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  كلية�أصول�الدين������������������������������- قسنطينة–جامعة��م���عبد�القادر�للعلوم��س�مية�

        د/�صليحة�العابد�              حث��ي��تصال�الدعوي�بمقياس�مناهج�ال��

            

  1ا'ستوى�ماس"!�

  التخصص:�دعوة�وإع*م�

  ا'حاضرة�4و3ى�:��قتباس�

  عناصر�ا'حاضرة�:

  مفهوم��قتباس��/�

  أهمية��قتباس�/

  أنواع��قتباس�/

  /�شروط��قتباس�

  �������	
��:  

،�جاء��ي�ا'عجم�الوسيط�عن�تعريف��قتباس�ما�يCي �قتباس تعريف
ً
مادة�[�ق�ب�س�]�: لغة
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ْ
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ْ
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�ي�كل�معاجم��ا'عاصر�نفس�التعريف�وتواتر�نفس�ا'ع�efل*قتباس�متواتر�عن�العرب�ا'عجم�ي�

�للكلمة�وهو� efى�نفس�ا'عCيدل�ع� من�ا'صادر�عCى�اخت*ف�ماهيjkا،��4خذاللغة�العربية�بما

  .تدل�مشتقات�الكلمة�عCى�نفس�الكلمة�للفاعل�وللمفعول 

�oفادة�والطلب"،�وُيعرَّف��قتباس��ي�البحث�العلمvد�و xوُّ
َّ
�"ال" تع�ofكلمة��قتباس:

�"نقل�بعض�النصوص�عن �من�أجل�التأكيد�عCى��بأنه: �خرين�بشكل�مباشر�أو�غc!�مباشر؛

�وعرَّف� �التخصص�ذاته"، ��ي �الجديد �إ3ى �والوصول ا، �موضوعي� �نقًدا �أو�نقدها نة �ُمعيَّ فكرة

د�با'ادة�العلمية�من�مصادرها� xوُّ
َّ
�"ال" البعض��قتباس��ي�البحث�العلم�oبتعريف�موجز�بأنه:

  “."4صلية
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ٍف�معcن،�وتضمي�jا��ي�ويعرف�أيضا�بأنه�:��
َّ
إضافة�ونسخ�النصوص�ال��oتعود�إ3ى�ُمؤل

�oال�� �الفكرة �آخر�يحمل �بنٍص �لغايات��ستشهاد �إنشا�jا، �عCى �العمل �يجري oالنصوص�ال�

 
ً
  ”.يناقشها�الكاتب�حاليا

�ا'صدر�ف �إيجاز�ودقة �مثل ��ي �معينة �فكرة �صياغة �إعادة �الباحث �عCى �يصعب قد

   بنقلها�بالنص.4صCي�وكفاءته�ولهذا�يقوم�

الباحث�بآراء�غc!ه�مما�هو�موجود��ي�الكتاب�بصورة�غالبة،�وهذه��استعانةوهو�أيضا�

�راء�و4فكار�إما�أن�تكون�بالنص،�وإما�أن�تكون�أخذا�للفكرة،�وعCى�الباحث�4مcن�أن�يكون�

  .دقيقا�يختار�ا'ناسب�من�ا'صدر�4صCي

  أهمية�(قتباس�:

ا� كان�ميدان�تخصصه�عCى�نقل�بعض�4فكار�ال��oأنتجjkا�قريحة�ذهن�يعتمد�الباحث�أي�

�ع�!�الحقب� "!اكم
ُ
�ا' �الثقا�ي �ا'وروث �أن �و��شكَّ �أو�رسالته، �ببحثه �القيام �أثناء �خرين،

تتالية،�هو�منبع�ضخم�ل�فكار�ال��oيب�ofعل�jا�الباحث�العلم�oأفكاره��ي�خطة�البحث�
ُ
الزمنية�ا'

 .؟سؤال�طا'ا�ُوِجَدت�4فكار�بشكٍل�ُمسبٍق،�فما�دور�الباحث�العلمoالعلمo،�ويأتي�هنا�ال

�به� �قام �ما �ُيماثل oالعلم� �بالباحث �ا'نوط �الدور �أن ��ي �تتمحور �السؤال �هذا �عن وvجابة

ابقcن� �من�دراسات�السَّ خذ
�يتَّ �حيث�إنه �ذلك، ��ي �يفوقهم �بل�قد �من�حيث�4همية، سابقوه

�آف �إ3ى ه وجُّ �نحو�التَّ �بعض�ُمنطلًقا �عCى �اعتمدت �إن eح�� اءة، �بنَّ �وأفكار�إبداعية �جديدة اق

وا'كانية�لها�دورها��ي�إنتاج�الجديد،�فلقد��الزمنيةالقواعد�الفكرية�ا'اضية،�إ��أن�الحداثة�

نة،�وبالتا3ي�سوف�تختلف�النتائج��ي� قامت�الدراسات�السابقة،�وفًقا�لظروف�وإمكانيات�ُمعيَّ

ي�معمل�مختلف�أو�بيئة�مختلفة،�وفًقا�»دوات�وأساليب�علمية�حالة�القيام�بنفس�التجارب��

  حديثة.

  

  شروط�(قتباس:�

نما�جاء��قتباس�من�ضمن�العوامل�ا'ستخدمة��ي�البحث�العلم�oلتوضيح�مدى�اتصال�إ�

4خرى.�ومن�بcن�شروطه�"الته�العلمية�مع�الدراسات�الباحث�وموضوع�رس  

ال��oتع�ofضرورة�vشارة�إ3ى�مرجع�الذي�تم�الرجوع�إليه�أو� : مانة�العلمية�  .1

 ينتحل�جهود��خرين�وأفكارهم.�منه،�فعCى�الباحث�أن����قتباس
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أن�يعطي���قتباسبمع�ofأن�يحاول�الباحث�عند� : الدقة�وعدم�تشويه�ا3ع12 .2

�و ا �4صCي �الكاتب �قصده �الذي efأ'ع�� �ا'ع�efن �أو �الفكرة �يشوه �أو �يحرف

 .�فأحيانا�يؤدي�عدم�الدقة��ي�التشكيل�أو�نقل�4حرف�إ3ى�تغيc!�ا'عef ا'قتبس.

��ا3وضوعية .3 �� : (قتباس:ي �أن efبمع�� �عCى���قتباسيقتصر والشواهد

�الباحث� �رأي �تؤيد oال�� �نظر��وj²ملالكتابات �وجهات �يملكون �الذين كتابات��خرين

 مغايرة�مما�قد�يؤدي�إ3ى�تضليل�القارئ.

