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باملدرسة الىطنية العليا للصحافة وعلىم إلاعالم
- الخخمُت- الباخث- بدىر ؤلاِالم:الكلمات املفحاحية
 اإلاّشفت الّلمُت واإلاّشفت ٔحر-اإلاىلىُِت
 الّلمي. اإلاىهج- الزاجُت- ؤلاؼيالُت-الّلمُت
Abstract :
In this study we will be trying to address a
methodological issue of an utmost importance and
that’s the dialectic objectivity/ subjectivity in
researching Human Sciences more specifically in
Media Studies. It is a methodological basic to be
committed by the researcher all along their work lest to
be drifted behind subjectivity whims. The point was to
observe the researcher’s commitment to objectivity
while conducting their research.
There is also a potential perspective in
discussing the possibility of subjectivity interference
into research to have some positive impact on it.
Furthermore this research has attempted to find out
some methodological solutions to provide researchers
with in order to keep away from subjectivity
inclinations affecting their research.
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مقدمة:
جدخل الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت الُىم مياهت
هامت ِلى معخىي البدىر والذساظاث في حمُْ اإلاجخمّاث
وخاـت اإلاجخمّاث الٕشبُت ،هزه ألاخحرة التي ؤضخذ جىلي
ؤهمُت هبري لهزا الىىُ مً الخلىٌ اإلاّشفُت ،والتي خففذ
لها مخابش بدثُت ِاإلاُت وبمّاًحر ِلمُت ال جلل ـشامت ًِ
الّلىم الىبُُّت والخلىُت ،ال مً خُث دكتها وال مً خُث
هخاثجها .هما جىلذ الاهخمام الٕشبي بهزا الىىُ مً الّلىم
هدُجت إلدساههم ألهمُت الّىفش البؽشي ،بُٕت مّشفت ؤهماه
ظلىهُاجه وـىال بلى حصخُق مؽىالث هزا الياثً اإلاّلذ،
وبًجاد الخلىٌ اإلامىىت ،ما ًدُذ مّشفت هُفُت العُىشة ِلُه
ولبىه .واإلاالخَ الُىم ؤن الذوٌ الٕشبُت وـلذ بلى هزه
اإلاشجبت مً الخلذم والشقي في حمُْ اإلاجاالث لِغ بفمل
الّلىم الىبُُّت والخلىُت وخذها هما ٌّخلذ الىثحر ،وبهما
بفمل الخلىٌ الّلمُت التي جذسط ؤلاوعان واإلاجخمْ .لىً
هٍشا لخفىـُت الٍاهشة ؤلاوعاهُت والاحخماُِت وـّىبت
جلذًشها ولبىها في بّن ألاخُان ،ؤضخذ مىلْ حؽىًُ
مً خُث دسحت مفذاكُت هخاثجها ِىذ الىثحر مً الّلماء
والباخثحن وخاـت اإلاهخمىن بالّلىم الىبُُّت والخلىُت،
ورلً بذجت ؤن هزا الىىُ مً الذساظاث ًيىن ِشلت
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لخذخل راجُت الباخث بعبب جإزشه ببِئخه الاحخماُِت،
ِاداتها ،جلالُذها وكُمها وبالخالي ال ِلمُت لىخاثجها.
 .1إشكالية الدراسة:
ٌّخبر ِلم ؤلاِالم والاجفاٌ مً الّلىم الخذًثت اليؽإة ومً
ؤهم خلىٌ الّلىم ؤلاوعاهُت ،بال ؤهه وسٔم خذازخه ؼهذ مىز
ظخِىُاث اللشن اإلااض ي هللت هىُِت ِلى معخىي مىاهج و
ؤدواث بدثه وؤًما ِلى اإلاعخىي الخىٍحري ،خُث حزب هزا
الىىُ مً الخلىٌ الّلمُت اهخمام الىثحر مً الباخثحن
والّلماء مً مؽاسب ِلمُت مخىىِت ،في خحن صاد الاهخمام
ؤهثر بهزا الخلل اإلاّشفي هٍشا للخىىس العشَْ والهاثل الزي
ؼهذجه وال صالذ حؽهذ هى ظاثل ؤلاِالم و الاجفاٌ ِلى
اإلاعخىي الخلجي وِلى معخىي اظخخذاماث الفشد واإلاجخمْ لها
والتي وـلذ بلى دسحت ؤلادمان ِلى بّن جلىُاتها وما جدمله
مً ممامحن.
لىً سٔم هزا ٌّخلذ الىثحر مً الباخثحن واإلاىٍشًٍ ؤن هزا
الخلل ال صاٌ ٌّاوي مً اللفىس ِلى اإلاعخىي البدثي ،ال مً
خُث اإلاىاهج و ألادواث اإلاعخخذمت والتي جخذاخل مْ مىاهج
وؤدواث الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت ألاخشي ،وال مً خُث
ِذم مىاهبخه للخىىس العشَْ الزي ًجشي ِلى مُذاهه .في
خحن هىان مً ًش بإن اإلاؽيلت ألاظاظُت التي حّاوي منها ِلىم
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ؤلاِالم والاجفاٌ خاـت والّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت
ِامت جىمً فُّذم كذسة الباخث ِلى بخذار كىُّت
ببعدُمىلىحُت مْ ؤفياسه اإلاعبلت ؤزىاء مّالجخه لللماًا
اإلابدىزت ،وبالخالي ًادي رلً بلى بخذار خلل وٌُفي ِلى
معخىي الىخاثج اإلاخىـل بليها ،هزا ماًى حي بّذم مفذاكُتها
الّلمُت هدُجت لُٕاب اإلاىلىُِت في الىثحر مً البدىر.
ولخّمم ؤهثر في دساظت وجدلُل هزه اإلاؽيلت ،وبُٕت الخفىٌ
ِلى هخاثج ؤهثر واكُّت ومُذاهُت ملمىظت ظىداوٌ ؤلاحابت
ًِ ؤلاؼيالُت والدعائالث آلاجُت:
ماهي مدذداث ومّاًحر اإلاىلىُِت الّلمُت في بدىر ؤلاِالم؟
وما مذي التزام الباخثحن الجضاثشٍحن بها ؤزىاء بحشاء بدىثهم
ِلى معخىي ولُت ؤلاِالم والاجفاٌ بجامّت الجضاثش3؟
 .2جساؤالت الدراسة:
مً ؤحل فهم ؤفمل لإلؼيالُت ،خاولىا وشح بّن
الدعائالث إلزشاء اإلاىلىُ والتي مً ؤهمها:
 هل بةميان الباخث في مُذان ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌؤن ًخجشد مً راجِخه وٍلتزم ولُت باإلاىلىُِت؟
 هل جذخل راجُت الباخث في بخذي مشاخل اهجاصالبدثدىلق مً ـبٕخه الّلمُت؟
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 ماهي الخلىٌ والعبل اإلاىهجُت التي جمىً الباخثمً الخفاً ِلى الخذ ألاكص ى للمىلىُِت الّلمُت
في بهجاص البدىر ؤلاِالمُت؟
 .3منهج الدراسة وأدواثه:
للذ اِخمذها في هزه الذساظت ِلى اإلاىهج اإلاسخُل ؤجها ألوعب
إلاىلىُ الذساظت ،خُث ٌّشفه "ؤخمذ بً مشظلي" في هخابه
مىاهج البدث الّلمي في ِلىم ؤلاِالم و الاجفاٌ ِلى ؤهه":
الىشٍلت الّلمُت التي جمىً الباخث مً الخّشف ِلى الٍاهشة
اإلاذسوظت ،مً خُث الّىامل اإلايىهت لها والّالكاث العاثذة
داخلها هما هي في الخحز الىاكعي ،ولمً ٌشوفها الىبُُّت
ٔحر اإلافىىّت ،مً خالٌ حمْ اإلاّلىماث والبُاهاث اإلادللت
1
لزلً".
