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ABSTRACT :
This study seeks to assess the
documentation standards in published
scientific research with the Arabic
language in the Journal of Hadramout
University of humanity Science as well
as the hard work to modify the
approved deployment instructions in
the scientific journal at the University
of Hadramout for Humanities as well as
the study of the obstacles and the
problems that plaguing out effective
solutions to serve the Scientific
Publications in Hadramout university.
Researchers
have
used
the
descriptive approach in the study and
underwent two questionnaires to the
numbers of the Hadramout University
magazine for two consecutive years
(from 2011 to 2014) within the
deliberate selected sample of (4)
volumes include (8) Issues which
include (101) scientific judged study
with the Arabic language in the Journal
of
Hadramout
University
for
Humanities as well as a descriptive
analysis. The important results are as
follows:
1. The researchers committed in the
Journal of Hadramout University of

humanity Science with: the clarity of
the title and its association with the
search, ease of language they write
in the title, expressing the problem's
title of the study and determined it.
The researchers in the Journal of
Hadramout University of humanity
Science do not abide with: clearly
independent and dependent variables
and interdependent them with the
title, and accuracy in the formulation
of the title and that the title is
modern in their search, which
belongs to him.
2. The researchers committed in the
Journal of Hadramout University of
humanity
Science
with:
documenting references as stated in
the terms of the magazine
documenting depends in the board
search depends on the margins, they
refer to the Arab references are good
enough; the suitability references
studies to their studies. The
researchers in the Journal of
Hadramout University of humanity
Science do not abide with: using
APA documentation system, refer to
the foreign references well and
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homogeneity
of
authentication
methods
and
accuracy
in
documentation and references, using
recent studies documenting sources
in the text on the basis of (name,
year) rely on authentication piece of
information.
There are no significant differences
at the level of significance (0.05 = α)
for authentication due to the variable
number of the magazine.
There are no significant differences
at the level of significance (0.05= α)
for authentication due to the variable
field of study.
There are differences statistically
significant at the level of
significance
(0.05=α)
for
authentication due to the variable
number of researchers between
(individual and team) in favor of
(the team.(
There are differences statistically
significant at the level of
significance
(0.05=α)
for

authentication due to the variable
kind of researchers between (the
experimental and another) in favor
of (the experimental( .
The study recommended a number
of recommendations including:
1. Encourage the foreign and private
exhibitions of Arab and international
for the sale of the scientific journal
issues and then stimulate other
universities to participate later in
this magazine.
2. Work on building institutions within
the universities concerned with the
scientific publishing in terms of
attracting material and moral
support and as a link between the
magazine and upper bodies.
3. Work on building a traditional mail
system and private Scientific
Journals far from random and
relying on the university mail that
may not be fast enough to deliver
scientific
research
and
the
consequent delays and electronics.

:المقدمة
 اهيااةةاتٞارةُٚ ص اضةيآاِٞٙ٘ص ُضةو ةةٞ ذللٌةٞةٌٚ لوٞ دلوةُٞٚ حغرً٘ت هوعوَ٘ اإلُساٞدلو
ٍٔ هوبةاح ل هِ ةر هة٘ؤٍ ٗ ُتامةااٞ اهفرصةٞ ٗاستٔيف إااح. حغرً٘تٞ جباًعٌٛا ٗاهبخث اهعوٚاهعو
ُٞٚ حقى ًّ حقة٘ي اهعوةَ٘ اإلُسةاٜ رأٞ ذات اهضوٞٚ رِ ر اهبخ٘ث ٗاهيااةات األصوٞ اجملوِٟ اُع.ٌٞٚاهعو
صٞٚ ٗ اهفوسةةفٞةةٙص ٗاهيااةةةات اهفلرٞص ٗامجةا ص ٗاهاسةةٞةةٚقٚ ٗاهتوبٞةةٙةةات اهِعرٙ٘ اهوت:اهةةت ا ةةٌى
 صٞٙ ٗاالوااٞٚص ٗاإللالَص ٗاهيااةات اهتااخيًٞٚص ٗاهيااةات اإلةالُُٞٚ٘ ٗ اهقاٞٚٗاهيااةات االمتٌال
ْ٘ ٗلوةٍ اهةِفاص ٗاهفِةٞةٚص ٗاهارٞ ٗا اةةبٝ ٗاالتتضةاة ٗاهترةااٝةاص ٗاإلةااٚا ٗاجلترافٚٗاالُ رٗر٘ه٘م
 حغةةرً٘تٞ ماًعةٞ دلوة.ص ٗلوةٍ ارلتبةةاتٞٚوٚ ٗاهفِةْ٘ اهت ةلٟقٚٗاهةااث اه ةعو ٗارسةرا ٗار٘ةةة
)2014صُٞٚهوعوَ٘ اإلُسا
 ُعةرٞ ٗٗمٔة. ًرةةى ًٗتوةوٟ هالاضاالتص ٗاهت ا تٌى لوةٞٙيٚ اهتقوٝ اهِعرٞٙ ُعرٟقَ٘ اهِ ر لوٙ
قةَ٘ تعاجلتٔةاٙ ٍرةى ارعوً٘ات ًٗتوو جيٌع اوةم ارعوً٘ةات وةٙ  إىل ًرةىٌٞ ًقسٞٙيٚاالاضاالت اهتقو
ةو إال ُضةوٚةتٍ اوبٙ  ًٗةّ خةالي اهِ ةر ال.ص كٌا ٓ٘ احلاي يف خة اهلةااو٠ أخرٝ إاةاهلا ًرٝٗإلاة
م2018 مارس-) يناير17( ) المجلد17( العدد

96
96

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ISSN : 2410-1818

تقييم نعايير التوثيق يف البحوث العلهية املنشورة باللغة العربيةة يف نجلةة جانعةة حضةرنوت
| شذى جابز  ،شيماء مزروع  ،فاطمة به وبهان

للعلوم اإلنسانية

ُعر ٞٙمن٘ذج االاضاالت ٓذا .حٚث ٙتٍ إاةاي ارعوً٘ات ٗاوقٔٚاص إال إُٔ ال ٙتٍ احلض٘ي لو ٟاة .فِاتى
اهرة اهٙ ٞرةى ارعوً٘اتص هٚا إىل فرة ٗاحةيص هلةّ إىل دلٌ٘لة ٞكةب  ٝيف ُعةاَ اهِ ةرًٗ .ةّ أً وةٞ
رث ارعوً٘ات رتوم اهورٙق ٞدلاالت اإللالْ ٗاإللالُات ٗاخلوارات اهعآًِٗ .ٞان طرٙق ٞأخر ٠هوِعر
إىل اهِ رص ٗٓ ٛاهت اعتٌي لو ٟمذٗا اهلوٌة ٞاهالاِٚٚةٞص ٗاهةت اعةر ُ ةر اهبةذٗا .فٔةذٖ اهبةذٗا ٓةٛ
كِا ٞٙلّ اهض٘ت أٗ اهلوٌةاتٗ :راهتةاه ٛفةمْ ًعِآةا ٙلةْ٘ ُ ةر األصة٘ات ٗاهلوٌةات ٗامجاا ١لوةٟ
اجلٌآ ٙٗ .لٚبٚيٙاص)2016
هوت٘وٚو يف اهبخةث اهعوٌة ٛأٌٓٚة ٞكةب  ٝيف زلةاا أٙة ٞةااةة ٞلوٌٚةٞص ٗٙعةر اهت٘وٚةو اهعوٌة ٛإوبةات
رضاةا ارعوً٘ات ٗالااف جبٔ٘ة امجخرٗ ّٙعٌاْ هوخق٘ق اهعوٌٗ ٞٚاهفلر .ٞٙتاةٍص)2014
ٙعتة اهت٘وٚةو لوةٍ اهسةٚور ٝلوة ٟارعوً٘ةةات اهةت تلةّ أْ اتغةٌّ اه٘وٚقةٗ ٞاهلتةا ٗاهضةة٘اٗ ٝ
اهتسرٚالت اهضة٘اٗ ٞٚاهفٚةيٓ٘ٙات ٗ اهِضة٘ظ اإلهلاُٗٚةٗ ٞاهعٌوٚةات اهفِٚة ٞاهتقوٚيٙة ٞكةاهترٌٚع ٗ
االختزاْ ٗ اهفٔرةٗ ٞاهتضِٚوًِ .تيٙات حراة ٞاهعقٚيٝص)2010
ٗٙعي اهِ ر اهعوٌ ًّ ٛاألُ و ٞاهعوٌ ٞٚارٌٔ ٞاهت اعٌى ماًع ٞحغرً٘ت لو ٟاالٓتٌةاَ رةٕ ًةّ
خةةالي ا ةةرٚع ٗ فٚةةز اهبةةاح ل لوةة ُ ٟةةر أهةةاؤٍ يف ةةةبٚى اوةةرا ١ارلتبةة ٞراألهةةاث اهعوٌٚةة ٞاهةةت
اسآٍ يف ُ ر اه قاف ٞاهعوٌ ٞٚرل أفراة اجملتٌع ٗاالٓتٌاَ راهعوٍ ٗارعرف.ٞ
لو ٟاهباح ل اهٌِٚةٚل راأللوةا األلةٍص تةا اقةيَ راةاُةا هيااةةتٔا جبيٙة ٞهلةُ ٛقةو لوة ٟارع٘تةات
ٗاهعقبات اهت اعأًُِ ٛا ٗراهتاهٛ

يٙيٓا ٗ وٚؤا رض٘ا ٝلوٌٚة ٞهورةرٗج هوة٘ي ًِاةةب ٞهةيَ ٓةذا

اجلاُا ارٍٔ يف حٚا ٝاجلاًعات اه ٌِٞٚٚلاًٗ ٞماًع ٞحغرً٘ت خاص.ٞ
حياٗي ٓذا اهيااة ٞاإلمار ٞلو ٟاألة٣و ٞامجا: ٞٚ
ً )1ا ًي ٠اهتزاَ اهباح ل تا ما ١يف ً٘ع٘ع اهبخث ُفسٕ?
ً )2ا ًي ٠اهتزاَ اهباح ل رِعاَ اهت٘وٚو ?APA
ٓ )3ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢هوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اجملو?ٞ
ٓ )4ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢هوت٘وٚو اعز ٠رتت دلاي اهبخث?
ٓ )5ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢هوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اهباح ل?
ٓ )6ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢هوت٘وٚو اعز ٠رتت ُ٘ع ارِٔج?
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أٍنٔ٘ الدراس٘  :اأا ٟأٌٓٓ ٞٚذا اهيااة ًّ ٞأٌٓ ٞٚاهِ ةر اهعوٌة ٛيف اجلاًعةات ٗاراةسةات اهتعوٌٚٚةٞ
خاصٗ ٞاألٗةاط األخر ٠لاً ٞألُٕ اهورٙو اهعوٌٗ ٛاهفالةى إلٙضةاي ارعرفة ٞاهرصة ِٞٚإىل ًةّ حيتامٔةا
هذا فاْ االٓتٌاَ رٔذا اجلاُا ًّ األٗه٘ٙات اهرٚ٢س ٞٚاهت اقع لوة ٟلةااو اجلٔةات اهعوٚةا ٗذات اهعالتةٞ
هؤِةة٘ب رةةٕ ٗاةةذهٚى اهعقبةةات ٗار ةةاكى اهةةت ًةةّ ريةةأُا لرتوةةً ٞس ة  ٝاهِ ةةر اهعوٌةة ٛيف اهةة ٌّٚلاًةةٞ
ٗحغرً٘ت خاص.ٞ
أٍددا الدراسدد٘  :أةةيف اهيااةةة ٞإىل دلٌ٘لةةً ٞةةّ األٓةةياف اهةةت اسةةع ٟاهباح ةةات إىل

قٚقٔةةا ٗٓةةٛ

كامجا: ٛ
 )1اقً ٍٚٚعا ٙاهت٘وٚو يف اهبخ٘ث اهعوٌ ٞٚارِ ٘ا ٝراهوت ٞاهعرر ٞٚيف دلوة ٞماًعة ٞحغةرً٘ت هوعوةَ٘
االُساُٞٚ
ً )2عرفً ٞي ٠اااباط لِ٘اْ اهبخث ت٘ع٘ع اهبخث ُفسٕ.
ً )3عرفً ٞي ٠اهتزاَ اهباح ل رِعاَ اهت٘وٚو .APA
حدّد الدراس٘  :اتخية اهيااة ٞراألً٘ا امجا: ٞٚ
 )1احليٗة ارلاُ : ٞٚاِاٗهت اهباح ات سٚع أهاث ألياة دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُسةاُٞٚ
ر٘اتع  )8دلويات تعيي لية ّٙةِ٘ٙا حي٘ )101 ٜةااة ٞذللٌ ٞلوٌٚا راهوت ٞاهعرر.ٞٚ
 )2احليٗة اهزًاُ : ٞٚا ٌى اهيااة ٞسٚع ألياة دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ًّ ٞٚاهعةاَ
 2011إىل . 2014
تعرٓف املضطلحات :
ارعٚةةااًِ :عٚةةاا :اةةةٍ )ص اجلٌةةع ً :عةةاُ ٙص ا ِرعرٚةةا ُا  :اهعِٚةةا ُا صلٚةةاا ; ًقٚةةا غ ُٙقةةا ُ رةةٕ ل ة ُٖ هوخلةةٍ
ٗاهتَّقٚةةٍٚص ارِعرٚةةااُ يف اهفوسةةف : ) ٞمنةة٘ذجغ ًتخقٖ ةوغ أٗ ًُتضة َّة٘اغ رةةا ِٙبتةة ٛأْ ٙلةةْ٘ لوٚةةٕ اه ةة .١ٛل ة
ًِعٚاا :ّٜرلتوو أٗ ل ًوتزَ تعٚاا ًعً .َّّٚعرٍ ارعاُ ٛاجلاًعص)2016
ٗٓةة٘ لبةةاا ٝلةةّ طرٙقةةً ٞتفةةو لوٚةةٕ هوقٚةةاَ راألريةةٚاٗ .١تةةي ٙتعوةةو األًةةر رمُتةةاج ًِةةتجص أٗ إةاا ٝلٌوٚةةٞص أٗ
اقي ٍٙخيًةٞص أٗ ا٘اٙةي ًة٘اة ٗ -تلةّ أْ اتوة ٛارعةا ٙدلٌ٘لة ٞعةرًٌ ٞةّ األُ ةوٗ ٞاألٓةياف
اغووع رٔا اراةسات ٗٙسترئًا لٌالؤٓا .ارعٔي اه ٙواُ ٛهوٌعا ٙص)2016
ٗٓ٘ من٘ذج هألةا ١حيية تعرف ٞأفراة اٗ ٓ٣ٚةات لوٌٚةًِٚٔٗ ٞةً ٞترضضةٗ ٞاةأا ٛصةٚال ٞارعٚةاا هلةٛ
اعة ة لةةةّ ذلتةةة٘ ٠لوٌةةةٗ ٛلٌوةةة ٛصفٔةةة٘ تارةةةى هوتوبٚةةةو ٗتالةةةي ٝأةاةةةةً ٞٚرريةةةي ٝهوعٌةةةى اجلةةةاًع.ٛ
فااةص)2008
اهت٘وٚةةو :ا٘وٚةةو اةةةٍ ) ًضةةيا ٗوَّةةوص اراٚةةا ٗاختضةةاا ٗاةةيًٗ ّٙةةاةًّ ٝوب٘لةة ٞكٌرمةةع دلوٓةة ٞاهت٘وٚةةو
ت  :اسرةرِٚؤُا
ٗارعوً٘ات .فَّّ اهت٘وٚو  :اسرٚى ارعوً٘ات حسا طُرُق ِلوًٌِ ّٞٚتّفو لؤٚةا .ا٘روِٚةوُ اهٌِ رعوًُ٘ةا ِ
فِ ٛروَاِ٢و ًعرٍ ارعاُ ٛاجلاًعص)2016
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ٓ٘ لوٍ اهسٚور ٝلو ٟارعوً٘ات اهت تلّ أْ اتغٌّ اه٘وٚق ٗ ٞاهلتةا ٗ اهضة٘اٗ ٝاهتسةرٚالت
اهضةة٘اٗ ٞٚاهفٚةةيٓ٘ٙات ٗاهِضةة٘ظ اإلهلاُٗٚةة ٗ ٞاهعٌوٚةةات اهفِٚةة ٞاهتقوٚيٙةة ٞكةةاهترٌٚع ٗاالختةةزاْ
ٗاهفٔرةٗ ٞاهتضِٚوٙٗ .لٚبٚيٙاص)2016
ٗٓةةة٘ إوبةةةات اررامةةةع اهةةةت اةةةةتفاة ًِٔةةةا اهباحةةةث رضةةة٘اً ٝباريةةةر ٝأٗ لة ة ًباريةةةر ٝلِةةةي إلةةةياة
ه ٕ .حراَص)2016
البحْخ العلنٔ٘ :سٚع اهيااةات ا لٌ ٞار٘م٘ة ٝيف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ.ٞٚ
ماًع ٞحغرً٘ت  ٛٓ :ماًع ٞتِ ٞٚلاً ٞاأةست لاَ  1993يف ذلافع ٞحغةرً٘ت .اغةٍ  14كوٚةٞ
ًِٔا كو ٞٚاهوا ٗاهعوَ٘ اهضخ)HUCO ٞٚص كو ٞٚاهلِيةٗ ٞاهباٗيص كو ٞٚاهتٌرٙضص كو ٞٚاهعوَ٘
اهبٗ ٞٚ٣ٚاألحٚا ١اهبخرٞٙص كو ٞٚاهار ٞٚرارلالص كو ٞٚاهبِات ٗكو ٞٚامجةا  .ااكز كوٚات اجلاًعٞ
يف ًيِٙةة ٞارلةةال لاصةةٌ ٞذلافعةة ٞحغةةرً٘تص ٗاِت ةةر رعةةض اهلوٚةة ٞيف ةةةْ٘٣ٚص مزٙةةر ٝةةةقور٠ص
ارٔرٙ .ٝيا

يف اجلاًعً ٞا ٙقر ًّ ل ر ٝآالف طاها ٗطاهب.ٞ

اخللفٔ٘ اليظرٓ٘ ّالدراسات الشابق٘ ٙ :تِاٗي ِٓا ً٘اعٚع أةاة ٛٓٗ ٞٚاهِ ر اهعوًٌ ٗ ٛعا ٙاهت٘وٚو
ٗ ة٘ف ٙتٍ اهتورق إىل ًآٚتٌٔا ٗ أُ٘الٌٔا.
ًآٚةة ٞاهِ ةةر اهعوٌةةٙ :ٛعةةي اهِ ةةر اهعوٌةة ٛاجلةةاًعً ٛةةّ األٓةةياف ارٌٔةة ٞيف حركةة ٞاهتةةأهٚو ٗاهبخةةث
اهعوٌ ٛيف اجلاًعات ٗاهيٗا اهذٙ ٜوعبٕ يف إٙضاي اجلٔي اهب ر ٜاهرصةل إىل ًةّ ٙعِٚةٕ األًةر أال ٗٓةٍ
اهوبقةة ٞاجلاًعٚةة ٞار قفةةٗ ٞار ةةااك ٞيف روةة٘آ ٝةةذا اه٘ةة ص هةةذا اتغةةافر مٔةة٘ة اهتياٙسةةٚل يف ُ ةةر
ه٘ؤٍ اهعوٌ  ٞٚعٌّ اجلاًعات ٗاراةسات اهتعو ٌٞٚٚاألخر ًّ ٠خالي

