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آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية ظامعة حضرموت حول آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية ظامعة حضرموت حول 

  إنشاء قسه لتعليه الكبار باجلامعةإنشاء قسه لتعليه الكبار باجلامعة

 : امللخص

آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ع٢ً تعطف اي إىلٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ 

ٚاغتدسّ ايباسجإ ، سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض باؾاَع١سهطَٛت ظاَع١ 

بعس ٚ، آضا٤ أعها٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ملعطؾ١ا١ْ االغتب

ٚثباتٗا بايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ ، غط١ قسم احملهُنياٚايتأنس َٔ قسقٗا بٛ األزا٠ تطٜٛط

( 68) َٔ هٕٛامل اجملتُعع٢ً  .  ( 0,0,%( عٓس َػت٣ٛ زالي١ )8:ناْت ْػب١ ايجبات )

ٚيإلداب١ ع٢ً أغ١ً٦ ، يرتب١ٝ داَع١ سهطَٛتعهًٛا َٔ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ا

ٚاختباض )ت( ٚؼًٌٝ ، ايسضاغ١ اغتدسّ ايباسجإ املتٛغط اؿػابٞ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ 

 .    one-way ANOVAايتبأٜ األسازٟ 

  أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ َا ًٜٞ >

%( َٔ أؾطاز اجملتُع بهًٝات ايرتب١ٝ داَع١ سهطَٛت َٛاؾكٕٛ ع٢ً 9;إٔ ْػب١ )

بُٝٓا ايػبب ايجاْٞ .  ٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ألْ٘ غٝػاِٖ يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ إْؿا

يًُٛاؾك١ ع٢ً إْؿا٤ ايكػِ ٚايصٟ ْك٘ )غٝؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ(ؾكس 

%( ٚبػبب أْ٘ غٝػاعس يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ ايهباض 9;ٚاؾل أؾطاز اجملتُع بٓػب١ )

 .  %( ;:١ُٝ ٚاؾل أؾطاز اجملتُع بٓػب١ )ٚايتعًِٝ املػتُط بططٜك١ عً

ٝؤزٟ ٚأَا أقٌ َٛاؾك١ مت اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ فتُع ايسضاغ١ ٖٛ ايػبب ايصٟ ْك٘ ) غ

 .  %(,9بٓػب١ ) (إىل تسضٜب طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يٝكبشٛا َعًُني يًهباض

عسز ٚ، املطتب١ ايع١ًُٝٚتبني أْ٘ ال تٛدس ؾطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ ألثط املتػريات > 

 هباض بهٝات ايرتب١ٝ داَع١ سهطَٛتيف املٛاؾك١ ع٢ً إْؿا٤ قػِ تعًِٝ اي غٓٛات اـرب٠

Summary 

This study aimed to identify the views of Faculty members in 

the colleges of Education at Hadhramout University about the 

establishment of the Department of Adult Education at  
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Hadhramout University .  The researchers used the questionnaire to 

get feedback from faculty members about the creation of the 

Department of Adult Education .  And after the development of the 

tool and make sure of its sincerity by the sincerity of the arbitrators, 

and the persistence of retail midterm, the percentage of stability 

was (86%) at a level of significance (0 . 05) on a community 

component (36) members of the faculty colleges of Hadhramout 

University .  And to answer the questions of the study the 

researchers used the arithmetic average of the percentages, and the  

T-test and ANOVA one-way .   

The results showed the following : 

That the percentage of (97%) of the members of the 

community at the colleges of Education of Hadhramout University 

agreed on the establishment of the Department of Adult Education, 

because it will contribute to the development of the local 

community .  Whereas the second reason for the approval on the 

establishment of the Department of Adult, which reads (it will lead 

to the development of research in this area) the members of the 

community agreed on it by (92%) .  And because it will help in the 

management of Adult Education programs and continuing 

education in a scientific way, the members of the community 

approved it by (89%( .  

The lowest percentage has been obtained from the study 

population, is the reason which read (it will lead to the training of 

students of the Faculty of Education to become teachers for Adults) 

by (20%) .  

There were no statistically significant differences found for the 

effect of variables: Grade, and the number of years of experience in 

the approval of the establishment of the Department of Adult 

Education, In the faculties of Education at Hadhramout University .  
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 املكدمة :

ثِ ، تعًِٝ ايهباض بؿهٌ َٓعِ يف ايكطٕ ايتاغع عؿط املٝالزٟ يف أٚضبابسأت سطن١ 

 ، اتػعت يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ املٝالزٟ نأثط يًتطٛضات ايجكاؾ١ٝ اييت ٚانبت ٖصا ايكطٕ

ٚقس بطظت ؾهط٠ تعًِٝ اؾُاٖري يف األضبعٝٓٝات َٔ ٖصا ايكطٕ ثِ تطٛضت خالٍ 

 .  (2,,9، )ايكٛيف عٓٛإ ت١ُٝٓ اجملتُعاـُػٝٓات يتأخص عٓٛإ ايرتب١ٝ األغاغ١ٝ ثِ 

ط١ عٝا٠ ايٓاؽ َٔ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ اهلا١َ ٚاملطتب ٜٚعس عًِ تعًِٝ ايهباض

ٖٚٛ عًِ ٜٗتِ بايتعًِٝ ٚايتسضٜب ٚايتجكٝـ ٚايتأٌٖٝ ألؾطاز  َٚٓاؾطِٗ اي١َٝٛٝ. 

. اجملتُع خاق١ ايهباض َِٓٗ ٚبسضاغ١ خكا٥كِٗ ايعك١ًٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ

ٚيٝؼ َكبٛال يف عكط ايتهٓٛيٛدٝا اهلا١ً٥ إٔ ٜٛدس يف بعض قطاعات ايعامل أؾطاز 

 .  (89م ،2ّ,,9ٚخًٌٝ> )ايؿطبيت، ٠ ٚايهتاب١ا٤جيًٕٗٛ ايكط

ؾاأل١َٝ تعٝل االتعإ يف اجملتُع ايٛاسس مما ٜؤزٟ إىل إعاق١ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ 

إسساُٖا َتع١ًُ ٚاألخط٣ ٚاؾتكاض اجملتُع يًعساي١ اإلْػا١ْٝ بٛدٛز طبكتني ؾٝ٘ 

تؿتكس إىل ابػط نؿاٜات ايتعًِ األغاغ١ٝ ايؿطز١ٜ يًتعاٜـ يف اجملتُع األَط ايصٟ 

ع اؾٗٛز املتاس١ يصا ٚدب تهاؾط مجٝ.  ٜؤزٟ إىل ظٗٛض خًٌ يف ايٓػٝر االدتُاعٞ  

 ( ;2م ،9,,9) عُاز ايسٜٔ> . حملاضب١ األ١َٝ

اض ٚغاق١ يف فاٍ إعساز املعًِ املؤٌٖ َٚٔ ٖٓا تأتٞ األ١ُٖٝ بربْاَر تعًِٝ ايهب

 .  ايصٟ ٜػتطٝع ايتعاٌَ َع اؾٛاْب ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ يًُتعًُني ايهباض 

ٚبايطغِ َٔ ٚدٛز َطانع خس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط ظاَعات ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

ض يف إال أْٗا قس تهٕٛ عاد١ إىل إْؿا٤ أقػاّ يتعًِٝ ايهبا، َٚٓٗا داَع١ سهطَٛت

نًٝات ايرتب١ٝ ؾٝٗا عٝح ٜهٕٛ تعًِٝ ايهباض ؽككا َػتكاًل ميٓح ايطايب املٓتعِ 

ٖٚصا ٖٛ َٛنٛع ايسضاغ١  .  بٗصا ايكػِ زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ؽكل تعًِٝ ايهباض

ٚاؿاد١ إىل تسضٜب ٚتأٌٖٝ ، ٚشيو ْعطًا يًشاد١ إىل املتدككني يف ٖصا اجملاٍ

 .  كني يف تعًِٝ ايهباضٚتسضٜؼ ؾ١٦ ايهباض بٛاغط١ َتدك

ٚهلصٙ ايعٜاز٠ أثطٖا يف اٖتُاّ ايعًِ اؿسٜح  ،ْػب١ ايهباض تعزاز غ١ٓ بعس أخط٣ ألٕ

بسضاغ١ ايكؿات ايط٥ٝػ١ٝ يًهباض ٚخاق١ يف املعاٖط اؾػ١ُٝ اؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ 

 املعطؾ١ٝ ٚاالْؿعاي١ٝ ايعاطؿ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚهلصا ؾإٕ اضتؿاع ْػب١ األ١َٝ بني ايهباض يف
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ٚعٓس إَعإ ايٓعط يف عسز  ،ايعامل ايعطبٞ حيٍٛ بني ايهبري ٚبني اإلؾاز٠ َٔ قسضات٘

ًَٕٝٛ  ( ,9األَٝني ْٚػب١ األ١َٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛطٔ ايعطبٞ ْالسغ إٔ ٖٓاى سٛايٞ )

 ًَٕٝٛ ْػ١ُ سػب إسكا٤ات عاّ (6,0) أَٞ ؾٝ٘ َٔ عسز ايػهإ اإلمجايٞ ٚايبايؼ

عًُا بإٔ غايب١ٝ األَٝني يف ايٛطٔ ايعطبٞ . %(8، 68أٟ بٓػب١ أ١َٝ تعازٍ ) (0,,9)

سٝح  املػطب ( ،ايُٝٔ ،ايػٛزإ ،َٛضٜتاْٝا ،ٜٓتُٕٛ إىل مخؼ زٍٚ عطب١ٝ ٖٞ )ايكَٛاٍ

ٚايسضاغ١ ايع١ًُٝ يٓؿػ١ٝ ايهباض  . %(20تكٌ ْػب١ األ١َٝ يف نٌ ٖصٙ ايسٍٚ عٔ ) ال

ملُهٔ تعًِٝ ايؿطز زٕٚ األَٝني َٚٔ غري ا ٤تهؿـ عٔ ايططم ايكشٝش١ يتعًِٝ ٖٛال

 َعطؾ١ خٛاق٘ املدتًؿ١ ٚإَهاْٝات٘ ٚزٚاؾع٘ َٚٝٛي٘ ٚأٖساؾ٘ ٚاغتعسازات٘ ٚقسضات٘

األَط ايصٟ ٜكبح َع٘ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ  ،(;60 ،م ،)ايػٝس

ايعطب١ٝ بؿهٌ عاّ ٚيف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت بؿهٌ خام أَط بايسٍٚ 

ؾكػِ تعًِٝ ايهباض الٜػاعس ؾكط ع٢ً قاضب١ األ١َٝ ٚاإلغٗاّ يف  ،نطٚضٜا ٚسٜٝٛا

بٌ اْ٘ ٜػِٗ يف ت١ُٝٓ ايهٛازض ايبؿط١ٜ ٜٚككٌ ايطاقات ايها١َٓ يس٣ ، ايكها٤ عًٝٗا

ايهباض َٔ مجٝع قطاعات اجملتُع ٜٚػاعس ع٢ً تُٓٝتِٗ اقتكازًٜا ٚادتُاعًٝا 

 ٕ َعسٍ ايت١ُٝٓ ٜتٛقـ ع٢ً َاإسٝح ، اي١ املٓتذ١باعتباضِٖ ايك٠ٛ ايعا١ًَ ايؿّع

، )سًُٞ تِٗاتِٗ ٚنؿا٤اٜبصيْٛ٘ َٔ دٗس ٚؾهط ٚع٢ً سذِ ايعٌُ ْٚٛعٝت٘ ٚع٢ً َٗاض

 .  (222م، 0;;2

ٚيعٌ مسع١ اؾاَعات ايكسمي١ ، ٚقس اضتبط تعًِٝ ايهباض َٓص ْؿأت٘ باؾاَعات

نذاَع١ اإلغهٓسض١ٜ ٚعني مشؼ ٚداَعات اهلٓس ٚايكني قس اضتبطت يف األغاؽ 

إٔ اؾاَعات  انُ، بكسضتٗا ع٢ً تكسِٜ أيٛإ َٔ ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املٗين يًهباض

ٚداَعات ايعكٛض ، اإلغال١َٝ يف ايبكط٠ ٚايهٛؾ١ ٚايكريٚإ ٚقططب١ ٚايكاٖط٠ ٚغريٖا

 ايٛغط٢ يف أٚضبا قس اضتهعت أغاغا ع٢ً تعًِٝ ايهباض ايطاغبني يف ايتعًِ ٚنػب املعطؾ١

 .  (209ّ م6;;2، )ظاٖط

ؾؿٞ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ع٢ً غبٌٝ ، َتس إىل ايعكٛض اؿسٜج١ ٚاملعاقط٠اٚ

املجاٍ تكسّ ايهجري َٔ اؾاَعات األَطٜه١ٝ ايسضدات اؾاَع١ٝ ٚزضدات املادػتري 

ٚتٗتِ ٖصٙ اؾاَعات بتكسِٜ ْٛع١ٝ دٝس٠ َٔ ، ٚايسنتٛضاٙ يف فاٍ تعًِٝ ايهباض

ٖصٙ ايرباَر بايكسض ايصٟ ٜٛانب ايرباَر ٖٚٓاى سطم ؾسٜس ع٢ً ؼسٜح 
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 ،9ّ;;2)اؿُٝسٟ> ٚايعًّٛ ١ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتػري يف َعسٍ االقتكاز ٚايكسضات ٚاملعطؾ

  .  (902م

ٚتطٛض ٖصا اجملاٍ بؿهٌ َصٌٖ ست٢ أقبشت غايب١ٝ اؾاَعات ٚايهًٝات األَطٜه١ٝ 

ٗين ٚايبشح ٚقس بطظت اؾاَعات نُؤغػات يًتسضٜب امل.  ؼٟٛ أقػاَا يتعًِٝ ايهباض 

نُا إٔ نًٝات اجملتُع متجٌ َؤغػات أغاغ١ٝ يتعًِٝ ، يف ؽكل تعًِٝ ايهباض

 .  ايهباض ٚتجكٝـ اجملتُع

أَا يف الًرتا ؾكس اٖتُت ايعسٜس َٔ اؾاَعات اإللًٝع١ٜ َٓص ايكطٕ املانٞ 

 بتعًِٝ ايهباض ٚإعساز قٝازات٘ ع٢ً املػت٣ٛ ايتسضٜػٞ ٚاإلؾطايف ٚاإلزاضٟ ٚايتدككٞ

   .  (2:8، ّ:;;2)ايؿطقاٟٚ >

ٚهلصا ؾكس اٖتُت نًٝات ايرتب١ٝ يف تًو ايسٍٚ بأقػاّ تعًِٝ ايهباض ٚتٓٛعت 

غابكا اٖتُاَا بايػًا  -اإلؼاز ايػٛؾٝيت -ٚقس اٖتُت ضٚغٝا ، بطافٗا ْٚؿاطاتٗا

بتعًِٝ ايهباض سٝح تٛدس أقػاّ يتعًِٝ ايهباض يف اؾاَعات ايطٚغ١ٝ متٓح ايؿٗازات 

نُا ٜٛدس يف ضٚغٝا ، ع١ٝ ٚزضدات ايسضاغات ايعًٝا يف ؽكل تعًِٝ ايهباضاؾاَ

ٚتتهٕٛ ايه١ًٝ َٔ ، اؾاَع١ ايطٚغ١ٝ املؿتٛس١ َٚٔ إسس٣ نًٝاتٗا ن١ًٝ تعًِٝ ايهباض

 .  قػِ تعًِٝ ايهباض ٚقػِ تسضٜب َعًُٞ ايهباض َطنع يًبشح املكاضٕ ٚقػُني >

 املٓطك١ ايعطب١ٝ ٜعٗط ٚدٛز ْكل نبري إٕ ايٓعط٠ املتعُك١ يٛاقع تعًِٝ ايهباض يف

يف اـربا٤ ٚاملتدككني ٚاإلزاضٜني ٚاملتدككني ٚغريِٖ َٔ ايعاًَني يف املؤغػات 

ايرتب١ٜٛ يتعًِٝ ايهباض ٚبكؿ١ خاق١ يف ٚنع خطط ٚاغرتاتٝذٝات تعًِٝ ايهباض يف 

ت ٚايرباَر أٟ ْسض٠ ايسضاغا، ٚتطٜٛط َٓاٖر تعًِٝ ايهباض يف اؾاَعات، ايبالز ايعطب١ٝ

ؾطاز مما ٜػتسعٞ نطٚض٠ األايعًٝا اؾاَع١ٝ املتدكك١ يف فاٍ تعًِٝ ايهباض إلعساز 

)قبٝح>  عسازِٖ ٚتسضٜبِٗ ٚتطٜٛط نؿا٤تِٗٚأ١ُٖٝ تٓعِٝ َٓاٖر زضاغ١ٝ عًٝا إل

ٚهلصا ؾاْ٘ ٜٓبػٞ إٔ تٛيٞ اؾاَعات ٚنًٝات ايرتب١ٝ خاق١ اٖتُاَا . (;26م ،2ّ;;2

املتك١ً مبشٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض َٔ سٝح نْٛٗا َٔ  نبريا يًبشٛخ ايع١ًُٝ