ؤما باليعبت ألدواث حمْ البُاهاث ،فلذ اِخمذها ِلى
اظخماسة الاظخبُان هإداة ؤظاظُت في البدىر اإلاُذاهُت ،مً
ؤحل جلص ي الخلُلت ِلى ؤسك الىاكْ جذُِما للخدلُل
الىٍشي وبُٕت الخفىٌ ِلى هخاثج ؤهثر واكُّت ،بر ٌّشفها
"بشواث ِبذ الّضٍض" في هخابه مىاهج البدث ؤلاِالمي ِلى ؤجها
"ؤداة للخفىٌ ِلى بُاهاث حّبر ًِ اظخجاباث اإلابدىزحن ِلى
2
ِذد مً ألاظئلت اإلاىخىبت"...
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كمىا بخىصَْ اظخماسة الاظخبُان ِلى ُِىت كذسث بـ  50ؤظخار
ًذسظىن بيلُت ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ حامّت الجضاثش،3
ورلً خالٌ الفترة اإلامخذة مً  10بلى  13هىفمبر .2016
 .4مجحمع البحث وعينحه:
ًخمثل مجخمْ البدث في دساظدىا هزه مً ألاظاجزة الزًً
ًذسظىن في ولُت ِلىم ؤلاِالم و الاجفاٌ بجامّت الجضاثش3
واإلالذس ِذدهم ؤلاحمالي ب ـ ـ  273 :ؤظخار ،ؤي  188ؤظخار
داثم 3و  85ؤظخار ماكذ بلعم ؤلاِالم.4هزا دون بدساج
ألاظاجزة اإلااكخحن بلعم الاجفاٌ ،ورلً هٍشا لّذم جىفش
بخفاثُاث دكُلت .وللذ وكْ الاخخُاس ِلى هزا الىىُ مً
مجخمْ البدث هٍشا لخىافله مْ بؼيالُت الذساظت بُٕت
بزشائها ًِ وشٍم جىمُم وجدلُل الىخاثج بهذف الىـىٌ بلى
هخاثج دكُلت وؤهثر واكُّت.
ؤما فُما ًخق حجم الُّىت التي جم دساظتها فلذ بلٕذ 50
مفشدة .ؤًً جم الاِخماد ِلى الُّىت الّمذًت وىجها جخذم
البدث وؤهذافه ،وٍلفذ بالُّىت الّمذًت "جلً الُّىت التي
ًخخاسها الباخث اخخُاسا ملفىدا مً بحن وخذاث اإلاجخمْ
ألاـلي ،بدُث جيىن كشٍبت الؽبه مً اإلاجخمْ وـالخت
5
للّمل".
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 .5مفاهيم الدراسة:
ظيخىشق في هزه الذساظت بلى مجمىِت مً اإلافاهُم التي
حّخبر سهحزة ؤظاظُت للمىلىُ ومً ؤهمها:
 بدىر ؤلاِالم :Les recherches médiatiques
هىان حّاسٍف مخخلفت ـأها الباخثىن في الخلل ؤلاِالمي
خىٌ مفهىم ألابدار الّلمُت والتي مً بُنها:
ٌّشف كامىط وظاثل ؤلاِالم والاجفاٌ البدث ؤلاِالمي بإهه
جلً "ألابدار التي تهذف بلى دساظت وظاثل ؤلاِالم مً خالٌ
حعلُي المىء ِلى هُفُت جإزحرها في ألافشاد ،حؽىُلها
6
للّملُت الاحخماُِت ،جلذًمها لألخباس وـىاِتها لألخذار".
وهىان حّشٍف آخش ًشي بإن البدث ؤلاِالمي ِباسة ًِ
"ِملُت جىىٍش لألؼُاء واإلافاهُم والشمىص بهذف الخّمُم،
فاإلاهىذط اإلاُياهُيي ؤو الىبِب ٌّخبر باخثا ِىذما ًداوٌ
الخّمُم ًِ حمُْ العُاساث ؤو حمُْ اإلاشض ى في كىاُ مّحن
ؤو ؤمشاك مُّىت وهزلً الباخث ؤلاِالمي الزي ًجمْ
مّلىماث ًِ وافت اللماًا اإلاخّللت بالشظالت ؤلاِالمُت
7
ؤو اإلاشظل ؤو اإلاعخلبل".
مً خالٌ هزًً الخّشٍفحن ًمىً اللىٌ بإن البدث ؤلاِالمي
هى جلً الجهىد اإلابزولت مً وشف الباخث مً ؤحل الىـىٌ
بلى خلاثم ِلمُت ،ورلً بةجباُ مىاهج وؤدواث مُّىت لذساظت
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الٍاهشة ؤلاِالمُت مً حمُْ معخىٍاتها وميىهاتها ظىاء وان
اإلاشظل ،الشظالت ،الىظُلت ؤو اإلاخللي.
 الباخث :le chercheur
ٌّشف اللامىط الاهجلحزي همبردج الباخث بإهه "رلً
الصخق الزي جىول بلُه مهمت اللُام بذساظت مىلىُ ما
بهذف الىـىٌ بلى مّلىماث حذًذة ؤو مً ؤحل فهم ؤفمل
8
للمىلىُ ؤو الٍاهشة التي جيىن مدل الذساظت".
هما ٌّشف كامىط الصخافت ووظاثل ؤلاِالم الباخث بإهه
"رلً الصخق الزي ٌّمل ِلى بزشاء اإلاّاسف الّلمُت
وجدعحن حىدة البدث الّلمي ًِ وشٍم الخجشٍب
9
والاظخىؽاف."...
ًجمْ الخّشٍفحن ِلى ؤن مهمت الباخث جىمً في الخىلُب ًِ
اإلاّلىماث وهؽف الخلاثم الّلمُت الخاـت بمىلىُ
الذساظت ،وهزا بهذف بخذار بلافت في اإلاجاٌ الّلمي
ِمىما.
 اإلاّشفت الّلمُت واإلاّشفت ٔحر ِلمُت:
 اإلاّشفت ٔحر الّلمُت : Savoir non scientifique
ًشي مىسَغ ؤهجش ظبإهه ًمىىىا حمْ مخخلف ؤهىاُ
اإلاّاسف ٔحر الّلمُت في زالر فئاث هبري وهي اإلاّاسف الّادًت
ؤو الؽّبُت ،مّاسف الخشفت ؤو اإلاهىت واإلاّاسف الذًيُت ،بر
ًلترح ول هىُ مً هزه اإلاّاسف هٍاما مُّىا لخفعحر الىاكْ،
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ؤو بّن مٍاهشه وؤوحهه هلاِذة ِامت فمٍّم مّاسفىا
وهُفُت جفشفىا(في ؤفياسها وؤِمالىا)ٔالبا ما وعخمذها
وهلخبعها مً هزه اإلاّاسف ٔحر ِلمُت .بن هزه اإلاّاسف
والخفعحراث هي التي جيىن ما وعمُه بالخغ اإلاؽترن والتي
ًمىً ؤن جٍهش فّالُتها في الخُاة الُىمُت ،لىنها لً جيىن
مالثمت جماما للبدث الّلمي.
