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 مظخخلص البدث: 

البدث لسطابل الدهخىزاٍ في حامعت مىالها مالً إبساَُم ؤلاطالمُت إن مظخخلص 

تالخيىمُت  . وجسحم الؼلبت مً اللغت مىخىب بثالزت لغاث إهدوهِظُت وعسبُت وإهجليًز

ت (. إهه إلاً اإلاعسوف أن اإلاصدز )ؤلاهدوهِظُت( إلى اللغت الهدف )العسبُت أو ؤلاهجليًز

إن الخيافؤ مً اللظاًا الترحمت  مً اللغت اإلاصدز إلى اللت الهدف جدخاج إلى الخيافؤ. 

سجبؽ باإلاعنى وحعرز الترحمت. وكد جباًيذ  ت الترحمت ٍو ألاطاطُت اإلاثيرة للجدٌ في هظٍس

آلازاء في خصىص وطع حعٍسف مددد إلافهىم "الخيافؤ" في مجاٌ دزاطاث الترحمت، 

كد ًسحع الظبب في َرا الخباًً إلى صعىبت جددًد ػبُعت َرا الخيافؤ َل َى جيافؤ و 

للمفسداث أم للجمل أم ألحصاء مً الىص أم جيافؤ للىص هيل. هثرث آزاء علماء 

الترحمت عً الخيافؤ ومجهم منى بُىس. كظمذ بُىس أن الخيافؤ إلى أكظام وهي )أ( 

ؤ على مظخىي الجملت، )ج( الخيافؤ على الخيافؤ على مظخىي اليلمت، )ب( الخياف

اإلاظخىي الىدىي، )د( الخيافؤ على اإلاظخىي الىص ي، )َـ( الخيافؤ على اإلاظخىي 

سهص الباخث  جسحمت  الخيافؤ على مظخىي اليلمتفي َرٍ اإلالالت الخداولي. ٍو

. اطخخدم الباخث مظخخلصاث زطابل الدهخىزاٍ بين اللغت ؤلاهدوهِظُت والعسبُت

لىُفي والبُاهاث التي ًدللها الباخث هي مظخخلصاث زطابل الدهخىزاٍ اإلادخل ا

باللغخين ؤلاهدوهِظُت والعسبُت مً كظم إدازة التربُت ؤلاطالمُت وكظم حعلُم اللغت 

 العسبُت.

 
: الخيافؤ، الترحمت، مظخىي اليلمت، مظخخلص البدث، اللغت الكلمات الرئيسة

 العسبُت، اللغت ؤلاهدوهِظُت.

 

 املقدمة -أ 

الترحمت وطُلت هلل زلافاث وخظازاث أمم العالم وعاداتها وجلالُدَا مً لغت إلى أخسي هما 

أنها وطُلت إكامت الخعامل والخعاون الخجازي والصىاعي والعظىسي والتربىي والدبلىماس ي بين دولخين 

ا هما أنها وطُلت اًصاٌ مفاَُم الخؼ َس ب والىدواث أو أهثر. وهرلً أنها وطُلت إلزساء اللغت وجؼٍى

 واإلاؤجمساث واملخاطساث والىصىص العلمُت إلى أذَان اإلاظخمعين. 
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زأي حشسفىزد أن اإلاشيلت ألاطاطُت للترحمت مً اللغت اإلاصدز إلى اللغت اإلاظتهدفت هي 

سجبؽ باإلاعنى وحعرز الخيافؤ.  ت الترحمت ٍو ٌعخبر الخيافؤ مً اللظاًا ألاطاطُت اإلاثيرة للجدٌ في هظٍس

د جباًيذ آلازاء في خصىص وطع حعٍسف مددد إلافهىم "الخيافؤ" في مجاٌ دزاطاث الترحمت. وك

الترحمت، وكد ًسحع الظبب في َرا الخباًً إلى صعىبت جددًد ػبُعت َرا الخيافؤ َل َى جيافؤ 

 للمفسداث أم للجمل أم ألحصاء مً الىص أم جيافؤ للىص هيل.