 ايسعا٥ِ األغاغ١ٝ يف ت١ُٝٓ اجملتُع ٚيف ؼكٝل خطط ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ )ايطٓٛبٞ >

ٚايكٝاّ ، ؾاؾاَعات تتذاٚظ ايّٝٛ َطس١ً إعساز األخكا٥ٝني ٚايؿٓٝني. ( 6:2م، 2ّ;;2

ٚبني االٖتُاّ بايب١٦ٝ ، يٛظا٥ـبايبشٛخ األنازمي١ٝ إىل َطس١ً ػُع ؾٝٗا بني ٖصٙ ا



 

 

  

 يجهة األندنس نهعهوو اإلنسبنية واالجتًبعية 14

  ت انتربية بجبيعة خضريوت ت انتربية بجبيعة خضريوت آراء أعضبء هيئة انتدريس بكهيبآراء أعضبء هيئة انتدريس بكهيب                    يقيبم ، د.عبدانقبدر صبنح اندبشي يدًد خسند. 

 

 و1024 أكتوبر(  8انًجهد )  انرابعانعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

)َؿطٚع إغرتاتٝذ١ٝ تعًِٝ ايهباض يف ايٛطٔ . َٚؿهالت اجملتُع ايصٟ تٛدس ؾٝ٘

َٚٔ ٖٓا بطظت اؿاد١ إىل إْؿا٤ أقػاّ يتعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ . (9;2م ،8;;2)ايعطبٞ

ٕ ٚألٕ اؾاَع١ ٖٞ َها ،َٚعاٖس إعساز املعًُني ايعطب١ٝ، املػتُط يف نًٝات ايرتب١ٝ

يتدطٜر ايطاقات اييت تػس ايٓٛاقل باجملتُع َٚٔ أِٖ املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتل اجملتُع 

ؾاؾاَع١ ٖٞ املهإ املٓاغب إلعساز ٚؽطٜر املسضؽ املؤٌٖ ، ايكها٤ ع٢ً َؿه١ً األ١َٝ

ٖٚٓاى زٚاعٞ . (2,6م، ّ;:;2اـًـ ) .يًُػا١ُٖ يف ع١ًُٝ ايكها٤ ع٢ً ٖصٙ املؿه١ً

ٝات ايرتب١ٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض َٓٗا تطٛض َؿّٗٛ تعًِٝ ٚأغباب ؼتِ ع٢ً نً

ٚايتدكل يف ايعٌُ ، ٚايتشٛالت ايت١ُٜٛٓ اجملتُع١ٝ، ٚايتكسّ املعطيف ٚايتكين، ايهباض

ٚاؿاد١ إىل ، ٚاالْؿذاض ايػهاْٞ ٚايتهتالت االقتكاز١ٜ ٚايتكسّ أملعًَٛاتٞ ٚايجكايف

املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚإدطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ إعساز ايهٛازض ايبؿط١ٜ ٚإعساز ايرباَر ٚ

ٚتكِٜٛ ايرباَر ٚاـطط ٚخس١َ اجملتُع عٔ ططٜل أقػاّ تعًِٝ ايهباض  ٚبصيو ؾإٕ 

قػِ تعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ ٜٗسف إىل ؽطز َتدككني َٚعًُني ٚباسجني يف 

ٚضؾع  . ِٜٛ بطاَر َٚؿطٚعات تعًِٝ ايهباضفاٍ ؽطٝط ٚتسضٜؼ ٚتٓعِٝ ٚتٓؿٝص ٚتك

نؿا٠٤ املتسضبني يف ٖصٙ األقػاّ امل١ٝٓٗ ٚايؿدك١ٝ ٚتعُٝل ؾُِٗٗ جملاٍ عًُِٗ يف 

ّ 2;;2، اٍ تعًِٝ ايهباض )قبٝحذايٓٛاسٞ ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚاملٝسا١ْٝ املتك١ً مب

( ٖٚصٙ ايسضاغ١ تٗسف إىل ايهؿـ عٔ اػاٖات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ,22م

 .  ْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف اؾاَع١ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت سٍٛ إ

 أهداف الدراسة:

 -يكس غعت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ؼكٝل عس٠ أٖساف ٖٚٞ>

اػاٖات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ايتابع١ ؾاَع١ ع٢ً تعطف اي (2

سهطَٛت سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف اؾاَع١ ٚايهًٝات ٖٞ )ايرتب١ٝ 

 –ن١ًٝ ايبٓات املهال –املهال  ن١ًٝ ايرتب١ٝ -٦ٕٛن١ًٝ ايبٓات غٝ –ٕ ٦ٛغٝ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ غكطط٣( –ن١ًٝ ايرتب١ٝ املٗط٠ 

اثط عاٌَ ايسضد١ ايع١ًُٝ ع٢ً اػاٖاتِٗ سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ع٢ً تعطف اي (9

  .  ايهباض يف داَع١ سهطَٛت
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اثط عاٌَ غٓٛات اـرب٠ ع٢ً اػاٖاتِٗ سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ع٢ً تعطف اي (6

 .  باض يف داَع١ سهطَٛتايه

ايتٛقٌ إىل فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات ٚاملكرتسات اإلدطا١ٝ٥ إلْؿا٤ قػِ يتعًِٝ  (2

 .  ايهباض 

 مشكلة  الدراسة وأهنيتها  :

تٓبع أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ايٓعط٠ اإلْػا١ْٝ يًتعًِٝ باعتباضٙ ع١ًُٝ تؿاعٌ 

ؾٝ٘ ايتعًِٝ باؿٝا٠  خكٛقا ٚمٔ ْعٝـ يف عكط ٜكرتٕ، َػتُط بني اإلْػإ ٚٚاقع٘

ًٝا بٌ ٚميجٌ ؾططًا ٚألٕ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض تؿهٌ ايكاعس٠ ، َٔ ؾطٚطٗا أغاغ

األ١َٝ  سسٝح تع= ٚاألغاؽ ٚاملٓطًل ملٛاق١ً ايتعًِٝ املػتُط ٚايتعًِ َس٣ اؿٝا٠

، عا٥كًا َٔ املعٛقات األغاغ١ٝ أييت تكـ ٚضا٤ ؽًـ األَِ ٚسا٥اًل زٕٚ تطٛضٖا ٚتكسَٗا

ٕ ايتؿاعالت ايعامل١ٝ املتك١ً بايتطٛضات االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ أايؿاٖس ٜط٣ ؾ

ا ٚاتػاعًا يف َؿّٗٛ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ تتهُٔ زا٥ًُا تطًٛض

 .  (,9م9,,9، )عُاز ايسٜٔ

يعس٠ غٓٛات يف فاٍ تعًِٝ ايهباض  ُأَ خالٍ عًُٗ إالسغ ايباسج ٚقس

ض ؾع١ سهطَٛت اؿاد١ إىل إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهبااايٛازٟ ٚايكشطا٤ مبشمبسٜطٜات 

خاق١ إٔ تعًِٝ ايهباض ٜعاْٞ َٔ ْكل نبري يف . يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت

ٚيهٔ املعًُني ايصٜٔ ٜٓهُٕٛ ، املعًُني يف ٖصا اجملاٍ ؾال ٜٛدس املعًِ املتدكل

ٖٚصا ٜعين . ١ ٚبتدككات كتًؿ١ٚخًؿٝات كتًؿ يتعًِٝ ايهباض ٜأتٕٛ َٔ أقػاّ

ات٘ قعسّ َعطؾتِٗ مبا١ٖٝ ٖصا ايتدكل ٚعسّ اطالعِٗ ع٢ً أزبٝات٘ َٚٓاٖذ٘ َٚػا

مما ٜؤزٟ إىل تأغٝػِٗ َٔ دسٜس ٚؽكٝل ؾرت٠ ظ١َٝٓ إلعطا٥ِٗ َكسَات . ٚطبٝعت٘

يصيو ؾإٕ املكطضات ، تهٕٛ ناؾ١ٝ ٚاييت قس ال، َٚػاقات يف عًِ تعًِٝ ايهباض

ُط ست٢ ْٗا١ٜ ايربْاَر ٚيهٔ َع ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ميٓح زضد١ ايتدكك١ٝ تػت

ايبهايٛضٜٛؽ اؾاَع١ٝ يف ؽكل تعًِٝ ايهباض غٝدتًـ اؿاٍ ٚغٝأتٞ ايطايب 

ؾ١ٝ ٚؽكك١ٝ ٚق١ٜٛ يف ٖصا ٚغُٝتًو خًؿ١ٝ َعط، يتدكلايٝهٌُ زضاغت٘ يف ٖصا 

ٚٚدٛز األ١َٝ األظس١ٜ  ،يهباضا، ٜهاف إىل شيو ق١ً املتدككني يف سكٌ تعًِٝ اجملاٍ
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ٚايٓعط٠ اهلاَؿ١ٝ يتعًِٝ ، ٚتسضٜب ايهٛازض ايبؿط١ٜ، ١ُٝٓٚاؿاد١ إىل ت، ٚاؿهاض١ٜ

 ،اجملاٍْٚكل ايسضاغات ٚاألعاخ يف ٖصا ، أُٖٝت٘ ٚاضتباط٘ عٝا٠ ايٓاؽ ع٢ًايهباض 

َٔ ٚايتسضٜب املػتُط ٚغريٖا ، ٚعسّ ٚدٛز ْعط٠ ٚانش١ يتعًِٝ ايهباض يف إطاض ايتعًِٝ

ؾكس تعاٜس االٖتُاّ يف ايعكٛز ، األغباب االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ اؾٖٛط١ٜ

َعاٖط ٖصا االٖتُاّ  األخري٠ بتعًِٝ ايهباض ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل املتكسّ ٚايٓاَٞ َٚٔ

نجط٠ املؤيؿات ٚايٓسٚات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ ٜٚطدع ٖصا االٖتُاّ إىل طبٝع١ ايعكط 

ٚإىل ، يرتبٟٛ َٚا ٜػٛزٙ َٔ ؾًػؿات َٚا حيٝط ب٘ َٔ َؿهالتٚايعٌُ ا، َٚتػريات٘

َٚا ، تبين عسٜس َٔ بًسإ ايعامل يػٝاغ١ ايت١ُٝٓ َٚا تتطًب٘ خططٗا َٔ ق٣ٛ بؿط١ٜ

 .  (0,9م، 9;;2، تٗسف إيٝ٘ َٔ ػسٜس ٚؼسٜح )عبس اؾٛاز

 إسزحي إٖٚصا ايٛنع ايعاملٞ يتعًِٝ ايهباض ٚاأل١ُٖٝ اييت حيع٢ بٗا ػعٌ ايباسج

ض يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ قػِ يتعًِٝ ايهبا َؿه١ً ايسضاغ١ يف اقرتاح إْؿا٤

ٚقس تػاعس ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ املػؤيني يف قػِ ايرتب١ٝ ٚعُاز٠ ايه١ًٝ ٚإزاض٠ . سهطَٛت

نُا تطًع املػؤيني .  اؾاَع١ ع٢ً اؽاش قطاض سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض بايه١ًٝ 

، ا ايكػِ يف ايه١ًٝ يٝدسّ اجملتُعايعايٞ ع٢ً أ١ُٖٝ ٚدٛز َجٌ ٖصعٔ ايتعًِٝ ايعاّ ٚ

ٜٚؤٌٖ األؾطاز يًُػا١ُٖ يف عًُٝات ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚتطٜٛط ايهٛازض 

   .  ايبؿط١ٜ

 أسئلة  الدراسة:

 غعت ايسضاغ١ يإلداب١ ع٢ً األغ١ً٦ اآلت١ٝ>

١ سهطَٛت مٛ املٛاؾك١ ع٢ً َا آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع (2

 إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف اؾاَع١ ؟

تًـ آضا٤ أعها٤ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت مٛ املٛاؾك١ ؽٌٖ  (9

 ع٢ً إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض باختالف املطتب١ ايع١ًُٝ ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ؟

سهطَٛت مٛ املٛاؾك١ تًـ آضا٤ أعها٤ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ ؽٌٖ  (6

ع٢ً إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض باختالف عسز غٓٛات اـرب٠ ألعها٤ ١٦ٖٝ 

 ؟ ايتسضٜؼ
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 حدود الدراسة : 

آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت مٛ  :احلدود ادلىضىعٍخ

 .  إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض 

ايبٓات  –اَع١ سهطَٛت )ايرتب١ٝ غٝؤٕ نًٝات ايرتب١ٝ ايتابع١ ؾ > احلدود ادلكبٍَخ

 .  ايرتب١ٝ غكطط٣ ( –ايرتب١ٝ املٗط٠  –ايبٓات املهال  –ايرتب١ٝ املهال  –غٝؤٕ 

مجٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ايتابع١ ؾاَع١  :احلدود انجشرٌخ

 أغتاش َػاعس (  –سهطَٛت َٔ زضد١ )أغتاش ـ أغتاش َؿاضى 

 مصطلحات الدراسة: 

ٜٚككس ب٘ نٌ ْؿاط تطبٟٛ َٓٗذٞ َٓعِ أٚ أٟ تسضٜب َٗين   و تعهٍى انكجبر :يفهى

ِ خاضز ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ايُٓطٞ ،ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً َطاعا٠ ظطٚف ايساضغني تٜ

ٚعكًٝاتِٗ ٚطُٛساتِٗ ٚقسضاتِٗ بٗسف ت١ُٝٓ َعاضؾِٗ َٚٗاضاتِٗ ٚتععٜع َؤٖالتِٗ 

ا٥ِٗ االقتكازٟ ٚاالدتُاعٞ اييت غٛف تؤثط إجيابٝا ع٢ً غًٛنِٗ ٚتػاِٖ يف ضخ

ٜتِ بكٛض٠ َٓع١ُ ٚٚتػُح هلِ بإٔ ٜكبشٛا أعها٤ َٓتذني يف اجملتُع ،،  كايف جٚاي

َٚككٛز٠ ٚيف ؾرت٠ ظ١َٝٓ َطغ١َٛ ٜٚهٕٛ عاز٠ ضزٜؿًا َٚػاْسًا َٚٛاظًٜا يًتعًِٝ ايٓعاَٞ 

