ الاؾخبُان  للضعاؾت ول٨ًُ ؤعبٗت ٖكغ ؤل٠ َالب َو

ىا ال بض مً ت مُٗىت مً حجم مجخم٘ الضع  ٖلحها ولخ٨ً مجهم ٣ِٞ َو اؾت ًم٨ً ؤلاقاعة بلى ؤهه ال ًىظض وؿبت مئٍى

ت مً الٗىامل جازغ في حجم ُٖىت الضعاؾت ؤَمها جُب٣ُه ٖلى ظمُ٘ الخاالث، بل  :َىا٥ مجمٖى

 .ؤَضاٝ البدض -

 ٧لما  حجم اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت: ٞهىا٥ ٖال٢ت َغصًه بحن حجم الُٗىت وحجم مجخم٘ الضعاؾت، خُض -

اصة في الُٗىت وال٨ٗـ صخُذ -  .٦بر حجم اإلاجخم٘ ا٢خط ى ألامغ ٍػ

غ لضي الباخض وبم٩اهاجه الٗلمُت واإلااصًت -  .م٣ضاع الى٢ذ اإلاخٞى
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نٛحرة  مضي ججاوـ مجخم٘ الضعاؾت: مهما ٦بر مجخم٘ الضعاؾت اإلاخجاوـ ؤو نٛغ ٞاهه ًم٨ً ازخُاع ُٖىه -

دهه ؾُُٗى هٟـ ظا الازخُاع ٩ًىن ٖاصة ؾهال. ٞإزظ ُٖىت مً صم إلاٍغٌ ٞو الىخاثج لى ؤظغي  وممشلت، َو

اإلامشلت ٩ًىن م٣ٗضا  م ٧له. ؤما بطا ٧ان مجخم٘ الضعاؾت ٚحر مخجاوـ ٞان ازخُاع الُٗىتالٟدو ٖلى الض

اصة في حجم الُٗىت مً ؤظل ازخباع ُٖىت ممشلت إلاجخم٘ ظا ًخُلب ٍػ الضعاؾت. ٞلى ٧ان مجخم٘  ونٗبا َو

اتها ٞان مجخم٘ الضعاؾت ظا ًخُلب  ٩ًىن ٚحر مخجاوـ، الضعاؾت َى َالب الجامٗت ب٩اٞت ٧لُائها ومؿخٍى َو

اصة في حجم الُٗىت اإلاسخاعة مً ؤظل الخإ٦ض مً جمشُلها للىا٢٘  .ٍػ

ناٙ بخهاثُىن جدضًض الدجم ألامشل  صعظت الض٢ت للُلىبت في البدض ومؿخىاٍ والٛاًت اإلاٗمى٫ مً ؤظلها -

 :الزخُاع الُٗىت ٖلى الىدى الخالي

%  11و  مجخم٘ نٛحر وؿبُا  % مً ؤٞغاص 21في الضعاؾاث الىنُٟت ًىصر باؾخسضام ما وؿبخه  -1

 .% إلاجخم٘ ٦بحر ظضا  5إلاجخم٘ ٦بحر و 

بُت طاث -2 بُت ؤو قبه الخجٍغ ت الىاخضة في خالت الضعاؾاث الخجٍغ  ًجب ؤال ٣ًل ٖضص ٖىانغ اإلاجمٖى

خحن ؤو ؤ٦ثر ًٖ   .ٖىهغا 15اإلاجمٖى

با، وؤعاص الباخض صعظت ٖالُت مً الض٢ت ٞةن -3  الُٗىت ج٩ىن  ب طا ٧ان مجخم٘ الضعاؾت مخجاوؿا ج٣ٍغ

 % ؤما بطا ؤعاص الباخض جد٤ُ٣ صعظت مىاؾبت مً الض٢ت ٞةن الُٗىت ج٩ىن  23بذجم  ٖكىاثُت بؿُُت

 ..% 11ٖكىاثُت بؿُُت بذجم 

با، وؤعاص الباخض صعظتب -4 ت الدجم ج٣ٍغ اث مدؿاٍو ٖالُت  طا ٧ان مجخم٘ الضعاؾت ٚحر مخجاوـ وبه مجمٖى

كىاثُت َب٣ُت بذجم  23بذجم  مً الض٢ت، ٞةن الُٗىت ج٩ىن ٖكىاثُت بؿُُت ؤما بطا ؤعاص  % 11% ٖو

 %13الباخض جد٤ُ٣ صعظت مىاؾبت مً الض٢ت، ٞةن الُٗىت ج٩ىن ٖكىاثُت بؿُُت بذجم 

با وؤعاصب -5 ت الدجم ج٣ٍغ اث ُٞه ٚحر مدؿاٍو الباخض  طا ٧ان مجخم٘ الضعاؾت ٚحر مخجاوـ و٧اهذ اإلاجمٖى

ةن الُٗىت 
َ
كىاثُت 11ج٩ىن ٖكىاثُت َب٣ُت بذجم جد٤ُ٣ صعظت ٖالُت مً الض٢ت، ٞ بؿُُت  %  ٖو

ٖكىاثُت بؿُُت  %. ؤما بطا ؤعاص الباخض جد٤ُ٣ صعظت مىاؾبت مً الض٢ت ٞةن الُٗىت ج٩ىن  33بذجم 

 . % 23بذجم 

ت، وؤعاص الباخض -6 اث ُٞه نٛحرة ومخُٞغ جد٤ُ٣  ب طا ٧ان مجخم٘ الضعاؾت ٚحر مخجاوـ، و٧اهذ اإلاجمٖى

جد٤ُ٣  %  ؤما بطا ؤعاص الباخض 13ةن الُٗىت ج٩ىن ٖكىاثُت َب٣ُت بذجم صعظت ٖالُت مً الض٢ت، ٞ

 . % 11صعظت مىاؾبت مً الض٢ت ٞةن الُٗىت ج٩ىن ٖكىاثُت َب٣ُت بذجم 

٣ت سخبها   ج٣ؿم  : أهىاع العيىاث -4 حر ٖكىاثُتالُٗىت الاخهاثُت خؿب ٍَغ اص اخمض  ) بلى ٖكىاثُت ٚو ٍػ

س ي ،  (:03م، 2000الَُى

  ت ؤو مٗغوٞت ل٩ل مٟغصة مً  :عشىائيتالعيىاث وفي َظٍ الىٕى مً الُٗىاث حُٗى ٞغم مدؿاٍو

ا في ُٖىت الضعاؾت. ٦ما ؤن في َظا الىٕى ظمُ٘ ؤٞغاص  مٟغصاث مجخم٘ الضعاؾت في اخخما٫ ازخُاَع
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واؾخسضام َظا الىٕى مً الُٗىاث َى يمان للخهى٫ ٖلى ُٖىت ممشلت  .مجخم٘ الضعاؾت مٗغوٞحن

في ازخُاع مٟغصاتها ولظل٪ ًم٨ً حٗمُمها ٖلى ظمُ٘ مٟغصاث  لِـ للباخض ؤي صزلٚحر مخدحزة 

 .مجخم٘ الضعاؾت ألانلي

 :ومً ؤهىإ الُٗىاث الٗكىاثُت ما ًلي         

  خُض ٣ًؿم مجخم٘ البدض بلى الكغاثذ وألا٢ؿام والُب٣اث التي ٌكخمل ٖلُه،  :الطبليتالعشىائيت العيىت

لبت، وعباث بُىث،  مى٣ُتمشا٫ طل٪ ٣ًؿم مجخم٘  ٟحن، وؤصخاب مهً خغة، ومخ٣اٖضًً، َو ما بلى مْى

حجم الُٗىت اإلاُلىبت  ٞةطا ٧ان .اإلاؿدكُٟاث، ؤو اإلا٨خباث، ؤو اإلاضاعؽ اإلا٣ضمت بلحهم لٛغى صعاؾت زضماث

      .مدؿاوي مً ٧ل مً َظٍ الكغاثذ مً ٧ل الكغاثذ َظٍ الكغاثذ الخمؿت ٞةهه ًازظ ٖضصللبدض َى 

 ت ل٩ل ٞغص مً  :البعيطتالعشىائيت عيىت ال ٤ َظا الىٕى مً الُٗىاث ٌُٗى الباخض ٞغنت مدؿاٍو ً ٍَغ ٖو

٩ىن َظا الىٕى مً الُٗىاث مُٟضا ومازغا ٖىضما ٩ًىن  .٩ًىن يمً الُٗىت اإلاسخاعة ؤٞغاص اإلاجخم٘ بإن ٍو

مً خُض الخهاثو  ؤٞغاص اإلاجخم٘ ألانلي باإلاٗجي بالضعاؾت، َىا٥ ججاوـ ونٟاث مكتر٦ت بحن ظمُ٘

لى َظا ألاؾاؽ ٞةن ظمُ٘ ؤؾماء ؤٞغاص اإلاجخم٘ ألانلي ًجب ؤن ج٩ىن  اإلاُلىب صعاؾتها في البدض، ٖو

 .الباخض مدضصة ومٗغوٞت لضي

٣خحن آلاجِخحن ٣ت ازخُاع الُٗىت البؿُُت بةخضي الٍُغ  :وجخم ٍَغ

الٗضص اإلاُلىب مجها، ومُاب٣تها ؤي جغ٢ُم ألاؾماء وويٗها في نىضو١ ؤو ٦ِـ، زم سخب  :طشيلت اللشعت -

٣ت ؤ لٗاب الخٔ ٖاصة م٘ م وحكبه َظٍ الٍُغ ت ألاٞغاص الظًً زم ازخُاَع  .ألاؾماء إلاٗٞغ

وهي ؾلؿلت مً ألاع٢ام ألا٣ُٞت والٗمىصًت اإلاضعظت في ظضاو٫ مدضصة زم  :طشيلت حذاول ألاسكام العشىائيت -1

٣ت إلاغوٍع ٖلى ألاع٢ام، في زِ ٣ًىم الباخض بخدضًض ماثل مؿخ٣ُم زم ٣ًىم بخإقحر ألاع٢ام اإلاسخاعة، التي  ٍَغ

الخِ الظي ازخاٍع مً الجضو٫، زم ٣ًىم باخدؿاب الٗضص اإلاُلىب مجها زم الٗىصة بلى ٢ىاثم  ًمغ ٖحها

تهم وجىػَ٘ اؾخماعاث الاؾخبُان ٖلحهم ألاؾماء  .لدصخُو ألاٞغاص الظًً ًمشلىن َظٍ ألاع٢ام، بٛغى مٗٞغ

  ٩ىن ازخُاع الىخضاث مجها ٖلى ؤؾاؽ ج٣ؿُم الٗضص ال٨لى للمجخم٘ ٖلى حجم   :املىظمتالعشىائيت  العيىت ٍو

 ومً زم جىػَ٘ وخضاث اإلاجخم٘ ألانلي، وبك٩ل مدؿاوي ومىخٓم ٖلى الغ٢م الىاجج مً طل٪ الُٗىت اإلاُلىبت،

 الخ٣ؿُم طل٪ وُٗي 

  غ ٢اثمت بٗىانغ اإلاجخم٘. ول٨ً في الُٗىاث الٗكىاثُت الؿاب٣ت البض  :العىلىدًتالعشىائيت  العيىت ؤن جخٞى

غ غ ججمٗاث َبُُٗت يمً طل٪ اإلاجخم٘، حؿمى َظٍ  ؤخُاها ٢ض ًخٗظع جٞى مشل َظٍ ال٣اثمت بِىما جخٞى

