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 :همىضىع الكتاب ورهاه -أوال

ت  يهخم غلم       ُّ ت وجدلُلها. وفي طُاق الّخدّىالث املجخمػ ُّ ىاهس الاحخماغ
ّ
الاحخماع بخفظحر الظ

ت في البدىر  ُّ ت ملّحت بـفخه خلال مػسفُا، لِع بـىزة ػيل ؤؿبدذ  الحاحت بلى وحىده كسوٍز

ألاوادًمُت ، بل بـفخه غلما ًدزض املجخمؼ وماّطظاجه، مً خالٌ جفىًُ بيُاجه  وجدلُل 

م في ميّىهاجه، و ٌظ
ّ
عى للىؼف غً اإلاىوم الاحخماعّي لخدّىالجه في ؿىزه الّدكُلت، التي جخدى

دة لبنى كدًمت مخجّددة.
ّ
ت اإلاىل ُّ ىاهس الّىاحمت غىه، والػالكاث الاحخماغ

ّ
 الظ

وهما هى مػسوف ، واإلاخفم غلُه لدي اإلاهخّمحن بالبدث الػلمّي كمً مخخلف خلٌى 

ت والاحخماغُت، والط ُّ ت جومذ بلى اإلاػازف ؤلاوظاه ُّ ت مظاهمت غلم ًّ ما في خلل غلم الاحخماع، ؤّن ؤ ُّ

ػىباث ، لػّل مً  ـّ ىت مً الظىاهس الاحخماغُت، غالبا ما جىاحهها حملت مً  ال ُّ دزاطت ظاهسة مػ

ؤبسشها  حػّدد شواًا الّىظس التي جفسكها هبُػت الظاهسة  الاحخماغُت التي جخمّحز  بىثحر مً 

ت، والثلافُت ،  :ً الترهُبت اإلاخىّىغت واملخخلفت إلايّىهاث املجخمؼالّىاحمت  غ  ،الخػلُداث البؼٍس

ه 
ّ
مؼ جوّىز البدث الػلمي في مجاٌ غلم و والدًيُت، والظُاطُت، والاحخماغُت وغحرها. غحر ؤه

ىذ مً ججاوش  بػم الـػىباث، بػد اطخفادتها   ،الاحخماع
ّ
مىاهج مً فةّن هره الدزاطاث  جمى

واطخواغذ هره ،   في الدزاطاث الظىطُىلىحُت وجوبُلها خدًثت،  وابظدُمىلىحُتغلمُت 

ـهاإلاىاهج الػلمُت ؤن  ـّ م مجاٌ البدث اإلاػسفّي في مىكىغه وجخ
ّ
و  هرا  ،في حاهبه الّىظسي   جىظ

ت في حاهبه اإلاُداوي الخوبُلي.  ،في وطائله ُّ  وهساهً غلُه مً ،وهرا ما هومذ بلُه    وؤدواجه ؤلاحسائ

خالٌ هره اإلاظاهمت التي حظدىد في مىوللها، و في مظازها و ؤهدافها التي جـبى بلى جدلُلها بلى 

ت للمىكىع اإلاساد  اإلافاهُم، هثحر مً ُّ ت البىائ ت الّخـّىزٍّ ُّ ل الّىاخ
ّ
تي حؼي

ّ
اث ال ُّ و اإلالازباث واإلاظلى

ٌؼّدد  ،هاظم ،ابى غامّ دزاطخه، و وظم الخواب الػلمّي اإلاىخج خىله، والري ًخػّحن ؤن ًدىمه ك

ظلّي والخفاغلي ،ؤو الخياملّي بحن مخخلف ؤهمان اإلاػازف، واإلاىاهج، والّسئي 
ّ
غلى البػد الخػّددّي الي
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ت، مؼ كسوزة الىعي بخماًصاتها وؤطالُب  ،التي حظخدعي اطخدلاز هماذج الّخدلُل ،الفىسٍّ

د مً خالٌ هره اإلاظاهمت  غلى مظإل
ّ
والّخجاوع بحن  ،ت الّخفاغلاإلاػالجت، وبؼيل غام  هاه

،  والىطُلي،  والغسض ي ىخج، وهرا غلى الّخػامل الىظُفيمخخلف مفسداث هرا الخواب الػلمّي اإلا

 مؼ ملخلُاث البدث .