الدراسة��أو يصبح�البحث��ويقصد�j²ذه�القاعدة�أن��  :(قتباس:ي��(عتدال.���������4 .4

 ��خرين�وتندر�بآراءواستشهاد��اقتباساتمجرد�

  مسا

   الباحث�نفسه��ي�ا'وضوع.

وإن�كان�مشروعا،�إ��أن�عدم�مراعاة�قواعده���قتباسويجب�التأكيد�أن�اللجوء�إ3ى�

بعدم�تمكن�الباحث�مما��انطباعاه�قد�يعطي�نقد�تعطى�انطباعا�سلبيا�عن�البحث،�من�حيث�أ

يناقش،�وقد�يؤدي�إ3ى�إضعاف�أسلوب�الكتابة،�كما�قد�يؤدي�إ3ى�ملل�القارئ�وعدم�استيعابه�

�التقرير. ��و 'ضمون �كتابة �من �الهدف �تتناقص�مع �أمور �أفكار�هذه �إيصال ي التقرير�إ��̧و

الباحث�ونتائج�دراسته�والتوصيات�ال��oيرغب��ي�تقديمها�إ3ى�4شخاص�أو�الجهات�ال��oترغب�

محدودا،�وأن���قتباسلذا�فإن�عCى�الباحث�العمل�عCى�إبقاء� �ي�حصولها�عCى�هذه�4فكار.

�� �وان �أغراضه، �تخدم oال�� �ا'همة �ا'قتبسة ��يختار�ا'ادة �وبدون��ىإ3ملجأ الحشو�بسبب

�بموضوع�  سبب. �ا'قتبس �ا'ادة �وصلة �العملية �و4مانة �الدقة �تو«ي �عليه �أن �إ3ى إضافة

  .”الدراسة،�وعدم�تشويه�ا'ع�efا'قصود.

�  

 أنواع��قتباس:�

��!cودراسات�ا'اجست�oا��وأنواع�أشكال�والدكتوراه�قتباس��ي�البحث�العلمjمتعددة�من�بي�

�قتباس�ا'باشر،�والغc!�مباشر،�و�قتباس�الجزئي،�و�إعادة�الصياغة،�و�ي�ما�يCي�توضيح�

 :لكل�م�jم

:ا�قتباس المباشر/ 1  
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�أوالن¾½�oا'باشر�من�ا'صادر�وا'راجع�العلمية�بدون�تغc!��ي�الجمل��و4خذهو�النقل�الحر�ي�

�4لفاظ �من �النوع �هذا �يكون ��أنواع، oالعلم� �الباحث �يلجأ �عندما �ستشهاد��إ3ى�قتباس

يأخذ�النص�كما�هو.�ارتبط��قتباس�� -نسخ�–وكتjÀم�بدون�تغc!���خرينمن�نصوص��و4خذ

� �التوثيق��ي ��بحاث4 ارتباط�وثيق�مع �لكتابة �السليمة �الطريقة ورسائل��4بحاثالعلمية�ومع

�!cالباحث�والدكتوراها'اجست� ��ن�من�الواجب�عCى يضع��أنعند��قتباس�ا'باشر��إتباعه؛

�ي�الهامش��إماما�تم�اقتباسه�يضع�رقم�ا'رجع،��آخر النص�ا'قتبس�بcن�ع*م��oتنصيص�ثم��ي�

�أكÃ! يكون�النص�ا'قتبس��أن�ي�ُم"ن�البحث،�من�ا'مكن��4رقامف*بد�من�توثيق�ا'راجع�حسب�

�هو�الرقم� استخدام�عند��قتباس�ا'باشر�من�ا'راجع�العلمية،��4كÃ! من�ستة�اسطر�وهذا

 .لتوثيق��قتباس�وفصله�عن�نص�البحث�أخرى هناك�طريقة�

(قتباس�غ���ا3باشر/�2  

العلمية،��4بحاثكما�لغc!ه�من�صور��قتباس�ا'ختلفة��ي��jÅميش�قتباس�الغc!�مباشر�له�

من�ا'صادر�وا'راجع�العلمية�ا'ستخدمة��ي�البحث�ثم��4فكار هو�فهم�كامل�بمعاني�وفحوى�

 .بلغة�الباحث�ا'ستخدمة��ي�نص�البحث�العلم4�oفكار الكتابة�لنفس�

العلمية�والقائمcن��4بحاثد���تفق�أنقرين�ورديف�ل*قتباس؛�السبب��ي�ذلك�هو��الjkميش

 .البحث�العلم�oأخ*قيات�أهمالعلمية�ال��o¸ي��4مانةعCى�إعدادها�صفة�

بلغته�العلمية��ي���خرين�أفكارمن��خذهأصياغة�ما��إ3ي�ي��قتباس�الغc!�مباشر�يلجأ�الباحث�

تباسه�ثم��قتباس�ا'باشر�فيعمل�الباحث�عCى�سرد�وكتابة�اق�jميشما�عن�طريقة�Åإالبحث،�

 .وضع�رقم�له��ي�نص�البحث�و�ي�الهامش

ا'صدر�العلم�oمن�كتاب��أو كان�النص�ا'قتبس�من�مصدر�ما�قام�باقتباسه�صانع�ا'رجع��إذا

يوضح�مصدرين��قتباس�وليس�ا'رجع�الذي�اقتبس��أنوجب�عCى�الباحث�عند�التوثيق��خر آ

 .منه�فقط

العلم�oكي���يفقد�القارئ�الس*سة��ي�القراءة�يستخدم�الباحث��قتباس�غc!�ا'باشر��ي�بحثه�

ما�يتم��أن�إ3ى�وvيحاء�vيعازلفاظ�تدل�عCى�أعلمo،�نجد�الباحث�العلم�oيستخدم�للنص�ال

 .قراءته�هو�مقتبس�علم�oمن�مصدر�ما،�هذه�مxcة�ل*قتباس�غc!�ا'باشر�عن�ا'باشر

 :�(قتباس�الجزئي/�3-
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� �من �الشكل �وشديد��قتباس�يستخ�أشكالهذا �جًدا �محدد �يأخذ�جزء �الباحث�عندما دمه