 اإلاّشفت الّلمُت :Savoir Scientifique
ٌّشف مىسَغ ؤهجشط اإلاّشفت الّلمُت بإجها " هىُ مً اإلاّشفت
اإلاخىامُت باظخمشاس وهي مىحهت هدى دساظت الٍىاهش و الخدلم
منها...ففي مُذان الّلم هدً مىىبىن داثما ِلى الخدلم مً
وبُّت ما وّخلذ ؤهىا هؽفىا ِىه ،لهزا هلىم باظخمشاس بعً
بحشاءاث الخدذًذ ؤو بوؽائها و الخدلم بهذف مّشفت هزه
الٍىاهش ؤهثر ،زم هلىم بّذ رلً بّشك هزه ؤلاحشاءاث التي
اظخّملىاها هدً ِلى ِلماء اخشًٍ (بٕشك هلذها
وبزشائها)...فلِغ هىان مّشفت ِلمُت دون الخفخذ ِلى الخدلم
ؤهثر فإهثر...وؤن اللُمت الّلمُت إلدسان هزا الخفمُم وفهمه
ال ًمىً لماجها بال بّذ الخدلم منها ،هزا ٌّجي ؤن اإلاّشفت
10
الّلمُت جخىلب داثما حججا وبشاهحن".
ًمىً ؤن وعخخلق مً حّشٍف مىسَغ ؤن اإلاّشفت ٔحر
ِلمُت هي جلً اإلاّاسف اللبلُت التي جخمْ للخغ البؽشي
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لىنها ال جخفف بالّلمُت هدُجت لّذم الخدلم منها ،وكذ
ـىفها بلى زالر فئاث لىً ًجب ؤلاؼاسة بلى ؤن فئت اإلاّاسف
الذًيُت مخخلف فيها بحن الباخثحن وخاـت الباخثحن في
اإلاُذان الذًجي الزًً ًفىفىن اإلاّاسف الذًيُت هّلم كاثم
بزاجه .ؤما اإلاّشفت الّلمُت فُلفذ بها مىسَغ بإجها جلً
اإلاّاسف التي جخمْ للخدلم و اإلاشاحّت الّلمُت والتي جيىن
معىذة بذجج وبشاهحن ِلمُت.
 الخخمُت:Déterminisme
في اللٕاث ألاوسوبُت ،هةهجلحزًت والفشوعُت وألاإلااهُت وؤًما
الاًىالُت Determinism, Determinismus Déterminisme
ولمت معخدذزت اؼخلذ وـُٕذ في اللشن العابْ ِؽش،
وكذمذ واظم إلابذؤًً مخخلفحن حّجي في اإلابذؤ ألاوٌ ؤن بسادة
الفاِل هفعه ال دوس لها ؤو الوحىد لها ،ؤي ؤن ؤلاوعان لِغ
خش بل ؤداة لفّل الٍشوف اإلادُىت به .ؤما اإلابذؤ الثاوي
فهى ما ًمىً ؤن وعمُه بالخخمُت اليىهُت Universel
 Déterminismeوهى مبذؤ ٌّجي ؤن ول ش يء ًدذر بؽيل
خللت في العلعلت الّلُا لم ًخخز ِمىما بال بّذ الثىسة
الّلمُت في هزا اللشن وؤـبذ ٌّجي ؤن ول خذر ًلْ مً
خُث اإلابذؤ داخل وعم ألاؼُاء في اليىن...
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ؤما في مّاحم اللٕت الّشبُت فلفٍت الخخمُت هي مً الفّل
خخم ِلُه ألامش خخما ؤي ؤوحبه حضما .واهدخم ألامش وجدخم
ؤي وحب وحىبا ال ًمىً بظلاوه .برا فخالـت مّجى اللفَ
11
هى الىحىب والمشوسة واللضوم الزي ال مدُق ِىه.
 اإلاىلىُِت ً : Objectivitéىلم ِليها باللٕت الفشوس ي
 Objectivitéبر حّجي في اللامىط الاحخماعي بإجها "الاججاه
وولُّت الشوح الّلمُت للزي ًشي ألاؼُاء هما هي بذون
ألاخيام اإلاعبلت والجاهضة وجلُُم ألفياس بجزاهت وبخذار
12
كىُّت مْ الخغ اإلاؽترن للٍىاهش والّالم اإلاّاػ ".
فهزا الخّشٍف ٌّجي ؤن اإلاىلىُِت هي ؤخيام خُادًت جخمحز
بالجزاهت الباخث وابخّاده ًِ ألاخيام اإلاعبلت مً ؤساء
شخفُت واللُم والاججاهاث التي اهدعهها مً مدُىه
وجخلُه ًِ ألافياس الخعُت الّامُت.
 ؤلاؼيالُت :Problématique
ٌّشفها كامىط لىسوبحر اللامىط الاحخماعي بإن "هذف
ؤلاؼيالُت هى اكتراح ؤلاحشاءاث التي ًمىً اللُام بها في
مىلىُ الزي جذوس خىله اإلاؽيلت .ومؽيلت اإلاىلىُ هي
بحاباث ٔحر مّشوفت ولم ًخم الخىـل بليها وٍبلى بكامت
13
الّالكاث للىؽف ِنها".
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مً خالٌ هزا الخّشٍف ًمىً اللىٌ بإن ؤلاؼيالُت هي
حعائٌ ًِ مىلىُ ما ٌؽيل ٔمىلا لذي الباخث بُٕت
الىؽف ِىه و بٌهاسه و ومّشفت معبباجه للىـىٌ بلى خلىٌ.
 الزاجُت :Subjectivité
ٌّشفها اإلاعجم الفلعفي بإجها ":ما ًيعب بلى الزاث مما
ًخفل بها ؤو ًخمْ لها ،فُلاٌ لها جفىحر راحي وبدسان راحي،
وٍلابل اإلاىلىعي .وٍىلم جىظّا ِلى مفذس الفىش ال الىاكْ،
14
ومىه ألاخيام الزاجُت في ملابل ألاخيام اإلاىلىُِت"...
مً خالٌ هزا الخّشٍف هفهم بإن الزاجُت هي ِملُاث خعُت
جيبْ مً شخفُت ؤلاوعان جخجعذ في جفىحره و بدساهه
لألؼُاء وهي ِىغ اإلاىلىُِت التي جبجى ِلى الىكاجْ
وألاخيام الخُادًت.
 اإلاىهج الّلمي :Méthode Scientifique
مً اإلاالخَ ؤن الّلم ال ًلىر بخىىاث حذًذة ِلى الىٍش
ؤلاوعاوي ،واإلاالخٍت والفشوك والبراهحن ،ولىً بِىما
حعخخذم هزه الخىىاث في مٍّم ألاخُان اظخخذاما جللاثُا،
فةن في الّلم جىٍم وجيعم ،وال ٌّخمذ ِليها ِفىٍا ،بل
ًلفذ بليها كفذا وجىبم بٕاًت الذكت والاهدباه.
وللذ هىه "دًياسث" بإهمُت اإلاىهج ولشوسجه ،فلِغ ًىفي ؤن
ًيىن لذًىا ِلل ظلُم ،بل ًيبغي -وهزا هى ألاهم -ؤن
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وعخخذمه اظخخذاما ظلُما .وبر وان زمت اخخالف بحن الىاط
في معخىي الزواء فةن مشحْ هزا ال بلى الخفاوث في ملياتهم
الىبُُّت وبهما بلى اخخالف اإلاىاهج التي ًدبّىجها ،وليل ِلم
15
مىهجه ،ؤي ليل ِلم اللىاِذ و الّملُاث الخاـت به.