ًّ ؤّن هرا الّلابى اإلانهجي ت في وال ػ ُّ ، واإلاػسفّي الػاّم ٌظاغد غىد مظخىي اإلامازطت البدث

خخلف خلٌى اإلاػسفت ؤلاوظاهُت املجاوزة، غلى جدـُل خلل غلم الاحخماع، مثلما هى الحاٌ في م

ت بالظاهسة مىكىع الّدزاطت، مخػالُت غً حّل بهساهاث، ومجزللاث الازتهان  ُّ مػسفت غلمُت واغ

ج للمفاهُم، واإلاىاهج، اإلاظلوت، واللائمت غلى هلل اإلاػازف، والخىظُف الظاذ اللظسي للمػسفت

ما في بػم هماذحه، وملامُىه، اإلاسجبوت جلً التي جدـس هفظها في بزر الوخاّؿت  ُّ غسب، والط

ت ُّ اتها الراج ُّ بيّل ؤبػادها  ،بىاكػه، واإلاترابوت، واإلاخىاؿلت مؼ ػسون بهخاحها، وملّىماث خـىؿ

ت،  والتي تهفى بلى بهخاج اإلا ُّ ت و ؤلاوظاه ُّ  ىػنى الحلُلّي، غرر اهدؼاف البنوازجباهاتها اليىه

ت الفهم ُّ م فيها كىاغد مىولُت، مىّحهت آلل
ّ
مت في هرا الىاكؼ، وجخدى

ّ
ت اإلاخدى ُّ سون الحلُل

ّ
 ،والؼ

اهسة مدّل الّدزاطت، طىاء غلى مظخىي الػسق ، ؤو
ّ
ت للظ ُّ الخفظحر   الخدلُل ، ؤو واإلاػالجت الػلم

فت احخماغُت مسبىت، ؤو غلى مظخىي الىلد واإلاظاءلت ، وإبداء السؤي، وذلً جفادًا لخدّىله بلى مػس 

ت، ججىذ في ول ألاخىاٌ بلى اإلاظازاث ألاطهل وألاكّل ملاومت  ُّ ت اطدُػاب ُّ ت مىهجُت ول جفخلس بلى زٍئ

ىع في موّباث للسوزاث الخىلُب، ّومخابػت الّخدلُل للللاًا اإلاػسوكت للّخدازض الػلمي، والىك

سالّخضخُم والّخغلُب ت والّخرًر ُّ طابلا،  ُدزضوالاحتراز اإلاخىاؿل إلاا والاغتراب ،  ،، والّخىفُل

ت ًّ سح غلى اإلاخىن، والتي ال جخلمً كّىة جىلُد
ّ
ت ،والّظىً غىد مظخىي مىهجُت الؼ ُّ مخجاوشة  ،جلّدم

 الّىمىذج الّىظسّي اإلاوسوح.
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ت خاّؿت في مجاٌ غلم الاحخماع؛ ًخّم جىسازها غً            ُّ وما ًالخظ ؤّن بػم ألاغماٌ ألاوادًم

م جىساز ف؛  هٍس
ّ
ػها بخيل ت،و ًخّم جوَى ُّ ت مىهج ُّ آلُاث الخدلُل ومفاهُم مىزوزت، وغاداث طلىه

ً اللاغدّي، لبػم الباخثحن وهرا ما ًجػل البدىر هما لى ؤّنها  ٌّ غلى مؼيل في الخيٍى مّما ًد