قٚو اهتاٙات اهت ٙضبْ٘ هلا

يف احلض٘ي لو ٟاهوقا اهعوٌٗ ٛخيً ٞاجملتٌع ٗلو ٟع٘ ١ذهم اأةست اهل

ًّ اجملالت اهعوٌ ٞٚيف

اجلاًعات اهًِٔٗ ٌِٞٚٚا ماًع ٞحغرً٘ت اهت آتٌت رٔذا ار٘ع٘ع خيً ٞهوبخث اهعوٌٗ ٛاهباح ل يف
اجلاًع.ٞ
ٗٙعرف اهِ ةر اهعوٌة ٛرأُةٕ لٌوٚة ٞإٙضةاي اهِتةاج اهفلةرً ٜةّ ًرةةى إىل ًسةتقبى ٗٗفةو ُعرٙةات
االاضاي ٗٙعي اهِ ر اهعوٌ ٛا ضو ٞاهِٔا ٞٚ٢هوبخ٘ث اهعوٌٞٚص ٗاهبا اهرٚ٢سة ٛهِ ةر اهعوةٍ ٗارعرفةٞص
ًٗضةةياا أةاةةةٚا هوخغةةاا ٝاإلُسةةاُ .ٞٚكٌةةا ٙعةةي اهبِٚةة ٞاألةاةةة ٞٚهتأةةةٚا ٗاوةة٘ٙر اهتعوةة ٍٚجبٌٚةةع
ًراحوٕٓ .و٘يص)2012
كٌا ٙعرف رإُٔ ٗةٚو ٞفالو ٞإلٙضاي اهِتاج اهفلر ٜاهرصل لة تِة٘ات خاصة ٞهةذهم الةْ٘ يف
الوبٔا ذللًٌٗ ٞعاف رٔا ةٗاٙات لوٌ )ٞٚهل ٛاعو ٛاحلٌاٙة ٞاهفلرٙةٗ ٞاخلض٘صة ٞٚهلةذا اهِتةاج
ًّٗ وٍ اهفا٢ي ٝاهعوٌ ٞٚاررم٘ٗ . ًِٕ ٝتا إْ اهبخ ث اهعوٌةٓ ٛة٘ اهورٙةو اهعوٌة ٛحلةى ارعغةالت ٗإُتةاج
ارعرف ٞهذا فإُ الري هِتا٢رٕ ًّ اه٘ص٘ي إىل ًّ حيتامٔا ًّ ًاةسةات ٗإفةراة هةذا فةاْ أفغةى ٗةةٚوٞ
هذهم ٓ ٛلٌو ٞٚاهِ ر الْ ةام ٞاإلفاة ًّ ٝاه  ١ٛالٌّ يف لٌو ُ ٞٚرٖ ٗإٙضاهٕ إىل ًّ ٙستفٚي ًِٕ
فرةا أٗ ًاةسات.
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كٌةةا أْ اهِ ةةرٓ :ةة٘ لٌوٚةة ٞإُتةةاج ُٗ ةةر ارعوً٘ةةات رأريةةلاي رلتوفةة ٙٗ ٞة ارضةةوو إىل ا٘ ٙةةع
األلٌاي اروب٘ل ً ٞى اهلتا ٗاهضخو ٗاجملالتص ًٗع ظٔ٘ا اهتلِ٘ه٘مٚةا اهرتٌٚةُٗ ٞعةٍ ارعوً٘ةات
ٗاإلُاُت يف ُوةاق اهِ ةر ا٘ةةعت هت ةٌى ارة٘ااة اإلهلاُٗٚةٞص ً ةى اهِسةن اإلهلاُٗٚةً ٞةّ اهلتةا
ٗاهيٗ اٙات ٗار٘اتع اإلهلاُٗٞٚص ٌ ٙى اهِ ةر ًراحةى اوة٘اص ٗاتتِةاٗ ١طبالةٗ ٞإُتةاج ٗا٘ ٙةع اهضةخو
ٗاجملةالت ٗاهلتةا ٗاأللٌةاي األةرٚةٞص ٗارضةِفات ار٘ةةٚقٞٚص ٗرةراًج احلاةة٘ ٗل ٓةا ًةّ األلٌةةاي
اهت اتِاٗي ارعوً٘اتص تا فٔٚا ٗةا٢ى االلالَ اإلهلاُٗ ٞٚأٙغاٙٗ .لٚبٚيٙاص)2016
أٍنٔ٘ اليشر العلنٕ:
ذكةةر ٓوةة٘ي  )2012أْ أٌٓٚةة ٞاهِ ةةر اهعوٌةة ٛالٌةةّ يف ًةةي ٠إٙضةةاهٕ إىل ًةةّ ٙسةةتفٚي ًِةةٕ كٌةةا
ذكرُاٖ ةارقا الْ كٌٚتٕ الٌّ يف ٗم٘ة اهِ ر اجلٚي حٚث ٙترو ٟذهم ًّ خالي امجا: ٛ
 )1ارسآٌ ٞاهفالو ٞيف او٘ٙر طرق ٗأةاهٚا اهعٌى هةي ٠األفةراة ٗاراةسةات ًةّ خةالي االطةالع لوةٟ
كى ًا ٓ٘ ميٙي .
 )2اِ  ٚحرك ٞاهبخث اهعوٌ. ٛ
ً )3عرف ٞاصاُ ٞاهبخةث اهعوٌةً ٛةّ خةالي ًعرفة ٞلةية اإلريةااات إىل اهبخة٘ث ارِ ة٘ا ٝيف اهيااةةات
األخر٠
 )4اٌِ ٞٚاه٘ل ٛاهعوٌ ٛرغرٗا ٝاهبخث اهعوٌ ٛرل افراة اجملتٌع لو ٟأٗةع ُواق .
 )5عٌاْ حق٘ق اراهفل يف ه٘ؤٍ ارِ ٘ا ٝألُٕ لٌو ٞٚا٘وٚو ذهم .
ٗ )6ةٚو ٞهتخقٚو ًِافع ًاةًٗ ٞٙعِ٘ ًّ ٞٙخالي ًلافآت اهتعغٚي اهعوٌةٗ ٛارلاُة ٞاهبخ ٚةٗ ٞارِٔٚةٞ
ارت٘خا ًّ ٝذهم يف اه٘ة اهعوٌٗ ٛاهبخ  ٛرل اهعوٌاٗ ١األةااذ ٝامجخر. ّٙ
 )7لا ً ٞٙو ٟإىل لامل اه ٔرٗ ٝاخلو٘ة .
 )8ارسالي ٝيف جتِا الراا أمرا ١اهبخ٘ث ُفسٔا .
ٗٙعتقي اهباحث إعاف ٞرةا اقةيَ إْ أٌٓٚة ٞاهبخةث اهعوٌة ٛالٌةّ يف ظٔة٘ا لوةَ٘ ميٙةي ٝمل الةّ
ً٘م٘ة ٝةارقا فغال لّ ًا ٙلتسبٕ اهباحث ًّ خ ٗ ٝحرف ٞٚيف لامل اهلتار ٞمتلِٕ ًّ اهسٚورٝ
اهلاًو ٞلو ٟاختضاصٕ .
أىْاع صياع٘ اليشر :تلّ أْ سلية أُ٘اع صِال ٞاهِ ر ٗحسا ٗمُٔ ٞعر ٓو٘ي  )2012راالا: ٛ
 ُ ر اقوٚي. ٜ
 ُ ر ًلتو .
 ُ ر اهٚلاُٗ. ٛ
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مراحل ىشر اجملالت العلنٔ٘ احمللن٘ :
إْ لٌوٚةة ُ ٞةةر اجملوةة ٞاهعوٌٚةة ٞمتةةر ترٌ٘لةةً ٞةةّ اخلوةة٘ات أٗ ارراحةةى اهةةت تلةةّ هوباحةةث أْ
حيةيةٓا ٗٙتِاٗهلةا ٗفةو ٗمٔةُ ٞعةرٖ اهةت رِآةا لوةة ٟطبٚعة ٞاهِ ةر ارلةتو ًٗةا اةت ةفٕ ًةّ اجملةةالت
اهعوٌ ٞٚتٚي اهيااةٗ ٞكٌا ذكرٓا ٓو٘ي  )2012كاالا:ٛ
ً .1رحو ٞاهتأهٚو ٗ :ابيأ ًّ

يٙي اهباحث اهذٙ ٜرَٗ كتار ٞهث ًعةل ر٘عة٘ع ه ةٕ أٗ ار ةلوٞ

اهةةت حيةةاٗي اهلتارةة ٞفٔٚةةا فغةةال لةةّ أًةة٘ا أخةةرً ٠تعوقةة ٞرةةذهم كاهبخةةث لةةّ ارضةةاةا ٗ يٙةةي
ٗكتار ٞاإلطاا اهعاَ هويااةٗ ٞسع ارعوً٘ات ٗاهبٚاُات رأةٗات اهبخث ارعرٗفٗ ٞاهتخوٚةى ٗاهتِعةٍٚ
ٗاهت ا ٌى أٙغا اجلياٗي ٗاررووات اهبٚاُٚةًٗ ٞةا إىل ذهةم ٗرعةيٓا اهِتةا٢ج ٗاهت٘صةٚات ٗكتارةٞ
اهلةة٘اًح حسةةا ٗاٗةٓةةا يف ار ة ٗ .أخ ة ا ٙقةةَ٘ اهباحةةث رلتارةةً ٞسةة٘ة ٝاهبخةةث ًٗةةّ وةةٍ اهوبالةةٞ
اهِٔاٗ ٞٚ٢حسا اعوٌٚات اهِ ر اخلاص ٞرلى دلو. ٞ
ً .2رحوةة ٞاهتقةة٘ : ٍٙيف ٓةةذٖ اررحوةةٙ ٞقةةَ٘ اهباحةةث رتسةةو ٍٚه ةةٕ ارِرةةز ٗرةةأك ر ًةةّ ُسةةرٗ ٞحسةةا
اعوٌٚات اهِ ر اخلاص ٞرلةى دلوةٗ ٞاه ةا٢ع ٙلةْ٘ اقةي ٍٙاهبخة٘ث رة الث ُسةن اوِةاْ ٙرةةال إىل
ًقً٘ل ٗيف حاه ٞعر اهبخث ًةّ احةيٍٓ ارةةى اهِسةر ٞاه اه ة ٞإىل ارقةَ٘ اه اهةث ٗٙلةْ٘ ذهةم
كوٕ ٗفو اةتٌااً ٝعي ٝهذهم ٙق ٍٚاهبخث ٗفقٔا هٚتسِ ٟهوٌرو ٞتب٘ي اهبخث أٗ افغٕ .
ً .3رحو ٞاهتعيٙالت  :رعي أْ ٙقَ٘ ارقًْ٘٘ رت بٚت ًالحعاأٍ ح٘ي اهبخث ٙرمع إىل اجملوة ٞحتةٙ ٟةتٍ
إريعاا اهباحث رذهم ص ٗتي الحغ اهباحث إْ لٌوٚة ٞاإلريةعاا ٓةذٖ الةاة الةْ٘ لة ًفعوةٗ ٞإمنةا
الْ٘ اهعٌو ًّ ٞٚخالي اررامع ٞارتِاٗر ٞهوباح ل ٗةااهلٍ لّ ذهم  .أًا اهتعيٙالت ارقاحة ٞفٔةٛ
ٗلو ٟاهِخ٘ امجا: ٛ
• تب٘ي اهبخث رضٚتتٕ احلاهٗ ٞٚريْٗ اعيٙالت .
• تب٘ي اهبخث ًع اعيٙالت طفٚف. ٞ
• تب٘ي اهبخث ًع اعيٙالت كب . ٝ
• تب٘ي اهبخث ًع اعي ٙالت كةب  ٝص ًةع ريةرط ارقةَ٘ رمامةاع اهبخةث إهٚةٕ يف حاهة ٞإكٌةاي
اهتعيٙالت .
• افض اهبخث ُٔاٚ٢ا .
ً . 4رحو ٞتب٘ي اهِ ر  :رعي أْ ٙقَ٘ اهباحث راهتعيٙالت اروو٘رٙ ٞقَ٘ راةتِساخ ترظ هٚزا ٜراهبخةث
فغةةال لةةّ ُسةةرٗ ٞاتٚةةٗ ٞاقةةيتٔا هوٌروةة ٞاهةةت اقةةَ٘ رةةيٗآا ريااةةة ٞتبةة٘ي اهبخةةث لوةة ٟعةة٘١
اهتعيٙالت اهسارق ٞهترب ًِخٕ تب٘ي اهِ ر ٗ يٙي اجملوي ٗاهعية ٗاهتااٙن هذهم .
ً. 5رحو ٞاهِ ر :يف ٓذٖ اررحوٙ ٞتٍ ُ ر اهبخ٘ث ارقب٘ه ٞهوِ ةر ًسةبقا ٗا ةية اةااٙن ُ ةرٓا ٗإخةراج
اجملو ٞرضٚتتٔا ٗريلؤا اهِٔآ . ٛ٢و٘يص)2011
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تارٓخ املعآري الرتبّْٓ٘ :
ذكر خغر  ) 2016أْ ٙع٘ة اااٙن ارعةا ٙاهارّ٘ٙةٙ ٞعة٘ة إىل اهقةرْ اهع ةر ّٙهوٌةٚالةص ٗ يٙةيّا يف
لاَ  َ1918لِةيًا آتٌّةت اجلٌ عّٚة ٞاهقًّ٘ٚة ٞاهارّ٘ٙة ٞيف اه٘الٙةات ارتخةي ٝاألًرٙلّٚة ٞرفلةر ٝصةٚالٞ
 ٜيف اراةّسةات األكاةتّٚةٞص فقاًةت اجلٌعّٚة ُ ٞرمصةيا ٔا اقرٙة ٕر
ًعا ٙارر٘ ّٞٙاُخيّة طبٚع ٞاهعٌةى اهارة٘ ّ
لُرف راةٍ ارباةئ األةاةٗ .)ّٞٚيف لاَ  َ1983طبّقت ارعا ٙاهيٗه ٞٚر٘ع٘ ٕا يف اراةّسات اهار٘ ّٞٙيف
رلتوةةو أسلةةا ١اهعةةاملص اهةةت التٌةةيت لوةة ٟفلةةر ٝإصةةالا اهتعوةةٍٚص ٗاهعٌةةى لوةة ٟاهِٔةة٘ب رلافٓةةٞ
ارلُ٘ات األةاة ّٞٚاهت اعتٌي لؤٚا اهب ٞ٣ٚاهتعوٌّٚٚة .ٞةةآٌت ارعةا ٙاهارّ٘ٙة ٞيف هةرٙج لةية كةب ٕ
ًّ اهوال اهِامخل يف اهتعو ٍٚارياةّٛص ٗتي أوبتت دلٌ٘ل ًٍِٔ ْٞافّ٘تةاّ ٗاعةخ ّا يف ًرحوة ِٞاهيااةةٞ
اه اُّ٘ٞٙص رسبا التٌاة اراةّسات اهتعو ٌّٞٚٚاهةت اعوٌٓة٘ا رٔةا لوة ٟاة٘م ٍٔٔٚروةر ٕق اتِاةةا ًةع ُضة٘ظ
ارعا ٙاهار٘ ّٞٙاهضخٚخ .ٞخغرص)2016
خضائط املعآري الرتبّْٓ٘ ٗ :تي ًٚز .خغر  )2016ارعا ٙاهار٘ ّٞٙترٌ٘ل ًّ ٞاخلضا٢طص ٓ:ٛ
 اه ةةٌ٘ه : ّٞٚأ ٜإ ّْ ارعةةا ٙاهارّ٘ٙةة ٞأةةت ٍّ ريااةةة ٞكافٓةة ٞارلُ٘ةةات اررابوةة ٞراهعٌوّٚةة ٞاهتعوٌّٚٚةةٞص
ٗاهار٘.ّٞٙ
 ار٘عةة٘ل :ٞٚأ ٜإّْ ارعةةا ٙاهارّ٘ٙةة ٞأةةتٍّ راهب٣ٚةة ٞاهتعوٌّٚٚةة ٞكاًو ةّٞص ٗال اتخّٚةةز هقس ةٍٕص أٗ مةةزً ١ةةّ
أمزأ٢ا.
 االةتٌراا :ّٞٙأ ٜإّْ ارعا ٙاهار٘ ّٞٙاتٌٚز رتأو ٓا ارستٌرّ يف كافٓ ٞارراحى اهيااةّٞٚص ٗاراةّسات
األكاةت.ّٞٚ
 اهقارو ّٞٚهوتو٘ا :أ ٜإّْ ارعا ٙاهار٘ ّٞٙتارو ْٞهوتخيٙثِص ٗاهتتٔ ٚص ٗاهتعيٙىٔ تا ٙتِاةا ًع اهتو٘اات
ا ٚو ٞرٔاص كاهتو٘اات اهتلِ٘ه٘م.ّٞٚ
 اهقاروّٚةة ٞهوقٚةةا  :أ ٜإُّةةٕ ًةةّ ارٌلةةّ ٗعةةع ًقااُةةات ًةةا رةةل ارعةةا ٙاهارّ٘ٙةةٞص ٗاهِتةةا٢ج اهةةت ّ
اه٘ص٘ي هلا رعي اوبٚو ٓذٖ ارعا ٙيف اراةّسات اهتعو . .ٌّٞٚٚخغرص)2016
أىْاع املعآري الرتبّْٓ٘ :
اُقسٍ ارعا ٙاهار٘ ّٞٙحسا ًا ذكرٖ خغر  )2016إىل اهعيٙي ًّ األُ٘اعص ًّ أٌٓٔا:
ً عا ُ ٙاألةا ٛٓ :١كافٓ ٞارعا ٙاهار٘ ّٞٙاهت اراب روبٚع ٞاألةا ١ارستريَ يف اراةّسة ٞاهارّ٘ٙةٞص
ٗاهت اراب رتق ٍٚٚأةا ِ١ارعوٌٓل ةاخى اراةّس ٞاهارّ٘ٞٙص ًٗتارع ٞأةو٘رٍٔ يف اقي ٍٙار٘اة اهيااةّٞٚ
هووةةال ص وة ٍّ ةااةةة ٞأةا ١اهوةةال ص ٗتٚةةا

ًةةي ٠فٌٔٔةةٍ هوٌةة٘اة اهيااةة ّٞٚلةةّ طرٙةةو ًتارعةة ٞاألةا١

اخلاظّ رٍٔ.
ً عا ٙاهتعوٍٓ  ٛٓ :كافٓة ٞارعةا ٙاهارّ٘ٙة ٞاهةت

ةيّة ًةي ٠اة٘ف اهة اًج اهتعوٌّٚٚةٞص اهةت اُسةالي

اهوال يف احلض٘ي لو ٟار٘اة اهيااة ّٞٚارِاةب ٞررحوتٍٔ اهيااةّٞٚص ٗا ٌى أٙغاّ االٓتٌاَ رت٘ف
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ألغا ٞ٣ٚٓ ١اياٙسّٞٚص ٗكتا ًياة ّٞٚاسالي يف

قٚو أٓياف اهتعوٍ رااللتٌاة لوة ٟةٗا ارعةاٙ

اهار٘ ّٞٙيف اهتأو رٔا .خغرص)2016
املعآري العام٘ لليشر يف دلل٘ دامع٘ حضرمْت :
ذكةةرت ال٢خةة ٞاجملةةالت اهعوٌٚةة ٞجباًعةة ٞحغةةرً٘ت  )2010أُةةٕ  ٙةةاط يف اهبخةة٘ث اهةةت اِ ةةر يف
اجملالت اهعوًٌ ٞٚا ٙو: ٛ
 )1أْ ٙلْ٘ اهبخث ًبتلرا أٗ أصٚال ص ٗ  ٙلى إعافُ٘ ٞل ٞٚيف اختضاصٕ .
 )2أْ ات٘فر ف ٕٚاألصاه ٗ ٞاهعٌو ٗ صخ ٞاألةو٘ .
 )3أال ٙلْ٘ تي ةبو ُ رٖ .
 )4أْ ٙوتزَ راهق ٍٚاإلُساُ ٗ ٞٚتعا ٙاهبخث اهعوٌ ٗ ٛخباصً ٞا ٙو: ٛ
أ -االرتعاة لّ اهترر ٗ ٙاالةفاف يف اهق٘ي ٗ اهتعرٙض رامجخر. ّٙ
ًرالا ٝاهبِ ٞٚارِٔر. ٞٚت -اةترياَ ارضاةا ٗ اررامع ٗ اراٚا ًعوً٘اأا رِسو ٗاحي يف اهبخث .
 )5أْ متْ٘ ًلٌالت اهبخث ًّ خرا ٢أٗ مياٗي يف ص٘اأا األصو. ٞٚ
 )6أْ ٙلْ٘ اهبخث ارامٍ رأصوٕ ارامٍ لِٕ .
 )7أْ ٙقيَ هلٞ٣ٚ