 .وبطا ازترها ُٖىت ٖكىاثُت مً َظٍ الٗىا٢ُض حؿمى بالُٗىت الٗى٣ىصًت الخجمٗاث ٖىا٢ُض،
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مغخلخحن  غة في مضًىت جلمؿان ٣ٞض هسخاع ُٖىت ٖى٣ىصًت ٖلىلى ؤعصها صعاؾت الضزل الؿىىي لؤلؾ مثال:           

 :٧الخالي

بذجم مىاؾب م٘  وٗخبر الٗىا٢ُض في اإلاغخلت ألاولى ؤخُاء اإلاضًىت، و٢ض ه٣ؿم اإلاضًىت بلى ؤخُاء وجإزظ مجها ُٖىت .1

 .حجم الخي

هسخاع صزل ألاؾغ التي  الك٤٣ زم ه٣ؿم ٧ل حي مً ألاخُاء اإلاسخاعة بلى ٖماعاث وهسخاع مً ٧ل مجها ٖضص مىاؾب مً .2

 .حؿ٨ً َظٍ الك٤٣ اإلاسخاعة. وبهظا هدهل ٖلى ُٖىت ٖى٣ىصًت مً مغخلخحن

 ٣ا لؤلؾـ الاخخمالُت  :العيىاث غير العشىائيت ا بك٩ل ٚحر ٖكىاجي وال جخم ٞو وهي الُٗىاث التي ًخم ازخُاَع

٣ا حها ًخضزل الباخض في ازخُاع ألؾـ وج٣ضًغاث ومٗاًحر مُٗىت ًًٗها ال اإلاسخلٟت، واهما جخم ٞو باخض، ٞو

ومً ال مً ؤٞغاص مجخم٘ البدض ألانلي. ومً ُٖىب َظا الىٕى مً الُٗىاث َى  الُٗىت وج٣ضًغ مً ًسخاع

 :الازخُاع. ومً ؤبغػ ؤهىإ َظٍ الُٗىاث ما ًلي اخخما٫ جدحز الباخض في

 ٣ىم َظا الىٕى ٖلى ؤؾاؽ  :العيىت الخىاظبيت أو العيىت الحصصيت ج٣ؿُم اإلاجخم٘ ألانلي ٍو

ب٣اث مهىُت ؤو اظخماُٖت ئاث َو دضص حجم الُٗىت ٖلى  للبدض بلى قغاثذ ٞو ؤو حٗلُمُت ... الخ، ٍو

دت صازل  ؤؾاؽ ؤن ًدىاؾب حجم ٖضص ؤٞغاص الُٗىت اإلاسخاعة م٘ الدجم والخٗضاص ألانلي ل٩ل قٍغ

 .اإلاجخم٘، ووؿبتها بلى اإلاجمٕى ال٨لى إلاجخم٘ البدض

 ٩ىن الازخُاع في َظا الىٕى مً الُٗىاث ٖلى ؤؾاؽ ظؼء مً ٢بل  :ت أو الفشطيتلعيىت العمذًا ٍو

ًد٤٣ َظا الازخُاع َضٝ الضعاؾت ؤو ؤَضاٝ الضعاؾت  الباخض وخؿب َبُٗت بدشه، بدُض

 .اإلاُلىبت

 بط ٌٗمض  :العيىت العشطيت أو عيىت الصذفت ،
ً
٩ىن الازخُاع في َظا الىٕى مً الُٗىاث ؾهال ٍو

الٗشىع ٖلحهم، في م٩ان ماء وفي ٞترة مدضصة  ازخاع ٖضص مً ألاٞغاص الظًً ٌؿخُُ٘الباخض بلى 

٤ الهضٞت، ٦إن ًظَب الباخض بلى م٨خبت مً اإلا٨خباث ؤو مضعؾت مً  وبك٩ل ٖغض ي ؤي ًٖ ٍَغ

الاؾخبُان ٖلى مً ًغاَم مىظىصًً  اإلاضاعؽ ؤو ٧لُت مً ال٩لباث، التي ًخٗل٤ البدض بها زم ًىػٕ

لؿهىلت اؾخسضامها ؤو ألن  ُغ الٗضًض مً الباخشحن ازخُاع َظا الىٕى مً الُٗىتؤمامه، و٢ض ًً

مً ؤَم ؾلبُاث  الى٢ذ الظي لضًه مدضص ؤو آلًت ؤؾباب ومبرعاث ؤزغي، ومهما ٨ًً مً ؤمغ ٞةن

 .َظا الىٕى مً الُٗىاث َى ؤهما ٢ض ال جمشل اإلاجخم٘ ألانلي
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 الشابعت عشش مدخىي املداطشة 

 املادة العلميتحعشيف -1

 مصادس حمع املادة العلميت -2

 خطىاث حمع املادة العلميت -3

حمع مصادس البدث وجذوينها 

مسح الترار املخصل بمىطىع البدث 

اللشاءة املخعملت واملخىىعت 

جذويً املادة العلميت املخصلت بالبدث 

 مشاحعت املادة العلميت املجمعت للبدث-4

 جصييف املادة العلميت املجمعت -5

 جدليل وجفعير املادة العلميت املجمعت-6

 الفشق بين املصادس واملشاحع -7

 

 .وخطىاث حمعهماومعالجتها الهذف: الخعشف على املادة العلميت 
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ا وطل٪ املادة العلميت:  جها وجهيُٟها وجدلُلها وجٟؿحَر هدىاو٫ في َظا اإلادىع مٟهىم اإلااصة الٗلمُت ومهاصع ظمٗها وجضٍو

 ما ًلي: 

ت اإلاترا٦مت : مفهىم      ت اإلاىٓمت اإلاؿدىضة الى اؾالُب خ٣اث اإلاكاإلااصة الٗلمُت هي جل٪ اإلاٗٞغ مً الجهىص ال٨ٍٟغ

وزُىاث واصواث واهىإ ومىاهج البدض الٗلمي اإلاخٗاٝع ٖلحها ، ومً جم ًم٨ً حٍٗغ٠ اإلااصة الٗلمُت  باجها مٗلىماث 

ومهاعاث جدمل مسخل٠ وظهاث الىٓغ ًإزظ بها الباخض بهضٝ الضعاؾت والخدلُل والخٟؿحر مً اظل وا٩ٞاع وبُاهاث 

ت الٗلمُت او ايٟا اصة اإلاٗٞغ غ الىا٢٘ الى ما َى  اًٞل او ٍػ ء اإلاخٗت  ال٣ٗلُت او جد٤ُ٣ ٞااص ا٧اصًمُت ،او جٍُى

ت جمـ الىا٢٘ اإلاِٗل ،ومً زم جبرػ جل٪ الخٗمُماث اإلاؿماة بال٣ىاهحن  اإلاؿاَمت في خل مك٩لت ٖلمُت او ٨ٍٞغ

اث جسضم اإلاجخم٘ في خايٍغ ومؿخ٣بله  .( 06م ، 2002،  ٖاص٫ ًىؾ٠ زًغ  )والىٍٓغ

ت جسخل٠ بامصادس حمع املادة العلميت للبدث :    اث الضعاؾت اَمها٦شحر مخىٖى جغ٧ي عابذ ) زخالٝ اإلاكا٧ل مىيٖى

 : ( 145م، 1984،

ا جىظه الباخض وجغقضٍ الى اإلاهاصع واإلاغاظ٘ التي ًم٨ً دوائش املعاسف العامليت العامت واملخخصصت:  - باٖخباَع

ت التي ال ٚجى ٖجها ل٩ل بدض ٖلمي .الاؾخٗاهت بها في  ً الخلُٟت الىٍٓغ  بدشه مً اظل ج٩ٍى

ا جؼوص الباخض باإلاٟاَُم الخانت بمهُلخاث مُٗىت في بدشه  املعاحم واللىاميغ املخخصصت : - باٖخباَع

الى طل٪ ٞهي جؼوصٍ بمٗلىماث واخضار َامت باعػة  باإلياٞتمُلىب مىه يبُها وجدضًضَا جدضًضا ص٣ُ٢ا ،

 ٫ صعاؾخه.في مجا

ا جدىاو٫ املجالث العلميت وامليشىساث الذوسيت العشبيت والاحىبيت  - خ٣اث٤ ظضًضة ًم٨ً ان ٩ًىن : باٖخباَع

 لها ٖال٢ت بمىيٕى البدض مدل الضعاؾت.

ا انل الٗلىم الخضًشت الخالُت وزغوة َاثلت جُٟض الباخض  املخطىطاث الليمت املكخىبت بخط اليذ - : باٖخباَع

مئىان لها. باإلم٩انبد٣اث٤ وبُاهاث انلُت   ٧ل الام٩ان الَا

ا جؼوص الباخض باإلاٗلىماث والخ٣اث٤ والاخهاءاث الانلُت. الىزائم الشظميت: -  باٖخباَع

ا جٟخذ اإلاج الكخب اللذًمت والحذًثت راث صلت البدث: - ا٫ واؾٗا امام الباخض في جٟهم مىيٕى باٖخباَع

 .ال ش يءال هه بضوجها ج٩ىن الضعاؾت بدشه والخٗم٤ ُٞه ومً زم ججٗل مً صعاؾخه صعاؾت ٖلمُت ظاصة ،

باٖخباع َاالء ظمُٗا اًٞل مهضع لخىظُه واعقاص الباخض  املخخصىن وروو الخبرة واملهخمىن باملىطىع : -

 ٕ بدشه.لضعاؾت مىيى الى اًٞل اإلاهاصع واإلاغاظ٘ 

اث   الشظائل العلميت "املاحعخير والذكخىساه": - ا صعاؾاث مخسههت جخهل اجهاال وز٣ُا بمىيٖى باٖخباَع

 مدضصة مغجبُت بالىا٢٘ ،ومً زم  ًجض ٞحها الباخض ا٩ٞاع مؿخجضة جسضم بدشه.

ما اصاجان اؾاؾِخان جؼوصان الباخض بالخ٣اث٤ والبُاهاث الٟٗل الاظخبيان وامللابلت: - ُت ًٖ الٓاَغة باٖخباَع

 او اإلاك٩لت مىيٕى البدض .
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غة للباخض جم٨ىه مً املىاكع املميزة على الشبكت العىكبىجيت : - حرة ومهاصع ٍٚؼ ا ج٣ضم مٗلىماث ٞو باٖخباَع

ض او حٗاعى ما اججه الُه ،وطل٪ في و٢ذ ٢هحر .   الخهى٫ ٖلى ابدار وصعاؾاث ٧املت في اإلاىيٕى طاجه جٍا

٤ الخُىاث اإلاىهجُت الخالُت العلميت:خطىاث حمع املادة     : ( 146، 1984جغ٧ي عابذ،  ) ًخم ظم٘ اإلااصة الٗلمُت ٞو

حٗخبر َظٍ الخُىة اولى الخُىاث التي ًجب الاَخمام بها ٖىض ال٣ُام باي بدض او  حمع مصادس البدث وجذوينها: .1  

ىا ًجب ٖلى الباخض ان ٨ًخٟ ي بدسجُل اإلاهاصع واإلاغاظ٘ طاث نلت عؾالت ٖلمُت و٢ض ط٦غث اإلاهاصع مً ٢بل َو

با ،ٌسجل ٖلحها الخٟانُل  ت الدجم ج٣ٍغ ببدشه مؿخٗمال بُا٢اث زانت ٌؿخدؿً ان ج٩ىن مىٟهلت مدؿاٍو

غاُٞت ،وهي: اؾم اإلاال٠ ،ٖىىان اإلاهضع ،الُبٗت، صاع اليكغ ، ؾىت اليكغ، ع٢م الهٟدت  او الهٟداث التي  الببلُٚى

 : جىظض بها اإلاٗلىماث مشا٫ طل٪

ذ ، اث ، ال٩ٍى  ، م..1977ص. اخمض بضع :انى٫ البدض الٗلمي ومىاهجه ،الُبٗت الشالشت، و٧الت اإلاُبٖى

اإلاغجبُت : الهضٝ مً ال٣ُام بهظا الاظغاء اإلاجهجي ، ٞدو اإلاهاصع واإلاغاظ٘  مسح الترار املخصل بمىطىع البدث .2

لى  طل٪ ٞهظٍ الخُىة جخُلب مً باإلاىيٕى اإلاغاص صعاؾخه ،٣ٞض ًجض الباخض ان بُجها ما ال   ٢ُمت له ِٞؿدبٗضٍ، ٖو

 الباخض مهاعة ٞاث٣ت ومخمحزة في ازتزا٫ الجهىص الٗلمُت الؿاب٣ت.