 ٜتذعأ َععظات٘ ٚغًبٝات٘ ،نُا أْ٘ ٜطبط ايتعًِٝ بايعٌُ املٓتر ٜٚعترب دع٤ًا ال ٜعاجل

) املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ .  َٔ بطْاَر  ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ

 .  (,,,9ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ  

أٚ عسّ َٛاؾكـ١  ، ٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ >ٜككس بٗا َٛاؾك١آضا٤ أعها : ادلصطهحبد اإلجرائٍخ

ًـِٝ ايهبـاض   أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ به١ًٝ ايرتبٝـ١ ظاَعـ١ سهـطَٛت عًـ٢ إْؿـا٤ قػـِ يتع      

 .  يف ايه١ًٝ 

ٜككس ب٘ إٔ ٜهٕٛ قػًُا َػتكاًل نبك١ٝ أقػاّ ايه١ًٝ ميٓح ؾٗاز٠  :قسى تعهٍى انكجبر

 ايبهايٛضٜٛؽ يف ؽكل تعًِٝ ايهباض 
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 الدراسات السابكة :

 :(1989دراسخ عبٌف حجٍت وعجدا جلهٍم هُىدي )-1

ٚايتعًــِٝ املػــتُط  ، ض ٖــسؾت ايسضاغــ١ إىل إعطــا٤ قــٛض٠ ؾــا١ًَ عــٔ سطنــ١ تعًــِٝ ايهبــا     

بكؿتٗا اػاٙ ظٗط بسضدات َتؿاٚت١ َٔ ايك٠ٛ ٚايٛنـٛح عًـ٢ قـعٝس ايػٝاغـ١ ايرتبٜٛـ١      

ٚاألٖساف اؾاَع١ٝ ٚايتٓعُٝات املؤغػ١ٝ ٚعطنت ايسضاغ١ ساالت ٚأَجًـ١ َػـتُس٠ َـٔ    

ٝـ    ًابعض أْع١ُ اؾاَعات يف ايٛالٜات األَطٜه١ٝ ٚيف بعض األقطاض األٚضب١ٝ َسعُـ١ ٚاقع

ــس  ــٔ َـ ــسإ   عـ ــصا املٝـ ــات بٗـ ــاّ اؾاَعـ ــ١   .  ٣ اٖتُـ ــات ايعطبٝـ ــ١ زٚض املٓعُـ ــت ايسضاغـ ٚتٓاٚيـ

ــ٘ عــرب ايسضاغــات           ٚاملطانــع ايرتبٜٛــ١ يف تُٓٝــ١ ٖــصا االػــاٙ ٚايــسع٠ٛ يسضاغــت٘ ٚاألخــص ب

ٚاملؤمتطات ٚايٓسٚات ٚايٓؿطات ايػٝاغٝات اييت بـسأت تأخـص ططٜكٗـا يف ايـسخٍٛ إىل ٖـصا      

ٝػًا َكرتسـ١ يـرباَر تعًـِٝ ايهبـاض ٚايتعًـِٝ املػـتُط يف       ٚقسَت ٖصٙ ايسضاغ١ ق.  اؿكٌ 

    ٞ ، َٓٗــا بٓــا٤ َٓــاٖر زضاغــ١ٝ تتــٝح يالختكـــام     ، اؾاَعــات ٚايهًٝــات يف ايــٛطٔ ايعطبــ

ٚسكــٌ ايعُــٌ ايعــٛز٠ ايٝٗــا ٜٚٓعــط إىل ايــرباَر اؾاَعٝــ١ عًــ٢ أْٗــا ؾــ٤ٞ ٜػــع٢ ايٝٗــا       

 ٘ زٚا٥ــط َٚؤغػــات ايــسٍٚ   ٚإتاســ١ ايؿطقــ١ يدؾــطاز ٚايعــاًَني يف ، اؾُٝــع يالْهــُاّ إيٝــ

      ٘ ٚايعُـٌ عًـ٢ اغـتدساّ َٛاقـع     ، يًشكٍٛ عًـ٢ املؤٖـٌ ايعًُـٞ ٚتطقٝـ١ َعاضؾـ٘ َٚعًَٛاتـ

ايعُــٌ َٚٝــازٜٔ اإلْتــاز ْؿػــٗا نــٛضف يًتعًــِٝ غــٛا٤ يف َٛاقــع ايعُــٌ أٚ يف َؤغػــات     

اإلْػــا١ْٝ َطتبطــ١  ٚايعُــٌ عًــ٢ دعــٌ خطــ١ ايبشــح ايعًُــٞ ٚايبشــٛخ  ، ايتعًــِٝ ايعــايٞ

، طبٝعـــ١ عًُـــٗا ٚاجملتُـــع ايـــصٟ ؽسَـــ٘ٚإٔ تكـــّٛ اؾاَعـــات عػـــب  ،ـسَـــ١ ايتُٓٝـــ١

ٚايعُـٌ  ، بتشسٜس دع٤ َٔ ْكاب عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يًتعًِٝ املػـتُط ٚخسَـ١ اجملتُـع   

   .  ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط  تعًِٝع٢ً اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ اييت تػٌٗ 

  :(1991دراسخ حمًد انسعٍد ) -2

، ايعطبٝـ١ يف قـٛ األَٝـ١ ٚتعًـِٝ ايهبـاض      تٛنـٝح زٚض اؾاَعـات  ضَت ٖصٙ ايسضاغـ١ إىل  

اـــسَات ايــيت تكــسَٗا إىل فتُعٗــا    ٚشنــطت إٔ اؾاَعــات ايعطبٝــ١ تتبــأٜ يف َكــساض   

ٚقٝطٗا ْٚٛع١ٝ تًو اـسَات ،ٚإٔ بعض داَعاتٓا ايعطب١ٝ التـعاٍ يف بساٜـ١ ايتذطبـ١    

ٚال تـعاٍ ؾعايٝتٗـا   .  ايؿهٌ املطًٛب ٚمل ٜتبًٛض يسٜٗا َؿّٗٛ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ب

ٚأْؿطتٗا يف ٖصا املٝسإ غري َٓع١ُ ٚال َربف١ بؿـهٌ عًُـٞ ،ٚمل ٜـتِ إزضادٗـا نـُٔ      

ٚإشا نــإ  ــ١ قكــٛض يــس٣ بعــض اؾاَعــات ايعطبٝــ١ عــٔ ، غٝاغـات اؾاَعــ١ أٚ ؾًػــؿتٗا 
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اٍ أٚ ايكٝــاّ بٗــصٙ املُٗــ١ ايٛطٓٝــ١ ،ؾُــطزٙ ْككــإ اـــرب٠ ٚايكــسض٠ عًــ٢ زخــٍٛ ٖــصا اجملــ    

اؾتكاض اؾاَع١ إىل املػٛؽ ايتؿطٜعٞ، ٚعسّ اَتالنٗـا األدٗـع٠ ايتٓؿٝصٜـ١ ٚاألنازميٝـ١     

َٚا قس ٜرتتـب عًـ٢ شيـو َـٔ متٜٛـٌ       املتدكك١ اييت متهٓٗا َٔ ايٓٗٛض بٗصٙ األعبا٤،

التػــتطٝع اؾاَعــ١ ؼًُــ٘ ،أٚ َــطزٙ أغــباب أخــط٣ إزاضٜــ٘ أٚ تٓعُٝٝــ١، ٚؼــسخ ايباســح     

ــل اؾ  ــايٝب ٚططا٥ـ ــٔ أغـ ــ١     عـ ــٛض ٚإقاَـ ــس اؾػـ ــاجملتُع ٚيف َـ ــ١ بـ ــط اؾاَعـ ــات يف ضبـ اَعـ

ــعاض       ــ١ ؾـ ــات يف تطمجـ ــتدسَتٗا اؾاَعـ ــٝؼ ايـــيت اغـ ــٛض ٚايكـ ــسز بعـــض ايكـ ــباب ٚسـ األغـ

اؾاَع١ يف خس١َ اجملتُع َٚٓٗا ايكٝؼ اإلزاض١ٜ ٚقٝؼ املٓـاٖر ٚاملكـطضات ٚقـٝؼ ايبشـح     

 .   ايعًُٞ ٚايٓسٚات ٚاملؤمتطات 

ٖسؾت ايسضاغـ١ إىل ؼسٜـس األزٚاض املدتًؿـ١ ايـيت      :(1991دراسخ حمًٍ اندٌٍ تىق )-3

ر قــٛ األَٝــ١ أثٓــا٤ ايعكــس   َميهــٔ إٔ تًعبٗــا نًٝــات ايرتبٝــ١ يف ايــٛطٔ ايعطبــٞ يف بــطا   

ٚيؿٗــِ ٚؼسٜــس ٖــصٙ األزٚاض البــس َــٔ ايتعــطف عًــ٢    ،,,,9 -,;;2ايــسٚيٞ حملــٛ األَٝــ١  

از١ٜ ٚاالدتُاعٝـــــ١ َؿـــــه١ً األَٝـــــ١ يف ايـــــٛطٔ ايعطبـــــٞ بإبعازٖـــــا ايػٝاغـــــ١ٝ ٚاالقتكـــــ 

ٚبطاَر يًتعاٌَ َع َؿـه١ً   ٚايجكاؾ١ٝ َٚا تتطًب٘ ٖصٙ األبعاز َٔ اغرتاتٝذٝات ٚخطط

ٚبٝٓت ايسضاغ١ َٛقع قـٛ األَٝـ١ يف ٚظـا٥ـ نًٝـات ايرتبٝـ١ َـٔ خـالٍ تـسضٜؼ         . األ١َٝ

َػاقات يف قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٚإعساز َسضغٞ تعًِٝ ايهباض ٚقٛ األَٝـ١ ٚإؾـطاى   

ــا طــالب اي ــاض     ،يف ايتــسضٜؼ يف بــطاَر قــٛ األَٝــ١   هًٝــ١ ؾعًٝ ــازات تعًــِٝ ايهب ٚتــسضٜب قٝ

،ٚايبشــح يف ٚاقــع قــٛ األَٝــ١ ،ٚايبشــح يف غــٝهٛيٛد١ٝ ايهبــاض، ٚايبشــح يف طــطم تعًــِ       

ٚتعًــِٝ ايهبــاض ،ٚايبشــح يف ؾاعًٝــ١ طــطم املٛادٗــ١ ،ٚايبشــح يف ؾاعًٝــ١ ايتٓؿٝــص ٚتكــِٜٛ       

ــاض٠ ٚعـــ     ــرباَر ٚإثـ ــاٖر ٚايـ ــط ٚاملٓـ ــ١ ٚايتـــسضٜب     اـطـ ــٛض٠ ايؿٓٝـ ــسِٜ املؿـ ــٛض ٚتكـ ٞ اؾُٗـ

ٚتبػٝط ْتا٥ر ايبشٛخ ،نُا ؼسثت ايسضاغ١ عٔ األزٚاض املباؾـط٠ ٚغـري املباؾـط٠ يهًٝـات     

 .  ايرتب١ٝ يف بطاَر قٛ األ١َٝ 

ٖـسؾت ايسضاغـ١ إىل ايتعـطف عًـ٢ ٚاقـع َعًـِ قـٛ         :(1993دراسخ حمًدد حمًدىد)   -4

طاض االػاٖــات ايعاملٝــ١ ٚايعطبٝــ١ يف إعــساز َعًــِ  األَٝــ١ يف زٍٚ اـًــٝر ايعطبٝــ١ ٚاغــتع 

قــٛ األَٝــ١ ،ٚزضاغــ١ إَهاْٝــ١ َٚتطًبــات اإلعــساز املــعزٚز يًُعًــِ يًتــسضٜؼ يف املــساضؽ      

االعتٝازٜـ١ َٚطانـع قــٛ األَٝـ١ ،ٚايتٛقــٌ إىل ايبـسا٥ٌ املكرتسـ١ إلعــساز ٚتـسضٜب َعًــِ       

ــًا      ــا تاَـ ــاى اتؿاقـ ــ١ إٔ ٖٓـ ــا٥ر ايسضاغـ ــ١ ،ٚأٚنـــشت ْتـ ــٛ األَٝـ ــسٍٚ  قـ ــٌ ايـ ــاز نـ يف اعتُـ
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األعهــا٤ عًــ٢ َعًُــٞ ايتعًــِٝ االبتــسا٥ٞ نؿ٦ــ١ أغاغــ١ٝ َــٔ ايؿ٦ــات ايــيت خيتــاض َٓٗــا     

َـٔ أغـؼ    أغاغـني َعًُٛ قٛ األ١َٝ ،ٚإٔ ٖٓاى اتؿاقـا تاَـًا  بـني ايـسٍٚ األعهـا٤ سـٍٛ       

 ،ٟٛ ٚاـــرب٠ يف فــاٍ تعًــِٝ ايهبــاض   اختٝــاض َعًُــٞ قــٛ األَٝــ١ ُٖٚــا ايتأٖٝــٌ ايرتبــ      

تاّ بني ايسٍٚ األعها٤ يف نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ أؾـطاز اإلزاض٠ ايعًٝـا يـرباَر قـٛ      ٚٚدٛز اتؿام

األ١َٝ َـٔ شٟٚ اــرب٠ يف ايعُـٌ اإلزاضٟ ايرتبـٟٛ ٚشٟٚ اــرب٠ ايؿٓٝـ١ يف َٝـسإ تعًـِٝ         

ايهباض ست٢ ميهٔ هلِ إٔ ٜكٛزٚا ايعٌُ ٚحيككـٛا أٖساؾـ٘، نُـا إٔ ايـسٍٚ األعهـا٤ تتؿـل       

زاض٠ املعاْٚــ١ مبطانــع قــٛ األَٝــ١ ٖــِ أْؿػــِٗ اإلزاضٜــٕٛ       إٔ أؾــطاز اإليف إىل ســس نــبري 

ٚإٔ ٖٓـاى ْككـا ٚانـشا يف    . ؽ ايـيت تكـاّ بٗـا ؾكـٍٛ قـٛ األَٝـ١      ايصٜٔ ٜعًُـٕٛ باملـساض  

ايــسٍٚ األعهــا٤ إشا  ٚدــٛز املؤغػــات ايــيت تكــّٛ بإعــساز أٚ تــسضٜب َعًُــٞ قــٛ األَٝــ١ ب     

ٝ  غػات اييت تكّٛ بإعساز املَاقٛضْت باملؤ ٍ   عًُـني يًتعًـ ٚٚدـٛز أتؿـام    ،ِ ايعـاّ بٗـصٙ ايـسٚ

إىل ســس نــبري بــني زٍٚ األعهــا٤ ســٍٛ نــطٚض٠ إٔ تهــٕٛ األغــايٝب املػــتدس١َ يف إعــساز     

يـــسٚض أٚتـــس ضٜـــب َعًُـــٞ قـــٛ األَٝـــ١  ٖـــٞ احملانـــط٠ ٚاملٓاقؿـــ١ ٚٚضف ايعُـــٌ ،ٚمتجٝـــٌ ا  

ــ١  ــ١ٝ املٝساْٝـ ــسِٜ زٚضات    ،ٚاؿًكـــ١ ايسضاغـ ــبري يف تكـ ــا٤ إىل ســـس نـ ــام ايـــسٍٚ األعهـ ٚاتؿـ