رٙر اجملوةً ٞةّ ُسةرتل يف األتةى ًوب٘لةا ٗ ًسةخ٘را لوةٗ ٟاق ٗ رلزُةا يف تةرظ

ًرْ أٗ ٗةٚوٗ ًّ ٞةا٢ى اةتقباهٕ يف مٔا احلاة٘ .
 )8أْ اقيَ ارعوً٘ات ارتعوق ٞراهس  ٝاهعوٌ ٞٚهوباحث يف ٗاتً ٞستقو ٞلّ اهبخث .
أٍنٔ٘ التْثٔق  :ذكرت ًِتيٙات حراة ٞاهعقٚي )2010 ٝأْ أٌٓ ٞٚاهت٘وٚو الٌّ يف إُٔ:
 ٘ٓ )1اهركٚز ٝاحلقٚق ٞاهت ٙعتٌي لؤٚا اهباح ْ٘ يف اهبخث لّ احلقٚقٞ
 )2ذاكر ٝاألً ٞارغ ٞ٣ٚاهٚقع ٞاحلض ِٞٚاهت ال ٙياكٔا اهِسٚاْ
 )3حوقٗ ٞصى ًت ِٞٚاضى حاعر األً ٞتاعٔٚا
 )4ريآي ح ٛلوةُ ٟغةاي األفةراة ٗ اجلٌالةات ٗ ارِعٌةات ٗ احللً٘ةات ٗ اهةيٗي اهةت اعاتبةت ًِةذ
فرر اهتااٙن
ُ )5عرف رٕ ًي ٠اهتو٘ا اهذ ٜحضى يف اجملتٌع يف سٚع ًفاصى حركتٕ يف ذهم اهزًّ اراعٛ
 ٘ٓ )6ارستِي اهضخ ٚارُخلٍ اراكي ٙاخذ رٕ لوٗ ٟمٕ اهيت ٗ ٞاهضخ ٗ ٞاه٘اتع ٗ احلقٚقة ٞكٌةا
كاُت ٗ كٌا ٓٛ
ٙ )7سٔى اِفٚذ األُ و ٞاه ةبِٙ ٗ ٞٔٚبةٕ إىل أٌٓٚة ٞاألًةر ٗ ٙركةز لوٚةٕ ألُةٕ ٙة٘فر ارعوً٘ةات ارِاةةبٞ
هوٌسةةتفٚي ًِةةٕ فتتلةةْ٘ لِةةيٖ ةةةرل ٞاإلحاطةة ٞرارعوً٘ةةات هتقةةيتٔا رةةأك ر األريةةلاي ًالً١ةة. ٞ
ًِتيٙات حراة ٞاهعقٚيٝص)2010
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أٍدا التْثٔق:
 )1اهتعرّف إىل اهت٘وٚو ٗأٌٓٚتٕ.
 )2اهتعرّف إىل طرا٢و اهت٘وٚو ارُرتوف.ٞ
 )3اهتعرّف إىل اهت٘وٚو يف ار ٗتا ٌٞ٢اررامع.
 )4اهتعرّف إىل اهت٘وٚو ٗفو ُعاَ ماًعٓ ٞاافااة.
 )5اهتعرّف إىل اهت٘وٚو ٗفو ُعاَ سع ٞٚلُوٌا ١اهِفا األًرٙل.ٞٚ
ٙعةةر اهت٘وٚةةو إوبةةات ًضةةاةا ارعوً٘ةةات ٗإامالٔةةا إىل أصةةخارٔا ا٘خ ٚةاّ هألًاُةة ٞاهعوٌٚةةٞص ٗالااف ةاّ
جبُٔي امجخرٗ ّٙحقة٘تٍٔ اهعوٌٚة ٞص هةذا ال رُة ّي ًةّ ا بٚةت اررامةع اهةت اعة٘ة إهٔٚةا يف ه ةم ةاخةى ارة
ٗذهم رت بٚت لا٢و ٞاراهةو ٗاةااٙن اررمةع اهةذ ٜامعةت إهٚةٕ ;ألْ ذهةم ُٙخةية ارضةيا هوقةاا٢ل ٗجيعوةٍٔ
تاةا ّٙلوٟ

يٙي ً٘تع ًرمع ارعوً٘ات يف تا ٌٞ٢اررامع يف ُٔا ٞٙاهبخث .أر٘ اٙاشص)2016

ّادب الباحح جتاِ الْثٔق٘ :ذكر حراَ  )2016أْ ًّ ٗاما اهباحث جتاٖ اه٘وٚق:ٞ
 )1اهبخث لّ كى اه٘وا٢و ارتعوق ٞرار٘ع٘ع اهذٙ ٜرٙي اهباحث أْ ٙقَ٘ ريااةتٕ.
وٚى ٗفخط ٓذٖ اه٘وا٢و هالطٌِ٣اْ لو ٟةالً ٞار هٚث إُٔ مل ٙتعرب هوروى أٗ اهت ٘.ٕٙ

)2

 )3فٍٔ ُط اه٘وٚق ٞفٌٔا ةوٌٚا.
 )4اهبخث يف اه٘وٚق ًّ ٞحٚث اهتخوٚى اه لى اهِقي اخلاام)ٛص ٗاهتخوٚى اهةياخوُ ٛقةي ارغةٌْ٘).
حراَص)2016
أمناط تْثٔق املرادع العلنٔ٘ :ذكرت اهضاحل  )2015إْ اهت٘وٚةو اهضةخٗ ٚاهةيتٚو هوٌرامةع اهعوٌٚةٞ
ارسةةتريً ٞيف األهةةاث اهعوٌٚةةٓ ٞةة٘ ًووةةا أةاةةة ٛلِةةي ُ ةةر اهرةةةا٢ى اهعوٌٚةة ٞأٗ ارقةةاالت ٗاألهةةاث
اهعوٌ ٘ٓٗ .ٞٚةهٚى لوٗ ٟلًٔٗ ٛاا ٝاهباحةث ٗةهٚةى ًاكةي لوة ٟأًاُتةٕ اهعوٌٚة٘ٙٗ .ٞمةي أمنةاط رلتوفةٞ
هت٘وٚو اررامع اهعوٌٙٗ ٞٚعتٌي اختٚاا اهٌِ لوً ٟتووبات اجلٔ ٞاألكاةت ٞٚأٗ اجلٔ ٞارستٔيف ٞهِ ةر
اهبخث اهعوٌ .ٛتلّ اقس ٍٚأمناط اهت٘وٚو إىل مخس ٞأمناط أةاة ٞٚاتِ٘ع ًّ خالهلا رقٚة ٞاألمنةاط.
األمناط اخلٌس:ٛٓ ٞ
)1
)2
)3
)4
)5

Harvard
Vancouver
APA
MLA
.Chicago
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طرٓق٘  : APAذكرت اه ٚخٕ  )2009إُٔ يف لاَ  1928امتٌع اهلُتا ٗ اماي اإللٌاي اهعاًول يف
اجملةةالتص رِات ةة ٞكٚفٚةة ٞكتارةة ٞارقةةاالت هِ ةةرٓا ٗ .اةة٘ف طرٙقةة ٞإللةةياة اهلُتةةا اجلةةية .اهتقرٙةةر
اهضةةاةا لةةّ ُتةةا٢ج ٓةةذا االمتٌةةاع ابِتةةٕ جلِةة ٞاهبخةة٘ث اهيٗهٚةة ُٗ .ٞةةر لةةاَ  1929يف مرٙةةي> ٝارِعٌةةٞ
االًرٙلٚةة ٞاهِفسةة APA<ٞٚيف  7صةةفخاتٗ .اتةةاا التٌةةاةٖ هولتارةة ٞر ةةلى لةةاَ .خةةالي  70ةةةِٞ
اراع ٞٚألٚي صٚالتٕ ليً ٝراتص ٗ

إعافً ٞا مي .أٗي ًرامع ٞكاُت لاَ 1952ص ٗطبع كتا يف

 60صةةفخ .ٞوةةٍ متةةت ًرمعتةةٕ ًةةر ٝأخةةر ٠لةةاَ 1974ص هٚرةةرج يف  136صةةفخ .ٞلةةاَ  1983طبةةع يف 208
صفخات .اهوبع ٞاهرارع ٞلاَ  1994خرمةت يف  368صةفخاتُ .عةرا هوتقةيَ اهسةرٙع يف اهتلِ٘ه٘مٚةاص
ٗاعية اررامع فٔٚا فقي
)1

إصياا اهوبع ٞاخلاًس ٞلاَ  ٗ .2001اهة ٙ APAقيَ:

ٗصو هلٚف ٞٚكتار ٞةااةً ٞتلاًو ًّ ٞحٚث اهتِسٚو ٗ ا ت٘ٙات
ٚز

)2

ا٘ع ٚكٚف ٞٚاهلتار ٞاجلٚي ٝاه٘اعخ ٞريْٗ

)3

ت٘الي اهلتار ٞاهسو ٌٞٚلالًات اهاتٍٚص االًال١ص االتتبا ص االختضااات )...

)4

كتار ٞتا ٌٞ٢اررامع

)5

كٚف ٞٚإلياة ٗ اقي ٍٙهث هوِ ر

)6

كٚو اعي اةاهٞص هث طالرٛص لربص أٗ اقرٙر رلتضر

)7

اخلو٘ات ًا رل تب٘ي اهبخث ٗ ُ رٖ

)8

خو٘ات اررامع ٞيف لية ًّ اجملالت ارترضضٞ

)9

كٚف ٞٚكتارً ٞرامع هالةتزاة ًّ ٝارعوً٘ات لّ ً٘ع٘ع ًعل

 )10تا ٌٞ٢تا ٙت٘ما ا٘فرٖ يف ارقاي ارعي هوِ ر
 )11أخالتٚات اهلتارٗ ٞاهِ ر
 )12كٚف ٞٚكتار ٞخوا اعرٙفٙ ٛوخو تقاي ًعي هوِ ر .اه ٚخٕص)2009
أريةةاا اهعبةةاة )2012 ٜفٌٚةةا أٗاةٖ حرةةاَ )2016إىل اْ اهبخةةث احلقٚقةةٓ ٛةة٘ لٌوٚةة ٞاه٘صةة٘ي اىل
حو٘ي ًستقو ٞر لو ًّ ٞخالي اجلٌع ارِعٍ ٗارروة ٗ وٚةى ٗافسة اهبٚاُةاتٗ .يف سٚةع االحة٘اي
فاْ ٓذٖ اهبخ٘ث الري ٗاْ ٙتٍ ُ رٓا ٗمعؤا ًتاح ٞهألخر ّٙهلٙ ٛتٍ االةتفاةًِٔ ٝا ٗاالعاف ٞلؤٚةا
ٗرٔذا فاْ لرو ٞاهتو٘ا اهعوٌ ٛةتيٗا ٗاتو٘ا ارعرف .ٞحراَص)2016
التْثٔق باستخداو ):APA : American psychological association system(APA
ذكرت اهٚات٘ت  ) 2016أْ ُعةاَ سعٚة ٞلُوٌةا ١اهةِفا األًرٙلٚةٙ ٞعتٌةي لوة ٟاهت٘وٚةو رعةي اُتٔةا١
ارة ارُقتةةبا أٗ اهةةذ ٜامةةع إهٚةةٕ اهباحةةث ٗذهةةم ر٘عةةع لا٢وةة ٞاراهةةو ًتبةة٘ع رفاصةةو ٞوةةٍ اهسةةًِ ٞتب٘لةةٞ
رفاصو ٞوٍ اهضفخٗ ٞسٚعٔا رل ت٘ةل .وٍ ُٙعاة اراٚا سٚع اررامع ٓراٚ٢اّ يف تا ٌٞ٢اررامع.
ًٗ ايُ ذهم راهوت ٞاهعرر .............................:ٞٚاهِرااص 2007ص.)20
ٗراهوت ٞاإلزلوٚز.)Lewis,2001,25 ....................................................:ٞٙ
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ُٗٙالحغ أْ اهرتٍ األخ يف اهت٘وٚو ٙيهى لو ٟاهضةفخ ٞةْٗ احلامة ٞإىل ذكةر حةرف ظ .راهعررٚةٞ
أٗ  .pراإلزلوٚز ٞٙتبى اتٍ اهضفخ.ٞ
أٗالّ :اهلتةةا ارُقيةةة: ٞاألحاةٙةةث اهِب٘ٙةة ٞاه ةةرٙف :ٞالةةْ٘ طرٙقةة ٞاهت٘وٚةةو لًٌ٘ ةاّ يف اررامةةع لِةةي
اةترياَ اهلتا ارقية ٞكٌا ٙو:ٛ
أ -اهُقةةرآْ اهلةةر : ٍٙالةةْ٘ طرٙقةة ٞاهت٘وٚةةو لًٌ٘ ةاّ يف اررامةةع لِةةي اةةةترياَ اهقُةةرآْ اهلةةرٍٙ
راه لى اهتاه:ٛ


ٗعع اهقُرآْ اهلرً ٍٙتب٘ع رفاصو.ٞ



اةٍ اهس٘اً ٝتب٘ع رفاصو.ٞ

ًٗ ايُ ذهم :اهقرآْ اهلر ٍٙص ة٘ا ٝاهِسا.١
أًا اهت٘وٚو ةاخى ار لِي اةترياَ اهقُرآْ اهلر ٍٙفٚلْ٘ راه لى اهتاه:ٛ


اةٍ اهس٘اً ٝتب٘ع رفاصو.ٞ



اتٍ امج ٞٙاهلرت ٞاهت

اهرم٘ع إهٔٚاٗ .سٚعٔا رل ت٘ةل.

ًٗ ايُ لو ٟذهم ة٘ا ٝاهِسا١صآ.)10ٞٙ
األحاةٙث اهِب٘ ٞٙاه رٙف :ٞالْ٘ طرٙق ٞاهت٘وٚو يف اررامع لِي اةترياَ احليٙث اه ةرٙوراه لى اهتاه:ٛ


ٗعع هفغ حيٙث ريرٙو ًتب٘ع رفاصو.ٞ



اةٍ اهراًٗ ٜتب٘ع رفاصو.ٞ



اتٍ اجلُز.١

ًٗ اي ذهم :حيٙث ريرٙوص أر٘ ةاٗٗةصج.2
أًا اهت٘وٚو ةاخى ار لِي اةترياَ احليٙث اه رٙو فٚلْ٘ راه لى اهتاه:ٛ


اةٍ اهراًٗ ٜتب٘ع رفاصو.ٞ



اتٍ اجلُزٗ .١سٚعٔا رل ت٘ةل.

ًّٗ األً و ٞلو ٟذهم :أر٘ ةاٗٗةصج.)2
واُٚاّ :اهلُتا:
الةةْ٘ طرٙقةة ٞاهت٘وٚةةو يف تاٌ٢ةة ٞاررامةةع ٗارضةةاةا لًٌ٘ة ّا يف حاهةة ٞاهرمةة٘ع إىل اهلُتةةا راه ةةلى
اهتاه:ٛ
• اةٍ اراهو أٗ اراهفل ريّ١ا ًّ اهعا٢وً ٞتب٘لاّ راهسِٗ ٞا٘عع رل ت٘ةل ًتب٘ل ٞرِقو.ٞ
• لِ٘اْ اهلتا ُٗٙلتا راخل ارا٢ةى أٗ اهتةاًو أٗ كالٌٓةا ًعةاّ صأٗ ٘ٙعةع خة أةةفى اهعِة٘اْص
ٗا٘عع ًُبارير ّ ٝاهوبع ٞرل ت٘ةل يف حاهٗ ٞمة٘ة أك ةر ًةّ طبعة ٞهولتةا ًتب٘لة ٞرِقوة ٞصأَ يف
حاه ٞاهوبع ٞاألٗىل هولتا فال ةال ٛهذكرٓا.
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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• اهيٗهً ٞتب٘ل ٞرفاصوٞص وٍُ اهبوي ًتب٘ل ٞرِقوتلص ٗأخ اّ ةاا اهِ ر.
ُٗٙالحةةغ يف ا٘وٚةةو اهلتةةا يف تا ٌ٢ة ٞاررامةةع ٗارضةةاةا خاصةة ٞراهوتةة ٞاإلزلوٚزٙةة ٞأْ ابةةيأ اهلوٌةةٞ
األٗىل ًّ لِ٘اْ اهلتةا هةرف كةب وةٍ ُُلٌةى اهعِة٘اْ رةأحرف صةت ٝص أًةا اريِٙةٗ ٞاهيٗهةٗ ٞةاا
اهِ ر فتبيأ سٚع كوٌاأا رأحرف كب  .ٝأر٘ اٙاشص)2016
• كتا ًامٍ :االةٍ األخ هوٌاهوص احلرف األٗي ًّ االةٍ األٗي .ةِ ٞاهِ ر) .لِ٘اْ اهلتةا
خب ًا٢ى اةٍ ارامٍ ل ًعل٘ ص ًامٍ)ً .لاْ اهِ ر :اهِارير.
 -اجيٚةة٘ص ا .) 1999 .ارةةيخى إىل لوةةٍ اهةةِفا اهضةةِالٗ ٛاهتِعٌٚةة ٛفةةرا

حوٌةةٛص ًامةةٍ).

ر ٗت :ةاا اه رٗق.
 أٗكُ٘رص ْ .)1972 .اهغعو اهعقو ٛفااة أر٘ حواص ًامٍ) .اهقآر :ٝلامل اهلتا• فضى ًّ كتا هٕ ذلرا:
االةٍ األخ راهو اهفضى أٗ ارقاهةٞص االةةٍ األٗي .ةةِ ٞاهِ ةر) .لِة٘اْ ارقاهة .ٞيف اةةٍ ا ةرا
ل ًعل٘

ذلرا)ص لِة٘اْ اهلتةا خبة ًا٢ةى ط .اتةٍ اهوبعةٞص ظ ظً .ةي ٠اهضةفخات).