 .6بيئة إشكالية الذاثية وصزاعها مع املىطىعية:
ظىّالج بؼيالُت الزاجُت مً خالٌ مؽاس بّلمُت مخخلفت
بهذف اظخلفاء ٌشوف البِئت التي حِّؾ فيها:
 الذاثية من املنظىر النفس ي:
ًخيىن الجهاص الىفس ي لإلوعان مً زالر ِىاـش جبجي راجِخه
وهي:
 الهى:هى رلً الجضء الالؼّىسي الزي ًخيىن مً الىاكت الٕشٍضٍت
ومً الشٔباث والجزِاث اإلاىبىجت ،التي لم ًدللها الفشد
والىش بلى هبتها فخبلى وؽىت في الجاهب الالؼّىسي ،والهى
حععى بلى ببّاد ألالم وبؼباُ الٕشاثض.
 ألاها ؤو الزاث :هي الجاهب الؽّىسي مً الصخفُت ،وهى الجضء الزي
ًىاحه الّالم الخاسجي وٍخإزش به ،والزاث حؽّش بمّف الهى،
هما جذسن ٌشوف البِئت التي ٌِّؾ فيها الفشد وحّمل ههمضة
وـل بحن الازىحن وجداوٌ الخىفُم بُنهما ِلى ؤظاط بؼباُ
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بّن سٔباث الهى التي جخفم مْ جلالُذ اإلاجخمْ وججىب ماال
ًخفم مْ جلالُذ وهٍم اإلاجخمْ.
 ألاها ألاِلى :هى الجضء مً الصخفُت الزي ًلْ بحن "ألاها" و "الهى" ؤي
بحن الؽّىس وال ؼّىس ،وجخمثل في اإلاثالُاث و ألاخالكُاث
والممحر ،واإلاّاًحر الاحخماُِت وؤفياس الخىإ والفىاب ،الخحر
والؽش فهى بمثابت "ظلىت داخلُت" ؤو سكُب هفس ي بمّجى ؤهه
ًلىم بمهمت المبي الاحخماعي الذاخلي ِلى العلىن
الصخص ي .وهىان زالر ؤهىاُ مً ألاها ألاِلى:
 ألاها ألاِلى اإلاتزمخت :وهي التي ال حعمذ إلاٍّم سٔباثالهى بالخدلم و جيىن ِاثلا ؤمامه.
 ألاها ألاِلى اإلاهلهلت :وهي التي جترن للهى خشٍتالخفشف وال جلف ؤمامه.
 ألاها ألاِلى اإلاّخذلت  :هي التي حعمذ ببّن سٔباثالهى ؤن حؽبْ مْ اإلادافٍت ِلى جلالُذ اإلاجخمْ الزي
ٌِّؾ فُه الفشد جداوٌ الخىفُم بحن الازىحن وٍيىن
16
ـاخهها مّخذال في جفشفاجه.
 الذاثية من املنظىر الفلسفي:
جىلعم آلاساء الفلعفُت خىٌ بؼيالُت الزاجُت
واإلاىلىُِت بلى مىكفحن باسصًٍ:
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 اإلاىكف ألاوٌ:خُث خاوٌ اإلاثالُىن والىحىدًىن الشحىُ بلى الزاجُت ،خُث
ؤجهم حهخمىن بدىاوٌ الباخث للمؽيلت ؤي جإزحر ؤلاواس
الخفىسي للباخث ؤو وحهت هٍشه ِلى اإلاّشفت التي ًيخجها.
هما ؤن "ؤصخاب وحهت الىٍش الزاجُت ًشفمىن ما ؤـىلر
ِلُه بالجزِت الّلمُت  scientismeألجها في ؤخعً ـىسها ٔحر
هاضجت وفي ؤظىت هامىُافُلُت".
 اإلاىكف الثاوي:ؤهذ الىلُّحن في جىاولهم للمىلىُِت ِلى ؤهمُت ولشوسة
اظخخذام الخلىُاث وؤلاحشاءاث الىمُت التي حعخخذمها
الّلىم الىبُُّت في جدفُل مّشفخىا خىٌ الىاكْ الاحخماعي،
وٍشون بإن الخُاد ألاخالقي مً حاهب الباخث لِغ ممىً
فدعب ،بل ؤهه ملضم برا ؤسٍذ جدلُم اإلاىلىُِت مً وحهت
17
هٍش اإلاّخىلحن إلاىكف الخُاد.
 الذاثية من منظىر البحث العلمي:
ًشي ـالح كىفىه بإن الباخثحن في الّلىم ؤلاوعاهُت
ممىشون بلى الخفشٍذ بأسائهم في ؤلاوعان واإلاجخمْ ،ألن
البدث خىٌ هزه آلاساء بُٕت جإًُذها جفشٍدا ؤو جممُىا هى
18
الزي ًالف اإلادخىي الّشفاوي للّلىم.
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هما ًىلم ظُذ ؤخمذ ِثمان ِلى الزاجُت اظم البفحرة
الّلمُت والتي حّجي خعبه الىٍش الّلمي والشؤي الّلمي
والخىم الّلمي اإلاذسب ،فهي جلً التي جشبى ِىذ الباخث ال في
مُذان بدثه الخالي فدعب ،هما ًىلم ِلى الزاجُت ؤًما
اظم الزاجُت الىاضجت التي جيعب بلى الباخث الّلمي فهي
الزاجُت التي حّشف ليل ش يء في مىهج الّلم وؤظلىبه كذسه
وكذسجه ،ؤهذافه وخذوده ،هلفه وكىجه ظىاء ؤوان في حاهب
19
اإلاىلىُِت ؤم في حاهب الزاجُت.
ؤما مىسَغ ؤهجشط فحري بإهه ختى في الّلم الزي ٌّخبر
مُذاها للمىلىُِتً ،خذخل مىز البذاًت ِىفش الزاجُت
ؤو اإلافلخت ،خُث ًشي بإن البدث الّلمي ًخىلب مً
الباخث اظخخذام ول واكخه ،الص يء الزي ًجّل مً
الفّب ِلُه ؤن ال ًجذ مفلخخه مً هزا البدث ،خُث ؤن
اإلافلخت جمذه بالذافُّت للىـىٌ بمؽشوُ البدث بلى
20
هذفه.
 .7املىطىعية كححمية في البحىث العلمية:
ٌؽحر الّذًذ مً الباخثحن بلى ؤهمُت اإلاىلىُِت في البدث
الّلمي في حمُْ الّلىم وخاـت الّلىم ؤلاوعاهُت
والاحخماُِت والتي ٌّخبر ِلم ؤلاِالم والاجفاٌ ؤخذ فشوِها،
بدُث ٌؽحر مىسَغ ؤهجشط بلى اإلاىلىُِت بإجها "محزة مً
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ًخىشق بلى الىاكْ بإهبر ـذق"،21ؤي ؤن جدلي الباخث
بالفذق و ألاماهت الّلمُت ؤزىاء مّالجخه للٍاهشة التي هي
مدل الذساظت وابخّاده ًِ ألاخيام اإلاعبلت ،حّذ مً بحن
مدذداث وؼشوه اإلاىلىُِت والتي ًمىً مً خاللها
الىـىٌ بلى الخلُلت الّلمُت في مُذان الّلىم ؤلاوعاهُت و
الاحخماُِت.