مٗلىم ان ال٣غاءة للمهاصع واإلاغاظ٘ طاث الهلت بمىيٕى البدض جخسظ اق٩اال  اللشاءة املخعملت واملخىىعت: ـ 3

ٗت للمىيى  ت مجها ال٣غاءة الخمهُضًت  الؿَغ ٗت للٟهاعؽ ،وال٣غاءة مخىٖى ٖاث طاث الٗال٢ت البدض وال٣غاءة الؿَغ

ا جلٗب صوعا  ا ،وما حهمىا َىا ال٣غاءة اإلاخٗم٣ت باٖخباَع حَر اإلاىٓمت ،وال٣غاءة الخسههُت الكاملت وال٣غاءة اإلاخٗم٣ت ٚو

بدشه ،والخالي ٞان الجهض الظي ٣ًىم به ًم٨ىه مً لت  َاما في حٗم٤ُ اصعا٥ الباخض باإلاجا٫ الظي ج٣٘ ُٞه مك٩

،وال٨ك٠ والى٢ٝى ٖلى ابٗاصٍ ،وجدضًض خضوصٍ، ومً زم جبُان ظؼثُاجه جدضًض مؿاع الضعاؾت إلاىيٕى البدض 

ىا اؾخسالم ما ًُٟض بالٟٗل البدض اإلاغاص  وجىيُذ ا٩ٞاٍع وبلىعة وظهاث الىٓغ ُٞه ؾلُمت مىا٣ٞت او مسالٟت ،َو

ا  ث مىاؾبت ،جٟؿحراث مالثمت ،مٟاَُم مدضصة....اهجاٍػ ،هٍٓغ

اإلاٗلىماث طاث الهلت  بمىيٕى بدشه بالى٣ل الخغفي او  ًضون الباخضجذويً املادة العلميت املخصلت بالبدث: . 4

٣ت لظل٪ اؾخٗما٫ البُا٢اث الخانت اإلاىٟهلت مخٗضصة الالىان ،٧ل لىن زام  الازخهاع او الخلخُو ،واًٞل ٍَغ

ضَا ٖلى وظه واخض مً الىع٢ت ،م٘ جسهُو بباب او ٞهل و  اخض والاًٞل ان ٌسجل الباخض اإلاٗلىماث التي ًٍغ

غاُٞت ٦ما اوضخىاَا ؾاب٣ا ،والجاهب الازغ مً البُا٢ت مً اٖلى اخض ظىاهب الىع٢ت  ل٨خابت البُاهاث الببلُٚى

ظا ٌٗجي ً اإلاٗلىماث ،َو سهو ب٣ُت البُا٢ت لخضٍو ان الباخض ال ٌٗخمض ٖلى  البُا٢ت ل٨خابت عاؽ اإلاىيٕى ،ٍو

٢ض ًخظ٦غ الا٩ٞاع الغثِؿُت ،ووظهاث الىٓغ التي ًمغ بها ،ول٨ىه ال بض ان ًيس ى ما ًجب ان  ألهه، ٣ًغعٍوطا٦غجه ُٞما 

ت وجظ٦غ ما ًجب ان ٌؿدكهض به ،ٞاهه البض ان  ًيس ى الهٟدت التي وعص ٞحها ،  ٌؿدكهض به وان ٧اهذ طا٦غجه ٢ٍى
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ض وال٨خاب الظي وعصة ُٞه   ً ٖلى البُا٢اث  الخإ٦ُضجل٪ الهٟدت ، وما هٍغ ٖلُه َىا اهه ؾىاء اٖخمض الباخض الخضٍو

 او الضٞاجغ مغاٖاة ما ًلي : او الاوعا١ 

ان ج٩ىن البُا٢اث او الاوعا١ التي جضون ٖلحها البُاهاث واإلاٗلىماث طاث ٢ُاؽ واخض ختى ٌؿهل  -

 اؾخٗمالها مً بٗض .

 ٖلى البُا٢ت او الىع٢ت الىاخضة الا ا٢خباؽ واخض او ٨ٞغة واخضة او مىيٕى ٞغعي واخض . ال ٨ًخبان  -

 ان ال ٨ًخب الا ال٣ٟغاث او اإلاٗلىماث التي ؾُدخاط الحها ٞٗال في بدشه . -

ت. -  اٖخماص الض٢ت والاماهت والابخٗاص ًٖ الؿغ٢اث ال٨ٍٟغ

حناٖخماص الىيىح والخىُٓم  - ً . الًغوٍع  في الخضٍو

غاُٞت  وعاؽ اإلاىيٕى ٖلى ٧ل بُا٢ت او ختى ٌؿهل جهيُٟها وجىُٓمها يغوعة ج - ً البُاهاث الببلُٚى ضٍو

 ُٞما بٗض.

اث اإلاى٣ىلت او اإلا٣خبؿت مىه  - جسهُو ٖضص مً البُا٢اث والاوعا١ للمغظ٘ الىاخض ،اطا ٧اهذ اإلاىيٖى

 ٦شحرة.

 زالر ٞئاث : اما اإلاٗلىماث التي جضون ٖلى البُا٢اث او الاوعا١ ُٞم٨ً جهيُٟها الى

 : ىا ال  بإؾلىبهاإلاٗلىماث التي ٨ًخبها الباخض الاولى ،بِىما ج٩ىن ال٨ٟغة او الا٩ٞاع للمال٠ الظي ٢غا ٦خابه ،َو

 بض مً الاقاعة الى اإلاهضع الظي عظ٘ الُه.

 :الا٩ٞاع الصخهُت التي جسو الباخض هٟؿه.  الثاهيت 

 :ُت الالتزام بالكغوٍ الخالُت :ال٣ٟغاث او الٗباعاث اإلا٣خبؿت للباخض الخغ  الثالثت  ٍت في الا٢خباؽ قٍغ

ُا م٘ جدضًض اإلاهضع  -  مىه. اإلاإزىطوي٘ ال٣ٟغاث او اإلاٗلىماث اإلا٣خبؿت بحن مؼصوظخحن ان ٧ان اإلا٣خبـ خٞغ

ت  ال جهامً جُاب٤ الىو اإلا٣خبـ م٘ الىو اإلاىظىص في اإلاهضع مداٞٓت ٖلى الاماهت الٗلمُت  الخإ٦ض - يغوٍع

 للبدض وللباخض مٗا.

٣خط ي ٖلى اؾلىبه في ال٨خابت. ال ههٖضم الا٦شاع مً الا٢خباؽ  -  ًلغي شخهُت الباخض ٍو

 :(  185م، 1979ٖبض الٛجي ٖبىص ،) مشاحعت املادة العلميت املجمعت للبدث  

 الخإؾِـلالؾخضال٫ ؾِئت  ٦إؾاؽوؿتهل َظا الاظغاء اإلاجهجي ب٣ى٫ ٧لىص بغهاعص ال٣اثل: اطا ٧اهذ الخ٣اث٤ اإلاؿخسضمت 

٨ظا  ش يءاو زاَئت ،ٞان ٧ل  اث الٗلمُت ٚالبا ظضا ما جدب٘ مً ًهبذ مٍؼ٠ ،َو في  ازُإٞان الازُاء في الىٍٓغ

 الخ٣اث٤ .
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ت وبضون َظٍ  و٢ا٫ اًًا ًجب اوال ان وٗٝغ بض٢ت ْغوٝ ٧ل ْاَغة واخىالها ، َظا صخُذ باليؿبت للض٢ت الخٍُى

ض ٖضم الض٢ت الضعاؾت الاولُت او ا جدخىي ٖلى اٖضاص  ال جهاإلابضثُت  ٧ل اإلاُُٗاث الٗضصًت جهبذ ٚحر ص٣ُ٢ت ،وجٍؼ

 مًللت ومٟغويت ٖلُىا بىاؾُت مٓهغ ػاث٠ للض٢ت.

هٓغ وظهاث  لخإًُضان َظا ال٣ى٫ ًا٦ض وال ق٪ ان اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاجمٗت لٛغى اؾخسضامها واؾخٛاللها  

ل٨ٗـ ،٢ض ج٩ىن بًٗها مىي٘ ق٪ ؾىاء باليؿبت للباخض او مىيٕى بدشه ،اطا مُٗىت خى٫ مىيٕى بدض  ما او ا

ب ال٩افي ٖلى ٦ُُٟاث ظم٘ اإلاٗلىماث ظم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث جل٪ و٢ض ج٩ىن  ان َظا الباخض عبما لم ًل٤ الخضٍع

ؼوعا ،و٢ض ٖلى بٌٗ ٞغوى واؾئلت البدض ،و٢ض ٩ًىن بًٗها م٨غعا و٢ض ٩ًىن بًٗها م لئلظابتبًٗها ٚحر ٧اٝ 

 ٩ًىن بًٗها مخىا٢ًا....