ًلاْ اهِ ر :اهِارير.
 ةةة٘ٙوص ًضةةوف .)1965 .ٟاهفةةااارٗ ٛارةةّ خوةةيْٗ .يف هةة٘ٙا ًوٚلةة ٞذلةةرا)ص تةةرا١ات لوةةٍاهِفا االمتٌال ٛط3 .ص ظ ظ .)73- 3 .اهقآر :ٝاهياا اهقً٘ ٞٚهوِ ر.
• فضى ًّ كتا هٚا هٕ ذلرا:
االةٍ األخ راهو اهفضى أٗ ارقاهٞص االةٍ األٗي .ةِ ٞاهِ ةر) .لِة٘اْ ارقاهة ٞيف لِة٘اْ اهلتةا
خب ًا٢ى ط .اتٍ اهوبعٞص ظ ظً .ي ٠اهضفخات)ً .لاْ اهِ ر :اهِارير.
 ة٘ٙوص ًضوف .)1965 .ٟاااٙن لوٍ اهِفا .يف لوٍ اهِفا :اجتآات ٌَٗٓ٘ ط3 .ص ظ ظ. .)73- 3اهقآر :ٝاهياا اهقً٘ ٞٚهوِ ر .اهٚات٘تص)2016
واه اّ :اجملالت اهعوٌ:ٞٚ
ٗالْ٘ طرٙق ٞاهت٘وٚو يف تا ٌٞ٢اررامع ٗارضاةا لًٌ٘اّ راه لى اهتاه:ٛ
 اةٍ ًاهو ارقاه ٞصأٗ أمسا ١ليً ٝاهفل ري١اّ ًّ اةٍ اهعا٢وً ٞتب٘ع راهسِ ٞرل ت٘ةل وٍ ُقوٞصإذ
ُتعاًى ًع أمسا ١اراهفل رِفا اهورٙق ٞاهت اعاًوِا رٔا ًع اهلتا.
 لِ٘اْ ارقاهً ٞتب٘ع رِقوٞص ًةع ًُالحعة ٞأْ ابةيأ اهلوٌة ٞاألٗىل رةاهعِ٘اْ هةرف كةب

يف ًقاهةٞ

اهوت ٞاإلزلوٚز )ٞٙوٍ ُلٌى اهعِ٘اْ راألحرف اهضت .ٝ
 اةٍ اجملوٙٗ ٞلْ٘ خب ًا٢ى أٗ روْ٘ لاًو أٗ كالٌٓا أٗ

تٕ خ ٙو ٕٚفاصةوً. ٞةع ًُالحعة ٞأْ

اةٍ اجملو ٞابيأ سٚع كوٌاأا رأحرف كب  ٝاجملو ٞراهوت ٞاإلزلوٚز.)ٞٙ
ً لاْ إصياا اجملوً ٞتب٘ع رفاصوً. ٞع ًُالحعة ٞأْ ةاا اهِ ةر ابةيأ كوٌاأةا رةأحرف كةب  ٝةاا
اهِ ر األمِب.)ٞٚ
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 ارُروي ٗاهعية حٚثُ ٘ٙعع أٗالّ ارُروي ٙو ٕٚاهعية رل ت٘ةل ًتب٘لاّ رفاصو.ٞ
 اهبوي ًتب٘ل ٞرفاصو ٞصوٍ اهيٗهً ٞتب٘ل ٞرفاصو.ٞ
ُٗٙالحةةغ يف ا٘وٚةةو اجملةةالت يف تاٌ٢ةة ٞاررامةةع ٗارضةةاةا خاص ة ّٞراهوتةة ٞاإلزلوٚزٙةة ٞأْ ابةةيأ اهلوٌةةٞ
األٗىل ًّ لِ٘اْ اهبخث هرف كب وٍ ُلٌةى اهعِة٘اْ رةأحرف صةت ٝص أًةا اةةٍ اجملوةٗ ٞةاا اهِ ةر
فتبيأ سٚع كوٌاأا رأحرف كب .ٝ
اارعاًّ :قاه ٞيف دلو ٞوقاف:ٞٚ
ٗالْ٘ طرٙق ٞاهت٘وٚو يف تا ٌٞ٢اررامع ٗارضاةا راه لى اهتاه:ٛ
 اةٍ اهلااا ري١اّ ًّ اهعا٢و ٞوّ اهسًِ ٞتب٘ل ٞرفاصةو ٞفةاهٗ َ٘ٚاه ةٔر ٗسٚعٔةا رةل ت٘ةةل ٗٙتبةع
اهق٘ةل ُقو.ٞ
 لِ٘اْ ارقاهً ٞتب٘ع رِقو.ٞ
 اةٍ اجملو ٞاه قافٙٗ ٞٚلْ٘ خب لاًو أٗ ًا٢ى أٗ

تٕ خ أٗ كالٌٓا ًتب٘ع رفاصو.ٞ

 ابٚاْ لية اجملو ٞاه قافً ٞٚتب٘ع رفاصو. ٞوٍ اتٍ اهضفخ ٞأٗ اهضفخات ًتب٘ع رِقو.ٞ
ً ايُ ذهم :لبا ص لبا

لبي احلو2005 ٍٚصا ر ّٙاه اُ.)ٛاهتررٙةا يف اهرٗاٙة ٞاألُاةُٚة.ٞلٌّاْص125ص

ٙٗ .57- 56لْ٘ اهت٘وٚو يف ار راه لى اهتاه ....................................:ٛلبا ص.)2005
خاًساّ :صخٚف:ًٞٚ٘ٙ ٞ
ٗالْ٘ طرٙق ٞاهت٘وٚو يف تا ٌٞ٢اررامع ٗارضاةا راه لى اهتاه:ٛ
 اةٍ اهلااا ريّ١ا ًّ اهعا٢و ٞوٍ اهسًِ ٞتب٘لة ٞرفاصةو ٞفةاهٗ َ٘ٚاه ةٔر ٗسٚعٔةا رةل ت٘ةةل ٗٙتبةع
اهق٘ةل ُقو.ٞ
 لِ٘اْ ارقاهً ٞتب٘ع رِقو.ٞ
 اةٍ اهضخٚفً ٞتب٘ع رفاصوٙٗ ٞلْ٘ خب ًا٢ى أٗ لاًو أٗ كالٌٓا.
 ابٚاْ لية اهضخٚفً ٞتب٘ع رفاصو. ٞوٍ اتٍ اهضفخ ٞأٗ اهضفخات ًتب٘ع رِقو.ٞ
ةاةةاّ :اه٘ةا ٢اإلهلاُٗ:ٞٚ
ٗالْ٘ طرٙق ٞاهت٘وٚو يف تا ٌٞ٢اررامع ٗارضاةا راه لى اهتاه:ٛ
 اةٍ اهباحث أٗ اهباح ل ريّ١ا ًّ اهعا٢وً ٞتب٘لاّ .
 اهسِٗ ٞا٘عع رل ت٘ةل ًتب٘ل ٞرِقو.ٞ
 لِ٘اْ اهبخث ًتب٘لاّ رِقو.ٞ
 اةٍ اجملوةٙٗ ٞلتةا رةاخل ارا٢ةى أٗ اهتةاًو أٗ كالٌٓةا ًعة ّا صأٗ ر٘عةع خة أةةفى االةةٍ ٗٙتبةع
رفاصو.ٞ
٘ٙ عع لية اجملو ٞصوٍ اتٍ اإلصياا رل ت٘ةل ًتب٘ع رفاصو.ٞ
 ا٘عع اهضفخات اهت
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 ُٙ بت اااٙن ٙاا ٝار٘تع راهٗ َ٘ٚاه ٔر ًتب٘ع رفاصو ٞصوٍ ا٘عع اهسِ.ٞ
ٙ تٍ

يٙي ار٘تع اإلهلاُٗ ٛاهذ ٜأُخذ ًِٕ ارقاي ًتب٘ع رِقو.ٞ

ُٗٙالحغ لِي ا٘وٚو ارقاه ٞيف اه٘ةا ٢اإلهلاُٗ ٞٚخاص ٞراهوت ٞاإلزلوٚز ٞٙأْ ابيأ كوٌات لِ٘اْ
اجملو ٞسٚعٔا هرف كب  .أر٘ اٙاشص)2016
اهت٘وٚةةةو عةةةٌّ ارة ة  :ا٘وةةةو اررامةةةع ةاخةةةى ارةة ٗفةةةو ُعةةةاَ  )APAكٌةةةا ذكةةةر يف ً٘تةةةع ماًعةةةٞ
ةً و  )2013كامجا:ٛ
 ٙاا إىل ارضاةا يف ريا ً ٞٙاهفقر ٝرذكر االةٍ األخ وٍ ةِ ٞاهِ ر رل ت٘ةةل {ً ةاي :أريةاا
اهعوة )2005 ٛإىل  . }................أًةا اهت٘وٚةو يف ُٔاٙة ٞاهفقةر ٝفٚلتةةا االةةٍ األخة ٗةةِ ٞاهِ ةر ةاخةةى
ت٘ةل } ...............اهعوةٗ ٛاهعوٚةٞص ٗ ) 2005اةذكر أاتةاَ اهضةفخات يف حةاي االتتبةا

احلةريف فقة

ً ى اهعوٗ ٛاهعوٞٚص 2005ص ظ .)20
اهااٚا اهِٔا ٛ٢هقا ٌٞ٢اررامع:
 اراةةا سٚةةع ارةةياخى ٓراٚ٢ةةا يف تاٌ٢ةةٗ ٞاحةةي ٝةةة٘ا ١كةةاْ رةةاراهو أٗ اهعِةة٘اْص ٗهٚةةث ال ٙفضةةى
اهلتا لّ ارقاي
 إٌٓاي اي اهتعرٙو لِي اهااٚا اهلرا ٛ٢هوٌضاةا راهوت ٞاهعرر.ٞٚ
ٙ ان ًساف ٞةور فراغ ) رل كى ًيخى ٗآخر.
 ا٘عع تا ٌٞ٢اررامع يف صفخً ٞستقو ٞلّ ارقاي أٗ اهبخث.
 إذا كاُت اهقاٌٞ٢

ت٘ ٜلوً ٟضاةا راهوتتل اهعررٚةٗ ٞاإلزلوٚزٙةٞص التةا تاٌ٢ةًِ ٞفضةو ٞرلةى

هتٞص لو ٟأْ ابيأ اهقا ٌٞ٢رارضاةا ٗراهوت ٞاهت كتا رٔا اهبخث.
أُ٘اع اهت٘وٚو:
ِٙقسةةٍ اهت٘وٚةةو ًةةّ ٗمٔةةُ ٞعةةر رحرةةاَ  )2016يف اهبخةةث إىل ُ٘لةةاْ اٚ٢سةةل ٌٓةةا :اهِةة٘ع األٗي ٓةة٘
اهت٘وٚق ٛار

صوا) اهتقرٙر ٗاه اُ ٛاهت٘وٚو يف ُٔا ٞٙاهتقرٙر .أٗ يف كتا آخر اهِ٘ع األٗي ٓ٘ اهت٘وٚو

يف ً اهرةاهٗ ٞاهت٘وٚو يف صفخ ٞاررامعٗ .اررامع ار٘وق ٞيف ار جيا أْ اتوارو ًةع اررامةع ار٘وقةٞ
يف تا ٌٞ٢اررامعٙ .عتٌي ُعاَ سع ٞٚلُوٌا ١اهِفا األًرٙل ٞٚلو ٟاهت٘وٚو رعي اُتٔا ١اهِط ارُقتبا أٗ
يف ُفا اهتقرٙر ًباريرٝص ٗذهم ر٘عع لا٢و ٞاراهو ًتب٘ع رفاصو ٞوٍ اهسًِ ٞتب٘ل ٞرفاصو ٞوٍ اهضةفخٞ
ٗسٚعٔا رل ت٘ةل .وٍ ُٙعاة اراٚا سٚع اررامع ٓراٚ٢اّ يف تا ٌٞ٢اررامع.
اهت٘وٚو يف ً اهرةاه:ٞ
 اهت٘وٚو ررمع األٗي ًر :ٝجيا كتار ٞفق

االةٍ األخ هوباحث ًوخ٘تا رسِ ٞاهِ ر رل ت٘ةل.

 راهو ٗاحي:
 ا٘وٚو اهةٌةعةوةً٘ةةات:
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ال تلّ أل ٜرةاحةث أْ ٙبيأ رةخة ٕ رورٙقة ٞلوٌٚة ٞصةخٚخٞص ةْٗ أْ ٙلةْ٘ هةةي ٞٙفةة ٛاألةةةا
اصةةٚي ٗافةةةةر ًةةةّ اهةٌةعةوةً٘ةةةات ص كةٌةةةا ٗأْ اهةبةاحةةةث الرةةةي ٗأْ ٙقةةَ٘ رةِةفةةةسٕ رةرةٌةةةع اهةٌةعةوةً٘ةةةات
اهةٌةوةوة٘رةٞص رتِعٗ ٍٚاراٚا ٓةذٖ اهةٌةعةوةً٘ةةةات صإلةةاة ٝصةٚالتٔا ٗ
ٗهةوةبةاحةث كةاًةى احلر ٞٙفة ٛاالتةتةبةا

وٚوةٔاص ٗاهتعوٚةو لؤٚةا رأةةو٘رٕ.

ًةّ اةوةم اهةٌةعةوةً٘ةات رةٌةا ٙفٚي رةخة ةٕ اهةذ ٜجيرٙةٕٗ .هةلةةّ

جيا لةوة ٟاهةبةاحةث أْ ٙلْ٘ أًِٚاّ رةلةى ًةعةِ ٟاهةلةوةٌة ٞفٌٚةا ِٙقوةٕ ًةةّ ًةعةوةً٘ةةات ًةةّ اهةٌضةةاةا
اهةتةٙ ٛستفٚي ًةِةٔا فة ٛرةخة ٕ  .أٗ رةٌةعةِة ٟآخةةرص أْ ٘ٙوةو اتتباةةٕ ًةةّ اةوةةم اهةٌةضةةاةآٗ .ةذا اهت٘وٚةو
ٗٙتٍ رورٙقتل:
 - 1احل٘اريٛ
 - 2تةا٢ةٌ ٞاهةٌةضةاةا
ا٘وٚو ارضاةا ٗاهل٘اًح :اقا

ًيً ٠ضياتٗ ٞٚميٙة ٞاهبخةث أةاةةا تقةياا لةية ٗاِة٘ع ارضةاةا

ٗاررامةةع اهةةت اةةةتِي إهٔٚةةا اهباحةةثص ٗاةةةتفاة ًِٔةةا راهفعةةى كٌةةةا ُٗ٘لةةةاص ٗاألٓةةٍ حياوةةٗ ٞاوةة٘ا ٓةةذٖ
ارضاةاًٗ .ا ةاًت اهبخ٘ث اهعوٌٓ ٞٚة ٛدلٌ٘لةً ٞةّ ًعوً٘ةةات ًةةستقاً ٝةةّ رلتوةو اه٘وةا٢و ٗارضةاةا
ٗاررامةةةع راهيامةةة ٞاألٗىلص ٗهٚةةةةست ً ةةةةى ارقةةةاالت اهعوٌٚةةةٗ ٞاألةرٚةةة ٞاهةةةت اعة ة لةةةّ امجاا ١اه رضةةةٞٚ
هلاابٔٚاص فمُٕ الري ًّ اةترياَ ت٘الي اإلةِاة ٗا٘وٚو اه٘وا٢و يف اهلة٘اًحص طبقةا هق٘الةي ٗأةةاهٚا
ارِٔر ٞٚاحلي .ٞ ٙحراَص)2016
ًقارو ٞهوخض٘ي لوً ٟعوً٘ات لّ دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ:ٞٚ
أمرٙةةةت ارقاروةةة ٞيف ًقةةةر دلوةةة ٞماًعةةة ٞحغةةةرً٘ت هويااةةةةات االُسةةةاُ ٞٚيف ٙةةةَ٘ االارعةةةا ١رتةةةااٙن
 2016/11/2يف متاَ اهسال ٞاحلاة ٞٙل ر صةباحا ٗهقةي ٗمٔةت اهعيٙةي ًةّ االةة٣و ٞاهةت ٙتعوةو جبٌةع
ارعوً٘ةةةات حةةة٘ي سةةةع ارعوً٘ةةةات حةةة٘ي ُ ةةةأت اجملوةةةٞص ٗهقةةةي اهتقِٚةةةا ة .سٚةةةى رالفةةةاا كوٚةةة ٞاهعوةةةَ٘
اهترضط  -كٌٚٚا ٗ ١ك ٛلو ٛهاا ارِسو ٗارررج اهفر.
أٗي اصةةياا هوٌروةة ٞكةةاْ يف ةةةبتٌ ٗ 2001كاُةةت اسةةٌ ٟحغةةرً٘ت هويااةةةات ٗاهبخةة٘ث اهةةت
اضيآا ماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ ٗاهتلِ٘ه٘مٚا اتاُا ًِٔا راهيٗا اهعوٌةٗ ٛاه قةايف ٗاالمتٌةال ٛاهةذٜ
جيا اْ اغووع رٕ اجلاًعٞص خيً ٞهوٌرتٌع اهذ ٜاِتٌ ٛإهٕٚص ًٗتفالوٕ ًةع تغةاٙاٖ ًٗ ةلالإ اهةت
ٙعأًُِ ٛةاص ًسةتفٚيً ٝةّ خة ات ًٗةآالت ك٘اةآةا االكاةتٚة ٞارترضضةٙٗ .ٞةأآ ٛةذا االصةياا
االٗي ًعز ا ًٗلٌال ررتوو ًسآٌات ٗأُ وٗ ٞفعاهٚات اهلوٚات ٗارراكز اهبخ  ٞٚيف اجلاًع.ٞ
ًٗا اريتٌوت لو ًّ ٕٚأهاث ٗأفلاا ذات ُفع ٗفا٢ي ٝهوقرا ١اهباح ل لّ ارعرفٗ ٞاهعوٍص ٗٙغةٍ يف
ٓذا اهعية يف وِاٙةاٖ ً٘اعةٚع ٗاهةاث تٌٚة  ٞيف دلةاالت ًتِ٘لةًِٔ ٞةا :اهوةاص اهلِيةةٞص اهوتةٞص اهعوةَ٘
اهتوبٚقٞٚص اهتااٙنص االتتضاة ٗاهبٗ ٞ٣ٚاالحٚا ١اهبخرٙةٞص ًةّ ُاحٚة ٞاخةر ٠فاجملوة ٞأةيف اىل ًسةاليٝ
اهواتات ارترضضٗ ٞرو٘ا ٝاًلاُاأا.
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ٗيف لةةاَ  2001اىل لةةاَ  2009كاُةةت اجملوةة ٞا ةةٌى سٚةةع اهترضضةةات .أًةةا يف لةةاَ  2010رةةيأت
اجملو ٞاأخذ صف ٞاالةتقاله ٞٚلّ رق ٞٚاهعوَ٘ االخر ٠ة٘ا ١كاُت اهوا اٗ اهلِية ٞاٗ اهعوَ٘.
ٗ يف اهعةةية االٗي هوٌروةةي اه ةةاًّ لةةاَ  2011مل حيتةة٘ ٠لوةة ٟاةةرت ٍٚاصةةياا اجملوةةٗ ٞهلةةّ رةةيأ ٓةةذا
اهاتةةٙ ٍٚلتةةا يف لةةاَ  2012حٚةةث

اهتعةةاْٗ رةةل ًِعٌةة ٞاهعةةْ٘ ٗاهتٌِٚةةٗ ٞاهالاةة ٛالفوةةّ روبالةةٞ

ًورضات االهاث اهلاُٗٚا ٗال اهت ٓذٖ االهاث

ت اهوبال.ٞ

ٗلِي اهسااي لٌا إذا كاُت ٓذٖ اجملوً ٞتاح ٞاٗ ا٘ ع لارٚا فأخ ُا رإُٔ ٙتٍ ا٘ ٙعٔةا لوة ٟريةلى
آيا١ات اىل اهيٗي ٗاجلاًعات اهعررٗ ٞٚاخلوٚر ٞٚلِي ٙاا ٝاٚ٢ا اجلاًعة ٞاٗ رقٚة ٞاه٘فةي ًةّ اجلاًعةٞ
ٙتٍ اخذٓا كٔي ٞٙاعو ٟاىل ماًعات لرر ٞٚاٗ اة ٞٙ٘ٚاٗ امِبٚةٞص رةاهرلٍ ًةّ أْ اهعيٙةي ًةّ األهةاث
اِ ر ًّ اهيٗي اخلوٚر ٞٚيف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ اإلُساُ.ٞٚ
ة سٚى رالفاا ٗ ك ٛهاا ) ًقارو ٞريرضٙ ٞٚةَ٘ االارعةا ١رتةااٙن  2016/11/2يف متةاَ اهسةالٞ
احلاة ٞٙل ر صباحا.
أة ا اق٘ ٍٙاهبخ٘ث يف دلالت ماًع ٞحغرً٘ت :
ذكةرت ال٢خة ٞاجملةالت اهعوٌٚةة ٞجباًعة ٞحغةرً٘ت  )2010أْ اهبخةث تةةر تبةى ُ ةرٖ خبوةة٘ال ص
ٗذهم لو ٟاهِخ٘ امجا: ٛ
ٙ )1عرب لوً ٟقيَ هت٘.ٜ
ٙ )2عرب لوً ٟقً٘ل ًترضضلص ٗ تلّ االةةتعاُ ٞتقةَ٘ واهةث لِةي اهغةرٗاٝص ٗ ٙقةيَ اهبخةث
هوٌقً٘ل يف ةر ٞٙااً ٞارفع احلرج لّ اهباحث ٗ ارقةَ٘ص ٗ اةيفع ارقةَ٘ إىل إرةيا ١اهةرأ ٜاهضةخٚ
ةْٗ دلاًو ٞأٗ ذلاراٗ .ٝهلٞ٣ٚ

رٙر اجملو ٞلرب ًا اراٖ ٙستخو اهعرب ًةّ اهبخة٘ث لوة ٟألغةا١

ٓ ٞ٣ٚارست اا ّٙرقاصي متؤٚا طبٚع ٞاهعٌى .
ُعاَ اق٘ ٍٙا هبخ٘ث يف دلةالت ماًعة ٞحغةرً٘ت ٗ :فقةا رةا مةا ١يف ال٢خة ٞاجملةالت اهعوٌٚة ٞجباًعةٞ
حغرً٘ت  )2010فمُٕ:
ٙ )1تةة٘ىل ارقةةَ٘ اررةةتط اقةة٘ ٍٙارةةاة ٝاهعوٌٚةة ٞص كٌةةا ٙتةة٘ىل ارقةةَ٘ اهوتةة٘ ٜاقةة٘ ٍٙاهضةةٚال ٞاهوت٘ٙةةٗ ٞ
األةو٘ .
 )2ال تا ارقَ٘ صوا اهبخث ر ١ٛص ٗ ٙقيَ اروخ٘ظةات لوةٗ ٟاتةً ٞسةتقو ٗ ٞال الفة ٛاإلريةاا ٝإىل
األخوا ١أْ ٗميت ) رى لو ٕٚاقي ٍٙاهتضخ ٚاهعوٌ ٛهلا .
 )3الْ٘ ا٘ص ٞٚارقَ٘ لو ٟاهِخ٘ امجا: ٛ
أ -صاحل هوِ ر تا ٗاة .
صاحل هوِ ر رعي إمرا ١اهتعيٙالت.ت -ل صاحل هوِ ر .
ٗيف كى األح٘اي ٙقيَ اهرأً ٜلت٘را ٗ ًسببا رأةبا لوٌ. ٞٚ
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 ًّ )4اهغرٗا ٜأْ ٙأخذ ارقَ٘ رعل االلتباا لِي اق٘تٕ هوبخث ٗ رِا ١لو ٟأْ ٙتة٘افر يف اهبخةث ًةّ
ًعا ٙاهِ ر راجملو ٞاألةا امجا: ٞٚ
 االرياع ٗ اهتريٙي .
 ارِٔر ٗ ٞٚاألةو٘ .
 ارضاةا ٗ تٌٚتٔا اهعوٌ. ٞٚ
 اجلٔي اربذٗي .
ٙ )5وتزَ ارقَ٘ راهسر ٗ ٞٙار٘ع٘ل ٗ ٞٚهل اهق٘ي يف اهتق٘. ٍٙ
 )6جير ٜااماع اهبخث إىل اهباحث ًرفقا توخ٘ظات ارقَ٘ هألخذ رٔا أٗ هيلٌٔا رأةا لوٌ. ٞٚ
 )7إذا اعااعت امجاا ٗ ١ايافعت يف اهتق٘ٙ ٍٙلْ٘ هلٞ٣ٚ

رٙر اجملو ٞاهةاذ اهقةراا اهِٔةا ٛ٢يف اه ةأْ.

