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 عروض كخب

: بيروث .البحثيت العربيت ليداالخقالفراغ.  إنخاج. (0202) ،ألامين عدنان

  .823 عدد الصفحاث ،للعلىم ناشرون العربيت الدار

ِبُه جصدير الكخاب متمقّد 
ْ
ش
ُ
 ال ح

  هُف
 
ً  ًمىً أن ه غالم  مػغفت ؼم  جج   صعاؾت إلىصعاؾت  000 7ما ًلاعب  ؼس

  بدُث التربىي  الباخثالاحخماع إلى زبرة 
 
  ح

 و  البدثُت الخلالُض حكغ 
 
ُ  غلى  ُلػىاج  تهُف

جدذ  ثنضع  يتالآزغ إهخاحاجه  فيألامين  غضهانما أجاه  طان ؟املػغفي   املحخىي  إهخاج

  ،الفراغ إنخاجغىىان 
ّ
 . تالعربيّ  تالبحثيّ  قاليدالخ

ػخم   لىخابلمغاحػتي  أغغى
ؼ   هُفُاثإلى  ههه   زاعج هى امم   املغوع ًضام 

ي   و 

اجه دخٍى ه ،م  ٍل بػلم  ،هاألهخهي  إلى جفد  ؿ 
خ 
 
ك اث مً مىظىع جفىير م  هظه املحخٍى

اث الاقخؿاٌ بػلم الاحخماع. ،الاحخماع  ُ ت لىُف  ُ ت الاحخماغ اغ  ى   
وآلفاق البدث  في اله 

 .خاجمتالههِب في 

 الكخاب وضع مىارد في: أّوال

غ   ه 
 
ظ ىهألامين غلى امخضاص ألاعبػين ؾىت املايُت، ومً زالٌ  إهخاج ً  وع  وما غىاٍو ض 

 
 ج

  ُ ُم مً هغل اه 
ف   نجُىع جفىيره  في ؾؤالي   (الخاؾؼ الفهل في ججييامل ه)وهظا أؾلىب م 

ن خٌى أوياع الخػلُم ي  ٌ  حهت مً وأصابه مغهؼٍ   التربُت في الاحخماعي الػلمي البدث وخى

ػلُم اث باالؾدىاص مباخثجماًجٌى بين  وانو . الثاهُت الجهت مً والخ   الخدلُل إلى هظٍغ

املضي الػغبي   احؿاع غلى ،املىهجُت وأصواجه مفاهُمه وباؾدثماع ،ي  الاحخماع ػلميال

 هظا الىخاب والىبير. 
 
ت مَّ ه   غلم أبداراكتراح جفؿير ملىؼ ألخىاٌ  ألاؾاؾُت"م 

لىن البدثي في الػلىم الاحخماغُت" )م مداولت... إهه الاحخماع ت للؿ   ً  بدُث( 92 .هلض

 (. 02 .هلترب مً "فهم غالكت الباخث )إلاوؿان ألاواصًمي( ببدثه في بالصها" ) م
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 الكخاب وضع كيفيت في: ثانيا

ؼ الفاغلين الاحخماغُين  البدثي فػلهألامين  ًًؼ اك 
ى  ه م 

 
ه  
ى 
 
ي
 
يمً أَلـ احخماعي ج

جى خلٌى الفػل الاحخماعي ومسخلف الاؾتراجُجُاث الفاغلت فحجا املفخاح في  واليلمت ،وب 

ت'. 
 