ت جمهُضا  لهظا ولٛحٍر وظب ٖلى الباخض بٗض الاهتهاء مباقغة مً ظم٘ اإلااصة الٗلمُت اإلاخٗل٣ت ببدشه مغاظٗتها بخان وعٍو

مً ويىخها  للخإ٦ضمً اؾخٟائها وقمىلُتها مسخل٠ ٞغوى واؾئلت بدشه مً ظهت ومً ظهت زاهُت  للخإ٦ضلخهيُٟها 

غة لضًه. وص٢تها وصختها ظا لً ٩ًىن الا اطا عظ٘ ظمُ٘ البُا٢اث او الاوعا١ اإلاخٞى  وم٣ٗىلُتها ،َو

ٌٗخ٣ض ال٨شحر مً الباخشحن وزانت اإلابخضثحن ان مخاٖبهم ٢ض اهتهذ بمجغص الاهتهاء   : جصييف املادة العلميت املجمعت

،وان ٖلى الىاخض مجهم البضء بال٨خابت والاهُال٢ت في ٦خابت البدض ختى  بإبداثهممً ظم٘ اإلااصة الٗلمُت اإلاخٗل٣ت 

ان ما ٨ًدك٠ الىاخض مجهم ان  مً ظم٘ اإلااصة ًمشل بالٟٗل بضاًت اإلاٗاهاة  الاهتهاءالىنى٫ الى جهاًخه  ،ول٨ً ؾٖغ

ؤي ٌٗجي جغجِب اإلاٗلىماث  والخل ال ٩ًىن الا بدىُٓمها وجهيُٟها؛  الخ٣ُ٣ُت ،اهه ًٟاظا بماصة ٖلمُت ٦شحرة  مترا٦مت

والا٩ٞاع بهىعة مىٓمت وزحر جىُٓم وجهي٠ُ للماصة الٗلمُت ٦ما ًا٦ض مً الباخشحن َى وي٘ البُا٢اث او الاوعا١ 

اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٖىىان ٖلى خضة ،زم جغجِب البُا٢اث او الاوعا١ اإلاخٗل٣ت بىٟـ الٗىىان وويٗها في خاٞٓت مُٗىت 

٨ظا، وبهظا ًم٨ً للباخض في  خالت ما اطا ْهغث له ماصة ٖلمُت ظضًضة ه٣لها في الىع١ ،وويٗها في الخاٞٓت َو

ٖلُه َىا ان ٖملُت الخهي٠ُ َظٍ ال بض مً  الخإ٦ضاإلاسههت لها وزانت ان وظض اإلااصة ها٢هت لضًه ،وما ًيبغي 

ً خٟاْا ٖلى الى٢ذ والجهض و  الخهي٠ُ ٌٗجي جغجِب الخ٨ٟحر ٞحها مىظ البضاًت وال٣ُام بها ازىاء ال٣غاءة  والخضٍو

عاؾت والخدلُل اإلاٗلىماث والبُاهاث والخ٣اث٤ والا٩ٞاع بهىعة مىٓمت ومدؿلؿلت مى٣ُُا حؿهل ٖلى الباخض الض

 .(202م  ، 2014بغو مدمض، )والخٟؿحر 

ت ،وبٗض بٗض الاهتهاء مً اإلااصة الٗلمُت مً مهاصع اإلاسخلٟت الاولُت والشاهٍى  جدليل وجفعير املادة العلميت املجمعت:

بها ٣ًىم الباخض بتر٦ُبها بدُض حُٗي نىعة مخ٩املت ًم٨ً مٗها جدلُل اوال باالؾخٗاهت   باألصواثجهيُٟها وجبٍى

الاخهاثُت التي ًخ٤ٟ ٖلماء الاخهاء الى جهيُٟها الى اصواث اخهاثُت ونُٟت واؾخضاللُت ومً اَم الاصواث 

ت وم٣اًِـ الدكدذ  ت اإلاغ٦ٍؼ الاخهاثُت اإلام٨ً اؾخسضامها في الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت ٖمىما ،م٣اًِـ  الجٖز

عن بٗملُت الهًم ،ٞٗىضما ًدىاو٫ الاوؿان َٗاما ما الظي ....ومىه ٞان جدلُل اإلااصة الٗلمُت اإلاجمٗت ًم٨ً ان ٣ًا

مً اصاة او ا٦ثر مً اصواث  اإلاكخ٣اث٣ًابل في َظا الدكبُه اإلااصة الٗلمُت اإلاجمٗت اإلاخمشلت في البُاهاث واإلاُُٗاث 
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له الى ًم٨ً مٗها  ٗاص حك٨ُله او جدٍى نه او امخهاالبدض اإلاؿخسضمت ،ٞان الجؿم ال ٌؿخُٟض مىه مالم ًخدلل َو

 . ( 202م، 2014بغو مدمض ، )جمشُله

ا وان ٧اهذ الٗملُخان الخدلُل والخٟؿحر مً الىظهت  اطن اإلااصة الٗلمُت جخُلب اهىاٖا مً اإلاٗالجت ٢بل جٟؿحَر

اإلاىهجُت مسخلٟخان ٞهما مخ٩املخان مخهلخان ببًٗهما البٌٗ ،ومً يغوعي ان ًدب٘ الخدلُل للماصة الٗلمُت 

ه لِـ مجغص ظم٘ ٧ىمت مً اإلاُُٗاث والبُاهاث بٛحر جٟؿحر لها اإلاجمٗت الخٟؿحر ،ال  ن البدض الٗلمي مهما ٧ان هٖى

ضَا او  الخىنلواؾخسالم صاللتها والخٟؿحر َىا ٌٗجي اُٖاء حجج وصالثل م٣ىٗت ومىاؾبت ًٖ الىدُجت  الحها جٍا

ىضا الى اؾاؽ هٓغي مدضص ٢ابل ماصة ٖلمُت ًيبغي ان ٩ًىن مؿد ألًتحٗاعيها ومجمل ال٣ى٫ ان الخٟؿحر الٗلمي 

ب ،وان ٩ًىن مدؿ٣ا م٘ اإلا٣ضماث التي لضًىا ًٖ الٓاَغة اإلاضعوؾت احؿا٢ا مى٣ُُا.  للخجٍغ

غيها بك٩ل حؿلؿلي زالنت ال٣ى٫ اهه ًجب ٖلى الباخض ٖىضما ًيخهي مً ظم٘ اإلااصة الٗلمُت  بها وجهيُٟها ٖو وجبٍى

ا مً اظل مى٣ُي ،والاًٞل ان ٩ًىن في ق٩ل ظضاو٫ واق٩ا٫ ز ٤ مخٛحراث الٓاَغة اإلاضعوؾت ،ٞخٟؿحَر م ًدللها ٞو

 اْهاع الٗال٢ت الؿببُت التي جغبِ جل٪ اإلاخٛحراث م٘ يغوعة الغبِ بحن الىٓغي والخُب٣ُي.

 الفشق بين املصادس واملشاحع   

٣ها ًم٨ً ؤن ٌؿى١ الباخض  صالالث و٢غاثً اإلاهاصع واإلاغاظ٘ لها صوع خُىي ٖىض ٦خابت البدىر الٗلمُت؛ ًٞٗ ٍَغ

اء غّ مهمت حؿاٖضٍ في جىيُذ اإلاىيٕى مدل الضعاؾت، و٦ظا ًم٨ً حٍٗغ٠ مهُلخاث البدض، وبما ٌؿاٖض في ٞهم ال٣

هاث التي ًخًمجها البدض بهىعة ؾلُمت، و٧لما ػاص ٖضص اإلاهاصع واإلاغاظ٘ التي ٌؿخٗحن بها الباخض؛ ص٫َّ طل٪  للخىظُّ

ٗت؛ ب لى الى٣ٌُ مً طل٪ في خالت اٞخ٣اع البدض ؤو ٖلى اظتهاصٍ و٢غاءجه بهىعة مىؾَّ هضٝ بظالء الخ٣ُ٣ت، ٖو

الغؾالت الٗلمُت للمهاصع واإلاغاظ٘، ٞةن طل٪ ٩ًىن بمشابت صلُل صامٜ ٖلى ٖضم ٖىاًت الباخض واَخمامه بما ٌؿى٢ه 

 ىعها مدوؾىسهو ٦شحرة واٖخماصٍ ٖلى الكغح الٗام ، ومً زم ٌكىب الاؾخيخاظاث الجهاثُت ؾلبُاث قغوح مً 

هحها في  ٞاإلاهاصع هي  .اإلاهاصع واإلاغاظ٘ في البدض الٗلمي للخضًض ًٖ هاث ال٨خب التي لم ٌؿب٤ ؤخض مضّوِ ٖباعة ًٖ ؤ مَّ

طل٪، وهي مخ٩املت وجدخىي ٖلى ظمُ٘ الٗىانغ خى٫ مىيٕى مٗحن، ؤما اإلاغاظ٘ ٞهي جخمشل في الكغوح التي ٣ًضمها 

اث التي جد م مهضع، الضاعؾىن ُٞما ًخٗل٤ باإلاىيٖى لى ؾبُل اإلاشا٫ في خالت ٢ىلىا بن ال٣غآن ال٨ٍغ ملها اإلاهاصع، ٖو

ء ٖبر ٞتراث ػمىُت مخخابٗت ما هي بال مغاظ٘
َّ

 .ٞةن الخٟؿحراث التي جبٗذ طل٪، وؤوضخها ٖلمائها ألاظال
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 الخامعت عشش مدخىي املداطشة 

 الخىزيم وكخابت جلشيش البدث -1

 حعشيف الخىزيم -

 واهميخه اغشاض الخىزيم-

 طشق الخىزيم -

 كيفيت كخابت املشاحع-

 جشجيب املشاحع -

 كخابت جلشيش البدث -2

 اللىاعذ الاظاظيت لكخابت جلشيش البدث -

 العىاصش الاظاظيت في جلشيش البدث-

 الجضء الخمهيذي للبدث 

 الجضء الشئيس ي للخلشيش البدث 

 الجضء الخخامي للبدث 

 

الهذف: الخعشف على اهميت الخىزيم وماهي احشاءاث  املخبعت في كخابت التهميش 

 وجلشيش البدث 
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الىٓغ الُه ٖلى  ال ًم٨ًالخىز٤ُ امغ ال ًسلى مىه ؤي بدض ا٧اصًمي ،وبالخالي الخىزيم وكخابت جلشيش البدث :    -1

اَُت الٗلمُت ،او الخكى الٟاٙع ٦ما ًدلى لبٌٗ الباخشحن الٟاقلحن ،طل٪ ان ٦خابت  اهه لىن مً الىان الٞغ

اإلاغاظ٘ واإلاهاصع ٖلى الىدى اإلاُلىب ٦ما ؾيخٗٝغ ُٞما بٗض ٖبء ٦بحر ٖلى الباخض وال٩اجب ٖلى الؿىاء 

ت والُباٖت وبضون ال ج٩ىن ال٨خابت ٖلمُت ؟،ٞما َى او ازىاء ٖملُت ال٨خاب ،الٗلمي الخإل٠ُازىاء ٖملُت 

ظا ما ؾٝى هدىاوله في  الخىز٤ُ ؟ غ َظا البدض ؟.َو وماهي اٚغايه واَمُخه وماهي َغ٢ه ؟،و٠ُ٦ ه٨خب ج٣ٍغ

 َظا اإلادىع.