ال٢خ ٞاجملالت اهعوٌ ٞٚجباًع ٞحغرً٘تص)2010
الدراسات الشابق٘ :
ةِستعرب ِٓا اهيااةات اهسارق ٞاهت ا ارٕٔ ٓذٖ اهيااة ٞإال إُٔا ال ا٘مي اهعيٙي ًّ اهيااةات
يف ُفا ٓذا اجملاي .
اهباةا : )2016 ٜرعِ٘اْ :اق ٍٚٚلية ًّ اهبخ٘ث اهعوٌٚة ٞارِ ة٘ا ٝراهوتة ٞاهعررٚة ٞيف اجملةاالت اهعوٌٚةٞ
ا لٌ ٞيف ةٗي دلوا اهتعاْٗ اخلوٚر ٛيف ع٘ ١لية ًّ ًعا ٙاهبخث اهعوٌ ٛةااةٞ

وٚو))ٞٚ

ٓيفت ٓذٖ اهيااة ٞإىل اق ٍٚٚلية ًّ اهبخ٘ث اهعوٌ ٞٚارِ ٘ا ٝراهوت ٞاهعرر ٞٚيف اجملةاالت اهعوٌٚةٞ
ا لٌ ٞيف ةٗي دلوا اهتعاْٗ اخلوٚر ٛيف ع٘ ١لية ًّ ًعا ٙاهبخث اهعوٌٗ ٛفقا هألةا ٝاهةت تةاَ
اهباحث رملياةٓا أللراب اهيااة.ٞ
التٌي اهباحث يف اهيااة ٞلو ٟارِٔج اه٘صف ٛاهتخوٚو ٛهوبخ٘ث ا لٌ ٞراهوت ٞاهعرر ًّ ٞٚخالي
وٚى ًي ٠اغٌل اهبخ٘ث ٗاهتزأًا تعا ٙاهبخث اهعوٌٗ ٛهتخقٚو أةا ٝاهيااة ٞتاَ اهباحث رملياة
تاً ٌٞ٢عا ٙاهبخث اهعوٌة ٛاهةت ِٙبتة ٛأْ اتة٘افر يف اهبخة٘ث ٗالُ٘ةت يف صة٘اأا اهِٔاٚ٢ةً ٞةّ )45
ًعٚةةاا ً٘ لةة ٞلوةة ٟةةةت ٞذلةةاٗا ٗٓةة ٛلِةة٘اْ اهبخةة٘ث ٗار ةةلوٗ ٞأةةة٣وتٔا ٗاالطةةاا اهِعةةر ٜهويااةةةٞ
ٗامرا١ات اهيااةٗ ٞاهِتا٢ج ًِٗات تٔا ٗاهت٘وٚو) ٗ

ل ٍٚاهقاٌ٢ةً ٞةّ لةية ًةّ ا لٌةلص كٌةا

روةةم ًعاًةةى اه بةةات راهقاٌ٢ةةٗ )%88.20 ٞالُ٘ةةت لِٚةة ٞاهيااةةةً ٞةةّ  )38ه ةث

اختٚاآةةا رورٙقةةٞ

تضي ًّ ٞٙاأللياة األخ  ٝارِ ٘ا ٝيف اجملالت اهعوٌ ٞٚا لٌ ٞراهوت ٞاهعرر.ٞٚ
أريةةاات اهِتةةا٢ج إىل أْ ًت٘ة ة ارت٘ةةةوات رةةي ٠اغةةٌل اهبخةة٘ث ارِ ةة٘ا ٝراهوتةة ٞاهعررٚةة ٞيف ةٗي
دلوةةا اهتعةةاْٗ اخلوٚرةة ٛرعةةا ٙاهبخةةث اهعوٌةةٓٗ )2.67 ٛةة ٛةامةة ٞألوةةً ٟةةّ ةام ة ٞا ةةم ًٗقب٘هةةٞ
ارر٘ٙةاص كٌةةا أريةةاات اهِتةةا٢ج أٙغةةا إىل أْ ذلة٘ا اهِتةةا٢ج ًِٗات ةةتٔا) مةةا ١يف اررابةة ٞاألٗىل تت٘ةة
حسةةارٓٗ ) 2081 ٛةة ٛةامةة ٞلاهٚةةٗ ٞمٚةةيُ ٝعةةرا هاكٚةةز اهبةةاح ل يف ٓةةذٖ اهبخةة٘ث رتفاصةةٚى لةةرب
اهِتا٢ج ٗافس ٓا حسا أٓياف ةااةتٍٔ .كٌا أريةاات اهِتةا٢ج أٙغةا إىل أْ ال ا٘مةي فةرٗق ذات ةالهةٞ
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إحضا ٞٚ٢لو ٟسٚع ذلاٗا تاً ٌٞ٢عا ٙاهبخث اهعوٌ ٛابعا رتت دلاي اهبخث األةرٗ ٛاهعوٌةُ )ٛعةرا
ألْ سٚع ٓذٖ اهبخ٘ث ًِ ٘اٗ ٝخغعت ًسبقا هوتخلةٗ ٍٚفةو ًعةا ٙاهِ ةر ٗاهبخةث اهعوٌةٛص كٌةا
أرياات اهِتا٢ج أٙغا إىل إُٔ ال ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞإحضاٚ٢ا لو ٟسٚةع ذلةاٗا تاٌ٢ةً ٞعةا ٙاهبخةث
اهعوٌ ٛابعا رتت لية اهباح ل فرةٗ ٗ ٜمٗ ٛفرٙو) راةت ِا ١ا ٘ا اهرارع إمرا١ات اهيااة ) ٞاهذٜ
ظٔرت رٕ فةرٗقٗ .ا٘صةوت اهيااةة ٞأٙغةا إىل أُةٕ ا٘مةي فةرٗق ذات ةالهة ٞإحضةاٚ٢ا لوة ٟسٚةع ذلةاٗا
تاً ٌٞ٢عا ٙاهبخث اهعوٌة ٛابعةا رةتت ارةِٔج ٗصةفٗ ٛجتةرٙو ٗاةااخيُٗ ٛقةي )ٜلوة ٟاألةا ١كلةى
ٗرعض ا اٗاٗ .أٗعةخت ارقااُةات اهبعيٙة ٞريةاف ٕٚر٘مة٘ة فةرٗق ذات ةالهة ٞاحضةا ٞٚ٢هضةاحل اهبخة٘ث
اهتررٙبٚةٓٗ ٞةةذا ٙاكةي لوةة ٟأٌٓٚةة ٞاالٓتٌةاَ راهبخةةث اهترةةرٙو رةا هةةٕ ًةةّ آٌٚة ٞيف اوةة٘ٙر ارِعٌةةات
اهتعو.ٌٞٚٚ
اهعضةةٚو )2016 ٛرعِةة٘اًْ :عةةا ٙاهِ ةةر اهعوٌةة ٛاهعررةة ٛيف اقٚةة ٍٚلةةية ماًعةةات ارٌولةة ٞاهعررٚةةٞ
اهسع٘ة ٞٙرل اهِعرٗ ٞٙاهتوبٚو)
ٓيفت ٓذٖ اهيااة ٞهول و لّ ريرٗط اهِ ر ٗت٘اليٖ اه ا٢ع ٞيف اجملالت اهعوٌ ٞٚا لٌة ٞيف
ماًعات ارٌول ٞاهعرر ٞٚاهسع٘ة ٞٙهوعَ٘ االُساُٗ ٞٚاالمتٌال ٞٚارلت٘ر ٞراهوتة ٞاهعررٚةًٗ ٞةي ٠االهتةزاَ
رٔا يف اه٘اتع اهعٌوًٗ ٛرالاأا رعا ٙاهِ ر اهعوٌٗ ٛاتااا احلو٘ي ارِاةب ٞهرفع ًست٘ ٠اهِ ر يف ٓذٖ
اجملالت.
التٌةةي اهباحةةث يف اهيااةةة ٞلوةة ٟارةةِٔج اه٘صةةفٗ ٛالُ٘ةةت لِٚةة ٞاهيااةةةً ٞةةّ  )26دلوةة ٞلوٌٚةةٞ
ذللٌةةً ٞةةّ دلةةالت ماًعةةات ارٌولةة ٞاهعرر ٚة ٞاهسةةع٘ة ٞٙيف اهعةةَ٘ االُسةةاُٗ ٞٚاالمتٌالٚةة ٞارلت٘رةةٞ
راهوت ٞاهعرر.ٞٚ
أظٔرت ُتا٢ج اهيااة ٞأْ ت٘الي اهِ ر ٗريرٗطٕ اه ا٢ع ٞيف اجملالت اهةت أمرٙةت لؤٚةا اهيااةةٞ
اافاتٔا لو ًّ %80 ٟريرٗط اهِ ر ارعوِ ٞفً ٕٚع اختالف يف رعض اهضٚم ٗةًج رعض اه رٗط ربعغٔا
ٗاختالف حرٍ ارورط ٗحرٍ اهبخث ُٗ٘ع اخل ٗحرٌٕ ٗسل٘ ذهم.
ٓو٘ي  )2012رعِ٘اْٗ :اتع اهِ ر اهعوٌ ٛيف ماًع ٞرارى  :ةااة ٞاق٘ت)ٞٚ
ٓيفت ٓذٖ اهيااة ٞإىل رِةا ١دلةالت لوٌٚة ٞأمن٘ذمٚة ٞاغةآ ٛاجملةالت اهعوٌٚة ٞيف اهةيٗي اهعررٚةٞ
ٗاهعامل ارتٌيْ ٗ افعٚى اهيلٍ ارعِ٘ٗ ٜاراة ٜرض٘ا ٝفالوٗ ٞكاًوٗ ٞيف كاف ٞأمزاً ١اةسات اهِ ةر
اجلاًعٗ ٛاعيٙى اهتعوٌٚةات اخلا صة ٞراهِ ةر اهعوٌة ٛيف اجملةالت اهعوٌٚة ٞيف ماًعة ٞرارةى هٚةث ا ةٌى
ًععةةٍ األًةة٘ا اهفِٚةةٗ ٞاه ةةلوٗ ٞٚاهت٘وٚقٚةةٗ ٞارالحعةةات ٗةٚاةةة ٞاجملوةة ٞاهعوٌٚةة ٗ .ٞةااةةة ٞارع٘تةةات
ٗار اكى رض٘ا ٝميٗ ٞٙلوٌ ٞٚهوررٗج راحلو٘ي ٗاهسةبى اهلفٚوة ٞهتذهٚوةٔاٗ .ا بٚةت ارقاحةات اهفالوةٞ
ٗارِاةب ٞهيلٍ اهِ ر اهعوٌ ٛيف ماًع ٞرارى .
ٗ تي التٌي اهباحث يف ه ٕ لو ٟارِٔج ارسخٗ ٛارِٔج اه٘صفٗ .ٛالةْ٘ دلتٌةع ه ةٕ ًةّ ارةالن
اه٘ظٚف ٛاخلاظ راجملالت اهعوٌ ٞٚارِ ٘ا ٝعٌّ ماًع ٞرارى ٗٗفو اهع ِٞٚاررتاا ٝاهت ٓ )7 ٛدلالت
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لوٌ ًّ ٞٚاصى  )12دلو ٞلوٌٚة ٞاقةَ٘ ماًعة ٞرارةى رِ ةرٓاٗ .تةي اةةتبعي اهباحةث  )5دلةالت لوٌٚةٞ
ٗذهم رسبا حياوٓ ٞذٖ اجملالت حٚث ٙتخية اااٙن اأةٚسةٔا ًةا رةل ٗ )2009- 2008كةذا كُ٘ٔةا
الهتوو لّ رات ٛاجملالت ارياٗة ٞر٘اتعٔا اهسوو .
ٗتي اةتريَ اهباحث دلٌ٘لة ٞأةٗات ٓة ٛارقاروةٗ ٞارالحعة ٗ ٞوٚةى اهبٚاُةاتٗ .ا٘صةوت اهيااةةٞ
إىل إُٔ ٙتوا لو ٟسٚع اجملالت اهعوٌ ٞٚيف اجلاًعات اهعرات ٞٚطارع االختضاظ اهعةاَ ٗاالختضاصةات
ار اك . ٞكٌا افتقر اجملالت اهعوٌ ٞٚيف اجلاًعات اهعرات ٞٚإىل ةٚاتات ُ ر وارتةًٗ ٞتلاًوة ٞحتةٟ
ٙوتزَ رٔا اهباح ْ٘ٗ .اعاُ ٛاجملالت اجلاًع ٞٚاهعرات ًّ ٞٚليَ اٗاج ة٘تٔا يف اهياخى ٗذهم هقوًِ ٞافذ
اهبٚع ٗ يةٓا رارلتبات ٗاألريراظ اهذ ِٙ ّٙرْٗ ه٘ؤٍ فٔٚا .
الطرٓقدد٘ ّ اردددراءات  :اقةةيَ اهباح ةةات ِٓةةا لرع ةاّ رةةِٔج اهيااةةةٗ ٞدلتٌعٔةةا ٗلِٚةة ٞاهيااةةةٗ ٞأةٗات
اهيااةٗ ٞخو٘ات اهيااةٗ ٞكذهم األةاهٚا اإلحضا ٞٚ٢ارستريً.ٞ
ًِٔج اهيااةٓ : ٞيفت ٓذٖ اهيااة ٞإىل اقً ٍٚٚعا ٙاهت٘وٚو يف اهبخ٘ث اهعوٌ ٞٚارِ ٘ا ٝراهوت ٞاهعررٞٚ
يف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٞٚهذا فمْ اهباح ات اةتريًّ يف ٓذٖ اهيااة ٞارِٔج اه٘صفٛ
اهتخوٚو ٛاهذ ٜال ٙقتضر فق لوٗ ٟصو ار لو ٞلّ طرٙةو سةع اهبٚاُةات ٗ إمنةا  ٙةٌى اِعة ٍٚاوةم
اهبٚاُات ٗ وٚؤا ٗافس ٓا ٗارقااُ ٞرِٔٚا رٔيف اه٘ص٘ي إىل اعٌٌٚات ازٙي ًةّ اهرصةٚي ارعةريف حة٘ي
ٓذٖ اهعآرٗ ٝاهتِبا رتو٘ااأا .
دلتٌةةع اهيااةةةٙ : ٞتلةةْ٘ دلتٌةةع اهيااةةةً ٞةةّ سٚةةع أهةةاث ألةةياة دلوةة ٞماًعةة ٞحغةةرً٘ت هوعوةةَ٘
االُسةةةاًُ ٞٚةةةّ اهعةةةاَ اهيااةةةة 2011 ٛإىل  )8 2014اصةةةيااات تعةةةيي لةةةية ّٙةةةةِ٘ٙا  )101ةااةةةةٞ
ذللٌ ٞلوٌٚا راهوت ٞاهعررٗ .ٞٚاجليٗي اهتاه٘ٙ ٛعع ا٘ ٙع دلتٌع اهيااة:ٞ
ددّل (ْٓ )1ضح دلتنع الدراس٘ مً دراسات علنٔ٘ ذلل٘ باللغ٘ العربٔ٘ مبذل٘ دامع٘ حضرمْت
:1112/1111
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اجملٌ٘ع

ل ِٞٚاهيااة :ٞاةتريًت اهباح ات يف ٓذٖ اهيااة ٞاهع ِٞٚاهقضي ٞٙكْ٘ ٓةذٖ اهيااةة ٞا ةٌى سٚةع
االهاث اهعوٌ ٞٚارِ ٘ا ٝراهوت ٞاهعرر ٞٚيف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٞٚهوفا 2011 ًّ ٝإىل
 2014ر٘اتع  )4دلويات تعيي  )8ألياة

٘ )101 ٜةااة ٞذللٌ ٞلوٌٚا راهوت ٞاهعرر.ٞٚ

حٚث روةم لةية اهعِٚة ٞارفخ٘صة )101 ٞةااةة ٞذللٌة ٞلوٌٚةا راهوتة ٞاهعررٚةٗ ٞرِسةبً )%100 ٞةّ
دلتٌع اهع.ِٞٚ
أةٗات سةةع اهبٚاُةةات :رعةةي االطةةالع لوةة ٟاألة اهارةة٘ٗ ٜاهبخةة٘ث ٗاهيااةةةات ذات اهضةةو ٞصصةةٌٌت
اهباح ات اةتباُتل هتقٚةً ٍٚعةا ٙاهت٘وٚةو يف االهةاث اهعوٌٚة ٞارِ ة٘ا ٝراهوتة ٞاهعررٚة ٞيف دلوة ٞماًعةٞ
حغرً٘ت هوعوةَ٘ االُسةاُٞٚص األٗىل ًعةرف ارالًة اهرٚ٢سة ٞجملوة ٞماًعة ٞحغةرً٘ت هوعوةَ٘ االُسةاُٞٚ
ًوخو ٗ ) 1اه اُ ٞٚهتق ٍٚٚلِاٗ ّٙاهيااةات اهعوٌٗ ٞٚاه٘وٚةو يف اهبخة٘ث اهعوٌٚة ٞارِ ة٘ا ٝراهوعة ٞاهعررٚةٞ
يف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُسةاًُ ٞٚوخةو  )2وةٍ تاًةت اهباح ةات رتوبٚةو ٓةاال االةةتباُتلص
األٗىل لو ٟدلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُٞٚص ٗاه اُٚة ٞلوة ٟلِٚة ٞاهيااةة ٞيف اجملوة ٞاهيااةةات
اهعوٌ ٞٚارِ ٘ا ٝراهوت ٞاهعرر ٞٚيف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ)ٞٚ
صيق االةتباُ :ٞرعي االطالع لو ٟاألة اهار٘ٗ ٜاهبخ٘ث ٗاهيااةات ذات اهضةوٞص