ل او  ض 

 
ً بػٌ فيفجدضًض هظا املىكؼ هي 'امل ٍب  إلى إقاعاث وكغ ما غىاٍو خ 

 
ٌ  ه  في وفهى

ُ   وغغوى ومدايغاثبدثُت، -غلمُت وملاالث هخب، للُذ تبهغٍ   تؾمػ
 
 للاءاث في أ

  ُ ً  بػٌ .مضهُت وحمػُاث بدثُت ومغاهؼ حامػاث واؾخلبلتجا ،هىع ول مً تغلم الػىاٍو

'قمػت'(،  مىكؼوان في ؾُاق الاقخؿاٌ غلى بىاء كىاغض بِىاث بدثُت )وغلى ألازو مججا 

ُ   الػىىاًً بػٌ اهذو و   ازخُاع وفي ،اعةألازغي مللاالث في مجالث وصحف وحغابض ؾ

 الػلمي بالبدث اللُام هُفُت حىاهب ألخض ألامين هظغة ضجخجؿ   املخىىغت، املىابغ هظه

ُاق هظا مثل وفي ،للىاؽ هخابجه وإزغاج ىخب ال الؿ 
 
ف، ختى وال الىخب ج

 
 هظا وغلى جؤل

ؼ   حػبير اؾخسضمذ   ي   .الىالصة مػجى إلى ألاكغب' الىخاب'و 

اى مغَّ  هخابهويػه  في ألامينو 
 
خ
 
وكغ  ،9222. ففي ؾىت مً مدُاث ما كبل امل

 البدثي"... "واملىايلىن البدثُىن" )الججاع الىًاٌ. "إلاوؿاهُاث في الػلمي البدث" ملاٌ

 البدث ىؾُىلىحُا'ؾ   غىىانجا بيروث في مدايغة أللى هما. (9222-20-21 ،)لبىاهُت(

 
 
مَّ (. 9222' )الػغبُت البلضان في ربىي الت

 
األلى أزغي في بيروث  ز ه  م  ؾ  البدث  ؽ  او  ؾ  و  ' و 

في الػلىم  البدثي   اعضالخ  " بدث وكغزم  ،(9220التربىي في الجامػاث الػغبُت )

  ُ  " تالاحخماغ
 
ً  ل ُتخاخ  خ  اف اث  فيو. إيافاث مجلت مً ،(9222 ) 20-22 ًلػضص

 
هظه املحُ

 ظهغث 
 
ف

 
ُ

 
ت ناعث التي ألافياع ه ضاث أحى  ل املفهىمُت الخجٍغ  الخدلُلُت واملىاٍو

ت وامللىالث ذ   التي الخفؿيًر
 
ي غ ي لىخاب إهخاج الفغاؽ. ومً مض ب 

 
ل  الف 

ىص  م   لالخمه   زلاالػ 

  واملثابغة
 
م  أمىً ،رهُموالت ت  ةماص   هخابه في لىالألمين أن ًلض   ُ ث  مػغف غَّ  الثالر املػاًب غ 

البدث وفغاؽ  اؾترابجُه الباخث و  :الػغبُت البدثُت الخلالُض في عآها التي الىبري 

ىاججال  .ى 

 ِث اِح الب   ِجيهُ : ثالثا

ٌ ألا  هكؿم في صً بفهلُه، ،و الباخثين  َغق  مفترق غلى  وحهخه الىخاب دض 

الترهيز  غلىالاحخماغُت  الػلىم بدىر أخىاٌ جفؿير في ىالػى  ٌبين أن  ،الؿىؾُىلىحُين
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( الػالكت بين البدث واملجخمؼ غلى  البدثُت الخلالُضغلى  واغهؼ ًأن  بينو  ،)الفهل ألاٌو

 )الفهل الثاوي(. 

لت ما جىفُظ للىحهت التي  باقي  يثاوال مؿلواجبه. ففي ال ازخاعهاالىخاب هى بٍُغ

 الجامػاثفي هُفُت اقخؿاٌ  جمدُو    وجضاولهاإهخاج املػغفت  كغٍوب اهخم الظي

أي  الػلمُت الجماغتب اغخىاء غابؼال فهلال فيو ،)الفهل الثالث( ألابدار ومغاهؼ

 ضجخجؿ   هُف ًلمـ أن للاعا ول. الػكىابُت اثالػُى وطلً باغخماص الباخثينب

لُت ت (لثالثا اللؿم الخامـ،)الفهل  الفاعؾت إلامبيًر  ل)الفه الاحخماغُت واملػُاٍع

ت مً الؿاصؽ،  مثاال ،هفـ اللؿم( بىنفها أهماَا بدثُت قاةػت في الضعاؾاث التربٍى

 صةبفهىله ألاعبػت جغهيز غلى هماطج مدض   غابؼال لؿمال فيو .غلى البدىر الاحخماغُت

 وهظه البدىر بدُث ًيخهي الىخاب إلى كؿمه الخامـ وألازير  وهى املخه   ًم

 .الػغبُت امللاعهاث بػٌ مؼ ،للبىان

 هما ،لبىان في هىاججه وكغ ومىابغ التربىي  البدث مؤؾؿاثهظغ وايؼ الىخاب،  في 

ٌ  واخض بِذ هُئت غلى هيفي الىثير مً البلضان الػغبُت،   ه   هثيرة، بمىاػ
ً  ى   صالخػض   غً تا