 :( 190م، 1979ٖبض الٛجي ٖبىص، ) "الببليىغشافيتحعشيف الخىزيم"  -

 وز٤ ز٣ت ووزى٢ا بمٗجى اثخمىه ، وز٤ وز٤ بمٗجى اخ٨م الامغ ، الخىز٤ُ لٛت مهضع مً الٟٗل خعشف اللغىي:ال

ًىز٤ وزا٢ت بمٗجى ازظ بالىزا٢ت في امٍغ او بالش٣ت ؤي زبذ و٢ىي و٧ان مد٨ما ،وز٤ جىز٣ُا  بمٗجى ازظ 

بالىزا٢ت في امٍغ او بالش٣ت ؤي زبذ و٢ىي و٧ان مد٨ما ،وز٤ جىز٣ُا بمٗجى اخ٨م الامغ. ومىه ٞالخىز٤ُ في اللٛت 

 ىاٍ الش٣ت والىزى١ والاثخمان والاخ٩ام.مٗ

    : الم والخٗلم والبدض ....ؾىاء ٧اهذ الخعشيف الاصطالحي ججم٘ مىاص الاهخاط ال٨ٟغي اإلاؿخسضمت في الٖا

د٨مها ٚغى َظٍ اإلاىاص  ت ـ في ٢ىاثم طاث هٓام مىخض جغبِ بحن مىاصَا نٟت مكتر٦ت ٍو مسٍُى  او مُبٖى

 يٕى ،ػمان او م٩ان ، بك٩ل ٖام او مدضص .مٗحن ـ ٧ان ج٩ىن خى٫ شخو او مى 

ى ًى٣ل وظهت هٓغ  حر ًم٨ً ال٣ى٫ ان الخىز٤ُ ٌٗخبر الؿىض الٗلمي لخ٨ٟحر الباخض او ال٩اجب َو ومً َظا الخٍٗغ٠ ٚو

 ٕ طاجه مٗخمضا الاماهت الٗلمُت .مُٗىت لُا٦ض بها وظهت هٍٓغ او وظهت هٓغ ؾىاٍ ممً جدضر و٦خب في اإلاىيى 

 ألههًلٗب الخىز٤ُ صوعا َاما في ال٨خابت الٗلمُت للبدىر والضعاؾاث الا٧اصًمُت ، واهميخه:اغشاض الخىزيم  -

٨خبه بهىعجه الجهاثُت مجؿما ُٞه اعاءٍ الجضًضة وجدلُالجه الٗم٣ُت  مً زالله ًهٙى الباخض بدشه ٍو

لى الٗمىم ُٞم٨ً جلخُو اٚغاى الخىز٤ُ في الى٣اٍ الخا اخمض بضع ) لُتوشخهِخه الٗلمُت وما الى طل٪ ٖو

 ،1977 ،164 )  : 

 .وي٘ ًض الباخض ٖلى الىخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاٗبرة ٖلى وظهاث الىٓغ اإلااصًت او اإلاسالٟت له 

 الٗلمي في اإلاجاالث اإلاسخلٟت في مُضان هاصع اإلاسخلٟت التي جبحن الخ٣ضم مؿاٖضة الباخض في الخٗٝغ ٖلى اإلا

 جسههه .

  اصة الخٗم٤ ت للمٗٝغ الٗلمُت واؾخسضامها .جضُٖم مبضا ٍػ  والخسهو بىاؾُت الخٗٝغ ٖلى اإلاهاصع اإلاخىٖى

  ٤ الهُاٚاث الجضًضة للخٗمُماث الا٦ثر ؾالمت وصخت وص٢ت الاؾهام في الخ٣ضم الٗلمي للمجخم٘ ًٖ ٍَغ

 ٖلمُت .

 لضاللت  جم٨حن الباخض مً قغح بٌٗ اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث اإلاؿخ٣لت  او التي ٌؿخسضمها اؾخسضاما زانا ل

 ٖلى مُُٗاث مُٗىت بمىيٕى بدشه .
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 او مٟؿغة  ومخممتا٩ٞاع ممحزة مضٖمت اإلاغاظ٘ التي ا٢خبـ مجها  اإلاهاصع ؤو ى جم٨حن الباخض مً الاقاعة ال

...  لىظهت هٍٓغ

باث الباخض في ظم٘ اإلااصة الٗلمُت ومخابٗت جُىعَا ومؿاًغتها للخٛح ٨ظا ًدبحن ان الخىز٤ُ له اَمُت في جلبُت ٚع ر َو

 والخ٣ضم الخانلحن في اإلاجخم٘ الاوؿاوي ٖمىما.

بغو ) ٌٗخمض الباخض في جىز٤ُ اإلااصة الٗلمُت اإلاجمٗت لضًه َغ٢ا مسخلٟت جخمشل ُٞما ًلي طشق الخىزيم: -

 : ( 208، 2014مدمض ،

 : ٣ت الامشل والاوؿب الطشيلت الاولى جم٨ً  ال٣اعت  ألجها٦خابت اإلاغاظ٘ في َامل ٧ل نٟدت ،وحٗخبر الٍُغ

ؿغ مً الخٗٝغ ٖلى اإلاهضع الظي ازظث مىه ال٨ٟغة َظٍ او جل٪ ؾاٖت ٢غاءتها صون الغظٕى  ب٩ل ؾهىلت َو

٣ت لها بٌٗ الُٗىب مجها:   الى ازغ الٟهل ،او ازغ البدض  الا ان َظٍ الٍُغ

  اطا عظ٘ نٟداث  اجها ال حُٗي ال٣اعت نىعة مخ٩املت ًٖ اإلاغاظ٘ اإلاؿخسضمت في البدض مً ٢بل الباخض الا

 البدض ٧لها وو٠٢ ٖلى َىامكها .

  اجها ججبر الباخض الى اٖاصة ٦خابت ٧ل مغظ٘ ٦خابت ٧املت ،وفي َظا مًُٗت للى٢ذ والجهض واإلاا٫ ،وزانت وان

لت ٢ض جهل ٦خابتها الى ا٦ثر مً زالزت اؾُغ .  بٌٗ اإلاغاظ٘ ٍَى

  م مً ان مغة في ال٨خابت ،زم ٨ًخب بٗض طل٪  ألو٫ ط٦غ  َى ان ٨ًخب الباخض اإلاغظ٘ ٧امال ،اط اإلاإلٝىبالٚغ

ىىان ال٨خاب ٣ِٞ ها٢ها مخ٨ُٟا باإلاال٠ وخضٍ ،ان ٧ان ٢ض عظ٘ الى ٦خاب واخض لهظا اإلاال٠  ،او باإلاال٠ ٖو

ا بٗباعة مغظ٘ ؾاب٤.  ان ٧ان ٢ض عظ٘ الى ا٦ثر مً ٦خاب لىٟـ اإلاال٠ .مخبٖى

ان َظا الاظغاء الازحر في الخ٣ُ٣ت الامغ لم ًدل الا ظؼاء مً اإلاك٩لت ولِـ اإلاك٩لت ٧لها ،طل٪ ان ٦خابت " مغظ٘ ؾاب٤" 

ى امغ مخٗب لل٣اٌٗجي يغوعة ج٣لُب نٟداث البدض للغظٕى الى جٟهُالث َظا   عت وال ق٪ .اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،َو

 :مدؿلؿلت ابخضاء  بإع٢امُض ٨ًخب الباخض مغاظٗه ٦خابت اإلاغاظ٘ في جهاًت ٧ل ٞهل ،خ الطشيلت الثاهيت

٨خب اإلاغاظ٘ خؿب حؿلؿلها . ًإحيختى ما قاء هللا ،زم  01مً ع٢م   في جهاًت الٟهل ٍو

ا مسخهغة ،زم ٧املت بٗض  ت ٧ل اإلاغاظ٘ اإلاؿخٗملت في او٫ ط٦َغ م مً اجها جم٨ً ال٣اعت مً مٗٞغ ٣ت بالٚغ ان َظٍ الٍُغ

ُىت ٖلى نٟدخحن ،نٟدت ؾُت لل٣ا،الا اجها جسل٤ مك٩لت اؾاطل٪  عت وهي ان ال٣اعت مٟغوى ٖلُه ان ج٩ىن ًضٍ ٖو

ى ٖبء والق٪ ٖلى ال٣اعت وزانت ما اطا ٧اهذ الهٟداث مخباٖضة.بالٟٗل ،ونٟدت  ج٣غت   م٨خىب ٞحها اإلاغاظ٘ ،َو

 :اجها حكدذ  ٦خابت اإلاغاظ٘ في جهاًت البدض او ال٨خاب ،محزتها اجها ججىب ج٨غاع اإلاغاظ٘ ،الا الطشيلت الثالثت

٣ت الشاهُت ،٦ما اجها جدغم ال٣اعت مً الى٢ٝى ٖلى  ٨ٞغ ال٣اعت بحن ا٦ثر مً نٟدت ٦ما َى الخا٫ في الٍُغ

 مغاظ٘ البدض او ال٨خاب مخ٩املت مغجبت هجاثُا ام ابجضًا .
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 : و٦خابتها ازحرا في جهاًت البدض او ال٨خاب ،ومً  ٦خابت اإلاغاظ٘ في َامل ٧ل نٟدت اوال، الطشيلت الشابعت

٣ت الازحرة َظٍ اًٞل الُغ١ لخىز٤ُ اإلااصة الٗلمُت واإلاغاظ٘ ،ٟٞحها هجض محزاث الُغ١  زم ج٩ىن الٍُغ

ا ومس خهغ بٗض طل٪ الشالزت الؿاب٣ت ،اإلاغاظ٘ امام ال٣اعت في َامل ٧ل نٟدت ،واإلاغاظ٘ ٧املت او٫ ط٦َغ

 واإلاغاظ٘ مجمٗت في ازغ البدض مغجبت جغجِبا هجاثُا ام ابجضًا.

ً خؿب ٖضص اإلاغاظ٘      ضا مً الهٟداث ٢ض ًهل الي الٗكٍغ ٣ت اجها ج٩ل٠ الباخض مٍؼ والُٗب الىخُض لهظٍ الٍُغ

 وحجمها .

٤ الخُىجحن الخالُخحن:  والخالنت ان هٓام جىز٤ُ اإلااصة الٗلمُت ًجب ان ًمغ ٞو

بت اإلاغظ٘ او٫ ط٦ٍغ في البدض ٧امال ،زم ٦خابخه بٗض طل٪ مسخهغا في نٟداث البدض الخالُت :ؤي م٣خهغ ٦خا .1

ىىان ال٨خاب وبجىاٍع ٖباعة ،مغظ٘ ؾاب٤ .  ُٞه ٖلى ٦خابت اؾم اإلاال٠ او اؾم اإلاال٠ ٖو

 ا ام ابجضًا .ط٦غ اإلاغاظ٘ اإلاؿخسضمت في البدض م٨خملت في الجهاًت والاخؿً ان ج٩ىن مغجبت جغجِبا هجاثُ .2

 ج٨خب اإلاغاظ٘ ٚالبا ٦ما ًلي :  كخابت املشاحع: -

  ىض ط٦ٍغ في ٢اثمت اإلاغاظ٘  في ازغ البدض . ألو٫ ٨ًخب اإلاغظ٘ ٧امال مغجحن ،ٖىض ط٦ٍغ  مغة في ال٨خابت  ٖو

  :٨ًخب اإلاغظ٘ مسخهغا ٖلى نىع مسخلٟت مجها 

 اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،م....في خالت ج٨غاٍع مباقغة ٨ًخب :   -1

ىىان في  -2 خالت ج٨غاٍع وبِىه مغظ٘ ازغ او ا٦ثر ،٨ًخب اؾم اإلاال٠ وخضٍ ان ٧ان له ٦خاب واخض او اؾمه ٖو

ال٨خاب ان ٧ان له ا٦ثر مً ٦خاب ،زم بٗض طل٪ ج٨خب ٖباعة مغظ٘ ؾاب٤ ،م.... ٟٞي خالت ٦خابت اإلاغظ٘ ألو٫ 

 مغة او في ازغ البدض ًم٨ً ٦خابخه ٖلى الىدى الخالي :

  وبٗض طل٪ :.اؾم ول٣ب اإلاال٠ 

 . ال ،او به ا٦ثر مً ٖىىان م٨ً ان جىي٘ بحن ٣ٞغاجه ٞىانل ان ٧ان ٍَى  ٖىىان ال٨خاب ،ٍو

 مشا٫ طل٪ :ص٦خىع ٖبض الٛجي ٖبىص :الاًضًىلىظُت والتربُت، مضزل لضعاؾت التربُت اإلا٣اعهت ،وبٗض الٗىىان ه٣ُت.