صةٚال ٞفقةرات

االةتبٚاْ ٗلرعٔا لو ٟدلٌ٘ل ًّ ٞألغا ٞ٣ٚٓ ١اهتياٙا ًةّ ذٗ ٜاخلة ٗ ٝاهيااٙة ٞاهلافٚة ٞيف ٓةذا
اجملاي ٗليةٍٓ  2لغّ٘ا ٓ ٞ٣ٚاةياٙا) رلوٚة ٞاهارٚة ٞجباًعة ٞحغةرً٘ت رتةرب

لٌٔٚةا ًٗعرفةٞ

ًيًِ ٠اةب ٞاهفقرات ًٗالً١تٔا ر٘ع٘ع اهيااةٗ . ٞرعي افرٙم اهبٚاُات اهت حضوت لؤٚا اهباح ات ًّ
جلِةة ٞا لٌةةل ت اًةةت اهباح ةةات رةةممرا ١اهتعةةيٙالت اهةةت أٗصةة ٟرٔةةا ا لٌةةْ٘ ًةةّ حةةذف ٗاعةةيٙى
ٗرذهم أصبخت األةا ٝيف ص٘اأا اهِٔا .ٞٚ٢حٚث ح٘ت االةةتباُ ٞاألٗىل هتقٚة ٍٚدلوة ٞماًعة ٞحغةرً٘ت
هوعوةةَ٘ االُسةةاُ ٞٚلوةة 13 ٟفقةةر)ٝص ٗاالةةةتباُ ٞاه اُٚةة ٞهتقٚةة ٍٚلِةةاٗ ّٙاهيااةةةات اهعوٌٚةةٗ ٞاهت٘وٚةةو يف
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اهبخةة٘ث اهعوٌٚةة ٞارِ ةة٘ا ٝراهوتةة ٞاهعررٚةة ٞيف دلوةة ٞماًعةة ٞحغةةرً٘ت هوعوةةَ٘ االُسةةاُ ٞٚلوةة 17 ٟفقةةر)ٝ
ً٘ ل ٞلو ٟوالو ٞذلاٗا:
 )1ذل٘ا ًتت ات اهيااةٌ ٙٗ :ٞى أارعً ٞتت ات
 )2ذل٘ا لِاٗ ّٙاهيااةاتٌ ٙٗ :ى ةت فقرات
 )3ذل٘ا ا تٌ٘ ٙٗ : ٠ى أحي ٠ل ر فقرٝ
رِا ١فقرات االةتباُ ًّ :ٞخالي إطالع اهباح ات لو ٟاهيااةات ٗاهبخ٘ث اهسارق ٞذات اهضو ٞت٘ع٘ع
اهيااة ٞاحلاه ٞٚتاًت اهباح ات ربِا ١فقةرات أةا ٝاهيااةة ٞحٚةث روتةت لةية اهفقةرات  13فقةر ) ٝيف
االةتباُ ٞاألٗىل ٗ  17فقر )ٝيف االةتباُ ٞاه اُٞٚ

االةترار ٞهلا رة ُ :عٍص ال).

وبات االةتباُٙ :ٞقضةي راه بةات حضة٘ي اهفةرة لوةُ ٟفةا اهةيامات أٗ ترٙبةًِٔ ٞةا إذا طبةو لوٚةٕ ُفةا
األةا ٗ ٝت ُفا اهعرٗف أر٘ لالَص1987ص ً ٗ )283راة ٗةوٌٚاْص 2005ص .)359
ٗهوتأكي ًّ وبات االةتباُٞ

اةترياَ ًعاةه ٞأهفا كرُٗباخ اهذ ٜروتت ُسبتٕ ٓٗ )%74ذا ٙيي لوٟ

ٗم٘ة وبات لاه ٛهألةا ٝاضو ر ى ٓذٖ اهيااة.ٞ
إمرا١ات اهيااة ًّ :ٞأمى اِفٚذ ٓذٖ اهيااة ٞتاًت اهباح ات رتقس ٍٚارٔاَ ٗذهم جبٌع ألياة اجملوةٞ
اروو٘ر ٞهويااةٗ ٞاهت ا ٌى  2011إىل  2014ر٘اتع  )8دلويات تعيي لةية ّٙةةِ٘ٙا حية٘)101 ٜ
ةااة ٞذللٌة ٞلوٌٚةا راهوتة ٞاهعررٚة .ٞحٚةث روةم لةية اهعِٚة ٞارفخ٘صة )101 ٞةااةة ٞذللٌة ٞلوٌٚةا
راهوت ٞاهعرر ٛٓٗ ٞٚاهت ريلوت ل ِٞٚاهيااة.ٞ
ٗكةةذا تاًةةت اهباح ةةات رتعب٣ةة ٞاالةةةتباُ ٞاالٗىل اخلاصةة ٞراجملوةةٗ ٞكةةذا اعب٣ةة ٞاالةةةتباُ ٞاه اُٚةةٞ
اخلاص ٞراهيااةات اهعوٌ ٞٚا لٌ ٞراهوت ٞاهعررٗ ٞٚارِ ٘ا ٝيف ألياة دلوة ٞماًعة ٞحغةرً٘ت هوعوةَ٘
االُساُ ٛٓٗ ٞٚاعاةي  )101اةتباُ ٞصاحل ٞهوتخوٚى .
اهضع٘رات اهت ٗامٔت اهباح ات ِٓ :ةان اهعيٙةي ًةّ اهضةع٘رات اهةت ٗامٔةت اهباح ةات أوِةا ١اهبخةث
ًِٔا:
 )1تو ٞاررامع اخلاص ٞت٘ع٘ع اهيااة.ٞ
 )2ابالي ارسافات رل اهباح ات.
 )3تضر ًي ٝاهبخث.
عددرا اليتددائر ّ مياقشددتَا  :ةةةِتِاٗي ِٓةةا لةةرب هِتةةا٢ج ٓةةذٖ اهيااةةةٞص فوتخقٚةةو ٓةةيف اهيااةةةٞ
إلةةياة اةةةتباُٗ ٞاهتأكةةي ًةةّ صةةيتٔاص ٗ وباأةةاٗ .رعةةي لٌوٚةة ٞسةةع اهبٚاُةةاتص

ارًٚزٓةةا ٗإةخاهلةةا

هوخاة٘ ًٗعاجلتٔا إحضاٚ٢ا راةترياَ اه ُاًج اإلحضا. )SPSS ٛ٢
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داءت ىتائر الدراس٘ كنا ٓلٕ:
أٗال :راهِسب ٞهتق ٍٚٚاجملو:ٞ
ددّل رقه(ْٓ )1ضح املالمح الرئٔش٘ جملل٘ دامع٘ حضرمْت للعلْو ارىشاىٔ٘
مٔ ٞاالصياا

اجملوي ٗاهسِٞ

اهعية

اه اًّ
2011

االٗي
اه اُٛ

اهعارير 2013

ُٚار ٞاهيااةات اهعوٚا ٗاهبخث اهعوٌٛ

اهتاةع 2012

االٗي
اه اُٛ
االٗي
اه اُٛ

احلاة ٜل ر
2014

االٗي
اه اُٛ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ًِتعٌٞ
ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

هلا ٓٞ٣ٚ
رٙر

هلا ٓ ٞ٣ٚاةت ااٞٙ

هغع هوتخلٍٚ

هلا ت٘الي هوِ ر

اوبع ٗاتٚا

ا٘ ع لارٚا

هلا ً٘تع اهلاُٗٛ

ًتاح ٞاهلاُٗٚا

اوبع اهلاُٗٛ

هلا ررٙي اهلاُٗٛ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ال

هلا اتٍ ةٗهٛ
ًعٚااٜ
ارت ٍٚاصياا اجملوٞ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ال

ُسةةتروط ًةةّ اجلةةيٗي اهسةةارو أْ دلوةة ٞماًعةة ٞحغةةرً٘ت هوعوةةَ٘ االُسةةاُٗ ٞٚاهةةت اضةةيا سٚةةع
دلوياأا ٗألياةٓا ًّ ُٚار ٞاهيااةات اهعوٚا ٗاهبخث اهعوٌ ٛراجلاًع ٞاتٌتع راهسٌات امجا:ٞٚ
ًِتعٌٞص هلا ٓٞ٣ٚ

رٙرص هلا ٓ ٞ٣ٚاةت ااٞٙص هغع هوتخلٍٚص هلا ت٘الةي هوِ ةرص اوبةع ٗاتٚةاص

هلا ررٙي اهلاُٗٛص ارت ٍٚاصياا اجملوٞص ٗهلِٔا ال ا٘ ع لارٚاٗ .راهِسب ٞر٘تع اجملو ٞاهلاُٗة ٛفوةٍ
ٙلّ هوٌروً٘ ٞتع إهلاُٗ ٛخاظ رٔا فًٔ٘ ٛم٘ة ٝعٌّ ً٘تةع ماًعة ٞحغةرً٘ت فقة ٗٓةذا ٙتفةو
ًع ةااةٓ ٞو٘يصٗ .)2012راهِسب ٞإلااح ٞاجملو ٞاهلاُٗٚةاص ٗٓةى اوبةع إهلاُٗٚةا اوبةع اهلاُٗة:ٛ
يف اهعةةية األٗي ٗاه ةةةاًُ ٛةةةّ اجملوةةةي اه ةةةاًّ ٗكةةةذا اهعةةية األٗي ًةةةّ اجملوةةةي اهتاةةةةع مل الةةةّ ًتاحةةةٞ
إهلاُٗٚةةا ٗمل اوبةةع أٙغةةا إهلاُٗٚةةا ٗهلةةّ يف رقٚةة ٞاأللةةياة ارت٘اهٚةة ٞكةةاْ هلةةا ً٘تةةع إهلاُٗةةٛ
ٗكاُةةت ًتاحةة ٞإهلاُٗٚةةا ٗكةةذا اوبةةع إهلاُٗٚةةا ٗٙرمةةع ةةةبا ذهةةم إىل ًةةا ذكراةةٕ اهباح ةةات يف
ارقارو ٞصحٚث ذكرْ رإُٔ ٙتٍ ا٘ ٙعٔا لو ٟريةلى آةيا١ات اىل اهةيٗي ٗاجلاًعةات اهعررٚةٗ ٞاخلوٚرٚةٞ
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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لِي ٙاا ٝاٚ٢ا اجلاًع ٞاٗ رقٚة ٞاه٘فةي ًةّ اجلاًعةٙ ٞةتٍ اخةذٓا كٔيٙة ٞاعوة ٟاىل ماًعةات لررٚة ٞاٗ
اةةة ٞٙ٘ٚاٗ امِبٚةةٞص رةةاهرلٍ ًةةّ أْ اهعيٙةةي ًةةّ األهةةاث اِ ةةر ًةةّ اهةةيٗي اخلوٚرٚةة ٞيف دلوةة ٞماًعةةٞ
حغرً٘ت هويااةات اإلُساُ .ٞٚأًا راهِسب ٞهورتٍ اهيٗه ٛارعٚاا )ISSN ٜفوٍ ٙلّ هوٌروة ٞيف اهعةية
األٗي ٗاه اُ ًّ ٛاجملوي اه اًّ اتةٍ ةٗهةً ٛعٚةااٗ )ISSN ٜهلةّ يف رقٚة ٞاأللةياة ارت٘اهٚة ٞكةاْ هلةا
اتٍ ةٗهً ٛعٚاا)ISSN ٜ
ثاىٔاً :اليتائر املتعلق٘ بأسئل٘ الدراس٘ :
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي األٗي:
ً ا ًي ٠اهتزاَ اهباح ْ٘ تا ما ١يف ً٘ع٘ع اهبخث ُفسٕ?
ٗهإلمار ٞلّ ٓذا اهسةااي اةةتريًت اهباح ةات الةرااات االةةترارات رعرفةً ٞةي ٠االهتةزاَ ٗ.تةي
ما١ت اهِتا٢ج راه لى امجا:ٛ
ددّل رقه(ْٓ )3ضح تلرارات االستذابات ملعرف٘ مدى التزاو الباحجني مبا داء يف مْضْع البحح ىفشُ
االةترارٞ
ا ٘ا
.1
.2
لِاٗ ّٙاالهاث

.3
.4
.5
.6

ًي٠
ال
ُعٍ
اهفقرٝ
اهِسب ٞاالهتزاَ
اهِسبٞ
اهتلراا
اهتلراا
ارٞٙ٘٣
ارٞٙ٘٣
ً 33.7وتزَ
ٗع٘ا اهعِ٘اْ ٗاااباطٕ راهبخث
34
66.3
67
ل
ٗعةةة٘ا ارةةةتت ات ارسةةةتقوٗ ٞاهتارعةةة ٞرةةةاهعِ٘اْ
56.4
57
43.6
44
ًوتزَ
ٗارارؤٌا
ل
ةت ٞصٚال ٞاهعِ٘اْ
68.3
69
31.7
32
ًوتزَ
ً 14.9وتزَ
ةٔ٘ه ٞاهوت ٞاهت كتا رٔا اهعِ٘اْ
15
85.1
86
ً 45.5وتزَ
ٙع اهعِ٘اْ لّ ً لو ٞاهبخث ٗحييةٓا
46
54.5
55
ل
حياو ٞاهعِ٘اْ يف اجملاي اهذِٙ ٜتٌ ٛاهٕٚ
56.4
57
43.6
44
ًوتزَ

ُسةةتروط ًةةّ اجلةةيٗي اهسةةارو أْ اهبةةاح ل يف دلوةة ٞماًعةة ٞحغةةرً٘ت هوعوةةَ٘ االُسةةاُٙ ٞٚوتزًةةْ٘
ر٘ع٘ا اهعِ٘اْ ٗاااباطٕ راهبخث ٗكذا ةٔ٘ه ٞاهوت ٞاهت ٙلتبْ٘ رٔا اهعِ٘اْص كٌا أْ لِة٘أٍُ ٙعة
لّ ً لو ٞاهبخث ٗحييةٓا .يف حةل أُٔةٍ لة ًوتةزًل ر٘عة٘ا ارةتت ات ارسةتقوٗ ٞاهتارعة ٞرةاهعِ٘اْ
ٗارارؤٌةا ٗ أٙغةا ٙفتقةرْٗ هويتة ٞيف صةٚال ٞاهعِة٘اْ ٗأْ اهعِة٘اْ لة حةيٙث يف دلةاي هة ٍٔ اهةذٜ
ِٙتٌ ٛاه.ٕٚ
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اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اه اُ:ٛ
ً ا ًي ٠اهتزاَ اهباح ل رِعاَ اهت٘وٚو ?APA
ٗهإلمار ٞلّ ٓذا اهسااي اةتريًت اهباح ات الرااات االةترارات رعرفً ٞي ٠االهتةزاَ ٗ.تةي مةا١ت
اهِتا٢ج راه لى امجا:ٛ
االةترارٞ
ا ٘ا

اهفقرٝ

 .1اةترياَ ُعاَ اهت٘وٚو APA
 .2ا٘وٚو اررامع حسا ًا ٗاة يف ريرٗط اجملوٞ
ٙ .3تٍ اهرم٘ع هوٌرامع اهعرر ٞٚر لى مٚي
ٙ .4تٍ اهرم٘ع هوٌرامع االمِب ٞٚر لى مٚي
 .5كفا ٞٙاررامع هويااةًِٗ ٞاةبتٔا
اهت٘وٚو

 .6جتاُا اةاهٚا اهت٘وٚو
 .7اهيت ٞيف اهت٘وٚو ٗاررامع
 .8حياو ٞارضاةا راهيااةٞ
 .9اهت٘وٚو يف ار ٙعتٌي لو ٟاالةٍص اهسِ)ٞ
 .10اهت٘وٚو يف ار ٙعتٌي لو ٟاهل٘اًح
 .11اهت٘وٚو يف ار ٙعتٌي لو ٟارعوً٘ٞ

ًي٠
ال
ُعٍ
اهِسب ٞاالهتزاَ
اهِسبٞ
اهتلراا
اهتلراا
ارٞٙ٘٣
ارٞٙ٘٣
ل
98.0
99
2.0
2
ًوتزَ
ًوتزَ
0
0
100.0
101
ً 11.9وتزَ
12
88.1
89
ل
77.2
78
22.8
23
ًوتزَ
ً 36.6وتزَ
37
63.4
64
ل
89.1
90
10.9
11
ًوتزَ
ل
90.1
91
9.9
10
ًوتزَ
ل
72.3
73
27.7
28
ًوتزَ
ل
64.4
65
35.6
36
ًوتزَ
ً 39.6وتزَ
40
60.4
61
ل
88.1
89
11.9
12
ًوتزَ

مةةيٗي اتةةٍ ٘ٙ ) 4ع ة الةةرااات االةةةترارات رعرفةةً ٞةةي ٠اهتةةزاَ اهبةةاح ل رِعةةاَ اهت٘وٚةةو APA

ُستروط ًّ اجليٗي اهسارو أْ اهباح ل يف دلو ٞماًعة ٞحغةرً٘ت هوعوةَ٘ االُسةاُٙ ٞٚوتزًةْ٘ رت٘وٚةو
اررامع حسا ًا ٗاة يف ريةرٗط اجملوةٞص ٗٓةذا ٙتفةو ًةع ةااةة ٞاهعضةٚوٛص)2016حٚةث أظٔةرت ُتةا٢ج
ةااةتٕ أْ ت٘الي اهِ ر ٗريرٗطٕ اه ا٢ع ٞيف اجملالت اهت أمرٙت لؤٚا اهيااة ٞاافاتٔا لوًّ %80 ٟ
ريةرٗط اهِ ةر ارعوِة ٞفٚةٕ ًةع اخةتالف يف رعةض اهضةٚم ٗةًةج رعةض اه ةرٗط ربعغةٔا ص كٌةا ٙعتٌةي
ا٘وٚقٍٔ يف ار لو ٟاهل٘اًحص ٗكذا ٙقًْ٘٘ راهرم٘ع هوٌرامع اهعررٚة ٞر ةلى مٚةي ٗكةذا كاُةت
ًرامةةع ةااةةةتٍٔ كافٚةة ٞهويااةةةًِٗ ٞاةةةب ٞهلةةا .يف حةةل أُٔةةٍ ل ة ًوتةةزًل راةةةترياَ ُعةةاَ اهت٘وٚةةو
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 APAص ٗال ٙقًْ٘٘ راهرم٘ع هوٌرامع االمِب ٞٚر لى مٚيص كٌا افتقر أهةاؤٍ إىل جتةاُا اةةاهٚا
اهت٘وٚو ٗاهيت ٞيف اهت٘وٚو ٗاررامعص كٌا أْ ًضةاةا ةااةةاأٍ لة حي ٙةٞص أٙغةا اة٘وٚقٍٔ يف ارة ال
ٙعتٌي لو ٟاالةٍص اهسِ ٗ )ٞال ٙعتٌي لو ٟارعوً٘.ٞ
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اه اهث:
ٓ ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله ) α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اجملو?ٞ
هإلمار ٞلوٓ ٟذا اهسااي

اةترياَ اختباا ت) هعِٚتل ًستقوتل ٗحسا ارت٘ةةوات احلسةارٞٚ

ٗاالسلرافات ارعٚاا ٞٙهتقً ٍٚٚعا ٙاهت٘وٚو يف اهبخ٘ث اهعوٌٚة ٞارِ ة٘ا ٝراهوتة ٞاهعررٚة ٞيف دلوة ٞماًعةٞ
حغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٗ ٞٚهبٚاْ اهفرٗق رل ًت٘ةوات اقةيٙرات طوبة ٞاهلوٚةات اهعوٌٚةٗ ٞفقةاّ رةتت
لية اجملوٗ .ٞاجليٗي 5ص٘ٙ )6عخاْ ذهم:
ددّل(ْٓ )5ضح املتْسط احلشابٕ ّ االحنرا املعٔارٖ ّقٔن٘ (ت) ّ لبٔاٌ الفرّق بني املتْسطات ّفقاً ملتغري
عدد اجملل٘
خوأ ارت٘ة