  ؾير
 
ً   يض   ف  امل قاملت ألؾلبُت ؾالبت مً  خاٌ هظه. والخفاغل لافإلى الى   غوعةبال

م كلذ   طلً وغلىالباخثين الػغب،  ج  ُه في إنَّ ًىلل ألامين  ُه،الخ   هظا جفؿير فيو .الخ 

 إلى بالػىصة الخفؿير اؾدبػض كض ًيىن  أن بػض(، 20 .صازل ألابدار" )م إلى"املكيلت 

كاث الخاعحُت' )هفؿها(.  ٌ ٌػى   جفؿير هى بما املجخمؼ،  غلى 'املػى 

 
 
  ُم  ف  ف

 
دُه الباخث   ىن ً 

ً
 ا؟إط

م   ال،  ه   الؿلُت إلى اءمخهالا  مىكؼ الباخثىن  ًخسظ الاحخماعي، الاهسغاٍ"في  ًخحجىن أو 

ٌكُؼ أهثر مىه هى جبجي  وماقُىغا...  أكل ذأنب الىمىطج هظا لىً... الحاهم الحؼب أو

 في ٌكبجه ما هجض هما. لُتإًضًىلىحُا إؾالمُت أواهذ في املػاعيت أو في الؿ  

ُ  )َابفُت، إزيُت( أو املجمىغاث الى   الجماغاث إًضًىلىحُاث " وؾيرها ُاؾُتالؿ   و تلاب

 (. 02 .)م

دُه ب في زاهُاالباخثىن  ٍو ب الخدلُل الىىعي والابخػاص غً ألابدار  ،الخجى  ومىه ججى 

لُت ػجي. (02-02 .م) ُتوججىب البدث في كًاًا املجخمؼ املحل ،ؾير إلامبيًر هظا أن  َو
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  ابؿخ غلى أزغي  أؾغاى لحمػغفي مً أ ٍج خىم   إهجاػ غلى ًغاهً"الباخث 
 
 ىغ  الؿ

  .( 02 .)م املػغفي

جموالاهسغاٍ  ببين الخجى   ،اجلفًُل  ،ًجمػىن  الباخثين وألن  غً ٌؿخػًُىن  فئن 

مُلؼ،  عاًذ( وغً الخُاٌ الؿىؾُىلىجي )حكاعلؼ 02م وىهً،)جىماؽ  الػلمي الخُاٌ

  ههفؿ   هفُه ناخب   م  ىه  ً   بضًلب ن،ي  الًغوٍع( 02 .م
 
 صوعا ًماعؽ ألن ل"مؤه   هبأه

 م  اه  الى   ببضًلهم مه  و . (02. " )مؿهفه في ًظججا لهفاث هظغا اُؾُاؾ أو احخماغُا

 
 