وهلل الىخب والبدىر والدزاطاث ألاوادًمُت مً اشدادث في العلىد ألاخيرة الخاحت إلى جسحمت 

ت وؤلاهدوهِظُت واللغاث ألاخسي إلى اللغت العسبُت أو عظىها. لرلً جم الخأهُد على  اللغت ؤلاهجليًز

أَمُت الترحمت في هلل الخىىىلىحُا والخلدم العلمي، خُث أزبدذ الدزاطاث الخدًثت بىطىح أن 

الترحمت. هما اشداد الؼلب هثيرا في الظىىاث ألاخيرة على زاوي أهبر دافع لخعلم لغت أحىبُت َى 

الترحمت، وخصىصا في املجاالث اليشؼت مثل العالكاث الدولُت والاكخصاد والعلىم والخلىُت 

ا )اليىازي،    .(6106والبدىر العلمُت وغيَر

ؼب، ًدخاج هثير مً الىاض الرًً ٌعملىن في حمُع املجاالث مً الصىاعت والخىىىلىحُا، وال

ً. وإخدي وطابل َرا الاجصاٌ َى اإلاظخخلص، والري  واإلاهً ألاوادًمُت، إلى اإلاعلىماث مع آلاخٍس

 في اجصاالتهم. وبىحىد الخلدم الخىىىلىجي ؤلاهترهذ على طبُل اإلاثاٌ، 
ً
 أطاطُا

ً
ًمىً أن ًيىن حصءا

ومً َرٍ  ًمىً لجمُع مظخخدمي ؤلاهترهذ اهخفاعه للساءة وجدمُل اإلاظخخلص بظهىلت وطسعت.

ت  الىطُلت ًمىً مظخخدمى ؤلاهترهذ كساءة اإلاظخخلص بأي اللغاث مً اللغت ؤلاهدوهِظُت وؤلاهجليًز

ا مً املجخمع العلمي  يا أو الظىدان أو غيَر يظُا أو أمٍس والعسبُت التي هخبه الباخثىن مً إهدٍو

م في أهداء العالم.   والؼلبت وألاطاجرة والدواجسة وغيَر

 على طبُل اإلاثاٌ إهه إلاً اإلاعسوف 
ً
 أوادًمُا

ً
 أو بدثا

ً
سا  أو جلٍس

ً
أن اإلاظخخلص ًصىز ملاال

ً فىسة حُدة عً مدخىي  ً اللّساء مً خالله وبظسعت مً جيٍى
َّ
خمى بمخخصس ودكُلت ومىحصة ٍو

ل اإلاىخىب، ومً زم ًلسزون فُما إذا واهذ لهم عالكت باألبدار التي ٌعدونها، أو لديهم  الىص الؼٍى

بالخالي فئن اإلاظخخلص ًىفس علحهم الجهد والىكذ. ولخىطُذ ذلً أهثر، فئن العالكت اَخمام بها، و 

س ٌشبه جماما العالكت بين الىمىذج اإلاصغس لبىاًت صممها مهىدض  بين اإلاظخخلص واإلالاٌ أو الخلٍس

 معمازي، والبىاًت اإلالامت على ألازض بما فحها مً جفاصُل. 

ث العلمي، َى ما ًأحي بعد أن جيىن كد اْطخىملذ أمامً أهىاع اإلاظخخلصاث الخاصت بالبد

 مخعددة مجها: أهه ًظهس في مظتهل البدث أو 
ً
را اإلاظخخلص اإلاعدٌ ًخدم أغساطا هخابت البدث، َو

يىن بمثابت اطخعساض مظبم للبدث ًدع اللازا ٌعسف ما ًمىً أن  س اإلايشىز في املجلت، ٍو الخلٍس

ال ولِع أمام اللازا مدظعا مً الىكذ للساءة ًخىكع، وبخاصت عىدما ًيىن البدث أو الخل س ػٍى ٍس

 أو 0896البدث )َيرطخىن، 
ً
(، وأًظا ًجعله ًلسز فُما إذا وان َىان فابدة مً كساءة البدث وامال

ت على  ، في أهه ٌعؼي الباخث اإلاعلىماث الظسوٍز
ً
فُد اإلاظخخلص، أًظا أن له صلت بما ًبدث فُه، ٍو
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ً اإلاظخخلصاث فئهه ًيىن دابما جدلُلُا. ومً َىا جىمً أَمُت شيل "هبظىلت"، أما َرا الىىع م

س"، "اإلاظخخلص، وهما ًلٌى هسطدُان ازهىلد، فئن اإلاظخخلص َى  أَم ش يء في البدث أو الخلٍس

 
ً
فهى الري ٌعؼي الاهؼباع ألاٌو في ذًَ اللازا عً البدث، ومً زم ًجعل اللازا ًلسز اإلاض ي كدما

 في كساءة اإلاظخخلص أو ال. 