قكـــري٠ يتـــسضٜب َعًُـــٞ قـــٛ األَٝـــ١ ٚســـٍٛ أْـــٛاع ايـــرباَر ايٛادـــب تكـــسميٗا إلعـــساز    

ٚاؾٛاْــب ايجالثــ١ األغاغــ١ٝ ايــيت تؿــًُٗا بــطاَر اإلعــساز   ٚتــسضٜب َعًُــٞ قــٛ األَٝــ١،

ٚايتــسضٜب ،َــٔ ثكاؾــ١ عاَــ١ ٚثكاؾــ١ ؽككــ١ٝ ٚثكاؾــ١ َٗٓٝــ١ ٚتطبٜٛــ١، ٚقــسَت ايسضاغــ١   

ٜب َعًُـــٞ قـــٛ األَٝـــ١ َٓٗـــا إْؿـــا٤ َطانـــع َكرتســـات ٚبـــسا٥ٌ الختٝـــاض ٚإعـــساز ٚتـــسض

أٚتــس ضٜــب َعًُــٞ قــٛا ألَٝــ١ باملطاغــ١ً ،ٚتــسضٜب َعًُــٞ ايتعًــِٝ ايعــاّ  ، يتٓعــِٝ إعــساز

أثٓـا٤ اـسَــ١ ،ٚاإلعـساز املــعزٚز ٚتـسضٜب َعًــِ املسضغـ١ االبتسا٥ٝــ١ يٝهـٕٛ َعًُــا يًكــػاض      

ــاض ٜتبــع نًٝــ١ ايرتب        ــاض،ٚإ ْؿــا٤ قػــِ أَٚعٗــس خــام بتعًــِٝ ايهب ٝــ١ بٗــا أٚ َعٗــس   ٚايهب

ــ٢       ــ٘ عًــ ــٌ ايطايــــب َــــٔ خاليــ ــٔ إٔ حيكــ ــط٠ ميهــ ــ١ َباؾــ ــع اؾاَعــ ــاض ٜتبــ ــِٝ ايهبــ يتعًــ

ٚزبًّٛ يف تعًِٝ ايهبـاض ،َادػـتري يف تعًـِٝ ايهبـاض ،زنتـٛضاٙ      ، بهايٛضٜٛؽ يف تعًِٝ ايهباض

يف تعًِٝ ايهباض ،ٜٚعترب ٖصا ايبسٌٜ ايكـٛض٠ املجًـ٢ ملـا ٜٓبػـٞ إٔ تهـٕٛ عًٝـ٘ عًُٝـ١ إعـساز         

يهباض يف ايعامل ايعطبٞ بعا١َ ٚيف ايسٍٚ اـًٝذ١ٝ غاق١ ْعطا يتٛاؾط اإلَهاْـات  َعًِ ا

 .  املاز١ٜ ايكازض٠ ع٢ً ايتكسٟ هلصا ايبسٌٜ 
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ٖـسؾت ايسضاغـ١ إىل   :(1993دراسخ عجد انعزٌز انسُجم وَىر اندٌٍ عجدد اجلدىاد )   -5

تُــع ٚزٚض ايتعــطف عًــ٢ ْــٛع اـــسَات ايــيت تكــسَٗا اؾاَعــات اـًٝذٝــ١ ملؤغػــات اجمل    

ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝل فتُع َتشطض َـٔ األَٝـ١   ، ٖصٙ اؾاَعات يف سٌ َؿهالت اجملتُع

هـٕٛ عًٝـ٘   تٚتطٜٛط قٛاٙ ايبؿط١ٜ ٚؼكٝل أَٓ٘ ايجكايف ،ٚٚنع تكٛض َكرتح ملـا ٜٓبػـٞ إٔ   

ٚتهــٕٛ فتُــع ايسضاغــ١  اـــسَات ايــيت تكــسّ يًُذتُــع َــٔ قبــٌ اؾاَعــات اـًٝذٝــ١، 

َٚــسٜطٟ َطانــع خسَــ١   ـًٝذٝــ١ ٚعُــسا٤ ايهًٝــات اؾاَعٝــ١، َــٔ  َــسٜطٟ اؾاَعــات ا

اجملتُــع ٚايتعًــِٝ املػــتُط ،ٚنــإ َــٔ بــني ْتــا٥ر ايسضاغــ١ ،ْــسض٠ ايهؿــا٤ات ايبؿــط١ٜ يف        

ــع ـسَـــ١          ــا٤ َطنـ ــ١ إْؿـ ــت ايسضاغـ ــِٝ املػـــتُط ،ٚاقرتسـ ــع ٚايتعًـ ــ١ اجملتُـ ــاٍ خسَـ فـ

مبــا تتطًبــ٘ َــٔ قــ٣ٛ  اجملتُــع ٚايتعًــِٝ املػــتُط يف نــٌ داَعــ١ ٚإٔ تــعٚز ٖــصٙ املطانــع   

 .  بؿط١ٜ ٚأَٛض َاز١ٜ متهٓٗا َٔ ؼكٝل أٖساؾٗا 

ٖــسؾت ٖــصٙ ايسضاغــ١ إىل تكــسِٜ تكــٛضا َكرتســا   :( 1994دراسددخ د ددد دنه)ددب  )  -6

ملؿـطزات قتـ٣ٛ َـٓٗر إعــساز َعًُـٞ ايهبـاض يف نًٝــات ايرتبٝـ١ باؾاَعـات ايعطبٝــ١ أٚاًل        

ــٞ،   ــام زضاغـ ــت٣ٛ َػـ ــا ،  عًـــ٢ َػـ ــ١ )َؿَٗٛٗـ ــٌ األَٝـ ــاَجـ ــاِٖٝ  ، َعاٖطٖـ ــازضٖا (املؿـ َكـ

املدتًؿــ١ يتعًــِٝ ايهبــاض ،األغــايٝب ايعًُٝــ١ يف تعًــِٝ ايهبــاض ،خكــا٥ل ايهبــاض ايٓؿػــ١ٝ     

َجــٌ فــاالت  ٚثاْٝــًا عًــ٢ َػــت٣ٛ بطْــاَر زبًــّٛ ،  . ٚايؿػــٝٛيٛد١ٝ ٚأثطٖــا يف تعًــُِٝٗ

 ،يهبـاض ِٝ اٚٚظا٥ـ تعًِٝ ايهباض ،ٚأٖساف ٚأغؼ ٚتٓعِٝ تعًِٝ ايهباض ،ططم ٚأغايٝب تعً

ــٞ      ــٛطٔ ايعطبـــ ــاض يف ايـــ ــِٝ ايهبـــ ــ١ ٚتعًـــ ــٛ األَٝـــ ــاَر    .  قـــ ــت٣ٛ بطْـــ ــ٢ َػـــ ــًا عًـــ ٚثايجـــ

َادػـــتري،َجٌ ؾًػـــؿ١ ٚأقـــٍٛ تعًـــِٝ ايهبـــاض ،زضاغـــات َكاضْـــ١ يف تعًـــِٝ ايهبـــاض ،متٜٛـــٌ   

عًـــ٢ َػـــت٣ٛ  .  بـــطاَر تعًـــِٝ ايهبـــاض ،ايتذـــاضب ايعاملٝـــ١ يف فـــاٍ تعًـــِٝ ايهبـــاض ٚضابعـــاً  

ــس    ــٌ ؼسٜـ ــٛضاٙ َجـ ــاَر زنتـ ــِٝ   بطْـ ــ١ يف تعًـ ــع املدتًؿـ ــات اجملتُـ ــات َٚؤغػـ زٚض اؾاَعـ

ايهبــاض، ايعٛاَــٌ االدتُاعٝــ١ املــؤثط٠ يف تعًــِٝ ايهبــاض ،تكــسِٜ َؿــطٚعات تعًــِٝ ايهبــاض يف    

   . ُِٝ بطاَر إعساز ٚتسضٜب املعًُنيتك ايبالز ايعطب١ٝ،

ٚقـــس ٖـــسؾت ٖـــصٙ ايسضاغـــ١ إىل عـــطض ٚؼًٝـــٌ   :( 1994دراسدددخ َجٍدددم  دددجٍ  )  -7

ٛنـــٛع تطـــٜٛط َٓـــاٖر تعًـــِٝ ايهبـــاض يف اؾاَعـــات َٚتهـــُٓاتٗا يًذاَعـــات   َٚٓاقؿـــ١ َ

ايعطبٝــ١، ٚشيــو يف نــ٤ٛ ايسضاغــ١ ايتشًًٝٝــ١ املكاضْــ١ يــبعض ػــاضب ايــسٍٚ األدٓبٝــ١ يف   

ٖــصا املٝــسإ بػــطض تكــسِٜ تٛقــٝات َٚكرتســات تٛنــع أَــاّ املػــؤيني عــٔ اؾاَعــات يف    
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ٚيف  ،بتعًـِٝ ايهبـاض  اٖتُـاّ اؾاَعـات    ٚاغتعطنت ايسضاغ١ أغباب ٚزٚاعٞ ،ايسٍٚ ايعطب١ٝ

األخــري قــسَت ايسضاغــ١ َعــاٖط ايتذسٜــس ايــيت ميهــٔ إٔ تأخــص بٗــا ايــبالز ايعطبٝــ١ ؾُٝــا      

 ٜتكٌ بتسضٜؼ َٓاٖر تعًِٝ ايهباض َٓٗا >  

  إْؿا٤ نًٝات ايرتب١ٝ يف اؾاَعات ايعطب١ٝ أقػاَا يتعًِٝ ايهباض ٜٛؾط هلا ١٦ٖٝ

١ اييت تتُتع بٗا األقػاّ ات املاز١ٜ ٚاملايٝايتسضٜؼ ايالظ١َ ٚتسعِ باإلَهاْ

  . األخط٣

  تكسِٜ بطاَر تعًِٝ داَعٞ بعض ايٛقت إىل ايهباض املؤًٖني غري ايكازضٜٔ يػبب

 .  إٔ حيهطٚا إىل اؾاَع١ طالبا َتؿطغني َا ،

  إغٗاّ اؾاَعات ايعطب١ٝ بتٛؾري ايسضاغات ٚايبشٛخ يف فاٍ ايسضاغات املكاض١ْ  . 

 ات زضاغ١ٝ يف تعًِٝ ايهباض يف األقػاّ شات ايك١ً نأقػاّ ايرتب١ٝ إناؾ١ َكطض

ٚعًِ االدتُاع يف نًٝات ايرتب١ٝ ٚميهٔ إٔ تؿٌُ ٖصٙ املكطضات ، ٚعًِ ايٓؿؼ

 .  َٛنٛعات َجٌ َٓاٖر ايهباض ٚططم إعسازٖا ؾًػؿ١ تعًِٝ ايهباض  

 طق١ أَاّ إْؿا٤ َعاٖس يًسضاغات اإلناؾ١ٝ تًشل باؾاَعات ايعطب١ٝ ٚتتٝح ايؿ

  . ايهباض بتكسِٜ بطاَر َتٓٛع١ تؿبع استٝادات األؾطاز َٚطايب ايتطٛض يف اجملتُع

ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغـ١ إىل ايتعـطف   :(1997دراسخ حمًد عجداحلهٍى وحمًد عزة )   -8

عًــ٢ ايــسٚض ايــصٟ تكــّٛ بــ٘ نًٝــ١ ايرتبٝــ١ بايعقــاظٜل مبكــط يف خسَــ١ اجملتُــع ٚاملعٛقــات   

يسٚض عًـ٢ ايٛدـ٘ األنُـٌ ،ٚإَهاْٝـ١ تـصيٌٝ ٖـصٙ ايكـعٛبات يهـٞ         اييت ؼس َٔ أزا٤ ٖصا ا

تؤزٟ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايعقاظٜل زٚضٖا بأنجط إجياب١ٝ ٚؾعايٝـ١ ،ٚقـس تهْٛـت عٝٓـ١ ايسضاغـ١      

   .  َٔ عُٝس ايه١ًٝ ٚايٛنال٤ ٚضؤغا٤ األقػاّ ٚعسز َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٚاجملتُع يس٣ ايهجري  ٚأٚنشت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ عسّ ٚنٛح َؿّٗٛ خس١َ ايب١٦ٝ

َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ ؼس َٔ ٖصا ايسٚض ،ٚإٔ املعٛقات املاي١ٝ هلا أنرب 

 .  األثط يف عسّ أزا٤ ايه١ًٝ ألزٚاضٖا نُا ٜٓبػٞ يف خس١َ اجملتُع 

 ٚقسَت ايسضاغ١ َكرتسات تػاعس ايه١ًٝ يف خس١َ اجملتُع ٖٚٞ >

   عًـِٝ ايهبـاض يهٝؿٝـ١ االغـتؿاز٠ َـٔ دٗـٛز       ايتٓػٝل ايهاٌَ َع دٗاظ قـٛا ألَٝـ١ ٚت

 .  طًب١ ايه١ًٝ يف ايعط١ً ايكٝؿ١ٝ يف قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض
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  ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ عًـ٢ عكـس زٚضات تجكٝؿٝـ١ يًُعًُـني يف كتًــ        إزاض٠ايتعإٚ َع

 .  املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ٜهٕٛ ٖسؾٗا ظٜاز٠ ايٛعٞ ايجكايف ٚايػٝاغٞ يًُعًُني 

ٖـسؾت ٖـصٙ ايسضاغـ١ إىل ايٛقـٛف عًـ٢ زٚاعـٞ        :( 1997انشدرقبوي  )  دراسخ يىسى -9

االٖتُــاّ بإعــساز َعًــِ قــٛ األَٝــ١ ٚتعًــِٝ ايهبــاض يف نــ٤ٛ ايتعًــِٝ املػــتُط ،ٚايتعــطف      

ع٢ً االػاٖات املعاقط٠ يف فٌ إعساز َعًِ قـٛ األَٝـ١ ٚتعًـِٝ ايهبـاض ٚايتعـطف عًـ٢       

إنــاؾ١ إىل تكــسِٜ تكــٛض َكــرتح إلعــساز  .  ٚاقــع إعــساز َعًــِ قــٛ األَٝــ١ ٚتعًــِٝ ايهبــاض  

َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض يًٛقٛف ع٢ً دٛاْـب اإلعـساز ٚايهؿاٜـات ايالظَـ١ إلعـساز      

 .   َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض 

أَا ْتا٥ر ايسضاغ١ ؾكس أؾاضت إىل إٔ غايب١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ أنست ع٢ً نعـ اؾاْب 

ِ ايهباض، ٚإٔ ٖٓاى تسْٝا ًَشٛظا يف ايسٚضات ايجكايف ملعًُٞ قٛ األ١َٝ ٚتعًٝ

ًعاًَني بؿكٍٛ قٛ األ١َٝ ي، ايتسضٜب١ٝ ٚيف َػت٣ٛ اإلعساز ايرتبٟٛ ٚاالدتُاعٞ

ممٔ ٜٓككِٗ ايسضا١ٜ غكا٥ل ايهباض ٚططم تسضٜػِٗ نؿباب ٚتعًِٝ ايهباض 

ًِٝ ايهباض ٚؽطٝط ٚتٓؿٝص املٓاٖر ٚاملٛاز ايتع١ًُٝٝ ٚاملٗاضات ايع١ًُٝ ايالظ١َ يطبط تع

 .  بايعٌُ ٚاإلْتاز

ٚشنطت ايسضاغ١ إٔ نًٝات ايرتب١ٝ ٚنًٝات ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ الٜٛدس هلا زٚض باضظ يف 

ٚإعساز قٝازات٘ ،ٚيصيو قسَت ، فاٍ إعساز ٚتسضٜب َعًُٞ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض

ضاغ١ ٖصٙ ايسضاغ١ تكٛضا َكرتسا إلعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض، ٚسسزت ايس

ٚاحملت٣ٛ ، املعًُني ٖؤال٤َربضات إعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚاألزٚاض املكرتس١ إلعساز 

املكرتح إلعسازِٖ ، ٚايصٟ ٜتهُٔ اؾاْب ايجكايف ايعاّ ٚاؾاْب األنازميٞ 

نُا أٚنشت ططم ايتسضٜؼ . ايتدككٞ ، ٚاؾاْب املٗين ٚاؾاْب االدتُاعٞ

 .  إعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض  ٚاألْؿط١ ايتع١ًُٝٝ ،ٚتكِٜٛ، ٚايٛغا٥ٌ

ٚقس أٚقت ايسضاغ١ بإٔ ٜهٕٛ يًذاَعات زٚض ضا٥س يف االٖتُاّ بإعساز َعًِ قٛ       

ٚنًٝات ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ،إش جيب إٔ ، ٚتعًِٝ ايهباض ،ٚباألخل نًٝات ايرتب١ٝ، األ١َٝ

١ بؿعب١ ايتعًِٝ تؿتح ؾعب١ إلعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٚيتهٔ ًَشك

 .االبتسا٥ٞ بهًٝات ايرتب١ٝ ٚتهٕٛ ؾعب١ َػتك١ً بهًٝات ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 



 

 

  

 يجهة األندنس نهعهوو اإلنسبنية واالجتًبعية 24

  ت انتربية بجبيعة خضريوت ت انتربية بجبيعة خضريوت آراء أعضبء هيئة انتدريس بكهيبآراء أعضبء هيئة انتدريس بكهيب                    يقيبم ، د.عبدانقبدر صبنح اندبشي يدًد خسند. 