ىن في  ىم  ه  ى  وامل  (.02 .م) اؽى  ؾ  الى  هظا ًىسَغ

لىؽ وقاعاث وأللاب وعجب  واخخفاالث  فُافيطلً، في  ومؼ
 
 ونىع جُه الباخثين َ

ت بل وهؼاغاث مهالح وهفىط،    وهيجظواٍع
 
 البدثُت الخلالُض عؾىر مضي غلى غالماث هاول

  في
 
 .الاحخماغُت لالُضالخ   تب  غ  ج

  الاحخماغُتهظه التربت  وفي
 
  ثابالظ

 
م  ح ى 

د  خ     اؾتراب البدث. ُل  اغ  ف  م   ؿ 

 البحث بار تػا: رابعا

هى  ،خؿب ألامين ،ومسابغها والاحخماغُت إلاوؿاهُت الػلىم حامػاثًميز  ما

 هثيرا حػترف وال( جىوـ ؾخثىاءا)ب مؿؤولحجازًىغها لحيامت ؾُاؾُت حػخمض حػُين 

اث  لُاثالؿ   مًٌؿدكغي الخىف مً الضولت و  اوفحج (29 .)م ألاواصًمُت بالحٍغ

ب ؾُاس ي همىطج في ًيُتالض   (.  زاوي مميزاث 22 .)م الػالم مؿخىي  غلى صالخفغ   مً كٍغ

الُالب إلى ولُاث الػلىم الاحخماغُت... بأغضاص  غؾلً  " أهه مً ًأحيهظه املؤؾؿاث 

 ... ومؼؾفيرة بؿٌ الىظغ غً الُاكت الاؾدُػابُت... 
 
املىاعص جىسفٌ هىغُت  تكل

ٌ  الخجهيزاثو اللاغاث  ونُاهتالخضماث   ومسخهغاٍث  إلى مدايغاٍث  عوؽ  الض   وجخدى

ٌ  (. وهظه ؾماث 20 ." )ماؾخظهاع تلأؾئإلى  والامخداهاث    الػلىم تجمِل غلى جض

جىو . الاحخماغُت  الؿابم البدثُت الخلالُض إلى الخايػىن  الاحخماغُت، الػلىم زٍغ

  مه الثالر، الخُه وحهاث في هابمىن ال غغيها،
 
 ،الخلالُض هظه جغؾُش إغاصة ىن مً ًخىل

 امػغفُ اواوؿالك( 22 .م)للمػغفت الُلُيُت  افي مؤؾؿاث الخػلُم الجامعي جللُى ىجضف

 في الاحخماغُت الػلىم في البدث مغاهؼ لضيالحًىع والفػالُت  وهامكُت ،(22 .)م

  .(19 .)م "الػغبُت البلضان
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ه ٌؿترب   البدثف
 
ضج بدثُت أهماَا ؽًىغ   أله ت في خجؿ   ُ ل  االفاعؾت  وكىاغضه إلامبيًر

ت امػغفُت  كًُت" خُث ٌؿُب الؿؤاٌ املبجي غلى فىغة أو  (220. م) الخان   ًدبلىع  مم 

  يري ف ،"...ألاصبُاث مغاحػت في
 
ش  أي   في ههجضو   أن ًمىً ال ابدثه أمغً  هدُجت" الباخث جاٍع

 (.291 .للمػغفت مهما وان نؿيرا" )م ٍم أو جلض  

 اججى الن فراغ: خامسا

لُت الفاعؾت  ... الاحخماغُت الضعاؾاث في الؿالبت الىىغت"أن  ألامين  ًالخظ هي إلامبيًر

  ُ ت الاحخماغُت )الخبير واملل ( أو الخلفُم بُججما بؿبب والؿُاس ي والكُش مواملػُاٍع

ص هىغُت  وهظه ؾمت .(201 ." )مالىؾىاؽ  ٌ  غلى أن الخلالُض املػغفُت التي جدض  جض

الىىاجج ٌؿلب غلحجا الاحخماعي في مػىاه املهىىع مً جُه الباخثين ومً اؾتراب البدث، 

ا أهفؿهم الباخثين نىؼ مً وأنجا بجا  حػخض   أن ًفترى التي املػغفُت الخلالُض غً يضًّ

  ال الػغبُت بالبلضان الؿابضة البدثُت لالُضالخ  " وبظلً ،الجماغت الػلمُت
 
 إلى فض يج

  مًمىٍن  إهخاج
 
 بين ججمؼ جلالُض)هي( و مػغفي فغاؽ إهخاج إلى فض يمػغفي بلضع ما ج

ً الباخثين  (.220 ." )م واملحىمين والىاقٍغ

 وان غلى  ألاهبر ترهيزال لىًو هاهىا جىخمل الضابغة.  
 