ومكانة�الجزء�ا'قتبس��أهميةمن�ا'رجع�العلمo،�فائدة��قتباس�الجزئي�¸ي�توضيح��4همية

 .وا'ستخدم�للقارئ�وللدراسة�العلمية

kضوابط�ال�oميشيتبع�الباحث�العلمjا'حددة�ل*قتباس���oمن�ا'صادر�العلمية��و4خذالعلم

Åاتبعها��ي��oميشمع�هذا�النوع�من��قتباسات�مثل�ال�j4كاديميةمراجع�رسالته��.  
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  كلية�أصول�الدين������������������������������- قسنطينة–جامعة��م���عبد�القادر�للعلوم��س�مية�

     د/�صليحة�العابد�  ���������� حث��ي��تصال�الدعوي�بمقياس�مناهج�ال��

     

  1ا'ستوى�ماس"!�

  التخصص:�دعوة�وإع*م�

  ا'حاضرة�الثانية�:�ال45ميش
  عناصر�ا'حاضرة:

  /�مفهوم�ال45ميش�

  /�أهمية�ال45ميش�

  /طرق�ال45ميش

�و م �بأنواع �والتعريف �الحديث �خ*ل �أن �البحث ��ي ��قتباس �ونماذج �هذا�شكال ��ي Oالعلم

� �لنا �اتضح �ال5أا'وضوع �الباحث��4ميشن ��Xيستطيع ،Oالعلم� �البحث ��ي و�قتباس�رديفZن

�Oة��ي��4ميشمن�ا'صادر�وا'عارف�العلمية�ا'ختلفة�بدون�ال�5\خذالعلم!Zة�وصغ!Zي�لكل�كبaالك

  .البحث

 أهمية�ال45ميش:�

� �فيه ��Xشك �أمما �لكتابة��دلةأن �خاصة �طرق �تحدد �ا'ختلفة �للجامعات �العليا الدراسات

�من�الباحثZن�ا'سجلZن�4jا �ا'قدمة �من�وتنسيق�الرسائل�العلمية ��ي��، بZن�الشروط�الواردة

'ا�تم�استخدامه�من�مصادر�علمية�ومراجع��ي��4ميشدلة�الجامعات�الحديث�عن�ال5أتوج4qات�

 .�ستشهاد�4jا�و�تمأالبحث�خاصة�ا'أخوذ�م4tا�اقتباس�

التوثيق�العلم�O'ا�تم�اقتباسه�من�نصوص�ا'راجع�وا'صادر�العلمية�ال45ميش�أو��ن�ال45اون��ي�إ

� �علمية�خاصة �مساءلة ��ي Oالباحث�العلم� للبحث��}ساسية�}خ*قيةالسمات��بإتباعهيضع

لته�البحثية،�مام�ا~4ام�صريح�بالسرقة�العلمية��ي�رساألمO،�قد�يجد�الباحث�نفسه�مباشرة�الع

 .�قتباس�العلم�Oإ�ىبه�عندما�يلجأ�الباحث��\خذوهذا�ما�يجب�
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 ال.-ميش:�طرق�

�هما:���������� �رئيسZن �نوعان �إ�ى �البحث ��ي �التوثيق �التوثيقي�  ينقسم �هو �}ول النوع

التوثيق� هوأو��ي�كتاب�آخر�النوع�}ول� .�التقرير�والثاني�التوثيق��ي��4اية�التقرير (صلب) ا'"ن

�ا'راجع. �صفحة ��ي �والتوثيق �الرسالة �م"ن �مع� �ي �تتطابق �أن �يجب �ا'"ن ��ي �ا'وثقة وا'راجع

يعتمد�نظام�جمعية�ُعلماء�النفس�}مريكية�عaى�التوثيق�بعد�  ا'راجع�ا'وثقة��ي�قائمة�ا'راجع.

قتبس�أو��ي�ا'"ن�التقرير�مباشرة،�وذلك�بوضع�عائلة�ا'ؤل
ُ
ف�متبوع�بفاصلة�ثم�ان45اء�النص�ا'

� السنة�متبوعة�بفاصلة�ثم�الصفحة�وجميعها�بZن�قوسZن.
ً
ثم�ُيعاد�ترتيب�جميع�ا'راجع�هجائيا

  ��ي�قائمة�ا'راجع.

  التوثيق��ي�م"ن�الرسالة .1

}خZ!�للباحث�ملحوقا�بسنة���سميجب�كتابة�فقط� التوثيق�'رجع�}ول�مرة: .1

  النشر�بZن�قوسZن.

  'ؤلف�واحد: .1

  بدراسة�حدد�ف4qا....... )1985( قام�الخليaي عربي:مثال�'رجع�

:O1985( وقد�أشارت�جل�!يث  مثال�'رجع�أجن�( Galbrait...  

  'ؤلفZن�اثنZن: .2

  بدراسة�حول... )1985(  قام�الخليaي�وملكاوي  مثال�'رجع�عربي:

  لث*ثة�مؤلفZن�وأك !: .5

ا'رات�التالية�يكتفي�بذكر�اسم�يجب�ذكر�جميع�أسماء�ا'ؤلفZن/الباحثZن�¡ول�مرة��ي�ا'"ن�و�ي�

  /الباحث�}ول�ملحقا�بكلمة�وآخرون. ا'ؤلف

  )....1985( قام�الخليaي�ومحمود�والصمدي مثال�'رجع�عربي:

  )�....1985( قام�الخليل�وآخرون عندما�يذكر�ا'رجع�مرات�أخرى:

  (�قتباس)  توثيق�}جزاء�الخاصة�بمصدر�معZن .2

  'باشر��ي�م"ن�البحث�عaى�طول�النص�ا'قتبس.تعتمد�طريقة�تضمZن��قتباس�ا

كلمة�فإنه�يكتب�ضمن�سياق�النص�اللغوي� )40( إذا�كان�النص�أقل�من .1

�O§4ايته�ويذكر�رقم�الصفحة�أو�الصفحات�ال�ولكنه�يمZ©�بأقواس�صغZ!ة�مقلوبة�عند�

  اقتبس�م4tا:

  مثال:
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البحث�}سا¯®��Oي�أن�البحث�التطبيقي�يش"!ك�مع� )�"75 ،�ص1987( أشار�عوده�وملكاوي 

لواقع�العلم�Oمن�خ*ل��Xأن�هدفه�}سا¯®�Oهو�تحسZن�اإتطبيق�ا'نهج�العلم��Oي�البحث،�

  ريات��ي�موقف�حقيقة"ظاختبار�الن

�كان�طول�النص�ا'قتبس�أك !�من .2 �إذا كلمة�ف*�بد�من�إبرازه�بشكل� )40( أما

بمقدار�خمس��واضح�وممZ©�عن�سياق�لغة�البحث�بكتابته��ي�فقرة�منفصلة�وبضغطه

  مسافات�عن�بداية�و�4اية�}سطر�العادية

  مثال:

�وملكاوي  �عوده �ص1987( وينتظر �ص �مفهوم�  )85-86 ، �إطار �ضمن �ال"!بوي �البحث إ�ى

  بقولهما:�µطار وقد�خلص�إ�ى�تعريفه�من�خ*ل�هذا�  العلم.