 

 و1024 أكتوبر(  8انًجهد )  انرابعانعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

ضَـت ٖـصٙ ايسضاغـ١ إىل تٛنـٝح أُٖٝـ١ تطبٝـل       ( :1998دراسدخ لهٍدم انسدعبداد )    -11

. ايرتبٝـــ١ املٝساْٝـــ١ يف َـــساضؽ تعًـــِٝ ايهبـــاض ايًًٝٝـــ١ ٚغـــبٌ إعـــساز ايطايـــب بٗـــصٙ املُٗـــ١  

ٝات ايرتب١ٝ إٔ تهع نُٔ إعسازٖا ايرتبـٟٛ يًطايـب َكـطضًا    ٚأنست ايسضاغ١ إٔ ع٢ً نً

أٚ أنجــط ،ٜهــٕٛ ايطايــب َــٔ خاليــ٘ ٦َٝٗــًا يتأزٜــ١ ٖــصا ايٓــٛع َــٔ ايتــسضٜب يف املـــساضؽ            

   ٚ يؿرتتــني املػــا١ٝ٥ يف ا ايًًٝٝــ١ إش أْــ٘ قــس ٜهــٕٛ َسضغــًا يف املػــتكبٌ يف املــساضؽ املػــا١ٝ٥ أ

ــس يــصيو . ٚايكــباس١ٝ َعــاً  ــاّ مبجــٌ املُٗــ١     َــٔ ت٦ٝٗــ١ طــالب    الب ــات ايرتبٝــ١ يًكٝ نًٝ

خاق١ إٔ اؿاد١ ًَش١ َٚاغ١ ملعًُني ٦َٝٗني َٚـسضبني تـسضٜبًا أنازميٝـا يتـسضٜؼ ؾ٦ـ١      

   .  ْٚعًِ أ١ُٖٝ تعًِٝ  ٚتسضٜب ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ اجملتُع  ايهباض،

ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل أ١ُٖٝ تطبٝل ايرتب١ٝ املٝسا١ْٝ يف َساضؽ تعًِٝ ايهباض      

إٔ ٖٓاى ساد١ َاغ١ ملعًُني َتدككني يًتسضٜؼ يف َساضؽ تعًِٝ ايهباض اي١ًًٝٝ ،ٚ

ٚنًٝات ايرتب١ٝ ، ،ْعطًا ملا ميجً٘ قطاع ايهباض َٔ أ١ُٖٝ يف اجملتُع ، ٚإٔ يًذاَعات

بايصات زٚضًا نبريًا تًعب٘ يف تأٌٖٝ طالب ايرتب١ٝ املٝسا١ْٝ يٝكَٛٛا بتسضٜؼ ايهباض 

ٌ َعًُني َتدككني يف تسضٜب ايهباض بأغايٝب ٚأٚقت ايسضاغ١ بهطٚض٠ تسضٜب ٚتأٖٝ

تعًِ ٚتعًِٝ ايهباض ٚغكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛ يٛدٝ٘، ٚإعطا٤ َػاقات زضاغ١ٝ 

تتعًل بتعًِٝ ايهباض يطالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،ٚإٔ ع٢ً اؾاَعات إٔ تٗتِ بتعًِٝ ايهباض 

 .  كازض ايبؿط١ٜ ٚايتسضٜب املٝساْٞ عًٝ٘ ،ألٕ شيو َطتبط بعًُٝات ايت١ُٝٓ ٚتطٜٛط امل

ٖـسؾت ايسضاغـ١ إىل ايتعـطف عًـ٢ ٚاقـع بطْـاَر       :( 2111دراسخ لهٍم انسدعبداد )  -11

تعًِٝ ايهباض ٚططم ايتسضٜؼ ؾٝ٘ ٚٚغـا٥ً٘ يف نًٝـات ايرتبٝـ١ َٚعاٖـس إعـساز املعًُـني يف       

ايـبالز ايعطبٝــ١ ٚايتدككـات املتاســ١ ،ٚاؿادــ١ إىل إْؿـا٤ قػــِ تعًـِٝ ايهبــاض يف نًٝــات     

تعًـِٝ ايهبـاض يف    َِٚعاٖس إعـساز املعًُـني يف ايـبالز ايعطبٝـ١ ،ٚخطـٛات إْؿـا٤ قػـ       ايرتب١ٝ 

      ِ ــ ــاّ ايكػـ ــح َٗـ ــٔ سٝـ ــ١ ،َـ ــساز املعًُـــني يف ايـــبالز ايعطبٝـ ــس إعـ ــ١ َٚعاٖـ ــات ايرتبٝـ ، نًٝـ

     ِ ــٝ ، ٚأٖساؾــ٘ ٖٚٝهًتــ٘ ٚتٓعُٝــ٘ اإلزاضٟ ٚتػــٝريٙ ٚايساضغــٕٛ ٚاملــسضبٕٛ ٚقتٜٛــات ايتعً

 .   س١َ ْٚعاّ ايتكِٜٛ املعتُس ٚاالعتُازات املاز١ٜٚايتسضٜب ٚايػا٥ٌ ٚايططم املػتد

ْٚاقؿت ايسضاغ١ اؿاد١ إىل إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ َٚعاٖس 

 .  إعساز املعًُني يف ايبالز ايعطب١ٝ ٚزٚض نًٝات ايرتب١ٝ يف فاٍ تعًِٝ ايهباض 
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ٚقسَت ايسضاغ١ تكٛضا َكرتسا إلْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ     

َٚعاٖس إعساز املعًُني يف ايبالز ايعطب١ٝ َتهًُٓا َربضات إْؿا٤ ايكػِ ٚأٖساؾ٘ 

َٚٓٗذ١ٝ ايعٌُ ب٘ ٖٚٝه١ًٝ ايكػِ ٚتٓعُٝ٘ اإلزاضٟ ٚايساضغٕٛ ٚاملتسضبٕٛ بايكػِ 

ًِٝ ايهباض ٚقتٜٛات ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ،ٚأقت ٚايٛغا٥ٌ ٚايططم املػتدس١َ بكػِ تع

ايسضاغ١ بتأَني خطجيٞ تعًِٝ ايهباض ٚضقس اؾٛا٥ع ايتؿذٝع١ٝ يًعٌُ مبشٛ األ١َٝ 

ٚتعًِٝ ايهباض ،ٚايتٓػٝل بني نًٝات ايرتب١ٝ يف ايبالز ايعطب١ٝ يف فاٍ ايعٌُ بأقػاّ 

قبٌ َٔ قبٌ اؾاَعات  تعًِٝ ايهباض ٚاالعرتاف بتعًِٝ ايهباض نٓعاّ تعًُٝٞ قا٥ِ َٔ

ايعطب١ٝ ٚإدطا٤ ايبشٛخ يف ٖصا املٝسإ ،ٚٚنع َٓاٖر يتسضٜب َعًُٞ ايهباض تتهُٔ 

َٓاٖر قكري٠ األَس ٚط١ًٜٛ األَس ،ٚإٔ تكسّ اؾاَعات ٚنًٝات ايرتب١ٝ بطاَر تسضٜب 

 .  يًعاًَني يف تعًِٝ ايهباض ٚاالغتؿاز٠ َٔ ايتذاضب ٚاـربات ايسٚي١ٝ يف ٖصا اجملاٍ

ٖــسؾت ايسضاغـ١ يبٓــا٤ بطْـاَر اإلٜػٝػــهٛ يتــسضٜب    (:2114دراسددخ حلسددٍ يددبدي )-12

َعًُٞ قٛ األ١َٝ ٚغعت ٖـصٙ ايسضاغـ١ إىل تطـٜٛط أغـايٝب عُـٌ املعًُـني املتدككـني        

مبشاضب١ األ١َٝ ،بإ تهٕٛ َعًٝٓا َٚطؾسًا عٓس إعساز ٚتهٜٛٔ ٖصٙ ايؿ٦ات ٚتطٜٛط أغـايٝب  

 .  كا٤ باألزا٤ املٗين ألططٖا ايرتب١ٜٛ عًُٗا اغتذاب١ الستٝاداتٗا ٚاالضت

ٚيكس أنست ايسضاغ١ ع٢ً أْ٘ يهٞ حيع٢ ٖصا ايربْاَر ايتعًُٝٞ أٚ ايتسضٜيب       

يًهباض مبها١ْ َع١ٓٝ ٚتكسٜط َٓاغب يس٣ املػتؿٝس ٜٚػُح ي٘ بايتؿاعٌ َع َهُٕٛ 

ٓطًل ٖصا ايربْاَر ؾٝؿعط ؾعاًل بأْ٘ ٜػتذٝب ؿادات٘ ،ؾُٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ امل

األغاغٞ يبٓا٤ أٟ بطْاَر ٚغاق١ بطْاَر تعًِٝ ايهباض إعساز َعًِ تعًِٝ ايهباض املسضى 

 .  ٚايؿاِٖ دٝسًا يًذٛاْب ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ يس٣ ايؿ١٦ املػتٗسؾ١ 

ٖــسؾت ايسضاغــ١ إىل تعــطف  (:2117اندددٌٍ ورلددروٌ ) ددراسددخ يددمت يددادتٍ عًددب-13

ــس     ــٛ األَٝـــ١ يف األضزٕ ٚؼسٜـ ــاَر قـ ــس ْكـــاط      بطْـ ــ٠ٛ يتععٜعٖـــا ٚؼسٜـ ــاط ايكـ أبـــطظ ْكـ

ايهــعـ ؾٝــ٘ الؽــاش اـطــٛات ايالظَــ١ يتالؾٝٗــا يف املػــتكبٌ ،ٚتٛنــٝح أبــطظ املعًَٛــات       

ــط ايؿ٦ـــات املعٓٝـــ١ ناؾـــ١ ٚأبـــطظ املكرتســـات            ــيت تٛادـــ٘ ٖـــصا ايربْـــاَر َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـ ايـ

 .   يتطٜٛطٖا ٚؼػني ْٛعٝتٗا

ًُ (;6ٚ)، َطانع قٛ األ١ََٝٔ ايساضغني يف  (688تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ ) ا َعً

 .  َؿطؾًا (82ٚ)، َٚع١ًُ



 

 

  

 يجهة األندنس نهعهوو اإلنسبنية واالجتًبعية 26

  ت انتربية بجبيعة خضريوت ت انتربية بجبيعة خضريوت آراء أعضبء هيئة انتدريس بكهيبآراء أعضبء هيئة انتدريس بكهيب                    يقيبم ، د.عبدانقبدر صبنح اندبشي يدًد خسند. 

 

 و1024 أكتوبر(  8انًجهد )  انرابعانعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

ٚأٚنشت ايسضاغ١ إٔ أبطظ املؿهالت ايط٥ٝػ١ٝ اييت تعٝل ايربْاَر ٖٞ ق١ً اـرب٠ 

ايتع١ًُٝٝ يس٣ َعًُٞ َطانع قٛ األ١َٝ ٚسادتِٗ إىل زٚضات تسضٜب١ٝ َتدكك١ يف 

 .  فاٍ تسضٜؼ ايهباض ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعِٗ 

قٝات أنست ايسضاغ١ ع٢ً ع١ًُٝ ضؾع نؿا٠٤ َعًُٞ ٖصا ايربْاَر ٚيف ن٤ٛ ايتٛ

  .  يًتُهٔ َٔ ايتعاٌَ َع خكا٥ل ايهباض 

 حتليل الدراسات السابكة اليت تناولت تعليه الكبار :

َٔ أبطظ َاميهٔ َالسعت٘ عٓس اغتعطاض ايسضاغات ٚايبشٛخ ايػابك١ اييت تٓاٚيت 

 طظٖا >تعًِٝ ايهباض  فُٛع١ َٔ االغتٓتادات أب

  أنست ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ ايٝٗا يف غايب١ٝ ايسضاغات ع٢ً نطٚض٠ اؿاد١

 .  إلْؿا٤ أقػاّ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ يف ايبالز ايعطب١ٝ 

  أؾاضت َععِ  ايسضاغات إىل ق١ً األعاخ ٚايسضاغات املتعًك١ بازٚاض نًٝات ايرتب١ٝ

تعًِٝ املػتُط يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاؿاد١ يف فاٍ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٚاي

 .  ملعٜس َٔ ٖصٙ األعاخ ٚايسضاغات 

  تٓٛعت األغايٝب ٚاألزٚات املػتدس١َ يف ايسضاغات ؾُععُٗا اعتُس املطادع

ٚاملكازض ٚايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك١ يًشكٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املطًٛب١ 

االغتبا١ْ أزا٠ ؾُع خط اعتُس ٚايبعض األ، يًتٛقٌ إىل األٖساف املٓؿٛز٠

 . املعًَٛات

 ًُٝ١ تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُطايطعا١ٜ ٚاالٖتُاّ َٔ قبٌ ايسٍٚ املتكس١َ بع . 