جباصٌ الخأزير -جفاغل-لُت جؼاوجه

اث الثالزت  ىلُض مىيؼهي و والخأزغ بين املؿخٍى
 
ت الاحخماغُت  ج جلالُض حؿدىض إلى املػُاٍع

 
 
ت املػغفُت.امل ضة للمػُاٍع  مدل   هىًظل الباخث الىمُي  البىاء هظاول  ويمً فؿ 

رهيز
 
ٌ  الت ه الفغاؽ هظا ًيخج الظي هى ألهه ألاو    .الهابل بىم 

 
ُ
 خاجمت دون  من لكخاب   قراءة   خاجمت

  هى إط ،غججا يل   ًيىن  ال وكضالىخاب  مً صون زاجمت،  ظلَّ 
 
جلخُهُت  همظحت

امخض غلى أهثر مً زمؿت غكغ غاما.  ااهخمامً  ،الهخمام واجبه بما جىاوله مً كًاًا

 مً صون زاجمت؟ هخابهجغن ألامين  لماطاف

التي  الؿىؾُىلىحُت اللىخت جفانُل إلى حػىص ؤاٌالؿ   غً إحابت احتراح مداولتي

: جىاوال أغمم جيىن  أن كترحخىتجا اللىخت وأ زالزت أبػاص عؾمها ألخىاٌ البدث الػلمي.

ؿغ ،الفابم    دضًضوالخ   املاض ي، ميرار  .املضاولت وغ 
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 جغهيز كبل ما إلى ٌػىص املخىاعر املاض ي هظا أن   غلى الترهيز الًغوعي  مً لِـفأ

في البالص الػغبُت، في  تالاحخماغُ الػلىم في املخخهت والبدثُت الخػلُمُت املؤؾؿاث

ؿاث هظهمػجى أن ميرار  ت املؤؾ   ُ ت بػض ما الػغب  هىاجج مً هاججت طاجه هى الاؾخػماٍع

ت الهىضؾت إلى ٌػىص أكضم ميرار زمت  ألِـ ؟اليىلىهُالي الاحخماعي للػلم الاؾخػماٍع

ت والاهسغاٍ الحالُت  حػالم هظغي ومفهىمي ومججيي بين مظاهغ الخجىب واملػُاٍع

ان نُؿ غلُه وماواهذ  مابػض تجاإبان بىاء الػلىم الاحخماغُت اليىلىهُالُت أوال زم إب 

  .بالًغوعة صًيىلىهُالُت صون أن جيىن  اليىلىهُالُت

أكترح أن هخجاوػ  هى ما ويػه ألامين جدذ حؿمُت الحيامت الؿُاؾُت.  ألابػاص زاوي

 غغبي   حامعي همىطج وكأة في( 29 .م) الؿُاؾُت الحيامت بمجغص اللٌى بدؿب  

ُ   و  د  م   هدى ،مؿخدضر ا حؿُِؿا تزم   بأن   اللابلت تالفغي  ُ  بتجمِل ًىخفيال  اؾتراجُج

 حؿُِـ وهظا ،ػابف غىه، ضًلب زُاببل ًًُف إلُه حكؿُل  الاحخماعي لػلما

 .الاحخماعي رلخؿي  ا هبذ ألاؾاؽ ؾاًخه الػلمي ؾير الاحخماعي للخُاب اؾتراجُيي

 ... " الىخاب حمل أوابل مً ،املضاولت هى ألابػاص آزغ
 
 املىيىع في ىخابتالإغاصة  هإه

ت مً  ؾىؾُىلىجيججمؼ ألافياع الؿابلت وجخجاوػها وجًػها في إَاع  ،أغم   ػاٍو

ٌ  تملح   آزغو  ،(20 .للمػغفت" )م بدضوص هظا الىخاب،  اغترفذ   كض أوىن : "هىظا جلى

 (. 222 .وبأن هىان آفاكا لخىؾػخه وإلايافت إلُه وهلًه )م

ضأن هظه صغىة ل ،معي ًخفلىن  الىخاب كغاء أن وأغخلض ،فهمذ   أها  ،املضاولت مً لمٍؼ

  .هامً الاؾخجابت ل اهىغً  الػغى هظا أخؿبو 

سعيداني منير  