�هو� " �أن�ا'قصود �ويتبادر�للذهن�فورا �العلم، �البحث�ضمن�إطار�مفهوم �مفهوم البحث�يقع

العلمO،�أس�البحث�يتبع�الطريقة�العلمية�أو�ا'نهج�العلم�Oبغرض�تحقيق�أهداف�العلم،�فأنه�

تعريف�البحث�ال"!بوي�بأنه�جهد�منظم�وموجه�بغرض�التوصيل�إ�ى�حلول�للمشك*ت�ال"!بوية�

  �ي�ا'جاXت�ا'ختلفة.

  توثيق�كتاب�م"!جم��ي�ا'"ن: .3

  ل�ا'"!جم.يذكر�تاريخ�}صaي�أوX،�ثم�تاريخ�العم

  )1971/1993(  ذكر�كروشكانك  مثال:

  توثيق�عمل�مأخوذ�من�مصدر�ثانوي: .4

مث*�عندما�يحصل�الباحث�عaى�معلومات�حول�النظرية�لرائد��ي�ال"!بية،�لنقل�مث*�رنزو�ي،��ي�

  كتاب�غZ!�رنزو�ي�يقوم�الباحث�بتوثيقها�كالتا�ي:

�الث*ثة �ا'حكات �رنزو�ي �ال وباستخدام �العقلية �وا'ثابرة)(القدرة �وµبداع، وسع�  عامة،

من�مجموع�الط*ب،��ي�حZن�شكل�ا'عياري�التقليدي� %20- 15  معايZ!�القبول�بحيث�شملت�من

�من �نسبة �درجات�اختبارات�الذكاء �إ�ى �وا'ستند �الط*ب،�5-2( القديم %)فقط�من�مجموعة

  وبتوسيع�هذه�النسبة�يمكن�إعطاء�فرصة�أك�!�Xكتساب�الط*ب�ا'تميمزين.

�ا'ثال: : ا'*حظة �هذه �و�ي �فقط، �الثانوي �ا'رجع �يوثق �ا'راجع �قائمة الحروب،� �ي

  التوزيغ.�دار�الشروق�للنشر�و عمان:  نظريات�وبرامج��ي�تربية�ا'تمZ©ين )1999( أنيس

  توثيق�أك !�من�عمل��ي�ا'"ن: .5

ا'راجع�توضع�ا'راجع�بZن�قوسZن�وفقا�ل"!تب4qا��ي�صفحة�ا'راجع،�بمعÀ¿�آخر�أن�ترتب�

  بZن�قوسZن�ترتيبا�أبجديا�حسب�أسماء�ا'ؤلفZن.

  مثال�'رجع�عربية:
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��ي� �نجاحها �بمدي �التعليمية �ا'ؤسسات �معرفة �دون �وضعها �التقديم �عملية �قصور ويحول

  )1987 ؛�عجاوي�وخضر،1986 ؛�الطويل،1987 (أبو�لبدة،  تحقيق�أهدافها

  التوثيق��ي�قائمة�ا'راجع .2

  كمراجع:أمثلة�لتوثيق�كتب� .1

  التوثيق�'رجع�'ؤلف�واحد: .1

  دار�ال4tضة�العربية بZ!وت: بحوث�نفسية�وتربوية. ).1981( خZ!�هللا،�سيد مثال�'رجع�عربي:

  التوثيق�'رجع�'ؤلفZن: .2

�عربي: �'رجع �مفيد  مثال �وحواشZن، �زيدان �}طفال�  ).1998( حواشZن، تعليم

  دار�الفكر. عمان: ا'وهوبZن.

  ة�مؤلفZن�فأك !:التوثيق�'رجع�لث*ث .5

�سليمان �والشيخ، �فوزي �وزاهر، �جابر �الحميد، �التدريس. ).1994(  عبد مهارة�  مهارات

  دار�ال4tضة�العربية.  القاهرة: التدريس.

  التوثيق�لكتاب�محرر: .8

�اياد �وملحم، �توفيق �والعمري، �مصباح �عربي، �'رجع �( مثال مراكز�مصادر�  ).1982(محررون).

  مكتبة�الف*ح.  الكويت: .ال"!بويةالتعليم�وإدارة�التقنيات�

  التوثيق�'رجع�بدون�مؤلف .26

  مثال�'رجع�عربي:

  ا'طبعة�الوطنية.  عمان: ).1952.�(علم�النفس�العام

  التوثيق�'رجع�'ؤسسة�كمؤلف�وناشر .26

  مثال�'رجع�عربي:

)� �والعلوم. �والثقافة �لل"!بية �العربية �ال"!بية ).1996ا'نظمة ��ي �ا'وهوبZن �عن �أساليب �دليل

.O®¯ا'ؤلف. تونس: التعليم�}سا  

  التوثيق�'رجع�لكتاب�م"!جم .11

  مثال�'رجع�م"!جم�إ�ى�العربية:

)� �ف. �ا'وهوب�وا'تخلف ).1993كروكشانك، �يوسوف�ميخائيل).القاهرة:  تربية مكتبة� (ترجمة

  )1971 }نجلو�ا'صرية.�(العمل�}صaي�نشر��ي�عام

  مقالة�أو�فصل��ي�كتاب�محرر: .6

  عربي:مثال�'رجع�
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�عمر �العمد التصنيف.  ).1985( الهمشري، �هاني �للمعلومات_ (محرر)، �ي �الفنية (ص�ا'عالجة

  جمعية�ا'كتبان�}ردنية. عمان:  ).30-15 ص

  تكتب��ي�قائمة�ا'راجع�عaى�ال"!تيب�التا�ي: مقالة�من�مجموعة�ا'قاXت. .16

اسم� اسم�ا'دينة: سم�ا'حرر.ا ،�تحرير:اسم�الكتاب (�ي) اسم�صاحب�ا'قالة.�"موضوع�ا'قالة"،

  ا'طبعة،�سنة�الطباعة.