بغادة جسهُب إلػيالُاث مـوىػت، كدًمت، ومظلوت غلى خلُلت الظاهسة في مجاٌ غلم 

رهُب جفخلد  وهما لىالاحخماع ، 
ّ
ت الت ُّ وان الاهخماء اغخباهُا ال ًدخىم بلى مىوم؛ مّما ًجػل غمل

ت للبدث الاحخماعي .  بلى الخىاشن اإلاػسفي واإلانهجي وال حػوي هىٍّ

اق، و مً      ُّ ت اإلاىهجُت واإلاػسفُت للممازطت كمً هرا الظ ت في  الّصاٍو ُّ البدث

زها في الىكذ هفظه بؿساز بػم الّخلُُماث الظىطُىلىجي، ًمىً ؤن هفهم وهخفّهم بدو   الحلل

ل في
ّ
ا غلى كسوزة ؤلاطساع بخلدًم حشخُف دكُم ًخمث ُّ وهً البدث »  :الجاّدة ، واإلاخىاشهت غلم

ر جدُحن اإلاػسفت الّظىطُىلىحُت ، وجلدًم  جلً «الػلمّي الاحخماعي في الىهً الػسبّي 
ّ
، وحػث

ـت، وال ـّ ت اإلاخخ ُّ ت الػمل الّدزاطاث والبدىر ألاوادًم ُّ ظمّى غلى حملت مً اإلاظاهس مثل: طود

غُاب الّدزاطاث اإلاُداهُت في البدىر الّظىطُىلىحُت، ؤو جىظُف بػم اإلاػوُاث الىّمُت، )

وغدم اللدزة غلى هللها بلى ملىالث طىطُىلىحُت(، واهوباغُّخه)الخدّحز والحسؾ غلى ببداء 

ت، وغُاب الخإؿُل  اث، دون جـيُف الّسؤي، وإهالق ألاخيام اإلاػُاٍز والحؼى في اإلافاهُم والىظٍس

اث، الظىطُىلىحُت الجاهصة  والاهفـاٌ غً الىاكؼ اإلاىكىعي، ب(، والاغخماد غلى الّىظسٍّ  ؤو جبٍى

ً
ّ
بت، واإلاػلدة في   ؤو غدم الخمى

ّ
ت اإلاسه ُّ ىاهس الاحخماغ

ّ
مً ؤلاإلاام الػلمّي اليافّي بألُاث دزاطت الظ

د بػم الباخثحن ملجمىع اإلالّىماث، واللدزاث التي ًخػّحن جىفسها الىهً الػسبّي، فلال غً افخلا

رهُب، وإغادة 
ّ
لدي الباخث في مجاٌ الػلىم الاحخماغُت؛ خاؿت في مساخل الّخىظحر والّخدلُل، والت

ت ...، وؤًلا في مُادًً الفهم والّىلد، والّخفظحر   ُّ ت الّظىطُىلىح ُّ بىاء ؤلاػياالث واإلافاهُم واإلاعجم

ل اإلاػازف، والىكائؼ، واإلاػوُاث، وألاخيام اإلاخىاشهت غحر اإلاظبلت، باإلكافت بلى وكساءة  وجإٍو
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بمياهاث الىعي الحلُلّي باإلاىهج / اإلاىاهج اإلاىخجت للمػسفت، والّخىاغم والّخيامل بحن  الػدة 

ت، التي ًخّم الاػخغاٌ غ ُّ تي جدُدها ألادواث الّظىطُىلىح
ّ
ت ال ُّ ت، والحـُلت الحلل ليها الىظسٍّ

ت، و ا، والاهفخاح غلى كلاًا، ومجاالث فىسٍّ ُّ ت مخّىىغت جاّهله المخالن هىع مً  مُداه ُّ طىطُىلىح

 الاكخداز غلى مخاهبت ػسائذ واطػت، و مخىّىغت مً اللّساء و اإلاهخّمحن .

