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 أعػاء َُئـ ــة الحدــشٍـ ــش
الحخطظ

الجامعة

الشكم

الاظم السالزي مع اللل

1

عبذالخالم َادي مدعً طىاؾ

ئداسة أعماٌ

طامعة عمشان

2

عبذ العالم عىع أخمذ لبهظ

مىاهج وطشق ثذسَغ

طامعة عذن

3

علي أخمذ ًديى اللاعذي

ؿله ملاسن

طامعة عمشان

4

عبذالجباس الطُ أمين الىىس

ئداسة وثخطُط ثشبىي

طامعة ضىعاء

5

عبذ العضٍض علىان ظعُذ العضعضي

مداظبة

طامعة عمشان

6

عبذ الشكُ علي كاظم العماوي

ئداسة وثخطُط ثشبىي

طامعة جعض

7

طه أخمذ مىطش العلبي

ؿله

طامعة عمشان

8

عبذ الشخمً أخمذ مدمذ املخحاس

ثاسٍخ ئظالمي

طامعة عمشان

هدى وضشؾ

طامعة عمشان
طامعة عمشان

9

مدمذ خعين خعً الىلُ

10

عاسؾ مدمذ علي املىطىسي

مىاهج/طؼشاؿُا

11

عبذ الخىُم عبذٍ كاظم خالذ

علم هـغ

طامعة عمشان

12

عبذ املجُذ اخمذ ًديى مذاػش

طؼشاؿُا/طبُعُة

طامعة عمشان

13

ظعُذ هاجي كائذ اظىىذس

ثاسٍخ ئظالمي

طامعة جعض

14

مدمذ كاظم علي كدىان
مدمذ عبذ هللا خعً ُخمُذ

أضىٌ ثشبُة

طامعة عمشان

ئداسة وثخطُط اظتراثُجي

طامعة حجة

16

مدمذ خعً أخمذ الـحاح

لؼة ئهجليزًة

طامعة عمشان

17

خمىد مدعً كاظم امللُيي

ئداسة وثخطُط ثشبىي

طامعة رماس

18

أخمذ مدمذ عبذالالٍ العلاؾ

ثشبُة اطحماعُة وبُئُة

طامعة خػشمىت

19

ضادق أخمذ عبذ هللا العبئي

علىم مالُة ومداظبُة

طامعة هجشان

20

عبذ الىشٍم خعين علي سعذان

بالػة وهلذ أدبي

طامعة خػشمىت

21

علي كائذ عبذٍ ظىان

لؼىٍات( هدى وضشؾ)

طامعة ضىعاء

22

عبذ العالم ظلُمان داود الخذابي

مىاهج /علىم

طامعة عمشان

23

ؿػل هللا عبذالشصاق كطشان

بالػة

طامعة عمشان

24

أخمذ أخمذ ضالح العشامي

ثاسٍخ

طامعة البُػاء

25

مدمذ علي عسمان أظعذ

طؼشاؿُا ظيان

طامعة عمشان

15
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 اؿححاخُة العذد
الخمذ هلل الزي َذاها لهزا وما هىا لنهحذي لىال أن َذاها هللا ،وهطلي ووعلم على ئمام املشظلين ،واملبعىذ سخمة
للعاملين؛ البشير الىزًش ،والعشاض املىير سظىلىا الىشٍم ،مدمذ ضلى هللا علُه وعلى آله وصخبه وظلم ،وبعذ/

ًطُ لي باظم َُئة ثدشٍش مجلة مشهض طضٍشة العشب للبدىذ التربىٍة وإلاوعاهُة؛ أن أَنئ الباخسين لاطالء،
واللشاء لاعضاء؛ وعمىم طمهىس املجلة؛ ضذوس العذد ( )2مً املجلذ (لاوٌ)؛ شىاٌ -ري اللعذة ( )1440املىاؿم
ًىهُىً -ىلُى ( )2019وثػمً ( )5أبداذ كُمة؛ ثىىعد مىغىعاتها لخشمل؛ ئداسة الجىدة خُص ّ
كُم لاوٌ ثطبُم
ً
معاًير الجىدة الشاملة في إلاداسة إلالىتروهُة بالجامعات الُمىُة ،ؿُما ثػمً الساوي ثدلُال ملذي ثمسُل الاخحباسات
الـطلُة ألوصان الىخذات الذساظُة وأَذاؾ بلىم املعشؿُة ومعحىٍات الطعىبة والحمُيز بيلُة التربُة -مداؿظة
املهشة -دساظة ثدلُلُة ،وشخظ السالص اغطشابات العلىن الىاثجة عً ضذمة الخشب لذي ثالمُز املشخلة
لاظاظُة في مذًىة ضىعاء ،واظحجلى الشابع دالئل البُان ملعاوي مـشدات اللشآن"-ظلمات" ،و"عضٍض" ،و "مغ"،
ً
ً
ً
أهمىرطا ،-واظخششؾ الخامغ خل مشيلة ثمىٍل البدص العلمي في الُمً ،خُص كذم ثطىسا ملترخا
و"هلضم"
لحطىٍش مطادس ثمىٍل البدص العلمي في الُمً ،وهما ًخبين مً العىاوًٍ ؿلذ ثىىعد مىغىعات لابداذ ،وثطشكد
ملجاالت في ػاًة لاَمُة ،وخشطد بيحائج رات كُمة علمُة وثىضُات وملترخات ظخعهم في عالض الىسير مً
ً
املشىالت والعلبُات التي واهد ظببا إلطشائها ،وهي ئلى رلً مع طىدة عالُة في الحيعُم وإلاخشاض.
وبهزٍ املىاظبة هحلذم بىاؿش الحدُة ممضوطة بجضٍل الشىش وبالؽ الامحىان؛ للباخسين والباخسات الزًً شاسهىا
وظاَمىا بأبداثهم اللُمة غمً َزا العذد ،والشىش مىضىٌ ألظشة الحدشٍش مً املدىمين وإلاداسٍين؛ والزًً ما واهد
ً
ً
لابداذ لحخشض في ضىستها الشائعة لىال طهىدَم املحميزة ،ظائال هللا أن ًجضحهم خيرا.

ً
وأخيراٌ /ععذها أن هذعى طمُع الباخسين والباخسات؛ في الجامعات واملإظعات البدسُة ومً مخحلف
ً
الجهات؛ للحدىُم واليشش عبر املجلة؛ ؿهي مجلة الجمُع ،ومىـحدة على الجمُع -بذون اظحشىاء -وهشخ دوما
باألؿياس وامللترخات إلاب ذاعُة ،وفي رات الىكد بالبدىذ الـشدًة والجماعُة ،والتي تهذؾ ئلى وشش الىعي التربىي
وإلاوعاوي ،وبما أن سؤٍخىا طمىخة؛ ؿشظالحىا وئطشاءاثىا ظخبلى هي لاظش ولاٌعش ثيلـة ،ولاهثر طىدة ،بما
ًشض ي طمُع الباخسين ،وثلذًم أبداذ جعهم في جهػة بلذها الُمً وأمحىا واظحعادة مجذه ا ،ظائلين هللا أن ًدـظ
ًمىىا وأمحىا مً ميائذ ومىش املاهشًٍ ،وأن ًىؿلىا طمُعا ملا ًد وٍشض ى.
وهللا ولي الهذاًة والحىؿُم

سئِغ الحدشٍش
د .ؿهذ ضالح مؼشبه املعمشي
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 شروط قواعد ال َن ْ
شر في مجلة مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث ال ُم َح َّك َمة
 ثمهُذ:

ُ َّ
مجلة مشهض طضٍشة العشب للذساظات والبدىذ امل َدى َمة مجلة علمُة شهشٍة ثطذس عً مشهض طضٍشة العشب

للبدىذ والحلُُم ،في أطضاء جشمل مخحلف مجاالت العلم واملعشؿة؛ وفي ملذمتها مجلة البدىذ التربىٍـة
وإلاوعاهُة ،خُص ثيشش الذساظات التي ثحىاؿش ؿيها ششوط البدص العلمي وخطىاثه املحعاسؾ عليها .والتي جعالج
ً
ئخذي اللػاًا التربىٍة وإلاوعاهُة وؿلا لآلجي:

 الششوط العامة:
 .1أن ًىىن مىغى البدص غمً اَحمامات املجلة (التربىٍة وإلاوعاهُة ).
 .2التزام البدص بلىاعذ اليشش املحبعة في املجلة.
 .3البدص لم ًيشش ولم ًلذم لليشش ئلى أي مجلة أخشي ،ولً ًلذم ئلى مجلة أخشي في خالة كبىله لليشش.
 .4التزام الباخص بأخالكُات البدص العلمي وخلىق امللىُة الـىشٍة.
ّ
ّ
العلمُة في ئطشاءات اليشش ،هما ثلتزم ؿُما ثيششٍ بلىاعذ البدص العلمي
 .5ثخبع املجلة واؿة املعاًير
املحعاسؾ عليها ً
ووغع للخىاش ي.
وغبط لطشق الاظخشهاد،
ثىرُم للمشاطع،
عاملُا؛ مً
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخم في ثدذًذ مُعاد اليشش أو
 .6ثىظم املجلة ثشثِ البدىذ خع الاعحباسات الـىُة ،وٍىىن لها وامل
مُعاد ئعادة اليشش ً
شيل ثشاٍ.
ظىاء غمً ئضذاساتها أو
بشيل مىـطل أو بأي ٍ
ٍ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
معإولُتها عً أي
اللاهىهُة عً املدحىي الزي ًيششٍ ،وثخلي املجلة
ًحدمل الباخص وامل املعإولُة
.7
خلىق ّ
مدملة باملدحىي كذ ّ
جعشع الباخص للمعاءلة اللاهىهُة.
ّ
ّ
ٌ .8علط خم الباخص في اليشش ئرا خالف ًأًا مً اللىاعذ املعمىٌ بها في املجلة.
ّ
 .9ال ّ
بالػشوسة.
ٌعبر البدص امليشىس عً وطهة هظش املشهض /املجلة

 ششوط اليشش:

ّ
ً .1ج أال ثحجاوص عذد ضـدات البدص( )30ضـدة بما ؿيها لاشياٌ واملالخم وكائمة املشاطع ،مع ثشن
معاؿة  1.5بين العطىس.

ً
ً
ً
 .2الذساظة املعحلمة ًج أن ثىىن مذكلة هدىٍا وئمالئُا ولؼىٍا.
 .3عذد ولمات الذساظة ( )10.000ولمة هدذ أكص ى بما في رلً مالخم الذساظة.
ً .4ج أن ال ثضٍذ ولمات العىىان عً ( )20ولمة؛ هدذ أكص ى.
 .5عذد ولمات امللخظ باللؼة العشبُة ال ثضٍذ عً  200ولمة ،وباللؼة إلاهجليزًة ال ثضٍذ عً  250ولمة.
 .6عذد اليلمات املـحاخُة ًتراوح بين  7 -4ولمات.
 .7الحىرُم العلُم في متن الذساظة وكائمة املشاطع مً هح ودوسٍات ومىاكع ئهترهد ،وػيرَا مً املطادس
التي سطع ئليها.
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ً .8طبم على كائمة املشاطع العشبُة ولاطىبُة هظام الحىرُم ( )APAمع جعذًالت طـُـة ثدذدَا ظُاظة
اليشش في املجلة.
 .9بداٌ اظحخذام الباخص بشمجُات أو أدوات كُاط واالخحباسات والاظخباهات ،أو ػيرَا مً أدوات ،ؿعلى
الباخص أن ًلذم وسخة واملة مً لادوات التي اظحخذمها ئرا لم ثشد في متن الذساظة أو لم ثشؿم مع
مالخله ،وأن ٌشير ئلى إلاطشاءات اللاهىهُة التي جعمذ له باظحخذامها.
 .10عذم الحلذم بطل سخ الذساظة بعذ ئبالغ الباخص بىضىٌ دساظحه ئلى املجلة.

 كىاعذ وئطشاءات اليشش:
ً )1لىم الباخص بحيعُم البدص خع ششوط املجلة املزهىسة أدهاٍ.
ً )2لىم الباخص باسظاٌ البدص امليعم على شيل ملف ماًىشوظىؿد ووسد ،ئلى مىكع املجلة أو البرًذ
إلالىتروويapcra.org@gmail.com :
ً )3خػع البدص املشظل ئلى املجلة ئلى ثدىُم مبذئي مً كبل مذًش  /سئِغ ثدشٍش املجلة لحلشٍش مذي
التزامه باملىهجُة العلمُة واَحمامها وثلشٍش أَلُحه للحدىُم لاظاس ي ،ؿان واهد الىخُجة ئًجابُة؛ ؿُحم
ً
ئشعاس الباخص ئلىتروهُا بخطاب ًـُذ باظحالم البدص واللبىٌ املبذئي له ومىعذ ئسظاله للحدىُم خالٌ
ًىمين مً الاظحالم .مع بُان باطشاءات جعذًذ الشظىم .أو ًحم الاعحزاس مع بُان لاظباب.
ً )4حم ئسظاٌ الذساظة ئلى ارىين مً املدىمين املعحمذًً لذي املجلة في مجاٌ الحخطظ ،ؿان اخحلـا
ًشظل لسالص ،وفي خاٌ ثمد املىاؿلة عليها ًحم ئخطاس الباخص بخطاب ًحػمً هحائج ثلاسٍش الحدىُم ،مع
الىىاكظ (ئن وطذت) ،خالٌ ( )10 -7أًام.
ّ )5
ًحعين على الباخص أن ًجشي الحعذًالت الىاسدة في ثلشٍشي املدىمين داخل آلاطاٌ املدذدة لزلً ،وبعذ
ً
الاهتهاء مً ئطشاءات الحدىُم وئطشاء الحعذًالت التي أوص ى بها املدىمانً .حللى الباخص خطابا بالىخُجة
النهائُة؛ باللبىٌ مع ثدذًذ مُعاد اليشش بدع ثاسٍخ كبىله لليشش بطشؾ الىظش عً ثاسٍخ اظحالمه.
 )6ثشث الذساظات عىذ اليشش في أعذاد املجلة وؿم الاعحباسات الـىُة ،ولِغ ألي اعحباسات أخشي أي دوس
في َزا الترثِ .

ً
ً
 )7بمجشد ئشعاس الباخص بلبىٌ دساظحه لليشش كبىال جهائُا ،ثيحلل خلىق الطبع واليشش ئلى مجلة املشهض.
ً
ً )8حم وشش الذساظة ئلىتروهُا ..وٍطل مً الباخص مشاطعتها للمشة لاخيرة واعحمادَا بشيلها النهائي.
 )9ما ًيشش في املجلة ٌعبر عً وطهة الباخص (الباخسين) ،وال ٌعبر بالػشوسة عً وطهة هظش املجلة.

 ثشثِ املدحىي:

ً
ً
ال جعحمذ مجلة مشهض طضٍشة العشب للبدىذ التربىٍة وإلاوعاهُة همطا واخذا في مىىهات البدص
ً
العلمي ،هظشا للحىى في طبُعة البدىذ إلاوعاهُة والاطحماعُة مً الىضـي املُذاوي ئلى الحجشٍبي ،ومً

الىىعي ئلى الىمي ،ئال أن َىان عىاضش سئِعة مشترهة بُنها؛ خُص ئن ظُاظة املجلة جعحىط (بلذس
إلاميان) أن ًلتزم البدص( الامبرًلي– املُذاوي) بالترثِ آلاجي:
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 .1أن ًىح عىىان البدص واظم الباخص /الباخسين ،/وضـحه العلمُة والجهة التي ٌعمل لذحها على
الطـدة لاولى وٍىح على الطـدة راتها سكم َاثف الباخص ًً/والبرًذ إلالىترووي.
 .2ملخظ الذساظة (باللؼحين العشبُة وإلاهجليزًة) وٍج أن ًىىن في ؿلشة؛ ثحػمً الهذؾ العام للذساظة
رم املىهجُة ؿاألدوات املعحخذمة ؿحجم العُىة وأبشص الىحائج ،مع غشوسة ئبشاص الىحائج الذكُلة التي ثم
ّ
الحىضل ئليها رم إلاشاسة ألَم الحىضُات وامللترخات ،على أال ًحجاوص ول منهما ( )200ولمة وبما ال ًضٍذ
ً
عً( )15ظطشا.
 .3املل ذمة أو املذخل؛ ًدعً البذء ؿُه مً العام (العاملي) ئلى إلاكلُمي واهتهاء بالىاكع املدلي.
 .4ثدذًذ مشيلة الذساظة بشيل واضح ،بما ًإهذ وطىد مشيلة خلُلُة جعحذعي البدص.
 .5وغع أظئلة الذساظة /أو ؿشغُاتها؛ ثترطم مشيلة الذساظة بشيل واضح دكُم.
 .6ثدذًذ أَذاؾ الذساظة؛ بدُص ثجُ عً أظئلة الذساظة.
 .7ثدذًذ لاَمُة (الـىائذ) املحىكعة باالظحـادة مً هحائج الذساظة؛ دكُلة وشاملة ملخحلف املعحـُذًً.
 .8ثدذًذ خذود البدص /الذساظة (املىغىعُة -البششٍة -املياهُة -الضماهُة...الخ).
ً
 .9جعشٍف املـاَُم واملططلخات الشئِعة؛ وثدذًذا مـشدات العىىان الؼامػة.
 .10وغع ئطاس هظشي؛ مخحطش ألخذذ ما هح خىٌ املىغى ( ،هظشٍات -خطىات -خطائظ -ثجاسب...-الخ).
 .11عشع ملخطات بأخذذ الذساظات العابلة في املىغى  ،وٍلتزم الباخص بعشغها بدع الخعلعل
الضمني مً لاخذذ لؤلكذم ،ول منها ف ي ؿلشة واخذة ثىضح الهذؾ الشئِغ لها وعُىتها وأدواتها وأَم
هحائجها بما ال ًضٍذ عً عششة أظطش ،رم ًيحهي بحعلُم مىطض؛ ًحػمً طىاه الاثـاق والاخحالؾ في
الهذؾ واملىهجُة ولادوات والعُىة ومجاالت الاظحـادة مً الذساظات العابلة رم ما ًميز الذساظة
الخالُة عً العابلة.
 .12ثىغُذ مىهجُة وئطشاءات الذساظة؛ وثحػمً مخحلف إلاطشاءات التي كام بها الباخص في معالجة
املشيلة البدسُة ،وخطىضا آلاجي.
 .13ثدذًذ مجحمع الذساظة وعُىتها بشيل دكُم.
 .14ثدذًذ لادوات املعحخذمة في الذساظة وثىغُذ خطائطها العُىى مترًة (الطذق والسبات).
 .15ثدذًذ لاوصان واملحىظطات والحلذًشات واملعالجات إلاخطائُة املعحخذمة؛ في الذساظات املُذاهُة.
 .16عشع هحائج الذساظة بطشٍلة جعلعلُة؛ ثخعم مع لاظئلة والـشغُات.
 .17مىاكشة الىحائج وثـعيرَا وملاسهتها مع هحائج الذساظات العابلة ،وظهىس شخطُة الباخص؛ مً خالٌ
مهاساثه في العشع واملىاكشة العلمُة ،واظحخالص الىحائج بطشٍلة مىغىعُة.
 .18ثلذًم ثىضُات جعخىذ ئلى الىحائج ،وبدُص ثػُف ؿىائذ خلُلُة؛ ًمىً ثشطمتها ئلى خطىات ئطشائُة؛
كابلة للحىـُز على أسع الىاكع ،وٍدعً أن ثىىن ما بين( .)8 -5هما ًدعً ئغاؿة عذد ( )3 -2مً
امللترخات بذساظات معحلبلُة كذ جعهم في معالجات ئغاؿُة للمشيلة.
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ً
 .19وغع كائمة باملشاطع في آخش البدص؛ وؿلا للترثِ لالـبائي ألظماء أظش املإلـين ودون أسكام ،وٍلضم أن
ً
ثىىن خذًسة؛ بعذ العام( )2000باظحشىاء رات الخلـُة الحاسٍخُة ،وال ثلل عً ( )20مشطعا.

 هُـُة ئعذاد البدص لليشش:
ً )1حم ثيعُم الىسكة على (ملُاط  ،)A4بدُص ًىىن هى وحجم الخط على الىدى الحالي:
ً )2شاعي عىذ ثلذًم البدص الحباعذ املـشد مع ثشن َىامش معاؿة ( 2.5ظم) مً طمُع الجهات (أعلى–
أظـل– ًمين– ٌعاس).
 )3هى الخط املعحمذ في لابداذ ظىاء باللؼة العشبُة أو إلاهجليزًة َى  ،Sakkal Majallaحجم خط
العىاوًٍ الشئِعة ( )16وللعىاوًٍ الـشعُة ( )14ػامم ،ولباقي الىطىص ( )14عادي ،للجذاوٌ ولاشياٌ
( )12عادي ،وللملخظ والهىامش حجم ( )10عادي.
ّ ً
ً
 )4عىىان البدص في الطـدة لاولى :حجم ( )20وٍىىن دكُلا ومعبرا عً مدحىي البدص.
 )5حجم البدصً :ج أن ال ًحجاوص عذد ضـدات البدص ( )30ضـدة أو ( )10.000ولمة .بما في رلً
لاشياٌ والشظىم والجذاوٌ والطىس واملشاطع ،أما املالخم وأدوات البدص ؿحىغع بعذ كائمة املشاطع،
ً
علما أن املالخم ال ثيشش وئهما ثىغع بؼشع الحدىُم ؿلط
 )6ثىغع كائمة باملشاطع في آخش البدص على وسكة أو أوساق معحللة وؿم الترثِ لالف بائي ألظماء أظش
ً
املإلـين وثأجي املشاطع العشبُة أوال ًليها املشاطع لاطىبُة.
ٌ )7شاس ئلى املشاطع العشبُة في متن البدص باالظم لاخير للمإلف /العائلة /وظىة اليشش وسكم الطـدة أو
الطـدات التي عاد ئليها الباخص ورلً بين كىظين مساٌ (الخاض )55 :2010 ،وفي خالة رالرة مإلـين
ؿأهثر ٌشاس ئلى الاظم لاخير للمإلف لاوٌ وٍىح بعذٍ وآخشون مساٌ (عذط وآخشون-30 :2005 :
 ،)33وفي خاٌ املشطع لاطىبي ًىح الاظم لاخير ؿلط (اظم العائلة) مع ظىة اليشش وسكم الطـدة مسل:
( ،)Rogers, 2013: 201وئرا وان َىان رالرة مإلـين أو أهثر ًىح الاظم لاخير للمإلف لاوٌ وٍىح
بعذٍ ( ،) et alرم ثىح ظىة اليشش ؿشكم الطـدة مساٌ .)Robinson,etal, 2012:140( :أما في كائمة
املشاطع ؿحىح أظماء املإلـين طمُعهم.
 )8ثذسض املشاطع املشاس ئليها طمُعها في متن البدص في كائمة املشاطع لاخيرة في جهاًة البدص كبل املالخم ئن
ً
ّ
وطذت ،وثشث أبجذًا ورلً وؿم ما ًلي:
ً
 .aفي خالة الىح العشبُة أو الاهيليزًة :اظم املإلف الىىُة أوال ًليها الاظم لاوٌ(ظىة اليشش) ،عىىان
الىحاب ،الطبعة ،ميان اليشش ،اظم الىاشش.
 .bفي خالة البدص أو امللاٌ (باللؼة العشبُة أو الاهيليزًة) في دوسٍة :اللل رم اظم املإلف (ظىة
اليشش) ،عىىان البدص أو امللاٌ .اظم املجلة(،ػامم) املجلذ (العذد) ،الطـدات.
 .cفي خاٌ الشظائل :اللل رم اظم ّ
املعذ (ظىة الشظالة) ،عىىان الشظالة ،ماطعحير أو دهحىساٍ ػير
ميشىسة ،اظم اليلُة ،اظم الجامعة ،وٍىح اظم املشطع ببىط ػامم.
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ً )9ذسض ول شيل مً أشياٌ البدص غمً مادة البدص في وغعُة مشذود مع الىظ وسكم الشيل مع
الاظم في أظـله.
ً )10ػمً البدص امللابالت لاطىبُة/الاهجليزًة/الـشوعُة/للمططلخات العشبُة املعحخذمة مشة واخذة خين
وسودَا أوٌ مشة.
 )11ثلبل املجلة عشع الىح الجذًذة ومشاطعتها في مجالي ال علىم الىـعُة والتربىٍة بما ال ًضٍذ عً ()15
خمغ عششة ضـدة.
 )12ثيشش املجلة ملخطات سظائل املاطعحير والذهحىساٍ في مجالي العلىم التربىٍة والىـعُة التي ثمد
مىاكشتها وئطاصتها بما ال ًضٍذ عً عشش ضـدات.
 )13ثيشش املجلة الحلاسٍش العلمُة عً املإثمشات ،والىذوات ،والخللات الذساظُة ،واللجان املحخططة في
مجالي العلىم التربىٍة وإلاوعاهُة التي جعلذ في أي بلذ عشبي أو أطىبي.
ً )14دطل الباخص/الباخسىن /على وسخة واخذة و( ) 5معحالت مً العذد الزي ًيشش ؿُه البدص.
ً
ً
ً )15لتزم الباخص بذؿع سظىم ثدىُم البدص ،وكذسَا ( )$70دوالسا أمشٍىُا .وللُمىُين()$40
 )16ئرا ثجاوصت عذد ضـدات البدص ( )30ضـدة ًػاؾ  3دوالس عً ول ضـدة ئغاؿُة.
 )17طمُع آلاساء الىاسدة في املجلة جعبر عً وطهة هظش أصخابها دون أن جعىغ وطهة هظش املجلة.

ثىطه طمُع املشاظالت ئلى :سئِغ َُئة ثدشٍش املجلة
لاظحار الذهحىس /ؿهذ ضالح كاظم مؼشبه.
الجمهىسٍة الُمىُة -ضىعاء.
الهاثف :املـحاح الذولي(َ .)00967اثف 01- 381947
املىباًل (00967715474947 /00967- 771196665
املىكع إلالىتروويhttp://www.apcra.org :
البرًذ إلالىتروويapcra.org@gmail.com :

شهادة إلاًذا بذاس الىح سكم (.)2019/1250

(ح)

َُئة الحدشٍش -ولمة العذد -ششوط وكىاعذ اليشش -ؿهشط املدحىٍات

مجلت مركز جزيرة العرب للبحوث التربويت واإلنسانيتــ المجلد األول ــ العدد الثاني :شوال -ذو القعدة0441 /هـ  -يونيو -يوليو9102 /م

ؿهشط املدحىٍات
عىىان البدص

الشكم
000

الطـدة

اظم الباخصًً /

امللذمة والـهشط /ولمة سئِغ الحدشٍش

أ-ط

أ.د /ؿهذ ضالح كاظم مؼشبه
201

ثطبُم معاًير الجىدة الشاملة في إلاداسة إلالىتروهُة بالجامعات الُمىُة

35 - 1

مىطىس ضالح مدمذ العبذي

202

مذي ثمسُل الاخحباسات الـطلُة ألوصان الىخذات الذساظُة وأَذاؾ بلىم
املعشؿُة ومعحىٍات الطعىبة والحمُيز بيلُة التربُة -مداؿظة املهشة.
دساظة ثدلُلُة
د .سالم أحمد جمعان بافطوم

203

61 -36

د .هالل محمد علي السفياني

اغطشابات العلىن الىاثجة عً ضذمة الخشب لذي ثالمُز
املشخلة لاظاظُة في مذًىة ضىعاء

90 -62

د .ؿذوي أخمذ دًاب الشامي

204

دالئل البُان ملعاوي مـشدات اللشآن
ً
أهمىرطا-
"-ظلمات" ،و"عضٍض" ،و "مغ" ،و"هلضم"

103 -91

ا /مدمذ علي هاجي املعاوي

ثطىس ملترح لحطىٍش مطادس ثمىٍل البدص العلمي في الُمً
205
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للبحوث التــربــويت واإلنسانيت

شهادة ؤلاًدا بداز الىح زك (.)2019/1250

ثطبُم معاًير الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات
الُمنُة
منصىز صالح مدمد العبدي
حامػت غمغان || ولُت التربُت || غمغان || الُمً
E: mansooralabdi330@gmail.com || phone: 00967777077330
مسحخلص الدزاسة
هضفذ الضعاؾت بلى مػغفت جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت ،ولخدلُم ؤهضاف الضعاؾت
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي ،ولاؾدباهت ؤصاة لجمؼ البُاهاث ،حغي جُبُلها غلى غُىت مً ( )924بصاعٍا وؤواصًمُا ٌكغلىن مىاكؼ
بصاعٍت ،وبيؿبت ( )%91مً احمالي مجخمؼ الضعاؾت البالغ غضصه ( ،)349وبمػالجت البُاهاث باؾخسضام بغهامج الخدلُل ؤلاخهاجي (SPSS-
) ،Xفلض ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى آلاحي5
خهل غمىم ألاصاة غلى مخىؾِ هلي ( 2442مً  )1بخلضًغ لفظي (هبيرة) وغلى مؿخىي اإلاداوع؛ خهل ؤلاَاع الفىغي إلافهىم الجىصة
الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ومخُلباث جُبُلها غلى ؤغلى مخىؾِ(ً ،)2443لُه مدىع مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت؛ بمخىؾِ ()2444؛ وهلهما بخلضًغ (هبيرة) ،فُما خهل مدىع واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت؛ غلى مخىؾِ
ً
( )2423وؤزيرا 5مدىع مػاًير جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بمخىؾِ ( )2443وهلهما بخلضًغ لفظي (مخىؾُت)4
هما ؤهضث هخاثج الضعاؾت غلى ؤهمُت بخضار حغُيراث بلىتروهُت في بغاصة آلُت وهىضؾت وهُيلُت ألاوكُت والػملُاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت،
والخضعٍب والخػلُم ،وبىاء زلت مىظمت جيىن فيها الجىصة بكيل غام هي اللُمت اإلاىحهت ليكاَاث الفغص 4وؤهمُت مػُاع الخإهُل الػلمي
والػملي والؿلىوي ،والظي ًغحؼ بلى هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت ؛ لخُبُم الجىصة الكاملت ،هما جىاحه الخُبُم مػىكاث هثيرة؛
ً
ومنها؛ غضم وحىص زُت واضخت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت مؿدىضة الى عئٍتها وعؾالتها وؤهضافها ،وؤزيرا يػف الػلكت بين بغامج
ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والخُىٍغ ؤلاصاعي4
ً
وفي يىء الىخاثج كضم الباخث غضصا مً الخىنُاث جلخهذ في ؤهمُت الخدىٌ بلى جُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وفم مفهىم الجىصة
الكاملت ،وويؼ زُِ واضخت لخاحت الجامػاث الُمىُت مً ألاحهؼة ؤلالىتروهُت والكبياث مؿدىضة بلى عئٍتها وعؾالتها وؤهضافها ،وويؼ
زُت إلػالت مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،هما اكترح بحغاء صعاؾاث إلاػىكاث جُبُم الجىصة في ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت4
اليلمات اإلافحاخُة :ثطبُم .معاًير الجىدة الشاملة .ؤلادازة ؤلالىترونُة .الجامعات الُمنُة.

Abstract:
The purpose of the study was to know the application of the overall quality standards in the higher management of the
Yemeni universities. The objectives of the study were to use the study methodology. A study was conducted on a sample of
(129) administrative and (841) academic. The use of the statistical analysis program (SPSS-X) ), And the results of the study
indicated the following:
The conceptual framework of the concept of total quality in electronic management and the requirements of its application
was achieved at the highest (3.90), followed by the axis of obstacles to the application of total quality in electronic
management; (3.49). Finally, the focus of the standards of application of total quality in electronic management (2.98), both
with a verbal assessment (intermediate).
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The results of the study also stressed the importance of electronic changes in the re-mechanism, engineering and structure
of activities, processes and administrative procedures, training and education, and building an organizational trust in which
quality is generally the value directed to the individual's activities. The lack of a clear plan in the electronic administration of
the university based on its vision, mission and objectives, and finally the weakness of the relationship between electronic
management programs and administrative development.
In the light of the results, the researcher presented a number of recommendations that summarized the importance of the
transition to electronic management applications in accordance with the concept of total quality and to develop clear plans
for the Yemeni universities which need of electronic devices and networks based on their vision, mission and objectives, It
was also suggested that studies should be conducted on the obstacles to the application of quality in electronic
management.
Keywords: Apply. Total quality standards. Electronic management. Yemeni Universities.

اإلالــدمة:

ً
ً
ً
ًىاحه الػالم اهفجاعا مػغفُا وجىىىلىحُا وزىعة مػلىماث؛ مما ًجػله ؤمام مكيلت مهمت وملخت وهي 5هُف
ٌؿخُُؼ اؾدُػاب هظا لاػصًاص في حجم اإلاػلىماث باؾخسضام الُغق الخللُضًت اإلاػغوفت في جسؼًٍ اإلاػلىماث
ً
ومػالجتها ولاؾخفاصة منها في بصاعة اإلااؾؿاث اإلاسخلفت ومما ًؼٍض ألامغ حػلُضا هى الخهاثو اإلاميزة للمػلىماث
باغخباعها كىة مازغة جضزل في مسخلف هىاحي الخُاة البكغٍت ،وهظلً فهي جخميز بالخضازل في الػلكاث ،وبالخطخم
والتزاًض بمػضٌ ًفىق جؼاًض اإلاىيىغاث التي حكيل مهاصع هظه اإلاػلىماث4
وؤنبدذ جىىىلىحُا الخاؾب آلالي ؾمت ؤؾاؾُت لئلصاعة في اإلاجخمػاث الخضًثت زانت بػض ظهىع قبىت
اإلاػلىماث "ؤلاهترهذ" وما ؤخضزخه مً فًُان مػلىماحي وما خللخه مً ؾهىلت وؾغغت في الخهىٌ غلى اإلاػلىماث
وبحغاء لاجهاالث اإلاسخلفت صون الخلُض بدضوص الؼمان واإلايان4
وفي اإلالابل حكهض الجامػاث الخيىمُت في ظل ألالفُت الثالثت الػضًض مً الًغىٍ والخدضًاث ،ومً ؤهمها5
الىمى ال ؿغَؼ في مػُُاث اإلاػغفت والثلافت اإلاػلىماجُت ،واهدكاع قبىت "ؤلاهترهذ" ،ومؼ الىٍب الخجاعي والبرًض
ؤلالىترووي ،وغيرها غلى هدى واؾؼ ،خُث ؤصي طلً بلى حغُير حظعي في هُفُت مماعؾت اإلاهام ؤلاصاعٍت4
ً
وهظغا للخإزير الىبير لخىىىلىحُا اإلاػلىماث وصوعها الىاضح في جُىٍغ الػمل ؤلاصاعي الجامعي فةن مؿإلت هللها
ومىاثمتها – وبالخالي جُىٍغها واؾخسضامها – ويػذ بصاعاث الجامػاث ؤمام جدض حضًض في مىاحهت اإلاىافؿت والؿعي
بلى جدلُم لاؾخسضام ألامثل والفػاٌ لهظه الخىىىلىحُا ،والػمل غلى هللها وجُىٍغها بما ًخلءم مؼ اخخُاحاث
الجامػاث وَبُػتها(البىهي4)239 52339 ،
ُ
وغلُه فاإلصاعة ؤلالىتروهُت حػض همُا حضًضا جغن آزاعه الىاؾػت غلى ؤلاصاعة واؾتراجُجُتها ووظاثفها ،والىاكؼ
ؤن هظه الخإزيراث ال حػىص فلِ بلى البػض الخىىىلىجي اإلاخمثل بالخىىىلىحُاث الغكمُت وبهما ؤًًا بلى البػض ؤلاصاعي
اإلاخمثل في جُىٍغ اإلافاهُم ؤلاصاعٍت ،هما ؤنبدذ حػمل غلى جدلُم اإلاؼٍض مً اإلاغوهت ؤلاصاعٍت وٍمىً اللىٌ " 5ؤن
الثىعاث الغكمُت كض ؤصث بلى حغيراث غمُلت وواؾػت في بِئت ألاغماٌ وؤؾالُبها وَغٍلت جىظُمها"(ًاؾين4)22 52331 ،
هما حػمل اإلااؾؿاث الجامػُت غلى جُىٍغ ؤصائها وجدؿِىه بهفت مؿخمغة وجىاهب الخُىع في مجاٌ
الخلىُاث والػلىم والىظغٍاث ؤلاصاعٍت الخضًثت التي جدلم ؤهضافها بىفاءة وفاغلُت ،ومً طلً اؾخسضام جلىُت
اإلاػلىماث ولاجهاالث في بهجاػ ألاغماٌ اإلاىاَت غبر البىابت ؤلالىتروهُت ،التي بضؤ جُبُلها في الؿىىاث ألازيرة بهضف
حؿهُل الخضماث للم اؾؿاث الجامػُت غبر قبياث لاجهاالث اإلاسخلفت وزانت الكبىت الػاإلاُت للمػلىماث
(ؤلاهترهذ) (ًاؾين4)232 52331 ،
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وكض ؤنبذ لاهخمام بخُىٍغ ؤلاصاعة الجامػُت بالُمً مً الًغوعٍاث التي جىليها الضولت بكيل غام ووػاعة
الخػلُم الػالي بكيل زام ،فلض نضع اللغاع الجمهىعي عكم ( )293لؿىت 2334م ،بةوكاء مجلـ للغخماص ألاواصًمي
ويمان حىصة الخػلُم الػالي ،وَكمل اللغاع جدلُم ماؾؿت الخػلُم الػالي ؤؾـ الجىصة لجمُؼ ؤوكُتها مً ؤهظمت
بصاعٍت ،وغملُت حػلُمُت ،وؤغًاء هُئت جضعَـ ،وَلبت ،ومغافم ،ومهاصع حػلم ،وججهيزاث وحؿهُلث ،وغيرها( 4عثِـ
الجمهىعٍت 52334 ،كغاع عكم ( 4) 293بةوكاء مجلـ للغخماص ألاواصًمي ويمان حىصة الخػلُم الػالي)4
ومً هىا اغخمضث هثير مً الجامػاث واليلُاث مضزل بصاعة الجىصة الكاملت" ،وَبلخه وىؾُلت إلاىاحهت
الخدضًاث التي جدضر ،باغخباع ؤنها َغٍلت غمل جدىاؾب مؼ جلً الخغيراث"(الببلوي ،)2 59441 ،وبظلً "ؤنبدذ ول
الجامػاث واليلُاث بداحت بلى جُبُله ختى في حامػاث الػالم الثالث"(اإلاجلـ ألاغلى لخسُُِ الخػلُم،)24 52334 ،
غلى اغخباع ؤن لاهخمام بجىصة ؤلاصاعة مُلب ؤؾاس ي في مؿيرة جلضم ؤي مجخمؼ زانت بطا واهذ جلً الجىصة جخػلم
بمً ؾِخىلىن جُبُم مفاهُم الجىصة في الػمل ؤلاصاعي4
مشيلة الدزاسة وأسئلتها:
غملذ وػاعة الخػلُم الػالي في الجمهىعٍت الُمىُت غلى اغخماص ؤهظمت وبغامج بصاعٍت ،ومنها بغهامج ؤلاصاعة
ً
ؤلالىتروهُت الظي جم حػمُمه جضعٍجُا غلى بػٌ الجامػاث الُمىُت [ اإلاكغوع الهىلىضي للغبِ الكبيي للجامػاث
الخيىمُت بالجمهىعٍت الُمىُت] ،وطلً البرهامج غباعة غً كاغضة بُاهاث بلىتروهُت تهضف بلى جىفير الىكذ والجهض بإكل
الخيالُف في الػملُاث ؤلاصاعٍت اإلاخػللت بةصاعة الجامػت ،وطلً غً َغٍم بصزاٌ البُاهاث باؾخسضام جلىُاث خضًثت زم
ً
مػالجت جلً البُاهاث وفلا لىظم ؤلاصاعة الخضًثت4
ومً زلٌ حصخُو الباخث للمكيلت بىاء غلى ما جىنلذ بلُه الػضًض مً الضعاؾاث والبدىر الػلمُت
والخلاعٍغ مً وحىص مكىلث في الجامػاث ،فةن ؤلاصاعة بالجامػاث الُمىُت حػاوي غضة مكىلث؛ جمثلذ في يػف
لاهخمام والخإهُل والخضعٍب لئلصاعٍين والػاملين ،وجضوي هفاءة ألاصاء ؤلاصاعي بةصاعة الجامػاث ،وغُاب صوع ؤلاصاعة في
الخُىٍغ ،وَغُان الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي4
ولظلً عؤي الباخث ؤن هىان يغوعة ملخت لخُىٍغ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بةصاعاث الجامػاث الُمىُت إلاىاحهت
ً
جلً اإلاكىلث ،وجدلُم الجىصة في ول ألاغماٌ ونىال لجىصة مسغحاتها4
وبظلً ًمىً نُاغت مكيلت الضعاؾت في الؿااٌ الغثِـ الخالي5
ما مدي ثطبُم معاًير الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات الُمنُة؟
وٍخفغع مً هظا الؿااٌ الغثِـ ألاؾئلت الفغغُت الخالُت5
 49ما ؤلاَاع الفىغي والفلؿفي إلافهىم بصاعة الجىصة الكاملت ومخُلباث جُبُلها في الجامػاث الُمىُت؟
 42ما مفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وواكػها بالجامػاث الُمىُت؟
 42ما واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بةصاعاث الجامػاث الُمىُت ؟
 44ما مػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بةصاعاث حامػتي نىػاء وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم
والخىىىلىحُا ألاهلُت مً وحهت هظغ مضعاء الػمىم ومضعاء ؤلاصاعاث وبػٌ ألاواصًمُين الظًً
ٌكغلىن مىانب بصاعٍت ؟
أهداف الدزاسة:
جمثلذ ؤهضاف الضعاؾت فُما ًلي5
 الىكىف غلى ؤلاَاع الفىغي والفلؿفي إلافهىم بصاعة الجىصة الكاملت ومخُلباث جُبُلها في الجامػاث الُمىُت4انعبذٌ ،يُصىر صبنح يحًذ

()2

تطبُق يعبَُز انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث انًُُُت

مجلة مسهص حصٍسة العسب للبدىذ التربىٍة وؤلانسانُة ـ اإلاجلد ألاوٌ ـ العدد الثاني :شىاٌ -ذو اللعدة1440 /هـ ً -ىنُىً -ىلُى2019 /م

-

بُان مفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وواكػها في الجامػاث الُمىُت نىػاء وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم
ً
ً
والخىىىلىحُا ألاهلُت هظغٍا ومُضاهُا4
الىكىف غلى مػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بجامػتي نىػاء وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم
والخىىىلىحُا ألاهلُت4
الىنىٌ بلى جهىع ملترح لخُىٍغ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في يىء مضزل بصاعة الجىصة الكاملت بجامػتي نىػاء
وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت4

أهمُة الدازسة:
حـؿخمض الضعاؾت ؤهمُخ ــها م ــً ؤهمُت مىي ــىغها ًخ ــؿم بالخضاز ــت ،هما ًتزامً مؼ جىحه وػاعة الخػلُم الػالي
والبدث الػلمي في الجمهىعٍت الُمىُت هدى خىؾبت بصاعة الجامػاث الُمىُت ،وبظلً جبرػ ؤهمُت الضعاؾت في آلاحي5
 كض حؿهم في الخػغٍف بةصاعة الجىصة الكاملت ،همضزل بصاعي خضًث وصوعه في جُىٍغ ؤلاصاعة الجامػُت4 ؤنها حػض ؤوٌ بدث ًخُغق لىاكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت خؿب غلم الباخث ،وؤوٌ بدث ًلفغلى مضي عيا ؤلاصاعٍين غما ًلضمىهه مً زضماث في بصاعتهم ،وبظلً فهى ٌؿهم في مػغفت حىاهب الًػف في
هظًً اإلاجالين وًٍػهما ؤمام ناوعي اللغاع للؾخفاصة منها4
ً
 ؤهه ٌػض بؾهاما في بزغاء اإلاىخبت الُمىُت غلى وحه الخهىم ،بمضزل بصاعة الجىصة الكاملت وؤهمُخه في جُىٍغؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،واؾخفاصة الباخثين في اإلاجاٌ مً اإلااصة الػلمُت التي جًمنها4
خـدود الدزاسة:
التزم الباخث بالخضوص الخالُت5
 الخدود اإلاىطىعُة 5مضي جُبُم مػاًير بصاعة الجىصة الكاملت في الخىؾبت ؤلاصاعٍت وؤلاصاعةؤلالىتروهُت بجامػتي نىػاء وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت،
 الخدود الصمنُة 5جم جُبُم الضعاؾت اإلاُضاهُت في زلٌ الػام الجامعي 2392/2392م4 الخدود اإلايانُة والبشسٍة 5اكخهغث الضعاؾت اإلاُضاهُت غلى ؤلاصاعٍين مً مضعاء غمىم ومضعاءبصاعاث ،وبػٌ ألاواصًمُين الظًً ٌكغلىن مىانب بصاعٍت بجامػتي نىػاء وغمغان الخيىمُخين
وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت4
مصطلخات الدزاسة:
 -1انًعُبر :هى ملُاؽ للخىم غلى ألاقُاء ؤو لخلضًغ صختها(مجمؼ اللغت الػغبُت 4)2 59414 ،والظي ًلاؽ
ً
به غيره وَػغف الباخث اإلاػُاع بإهه " 5بُان باإلاؿخىي اإلاخىكؼ الظي ويػخه هُئت مؿئىلت ؤو حهت مػترفا بها بكإن
صعحت ؤو هضف مػين ًغاص الىنىٌ بلُه وٍدلم كضعا ميكىصا مً الجىصة ( ،)Qualityؤو الخمُيز (4" )Excellence
ّ
والجُض هلٌُ الغصيء ،وحاص الص يء
 -2انجــىدة (ً :)Qualityغي ابً مىظىع بإن 5ؤنل اليلمت " ج وص"
ً
حىصةَّ ،
وحىصة ؤي ناع حُضا ،وؤخضر الص يء فجاص ،والخجىٍض مثله ،وكض حاص حىصة ،هما غغفذ بإنها 5مً الفػل
ً
حاص ،وحاص الص يء ًجىص َحىصه ّ
وحىصه بفخذ الجُم ويمها ،ؤي ناع حُضا"(ابً مىظىع44)22 59434 ،
هما غغفذ بإنها 5نفت ؤو صعحت ُّ
جميز في ش يء ما ،هما حػني صعحت امخُاػ لىىغُت مػُىت مً اإلاىخج(الغاػي،
 44)991 59412هما حػني جدلُم ؤهضاف وعغباث اإلاؿخفُضًً باؾخمغاع 4(Crainik, 1984:1161).وهظا الخػغٍفً ،غهؼ
ً
غلى ؤهمُت اإلاؿخفُضًً وجدلُم عغباتهم وؤن طلً ٌػض مػُاعا للجىصة4
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ومما ؾبم ًمىً اؾخسلم الخػغٍف ؤلاحغاجي للجىصة بإهه 5ول ما ًمىً غمله بدُث ًاصي بلى جدؿين في
ؤصاء ألاغماٌ الفىُت وؤلاصاعٍت ،وٍدلم مؿخىي غالُا مً الغيا لضي ول اإلاؿخفُضًً مً زضماث الجامػت4
 -3إدارة انجـىدة انشبيهت (:)Total Quality Management