  ًَِٝعاْا٠ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ ْسض٠ املتدككني يف فاٍ تعًِٝ ايهباض ٚايتع

 .  املػتُط 

 كرتس١ إلْؿا٤ اتؿكت ايعسٜس َٔ ايسضاغات يف ع١ًُٝ تكسِٜ بعض ايتكٛضات امل

أقػاّ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ يف ايبالز ايعطب١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ 

ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسضاغات ايعًٝا ،إناؾ١ إىل اقرتاح  قتٜٛات ٖصا ايربْاَر 

 .  َٚػاؾاتٗا 
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  ؾبعض ايسضاغات  ،تٓاٚيت تكِٜٛ بطاَر تعًِٝ ايهباضتٓٛع أٖساف ايسضاغات اييت

يف سني تٓاٚيت زضاغات أخط٣  ،ْاَر بؿهٌ ناٌَؾت تكِٜٛ ٖصا ايرباغتٗس

   .  دٛاْب قسز٠ َٔ بطاَر تعًِٝ ايهباض
  َٔ تٛنٝح ٚؼسٜس األزٚاض املدتًؿ١ اييت ميهٔ إٕ  تكسَٗا اؾاَعات ايعطب١ٝ

خالٍ األزٚاض اييت تًعبٗا نًٝات ايرتب١ٝ ايتابع١ هلا ،ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ يف سٌ 

 .  ٝل قٛاٙ ايبؿط١ٜ ٚأَٓ٘ ايجكايف َؿهالت اجملتُع ٚايعٌُ ع٢ً ؼك
  نطٚض٠ االٖتُاّ بتكسِٜ تكٛضات َكرتس١ يف فاٍ إعساز ٚتأٌٖٝ َعًِ ايهباض

 .  املتعٚز بايهاؾٝات ايالظ١َ اييت تتٓاغب َع طبٝع١ ايهباض ْٚؿػٝاتِٗ املدتًؿ١ 
  ايعٓا١ٜ ٚاالٖتُاّ بأغايٝب ٚططم تعًِٝ ايهباض ٚايٛغا٥ٌ املػتدس١َ ٚتٓٛعٗا  . 
 طٚض٠ اؿاد١ ع٢ً ظٜاز٠ ٚتطٜٛط بطاَر ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسضاغات ايعًٝا يف ن

 .  ؽكل تعًِٝ ايهباض 
  اؿاد١ يطبط سادات اجملتُع برباَر ايتسضٜب اييت تكسَٗا اؾاَعات ٚايهًٝات

   .  يف ايٛطٔ ايعطبٞ 

 اإلطار املنهجي للدراسة : 

٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ بهًٝــات   تهــٕٛ فتُــع ايسضاغــ١ َــٔ مجٝــع أعهــا٤   جمتًددا اندراسددخ :

 –ايرتبٝــ١ املهــال  –ايبٓــات غــٝؤٕ  –ايرتبٝــ١ ايتابعــ١ ؾاَعــ١ سهــطَٛت )ايرتبٝــ١ غــ٦ٕٝٛ   

  -ممـــٔ حيًُـــٕٛ زضدـــ١ )أغـــتاش .  ايرتبٝـــ١ غـــكطط٣ ( –ايرتبٝـــ١ املٗـــط٠  –ايبٓـــات املهـــال 

 أغتاش َػاعس (  -أغتاش َؿاضى  

ُـ  2ٜـبني اؾـسٍٚ ضقـِ )    و ف جمتًدا اندراسدخ :   ع ايسضاغـ١ املؿـاضى ٚؾكـًا    ( أؾـطاز فت

 يًسضد١ ايع١ًُٝ >

 ٦١ٜٛايٓػب١ امل ايعسز املطتب١ ايع١ًُٝ

 %: 6 أغتاش

 %,9 9 أغتاش َؿاضى

 %99 98 أغتاش َػاعس

 ( أؾطاز فتُع ايسضاغ١ املؿاضى ٚؾكًا يعسز غٓٛات اـرب٠ >9ٜبني اؾسٍٚ ضقِ )
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 ايٓػب١ املؤ١ٜ ايعسز غٓٛات اـرب٠

 %66 29 0قٌ َٔ أ

 %62 22 ,2إىل  0ٔ َ

 %68 26 ؾأنجط ,2

 أداة الدراسة :

ٚتطٜٛط أزا٠ ايسضاغ١ بعس ايطدٛع يدزبٝات ايٓعط١ٜ ٚايسضاغات ، قاّ ايباسجإ بإعساز

ايػابك١ شات ايك١ً مبذاٍ ايسضاغ١ ٖٚٞ اغتباْ٘ َعس٠ يكٝاؽ آضا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ 

( ؾكط٠ 20تهْٛت َٔ) ايتسضٜؼ سٍٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف داَع١ سهطَٛت ٚقس

أغتاش َػاعس ( اـرب٠  -أغتاش َؿاضى  -ٚتؿٌُ َتػريات> ايسضد١ ايع١ًُٝ ) أغتاش 

 ؾأنجط(                                                     ,2، ,2إىل  0َٔ ،  0ايتع١ًُٝٝ > )اقٌ َٔ 

 ال، أٚؾل، اًَاأٚاؾل متيكٝاؽ زضد١ املٛاؾك١ ) ُاغٞٚأعّس ايباسجإ َكٝاؽ يٝهطت اـ

 .   (َتأنس غري، متاًَا  أٚاؾل ال، أٚاؾل

 صدق األداة :     

مت عطض أزا٠ ايسضاغ١ ع٢ً عسز َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ ايهؿا٠٤ بهًٝات 

ٚنصيو األخص ، ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت ٚبعس األخص مبكرتساتِٗ ٚتعسٜالتِٗ

، غري َتأنس، أٚاؾل، ) أٚاؾل متاًَا اغًٝامبكرتح احملهُني إٔ ٜهٕٛ َكٝاؽ االغتبا١ْ مخ

غ١ االغتبا١ْ ٚبعس شيو مت قٝا .  ( بساًل َٔ املكٝاؽ ايجالثٞ  ال أٚاؾل متاًَا، ال أٚاؾل

أَا قسم االتػام ايساخًٞ ؾكس اغتدسَا َعاٌَ االضتباط . يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥

ست َعاَالت بريغٕٛ ؿػاب َعاَالت اضتباط نٌ عباض٠ بايسضد١ ايه١ًٝ ٚقس تطاٚ

( مما ٜسٍ 0,2,( ٚناْت مجٝع ايعباضات زاي١ عٓس َػت٣ٛ ) 089,ٚ) (0:8,االضتباط بني )

( ٜٛنح َعاٌَ االضتباط ٚاالمطاف املعٝاضٟ 6ع٢ً قسم ايعباضات ٚدسٍٚ ضقِ )

 .  َٚػت٣ٛ ايسالي١ يعباضات االغتبا١ْ 

ايسالي١ يعباضات آضا٤ ( ٜٛنح َعاٌَ االضتباط ٚاالمطاف املعٝاضٟ َٚػت٣ٛ 6دسٍٚ ضقِ )

  اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت مٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض
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 ايعبـــــــــــــــاض٠ ّ
َعاٌَ 

 االضتباط

االمطاف 

 املعٝاضٟ

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ٖصا   2

 .  سٜج١ ٜػاٜط االػاٖات ايعامل١ٝ اؿ اايعًِ مب
,0899 ,092 ,0,2 

ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ت١ُٝٓ اجملتُع  9

 .  احملًٞ
,0990 ,080 ,0,2 

ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض إىل تطٜٛط بطاَر  6

 .  املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ٖصا ايتدكل 
,099; ,099 ,0,2 

ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض إىل ظٜاز٠ عسز  2

 .  كني ؾٝ٘املتدك
,0:62 ,080 ,0,2 

ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜػاعس يف إزاض٠ بطاَر  0

 .  تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط بططٜك١ ع١ًُٝ
,0996 ,0:0 ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح  8

 .  يف ٖصا اجملاٍ
,0:82 202, ,0,2 

نًٝات  أض٣ أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف 9

 .  ايرتب١ٝ 
,0:22 ,0;9 ,0,2 

ٜػِٗ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ظٜاز٠ ايرباَر  :

املططٚس١ َٔ قبٌ َطانع خس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ 

 .  املػتُط 

,0:92 20,0 ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تسضٜب طالب  ;

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ يٝكبشٛا َعًُني يًهباض 
,0:02 2098 ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباضٟ ٜػاِٖ يف ايكها٤ ع٢ً  ,2

 األ١َٝ ٚايتكًٌٝ َٓٗا 
,0:26 ,0:8 ,0,2 

ٜكسّ قػِ تعًِٝ ايهباض َػاقات يف تعًِٝ ايهباض  22

 .  املكاضٕ ٖٚصا ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ٚاقع٘ ٚتؿعًٝ٘
,0990 ,0:2 ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤٌٖ طالب ن١ًٝ  29

ع ايهباض سػب خكا٥كِٗ ايرتب١ٝ يًتعاٌَ َ

 .  ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ

,09:8 20,8 ,0,2 
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خيطط يرباَر تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط  26

 .بططٜك١ ع١ًُٝ ؾاع١ً إشا ٚدس قػِ يتعًِٝ ايهباض 
,0920 ,0:0 ,0,2 

ٜكّٛ ايكػِ بسضاغ١ ٚاقع تعًِٝ ايهباض يف ايٛطٔ  22

الت ايعطبٞ ٖٚصا ٜؤزٟ إىل ايٛقٛف ع٢ً املؿه

 . ٚاملعٛقات اييت تٛادٗ٘ ٜٚؤزٟ إىل سًٗا

,0:,2 ,0;, ,0,2 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطبٝل ايرتب١ٝ  20

 .  املٝسا١ْٝ يف املساضؽ اي١ًًٝٝ 
,089; ,0:9 ,0,2 

 ثبات األداة : 

% عٓس َػت٣ٛ 8:ايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ سٝح ناْت ْػب١ ايجبات  إاغتدسّ ايباسج

 .  ٖٚصٙ ايٓػب١ تٓاغب َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايسضاغات  (  0,0,زالي١ ) 

 املعاؾ١ اإلسكا١ٝ٥ >

بعس ػُٝع ايبٝاْات ٚإزخاهلا يف اؿاغب اآليٞ باغتدساّ بطْاَر ايطظّ اإلسكا١ٝ٥ 

(spssيإلداب١ ع٢ً أغ١ً٦ ايسضاغ١ ) ،مت اغتدساّ املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطاف 

      .  املعٝاضٟ 

 لها وتفسريها :عرض النتائج وحتلي

يب رراء دعضبء هٍئخ انتدرٌس ثكهٍبد انترثٍخ جببيعخ حضريىد  انساال األول :

 حنى ادلىاف)خ عهى إَشبء قسى نتعهٍى انكجبر يف اجلبيعخ ؟

يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ ؾكس مت سػاب ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛغطات 

ٔ عباضات االغتبا١ْ ع٢ً ْػب١ سجإ سكٍٛ نٌ عباض٠  َاٚقس اعترب ايب، اؿػاب١ٝ 

بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاًَا ؾٗٛ اػاًٖا إجيابًٝا مٛ املٛاؾك١ ع٢ً  %( ؾأعال,0َٛاؾك١ )

( ٜٛنح  2إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت ٚدسٍٚ ضقِ ) 

عباضات  ايتهطاضات ٚايٓػب املؤ١ٜ ٚاملتٛغطات اؿػاب١ٝ الغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ ع٢ً

 .  االغتبا١ْ 
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( تكراراد استجبثبد انعٍُخ وَسجهب ادلاٌخ ويتىسطبهتب احلسبثٍخ  4وجدول رقى ) 

عهى عجبراد االستجبَخ اَراء حنى إَشبء قسى نتعهٍى انكجبر ثكهٍخ انترثٍخ جبيعخ 

 . حضريىد

 ايعباض٠ ّ

أٚاؾل 

 متاَا
 أٚاؾل

غري 

 َتأنس
 ال أٚاؾل

أٚاؾل  ال

 متاًَا

ط 
غ

تٛ
امل

ػ
ؿ

ا
ٞ

اب
 

 % ى % ى % ى % ى % ى

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ   2

ايهباض ٜؤزٟ إىل 

 اتطٜٛط ٖصا ايعًِ مب

ٜػاٜط االػاٖات 

 ايعامل١ٝ اؿسٜج١  . 

2, 9: 9, 08 9 8 2 6 6 : 60;9 

ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ  9

يتعًِٝ ايهباض يف 

 .ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ

29 29 2: 0, , , 2 6 , , 2029 

ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ  6

يتعًِٝ ايهباض إىل 

تطٜٛط بطاَر 

املادػتري ٚايسنتٛضاٙ 

 يف ٖصا ايتدكل . 

6 : 28 22 ; 90 9 2

; 

2 6 6068 

ؿا٤ قػِ ٜؤزٟ أْ 2

يتعًِٝ ايهباض إىل 

عسز  ظٜاز٠

   املتدككني ؾٝ٘

: 99 9, 08 0 22 9 8 2 6 60:; 

ٚدٛز قػِ يتعًِٝ  0

ايهباض ٜػاعس يف إزاض٠ 

بطاَر تعًِٝ ايهباض 

املػتُط  ٚايتعًِٝ

 بططٜك١ ع١ًُٝ  . 

: 99 92 89 6 : 2 6 , , 20,: 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ  8

ايهباض ٜؤزٟ إىل 

تطٜٛط ايبشح يف ٖصا 

 اجملاٍ . 

;     90 92 89 6 : 2 6 , , 2022 
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أض٣ أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ  9

يتعًِٝ ايهباض يف 

 نًٝات ايرتب١ٝ  . 

2 22 90 8; 2 22 6 : , , 60:6 

ٜػِٗ إْؿا٤ قػِ  :

يتعًِٝ ايهباض يف ظٜاز٠ 

ايرباَر املططٚس١ َٔ 

قبٌ َطانع خس١َ 

اجملتُع ٚايتعًِٝ 

 املػتُط  . 

: 99 9, 08 0 22 6 : , , 60;9 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ  ;

ايهباض ٜؤزٟ إىل 

تسضٜب طالب ن١ًٝ 

ايرتب١ٝ يٝكبشٛا 

 َعًُني يًهباض  . 

0 22 99 8 2 22 6 : 9 8 608; 

2

, 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ 

ضٟ ٜػاِٖ يف ايهبا

ايكها٤ ع٢ً األ١َٝ 

 ٚايتكًٌٝ َٓٗا 

2: 0, 20 22 , , 6 : , , 2066 

2

2 

ٜكسّ قػِ تعًِٝ 

ايهباض َػاقات يف 

تعًِٝ ايهباض املكاضٕ 

ٖٚصا ٜؤزٟ إىل تطٜٛط 

 ٚاقع٘ ٚتؿعًٝ٘ . 

9 2; 2: 0, 2

, 

2: 2 6 , , 60:8 

2

9 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ 

ايهباض ٜؤٌٖ طالب 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َع ايهباض  يًتعاٌَ

سػب خكا٥كِٗ 

ايٓؿػ١ٝ 

 ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ . 

26 68 28 22 2 22 9 8 2 6 20,8 

2

9 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ 

ايهباض ٜؤٌٖ طالب 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

يًتعاٌَ َع ايهباض 

26 68 28 22 2 22 9 8 2 6 20,8 
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سػب خكا٥كِٗ 

ايٓؿػ١ٝ 

 ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ . 
2

6 

خيطط يرباَر تعًِٝ 

ايهباض ٚايتعًِٝ 

ط بططٜك١ املػتُ

ع١ًُٝ ؾاع١ً إشا ٚدس 

 قػِ يتعًِٝ ايهباض  . 

9 2; 92 0: 9 2; 2 6 , , 60;2 

2

2 

ٜكّٛ ايكػِ بسضاغ١ 

ٚاقع تعًِٝ ايهباض يف 

ايٛطٔ ايعطبٞ ٖٚصا 

ٜؤزٟ إىل ايٛقٛف ع٢ً 

املؿهالت ٚاملعٛقات 

اييت تٛادٗ٘ ٜٚؤزٟ 

 إىل سًٗا . 

: 99 2: 0, : 99 9 8 , , 60:; 

2

0 

ًِٝ إْؿا٤ قػِ يتع

ايهباض ٜؤزٟ إىل 

تطبٝل ايرتب١ٝ 

املٝسا١ْٝ يف املساضؽ 

 اي١ًًٝٝ  . 