  مثال:

�العربية �اللغة �تعليم �عن �علوي �بصري �محمد �"فكرة �القراءة�  ستمان. �تدريس �عن (دراسة

��ي �}لباب. والكتابة)، ®O.إندونيسيا: تحرير:أولو �فرد̄و �أنوار �الحكومية�  محمد �الجامعة مطبع

  مµ 2006س*مية�مالنج،

  تكتب��ي�قائمة�ا'راجع�عaى�ال"!تيب�التا�ي: البحوث�والدراسات. .10

�الباحث. �البحث. اسم �كتابة� موضوع �سنة �ا'دينة، �اسم �الجامعة، �اسم �البحث، مستوى

  البحث.

  : مثال

�بن�سليمان. �ال"!اث�µس*ميالنغيمO®Ç،إبرهيم �الجامعة�الفكر�ال"!بوي��ي �الدكتوراه، �رسالة ،

  م.µ 2009س*مية�الحكومية�ماXنخ،

10. �!Zمثال:توثيق�رسالة�ا'اجست  

رسالة� أثر�انموذج�اكتساب�ا'فاهيم�والتعميمات��ي�تحصيل�الرياضيات،  السامÈي،�فائز�محمد.

  م.2003 ماجستZ!�غZ!�منشورة،�جامعة�بغداد،�بغداد،�العراق،

  توثيق�رسالة�الدكتوراه .10

  مثال:

�الجامعة�µس*مية��أطروحة تعليم�اللغة�العربية، ا'و�ى،�حميد�مجيد. �غZ!�منشورة، دكتوراه

  م.2003 الحكومية�ماXنخ�،

  تقرير�حكومي�غZ!�منشور  .10

  مثال:

� �التعليم �العلم�Oالعا�يوزارة �تاريخ) والبحث �الخم (بدون �االخطة �التعليم �لوزارة �العا�يسية

�}عوام �العامة �ومديريا~4ا O1995-1990( والبحث�العلم� �التعليم والبحث��العا�ي)،بغداد:وزارة

.Oالعلم  

  كتابة�مقالة��ي�مجلة .10

  مثال:
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�العزيز، �عبد �ال"!بوي"،  البسام، �µشراف �ال"!بوي، "مهمات �التوثيق �السنة�12 العدد مجلة ،

  م.1974 الثالثة،

  مقال��ي�صحيفة .10

  مثال:

  �6 جريدة�الرأي،�ص  أم�استنبا~4ا،�االتكنولوجيكانون�}ول)،�استZ!اد� 5 ،1986( ،�فتÊي�ملكاوي 
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  كلية�أصول�الدين������������������������������- قسنطينة–جامعة��م���عبد�القادر�للعلوم��س�مية�

  �� د/صليحة�العابد������������� مقياس�مناهج�البحث��ي��تصال�الدعوي���

           

  1ا'ستوى�ماس"!�

  التخصص:�دعوة�وإع*م�

  ا'حاضرة�الثالثة

��  

  :�يخطة�البحث�العلم�

Iبد�أن�يسبق�كل�بحث�علم�Bخطه�بحثيه�واضحة�يتم�إعدادها�من�قبل�الطالب�،�ثم�يتم� 

من�قبل�Vستاذ�ا'شرف،�ومن�ا'*حظ�أن�كثO!�من�الطلبة�يواجهون�صعوبة�بالغة��ي�تعديلها�

�خطة� �Wعداد �النموذج �هذا �وضع �التفكO!��ي �جاء �هنا �ومن �العلمية _م �الخطط�لبح̀و إعداد

   بحث�علم�Bليسهل�عiى�الباحثOن�كتابة�الخطة�البحثية�بأسلوب�علم�Bحسب�خطوات�متدرجة

  خطوات�خطة�البحث:�

  

  نوان�البحثع/��1

يعد�عنوان�البحث�أول�Vمور�ال�Bnيجب�تحديدها�قبل�الشروع��ي�كتابة�الخطة،�ويكتب��ي� :

  : أعiى�ووسط�الصفحة�Vوtى،�ويمكننا�تلخيص�أهم�شروط�العنوان�الجيد��ي�النقاط�oتية

   دالتجدي * . �Iيحوي�نتائج�أو�أحكام * . yيجاز * . الشمول  * الوضوح *�

   :ا-قدمـة /2

مقدمة�الخطة�يبOن�ف�_ا�الباحث�أهمية�بحثه�بالنسبة�للبحوث�والكتابات�السابقة��ي�ذات�

  .ا'جال،�كما�يوضح�الدافع�وراء�اختياره�'وضوع�البحث

   :أهداف�البحث/3
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  �وف�_ا�يعدد�الباحث�Vهداف�ا'رجو�تحقيقها�من�البحث

،�ويتفرع�و�ي�عبارة�عن�سؤال�جامع�تكون�إجابته� :إشكالية�البحث /�4 
ً
موضوع�البحث�كام*

  من�هذا�السؤال�عدة�أسئلة�تفصيلية�يجيب�عل�_ا�جزء�أو�عدة�أجزاء�من�البحث

وف�_ا�يذكر�الباحث�ا'نهجية�ال�Bnسيتع�_ا�أثناء�بحثه،�وكذلك�طريقته��ي� :منهجية�البحث /�5

ل�الباحث�الجمع�والفرز�و�ستخدام�للمعلومات،�وبشكل�عام�فا'نهجية��ي�تبيان�'اذا�سيعم

   . Wنجاز�بحثه�وyجابة�عiى�التساؤIت�ا'طروحة��ي�إشكالية�البحث

  �طار�النظري �:��مخطط�البحث�/�6

"ثمرة�ا'وضوع�الذي�اكتملت�عناصره��ي�ذهن�كاتبه".�ا'حاور��،�كما�يقول�أحمد�عل�Bالخطة�� 

 Vساسية�للخطة��Iبد�أن�تعكس�تساؤIت�البحث.

الذي�تنظم�داخله�Vفكار�بكيفية�تسلسلية،�وتبدأ�عملية�وضع�الخطة�خطة�البحث��ي�yطار�

بتحديد�العناوين�والخطوط�العريضة�ثم�توضع�تحت�كل�عنوان�العناصر�ال�Bnيجب�أن�توضع�

�ويتم�تقسيا'ق"!حة�وفيه�يتم�عرض�التقسيم�ا'ق"!ح�للبحث�وطرح�العناوين�تحته�وهكذا. م�.