حػضصث حػغٍفاث بصاعة الجىصة ( ،)TQMومً جلً الخػغٍفاث ما ًلي5
غغفذ بإنها 5هظام بصاعي ًلىم غلى مجمىغت مً اإلاباصت التي جهمم بدُث ًخمىً ول فغص مً ؤفغاص
اإلااؾؿت مً جدؿين الػملُت الخىظُمُت بكيل مؿخمغ ،وطلً بهضف جلبُت جىكػاث الػلماء وعغباتهم
وججاوػها)4(Koebler & Pankowski, 1996: 15
هما غغفذ بإنها بخضار حغُير حظعي في الثلافت الخىظُمُت صازل اإلااؾؿت وجدىٍلها مً ألاؾلىب ؤلاصاعي
الخللُضي لؤلؾلىب الخضًث الظي ًسضم جدلُم مؿخىي حىصة غالُت للمىخج ؤو الخضمت اإلالضمت ،وهظا الخغُير ٌكمل
ً
حمُؼ وظاثف ومجاالث الػمل في اإلااؾؿت مػخمضا غلى الػمل الجماعي والخػاون ،والخدؿين اإلاؿخمغ لؤلصاء الىلي،
لخدلُم الىجاح غلى اإلاضي الُىٍل ،مً زلٌ بعياء غملء اإلااؾؿت جدضًضا(غلُلي4)14 52332 ،
هما غغفذ بإنها 5فلؿفت ومجمىغت مباصت بعقاصًت حػخبر بمثابت صغاثم للخدهين اإلاؿخمغ في اإلااؾؿت ،وهي
جُبُم لؤلؾالُب الىمُت ،ولاؾخفاصة مً اإلاىاعص البكغٍت ،لخدؿين الخاماث والخضماث اإلاىعصة للماؾؿت ،وجدؿين
ول الػملُاث صازل اإلااؾؿت ،ختى ًمىً الىفاء باخخُاحاث اإلاؿخفُض (الػمُل) الخالُت واإلاؿخلبلُت ( & (John
4Pichard, 1994: 67
ومما ؾبم ًمىً اؾخسلم الخػغٍف ؤلاحغاجي إلصاعة الجىصة الكاملت بإنها 5فلؿفت بصاعٍت ،حػض بمثابت صغاثم
للخدؿين اإلاؿخمغ جلىم غلى ؤفياع ومباصت عثِؿُت جخمثل في حػبئت ول اللىي الػاملت واؾخغلٌ َاكتها ،واجساط
اللغاعاث اإلاغجىؼة غلى الخلاثم ،والخدؿين اإلاؿخمغ لؤلوكُت واإلاهام الفىُت وؤلاصاعٍت وافت ،وجللُل ؤزُاء الػملُاث
فيها ،لخدلُم عغباث وجىكػاث اإلاؿخفُضًً الخايغة واإلاؿخلبلُت4
 -4اإلدارة اإلنكتزوَُت)Management Electronic( :

غغفتها هُئت جلىُت اإلاػلىماث بؿلُىت غمان غلى ؤنها غباعة غً 5غملُت بغاصة هىضؾت لؤلغماٌ والػلكاث
الخيىمُت وطلً بخفػُل جلىُت اإلاػلىماث ولاجهاٌ لخدىٍلها بلى نُغت بلىتروهُت لخلضًم الخضماث الخيىمُت بلى
ألافغاص وكُاع ألاغماٌ بىفاءة غالُت 4هما تهضف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هظلً بلى حػل الخهىٌ غلى الخضماث ؤهثر
قفافُت وؾغغت ومؿاولُت لخىفير اخخُاحاث اإلاجخمؼ وجدلُم َمىخاجه ،وطل ً مً زلٌ جلضًم زضماث غامت فاغلت
ومخلىت ،وزلم جفاغل عكمي بين ألافغاص وكُاع ألاغماٌ والىخضاث الخيىمُت(هُئت جلىُت اإلاػلىماث بؿلُىت غمان،
4)http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernment.aspx. 52392
وٍلهض باإلصاعة ؤلالىتروهُت )" )E-Managementجلً الػملُاث ؤلاصاعٍت اللاثمت غلى ؤلافاصة مً ؤلامياهاث
اإلاخميزة لئلهترهذ وقبياث ألاغماٌ في الخسُُِ والخىحُه والغكابت غلى اإلاىاعص واللضعاث الجىهغٍت للمىظمت وآلازغًٍ
بضون خضوص مً ؤحل جدلُم ؤهضافها"(هجم44)922 52334 ،
وغغفها (مغاص بإنها جىظُف ؤلاصاعة لخلىُت لاجهاالث واإلاػلىماث مً ؤحل جضبير وجدؿين وجُىٍغ الػملُاث
ؤلاصاعٍت صازل اإلاىظماث اإلاسخلفت (مغاص44)2 52332 ،
وٍمىً ونف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بإنها قبىت هظم اإلاػغفت اإلاىػغت ( Network Distributed Knowledge
 ) Systemsفي مىظماث ألاغماٌ الخضًثت ،وبسانت اإلاىظماث التي حؿدىض بلى هثافت اؾخسضام الخىىىلىحُا الػالُت ؤو
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عؤؽ اإلااٌ الفىغي مىكؼ
4)http://www.socitm.ogv.uk
َ َ
وجم حػغٍف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ؤًًا بإنها 5غملُت مُىىت حمُؼ مهام وؤوكُت اإلاىظمت ؤلاصاعٍت باالغخماص غلى
حمُؼ جلىُاث اإلاػلىماث الًغوعٍت للىنىٌ بلى ؤهضاف ؤلاصاعة الجضًضة مً جللُل اؾخسضام الىعق وجبؿُِ
ؤلاحغاءاث واللًاء غلى الغوجين وؤلاهجاػ الؿغَؼ والضكُم للمهام واإلاػاملث لخيىن ول بصاعة حاهؼة لغبُها مؼ
ً
الخيىمت ؤلالىتروهُت الخلا"(اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت44)11 52332 ،
والحعسٍف ؤلاحسائي لإلدازة ؤلالىترونُة :هى ثطىٍس وافة اإلامازسات ؤلادازٍة باسحخدام النظ والىسائل
ً
والحلنُات ؤلالىترونُة اعحمادا على ثلنُة الاثصاالت والشبيات والبرامج اإلادىسبة في ئنجاش وظائفها من ثخطُط
وثنظُ وكُادة وزكابة.
جىىىلىحُا

اإلاػلىماث

ولاجهاالث

بالخيىمت

البرًُاهُت،

52392

 -5انجبيعت:

ً
ونىال بلى مسغحاجه التي ًغجى ؤن جيىن
ب -هي " اإلايان الظي جخفاغل فُه مضزلث الخػلُم الجامعي بػملُاجه
ً
بمؿخىٍاث ومػاًير مدضصة مؿبلا"(غبضاللُُف44)2392 ،

 -2ؤلاطاز النظسي والدزاسات السابلة
ً
أوال /الحطىز الحازٍخي إلادخل ئدازة الجىدة الشاملة:
بن لاهخمام بالجىصة كضًم كضم الخًاعاث ؤلاوؿاهُت ،فبىاء ألاهغاماث في الخًاعة اإلاهغٍت ،وبكامت ؾىع
الهين الػظُم في الخًاعة الهِىُت ،وحكُِض اإلاؿاحض واللهىع في الخًاعة ؤلاؾلمُت ،ول طلً ًاهض غلى ؤن
الجىصة ؤزظث ميانها في الفىغ ؤلاؾلمي والخًاعة ؤلاؾلمُت ،وٍظهغ طلً مً زلٌ آلاًاث اللغآهُت وألاخاصًث الىبىٍت
الكغٍفت ،التي ججؿض لاهخمام بالجىصة ،وخؿً اإلاػاملت مؼ اإلاؿخفُضًً (الػملء) ،وألاصاء الجُض لؤلغماٌ ،كاٌ حػالى5
َ
َ َ
ًَ َ َ ُ
ً
َّ ُ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ض ِشٍنة ل َها ِلن ْبل َى ُه ْ أ ُّي ُه ْ أ ْخ َس ُن َع َمال "[الىهف 4]2 5هما كاٌ غؼ وحلِ " 5ئنا ال ن ِظ ُُع أ ْح َس َم ْن
َ" ِئنا حعلنا ما على ألاز ِ
ً
أ ْخ َس َن َع َمال "[الىهف 4]23 5ؤما خؿً اإلاػاملت مؼ اإلاؿخفُضًً (الػملء) فلض حؿضه خضًث الغؾىٌ (نلى هللا غلُه
ً
ً
وؾلم) خُث كاٌ" 5عخم هللا عحل ؾمدا بطا باع وبطا اقتري وبطا اكخط ى"(صخُذ البخازي 4الخضًث عكم (44)2321
ً
وفي اجفاق الػمل وججىٍضهً ،لىٌ الغؾىٌ (نلى هللا غلُه وؾلم) " 5بن هللا ًدب بطا غمل ؤخضهم غمل ؤن
ًخلىه"(الهُثمي4)14 59432 ،
ً
ً
ؤما بصاعة الجىصة الكاملت بمفهىمها الخضًث بىنفها مضزل بصاعٍا له فلؿفخه وؤؾؿه الػلمُت ،والظي ظهغ
ً
ً
ً
مازغا لم ًىً مؿخلل غً اإلاضاعؽ الػملُت الؿابلت ،بل بهه اؾخمض ظهىعه مً هظه اإلاضاعؽ اغخباعا مً ظهىع
ً
مضعؾت الػلكاث ؤلاوؿاهُت ،ومغوعا بمضزل الىظم وهظغٍت لاخخماالث(ػًٍ الضًً 4)93-92 59442 ،طلً ٌػني ؤن
مضزل بصاعة الجىصة الكاملت هػلم لم ًظهغ فجإة ،وبهما مغ بمغاخل جاعٍسُت ،كؿمها البػٌ بلى ؤعبؼ مغاخل 4جُىعث
غلى فتراث ،فبػض ؤن وان الترهيز غلى اإلاىخج النهاجي ،مً زلٌ اإلاىانفاث اإلاُلىب جىافغها فُه ،اهخلل بلى يبِ
ً
ومغافلت الػملُت وخهغ وؿبت الػُىب بخهاثُا ،ومً زم اؾدبػاص اإلاػُب ،زم اهخلل بلى لاهخمام بجىصة ول الػملُاث
ً
مً زلٌ اإلاغاكبت مً البضاًت بلى النهاثُت 4وؤزيرا مضزل بصاعة الجىصة الكاملت )(Total Quality Managementالظي
يهخم بيل ما اهخمذ به اإلاغاخل الؿابلت ،وٍاهض غلى ؤهمُت بعياء الػمُل ،وجدلُم الخدؿين اإلاؿخمغ ،هما ًخطح ؤن
ول مغخلت مً هظه اإلاغاخل جخًمً اإلاغخلت الؿابلت لها ولِؿذ مىفهلت غنها4
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وبظلً فلض جُىع لاهخمام بالجىصة بلى ؤن ونل بلى مضزل بصاعة الجىصة الكاملت في مُاصًً ؤزغي ؤبغػها
ً
الجاهب ؤلاصاعي في اإلااؾؿاث الخػلُمُت ،وٍىضعج مىيىع هظا الضعاؾت في هظا ؤلاَاع ،وَػض مضزل بصاعٍا ٌؿعى بلى
جدلُم الجىصة ،وَػخبرها اإلادىع ألاؾاس ي ليل ألاغماٌ التي جخم في اإلااؾؿت والظي ًمىً ونفه بما ًلي5
 ؤهه ًغهؼ غلى اخخُاحاث الػمُل وعغباجه ،وجىكػاجه4 لاهخمام بالخدؿين اإلاؿخمغ للجىصة مً زلٌ جدؿين (اإلاضزلث ،الػملُاث ،اإلاسغحاث)4 حصجُؼ الػاملين في اإلاكاعهت الفػالت ،وبجاخت الفغنت للىلاف ،وبػالت الخىف والترصص4 مػالجت ألازُاء كبل وكىغها4 ؤهه ًاهض غلى الضوع الفػاٌ لللُاصة4 لاهخمام بالػمل الجماعي والخإهُض غلى مكاعهت حمُؼ الػاملين في حمُؼ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ،مً زلٌ فغقالػمل وصوعها في جدلُم الجىصة4
 ؤصاء الػمل بُغٍلت صخُدت ومً ؤوٌ زُىة ،بدُث ًاصي طلً بلى جدلُم الىخاثج ،مؼ جىفير الجهض والىكذواإلااٌ4
 لاهخمام بالخضعٍب الظي ًىؿب ألافغاص الػاملين اإلاهاعاث واللضعاث اللػمت للخُىٍغ4ً
ً
ً
ً
 ؤهه ٌػالج وٍُىع ويػا كاثما وال ٌغير حغيرا حظعٍا هما هى الخاٌ في بػٌ اإلاضازل ؤلاصاعٍت الخضًثت ،مثلمضزل بغاصة الهىضؾت )4(Re-engineering
ثبَُب /يقبرَت بٍُ اإلدارة انتقهُذَت وإدارة انجىدة انشبيهت:

ً
ً
ً
ً
مً الػغى الؿابم ًخطح ؤن بصاعة الجىصة الكاملت حػض مضزل بصاعٍا غهغٍا وخضًثا وبظلً فهي جسخلف في
مىاهجها وؤؾالُبها غً ؤلاصاعة الخللُضًت ،في حىاهب غضًضةً ،مىً بًًاح بػٌ جلً الجىاهب في الجضوٌ
الخالي(قهضث5)94 59442 ،
حدوٌ زك ( )1اإلالازنة بين ؤلادازة الحللُدًة وئدازة الجىدة الشاملة
مجاٌ اإلالازنة
الحخطُط
الحنظُ
السكابة
الاثصاٌ
نى ؤلادازة
أسلىب العمل
اللُادة ؤلادازٍة
نظام الخىافص
ؤلاحساءات
محطلبات العمل
عالكات العمل
الحطىٍس
اهحمام ألافساد
ثنمُة ألافساد

ؤلادازة الحللُدًة
ثسهص على اإلادي اللصير
عمىدي ٌعحمد على سلسلة من ألاوامس
ثأجي عبر الحلازٍس اإلاخحلفة ،تهدف ئلى
هشف ألاخطاء وثصُدها وثأجي بعدًة
من أعلى ئلى أسفل
(بيروكساطُة) زكابُة
فسدي
سلطىٍة كائمة على ئصداز ألاوامس
مادي ،ورابد
حامدة
ال ثخس بالىطىح الحام
الشً
عند الخاحة والظسوزة
ألامن والاسحلساز الىظُفي
الحدزٍ عند الخاحة
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ئدازة الجىدة الشاملة
ثنظس ئلى اإلادي البعُد (اإلاسحلبل)
أفلي ٌعحمد على اإلاشازهة وثفىٍع السلطة
ثددد الخطأ لحددًد أسبابه ،وثصف العالج وثنمي السكابة
الراثُة وثلدم اإلاساعدة وهي متزامنة ومسخلُة وبعدًة.
من أعلى ئلى أسفل ،ومن أسفل ئلى أعلى
جشازهُة
حماعي ،جعاوني (فسق العمل)
دًملساطُة كائمة على اإلاشازهة
مادي ومعنىي ،وٍطىز النظام باسحمساز
مسنة
مدددة ،واضخة ،مفهىمة
الثلة العالُة بين السؤساء واإلاسؤوسين
مسحمس
النمى والحطىز
الحدزٍ والحنمُة اإلاسحمسٍن -ثنمُة ذاثُة
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نى العمُل
اخحُاحات العمل

خازجي فلط
ً
الافتراض مسبلا باخحُاحاثه ،ومحطلباثه

اللىائذ
مسئىلُة الجىدة
نظام الخىافص

ثمسً والتزام وخسفُة ثامة
الجىدة على ئدازة واخدة
رابد

صنع اللساز واثخاذه

ثصدز من أعلى ،وجعحبر أوامس ًج
ثنفُرها

داخلي وخازجي
الاسحما للعمُل ،ومعسفة محطلباثه واخحُاحاثه الخالُة
واإلاسحلبلُة
مسونة في ثطبُم اللىائذ وألانظمة
الجىدة مسإولُة الجمُع
محغير وٍح ثطىٍسه من فترة ألخسي
ثإخر آزاء العاملين وَسخند ئلى مشىزته وزأيه وي ٌشازهىا
في عملُة الحنفُر.

ًخطح مً الجضوٌ ( )9ؤن هىان غضة فغوق بين ؤلاصاعة الخللُضًت وبصاعة الجىصة الكاملت فُما ًخػلم
بالػملُاث ؤلاصاعٍت وهُفُت مماعؾتها ،وهظلً فُما ًخػلم بمماعؾت هثير مً اإلاهام وألاوكُت ،بيافت بلى ؤنها جخُلب
ً
ً
ً
اهخماما غالُا بالػملء (اإلاؿخفُضًً) ،زم لاهخمام بىيؼ الثلت الياملت في الػاملين ولاهخمام بدىمُتهم مهىُا بكيل
مؿخمغ ،وبظلً ًخطح ؤن مماعؾت ألاوكُت واإلاهام ،لم حػض بىفـ الىُفُت التي واهذ ؾاثضة في اإلافاهُم الخللُضًت
ً
لئلصاعة 4وللهخلاٌ باإلااؾؿت بلى بصاعة الجىصة الكاملت ،فةن طلً ًخُلب حغيرا في اإلافاهُم الخللُضًت الؿاثضة في
اإلااؾؿت لخدىاؾب مؼ مفاهُم وؤؾـ مضزل بصاعة الجىصة الكاملت4
ً
رالثا :بعع اإلاعاًير العاإلاُة للجىدة:
ً
عغم بن بصاعة الجىصة الكاملت مضزل بصاعي كاثم بظاجه ،هما ؤوضخذ الضعاؾت ؾابلا بال ؤن البػٌ ًسلِ
بين بصاعة الجىصة الكاملت وبػٌ اإلاػاًير التي ًخم مً زللها الخىم غلى ويؼ ماؾؿت بػُنها ،وؾِخم جىاوٌ بػٌ
جلً اإلاػاًير هما ًلي5
 -1أَزو )ISO 9000) 9999

ألاًؼو غباعة غً ازخهاع إلاهُلح ٌػبر غً ؾلؿلت مً اإلاػاًير اللُاؾُت الػاإلاُت والتي جم ويػها مً كبل
اإلاىظمت الضولُت للملاًِـ ،ؤو اإلاىظمت الػاإلاُت للخىخُض اللُاس ي International Organization for
ً
) ،)Standardizationوطلً إلاؿاغضة الكغواث في الىنىٌ بلى اإلاىانفاث اإلادضصة وملاعهت ويػها غاإلاُا ،وكض جإؾؿذ
،
غام 9432م ،وحاءث هدُجت للهخمام الػالمي بالجىصة(الؿلمي ،ص 4ث)922 5
5
وجلؿم ؾلؿلت اإلاػاًير اللُاؾُت الػاإلاُت بلى (غبض اإلادؿً)922 59443 ،
 )ISO9000( 49مىانفت جىهُض وبصاعة الجىصة وهي جىضح الخُىٍ الػغًٍت لىُفُت ازخُاع اإلاىانفت
ليي جىاؾب َبُػت اإلااؾؿت ،وألاؾالُب اللػمت الخىفُظ ،هما حكغح هُفُت بغضاص الػلىص بين
ألاَغاف اإلاسخلفت4
ً
ً
 )ISO 9001( 42مىانفت حكمل همىطحا مخيامل لخىفُظ مخُلباث الجىصة للماؾؿت ،فهي حكمل
بغضاص وجهمُم وجُىٍغ اإلاىخج ،وكىاغض الترهُباث والهُاهت ،وزضماث ما بػض الغبذ4
ً
 )ISO 9002( 42مىانفت حكمل همىطحا ٌؿترقض به لخىهُض مخُلباث الجىصة ؤزىاء مغاخل بهخاج
وجغهُب اإلاىخج ،وزضمت ما بػض البُؼ4
ً
 )ISO 9003( 44مىانفت جمثل همىطحا لخىهُض الجىصة بالفدو ،ولازخُاع للمىخج النهاجي4
 )ISO 9004( 41صلُل بعقاصي للمؿاغضة في ويؼ هظام فػاٌ إلصاعة الجىصة ،وجدضًض الجىاهب الفىُت
وؤلاصاعٍت اإلاازغة في حىصة اإلاىخج في ول مغاخل ؤلاهخاج ،وغلى اإلااؾؿت ؤن جسخاع ما ًخفم مؼ َبُػت
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وكاَها وبغضاص صلُل الجىصة الخام بها ،الظي ًًمً مؿخىي الجىصة وفي هفـ الىكذ ًاهل
للخىافم مؼ مجمىغاث اإلاىانفاث الؿابلت4
ً
وٍمىً اللىٌ بن ؾلؿلت اإلاىانفاث اللُاؾُت الػاإلاُت ؤًؼو  4333حػخبر ماقغا غلى حىصة الػمل وميىهاجه،
وجدضًض الجىاهب الفىُت وؤلاصاعٍت التي جازغ في حىصة اإلاىخج ؤو الخضمت ،ؤي ؤنها جدضص مجمىغت مً الكغوٍ
والًىابِ التي ًيبغي جىافغها في اإلااؾؿت طاتها ،والتي جازغ غلى هفاءة وحىصة ألاغماٌ ،وبالخالي جازغ غلى حىصة اإلاىخج
ؤو الخضمت4
 -2جبئزة يبنكىنى ببنذرَج :Malcolm Baldrige

حػخبر حاثؼة ماليىلم بالضعٍج ،ؤو مػُاع بالضعٍج  ،Baldrige Criteriaهما ًُلم غليها البػٌ ؤنها ممازلت لجاثؼة
صًمىج ،وجمىذ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،وكض جم جلضًم مػُاع بالضعٍج في غام 9433م ،وؤنبدذ ؤهثر مً ههف
اإلااؾؿاث في الىالًاث اإلاخدضة جُبم هظا اإلاػُاع في الجىصة ،واهخللذ بلى بلضان ؤزغي مثل ألاعحىخين واؾترالُا،
والبراػٍل ،وهىضا والهىض (George & Weimerskirch, 1994: 9).وكض ويػذ صعحاث لخلُُم اإلااؾؿت بىاء غلى مػاًير
بالضعٍج ،بخىػَؼ جلً الضعحاث غلى غضة مجاالثً ،ىضخها الجضوٌ (ماعهىوي وحمي5)943 52333 ،
حدوٌ زك (ً )2ىضح دزحات ثلُُ معاًير (بالدزٍج)
الدزحة
اإلاعُاز
الدزحة الىىد
اإلاعُاز
الىىد
943
بصاعة حىصة الػملُت
143
41
اللُاصة
943
933
هخاثج الجىصة والدكغُل
143
21
 243اإلاػلىماث والخدلُل (اللضعة غلى جدلُلها)
233
 243الترهيز غلى الػمُل وعياه
13
الخسُُِ لاؾتراجُجي للجىصة
243
ؤلاحمالي = 9333صعحت
913
جىمُت وبصاعة اإلاىاعص البكغٍت
443
وٍخطح مً الجضوٌ عكم ( )2ؤن هىان غضة مػاًير لها ؤوػان غلى قيل هلاًٍ ،خم فدو الكغواث
واإلااؾؿاث بىاء غلى جلً اإلاػاًير ،التي جدخىي بضوعها غلى مػاًير فغغُت والكغهت الفاثؼة هي التي جدهل غلى ؤهبر
غضص مً الىلاٍ(ماعهىوي وحمي ،)941 52333 ،وهي بظلً جخػامل بضعحاث ًخم ويػها إلاسخلف مهام وؤوكُت
ً
اإلااؾؿت جلغٍبا ،وؤن الخلُُم الظي جدهل اإلااؾؿت بىاء غلُه غلى الجاثؼة ًسًؼ لػضة مػاًير وقغوٍ ،وجدذ
جهغف لجان ميىهت لهظا الغغى4
ؤما في اإلاجاٌ التربىي فلض حاء هظا الىظام ليراكب الجىصة ،وَػمل غلى جُىٍغها في اإلاضاعؽ ألامغٍىُت ،مً
مؿخىي عٍاى ألاَفاٌ ختى الهف الثاوي غكغ ،خُث جدضص مػاًير مػترف بهاً ،خم في يىئها جلىٍم ويبِ حىصة
ً
ً
البرامج وألاوكُت الخػلُمُت ،وكض ويؼ بالضعٍج بَاعا ميىها مً بخضي غكغة كُمت ؤؾاؾُت ،بيافت بلى زماهُت
ً
وغكغًٍ مػُاعا ،وهي غلى الىدى الخالي( 5ػًٍ الضًً4)23 59441 ،
9ـ الخػلُم مدىع التربُت4
2ـ اللضعة غلى جُىٍغ الخػلُم4
2ـ الخُىٍغ اإلاؿخمغ والخػلُم اإلااؾس ي4
4ـ مؿاهمت هُئت الخضعَـ4
1ـ اإلاؿاهمت الجماغُت في الخُىٍغ4
1ـ جهمُم الجىصة ومىؼ ألازُاء4
2ـ ؤلاصاعة بالخلاثم4
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3ـ الىظغة اإلاؿخلبلُت4
4ـ مؿاولُت اإلاجخمؼ4
93ـ لاؾخجابت الؿغَػت للمخغيراث4
99ـ لاهخمام بالىخاثج4
 -3جبئزة دًَُج (:)The Deming Award

جمىذ حاثؼة صًمىج للكغواث التي جُبم الغكابت غلى الجىصة بىجاح ،خُث حػخبر ؤن الغكابت في الجىصة جغجىؼ
وجغجبِ بالغكابت ؤلاخهاثُت غلى الجىصة وىؾُلت لخدؿين الجىصة ،وكض ويػذ هظه الجاثؼة مً كبل اجداص اإلاهىضؾين
ً
والػلماء الُاباهُين في غام 9419م جىغٍما للػالم الفظ بصواعص صًمىج الظي وان له آزاعه الباعػة غلى لاكخهاص
الُاباوي(اإلاؿُلُم ،)223 52332 ،هظا وحػض حاثؼة صًمىج مً ؤولى الجىاثؼ ،في مجاٌ لاهخمام بالجىصة وعغاًتها4
اإلابدث الثاني :ثطبُم مدخل ئدازة الجىدة الشاملة في الجامعات الُمنُة
بػض الىجاخاث التي جدللذ للماؾؿاث ؤلاهخاحُت التي َبلذ بصاعة الجىصة الكاملت ،اهخلل هظا اإلاضزل بلى
ً
اإلااؾؿاث الخضمُت لُدلم هجاخاث باهغة ؤًًا ،ومً اإلاُاصًً التي اهخلل بليها مضزل بصاعة الجىصة الكاملت مُضان
ً
ً
الخػلُم غمىما والخػلُم الػالي زهىنا 4وؾخدىاوٌ هظه الضعاؾت ظهىع مضزل بصاعة الجىصة الكاملت في الخػلُم الػالي
وماؾؿاجه زم جُبُله في الجامػاث الُمىُت مً زلٌ الػىاوًٍ الخالُت5
ً
أوال /ظهىز ئدازة الجىدة الشاملة في الحعلُ العالي ومإسساثه:
ًمىً اللىٌ بن بصاعة الجىصة الكاملت حؿعى لخدلُم الجىصة بمكاعهت ول فغص في اإلااؾؿت لخدؿين ول
ألاغماٌ ،ألامغ الظي حػل مً ماؾؿاث الخػلُم الػالي حؿعى للخغُير مً ؤؾالُب وهظم الػمل الخللُضًت؛ خُث لم
حػض ألاؾالُب ؤلاصاعٍت اللضًمت مجضًت ،وال جدىاؾب مؼ مفهىم الجىصة الظي ٌػخبر ؾمت هظا الػهغ ،بيافت بلى ؤن
الجامػاث ال جسًؼ فلِ للًغىٍ الىاحمت غً اغخماصها غلى الخمىٍل الخيىمي والخبػُت ويػف لاؾخللٌ اإلاالي
وؤلاصاعي ،ولىنها ججض هفؿها في بِئت احخماغُت واكخهاصًت مديىمت بألُاث الؿىق)،(Gary&l.Dennis, 1995: 39
وللىنىٌ بلى مسغحاث حُضة ،جلبي خاحاث الؿىق وان البض مً بخضار حغُير قامل في الىظم ؤلاصاعٍت للعجلاء
باللضعة الخىافؿُت للماؾؿاث الخػلُمُت للغفؼ مً مؿخىي وحىصة مسغحاتها في ظل هظم بصاعٍت جدلم طلً ًُلم
غليها بصاعة الجىصة الكاملت)فهمي4)92 52334 ،
مً هىا وكإ مفهىم بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم الػالي ،خُث بن هظا اإلافهىم ٌػنى بالخدؿين
اإلاؿخمغ لجىص ة مسغحاث هظه اإلااؾؿاث مً زلٌ جلضًم زضماث جلبي اخخُاحاث اإلاخػاملين مػها ،وبًجاص زغٍجين
كاصعًٍ غلى الػمل في مسخلف مجاالث الخسهو الػلمي والخىىىلىجي ،وبحغاء بدىر حؿاهم في النهًت لاحخماغُت
ولاكخهاصًت والخلىُت للمجخمؼ(ؤبى ؾيُت4)3 52339 ،
وبىاء غلى طلً فةن بصاعة الجىصة الكاملت كض اهخللذ بلى ماؾؿاث الخػلُم الػالي همضزل بصاعي مخيامل
ؤزبذ هجاخه في اإلاجاٌ الهىاعي وؤلاهخاجي ،وبالخالي فلض ؤنبدذ مػظم الجامػاث واليلُاث في الػالم اإلاخلضم جُبلها
زلٌ الػلضًً آلازغًٍ ( )2333-9433وطلً لخدلُم هخاثج مخىاػهت جاهض غلى( 5الىجاع5)22 59444 ،
 ؤن ألاؾخاط هى مغهؼ الثلل في الخػلُم الجامعي4 جىفير يماهاث إلعياء الُالب وألاؾخاط والػاملين في الخػلُم الجامعي4 -ؤصاء الػمل الجامعي بُغٍلت ؾلُمت مً ؤوٌ مغة4
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 زضمت الُلبت للبدث غً وظُفت بهىعة مغهؼٍت مؿخمغة ال جخىكف4 الجىصة لِؿذ فلِ آزغ مغخلت في الجامػت ،لىنها حكمل حىصة الىخب واإلادايغاث وألاؾخاطوالُالب ،وألابيُت الخػلُمُت ،واإلاػامل ،ومغاهؼ الىمبُىجغ ،وقبياث اإلاػلىماث وزضمت البِئت
والػاملين وغيرها4
ً
 الثلت اإلاخباصلت ولاخترام ولالتزام والخػاون بين الُلبت وألاؾاجظة بػُضا غً الخىف ؤمغ ؤؾاس ي فيحىصة الخػلُم4
ً ً
ً
ومما ؾبم ًخطح ؤن مضزل بصاعة الجىصة الكاملت ؤنبذ مضزل بصاعٍا هاما حػخمض غلُه ماؾؿاث الخػلُم
ً
الػالي غمىما ،وبالخالي ًمىً جُبُله في الجامػاث وي ٌؿهم في حغُير الىمِ ؤلاصاعي اللاثم بها وَؿاغض غلى ججىٍض
ألاغماٌ ؤلاصاعٍت وألاواصًمُت وافت4
ً
رانُا /ئدازة الجىدة الشاملة في الجامعات؛ اإلاحطلبات ومساخل الحطبُم:
وجخمثل هظه اإلاىُللاث الفىغٍت هما ًغاها بػٌ الباخثين في اإلاخُلباث آلاجُت( 5خمىص)932 52332 ،
 49الترهيز غلى الؼباثً اإلاؿخفُضًً مً زضماث الجامػت4
 42بصاعة اللىي البكغٍت وجُىٍغ بمياهُت الػاملين مً زلٌ الخضعٍب4
 42اإلاكاعهت الجماغُت وجفىٌٍ الؿلُاث ومىذ الهلخُاث4
 44ويؼ هظام للمػلىماث واؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت في جدلُل وخل اإلاكىلث4
 41اجساط اللغاعاث اإلابيُت غلى الخلاثم4
ً
 41التزام اللُاصة ؤلاصاعٍت الػلُا بفلؿفت الجىصة وويىح الغئٍت وبصاعة الجىصة اؾتراجُجُا4
 42تهُئت اإلاىار الخىظُمي اإلالثم ليكغ زلافت الجىصة4
 43خكض ول الجهىص هدى الخُىٍغ والخدؿين اإلاؿخمغ للجىصة4
 44بجباع هظام للىكاًت مً ألازُاء كبل وكىغها4
 493بصاعة الػملُاث وجهمُم اإلاىخج4
 499الخغظًت الغاحػت4
 492وٍغي آزغون ؤن مخُلباث بصاعة الجىصة الكاملت في الخػلُم الجامعي هي(غغحاف5)42-33 52334 ،
 492التزام وصغم ؤلاصاعة الػلُا وحغُير عئٍتها مً الثلافت الخللُضًت بلى زلافت الجىصة4
 494حؿهُل غملُت لاجهاٌ4
 491مغاغاة الػلكاث ؤلاوؿاهُت4
 491بغاصة حكىُل زلافت الجىصة في الجامػت4
 492الخػلُم والخضعٍب اإلاؿخمغ4
 493لاؾخػاهت باالؾدثماعٍين4
 494حكىُل فغق الػمل وؤلاقغاف واإلاخابػت4
 423جدضًض اؾتراجُجُت الجىصة4
 429اللُاصة الفػالت إلصاعة الجىصة4
ً
واحؿاكا مؼ مداوع هظه الضعاؾت وؤؾئلتها التي اغخمضث مخُلباث جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت التي ؤوعصها
بػٌ الباخثين خىٌ ماهُت وغضص وجغجِب هظه اإلاخُلباث ،فةن ؤهم هظه اإلاخُلباث جخمثل في آلاحي5
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 -1دعى وتأَُذ اإلدارة انعهُب ( انقُبدة انجبيعُت) نُظبو إدارة انجىدة انشبيهت:

جخُلب بصاعة الجىصة الكاملت في الجامػاث غىض جُبُلها "كُاصة بصاعٍت مخدمؿت وطاث عئٍت كاصعة غلى
جدلُم الخفاغل بُنها وبين اإلاغئوؾين ،وبًجاص الخػاون ولاوسجام والخأدي بُنها وبُنهم ،فاللُاصة ًجب ؤن جيىن كاصعة
غلى جيىًٍ فغٍم غمل مخػاون ،لضًه والء واهخماء ًًؼ اإلاهلخت الػامت كبل الخانت ،وحصجػه غلى جُبُم بصاعة
الجىصة الكاملت"(بضح4)13 52332 ،
ً
ً
وَػض صوع ؤلاصاعة الػلُا وصغمها والتزامها بفلؿفت بصاعة الجىصة الكاملت مخُلبا مهما لخُبُلها غلى اإلاضي
اللغٍب والبػُض ،ومً ؤهم مماعؾاث ؤلاصاعة الػلُا في هظا الجاهب5
ً
ؤ -فهم وبصعان فلؿفت بصاعة الجىصة الكاملت ملغوها بااللتزام اليامل بخبىيها في حمُؼ ؤوكُت الجامػت
وميىهاتها(اإلاجباوي4)919 52332 ،
ً
ب -جيىن الجىصة حاهبا مً الغئٍت لاؾتراجُجُت التي جامً بها ؤلاصاعة الػلُا وحؿعى بلى جدلُلها وحػبر غً طلً في
صغم مسخلف الجهىص اإلاػؼػة لها وبهىعة زانت في الهُيل الخىظُمي والثلافت الخىظُمُت وهمِ ؤلاصاعة واللُاصة4
(الىاصي والُاجي 4)293 52332 ،وجخطح الغئٍت لاؾتراجُجُت للجامػت بمؿاعها اإلاؿخلبلي وما جغغب في جدلُله
وهُفُت الىنىٌ بلُه مً زلٌ وظاثفها الغثِؿُت للخػلُم الجامعي والبدث الػلمي وزضمت اإلاجخمؼ4
َ -2شز وتزصُد ثقبفت انجىدة انشبيهت بٍُ انعبيهٍُ وتهُئت يُبخ انعًم فٍ انجبيعبث:

وجخيىن الثلافت الخىظُمُت للجامػت مً " 5اللُم والؿلىهُاث ولاججاهاث وألاصواع والخهغفاث واللىاغض
لاحخماغُت التي جدىم جىحه ؤغماٌ وؤوكُت ميؿىبي الجامػت مً (بصاعٍين وؤواصًمُين) فُما ًخػلم بإصائهم لىاحباتهم
ً
ؾىاء جم بإؾلىب بصاعة الجىصة الكاملت ؤم بإؾلىب
الىظُفُت وؤي جُىٍغ ؤو عفؼ هفاءاث ألاصاء وحىصة اإلاػلىماث،
ؤزغ ،ؾِخُلب بخضار حغُيراث في الثلافت الخىظُمُت ،والثلافت الخىظُمُت للجامػت في ظل جُبُم بصاعة الجىصة
الكاملت زلافت مخميزة طاث بػض مؿخلبلي جضغى بلى صعاؾت وجدلُل الىاكؼ وهلضه في بَاع مىهجُت غلمُت ؾلُمت للبدث
غً ألافًل ،صون بهضاع اإلااض ي ؤو تهمِل الخايغ ،فالخدؿين والخُىٍغ اإلاؿخمغ هى ؤخض الؿماث واإلاخُلباث
ألاؾاؾُت للجىصة وزلافتها الخىظُمُت التي جخميز باآلحي(مسُمير5)919-913 52332 ،
9ـ زلافت الخىانل اإلاػغفي 444ولاؾخفاصة مً اإلاػاعف الػاإلاُت4
 2ـ زلافت الهضق مؼ الظاث في كُاؽ ؤصاء الجامػاث واليلُاث والىخضاث الخابػت لها4
2ـ زلافت الجضاعة وألاهلُت في اهخلاء اللُاصاث في حمُؼ مىاكؼ الػمل ألاواصًمي4
 -3االهتًبو ببنًضتفُذ يٍ انخذيبث انجبيعُت (انزبىٌ):

ً
ؿخلبلي الُلبت ؤي الجهاث التي ؾىف
وٍخًمً طلً َغكا لخدضًض عيا الُلبت ،وهظلً الترهيز غلى عيا ُم
ِ
ٌػمل بها الُلبت في اإلاؿخلبل ،فيل ػبىن زاعجي ًدخاج بلى كاثمت مً اإلاهاعاث التي ًخىكػها ؤو ًغغبها في مىظفُه،
وجهىف في ؤعبػت مجاالث هي(وٍج5)932 52332 ،
 9ـ اإلاهاعاث الصخهُت4
 2ـ اإلاهاعاث اإلاػغفُت4
 2ـ مهاعاث لاجهاٌ4
 4ـ مهاعاث الجماغت4
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 -4قُبس األداء نهجـىدة:

وٍىدؿب كُاؽ ؤصاء الجىصة ؤهمُخه باليؿبت لئلصاعة الجامػُت مً وىهه ٌؿاغضهم غلى هكف وجلىٍم مضي
جدلُلها ألهضافها ،ومضي جدلم حىصة غملُاتها ؤلاصاعٍت اإلاسخلفت ،مما ًمىنها مً الخهىٌ غلى حغظًت عاحػت للىخاثج
ً
ً
اإلاخدللت وحىصة زضماتها اإلالضمت للؼباثً صازلُا وزاعحُا ،ليي جبنى غلى جلً الىخاثج كغاعاتها الهاصفت بلى الخدؿين
والخُىٍغ اإلاؿخمغ للجىصة4
 -5اإلدارة نهًىارد انبشزَت ببنجبيعت:

حغيرث الىظغة بلى بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في الجامػاث في ظل بصاعة الجىصة الكاملت ،بالىظغ بلى ما جلىم به
هظه ؤلاصاعة مً زلٌ وظاثفها وؤوكُتها ،التي جامً هجاح جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت ،وهىان ؤؾباب هثيرة جفؿغ
الخُىع الظي خضر في هظغة ؤلاصاعة اإلاؿئىلت باإلاىظماث اإلاػانغة ومنها الجامػاث بلى بصاعة اإلاىاعص البكغٍت واهخمامها
اإلاتزاًض بها وىظُفت بصاعٍت مخسههت 4ومً ؤهم هظه ألاؾباب ما ًإحي(حجاػي5)241 52332 ،
 اهدكاف ؤهمُت ألاصاء البكغي همدضص ؤؾاس ي للىفاءة وؤلاهخاحُت4 اهدكاف ؤهمُت وكضعة اإلاىاعص البكغٍت في جىحُه ألاصاء البكغي والخإزير غلُه بما ًدلم اإلاؼٍض مًالىفاءة وؤلاهخاحُت4
ً ً
ً
 جمثل بصاعة اإلاىاعص البكغٍت مىعصا اؾتراجُجُا مهما في الجامػاث وفغم بلائها وهمىها4 جىفغ للجامػت ميزة جىافؿُت حُضة في ظل جُىع غهغ اإلاػلىماث4 جلضم للجامػت اللضعاث اللػمت والًغوعٍت الجساط اللغاعاث والخفىير والخدلُل وؤلابضاع4 -6انتعهُى وانتذرَب انًضتًز:

وتهضف غملُت الخضعٍب والخإهُل اإلاؿخمغ بلى بػالت ؤؾباب اللهىع والًػف في ؤصاء وؾلىن ألافغاص وفم ما
جغغبه اإلااؾؿت الجامػُت 4وجخلخو جلً ألاهضاف بما ًإحي(حجاػي5)243 52332 ،
 بَلع ألاواصًمُين واإلاىظفين غلى اإلاػلىماث اإلاخػللت بالبِئت الضازلُت والخاعحُت4 بهؿاب ألاواصًمُين واإلاىظفين مػاعف وزبراث مخسههت ومػلىماث غً جلىُاث الػمل واإلاهام ،وَغق ألاصاءاإلاىاؾبت ونلل اإلاهاعاث واللضعاث والخمىً مً اؾدثماعها4
ً
 بهؿاب حمُؼ ألافغاص ؤهماَا ؾلىهُت واججاهاث وكُم غمل حضًضة حؿاهم في جُىٍغ ألاصاء والىنىٌ بلىجدلُم ؤهضاف هىغُت4
 بغضاص حمُؼ ألافغاص الظًً جخىافغ لضيهم بمياهُاث الترقي الىظُفي بلى جىلي مؿاولُاث مىاؾبت وؤغماٌ ؤهبرجخفم ومؿخىٍاتهم وماهلتهم الخضعٍبُت4
 -7تبٍُ األًَبط انقُبدَت انًُبصبت نتطبُق إدارة انجىدة انشبيهت:

ًدخاج جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في الجامػت بلى كُاصة بصاعٍت كاصعة غلى جدلُم الخفاغل بُنها وبين
اإلاغئوؾين وبًجاص الخػاون ولاوسجام والخأدي بُنها وبُنهم ،وفي هظا الؿُاق فةن الىمِ اللُاصي الضًملغاَي ٌػض
ً
ً
ً
همُا كُاصًا مىاؾبا لخُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في الجامػاث العجياػه غلى ؤؾاؽ اخترام شخهُت الفغص ،وغلى
ً
خغٍت لازخُاع وؤلاكىاع ولاكخىاع وؤن اللغاع النهاجي ًيىن صاثما لؤلغلبُت صون حؿلِ ؤو زىف ؤو بعهاب(مغس ي59441 ،
4)931
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وٍلىم عثِـ الجامػت بضوع مهم في الجامػت التي جُبم بصاعة الجىصة الكاملت ،مما ًخُلب وحىص غضص هبير
مً الهفاث فُه ،لػل مً ؤهمها جميزه هلاثض حامعي باآلحي(غغحاف5)41 52334 ،
ً 49مخلً عئٍت غً بصاعة الجىصة الكاملت ،وَكغن حمُؼ الػاملين فيها ،وَػمل غلى جدلُلها4
ً
ً
ً 42يىن مىحىصا وحاهؼا الؾخلباٌ اإلاىظفين وؤغًاء هُئت الخضعَـ والُلبت4
 42لضًه التزام واضح هدى غملُت جدؿين الجىصة4
ً 44دغم غلى الػمل بضون ؤزُاء مىظ البضاًت4
ً 41ىنل عؾالت الجىصة لآلزغًٍ4
ًً 41مً بإن جلبُت خاحاث الؼبىن هي مدىع ؾُاؾاث الجامػت ومماعؾتها4
ًً 42مً ؤن ًخم ألازظ با لخسُُِ لاؾتراجُجي بػُض اإلاضي ،مً خُث ويؼ زُه للخغُير والخُىٍغ اإلايكىص4
ًً 43مً وحىص كىىاث مىاؾبت إلًهاٌ ؤنىاث الؼباثً4
ًُ 44ىع ؤصاء ؤغًاء هُئت الخضعَـ واإلاىظفين وَؿدثمغها في مجاٌ الخضعٍب4
ً 493ضعن ؤن مػظم اإلاكىلث جيخج غً كهىع ألاهظمت ولِـ غً بزفاكاث اإلاىظفين4
ً 499لىص الخجضًض والخغُير في الجامػت وفلا لخُت مػضة مؼ جىفير وافت اإلاىاعص اإلااصًت والبكغٍت اللػمت لظلً4
ٌ 492ؿهل غملُت الخدؿين اإلاؿخمغ4
ً
ًً 492مً ؤن البنى الخىظُمُت جدضص اإلاؿاولُاث بىيىح وجفىًٍا ؤكص ى بالهلخُاث ملترهت مؼ اإلاؿاولُاث4
ً 494لتزم بةػالت الخضوص بين الػاملين واإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ً
ؾىاء ؤواهذ جىظُمُت ؤم زلافُت4
ً
ّ 491
ًيىن فغكا فػاله للجىصة وٍدفؼ اإلاؿخسضمين4
ًُ 491ىع آلُاث مىاؾبت إلاغاكبت الىجاح وجلىٍمه4
ًُ 492ىع ؤهظمت وبحغاءاث لخدلُم حىصة فػاله4
ً
ً 493بنى هظاما للمػلىماث ٌؿاغض غلى اجساط اللغاعاث الغقُضة4
 -8يشبركت جًُع انعبيهٍُ ببنجبيعت فٍ انجهىد انًبذونت نهتحضٍُ:

ً
ً
ً
فالخىظُم الىاجح إلصاعة الجىصة الكاملت ًلػب فُه غىهغ لاجهاٌ صوعا ؤؾاؾُا ومهما بدُث ًيىن اجهاال
ً
ً
ً
ً
ً
ؾىاء وان صازل فغق الػمل ؤم فُما بُنها ،وؤن ًيىن مبيُا غلى الخلاثم
كىٍا وبؿُُا ومازغا في طاث الىكذ،
ً
والكفافُت والخفاهم ،بػُضا غً ؤلاقاغاث وألاكاوٍل والخىهىاث ،وبدُث ٌؿير لاجهاٌ بدغٍت مُللت مً مؿخىي بلى
ً
ً
آزغ صازل الجامػت نػىصا وهبىَا )Hazier and Render( 4ولظا فةن جلىُاث جفىٌٍ الػاملين جخًمً آلاحي(ؤبى
غغكىب5)21 52331 ،
ؤ ـ حكىُل قبياث اجهاٌ حكمل حمُؼ الػاملين4
ب ـ جُىٍغ ومؿاهضة اإلاكغفين4
ج ـ هلل اإلاؿئىلُت مً اإلاضًغًٍ بلى الػاملين4
4
ص ـ لابخياع في الهُيل الخىظُمي هدكىُل فغق الػمل ومً بُنها فغق الجىصة
 -9تأصُش َظبو نهًعهىيبث وانبُبَبث إلدارة انجىدة انشبيهت ببنجبيعبث:

حػض اإلاػلىماث والبُاهاث مً اإلاخُلباث ألاؾاؾُت إلصاعة الجىصة الكاملت خُث حؿهم الىظم اإلاػلىماجُت بضوع
هبير في جُىٍغ الػمل ؤلاصاعي ولاعجلاء بمؿخىٍاث ألاصاء وجدؿِىه ،وٍخىكف هجاح ؤلاصاعة الجامػُت في جدلُم وظاثفها
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وهجاح غملُاث الخىظُم والخدىم صازل الجامػت غلى اإلاػلىماث اليافُت باإلاىانفاث الىمُت والىىغُت والؼمً
اإلاىاؾب(الترجىعي وحىٍدان4)939 52394 ،
وجخدضص ؤهم اإلاجاالث الغثِؿت الؾخسضام اإلاػلىماث والبُاهاث في الجامػاث باآلحي-5
 49نُاغت لاؾتراجُجُاث وبغضاص الؿُاؾاث والخُِ واجساط اللغاعاث الغقُضة4
 42جُىع ألاصاء ؤلاصاعي بمسخلف مؿخىٍاجه وجفػُل ؤصاء اإلاىظفين ؤلاصاعٍين4
 42جُىٍغ حىصة البرامج الضعاؾُت وؤصاء ؤغًاء هُئت الخضعَـ4
ً
 44جىفير مػلىماث وافُت غً الجامػت لؼباثنها وؾىق الػمل واإلاجخمؼ غمىما4
 41جىفير مػلىماث للجامػت غً مضي عيا الؼباثً غً زضماتها وجدضًض مخُلباتهم واخخُاحاتهم4
 41جُىع وظاثف الجامػت في الخضعَـ والبدث الػلمي وزضمت اإلاجخمؼ4
ً
رالثا /مساخل ثطبُم ئدازة الجىدة الشاملة في الجامعات:
ً
ً
وٍلضم (بغكػان) جهىعا ملترخا لخُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في حامػت خًغمىث الُمىُتً ،غاعي اإلاخُلباث
الفلؿفُت وزلافت الجىصة والخُىعاث الػهغٍت التي حػاٌكها الجامػت واإلاجخمؼ الُمني ،وجدضص غلى ؤؾاؾها عؾالت
الجامػت وعئٍتها ،وفُما جغغب ؤن جيىن غلُه في اإلاؿخلبل(بغكػان5)944 52339 ،
ؤ ـ مغخلت ؤلاغضاص4
ب ـ مغخلت الخسُُِ4
ج ـ مغخلت الخضعٍب4
ص ـ مغخلت الخىفُظ4
هـ ـ مغخلت اإلاخابػت والخلىٍم4
ً
وال جسخلف هظه الخهىعاث هثيرا غً ما ؤوعصه (حابلىوؿيي) ،خُث ًجمؼ هثير مً الباخثين بإن جهىعه
ً
ً
بكإن مغاخل جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت ٌػض ألاهثر اؾخسضاما ،ووفلا لخلؿُمه جدضص مغاخل جُبُم بصاعة الجىصة
ً
الكاملت بسمـ مغاخل ،جخًمً ول مغخلت غضصا مً الخُىاث ،وهي يغوعٍت لخُبُم الىجاح إلصاعة الجىصة الكاملت
في ؤي مىظمت ؤو ماؾؿت بما فيها الجامػاث ،وهي(بغكػان5)941 52339 4
 49اإلاغخلت الهفغٍت 5مغخلت ؤلاغضاص4
 42اإلاغخلت ألاولى 5مغخلت الخسُُِ4
 42اإلاغخلت الثاهُت 5مغخلت الخلىٍم والخلضًغ4
 44اإلاغخلت الثالثت 5مغخلت الخُبُم4
 41اإلاغخلت الغابػت 5مغخلت جباصٌ ووكغ الخبراث4
اإلابدث الثالث /ؤلادازة ؤلالىترونُة:
ظهغث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت مىظ الػام  9413غىض ابخياع قغهت ( )IBMلبرهامج مػالج اليلماث (ؤجمخت اليلماث)
وهي بضاًت بؿُُت إلصاعة اإلاػلىماث فػغفذ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ؤنها اؾتراجُجُت بصاعة غهغٍت للمػلىماث حػمل غلى
اؾخسضام الخىىىلىحُا؛ لخدلُم ؤفًل الخضماث بجهض ووكذ وماٌ ؤكل لخدلُم ؤغلى مؿخىٍاث الجىصة الىىغُت4
فهي بصاعة بل ؤوعاق؛ ؤي ال حػخمض غلى الىظام الىعقي وتهخم بكيل هبير بالبرًض ؤلالىترووي  -بصاعة بل ميان ـ
خُث ًمىً مخابػت بػٌ ألاغماٌ والخىانل مؼ اإلاىظفين وؤولُاء ألامىع مً زلٌ الغبِ ؤلالىترووي فهي بصاعة بل ػمً
مدضص ،في ؤي وكذ (لُل ونهاع) ،وَؿخمغ الخىانل غلى هظامها الخام وبل ؤهظمت حامضة ،فةمياهُت الخدضًث
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والخُىٍغ مؿخمغة في بغامجها ،خُث ؤن غلم ؤلاصاعة الخضًث ًدبنى مىهج لابخياع ولابضاع في بخضار حغُيراث حظعٍت في
مفهىم الػمل ؤلاصاعي والخدىٌ مً ؤلاصاعة الخللُضًت بلى بصاعة الخغُير4
وكض حلبذ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت مػها حغُيراث حظعٍت مخىىغت في مىظماث ألاغماٌ وألاؾىاق
والهىاغاث واإلاجخمػاث ؤلاوؿاهُت وكبل طلً حغيراث في هظغٍاث ؤلاصاعة والخىظُم واؾتراجُجُاث اؾدثماع هظم وؤصواث
الخىىىلىحُا واإلاػلىماث ولاجهاالث مً هاخُت ؤزغي (ؤخمض4)34 52334 ،
وٍىمً حىهغ وفلؿفت ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في حغُير همِ وؤؾلىب حػامل وجفاغل الػاملين والؼباثً واإلااؾؿاث
ً
الخيىمُت والخانت غلى ازخلف جىحهاتها وؤهىاغها وؤحجامها مػا ،وٍدخم هظا اإلافهىم الجضًض لئلصاعة ؤلالىتروهُت
ً
بًغوعة جىظُم اإلاػاملث والخضماث اإلاسخلفت ،وبغاصة هُيلتها بلىتروهُا للخسلو مً الغوجين والبيروكغاَُت الكاجػت في
ألاغماٌ واإلاهام الػامت لترجبِ باخخُاحاث الؼباثً وماؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاسخلفت(بًفاهؼ4)22 52331 ،
وجغمي ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بلى جدلُم اإلاياؾب الخالُت(الخالضي5)21 52332 ،
 )9مخابػت ؤلاصاعاث اإلاسخلفت للماؾؿت وهإنها وخضة مغهؼٍت4
 )2جغهيز هلُت اجساط اللغاعاث في هلاٍ الػمل الخام بها مؼ بغُاء صغم ؤهبر في مغاكبتها4
 )2ججمُؼ البُاهاث مً مهاصعها ألانلُت بهىعة مىخضة4
 )4جللُو مػىكاث اجساط اللغاع غً َغٍم جىفير البُاهاث وعبُها4
 )1جللُل ؤوحه الهغف في مخابػت الػملُاث ؤلاصاعٍت اإلاسخلفت4
 )1جىظُف جىىىلىحُا اإلاػلىماث مً ؤحل صغم وبىاء اإلااؾؿت والؾُما اإلااؾؿاث الخػلُمُت في مهاصع
الخػلم وؤؾالُبه في الغغف الهفُت وؤؾـ الخػلم اإلاؿخمغ وبىاء اإلاػغفت4
 )2ػٍاصة الترابِ بين الػاملين وؤلاصاعة الػلُا ومخابػت وافت اإلاىاعص4
بن ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هي اإلاضعؾت ألاخضر في ؤلاصاعة التي جلىم باؾخسضام ؤلاهترهذ وقبياث ألاغماٌ إلهجاػ
وظاثف (الخسُُِ والخىظُم واللُاصة والغكابت ؤلالىتروهُت) ،والخُىع الظي ًدضر في الخػلم الخىىىلىجي هى هخاج
ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ومخُلباث بهجاح ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًخمثل في آلاحي(غامغ5)922 52332 ،
 مخابػت ؤلاصاعة الػلُا في اإلااؾؿت وصغمها4 الخىغُت الكاملت للمىظفين بإهمُت الخفاغل والخىانل ؤلالىترووي4 بًجاص البيُت الخدخُت مً ؤحهؼة واجهاالث4 بغضاص ألاهظمت واإلاىاكؼ والبرامج اإلادىؾبت4 الخضعٍب وبىاء اللضعاث لضي اإلاىظفين4 الخدضًث اإلاؿخمغ لىؾاثل لاجهاالث4ثبَُب /اإلدارة اإلنكتزوَُت وتحقُق انجىدة انشبيهت:

حػخبر جُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت مً ألاصواث التي جمىً مً ونف وجدلُل وجلاؾم اإلاػلىماث مً ؤحل اللُام
ً
بالخدؿِىاث اللػمت ،مما ًلىص بلى اغخباع هظه الخُبُلاث بمثابت ؤصاة كىٍت لبؿِ مىُم الجىصة الظي ًبلى زابخا في
ؤهضافه وفي ؾبل جدلُله 4وٍمىً بحماٌ حمُؼ الػملُاث والخىظُماث التي مىىذ اإلااؾؿاث مً الخفىير بكيل مسخلف
ً
جماما في الُغٍلت التي ٌؿير بها الػمل بضازلها غلى اإلاؿخىٍاث وافت وؤصعهذ الفىاثض الػاثضة مً اؾخسضام وؾاثل
لاجهاالث في جدؿين الجىصة وجلضًم زضمت مخميزة 4فخُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ّ
حػؼػ مغهؼ الؼبىن في كلب اإلااؾؿت
ّ
بدُث ؤن هظه الخُبُلاث جمىىه مً الخػغٍف بىفؿه وباخخُاحاجه والتي حػخبر حجغ الؼاوٍت في جدلُم الجىصة 4خُث
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ًمىً جلضًم اإلاىخجاث والخضماث له غبر قبىت ؤلاهترهذ وغبر ألاصواث الجضًضة إلصاعة اإلاػغفت التي ؤحى بها ؤلاهترهذ
وجىىىلىحُا اإلاػلىماث ألازغي4
فيكغ بحغاءاث الجىصة الُىم وحكىُلها ووكغ ماقغاث اإلاخابػت جم ججضًضها وبزغائها مً زلٌ ؤصواث وبغامج
جىزُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت واللُام بخُبُلاث مػلىماجُت إلصاعة جضفم اإلاػلىماث 4وٍمىً الُىم مً زلٌ البنى الخدخُت
لئلهترهذ الىنىٌ بلى ول هظه ألاصواث اإلاسخلفت في الىكذ الخلُلي مً اإلاىخب الخام بيل فغص مهما وان صوعه في جىزُم
الػلكت مؼ الػملء ،والخىىىلىحُا جمىً مً بًجاص غلكت جفاغلُت مؼ الػملء التي حؿمذ بالخػغف غلى عصوص ؤفػالهم
وجلضًم الجضًض لهم ،وقغح وجىيُذ ما كض ٌؿخفؿغون غىه4
اإلابدث السابع :الدزاسات السابلة:
أوال /انذراصبث انًتعهقت ببإلدارة فٍ ظم إدارة انجىدة انشبيهت:

دزاسة (بسكعان)2001 ،؛ هضفذ بلى الخػغف غلى ؤلاَاع الفىغي الفلؿفي إلصاعة الجىصة الكاملت وهُفُت
جُبُلها في الخػلُم الجامعي ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي ،هما اؾخسضمذ لاؾدباهت ؤصاة لجمؼ اإلاػلىماث،
وكض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن جلضًغاث ؤغًاء هُئت الخضعَـ وؤلاصاعٍين هدى جدلُم زلافت بصاعة الجىصة الكاملت غير
واف في ؤبػاص الهُاول والىظم ،واللُاؽ والخلىٍم ،وؤن صعحت الخضماث الجامػُت لم جخدلم بضعحت
مخدللت بكيل ٍ
وافُت ،وؤن صعحت حىصة الخضماث الجامػُت لم ًخدلم بضعحت وافُت خؿب وحهت هظغ الُلبت4
دزاسة اإلاصدز ( )2012وهضفذ بلى مػغفت مضي جُبُم ؤبػاص بصاعة الجىصة الكاملت في ولُت التربُـت–غؼة في
يىء بػٌ اإلاخغيراث ،وكـض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي وجمثلذ ألاصاة في اؾدباهت جم جىػَػها غلى حمُؼ ؤغًاء
الهُئت الخضعَؿُت في ولُت التربُـت بجامػـت ألاػهغ بغؼة وبُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن ولُت التربُت جُبم ؤبػاص الجىصة بهىعة
ؤغلى مً اإلاخىؾِ ،هما ؤزبدذ الضعاؾت غضم وحـىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت بين الظوىع وؤلاهار مً ؤغًاء الهُئت
الخضعَؿُت في جُبُم مباصت بصاعة الجىصة ،وغضم وحىص فغوق بين الفئاث الػمغٍت اإلاسخلفت في ؤبػاص الجىصة ما غضا
بػض هظام الضعاؾت واإلانهاج فلض وحضث فغوق لهالح الفئت الػمغٍت 23 – 24ؾىت ،وهظلً جبػا للغجبت ألاواصًمُت ما
ً
غضا الفغوق فـي الىظام ؤلاصاعي وهظام الضعاؾت واإلانهاج والضعحت اليلُت لهالح اإلاضعؾين وألاؾـاجظة اإلاـؿاغضًً ،وجبػا
إلاخغير الخبرة ما غضا ؤبػاص الىظام ؤلاصاعي وهظام الضعاؾت واإلانهاج والضعحت اليلُت فلض وحضث فيها فغوق لـهالح طوي
الخبرة مً 2 – 2ؾىىاث 4فُما وحضث فغوق طاث صاللت بخهاثُت في ؤبػاص الىظام ؤلاصاعي ،والهُئت الخضعَؿُت والبُئُت
ً
التربىٍت الخػلمُت جبػا إلاخغير الجامػت اإلااهدت للضعحت الػلمُت ،وجبػا إلاخغير اللؿم في ؤبػاص الهُئـت الخضعَـؿُت والبِئـت
التربىٍـت الخػلُمُت ،الُلبت ،الضعحت اليلُت4
دزاسة الخساخشة ()2013؛ هضفذ بلى الخػغف غلى صعحت جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت في حامػت آٌ
البِذ مً وحهت هظغ ؤغًاء الهُئت الخضعَؿُت ،وؤزغ ول مً الىىع لاحخماعي ،واليلُت ،والغجبت ألاواصًمُت ،غلى صعحت
الخُبُم ،وكض جم ازخُاع غُىت مالفت مً ( )922غًى هُئت جضعَـ ،وػغذ غليهم اؾدباهت جيىهذ مً ( )43فلغة،
مىػغت غلى ؤعبػت مجاالث ،وهكفذ هخاثج الضعاؾت ؤن جُبُم مػاًير بصاعة الجىصة الكاملت خهل غلى صعحت
مخىؾُت ،وغضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت في صعحت جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت حػؼي إلاخغير الىىع
لاحخماعي ،فُما وحضث فغوق طاث صاللت بخهاثُت في صعحت جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت حػؼي إلاخغير اليلُت ولهالح
اليلُاث ؤلاوؿاهُت غلى ألاصاة هيل وغلى مجالي تهُئت مخُلباث الجىصة ومخابػت الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت ،وجبػا
إلاخغير الغجبت ألاواصًمُت ولهالح عجبت ؤؾخاط ،غلى ألاصاة هيل وغلى مجالي تهُئت مخُلباث الجىصة في الجامػت ،ومجاٌ
جىمُت وجُىٍغ الػاملين4
انعبذٌ ،يُصىر صبنح يحًذ

()92

تطبُق يعبَُز انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث انًُُُت

مجلة مسهص حصٍسة العسب للبدىذ التربىٍة وؤلانسانُة ـ اإلاجلد ألاوٌ ـ العدد الثاني :شىاٌ -ذو اللعدة1440 /هـ ً -ىنُىً -ىلُى2019 /م

دزاسة ( )Vazzona, and Winter, 1997وهدفد بلى جفؿير وقغح غملُت الخدؿين اإلاؿخمغ التي حػض لب
بصاعة الجىصة الكاملت في الخػلُم الػالي ،وطلً لخد ؿين غملُت الخػلُم ،هما هضفذ بلى ونف غملُت الخدؿين
اإلاؿخمغ في الجامػاث التي جُبم هظه اإلاباصت 4وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن مً الًغوعي جُبُم مفاهُم بصاعة الجىصة
ً
ً
الكاملت واؾخسضامها لخدؿين غملُت الخػلُم والخضعَـ ،وؤن هىان جيامل واعجباَا بين زبراث الُلبت الجُضة،
واإلاهاعاث اإلاُلىبت في ؤصاء الػمل ،وؤن طلً ًازغ غلى غلكت الُلبت الخغٍجين بظوي ألاغماٌ 4هما ؤقاعث بلى ؤن غملُت
ً
ً
ً
الخدؿين اإلاؿخمغ جخُلب وكخا َىٍل مً لالتزام لبىاء زلافت جىظُمُت غالُت ،ونىال بلى الخميز في الخضعَـ ،وغملُت
الخػلم4
دزاسة ()Kanji and Tambi, 1999؛ هضفذ بلى جىيُذ هُف ؤن مباصت بصاعة الجىصة الكاملت ،واإلافاهُم
ألاؾاؾُت اإلاىظمت جاصي بلى الخػغٍف بمضي ؤهمُت حىصة اإلااؾؿاث في هثير مً الػملُاث الضازلُت ،وجىنلذ
الضعاؾت بلى ؤن كُاؽ اإلاباصت ألاؾاؾُت في بصاعة الجىصة الكاملت ومفاهُمها الجىهغٍت ًىػىـ غلى مؿخىي ألاصاء في
اإلااؾؿت ،وؤن ؤي حغير في ألاصاء ٌػض مً غىامل الىجاح الهامت ،وٍازغ غلى الخميز في الػمل ،هما كضمذ مػلىماث
لئلصاعة الػلُا غً ؤصاء اإلااؾؿاث لفترة مػُىت ،زم اإلالاعهت مؼ ماؾؿاث ؤزغي4
دزاسة ( )Kanji and Others, 1999هضفذ بلى مىاككت جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم
الػالي ،وجإزيرها غلى ألاصاء الخىظُمي والخميز في الػمل ،والفغو ق في زلافت الجىصة في الخػلُم الػالي ،في ول مً الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت وماليزًا ،وكض اؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت ،جم جىػَػها غلى غُىت مً ؤغًاء هُئت الخضعَـ
ً
ومؿئىلي هظه اإلااؾؿا ث ،في ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت وماليزًا ،وبُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن هىان كهىعا في
ً
الىعي بداحاث الػملء في ماؾؿاث الخػلُم الػالي بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،وؤن هىان يػفا في مػغفت بصاعة
ً
الجىصة الكاملت ،وهظا غضم هفاًت الخضعٍب غلى الجىصة للػاملين في هظه اإلااؾؿاث ،وؤن هىان ؤؾبابا غضة ججػل
ماؾؿاث الخػلُم الػالي جُبم بصاعة الجىصة الكاملت ليي جدؿً مً مؿخىي الجىصة فيها ،وؤن بػٌ هظه الػىامل
ً
واهذ اؾخثىاء في ماليزًا (4غىامل) وؤن ( 94غامل) واهذ اؾخثىاء في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت؛ بط ؤعحػذ الضعاؾت
الؿبب في طلً بلى لازخلف في الػىامل الثلافُت في ول مً البلضًً ،غلى ؾبُل اإلاثاٌ الخسُُِ للػام الضعاس ي
(كهير في ماليزًاَ ،ىٍل في ؤمغٍيا) ،وؤًًا هىان اهخمام بالػملُاث ففي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ًخم لاهخمام
بالىخاثج والػملُاث ،بِىما في ماليزًا ًخم الترهيز غلى الىخاثج 4وؤهه ليي جخميز ماؾؿاث الخػلُم الػالي في ؤغمالها
وزضماتها ،فمً الًغوعي ؤن جدبنى جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت ،وؤن بصاعة الجىصة الكاملت هي ألاوؿب ليل
ماؾؿاث الخػلُم الػالي ،بغٌ الىظغ غً الفترة الؼمىُت ،وحجم وهىع الغكابت في جلً اإلااؾؿاث ،وغلى جلً
ً
اإلااؾؿاث ؤن جبظٌ مجهىصا ًخم مً زلله جلبُت اخخُاحاث وجىكػاث الػلماء في حىصة الخضمت ،ولخدلُم طلً ًجب
جدضًض اخخُاحاث الػملء الضازلُت والخاعحُت4
دزاسة ( )Waks and fack, 1999وهضفذ بلى صعاؾت مضي كابلُت جُبُم مضزل بصاعة الجىصة الكاملت
ومػاًير ألاًؼو  ،4333في ؤهظمت الخ ػلُم غامت ،وفي الخػلُم الهىضس ي غلى وحه الخهىم ،وجىنلذ بلى ؤن بصاعة
الجىصة الكاملت فلؿفت وهظام ويؼ هإصاة للخدؿين اإلاؿخمغ في اإلااؾؿت ،وؤن بصاعة الجىصة الكاملت ومػاًير (ألاًؼو
ً
 )4333حػخبر مىاؾبت لىظام الخػلُم الهىضس ي ،وؤن هل منهما ًخًمً وظُفت جإهُض الجىصة وؤن هل منهما مضزل
قامل إلصاعة الجىصة4
ثبَُب /انذراصبث انًتعهقت ببإلدارة اإلنكتزوَُت:

دزاسة اإلاعمسي ( )2008هضفذ بلى صعاؾت واكؼ بصاعة مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي في ؾلُىت غمان ،واؾخسضم
الباخث اإلاىهج الىنفي ،وحػل لاؾدباهت ؤصاة للضعاؾت ،وجم جُبُلها غلى زلر مدافظاث( 5الباَىت قماٌ ،والباَىت
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حىىب ومدافظت البرًمي) ،وهكفذ هخاثج الضعاؾت بًجابُاث صوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في جِؿير الىثير مً ألاغماٌ
ؤلاصاعٍت ،ومنها خفظ البُاهاث بُغٍلت ؤهثر صكت وزفٌ هفلاث اؾخسضام الىعق في الػملُاث ؤلاصاعٍت ،وهظلً
بًجابُاث صوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في جىظُم السجلث اإلاسؼهت باإلاضاعؽ بكيل ؤهبر باؾخسضام هظم بصاعة اإلاؿدىضاث
التي جلىم بػمل سجل بلىترووي للمؿدىضاث والسجلث الىعكُت للخلمُظ4
دزاسة اإلاسلماني ( )2008هضفذ بلى الىكىف غلى واكؼ ؤلاقغاف التربىي في اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت،
ومفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وهُفُت جىظُفها ومػىكاث جُبُلها في ؤلاقغاف التربىي ،واؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج
الىنفي للىكىف غلى الخهىع اإلالترح لخُىٍغ ؤلاقغاف التربىي باإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت في يىء ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت،
ً
وحػلذ لاؾدباهت ؤصاة للضعاؾت وكض بلغ حجم الػُىت  113فغصا ،وؤظهغث الىخاثج غضم وحىص فغوق طاث صاللت
ً
بخهاثُت جبػا إلاخغيراث الضعاؾت (اإلااهل الػلمي) مؼ مفغصاث لاؾدباهت الخانت بمكىلث ؤلاقغاف التربىي ومخُلباث
جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت4
دزاسة الخمدي ( )2008هضفذ بلى الىكف غً الهػىباث (ؤلاصاعٍت والبكغٍت والخلىُت والبرمجُت واإلاالُت)
التي جدض مً اؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في بصاعة اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخيىمُت بمضًىت مىت اإلاىغمت مً وحهت هظغ
مضًغي جلً اإلاضاعؽ ووهلئها ،وكض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي اإلاؿخي وكض بلغ حجم الػُىت ( )929مىػغىن
ً
ً
واآلحي )43( 5مضًغا و( )49وهُل 4وهكفذ هخاثج الضعاؾت غً وحىص غضة نػىباث جىاحه بصاعة اإلاضعؾت الثاهىٍت ؤهمها
خاحت اإلاضاعؽ بلى مىظف فني مسخو في حكغُل جلىُاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ونُاهتها ،وهضعة الضوعاث الخضعٍبُت،
وغُاب اللىاثذ التي جىظم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،ولاغخماص غلى الىزاثم الىعكُت ؤهثر مً ؤلالىتروهُت ،بيافت بلى ؤن ُ
البنى
الخدخُت ؤلاوكاثُت للمضاعؽ غير مهُإة الؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت4
دزاسة البشسي ( )2008هضفذ بلى الخػغف غلى مػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في بصاعاث حامػت ؤم
اللغي بمضًىت مىت اإلاىغمت وجخمثل في (اإلاػىكاث ؤلاصاعٍت ،والخلىُت ،والبكغٍت ،واإلاالُت) واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج
ً
الىنفي اإلاؿخي ،وجم لاؾخػاهت باالؾدباهت هإصاة لجمؼ اإلاػلىماث ،وجيىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )449فغصا ،ممثلت في
ؤلاصاعٍاث وغًىاث هُئت الخضعَـ اإلايلفاث بالػمل ؤلاصاعي ،وجم ازخُاعهً بالُغٍلت الُبلُت الػكىاثُت خؿب
اإلاغجبت الىظُفُت لئلصاعٍاث وغًىاث هُئت الخضعَـ ،وؤظهغث هخاثج الضعاؾت وحىص مػىكاث بصاعٍت جخمثل في5
ؤلاحغاءاث الغوجُيُت والتي جازغ غملُت الخدىٌ هدى ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،وكلت الفغم اإلاخاخت لخًىع الىضواث
واإلااجمغاث اإلاخػللت باإلصاعة ؤلالىتروهُت ،وهلو الضوعاث الخضعٍبُت ووحىص مػىكاث جلىُت جخمثل في 5يػف الهُاهت
واإلاخابػت لؤلحهؼة ،وهلو ألاصلت ؤلاعقاصًت اإلاىضخت أللُاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،ويػف البيُت الخدخُت،
ووحىص مػىكاث بكغٍت جخمثل في 5يػف مهاعاث اللغت ؤلاهجليزًت ،وهلو الىعي بإهمُت الخماًت وألامً اإلاػلىماحي،
ووحىص مػىكاث مالُت جخمثل في 5مدضوصًت صوع اللُاع الخام في اإلاؿاهمت (اإلاالُت /الػُيُت) ،ويػف الضغم اإلاالي
اإلاسهو للبدىر والضعاؾاث في مجاٌ جلىُاث اإلاػلىماث ،وكلت اإلاسههاث اإلاالُت لبرامج الخضعٍب4
دزاسة السلمي )2009( ،هضفذ بلى الخػغف غلى الىاكؼ الفػلي إلاضًغي الثاهىٍاث بجضة في جُبُم ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت الفاغلت غلى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،ومػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الفاغلت في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،واؾخسضم
الباخث اإلاىهج الىنفي ،وؤزبدذ هخاثج الضعاؾت ؤن جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الفاغلت غلى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في اإلاضاعؽ
اإلاسخاعة ًخم بضعحت مخىؾُت4
دزاسة الخسن ( )2010هضفذ بلى الخػغف غلى مخُلباث جدلُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مؼ
الغبِ بين طلً وبين جدلُم الجىصة الكاملت ،وكض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي ،وحػل اإلالابلت الصخهُت
ولاؾدباهت ؤصاحي الضعاؾت وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًىجؼ ألاغماٌ ؤلاصاعٍت بىفاءة
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وفاغلُت ،هما حػاوي اإلاضاعؽ مً لاهسفاى في مؿخىي صغم ؤلاصاعاث الخػلُمُت ،هما ؤهضث ؤن الػىهغ البكغي
ً
اإلااهل واإلاضعب مً ؤهم الػىامل اإلاهُإة لخُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت زم جإحي بلُت اإلاخُلباث جبػا لظلً4
جعلُم عام على الدزاسات السابلة-:
ًمىىىا مً الػغى الؿابم للضعاؾاث الؿابلت اؾخسلم مضي لاؾخفاصة وهظلً ؤوحـه الدكابه ولازخلف
بين الضعاؾت الخالُت والضعاؾاث الؿابلت4
اجفلذ الضعاؾت الخالُت مع مػظم الضعاؾاث الؿابلت في اؾخسضام اإلاىهج الىنفي ولاؾدباهت هإصاة لجمؼ
اإلاػلىماث والبُاهاث ،مما ًضٌ غلى قُىع هظا الىىع مً ألاصواث ،وهظلً فةن الضعاؾت الخالُت اؾخسضمذ اإلاىهج
هفؿه ،فُما ازخلفذ مػها في اإلايان واإلاجاٌ اإلاؿتهضف خُث َبلذ الؿابلت غلى كُاغاث مسخلفت واللُاع الخػلُمي
والخيىمي والخام ،بِىما جم جُبُم الخالُت غلى بصاعة الجامػاث بالجمهىعٍت الُمىُت ،ومً حاهب آزغ؛ فالضعاؾاث
الؿابلت جضوع خىٌ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،ؤما الضعاؾت الخالُت فخضوع خىٌ جُىٍغ اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت في يىء ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت4
وكض ؤفاصث الضعاؾاث الؿابلت في مػغفت بػٌ مػىكاث جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم
الػالي ،وفي بىاء وجيىًٍ لاؾدباهت الخالُت ،ومً زلٌ مغاحػت الضعاؾاث الؿابلت جإهض للباخث ؤهمُت جُبُم ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت وجُىٍغها ،وهظلً الخاحت بلى جُىٍغ الػمل ؤلاصاعي ومنها اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت ،وؤًًا ؤهمُت جُىٍغ ؤصاء
الػاملين بةصاعة الجامػاث التي ًخىكف غليها بلى خض هبير هجاح ؤلاصاعة الخػلُمُت ،وكض وحض الباخث ؤوحه حكابه بين
صعاؾخه الخالُت والضعاؾاث الؿابلت جمثلذ في5

 -3منهجُة وئحساءات الدزاسة
منهــج الدزاسة:
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي الظي ًخًمً الخفؿير والخدلُل للبُاهاث وجدضًض ملمذ اإلاكيلت وونفها
ً
ً
ونفا غلمُا ،والبدث غً ؤؾبابها الخلُلُت ،والخهىٌ غلى لاؾخيخاحاث اإلافُضة لخصخُذ الىاكؼ وجدضًثه ؤو
اؾخىماله ؤو اؾخدضار مػغفت حضًضة4
مجحمع وعُنة الدزاسة:
ًخيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ مضعاء الػمىم ومضعاء ؤلاصاعاث وبػٌ ألاواصًمُين الظًً ٌكغلىن مىانب
بصاعٍت بجامػاث؛ نىػاء وغضصهم( )293وغمغان وغضصهم ( )234وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت ،وغضصهم
( )224وبظلً فالػضص ؤلاحمالي للمجخمؼ ( )349مً الجيؿين ،وألاواصًمُين وؤلاصاعٍين ومً مسخلف اإلااهلث الػلمُت4
وجم ازخُاع غُىت ممثلت للمجخمؼ ألانلي للضعاؾت جيىهذ مً ( )924جم ازخُاعهم غكىاثُا4
أداة الدزاسة:
لخدلُم ؤغغاى الضعاؾت ،كام الباخث بةغضاص اؾدباهت للُاؽ مضي جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت4
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جيىهذ لاؾدباهت في نىعتها النهاثُت مً ( )923فلغة جىػغذ غلى ( )4مداوع ،وجم لاغخماص في بىاء
ً
لاؾدباهت غلى ألاصب الىظغي والضعاؾاث الؿابلت اإلاخػللت باإلاىيىع ،وجم جُبُم لاؾدباهت غلى ( )924بصاعٍا جم
ازخُاعهم بالُغٍلت الػكىاثُت الُبلُت4
صدق وربات ألاداة:
وللخدلم مً نضق ؤصاة الضعاؾت فلض اؾخسضم الباخث الهضق الظاهغي وطلً بػغى لاؾدباهت غلى
غضص( )1مً طوي الخبرة ولازخهام بيلُت التربُت وألالؿً -بجامػت غمغان ،وبىاء غلى ملخظاث اإلادىمين فلض جم
الخػضًل غلى غضص ( )23فلغة ،وخظف ( )91وبيافت ( )1فلغاث ،واغخمض الباخث في هظا ؤلاحغاء غلى مػُاع واخض
ًخمثل في ؤلابلاء غلى الفلغة هما هي في خاٌ اإلاىافلت غليها مً كبل اإلادىمين بيؿبت ال جلل غً 4%23
حدوٌ زك ( ) 3حج العُنة من خُث العدد ألاصلي والفاكد والعُنة النهائُة خس نى الىظُفة
ذهىز
ئناذ
ؤلاحمالي
العُنة
بصاعي
بصاعي
ؤواصًمي
ؤواصًمي
150
20
5
102
23
العدد ألاصلي
21
5
3
10
3
الفاكد
15
2
92
20
العُنة النهائُة
129
17
112
ؤلاحمالي
حدوٌ زك ( ) 4حج العُنة من خُث العدد ألاصلي والفاكد والعُنة النهائُة خس نى اإلاإهل العلمي
ذهىز
ئناذ
ؤلاحمالي
العُنة
زاهىٍت صبلىم بيالىعٍىؽ ماحؿخير صهخىعاه زاهىٍت صبلىم بيالىعٍىؽ ماحؿخير صهخىعاه
العدد
913
9
2
91
4
ـ
94
93
21
91
2
ألاصلي
29
ـ
9
4
2
ـ
9
2
1
4
ـ
الفاكد
العُنة
924
9
2
92
2
ـ
92
91
23
92
2
النهائُة
الحطبُم النهائي ألداة الدزاسة:
بػض لاهتهاء مً ؤلاحغاء اإلاخػلم بًبِ ؤصاة الضعاؾت وجدىُمها ،كام الباخث بخُبُم الضعاؾت اإلاُضاهُت غلى
ؤفغاص الػُىت وطلً بخىػَؼ ( )913اؾدباهت غلى مضعاء الػمىم ومضعاء ؤلاصاعاث ،وبػٌ ألاواصًمُين الظًً ٌكغلىن
مىانب بصاعٍت وٍيخمىن للجامػاث الثلر التي ازخاعها الباخث وهي حامػاث نىػاء ،وحامػت غمغان الخيىمُخين
وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت،
اإلاعالجات ؤلاخصائُة:
وقد تمت باستخدام البرنامج اإلحصائً (  ،) spssوذلك باألسالٌب التالٌة:
 -1الوزن النسبً وفقا ً لمقٌاس لٌكرت الخماسً ،كام الباخث بخدىٍل الخلضًغاث اللفظُت في اؾخجاباث
ؤلاصاعٍين غلى فلغاث لاؾدباهت بلى جلضًغاث وكض جم اغخماص منح اإلجابات الدرجات ( ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5ولتحدٌد الوزن
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النسبً تم حساب المدى ( ،) 4=1 -5وتقسٌمه على مستوٌات المقٌاس؛ أي  0.80 = 5/4ثم إضافة هذه القٌمة إلى أقل قٌمة
فً المقٌاس؛ وهً الواحد الصحٌح ،وهكذا أصبح التقٌٌم بناء على متوسط الوزن النسبً؛ كما ٌبٌنها الجدول:
جدول ( )5متوسطات الـوزن النسبـي إلجـابـات العينـة وفقـا ً لمقياس ليكرت الخماسي

السك

دزحة ثدلم اإلاعُاز

1
2
3
4

هبيرة حضا
هبيرة
مخىؾُت
يػُفت

-

اللُمة اإلاعطاة إلاسحىٍات الحلُُ
الىػن اليؿبي للمخىؾُاث
غىض بصزاٌ البُاهاث
مً ) )05بلى ((4.21
5
مً ) )4.20بلى ((3.41
4
مً ( )3.40بلى ((2.61
3
مً ( )2.60بلى ()1.81
2

مً (  )1.80بلى () 01
1
ال ًخىفغ
5
المتوسطات الحسابٌة ( ،)Meansواالنحرافات المعٌارٌة (.)Std. Deviation
اختبار :تً تست(  ،)T- testلعٌنتٌن مستقلتٌن ،لمتغٌرات؛ (الجنس ،التخصص ،سنوات الخبرة).
الخىغاعاث واليؿب اإلائىٍت إلحاباث اإلابدىزين باإليافت بلى اإلاخىؾِ الخؿابي ولاهدغاف
هما اؾخسضم الباخث ازخباع مغبؼ (واي) لجىصة الخُابم4

 -4ثدلُل البُانات وعسض ومناكشة النحائج
انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انزئُش وَصه ":يب يذي تطبُق يعبَُز انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت
ببنجبيعبث انًُُُت؟

ولإلحابة على السإاٌ ث اسحخساج اإلاحىسطات العامة للمجاالت والاندسافات اإلاعُازٍة لها ،وذلً هما
ًبُنها الجدوٌ الحالي:
حدوٌ زك ( :)6اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والحلدًسات اللفظُة إلحابات أفساد عُنة
الدزاسة خىٌ مداوز ؤلادازة ؤلالىترونُة ومحطلبات ثطبُلها -مسثبة ثناشلُا
اإلادىز

م

الترثِ

اإلاحىسط الاندساف
الخسابي اإلاعُازي

الحلدًس
اللفظي

ؤلاَاع الفىغي إلافهىم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ومخُلباث
1
جُبُلها
هبيرة
2
9434
2444
مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت
4
 2مخىؾُت
9423
2423
واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت4
2
 4مخىؾُت
9429
2443
مػاًير جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت
3
هبيرة
1.11
3.42
اإلاؿخىي الىلي لؤلصاة
ًدبين مً الجضوٌ( )1ؤن جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت غلى
مؿخىي ألاصاة خهل غلى مخىؾِ هلي ( 2442مً  )1بخلضًغ لفظي (هبيرة) وغلى مؿخىي اإلاداوع؛ خهل ؤلاَاع
الفىغي إلافهىم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ومخُلباث جُبُلها غلى ؤغلى مخىؾِ(ً ،)2443لُه مدىع
مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت؛ بمخىؾِ ()2444؛ وهلهما بخلضًغ (هبيرة) ،فُما خهل مدىع
2443
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3443

9

هبيرة
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ً
واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت؛ غلى مخىؾِ ( )2423وؤزيرا 5مدىع مػاًير جُبُم الجىصة الكاملت في
ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ( )2443وهلهما بخلضًغ لفظي (مخىؾُت) 4وؤما غلى مؿخىي ألاؾئلت الفغغُت واإلاداوع فؿِخم
جىاولها غلى الىدى آلاحي5
انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انفزعٍ األول ويُبقشتهب :يب اإلطبر انفكزٌ وانفهضفٍ نًفهىو انجىدة انشبيهت فٍ
اإلدارة اإلنكتزوَُت ويتطهببث تطبُقهب ببنجبيعبث انًُُُت.؟

حدوٌ ( :)7اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والحلدًسات اللفظُة إلحابات عُنة الدزاسة
خىٌ ؤلاطاز الفىسي والفلسفي إلافهىم الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة ومحطلبات ثطبُلها -مسثبة ثناشلُا

16
20
31
3
9
10
21
1
19
25
29
30
7
26
4
12
27
32

الترثِ

العبازات

م

اإلاحىسط الاندساف
الخسابي اإلاعُازي

الحلدًس
اللفظي

اعحماد ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة على الحلنُة اإلاحطىزة ٌساعدها على انجاش أعمالها
بأكل الحيالُف وبىفاءة عالُة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة جسهل ئحساءات الاثصاٌ بين ولُات الجامعة او بين
الجامعات ألاخسي داخل وخازج البلد.
ثطبُم ئدازة الجىدة الشاملة ًحطل ثىافس كُادة ئدازٍة كادزة على ثدلُم الحفاعل
بُنها وبين العاملين.
ؤلادازة ؤلالىترونُة عملُة منظمة ومىطىعُة للخصىٌ على معلىمات وزكُة
وئلىترونُة.
اسحخدام الخاس ؤلالىتروني ٌغير من طسٍلة معالجة وثخصٍن واسترحا واثصاٌ
اإلاعلىمات ؤلادازٍة.
لإلدازة ؤلالىترونُة ثأرير على ثنفُر اإلاهام ؤلادازٍة.
اسحخدام النظام ؤلالىتروني ٌعالج خفظ وثىرُم اإلاعامالت.
اسحخدام الخاسىب وؤلانترند ًدىٌ ئدازة الجامعة من الناخُة النظسٍة ئلى ثطبُلات
ؤلادازة ؤلالىترونُة.
ثىظُف اإلاىازد اإلاادًة والبشسٍة في ئطاز ئلىتروني اسحغالٌ أمثل للىكد واإلااٌ والجهد.
اسحخدام الحجهيزات اإلاعلىماثُة وبسمجُات الخاسىب ؤلانترند ساعدت على ظهىز
ونشس معلىمات الدزاسة والحطىٍس العلمي والحىنىلىجي بالجامعة.
ٌعد الحدزٍ والحعلُ من محطلبات ثطبُم ئدازة الجىدة الشاملة داخل الجامعة.
ثطبُم ئدازة الجىدة الشاملة ًحطل بناء رلافة منظمة ثىىن فيها الجىدة بشيل عام
هي اللُمة اإلاىحهة لنشاطات الفسد.
شادت أهمُة مساحعة النظ ؤلالىترونُة نخُجة للمحغيرات العاإلاُة اإلادُطة باإلاهنة.
ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة ثمىن من وصف وثدلُل وثبادٌ اإلاعلىمات لللُام
بالحدسِنات الالشمة.
ًىمن حىهس وفلسفة ؤلادازة ؤلالىترونُة في جغُير نمط وأسلىب جعامل وثفاعل العاملين
والطلبة بالجامعة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة هي ثدىٍل لألعماٌ والخدمات ؤلادازٍة الحللُدًة ئلى أعماٌ
وخدمات ئلىترونُة.
ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة بمثابة أداة كىٍة لبسط منطم الجىدة.
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هبيرة
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1
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هبيرة

4
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هبيرة

4

0.9
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هبيرة

4

0.9
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هبيرة

4

0.9

12

هبيرة

4

1

13

هبيرة

3.9

0.1

14

هبيرة

3.9

0.9

15

هبيرة

3.9

0.9

16

هبيرة

3.9

0.9

17

هبيرة

ئدازة اإلاعسفة وثلنُاتها ونشسها واسخثمازها ذات صلة ورُلة بمسألة اثخاذ اللساز في

3.9

0.9

18

هبيرة
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هبيرة
ً
حدا
هبيرة
ً
حدا
هبيرة
ً
حدا
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الجامعة.
14
22
24
28
15
11
17
18
13
8
2
23
6
5

لإلدازة ؤلالىترونُة بالجامعة أهمُة استراثُجُة في جسهُل وجسسَع عملُة صنع اللساز.
ً
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة ثمىن من مساحعة الىرُلة بدال من هحابتها.
ئحساءات ؤلادازة ؤلالىترونُة هي وسائل محممة للىسائل الحللُدًة في العمل ولِسد
بدًال عنها.
ً
ثمثل ؤلادازة ؤلالىترونُة الحدىٌ الري ٌساعد منسىبي الجامعة لُجدوا فسصا حدًدة
في اكحصاد اإلاعسفة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة ثمىن الادازات الفسعُة من الحخطُط بىفاءة وفاعلُة.
ًإرس اسحخدام الخاس آلالي على نظ السكابة الداخلُة اإلاسحخدمة في الجامعة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة هي الاسحغناء عن اإلاعامالت الىزكُة باإلاعامالت
ؤلالىترونُة عبر الشبيات الداخلُة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة امحداد لحطبُلات الخىىمة ؤلالىترونُة وئخالٌ اإلاىح
ؤلالىتروني.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة جعمل على خماًة الىُان ؤلادازي.
ال ثحغير أهداف اإلاساحعة اإلادددة للمساحع عند اسحخدام الخاس ؤلالىتروني.
ثىنىلىحُا اإلاعلىمات والاثصاالت عصشت كدزة الجامعة في اخداذ جغُيرات حرزٍة في
مفهىم العمل ؤلادازي.
ًلحصس مفهىم ؤلادازة ؤلالىترونُة على اخداذ جغُيرات شيلُة في ئعادة آلُة وهندسة
وهُيلُة ألانشطة والعملُات وؤلاحساءات ؤلادازٍة.
ل ثحغير أهداف مساحعة نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة ؤلالىترونُة عنها في مساحعة نظ
اإلاعلىمات ؤلادازٍة الُدوٍة.
ل ًحغير مفهىم ؤلادازة الُدوٍة نخُجة ظهىز ألانظمة ؤلالىترونُة.
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محىسطة

3

1

32

محىسطة

اإلاحىسط العام للمجاٌ

3.9

0.9

هبيرة

ًلخظ مً الجضوٌ عكم ( )2ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للمدىع بلغ ( 2443مً  )1بخلضًغ (هبيرة) ،وغلى وؿخىي
ً
الػباعاث فلض جغاوخذ مخىؾُاتها ما بين ( )2 -442ؤي بين الخلضًغًٍ هبيرة حضا؛ وؤصهاها بخلضًغ (مخىؾُت ،وٍدبين بن
بحاباث اإلابدىزين ؤهضث مىافلتهم غليها ،ؤما لاهدغافاث اإلاػُاعٍت لهظه الػباعاث فتراوخذ ما بين ( )949 – 349وهظا
ٌكير بلى ججاوـ بحاباث اإلابدىزين4
انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انفزعٍ انثبٍَ وَصه  :يب واقع اإلدارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث انًُُُت؟

حدوٌ زك ( :)8اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والحلدًسات اللفظُة إلحابات عُنة الدزاسة
ً
خىٌ واكع ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات الُمنُة -مسثبة ثناشلُا

ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة جسحخدم السسائل الصىثُة.
17
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة ئدازة بال شمن مددد خُث جسحمس  24ساعة باسحخدام
18
احهصة الاثصاٌ.
جسحخدم الجامعة الحداوز عن طسٍم الىمبُىثس ومإثمسات الفُدًى.
14
جسحخدم لجان الحىظُف في الجامعة ثىنىلىحُا ؤلانترند إلالء البُانات الخاصة
7
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م

اإلاحىسط الاندساف
الخسابي اإلاعُازي
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بالحىظُف.
جسحخدم الجامعة البرًد ؤلالىتروني بدال من الصادز والىازد.
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3.7
3.6
3.6
3.5
3.5

1.3
1.2
1.4
1.2
1.2

5
6
7
8
9

هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة

3.5

1.3

10

هبيرة

3.5
3.4

1.4
1.3

هبيرة
11
 12محىسطة

22

ادازات الجامعة جسحخدم ؤلانترند للبدث عن بسامج ادازٍة.

3.4

1.2

 13محىسطة

21
28
30

ًىحد نظام ئلىتروني إلدازة الامحدانات بالجامعة.
جسحخدم الجامعة بسامج ؤلادازة ؤلالىترونُة الجاهصة.
ثىحد مساهص ثدزٍبُة خاصة إلدازة الجىدة بالجامعة.
ثىحد شبىة من الخىاسِ ثدحىي على كاعدة معلىمات ثخصن فيها وافة الخلائم
والبُانات ،وؤلاخصاءات اإلاحعللة بيافة ئدازة العملُات في الجامعة.
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ًلخظ مً الجضوٌ عكم ( )3ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للمدىع بلغ ( 2423مً  )1بخلضًغ (مخىؾُت) ،وغلى
مؿخىي الػباعاث فلض جغاوخذ مخىؾُاتها ما بين ( ) 242 -449ؤي بين الخلضًغًٍ هبيرة؛ وؤصهاها بخلضًغ (مخىؾُت)،
وٍدبين بن بحاباث اإلابدىزين ؤهضث مىافلتهم غليها ،ولىً بكيل ؤصوى مً اإلادىع ألاوٌ ،ؤما لاهدغافاث اإلاػُاعٍت لهظه
الػباعاث فتراوخذ ما بين ( )9 – 941وهظا ٌكير بلى ججاوـ بحاباث اإلابدىزين 4مما ؾبم ًمىً اللىٌ بإن 5واكؼ ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت حُض4
انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انثبنث وَصه  :يب يعبَُز تطبُق انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث
انًُُُت.