ىا هىّحه الدغىة لألطاجرة الباخثحن في غلم الاحخماع، ووّل اإلاهخمحن لل       
ّ
طهام مً هرا اإلاىولم فةه

في هرا الاطخىخاب الجماعي، كـد مّد حظىز الخىاؿل بحن اإلااض ي والحاكس واإلاظخلبل  بحن ما 

جّم زؿده في دزاطت الظىاهس الاحخماغُت، جدفحزا وحشجُػا غلى جفػُل الّىلاغ الّىىعي، والجاّد 

ت في الحلل الّدائس خٌى اإلامازطاث ُّ  الّظىطُىلىجّي في  الىهً الػسبّي. البدث

ت         ري ًسفػه هرا اإلاؼسوع  ؤغمم مً ؤن  ًىدـس في حمؼ وجـيُف زئي هظسٍّ
ّ
بّن الّسهان ال

ت اإلاسجبوت ازجباها وزُلا بىاكؼ املجخمؼ .  ًّ بّن فلى، بل ًخػّداه بلى مظخىي الّظىطُىلىحُا الّىلد

احخماغُت،  مهّمت غلم الاحخماع ال جىدـس فلى في دزاطت ألافساد والجماغاث، باغخبازهم هُاهاث

ت. ُّ  بل جخػّدي ذلً بلى جفظحر طلىواتهم، وؤوؼوتهم، وجفاغلهم داخل الّخىظُماث الاحخماغ

 املحاور : -ثاهّيا

 املىطلقات الىظرية -أوال

ت في غلم الاحخماع. -1 ُّ ت اإلاـولح، و اإلافهىم، و الحلٌى الّدالل ُّ  بػيال

اث غلم الاحخماع غلى ال -2 مً   ،دزاطاث الػسبُتالـػىباث التي ًوسخها بطلان  هظسٍّ

ت، ومخاهس هرا  ؤلاطلان غلى املجخمؼ  ُّ مىولم خلفُاتها  اإلاػسفُت، و ؤبػادها الخدلُل

 اإلاػني بالدزاطت.

ت في  -3 ُّ مػاًحر الّخفىحر الّىلدّي الفّػاٌ، وخدود جىظُفها في الّدزاطاث، والبدىر ألاوادًم

 خلل غلم الاحخماع.
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 إلاجراءات التطبيقية: -ثاهيا

ت في غلم الاحخماع، وهُفُت  -1 ُّ ىاث الّخدلُل في الّدزاطاث، والبدىر ألاوادًم ُّ غ

 جىظُفها مىهجُا.

ت، واإلاىهجُت في البدث الّظىطُىلىجّي، وجددًاث جىظُفها في   -2 ُّ ألادواث ؤلاحسائ

 البدىر ألاوادًمُت . 

ت الّخػامل  -3 ُّ تي حػترق الباخث الاحخماعي، وهُف
ّ
ت ال ُّ مػها، الػىائم الابظدُمىلىح

 فُما ًّخـل بىفاءة :اإلاىاهج وجىظُفها ، واإلاػوُاث الىمُت والىُفُت.

 املعرفة السىسيىلىجيّ  -ثالثا
ّ
اقع املجتمعي العربّي ة املىت  : جة وخصىصيات  الى

ت في مجاٌ غلم الاحخماع في الىهً الػسبّي ومػّىكاتها. -1 ُّ ت اإلاػسف  بػيالُت الهىٍّ

 جداخل اإلاػازف واخخالف املجخمػاث في البدىر ألاوادًمُت. مإشق  -2

ت   -3 ُّ لاف
ّ
ت والث ُّ خ اجه الّخاٍز ُّ م مالمذ املجخمؼ الػسبّي، وخـىؿ جلُُم، وجلٍى

ت، والحاحت بلى بهخاج هماذج  ُّ ت، وؤلاغالم ُّ اط ُّ ت ، والظ ًّ ت، والاكخـاد ُّ ،والاحخماغ

ت جدُذ للباخث الػسبّي اهدظاب الخلفُت اإلاػسف ت ، و هظسٍّ ُّ ت باإلاؼىالث املجخمػ ُّ

 ؤلاطهام في مػالجتها بالحلٌى الىاحػت.