2 22 2; 06 : 99 2 2

2 

2 6 600: 

  َتٛغط زضدات ايع١ٓٝ ع٢ً االغتبا١ْ

  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ملتٛغط ايسضدات َٓػٛبُا يسضد١ ايٓٗا١ٝ٥ يالغتبا١ْ

يتعًِٝ ايهباض يف  ( اييت ْكٗا)ٜػاِٖ إْؿا٤ قػ9ِ( إٔ ايعباض٠ )2ٜٛنح دسٍٚ ضقِ )

بعس مجع ْػب١  %(9;سكًت ع٢ً أع٢ً ْػب١ َٛاؾك١ ٚبًػت) .ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ

ٜؿري . (6ٚبعس ق١ُٝ تعست زضد١ اؿٝاز ) (2029أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل َٚتٛغط سػابٞ )

شيو إىل َٛاؾك١ غايب١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ع٢ً إٕ إْؿا٤ َجٌ ٖصا 

يف ت١ُٝٓ اجملتُع املسْٞ ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إزضانِٗ ألثط األ١َٝ يف تأخري  ايكػِ غٝػاِٖ

( إىل ,;;2قُس غعٝس )ت١ُٝٓ اجملتُع ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ 

إٕ َٔ أغايٝب ٚططا٥ل اؾاَعات يف ضبط اؾاَع١ باجملتُع َٚس اؾػٛض ؾُٝا بِٝٓٗ 

١ٝ ٚسسزت بعض ايكٛض ٚايكٝؼ اييت ٖٛ إقا١َ األغباب َٚٓٗا ايكها٤ ع٢ً األَ

ٚاقرتست زضاغ١ عبس ايععٜع ، اغتدسَتٗا يف تطمج١ ؾعاض اؾاَع١ يف خس١َ اجملتُع
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( إْؿا٤ َطانع ـس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط 6;;2ايػٓبٌ ْٚٛض ايسٜٔ عبس اؾٛاز )

   .  يف نٌ داَع١ 

قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل اييت ْكٗا )إْؿا٤  (8ايعباض٠ ضقِ )  ٚيف املطتب١ ايجا١ْٝ

بعس مجع  %(9;) تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ( سكًت ع٢ً أع٢ً ْػب١ َٛاؾك١ ٚبًػت

 .  ( 6( ٚبعس ق١ُٝ تعست زضد١ اؿٝاز )2022َٚتٛغط سػابٞ )، ْػب١ أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل

ٜؿري شيو إىل َٛاؾك١ غايب١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ع٢ً إْؿا٤ قػِ 

يتعًِٝ ايهباض مما ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا 

( سٝح ْاقؿ١ االػاٖات ايعامل١ٝ ٚايعطب١ٝ يف فاٍ 2;;2تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ قُٛز )

اختٝاض ٚإعساز ٚتسضٜب َعًُٞ قٛ األ١َٝ ٚشنطت إٔ زٚض اؾاَعات نُؤغػات 

يف إعساز ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ املؤ١ًٖ ٚاملسضب١ يف تعًِٝ تع١ًُٝٝ يف فاٍ تعًِٝ ايهباض ٜتُجٌ 

ايهباض ٚإدطا٤ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايٓعط١ٜ ٚاملٝسا١ْٝ يف فاالت تعًِٝ ايهباض املدتًؿ١ 

عٔ ططٜل تٛغٝع خسَات اإلضؾاز اؾاَعٞ ٚايسضاغات ، ٚؾتح ايكٓٛات َع اجملتُع

 تٛقًت إىل إٔ ٖٓاى اييت (9;;2اإلناؾ١ٝ ٚاؾاَعات املؿتٛس١ ٚزضاغ١ ايؿطقاٟٚ )

قكٛضًا ٚتسًْٝا ٚانشًا يف َػت٣ٛ إعساز َعًِ قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض ٜٚؿٌُ ايككٛض 

( ٚاييت 2;;2ٚزضاغ١ قبٝح )، ٞ ٚاملٗينمينازٚاأل، يف مجٝع دٛاْب اإلعساز ايجكايف

أيكت ايه٤ٛ بططٜك١ ؼ١ًًٝٝ ثكاؾ١ٝ ع٢ً بعض ايتذاضب ايعامل١ٝ يف تسضٜؼ َٓاٖر 

املتكس١َ ٚايٓا١َٝ تكًح َع بعض  األدٓب١ٝيهباض يف داَعات بعض ايسٍٚ تعًِٝ ا

 .  ٕ تهٕٛ مناشز ميهٔ االغتؿاز٠ َٓٗا يف املٓطك١ ايعطب١ٝايتعسٌٜ أل

( اييت ْكٗا ) ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜػاعس  0ٚيف املطتب١ ايجايج١ دا٤ت ايعباض٠ )

طٜك١ ع١ًُٝ ( سكًت ع٢ً أع٢ً ْػب١ يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط بط

( ٜؿري :,20َٚتٛغط سػابٞ )، بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل %(;:) َٛاؾك١ ٚبًػت

شيو إىل َٛاؾك١ غايب١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ ع٢ً أ١ُٖٝ ايططٜك١ 

ّٕ إْؿا٤ قػِ يتعً، ايع١ًُٝ يف إزاض٠ بطاَر تعًِ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط ِٝ ايهباض ٚإ

ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا أؾاض٠ إي١ٝ زضاغ١ تٛم  .  ٜػاِٖ يف شيو إغٗاَا نبريًا 

( َٔ إٕ نًٝات ايرتب١ٝ ميهٔ إٔ تعٌُ ع٢ً إعساز ناؾ١ ايهٛازض ايبؿط١ٜ ايالظ١َ 2;;2)

يًعٌُ يف بطاَر قٛ األ١َٝ َٔ خالٍ بطاَر ْعا١َٝ ٚغري ْعا١َٝ ٜهٕٛ َٔ 
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، ايرتب١ٜٛ ايعًٝا ع٢ً َػت٣ٛ بطْافٞ املادػتري قتٜٛاتٗا تسضٜب ايكٝازات

ٚع٢ً َػت٣ٛ ايؿٗاز٠ اؾاَع١ٝ َكطضات يف فاٍ إزاض٠ بطاَر قٛ األ١َٝ ، ٚايسنتٛضاٙ

ٟٚ اٚزضاغ١ ايؿطق، ٚتعًِٝ ايهباض ٚاغرتاتٝذٝات قٛ األ١َٝ ٚاقتكازٜات ايرتب١ٝ

ايهباض ٚأغايٝب  ( اييت تٛقًت إىل عسّ ٚعٞ ٚإزضاى املعًُني بٛظا٥ـ تع9ًِٝ;;2)

( اييت تٛقًت إىل ٚدٛز أتؿام تاّ بني زٍٚ 6;;2ٚزضاغ١ قُٛز )، اإلزاض٠ يف تعًِٝ ايهباض

فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ يف نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ إؾطاز أإلزاض٠ ايعًٝا  يرباَر قٛ األ١َٝ 

 .  َٔ شٟٚ اـرب٠ يف ايعٌُ اإلزاضٟ ايرتبٟٛ 

( اييت ْكٗا )إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ;باض٠ )أَا اقٌ ايعباضات َٛاؾك١ ؾكس ناْت ايع

سكًت ع٢ً  .  ايهباض ٜؤزٟ إىل تسضٜب طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يٝكبشٛا َعًُني يًهباض (

( ;608بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل َٚتٛغط سػابٞ ) %(,9) ْػب١ َٛاؾك١ ٚبًػت

ط بطاَر ( اييت ْكٗا )ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض إىل تط6ًٜٜٛٝٗا ايعباض٠ )

 %(09) سكًت ع٢ً ْػب١ َٛاؾك١ ٚبًػت .  املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ٖصا ايتدكل(

( اييت 20ثِ ايعباض٠ ) ، (6068بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاَُا ٚأٚاؾل َٚتٛغط سػابٞ )

ْكٗا )إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطبٝل ايرتب١ٝ املٝسا١ْٝ يف املساضؽ اي١ًًٝٝ( 

ٚأٚاؾل َٚتٛغط  بعس مجع ْػب١ أٚاؾل متاًَا %(82) ؾك١ ٚبًػتسكًت ع٢ً ْػب١ َٛا

 .  ( :600سػابٞ )

ٕ ٖصٙ ايٓػب أقٌ ْػب١ َٛاؾك١ إال أإٔ ايعباضات ايجالخ ايػابك١ سكًت ع٢ً  َعٚ 

( 6تعس َطتؿع١ سٝح َتٛغط نٌ عباض٠ َٔ ايعباضات االغتبا١ْ تعٜس عٔ زضد١ اؿٝاز )

 أؾطاز١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ  أعها٤سٍ ع٢ً َٛاؾك١ ( ٚتَتأنسٖٚٞ زضد١ االغتذاب١ )غري 

اجملتُع ع٢ً تطٜٛط َػاقات ايتعًِٝ املكاضٕ يٛاقع تعًِٝ ايهباض اييت غٝكّٛ قػِ تعًِٝ 

َٚػاُٖت٘ يف سٌ املؿهالت ٚاملعٛقات اييت تٛاد٘ ٚاقع تعًِٝ ، ايهباض املكرتح بتكسميٗا

ططٚس١ َٔ قبٌ َطانع خس١َ ايهباض يف ايٛطٔ ايعطبٞ َٚػاُٖت٘ يف ظٜاز٠ ايرباَر امل

ٚتتٛاؾل ايٓتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ ايًكاْٞ ، اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط

( ٚاملازٟ ,,,9( ٚايػعازات)9;;2( ٚايؿطقاٟٚ )2;;2( ٚقبٝح)2;;2( ٚسذاز )2;;2)

(9,,2 )  .   
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ىد انساال انثب  :هم ختتهف رراء دعضبء انتدرٌس ثكهٍبد انترثٍخ جببيعخ حضدري 

حنى ادلىاف)خ عهى إَشبء قسى نتعهٍى انكجبر ثبلتالف ادلرتجخ انعهًٍخ ألعضدبء هٍئدخ   

 انتدرٌس؟  

سجإ اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ اايتسضٜؼ يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ ؾكس اغتدسَا ايب

يسالي١ ايؿطم بني َتٛغط زضدات أعها٤ ١٦ٖٝ ع٢ً االغتبا١ْ تبعًا الختالف املطتب١ 

عسّ ٚدٛز ؾطٚم ٚأٚنشت شات زالي١ إسكا١ٝ٥ تعٛز ملتػري املطتب١ ايٓتٝذ١ ، ايع١ًُٝ 

ايع١ًُٝ أٟ إٕ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ أؾطاز اجملتُع بايطغِ َٔ اختالف َطاتبِٗ 

ٚاؾسٍٚ ضقِ ، ايع١ًُٝ ٜٛاؾكٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 .  ( ٜٛنح شيو0)

نتجبٌٍ ندالنخ انفروق ثني يتىسط درجبد دعضبء التجبر حتهٍم ا(:5جدول رقى )

 هٍئخ انتدرٌس عهى االستجبَخ تجعًب اللتالف ادلرتجخ انعهًٍخ

 املكسض
زضد١ 

 اؿط١ٜ

فُٛع 

 املطبعات

َتٛغط 

 املطبعات
 ق١ُٝ ف

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 029866, 6289;0, 06;;080, 9;2062 9 بني اجملُٛعات

 09699, 920282,9 66 زاخٌ اجملُٛعات غري زاٍ

هم ختتهف رراء دعضبء انتدرٌس ثكهٍبد انترثٍخ جببيعخ حضريىد :انساال انثبنث 

حنى ادلىاف)خ عهى إَشبء قسى نتعهٍى انكجبر ثبلتالف عدد سُىاد اخلربح ألعضبء 

 هٍئخ انتدرٌس؟ 

يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ ؾكس اغتدسَا ايباسجإ اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ يسالي١ ايؿطٚم 

زضدات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً االغتبا١ْ تبعًا الختالف غٓٛات اـرب٠  بني َتٛغط

أٟ ، ٚأٚنشت ايٓتٝذ١ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١  إسكا١ٝ٥ تعٛز ملتػري غٓٛات اـرب٠

إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ اجملتُع ٜٛاؾكٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف 

( ٜٛنح 8ٚاؾسٍٚ ضقِ ) . ٠ يف ايتسضٜؼ بِٝٓٗايه١ًٝ بايطغِ َٔ اختالف غٓٛات اـرب

 . شيو
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( : التجبر حتهٍم انتجبٌٍ ندالنخ انفروق ثني يتىسط درجبد   6جدول رقى ) 

 . دعضبء هٍئخ انتدرٌس عهى االستجبَخ تجعًب اللتالف سُىاد اخلربح 

 املكسض
زضد١ 

 اؿط١ٜ

فُٛع 

 املطبعات

َتٛغط 

 املطبعات
 ق١ُٝ ف

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

  00699, 0:922, 088289, 20906,9 9 اجملُٛعات بني

 0962,9, 92099889 66 زاخٌ اجملُٛعات غري زاٍ                    

 املناقشة واخلالصة :

ٝات ١٦ًٖٝ ايتسضٜؼ به أعها٤بني  إمجاعيكس تبني َٔ ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ٖٓاى ؾب٘ 

اٖتُت ايسضاغ١ بٓشٛ  ؾكس  . ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت ع٢ً إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض

بعباضات يٝعطٞ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ زضد١ َٛاؾكت٘ ع٢ً  تقٝػ، مخػ١ عؿط غببًا

 أؾطازَكٝاؽ يٝهطت ملعطؾ١ َس٣ َٛاؾك١  اٚقس اغتدسَ، إْؿا٤ ٖصا ايكػِ أ١ُٖٝ

 ٚأٚاؾل، (0) متاًَا ايعسز أٚاؾل أعطٞٚقس  .  ع٢ً ايعباض٠ اييت تؿطح نٌ غبب  اجملتُع

يف سني أخصت ال أٚاؾل ، اؿٝاز اػاٙ( ٖٚٞ تعرب عٔ 6ايعسز ) َتأنسٚغري ( 2) ايعسز

إٔ أنجط َٔ  (2( ع٢ً ايرتتٝب ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )2، 9ٜٔ )زمتاًَا ايعس أٚاؾلٚال 

أْٗا متٌٝ يًُٛاؾك١ ، ( مبع2٢َٓتٛغط ٜعٜس عٔ ) أخصت%( َٔ عباضات االغتبا١ْ  ,6)

.  قػِ يتعًِٝ ايهباض باؾاَع١  إْؿا٤ايسضاغ١ ع٢ً ٗا عباضات تاييت سسز بغبامتاًَا يد

 أنجط)ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ( ٚناْت عباض٠ 

( 2029سٝح بًؼ َتٛغط ٖصٙ ايعباض٠ )، قػِ يف ٖصا اجملاٍ  إْؿا٤ايعباضات َٛاؾك١ ع٢ً 

 تطٜٛط ايبشح يف ٖصا قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل )بإْؿا٤ًٜٞ شيو ايعباض٠ اـاق١ 

) ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ثِ ايعباض٠ (2022سٝح بًؼ َتٛغط ٖصٙ ايعباض٠ ) (اجملاٍ

ٜػاعس يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط بططٜك١ ع١ًُٝ ( سٝح بًؼ َتٛغط 

 .   (:,20ٖصٙ ايعباض٠ )

اغ١ ٜتبني َس٣ ٚبسضاغ١ االمطاف املعٝاضٟ يسضد١ َٛاؾك١ َؿطزات فتُع ايسض

تؿتت ٖصٙ األ١ُٖٝ سٍٛ َتٛغطٗا سٝح تبني إٔ أز٢ْ ثالخ عباضات يف َػت٣ٛ 

 االمطاف املعٝاضٟ ٖٞ>

 .  ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ (2
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 .  ٜؤزٟ أْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض إىل ظٜاز٠ عسز املتدككني ؾٝ٘ (9
ٜػاٜط االػاٖات  اٜط ٖصا ايعًِ مبإْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٛ (6