هما ًشي ول مً ؤالن السامي وبشهاسد فالي بإن" :الذوس ألاوٌ
للمىهج الّلمي هى البدث ًِ اإلاىلىُِت همثل ؤِلى،
وبةمياهىا ؤن هلىٌ ؤن هماله ًىمً في ٔاًت الجزاهت وجىبُم
مىىم الخُاد" .هما ًاهذان ؤًما ِلى "ؤن البدث ًِ الخُاد
ًذفّىا بلى اللماء ِلى الدؽىَؾ اإلادخمل الزي ًمىً ؤن
ًدذر ِىذ مالخٍخىا للّالم الىاكعي .ولّل ؤوضر مفادس
الدؽىحهاث والاهدشافاث في بدسان الّالم الىاكعي وؤلاخعاط
به هي مً دون ؼً اللُم ،هزه ألاخحرة كذ جيىن في ؼيل
جفمُالث ؤو سٔباث ًِ وعي ؤو دون وعي ،اهدشافا في اللبىٌ
الىلي للىكاجْ".
هما ٌعدؽهذان ؤًما بلىٌ ٔىجُِه وآخشون خُىما ؤهذوا ؤن
اإلاىهج الّلمي ً...شٍذ بيل ـذق بِادة بىاء وبُّت مىلىُ
الخدلُل ووٌُفخه في الىاكْ الّام ،ولِغ حُٕحره في اججاه
كُمت مً اللُمٌ ،اهشة واهذ ؤو معخترة ،مً ؼإجها جدذًذ ما
22
ًجب ؤن ًيىن ِلُه الىاكْ".
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ًخطر مً خالٌ هزه آلاساء بإن اللُم والاججاهاث حّبر ًِ
راجُت الباخث ومً ؤحل جفادي الىكىُ في فخ الزاجُت ،وحب
الخلُذ بفشامت اإلاىهج الّلمي وبجباُ خىىاجه ؤزىاء ؤهجاص
البدىر.
 .8أنىاع املىطىعية:
جىلعم اإلاىلىُِت بلى كعمحن:
 مىلىُِت اإلاّشفت(اإلاىلىُ):Objectivité de Savoir
خُث ؤن اإلاّشفت ًمىً ؤن جىحذ وىكاجْ احخماُِت وجاسٍخُت
وفلعفُتً ،مىً للباخث ؤن ًىؽف ِنها بىاظىت البدث
الّلمي.
 مىلىُِت الباخث:Objectivité du Chercheur
جدذد بفىسة ِامت بىاظىت الذوس الزي ًلّبه خمىس
ؤُاب الخدحز والخّفب مً حاهب اإلاالخَ(الباخث) ِىذما
23
ًلىم بّملُت الاخخُاس والخىزُم وجإوٍل الخلاثم.
ًمىً ؤن هفهم مً خالٌ هزا الخفيُف بإن هىان
مىلىُِت خاـت باإلاىلىُ ؤو الٍاهشة اإلاشاد البدث فيها
تهذف بلى جدشي اإلاىلىُِت وعخىُْ الىـىٌ بليها ًِ وشٍم
ؤدواث ومىاهج البدث الّلمي ،وهىا همىلىُِت جشجبي
بالباخث ًمىً بلىٔها برا التزم الباخث باإلاعاس اإلانهجي وجدلى
بإخالكُاث البدث الّلمي.
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وظىداوٌ فُما ًلي ِشك هخاثج البدث اإلاُذاوي مْ الخدلُل
مً ؤحل الخّشف ِلى مدذداث ومّاًحر اإلاىلىُِت الّلمُت
في بدىر ؤلاِالم ومذي التزام الباخثحن الجضاثشٍحن بها ؤزىاء
بحشاء بدىثهم ِلى معخىي ولُت ؤلاِالم والاجفاٌ بجامّت
الجضاثش.3
 .9خصائص عينة الدراسة:
الجذوٌ سكم (ً )01ىضر الخفاثق التي جمحز ُِىت
اإلابدىزحن مً ؤظاجزة ولُت ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ حامّت
الجضاثش .03
الجذوٌ سكم ()01
الفئت
الجيغ
العً

الذسحت الّلمُت

مذة الخذسَغ

اإلاخٕحر
روىس
بهار
مً  25بلى 35
مً  36بلى 46
مً  47بلى 57
مً  58فما فىق
والب دهخىساه
دهخىساه
بشوفِعىس
ؤكل مً  06ظىىاث
مً  07بلى 13ظىت
مً  14بلى  20ظىت
مً 21ظىت فما فىق
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الخىشاس
18
32
18
12
17
03
24
23
03
20
12
11
07

اليعبت%
36
64
36
24
34
06
48
46
06
40
24
22
14

ًدبحن مً خالٌ بُاهاث الجذوٌ ؤِاله ؤن ُِىت الذساظت
جخيىن مً  50مفشدة مخىىِت الخفاثق ،مً خُث الخىىُ
في الجيغ والعً ،وهجذ ؤًما ؤن هىان اخخالف وجباًً مً
خُث الخبرة في مُذان الخذسَغ وؤًما مً خُث الذسحت
الّلمُت.
وِلى الشٔم مً هزا الخىىُ والخباًً في ُِىت الذساظت بال ؤهىا
وّخلذ بإن الُّىت اإلاخخاسة جخذم بؼيالُدىا البدثُت ،ورلً
هٍشا بلى ؤن اإلابدىزحن لذحهم الخبرة الالصمت في مجاٌ البدث
الّلمي وفي مجاٌ جإوحر الىلبت ،وبالخالي ًمىنهم جلُُم
الشـُذ اإلانهجي للباخثحن بيلُت ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ
بجامّت الجضاثش.03
 .11عزض ومناقشة أهم نحائج الدراسة امليدانية:
ظىداوٌ ِشك ؤهم الجذاوٌ والبُاهاث التي ظيععى مً
خالٌ جدلُلها بلى ؤلاحابت ًِ بؼيالُت الذساظت وحعائالتها
الفشُِت :
-1مياهت اإلاىلىُِت الّلمُت في البدىر ؤلاِالمُت ِلى
معخىي ولُت ؤلاِالم والاجفاٌ حامّت الجضاثش:3
 ًىضر الجذوٌ سكم ()02ؤساء اإلابدىزحن مً ؤظاجزة ولُتؤلاِالم والاجفاٌ خىٌ مياهت اإلاىلىُِت في البدىر
ؤلاِالمُت.
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انُضبة

بّذ اللشاءة اإلاخإهُت للبُاهاث الٍاهشة في الجذوٌ ؤِاله
جىـلىا بلى ِذة هخاثج مً ؤهمها:
ؤن وعبت %88مً اإلاعخجىبحن جشي بإن جذاخل اإلاذاسط
اإلاىهجُت ال ًىلق مً كُمت البدىر الاجفالُت ،بِىما
ِاسلذ وعبت  %08هزا الىشح وكالذ ؤن الخذاخل بحن
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اإلاذاسط ًىلق مً اللُمت الّلمُت للبدىر ؤلاِالمُت ،بال ؤن
وعبت %04اجخزث مىكف بُجي وؤحابذ بشبما.