حدوٌ ( :)9اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والحلدًسات اللفظُة إلحابات عُنة الدزاسة
خىٌ معاًير ثطبُم الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات الُمنُة -مسثبة ثناشلُا
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22
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16
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32
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ثمىن ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة منسىبيها من الخصىٌ على أدوات اإلاحابعة الجدًدة
والفعالة للخصىٌ على اإلاعلىمات والبرامج وثىفيرها في الىكد اإلاناس
صخة الاعحلاد بأن ثلدً الخدمات ؤلادازٍة بالجامعة مباشسة ًللل اليلفة وٍدلم شٍادة في
الفاعلُة في معظ الخاالت
ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة ًدع ثدلُم ئدازة الجىدة الشاملة بالجامعة.
ً
ً
ثمثل ؤلادازة ؤلالىترونُة اإلاستهدف ثدلُلها أنمىذحا محلدما ٌعحمد على اسحخدام اإلاعلىماثُة
والحىنىلىحُا اإلاحلدمة إلخداذ الحغُير الحدىلي بالجامعة.
حىدة اإلاباني الحعلُمُة أن ثحىافس في اإلاباني الخسهُالت اإلاادًة واإلاعنىٍة مثل اللاعات والتهىٍة
وؤلاطاءة ،واإلالاعد ،والصىت ،وثىفس دزحة ألامان.
ً
ً
الحأهُل العلمي والعملي في ظل ؤلادازة ؤلالىترونُة وان له ثأريرا ئًجابُا في زفع هفاءة وفعالُة
ثطبُم هرا اإلاعُاز.
ثمثل ؤلادازة ؤلالىترونُة الحدىٌ ندى اكحصاد اإلاعسفة لحدلُم الجىدة الشاملة.
معُاز الحأهُل السلىوي إلاساحع نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة ؤلالىترونُة اجسع لِشمل مإهالت وكدزات
خاصة ل ثىن مطلىبة في مساحع نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة الُدوٍة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة في الجامعة ثدلم عائدات ملمىسة سىاء في خفع خلُلي في الحيلفة أو زفع
الىفاءة وؤلانحاحُة أو ثدسين الخدمات اإلالدمة.
اسهمد ؤلادازة ؤلالىترونُة في ثنسُم وثصمُ البرامج ،وثخفُع ثيلفة ئدازة الجامعة ،وثخفُع
ثيلفة ئدازة اإلاخصون ،وثلدً الحدزٍ الفعاٌ للعاملين.
حىدة ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة في اسحخدام وخدات ئنحاج أصغس وأهثر مسونة.
ّ
الحىُف اإلاسحمس للمنحىج الاوادًمي مع ما ًنحظسه الطلبة واإلاجحمع من خالٌ
الجىدة الشاملة ثمثل
ّ
الحدى في وظائف الجامعة وأسالُ العمل.
اإلاسهصٍة في صنع السُاسات التربىٍة واثخاذ اللساز :ففلسفة ئدازة الجىدة الشاملة جعحمد على
الالمسهصٍة في صنع السُاسات واثخاذ اللسازات بدُث ٌُعحمد عند اثخاذ اللسازات على اإلاعلىمات
والبُانات التي ًح حمعها من اللاعدة ئلى اللمة.
ثنظ الجامعة بسامج ثدزٍبُة لللُادات وأعظاء هُئة الحدزَس وؤلادازٍين والفنين في اسحخدام
ثىنىلىحُا اإلاعلىمات والاثصاالت وفم محطلبات الجىدة الشاملة.
ثأخر الجامعة بمبدأ الحخطُط الاستراثُجي للجىدة ،واللُادة الفعالة.
معُاز الحأهُل العلمي والعملي إلاساحع نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة ؤلالىترونُة اجسع لِشمل مإهالت
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وكدزات خاصة ل ثىن مطلىبة في مساحع نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة الُدوٍة.
جشجُع الجامعة منسىبيها على ئميانُة الىصىٌ لإلدازة ؤلالىترونُة بغع النظس عن كدزاته
الجسدًة أو مىاكع ثىاحده  ،من خالٌ ثصمُ وثطىٍس الحطبُلات التي ثالئ فئات اإلاعاكين.
ثىحد مإشسات ثدٌ على نلص السكابة ؤلادازٍة ؤلالىترونُة الخاصة بالىصىٌ ئلى الحطبُلات،
وأمن البرامج وملفات البُانات ،وهرلً ازثفا مسحىي أخطاء الخشغُل.
حىدة البِئة اإلادُطة والاثصاٌ باإلاجحمع فألولُاء ألامىز دوز من خالٌ مشازهته في الحىحُه
واإلاحابعة والسكابة.
ثطبم ئدازة الجىدة الشاملة الىفاء بمحطلبات الطلبة وأولُاء ألامىز واإلاجحمع وئزطائه .
ئعادة بناء اإلاناهج الدزاسُة الجُدة وثطىٍس أهدافها ومدحىٍاتها وطسق ثدزَسها وأسالُ ثلىٍمها
ً
ختى ثىىن أهثر ثىافلا مع البرامج الحطبُلُة للجىدة الشاملة.
ثبني الجامعة استراثُجُات ثىىٍن وثأهُل وجعصٍص البنى الحدحُة لإلدازة ؤلالىترونُة ومداولة
الاسحفادة من ثطبُلاتها في ئدازة الجىدة.
هنالً ثدسن ثدزٍجي ومسحمس لإلدازة ؤلالىترونُة بالجامعة العحمادها على اسخثماز الخبرات
والبدىذ اإلاخحلفة اإلانشىزة على شبىة ؤلانترند.
ثصدز الجامعة كىانين ثدفص اليلُات على ثبني الحىنىلىحُا اإلاحلدمة في ؤلادازة.
جسحعين الجامعة بخبراء ئدازة الجىدة الشاملة لحطبُلها في اإلاجالين ؤلادازي والحعلُمي.
جعمل الجامعة على ثيامل ئدازة الجىدة وثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة من خالٌ مىاهبة الحطىزات
الحىنىلىحُة وجسخيرها إلدازة الجامعة.
جشدد الجامعة على أمن اإلاعلىمات وخماًة مىاكع ؤلادازة ؤلالىترونُة طد هجمات اللساصنة وسىء
الاسحخدام.
جشدد ئدازة الجامعة على أمن اإلاعلىمات بدماًة مىاكعها ؤلالىترونُة طد هجمات اللساصنة
وسىء الاسحخدام والحجاوش.
ثلدم ئدازة الجامعة الخدمات ؤلالىترونُة وفم معاًير فنُة وثلنُة ثىاه العصس.
ثىحد وسائل للظبط والحدى ؤلالىتروني في أنشطة الجامعة.
جعحمد الجامعة نظام زكابي من خازج الجامعة للحأهد من ثطبُم ئدازة الجىدة في وافة ؤلاحساءات
والعملُات ؤلادازٍة والحعلُمُة والدزاسُة في الجامعة.
ًىحد نظام للسكابة على ألاداء جسحعمل في ثنسُم وثصمُ بسامج الجامعة ،وثخفُع ثيلفة ئدازتها.
ثخبع الجامعة في ثىصُل اإلاعلىمات والخدمات كنىات ئلىترونُة محعددة للنلل والحىصُل.
ًىحد ئنراز مبىس باخحماٌ الفشل في الاسحمساز بنظ ؤلادازة ؤلالىترونُة.
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ًلخظ مً الجضوٌ ( )4ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للمدىع بلغ ( 2443مً  )1بخلضًغ (مخىؾُت) ،وغلى مؿخىي
الػباعاث فلض جغاوخذ مخىؾُاتها ما بين ( )241 -241ؤي ؤن ؤغلها بخلضًغ (هبيرة)؛ وؤصهاها بخلضًغ (مخىؾُت) ،وٍدبين
بن بحاباث اإلابدىزين ؤهضث مىافلتهم غليها ،ولىً بكيل ؤصوى مً اإلادىعًٍ الؿابلين ،ؤما لاهدغافاث اإلاػُاعٍت لهظه
الػباعاث فتراوخذ ما بين ( ،)342 – 9وهظا ٌكير بلى ججاوـ بحاباث اإلابدىزين ،ومما ؾبم ًمىً اللىٌ بإن مػاًير
جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت جخمثل في مػُاع الخإهُل الػلمي والػملي والؿلىوي
إلاغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت4
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انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انزابع ويُبقشت هب :يب يعىقبث تطبُق انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث
انًُُُت؟

حدوٌ ( :)10اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والترثِ والحلدًسات اللفظُة إلحابات عُنة
ً
الدزاسة خىٌ معىكات ثطبُم الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات الُمنُة -مسثبة ثناشلُا.
السثبة

الحلدًس
اللفظي

ال ثىحد خطة واضخة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة مسخندة ئلى زؤٍتها وزسالتها
وأهدافها.
عدم وحىد أدلة ئزشادًة عملُة لجمُع ألاعماٌ.
ثطبُم نظام الجىدة الشاملة في العمل التربىي ًدحاج ئلى ميزانُة وافُة.
كظُة ثىفير ألاحهصة والشبيات واإلاعلىمات بالجامعة ال ثدظى سىي بالللُل من اإلاىاشنة
ً
العامة وهي ال ثبنى غالبا وفم منهجُة.
ألاحهصة والشبيات وألادوات ؤلالىترونُة بالجامعة ال ًح شساؤها وفم مىاصفات
الجىدة.
ً
ثلدً الخدمات ؤلادازٍة الجامعُة ًدلم وفسا في اليلفة وشٍادة في الفاعلُة في معظ
الخاالت ولىن ال ثىحد دالئل اخصائُة ملمىسة جعصش هرا الاعحلاد.
طعف كاعدة اإلاعلىمات والبُانات الاخصائُة داخل اللطا الحعلُمي.
طعف ثفه العاملين في اللطا الحعلُمي إلابادئ ثطبُم نظام ئدازة الجىدة الشامل.
عدم وحىد ثنسُم بين الجهات الحعلُمُة طمن اإلاإسسة الحعلُمُة الىاخدة.
ثىحد مشىالت ال ًمىن ئغفالها بين ؤلادازات الحللُدًة وؤلالىترونُة في الجامعة.
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ًىحد كصىز واضح في خمالت الحىعُة باإلدازة ؤلالىترونُة.
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12
17

ثىحد مشيلة في الىصىٌ ئلى اإلاعلىمات بسب الحىح والخشسَعات واللىانين.
ال جشجع الجامعة على ئميانُة الىصىٌ لإلدازة ؤلالىترونُة.
ثخبع الجامعة في ثىصُل اإلاعلىمات والخدمات الطسق الحللُدًة مثل اسحخدام
الحلُفىن والفاهس أو الطسق الُدوٍة.
الحطىز الشامل في ثطبُم ؤلادازة ؤلالىترونُة ًىاحه صعىبات اححماعُة وسُاسُة
واكحصادًة.
طعف نظام اإلاعلىمات في اللطا التربىي واعحماده على ألاسالُ الحللُدًة مما
ًصع ثىصُل اإلاعلىمات لصانعي اللساز في الىكد اإلاناس .
ًىحد فجىة زكمُة ال ًمىن ئغفالها بين ؤلادازة ؤلالىترونُة في الجامعة وؤلادازة
ؤلالىترونُة اإلانشىدة.
ال تهح ئدازة الجامعة باألسالُ والىسائل ؤلالىترونُة في ثطبُلات ؤلادازة.
ال ثىحد بِئة مشجعة لحطبُم ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة.
عدم ثىفس بِئة العمل اإلاناسبة لغسض ثطبُم نظام ئدازة الجىدة الشاملة.
الافحلاز لعامل الشفافُة اإلاسثبط بحصمُ نظ وثىنىلىحُا ؤلادازة ؤلالىترونُة ًمنع
الطلبة والاساثرة من اإلاشازهة الفعلُة في أعمالها وأنشطتها.
عدم ثىفس الىىادز الحدزٍبُة اإلاإهلة في مجاٌ ئدازة الجىدة الشاملة لحجسبتها ومداولة
ثطبُلها.
جغُير السُاسات ًإدي ئلى طعف الانجاشات وجعثر الحلدم ندى الىفاءة اإلاسحىة في
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24
2
19
6
18
20
22

ثطبُم ؤلادازة ؤلالىترونُة.
طعف العالكة بين بسامج ؤلادازة ؤلالىترونُة والحطىٍس ؤلادازي وجغُير السُاسات.
طعف العالكة بين بسامج ؤلادازة ؤلالىترونُة والحطىٍس ؤلادازي.
ال تهح الجامعة بأمن اإلاعلىمات وخماًة مىاكع ؤلادازة ؤلالىترونُة طد هجمات
اللساصنة وسىء الاسحخدام.
ثىحد ملاومة هبيرة من كبل الرًن اعحادوا على ألاسالُ الحللُدًة وعدم ثلبل
أسالُ الحطىٍس والحدسين.
جشسَعات وكىانين الجامعة ال ثدفص على ثبني الحىنىلىحُا اإلاحلدمة في ؤلادازة.
ثىاحه ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة والخدمات التي ثلدمها معىكات كانىنُة أو كد
ثحعازض مع السُاسات العامة.
ً
ً
ً ّ
اسحعماٌ ثجهيزات وبسمجُات أهثر جعلُدا وثطىزا من الحجهيزات اإلاسحعملة سابلا علد
من مهمة ؤلادازة ؤلالىترونُة للجامعة.
اإلاحىسط العام للمجاٌ
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1.04

هبيرة

ًلخظ مً الجضوٌ ( )93ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للمدىع بلغ ( 2444مً  )1بخلضًغ (هبيرة) ،وغلى مؿخىي
الػباعاث فلض جغاوخذ مخىؾُاتها ما بين ( )243 -244ؤي ؤن ؤغلها بخلضًغ (هبيرة)؛ وؤصهاها بخلضًغ (مخىؾُت) ،وٍدبين
ؤن بحاباث اإلابدىزين ؤهضث مىافلتهم غليها ،وبلىة ؤهبر مً اإلادىعًٍ الؿابلين ،ؤما لاهدغافاث اإلاػُاعٍت لئلحاباث
فتراوخذ ما بين ( ،)9 – 942وهظا ٌكير بلى ججاوـ بحاباث اإلابدىزين ،وبحماغهم غلى وحىص مػىكاث خلُلُت جىاحه
جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الجامػاث الُمىُت ،وحػُم نهًتها وحىصة ؤصائها4

خالصة بأه النحائج والحىصُات واإلالترخات
ً
أوال /نحائج الدزاسة:
 1ـ ان ُتبئج انًتعهقت ببنضؤال األول انذٌ َُص عهً :يب اإلطبر انفكزٌ وانفهضفٍ نًفهىو انجىدة انشبيهت فٍ
اإلدارة اإلنكتزوَُت ويتطهببث تطبُقهب ببنجبيعبث انًُُُت؟

ؤلاَاع الفىغي والفلؿفي إلافهىم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هى اخضار حغُيراث بلىتروهُت في
بغاصة آلُت وهىضؾت وهُيلُت ألاوكُت والػملُاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت ،ومخُلباث جُبُله بالجامػاث الُمىُت جىمً
في الخضعٍب والخػلُم ،بىاء زلت مىظمت جيىن فيها الجىصة بكيل غام هي اللُمت اإلاىحهت ليكاَاث الفغص ،مؼ جىفغ
كُاصة بصاعٍت كاصعة غلى جدلُم الخفاغل بُنها وبين الػاملين ،وجىضعج جدذ هظه الىدُجت الػامت الىخاثج الخالُت5
 )9اؾخسضام الخاؾىب وؤلاهترهذ ّ
ًدىٌ بصاعة الجامػت بضعحت مخىؾُت مً الىاخُت الىظغٍت بلى جُبُلاث ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت4
 )2جىىىلىحُا لاجهاالث غؼػث بضعحت واملت كضعة الجامػت في اخضار حغُيراث حظعٍت في مفهىم الػمل ؤلاصاعي4
 )2حىهغ وفلؿفت ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًىمً بضعحت واملت في حغُير همِ وؤؾلىب حػامل وجفاغل الػاملين والُلبت
بالجامػت.
 )4مفهىم ؤلاصاعة الُضوٍت لم ًخغير بضعحت هبيرة هدُجت ظهىع ألاهظمت ؤلالىتروهُت4
 )1ؤهمُت مغاحػت الىظم ؤلالىتروهُت ػاصث بضعحت واملت هدُجت للمخغيراث الػاإلاُت اإلادُُت باإلاهىت.
 )1اؾخسضام الخاؾب ؤلالىترووي ٌغير مً َغٍلت مػالجت واؾترحاع واجهاٌ اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت بضعحت واملت.
 )2لئلصاعة ؤلالىتروهُت جإزير بضعحت هبيرة غلى جىفُظ اإلاهام ؤلاصاعٍت.
انعبذٌ ،يُصىر صبنح يحًذ
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 )3ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت حػمل بضعحت واملت غلى خماًت الىُان ؤلاصاعي.
 )4لئلصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت ؤهمُت اؾتراجُجُت بضعحت واملت في حؿهُل وحؿغَؼ غملُت نىؼ اللغاع4
 )93ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت جمىً بضعحت واملت لاصاعاث الفغغُت مً الخسُُِ بىفاءة وفاغلُت.
 2ـ انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انثبٍَ وَصه :يب واقع اإلدارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث انًُُُت؟

ًخطح واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت مً زلٌ ما ًلي5
 )9جىحض زُت واضخت لخاحت الجامػت مً ألاحهؼة ؤلالىتروهُت والكبياث مؿدىضة بلى عئٍتها وعؾالتها وؤهضافها
بضعحت مخىؾُت.
 )2جىفغ الجامػت الػضص اليافي مً ؤلاصاعٍين اإلااهلين لخىفُظ البرامج والخضماث ؤلالىتروهُت بضعحت مخىؾُت.
 )2حؿخسضم الجامػت هظم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ؤلالىتروهُت في حمُؼ ؤغمالها اإلاالُت بضعحت مخىؾُت.
 )4ؤحهؼة هظم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والبرامج جلضمان زضمت مغيُت جلبي خاحاث الجامػت بضعحت مخىؾُت.
 )1جىفغ الجامػت بغامج الخُىٍغ اإلانهي اإلاؿخمغ لئلصاعة ؤلالىتروهُت فيها بضعحت مخىؾُت
 )1حؿخسضم الجامػت ألاؾالُب الخىىىلىحُت اإلاخُىعة بضعحت هبيرة.
 )2حؿخسضم لجان الخىظُف في الجامػت جىىىلىحُا ؤلاهترهذ إلالء البُاهاث الخانت بالخىظُف بضعحت واملت.
ً )3ىحض لضي الجامػاث مىكؼ غلى ؤلاهترهذ بضعحت يػُفت.
 )4حؿخسضم الجامػت الخاؾب ؤلالىترووي في الخدلُل لاخهاجي للملاعهت بين البُاهاث اإلاػضة باؾخسضام هظام
اإلاػلىماث ؤلالىتروهُت بضعحت مخىؾُت.
 )93ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت جدلم لاؾخسضام ألامثل للخضماث بؿغغت غالُت وصكت مخىاهُت بضعحت هبيرة.
 )99حؿخسضم الجامػت كاغضة بُاهاث بلىتروهُت حػخمض غلى الىمبُىجغ وؤلاهترهذ بضعحت مخىؾُت ـ حؿخسضم
الجامػت بغهامج مػالجت اليلماث ووعص وبغهامج اهؿل همضزل للخُبُلاث ؤلاصاعٍت بضعحت مخىؾُت.
 )92حؿخسضم الجامػت البرًض ؤلالىترووي ولاحخماغاث غً بػض بضعحت مخىؾُت.
 )92حؿخسضم الجامػت الخداوع غً َغٍم الىمبُىجغ وماجمغاث الفُضًى بضعحت مخىؾُت4
 )94حؿخسضم الجامػت البرًض ؤلالىترووي بضال مً الهاصع والىاعص بضعحت واملت.
 )91ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت حؿخسضم لاعقُف ؤلالىترووي بضعحت هبيرة.
 3ـ انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انثبنث انذٌ َُص عهً :يب يعبَُز تطبُق انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت
ببنجبيعبث انًُُُت؟

جخلخو هخاثج هظا الؿااٌ في ؤن مػاًير جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت
جخمثل في مػُاع الخإهُل الػلمي والػملي والؿلىوي إلاغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت ،وجىضعج جدذ هظه
الىدُجت الػامت الىخاثج الخالُت5
 )9جلضم بصاعة الجامػت الخضماث ؤلالىتروهُت وفم مػاًير فىُت وجلىُت جىاهب الػهغ بضعحت مخىؾُت.
 )2جإزظ الجامػت بمبضؤ الخسُُِ لاؾتراجُجي للجىصة ،واللُاصة الفػالت بضعحت مخىؾُت.
 )2جُبم بصاعة الجىصة الكاملت الىفاء بمخُلباث الُلبت وؤولُاء ألامىع واإلاجخمؼ وبعيائهم بضعحت مخىؾُت.
 )4بغاصة بىاء اإلاىاهج الضعاؾُت الجُضة وجُىٍغ ؤهضافها ومدخىٍاتها وَغق جضعَؿها وؤؾالُب جلىٍمها ختى
ً
جيىن ؤهثر جىافلا مؼ البرامج الخُبُلُت للجىصة الكاملت بضعحت هبيرة.
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 )1حىصة البِئت اإلادُُت ولاجهاٌ باإلاجخمؼ فؤلولُاء ألامىع صوع مً زلٌ مكاعهتهم في الخىحُه واإلاخابػت
والغكابت بضعحت هبيرة.
 )1حىصة اإلاباوي الخػلُمُت ؤن جخىافغ في اإلاباوي الدؿهُلث اإلااصًت واإلاػىىٍت مثل اللاغاث والتهىٍت وؤلاياءة،
واإلالاغض ،والهىث ،وجىفغ صعحت ألامان بضعحت هبيرة.
 )2مػُاع الخإهُل الػلمي والػملي إلاغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت احؿؼ لِكمل ماهلث وكضعاث
زانت لم جىً مُلىبت في مغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت الُضوٍت بضعحت يػُفت.
 )3مػُاع الخإهُل الؿلىوي إلاغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت احؿؼ لِكمل ماهلث وكضعاث زانت
لم جىً مُلىبت في مغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت الُضوٍت بضعحت مخىؾُت.
ً )4ىحض بهظاع مبىغ باخخماٌ الفكل في لاؾخمغاع بىظم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بضعحت مخىؾُت.
 )93جىحض ماقغاث جضٌ غلى هلو الغكابت ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت الخانت بالىنىٌ بلى الخُبُلاث ،وؤمً
البرامج وملفاث البُاهاث ،وهظلً اعجفاع مؿخىي ؤزُاء الدكغُل بضعحت مخىؾُت.
ً )99ىحض هظام للغكابت غلى ألاصاء حؿخػمل في جيؿُم وجهمُم بغامج الجامػت ،وجسفٌُ جيلفت بصاعتها
بضعحت مخىؾُت.
ً
ً
 )92الخإهُل الػلمي والػملي في ظل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وان له جإزيرا بًجابُا في عفؼ هفاءة وفػالُت جُبُم
هظا اإلاػُاع بضعحت مخىؾُت.
 )92اإلاغهؼٍت في نىؼ الؿُاؾاث التربىٍت واجساط اللغاع5
 )94فلؿفت بصاعة الجىصة الكاملت حػخمض غلى اللمغهؼٍت في نىؼ الؿُاؾاث واجساط اللغاعاث بدُث ـ ٌُػخمض
غىض اجساط اللغاعاث غلى اإلاػلىماث والبُاهاث التي ًخم حمػها مً اللاغضة بلى اللمت بضعحت مخىؾُت.
 )91جُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًضغم جدلُم بصاعة الجىصة الكاملت بالجامػت بضعحت هبيرة.
ً
ً
 )91جمثل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت اإلاؿتهضف جدلُلها ؤهمىطحا مخلضما ٌػخمض غلى اؾخسضام اإلاػلىماجُت
والخىىىلىحُا اإلاخلضمت إلخضار الخغُير الخدىلي بالجامػت بضعحت هبيرة.
 )92حىصة جُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في اؾخسضام وخضاث بهخاج ؤنغغ وؤهثر مغوهت بضعحت هبيرة.
 4ـ انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انزابع :انذٌ َُص عهً :يب يعىقبث تطبُق انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت
ببنجبيعبث انًُُُت؟

)9
)2
)2
)4
)1
)1
)2
)3

جىحض مػىكاث غىض جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت جخمثل في آلاحي5
ال جىحض زُت واضخت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت مؿدىضة بلى عئٍتها وعؾالتها وؤهضافها بضعحت هبيرة.
يػف الػلكت بين بغامج ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والخُىٍغ ؤلاصاعي بضعحت هبيرة.
حغُير الؿُاؾاث ًاصي بلى يػف لاهجاػاث وحػثر الخلضم هدى الىفاءة اإلاغحىة في جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت
بضعحت هبيرة.
كهىع واضح في خملث الخىغُت باإلصاعة ؤلالىتروهُت بضعحت هبيرة.
غضم جىفغ بِئت الػمل اإلاىاؾبت لغغى جُبُم هظام بصاعة الجىصة الكاملت بضعحت هبيرة.
جىحض ملاومت هبيرة مً كبل الظًً اغخاصوا غلى ألاؾالُب الخللُضًت وغضم جلبل ؤؾالُب الخُىٍغ والخدؿين
بضعحت مخىؾُت .
يػف هظام اإلاػلىماث في اللُاع التربىي واغخماصه غلى ألاؾالُب الخللُضًت مما ًهػب جىنُل اإلاػلىماث
لهاوعي اللغاع في الىكذ اإلاىاؾب بضعحت هبيرة.
انعبذٌ ،يُصىر صبنح يحًذ
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 )4كلت اليىاصع الخضعٍبُت اإلااهلت في مجاٌ بصاعة الجىصة الكاملت لخجغبتها وجُبُلها بضعحت هبيرة.
 )93غضم وحىص ؤصلت بعقاصًت غملُت لجمُؼ ألاغماٌ بضعحت هبيرة.
 )99جُبُم هظام الجىصة الكاملت في الػمل التربىي ًدخاج بلى ميزاهُت وافُت بضعحت هبيرة.
ثبَُب :انتىصـــُبث:

-

-

ً
بىاء غلى هخاثج الضعاؾت ًىص ي الباخث باآلحي5
يغوعة جبني ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت باغخماص الجىصة الكاملت باالؾخفاصة مً هخاثج هظه الضعاؾت.
يغوعة اغخماص ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت غلى الخلىُت اإلاخُىعة إلهجاػ ؤغمالها بإكل الخيالُف
وبىفاءة غالُت.
الػمل غلى بخضار حغُيراث بلىتروهُت في بغاصة آلُت وهىضؾت وهُيلُت ألاوكُت والػملُاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت،
ومخُلباث جُبُلها بالجامػاث الُمىُت مً زلٌ الخضعٍب والخػلُم ،وبىاء زلت مىظمت جيىن فيها الجىصة بكيل
غام هي اللُمت اإلاىحهت ليكاَاث الفغص والجماغت.
ويؼ زُت واضخت لخاحت الجامػاث الُمىُت مً ألاحهؼة ؤلالىتروهُت والكبياث مؿدىضة بلى عئٍتها وعؾالتها
وؤهضافها بدُث جمىنها مً جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وفم مفهىم الجىصة الكاملت.
جىفير الجامػت للػضص اليافي مً ؤلاصاعٍين اإلااهلين لخىفُظ البرامج والخضماث ؤلالىتروهُت ،مؼ جىفغ بغامج الخُىٍغ
اإلانهي اإلاؿخمغ لئلصاعة ؤلالىتروهُت4
ؤن جًؼ وػاعة الخػلُم الػالي زُت إلػالت مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث
ً
الُمىُت اؾخئىاؾا بيخاثج هظه الضعاؾت.
بغاصة الىظغ بالهُيل الخىظُمي للجامػاث الُمىُت بدُث جخًمً وظاثف ومىانب حػنى بخُبُم مفهىم بصاعة
الجىصة الكاملت4
جىمُت اللُم واإلافاهُم التي حصجؼ غلى اللمغهؼٍت في ؤلاصاعة مً زلٌ جُىٍغ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت جمهُضا لخُبُم
مفهىم بصاعة الجىصة الكاملت بالجامػاث الُمىُت4

ً
رالثا :ملترخات:
ً
بىاء غلى هخاثج الضعاؾت وجىنُاتها ًلترح الباخث بحغاء الضعاؾاث الخالُت5
 زُت ملترخت لخفػُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الجامػاث الُمىُت في يىء مػُُاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث ولاجهاالث. الدكغَػاث واللىاهين اإلادفؼة غلى جبني ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والخُىٍغ ؤلاصاعي بالجامػاث الُمىُت. -مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت والخلىٌ اإلالترخت4

كائمة باإلاصادز واإلاساحع
أوال/انًصبدر وانًزاجع ببنهغت انعزبُت

-

ببغاهُم 4مدمض غبض الغػاق ( 4)9444جُىٍغ هظام جيىًٍ الخػلُم الثاهىي الػام بيلُاث التربُت في يىء مػاًير
الجىصة الكاملت 4عؾالت صهخىعاه غير ميكىعة 4ملضمت بلى كؿم ؤنىٌ التربُت 4ولُت التربُت 4بنها 4حامػت الؼكاػٍم4
ابً مىظىع 4)9434( 4لؿان الػغب ،صاع اإلاػاعف 4اللاهغة 4ماصة (ج وص)4ج 42
ؤبى ؾيُت 4اإلاىجي ( 4) 2339يبِ الجىصة الىىغُت لخُىٍغ الخػلُم الػالي والبدث الػلمي باؾخسضام الخلىُاث
الخضًثت 4ماجمغ وػعاء الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في الىًَ الػغبي 4اإلاىػلض في اللاهغة في  21صٌؿمبر4

انعبذٌ ،يُصىر صبنح يحًذ
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-

-

-

ؤبى غغكىب 4ؤؾامت ( 4)2331بصاعة الجىصة الكاملت وبمياهُت جُبُلها في حامػت الخلُل 4عؾالت ماحؿخير غير
ميكىعة 4ولُت الضعاؾاث الػلُا 4حامػت الػلىم الخُبُلُت 4نىػاء 4الُمً4
ؤخمض 4مدمض ؾمير ( 4)2334ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 4صاع اإلاؿيرة 4غمان  -ألاعصن4
بًفاهؼ 4حلىعٍا ( 4)2331الخيىمت ؤلالىتروهُت 4صاع الفاعوق لليكغ والخىػَؼ 4مهغ4
الببلوي ،خؿً 4)9441( 4بصاعة الجىصة الكاملت في الخػلُم الػالي بمهغ 4وعكت غمل ملضمت بلى ماجمغ الخػلُم
بمهغ وجدضًضاث اللغن الخاصي والػكغًٍ 4الجهاػ اإلاغهؼي للخىظُم وؤلاصاعة 4اللاهغة4
بضح 4ؤخمض مدمض ( 4)2332صعحت بمياهُت جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت في الجامػاث ألاعصهُت 4مجلت اجداص
الجامػاث الػغبُت 4الػضص (ً 4)41ىلُى 4غمان ألاعصن4
بغكػان 4ؤخمض مدمض ( 4)2339ملترح لخُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في حامػت خًغمىث 4عؾالت صهخىعاه غير
ميكىعة 4ولُت التربُت 4حامػت ؤؾُىٍ 4مهغ4
البكغي 4مني غُُت ( 4)2333مػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في بصاعاث حامػت ؤم اللغي بمضًىت مىت اإلاىغمت
مً وحهت هظغ ؤلاصاعٍاث وغًىاث هُئت الخضعَـ بالجامػت 4اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت 4حامػت ؤم اللغي 4ولُت
التربُت 4كؿم ؤلاصاعة التربىٍت الخسُُِ 4عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة4
البىهي 4فاعوق قىقي ( 4)2339ؤلاصاعة الخػلُمُت واإلاضعؾُت 4صاع كباء للُباغت واليكغ والخىػَؼ 4اللاهغة4
الترجىعي ،مدمض غىى وحىٍدان ،وؤغاصًغ غغفاث 4)2394( 4بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم الػالي
واإلاىخباث ومغاهؼ اإلاػلىماث 4صاع اإلاؿيرة 4غمان 4ألاعصن4
الجغٍضة الغؾمُت ( 4)2334كغاع حمهىعي 4عكم ( 4)293لؿىت 2334م 4بةوكاء مجلـ للغخماص ألاواصًمي ويمان
حىصة الخػلُم الػالي4
حجاػي 4بؿام ( 4)2332جإهُل اللُاصاث ؤلاصاعٍت وألاواصًمُت في الجامػاث 4اإلالخلى الػغبي 4اإلاىانفاث الػاإلاُت
للجامػاث )22-22( ،ؾبخمبر 4حامػت غضن2332 ،م4
الخغاخكت 4مدمض غبىص ( 4)2392صعحت جُبُم مػاًير بصاعة الجىصة الكاملت في حامػت آٌ البِذ مً وحهت هظغ
الهُئت الخضعَؿُت 4مجلت الػلىم التربىٍت والىفؿُت 4اإلاجلض  494الػضص  49ماعؽ 4مملىت البدغًٍ4
الخؿً 4ماحض بً غبضهللا ( 4)2393جلىٍم ؤصاء ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في اإلاضاعؽ الثاهىٍت باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت
في يىء مػاًير الجىصة الكاملت 4حامػت اللاهغة 4مػهض الضعاؾاث التربىٍت 4كؿم ؤنىٌ التربىٍت 4عؾالت صهخىعاه
غير ميكىعة4
الخمضي 4مىس ى بً غبضهللا مدمض مهضي ( 4)2333الهػىباث التي جىاحه اؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في
اإلاضاعؽ الثاهىٍت ،اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت 4حامػت ؤم اللغي 4ولُت التربُت 4عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة4
خمىص 4زًير واظم ( 4)2332بصاعة الجىصة الكاملت 4صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَؼ 49ٍ 4غمان4
الخالضي 4مدمض مدمىص ( 4)2332الخىىىلىحُا ؤلاصاعٍت 4صاع اإلاػغفت لليكغ والخىػَؼ 4بيروث ـ لبىان4
الخُُب ،ؤخمض والخُُب 4عاصح ( 4)2334بصاعة الجىصة الكاملت جُبُلاث جغبىٍت 4مىخب التربُت الػغبي لضوٌ
الخلُج الػغبي 4الغٍاى 4الؿػىصًت4
الغاػي 4ؤبى بىغ غبض اللاصع ( 4)9412مسخاع الصخاح 4صاع الىخاب الػغبي 4بيروث4
ػًٍ الضًً 4فغٍض ( 4)9442ؤلاَاع الفىغي والفلؿفي إلاضزل بصاعة الجىصة الكاملت 4مجلت ؤلاصاعةً 4هضعها اجداص
حمػُاث الخىمُت ؤلاصاعٍت 4اللاهغة 4اإلاجلض  423الػضص ألاوًٌ 4ىلُى4

انعبذٌ ،يُصىر صبنح يحًذ

()22

تطبُق يعبَُز انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث انًُُُت
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-

-

ؾلُىت غمان(  4)2392مىكؼ هُئت جلىُت اإلاػلىماث ،غمان ،جاعٍش الضزىٌ ،2392/93/94
http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernment.aspx
الؿلمي 4ؾػض مؿػض ( 4)2334مضي بمياهُت جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الفاغلت غلى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً وحهت
هظغ مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت بجضة 4اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت 4حامػت اإلالً غبضالػؼٍؼ 4ولُت التربُت 4عؾالت
ماحؿخير غير ميكىعة4
قهضث 4وعاًً ( 4)9442مضًغ الجىصة الكاملت – الضلُل الػلمي لللاصة واإلاضًغًٍ لخدلُم بصاعة الجىصة الكاملت4
جغحمت مدمىص غبض اإلادؿً 4صاع آلافاق لليكغ 4الغٍاى4
غامغَ 4اعق ( 4)2332ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 4صاع السخاب لليكغ والخىػَؼ 4مهغ4
غبض اإلادؿً 4جىفُم ( 4)9443جسُُِ ومغاكبت حىصة اإلاىخجاث 5مضزل بصاعة الجىصة الكاملت 4صاع النهًت4
اللاهغة4
غبضالػاٌ 4ؤمل هلٌ ( 4)2333جُىٍغ ؤلاصاعة الجامػُت في ظل مخُلباث بصاعة الجىصة الكاملت بجامػت بني ؾىٍف
2333م عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة4
غغحاف 4غلي قىعي ( 4)2334جُىٍغ بصاعة ولُاث التربُت في الجمهىعٍت الُمىُت ،في يىء مضزل بصاعة الجىصة
الكاملت 4عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة 4ولُت التربُت 4حامػت غين قمـ 4اللاهغة 4مهغ4
غلُلي 4غمغ ونفي ( 4)2332مضزل بلى اإلاىهجُت اإلاخياملت إلصاعة الجىصة الكاملت (وحهت هظغ) 4صاع واثل لليكغ4
غمان 4ألاعصن49ٍ 4
فهمي 4ؤمين فاعوق ( 4)2334اإلاضزل اإلاىظىمي وبصاعة ويبِ الجىصة الكاملت في مىظىمت الخػلُم 4مً بدىر
اإلااجمغ الػغبي الغابؼ خىٌ اإلاضزل اإلاىظىمي في الخضعَـ والخػلم 4اإلاىػلض في حامػت غين قمـ 4مً  4 -2ببغٍل4
ماعهىوي ،فغاوؿِـ وحمي 4واعٌ ( 4)2333زلزُت بصاعة الجىصة الكاملت 4)TQM( ،جغحمت غبض الخىُم الخؼامي4
صاع الفجغ 4اللاهغة4
اإلاجباوي 4كاؾم غلىان ( 4)2332بصاعة الجىصة في يىء مػاًير الجىصة الكاملت 4مجلت اجداص الجامػاث الػغبُت4
الػضص ( 4)4ببغٍل 4غمان 4ألاعصن4
اإلاجلـ ألاغلى لخسُُِ الخػلُم 4)2334( 4ماجمغ الخػلُم بالجمهىعٍت الُمىُت مغاخله للػام 2332/2339مَ 4بػت
اإلاجلـ ألاغلى لخسُُِ الخػلُم4
مجمؼ اللغت الػغبُت 4)9414(( 4اإلاهُلخاث الػلمُت والفىُت 4اللاهغة4
مسُمير 4غبض الػؼٍؼ ( 4) 2332الُغٍم بلى الجىصة ولاغخماص ألاواصًمي في الجامػاث الػغبُت 4اإلااجمغ اللىمي
الؿىىي ( )22الػغبي الغابؼ مً ( )94-93صٌؿمبر 4حامػت غين قمـ 4اللاهغة 4مهغ4
مغس ي 4مدمض مىير ( 4)9441ؤلاصاعة اإلاضعؾُت الخضًثت 4غالم الىخاب 4اللاهغة 4مهغ4
اإلاؿلماوي 4غاجكت مدمىص ( 4)2333جهىع ملترح لخُىٍغ ؤلاقغاف التربىي باإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت في يىء
ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت اللاهغة 4حامػت الضوٌ الػغبُت 4مػهض البدىر والضعاؾاث التربىٍت 4ماحؿخير غير ميكىعة4
اإلاؿُلُم 4مدمض ًىؾف ( 4)2332اكخهاصًاث الخػلُم واؾدثماع الػهغ البكغي 4اليىٍذ4
اإلاهضع 4غبض الػظُم ( 4)2392مضي جىافغ مػاًير بصاعة الجىصة الكامل في ولُت التربُت بجامػت ألاػهغ بغؼة في
يىء بػٌ اإلاخغيراث بجامػت ألاػهغ 4مجلت الجامػت ؤلاؾلمُت للضعاؾاث التربىٍت والىفؿُت 4مجلض( ،)23غضص(4)2
اإلاػمغي 4ؾالم بً ؾػُض بً غلي ( 4)2333جهىع ملترح جُىٍغ بصاعة مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي بؿلُىت غمان في
يىء ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 4حامػت الضوٌ الػغبُت ،مػهض البدىر والضعاؾاث ،ماحؿخير غير ميكىعة 4اللاهغة4
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4 اللاهغة4 ماًى24-292 ً في الفترة م4 اإلاىػلض في حامػت اللاهغة4 عئٍت لجامػت اإلاؿخلبل5الجامعي
4 اللاهغة4 بًتران للخىػَؼ واليكغ4 عئي الخىمُت اإلاخىانلت5 بصاعة الجامػاث بالجىصة الكاملت4)2333(  فغٍض4الىجاع
4 الغٍاى4 صاع اإلاغٍش4 ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت (لاؾتراجُجُت والىظاثف واإلاكىلث4)2334(  هجم غبىص4هجم
4 اللاهغة4 صاع الغٍان للترار44 حـ4 باب هصح ألاحير4 مجمؼ الؼواثض4)9432(  غلي بً ؤبي بىغ4الهُثمي
 الخيامل بين بصاعة الجىصة الكاملت وؤلاصاعة لاؾتراجُجُت في4)2332(  عغض، مدمىص خؿين والُاجي،الىاصي
4) ببغٍل4(  غضص4 مجلت اجداص الجامػاث الػغبُت4 همىطج ملترح للعجلاء والخمُيز في ألاصاء،الجامػاث الػغبُت
4ألاعصن
 صاع الفىغ للُباغت4 مىظىمت جيىًٍ اإلاػلم في يىء مػاًير الجىصة الكاملت4)2332(  مدمض غبض الغػاق4وٍج
4 غمان4واليكغ
 مػهض ؤلاصاعة4 اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت، ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وآفاق جُبُلاتها الػغبُت4)2331(  ؾػض غالب4ًاؾين
4 الغٍاى4الػامت

-

-

 انًزاجع ببنهغت اإلَجهُزَت/ثبَُب

-

Crainik, David B. (1984). Webster's New World Dictionary, 2nd ed. (New York: Webster Inc 4
George, Steven and Weimerskirch, Arnold. (1994). Total Quality Management: Strategies and
Techniques Proven at Todaves Most successful Companies(New York: John Wiley and sons, Inc 4
John, Pike and Pichard, Barnes. (1994). Total Quality Management in Action: a Practical Approach to
continuous improvement (London: champan and Hall 4
Kanji and Others, Gopal K. Kanji and Others. (1999). A Comparative study of Quality in Higher
Education Institutions in the US and Malaysia”, Total Quality Management, Vol. 10, No, 5,May 4
Kanji, Gopal K. and F. Tambi, Abdel Malek. (1999). “Total Quality Management in UK Higher
Education Institutions”, Total quality Management, Vol. 10, No, 1,Jan4
Koebler, Jerry W. and Pankowski, joseph M.. (1996). Quality Governments Design Developing and
Implementing TQM (New York: St. Lucie press4
Vazzona, Gary S., and Winter. Janet. K. (1997). “Can Total Quality Management Gap in Higher
Education”, Journal of Education for Business, Vol.72, No.5, May 4
Waks, Shiome and fack, Moti. (1999). “Application of the Total Quality management approach
principles and ISO 9000 standard in engineering European of Engineering Education The European
society for engineering education, Vol. 24, No3, Sept 4

تطبُق يعبَُز انجىدة انشبيهت فٍ اإلدارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث انًُُُت

)21(

 يُصىر صبنح يحًذ،ٌانعبذ

جملت مركــــز جــــــزيرة العـــــــــرب

Journal of Arabian Peninsula Centre
for Educational and Humanity Researches

للبحوث التــربــويت واإلنسانيت

شهادة إلاًداع بداز الىخب زكم (.)2019/1250

مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم املعسفُت
ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة .دزاست جدلُلُت
د .سالم أخمد جمعان بافطىم

د .هالل مدمد علي السفُاوي

أسخاذ علم الىفس التربىي والىمى
املشازن || ولُت التربُت || املهسة||
جامعت خضسمىث.

أسخاذ املىاهج وطسائم الخدزَس
املساعد|| ولُت التربُت املهسة|| جامعت
خضسمىث

E: Guman97@hotmail.com
|| phone: 00967777326616

E: H1m1a1s1@hotmail.com
|| phone: 00967772717308

املخلص ::هدفذ الدزاست إلى الخعسف على مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت ،وأهداف بلىم املعسفُت،
ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز فيها ،واسخخدم الباخثان املىهج الىصفي الخدلُلي ،وجىىهذ عُىت الدزاست مً ( )13اخخبازا (فصلُا)
مً اخخبازاث الفصل الدزاس ي ألاول للعام الجامعي  ،2019-2018بيلُت التربُت بمدافظت املهسة ،جضمىذ ( )416سؤالا ،جم جدلُلها
بىاسطت اسخمازة جدلُل ُبىِذ لهرا الغسض ،وجىصلذ الدزاست إلى مجمىعت مً الىخائج ،أهمها :أن أعضاء هُئت الخدزَس
ٌسخخدمىن ألاسئلت امللالُت بيسبت ( ،)%68.27أهثر مً ألاسئلت املىضىعُت والتي بلغذ وسبتها ( ،)%31.73وأوضحذ أن هىان
جباًىا في جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت ،خُث دلذ أن ( )11وخدة دزاسُت وشنها ( ،)%10.06لم ًخم جمثُلها
في أسئلت الاخخبازاث الفصلُت ،بِىما مثلذ ( )17وخدة دزاسُت بأكل مً وشنها املسخدم بـ( ،)%13.51ووان جمثُل ( )26وخدة دزاسُت
بصٍادة عً الىشن املسخدم بـ( )%23.22مً إجمالي ألاسئلت اليلُت ،هما أظهسث الىخائج ازجفاع وسبت جمثُل أهداف مسخىَي( :الفهم
والخرهس) ،بيسبت ( ،)%67.31مً إجمالي ألاسئلت ،في خين اهخفضذ وسبت جمثُل املسخىٍاث العلُا( :الخطبُم ،الخدلُل ،الترهُب،
الخلىٍم) ،خُث بلغذ ( ،)%32.69وجىصلذ إلى أن دزجت صعىبت الاخخبازاث هيل بلغذ ( ،)0.28ودزجت جمُيزها ( .)0.27وأوصذ
الدزاست بضسوزة بىاء الاخخبازاث الفصلُت في ضىء جدول املىاصفاث ومعاًير الاخخباز الجُد.
اليلماث املفخاخُت :جمثُل الاخخبازاث .أوشان الىخداث .أهداف بلىم .مسخىٍاث الصعىبت والخمُيز .ولُت التربُت باملهسة.

The Extent to Which the Semester Exams Conform to the Scale of the
Teaching Units, Bloom's Cognitive Objectives and the Levels of Difficulty
and Recognition in the Faculty of Education – Almahrah Governorate.
Abstract: The study aimed at identifying the extent to which the semester exams conform to the scale of the
teaching units, Bloom's cognitive objectives and the levels of difficulty and recognition. The two researchers used
the descriptive-analytic approach. The study sample consisted of (13) semester exams of the first semester of the
academic year 2018-2019 in the Faculty of Education – Almahrah. It included (416) questions, which were analyzed
by means of an analysis form designed for this study. The study reached a set of results such as: the teaching staff
employs essay questions at (68.27%) more than objective ones that reached (31.73%). It illustrated that there is a
difference in the representation of the scale of the teaching units in the semester exams, indicating that 11
teaching units at the scale of (10.06%) were not represented in the semester exams, while (17) teaching units were
مخاح عبر إلاهترهذhttp://www.apcra.org :
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بافطىم والسفُاوي ،مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث
الدزاسُت وأهداف بلىم ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت-
مدافظت املهسة.

مجلت مسهص جصٍسة العسب للبدىر التربىٍت وإلاوساهُت ـ املجلد ألاول ـ العدد الثاوي -شىال -ذو اللعدة1440 /هـً -ىهُىً -ىلُى2019 /م/

represented, though, less than its eligible scale at (13.51%). As for the total number of questions, (26) teaching
units were represented, increasing above the eligible scale at (23.22%). The results also indicated a high ratio of the
objectives at the two levels of comprehension and recollection at (67.31%) of the total number of questions,
whereas the percentage of the representation of the higher levels of application, analysis, composition and
evaluation decreased at (32.69%). Moreover, the study concluded that the overall difficulty level of the exams
reached (0.28) and the recognition level (0.27). The study recommended the necessity of configuring semester
exams in view of table specifications and good exams standards.
Keywords: Representation of Tests, Teaching Units Scales, Bloom's Objectives, Levels of Difficulty and Recognition,
Faculty of Education – Almahrah.