 .  ايعامل١ٝ اؿسٜج١ 
يف سني ناْت أنجط ايعباضات تؿتتًا يف اػاٙ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ إْؿا٤ قػِ 

 يتعًِٝ ايهباض ٖٚٞ >

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تسضٜب طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يٝكبشٛا  (2

 .  َعًُني يًهباض 
  .  ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍإْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض  (9
إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤٌٖ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًتعاٌَ َع ايهباض سػب  (6

 .  خكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ
(ايٓػب امل١ٜٛ٦ يعسز أؾطاز اجملتُع ايصٟ ناْت اغتذاباتِٗ 2ٜٚٛنح اؾسٍٚ ضقِ )

باؾاَع١ سٝح بًػت أع٢ً ثالخ ْػب )أٚاؾل متاًَا( ع٢ً إْؿا٤ قػِ تعًِٝ ايهباض 

 % يًعباضات اآلت١ٝ ع٢ً ايرتتٝب >68، %29، %,0يسضد١ املٛاؾك١ )أٚاؾل متاًَا( 

  %(.,0) إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباضٟ ٜػاِٖ يف ايكها٤ ع٢ً األ١َٝ ٚايتكًٌٝ َٓٗا (2

 .  %(29)ٜػاِٖ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ (9
ِٝ ايهباض ٜؤٌٖ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًتعاٌَ َع ايهباض سػب إْؿا٤ قػِ يتعً (6

 .  %(68)خكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ
% َٔ أؾطاز اجملتُع( يسضد١ ,0يف سني ناْت أنجط ايعباضات تطنٝعًا )أنجط َٔ 

املٛاؾل ع٢ً عباض٠ االغتبا١ْ فًُٗا َٔ أِٖ األغباب اييت تٛنح اػاٙ أعها٤ ١٦ٖٝ 

 ٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض باؾاَع١ ٖٚٞ > ايتسضٜؼ مٛ إْؿا

  .  أض٣ أ١ُٖٝ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ  - أ
 .  إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ - ب
ٚدٛز قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜػاعس يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط  - ت

 .  بططٜك١ ع١ًُٝ
تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط بططٜك١ ع١ًُٝ ؾاع١ً إشا ٚدس خيطط يرباَر  - خ

 .  قػِ يتعًِٝ ايهباض 
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ؾكس بًؼ .  ٚقس اغتدسّ ايباسجإ َعاٌَ أيؿا نطْٚبار يكٝاؽ ثبات االغتبا١ْ 

( يعباضات االغتبا١ْ اـُؼ عؿط ٚتٛنح 0;0,َعاٌَ ثبات أيؿا ق١ُٝ َطتؿع١ ٖٚٞ ) 

ٚنصيو َس٣ اتػاقٗا ، ايعباضات املدتًؿ١ٖصٙ ايك١ُٝ املطتؿع١ َس٣ َكساق١ٝ 

ايساخًٞ ٚقس أنس شيو أًٜها اضتؿاع قِٝ َعاَالت االضتباط ايبػٝط يهٌ عباض٠ َٔ 

( 0899,سٝح ناْت اقٌ ق١ُٝ ) .  اجملُٛع ايهًٞ يسضد١ املٛاؾك١ ع٢ً عباضات االغتبا١ْ 

اٜط االػاٖات ٜػ اإْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ إىل تطٜٛط ٖصا ايعًِ مب يعباض٠ >)

( َع ايسضد١ ايه١ًٝ 0:82,( بُٝٓا ناْت أع٢ً ق١ُٝ ملعاٌَ االضتباط ).  ايعامل١ٝ اؿسٜج١ 

ْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ٜؤزٟ يًُٛاؾك١ ع٢ً عباضات االغتبا١ْ ٖٞ ايعباض٠ اـاق١ بإٔ إ

 .  إىل تطٜٛط ايبشح يف ٖصا اجملاٍ

ؿطٚم بني َتٛغط زضدات أعها٤ ٚأدط٣ ايباسجإ أغًٛب ؼًٌٝ ايتبأٜ يسالي١ اي

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً عباضات االغتبا١ْ مٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض بهًٝات داَع١ 

سهطَٛت ٚؾكًا يًسضد١ ايع١ًُٝ ٚغٓٛات اـرب٠ ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ناًل ع٢ً سس٠ 

ًٌٝ غتبا١ْ ٚقس تبني َٔ ْتا٥ر ايتشيسضاغ١ أثطُٖا ع٢ً زضد١ املٛاؾك١ ايه١ًٝ يعباضات اإل

عسّ اختالف اػاٖات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض بهًٝات 

ايرتب١ٝ داَع١ سهطَٛت ٚؾكًا يًسضد١ ايع١ًُٝ أٚ غٓٛات اـرب٠ سٝح بًػت ق١ُٝ 

(ٖٚٞ 0:9,( ٚغٓٛات اـرب٠ مٛ)6;0,احملػٛب١ ألثط ايسضد١ ايع١ًُٝ مٛ ) Fاختباض 

ٛغطات ايسضد١ ايه١ًٝ يًُٛاؾك١ ع٢ً عباضات غري زاي١ أٟ ال ٜٛدس ؾطٚم بني َت

 .  االغتبا١ْ ٚؾكًا يسضد١ ايع١ًُٝ ٚغٓٛات اـرب٠ 

 التوصيات : 

إْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض بهًٝات ايرتب١ٝ داَع١ سهطَٛت ملٓح زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ  (2

 .  يف ؽكل تعًِٝ ايهباض 
ايسٚي١ٝ تهُني َكطضات َٚػاقات ايتدكل مبا ٜػاٜط االػاٖات ايعطب١ٝ ٚ (9

 .  املعاقط٠ يف تعًِٝ ايهباض 
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تطٜٛط بطْاَر املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ٖصا ايتدكل ٚشيو بايرتنٝع ع٢ً  (6

، املكطضات ايتدكك١ٝ يف ٖصٙ املطاسٌ أنجط َٔ املكسَات يف فاٍ تعًِٝ ايهباض 

 .  ٚؾطح طبٝعت٘ َٚؿاُٖٝ٘ ٚأٖساؾ٘ يًساضغني اؾسز 
هباض ٚايتعًِٝ املػتُط بططم ع١ًُٝ َٔ خالٍ املػا١ُٖ يف إزاض٠ بطاَر تعًِٝ اي (2

 .  األغاتص٠ املتدككني ٚايطالب املتدطدني َٔ ٖصا ايكػِ 
املػا١ُٖ يف تطٜٛط ٚاقع تعًِٝ ايهباض يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚايعامل ايعطبٞ  (0

ٚقاٚي١ سٌ املؿهالت اييت تٛادٗ٘ عٔ ططٜل اـربات املٛدٛز٠ يف ايكػِ َٚٔ 

 .  غٝتِ تأًِٖٝٗ 
ٜٛط ٚظٜاز٠ ايرباَر املكس١َ َٔ َطانع خس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط تط (8

يًُذتُع ايُٝين ٚايعطبٞ بٛاغط١ األغايٝب ايع١ًُٝ يف اإلزاض٠ ٚايتدطٝط 

 .  ٚايتسضٜؼ ايصٟ غٝكسَ٘ ايكػِ 

 

 : قائنة املراجع 

 ،ّ( ايتعًِٝ املػتُط بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل9;;2):عبس ايطمحٔ بٔ غعس ،ؿُٝسٟا (2

 .  َطابع ايؿطظزم، يطٜاضا

شات ، ايهٜٛت، ّ( أؾهاض تطب١ٜٛ يف فاٍ قٛ األ١َٝ;:;2) قُس>عبسا هلل، اـًـ (9

 . ايػالغٌ
( تطبٝل ايرتب١ٝ املٝسا١ْٝ يف َساضؽ تعًِٝ ايهباض :;;2خًٌٝ إبطاِٖٝ >)، ايػعازات (6

 .  ايػ١ٓ اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ ، 20ايعسز ، تْٛؼ  ،تعًِٝ اؾُاٖري، اي١ًًٝٝ
( تعًِٝ ايهباض يف نًٝات ايرتب١ٝ َٚعاٖس إعساز  ,,,9خًٌٝ إبطاِٖٝ > )، ػعازاتاي (2

منٛشز إلْؿا٤ قػِ يتعًِٝ ايهباض ؾٝٗا ،تْٛؼ،ٚضؾ١ عُا ، املعًُني يف ايبالز ايعطب١ٝ

سٍٛ تطٜٛط ايبشح ايرتبٟٛ يف ايتعًِٝ ايٓعاَٞ ٚقٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباض يف 

 .  يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛاملٓع١ُ ايعطب١ٝ ، ايٛطٔ ايعطبٞ 
 قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ يفب١ٝ ( زٚض اؾاَعات ايعط ,;;2قُس فٝس > ) ، ايػعٝس (0

َهتب ، ايطٜاض، ايػ١ٓ اؿاز١ٜ عؿط ،68ايعسز ، ضغاي١ اـًٝر ايعطبٞ، ايهباض

  . ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر ايعطبٞ 
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( األزٚاض املطًٛب١ َٔ 6;;2)عبس>ْٛض ايسٜٔ ، اهلل ٚ اؾٛازس عبس ايععٜع عب، ايػٓبٌ (8

َهتب ايرتب١ٝ ، ايطٜاض، ًٝر ايعطبٞ يف فاٍ خس١َ اجملتُعداَعات زٍٚ اـ

  .  ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر

ؾؤاز ايبٗٞ> )بسٕٚ تاضٜذ( األغؼ ايٓؿػ١ٝ يًُٓٛ َٔ ايطؿٛي١ إىل ، ايػٝس (9

  .  زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، ايؿٝدٛخ١
ّ( ؾاع١ًٝ بطْاَر َكرتح يتسضٜؼ 2,,9(ٌ قُس >خًٝ، ٚسػٔ، إبطاِٖٝ، ايؿطبيت (:

ايطٜانٝات يف املػت٣ٛ األٍٚ يًهباض يف ايتشكٌٝ ٚأثطٙ ع٢ً قسض٠ سٌ املؿهالت 

( 2(ايعسز)9اجملًس )، ايطٜان١ٝ يسِٜٗ ف١ً ايرتب١ٝ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ

  .  ّ 2,,9زٜػُرب 

قٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ  ّ(تكٛض َكرتح إلعساز َعًِ:;;2َٛغ٢ عًٞ > )، ايؿطقاٟٚ (;

 .  (:9ايعسز)، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايعقاظٜل، اإلػاٖات اؿسٜج١ ايهباض يف ن٤ٛ
 -َاضؽ22، اـُٝؼ ،  إىل املػتكبٌ( األ١َٝ ايعطب١ٝ تػبكٓا) ؾٝكٌ>، ايكٛيف (,2

 www.almotamar.net يف، 2ّ,,9

زاض املطبٛعات ، اإلغهٓسض١ٜ، ّ( املطدع يف تعًِٝ ايهباض 2;;2 (قُس عُط ،ايطٓٛبٞ (22

 . اؾسٜس٠ 

( احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ملٓاٖر إعساز َعًُٞ ايهباض يف 2;;2)امحس سػني>، ايًكاْٞ (29

، 22 ايعسز، تْٛؼ، تعًِٝ اؾُاٖري، نًٝات إعساز املعًُني باؾاَعات ايعطب١ٝ

 .ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ يعطب١ٝ يًرتب١ٝاملٓع١ُ ا، ايػ١ٓ اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ

( زٚض نًٝات ايرتب١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ يف تٓؿٝص 2;;2قٞ ايسٜٔ ؾعبإ  >) ، تٛم (26

ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ، :6ايعسز ، تعًِٝ اؾُاٖري ، تْٛؼ ، اـطط ايٛط١ٝٓ حملٛ األ١َٝ 

  .  املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ ، عؿط

( ;:;2ض َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ >) عبس اؾًٌٝ > تطٛ، عاٜـ ٚ ٖٓٛزٟ، سبٝب (22

يرتب١ٝ املػتُط٠ يف ايٛطٔ تطٛض َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚزٚضٖا يف تعًِٝ ايهباض ٚا

املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ، اؾع٤ ايجايح، عًِ تعًِٝ ايهباض ، تْٛؼ، ايعطبٞ

  . ٚايعًّٛ 

http://www.almotamar.net/
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، يف ايٛطٔ ايعطبٞمٛ إغرتاتٝذ١ٝ يتعًِٝ ايهباض  ّ(0;;2> )ؾهطٟ عباؽ، سًُٞ (20

  .  ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ  (29ايعسز) ،تعًِٝ اؾُاٖري، تْٛؼ

زاض غعاز ، ايهٜٛت، ّ( تعًِٝ ايهباض َٓعٛض اغرتاتٝذ6ٞ;;2نٝا٤ ايسٜٔ > )، ظاٖط (28

  .  ايكباح

ايتذاضب ايعاملٝـ١ يف تـسضٜؼ َٓـاٖر تعًـِٝ ايهبـاض       ّ(2;;2ْبٌٝ أمحس عاَط>)، قبٝح (29

ايػــــ١ٓ  (22) ايعــــسز، تعًــــِٝ اؾُــــاٖري، تــــْٛؼ، ايعطبٝــــ١َٚتهــــُٓاتٗا يًذاَعــــات 

 .  املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ ، اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ

( زٚض نًٝــــ١ ايرتبٝــــ١ داَعــــ١ 9;;2قُــــس عًــــٞ > ) ، قُــــس ٚ عــــعب، عبــــساؿًِٝ (:2

ــ١ ٚخسَـــ١ اجملتُـــع    ــاظٜل يف متٓٝـــ١ ايب٦ٝـ ــع ٚاملعٛقـــات ٚإَهاْٝـــ١ ايتػًـــب  ، ايعقـ ايٛاقـ

 .  :9ايعسز، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايعقاظٜل ،عًٝٗا

، ـ عطبٞ َٛسس ملؿّٗٛ تعًِٝ ايهبـاض (اؿاد١ إىل تعط9ٜ;;2ْٛض ايسٜٔ >)، عبساؾٛاز (;2

   .  ف١ً داَع١ املًو غعٛز ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ 

( ايسضاغــ١ ايتكٛميٝــ١ ايؿــا١ًَ يربْــاَر  9,,9) :َٓــ٢ َــؤمتٔ ٚآخــطٕٚ  ، عُــاز ايــسٜٔ (,9

َُإ ،زضاغ١ َٓؿٛض٠، األ١َٝ يف األضزٕقٛ   .  ع

ــٛز (92 ــس َايـــو> )   ، قُـ ــِ قـــ  6;;2قُـ ــ١ (  َعًـ ــٝر ايعطبٝـ ــ١ يف زٍٚ اـًـ  ،ٛ األَٝـ

 .  َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر ايعطبٞ ، ايطٜاض ، تسضٜب٘ ، اختٝاضٙ إعسازٙ 

املٓعُــــ١ ، ّ( تــــْٛؼ8;;2َؿـــطٚع إغــــرتاتٝذ١ٝ تعًــــِٝ ايهبــــاض يف ايـــٛطٔ ايعطبــــٞ >)   (99

  .  ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ

َٓؿـٛضات  .  بطْاَر اإلٜػٝػهٛ يتسضٜب َعًُـٞ قـٛ األَٝـ١     (>2,,9َازٟ )، ؿػٔ (96

 .  ايطباط، املٓع١ُ اإلغال١َٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١

 