ًذٌ هزا ِلى ؤن ؤٔلبُت اإلاعخجىبحن ًشون بإن اظخّاهت
ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ بإدواث ومىاهج الّلىم ؤلاوعاهُت
والاحخماُِت جثري البدىر ألهه ال ًمىً الففل النهاجي بُنها،
فيلها حععى بلى دساظت ؤلاوعان واإلاجخمْ ،ومً هىا ًمىً ؤن
هلىٌ بإن مخخلف الخلىٌ الّلمُت في الّلىم ؤلاوعاهُت
والاحخماُِت جىمل بّمها البّن.
هما ؤحابذ وعبت  %82بإن الخُادًت حّخبر مً ؤهم ؤظغ
البدث في خلل ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ بِىما ِاسلذ وعبت
 % 12هزا الىشح بذجت ؤن الالتزام بخىىاث البدث الّلمي
هي ألاهم ،وؤن الزاجُت ال ًمىً الخجشد منها جهاثُا وبهما ًمىً
جلُُذها بةجباُ الخىىاث الّلمُت ،ؤما وعبت  %06اجخزث
مىكف ؼً وؤحابذ بشبما.
وللذ ظاهذث وعبت  % 78اللىٌ بإن الفبٕت الّلمُت
للىخاثج هي هدُجت لدعلر الباخث باإلاىلىُِت ،بِىما ِاسلذ
وعبت  %10هزا الىشح ،واهخفذ وعبت %12باجخار مىكف
مؽىً لصخت ؤو بىالن هزا الىشح .وهزا ًذٌ ِلى ؤن
جلُذ الباخث باإلاىلىُِت وُلت مشاخل اهجاصه للبدث ًىـل
في النهاًت بلى هخاثج ِلمُت دكُلت.
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مً حهت ؤخشي ؤهذث وعبت  %84ؤن الخلُذ بالفشامت
اإلاىهجُت ًذٌ ِلى مىلىُِت الباخث ،في خحن ِاسلذ وعبت
% 10هزا الىشح رلً ألن الالتزام اإلانهجي ال ًىفي للفىٌ بلى
اإلاىلىُِت الّلمُت مالم ًخلُذ الباخث ؤًما بإخالكُاث
البدث(ألاماهت الّلمُت ،الخبرًش الّلمي ،الىلذ الزاحي والخدلي
بالممحر ألاخالقي ،الفذق في ِشك الىخاثج ،)...بِىما اجخزث
وعبت % 06مىكف ؼً ِلى مذي صخت هزا الىشح.
برا ًمىً اللىٌ بإن ؤٔلبُت اإلاعخجىبحن ًشون بإن الخلُذ
بالفشامت اإلاىهجُت والالتزام بالخىىاث الّلمُت والبرهىت
بالدجج الّلمُت ًىـلىا في ألاخحر بلى اإلاىلىُِت الّلمُت.
 -2مفهىم اإلاىلىُِت خعب سؤي اإلابدىزحن:
ًىضر الجذوٌ سكم ()03جفىس مفشداث الُّىت اإلاخخاسة
مً ؤظاجزة ولُت ؤلاِالم والاجفاٌ بجامّت الجضاثش 03
خىٌ مفهىم اإلاىلىُِت في البدىر ؤلاِالمُت.
الجذوٌ سكم ()03
اليعبت
الخىشاس

الخىصَْ
وبُّت الاججاه
ججىب الزاجُت وألافياس اإلاعبلت ؤزىاء
بهجاص البدىر.
الخُاد والالتزام بالخىىاث اإلاىهجُت
والّلمُت وُلت ـحروسة البدث .
اإلاجمىُ
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مً خالٌ اظخلشاء البُاهاث اإلابِىت في الجذوٌ ؤِاله
ًخطر ؤن اإلابدىزحن اهلعمىا بلى مجمىِخحن ،خُث
ِشفذ اإلاجمىِت ألاولى والتي جلذس وعبتها ب % 64
اإلاىلىُِت بإجها حّجي ججىب الباخث للزاجُت وألافياس
اإلاعبلت ؤزىاء بهجاصه للبدث ،مما ٌّجي ؤن هزا الخّشٍف
اسجىض ِلى مىىم مىلىُِت الباخث ،ورلً مً خالٌ
لشوسة التزام الباخث بالىلذ الزاحي وبخذازه لللىُّت
مْ ألافياس التي ال حعدىذ ِلى مىىم ِلمي.
في خحن ِشفذ اإلاجمىِت الثاهُت مً اإلابدىزحن واإلالذسة
بيعبت  % 36اإلاىلىُِت بإجها حّجي الخُاد والالتزام
بالخىىاث اإلاىهجُت وُلت ـحروسة البدث ،مما ًذٌ ِلى
ؤن هزا الخّشٍف معخمذ مً مىىم مىلىُِت البدث،
ورلً مً خالٌ التزام الباخث ؤزىاء مّالجخه للٍاهشة
مدل الذساظت باألدواث البدثُت واإلاىهج اإلاىاظب للذساظت
ولشوسة بجباُ الخىىاث الّلمُت ليي ًخىـل بلى هخاثج
ِلمُت دكُلت وبالخالي جمىىه مً ؤلاحابت ِلى ؤلاؼيالُت
البدثُت بيل مىلىُِت وؤماهت ِلمُت.
 -3الزاجُت وِالكتها بمفذاكُت البدىر ؤلاِالمُت:
ًىضر الجذوٌ سكم ( )04بر ما واهذ الزاجُت جفىف
لمً ِىاثم البدث في مُذان ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ.
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الجذوٌ سكم ()04
الخىصَْ
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مً خالٌ البُاهاث اإلاّشولت في الجذوٌ ؤِاله ًخطر ؤن
ؤٔلبُت اإلابدىزحن والزًً جلذس وعبتهم ب  % 64احمّىا ِلى
ؤن الزاجُت جفىف لمً ِىاثم البدث في مُذان ِلىم
ؤلاِالم في خحن اِترلذ وعبت ِ %20لى هزا اإلاىكف بدُث
ًمىً ؤن جيىن الزاجُت ؤخذ الذوافْ التي ؤدث بالباخث بلى
اخخُاس مىلىُ بدثه وبالخالي الؽشوُ في اهجاصه ،بِىما اهخفذ
وعبت % 20بمىكف بُجي باإلحابت بشبما.
حؽحر هزه آلاساء اإلاخباًىت بلى ؤن الخجشد مً الزاجُت ؤزىاء
اهجاص البدىر ؤلاِالمُت ؤمش ـّب ،هما ًخطر ؤًما بإن
الزاجُت ظالح رو خذًً؛ خُث ًمىً ؤن جيىن مً ؤهم
الّشاكُل التي جلف في وشٍم مفذاكُت ودكت الىخاثج الّلمُت
اإلاخىـل بليها هزا مً حهت ،ومً حهت ؤخشي ًمىً ؤن جيىن
مً ؤخذ دِاثم البدث الّلمي برا اظدىذث بلى جبرًش ِلمي
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ِىذ بدالء الباخث ًِ سؤًه ؤو الخّبحر ًِ وحهت هٍشه اججاه
الٍاهشة التي جيىن مدل الذساظت.
 -5مفهىم الزاجُت خعب آساء اإلابدىزحن:
ًىضر الجذوٌ سكم ( )05جفىس مفشداث الُّىت اإلاخخاسة
مً ؤظاجزة ولُت ؤلاِالم والاجفاٌ بجامّت الجضاثش 3
خىٌ مفهىم الزاجُت.