االسلراف

ارت٘ة

ارعٚااٜ

اهعية

لية
اجملوٞ

.48472

3.25157

24.8667

45

االٗي

.38585

2.88744

24.3393

56

اه اُٛ

ددّل( )6اختبار (ت) لعٔيتني مشتقلتني ّحشاب املتْسطات احلشابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ لتقٔٔه معآري

اختالفات
خوأ
االسلراف

اختالفات
ارت٘ة

ًست٘٠
اهياله(2-ٞ
)tailed

ةام ٞاحلرٞٙ

ت)

1.74080

-.68604-

1.75842

.61954

.52738

-.70366-

.61153

.52738

.391

88.880

.397

99

.862
.851

.503

.451

رافااب أْ
اهفرٗق
ًتساٗٞٙ
رافااب أْ
اهفرٗق ل
ًتساٗٞٙ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

120
120

اهقٌٞٚ
اهفاٞٚ٢
ًست٘٠
اهيالهٞ

التْثٔق يف البحْخ العلنٔ٘ امليشْرٗ باللغ٘ العربٔ٘ يف دلل٘ دامع٘ حضرمْت للعلْو ارىشاىٔ٘
اختباا هٚفل
هوفرٗق
اختباا ت) هوٌت٘ةوات ارتساٗٞٙ
ارتساٗٞٙ
%95فاصى اه قًّ ٞ
االختالفات
اهسفوٛ
اهعوٜ٘
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ُستِتج ًّ اجليٗهل اهسارقل إُ ال ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِةي ًسةت٘ ٠ةالهة)α=0.05 ٞ
هوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اجملو.ٞ
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اهرارع:
ٓ ةةى ِٓةةان فةةرٗق ذات ةالهةة ٞاحضةةا ٞٚ٢لِةةي ًسةةت٘ ٠ةالهةة )α=0.05 ٞهوت٘وٚةةو اعةةز ٠رةةتت دلةةاي
اهيااة?ٞ
هإلمار ٞلوٓ ٟذا اهسااي

اةترياَ اختباا ت) هعِٚتل ًستقوتل ٗحسا ارت٘ةةوات احلسةارٞٚ

ٗاالسلرافات ارعٚاا ٞٙهتقً ٍٚٚعا ٙاهت٘وٚو يف اهبخ٘ث اهعوٌٚة ٞارِ ة٘ا ٝراهوتة ٞاهعررٚة ٞيف دلوة ٞماًعةٞ
حغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُٗ .ٞٚهبٚاْ اهفرٗق رل ًت٘ةوات اقةيٙرات طوبة ٞاهلوٚةات اهعوٌٚةٗ ٞفقةاّ رةتت
دلاي اهيااةٗ .ٞاجليٗي 7ص٘ٙ )8عخاْ ذهم:
ددّل(ْٓ )7ضح املتْسط احلشابٕ ّ االحنرا املعٔارٖ ّقٔن٘ (ت) ّ لبٔاٌ الفرّق بني متْسطات تقدٓرات
طلب٘ الللٔات العلنٔ٘ ّفقاً ملتغري دلال الدراس٘
خوأ

االسلراف

ارت٘ة

ارعٚااٜ

اهعية

دلاي اهبخث

ارت٘ة

.30565

2.99471

24.4896

96

اةرٛ

1.80000

4.02492

26.2000

5

لوٌٛ

ددّل( )8اختبار (ت) لعٔيتني مشتقلتني ّحشاب املتْسطات احلشابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ لتقٔٔه معآري

اختالفات
ارت٘ة
اختالفات
خوأ
االسلراف

ًست٘٠
اهياله(2-ٞ
)tailed

ةام ٞاحلرٞٙ

ت)

1.74080

-.68604-

1.75842

.61954

.52738

-.70366-

.61153

.52738

.391

88.880

.397

99

.862
.851

ًست٘٠
اهيالهٞ
.503

رافااب أْ
اهفرٗق
ًتساٗٞٙ
رافااب
أْ اهفرٗق
ل
ًتساٗٞٙ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

121
121

اهق ٌٞٚاهفاٞٚ٢

اهعوٜ٘

اهسفوٛ

.451

التْثٔق يف البحْخ العلنٔ٘ امليشْرٗ باللغ٘ العربٔ٘ يف دلل٘ دامع٘ حضرمْت للعلْو ارىشاىٔ٘
اختباا هٚفل
هوفرٗق
اختباا ت) هوٌت٘ةوات ارتساٗٞٙ
ارتساٗٞٙ
%95فاصى اه قًّ ٞ
االختالفات
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ُسةتِتج ًةةّ اجلةةيٗي اهسةةارو اُةةٕ ال ا٘مةةي فةرٗق ذات ةالهةة ٞاحضةةا ٞٚ٢لِةةي ًسةةت٘ ٠ةالهةة)α=0.05 ٞ
هوت٘وٚو اعز ٠رتت دلاي اهبخث.
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اخلاًا:
ٓ ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اهباح ل?
هإلمارةة ٞلوةةٓ ٟةةذا اهسةةااي
ٗفقةرات االةةتباُ ٞكٌةا

حسةةا ارت٘ةةةوات احلسةةارٗ ٞٚاالسلرافةةات ارعٚااٙةة ٞجلٌٚةةع ذلةةاٗا

حسةا ارت٘ةة اهعةاَ هتقٚةً ٍٚعةا ٙاهت٘وٚةو يف اهبخة٘ث اهعوٌٚة ٞارِ ةة٘اٝ

راهوت ٞاهعرر ٞٚيف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُٗ ٞٚاهت حووت لّ طرٙو

وٚةى اهتبةا ّٙاألحةاةٜ

أُ٘فاٗ .اجليٗي  )9امجا٘ٙ ٛع ذهم:

احلي
األلوٟ

ددّل(ْٓ )9ضح املتْسطات احلشابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ ملتغري عدد الباحجني
% 95فاصى اه قٞ
هوٌت٘ة
االسلراف
خوأ
احلي
اهعية
ارت٘ة
ارعٚااٜ
االسلراف
األةُٟ
اهسفوٛ
اهعوٜ٘
احلي
احلي

لية
اهباح ل

19.00 32.00

25.0217

23.7648

.31624

2.98336

24.3933

89

فرةٜ

21.00 29.00

26.9782

22.5774

.95420

2.86259

24.7778

9

ٗمٛ

28.00 32.00

35.0702

23.5965

1.33333

2.30940

29.3333

3

فرٙو

19.00 32.00

25.1765

23.9720

.30356

3.05073

24.5743

101

اجملٌ٘ع

ددّل(ْٓ )11ضح ىتائر اختبار حتلٔل التبآً األحادٖ لبٔاٌ الفرّق بني متْسطات تقدٓرات عدد الباحجني
دلٌ٘ع
ةامٞ
ًررع
اهقٌٞٚ
ًست٘٠
ارررعات
احلرٞٙ
ارت٘ة
اهفاٞٚ٢
اهيالهٞ
رل اجملٌ٘لات
71.235
2
35.617
4.061
.020
ةاخى اجملٌ٘لات
859.458
98
8.770
اجملٌ٘ع
930.693
100

ٙتغ ًّ اجليٗي اتٍ  )10إُٔ ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞإحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله)α=0.05 ٞ
هوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اهباح لص ُٗعراّ هعيَ ًعرفً ٞضيا ةاله ٞاهفرٗق ًّ اجليٗي فقي

اهور٘١

إىل اةترياَ أحي اختبااات ارقااُات اهبعي ٞٙص ٗتا أْ اهعِٚات ذٗات أحراَ رلتوف ٞر لى ٗاع
فمْ ًّ ارِاةا اةترياَ اختباا رياف ٕٚاهذٙ ٜرال ٛاختالف أحراَ اهعِٚاتص ٗاجليٗي اتٍ )11
٘ٙع ارقااُات اهبعي ٞٙهبٚاْ ًضيا االختالف يف ارت٘ةوات.

ددّل رقه(ْٓ )11ضح املقارىات البعدٓ٘ (اختبار شافُٔ) لبٔاٌ مضدر االختال يف املتْسطات للتْثٔق تعزى
ملتغري عدد الباحجني
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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فاصى االختالفات 95%
احلي اهسفوٛ
احلي اهعوٜ٘
-.384521.03585
.933
-2.95932.1902
*
-4.940071.73835
.021
-9.2610-.6192.38452
1.03585
.933
-2.19022.9593
-4.555561.97428
.075
-9.4629.3518
*
4.94007
1.73835
.021
.6192
9.2610
4.55556
1.97428
.075
-.35189.4629
0.05لِي ًست٘ ٠ةاله ٞارت٘ة ةاه ٞاختالفات *
ًست٘٠
اهيالهٞ

ارت٘ة
اختالفات

خوأ
االسلراف

اهباح ل

اهباح ل
ٗمٛ
فرٙو
فرةٜ
فرٙو
فرةٜ
ٗمٛ

فرةٜ
ٗمٛ
فرٙو

ُستِتج ًّ اجليٗي اهسارو إُ ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو
اعز ٠رتت لية اهباح ل رل اهفرةٗ ٜاهفرٙو) هضاحل اهفرٙو)
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اهساة

:

ٓ ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت ُ٘ع ارِٔج?
هإلمار ٞلوٓ ٟذا اهسااي

حسا ارت٘ةوات احلسارٗ ٞٚاالسلرافات ارعٚاا ٞٙجلٌٚع ذلاٗا

ٗفقرات االةتباُٗ ٞاهااٚا هلى ذل٘ا كٌا

حسا ارت٘ة اهعاَ هتقً ٍٚٚعا ٙاهت٘وٚو يف

اهبخ٘ث اهعوٌ ٞٚارِ ٘ا ٝراهوت ٞاهعرر ٞٚيف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُٗ .ٞٚاجليٗي  )12امجاٛ
٘ٙع ذهم:
ددّل(ْٓ )11ضح املتْسطات احلشابٔ٘ ّاالحنرافات املعٔارٓ٘ ملتغري ىْع امليَر
خوأ
االسلراف

32.00

22.00

27.3239

25.5793

.42714

29.00

24.00

33.5724

20.4276

1.52753

28.00

22.00

27.5317

20.8683

1.20000

32.00

24.00

78.8248

-22.8248-

4.00000

32.00

19.00

24.1153

22.6847

.35749

32.00

19.00

25.1765

23.9720

.30356

اهعية

احلي
األلوٟ

احلي
األةُٟ

95%فاصى اه قٞ
هوٌت٘ة
اهعوٜ٘
اهسفو ٛاحلي
احلي

االسلرا
ف
ارعٚااٜ

ُ٘ع ارِٔج

26.4516

31

ٗصفٛ

27.0000

3

جترٙو

24.2000

5

اااخيٛ

28.0000

2

ُقيٜ

23.4000

60

اخر

24.5743

101

اجملٌ٘ع

ارت٘ة

2.3782
2
2.6457
5
2.6832
8
5.6568
5
2.7690
8
3.0507
3

ددّل(ْٓ )13ضح ىتائر اختبار حتلٔل التبآً األحادٖ لبٔاٌ الفرّق بني متْسطات تقدٓرات عدد الباحجني
ًست٘٠

اهقٌٞٚ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ًررع

ةامٞ

123
123

دلٌ٘ع
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احلرٞٙ

ارررعات

اهيالهٞ

اهفاٞٚ٢

ارت٘ة

233.816

رل اجملٌ٘لات

.000

8.052

58.454

4

ةاخى اجملٌ٘لات

7.259

96

696.877

اجملٌ٘ع

100

930.693

ٙتغ ًّ اجليٗي اتٍ  )13إُٔ ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞإحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله)α=0.05 ٞ
هوت٘وٚو اعز ٠رتت ُ٘ع ارِٔجص ُٗعراّ هعيَ ًعرفً ٞضيا ةاله ٞاهفرٗق ًّ اجليٗي فقي

اهور٘ ١إىل

اةترياَ أحي اختبااات ارقااُات اهبعي ٞٙص ٗتا أْ اهعِٚات ذٗات أحراَ رلتوف ٞر لى ٗاع فمْ
ًّ ارِاةا اةترياَ اختباا رياف ٕٚاهذٙ ٜرال ٛاختالف أحراَ اهعِٚات ص ٗاجليٗي اتٍ ٘ٙ )14ع
ارقااُات اهبعي ٞٙهبٚاْ ًضيا االختالف يف ارت٘ةوات.
ددّل رقه(ْٓ )12ضح املقارىات البعدٓ٘ (اختبار شافُٔ) لبٔاٌ مضدر االختال يف املتْسطات للتْثٔق تعزى
ملتغري ىْع امليَر
95%فاصى االختالفات
ارت٘ة
خوأ
ًست٘٠
اختالفات
االسلراف
اهيالهٞ
اهسفو ٛاحلي
اهعو٘ ٜاحلي
-.548391.62907
.998
-5.66534.5685
2.25161
1.29846
.559
-1.82686.3301
-1.548391.96564
.960
-7.72254.6257
*
3.05161
.59595
.000
1.1797
4.9235
.54839
1.62907
.998
-4.56855.6653
2.80000
1.96762
.731
-3.38038.9803
-1.000002.45953
.997
-8.72546.7254
3.60000
1.59396
.285
-1.40668.6066
-2.251611.29846
.559
-6.33011.8268
-2.800001.96762
.731
-8.98033.3803
-3.800002.25420
.587
-10.88043.2804
.80000
1.25412
.982
-3.13924.7392
1.54839
1.96564
.960
-4.62577.7225
1.00000
2.45953
.997
-6.72548.7254
3.80000
2.25420
.587
-3.280410.8804
4.60000
1.93664
.236
-1.483010.6830
*
-3.05161.59595
.000
-4.9235-1.1797-3.600001.59396
.285
-8.60661.4066
-.800001.25412
.982
-4.73923.1392
-4.600001.93664
.236
-10.68301.4830
*اختالفات ارت٘ة ةاه ٞلِي ًست٘ ٠ةاله0.05ٞ
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

124
124

ُ٘ع ارِٔج
جترٙو
اااخيٛ
ُقيٜ
اخر
ٗصفٛ
اااخيٛ
ُقيٜ
اخر
ٗصفٛ
جترٙو
ُقيٜ
اخر
ٗصفٛ
جترٙو
اااخيٛ
اخر
ٗصفٛ
جترٙو
اااخيٛ
ُقيٜ

ُ٘ع ارِٔج

ٗصفٛ

جترٙو

اااخيٛ

ُقيٜ

اخر
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ُستِتج ًّ اجليٗي اهسارو إُ ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو
اعز ٠رتت ُ٘ع اهبخث رل اهتررٙو ٗآخر) هضاحل اهتررٙو)
ًِات ُ ٞتا٢ج اهيااةٗ ٞاهت٘صٚات:
ةِتِاٗي ِٓا ًِات  ٞهِتا٢ج ٓذٖ اهيااة ٗ ٞاهت٘صٚات اهت أةفرت لِٔا ٓذٖ اهِتا٢ج.
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي األٗي:
ً ا ًي ٠اهتزاَ اهباح ل تا ما ١يف ً٘ع٘ع اهبخث ُفسٕ?
ٙوتزَ اهباح ل يف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٞٚرة :
o

ٗع٘ا اهعِ٘اْ ٗاااباطٕ راهبخث

o

ةٔ٘ه ٞاهوت ٞاهت ٙلتبْ٘ رٔا اهعِ٘اْ

o

اع لِاٗ ٍِٔٙلّ ً لو ٞاهيااة ٗ ٞيةٓا

ال ٙوتزَ اهباح ل يف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٞٚرة :
o

ر٘ع٘ا ارتت ات ارستقوٗ ٞاهتارع ٞراهعِ٘اْ ٗارارؤٌا

o

اهيت ٞيف صٚال ٞاهعِ٘اْ ٗأْ اهعِ٘اْ ل حيٙث يف دلاي ه ٍٔ اهذِٙ ٜتٌ ٛاه.ٕٚ

اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اه اُ:ٛ
ً ا ًي ٠اهتزاَ اهباح ل رِعاَ اهت٘وٚو ?APA
ٙوتزَ اهباح ل يف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٞٚرة :
o

ا٘وٚو اررامع حسا ًا ٗاة يف ريرٗط اجملوٞ

o

التٌاة ا٘وٚقٍٔ يف ار لو ٟاهل٘اًح

o

اهرم٘ع هوٌرامع اهعرر ٞٚر لى مٚي

o

كفاً ٞٙرامع ةااةتٍٔ هويااةًِٗ ٞاةبتٔا هلا.

ال ٙوتزَ اهباح ل يف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٞٚرة :
o

راةترياَ ُعاَ اهت٘وٚو APA

o

اهرم٘ع هوٌرامع االمِب ٞٚر لى مٚي

o

جتاُا اةاهٚا اهت٘وٚو ٗاهيت ٞيف اهت٘وٚو ٗاررامع

o

حياوً ٞضاةا ةااةاأٍ

o

ا٘وٚقٍٔ يف ار لو ٟأةا

o

االلتٌاة لو ٟاهت٘وٚو رارعوً٘.ٞ

االةٍص اهسِ)ٞ

اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اه اهث:
ٓ ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله ) α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اجملو?ٞ
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ال ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اجملو.ٞ
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اهرارع:
ٓ ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت دلاي اهيااة?ٞ
ال ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت دلةاي اهيااةة.ٞ
ٗٓ٘ ٙتفو ًا ا٘صوت إه ٕٚةااة ٞاهباةا)2016 ٜ
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اخلاًا:
ٓ ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اهباح ل?
ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اهباح ل رل
اهفرةٗ ٜاهفرٙو) هضاحل اهفرٙو) ٘ٓٗ .خياهو ًا ا٘صةوت إهٚةٕ ةااةة ٞاهبةاةا )2016 ٜحٚةث كاُةت
اهفرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢رل اهفرةٗ ٜاهزٗمٗ ٛكاُت اهِتا٢ج هضاحل اهزٗم.ٛ
اهِتا٢ج ارتعوق ٞراهسااي اهساة
ٓ ى ِٓان فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله ) α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت ُ٘ع ارِٔج?
ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اهباح ل رل
اهتررٙو ٗآخر) هضاحل اهتررٙو)ٙ ٘ٓٗ .تفو ًةا ا٘صةوت إهٚةٕ ةااةة ٞاهبةاةا )2016 ٜحٚةث كاُةت
اهفرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢رل اهبخث اهتررٙو ٗاه٘صفٗ ٛاهتااخيٗ ٛاهِقيٗ ٜكاُت اهِتا٢ج هضاحل
اهتررٙو.
خالصة النتائج :
ٙ )1وتزَ اهباح ل يف دلو ٞماًعة ٞحغةرً٘ت هوعوةَ٘ االُسةاُ ٞٚرةة ٗ:عة٘ا اهعِة٘اْ ٗاااباطةٕ راهبخةث ص
ةٔ٘ه ٞاهوت ٞاهت ٙلتبةْ٘ رٔةا اهعِة٘اْ ص اعة لِةاٗ ٍِٔٙلةّ ً ةلو ٞاهيااةة ٗ ٞةيةٓاص ال ٙوتةزَ
اهباح ل يف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٞٚرة  :ر٘ع٘ا ارتت ات ارستقوٗ ٞاهتارعة ٞرةاهعِ٘اْ
ٗارارؤٌا ٗ راهيت ٞيف صٚال ٞاهعِ٘اْ ٗأْ اهعِ٘اْ ل حيٙث يف دلاي ه ٍٔ اهذِٙ ٜتٌ ٛاه.ٕٚ
ٙ )2وتزَ اهباح ل يف دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ االُساُ ٞٚرة :ا٘وٚو اررامع حسا ًا ٗاة يف ريرٗط
اجملوٙ ٞعتٌي ا٘وٚقٍٔ يف ار لو ٟاهل٘اًح ص ٙةتٍ اهرمة٘ع هوٌرامةع اهعررٚة ٞر ةلى مٚةي كفاٙةٞ
ًرامةةع ةااةةةةتٍٔ هويااةةةةًِٗ ٞاةةةةبتٔا هلةةةا .ال ٙوتةةزَ اهبةةةاح ل يف دلوةةة ٞماًعةةة ٞحغةةةرً٘ت هوعوةةةَ٘
االُسةةاُ ٞٚرةةة :راةةةترياَ ُعةةاَ اهت٘وٚةةو  APAص اهرمةة٘ع هوٌرامةةع االمِبٚةة ٞر ةةلى مٚةةي ٗ جتةةاُا
اةاهٚا اهت٘وٚو ٗاهيت ٞيف اهت٘وٚةو ٗاررامةع حياوةً ٞضةاةا ةااةةاأٍ اة٘وٚقٍٔ يف ارة لوة ٟأةةا
االةٍص اهسِ )ٞااللتٌاة لو ٟاهت٘وٚو رارعوً٘.ٞ
 )3ال ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اجملو.ٞ
 )4ال ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت دلاي اهيااة.ٞ
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 )5ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضا ٞٚ٢لِي ًست٘ ٠ةاله )α=0.05 ٞهوت٘وٚو اعز ٠رتت لية اهباح ل رل
اهفرةٗ ٜاهفرٙو) هضاحل اهفرٙو).
 )6ا٘مي فرٗق ذات ةاله ٞاحضةا ٞٚ٢لِةي ًسةت٘ ٠ةالهة )α=0.05 ٞهوت٘وٚةو اعةز ٠رةتت ُة٘ع ارةِٔج رةل
اهتررٙو ٗآخر) هضاحل اهتررٙو).
التْصٔات:
يف ع٘ ١اهِتا٢ج اهت أةفرت لِٔا اهيااة ٞص ا٘ص ٛاهباح ات رامجا:ٛ
.a

ا رٚع ار ااكات اخلاامٗ ٞٚاخلاص ٞرارعااب اهعررٗ ٞٚاهيٗه ٞٚهبٚع ألياة اجملو ٞاهعوٌٚةًٗ ٞةّ
وٍ

)2

فٚز اجلاًعات األخر ٠هالرياان رٔذٖ اجملو ٞالحقا .