جزاء�إtى�أبواب،�وVبواب�إtى�فصول،�والفصول�مباحث�م�V سالبحوث�الكبO!ة�إtى�أجزاء،�وتق

�مـا�تقتصر�عiى�الفصول 
ً
 أو�أرقام،�وا'باحث�إtى�مطالب�أو�أحرف،�أما�البحوث�الصـغO!ة�فغالبـا

  ،��أو�يمكن��عتماد�عiى�طريقة�Vرقام

  كل�خطة�Iبد�أن�تتصف�بالتسلسل�ا'نطقي،�وبالتوازن�بOن�أجزا�_ا.

  /�تنفيذ�الخطة�وتحرير�البحث��7

عند��ن£_اء�من�تنظيم�ا'ادة�يباشر�الباحث�عملية�التحرير.�و�ي�العملية�ال�I�Bnبد�أن�يرا¢ي�

  ف�_ا�العناصر�التالية:

�ي�استغ*له�للمادة�ا'جمعة�Iبد�من�مقارنة�النصوص�وVفكار�و"التقديم�لها،�والربط�*

رأيه�بOن�الحOن�والحOن�ليدل�عiى�حسن�تفهمه�'ا��بي¥_ا،�والتعليق�عل�_ا،�وعليه�أن�يبدي

  �أمامه�من�معلومات

  يفضل�الكتابة�مباشرة�عiى�الكمبيوتر�'ا�يحققه�ذلك�من�ربح�للوقت.*

الكتابة�بأسلوب�علم�Bدقيق�وسلس�ومفهوم�بمع¨§�أن�يكون�واضحا�وبسيطا�بدون�تكرار�*

  م�ع*مات�التوقف؛و�Iحشو،�وان�تكون�الجمل�قصO!ة�تتواtى��ي�نظام�مع�اح"!ا
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  .التعابO!�الجاهزة�تجنب�ا'بالغة�و*�������

خاتمة�بحث�علم�Bُعنصر�أسا¬»��Bي�الرسائل�أو�Vبحاث،�وتحتوي�عiى�تفاصيل�الخاتمة��/���8

   وعناصر�ُمهمة،�وكما�بدأ�الباحث�رسالته�بعنوان�واضح�وُمختصر�وفريد،

� 

  

جملة�اس<=�لية�

 (افتتاحية)

الجملة�بـ:��ي�خاتمة�البحث.....،�أو��ي�¯_اية�و�ي�الغالب�تبدأ�تلك�

موضوعنا.....،�أو�ب¥_اية�الرسالة....،�أو�بان£_اء�عناصر�البحث�

.....Bالعلم 

عرض�فكرة�عامة�عن�

 موضوع�البحث

طبيعة�ا'شكلة�ا'طروحة�� و�ي�ذلك�يتناول�الباحث�بطريقة�إنشائية

ة��ي�جانب�بالبحث،�وكيف�أ¯_ا�تؤثر�عiى�ا'جتمع،�أو�تمثل�ُمعضل

   علم�BمعOن�حسب�طبيعة�التخصص.�

عرض�-جهود�الباحث�

 والصعاب�ال�LMواجهها

البحث�علم�Bيتطلب�مجهود�كبO!،�وخاصة��ي�مرحلة�الدراسات�

العليا،�و�ي�كثO!�من�Vحيان�تصل�ف"!ة�إعداد�وتنفيذ�البحث�إtى�ما�

�Bnيزيد�عiى�عام،�و�ي�تلك�ا'دة�فإن�هناك�كثOً!ا�من�ا'عوقات،�وال

يجب�أن�يتخطاها�الباحث�أو�الباحثة�بثبات،�ومن�ا'هم�توضيح�

.Bن�والقراء�بوجه�عام��ي�خاتمة�بحث�علمOذلك�للمناقش 

عرض�Sهم�النتائج�

 والتوصيات

و�ي�ذك�يقول�الباحث،�وبشكل�ُمختصر،�وبطريقة�ُمغايرة�'ا�تم�

  توضيحه��ي�جزئي�النتائج�والتوصيات�VساسيOن:

  تم�التوصل�إtى�نتائج�هامة،�و�ي.......�بعد�دراسة�ُمستفيضة

قمنا�بطرح�عديد�من�ا'ق"!حات�ال�Bnيمكن�أن�تمثل�جوانب�لحلول�

 مثالية،�و�ي�طليع£_ا......

تحف��Xللباحث�ن�عVى�

تناول�القضية�ا-طروحة�

 بفكر�جديد

إن�البحث�العلم�Bبنائي��ي�أغلبيته،�ويجب�أن�يحفز�الباحث�أقرانه؛�

تناول�موضوعات�التخصص،�وبصورة�من�أجل��ستمرار��ي�

جديدة؛�لتتواكب�مع�متغO!ات�العصر،�ويجب�أن�تحتوي�خاتمة�

 بحث�علم�Bذلك.
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  ما�الشروط�ال�LMينب`ي�توافرها�عند�كتابة�خاتمة�بحث�علمي؟

�العلم�B الحجم: �البحث �فنجد �¶خر؛ B«¬درا� �مستوى �من Bعلم� �بحث �خاتمة �حجم يختلف

��Iيتطلب�خاتمة�بحث� ا'تعلق�ا'طلوب��ي�مراحل�التعليم��بتدائي�أو�ا'توسط�أو�الثانوي،

علم�BكبO!ة،�ومن�ا'مكن�أن�تكون�صفحة�أو�أقل،�أما�بالنسبة�للبحث�الجام¸ي،�والذي�تطلبه�

سنوات،�أو�قبل�الحصول�عiى�شهادة�البكالوريوس�أو�الليسانس،�جهات�الدراسة��ي�إحدى�ال

�البحث� �يخص�خاتمة �ما �أما �واثنتOن، �بOن�صفحة �ي"!اوح�حجمها Bالبحث�العلم� فإن�خاتمة

العلم�Bا'تعلقة�بالدراسات�الُعليا،�فيتطلب�ذلك�من�الباحث�بسطة�وسعة��ي�الخاتمة،�ويمكن�

  أن�تتألف�من�صفحتOن�¹ربع.