الجذوٌ سكم ()05
اليعبت
الخىشاس

الخىصَْ
وبُّت الاججاه
حّجي رلً اإلاُىٌ واإلاىكف والجزِت
اللُمُت والخىم اإلاعبم ٔحر مبرس
ِلمُا.
حّجي ببذاء الشؤي وولْ بفمت
الباخث والذفاُ ًِ كىاِاث الباخث
ولىً ؼشٍىت ؤن حعدىذ بلى مشحُّت
ِلمُت ،وٍلىم الباخث بخبرًشها وفم
ألاظغ الّلمُت اإلاىلىبت.
اإلاجمىُ
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جذٌ اليعب اإلائىٍت اإلاجذولت ؤِاله ًِ اهلعام سؤي اإلابدىزحن
بلى اججاهحن في جفىسهم إلافهىم الزاجُت ،خُث ًشي الاججاه
ألاوٌ مفهىم الزاجُت مً مىٍىس الزاجُت ٔحر الّلمُت وهزا
ًٍهش حلُا مً خالٌ حّشٍفهم للزاجُت بإجها رلً اإلاُىٌ
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واإلاىكف والجزِت اللُمُت والخىم اإلاعبم ٔحر مبرس ِلمُا،
بِىما ًشي الاججاه الثاوي مفهىم الزاجُت مً مىٍىس الزاجُت
الّلمُت خُث ؤحمّىا ِلى ؤن الزاجُت في البدىر ؤلاِالمُت
حّجي ببذاء الشؤي وولْ بفمت الباخث والذفاُ ًِ كىاِاجه،
ؼشٍىت ؤن حعدىذ هاجه ألاخحرة بلى مشحُّت ِلمُت ،بدُث
ًلىم الباخث بخبرًشها وفلا لألظغ الّلمُت اإلاىلىبت.
جىحي بلُىا هزه الضواًا اإلاخخلفت التي وشح مً خاللها
اإلابدىزحن مفهىم الزاجُت بلى ؤن وبُّت البدث في الّلىم
ؤلاوعاهُت والاحخماُِت بففت ِامت وِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ
بففت خاـت ،جخمحز بخّلذ الٍاهشة ؤلاوعاهُت مً خالٌ
حٕحرها اإلاعخمش ومً خالٌ ؤًما ـّىبت الخجشٍب ِليها هما
ال هيس ى بإن مً ًذسط الٍاهشة ؤلاوعاهُت هى بوعان ؤًما له
ؤخاظِغ ودوافْ ؤحرها ،هزا ما ًجّل الخجشد النهاجي مً
الزاجُت ؤزىاء بحشاء الذساظاث والبدىر الّلمُت في خلل
ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ مً ألامىس الفّبت ،مما ًمْ ِلى
واهً الباخث معاولُت التزامه باإلاىلىُِت الّلمُت كذس
اإلاعخىاُ وؤن ًلىم بخبرًش وجذُِم ول خىىة مً خىىاث
بدثه بالبراهحن والدجج الّلمُت اإلالىّت والتي حعدىذ بذوسها
بلى مىهجُت ِلمُت مّترف بها ومخفم ِليها في مُذان بدثه.
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 -6الباخثىن ومذي التزامهم بالخىىاث اإلاىهجُت:
ًىضر الجذوٌ سكم ( )06مذي التزام الباخثحن بيلُت ؤلاِالم
والاجفاٌ بجامّت الجضاثش 3باإلاىلىُِت الّلمُت والفشامت
اإلاىهجُت ؤزىاء اهجاص بدىثهم.
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جلُُما للشـُذ اإلاّشفي اإلانهجي للباخثحن الجضاثشٍحن اإلابحن مً
خالٌ البُاهاث في الجذوٌ ؤِاله ،ؤهذث ؤٔلبُت ُِىت الذساظت
واإلالذسة بيعبت %66بإن معخىي الباخثحن ِلى معخىي ولُت
ؤلاِالم رو كُمت مخىظىت ،بِىما جشي وعبت  % 20بإن
معخىاهم دون اإلاخىظي ،ؤما وعبت %08جشي بإن معخىاهم
لُّف ،في خحن كالذ وعبت  %06بإن معخىاهم حُذ.
اهىالكا مً هزه اليعب اإلائىٍت ًمىىىا اللىٌ بإن ؤٔلبُت
اإلابدىزحن ؤحمّىا ِلى ؤن معخىي اإلاّشفي في الجاهب اإلانهجي
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باليعبت للباخثحن مخىظي ،وهزا ًذٌ ِلى اهه ًجب بزٌ
مجهىد ؤهثر مً وشف ألاظاجزة والىلبت لخدعحن حىدة
البدث الّلمي في خلل ؤلاِالم ِلى معخىي الجامّت
الجضاثشٍت.
باإللافت بلى لشوسة خشؿ الجهاث الىـُت ِلى كىاُ
الخّلُم الّالي ِلى اإلاشاكبت الذوسٍت لىخاثج جلذم البدث
الّلمي في الجضاثش مْ لشوسة حصجُْ ومشافلت الىلبت
اإلاخفىكحن مً ؤحل جىشَغ ؤشط سوح اإلاىافعت بحن الىلبت
في مُذان البدث الّلمي.
هما هاهذ ِلى ِذم اكخفاس الجهاث الىـُت ِلى اإلاشاكبت
ؤلاداسٍت بل ًجب جفُّل لجان ؤو هُئاث جخخق باإلاشاكبت
واإلاخابّت اإلاُذاهُت.
في اإلالابل جاهذ هفغ البُاهاث في الجذوٌ ؤِاله الخاـت
بمذي التزام الباخثحن ِلى معخىي اليلُت بإخالكُاث البدث
الّلمي -ألاماهت الّلمُت ِلى وحه الخفىؿ – ِلى ؤن
وعبت  % 72مً اإلابدىزحن جشي بإن دسحت التزام الباخثحن
بإخالكُاث البدث الّلمي في مُذان ؤلاِالم والاجفاٌ ِلى
معخىي اليلُت مخىظي ،بِىما جشي وعبت  % 12مً
اإلابدىزحن ؤن دسحت التزام الباخثحن حُذة في خحن جشي وعبت
 % 08ؤن دسحت الالتزام دون اإلاخىظي وجشي هفغ اليعبت
 % 08بان معخىي الالتزام لُّفت.
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هزا بن دٌ بهما ًذٌ ِلى ؤن ؤٔلبُت اإلابدىزحن ًلشون بإن
الالتزام باألماهت الّلمُت واإلافذاكُت مً وشف الباخثحن ؤزىاء
بهجاص بدىثهم جىلْ في خاهت اإلاخىظي ،ما ٌّجي ؤن هىان
وعبت هبحرة ال جلتزم بإخالكُاث البدث الّلمي ،وهزا ما ًذفْ
بمشوسة جىُِت وجدعِغ الباخثحن بإهمُت الالتزام
بإخالكُاث البدث الّلمي ورلً مً خالٌ بمياهُت بدساج
مىاد دساظُت جخق ؤخالكُاث الباخث ،ماله وما ِلُه.
 -7الباخثىن بيلُت ؤلاِالم حامّت الجضاثش ،3وحّذد
اإلاذاسط اإلاىهجُت اإلاخبّت في مُذان ِلىم ؤلاِالم
والاجفاٌ:
ًىضر الجذوٌ سكم ( )08بر ما وان الباخثىن ًدبّىن
مىهجُت ِلمُت مىخذة ؤزىاء اهجاصهم للبدىر ؤلاِالمُت.