 -1امللدمت:
حِد جسبُت ألاٗساد مً أولىٍاث َرا الِـس؛ ألنها السٟحزة ألاطاطُت التي ًٜىم ُليها بىاء اإلاظخٜبل ونهلخه،
ولم حِد التربُت ٛاؿسة ُلى جٜدًم اإلاِلىماث ،بل أضحذ تهخم ببىاء ال٘سد بىاء مخ٢امًل ومخىاشها؛ لُ٢ىن ٛادزا ُلى
جد ُٜٝالخولِاث ،وَظهم في جٜدم مجخمِه بؼ٢ل ِٗا.٤
ٟما أن ُملُت الخِلُم ٛد ٓدث مً اإلاٌاَس ألاطاطُت التي لها دوز مهم في جٜدم الؼِىب؛ ألنها جإزس جأزحرا
ئیجابیا ػامًل في جيؼئت حیل حدید ُلى أطع ُلمیت مخوىزة (الحظاوي .)2 ،2012 ،وجخأل ٙالِملُت الخِلُمُت مً
طلظلت ُىاؿس مخـلت ومخ٘اُلت مّ بِلها؛ ًمثل الخٜىٍم الس ًٟالسةِع بجىاهبها اإلاخخل٘ت ،والِىـس ال٘اُل مً
ُىاؿس مىٌىمت اإلاىهج الدزاس يٗ ،لًل ًُ أهه ٟ٘اًت حِلُمُت كسوزٍت ل٢ل ممازض لِملُت الخِلم والخِلُم ،وٍسجبى
ب٢ل م٢ىن مً م٢ىهاتها ازجباها وزُٜا (الجًلد والدهاوي .)172 ،2007 ،وألن الخٜىٍم مً اإلاىكىُاث الهامت واإلاإزسة في
الِملُت التربىٍت بظبب ما ًٜدمه مً مِلىماث وهخاةج جىضح الجهىد التي جبر ٤لخد ُٜٝألاَداٖ التربىٍتٗ ،هى
الِملُت التي ًد١م بها ُلى مدي جد ُٜٝألاَداٖ التربىٍت اإلايؼىدة ومدي الخواب ٝبحن ألاداء وألاَداٖ (خلس،
 .)16 ،2005وبالسٓم مً حِدد ألادواث وألاطالُب التي ًم ً١اطخخدامها لهرا الٔسق ،ئال أن الاخخبازاث الخدـُلُت
ال جصا ٤هي ألاداة السةِظت التي ٌُِخمد ُليها في جٜىٍم الولبت في الجامِاث؛ وٍسحّ ذل ٣ئلى أطباب مخباًىت؛ ًخِلٝ
بِلها بالثٜاٗت الظاةدة ًُ الخٜىٍم ،وٍسجبى البِم آلاخس بمِوُاث وئم٢اهُاث الظُا ٚالري ًمازض ُٗه الخِلُم
والخِلم (حُىس ي .)16 ،2016 ،لرا ًسج١ص ُٛاض جدـُل الولبت ُلى الاخخبازاث بىؿ٘ها وطُلت أطاطُت جإدي ئلى
جدظحن الِملُت الخِلُمُت ومخسحاتها ،مً خًل ٤الِدًد مً الٜسازاث التي ًم ً١اجخاذَا في كىء الىخاةج واإلاِلىماث
التي جٜدمها الاخخبازاث (ههٓ .)13 ،2014 ،حر أن ؿد ٚاإلاِلىماث التي ًخم الحـىُ ٤ليها مً َرٍ الاخخبازاث ًخىٙٛ
ُلى الُُ٘١ت وألاطلىب الري حِد بها جل ٣الاخخبازاث ،ومدي مًلءمتهاٗ ،لًل ًُ حٔوُتها إلادخىي اإلاٜسز الدزاس ي
وجىاطبها مّ ألاَداٖ الظلىُٟت (اإلاصوغي)93 ،2018 ،؛ لرا هالذ خسٟت الاخخبازاث اَخماما بالٔا لدي اإلايؼٔلحن في
اإلاُدان التربىي؛ مً أحل بىاء اخخبازاث حُدة جٜدم هخاةج مىكىُُت وواُِٛت ًم ً١اُخمادَا في ؿىّ الٜسازاث
وزطم الظُاطاث التربىٍت؛ ألنها جٜىي الِملُت الخدزَظُت وجدُمها ئذا ما أخظً بىاؤَا (هه.)13 ،2014 ،
مشيلت الدزاست:
هٌسا ألَمُت هخاةج الاخخبازاث ال٘ـلُت في الجامِاث وكسوزتها في ال١ؼ ًُ ٙمدي جد ٜٝألاَداٖ
اإلاخووت لها ،وللمظاُدة في ئؿداز ألاخ٢ام واجخاذ الٜسازاث اإلاًلةمت؛ ٜٗد لُٜذ اَخماما ٟبحرا مً الباخثحن ُلى
بافطىم ،سالم أخمد & السفُاوي ،هالل مدمد
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.
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مظخىي الِالمٗ ،أحسوا الِدًد مً الدزاطاث في َرا الؼأن ،ومنها دزاطت :اإلاصوغي ( ،)2018ودزاطت :طاُد وُامس
( ،)2017ودزاطت :حُىس ي ( ،)2016ودزاطت :بس٠اث وؿباح ( ،)2007وٟؼ٘ذ َرٍ الدزاطاث ًُ ٛـىز في بىاء
الاخخبازاث مً هىاحي ٟثحرة ،وُدم اإلاىاشهت بحن ألاطئلت اإلاىكىُُت واإلاٜالُت ،باإلكاٗت ئلى ٛلت جمثُل مظخىٍاث
ألاَداٖ الظلىُٟت ومدخىي اإلاٜسزاث الدزاطُت بؼ٢ل ًدىاطب مّ أوشانها اليظبُت .ومً خًلُ ٤مل الباخثحن في ٠لُت
التربُت باإلاهسة في الظىىاث الظابٜت ،الخٌا أن الاخخبازاث ال٘ـلُت التي ٌِدَا أُلاء َُئت الخدزَع ال جمثل ألاوشان
اليظبُت لىخداث اإلاٜسزاث الدزاطُت بؼ٢ل م٢افئ للجهد اإلابرو ٤في جدزَع ٠ل وخدةٟ ،ما أنها ٓحر ػاملت وال جمثل
مظخىٍاث أَداٖ اإلاجا ٤اإلاِسفي بيظب مًلةمت ،بل جٜخـس في أٓلبها ُلى اإلاظخىٍاث الدهُا ،وُلى أهىاَ مدددة مً
الٜ٘ساث الاخخبازٍتٗ ،لًل ًُ جباًً الاخخبازاث في دزحت طهىلتها وؿِىبتها وٛدزاتها الخمُحزًت ،ومً َرا اإلاىول ٝجأحي
َرٍ الدزاطت إلاِسٗت مدي جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ألوشان الىخداث الدزاطُت وأَداٖ بلىم اإلاِسُٗت ومظخىٍاث
الـِىبت والخمُحز في ٠لُت التربُت بمداٌٗت اإلاهسة.
أطئلت الدزاطت:
-1
-2
-3
-4

جدبلىز أطئلت الدزاطت في آلاحي:
ما مدي جىىَ أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت ب٢لُت التربُت بمداٌٗت اإلاهسة؟
ما وظب جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت لألوشان اليظبُت للىخداث الدزاطُت؟
ما وظب جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت؟
ما هي دزحاث مِامل ؿِىبت وجمُحز الاخخبازاث ال٘ـلُت؟

أهداف الدزاست:
-1
-2
-3
-4

تهدٖ َرٍ الدزاطت ئلى:
الخِسٖ ُلى مدي جىىَ أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت ب٢لُت التربُت -مداٌٗت اإلاهسة -الجهىزٍت الُمىُت.
ال١ؼ ًُ ٙوظب جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت لألوشان اليظبُت للىخداث الدزاطُت.
جىكُذ وظب جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت.
جىكُذ دزحت مِامل ؿِىبت وجمُحز الاخخبازاث ال٘ـلُت ب٢لُت التربُت – مداٌٗت اإلاهسة.

أهمُت الدزاست:
جخمثل أَمُت الدزاطت في أنها:
ُُ ىِذ بدزاطت مىكىَ جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ألوشان وخداث اإلاٜسزاث الدزاطُت ب٢لُاث التربُت ،وَى
مً اإلاىاكُّ التي لم جل ٝالدزاطت والبدث ال٢اُٗحن بجامِت خلسمىث ،بدظب ُلم الباخثحن.
 مً اإلاإمل أن جُ٘د هخاةج الدزاطت أُلاء َُئت الخدزَع بال٢لُاث وجبـحرَم بجىاهب مهمت ًلصم مساُاتها في
الخُُٜم ُمىما وُىد وكّ الاخخبازاث ال٘ـلُت بؼ٢ل خاؾ.
ٛ د جُ٘د هخاةج الدزاطت اإلاظإولحن في الجامِاث و٠لُاث التربُت في مِسٗت حىدة الاخخبازاث بىؿ٘ها أدواث
ُٛاض لىىاجج الخِلم ،وال١ؼ ًُ ٙمىاهً الٜىة واللِٗ ٙيها ،والاطخ٘ادة مً الخٔرًت الساحِت في ججىٍد
بىاء الاخخبازاث ال٘ـلُت مظخٜبًل.
ٛ د جمثل ئكاٗت حدًدة ومظاَمت في ئزساء اإلاِلىماث وشٍادة اإلاِسٗت ،وجوىٍس البدث الِلمي.
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ً خى ّٛأن جىِ١ع هخاةج الدزاطت ُلى حىدة مخسحاث ال٢لُاث مً الولبت؛ وخـىلهم ُلى جٜدًساث خُُٜٜت
حِ١ع الىا ّٛوالجهد اإلابرو ٤مً ٠ل منهم.
ٛ د جُ٘د هخاةج الدزاطت اإلاظإولحن ًُ الخدزٍب والخأَُل في الجامِاث في ئزساء مهازاث الهُئت الخدزَظُت
ووكّ بسامج جلبي حىاهب الٜـىز التي طخ١ؼُ ٙنها الدزاطت.
خدود الدزاست:
جٜخـس الدزاطت وجددد بالحدود آلاجُت:
 الحد املىضىعي :جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ألوشان الىخداث الدزاطُت وأَداٖ بلىم اإلاِسُٗت
ومظخىٍاث الـِىبت ،الخمُحز ب٢لُت التربُت اإلاهسة.
 الحد املياوي٠ :لُت التربُت اإلاهسة.
 الحد الصماوي :ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤للِام الجامعي 2019 -2018م.
مصطخلحاث الدزاست:
 الاخخبازَ :ى أداة حظخخدم في ُٛاض اإلاِسٗت وال٘هم واإلاهازة في مادة دزاطُت أو جدزٍبُت مُِىت أو مجمىُت مً
اإلاىاد (ئطماُُل .)119 ،2004 ،أو َى :أداة ُٛاض ًخم ئُدادَا وٗ ٝهسٍٜت مىٌمت جخلمً مجمىُت ئحساءاث
جخلّ لؼسون وٛىاُد مدددة؛ بٔسق جددًد دزحت امخًل ٞال٘سد لظمت أو ٛدزة مُِىت مً خًل ٤ئحابخه ُلى
مجمىُت مً اإلاثحراث التي جمثل الظمت أو الٜدزة اإلاسد ُٛاطها (ُىدٍ.)77 ،2005 ،
 الاخخبازاث الفصلُتٌِ :سٗها الباخثان ئحساةُا بأنها :ألاطئلت التي ٌِدَا الخدزَظُىن في نهاًت ال٘ـل الدزاس ي بِد
الاهتهاء مً جدزَع مٜسز دزاس ي بهدٖ جُُٜم مدي جد ٜٝألاَداٖ.
 ألاوشان اليسبُتًٜ" :ـد باألوشان اليظبُت إلاىكىُاث اإلاٜسز هي وظبت مدخىي اإلاىكىَ الىاخد ئلى مدخىي
ال١خاب اإلاٜسز ٠امًل" (الحظً.)7 ،ٌ1430 ،
 وحعسف ألاوشان اليسبُت للىخداث الدزاسُت إجسائُا بأنهاُ :دد طاُاث جدزَع الىخدة الدزاطُت مٜظىما ُلى
الِدد ال١لي لظاُاث جدزَع اإلاٜسز الدزاس ي ملسوبا في ماةت.
 أهداف بلىم املعسفُت :هي أَداٖ حِبر ًُ الجىاهب اإلاِسُٗت التي جخلمنها الِملُت الخِلُمُت الخِلمُت ،وحؼمل
طخت مظخىٍاث هي :الخرٟس ،ال٘هم ،الخوبُ ،ٝالخدلُل ،الترُٟب ،الخٜىٍم (الظلُتي.)396 ،2008 ،
 معامل السهىلت َى" :وظبت الولبت الرًً أحابىا ًُ الظإا ٤ئحابت صحُدت ئلى الِدد ال١لي اإلاؼاز("ٞمساد
وطلُمان.)211 ،2005،
ٌ عسف معامل سهىلت الاخخباز إجسائُا بأهه :مجمىَ دزحاث الولبت في مٜسز دزاس ي مٜظىما ُلى ُدد الولبت
اإلاؼازٟحن في ؤلاحابت ًُ الاخخباز ملسوبا في دزحت الاخخباز.
 معامل الصعىبت " :مِامل الـِىبت ٌؼحر ئلى وظبت الساطبحن في الظإا ٤باليظبت للِدد ال١لي للولبت"(مساد
وطلُمان.)211 ،2005،
 معامل الخمُيزًٜ" :ـد به ٛدزة اإلا٘سدة ُلى الخمُحز بحن ال٘ئت الِلُا والدهُا مً اإلاخخبرًً" (ُىدٍ.)293 ،2005 ،
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ٌ عسف معامل جمُيز الاخخباز إجسائُا :بأهه ال٘س ٚبحن مجمىَ دزحاث ال٘ئخحن( :الِلُا ،الدهُا) للولبت في اخخباز ٠ل
مٜسز دزاس ي جم جدلُله بىؿ٘ه م٘سدة مً ُُىت الدزاطت الحالُت ،مٜظىما ُلى ُدد هلبت ئخدي ال٘ئاث،
ملسوبا في دزحت الاخخباز.
 ولُت التربُت باملهسة :هي ئخدي ٠لُاث حامِت خلسمىث جأطظذ ُام 1998م ،بمدًىت الُٔلت ُاؿمت مداٌٗت
اإلاهسة ،وجلم طخت أٛظام ُلمُت في مظا ٚالب٢الىزٍىض ،وخمظت بسامج في مظا ٚاإلااحظخحر.
 مدافظت املهسة :هي ئخدي مداٌٗاث الجمهىزٍت الُمىُت ،ج ّٜفي ػس ٚالُمً ،مّ خدود ُمان ،وحِد زاوي أٟبر
مداٌٗت مً خُث اإلاظاخت بِد مداٌٗت خلسمىث وجٌم حظّ مدًسٍاث وُاؿمتها مدًىت الُٔلت.

 -2أدبُاث الدزاست والدزاساث السابلت:
 -1الخلىٍم التربىي:
ٌِد الخٜىٍم التربىي زٟحزة أطاطُت وزٟىا َاما مً أز٠ان اإلاىهج الحدًث ،وأخد أَم اإلاداخل الحدًثت لخوىٍس
بدوز
ٗاُل
ٍ
الخِلُم ،ويهخم بجمُّ حىاهب الِملُت الخِلُمُت اإلاخخل٘ت ،وٍسجبى ازجباها وزُٜا ب٢ل حصةُاتها ،وَظهم ٍ
ٗيها؛ بما ًددزه مً حِدًل وجـىٍب ل٢ل مساخلها.
 -2أهىاع الخلىٍم التربىي:
ًىٜظم الخٜىٍم التربىي باُخباز الىٛذ الري ًجسي ُٗه ئلى:
أ -الخلىٍم ألاوليٓ :سق َرا الخٜىٍم َى الدشخُف؛ إلاِسٗت مدي اطخِداد الولبت للخِلم الجدًد ،ئذ ٛد جٌهس
حىاهب ٛـىز ُىد بِم الولبت في خبراتهم الظابٜت اللسوزٍت؛ لُخم١ىىا مً الخِلم الجدًدُٗ ،خم ئُداد
جدزٍباث ًُلحُت ،لخًلفي حىاهب الٜـىز ختى ًخم١ىىا مً البدء باإلاىكىَ الجدًد بؼ٢ل صحُذ (زٍان ،2002،
( ،)528دُمع.)32 ،2010 ،
ب -الخلىٍم الخىىٍنيً :جسي َرا الخٜىٍم أزىاء ُملُت الخِلُم والخِلم ،وٍخخلل َرٍ الِملُت مً أحل جدظُنها
وجوىٍسَا ،خُث ًٜدم مِلىماث ًُ مدي جٜدم الولبت في جد ُٜٝألاَداٖ وحىاهب الٜـىزٟ ،ما ًٜدم حٔرًت
زاحِت ًُ حمُّ ُىاؿس الِملُت الخِلُمُتُٗ ،خم ئحساء الخِدًًلث اللسوزي في كىئها (زٍان،)528 ،2002 ،
(دُمع.)33-32 ،2010 ،
ث -الخلىٍم الصخاميُ :ملُت ججسي في نهاًت البرهامج الخِلُمي ،ومً زم ئؿداز خ١م نهاتي ُلى مدي جد ٜٝألاَداٖ
اإلايؼىدة ،وزؿد الىخاةج وئؿداز أخ٢ام الىجاح والسطىب ،ومثاَ ٤را الىىَ مً الخٜىٍم :الاخخبازاث الخدـُلُت
التي جىجص نهاًت ٠ل ٗـل دزاس ي (دُمع( ،)33 ،2010 ،ال٘سح)3 ،2007 ،؛ وهٌسا ألَمُت الاخخبازاث الخدـُلُت
الخخامُت بىؿ٘ها أٟثر أدواث الخٜىٍم اطخخداما في جٜىٍم البرامج الدزاطُت طِخم ئلٜاء اللىء ُليها ُٗما ًأحي:
 -3الاخخبازاث الخدصُلُت:
حِد مً أَم أطالُب الخٜىٍم وأٟثرَا اطخخداما في اإلاإطظاث الخِلُمُت ُلى اخخًلٗها.
وحظخِمل لُٜاض الخدـُل الدزاس ي للمخِلم ومدي ٗهمه إلاٜسز دزاس ي ،وجددًد مظخىاٍ الخدـُلي ُٗه
(الؼهازيٟ .)148 ،2007 ،ما حِمل ُلى اٟدؼاٖ شخـِخه ًُ هسٍ ٝمِسٗت ٛدزاجه الِٜلُت واطخِداداجه ،وَِبر
ُنها ُادة بالسٛم أو باللٍ٘ (زبُّ .)95 ،2006 ،وما ًإٟد أَمُتها أنها ٓدث لها مإطظاث وو٠االث خاؿت في ٠ل أزحاء
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الِالمُ ،ملها ئوؼاء وجٜىحن ووؼس وجىشَّ الاخخبازاث واإلاٜاًِع الجُدة وٜٗا للمىاؿ٘اث واإلاِاًحر وألاطع اإلاخ٘ٝ
ُليها.
 -4مىصفاث الاخخباز الجُدً :يبػي أن ًخىاٗس في الاخخباز أو اإلاُٜاض خـاةف مُِىت ًـِب بدونها الاُخماد ُليها في
اجخاذ ٛسازاث ؿاةبت ،ومً أَم َرٍ الخـاةف اإلاىكىُُت والثباث والـد ٚوالِدالت والىاُِٛت (ًُلم)59 ،2002 ،؛
(ُمس وآخسون ،)417-416 ،2010 ،وٍم ً١ئًجاش مىاؿ٘اث الاخخباز الجُد ُٗما ًأحي (دُمع:)68 ،2010 ،
 الصدق :أن ًِٜع الاخخباز ًِٗل ما وكّ لُٜاطه.
 الثباث :وَى الحـىُ ٤لى الىخاةج ه٘ظها ُىد ئُادة الاخخباز ،بؼسن ُدم خدور حِلم بحن اإلاسجحن.
 املىضىعُتٌِ :وي هدُجت مُِىت بٔم الىٌس ُمً ًصححه (ال جخأزس الدزحت بشخـُت اإلاصحح).
 السهىلت :طهىلت الخوبُ ٝوالخصحُذ.
 الاكخصادًت :أي ٓحر م٢ل ٙمادًا.
 الخمُيزً :محز بحن الولبت ،أي ًبرش ال٘سو ٚال٘سدًت بحن الولبت وٍمحز بحن اإلاخ٘ىٛحن واللِاٖ.
 الشمىل :أي ػامل لجمُّ أحصاء اإلاىهج الدزاس ي (اإلاٜسز الدزاس ي).
خا ٤مً اللبع والٔمىق.
 الىضىحٍ :
-5أسس بىاء الاخخباز الخدصُلي:
أٟد ال١ثحر مً الِلماء ُلى مجمىُت مً اإلابادب وألاطع الًلشمت لبىاء الاخخباز الخدـُلي ،منها (مخاةُل،
)130 -128 ،2016؛ (ئطماُُل)121 ،2004 ،؛ (ال٘سح:)27-26 ،2007 ،
 -1بىاء الاخخباز في كىء أَداٖ وأٓساق اطخِمالهٗ ،اذا ٠ان ٓسكه جٜىٍم جٜدم الولبت هدى جد ُٜٝألاَداٖ
ًٗلبد أن ًىكّ الاخخباز بدُث ًلبي َرا الٔسق.
 -2اخخُاز هىَ ألاطئلت ًخددد بوبُِت ألاَداٖ وهىاجج الخِلم اإلاِٜظت.
 -3وكّ ألاطئلت بدُث ج٢ىن بمثابت ُُىت ممثلت إلادخىي اإلاٜسز الدزاس ي٢ٗ ،ل مجا ٤مً مجاالث اإلادخىي،
ول٢ل هخاج حِلمي خاؾ البد مً اخخُاز ُُىت مً ألاطئلت جإخر ؤلاحابت ُنها بمثابت دلُل ُلى الخدـُل في
ذل ٣اإلاجا ،٤وَِد حدو ٤اإلاىاؿ٘اث مً أَم الىطاةل للحـىُ ٤لى ُُىت ممثلت للمدخىي الدزاس ي،
وبوبُِت الحا٠ ٤لما شاد ُدد ألاطئلت اؿبدذ أٟثر جمثًُل ،والىخاةج أٟثر زباجا.
 -4اإلاًلءمت ،ئذ ًيبػي أن ج٢ىن ألاطئلت مً مظخىي ؿِىبت مًلةم ،واإلاظخىي اإلاًلةم للـِىبت في اخخبازاث
الاهجاش مُِازٍت اإلاسحّ (ٗ ،)0.50لًل ُلى أن ألاطئلت التي ًـل مِامل طهىلتها ( )0.50جخمخّ بٜدزة جمُحزًت
ُالُت ،وجد ٜٝمظخىي ُا ٤مً الثباث.
 -5الحُادًتً ،جب أن ال جإزس الِىامل الجاهبُت في أداء الوالب وجمىِه مً ئًهاز مظخىاٍ الحُٜٜي.
 -6ؤلاطهام في جدظحن الِملُت الخِلُمُتٗ ،الٔسق النهاتي للُٜاض َى جدظحن الخِلم.
 -6خطىاث بىاء الاخخباز الخدصُلي:
لٔسق ئُداد الاخخباز الخدـُلي بؼ٢ل د ُٝٛالبد مً اجباَ مجمىُت خوىاث منها :جددًد ألاَداٖ
الخِلُمُت ،جدلُل مدخىي اإلاٜسز الدزاس ي ،ئُداد حدو ٤اإلاىاؿ٘اث ،بىاء ٜٗساث الاخخباز ،وجددًد هىُها (مىكىُُت،
مٜالُه ) ،ججسٍب الاخخباز وجدلُل ٜٗساجه ،والخد ٜٝمً ؿد ٚالاخخباز وزباجه (العجُلي.)39 ،2005 ،
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-6بىاء الاخخباز وفم جدو ٤املىاصفاث:
حدو ٤اإلاىاؿ٘اثَ :ى مخوى ج٘ـُلي ًسبى الِىاؿس ألاطاطُت للمدخىي بمجاالث الخُُٜم ومهازاجه
ال٘سُُت ،وٍددد ألاَمُت اليظبُت ل٢ل منها ،أي أهه ًِٜع مدي جد ٜٝؿد ٚاإلادخىي ،والـدً ٚدخىي ُلى ُىـسًٍ
أطاطُحن َما :الؼمى ٤والخمثُل ،والؼمىلُت حِني أن ج٢ىن ٜٗساث الاخخباز حؼخمل ُلى حمُّ م٢ىهاث اإلادخىي مً
أَداٖ .أما الخمثُل ُِٗني أن ج٢ىن ٜٗساث الاخخباز جمثل ُُىت اإلادخىي جمثًُل ؿادٛا لجمُّ حىاهب الخدـُل؛
لرل ٣مً اللسوزي حدا جدلُل اإلادخىي ٛبل ٠ل ش يء (مجُد ،)264 ،2014 ،وٍخ٢ىن حدو ٤اإلاىاؿ٘اث مً بِدًً
ألاو ٤زأس ي ،وٍمثل مظخىٍاث الاَداٖ ،والثاوي أٜٗي وٍمثل اإلاىكىُاث أو حىاهب اإلادخىي الدزاس يً ،خددد ُٗه ُدد
ألاطئلت ،في ٠ل خلُت ،بىاء ُلي اإلادخىي والهدٖ (الحسٍسي .)123 ،2007 ،وٍخم بىاء حدو ٤اإلاىاؿ٘اث باجباَ
الخوىاث ألاجُتُ( :مس وآخسون)413 ،2010 ،؛ (مجُد:)265-264 ،2014 ،
 -1جددًد ألاَداٖ وأوشانها اليظبُت.
 -2جددًد الىشن اليظبي للمدخىي ،أي وظبت الترٟحز ل٢ل حصء في اإلاٜسز الدزاس ي ،وذل ٣مً خًل ٤مِسٗت
ُدد الظاُاث اإلاٜسزة للىخدة الدزاطُت مٜظىما ُلى ُدد طاُاث جدزَع اإلاٜسز ملسوبا في ماةت.
 -3جددًد ُدد ألاطئلت ال٢لُت اإلاساد وكِها في الاخخباز.
 -4جددًد ُدد ألاطئلت ال٢لُت ل٢ل حصء مً اإلاٜسز (ل٢ل وخدة مً اإلاٜسز) ،وذل ٣خظب اإلاِادلت آلاجُت:
ُ -5دد ألاطئلت ل٢ل حصء = ُدد ألاطئلت ال٢لُت × وظبت الترٟحز × وظبت ألاَداٖ.
وٍم ً١جىكُذ ذل ٣مً خًل ٤اإلاثا ٤آلاحي:
مثال :لبىاء اخخباز م٢ىن مً (ٜٗ )40سة (طإالا) ،إلاٜسز دزاس ي ًخ٢ىن مً وخدجحن اطخٔسٛذ طاُاث
جدزَظها ُلى الخىالي ( ،)8 ،12و٠ان ُدد أَداٖ اإلاٜسز (َ ) 80دٗا ،للمظخىٍاث الظخت( :الخرٟس ،ال٘هم ،الخوبُ،ٝ
الخدلُل ،الترُٟب ،الخٜىٍم) ،وهي ُلى الخىالي ،)10 ،10 ،10 ،10 ،20 ،20( :والدزحت ال٢لُت لًلخخباز هي ( )80دزحت،
ٗان بىاء َرا الاخخباز وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث طِخ٢ىن مً آلاحي:
جدول زكم (ً )1ىضح جدول املىاصفاث
ألاهداف
الىخداث
الىخدة ألاولى
( 12ساعاث)

ألاسئلت
الدزجت
ألاسئلت

جرهس
20
6

مسخىٍاث ألاهداف وعددها في ول مسخىي
جسهُب
جدلُل
جطبُم
فهم
10
10
10
20
3
3
3
6

جلىٍم
10
3

الدزجت

12

12

6

6

6

6

ألاسئلت

4

4

2

2

2

2

الدزجت

8

8

4

4

4

4

مجمىع ألاسئلت

10

10

5

5

5

5

مجمىع الدزجاث

20

20

10

10

10

10

الىشن اليسبي لألهداف

%25

%25

%12.5

%12.5

%12.5

%12.5

الىخدة
الثاهُت
( 8ساعاث)

مجمىع مجمىع
ألاسئلت الدزجاث
24
48
16
32

الىشن اليسبي
للىخداث
%60

%40

40
80
%100

الجدو ٤مً جـمُم الباخثحن
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أهىاع الاخخبازاث:
جىٜظم الاخخبازاث الخدـُلُت ئلى ُدة أهىاَ منها:
أ -الاخخبازاث الشفىٍت :الاخخبازاث الؼ٘ىٍت مً أٛدم أطالُب الخٜىٍم اإلاظخخدمت في جددًد اطدُِاب
الولبت للدزوض التي حِلمىَا ،ئال أنها أؿبدذ حظخخدم بـىزة أٛل وظبُا بِد اهدؼاز الاخخبازاث الخدسٍسٍت.
وحظخخدم الاخخبازاث الؼ٘ىٍت إلاِسٗت مدي ئجٜان الولبت للمادة بمِصٛ ًُ ٤دزاث ال١خابت والخِبحر ،وُٛاض ٛدزجه
ُلى الٜساءة والىو ٝالظلُمٟ ،ما حظخخدم في اإلاىاٛؼت والدٗاَ ًُ زطاةل اإلااحظخحر والدٟخىزاٍ (مجُد،2014 ،
:)240
ب -الاخخبازاث الخدسٍسٍت :هي أسئلت جخطلب إلاجابت عنها باسخخدام الىزكت والللم ،وجىلسم إلى كسمين:
الاخخبازاث اإلاٜالُت :هيُ" :بازة ًُ طإا ٤أو ُدة أطئلت حِوى للمخِلمحن مً أحل ؤلاحابت ُنها ،وفي َرٍ
الحالت ٗان دوز اإلاخِلم َى أن ٌظترحّ اإلاِلىماث التي دزطها طابٜا وٍ١خب ٗيها ما ًدىاطب والظإا ٤اإلاوسوحٟ ،ما
جدخاج ؤلاحابت أًلا ئلى ال٘هم والٜدزة ُلى الخِبحر والسبى بحن اإلاىكىُاث" (مسٟص هىن ،)227 ،2011 ،وحِخبر مً أٛدم
أهىاَ الاخخبازاث وأٟثرَا اهدؼازا وحِمل ُلى جىكُذ الٜدزة ُلى الخ٘١حر الىاٛد وج٘١حر الولبت في خل اإلاؼً١لث
(حلجل .)184 ،2007 ،وَِوى الوالب ٗيها الحسٍت بدزحت ٟبحرة لإلحابت ًُ ألاطئلت اإلاوسوخت ،وبالخالي ُٛاض مظخىي
جدـُله ومدي جٜدمه.
وهخاحاث الخِلم التي جِٜظها اخخبازاث اإلاٜا ٤جخمثل بالٜدزة ُلى :اطترحاَ اإلاِلىماث وػسح اإلاِاوي واإلا٘اَُم
وألال٘اي ،الىٜد والخدلُل واإلاٜازهت ،الخلخُف والاطخيخاج ،زبى الىخاةج باألطباب (َاػم والخلُ٘ت.)87-86 ،2011 ،
وجىٜظم اخخبازاث اإلاٜا ٤بدظب ؤلاحابت اإلاولىبت ئلىٛ :ـحرة ؤلاحابت ،وهىٍلت ؤلاحابت (الحاوزي.)217-216 ،2008 ،
ولًلخخبازاث اإلاٜالُت الِدًد مً اإلامحزاث منها :خلىَا مً الخخمحن وال حظمذ بالٔؽ ،وطهىلت ئُدادَا ،وٍم ً١مً
خًللها الترٟص ُلى مهازاث الخ٘١حر الِلُا ،وحظهم في ُٛاض جسجِب أٗ٢از الولبت وجىٌُم ئحابتهم (حلجل.)184 ،2007 ،
ٟما أن الاخخبازاث اإلاٜالُت ال جخلى مً الُِىب ،ومنها أنها :ال حٔوي مدخىي اإلاادة الدزاس ي ،وجخأزس براجُت اإلاصحح
وج٘خٜس ئلى الـد ٚوالثباث ،وجدخاج ئلى وٛذ ٟبحر في جصحُدها ،وجلِب الـدٗت دوزا ٗيها ٜٗد ًأحي الظإا ٤مما ٛسأ
الوالب أو الِ١عٟ ،ما ٛد جخأزس دزحت الوالب بمدي ٛدزجه ُلى الخِبحر الخدسٍسي وحىدة خوه وٛلت أخواةه اللٔىٍت،
وٍـِب جددًد أوحه الٜـىز في جصحُذ ألاطئلت اإلاٜالُت ،مٜازهت باألطئلت اإلاىكىُُت (َاػم والخلُ٘ت-87 ،2011 ،
( ،)88حلجل .)184 ،2007 ،وبِد أن جبحن للمسبحن ُُىب اخخبازاث اإلاٜا ،٤وكِىا الاخخبازاث اإلاىكىُُت لخًلفي جل٣
الُِىب ،وٛد اهدؼس َرا الىىَ الجدًد مً الاخخبازاث في أمسٍ٢ا اهدؼازا واطِا ،وطمُذ باالخخبازاث اإلاىكىُُت.
 -1الاخخبازاث املىضىعُت :هي ُبازة ًُ :أطئلت ًجُب ُنها الولبت باخخُاز ئحابت أو أٟثر مً ئحاباث مخِددة أو
ٟخابت أو ملء ٗساْ ب٢لمت أو ُبازاث أو أي هسٍٜت أخسي ال جخولب ئحابت جدسٍسٍت موىلت (حلجل.)214 ،2007 ،
وجخمحز الاخخبازاث اإلاىكىُُت بما ًأحي (َاػم والخلُ٘ت:)89 ،2011 ،
 اإلاىكىُُت :أي ال جخأزس الىخاةج بالِىامل الراجُت للمصحح وال بِدد اإلاصحححن وال مساث الخصحُذ. ج١ؼٛ ًُ ٙدزة الوالب ُلى طسُت الخ٘١حر ودٛت ال٘هم والترٟحز. لها ٛدزا ُالُا مً الثباث والـد ٚوالدٛت في هخاةجها ،وطهىلت الخصحُذ والخوبُ.ٝ حٔوي مجاالث ألاَداٖ الثًلزت اإلاِسُٗت واإلاهازٍت والىحداهُت .وحؼمل أحصاء ٟبحرة مً اإلاٜسز الدزاس ي. -ئحابت الولبت ال جخأزس بٜدزتهم اللٔىٍت أو ٛدزتهم ُلى ال١خابت الظسَِت.
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 ومً عُىب الاخخبازاث املىضىعُت ما ًأحي(سمازة:)157 ،2003 ،
ٟبحر ،وم٢ل٘ت مادًا ،وجدخاج ئلى مهازة وخبرة في ؿُآتها
وٛذ
هىٍل و ٍ
ً .1دخاج ئُدادَا ئلى ٍ
ٍ
حهد ٍ
 .2حشجّ ُلى الخخمحن والٔؽ.
 .3جٜخـس ُلى ُٛاض بِم حىاهب الخدـُل ،وٛد جدخىي ُلى أطئلت ٓاملت.
 .4ال حظمذ للوالب أن ٌِبر ًُ ئحابخه بلٔخه الخاؿت.
وَىا ٞأهىاَ لًلخخبازاث اإلاىكىُُت أَمها :اخخباز الـىاب والخوأ ،اخخبازاث الخ١مُل ،اخخبازاث اإلاوابٜت
واإلاصاوحت ،اخخبازاث الاخخُاز مً مخِدد (الظلُتي.)412 ،2008 ،
 -8الخدلُل إلاخصائي لفلساث الاخخبازٌِ :د ججسٍب الاخخباز وجدلُل ٜٗساجه ئخـاةُا مً اإلاساخل ألاطاطُت
لبىاةه ،وحظتهدٖ ُملُت الخدلُل ؤلاخـاتي اطخخساج الخـاةف الظُ٢ىمترًت لٜ٘ساث الاخخباز ،مثل مِامًلث
الظهىلت والـ ِىبت والخمُحز وٗاُلُت اإلامىَاث ،وجخم َرٍ الِملُت مً خًل ٤جدلُل هخاةج الولبت ُلى الاخخباز بِد
جوبُٜه ُليهم (العجُلي .) 85 ،2005 ،وُٗما ًلي جىكُذ إلحساءاث الخدلُل وُُٟ٘ت اطخخساج ٠ل خاؿُت مً
خـاةـها الظُ٢ىمترًت:
خساب معامل السهىلت والصعىبتٌِ :سٖ مِامل الظهىلت بأهه " :وظبت الولبت الري أحابىا ُلى الظإا٤
ئحابت صحُدت ئلى الِدد ال١لي اإلاؼاز ،ٞأما مِامل الـِىبت ِٗؼحر ئلى وظبت الساطبحن في الظإا ٤باليظبت للِدد
ال١لي اإلاؼاز ("ٞمساد وطلُمان ،)211 ،2005 :وجم خظاب مِامل الظهىلت ل٢ل ٜٗسة مً ٜٗساث الاخخباز مً خًل٤
اإلاِادلت آلاجُت:

( مساد وطلُمان)211 ،2005 :
ومِامل ؿِىبت الٜ٘سة =  -1مِامل طهىلت الٜ٘سة.
مد٢اث جٜىٍم الٜ٘سة الاخخبازٍت بمىحب مِامل طهىلتها (العجُليٟ )90 ،2005 ،ما ًأحي:
أٛل مً  0.20حِد ٜٗسة ؿِبت حداٜٗ 0.39 -0.20 - .سة ؿِبت.
 0.59-0.40مخىطوت الـِىبت 0.79 -0.60 - .طهلت.
ٗ 0.80أٟثر طهلت حدا.
واإلادي اإلاٜبى ٤إلاِامل الظهىلت والـِىبت اإلاسٓىب ُٗه ًتراوح بحن (.)0.75–0.25
معامل الخمُيز :الٔسق مً جددًد مِامل الخمُحز للٜ٘سة الاخخبازٍتَ :ى مِسٗت ٛدزتها ُلى الخمُحز بحن
اإلاجمىُخحن الِلُا والدهُاٗ ،الظإا ٤الري ج٢ىن دزحت جمُحزٍ ُا لُت حِني أن وظبت مً أحابىا ُلُه ئحابت صحُدت مً
أٗساد اإلاجمىُت الِلُا أٟبر مً وظبت مً أحابىا ُلُه ئحابت صحُدت مً أٗساد اإلاجمىُت الدهُا (مساد وطلُمان،
 ،)218 ،2005ولحظاب مِامل الخمُحز للٜ٘سة الاخخبازٍت جسجب أوزا ٚاخخباز الولبت جىاشلُا بدظب الدزحت ال٢لُت ،زم
جإخر وظبت جتراوح مً  %27ئلى  % 33مً أُلى الٜاةمت ومثلها مً أط٘ل الٜاةمت ،زم ًخم خظاب مِامل الخمُحز وٜٗا
للمِادلت آلاجُت:
مِامل جمُحز الٜ٘سة =
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.
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خُث ئن:
 أَ = ُدد ؤلاحاباث الصحُدت ُلى الٜ٘سة في اإلاجمىُت الِلُا. أد = ُدد ؤلاحاباث الصحُدت ُلى الٜ٘سة في اإلاجمىُت الدهُا. 0.5ن = ُدد أٗساد الُِىت في ئخدي ال٘ئخحن (مجُد.)79-78 ،2014 ،مد٢اث جٜىٍم الٜ٘سة بمىحب مِامًلث جمُحزَا ( العجُلي:)91 ،2005 ،
 ٗ 0.40أُلى حِد ٜٗساث ممخاشةٜٗ 0.39 -0.30- .ساث حُدة ولٛ ً١د جخلّ للخدظحن. ٜٗ 0.29 -0.20ساث خدًت جدظً - .أٛل مً ٜٗ 0.20ساث كُِ٘ت جدرٖ أو ًخم جدظُنها.فعالُت بدائل فلساث الاخخُاز مً مخعدد (املشدخاث)ًٜ :ـد ب٘اُلُت البداةل ٛدزة َرٍ البداةل ُلى حرب
اطخجابت اإلا٘دىؿحن ،واإلا٘سوق أن ًجرب الجىاب الصحُذ مٌِم ألاٛىٍاء مً الولبت أٟثر مً ٓحرَم ،وفي الىٛذ
ه٘ظه ججخرب البداةل الخاهئت الِدد ألاٛل مً ال٘ئت الِلُا وألاٟثر مً ال٘ئت الدهُا (مساد وطلُمان.)220 ،2005 :
 -9ألاهداف التربىٍت والاخخبازاث :ئن الخٜىٍم بم٘هىمه الحدًث مىحها أطاطا لل١ؼ ًُ ٙمدي جدٜٝ
ألاَداٖ الخِلُمُت اإلاسطىمت ،أو أهه جٜىٍم مخمسٟص خى ٤ألاَداٖ (مخاةُل ،)59 ،2015 ،وجمثل ألاَداٖ التربىٍت
الٜاُدة التي ًىول ٝمنها أي وؼان حِلُمي ،وبالخالي حِد مً أولىٍاث الٜاةمحن ُلى الخٜىٍم (دُمعٟ .)28 ،2010 ،ما
أن الخوىة ألاؿِب وألاَم في مسخلت الخخوُى لِملُت بىاء الاخخبازاث هي جددًد ألاَداٖ الخِلُمُتٗ ،بدون
أَداٖ واضحت ومدددة ال ًدزي اإلاِلم ماذا ًِٜع ،وٛد ًلجأ ئلى الوسٍ ٝألاطهل وٍٜخـس ُلى أطئلت الاطخدُاء
البظُى مهمًل برل ٣اإلاظخىٍاث ألاُلى للخِلم .وما مً ػ ٣أن ألاَداٖ الِامت والٔاملت ًـِب الاطترػاد بها في
ُملُت الخٜىٍم ،ومً َىا مً ؿُآت ألاَداٖ بِبازاث واضحت ومدددة والخِبحر ُنها بـىزة هىاجج طلىُٟت ٛابلت
للمًلخٌت والُٜاض(مخاةُل .)134 ،2016 ،وٍدىاو ٤جٜىٍم ألاَداٖ أهىاُا مخخل٘ت مً الخِلم :أي ال ًصح أن جٜخـس
ُلى بِم هىاجج الخِلم التي جىدزج ُادة كمً اإلاجا ٤الِٜلي اإلاِسفي ٠اإلاِسٗت وال٘هم ،وال بد أن حظعى ئلى حٔوُت
٠اٗت الىىاجج اإلاِسُٗت الهامت ٠الخوبُ ٝوالخدلُل والترُٟبٟ ،ما ًجب أن جدىاو ٤الىىاجج أو الجىاهب ٓحر اإلاِسُٗت
(مخاةُل.)63 ،2015 ،
جصيُف بلىم لألهداف الخعلُمُتٌِ :د مً أػهس الخـاهُ ،ٙوَؼخمل َرا الخـيُُ ٙلى هخاحاث الخِلم
التي ًخى ّٛأن ً١دظبها اإلاخِلم بِد ئخلاُه لبرهامج حِلُمي ،وَرٍ الىخاحاث جم جـيُ٘ها ئلى زًلزت مجاالث ٟبري هي
اإلاجا( ٤العجُلي:)41-40 ،2005 ،
 -1الرَني (ؤلادزا٠ي) :وَؼخمل ُلى ألاَداٖ والىخاحاث الِٜلُت اإلاِسُٗت.
 -2الىحداوي :وَؼخمل ُلى ألاَداٖ اإلاخـلت باالَخماماث واإلاؼاُس واإلاىا ٙٛوالُٜم والاججاَاث.
 -3اإلاهازي (الى٘ع خس٠ي)ٌ :ؼخمل ُلى ألاَداٖ الدالت ُلى اإلاهازاث الحسُٟت مثل ال١خابت ،والوباُت.
وهٌسا ل٘اةدة اإلاجا ٤الرَني واطخخدامه بـىزة واطِت في الخٜىٍم وئُداد الاخخبازاث الخدـُلُت ،طِخم
ئلٜاء اللىء ُلى مظخىٍاجه ُٗما ًأحي:
 املجال الرهني (املعسفي) :جخِل ٝألاَداٖ الظلىُٟت في َرا اإلاجا ٤باٟدظاب اإلاخِلم اإلاِسٗت واإلاِلىماث وجىمُت
الٜدزاث واإلاهازاث في اطخخدام اإلاِسٗت الِلمُت (الظلُتي ،)396 ،2008 ،وٍخلمً اإلاجا ٤اإلاِسفي طخت مظخىٍاث
مسجبت جـاُدًا مً ألادوى ئلى ألاُلى (مخاةُلٟ ،)64 ،2015 ،ما ًأحي:
 -1املعسفت والخرهس :وَى ًمثل اإلاظخىي ألادوى للخِلم ،وأَداٖ َرا اإلاظخىي ال ًخولب أٟثر مً مجسد
حِسٖ الحٜاة ٝواإلاِلىماث التي دزطها الوالب أو اطترحاُها بالؼ٢ل ذاجه الري حِلم به (مخاةُل،
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 .)64 ،2015وجخولب ألاطئلت في َرا اإلاظخىي أن ًخِسٖ الوالب اإلاِلىماث أو ٌظخدُيها ،والٜدزة ُلى
الخرٟس ،هي الٜدزة الِٜلُت الىخُدة اإلاولىبت لإلحابت ًُ أطئلت َرٍ ال٘ئت ،وُلى السٓم مً أن أطئلت
الخرٟس ج٢اد جىدـس في اإلاظخىٍاث الدهُا للخ٘١حرٗ ،ان جرٟس اإلاادة الخِلُمُت أمس ال بد مىه (مسعي
والحُلت ،)67 ،2015 ،ومً أطئلت َرا اإلاظخىي :اذٟسُ ،ددُ ،سٖ.
الفهم أو الاسدُعاب :وحِنى بُٜاض ٛدزة الوالب ُلى ج٘ظحر اإلاِلىماث واإلاِازٖ التي حِلمها وؿُآتها
بأػ٢ا ٤جخخلُ ٙما دزطها في ؿىزتها ألاؿلُت ،أي جسحمت ألاٗ٢از مً ػ٢ل لٌ٘ي أو زمصي ئلى ػ٢ل آخس
ٟأن ٌُِد الوالب بلٔخه الخاؿت ٗ١سة ٛسأَا أو طمِها ،أو ٌِسٖ مـولحا بأطلىبه الخاؾ ،ومً
أطئلت َرا اإلاظخىي :اػسح ،وضح ،ؿى( ٙالعجُلي.)43-42 ،2005 ،
الخطبُم :في َرا اإلاظخىي ً٢ىن الوالب ٛادزا ُلى جوبُ ٝاإلاِلىماث كمً ػسون وأوكاَ حدًدة
جخخل ًُ ٙجل ٣التي جمذ ٗيها ُملُت الخِلم .وفي أطئلت الخوبٌُ ٝظخخدم الوالب ما طب ٝأن حِلمه
مً م٘اَُم ،وحِمُماث ،ومهازاث ،وهٌسٍاث ُٗدل مؼً١لث ٓحر مألىٗت لدًه ،والوالب في َرٍ ألاطئلت
ال ًصود بالخِسٍ ،ٙأو اإلاهازة ،أو الخِمُم الري طُوب ٝوئهما ُلُه أن ًخخاز ما ًم١ىه جوبُٜه ُلى
اإلاىا ٙٛالجدًدة التي جىاحهه (مسعي والحُلت ،)68 ،2015 ،ومً أطئلت َرا اإلاظخىي :هب ،ٝحسب ،جيبأ.
الخدلُل :وٍخولب َرا اإلاظخىي أن ً٢ىن الوالب ٛادزا ُلى جدلُل اإلاادة ئلى ُىاؿسَا وم٢ىهاتها مّ
ال١ؼ ًُ ٙالسوابى بحن َرٍ الِىاؿس أو اإلا٢ىهاث ،وألاطئلت التي حؼحر ئلى َرا اإلاظخىي مثل جدلُل
ٛـُدة ػِس ،أو جدلُل مٜا ٤ئلى م٘اَُم وخٜاة ٝوآزاء وٓحرَا (مخاةُل ،)65 ،2015 ،ومً أطئلت َرا
اإلاظخىيٛ :ازنُ ،لل ،خللٗ ،س.ٚ
الترهُبٌ :ؼحر َرا اإلاظخىي ئلى الٜدزة ُلى ؤلابداَ وؤلاهخاج ،أي ٛدزة الوالب ُلى ججمُّ ألاحصاء
وئُادة بىائها وٗ ٝجـىز حدًد أو بؼ٢ل ًخخل ًُ ٙالـىزة ألاؿلُت للمىكىَٟ ،أن ًٜىم ب١خابت
مىكىَ ئوؼاتي مً ُىدٍ ،أو ًلّ مٜترح إلاؼسوَ َىدس ي حدًد ...ومً أطئلت َرا اإلاظخىي :ابخ١س،
اٗترق ،ؿمم ،اطخيخج (العجُلي.)43 ،2005 ،
الخلىٍمً :يبػي أن ً٢ىن الوالب ٛادزا ُلى ئُواء ألاخ٢ام خىُٛ ٤مت ألاٗ٢از وألاُما ٤واإلاىاد وٓحرَا.
وٍخولب َرا اإلاظخىي الٜدزة ُلى الخ٘١حر الىٜدي وُدم الدظلُم باإلابادب وألاٗ٢از الجاَصة
اإلاظبٜت(مخاةُل .)66 ،2015 ،وأطئلت َرا اإلاظخىي جخولب ئُواء أطبابا ًبرز بها أخ٢امهٟ ،ما أن
الح١م الري ًـدزٍ ،البد أن ًٜىم ُلى بِم الؼىاَد ،واإلاظخىٍاث واإلاِاًحر التي ًلِها َى أو ٓحرٍ،
وُادة ما جثحر أطئلت الخٜىٍم ئحاباث ال ًم ً١وؿ٘ها بأنها صحُدت أو خاهئت (مسعي والحُلت،2015 ،
 ،)69ومً أمثلتها :زمًُٛ ،م ،زاحّ.