�النسب ُيعد�عنصر�النسبة�والتناسب�أحد�الشروط�الشكلية�أو�ا'ظهرية� ة�والتناسب:ُمراعاة

��ي� �للفقرات�الداخلية �سبيل�ا'ثال�بالنسبة �فعiى �مختلف�أنماط�Vبحاث�العلمB؛ ��ي الهامة

�أن� �ا'فضل �وليس�من �بي¥_ما، �كبO!�فيما �تفاوت �هناك �يكون �أن �ينبºي I� �البحث؛ محتوى

؛�ففي�ذلك�ُموضع�سلبية،�يتضمن�فصل�فقرة�تصل�إtى�صفحت
ً

Oن،�وأخرى�نصف�صفحة�مث*

�هناك� �يكون �أن �ا'قبول �فليس�من �وا'باحث، �لحجم�Vبواب�والفصول وذات�Vمر�بالنسبة

  فصل�يتألف�من�أربع�صفحات�وآخر�من�ث*ثOن�صفحة.

وبا'ثل�فان�خاتمة�بحث�علم�Bيجب�أن�يكون�هناك�تناغم�بي¥_ا�وبOن�با½ي�أجزاء�البحث،�فعiى�

،�فإن�Vفضل�هو�أ�Iتزيد��50بيل�ا'ثال��ي�حالة�كون�البحث�العلم�Bيتكون�من�س
ً

*
ً
صفحة�مث

�وبا'ثل�يمكن�تطبيق�ذلك�ا'فهوم�عiى�جميع�أن�Vبحاث�والرسائل� الخاتمة�عiى�صفحتOن،

  العلمية.

�ا-صادر�وا-راجع� /�9 �للبحث� :قائمة �أن �عiى �التدليل �الهدف�م¥_ا � �القائمة �فهذه وبالطبع

�ستعانة�À_ـا�هذا�من�ناحية،�ومن�الناحية�Vخرى�ال�Bnتم��العلم�Bا'راد�بحثه�مصادر�ومراجع�

  للتدليل�عiى�سعة�إط*ع�الباحث��ي�موضوعه

   

��/�ا-�حق10 �ي�جزء�هام�من�البحوث�العلمية�وليس�أسا¬»B،�فقد�تضمن�بعض�البحوث� :

� �ا'*حق. �من �تخلو�بعضها �حOن ��ي �ا'لحقات �من
ً
�الغالب�عددا ��ي �ا'لحقات �استخدام ويتم

  لÂشارة�بالتفصيل�إtى�بعض�الوثائق�الضرورية�وال�I�Bnيمكن�تضمي¥_ا��ي�م"ن�البحث

  

 فهرس�البحث�هو�قائمة�تحتوي�عiى�محتويات�كتاب�معOن�أو�بحث�علم�BمعOن/�الفهارس:�11
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�تكون�ت �بيليوغرافية �بيانات �عن �الفهرس�عبارة �أن �حيث ،Bالعلم� �عرض�أفكار�البحث سهل

منظمة�ومكتوبة�،�ضمن�ترتيب�معOن،�يحتوي�هذا�ال"!تيب�عiى�عدة�مداخل�تساعد�الشخص�

  بسهولة��البحث�ا'ستفيد�للوصول�'ا�يريده�من�

  و�ي�أنواع��أشهرها�فهرس�ا'وضوعات�:

� �الفصل �عنوان �كتابة �تحت�حيث�يتم �العناوين�الفرعية �يتم�وضع بالخط�العريض�ومن�ثم

�مهم�ال"!قيم�لجانب�كل�عنوان،�و�ي�برامج�مايكروسوفت�يتم�ادراج�
ً
العناوين�الرئيسة،�وأيضا

العنوان�من�ملفات��ي�برنامج�مايكروسوفت�دون�عناء�ورسم�جداول�وترقيم،�فأصبحت�مهمة�

.
ً
  الفهارس�سهلة�جدا

وفهرس���ماكن،،�وفهرس���ع�مالواردة��ي�البحث،�وفهرس��ثفهرس�kيات�و�حاديوم¥_ا�

 .��الجداول 
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  د/�صليحة�العابد� ��������������������������������������������� مقياس�مناهج�البحث��ي��تصال�الدعوي���

  كلية�أصول�الدين�����������- قسنطينة–عبد�القادر�للعلوم�'س%مية�$م#"�جامعة�

  1ا6ستوى�ماس3"�

    التخصص:�دعوة�وإع%م�

 ا�حاضرة�الرابعة

 مناهج�البحث��ي�العلوم��نسانية�و�جتماعية��

  عناصر�ا6حاضرة:

  /�تعريف�ا6نهج�

  /تصنيفات�مناهج�البحث�

  تعريف�ا6نهج:

�ا�ختصر�والسليم�� �فهو�الطريق �ي�� صط �وبا�ع"! �أو�نظام، �طريقة �لغة �ا�نهج يع"/

�كذلك�اصط�حا�بأنه�"فن�التنظيم�الصحيح�لسلسلة�
َ
للوصول�إGى�الغاية�ا�قصودة.�كما�ُعِرف

�من�أجل�الكشف�عن�الحقيقة،�حNن�نكون�PQا�جاهلNن،�أو�من�أجل� من�Yفكار�العديدة�إما

 Zا�لP[هنة�عل\]نالNا�عارفPQن�نكون�Nخرين�ح.  

ويعرف�أيضا�بأنه�"الطريق�ا�ؤدي�إGى�كشف�عن�الحقيقة�bي�العلوم،�بواسطة�طائفة�من�

�معلومة �نتيجة �إGى �يصل !iح� �عملياته �وتحديد �سN\�العقل �عkى �Plيمن �العامة  ."القواعد

كي�يتمكن�من�ويعرفه�آخرون�بأنه:�qسp\اتيجية�العامة�أو�الخطة�العامة�الi/�يرسمها�الباحث�ل

  .حل�مشكلة�بحثه�أو�تحقيق�هدفه

بالفرنسية�,ومن�الناحية�اللغوية�تع"/� méthodeمصطلح�ا�نهج�bي�اللغة� جنبية�يقابله�كلمة

  ."الكيفية�"�او�السبيل�وكذلك�الطريقة�ا�تبعة�bي�تعليم�����معNن

الطرق�ا�صممة�لفحص�عبارة�عن�مجموعة�من�التقنيات�و�  : Scientific methodا�نهج�العلم/

�أالظواهر�و�ا ،� �أو�ا�راقبة�حديثا و�لتصحيح�و�تكميل�معلومات�أو�نظريات��عارف�ا�كتشفة

   قديمة
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�ولكن� �الحقيقة �الوصول�إGى �bي �تحكم�سN\�العقل �مسبقة �لم�تكن�هناك�قواعد إذا

ذا�لم�كانت�الخطوات�منظمة�ودقيقة�فيكون�ا�نهج�تلقائي،�وذلك��ن�السN\�الطبي�ي�للعقل�إ

تحدد�أصوله�مسبقا�وكان�منظما�من�شأنه�أن�يسطر�لنفسه�منهجا�من�دون� عتماد�عkى�ما�

�يعرض�صاحبه� �قد �التلقائي �ا�نهج �ولكن �مسبقا، �مسطرة �منهجية �قواعد �من هو�موجود

�مناهج� �أما للخطأ،�وذلك��ن�تفكN\�شخص�واحد�ليس�كتفكN\�جمع�كبN\�من�علماء�ا�ناهج،

ءت�عن�طريق�دراسات�متخصصة�من�طرف�كثN\�من�علماء�ا�ناهج�لذا�البحث�العلم/�فقد�جا

  فتطبيقها�يضفي�عkى�نتائج�البحوث�نوع�من�الثقة�.