 . 2اهعٌى لو ٟرِاً ١اةسات ةاخى اجلاًعات اعِ ٟراهِ ر اجلةاًعً ٛةّ حٚةث اةةتقوا اهةيلٍ
اراةٗ ٜارعِ٘ٗ ٜكخوقٗ ٞصى رل اجملوٗ ٞاجلٔات اهعوٚا .

)3

 . 3اهعٌةةى لوةة ٟرِةةاًِ ١عً٘ةة ٞررٙةةي اقوٚيٙةةٗ ٞاهٚلاُٗٚةة ٞخاصةة ٞرةةاجملالت اهعوٌٚةة ٞرعٚةةيا لةةّ
اهع ٘اٗ ٞٚ٢االلتٌةاة لوة ٟررٙةي اجلاًعة ٞاهةذ ٜتةي ال ٙلةْ٘ اهسةرل ٞاهلافٚة ٞإلٙضةاي اهبخة٘ث
اهعوًٌٗ ٞٚا ٙااا لو ٟذهم ًّ اأخ .

)4

 . 4حث ةلرااا ٞٙاجملو ٞاهعوٌ ٞٚلو ٟرِا ١أاريٚو من٘ذم ٛاهٚلاُٗٗ ٛاقوٚي ٜخاظ رٔا .

)5

 . 5ا ةةرٚع ذٗ ٜاالختضةةاظ رارعوً٘ةةات ٗارلتبةةات ٗ االختضاصةةات األخةةر ٠لوةة ٟرِةةا ١ةٗاٙةةات
ال ةةٚو ٗاةةةترالظ هتلةةْ٘ خ ة لةةْ٘ هةةيلٍ اجملةةالت اهعوٌٚةة ٞيف ماًعةة ٞحغةةرً٘ت ٗحامةةٞ
اهباح ل هلا.

)6

 . 6رِاً٘ ١اتع اهٚلاُٗ ٞٚخاص ٞراجملالت اهعوٌ ٞٚيف ماًع ٞحغرً٘ت .

)7

اهعٌى لو ٟإصياا اجملالت اهعوٌ ٞٚيف ماًع ٞحغرً٘ت رأك ر ًّ هت ٞلار. ٞٚ

)8

افعٚى ًبيأ اهتباةي اهعوٌ ٛرل دلالت اجلاًعات األخر ٠تا ٙسآٍ يف حرك ٞاهيااة ٞاهعوٌٚةٞ
ٗاهت٘اصى ارعريف ٗاه قايف ٗأةاةا هتس٘ٙو اجملالت اهعوًٌ ٞٚستقبال .

)9

ارتارعةة ٞارسةةتٌرً ٝةةّ اجلٔةةات اهعوٚةةا يف اجلاًعةة ٞهو٘تةة٘ف لوةة ٟار ةةاكى ٗارع٘تةةات اهةةت اعةةاب
او٘ا اجملو ٞاهعوٌ ٞٚرض٘اً ٝرع. ٞٚ

 )10افعٚى اهل ٞ٣ٚاالةت اا ٞ٣ٚٓٗ ٞٙاهتخرٙر يف اجملالت اهعوٌٚة ٞرضة٘ا ٝمةاة ٝهٚةث ٙةتٍ ا٘ ٙةع اهعٌةى
راهتساٗ ٜلو ٟاجلٌٚع .
 )11عرٗا ٝاهوقةا١ات اه ةٔرً ٞٙةع ارسةاٗي اه قةايف ٗاإللالًة ٛهوراًعة ٞرتٚة ٞطةرا ار ةاكى ٗاوة٘ٙر
ارقاحات .
 )12ازٗٙةي اجملةةالت اهعوٌٚة ٞخبوةة٘ط اُاُةةت خاصة ٞرٔةةا هلة ٛالةةْ٘ يف ا٘اصةةى ًسةتٌر ًةةع اهعةةامل
اخلاامٗ ٛكذهم اةتتالي اه ٙي االهلاُٗ ٛرض٘ا ٝفالو. ٞ
.13 )13التٌاة أةا وارتٗٗ ٞاعخ ٞيف اجل٘اُا اه لوٗ ٞٚاهفِٗ ٞٚاألً٘ا األخر. ٠
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املقرتحات:
اقاا اهباح ات إمرا ١اهيااةات ارٚياُ ٞٚامجا:ٞٚ
 اقً ٍٚٚعا ٙاهت٘وٚو يف اهبخ٘ث اهعوٌ ٞٚارِ ٘ا ٝراهوت ٞاالزلوٚز ٞٙيف دلو ٞماًع ٞحغةرً٘ت هوعوةَ٘االُساُ.ٞٚ
 ةااة ٞاجتآات طوب ٞاهيااةات اهعوٚا ٗ ألغا ٞ٣ٚٓ ١اهتياٙا سل٘ اقً ٍٚٚعا ٙاهت٘وٚو يف اهبخ٘ثاهعوٌ.ٞٚ
 ًعٚقةات اةةترياَ اقٚةةً ٍٚعةا ٙاهت٘وٚةةو يف اهبخة٘ث اهعوٌٚةةً ٞةّ ٗمٔةةُ ٞعةر اهووبةة ٗ ٞألغةا٣ٚٓ ١ةةٞاهتياٙا.
 أور اةترياَ اقً ٍٚٚعا ٙاهت٘وٚو يف اهبخ٘ث اهعوٌٗ ًّ ٞٚمُٔ ٞعر اهووب ٗ ٞألغا ٞ٣ٚٓ ١اهتياٙا. احلامةةات اهتياٙبٚةة ٞاهال ًةة ٞأللغةةا٣ٚٓ ١ةة ٞاهتةةياٙا الةةةترياَ ًعةةا ٙاهت٘وٚةةو يف اهبخةة٘ث اهعوٌٚةةٞجباًع ٞحغرً٘ت .

المراجع:
)1

أرةةة٘ اٙاشصحسةةةل  )2016اهت٘وٚةةةو يف اهبخةةةث اهعوٌةةةٛصماًعةةة ٞاروةةةم ةةةةع٘ةصارٌول ٞاهعررٚةةةٞ
اهسةةةةع٘ةٞٙصhttp://faculty.ksu.edu.sa/

/Documents34644ص االةةةةةاماع اهسةةةةبت 29

أكت٘رر 2016
)2

أرةة٘ لةةالَص امةةا ١ذلٌةة٘ة  ) 1987تٚةةا

ٗاقةة٘ ٍٙاهتخضةةٚى اهيااةةةٛص ط1ص ةاا اهقوةةٍ هوِ ةةر

ٗاهت٘ ٙعص اهل٘ٙت
)3

اهبةةاةا ٜصأ

ةةي رةةّ

ٚةةي  )2016اقٚةة ٍٚلةةية ًةةّ اهبخةة٘ث اهعوٌٚةة ٞارِ ةة٘ا ٝراهوتةة ٞاهعررٚةة ٞيف

اجملةةاالت اهعوٌٚةة ٞا لٌةة ٞيف ةٗي دلوةةا اهتعةةاْٗ اخلوٚرةة ٛيف عةة٘ ١لةةية ًةةّ ًعةةا ٙاهبخةةث
اهعوٌ ٛةااةٞ

وٚو)ٞٚص ُيٗ ٝةرى اهِ ر اهعوٌ ٛا لٍ راهوت ٞاهعرر ٞٚيف ةٗي دلوا اهتعةاْٗ

اخلوٚر ٛصماًع ٞاإلًاَ ذلٌي رّ ةع٘ة اإلةالً ٞٚصارٌول ٞاهعرر ٞٚاهسع٘ةٞٙ
)4

ماًع ٞةً و )2013ص أةاهٚا ا٘وٚو ارعوً٘ات رالتٌاة أةو٘  APAصًيٙر ٞٙاهبخث اهعوٌةٛص
ةً ةةةةةوص ةةةةةة٘اٙاص- 11- 24- 04- 2013http://damascusuniversity.edu.sy/ce/srd/
--apa479/09- 29- 16- 18- 10- 2010- 48/22- 02ص االةاماع األحةي ُ 6ة٘فٌ
2016

)5

حراَص اهعررة)2016 ٛأٌٓٚة ٞا٘وٚةو اررامةع يف اهبخة٘ث اهعوٌٚةٞصًركز مٚةى اهبخةث اهعوٌةٛص
http://jilrc.com

)6
)7

االةاماع األحي  30أكت٘رر 2016
خغرص دلي  )2016ارعا ٙاهار٘ٞٙص ً٘عة٘عصhttp://mawdoo3.com

االةةاماع األحةي

 30أكت٘رر 2016
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)8

| شذى جابز  ،شيماء مزروع  ،فاطمة به وبهان

اهضاحلص أمساُ ١اصر  )2015أمناط ا٘وٚو اررامع اهعوٌ Referencing styles ٞٚص ماًع ٞاروم
ةةةع٘ة صارٌولةة ٞاهعررٚةة ٞاهسةةع٘ةٞٙص

/

http:// fac.ksu.edu.sa/asmalsaleh/blog

2016/10/3014032
)9

اهعضةٚوٛصلبياهعزٙز رةةّ ارةرآً )2016 ٍٚعةةا ٙاهِ ةر اهعوٌةة ٛاهعررة ٛيف اقٚةة ٍٚلةية ماًعةةات
ارٌولةة ٞاهعررٚةة ٞاهسةةع٘ة ٞٙرةةل اهِعرٙةةٗ ٞاهتوبٚةةوص ُةةيٗ ٝةةةرى اهِ ةةر اهعوٌةة ٛا لةةٍ راهوتةةٞ
اهعررٚةة ٞيف ةٗي دلوةةا اهتعةةاْٗ اخلوٚرةةٛصماًعةة ٞاإلًةةاَ ذلٌةةي رةةّ ةةةع٘ة االةةةالًٞٚصارٌولٞ
اهعرر ٞٚاهسع٘ةٞٙ

 )10فااةصأةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً ٞذلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  )2008ارعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ٙصًيُٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٞارر٘ٙةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٞ
صhttp://osama55online.blogspot.com/2008/10/blog-post.html

ص االةةةةةةةاماع

االوِل  31أكت٘رر 2016
 )11تاةةٍصأدلي  )2014أٌٓٚةة ٞاهت٘وٚةةو يف اهبخةث اهعوٌةةٗ ٛأُ٘الةةٕ ٗطرتةٕصآفةةاق لوٌٚةةٗ ٞارر٘ٙةٞص
http://al3loom.com/?p=12090ص

االةاماع االوِل  31أكت٘رر 2016

 )12ماًع ٞحغرً٘ت  )2010ال٢خ ٞاجملالت اهعوٌ ٞٚجباًع ٞحغرً٘ت
 )13ماًع ٞحغرً٘ت  )2014دلو ٞماًع ٞحغرً٘ت هوعوَ٘ اإلُساُ ٞٚلوٌ ٞٚذللٌ ٞةة ُضو ةِ٘ٞٙ
ً )14راةص صالا أ

ي ٗةوٌٚاْص أًل لو )2005 ٛاإلختبااات ٗارقاٚٙا يف اهعوَ٘ اهِفسٗ ٞٚاهار٘ٞٙ

خو٘ات إلياةٓا ٗخضا٢ضٔاصط 2صةاا اهلتا احليٙث.
ً )15عرةةةةةةةةةةةةٍ ارعةةةةةةةةةةةةاُ ٛاجلةةةةةةةةةةةةاًع ً -عرةةةةةةةةةةةةٍ لررةةةةةةةةةةةة )2016 ٛارعةةةةةةةةةةةةاُ ٛص
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arص
 )16ارعٔةي اه ٙوةةاُ ٛهوٌعةةاٙ

االةاماع االحي  30أكت٘رر 2016

( 2016ص ارعةةاٗ ٙاهتةةياٙا ٗاالختبةةاا ٗاهتقٚةةٗ ٍٚااللتٌةةاةص ًاةسةةٞ

ارعةةةا ٙاه ٙواُٚةةةٞصاألًااات اهعررٚةةة ٞارتخةةةي http://www.bsigroup.com/ar-AE/1/ٝص
االةاماع ُ٘ 1فٌ 2016
ًِ )17تةةةةةةةةةةةةةةةةيٙات حراةةةةةةةةةةةةةةةةة ٞاهعقٚةةةةةةةةةةةةةةةةيً) 2010 ٝةةةةةةةةةةةةةةةةا ٓةةةةةةةةةةةةةةةة٘ اهت٘وٚةةةةةةةةةةةةةةةةوص
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=28617ص

االةةةةةةةةةةاماع االوةةةةةةةةةِل 31

أكت٘رر 2016
ًِ )18تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيٙات ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتز ً )2010فٔةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ٘ اهت٘وٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو
ٗأُ٘الٕص http://www.startimes.com/?t=23626817االةاماع األحي 30أكت٘رر 2016
 )19اه ةٚخٕصًٔا APA style American Psychological Association )2009صماًعة ٞاروةم
ةةةع٘ةصارٌول ٞاهعررٚةة ٞاهسةةع٘ةٞٙص http//: faculty.ksu.edu.sa/10250/512/APA.ppt,

االحي 30أكت٘رر2016
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للعلوم اإلنسانية

ٓ )20وة٘يص إحسةةاْ لوةٗ)2011 ٛاتةةع اهِ ةر اهعوٌةة ٛيف ماًعةة ٞرارةى  :ةااةةة ٞاق٘تٚةٞصًركةةز رارةةى
هويااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات احلغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااٗ ٞٙاهتااخيٞٚصاهعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية اه اُٛصماًعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٞ
رارةةةىصاهعراقصwww.uobabylon.edu.iq/publications/bchc_edition2/civil2_12.docص
االةاماع االوِل  31أكت٘رر 2016
ٙٗ )21لٚبٚةيٙا ار٘ةة٘ل ٞاحلةر https://ar.wikipedia.org/wiki )2016 ٝص االةةاماع االوةِل
 31أكت٘رر 2016
 )22اهٚات٘تصحٚةةةا)2016 ٝكٚفٚةةة ٞكتارةةة ٞارضةةةاةا يف اهبخةةةث طرٙقةةة)APA ٞصً٘تةةةع فٚضةةةى أرةةة٘
صةوٚاصماًع ٞاهل٘ٙتصاهل٘ٙةتص  http://www.abusulaib.com/?p=971ص االةةاماع
األارعاُ٘ 2 ١فٌ 2016
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ملحق ( )1املالمح الرئٔش٘ جملل٘ دامع٘ حضرمْت للعلْو ارىشاىٔ٘

اه اُٛ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

االٗي اه اُٛ
احلاة ٜل ر

مٔ ٞاالصياا
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اجملوي ٗاهسِٞ
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ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

اهعية
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ُعٍ

ًِتعٌٞ
ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ

ال

اه اًّ2011

االٗي
اه اُٛ

اهعارير 2013

ُٚار ٞاهيااةات اهعوٚا ٗاهبخث اهعوٌٛ

اهتاةع 2012

االٗي
اه اُٛ
االٗي

2014
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هلا ٓٞ٣ٚ
رٙر

هلا ٓ ٞ٣ٚاةت ااٞٙ

هغع هوتخلٍٚ

هلا ت٘الي هوِ ر

اوبع ٗاتٚا

ا٘ ع لارٚا

هلا ً٘تع اهلاُٗٛ

ًتاح ٞاهلاُٗٚا

اوبع اهلاُٗٛ

هلا ررٙي اهلاُٗٛ

ارت ٍٚاصياا اجملوٞ

هلا اتٍ ةٗهً ٛعٚااٜ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ُعٍ

ال

ال

ال

ال

ُعٍ

ُعٍ
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ملحق ( )1تقٔٔه عيآًّ الدراسات العلنٔ٘ ّالتْثٔق يف البحْخ العلنٔ٘ امليشْرٗ باللغ٘ العربٔ٘ يف دلل٘
دامع٘ حضرمْت للعلْو ارىشاىٔ٘
ًتت ات اهبخث
1

لية اجملوٞ

األٗي 

اه اُ ٛ

2

دلاي اهبخث

اةر ٛ

لوٌ ٛ

3

لية اهباح ل

فرة ٜ

ٗم ٛ

4

ارِٔج

ٗصف ٛ

جترٙو 

فرٙو ٗ 3اك ر)
اااخي ٛ

ا ٘ا األٗي :لِاٗ ّٙاالهاث

ُعٍ

5

ٗع٘ا اهعِ٘اْ ٗاااباطٕ راهبخث

6

ٗع٘ا ارتت ات ارستقوٗ ٞاهتارع ٞراهعِ٘اْ ٗارارؤٌا

7

ةت ٞصٚال ٞاهعِ٘اْ

8

ةٔ٘ه ٞاهوت ٞاهت كتا رٔا اهعِ٘اْ

9

ٙع اهعِ٘اْ لّ ً لو ٞاهبخث ٗحييةٓا

10

حياو ٞاهعِ٘اْ يف اجملاي اهذِٙ ٜتٌ ٛاهٕٚ

ا ٘ا اه اُ :ٛاهت٘وٚو
11

اةترياَ ُعاَ اهت٘وٚو APA

12

ا٘وٚو اررامع حسا ًا ٗاة يف ريرٗط اجملوٞ

13

ٙتٍ اهرم٘ع هوٌرامع اهعرر ٞٚر لى مٚي

14

ٙتٍ اهرم٘ع هوٌرامع االمِب ٞٚر لى مٚي

15

كفا ٞٙاررامع هويااةًِٗ ٞاةبتٔا

16

جتاُا اةاهٚا اهت٘وٚو

17

اهيت ٞيف اهت٘وٚو ٗاررامع

18

حياو ٞارضاةا راهيااةٞ

19

اهت٘وٚو يف ار ٙعتٌي لو ٟاالةٍص اهسِ)ٞ

20

اهت٘وٚو يف ار ٙعتٌي لو ٟاهل٘اًح

21

اهت٘وٚو يف ار ٙعتٌي لو ٟارعوً٘ٞ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ُقي ٜ

آخر .........

ُعٍ
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