زاهُا /الدزاساث السابلت:
اهلّ الباخثان ُلى الدزاطاث الظابٜت اإلاخِلٜت بمىكىَ الدزاطت الحالُت؛ لٔسق الخِسٖ ُلى أَداٗها
وأدواتها ومىاهجها ،ومٜازهت هخاةجها بيخاةج الدزاطت الحالُت ،والاٛخباض منها إلاتن َرٍ الدزاطت ،وأَمها آلاحي:
 دزاست املصوغي ( :)2018وَدٗذ ئلى الخِسٖ ًُ مدي حٔوُت أطئلت الاخخبازاث النهاةُت لألَداٖ اإلاِسُٗتبمظخىٍاتها اإلاخخل٘ت جبِا لخـيُ ٙبلىم .اطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت
مً ( )26اخخبازا مً الاخخبازاث النهاةُت بٜظم ُلم الى٘ع ب٢لُت آلاداب بجامِت ؿبراجت -حمهىزٍت لُبُا -للِام
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الجامعي ( ،)2017 – 2016والتي اخخىث ( )509أطئلت .جم الخدلُل وٗ ٝجـيُ ٙبلىم للمظخىٍاث اإلاِسُٗت
ُ
(جرٟسٗ -هم– جوبُ –ٝجدلُل– جسُٟب – جٜىٍم) ،وجم الخدلُل بىاطوت اطخمازة جدلُل أُدث لهرٍ الدزاطت.
خلـذ الدزاطت ئلى بِم الىخاةج أَمها :اخخل مظخىي الخرٟس الترجِب ألاو 433( ٤طإالا بيظبت  )%85.1وحاء
مظخىي ال٘هم في الترجِب الثاوي ( 71طإالا بيظبت  )%13.9بِىما ها ٤مظخىي الخوبُ ٝالترجِب الثالث ( 3أطئلت
طإا ٤وخُد لُٜاض ًٟل مً مظخىي الخدلُل والخٜىٍم وخلذ مً أي
بيظبت  .)%0.6اٛخـسث الاخخبازاث ُلى
ٍ
أطئلت لُٜاض مظخىي الترُٟب٠ .ان ُدد ألاطئلت اإلاٜالُت ( )96طإالا بيظبت ( %19جٜسٍبا) وُدد ألاطئلت
اإلاىكىُُت ( )413طإالا بيظبت ( %81جٜسٍبا).
دزاست ساعد وعامس (َ :)2017دٗذ ئلى الخِسٖ ُلى مدي جىاٗس مِاًحر الاخخباز الخدـُلي الجُد في الاخخبازاث
التي ٌِدَا أطاجرة الخِلُم الجامعي ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وجمثلذ ألاداة في مُِاز مً
ئُداد الباخثحن لًلخخباز الخدـُلي الجُد ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )36اخخبازا جدـُلُا مً حامِت مدمد
خُلس-الجصاةس -للِام الجامعي  ،2013 -2012وجىؿلذ ئلى ُدة هخاةج أَمها :أن مِاًحر ٟخابت حِلُماث الاخخباز
الخدـُلي الجُد وئُداد ٜٗساجه حاءث بيظب كُِ٘ت ،وأن اإلاِاًحر اإلاخِلٜت بوباُت الاخخباز وئخساحه ٠اهذ
بيظب مخىطوتٟ .ما جىؿلذ ئلى أن ألاطاجرة أٟثر اطخخداما لألطئلت اإلاٜالُت مٜازهت مّ ألاطئلت اإلاىكىُُت.
دزاست الهدوز (َ :)2017دٗذ ئلى جدلُل ٜٗساث أطئلت اخخبازاث الؼهادة الثاهىٍت الِامت في مادة السٍاكُاث
بالجمهىزٍت الُمىُت لألُىام مً 2015- -2010م ،وبلٔذ ُدد ٜٗساث اطئلتها (ٜٗ )823سة ،واطخخدم اإلاىهج
ا لخدلُلي ،مً خًل ٤بواٛت جدلُل م٢ىهت مً مظخىٍاث اإلاجا ٤اإلاِسفي في جـيُ ٙبلىم اإلاِد ،٤وٟرل ٣مً
مظخىٍاث جـيُ ٙمازشاهى وُٟىدا ٤الظخت ،وأًهسث الىخاةج أن ٜٗساث أطئلت الاخخبازاث ٛد جسٟصث في اإلاظخىٍاث
الدهُا (الخرٟس وال٘هم والخوبُ )ٝمً مظخىٍاث جـيُ ٙبلىم اإلاِد ٤وبيظبت ( ،)%91.98بِىما مثلذ ٜٗساث
الاخخبازاث في اإلاظخىٍاث الِلُا (الخدلُل والخٜىٍم وؤلابداَ) بيظبت ٛلُلت لم جخجاوش (ٟ ،)%8.2ما بُيذ الىخاةج
أن أطئلت الاخخبازاث اٛخـسث ُلى الثًلزت اإلاظخىٍاث ألاولى (الاطترحاَ وال٘هم والخدلُل) مً جـيُ ٙمازشاهى
ٟبحر ُلى مظخىي الاطترحاَ وبيظبت (ً ،)%59.78ليها مظخىي ال٘هم وبيظبت
وُٟىدا ٤خُث جسٟصث
ٍ
وبؼ٢ل ٍ
( )%30.98في خحن لم ًخجاوش مظخىي الخدلُل ما وظبخه (ٜٗ )%9.23ى.
دزاست :جُىس ي (َ :)2016دٗذ ئلى الخِسٖ ًُ مدي جد ُٜٝأطئلت الاخخبازاث النهاةُت التي ًلِها ألاطاجرة في
حامِت ٗلظوحن الخٜىُت إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت لبلىم في كىء مِاًحر الىزٛت الامخداهُت الجُدة؛ اطخخدمذ
الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُل ،خُث خللذ مجمىُت مً الاخخبازاث النهاةُت إلاخولباث الجامِت ؤلاحبازٍت
والاخخُازٍت التي أُدَا اإلادزطىن لل٘ـل الدزاس ي الثاوي للِام الجامعي ( )2016-2015والبالٕ ُددَا ()12
اخخبازا جدىي ( )332طإال ،وجىؿلذ الدزاطت ئلى أن :جسٟحز ألاطئلت ُلى أدوى مظخىٍاث اإلاجا ٤اإلاِسفي؛ خُث
اخخل مظخىي الخرٟس الترجِب ألاو 249( ٤طإال) بيظبت ( ،)%73.8زم مظخىي ال٘هم في الترجِب الثاوي ( )73طإال
بيظبت ( ،)%23زم مظخىٍا الخوبُ ٝوالخدلُل في الترجِب الثالث ل٢ل مظخىي ( )5أطئلت بيظبت ( )%1.16ل٢ل
منهما ،وخلذ ألاوزا ٚمً أطئلت جِٜع مظخىي الترُٟب ومظخىي الخٜىٍم.
دزاست :سمامسة (َ :)2015دٗذ ئلى جدلُل وجٜىٍم أطئلت الاخخباز الىهني اإلاىخد في ٟخاب لٔخىا الجمُلت للـٙ
الظابّ ألاطاس ي في كىء جـيُ ٙبلىم اإلاِسُٗت في ٗلظوحن  ،واطخخدمذ اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،واخخحرث
ُُىت ٛـدًت وهي الاخخبازاث التي هبٜذ في ألاُىام 2014-2011م ،جم جدلُلها بىاطوت اطخمازة جدلُل،
وجىؿلذ ئلى أن :أطئلت الاخخبازاث زٟصث ُلى اإلاظخىٍاث الدهُا مً ألاَداٖ اإلاِسُٗت ،خُث خـل ال٘هم ُلى
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الترجِب ألاو ،٤في خحن جدهذ وظب اإلاظخىٍاث الخاؿت بالخدلُل والترُٟب ،وجساوخذ وظبهما ما بحن ( )%5-%3في
خحن لم ًمثل مظخىي الخٜىٍم بأي طإاٟ .٤ما دلذ الىخاةج ُلى وحىد ٗسو ٚذاث داللت ئخـاةُت في جىشَّ
ألاطئلت وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث خظب مخٔحر الِام وال٘ـل الدزاس ي.
دزاست :عخىم (َ :)2014دٗذ ئلى الخِسٖ ُلى مدي موابٜت الاخخبازاث اإلادزطُت الخدـُلُت مً ئُداد اإلاِلمحن
في مدازض مداٌٗت حسغ مّ مِاًحر الاخخباز الجُد ،والخِسٖ ُلى ألاَمُت اليظبُت ألهىاَ ألاطئلت ،واطخخدم
اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )116اخخبازا جدـُلُا ،جم جدلُلها بىاطوت اطخمازة جدلُل
ُ
أُدث لهرٍ الدزاطت ،وجىؿلذ هخاةج الدزاطت ئلى أن الاخخبازاث الخدـُلُت مً ئُداد اإلاِلمحن جخىاٗ ٝمّ مِاًحر
الاخخباز الجُد بدزحت ( )%74.74وأن َىاٗ ٞسوٛا ذاث دالت ئخـاةُت لـالح اإلاِلماث ُلى اإلاِلمحن في مدي
جواب ٝالاخخبازاث مّ مِاًحر الاخخباز الجُد.
دزاست (َ :)Abdelrahman, 2014دٗذ ئلى جدلُل أطئلت ٟخب اللٔت ؤلاهجلحزًت وٜٗا لخـيُ ٙبلىم لألَداٖ
اإلاِسُٗت ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )655طإالا مً أطئلت ٟخب
اللٔت الاهجلحزًت للـ ٙالِاػس للِام الدزاس ي 2013-2012م باألزدن ،جم جدلُلها بىاطوت اطخمازة جدلُل،
وجىؿلذ ئلى مجمىُت مً الىخاةج ،منها :أن مٌِم ألاطئلت زٟصث ُلى اإلاظخىٍحن ألاو ٤والثاوي( :الخرٟس ،ال٘هم)،
بيظبت بلٔذ (ً ،)%55.11ليها الخوبُ ٝبيظبت (ٟ ،)%16.18ما أًهسث الىخاةج جدوي جمثُل اإلاظخىٍاث الِلُا،
خُث بلٔذ وظبتها ( ،)%28.71وأوؾ ث الدزاطت بلسوزة حٔوُت ألاطئلت ل٢اٗت اإلاظخىٍاث ،وجمثُل اإلاظخىٍاث
الِلُا بالؼ٢ل اإلاولىب.
دزاطت (َ :)Alzu'bi, 2104دٗذ ئلى جدلُل أطئلت اللٔت الاهجلحزًت المخدان ػهادة الثاهىٍت الِامت ألازدوي وٜٗا
لخـيُ ٙبلىم اإلاِسفي ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً حمُّ أطئلت
اللٔت الاهجلحزًت في امخداهاث الثاهىٍت للمظخىٍحن الثالث والسابّ خًل ٤ألاُىام  ،2013-2010جم جدلُلها بىاطوت
اطخمازة جدلُل ،وجىؿلذ الدزاطت ئلى أن أطئلت اللٔت الاهج لحزًت زٟصث ُلى اإلاظخىٍاث الدهُا (الخرٟس ،ال٘هم،
الخدلُل) بيظبت ( ،)% 69.6في خحن جدوى اإلاظخىٍاث اإلاِسُٗت الِلُا( :الخوبُ ،ٝالترُٟب ،الخٜىٍم) ،بيظبت
( ،)%31.4وأوؿذ الدزاطت واكعي ألاطئلت بلسوزة جدظحن جـمُم وبىاء الٜ٘ساث الاخخبازٍت بؼ٢ل حُد.
دزاست (َ :)Gezer, et, all, 2014دٗذ ئلى جٜىٍم أطئلت الامخداهاث في مبدث الدزاطاث الاحخماُُت وٜٗا
لخـيُ ٙبلىم اإلاِد ٤في ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤للِام  2013-2012في جسُٟا ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج
الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً حمُّ ألاطئلت اإلاِدة مً ٛبل مِلمي الدزاطاث الاحخماُُت في
اإلادازض الابخداةُت في مدًىت أشمحر ،اطوىبى ،٤مىاطا ،وبىزطا ،وجىؿلذ الدزاطت ئلى أن أٓلب ألاطئلت زٟصث ُلى
٠ل مً مظخىَي الخرٟس وال٘هم ،في خحن جدوى جمثُل اإلاظخىٍاث الِلُا (الخوبُ ،ٝالخدلُل ،الخٜىٍم) ،وأوؿذ
ٍ
بلسوزة مساُاة جمثُل ألاطئلت للمظخىٍاث الِلُا مً ألاَداٖ.
دزاست (َ :)Tikkanen & Aksela, 2012دٗذ ئلى جدلُل أطئلت امخدان الثاهىٍت الِامت ال٘لىدي في مبدث
الُ١مُاء بىاء ُلى جـيُ ٙبلىم لألَداٖ اإلاِسُٗت ،اطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت
الدزاطت مً ( )28امخداها ،جلمىذ ( )257طإالا مً اخخبازاث الُ١مُاء لألُىام 2009-1996م بىاطوت اطخمازة
جدلُل ،وبُيذ هخاةج الدزاطت أن مٌِم ألاطئلت زٟصث ُلى اإلاظخىٍاث الدهُا بيظبت ( :)%77بِىما ٛل جمثُلها
للمظخىٍاث الِلُا( :الخدلُل ،الترُٟب ،الخٜىٍم) ،وأوؿذ الدزاطت بلسوزة جمثل اإلاظخىٍاث الِلُا في أطئلت
الامخداهاث وٜٗا للمولىب.
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دزاست العفىن والطائي (َ :)2011دٗذ ئلى جٜىٍم أطئلت الاخخبازاث النهاةُت إلاادة الُ١مُاء للـ ٙالخامع
الِلمي وٗ ٝجـيُ ٙحاالحس وآػجر ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً
أطئلت الاخخبازاث النهاةُت للدوز ألاو ٤بمدًىت بٔداد للِام 2007-2006م ،جم اخخُازَا ُؼىاةُا وبلٔذ ()83
اخخبازا ،خللذ بىاطوت اطخمازة الخدلُل ،وجىؿلذ هخاةج الدزاطت ئلى :أن أطئلت الاخخبازاث النهاةُت إلاادة
الُ١مُاء زٟصث ُلى مظخىي الخ٘١حر اإلاِسفي بالدزحت ألاولى الري ًسٟص ُلى الحٍ٘ والخلٜحنً ،لُه الخ٘١حر الخٜازبي،
بِىما أَملذ اإلاظخىٍاث اإلاِسُٗت الِلُاٟ .ما أًهسث الدزاطت اهخ٘اق مِامل الـد ٚلخمثُل ألاطئلت الاخخبازٍت
لألَداٖ التربىٍت وإلادخىي اإلاادة الدزاطُت ،وبُيذ الدزاطت اهخ٘اق ػمى ٤ألاطئلت لألَداٖ اإلاِسُٗت ،و٠اهذ
ألاطئلت ػاملت لجمُّ مدخىي اإلاادة الدزاطُت ول ً١بيظب مخ٘اوجت.
دزاست :سلمان والصىالدة (َ :)2009دٗذ ئلى ال١ؼ ًُ ٙوا ّٛألاطئلت الخٜىٍمُت في ٟخب التربُت ؤلاطًلمُت
للمسخلخحن ألاطاطُت والثاهىٍت في ألازدن ،واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وجمثلذ ألاداة في
اطخمازة الخدلُل ،وج٢ىهذ الُِىت مً طخت ٟخب دزطذ في الِام الدزاس ي 2007-2006م ،وبلٕ ُدد ألاطئلت
اإلادللت ( )2565طإالا ،وخلـذ الدزاطت ئلى ُدد مً الىخاةج ،مً أبسشَا :زٟصث ألاطئلت ُلى اإلاجا ٤اإلاِسفي ُلى
خظاب اإلاجالحن آلاخسًٍ :اإلاهازي والىحداويٟ ،ما اَخمذ باإلاظخىٍاث الدهُا مً الخ٘١حر (ال٘هم والخرٟس)ٟ ،ما
حاءث ألاهىاَ ال٘سُُت للؼ٢ل اإلاىكىعي مخىىُت ،ول١نها ٓحر مخىاشهت.
دزاست بسواث وصباح (َ :)2007دٗذ ئلى الخِسٖ ًُ مدي جد ُٜٝأطئلت الامخداهاث النهاةُت التي ًلِها
ألاطاجرة في حامِت الٜدض اإلا٘خىخت لألَداٖ الخِلُمُت اإلاِسُٗت في اإلاظخىٍاث اإلاخخل٘ت جبِا لهسم بلىم،
واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،وجمثلذ أداة الدزاطت باطخمازة جدلُل جم جـمُمها للدزاطت،
وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )133امخداها لل٘ـل الدزاس ي الثاوي للِام 2004-2003م ،وجىؿلذ ئلى مجمىُت مً
الىخاةج منها :ئن مظخىي ألاَداٖ اإلاِسُٗت الظاةدة في الامخداهاث النهاةُت جسٟصث في مظخىي اإلاِسٗت والخرٟس،
بيظبت ( ،)%81مً مجمل ألاطئلتٟ ،ما دلذ ُلى وحىد ٗسو ٚبحن اإلاخىطواث اليظبُت لألطئلت في الامخداهاث
النهاةُت جبِا لىىَ ألاطئلت :مىكىُُت مٜالُت في خمع مظخىٍاث وهي :الخرٟس ،ال٘هم ،الخدلُل ،الترُٟب،
الخٜىٍم ،لـالح ألاطئلت اإلاىكىُُت في مظخىي الخرٟس ،ولـالح ألاطئلت اإلاٜالُت في اإلاظخىٍاث ألاخسي.

الخعلُم على الدزاساث السابلت:
جخ٘ ٝالدزاطت الحالُت مّ أٓلب الدزاطاث الظابٜت في جىاولها إلاىكىَ أطئلت الاخخبازاث وجمثُلها لألَداٖ
اإلاِسُٗت واطخخدامها للمىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،واطخخدام اطخمازة جدلُل اإلادخىي.
جخخل ٙالدزاطت الحالُت ًُ الدزاطاث الظابٜت في م٢ان الدزاطت وئحسائها وجدباًً في اإلاٜسزاث الدزاطُت
اإلاظخخدمت في الخدلُلٟ ،ما جخخل ٙفي جىاوَ ٤رٍ الدزاطت مىكىَ جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ألوشان الىخداث
الدزاطُت وُٛاطها إلاظخىٍاث الـِىبت والخمُحز ،وفي جىاولها إلاىكىَ جمثُل دزحاث ألاطئلت ألوشان الىخداث وألاَداٖ
اإلاِسُٗت ،وَرا ما جخ٘سد به الدزاطت الحالُت ًُ باقي الدزاطاث الظابٜت.

 .3مىهجُت الدزاست وإجساءاتها:
مىهج الدزاست :اطخخدم الباخثان اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،الري ًٜىم بدزاطت الٌاَسة ٟما هي في الىاّٛ
مّ اطخيخاج وجدلُل الِىامل التي جسجبى بها ،وَى مً أوظب اإلاىاهج في مثل َرٍ الدزاطاث.
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مجخمع الدزاست :ج٢ىن مجخمّ الدزاطت مً حمُّ اخخبازاث وهخاةج ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤لألٛظام الِلمُت
ب٢لُت التربُت بمداٌٗت اإلاهسة وخوى اإلاٜسزاث الدزاطُت بمظا ٚالب٢الىزٍىض للِام 2019-2018م.
عُىت الدزاست :ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ( )13اخخبازا ،جم اخخُازَا بوسٍٜت الُِىت الِؼىاةُت البظُوت مً
أؿل ( )40اخخبازا ٗـلُا ،مً اخخبازاث ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤للِام الجامعي 2019-2018م ،ب٢لُت التربُت اإلاهسة
اطخواَ الباخثان الحـىُ ٤ليها مّ خووها الدزاطُت ،بمظا ٚالب٢الىزٍىض ،وجلمىذ الاخخبازاث اإلاخخازة ()416
طإالا ،وهي ٟما جسد في الجدو ٤آلاحي:
جدول زكم (ً )2ىضح اخخبازاث الفصل الدزاس ي ألاول املخخازة لعُىت الدزاست
املسخىي
اخخباز ملسز
جخص:
م
الثالث ُلىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
هس ٚجدزَع ُامت
1
الثاوي ُلىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
أطاطُاث البدث
2
الثالث ُلىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
ؤلادازة اإلادزطُت
3
 4مدخل ئلى ُلم الى٘ع ألاوُ ٤لىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
الثالث ُلىم ٛسآن ،لٔت ُسبُت ،زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
ج١ىىلىحُا الخِلُم
5
ألاو٤
زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت
زٜاٗت ئطًلمُت
6
ألاو٤
ُلىم ٛسآن ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
زٜاٗت ئطًلمُت
7
ُلىم ٛسآن
السابّ
مىاهج م٘ظسًٍ
8
ألاو٤
زٍاكُاث ،لٔت اهجلحزًت
لٔت ُسبُت ()1
9
ألاو٤
ُلىم ٛسآن ،مِلم مجا ٤احخماُُاث
لٔت ُسبُت ()1
10
لٔت ُسبُت
الثالث
ألادب ألاهدلس ي
11
لٔت ُسبُت
الثالث
الِسوق والٜاُٗت
12
ُلىم ٛسآن
الثاوي
هدى وؿسٖ ()1
13
أداة الدزاستٛ :ام الباخثان ببىاء اطخمازة جدلُل ج٢ىهذ مً زًلزت أٛظام ،هي( :ألاو :٤جمثُل الاخخبازاث
ألوشان الىخداث الدزاطُت ،الثاوي :جمثُل الاخخبازاث إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت ،والثالث :دزحت الظهىلت والـِىبت
والخمُحز لًلخخبازاث ال٘ـلُت)ٟ .ما في اإلالح ٝزٛم ( ،)1واطخ٘اد الباخثان في بىاء اطخمازة جدلُل الاخخبازاث مً
الِدًد مً الدزاطاث الظابٜت ،الطُما في ٛظم جمثُل الاخخبازاث إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت وألاِٗا ٤اإلامثلت ل٢ل
مظخىي ،ومً َرٍ الدزاطاث :دزاطت :الهدوز ( ،)2017ودزاطت :حُىس ي (.)2016
صدق ألاداة :اُخمد الباخثان ُلى الـد ٚالٌاَسي الطخمازة الخدلُل ،التي خٌُذ بمىاٜٗت لجىت الخدُ١م
البالٕ ُددَم خمظت مً اإلاخخـحن في اإلاىاهج وهساة ٝالخدزَع وُلم الى٘ع التربىي ،والُٜاض والخٜىٍم.
زباث ألاداة :لُٜاض زباث اطخمازة الخدلُل ٛام الباخثان بخدلُل أزبِت اخخبازاث ٗـلُت بىؿ٘ها ُُىت
اطخوًلُُت جلمىذ ( ) 56طإالا ٗسُُا (٠ل باخث بؼ٢ل مظخٜل ًُ آلاخس)ٟ ،ما ٛاما باالطخِاهت بمدلل زالث؛
لخدلُل ألازبِت الاخخبازاث ،واطخخدما مِادلت َىلظتي لحظاب مِامل الاج٘ا ٚبحن الخدلًُلث الثًلزت:
مِامل الاج٘ا=ٚ

ُدد الحاالث التي اجُ٘ ٝليها
ُدد الحاالث ال٢لُت

بافطىم ،سالم أخمد & السفُاوي ،هالل مدمد
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.
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(اإلاصوغي.)103 ،2018 ،
والجدو ٤الخالي ًىضح هخاةج الاج٘ا ٚبحن الخدلًُلث الثًلزت:
جدول زكم (ً )3ىضح معامل الاجفاق بين الخدلُالث الثالزت
وسبت معامل الاجفاق
عدد خاالث الاجفاق
الاجفاق بين جدلُل
%91.1
51
الباخثان مّ بِلهما
%89.3
50
الباخث ألاو ٤واإلادلل الثالث
%85.7
48
الباخث الثاوي واإلادلل الثالث
%88.7
49.67
اإلاخىطى الِام
بلٕ ُدد خاالث الاج٘ا ٚبحن الخدلًُلث الثًلزت ُلى الخىالي ( ،)48 ،50 ،51وُلُه ً٢ىن مخىطى ُدد خاالث
الاج٘ا )49.67( ٚبيظبت اج٘ا )%88.7( ٚوَى مِامل زباث ُا ٤ومإػسا ُلى ؿًلخُت ألاداة للدزاطت الحالُت.
إجساءاث جطبُم الدزاست :مً أحل جىُ٘ر َرٍ الدزاطت ٛام الباخثان باإلحساءاث آلاجُت:
 .1الخيظُ ٝمّ ُمادة ال٢لُت لدظهُل مهمت الباخثحن والحـىُ ٤لى البُاهاث الًلشمت للدزاطت.
 .2جدلُل ٠ل اخخباز بؼ٢ل مظخٜل باطخمازة خاؿت ،وٜٗا الطخمازة الخدلُل ٟما في اإلالح ٝزٛم (.)1
 .3جددًد وخداث اإلاٜسز الدزاس ي ،وُدد طاُاث جدزَظها وٜٗا إلاا وزد في خوت البرهامج ألا٠ادًمي.
 .4جددًد ألاطئلت التي جمثل ٠ل وخدة دزاطُت وهىَ الظإا ،٤ومظخىي الهدٖ الظلى٠ي ،ودزحخه.
 .5ئذا اخخىي الظإا ٤السةِع ُلى أٟثر مً ٜٗسة ،حِامل ٠ل ٜٗسة ُلى أنها طإا ٤مظخٜل ،وفي خا٤
جلمىذ ال ٜ٘سة مولىبحن ًمثًلن َداٗحن مخخل٘حن ٌِامل ٠ل مولىب منها بىؿ٘ه طإالا مظخًٜل.
 .6جىشَ دزحاث الظإا ٤السةِع بالدظاوي ُلى ألاطئلت ال٘سُُت في خا ٤لم ًسد جىشَِها ُلى الٜ٘ساث.
 .7اطخخسج ج١سازاث ألاطئلت وأهىاُها ودزحاتها في ٠ل وخدة دزاطُت ول٢ل مظخىي مً اإلاجا ٤اإلاِسفي.
 .8ئذا ٠ان َىا ٞأطئلت اخخُازٍتً ،خم الخِامل مِها بىؿ٘ها أطئلت ئحبازٍت ،وٍخم اخدظاب الدزحت ال٢لُت
لًلخخباز مً خًل ٤حمّ دزحاث ٠ل ألاطئلت الاخخُازٍت والاحبازٍت.
ألاسالُب إلاخصائُت:
ٛام الباخثان باطخخدام ألاطالُب ؤلاخـاةُت آلاجُت:
 .aالخ١سازاث واليظب اإلائىٍت واإلاخىطواث الحظابُت.
 .bمِادلت َىلظتي لحظاب مِامل الاج٘ا ٚبحن الخدلًُلث الثًلزت.
 .cمِامل الظهىلت والـِىبت لًلخخباز ٢ٟل وٜٗا للمِادلت آلاجُت:
معامل سهولة االختبار ككل =

مجمىَ الدزحاث التي خـل ُليها ألاٗساد
مجمىَ النهاًت الٌِمى لدزحاث ألاٗساد

(مساد وطلُمان)217 ،2005 ،
 .dمِامل الخمُحز لًلخخباز ٢ٟل وٜٗا للمِادلت:
الدزحاث ال٢لُت لل٘ئت الِلُا – الدزحاث ال٢لُت لل٘ئت الدهُا

معامل تمييز االختبار ككل =

بافطىم ،سالم أخمد & السفُاوي ،هالل مدمد

مجمىَ النهاًت الٌِمى لدزحاث أٗساد أخدي ال٘ئخحن
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.

مجلت مسهص جصٍسة العسب للبدىر التربىٍت وإلاوساهُت ـ املجلد ألاول ـ العدد الثاوي -شىال -ذو اللعدة1440 /هـً -ىهُىً -ىلُى2019 /م/

 .4عسض هخائج الدزاست ومىاكشتها:
 هدُجت السؤال ألاول وهصه :ما مدي جىىَ أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت ب٢لُت التربُت اإلاهسة؟
بِد جدلُل الاخخبازاث ال٘ـلُت (ُُىت الدزاطت) جىؿلذ ئلى الىخاةج ٟما في الجدو ٤آلاحي:
جدول زكم ( )4الىخداث الدزاسُت وألاسئلت امللالُت واملىضىعُت املمثلت لها ووسب دزجاتها:
عدد ألاسئلت املىضىعُت
عدد ألاسئلت امللالُت
عدد
اخخباز
م
وظبت
السةِظت ال٘سُُت
وظبت
الىخداث السةِظت ال٘سُُت
دزحتها
دزحتها
0
0
0
%
100
17
7
6
هس ٚالخدزَع الِامت
1
0
0
0
%100
10
4
10
 2أطاطُاث البدث الِلمي
0
0
0
%100
12
5
7
ؤلادازة اإلادزطُت
3
%20
20
1
%80
17
5
6
مدخل ئلى ُلم الى٘ع
4
0
0
0
%100
17
7
5
ج١ىىلىحُا الخِلُم
5
0
0
0
%100
27
6
5
زٜاٗت ئطًلمُت
6
0
0
0
%100
25
6
5
زٜاٗت ئطًلمُت
7
%40
20
2
%60
15
3
5
مىاهج م٘ظسًٍ
8
%14.3
10
1
%85.7
17
5
2
لٔت ُسبُت ()1
9
0
0
0
%100
41
6
2
لٔت ُسبُت ()1
10
%10
12
1
%90
24
5
3
ألادب ألاهدلس ي
11
0
0
0
%100
29
7
4
الِسوق والٜاُٗت
12
%50
70
1
%50
33
4
4
هدى وؿسٖ ()1
13
132
6
284
70
64
اإلاجمىَ
10.33
31.73
7.89
89.67
68.27 92.11
اليظبت اإلائىٍت %
ًًُلخٍ مً الىخاةج الىازدة في الجدو ،)4( ٤أن ألاطئلت اإلاٜالُت خٌُذ بالىـِب ألاٟبر مً أطئلت
الاخخبازاث ،خُث بلٕ مجمىَ ألاطئلت اإلادللت ( )76طإالا زةِظا ،منها )70( :طإالا مٜالُا ،و( )6أطئلت مىكىُُت،
وج٘سُذ ألاطئلت السةِظت ئلى ( )416طإالا ٗسُُا ،منها ( )284طإالا مٜالُا ،جىىُذ ما بحن (م٘خىح ؤلاحابت ومدددة
ؤلاحابت) ،بيظبت ( )%68.27مً ئحمالي ألاطئلت ،وخـلذ ُلى وظبت ( )%89.67مً الدزحاث ال٢لُت ،وبلٔذ ألاطئلت
اإلاىكىُُت ( )132طإالا ،بيظبت ( )%31.73مً ئحمالي ألاطئلت ،جىىُذ ما بحن ٜٗساث (الاخخُاز مً مخِدد ،والـىاب
والخوأ ،وؤلاٟما ،)٤وخـلذ ُلى وظبت ( )%10.33مً الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث.
جفسير هدُجت السؤال ألاول ومىاكشتهاًًُ :لخٍ مً الىخاةج الظابٜت أن الهُئت الخدزَظُت حظخخدم ألاطئلت
اإلاٜالُت في الاخخبازاث ال٘ـلُت أٟثر مً اطخخدامها لألطئلت اإلاىكىُُتٟ ،ما ًًُلخٍ أن أٓلب الاخخبازاث ٠اهذ مً
هىَ اإلاٜالي باطخثىاء أزبِت اخخبازاث جلمىذ أطئلت مىكىُُت بيظب مخ٘اوجت جساوخذ وظب دزاحاتها اإلاسؿىدة ما بحن
( ،)%50-%10وَرا ًدُ ٤لى كِ ٙالاَخمام باألطئلت اإلاىكىُُت .وَِصو الباخثان َرٍ الىخاةج ئلى ٛلت اَخمام الهُئت
الخدزَظُت ببىاء ألاطئلت بؼ٢ل ػامل وجسٟحزَم ُلى ألاطئلت اإلاٜالُت لظهىلت ئُدادَا؛ بخًلٖ ألاطئلت اإلاىكىُُت ٗهي
جدخاج ئلى مهازة ُالُت وحهدا ٟبحرا إلُدادَا .وجخَ٘ ٝرٍ الىخاةج مّ دزاطت :طاُد وُامس ( ،)2017خُث أػازث ئلى
أن ألاطاجرة أٟثر اطخخداما لألطئلت اإلاٜالُت مٜازهت مّ ألاطئلت اإلاىكىُُت.
بافطىم ،سالم أخمد & السفُاوي ،هالل مدمد
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.

مجلت مسهص جصٍسة العسب للبدىر التربىٍت وإلاوساهُت ـ املجلد ألاول ـ العدد الثاوي -شىال -ذو اللعدة1440 /هـً -ىهُىً -ىلُى2019 /م/

 هدُجت السؤال الثاوي وهصه :ما مدي جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت لألوشان اليظبُت للىخداث الدزاطُت؟
لإلحابت ًُ َرا الظإاٛ ٤ام الباخثان بمٜازهت أطئلت الاخخبازاث ودزحاتها بأوشان الىخداث الدزاطُت وٜٗا
لظاُاث جدزَظها الىازدة في خوى مٜسزاث البرامج الدزاطُت ب٢لُت التربُت ،وحاءث الىخاةج ٟما ًأحي:
جدول زكم ( )5جمثُل أسئلت الاخخبازاث الفصلُت ودزجاتها ألوشان الىخداث الدزاسُت

عددها

ساعاتها

وشنها
اليسبي

51

%10.06

جمثُلها باألسئلت :الفسق بين
وشن
عددها وسبتها %الىخداث
وجمثُلها
%10.06
0
0

وسبت
دزجاث
ألاسئلت
املمثلت
0

%19.13

35

%8.41

%10.72-

%5.23

%13.61
%14.79
%42.41
%100

45
63
273
416

%10.82
%15.14
%65.63
%100

%2.79%0.35
%23.22
0

%9.04
%14.19
%71.64
%100

وخداث ملسزاث الاخخبازاث
م

الىخداث الدزاسُت

1

وخداث غير ممثلت

11

2

وخداث جمثُلها أكل مً%50

12

97

3
4
5

وخداث جمثُلها  -50وأكل %80
وخداث جمثُلها مً %100-80
وخداث جمثُلها أهبر مً %100
إلاجمالي

5
9
26
64

69
75
215
507

مً الىخاةج الىازدة في الجدوًًُ ،)5( ٤لخٍ أن َىا ٞجباًىا في جمثُل أطئلت الاخخبازاث ودزحاتها ألوشان
الىخداث الدزاطُت ،خُث دلذ الىخاةج ُلى أن:
 ( )11وخدة دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%10.06لم ًخم جمثُلها في الاخخبازاث ال٘ـلُت. ( )12وخدة دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%19.13مثلذ بـ ( )35طإالا ،بيظبت مئىٍت بلٔذ ( ،)%8.41أي بأٛل مًوشنها اإلاظخد ٝبـ ( )%10.72مً ئحمالي ألاطئلتٟ ،ما أن وظبت الدزحاث اإلاسؿىدة لألطئلت اإلامثلت لهرٍ الىخداث
الدزاطُت بلٔذ ( ،)%5.23أي أٛل مً وشنها اإلاظخد ٝبـ ( )%13.90مً ئحمالي الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث
ال٘ـلُت اإلادللت.
 ( )5وخداث دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%13.61مثلذ بـ ( )45طإالا ،أي بيظبت ( ،)%10.82أي أٛل مً وشنهااإلاظخد ٝبيظبت ( ،)%2.79مً ألاطئلت الاخخبازاث اإلادللت ،وبلٔذ وظبت الدزحاث اإلاسؿىدة ألطئلت َرٍ
الىخداث ( )%9.04مً الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللت في َرٍ الدزاطت ،أي أٛل مً اليظبت
اإلاظخدٜت بـ ( )%4.57مً ئحمالي الدزحاث ال٢لُت.
 ( )9وخداث دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%14.79مثلذ بـ ( )63طإالا ،بيظبت مئىٍت بلٔذ ( ،)%15.14أي بصٍادةهُ٘٘ت ًُ وشنها اإلاظخد ٝبيظبت ( )%0.35مً ئحمالي ألاطئلتٟ ،ما بلٔذ وظبت الدزحاث اإلاسؿىدة لألطئلت
اإلامثلت لهرٍ الىخداث ( )%14.19مً الدزحاث ال٢لُت ،أي أٛل مً الىشن اإلاظخد ٝبـ ( )%0.60مً الدزحت
ال٢لُت.
 ( )26وخدة دزاطُت وشنها اليظبي ( ،)%42.41مثلذ بـ ( )273طإالا ،بيظبت ( ،)%65.63أي بيظبت شٍادة ًُالىشن اإلاظخد ٝبـ ( )%23.22مً ئحمالي أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللتٟ ،ما بلٔذ وظبت الدزحاث اإلاسؿىدة
ألطئلت َرٍ الىخداث ( )%71.64مً ئحمالي دزحاث الاخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللت في َرٍ الدزاطت ،أي بيظبت
شٍادة ًُ الدزحاث اإلاظخدٜت بـ ( )%29.23مً ئحمالي الدزحاث ال٢لُت.
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
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جفسير هدُجت السؤال الثاوي ومىاكشتها :مً الىخاةج الظابٜت ًًلخٍ أن أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت
والدزحاث اإلاسؿىدة لها ال جمثل أوشان الىخداث الدزاطُت اليظبُت وٜٗا لِدد الظاُاث اإلاظخٔسٛت في جدزَظها ،وأن
َىا ٞج٘اوجا في وظب الخمثُل للىخداث الدزاطُت شٍادة وهٜـاهاٟ ،ما أن َىا ٞج٘اوجا بحن وظب جمثُل ألاطئلت ووظب
دزحاتها للىخداث الدزاطُت ،وَرا ٌِني أن دزحت ؿد ٚمدخىي الاخخبازاث ال٘ـلُت كُِٙ؛ وٓحر ممثل لىخداث
اإلاٜسزاث الدزاطُت وٜٗا ألوشانها اليظبُت .وَِصو الباخثان َرٍ الىخاةج ئلى ٛلت اَخمام الخدزَظُحن ببىاء الاخخبازاث
ال٘ـلُت وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث ،والاٛخـاز في أٓلب الاخخبازاث ال٘ـلُت ُلى ألاطئلت اإلاٜالُت مما ًـِب ُملُت
جمثُل الىخداث الخدزَظُت وٜٗا ألوشانها اليظبُتٗ ،لًل ًُ ٛلت الالتزام بدىُ٘ر خوى اإلاٜسزاث الدزاطُت ٟما في
دلُل البرهامج ألا٠ادًمي ،باإلكاٗت ئلى خرٖ بِم الىخداث أو ُدم دزاطت بِلها خًل ٤ال٘ـل الدزاس ي؛ للُٝ
الىٛذ أو ألطباب أخسي مّ ُدم وكّ مِالجاث لرل .٣وجخَ٘ ٝرٍ الىخاةج مّ ما جىؿلذ ئلُه دزاطت :طمامسة
( .)2015وجخخل ٙهخاةج َرٍ الدزاطت مّ هخاةج دزاطت :الِ٘ىن والواتي ( ،)2011التي جىؿلذ ئلى أن ألاطئلت ٠اهذ
ػاملت لجمُّ مدخىي اإلاادة الدزاطُت ول ً١بيظب مخ٘اوجت.
 هدُجت السؤال الثالث وهصه :ما مدي جمثُل الاخخبازاث ال٘ـلُت إلاظخىٍاث أَداٖ بلىم اإلاِسُٗت؟
لإلحابت ًُ الظإا ٤جم جدلُل الاخخبازاث ال٘ـلُت ودزحاث أطئلتها ،وحاءث الىخاةج ٟما ًأحي:
جدول زكم ( )6وسبت جمثُل أسئلت الاخخبازاث الفصلُت ودزجاتها ملسخىٍاث ألاهداف املعسفُت
الخطبُم الخدلُل الترهُب الخلىٍم املجمىع
الفهم
الخرهس
مسخىٍاث ألاهداف:
284
14
19
40
20
98
93
الخ١ساز
%68.27 %3.37
%4.57
%9.62
%4.81
اليظبت %23.56 %22.36
ألاسئلت
1176
33
141.5
161.5
46.5
417
376.5
دزحتها
امللالُت
%88.55 %2.48 %10.66 %12.16
%3.50
وظبتها %31.40 %28.35
6
4/5
3
5/4
1
2
الترجِب
132
1
0
15
27
56
33
الخ١ساز
%31.73 %0.24
0.00
%3.61
%6.49
%13.46
اليظبت %7.93
ألاسئلت
150
2
0
17
27
65
41
دزحتها
املىضىعُت
%11.45 %0.15
%0.00
%1.28
%2.03
%4.89
%3.09
وظبتها
5
4
3
1
2
الترجِب
416
15
19
55
47
154
126
الخ١ساز
%100
%3.61
%4.57
اليظبت %13.22 %11.30 %37.02 %30.29
أسئلت
الاخخبازاث
1328
35
141.5
178.5
73.5
482
417.5
دزحتها
هيل
%100
%2.64 %10.66 %13.44
%5.53
وظبتها %36.30 %31.44
6
4/5
3
5/4
1
2
الترجِب
ُ
مً الىخاةج الىازدة في الجدو ٤زٛم (ًً ،)6لخٍ أن َىا ٞج٘اوجا في وظب جمثُل ألاطئلت ودزحاتها إلاظخىٍاث
أَداٖ اإلاجا ٤اإلاِسفيٟ ،ما ًأحي:
 في الترجِب ألاو ٤مثلذ ألاطئلت مظخىي ال٘هم بيظبت مئىٍت بلٔذ ( ،)%37.02مً ئحمالي أطئلت الاخخبازاث(الُِىت) ٢ٟل ،وبيظبت ( ،)%36.30مً الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث ال٘ـلُت (ُُىت الدزاطت).
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 وفي الترجِب الثاوي حاء مظخىي الخرٟس بيظبت ( )%30.29مً ئحمالي ألاطئلت ،وبيظبت ( )%31.44مً ئحماليالدزحاث ال٢لُت.
 وفي الترجِب الثالث حاء مظخىي الخدلُل بيظبت ( )%13.22مً ئحمالي ألاطئلت ،وبيظبت ( )%13.44مً الدزحاثال٢لُت لًلخخبازاث ال٘ـلُت.
 وفي الترجِب السابّ حاء مظخىي الخوبُ ٝمً خُث جمثُل ألاطئلت بيظبت ( )%11.30مً ئحمالي ألاطئلت ال٢لُتلًلخخبازاث ال٘ـلُت اإلادزوطت ،في خحن حاء في الترجِب السابّ مظخىي الترُٟب مً خُث جمثُل الدزحاث بيظبت
( )%10.66مً الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث ال٘ـلُت ُٛد الدزاطت.
 وفي الترجِب الخامع حاء مظخىي الترُٟب مً خُث جمثُل ألاطئلت بيظبت ( )%10.66مً ئحمالي أطئلتالاخخبازاث ال٘ـلُت ُٛد الدزاطت ،في خحن حاء في الترجِب الخامع مظخىي الخوبُ ٝفي جمثُل الدزحاث بيظبت
( ،)%5.53مً ئحمالي الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث اإلادزوطت.
 وفي الترجِب ألاخحر حاء مظخىي الخٜىٍم بيظبت ( )%3.61مً ئحمالي أطئلت الاخخبازاث ،وبيظبت ( )%2.64مًئحمالي الدزحاث ال٢لُت لًلخخبازاث اإلادزوطت.
جفسير هدُجت السؤال الثالث ومىاكشتها :دلذ الىخاةج أن الاخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللت مثلذ ٠ل مظخىٍاث
اإلاجا ٤اإلاِسفي بيظب مخ٘اوجت في ألاطئلت اإلاٜالُت واإلاىكىُُت ،باطخثىاء مظخىي الترُٟب ٗلم ًمثل في ألاطئلت
اإلاىكىُُت ،وَرا ًخ٘ ٝمّ ما جىؿلذ ئلُه دزاطت :حُىس ي ( ،)2016ودزاطت :اإلاصوغي (ٟ .)2018ما دلذ ُلى ازج٘اَ
وظبت جمثُل أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت ألَداٖ اإلاظخىٍحن :ألاو ٤والثاوي (ال٘هم والخرٟس) ،خُث بلٔذ بيظبت
جمثُلهما ( )%67.31مً مجمىَ ألاطئلت ،و( )%67.74مً مجمىَ الدزحاث ال٢لُت ،بِىما اهخ٘لذ وظبت جمثل
اإلاظخىٍاث الِلُا مً مظخىٍاث مجا ٤بلىم اإلاِسفي (الخوبُ ،ٝالخدلُل ،الترُٟب ،والخٜىٍم) و٠اهذ ألاطئلت أٛل جمثًُل
إلاظخىي الترُٟب والخٜىٍم .وَىا ٞجباًً في وظبت جمثل دزحاث ألاطئلت إلاظخىٍاث ألاَداٖ اإلاِسُٗت .وجخَ٘ ٝرٍ
الىخاةج مّ دزاطت :بس٠اث وؿباح ( ،)2007ودزاطت :طلمان والخىالدة ( ،)2009ودزاطتTikkanen & Aksela. ( :
 ،)2012ودزاطت ،)Abdelrahman. 2014( :دزاطت ،)Alzu'bi. 2104( :دزاطت ،)Gezer, et, all, 2014( :ودزاطت :حُىس ي
( ،)2016ودزاطت :الهدوز ( ،)2017ودزاطت :اإلاصوغي ( ،)2018خُث جىؿلذ ئلى ازج٘اَ وظبت جمثُل أطئلت الاخخبازاث
للمظخىٍاث الدهُا (الخرٟس وال٘هم) ،واهخ٘اق جمثُل أطئلت الاخخبازاث للمظخىٍاث الِلُا .وَِصو الباخثان َرٍ
الىخاةج ئلى اخخًلٖ هبُِت أَداٖ اإلاٜسزاث الدزاطُت وجبُانهاٗ ،لًل ًُ كِ ٙاَخمام الخدزَظُحن باُداد أطئلت
لخمثُل اإلاظخىٍاث الِلُا مً اإلاجا ٤اإلاِسفي؛ ألنها جدخاج حهدا أٟبر مً أطئلت اإلاظخىٍاث الدهُاٗ ،لًل ًُ كِٙ
بىاء الاخخبازاث ال٘ـلُت وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث.
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 هدُجت السؤال السابع وهصه :ما دزحاث مِامل (الـِىبت والخمُحز) في الاخخبازاث ال٘ـلُت؟
لإلحابت ًُ الظإاٛ ٤ام الباخثان بخدلُل هخاةج الاخخبازاث (ُُىت الدزاطت) ،وجىؿًل ئلى آلاحي:
جدول زكم ( )7معامل السهىلت والصعىبت والخمُيز لىخائج الاخخبازاث الفصلُت مللسزاث عُىت الدزاست
السهىلت

الصعىبت

الخمُيز

السهىلت

الصعىبت

الخمُيز

م

اخخباز
ملسز

جخص:

م

اخخباز ملسز

جخص:

اهجلحزي 0.40 0.31 0.69
احخماُُاث 0.30 0.42 0.58
اهجلحزي  5 0.25 0.30 0.70زٜاٗت ئطًلمُت زٍاكُاث 0.28 0.34 0.66
هسٚ
0.36 0.33 0.67
ال١لي
زٍاكُاث 0.15 0.14 0.86
 1الخدزَع
احخماُُاث 0.29 0.28 0.72
0.33 0.30 0.71
ُسبي
الِامت
0.37 0.25 0.75
ٛسآن
 6 0.25 0.37 0.64زٜاٗت ئطًلمُت
ٛسآن
0.29 0.24 0.76
ال١لي
0.47 0.33 0.67
ال١لي
اهجلحزي 0.31 0.32 0.68
احخماُُاث 0.20 0.24 0.76
اهجلحزي  7 0.14 0.24 0.77لٔت ُسبُت ( )1زٍاكُاث 0.27 0.37 0.63
أطاطُاث
0.31 0.33 0.67
ال١لي
زٍاكُاث 0.26 0.27 0.73
 2البدث
احخماُُاث 0.23 0.36 0.64
0.21 0.26 0.74
ُسبي
الِلمي
 8 0.21 0.33 0.67لٔت ُسبُت ()1
0.43 0.31 0.69
ٛسآن
ٛسآن
0.28 0.29 0.71
ال١لي
0.30 0.26 0.74
ال١لي
احخماُُاث 0.15 0.26 0.74
احخماُُاث 0.19 0.23 0.77
اهجلحزي 0.15 0.18 0.82
اهجلحزي 0.16 0.20 0.80
زٍاكُاث 0.10 0.25 0.75
زٍاكُاث 0.08 0.10 0.90
ج١ىىلىحُا
ؤلادازة
9
3
الخِلُم
اإلادزطُت
0.24 0.20 0.80
ُسبي
0.23 0.22 0.78
ُسبي
0.30 0.29 0.72
ٛسآن
0.27 0.29 0.71
ٛسآن
0.22 0.18 0.82
ال١لي
0.27 0.20 0.80
ال١لي
0.19 0.33 0.67
ٛسآن
احخماُُاث  10 0.31 0.40 0.60مىاهج م٘ظسًٍ
0.23 0.16 0.84
ُسبي
اهجلحزي  11 0.35 0.26 0.74ألادب ألاهدلس ي
مدخل
0.25 0.34 0.66
ُسبي
الِسوق
 4ئلى ُلم زٍاكُاث 12 0.29 0.26 0.74
 13 0.44 0.31 0.69هدىوالٜاُٗت
الى٘ع
0.44 0.50 0.50
ٛسآن
وؿسٖ()1
ٛسآن
 0.48 0.29 0.71مخىطى اإلاجمىَ ال١لي لًلخخبازاث 0.27 0.28 0.72
ال١لي
ًًُلخٍ مً هخاةج الجدو ٤زٛم ( ) 7أن َىا ٞجباًىا في مخىطواث مِامل الظهىلت والـِىبت والخمُحز بحن هخاةج
الاخخبازاث اإلادللت ،خُث:
جساوخذ مخىطواث :مِامل الظهىلت لًلخخبازاث ال٘ـلُت اإلادللت بحن ( ،)0.90-0.50ومِامل الـِىبت بحن
( ،)0.50-0.10ومِامل الخمُحز بحن (.)0.48-0.08
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بلٕ مخىطى مِامل طهىلت الاخخبازاث ٢ٟل ( ،)0.72ومِامل الـِىبت ( ،)0.28وَى مِامل ؿِىبت
مىخ٘م ،ل١ىه كمً اإلادي اإلاٜبى)0.75-0.25( :٤؛ وبلٕ مِامل جمُحز الاخخبازاث ٢ٟل (.)0.27
جفسير هدُجت السؤال ومىاكشتها :دلذ الىخاةج الظابٜت ُلى جباًً مِامل ؿِىبت الاخخبازاث ال٘ـلُت
وجمُحزَا ،خُث بلٕ مخىطى ؿِىبت الاخخبازاث ٢ٟل ( ،)0.28وَى مِامل ؿِىبت مىخ٘م ،ل١ىه كمً اإلادي اإلاٜبى٤
وَى ()0.75-0.25؛ وبلٕ مِامل جمُحز الاخخبازاث ٢ٟل ( ،)0.27وَى مِامل جمُحز حُد ،وَِد كمً اإلادي اإلاٜبىٟ ،٤ما
أًهسث الىخاةج اهخ٘اق مِامل ؿِىبت وجمُحز بِم اإلاٜسزاث الدزاطُت أٛل مً اإلادي اإلاٜبى ٤مما ًجِلها كُِ٘ت
في جد ُٜٝػسون الاخخبازاث الجُدة .وَِصو الباخثان َرٍ الىخاةج ئلى ٛلت اَخمام الهُئت الخدزَظُت ببىاء الٜ٘ساث
الاخخبازٍت الجُدة ،باإلكاٗت ئلى أن أٓلب اخخبازاث ُُىت الدزاطت ٠اهذ ُامت ألٟثر مً ٛظم (أي أن الاخخباز مؼترٞ
بحن هلبت أٟثر مً جخـف بى٘ع اإلاظخىي الدزاس ي)ٗ ،لِ٘ذ دزحاث ؿِىبتها وجمُحزَا في بِم ألاٛظام بِىما
٠اهذ ذاث مظخىي ؿِىبت مًلةمت ودزحاث جمُحز ٟبحرة في هخاةج هلبت أٛظام أخسي.
الخىصُاث وامللترخاث:
في كىء الىخاةج الظابٜت ًىص ي الباخثان بـاآلحي:
 )1كسوزة ئُداد الهُئت الخدزَظُت ألطئلت مخىىُت جدىاطب مّ اإلاهازاث والىخاحاث الخِلُمُت اإلاساد ُٛاطها.
 )2جـمُم الاخخبازاث ال٘ـلُت وٜٗا لجدو ٤اإلاىاؿ٘اث ،بدُث جمثل الىخداث واإلاىكىُاث الدزاطُت
وألاَداٖ والىخاحاث الخِلُمُت وٜٗا ألوشانها اليظبُت( ،والخمثُل ً٢ىن بأطئلت الاخخبازاث ودزحاتها).
 )3مساُاة ؿُآت أطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت إلاِاًحر ؿُآت ألاطئلت الجُدة في امخًلٟه دزحاث ؿِىبت
وجمُحز مًلةم ،مّ كسوزة جـمُم اخخبازاث جدىاطب مّ مظخىٍاث وٛدزاث هلبت الخخـف الىاخد.
 )4الاطخ٘ادة مً اطخمازة الخدلُل التي ؿممها الباخثان واطخخدامها مً ٛبل الهُئت الخدزَظُت
واإلاظإولحن بال٢لُاث لخُُٜم مدي حىدة الاخخبازاث الخدـُلُت بىؿ٘ها أدواث ُٛاض لىىاجج الخِلم،
وال١ؼ ًُ ٙمىاهً الٜىة واللِٗ ٙيها ،والاطخ٘ادة مً الخٔرًت الساحِت في ججىٍد بىاء الاخخبازاث
مظخٜبًل.
ُٜ )5د دوزاث ألُلاء الهُئت الخدزَظُت ب٢لُاث حامِت خلسمىث ُمىما و٠لُاث التربُت بؼ٢ل خاؾ في
مجا ٤ئُداد وجـمُم الاخخبازاث الجُدة وجدلُلها.
 )6ئحساء دزاطت مؼابهت ُلى اخخبازاث مٜسزاث وبسامج حِلُمُت أخسي في ٠لُت التربُت ،ال طُما بِد ُٛام
مسٟص الخوىٍس ألا٠ادًمي بالجامِت بِٜد دزوة جدزٍبُت للخدزَظُحن في هٌم الامخداهاث وجٜىٍم الوًلب.
 )7ئحساء دزاطت مٜازهت بحن الاخخُازاث اإلاٜالُت واإلاىكىُُت في جمثُلهما لألوشان اليظبُت للمىكىُاث
وألاَداٖ الخِلُمُت ومظخىي الـِىبت والخمُحز.
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مخلحم ()1
اسخمازة الخدلُل
بظم هللا السخمً السخُم
الدهخىز :املدترم
ًٜىم الباخثان باحساء دزاطت بِىىان( :مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم املعسفُت ومسخىٍاث
الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت املهسة) ،دزاطت جدلُلُت ُلى اخخبازاث ال٘ـل الدزاس ي ألاو ٤للِام الجامعي 2019-2018م ،ب٢لُت التربُت
اإلاهسة .ومً مخولباث الدزاطت ئُداد اطخمازة جدلُل لًلخخبازاث ال٘ـلُت؛ إلاِسٗت مدي جمثُلها ألوشان الىخداث اليظبُت وأَداٖ بلىم
اإلاِسُٗت ومظخىي ؿِىبت الاخخبازاث وٛدزتها الخمُحزًت .وهٌسا لخبرج١م الِملُت في َرا اإلاجا ٤واهًلُ١م الىاطّٗ ،ان الباخثحن ًأمًلن
مى١م الاهًلَ ُلى اطخمازة الخدلُل وئبداء مًلخٌاج١م خى ٤مدي ٟ٘اءة وؿًلخُت ألاداة بمجاالتها لُٜاض ما أُدث لُٜاطه ،ومدي
ئم٢اهُت ؤلاكاٗت أو الحرٖ أو الخِدًل إلاجاالث جسونها.
ول١م حصٍل الؼ١س والخٜدًس،،،،
الباخثان
أوال :معلىماث أولُت:
-1
-2
-3
-4
-5

الاطم:
الدزحت الِلمُت:
الخخـف الِلمي:
الىًُ٘ت الحالُت:
م٢ان الِمل:

زاهُا :اسخمازة جدلُل الاخخباز الفصلي:

اللسم

املسخىي الدزاس ي

زكمها

عدد ساعاتها

السئِس

الفسعي

هىع السؤال

جرهس

فهم

جطبُم

جدلُل

جسهُب

جلىٍم
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الصعىبت

زكم
السؤال

دزجت
السؤال
الفسعي

مسخىٍاث املجال املعسفي لبلىم

الخمُيز

م

الىخدة
الدزاسُت

ألاسئلت السئِست والفسعُت

خصائ :الاخخباز

مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.
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أهداف بلىم املعسفُت
مسخىي

صالح

غير صالح

ًيخمي

ال ًيخمي

صالخُت واهخماء افعـ ـ ـ ــال مسخىٍاث ألاهداف املعسفُت

الخعدًالث
امللترح

الخرهس
الفهم
الخطبُم
الخدلُل
الترهُب
الخلىٍم

ٌِسٌٖ ،ظميً ،دددً ،خرٟسً ،رٟسً ،دًٍ٘ ،بحن١ً ،سزً ،لّ في ٛاةمتً ،ىٗ،ٝ
ًلّ خى جدذًٜ ،ىً ،٤خِسٖ.
ًترحمً٘ ،ظسً ،ـىْ بلٔخهً ،خخازً ،ىضحً ،دىً ،٤ىاٛؽٌِ ،بر ًًُ ،ددد
م٢ان ماً ،لخفٌ ،ؼسحٌِ ،وي أمثلتً ،إوٌِ ،٤للٌ ،ظخخلفً ،خيبأ١ً ،مل.
ًوبً ،ٝسبىً ،مثلً ،ىًً ،ٙسطمً ،لّ حدو ٤أو ػ٢لٌ ،ؼٔلٌ ،ظخخدم،
ًوىزٌِ ،سبً ،بنيً ،مازضً ،ىجصٌ ،ظخِملٌ ،شخفً ،خخازً ،بىبً ،ىطّ،
ًدلس ججسبتً ،يخجً ،يؼأً ،برًَ١ً ،دؼً ،ٙد.٤
ًـىً ،ٙمحزً ،ددد ُىاؿسً ،خِسٖ ُلى خـاةفٌ ،ظخخلفً ،دللًٜ ،ازن،
ًدً٘ ،ٝٛسً ،ٚدظبً٘ ،دفً ،د ٜٝفيً ،سجبٌ ،ظخدٌ ،٤ظخيبىً ،ىشَ،
ًً٘ ،٣١بحنٌِ ،حنً ،خخـسًٜ ،ظمٌِ ،ص١ً ،٤دؼ.ٙ
ًجمًّ ،يظً ،ٝإل١ً ،ٙخب (مىكىَ ئوؼاء)ً ،سويً ،يخجً ،مليً ،ىفً ،ىلد،
ًـىًْ ،بنيً ،ىٌمً ،سٟبً ،ـممًٜ ،ترحٌ ،ؼخٌِ ،ٝممٌِ ،دً ،٤لّ خوت،
ًٜفً ،د٢يً ،مصجً ،وىزً ،خلىً ،خوىً ،ـٜل.
ًبرزً ،داًّٗ ،د١م ُلىً ،جاد ٤فيًٜ ،دز ُٛمتً ،ثمًًٜ ،سزً ،خخر ٛسازاً ،ـدز
خ١ماًُٜ ،مً ،صححً ،خيبأً ،مدفً ،يخٜدً ،ىشانً ،خدً ،ٜٝدُمً ،جمّ
بسَانً٘ ،دف ،بٜجنً ،ىٜد.

صالخُت الاسخمازة
صالحت

الخعدًالث امللترخت واملالخظاث

ٓحر ؿالحت
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مدي جمثُل الاخخبازاث الفصلُت ألوشان الىخداث الدزاسُت وأهداف بلىم
املعسفُت ومسخىٍاث الصعىبت والخمُيز بيلُت التربُت -مدافظت املهسة.
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اططساباث الظلىن الىاججت عً صدمت الحسب لدي جالمير اإلاسخلت ألاطاطيت في مدًىت
صىعاء
 فدوي أخمد دًاب الشامي.د
ًباخشت في مسهص البدىر والخوىٍس التربىي|| ؿىِاء ||| الُم
 في كىء. في شمً الخسب،)طىىاث9 -6(  هدفذ هره الدزاطت بلى الىؼف ًُ مظخىٍاث الاكوساب الظلىوي لدي ؤهفاٌ ؿىِاء:اإلالخص
ُ
 وكد كامذ الباخشت ببىاء.واطخسدم فيها اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي
.) اإلاىولت الخِلُمُت/ اإلادًسٍت، الـف الدزاس ي،مخغحراث (الجيع
. لدي ؤفساد الُِىت، للُاض مدي ًهىز الظلىن اإلالوسب،اطدباهخحن
 بِد الاكوساب، بِد اكوساباث الىىم،الجظدي/ (البِد الىفس ي، وجخيىن مً ؤزبِت ؤبِاد. كامذ ألام ؤو ألاهل باإلظابت ُليها:ألاولى
.) بِد الاكوساب الظلىوي،الاهفِالي
ً
ً ُ ي
ُ
ّ
.) بِدا واخدا هى (بِد اليؼان اإلادزس ي،  وجدى، جم ؤلاظابت ُليها مً ِكبل اإلادزض:والشاهُت
:وكد ؤًهسث هخاثج الدزاطت ما ًلي
.) ؤي بدزظت مخىطوت1.780( ؤن مظخىٍاث الظلىن اإلالوسب لدي ألاهفاٌ (ُُىت الدزاطت) خـلذ ُلى مخىطى ُام
 زم، زم ُبِد الاكوساب الظلىوي، ًلُه ُبِد الاكوساب الاهفِالي، خـل ُبِد اكوساباث الىىم ُلى ؤُلى مخىطى،وُلى مظخىي ألابِاد
ً
. وؤزحرا ُبِد اليؼان اإلادزس ي؛ وظمُِها بخلدًس مخىطى،الجظدي/ُبِد الاكوساب الىفس ي
ً
 فُما ًهسث فسوق دالت بخـاثُا جبِا إلاخغحر الـف. بهار) في وامل اإلالُاض،لم جٌهس فسوق دالت بخـاثُا خظب مخغحر الجيع (ذوىز
ً
. وجبِا إلاخغحر اإلادًسٍت لـالح هلبت مدًسٍت بجي الخازر،ٌالدزاس ي لـالح هلبت الـف ألاو
. واإلالترخاث اإلاىاطبت، وفي كىء الىخاثج جم جلدًم ظملت مً الخىؿُاث...
) مدًىت ؿىِاء، جالمُر اإلاسخلت ألاطاطُت، ؿدمت الخسب، (اكوساباث الظلىن:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract:
The aim of this study was to uncover levels of behavioral disorder among Sana'a children (6- 9 years) in wartime in the light
of these variables (gender, grade, district / district). The researcher constructed two questionnaires to measure the extent of
the behavior of the sample.
First Questionnaire: The mother or the parents answer them, and consists of four dimensions (psychological / physical
dimension, sleep disorders, emotional disorder, and behavioral disorder).
The second Questionnaire: is the response by the teacher, noting the number of students- the sample- and containing one
dimension (school activity).
The results of the study showed the following:
- The levels of disturbed behavior in children (sample study) got a general average of (1.780); which is a medium degree.
and on the dimensional level; the dimensional of sleeping disorders, next to it the dimension of tensional disorder. Then the
dimension psychological/physical disorder. Finally the dimension of school activity. All of them with an estimate of medium
- There were no statistically significant differences by sex variable (males, female) in the whole scale.
- The differences were statistically significant for students in the first grade.
- The differences were statistically significant for the students of Bani Harith District.
The results were discussed in the light of theoretical literature, previous studies, and made appropriate recommendations.

 اططساباث الظلىن الىاججت عً صدمت الحسب لدي،الشامي
جالمير اإلاسخلت ألاطاطيت في مدًىت صىعاء
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 -1ملدمت الدزاطت:

ً
جاهد ألابدار ؤن ؤهثر الفئاث جلسزا مً الخسوب هم فئت ألاهفاٌ ،وزغم ؤهه ﻻ ُالكت لألهفاٌ بالخسوب ﻻ
ّ
مً كسٍب وﻻ مً بُِد -ؤو هىرا ًجب ؤن ًيىن -بﻻ ؤنهم ؤهثر مً ًخِسق لألذي مً وكِها ،فهم ًخِسكىن ليل ؤهىاَ
الِىف ،اللخل ،الخوف ،الظسكت ،الجىَ ،الدؼسد ،الجزوح ،الاهلواَ ًُ الخِلُم...بلى غحر ذلً.
بن زبرة الخسب كاطُت ُلى الجمُّ ،ولىنها ؤكس ى ما جيىن ُلى الوفل .ختى وبن اهتهذ الخسب فةن ما زآه
ّ
ُ
وطمِه الوفل في الخسب ﻻ ًمس ُلُه بؼيل هبُعي ،وبن ز ُّل إلاً خىله ؤنها زبرة كد اهتهذ ،بﻻ ؤنها ُىد الوفل ﻻ
جيخهي ،فخإزحراث الخسب حظخمس ُىدهم ،هما ؤن هره الخإزحراث كد جيىن بِد الخسب ؤهثر مما هي ُلُه ؤزىاءها ،فلد
ً
جترن الخسب هدوبا هفظُت كد ﻻ ًخسلف منها الوفل هُلت خُاجه الالخلت .فلد ًفلد ُاثلخه ،ؤو ًـاب بةُاكت ؤو
حؼىه ،ؤو ّ
ًهجس مً بِخه ،وهى ًسججف زُبا ؤزىاء طماَ ؿىث اللـف والاهفجازاث ،وؤزىاء زسق الوحران لخاظص
ً
الـىث ،خُنها ًسحِؽ الللب الـغحر ،وجدوز الُِىن في مداظسها ،وٍداز ُلله .زم هى ًصخى ؿباخا لحري مدزطخه
ً
ُ
كد ُد ّمسث ،وكـف مجزٌ ظازه ،وكد ًسي ظشت ؿدًله الري وان ًسافله بلى اإلادزطت ؿباخا ،وٍلهى مِه في الؼازَ
ً
ًهسا.
وهدُجت لرلً ًفلد الوفل الهدوء والومإهِىت وألامان الىفس ي ،مما كد ًازس ُلُه وُلى مظخلبله وخُاجه
وحِامله مّ الىاض فُما بِد.
وجىضح ألادبُاث اإلاسجبوت بدالت ألاهفاٌ وجالمُر اإلادازض في اإلاساخل الخِلُمُت اإلاسخلفت زالٌ الخسوب ؤو
الٌسوف الاطخصىاثُت ،بإن ألامساق الىفظُت جصداد في خالت وكىَ الخسوب واليىازر بيظبت ﻻ جلل ًُ ( ،)%17وؤن
ً
اإلاجاٌ ًـبذ واطِا ؤمام ًهىز اللغىن الىفظُت اللىٍت ،والخبراث اإلااإلات ،واإلاىاكف التي جادي بلى ؤلاخبان الؼدًد
والـدماث وألاشماث التي ججِلهم ملُدًً ومترددًً بحن بهياز اهفِاﻻث ؿدمت ألاخدار الظابلت واإلااإلات التي مسوا بها،
ً
ومداولت بُادة هره اإلاؼاُس والاهفِاﻻث بذا ما جم جرهحرهم بها .لرا وان مً اللسوزي الخِامل طسَِا مّ مسلفاث
الخسب الىاكِت ُلى هفظُت ألاهفاٌ ،كبل ؤن جىفجس مهددة اطخلساز اإلاجخمّ وؤمىه .وكد ُاهذ اإلاجخمِاث الِسبُت
ً
ً
فِال في الظىىاث ألازحرة مً هرا الىكّ وواهذ فلظوحن ولبىان والِساق وطىزٍا هماذظا مسُفت خدث باإلااطظاث
الدولُت للخدسن وُمل دزاطاث ُلمُت جىؼف للِالم ألالم الدي ٌِاٌؼه ؤهفاٌ الخسوب(.مىٌمت الصخت الِاإلاُت،
)12 :2004
للد ؤًهسث هخاثج دزاطت وكّ ألاهفاٌ في الخسب ،ؤن الوفل اللبىاوي حِسق بلى زمع ؤو طذ ججازب
ؿادمت في خُاجه ،وؤن  %90.3مً ألاهفاٌ ُاػىا ججسبت اللـف ،و %68ؤظبروا ُلى الجزوحُ %54.5 ،اهىا مً
ً
الفلس الؼدًد ،و %50.3واهىا ػهىدا ُلى ؤُماٌ ُىف مسخلفت ،و %26منهم فلدوا ؤخد ؤكازبهم ،و %21.30افتركىا
ًُ ؤهلهم(.ماطظت اإلالً خظحن ،وظامِت اللدض اإلافخىخت ،ماجمس "ﻻ ميان لألهفاٌ في الخسب ،خالت لبىان"،
)39 :2008

مشيلت الدزاطت:
جاهد الُىهِظُف في جلسٍسها ًُ الىكّ ؤلاوظاوي في الُمً ( ،)2016ؤن ( )9,9ملُىن هفل بداظت إلاظاُداث
بوظاهُت ،وؤن ( )1,3ملُىن هم ُدد ألاهفاٌ الىاشخحن مً بحن ( )2,8ملُىن هى الِدد ؤلاظمالي للىاشخحن .وملخل ؤهثر
ً
ً
مً ( )1163هفال وبؿابت ( )1730مىر مازض ( ،)2015وكد ُدمسث جلسٍبا ( )140مدزطت ،وجلسزث ( )190مدزطت
ؤزسي ،ظساء ؤُماٌ اللخاٌ ،ختى18طبخمبر/ؤًلىٌ .2016 /هما ؤن هىان كسابت ( )3600مدزطت مغللت ،مما ًازس ُلى
حِلُم ( )1.8ملُىن هفل ...وماشالذ الخسب لم جيخه بِدً( .ىهِظُف.)2016 ،
الشامي ،فدوي أخمد
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بن الخسوب جلىد بلى اإلاىث اإلافاجئ ،والُخم اإلافاجئ وؤلاُاكت ،والدؼىٍه ،وهلف الغراء ،والاهلواَ ًُ
الخِلُم ،هما ؤن الرُس الري جسلله ؤؿىاث اإلادافّ والاهفجازاث والواثساثً ،ادي بلى الاوسخاب ،والاهىفاء ،والللم،
والاهخئاب ،والهظخحرًا ،وٍىِىع ول ذلً ُلى ألامً الىفس ي والهدوء الىفس ي للمجخمِاث لخـبذ غحر مظخلسة ،وغحر
آمىه.
والُمً واخدة مً الدوٌ التي جلّ خالُا جدذ جإزحر خسب ػسطت ،وجىِىع هره الخسب وجىابِهاُ ،لى ألامً
الاكخـادي والـحي والىفس ي لإلوظان الُمجي بؼيل ُام ولألهفاٌ بؼيل زاؾ .مما ًدُىها هباخشحن وماطظاث
جسبىٍت وهفظُت للخدزل ول بدظب اطخواُخه ،للخد مً آلازاز الظلبُت الىاكِت ُلى ألاهفاٌ في الُمً هدُجت لهره
الخسب ،وجللُل مساهسها آلاهُت واإلاظخلبلُت ُلى ظىاهب خُاة الوفل الىفظُت واإلاِسفُت الالشمت لىمىه الظىي.
زاؿت في غُاب الدزاطاث الخلُلُت التي جلِع جإزحر ؤظىاء الخسب؛ واوِياطاتها ُلى الخالمُر في هره
اإلاسخلت الِمسٍت مً خُاتهم.
أطئلت الدزاطت:
جخددد مؼيلت الدزاطت ،في ألاطئلت آلاجُت:
 .1ما مظخىي الظلىن اإلالوسب الىاجج ًُ ؿدمت الخسب لدي جالمُر اإلاسخلت ألاطاطُت ( 9 -6طىىاث) في
مدًىت ؿىِاء.
 .2هل جىظد فسوق ذاث دﻻلت بخـاثُ ت في مظخىٍاث الظلىن اإلالوسب الىاجج ًُ ؿدمت الخسب لدي هلبت
اإلاسخلت ألاطاطُت في مدًىت ؿىِاء ،حِصي إلاخغحر الجيع (ذوىز -بهار)؟
 .3هل جىظد فسوق ذاث دﻻلت بخـاثُ ت في مظخىٍاث الظلىن اإلالوسب الىاجج ًُ ؿدمت الخسب لدي هلبت
اإلاسخلت ألاطاطُت في مدًىت ؿىِاء ،حِصي إلاخغحر الـف الدزاس ي(ؤوٌ -زاوي -زالض)؟
 .4هل جىظد فسوق ذاث دﻻلت بخـاثُ ت في مظخىٍاث الظلىن اإلالوسب الىاجج ًُ ؿدمت الخسب لدي هلبت
اإلاسخلت ألاطاطُت في مدًىت ؿىِاء ،حِصي إلاخغحر اإلاىولت الخِلُمُت (اإلادًسٍت)؟
أهداف الدزاطت:
تهدف الدزاطت الخالُت بلى:
 .1الخِسف ُلى مظخىي الظلىن اإلالوسب الىاجج ًُ ؿدمت الخسب لدي جالمُر اإلاسخلت ألاطاطُت
( 9 -6طىىاث) في مدًىت ؿىِاء.
 .2الخِسف ُلى ؤزس مخغحر الجيع ،والـف الدزاس ي ،واإلادًسٍتُ ،لى مظخىي الظلىن اإلالوسب لدي
جالمُر هره اإلاسخلت؛ خظب جلدًساث ألاهل واإلاِلمحن.
 .3جىفس كاثمت بإػياٌ الظلىن اإلالوسب الري كد ًوسؤ ُلى ؤهفاٌ هره اإلاسخلتُ ،ىد حِسكهم
لللغىن وألاشماث ،مشل الخسوب ،واليىازر الوبُُِت.
أهميت الدزاطت:
جىمً ؤهمُت الدزاطت في ؤنها:
 .1جلدم ؿىزة واكُِت للمِىُحن بسؿد آزاز الخسب في الُمً ُلى الصخت الىفظُت لألهفاٌ.
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ُ
 .2حِخبر هره الدزاطت زوىة ؤولى لدصخُف اإلاؼيلت بلـد بىاء البرامج الىفظُت اإلاظاُدة في ججاوش
ؤزس هره ألاشمت ُلى هفظُت ألاهفاٌ.
 .3كد ٌظخفُد منها اإلاسػدون الىفظُىن ،وألازـاثُىن الاظخماُُىن في اإلادازض ،في حصخُف وُالط
الخاﻻث اإلاؼيلت لدي هلبتهم.
 .4كد جفُد آلاباء وألامهاث في خاﻻث الخسوب واليىازر لخجاوش ألاشمت لدي ؤبىائهم.
خدود الدزاطت:
اكخـسث الدزاطت ُلى الخدود الخالُت:
 الحدود اإلاىطىعيت :اكوساباث الظلىن الىاججت ًُ ؿدمت الخسب لدي جالمُر اإلاسخلت ألاطاطُت (-69طىىاث) في مدًىت ؿىِاء.
 الحدود البشسٍت :جالمُر اإلاسخلت ألاطاطُت (9 -6طىىاث) في ؤماهت الِاؿمت ؿىِاء. الحدود اإلاياهيتُُ :ىت مً اإلادازض ألاطاطُت في ؤماهت الِاؿمت ؿىِاء (الروىز وؤلاهار) .وجخىشَ الُِىتظمُّ اإلاىاهم الخِلُمُت في ؤماهت الِاؿمت (ؿىِاء).
 الحدود الصماهيت :الفـل الدزاس ي ألاوٌ مً الِام الدزاس ي 2017 -2016ممصطلحاث الدزاطت:
حظخسدم هره الدزاطت مـولخاث( ،ؿدمت الخسب ،اكوساباث الظلىن ،هلبت الخِلُم ألاطاس ي) وجدمل
ً
ول منها ً
مِجى مدددا.
صدمة الحرب:

الـدمت ،هي :خالت اهفِالُت ماإلات ،جيؼإ مً ؤلاخبان اإلاىؿىٌ لدافّ ؤو ؤهثر مً الدوافّ(.زبُّ.)83 :2000 ،
وؿدمت الخسب ،هي :مِاٌؼت الفسد ألخدار الخسب ،مً غصو وجدمحر ،وما ازجبى بها مً زبراث طلبُت.
(الدًب.)301 :1992 ،
اضطرابات السلوك:

ًىزد الجبالي حِسٍف ظسوبس ،لالكوساباث الظلىهُت ،بإنها :مجمىُت مً ؤػياٌ الظلىن اإلاىدسف واإلاخوسف
بؼيل ملخىي ،وجخىسز باطخمساز وجسالف جىكِاث اإلاالخٍ(.الجبالي.)26 :2009 ،
ً
ً
ً
ً
وٍسي (ًىطف ،)31 :2000 ،ؤن الوفل ٌِخبر ملوسبا ،بذا ؤبدي طلىوا بًجابُا (ؤكل) ،ؤو طلبُا (ؤُلى) ،مً
دزظت ظىهسٍت ًُ ،ؤكساهه.
وفُما ًلي الخِسٍف الاظساجي ليل مـولح مً مـولخاث هره الدزاطت.
صدمت الحسبّ :
حِسف الباخشت الـدمت بإنها؛ "خالت اهفِالُت كد ًمس بها مً ًخِسق لخدر مفاجئ زازط
ً
ًُ هواق اإلاإلىف مما ًادي بلى الخىف الؼدًد؛ ُوٍبلي ؤزسا بِد اهللاثه".
وؿدمت الخسب في هره الدزاطت هي؛ "الخالت الاهفِالُت التي ًخِسق لها هلبت اإلاسخلت ألاطاطُت (-6
9طىىاث) في مدًىت ؿىِاء؛ ؤزىاء خدور كـف الوحران ؤو الاهفجازاث ؤو الاػدباواث اإلاظلخت".
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اضطرابات السلوك:

ً
ًلـد به -بظساثُا -في هره الدزاطت؛ "الدزظت التي ًدـل ُليها الولبت بِد خظاب اطخجاباث (ألامهاث
واإلاِلمحن) ُلى ملُاض الظلىن اإلالوسب لدي الولبت".
طلبت الخعليم ألاطاس ي (9 -6طىىاث):
هم الولبت اإلالخدلحن في مدازض الخِلُم الِام" ،اإلاسخلت ألاطاطُت" ،وهم في هره الدزاطت (هلبت الـف
ألاوٌ ،والشاوي ،والشالض ألاطاس ي).
 -2الاطاز الىظسي والدزاطاث الظابلت:
حِسق الخسوب الؼِىب لٌسوف ؿادمت وكاغوت ،جترن بـماتها ُلى مٌِم هىاحي الخُاة ،الصخُت
والاظخماُُت والىفظُت والتربىٍت .وُلى ظمُّ ألافساد الرًً ًلِىن جوالهم الخسب ،السظاٌ واليظاء والؼُىر
وألاهفاٌ.
غحر ؤن ألازس ألابسش ،مً ظساء الخسوب وؤُماٌ الِىف ،هى ألازس الىاكّ ُلى ألاهفاٌ ،فاألهفاٌ هم ألاهثر
ُسكت لإلؿاباث ،واللخل ،ؤزىاء اللـف واإلاىاظهاث اإلاباػسة ،هدُجت للِف ؤظظادهم ،وُدم كدزتهم ُلى
الخـسف ،ؤو الهسب .وهم ألاهثر ُسكت لإلؿاباث ،واللخل ،ظىُا ،ؤو ُوؼا ،ؤو غسكاُ ،ىد الجزوح ؤو الخهجحر ،وهم
ألاهثر زظازة لخىمُت زبراتهم الخِلمُت والخُاجُت ،وهم ألاهثر زظازة لوهازة ؤزواخهم وهلائها ،وألاهثر زظازة لصختهم
البدهُت والىفظُت.
ً
بنهم ألاهثر ُسكت لخإزحر الخسب اللاغى ،وذلً هٌسا لِدم اهخماٌ الىطج الىفس ي والاظخماعي لديهم ،فةذا
واهذ ًسوف الخسوب واليىازر فىق هاكت الىباز وجدملهم ،فهي بال ػً ما ﻻ هاكت للـغاز به.
للد ؤهد جلسٍس مىٌمت الصخت الِاإلاُت لظىت( )2004خىٌ الاكوساباث الىفظُت والظلىهُت ،ؤن
خىالي()450ملُىن بوظان ُلى امخداد الِالم ٌِاهىن مً الاكوساباث الىفظُت والظلىهُت ،وطُـاب زبّ البؼس بىاخد
ؤو ؤهثر مً هره الاكوساباث في فترة ما مً خُاتهمُ ،وٍ ّ
لدز بإن الاكوساباث الىفظُت الِـبُت جدظبب بفلد خىالي
 %13مً طىىاث الِمس اإلاصدخت باخدظاب مدد العجص الري ًىجم ًُ ظمُّ ألامساق والخىادر في مسخلف ؤزظاء
الِالم ،وجلدز شٍادة بدىالي  %15طىىٍا بدلىٌ الِام 2020م( .مىٌمت الصخت الِاإلاُت ،اللاهسة)15 :2004 ،
لهرا وله وان هلاٌ ؤلاوظاهُت مً ؤظل بكساز الخلىق الوبُُِت لإلوظان في مجمىُت مً اللىاُد اإلالصمت،
وفي ُام  1990زـذ الوفل باجفاكُت مىفسدة (اجفاكُت خلىق الوفل) جاهد فيها ُلى خلىكه الظُاطُت واإلادهُت
والاكخـادًت والاظخماُُت والشلافُت ،هما ؤنها جلصم الدوٌ ألاهساف بخِصٍص اإلاِافاة الجظمُت والىفظُت لألهفاٌ الرًً
وكِىا ضخاًا الـساَ اإلاظلح.
وفي ُام  1998ؤدزظذ اإلادىمت الدولُت الجىاثُت جدذ بىد ظساثم الخسب؛ الهجماث اإلاخِمدة التي حؼً ُلى
الظيان اإلادهُحن ،وُلى مىًفي اإلاظاُدة ؤلاوظاهُت ،ومسهباتها ،وُلى اإلاظدؼفُاث ،واإلاباوي الخِلُمُتُ ،لى ؤنها ظساثم
خسب( .ألامحن الِام لألمم اإلاخددة.)3 :2000 ،
اططساب الظلىن الىاش ئ عً الصدمت لدي ألاطفال:
في الخسبٌِ ،لً الجظد الىفحر الِام ،فِظخجمّ ول هاكاجه لخفادي اإلاساهس والبلاء ُلى كُد الخُاة ،وبِم
ألاشخاؾ ًدزلىن مباػسة خالت الـدمت ،فُيخابهم الدؼىج ،والخىجس ،والانهُاز الِـبي .ومنهم مً ٌِخمد آلُت
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دفاُُت ،هي الخإظُل ،وهي حظمذ للصخف بِِؽ فترة مً الىمىن ػبه هبُُِت ،لُِِؽ الـدمت بِد فترة في ؿىزة
طلىن مؼيل ؤو اكوساب ما .وهرا ما ٌظمى باكوساب ما بِد الـدمت.
وللخدر الـادم ُدد مً اإلايىهاث اإلافخاخُت( :الحن ،وآزسون)4 :2006 ،
 .1بخظاض كىي بالعجص ،السُب ،واوِدام الخدىم.
 .2تهدًد لصخت الفسد ،الِللُت والجظدًت ،مً زالٌ الِىف ؤو التهدًد بالِىف.
 .3اطخجابت فاظِت.
هيف ٌظخجيب ألاطفال للصدمت؟:
كد ٌظخوُّ مٌِم ألاهفاٌ الرًً حِسكىا للـدمت ،جسوي اإلادىت وهخاثجها بإهفظهم ،ؤو بمظاُدة آلازسًٍ،
ؤو بنهم ًمسون بمسخلت كـحرة ؿِبت جىِىع ُلى ػيل كلم وذهسٍاث ماإلات جصوٌ مّ الىكذ .ؤما البِم آلازس مً
ألاهفاٌ فدؼيل الـدمت مؼىالث هفظُت خادة ومصمىت والىأبت والللم اإلاظخمس واكوساباث ما بِد الـدمت .وجٌهس
زدود الفِل الخادة لدي ألاهفاٌ الرًً جىاظدوا في ميان الياززت ،ؤو حِسكىا لتهدًد مباػس لخُاتهم ،ؤو حِسكىا
ً
إلؿابت ظظدًت زوسة ،ؤو طمِىا ؿسازا واطخغازت ولم ًخمىىىا مً جلدًم اإلاظاُدة ،ؤو فلدوا الدُم مً ظاهب
الىباز ؤزىاء الياززت ،وػاهدوا زدود فِل الىباز(.الصًٍ.)9 :2007 ،
أهماط جأزير الصدمت اإلاخعللت بالحسب على ألاطفال:
ُددث (الببالوي )37 :2001 ،زالزت ؤهمان مسخلفت لخإزحر الـدمت ُلى ألاهفاٌ ،وهي:
 .1همط الصدميت الاهخلاليت :وهرا الىمى مً الخإزحر ُلى ألاهفاٌ ًخم مً زالٌ ُملُت حِسف بالـدمت الشاهىٍت،
خُض ًسبرون خالت مً الاكوساب ﻻ حؼبه الـدمت ألاؿلُت ُىدهم ؤو ُىد ألام ؤو ؤلازىة ،وٍمُل هاﻻء ألاهفاٌ
بلى الاكتراب الؼدًد مً ألام ،وغالبا ما ٌظخُِدون بخُاء الـدمت التي حِسكذ لها ألاطسة هدُجت لفلدان ألاب ؤو
ألام ؤو ؤخد ؤلازىة ،في ألاخالم اإلافصُت التي جساودهم .وكد ًبدون ؿِىبت في الترهحز في اإلادزطت.
 .2همط كلب الدوز :خُض ًلولّ بِم ألاهفاٌ باألدواز واإلاظاولُاث الىالدًت التي زلذ بفلدان ألاب ،وهم
ًلىمىن ؤهفظهم وَؼِسون بالرهب خُىما ًددر اكوساب ؤو مؼىالث في ألاطسة ،وهاﻻء ألاهفاٌ غالبا ما
ًفلدون هفىلتهم ،وﻻ ًجدون في الخُاة بهجت هبحرة ،ومً اإلادخمل ؤن ًىاظهىا ؿِىبت في ؤداء هرا الدوز في خُاة
السػد.
 .3همط الطفل اإلاىعصل اهفعاليا :هاﻻء ألاهفاٌ ًللىن دُما مً ألاطسة ،وزغم ؤنهم ٌِىن ما مسث به ألاطسة ؤزىاء
الخسب ،ولىنهم ٌِصلىن ؤهفظهم اهفِالُا ًُ خُاة ألاطسة ،فُىبخىن مؼاُسهم ،ويهخمىن بدزاطتهم وبإدائهم
اإلادزس ي ،وهاﻻء ألاهفاٌ وبن واهىا ًبدون دزظت ُالُت مً الخىُف في الوفىلت ،بﻻ ؤنهم ًىاظهىن مؼىالث في
السػد ،وبساؿت جلً اإلاخِللت بخيىًٍ ُالكاث ودًت وزُلت.
ً
وكد ًٌهس ألاهفاٌ ؤهىاُا مخِددة مً زدود الفِل التي كد جٌهس مباػسة بزس الخادر ،ؤو بِد ؤًام ؤو ؤػهس،
وجٌهس آزاز الـدمت لدي ألاهفاٌ في ُدة مجاﻻث( :الحن ،وآزسون)4 :2006 ،
 الفيزًلي/الجظدي :وٌٍهس في ػيل ،الِـبُت ،الخِب ،آﻻم السؤض ،آﻻم اإلاِدة ،الغشُان ،حظسَ كسباثالللب ،ؿِىباث الىىم ،اليىابِع ،مؼاول هبُت مىظىدة طابلا.
 الاهفعاليت :الخىف ،الللم ،الهلّ ،التهُج وخدة الوبّ ،الغلب ،الاوسخاب ،الاهخئاب ،الدؼىغ،الالمباﻻة وفلد الاخظاض ،اوِدام ألامل والعجص.
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 أوادًميتُ :دم اللدزة ُلى الترهحز والخرهس ،بهماٌ اإلادزطت ،جساظّ ألاداء ألاوادًمي. العللي /اإلاىطلي :خىاظص ُاهفُت بحن ألاهفاٌ واللاثمىن ُلى الِىاًت بهم ،اوِدام الشلت ،مؼاول فيُالكاث الازجبان بمً خىلهم.
ً
بن مً ؤهم جإزحراث م ا بِد الـدمت ُلى ألاهفاٌ هي الاكوساباث الظلىهُت ،التي جإزر ؤػياﻻ مخِددة،
والخىف مً اإلاجهىٌ ،والللم الؼدًد ،والخىجس اإلاظخمس ،والاوِصاٌ ،والخبىٌ الالبزادي ،ومؼىالث الىالم ،والخلِشم
والخإجإة ،ؤو ختى فلدان الىوم الىًُفي ،وغحر ذلً..
وَِبر الوفل ًُ مؼاُس الـدمت بإطالُب وطلىهُاث مؼيلت ،ومسخلفت ُما اُخاد طلىهه في خُاجه
الوبُُِت ،مشل( :ػُساوي.)17 :2013 ،
 خسهت العظالث :كد ًفلد الوفل بِم الخىاشن ،في خسهت الِلالث ،فخخدىٌ بلى مدؼىجت ؤهثر ؤو ززىة ؤهثر.وكد جٌهس بؼيل زاؾ في خسهت ُلالث الفم مما ًازس ُلى الىالم ،فخٌهس الخإجإة والخلِشم ُىد ألاهفاٌ.
 طلىهياث حيظيت :كد جصداد مالمظت ألاُلاء الجيظُت لدي ألاهفاٌ بظبب وظىدهم في وكّ كاغى ،فهمًجدون مً زاللها تهدثت آهُت ﻻ جخولب جىٌُم وجسهحز ألافياز ؤو الظلىن.
 الظيطسة على الاخساج :ففي ًسوف اللغى كد ًـاب الوفل باإلطهاٌ ؤو ؤلامظان ،خـس البىٌ ،ؤو ُدماللدزة ُلى الخدىم باإلفساشاث.
 الىىىص :وهي الِىدة بلى طلىهُاث هفىلُت خُض ٌظلً الوفل طلىهُاث هفىلُت ؤكل مً مسخلخه الِمسٍت،مشل مف ؤلاؿبّ ،الخبىٌ الالبزادي ،اطخِماٌ لغت ألاهفاٌ.
 مشاول في ألاول :الخىكف ؤو الخللُل في ألاول وفلدان الؼهُت ،ؤو ؤلافسان في ألاول ،بكافت بلى النهم اإلاتزاًدلألغرًت الظىسٍت والؼُيىﻻجه والبظيىٍذ.
 مشاول في الىىم :هـِىبت الدزىٌ في الىىم ،ؤو حغُحر في ُاداث وميان الىىم ،اطدُلاي مخىسز ،وىابِعً
ومساوف ،ؿِىبت في الاطدُلاي ؿباخا ،الؼِىز بالخِب والىىم في طاُاث النهاز ُلى غحر ُادجه.
 آالم حظدًت :مشل آﻻم السؤض والبوً ،جيىن هاججت ًُ اللغى والخىجس ،وآﻻم في ألاهساف ،كد جيىن هابِت ًُحؼىج الِلالث.
 صعىبت الاهفصال :وهى ُبازة ًُ الالخـاق باألم ؤو ألاهل وُدم السغبت باﻻهفـاٌ ُنهم ،بكافت للخِلمبإغساق حِوي الوفل الؼِىز باألمان.
أزس الصدمت على ألاطفال في طً اإلادزطت:
بن ألاهفاٌ الرًً حِسكىا للـدمت في طىىاث اإلادزطت( )12 -6طىتً ،خِسكىن لـِىباث ومؼىالث في
الترهحز ،وغالبا ما ًإزر مظخىي ألاداء اإلادزس ي لديهم في الخدهىز ،وَِصي جىاكف كدزة الوفل ُلى الترهحز بلى ما ٌغمس
ً
الوفل مً ؤفياز وذهسٍاث ًُ الـدمت ،وجصاخم ُلله بخلً ألافياز والرهسٍاث ،فُبدي حؼدخا في ُمله اإلادزس ي.
وغالبا ما ًلجإ ألاهفاٌ في هره الظً بلى ؤن ًخِاملىا بفاُلُت مّ الخدر الـدمي في الخُاٌ ،فهم ًخسُلىن
ً
ً
ؤنهم كد ؤهلروا والدهم ؤو ؤؿدكاءهم ،ؤو دبسوا زووا وخُال لُىكِىا اإلاِخدًً ،وٍـبذ اطخِادة زبراث الخدر
ً
الـدمي ؤهثر هُمىت في لِبهم ،وهشحرا ما ًلجإوا بلى الخُاٌ في حغُحر ُىاكب الـدمت ،وجسُل نهاًت طُِدة للخدر
الـدمي.
وهشحرا ما ًـبذ ألاهفاٌ في هره اإلاسخلت بما ؤهثر طلبُت ،وبما ؤهثر ُدواهُت ،وشاثدي اإلاوالب ،وهره الخغحراث
الظلىهُت ،كد جازس في ُالكاتهم مّ ؤكسانهم وجادي بلى الِصلت الاظخماُُت .وهم في هره الظً ًبدون بِم اإلاؼىالث
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الصخُت ،مشل هثرة الؼيىي مً الـداَ ،وآﻻم اإلاِدة ،وغحر ذلً مما ٌِىع اكوساباث هفظُت ظظمُت( .الببالوي،
.)40 :2001
آثار الحروب واألزمات على األطفال:

.1

.2
.3

.4

.5
.6

ًٌهس جإزحر الخسوب وألاشماث ُلى ألاهفاٌ ،في ُدة ظىاهب ،منها( :ػُساوي.)32 :2013 ،
اوعدام اإلالجأ آلامًً :ترن ألاهفاٌ بُىتهم وؤماهً طىنهم ،التي واهذ جمشل لهم ألامً ،والاهمئىان ،ولً ًيىن
الاهخلاٌ منها ،هما في الىكّ الِادي ،خُض ًيىن الاهخلاٌ للظىً في ميان ؤفلل ؤو ؤوطّ ولىً طُيىن الاهخلاٌ
ً
هسبا مً اإلاىث ،فىُف طِخلبلىن ذلً ،بكافت بلى ؤنهم طُتروىن ول ما ًسبوهم بهرا اإلايان ،وخُاتهم فُه ،فهى
آلان زمص اإلاىث والدماز والخىف.
هلص في الاخخياحاث اإلاادًت :والوِام والؼساب ،وبالخالي جٌهس ؤُساق طىء الخغرًت ،واللِف الِام والىهً
والهصاٌ.
هلص في الحىان :فاألهفاٌ في هره الٌسوف كد ًفلدون ألام ؤو ألاب ،وٍفلدون الخماطً ألاطسي ،هما ؤن الىباز
ٌِِؼىن في خالت كلم ؤًلا ،وجخمشل كاثمت ؤولىٍاتهم في البلاء ،وجىفحر الغراء ،ولِع لديهم وكذ للخِبحر ًُ
الخىان ججاه ؤهفالهم.
اوعدام الاطخلساز :بن الجزوح والخهجحر والهسوب مً ميان بلى آزس ،كد ًيىن في الصخساء ،ؤو ُلى الخدود ،ؤو في
كىازب اإلاىث ،دون خمل ؤي مخِللاث شخـُت ،ختى ؤهه كد ًخسلى ًُ الىزاثم التي جشبذ اطمه ،وؤطماء ؤوﻻده
ً
وظيظُتهم ،مما ٌؼيل جددًا لللُم الخللُت ،واإلاِخلداث ،فِظخدُل ممازطت التربُت في هىرا وكّ.
اوعدام ججازب الطفل وخبراجهً :ىلوّ ألاهفاٌ ًُ الخِلُم والرهاب بلى اإلادزطت ،هما ًىلوِىن ؤًلا ًُ
اللِب ،وطىف جً ن ججازبهم مددودة ،وزبراتهم ملُدة في خدود ما ًسف الخسوب وألاشماث ،وهُفُت البلاء.
اللفص عً مسخلت الطفىلت :كد ًلوس ألاهفاٌ بلى جدمل مظئىلُاث الىباز ،فلد ًخدملىن مظئىلُت بُالت
ألاطسةُ ،ىد فلد اإلاُِل ،بل كد ًدملىن الظالح ،فُفلدون هفىلتهم ،وبساءتها.