  او ٞانلت  ع٢م الُبٗت ان ٧اهذ مظ٧ىعة ،وبٗضَا ه٣ُت. 

  او ٞانلت  ،وبٗضَا ه٣ُتالىاقغ . 

  ؾىت اليكغ، وبٗضَا ه٣ُت ،جلحها الهٟدت اإلا٣خبؿت مجها م ،م٘ الاقاعة الى ان اإلاغظ٘ في خالت نضوعٍ بال

ش بحن ٢ىؾحن . ش ،٦خبىا في الجهاًت ٢بل الهٟدت بضون جاٍع  جاٍع

 .م...1970غة ، ص/ مهُٟى ٖبض الىاخض :شخهُت اإلاؿلم ،الُبٗت الشالشت ،م٨خبت الجهًت ،ال٣اَمشا٫ :
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  واطا ٧ان ال٨خاب مترظما: ط٦غ اوال اإلاال٠ الانلي وبٗض ٌ ٖىىان ال٨خاب ،زم اياٞت جغظمت...واطا ٧ان

 للترظمت مغاظ٘ ،اي٠ُ اًًا "مغاظٗه" زم ع٢م الُبٗت والىاقغ وؾىت اليكغ والهٟدت .

غوؿِـ ٖبض الىىع ،الُبٗت  مشا٫: هصىاًل ٧اهخىع: اإلاٗلم ومك٨الث الخٗلم والخٗلُم ،جغظمت الض٦خىع خؿً ال٣ٟي ٞو

 م...1972الشالشت ،صاع اإلاٗاٝع بمهغ ، 

 اب ،زم ع٢م ال٨خاب ،واؾم الؿلؿلتواطا ٧ان ال٩اجب ٢ض نضع يمً ؾلؿلت ،٦خب اإلاال٠ ،زم ٖىىان ال٨خ، 

 ٞالُبٗت ،ٞالىاقغ ،ٞؿىت اليكغ ،ٞالهٟدت.

اء ٞهمي، ،صاع الجهًت الٗغبُتخاب ،جغظمت ػ ؾلؿلت الال٠ ٦ 404بُٟغصط ،وا ب : ًٞ البدض الٗلمي ،مشا٫:   ،٦ٍغ

 .م...1963ال٣اَغة ،

 ٖىىان  ال٨خاب ،وب٣ُت اإلاٗلىماث واطا ٧ان ال٨خاب ٢ض انضعجه َُئت ،الاًٞل البضء ب٨خابت اؾم الهُئت ،زم . 

ٍغ ،جىوـ  مشا٫ :اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم: ً الٗغبي ،وا٢ٗه وؾبل جٍُى الاقغاٝ التربىي في الَى

1404،ٌ1984. 

 ت طل٪ ٧ان لل٨خاب مالٟان ،ٞاإلاضزل الغثِس ي ٩ًىن باؾم  اطا ما قهغة في اإلاىيٕى ،واطا حٗظع مٗٞغ ا٦ثَر

 ٩ًىن اإلاضزل باؾم اإلاال٠ اوال ٖلى نٟدت الٗىىان ٖلى ان ًظ٦غ مٗا.

اث ،  مشا٫: اخمض بضع وخكمذ مدمض ٖلي ٢اؾم: اإلا٨خباث اإلاخسههت، اصاعتها وجىُٓمها وزضماتها ،و٧الت اإلاُبٖى

ذ ،   ،م...1973ال٩ٍى

  مواطا ٧ان لل٨خاب زالزت مالٟحن ،ٞاإلاضزل ٩ًىن خه ٩ًىن اإلاضزل باؾم اإلاال٠  بإقهَغ ،واطا حٗظع مٗٞغ

ُت البُاهاث اإلا٨خىب اوال ٖلى نٟدت ال٨خاب ،زم جًاٝ ٖباعة  وازغان ،ٞٗىىان ال٨خاب ،زم ب٣

غاُٞت .  الببلُٚى

ت والىٟؿُت ،الضعاؾت ال ت الضعاؾاث التربٍى  ،ٗلمُت  للؿلى٥ الاظخماعيمشا٫: ص/هجُب اؾ٨ىضع وازغون :مجمٖى

اث الخضًشت ،ال٣اَغة ، ماؾؿت  ،م...1961اإلاُبٖى

  مواطا ٧ان لل٨خاب ا٦ثر مً زالزت مالٟحن ،ٞاإلاضزل الغثِس ي ٩ًىن ،واطا حٗظع الامغ ٩ًىن باؾم   بإقهَغ

اإلاال٠ اإلاظ٧ىع اوال ٖلى نٟدت ال٨خاب ،زم جًاٝ ٖباعة وازغون ،ٞٗىىان ال٨خاب  ،زم ب٣ُت  البُاهاث 

غاُٞت .  الببلُٚى

 ،م....1955مشا٫: خؿً الؿاٖاحي وازغون : مباصت ٖلم الاظخمإ ،صاع الجمهىعٍت  للُباٖت ،
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  الـ اث وال٨خب اإلاغظُٗت واإلاعجم والَا  والخغاثِ حٗامل مٗاملت ال٨خب.اإلاىؾٖى

 ،م...1970مشا٫ :مىحر البٗلب٩ي :اإلاىعص ،٢امىؽ اهجلحزي ٖغبي، الُبٗت الشالشت ،صاع  الٗلم  للمالًحن ،بحروث ،

  ت اث الخ٩ىمُت :ج٨خب بُاهاتها ٦ما ًلي : اؾم الىػاعة او اإلاضًٍغ ش: ٖىىان الخ٣اإلاُبٖى غ ،البلض ،الخاٍع  ،ٍغ

 الهٟدت.

 و  اإلاجالث : ج٨خب بُاهاتها ٦ما ًلي : ناخب اإلا٣ا٫ ،ٖىىان اإلا٣ا٫ بحن ٢ىؾحن ،اؾم اإلاجلت ،الٗضص، الكهغ

 الؿىت ،الهٟدت .

الم في وكغ  الاظخماُٖت  عنض وجدلُل ومٗالجت " مجلت الباخض في  آلاٞاثمشا٫ : ًىؾ٠ ٖبض الالوي :"ازغ وؾاثل الٖا

 .م...2011صٌؿمبر ،2وؿاهُت والاظخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ الجامعي بالىاصي ،الٗضص الٗلىم الا

  ت ،الٗضص ضة الخبر الجؼاثٍغ  ،م..2013صٌؿمبر  30الهاصعة في  7299الجغاثض : ظٍغ

َظا في خا٫ اٖخماص هٓام الخىاش ي ،اما في خا٫ اٖخماص هٓام اإلاتن ،ٞخ٨خب اإلاغاظ٘ في اإلاتن اوال ،زم في جهاًت      

البدض او ال٨خاب ،ان َظا الاؾلىب حٗخمض ٦خابت اإلاغاظ٘ ُٞه ٖىض جهاًت ٧ل ٣ٞغة م٣خبؿت ؾىاء ٧ان الا٢خباؽ مباقغ 

ُا" ام ٚحر مباقغ " ا٩ٞاع ومٗاوي" خُض ًخم ٞخذ ٨خب ُٞه ع٢م اإلاغظ٘ في ال٣اثمت اإلاغاظ٘ ،زم ه٣ُخحن  "خٞغ ٢ىؽ ٍو

خم ٚل٤ ال٣ىؽ ٨َظا " : 3"او " 127: 3ٞى١ بًٗهما، زم ع٢م الهٟدت او الهٟداث التي جم الا٢خباؽ مجها ، ٍو

ٗجي ع٢م 130ـ127 ى 127ع٢م اإلاغظ٘ في ٢اثمت اإلاغاظ٘ ،وع٢م  3" َو الهٟدت التي ا٢خبـ مجها ،وفي اخُان ازغي َو

 2007،عقُض ػعواحي  :)دت او الهٟداث ٨َظا  ًٞل ٨ًخب اؾم اإلاال٠ زم الٟانلت زم الؿىت اليكغ زم ع٢م الهٟالا 

 (. 34م  ،

ىض اطن ج٩ىن ٦خابت اإلاغاظ٘ ٦ما ًلي :  ٖو

 ٞانلت . اؾم ول٣ب اإلاال٠ ه٣ُت او -

ش ٞى٣ُت - ش ٨ًخب بحن ٢ىؾحن بضون جاٍع  او ٞانلت . ؾىت اليكغ بحن ٢ىؾحن وان ٧ان ال٩اجب بضون جاٍع

ال ،او به ا٦ثر مً ٖىىان ٞى٣ُت او ٞانلت  - م٨ً ان جىي٘ بحن ٣ٞغاجه ٞىانل اطا ٧ان ٍَى  ٖىىان ال٨خاب ،ٍو

 ٞانلت. ع٢م الُبٗت ان ٧اهذ مظ٧ىع ة وبٗضَا ه٣ُت او -

 الىاقغ وبٗضَا ه٣ُت او ٞانلت . -

 .بلض اليكغ وبٗضَا ه٣ُت او ٞانلت ،جلحها الهٟدت او الهٟداث اإلا٣خبـ مجها  -

ت ،الىا٢٘ ،اإلاماعؾت ـِ 2000مشا٫: ص/ مدمىص ُٖا خؿحن ٣ٖل ،" ،صاع 2"، الاعقاص الىٟس ي والتربىي ـاإلاضازل الىٍٓغ

 الخلُجي  لليكغ والخىػَ٘ ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
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 جغظمت ... واطا ٧ان ال٨خاب مترظما ط٦غ اوال اإلاال٠ الانلي وبٗضٍ ؾىت اليكغ ٞٗىىان ال٨خاب زم اياٞت واط 

غاُٞت   ٧ان للترظمت مغاظ٘ ،اي٠ُ اًًا مغاظٗت زم ب٣ُت البُاهاث الببلُٚى

"،الُلبت طوي الخاظاث الخانت ،م٣ضمت في التربُت الخانت ،جغظمت ص/ٞخخي ظغوان  2013، " َالالنمشا٫: صاهُا٫ 

 ،صاع ال٨ٟغ ،ٖمان ،الاعصن 1وازغون،ٍ

ت  واإلاهم ؾىاء ٧ان اإلاغظ٘ نضع يمً ؾلؿلت او مً ٢بل َُئت ت او مُبٖى او مً ٢بل مالٟحن او ا٦ثر او مىؾٖى

 خ٩ىمُت ٞخ٨خب بىٟـ ال٨ُُٟت الؿاب٣ت باؾخصىاء ج٣ضًم ؾىت اليكغ بٗض ناخب اإلاغظ٘ .

لم الىٟـ ،1978ٍمشا٫ :ص/ ظابغ ٖبض الخمُض ظابغ وص/ اخمض زحري ٧اْم،" ،صاع  2" ،مىاهج البدض في التربُت ٖو

 الجهًت الٗغبُت ، ال٣اَغة .

ش ، اإلامل٨ت الٗغبُت 1" الاعقاص الىٟس ي والخىظُه التربىي ،٠1981ٍ مهُٟى ال٣اض ي وازغون ،"ص/ ًىؾ ،صاع اإلاٍغ

 الؿٗىصًت .