في َرٍ الدزاطت، ًخخاز الباخث اإلاظخخلص لسطابل الدهخىاٍز في كظمي إدازة التربُت و

ألن وحعلُم اللغت العسبُت بجامعت مىالها مالً إبساَُم ؤلاطالمُت الخيىمُت بماالهج. ؤلاطالمُت 

اإلاظخخلص َى جلخُص هدُجت البدث الري كام به الباخثىن في اهتهاء دزاطتهم لىُل دزحت 

وججعل َرٍ السطالت أطاطا إلاعسفت مجالهم التربىي. بجاهب ذلً، فىخب اإلاظخخلص في الدهخىزاٍ 

أوابل السطالت كبل مباخثها. فلرلً على الباخثين أن ًىخبىا اإلاظخخلص باالًجاش والجراب ختى 

 ًلسأٍ اللازا إلى نهاًت اإلابدث.

الخيىمُت ماالهم  إن مظخخلص زطابل الدهخىزاٍ في حامعت مىالها مالً إبساَُم ؤلاطالمُت

د الباخث أن ًبدث اإلاظخخلص بين اللغت  ٍس ت. ٍو مىخىب بثالزت لغاث إهدوهِظُت وعسبُت وإهجليًز

ؤلاهدوهِظُت والعسبُت )للظم إدازة التربُت ؤلاطالمُت( واللغت العسبُت وؤلاهدوهِظُت )للظم حعلُم 

 اللغت العسبُت( مً هاخُت الخيافؤ اللغىي في الترحمت. 

 

 البحثمنهجية  -ب 

( البُاهاث التي ًدللها 0) :ٌظخخدم الباخث في بدثه اإلادخل الىىعي أو الىُفي بأطباب

لت 6الباخث ػبُعُت وال ٌغير البدث على َرٍ البُاهاث، ) ، معُىت َادفت( أخر عُىت البدث بؼٍس

لت اطخلسابُت، )3) ( أداة البدث الباخث هفظه ألهه ًجمع البُاهاث 4( جدلُل البُاهاث بؼٍس

ا، و)ٍو  اإلاىهج الىصفيوأما اإلاىهج اإلاىاطب لهرٍ الدزاطت َى ( اإلاعنى َى أطاض البدث. 5فظَس

(Bogdan dan Biklen, 1982)إن َرا اإلاىهج ًسجىص على وصف  (0888) . كاٌ عبُداث وآخسون

دكُم وجفصُلي لظاَسة أو مىطىع مددد على صىزة هىعُت أو همُت زكمُت. وكد ًلخصس َرا اإلاىهج 

س ٌشمل فتراث ومىُت عدة. على وطع  كابم في فترة شمىُت مدددة أو جؼٍى

را البدث الهدشاف ووصف الخيافؤ اللغىي  ًلىم َرا البدث  .على مظخىي اليلمتَو

. وال ًلخصس البدث على حمع البُاهاث ولىىه ًخظمً كدزا مً جدلُل  بىصف ما َى وابً وجفظيٍر

د والخعمُم. فلرلً،  ظدىد َرا البدث على أطاض مىهجُت ومً أَمها الخجٍس الخيافؤ اللغىي. َو

يافؤ اللغىي في ٌظخخدم الباخث جدلُل اإلاظمىن أو جدلُل الىزابم أو جدلُل املخخىي لخدلُل الخ

 (.618-611: 0893، مسس يو الىجُحي اإلاظخخلص )

البُاهاث التي ًدللها الباخث في َرا البدث هي الخيافؤ على مظخىي اليلمت مً جسحمت 

مظخخلص البدث لسطابل الدجىزاٍ. لخعُين اليلمت املخللت، ًسهص الباخث باليلماث اإلاىحىدة في 

ا هي مظخخلص البدث لسطابل الدهخىاٍز باللغت  العىىان مً اإلاظخخلص وجسحمتها. وأما مصادَز
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ُت والعسبُت مً ػلبت كظمي إدازة التربُت ؤلاطالمُت وحعلُم اللغت العسبُت بجامعت مىالها ؤلاهدوهِظ