الجذوٌ سكم ()08
اليعبت
الخىشاس
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هشـذ مً خالٌ بُاهاث الجذوٌ ؤِاله مجمىِت مً الىخاثج
مً ؤهمها:
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ؤن وعبت  %76بإن الباخثحن الجضاثشٍىن ال ٌعخّملىن
مىهجُت بدث مىخذة في بدىر ؤلاِالم والاجفاٌ ،ورلً
ًشحْ بلى اخخالف اإلاذاسط واإلاؽاسب اإلاىهجُت ،في خحن ؤن
وعبت  % 24مً اإلابدىزحن ؤحابذ بال ؤِشف.
جذٌ هزه اإلااؼشاث ِلى ؤن الجامّت الجضاثشٍت في مُذان
ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ جدبْ مذاسط مىهجُت مخخلفت ،وهزا
بىبُّت الخاٌ ًلىدها بلى الخىىُ في اظخخذام ؤدواث البدث
والاهفخاح ؤهثر ِلى مجاالث البدث ومعاًشتها ،فاالخخالف
ًثري البدىر الّلمُت بّىغ الخالف والخّىذ الزي ًيىن
ظببا للشوىد والجمىد وٍمثل بزلً ِاثم ابعدُمىلىجي.
 -8ؤهم الخىىاث الّلمُت للىـىٌ بلى اإلاىلىُِت:
ًىضر الجذوٌ سكم ( )09الخلىٌ اإلالترخت مً وشف
اإلابدىزحن (ؤظاجزة ولُت ؤلاِالم بجامّت الجضاثش )3ليي
ٌعخىُْ الباخث الالتزام باإلاىلىُِت الّلمُت.
الجذوٌ سكم ()09
اليعبت
الخىشاس

الخىصَْ
وبُّت الاججاه
بخذار كىُّت ببعدُمىلىحُت مْ ألاخيام اإلاعبلت،
ولشوسة جىفش الخغ الىلذي لذي الباخث ،والالتزام
بالفشامت اإلاىهجُت وبإخالكُاث البدث ،ولشوسة وحىد
صاد مّشفي.
لشوسة بجباُ جىحيهاث اإلاؽشف ،والخىثُف مً الذوساث
الخذسٍبُت في اإلاجاٌ اإلانهجي ،ولشوسة جفُّل لجىت ؤو هُئت
جخخق بمشاكبت البدىر اإلاىجضة.
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هشـذ مً خالٌ بُاهاث الجذوٌ اإلابِىت ؤِاله؛ مجمىِت
مً الخلىٌ التي جمىً الباخثحن مً الالتزام باإلاىلىُِت
وججىههم بلى خذ هبحر مً الخمىُ لزاجُتهم ،والتي اكترختها
ُِىت البدث خُث كمىا بخجمُّها في فئخحن مً خالٌ
الاِخماد ِلى ججمُْ اليلماث اإلافخاخُت لالكتراخاث والتي
جفب في هفغ العُاق بدُث ـىفىا اكتراخاث الفئت ألاولى
والتي جلذس وعبتها ب % 92لمً ؤلاواس الزي ًخق جىحيهاث
للباخث ومً التي مً ؤهمها ما ًلي:
 -1بخذار كىُّت ابعدُمىلىحُت مْ ألاخيام اإلاعبلت.
 -2لشوسة الخدلي بالخغ الىلذي مً وشف الباخث
والالتزام بالفشامت اإلاىهجُت وخىىاث البدث الّلمي.
 -3لشوسة جىفش جشاهم مّشفي لذي الباخث خىٌ
مىلىِه ولشوسة الالتزام بإخالكُاث البدث الّلمي.
بِىما اكترخذ الفئت الثاهُت مً اإلابدىزحن والتي جلذس وعبتها
ب%07مجمىِت مً الاكتراخاث والتي جفىف لمً خاهت
الجهاث الىـُت (الجامّت بمخخلف هُاولها) والتي مً ؤهمها:
 -1لشوسة بجباُ جىحيهاث اإلاؽشف.
 -2الخىثُف مً دوساث الخذسٍبُت للباخثحن في اإلاجاٌ
اإلانهجي.
 -3لشوسة جفُّل لجىت ؤو هُئت جخخق بمشاكبت
البدىر اإلاىجضة.
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خاثمة:
مً خالٌ ما ظبم مً ِشك هٍشي و مُذاوي ،والزي خاولىا
مً خالله الخلص ي وؤلاحابت ًِ بؼيالُت وحعائالث هاجه
الذساظت ،جىـلىا بلى ؤن الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت بؽيل
ِام وِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ بؽيل خاؿ ال جخلى مً جذخل
راجُت الباخث ،وؤن الىـىٌ بلى اإلاىلىُِت اإلاىللت ٔحر
ممىً في هزا الىىُ مً الخلىٌ الّلمُت.
لىً هزا ال ٌّجي ؤهىا ال وعخىُْ الىـىٌ بلى الخذ ألاكص ى
للمىلىُِت ،فبااللتزام بإخالكُاث البدث الّلمي وخاـت
ألاماهت الّلمُت ًمىً بلىٓ اإلاىلىُِت اإلايؽىدة ،لزلً
ًخىحب ِلى الباخث الجضاثشي في اإلاُذان الّلمي ؤن ًلتزم بها
وٍمّها لمً ؤولىٍاجه ،هما ؤن الزاجُت الّلمُت ؤو ما ًىلم
ِليها بالزاجُت الىاضجت اإلاعلخت بالخىىاث الّلمُت واإلالُذة
بالفشامت اإلاىهجُت ظدعاِذها للىـىٌ بلى هخاثج ِلمُت
دكُلت وـادكت في مُذان ِلىم ؤلاِالم والاجفاٌ ،هما ال
هيس ى لشوسة جدلي الباخث الجضاثشي بالخغ الىلذي الزاحي
ؤزىاء اهجاصه لبدثه وبخذازه لللىُّت الابعدُمىلىحُت مْ
ألاخيام اإلاعبلت ؤحر الّلمُت.
هما ًجب ؤلاؼاسة بلى ؤن الزاجُت بهزا الىمي ال حؽيل ِاثم
ؤمام البدث الّلمي ،ألجها جذخل لمً مشاخله ولمً الشوح
الّلمُت ،مادامذ جلتزم بالخبرًش الزي ًلىم ِلى ؤظغ ِلمُت،
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ألن الخجشد مً الزاجُت ولُت ٔحر ممىً ،لزلً ـُٕذ
آلالُاث العابلت الزهش مً ؤحل جلُُذها في خمم البدث
الّلمي ،و بالخالي جيؽئتها جيؽئت ِلمُت لخفبذ في ألاخحر ؤخذ
ملىماث اإلاىلىُِت الّلمُت في خلل ِلىم ؤلاِالم
والاجفاٌ ،وحسخش لخذمخه حّضٍضا وجىىَْ اإلاؽاس به الّلمُت
واإلاىهجُت.
هما ال هيس ى ؤن هزهش بإهه ًجب ِلى الجهاث الىـُت
واإلاعاولت ًِ البدث الّلمي في الجضاثش بما فيهم ألاظاجزة ؤن
ًىثفىا الجهىد وٍجذوا آلالُاث التي ًمىً مً خاللها سفْ
معخىي الىلبت في مُذان البدث الّلمي وجدعحن حىدة
الخّلُم الّالي.
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