٨ظا ختى جهاًت ٦خابت مغاظ٘ البدض اإلاٗخمضة ،اما اطا ٧اهذ  اإلاهاص جُت ع والىهىم ازظث مً الكب٨ت الٗى٨بى َو

 ٦ما ًلي :ٞخ٨خب 

ش ،ٖىىان الىو ،و٢ض ًًاٝ اإلاى٢٘ ومً الامشلت ٖلى طل٪ : واإلاالٟحناؾم اإلاال٠   الظًً ٦خبىا الىو  ،الخاٍع

سُت .٦2013ما٫ ٖبض ال٠ُُ ،" ُت والخاٍع  "،جانُل  الٗلىم الاوؿاهُت في ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،الكغوٍ اإلاٗٞغ

http//.www. aljabriabed.net/n18_02kamal.htm 

 . ( 214م، 2014بغو مدمض، )  ٤ زالزت اهٓمتجغجِب اإلاغاظ٘ ٞو جشجيب املشاحع : -

ى الاًٞل  ام ابجضًا خؿب اإلاالٟحن مً بضاًتها الى جهاًتها. .1  جغجُبها هجاثُا َو

اث  .2  جغجُبها خؿب اإلاىيٖى

جغجُبها خؿب هٕى اإلاهضع او اإلاغظ٘ ،ؤي ٞهل الصخ٠ والضوعٍاث في م٩ان زام ،بٗض ال٨خب بمٗجى ازغ   .3

غ والابدار ٚحر اإلايكىعة .البضء بال٨خب اوال، زم  اث  زالشا  ٧الخ٣اٍع  الضوعٍاث زاهُا ،ٞاإلاخىٖى

اما اطا ٧اهذ اإلاغاظ٘  واإلاهاصع اإلاٗخمضة بلٛاث مسخلٟت ،الاًٞل الٟهل بُجها. اإلاهاصع واإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت 

لى الٗمىم  ٞاألًٞل ٦خا ا ٖو ت او ٚحَر ٤ حؿلؿلها الهجاجي ،اإلاهاصع واإلاغاظ٘ بالٛت الٟغوؿُت  او الاهجلحًز بت  اإلاغاظ٘ ٞو

 مبخضثحن بدٝغ الال٠ ختى الىنى٫ الى خٝغ الُاء .
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 :(381م، 1978اخمض زحري ٧اْم ،) كخابت جلشيش البدث  -2

 : بٗض الاهتهاء مً ازخباع اإلاك٩لت وجدضًضَا  ونُاٚت  اللىاعذ الاظاظيت لكخابت جلشيش البدث

ا في البدىر  حَر الٟغيُت وال٣ُام بدهغ اإلاهاصع واإلاغاظ٘  واظغاء الاؾخبُان او اإلا٣ابلت ...ٚو

ا ٌكٕغ  غ البدض او اإلاُضاهُت ،وبٗض الاهتهاء مً ظم٘ البُاهاث وجدلُلها وجٟؿحَر في ٦خابت ج٣ٍغ

الغؾاثل الٗلمُت جخُلب مً الُلبت  الباخشحن الاإلاام بٗضص مً  وما٦ض ان ٦خابت البدىر  .الغؾالت

 :ًيبغي مغاٖاتها  في ال٨خابت وهي ال٣ىاٖض الاؾاؾُت التي

  غ البدض ٌٗخبر وز٣ُت ٖلمُت ولِـ ٢هت ُت في ال٨خابت الن ج٣ٍغ ُت الىن٠ اإلاىيٖى غجبِ باإلاىيٖى او عواًت ٍو

اء ا ؿخسضم في م٣ابلها يماثغ اإلابجي ٖلى الخ٣اث٤ ،وججىب يماثغ مشل اها ٍو إلاخ٩لم وهدً ويمحر اإلاخ٩لمحن .َو

ٚحر شخهُت ،واإلابجي للمجهى٫ ،ؤي ٖباعاث مشل :ل٣ض جم ازخُاع الُٗىت الٗكىاثُت بضال مً ل٣ض ازترث 

 الُٗىت ٖكىاثُا ،ول٣ض جدضص بضال مً خضصث....

  ىا ًجب  باألؾلىبال٨خابت الٗلمُت ،لٛت  باألماهتٖلى اللٛت الؿلُمت لٟٓا ومٗجى واجهاٞا  الخإ٦ُضالىاضر ،َو

 الك٣ُت ممخٗت ججٗل اإلا٣غوء ٌؿحرا ؾهال بؿُُا ،مباقغ ومىظؼ ،ٌؿخد٤ ال٣غاءة ٞٗال.

  ت ال جخ٤ٟ وعاًه ضة ام مٗاعيت ،ٞال ًدظٝ صلُال او الدجت او هٍٓغ الاماهت الٗلمُت للكىاَض اإلاسخلٟت مٍا

 واججاٍ .

  الض٢ت الخامت في ٞهم اعاء الٛحر مً الٗلماء والباخشحن 

  غ الجُض للبدض َى ما ٧ان ٖضم ازظ اعاء الٛحر ختى وان ٧اهىا ٖلماء ٦د٣اث٤ مؿلم بها ،ومً زم ٞالخ٣ٍغ

غبِ بحن الخ٨ٟحر الىاضر والخىُٓم اإلاى٣ُي والخٟؿحر  الؿلُم والاؾلىب الجُض في ال٨خابت   "ًجم٘ ٍو

لى اًت خا٫ ٞان  دؿٖو غ البدض ان ًىُل٤ مً الهضٝ مباقغة ،ٍو  ،م بالىيىح والض٢ت والخىُٓم الجُض٦خابت ج٣ٍغ

بسهىم ٦خابت الهىامل والٗباعاث اإلا٣خبؿت والغؾىم البُاهُت والجضاو٫ والاق٩ا٫ و٦خابت ٢ىاثم اإلاغاظ٘ ـاالماهت 

 الٗلمُت.

 :م مً ٖضم وظىص العىاصش او الاحضاء الاظاظيت في جلشيش البدث غ البدض  بالٚغ ق٩ل مىخض في ٦خابت ج٣ٍغ

غ البدىر جخًمً زالزت  بؿبب الازخالٝ في وظهاث الىٓغ بحن الباخشحن في بٌٗ الخٟانُل ،الا اهه مٗٓم ج٣اٍع

 :  ( 216، 2014بغو مدمض،)وهي غ او اظؼاء عثِؿُت ٖلى الا٢ل ٖىان

 : غباخض  في ال ًدىاوله٢بل الخضًض ٖما ًجب ان  الجضء الخمهيذي للخلشيش ٞاهه ال  ،الجؼء الخمهُضي للخ٣ٍغ

 بض ان ٌؿب٤ طل٪ ٖضة نٟداث ًُل٤ ٖلحها في الٛالب الهٟداث الخمهُضًت .

 الصفدت الاولى /صفدت عىىان البدث جظم املعلىماث الخاليت: -

 .اؾم الجامٗت وال٩لُت وال٣ؿم اٖلى الهٟدت 
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  مجها ،واطا ٧ان الٗىىان ٖىىان البدض وؾِ الهٟدت في الغب٘ الٗلىي مجها ٞال ًىداػ الى ظاهب

ال ٨ًخب ٖلى ق٩ل مشلض مدؿاوي الؿا٢حن ،او مشلض ٢اٖضجه في اٖلى الهٟدت وبمؿاٞت مٟغصة  ٍَى

ًاٝ الُه  الضعظت الٗلمُت التي ًخ٣ضم الحها الُالب .  بحن ؾُىعٍ، ٍو

  لى بٗض مؿاٞت اؾٟل او امام ٧لمت اٖضاص  .اؾم الُالب ٧امال في الغب٘ الشاوي مً الهٟدت ٖو

 ؾم الاؾخاط اإلاكٝغ ٖلى البدض في خالت وظىص ا٦ثر مً اؾخاط مكٝغ في الغب٘ الشالض مً ا

 الهٟدت امام او اؾٟل ٧لمت اقغاٝ .

 .الؿىت الجامُٗت التي جمىذ  ٞحها الضعظت الٗلمُت اؾٟل الهٟدت 

 مالخظاث : 

  ٖلحها .٦خابت ٧ل اإلاٗلىماث ًجب ان جخىؾِ بحن َامص ي الهٟدت وال حؿخٗمل ٖالماث الى٢ٝى 

 ...ًُب٘ الٗىىان بسِ ٦بحر 

  ًؾم.2الى 1.5ؾم ،وب٣ُت الهىامل 3الهىامل :الهامل الاًم 

  بسهىم الٗىىان /ًًٟل ان ٩ًىن مسخهغا ،واضخا ،مبخ٨غا، ظظابا، مدضص اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت والخابٗت

 الاؾاؾُت.

ظٍ الهٟدت ٚحر  الصفدت الثاهيت/صفدت الاهذاء : -  الػمت .حهضي الباخض بدشه الخب الىاؽ الُه َو

جلي نٟدت الاَضاء وفي َظٍ الهٟدت ًىظه الباخض ق٨ٍغ  الصفدت الثالثت /صفدت الشكش والخلذًش: -

م ممً ٢ضمىا له جىظحهاث واعقاصاث ٖلى ان ًغاعي في طل٪  لؤلؾخاطوج٣ضًٍغ  حَر اإلاكٝغ ٖلى عؾالخه ،ٚو

 الابخٗاص ًٖ اإلابالٛت والخُٝغ في الشىاء.

 :الجضء الشئيس ي للخلشيش: في الغالب ًدخىي على اسبعت  اكعام على الاكل 

 :ًخًمً ونٟا ًبضا الباخض مهما ٧ان هٕى بدشه بخ٣ضًم مىظؼ إلاجا٫ بدشه بهٟت ٖامت  امللذمت

مسخهغا اظمالُا لخُصُاث اإلاك٩لت ومبرػا بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت ونلتها بمىيٕى بدشه ،و٦ظا 

الا٩ٞاع واإلاٟاَُم الاؾاؾُت طاث الضاللت باليؿبت لبدشه ،والجضًض الظي ًًُٟه َظا البدض ،وطل٪ 

 ٞىبظة نٛحرة ًٖ ٧ل ٞهل.مً زال٫ ط٦غ الهضٝ واإلابرعاث الضاُٖت لظل٪ ،

 ٚالبا ما ًخًمً ٧ل بدض ٖضصا مً الابىاب والٟهى٫ ،م٘ الٗلم  املعخمذة في البدث : الطشيلت

غوخاث الجامُٗت ٌؿخدؿً ان ٌؿب٤ الابىاب والٟهى٫ الخانت  اهه وزانت في الغؾاثل والَا

اع الٗام للضعاؾت الظي ًجب ان ًخًمً:  بمك٩لت البدض ٞهل جمهُضي ًم٨ً حؿمُخه الَا

 حها ًبحن بىيىح مخٛحراتها والٗال٢اث بحن جل٪ اإلاخٛحراث  ها:جدذًذ مشكلت البدث وصياغت ٞو

ت بما في طل٪ اإلابرعاث  ت  إلظغاءوزلُٟتها الىٍٓغ ٍغ الضعاؾت وجىيُذ مٛؼاَا ،وجهاٙ اما في ٖباعة ج٣ٍغ

ؾاا٫ او ا٦ثر ،َظا ٌكتٍر ان ج٩ىن اإلاك٩لت اإلاُغوخت ؾىاء ا٧اهذ  ،واما ان جهاٙ في نىعة
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ت ،او في ق٩ل ؾاا٫ او ا٦ثر ان ال ٩ًىن لها ظىاهب مؿب٤  ٦ما نُاٚتها في ٖباعة او  ٍغ ٖباعاث ج٣ٍغ

ٟه الى ٖضص مً الاؾئلت بدؿب  خم بٗض طل٪ حٍٗغ ًًٟل ان ج٩ىن نُاٚتها في ؾاا٫ واخض عثِس ي ٍو

 مخٛحراث البدض.