دلل الباخث   05مً اإلاظخخلص ًدخىي على  31مالً إبساَُم ؤلاطالمُت الخيىمُت بماالهج. ٍو

مظخخلصا مً ػلبت كظم حعلُم اللغت  05مظخخلصا مً ػلبت كظم إدازة التربُت ؤلاطالمُت و

واعي اخخُاز اإلاظخخلص واإلاصادز ألاولُت ألن اإلاظخخلص َى جخلُص أو شيل صغير مً العسبُت. د

ً داخال وان أم خازج البالد. وأما اخخُاز اإلاظخخلص  يىن مسحعا للباخثين آلاخٍس البدث العلمي ٍو

َرا مً كظمي إدازة التربُت ؤلاطالمُت وحعلُم اللغت العسبُت بجامعت مىالها مالً إبساَُم بماالهج ألن 

اإلاظخخلص لم ًىً ببدثه وكظم حعلُم اللغت العسبُت َى وخُد اللظم في حمهىزٍت إهدوهِظُا جدذ 

جسي وشازة الشؤون الدًيُت.  ابسمان ٍو ٌظخخدم الباخث لخدلُل البُاهاث َى همىذج ماًلص َو

 الاطخيخاج.، )ج( عسض البُاهاث، )ب( جصيُف البُاهاثالخدلُل على الخؼىاث العامت هي: )أ( 

 

 نتائج البحث ومناقشتها -ج 

بعدما خلل الباخث البُاهاث مً جسحمت مظخلخص البدث لسطابل الدهخىزاٍ باللغت 

 ؤلاهدوهِظُت والعسبُت فىدُجخه هما ًلي:

جسحمذ بعدة ولماث وهي مظخلخص البدث، الفىسة  abstrakوحد الباخث أن جسحمت ولمت 

دًت، ملخص البدث، الاطخيباػُت. ولمت "مظخخلص البدث" مً ولمتي "مظخخلص"  الخجٍس

و"البدث". مظخخلص مً وشن اطخفعل ومفعٌى مً اطخخلص. وله معان هثيرة وهي )أ( مخخاز، 

 (. www.almaany.com)ب( مظخخسحت أو مظخيخجت، )ج( اطخيخجها وجىصل إلحها )

معنى الفىسة في بعع اإلاعجم َى الصىزة الرَىُت ألمس ما )الىطُؽ(. وكاٌ في معجم السابد 

دًت ميظىب  أن الفىسة هي عمل العلل فُه وفي لظان العسب إعماٌ الخاػس في الش يء. وأما الخجٍس

د مً فعل حّسد. كاٌ في معجم عسبي عامت أهه فً الخعبير عً فىسة أو شعىز دون السحىع  إلى الخجٍس

 . مباشسة إلى العالم املخظىض مع اطخخدام اإلاادة وألالىان والخؼىغ مً أحل ذاتها

ى مخخصس ومىحٍص اإلالاٌ أو الىخاب. وولمت ولمت  "ملخص" اطم مفعٌى مً لخص َو

مسخلت في الخفىير جأحي بعد اإلاسخلت "الاطخيباػُت" اطم مؤهث ميظىب إلى اطخيباغ معىاٍ 

ت  ُّ ت اطخلساب ُّ ت خُث ًخّم اطخخالُص الىخابج أو اطخيخاحها كامذ دزاطُخه على مىهج ُّ الاطخلساب

ت ُّ  .واطخيباػ

را abstrakولمت  ومً معاوي ، زأي الباخث أن جسحمخه اإلاألىفت هي مظخخلص البدث. َو

ى: )أ( وملخص البدث فسق بين مظخخلص ًىاطب على ما كاله طفان َىان  في اإلاصؼلح : البدث َو

اإلايان: ًىطع اإلاظخخلص في أٌو ، )ب( Ringkasanالبدث وملخص  Abstrakالبدث مظخخلص 

ىطع اإلالخص في نهاًت هلاغ 6ًخيىن اإلاظخخلص مً  املخخىي ، )ج( مً هاخُت السطالت السطالت ٍو