 شروط املشاركة: -ثالثا

 مً بدث آخس. ؤن ال ًيىن البدث ميؼىزا، -1
ّ

 ؤو مظخال

 ال جلبل البدىر الجماغُت . -2

ت. -3 غت الاهيلحزًّ
ّ
ف، و ولماث مفخاخُت بالل

ّ
 ؤن ًدخىي  البدث غلى ملخ

ت، وحؼمل غالماث الىكف  -4 ُّ ت اإلاخػازف غليها في البدىر الػلم ُّ الالتزام بالّلىابى الػلم

ت. ُّ  وؤلاخاالث، واللّبى وألاماهت الػلم



7 
 

د البدث غً  -5    15ؿفدت وال ًلل غً 20ؤن ال ًٍص
ّ
بىى sakkalmajallaؿفدت؛ و بخى

14 
ّ
ت(، وجىخب بخى ُّ غت الػسب

ّ
للبدىر  ) 14بىىTimes New Roman.) للبدىر بالل

ت( ت وؤلاهجلحزًّ ُّ غت الفسوظ
ّ
 بالل

 بىى  -6
ّ
 . في ؤطفل ول ؿفدت.12ؤن جىخب الهىامؽ آلُا بىفع الخى

 24/17ؤن ًىخب البدث غلى ملاض -7

ت:  -8 ُّ اث الىخاب ُّ فدت،  2ؤن جيىن اإلاسحػ ـّ فدت، 2طم ؤغلى ال ـّ طم ًمحن  2طم ؤطفل ال

فدت،  ـّ فدت. 2ال ـّ  طم ٌظاز ال

ت حػخمد آلاحي:و بىاء غلى اإلاػاًحر اإلاروى  ُّ جىت الػلم
ّ
 زة آهفا؛ فةّن الل

 جخلؼ وّل البدىر للّخدىُم؛ -

ت؛ - جىت بالحّم في جصحُذ ألاخواء اللغٍى
ّ
 جدخفظ الل

 البدىر غحر اإلالبىلت ال حػاد بلى ؤصحابها؛ -

ـاٌ؛ wordًسطل البدث بىظام ووزد/  -
ّ
د ؤلالىترووّي الري ًظهس في زابى الاج  غلى الرًر

ت ال حػّرر البدىر  - ُّ  غً آزاء ؤصحابها، وهم وخدهم مً ًخدّملىن وامل اإلاظاول
ّ

اإلايؼىزة بال

ت؛ ُّ  الخاّؿت بلىاغد ألاخالق الػلم

ت. - ت، وؤلاهجلحزًّ ُّ ت، والفسوظ ُّ غاث: الػسب
ّ
 جلبل البدىر بالل

 ثىاريخ مهمة: -رابعا

 .2019دٌظمرر  18ؤلاغالن غً اإلاؼسوع ًىم:  -

 0303هىفمبر  03 أخر أجل إلرسال البحىث:  -
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ىاصل: -خامسا
ّ
 رابط الت

laghouilsocio@yahoo.fr 

جىة العلمّية: -سادسا
ّ

 الل

غىي 
ّ
ذقيق الل

ّ
 الت

 أ.د عمر ديذوح                                                د. سليمة عياض

 شهرة                                                د. حىرية رزقي د. حبيبة

 

حكيم العلمّي للبحىث.
ّ
لجىة العلمّية سىف يتّم إلاعالن عً أسمائهم بعذ الت

ّ
 أعضاء ال

 استمارة املشاركة:

لب:
ّ
 الاطم والل

ت: ُّ  الّسجبت الػلم

 الجامػت:

 زكم الهاجف:

د ؤلالىترووي:  الرًر

 فُه:املحىز اإلاؼازن 

 غىىان البدث:

 

mailto:laghouilsocio@yahoo.fr
mailto:laghouilsocio@yahoo.fr