 : وفي َظٍ الخُىة الاظغاثُت ًجب ان جدضص الٟغوى الٗال٢ت  جدذًذ فشوض البدث وصياغتها

ً ٖلى الا٢ل بىيىح واًجاػ اإلاخى٢ٗ اظغاثُت ٢ابلت للمالخٓت ولل٣ُاؽ ،َظا  بإلٟاّت بحن مخٛحًر

ُت الُغح الاق٩الي . جب ان جغجبِ نُاٚت الٟغوى بىٖى  ٍو

 :او ا٦ثر  جدذًذ اهذاف البدث املشاد الىصىل اليها ً مشل ال٨ك٠ ًٖ َبُٗت الٗال٢ت بحن مخٛحًر

٨ظا... مً مخٛحراث البدض وجدضًض هٕى الٗال٢ت ،او   الخٗٝغ ٖلى جإزحر بٌٗ اإلاخٛحراث َو

 : والتي ًجب ان جدضص اظغاثُا وبهُاٚت واضخت ٢ابلت  جدذًذ مفاهيم ومصطلحاث البدث

جب ان حكمل اإلاخٛحراث الاؾاؾُت في مىيٕى البدض ،اياٞت الى  للمالخٓت وال٣ُاؽ ،ٍو

ٟا اظغاثُا ل٩ل مهُل ُت ؤي ٖلى الباخض ان ٣ًضم حٍٗغ  ر.اإلاهُلخاث الٟٖغ

 : اع  عشض الاطاس الىظشي للبدث بٗض الاهتهاء مً الٟهل الخمهُضي ًيخ٣ل الباخض الى ٖغى الَا

ُه ًىضر   الىٓغي إلاخٛحراث بدشه .ٖغى ٧ل الٟهى٫ وجدذ ٧ل ٞهل  الخإنُلالىٓغي للبدض ٞو

حر طل٪  اث ٚو ٟاث والخٟؿحراث والخ٣اث٤ والىٍٓغ مً َظٍ الٟهى٫ ًيبغي ٖلى الباخض ٖغى الخٍٗغ

الىٓغي مسخهغا ٢ضع  الخإنُلًخٗل٤ باإلاخٛحر الخام بهظا الٟهل او طل٪ ٖلى ان ٩ًىن َظا مما 

ُت مجها .  الام٩ان ومضٖما بالكىاَض و الاصلت صون الا٦شاع مً الا٢خباؾاث وزانت الخٞغ

 : اع الىٓغي ًيخ٣ل الباخض في َظا الىخائج املخىصل اليها وجدليلها وجفعيرها بٗض الاهتهاء مً الَا

اع اإلاُضاوي للبدض ًدىاو٫ في بضاًخه اظغاءاث البدض اإلاُضاهُت مً مشل  الجؼء اإلاٗغوٝ بااَل

ت  ا واؾـ  اإلاخبىاة:الضعاؾت الاؾخُالُٖت، اإلاىهج اإلاٗخمض او الىٍٓغ ٣ت ازخُاَع ٍغ ، الُٗىت َو

بدشه م٘ يغوعة اْهاع ان ٧اهذ َظٍ الاصواث مً اٖضاصٍ او مها في جهيُٟها ،الاصواث التي ٌؿخسض

ً وطل٪ بىن٠ جٟهُلي ل٩ل اصاة ،اياٞت الى طل٪ جدضًض الىؾاثل  مً اٖضاص باخشحن ازٍغ

الاخهاثُت اإلاؿخسضمت في بدشه َظا ،وازحرا ًيخ٣ل الى ٖغى وجدلُل وجٟؿحر الىخاثج بىاء ٖلى 

صوما ُٞما اطا ٧اهذ  والخإ٦ُضوالاق٩ا٫ البُاهُت الٟغيُاث اإلاٗخمضة مؿخسضما في طل٪ الجضاو٫ 

ا  جشبذ الٟغوى اإلادضصة ام ال جصبتها م٘ وظىب الخظع ٧ل الخظع ٖىض جدلُل البُاهاث وجٟؿحَر

 وزانت ُٞما ًخٗل٤ باإلاالخٓاث والاصلت والهضٞت.

 : غ اظخيخاحاث البدث وملترخاجه اٍ قضًض الى٣ بةًجاػ ٌؿخٗغى الباخض في َظا الجؼء مً الخ٣ٍغ

صون ج٣ضًم  اإلاٗخمضةاإلاهمت ٣ِٞ والخىنل الحها ؾاب٣ا وزانت جل٪ التي جا٦ض او جىٟي الٟغيُت 

كتٍر في َظٍ  التي  الاؾخيخاظاثاصلت ،الن الاصلت جل٪ ٢ضمذ مً ٢بل ازىاء الخدلُل والخٟؿحر ،َو

  اثم٣ترخحٗخبر بمشابت ملخو للبدض الاًجاػ والىيىح  والض٢ت ،زم بٗض طل٪ ًيخ٣ل الى ٖغى 



    صاوي عليلت :ةألاظخارمىهجيت البدث العلمي                            اط ملي مداطشاث   

 

 الجضائش-دالي إبشاهيم 16047شاسع اخمذ واكـــذ  2-معهذ التربيــت البذهيــت و الشياطيـــت 

ذ الالكترووي  /www.univ-alger3.dz/ieps املىكع الالكترووي    :  ieps@univ-alger3.dz      البًر

117 

 

بدشه والتي ًجب ان ج٩ىن بىاء ٖلى هخاثج البدض اإلاخىنل الحها جىظه الى اإلااؾؿت واإلاؿاولحن ًٖ 

 اإلااؾؿت مُضان البدض .

 :ًشبذ في َظا الجؼء الازحر مً البدض اإلاغاظ٘ اإلاسخلٟت اإلاؿخسضمت في البدض  الجضء الخخامي للخلشيش

حٗخبر مً اإلااقغاث الغثِؿُت في الخ٨م ٖلى ٢ُمت البدض وج٣ضًغ  ألجهاب٨ُُٟت مً ال٨ُُٟاث اإلاكاع الحها ؾاب٣ا ،

 بدشه. اإلاجهىصاث التي بظلها الباخض في ج٣ص ي ٧ل ماله نلت بمىيٕى 

ُت والهض١ والخىاي٘  زالنت ان ال٨خابت الٗلمُت جخُلب الجض والاظتهاص وال٨ٟاءة والهبر والجغؤة والاماهت واإلاىيٖى

 والخغم والخل٤ الخؿً.
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 عـــــادس واملشاحــاملص

 .1961،صاع اخُاء الترار الٗغبي ،لبىان ،2،ٍ املعجم الىظيطابغاَُم مهُٟى اهِـ وازغون : -

ذ ن3،ٍاصىل البدث العلمي ومىاهجهاخمض بضع :  - اث ،ال٩ٍى  .1977، و٧الت اإلاُبٖى

ت ، ال٣اَغة ، دساظت مىهجيت لكخابت الابداراخمض قلبي : -  .1968،م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ

ش  .املىهج العلمي والاشتراكيتاخمض مدمض زلُٟت :  -  ، الضاع ال٣ىمُت للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة ،بضون جاٍع

ت ،6،ٍ البدث العلمياخمض مهُٟى زاَغ : -  .1955، مُاب٘ ال٣ضؽ ،الاؾ٨ىضٍع

 .1967ظغظـ وازغون ،صاع اإلاٗاٝع بمهغ ،،جغظمت نبري  مىاهج البدث في علم الىفغاهضعوػ وازغون : -

 ..2014،الىاثل للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،جحزي وػو، املىحه في مىهجيت العلىم الاحخماعيتبغو مدمض : -

ُاء هللا ؤخمض،  - ، صًىان املششذ في البدث العلمي لطلبت التربيت البذهيت والشياطيتبىصاوص ٖبض الُمحن ٖو

اث، بً ٨ٖىىن،   .2009اإلاُبٖى

غوعي ظٟٗغو بً ٢ٟت ؾٗاص:  - ،صاع اإلاجض الخطبيلاث املىهجيت للبدىر امليذاهيت في العلىم الاحخماعيت بٖى

 .2019للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،

 2008،ظؿىع لليكغ والخىػَ٘ الجؼاثغ ،1،ٍ مىهجيت البدث في العلىم الاوعاهيت والاحخماعيتزالض خامض : -

، الُبٗت ألاولى، اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ في التربيت وعلم الىفغ مىاهج البدثؾامي مدمض ملخم:  -

 .2000والُباٖت، ٖمان 

ت.مىهجيت البدث في العلىم الاحخماعيتؾامُت مدمض ظابغ : - ت  الجامُٗت الاؾ٨ىضٍع  ، صاع اإلاٗٞغ

،ماؾؿت الغؾالت للُباٖت واليكغ 2،ٍ كىاعذ اظاظيت في البدث العلميؾُٗض اؾماُٖل نُجي : -

 .2010لبىان ، ،َ٘والخىػ 

 .1993،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،1،ٍ الاظاليب الاخصائيت الاظخذالليتنالح الضًً مدمىص ٖالم : -

 .1966،مُبٗت لجىت البُان الٗغبي ،ال٣اَغة،2،ٍ اصىل البدث الاحخماعي ٖبض الباؾِ مدمض خؿً : -

، الُبٗت الشاهُت، صاع الىمحر لليكغ إلاوعاهيتمىهجيت البدث العلمي في العلىم ٖبىص ٖبض هللا الٗؿ٨غي:  -

 .2004والخىػَ٘، صمك٤، 

 .2000،م٨خبت مضبىلي ،ال٣اَغة ، فلعفت مىاهج البدث العلمي٣ُٖل خؿحن ٣ُٖل : -

ت، اظخخذام املصادس وطشق البدث ٖلي ببغاَُم: -  .1996، الُبٗت الشاهُت، م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ

، الُبٗت الشاهُت، ىاهج البدث العلمي وطشق إعذاد البدىرمٖماع بىخىف ومدمض مدمىص الظهِباث:  -

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،   .1999صًىان اإلاُبٖى

اث الجامُٗت، الجؼاثغ، 5،ٍ دساظاث في املىهجيتًُٞل صلُى:  -  .  2017، صًىان اإلاُبٖى

 .2010، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ ،الاعصن ،البدث العلمي في التربيت مدؿً ٖلي ُُٖت : -
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 ،، مُبٗت صاع ال٨خاب صمك٤، ؾىعٍا7،ٍ املىهج وطشائم البدث في علم الاحخماعدمض نٟىح الازغؽ :م -

2006. 

،صاع قمـ اإلاٗاٝع ،ال٣اَغة 1،ٍ اعذاد وكخابت البدىر والشظائل الجامعيتمدمض ٖىى الٗاًضي : -

،2005. 

الُبٗت ألاولى، ماؾؿت ، أظغ البدث العلمي إلعذاد الشظائل الجامعيت مغوان ٖبض اإلاجُض ببغاَُم: -

 .2000الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

ِس ى مدمض ٢دل : - ،صاع 2،ٍ البدث العلمي في العلىم الاوعاهيت والاحخماعيتواثل ٖبض الغخمً الخل ٖو

 .2007خامض لليكغ والخىػَ٘ ،الاعصن ،