الىخابج  وخالصت-الادواث-اإلاىهج اإلاظخخدم-العُىت -الهدف-)خلفُت مخخصسة في طؼىز عً اإلاىطىع
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-العُىت-اإلاىهج -اإلاشيلت-الاَمُت -الاَداف -ٍخيىن اإلالخص مً حمُع عىاصس السطالت ) العىىان ، و (

لت ، )د( مً هاخُت والخىصُاث –الىخابج الىمُت والىُفُت  -بُت الاطالُب الاخصا-الادواث  ػٍس

طم 0اإلاظافت بين الظؼىز -في خالت اإلاظخخلص جىخب ولمت مظخخلص في وطؽ الظؼس أن الىخابت 

في ، والجترن مظافاث عىد بدء الفلسة -ًىخب الىص بخؽ عادي  -ًىخب على َئُت فلسة واخدة  -

لت هخ فظل ان جيىن اإلاظافت بين الظؼىز اهبر مً خالت اإلالخص _ ًىخب بؼٍس ، طم0ابت السطالت ٍو

ىخب في صفدت واخدة (051-061حجم اإلاظخخلص )عدد اليلماث ))ٌ(  اإلالخص عدد حجم في ، وٍو

 . ( صفدت5-3)ه صفداج

باليلماث السبِظت، اليلماث ألاطاطُت، اليلماث اإلافخاخُت،  kata kunciجسحمت وأما 

ت،  ولماث اإلافخاح، ولماث اطاطُت، مفخاح اليلمت، ولماث ألاطاطُت، اإلافسداث اليلماث ؤلاشاٍز

 السبِظُت، اليلماث السبِظُت، اليلماث الساةظُت، ولماث اإلافخاخُت.

باليلماث السبِظُت أو  Kata Kunciومً معاوي الترحمت اإلاىحىدة، اكترح الباخث أن جسحمت 

را ًىاطب على ما كاله ا ختى ًصل الباخث أو الدازض إلى ( 6105لهاٌشت )اليلماث اإلافخاخُت. َو

أبدار في صلب مىطىع بدثه؛ ال بد مً جددًد اليلماث السبِظُت أو اإلافخاخُت للبدث، والتي حظمى 

ت ْفٍل  Key words باإلهجليًز
ُ
؛ أي: اليلماث اإلافخاخُت، فهي مثل ألاكفاٌ وألابىاب اإلاغللت، فليل ك

ىا ًأحي دوز الرواء  مفخاح، وال ٌظخؼُع أي مفخاٍح فخذ   أّيِّ باب إال إذا وان ًخالءم مع َرا اللفل، َو

ت في عمل الخبادًل والخىافُم في  العللي واإلاعسفي للباخث، فال بد أن ًدظم الباخث باإلاسوهت الفىٍس

اطخخدام اليلماث السبِظُت التي ًبدث بها عً ألابدار التي طىف ٌظخخدمها في هخابت الجصء 

إلاسحعُت، أو ما ًؼلم علُه في ألابدار ؤلاوظاهُت بالجاهب أو الجصء الىظسي مً الخاص بالدزاطاث ا

البدث، خُث ًيىن مىطعها في ألابدار التي جيشس بالدوزٍاث العلمُت في ملدمت البدث 

(Introduction) بـ  ماحظخير ودهخىزاٍ(، فخيىن في الجصء اإلاظمى)، أما في ألاػسوخاث العلمُت

Review Article. 

 

 الاختتام -د 

 ومً جدلُل البُاهاث ومىاكشتها، اطخيخج الباخث أن

بعدة الترحماث بعدة ولماث وهي مظخلخص البدث، الفىسة  Abstrakجسحمذ ولمت  -0

دًت، ملخص البدث، الاطخيباػُت. ولىً الترحمت اإلاخيافءة هي مظخخلص  الخجٍس

 البدث.

ت، اليلماث باليلماث السبِظت، اليلماث ألاطاطُ Kata Kunciجسحمذ ولمت  -6

ت، ولماث اإلافخاح، ولماث اطاطُت، مفخاح اليلمت، ولماث  اإلافخاخُت، اليلماث ؤلاشاٍز

ألاطاطُت، اإلافسداث السبِظُت، اليلماث السبِظُت، اليلماث الساةظُت، ولماث 

 اإلافخاخُت. ولىً الترحمت اإلاخيافءة هي اليلماث السبِظت أو اليلماث اإلافخاخُت.
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