  تصنيفات��ا�ناهج:��

علم�ا�ناهج�الذي�¤Pتم�بتحديد�الشكل�العام�لكل�علم�وتحديد�الطريقة�الi/�يتكون�

  ويتشكل�PQا�أي�علم�من�العلوم�.

� �الذي �هو�العلم �ا�ناهج �الi/�فعلم �والطرق�العلمية �البحث�العلم/ �مناهج يبحث�bي

�أن� �نصل�إGى �ومنه �الحقيقة، �والباحثون�من�أجل�الوصول�إGى �العلماء �ويستخدمها يكتشفها

  علم�ا�ناهج�هو�العلم�الدارس�والباحث�للمناهج�العلمية�ا�ختلفة�.

� �إGى �الرجوع �من�خ�ل �التصنيفات�الحديثة �إجمال ��يمكن �ناد�العلماء �PQا�الذين وا

  ونتناولها�عkى�النحو�التاGي:

  رتب�هويت"/�ا�ناهج�العلمية�عkى�النحو�التاGي�: : )Whitney( هويت"/ ـ�تصنيف

  )�ا�نهج�الوصفي�.�1

  )�ا�نهج�التاري®ي�.2

  )�ا�نهج�التجري°/�.3

  )�البحث�الفلسفي�.4

  )�البحث�التنبؤي�.5

  )�البحث� جتما´ي�.6

  )�البحث�qبدا´ي�.7
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  رتب�ماركN¶�مناهج�البحث�العلم/�عkى�النحو�التاGي�: ): )Marquis ماركN¶ ـ�تصنيف

  )�ا�نهج�Yن¾\وبولو½ي�(�ا��حظة�ا�يدانية�).1

  )�ا�نهج�الفلسفي�.2

  )�منهج�دراسة�الحالة�.3

  )�ا�نهج�التاري®ي�.4

  )�منهج�ا�سح�.5

  )�ا�نهج�التجري°/�.6

  مناهج�البحث�العلم/�إGى�:���ارتب�حيث�:  Good et Scates سكايتس و جود ـ�تصنيف

  )�ا�نهج�التاري®ي�.1

  )�ا�نهج�الوصفي�.2

  )�منهج�ا�سح�الوصفي�.3

  )�ا�نهج�التجري°/�.4

  )�منهج�دراسة�الحالة�والدراسات�qكلينية�.5

  )�منهج�دراسات�النمو�والتطور�والوراثة�.6

� �البحث �مناهج �تحديد �bي �أصحاPQا �بالغ �التصنيفات �هذه �أقحموا�كل �حيث العلم/

  بعض�أنواع�البحوث�وطرق�الحصول�عkى�ا�عرفة�والثقافة�وكذا�بعض�أجزاء�ا�ناهج�Yصلية�.

�وكتاب�علم� �من�طرف�العلماء �متفق�عل]Pا �وأخرى�فرعية �أصلية لكن�هناك�مناهج

  ا�ناهج�وÉي�عkى�النحو�التاGي�:

ا�نهج�التجري°/�ـ�ا�نهج�الجدGي�أو��ا�ناهج�Yصلية�:�ا�نهج� ستدGÊي�ـ�ا�نهج�التاري®ي�ـ

  الدياليكتيكي�.
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ا�ناهج�الفرعية�:�وتظم�كل�ا�ناهج�Yخرى�الi/�لم�يتم� تفاق�حول�اعتبارها�مناهج�

أصلية�ومن�بيPÌا�ا�نهج�الوصفي�وا�نهج�qحصائي�وا�نهج�التحليkي�وا�نهج�ا�قارن�وغN\ها�من�

  مناهج�البحث�Yخرى�.

  .  العلم/ للمنهج  qنسانية العلوم ضاعإخ إمكانية مدى

�العلوم� �تطبيق�مناهج�البحث�العلم/�عkى �السابق�فكرة �بسهولة�bي لم�يقبل�العلماء

�ليست�علوما�وذلك��ا�تحدثه�العلوم�qنسانية� �عkى�أPÍا �ينظرون�إل]Pا qنسانية،�حيث�كانوا

  من�لبس�bي�ا�فاهيم�نظرا�لخصائصها�ا�تنوعة�وا�تمثلة�bي�:

  الظواهر�السلوكية�معقدة�ومتشابكة�.ـ�

  ـ�الظواهر�السلوكية�ديناميكية�وسريعة�التغيN\�والتفاعل�.

  ـ�فقدان�التجانس�بNن�الظواهر�السلوكية�.

  ـ�صعوبة�استخدام�الطرق�ا�خت[\ية�.

�/�للباحث�.Îوا�يول�الشخ�¶Nـ�التح  

الصعوبات�الi/�تعوق�البحث�أهم�قاعدتNن�طرحهما�علماء�العلوم�qنسانية�من�أجل�تذليل�

  العلم/�bي�هذا�ا�جال�هما�:

�/ء�هو�كل�ما�يصلح�أن�يكون�1Ðا�فالPÑاعتبار�الظواهر� جتماعية�أشياء�عند�دراس�(

  مادة�للمعرفة�ومنه�تصبح�مثل�الظواهر�الطبيعية�قابلة�لÓدراك�من�خارج�ذاتية�الباحث�.

2� �نفس �bي �تبعث /iال� �النفسية �العوامل �كل �استبعاد �بالقهر�) �الشعور الباحث

�من�أجل�عزل�الظواهر� جتماعية�عن�فكر� �إيميل�دور�كايم�) �إليه�( �دعا �ما  جتما´ي�هذا

  وو´ي�الباحث�وجعلها�كأPÍا�كيان�قائم�بذاته�خارج�مجال�التأثN\�عkى�الفرد�.

  

  

 