الظلىن اإلاظطسب بعد الصدمت:
جسي (البدزي ،)99 :2005 ،ؤن الظلىن هى ول ما ًـدز ًُ الياثً الحي مً خسواث بزادًت ،وغحر بزادًت،
ػِىزٍت ؤو ﻻػِىزٍت ،وٍيىن ُلى هىُحن ،الظلىن الخازجي الٌاهسي ،والظلىن الدازلي الباهجي.
وجلدًس الظلىن ،وجددًد ماهُخه بإهه طلىن طىي ؤو ػاذ ،بهما ًسلّ لخلدًس اإلاجخمّ وزلافخه ،واإلالبىٌ
فُه ،وغحر اإلالبىٌ ،هما ًسلّ للصمان واإلايان الـادز غُه الظلىن ،بكافت بلى مدي جىسازه .فالظلىن الظىي ،هى
ً
الظلىن الؼاجّ في اإلاجخمّ ،بحن ؤهثرًت ؤفساده ،وما هى مخداوٌ وألاهثر جىسازا مً طىاه( .الِصة.)13 :2002 ،
معايير السلوك السوي ،والسلوك الشاذ:

ًسي (الٌاهس ،)84 :2004 ،ؤهه لخددًد الظلىن الؼاذ ،ؤو اإلالوسب ّ
ﻻبد مً وظىد مِاًحر ،مشل:
ً
 .1اهدساف الظلىن ًُ اإلاِاًحر اإلالبىلت اظخماُُا ،مّ ألازر بِحن الاُخباز ،ازخالف مِاًحر الخىم ُلى الظلىن،
بازخالف اإلاجخمِاث والشلافاث ،والِمس والجيع.
 .2جىساز الظلىن في فترة شمىُت مُِىت ،بدُض ٌِد الظلىن غحر طىي بذا جىسز خدوزه بؼيل غحر هبُعي في فترة
شمىُت مُِىت.
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 .3مدة خدور الظلىن ،فلد حظخمس بِم ؤػياٌ الظلىن فترة ؤهىٌ بىشحر ،ؤو ؤكل بىشحر مما هى مخىكّ.
 .4هبىغسافُت الظلىن ،وهى الؼيل الري ًإزره الجظم ُىدما ًلىم ؤلاوظان بالظلىن.
ً ً
ً
 .5ػدة الظلىن ،فُيىن الظلىن غحر ُادي ،بذا واهذ ػدجه غحر ُادًت ،ؤي كد ًيىن كىٍا ظدا ؤو كُِفا ظدا،
وفم الصمان واإلايان.
ً
زاهيا /الدزاطاث الظابلت:
طيخِسق لبِم الدزاطاث التي بسشث في هرا اإلاجاٌ ،وطىلخـس ُلى اإلاىولت الِسبُت ،لدؼابه اإلاجخمّ،
ً
وألاخدار ،وابخِادا ًُ الاطترطاٌ.
في دزاطت (الجبالي ،)2009 ،هدف الباخض بلى الخِسف ُلى مظخىي اهدؼاز اإلاؼىالث الظلىهُت لدي ألاهفاٌ
بِد خسب غصة ( ،)2009وواهذ ؤداجه ُبازة ًُ اطدباهت مً ( 75فلسة) ،للُاض مظخىي اإلاؼىالث الظلىهُت لدي
ألاهفاٌ ،وكد خدد ؤبِادها بـ(الظلىن الِدواوي ،حؼدذ الاهدباه والخسهت الصاثدة ،الخىف ،الخبىٌ الالبزادي) ،في كىء
مخغحراث( ،الجيع ،ميان الظىً ،اطدؼهاد ؤخد الىالدًً ،اإلاظخىي الخِلُمي للىالدًً ،حجم الاؿابت الجظدًت،
هدم اإلاجزٌ) .وؤما هخاثجه ،فلد ؤًهسث دﻻلت واضخت ُلى وظىد مؼىالث طلىهُت لدي ؤهفاٌ غصة ،بِد الخسب.
وفي دزاطت (ؤبى هحن ،)2007 ،هدفذ الدزاطت بلى زؿد مظخىٍاث اإلاؼىالث الظلىهُت والِاهفُت لدي
ؤهفاٌ غصة في ًل الخـاز .وكد ؤظسٍذ ُلى( )2286هفال مً مدافٌاث غصة جتراوح ؤُمازهم بحن  14 -8طىت.
ً
ً
وؤًهسث ازجفاُا ملخىًا في مِدﻻث الللم والخىجس ومؼىالث الدزاطت واإلاؼىالث الظلىهُت والؼِىز باإلخبان ،وظاء
ً
جسجِب اإلاؼىالث الظلىهُت والخالي؛ الخىف مً الٌالم ،ؤهثر الخـاكا باألهلٌ ،ؼازوىنهم الىىم في الظسٍس ( ،)%87زم
الللم والخىجس وفلدان الؼِىز باألمان ،)%92( .فمؼىالث في الدزاطت ،مشل ُدم اللدزة ُلى الترهحز،)%68( .
ومؼىالث طلىهُت ،مشل :الاوِصاٌ والاوسخاب الاظخماعي ،والِدواهُت ،)%76( .فاإلخبان والاهخئاب ،مصاط س يء،
ً
مؼىالث وظداهُت ،)%53( .وؤزحرا؛ الخبىٌ الالبزادي.)%34( .
وفي دزاطت (اإلاسهص الفلظوُجي للدًملساهُت وخل الجزاُاث ،)2003 ،هدفذ الدزاطت بلى الخِسف ُلى مدي
جإزحر الِىف الاطساثُلي ُلى الىىاحي الىفظُت والاظخ ماُُت والتربىٍت لدي ألاهفاٌ الفلظوُيُحن مً وظهت هٌس ؤولُاء
ُ
ألامىز .وكد ؤظسٍذ الدزاطت ُلى ؤهفاٌ اإلادازض اإلاىظىدة في اإلاىاهم الخدودًت واإلاجاوزة للمظخىهىاث الاطساثُلُت في
كواَ غصة ،في فترة اهخفاكت ألاكص ى ( ،)2000وختى اُداد الدزاطت ؤهخىبس ( ،)2003وواهذ ؤداة الدزاطت ُبازة ًُ
اطخمازة ميىهت مً ( 26فلسة) ملظمت ُلى زالزت مداوز ،هي (البِد الىفس ي ،البِد الاظخماعي ،البِد التربىي).
وؤًهسث الىخاثج وظىد فسوق في دزظت الِىف الاطساثُلي اإلاىظه كد الولبت مً بحن الروىز وؤلاهار ،لـالح الروىز،
هما ًهس الازخالف بحن مىاهم طىً الُِىت ،ؤما الجىاهب الىفظُت والتربىٍت والاظخماُُت التي جإزسث هدُجت الِدوان
الاطساثُلي بؼيل واضح ،فلد جمشلذ بالخىف الؼدًد ،جللب اإلاصاط ،كِف الشلت بالىفع ،الازجبان ،اليظُان،
الدظلى ،الصجاز ،جدوي الخدـُل ،بهماٌ الىًاثف اإلادزطُت ،جدوي الدافُِت والخب للمدزطت.
وفي دزاطت (ُظلُت والبىا ،)2003 ،وهدفذ بلى مِسفت ألاهمان اإلاسخلفت لـدمت الِدوان الاطساثُلي ؤزىاء
اهخفاكت ألاكص ى ،ومدي جإزس زدود فِل الخالمُر بسدود فِل آلاباء وألامهاث .وكد اطخسدم الباخشان كاثمت ألاخدار
الـادمت ،التي جيىهذ مً ( 27فلسة) للُاض زدود الفِل لـدمت الِدوان الاطساثُلي ؤزىاء اهخفاكت ألاكص ى ،وازخباز
(زوجس للىالدًً) ،للُاض اإلاؼاول الىفظُت والاهفِالُت لألهفاٌ الىاججت ًُ حِسكهم للخبراث الـِبت ،وٍجُب ُلُه
ً
الىالدًً .وكد ؤًهسث الىخاثج ُدم وظىد فسوق دالت بخـاثُا بحن الروىز وؤلاهار في زدود ألافِاٌ اإلاترجبت ُلى ؿدمت
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الِدوان ،مّ وظىد ُالكت ازجباهُت مىظبت بحن زدود الفِل اإلاترجبت ُلى ؿدمت الِدوان ُىد الخالمُر وبحن زدود فِل
الىالدًً.
وفي دزاطت طِادة وآزسون ( ،)2002وهدفذ بلى الخِسف ُلى اإلاؼىالث الظلىهُت لدي ألاهفاٌ
الفلظوُيُحن زالٌ اهخفاكت ألاكص ى هما ًساها اإلاِلمىن ،في كىء زمظت مخغحراث ،هي (الجيع ،هىَ اإلااطظت
الخِلُمُت ،الـف الدزاس ي ،مىكّ اإلادزطت ،ميان اإلادزطت مً ؤخدار الاهخفاكت).وكد جم جوىٍس اطدباهت مً ()41
فلسة؛ للُاض اإلاؼىالث الظلىهُت ،لدي جالمُر الـفىف ألازبِت ألاولى .وؤًهسث هخاثج الدزاطت وظىد الِدًد مً
اإلاؼىالث الظلىهُت لدي الخالمُر ،مشل :جدوي اإلاظخىي الخدـُلي ،الخىف مً ؿىث الواثساث ،الللم ،الِدواهُت.
هما ًهسث فسوكا دالت بخـاثُا حِصي إلاخغحر الجيع ولـالح ؤلاهار ،وإلاىكّ اإلادزطت (مدًىت ،كسٍت ،مسُم) ،لـالح
ً
مدازض اإلادًىت واإلاسُم ،وإلاخغحر مىكّ اإلادزطت؛ لـالح اإلادازض ألاهثر كسبا مً ألاخدار ،هما ؤًهسث الىخاثج ُدم
وظىد فسوق دالت بخـاثُا حِصي إلاخغحر اإلاظخىي الخِلُمي (ؤوٌ ،زاوي ،زالض ،زابّ).
ؤما دزاطت (داثسة الوفىلت في وشازة الؼئىن الاظخماُُت)2001 ،؛ خىٌ الىكّ الىفس ي ألهفاٌ غصة ظساء
الخـاز الاطساثُلي .فلد جىاولذ دزاطت ) (969خالت مً ؤهفاٌ زفذ ،جتراوح ؤُمازهم بحن (17 -6طىت) ،ظمُِهم ٌِاهىن
مً مؼاول هفظُت ظساء الخـاز الاطساثُلي ،وجوسكذ الدزاطت بلى زدود ؤفِاٌ ألاهفاٌ في ًل الخـاز ؤلاطساثُلي،
فياهذ )(902خالت حِاوي مً اكوساباث الىىم ،و )(352خالت ٌِاهىن مً الؼِىز باإلاسق وؤلاخبان ،و )(774خالت
هيىؿُت ،وؤما خاﻻث الللم والخىف فيان ُددها ) ،(342وخاﻻث كِف الترهحز فياهذ ) (432و )(321خالت حِاوي مً
الاوسخاب والهسوب و) (297خالت جخـف بالِدواهُت ،وسجلذ الدزاطت ؤًلا وظىد) (288خالت زاؿت باإلاجاشفت
بالخُاة ،و )(329خالت مـابت بالسغبت في الخمسد وُدم الاهلبان ،و) (340خالت زاؿت بالخىجس الِـبي ،وؤزحرا سجلذ
الدزاطت ) (8خاﻻث جخِلم بالؼِىز بالرهب.
الخعليم على الدزاطاث الظابلت:
للد اجفلذ ظمُّ هره الدزاطاث في هخاثجهاُ ،لى وظىد مٌاهس اكوسابُت لدي ألاهفاٌ ،هدُجت حِسكهم
للخبراث الـادمت ،مً ؤهمها اكوساباث الىىم وألاخالم اإلاصعجت والخبىٌ الالبزادي والخلِشم في الىالم واإلاساوف اإلاسكُت
والِدواهُت والِىاد والدظلى.....الخ ،هما حؼابهذ ؤدواتها فاطخسدمذ اإلالاًِع والاطدباهاث مً وظهت هٌس ألاهالي ؤو
اإلاِلمحن ،وبن ازخلفذ ؤبِاد هره اإلالاًِع بحن "الاكوساباث الىفظُت ،والاكوساباث الظلىهُت ،والتربىٍت".
هما ؤنها جسهصث خىٌ ؤهفاٌ اإلاسخلت ألاطاطُت بؼيل زاؾ ،إلاا لهره اإلاسخلت مً ؤهمُت في بىاء الصخـُت
للوفل ،بِد ذلً ،مما كد ًازس ُلُه بلُت خُاجه.
ؤما اإلاخغحراث التي جىاولتها هره الدزاطاث ،فياهذ جدوز خىٌ" ،الجيع ،مىولت الظىً ،الـف الدزاس ي"،
هما ًهسث بِم اإلاخغحراث مشل" :الاخخيان اإلاباػس ،السئٍت اإلاباػسة ،مؼاهدة الخلفصٍىن ،مىث ؤخد الىالدًً."..
وجخفم هره الدزاطت مّ جلً الدزاطاث في اطخسدام ؤداة ممازلت (اطدباهت لالكوساباث الظلىهُت التي مً
اإلاخىكّ ؤن جٌهس لدي ألاهفاٌ في ًسوف الخسب وألاشماث) ،هما ؤنها جمازلها في مجخمّ الدزاطت وُُىتها (هلبت اإلاسخلت
ألاطاطُت) ،بكافت بلى ؤن الاطخجابت ُلى الاطدباهت جمذ مً ِكبل ألاهل واإلادزطحن هما في الدزاطاث الظابلت ،ؤما
اإلايان والصمان ،فلد واهذ مىاهم الخسب وشمً الخسب هى الخد الصماوي واإلاياوي لجمُّ هره الدزاطاث.
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 -3مىهجيت وئحساءاث الدزاطت:
ً
أوال :مىهج الدزاطت:
ُ
اطخسدم في الدزاطت الخالُت اإلاىهج الىؿفي ،خُض ًلىم هرا اإلاىهج ُلى دزاطت الٌاهسة هما هي ُلُه في
ً
ً
ً
الىاكّ ويهخم بىؿفها وَِبر ُنها حِبحرا هُفُا وهمُا.
ً
زاهيا :مجخمع الدزاطت وعيىاتها:
ّ
جيىن مجخمّ الدزاطت الخالُت مً ظمُّ هلبت اإلاسخلت ألاطاطُت بحن ( 9 -6طىىاث) في ؤماهت الِاؿمت
ً
ؿىِاء ،للِام الدزاس ي ( ،)2017 -2016والبالغ ُددهم ( )136291هالبا وهالبت( .بخـاثُاث مىخب التربُت والخِلُم،
ؤماهت الِاؿمت)2016 ،
وٍىضح الجدوٌ زكم ( )1جىشَّ فئاث مجخمّ الدزاطت بدظب مخغحراث الدزاطت الخالُت.
ظدوٌ ( )1جىشَّ ؤفساد مجخمّ الدزاطت بدظب مخغحراث (اإلادًسٍت ،الجيع ،الـف الدزاس ي).
اليظبت
العدد
فئت اإلاخغير
اإلاخغير
ذوىز
%47.12
64219
%52.88
72072
بهار
الجيع
%100
136291
اإلاجمىَ
الـف ألاوٌ
%33.15
45188
%34.64
47214
الـف الشاوي
الصف الدزاس ي
%32.20
43889
الـف الشالض
136291
اإلاجمىَ
%6.6
9099
مدًسٍت آشاٌ
%2.4
3312
مدًسٍت ؿىِاء اللدًمت
%3.09
4214
مدًسٍت الخدسٍس
%3.9
5356
مدًسٍت الـافُت
%6.99
9528
مدًسٍت الشىزة
%11.46
15624
مدًسٍت ػِىب
اإلادًسٍت
%4.38
5980
مدًسٍت الىخدة
%17.33
23621
مدًسٍت مِحن
%19.8
27081
مدًسٍت الظبِحن
%23.8
32476
مدًسٍت بجي الخازر
136291
اإلاجمىَ
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عيىت الدزاطت:
ً
ؤما ُُىت الدزاطت ،فلد جيىهذ مً ( )1189هالبا وهالبت ،مً الـفىف الشالر ألاولى للمسخلت ألاطاطُت ،في
ً
ؤماهت الِاؿمت ؿىِاء .وكد جم خظاب حجم ُُىاث الدزاطت جبِا للمِادلت ؤلاخـاثُت الخالُت:
حجم اإلاجخمّ ( 2αحجم اإلاجخمّ( 1+)1 -اللـاؾ( )108 :2007 ،اللدواوي ،وآزسون)280 :2004 ،
ؤي :حجم الُِىت= اإلاجخمّ ألاؿلي÷ مسبّ مظخىي الدﻻلت×(حجم اإلاجخمّ1+)1 -
فياهذ ألاُداد والخالي:
 ُُىت الـف ألاوٌ ألاطاس ي= 1+)1 -45188(0,0025 /396,49 = 45188 ُُىت الـف الشاوي ألاطاس ي= 397 ~396,95 = 47214؛ 1+)1 -47214(0,0025 ُُىت الـف الشالض ألاطاس ي= 396,39 = 43889؛ 1+)1 -43889(0,0025ؤي ؤن هاجج ُدد الُِىت للـفىف الشالر هى ( )1189مفسدة.
ً
ُ
زم ك ِ ّظمذ ألاُداد جبِا إلاخغحر الجيع ،واإلادًسٍت (اإلاىولت الخِلُمُت) ،خظب اليظب اإلائىٍت .والجدوٌ الخالي
ًىضح ذلً:
ظدوٌ (ُ )2دد ؤفساد الُِىت ووظبها اإلائىٍت خظب مخغحراث ،اإلادًسٍت ،الـف الدزاس ي ،الجيع.
اإلادًسٍت
صىعاء اللدًمت
آشال
الصافيت
الظبعين
الىخدة
الخدسٍس
معين
الثىزة
شعىب
بني الحازر
اإلاجمىع الىلي
اإلاجمىع خظب الصف
اإلاجمىع خظب الجيع

الصف الدزاس ي /الجيع
الصف ألاول
الصف الثالث
الصف الثاوي
ذهىز

ئهار

ذهىز

ئهار

ذهىز

ئهار

4
12
7
36
7
5
31
12
20
48
182

6
14
9
41
11
6
37
15
26
49
214

4
12
7
36
8
6
34
14
20
46
187

5
13
8
43
9
6
36
16
24
50
210

5
13
8
39
8
6
34
11
22
45
191

5
15
8
42
10
7
34
15
24
45
205

396

397
ً
ذهىز=  560طالبا
ئهار =  629طالبت

396

اإلاجمىع

اليظبت%

29
79
47
237
53
36
206
83
136
283
1189
1189

%2.43
%6.64
%3.9
%19.8
%4.38
%3.09
%17.33
%6.99
%11.46
%23.8
%100
%100

1189

%100

ً
زالثا :أدواث الدزاطت:
بِد اهالَ الباخشت ُلى ملاًِع مسخلفت ،جلِع الاكوساباث الىفظُت ،والاكوساباث الظلىهُت ،التي
ًخِسق لها ألافساد ؤزىاء الـدمت وما بِدها ،ازجإث الباخشت بىاء ملُاض ظدًد للظلىن اإلالوسب الىاش ئ ًُ حِسق
ألاهفاٌ لـدمت الخسب ،بما ًىاطب البِئت الُمىُت ،وُُىت الدزاطت؛ بغسق جدلُم ؤهداف الدزاطت الخالُت.
ُ
وكد فـلذ ؤداة الدزاطت بلى كظمحن:
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 اللظم ألاول :عبازة عً ملياض ًُجيب عليه ألاهل( ،ألام بصفت خاصت) .وٍخيىن اإلالُاض مً )57( :فلسةمىشُت في ؤزبِت ؤبِاد ،هي :اكوساب هفس ي/ظظدي ،وٍدخىي ُلى ( )11فلسة ،اكوساباث الىىم ،وٍدخىي ُلى
( )14فلسة ،الاكوساب الاهفِالي ،وٍدخىي ُلى ( )12فلسة ،الاكوساب الظلىوي ،وٍدخىي ُلى ( )20فلسة .جخلمً
ً
ً
ً
ً
ول ُبازة مً ُبازاث اإلالُاض ،فِال ؤو كىﻻ ؤو بخظاطا ؤو ػِىزا بدؤ ًهىزه ُىد الوالب بِد بداًت اللـف
الجىي ُلى مدًىت ؿىِاء ُوٍولب مً ألام جددًد مدي اهوباق ول ُبازة ُلى ابنها ؤو ابىتها ،مً زالٌ ؤلاظابت ُلى
ً
ً
ً
ً
طلم زالسي ًتراوح بحن هشحرا ،ؤخُاها ،ﻻ ًىظد ،وجسجُبها والخالي )3( :هشحرا )2( ،ؤخُاها )1( ،ﻻ ًىظد.
 اللظم الثاوي :عبازة عً ملياض مىفصل ،خاص بظلىن الطفل في الصف الدزاس ي ،وٍجُب ُلُه اإلادزض ؤوً
وامال ،وٍخيىن
اإلادزطت ،وهى في هره الخللت (مدزض ؿف) ،ؤي ٌظخوُّ مالخٌت هلبخه ُلى مدي الُىم الدزاس ي
هرا اإلالُاض مً ( )19فلسةٌ ،ؼملها بِد واخد ،هى ُبِد (اكوساباث الظلىن اإلادزس ي واليؼان ألاوادًمي ،الىاجج
ًُ ؿدمت الخسب).
ُ
وٍىوبم ُلى هرا اإلالُاض هفع ػسون اإلالُاض ألاوٌ ،فُجُب اإلاِلم ؤو اإلاِلمت ُلى مدي اهوباق الفلساث
ً
ُلى الوالب (ض) وهى هفع الوالب الري ه ّبم ُلُه الازخباز ألاوٌ مً ِك َبل ألام ،وجيىن الاظابت وفم طلم زالسي
ً
ً
(هشحرا ،ؤخُاها ،ﻻ ًىظد) ،وهىرا جيىن فلساث ملُاض اكوساباث الظلىن الىاججت ًُ ؿدمت الخسب ،كد بلغذ (76
فلسة) ،في زمظت مجاﻻث.
ظدوٌ (ً )3ىضح ؤبِاد ملُاض اكوساب الظلىن
اإلاجمىع
أزكام العبازاث
البعد
 11فلسة
مً  1بلى ( 11ججُب ُىه ألام)
ألاوٌ :اكوساب هفس ي /ظظدي.
 14فلسة
مً  12بلى ( 25ججُب ُىه ألام)
الشاوي :اكوساباث الىىم.
 12فلسة
مً  26بلى ( 37ججُب ُىه ألام)
الشالض :الاكوساب الاهفِالي.
 20فلسة
مً  38بلى( 57ججُب ُىه ألام)
السابّ :الاكوساب الظلىوي.
الخامع :اكوساباث اليؼان اإلادزس ي .مً 1بلى (19ملُاض مىفـلً ،جُب ُىه اإلاِلم)  19فلسة
 76فلسة
76
اإلاجمىع الىلي:
الصدق والثباث:
ؤ -صدق اإلادىمين :بِد انهاء ؿُاغت اإلالُاض ،جم ُسكه ُلى ُدد ( )10مدىمحن مً ؤطاجرة ُلم الىفع،
والوفىلت بمسهص البدىر والخوىٍس التربىي وظامِت ؿىِاء .وكد خاشث ُبازاث اإلالُاض ُلى اجفاق ًتراوح ما
بحن( )%100 -87بحن آزاء اإلادىمحن .وبِد ؤزر ملخىًاتهم بِحن الاُخباز ،مً خُض الخرف وؤلاكافت والخِدًل؛
ً
ؤؿبذ اإلالُاض ظاهصا لخوبُله ُلى الُِىت الاطخوالُُت للدزاطت ،ﻻطخسساط الشباث.
ب -الثباث :جم خظاب زباث ملُاض (اكوساباث الظلىن الىاججت ًُ ؿدمت الخسب ،لدي هلبت الخِلُم ألاطاس ي
مً 9 -6طىىاث) بدظاب مِادلت ؤلفا هسوهبار ،خُض بلغذ كُمت مِامل الشباث اإلادظىب بهره الوسٍلت
( ،)0.943وهى مِامل زباث مسجفّ .ؤما في خظاب زباث اإلالُاض باطخسدام هسٍلت الخجصثت الىـفُت ،فلد بلغ
مِامل الشباث ( ،)0.873وبِد جوبُم مِادلت طبحرمان بساون للخصخُذ ،بلغ مِامل الشباث ( .)0.93وهره كُم
زباث مسجفِت.
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جصحيذ اإلالياض:
ُلى اإلاظخجُب (ألام ،ؤو اإلاِلمت)ؤن ًددد مدي اهوباق ول فلسة ُلى الوفل الُِىت ،وذلً ُلى طلم مخدزط
مً ( )1بلى ( )3ليل ُبازة ،وجدٌ الدزظت اإلاسجفِت للمفدىؾ ُلى مظخىي مسجفّ مً اكوساباث الظلىن ،بِىما جدٌ
الدزظت اإلاىسفلتُ ،لى مظخىي مىسفم مً اكوساب الظلىن.
وكد جم جلظُم مظخىٍاث اكوساب الظلىن خظب اإلاخىطواث ُلى الىدى الخالي:
 1.66 -1 )1مظخىي مىسفم مً اكوساب الظلىن.
 2.33 – 1.67 )2مظخىي مخىطى مً اكوساب الظلىن.
 3 – 2.34 )3مظخىي مسجفّ مً اكوساب الظلىن.
ً
زابعا :ئحساءاث جطبيم الدزاطت اإلايداهيت:
ً
بِد الخإهد مً ؿدق ألادواث وزباتها ،جم بُدادها في ؿىزتها النهاثُت ،زم جوبُلها مُداهُا ُلى ؤفساد ُُىت
الدزاطت مً ؤهالي ومدزس ي هلبت اإلاسخلت ألاطاطُت (9 -6طىىاث)مً الخِلُم الِام في ؤماهت ،الِاؿمت – ؿىِاء؛ زم
ً
جم ظمّ البُاهاث ومِالجتها بخـاثُا باطخسدام بسهامج الخصم ؤلاخـاثُت للِلىم الاظخماُُت ( ،)SPSSومً زم
اطخسالؾ الىخاثج وجفظحرها ،واكتراح الخلىٌ والخىؿُاث اإلاىاطبت لها.
ً
خامظا :اإلاعالجاث ؤلاخصاييت:
جم اطخسدام اإلاِالجاث ؤلاخـاثُت الخالُت:
 oمِادلت ؤلفا هسوهبار ( )Cronbach- Alphaلخظاب زباث اإلالُاض.
 oمِادلت طبحرمان بساون للخجصثت الىـفُت ،مّ مِادلت الخصخُذ.
 oالخىشَّ الخىسازي واليظبي واإلاخىطواث الخظابُت ،لىؿف الُِىت ،وخظاب مظخىي اكوساب الظلىن
لدي ُُىت الدزاطت.
ً
 oازخباز ( ،)T- Testلخظاب الفسوق بحن ؤفساد ُُىت الدزاطت ،جبِا ﻻزخالف (الجيع).
 oجدلُل الخباًً ألاخادي ( )One- Way Anovaﻻزخباز دﻻلت الفسوق في مظخىٍاث اكوساب الظلىن لدي
ً
الولبت ُُىت الدزاطت ،جبِا إلاخغحر(اإلادًسٍت ،الـف الدزاس ي).
 oازخباز ( )Dunnett Cإلظساء اإلالازهاث البِدًت.

 -4عسض ومىاكشت هخايج الدزاطت:
ؤلاظابت ًُ الظااٌ ألاوٌ مً ؤطئلت الدزاطت ،وهـه :ما مظخىي الظلىن اإلاظطسب الىاجج عً صدمت
الحسب لدي جالمير اإلاسخلت ألاطاطيت في مدًىت صىعاء؟.
ولإلظابت ًُ الظااٌ؛ جم خظاب اإلاخىطواث والاهدسافاث اإلاُِازٍت لفلساث اإلالُاض ول ُلى ِخده ،زم ألبِاد
اإلالُاض ،زم للملُاض هيل ،فياهذ الىخاثج هما ًلي:
حدول ( )4اإلاخىططاث والاهدسافاث اإلاعيازٍت لحاباث العيىت على فلساث بعد الاططساب هفي ي/حظدي
الترجيب
الاهدساف
اإلاخىطط
الفلساث
م
اإلاعيازي
الحظابي
1
.69388
2.1807
ٌؼِس بالخِب بمجسد كُامه بإكل بمجهىد.
1
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5
7
6
9
2
3
8
11
4
10

.71225
1.7362
ٌؼخيي مً آﻻم في السؤض "ؿداَ".
2
.77379
1.6726
ٌؼخيي مً آﻻم ألاهساف واإلافاؿل.
3
.75590
1.6986
ٌؼخيي مً آﻻم في اإلاِدة.
4
.72341
1.6151
ًـِبه غشُان بدون طبب مسض ي واضح.
5
.76919
2.0172
ًفلد ػهُخه للوِام.
6
.82989
1.9183
ًفسن في ؤول الخلىٍاث ؤهثر مً كبل.
7
.81842
1.6496
ًإول بؼساهت دون اطخمخاَ بالوِام.
8
.68165
1.3389
جـِبه هىباث مً الدؼىج الِللي.
9
.81305
1.8431
ًبدو ُلُه بُُاء وكِف ُام.
10
.72157
1.4485
ًدظسب بِم البىٌ بلى مالبظه
11
.46317
1.7381
مجمىَ الفلساث:
ًالخٍ مً الجدوٌ الظابم ؤن اإلاخىطى الِام ﻻطخجاباث ُ
البِد ألاوٌ (اكوساب هفس ي/ظظدي) (،)1.73
باهدساف مُِازي كدزه ( .).463هما جىشُذ اإلاخىطواث الخظابُت ﻻطخجاباث ؤفساد الُِىت ُلى فلساث هرا ُ
البِد ،بحن
اإلاخىطى ( )2.01هدد ؤُلى سجل ُلى الفلسة " ًفلد ػهُخه للوِام ،".واإلاخىطى ( )1.33هدد ؤدوى ُس ّجل ُلى
الفلسة " جـِبه هىباث مً الدؼىج الِللي." .
حدول ( )5اإلاخىططاث والاهدسافاث اإلاعيازٍت لحاباث العيىت على فلساث بعد اططساباث الىىم
الاهدساف
اإلاخىطط
الترجيب
الفلساث
م
اإلاعيازي
الحظابي
10
.80226
1.7163
ًجد ؿِىبت في الدزىٌ في الىىم.
1
7
.77492
1.8710
ٌظدُلٍ في اللُل.
2
2
.81881
2.2629
ًدسؾ ُلى الىىم بجاهب ؤخد الىباز.
3
6
.76784
1.9099
جيخابه وىابِع لُلُه.
4
4
.82076
2.0376
ٌظدُلٍ ُىد طماَ ؿىث الواثسة.
5
13
.66943
1.4012
ًىام فتراث هىٍلت في النهاز.
6
5
.84443
1.9483
لدًه ؿِىبت في الاطدُلاي.
7
1
.73697
2.4180
ًخللب هشحرا ؤزىاء هىمه.
8
8
.81737
1.8065
ٌظدُلٍ فصُا ان إلاظه شخف.
9
14
.62867
1.3053
ًمص ي ؤزىاء الىىم.
10
9
.74795
1.7490
ًخيلم ؤزىاء هىمه
11
11
.74500
1.6836
ٌ 12ظدُلٍ للرهاب بلى الخمام ؤهثر مً مسة في اللُلت الىاخدة
3
.85674
2.2002
ًساف الىىم في الٌالم
13
12
.74380
1.4680
ًبىٌ في فساػه لُال ُلى غحر ُادجه
14
.48222
1.8413
مجمىَ الفلساث:
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ًُ َ
الخٍ مً الجدوٌ الظابم ؤن اإلاخىطى الِام ﻻطخجاباث ُ
البِد الشاوي (اكوساباث الىىم) بلغ (،)1.84
باهدساف مُِازي كدزه ( ،).482فُما جىشُذ اإلاخىطواث الخظابُت ﻻطخجاباث ؤفساد الُِىت ُلى فلساث هرا البِد،
بحن اإلاخىطى ( )2.41هدد ؤُلى ُس ّجل ُلى الفلسة " ًخللب هشحرا ؤزىاء هىمه ،".واإلاخىطى ( )1.30هدد ؤدوى ُس ّجل ُلى
الفلسة " ًمص ي ؤزىاء الىىم.".
حدول ( )6اإلاخىططاث والاهدسافاث اإلاعيازٍت لحاباث العيىت على فلساث بعد الاططساب الاهفعا ي
الاهدساف
اإلاخىطط
الترجيب
الفلساث
م
اإلاعيازي
الحظابي
9
.80226
1.7163
جيخابه هىباث مً الِـبُت ألجفه ألاطباب
1
6
.77492
1.8710
جبدو ُلُه ُالماث ػسود الرهً
2
2
.81881
2.2629
مخدفص جدظبا ألي زوس
3
5
.76784
1.9099
جيخابه هىباث بياء مفاظئت بدون طبب
4
3
.82076
2.0376
ٌِبر بىثرة ًُ زىفه مً الخِسق للمىث
5
11
.66943
1.4012
ًبدو ُلُه الخصن والىأبت
6
4
.84443
1.9483
ًلىم بةًراء هفظه هلسب زؤطه
7
1
.73697
2.4180
ًٌهس جبلدا في مؼاُسه
8
7
.81737
1.8065
ًـسر بِـبُت في ازىاهه الـغاز
9
12
.62867
1.3053
ٌ 10غلب بؼدة اذا فلد ػِئا مً ؤغساكه الخاؿت
8
.74795
1.7490
 11ﻻ ٌِبر ًُ ؤي ُىاهف اًجابُت والظِادة والفسح
10
.74500
1.6836
ﻻ ًخدمل اإلاصاح مً كبل الازسًٍ
12
.48966
1.7883
مجمىَ الفلساث:
ًُ َ
الخٍ مً الجدوٌ الظابم؛ ؤن اإلاخىطى الِام لالكوساب الاهفِالي لدي الولبت ُُىت الدزاطت في ُ
البِد
الشالض (اكوساب اهفِالي) ( ،)1.78واهدساف مُِازي كدزه ( .).489فُما جىشُذ اإلاخىطواث الخظابُت ﻻطخجاباث
ؤفساد الُِىت ُلى فلساث هرا ُ
البِد ،بحن اإلاخىطى ( )2.41هدد ؤُلى ُس ّجل ُلى الفلسة " ٌغلب بؼدة اذا فلد ػِئا
مً ؤغساكه الخاؿت " ،واإلاخىطى ( )1.21هدد ؤدوى ُس ّجل ُلى الفلسة " ًلىم بةًراء هفظه هلسب زؤطه ".
حدول ( )7اإلاخىططاث والاهدسافاث اإلاعيازٍت لحاباث العيىت على فلساث بعد الاططساب الظلىوي
الاهدساف
اإلاخىطط
الترجيب
الفلساث
م
اإلاعيازي
الحظابي
12
.79737
1.7221
ًٌهس ُدم زغبت في الرهاب بلى اإلادزطت
1
13
.81104
1.7079
فلد الاهخمام باألوؼوت الخُاجُت
2
7
.82989
1.8542
ًفخِل مؼاظساث ألطباب غحر مىولُت
3
8
.79459
1.8308
جوغى ؤزباز الخسب
4
ًخابّ ؤزباز الخسب في الاذاُت والخلفصٍىن
18
.74406
1.5771
5
16
.75061
1.5970
ًخجىب الاخخيان باآلزسًٍ
6
6
.84623
1.9266
ٌظإٌ بللم ًُ ؤماهً طىً ؤكازبه وؤصخابه
7
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4
3
19
9
11
10
15
2
5
1
14
17
20

.82700
2.0203
ٌظإٌ بللم ًُ ؤماهً اللـف
8
.87873
2.0486
ﻻ ًرهب بُِدا ًُ ػازُه الا مّ الىباز
9
.72721
1.4741
ًجزوي داثما في ميان مِحن
10
.78176
1.8113
ًىدز زسوظه بلى الؼازَ
11
.80502
1.7468
ًفلل اللِب في البِذ
12
.84871
1.7839
ًـِب اًلاًه باهسا للرهاب بلى اإلادزطت
13
.80269
1.6195
ًخٌاهس باإلاسق همبرز لِدم ذهابه بلى اإلادزطت
14
.83822
2.0932
ًبلي ؤػُاءه التي ًدبها باللسب
15
.85020
1.9797
ًىٌس للظماء بازجبان ولما طمّ ؿىجا
16
.84400
2.1467
ًلّ ًدًه ُلى ؤذهُه وٍسفم زؤطه
17
.78412
1.6695
ًخىسز ذهابه بلى الخمام بىثرة
18
.79552
1.5793
ًمف بؿبِه
19
.73477
1.4463
ًلّ ؤػُاءه اإلاهمت في خلُبت اطخِدادا للهسب
20
.52496
1.7817
مجمىَ الفلساث:
ًُ َ
الخٍ مً الجدوٌ الظابم؛ ؤن اإلاخىطى الِام للظلىن اإلاؼيل لدي الولبت ُُىت الدزاطت في ُ
البِد السابّ
(اكوساب طلىوي) بلغ ( ،)1.78واهدساف مُِازي كدزه ( .).524فُما جىشُذ اإلاخىطواث الخظابُت ﻻطخجاباث ؤفساد
الُِىت ُلى فلساث هرا البِد ،بحن اإلاخىطى ( )2.14هدد ؤُلى ُس ّجل ُلى الفلسة " ًلّ ًدًه ُلى ؤذهُه وٍسفم
زؤطه " ،واإلاخىطى ( )1.47هدد ؤدوى ُس ّجل ُلى الفلسة " ًجزوي داثما في ميان مِحن ".
حدول ( )8اإلاخىططاث والاهدسافاث اإلاعيازٍت لحاباث العيىت على فلساث بعد اططساباث الظلىن اإلادزس ي
الاهدساف
اإلاخىطط
الترجيب
الفلساث
م
اإلاعيازي
الحظابي
16
.72910
1.5484
ًٌهس ُدم زغبت في الخلىز بلى اإلادزطت
1
19
.69767
1.4454
ًخٌاهس باإلاسق همبرز لخسوظه مً الـف
2
14
.73621
1.6597
ًيس ى هخبه وؤدواجه
3
11
.78897
1.7035
يهمل واظبه اإلاجزلي
4
8
.78848
1.7954
ﻻ ًخفاُل مّ اإلاِلمت ازىاء الؼسح
5
12
.76311
1.6863
ﻻ ًخفاُل مّ اليؼان اإلادزس ي
6
18
.68568
1.5104
ًفلل البلاء في الـف ؤزىاء الاطتراخت
7
15
.73677
1.6186
لِع لدًه ؤؿدكاء ملسبحن
8
6
.75810
1.8241
ٌظخإذن هشحرا لُرهب بلى الخمام
9
9
.78028
1.7680
هشحر الظسخان.
10
17
.73302
1.5122
جـِبه هىباث مً الخإجإة والخلِشم لم جىً مىظىدة.
11
3
.75279
2.0871
طسَّ الاهدباه لألؿىاث الخازظُت.
12
7
.78537
1.8219
هشحر اليظُان.
13
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4
10
13
5
2
1

.75082
2.0194
لدًه ًلٌه شاثدة ججاه ماػساث الخوس.
14
.74672
1.7190
لِع لدًه اللدزة ُلى اجمام اإلاهام.
15
.76007
1.6668
ًٌهس جساظِا
16
.78324
1.9757
ًلخفذ هشحرا ججاه ألابىاب.
17
.76985
2.0972
ًٌهس جىجسا ولما طمّ ؿىث هاثسة.
18
.82354
2.1485
مخدفص للمغادزة فىزا ُىد الخاظت.
19
.48962
1.7549
مجمىَ الفلساث:
ًُ َ
الخٍ مً الجدوٌ الظابم ؤن اإلاخىطى الِام للظلىن اإلالوسب لدي الولبت في ُ
البِد الخامع (اكوساب
الظلىن اإلادزس ي) بلغ ( ،)1.75واهدساف مُِازي كدزه ( .).489فُما جىشُذ اإلاخىطواث الخظابُت ﻻطخجاباث ؤفساد
الُِىت ُلى فلساث هرا البِد ،بحن اإلاخىطى ( )2.14هدد ؤُلى سجل ُلى الفلسة " مخدفص للمغادزة فىزا ُىد
الخاظت .".واإلاخىطى ( )1.44هدد ؤدوى ُس ّجل ُلى الفلسة " ًخٌاهس باإلاسق همبرز لخسوظه مً الـف ".
وبِد ُسق اطخجاباث الُِىت ُلى فلساث ألابِاد الخمع إلالُاض اكوساباث الظلىن الىاجج ًُ ؿدمت
الخسب ،هـل لِسق هخاثج ؤبِاد اإلالُاض وهخاثج اإلالُاض هيل ،وٍخطح ذلً في الجدوٌ الخالي:
حدول ( ) 9اإلاخىطط اإلادظىب واإلاخىطط الفسض ي ألبعاد اإلالياض
الاهدساف اإلاعيازي
اإلاخىطط اإلادظىب
ألابعاد
م
.46317
1.7381
البِد ألاوٌ :اكوساب هفس ي /ظظدي.
1
.48222
1.8413
البِد الشاوي :اكوساباث الىىم.
2
.48966
1.7883
البِد الشالض :اكوساب اهفِالي.
3
.52496
1.7817
البِد السابّ :اكوساب طلىوي.
4
.48962
1.7549
البِد الخامع :اكوساب الظلىن اإلادزس ي.
5
.38245
1.7809
اإلاجمىَ الىلي:
ًخطح مً الىخاثج اإلابِىت في الجدوٌ ( )9ؤن مخىطواث ألابِاد الخمع للملُاض ،واإلاخىطى الِام إلاجمل
اإلالُاض ،ظاءث ولها دون اإلاخىطى الفسض ي ليل ُبِد ،ؤو إلاجمل اإلالُاض .وهي ،وبن اكتربذ مىه ،بﻻ ؤنها بلُذ في
اإلاظخىي اإلاخىطى.
وحؼحر هره الىدُجت بلى ؤن الولبت ؤفساد الُِىت حِسكىا ﻻكوساب في طلىههم هدُجت لخِسكهم لـدمت
الخسب ،لىً بدزظت مخىطوت.
لإلحابت عً الظإال الثاوي مً أطئلت الدزاطت ،وهصه ":هل جىحد فسوق ذاث داللت ئخصاييت في
•
مظخىٍاث الظلىن اإلاظطسب الىاجج عً صدمت الحسب لدي طلبت اإلاسخلت ألاطاطيت في مدًىت صىعاء ،حعصي إلاخغير
الجيع (ذهىز -ئهار)؟
جم اطخسدام ازخباز (ث) ،لخظاب الفسوق بحن مخىطواث دزظاث الولبت ُلى ؤبِاد اإلالُاض ؤداة الدزاطت،
ً
والدزظت اليلُت للملُاض ،جبِا إلاخغحر الجيع (ذوىز -بهار) .والجدوٌ الخالي ًىضح ذلً:
ً
حدول زكم ( )10هخايج اخخباز(ث) جبعا إلاخغير الجيع (ذهىز -ئهار)
sig
كيمت t
الاهدساف
اإلاخىطط
العدد
اإلاسخلت
أبعاد اإلالياض
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ألاول:
هفي ي/حظدي
الثاوي:
اططساباث الىىم
الثالث:
اططساب اهفعا ي
السابع:
اططساب طلىوي

ذوىز
بهار
ذوىز
بهار
ذوىز
بهار
ذوىز
بهار

1069
1194
1069
1194
1069
1194
1069
1194

1.7633
1.7155
1.8538
1.8300
1.8027
1.7754
1.8139
1.7529

اإلاعيازي
.48674
.43999
.51076
.45507
.50888
.47162
.54924
.50071

الخامع :اططساباث
اليشاط اإلادزس ي

ذوىز

1069

1.7410

.49789

بهار
ذوىز

1194

1.7674

.48196

1069

1.7950

.41100

2.443

.015

1.163

.245

غير دالت

1.324

.186

غير دالت

2.750

.006

دالت

1.279

.201

غير دالت

1.646

.100

غير دالت

دالت

اإلالياض الىلي
.35464
1.7682
1194
بهار
ًخطح مً الجدوٌ الظابم ،ؤن هىان فسوق ذاث دﻻلت بخـاثُت ،في مظخىٍاث اكوساب الظلىن لدي
ً
ُ
ؤًلا في ُ
الولبت في ُ
البِد
البِد ألاوٌ "هفس ي/ظظدي" حِصي إلاخغحر الجيع (ذوىز -بهار) ،هما ًهسث هره الفسوق
السابّ "اكوساب طلىوي" .وواهذ الفسوق دالت لـالح الروىز في هال ُ
البِدًً.
ِ
ُ
ُ
بِىما لم جٌهس هره الفسوق في ُ
البِد الشاوي "اكوساباث الىىم" ،والبِد الشالض "اكوساب اهفِالي" ،والبِد
الخامع "اكوساب اليؼان اإلادزس ي".
ً
ؤما في وامل اإلالُاض فلم جٌهس فسوق دالت بخـاثُا في مظخىٍاث اكوساب الظلىن الىاجج ًُ ؿدمت الخسب
لدي الولبت حِصي إلاخغحر الجيع (ذوىز -بهار).
لإلحابت عً الظإال الثالث مً أطئلت الدزاطت ،وهصه ":هل جىحد فسوق ذاث داللت ئخصاييت في
•
مظخىٍاث الظلىن اإلاظطسب الىاجج عً صدمت الحسب لدي طلبت اإلاسخلت ألاطاطيت في مدًىت صىعاء ،حعصي إلاخغير
الصف الدزاس ي (أول -زاوي -زالث)؟
جم اطخسدام ازخباز جدلُل الخباًً ألاخادي لخظاب الفسوق بحن مخىطواث دزظاث الولبت ُلى ؤبِاد
ً
اإلالُاض مىكّ الدزاطت ،والدزظت اليلُت للملُاض ،جبِا إلاخغحر الـف الدزاس ي ،والجدوٌ الخالي ًبحن ذلً.
ً
حدول زكم ( )11هخايج جدليل الخباًً ألاخادي جبعا إلاخغير الصف الدزاس ي
معدل
دزحاث
مجمىع
Sig
كيمت f
مصدز الخباًً
أبعاد اإلالياض
اإلاسبعاث
الحسٍت
اإلاسبعاث
1.081
2
2.163
بحن اإلاجمىُاث
البعد ألاول
 .006 5.059دالت
.214
2260
دازل اإلاجمىُاث 483.102
هفي ي/حظدي
2262
485.265
الىلي
1.927
2
3.854
بحن اإلاجمىُاث
البعد الثاوي
 .000 8.340دالت
.231
2260
اططساباث الىىم دازل اإلاجمىُاث 522.142
الشامي ،فدوي أخمد
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2262
525.996
الىلي
1.096
2
2.191
بحن اإلاجمىُاث
.010 4.584
البعد الثالث
دالت
.239
2260
دازل اإلاجمىُاث 540.156
اططساب اهفعا ي
2262
542.348
الىلي
1.809
2
3.619
بحن اإلاجمىُاث
البعد السابع
 .001 6.598دالت
.274
2260
دازل اإلاجمىُاث 619.748
اططساب طلىوي
2262
623.366
الىلي
.650
2
1.300
بحن اإلاجمىُاث
البعد الخامع
غحر
.066 2.715
.239
2260
دازل اإلاجمىُاث 540.954
اططساباث
دالت
اليشاط اإلادزس ي
2262
542.254
الىلي
1.148
2
2.297
بحن اإلاجمىُاث
 .000 7.899دالت
.145
2260
اإلالياض الىلي دازل اإلاجمىُاث 328.554
2262
330.850
الىلي
ًخطح مً الجدوٌ الظابم ،وظىد فسوق ذاث دﻻلت بخـاثُت ُىد مظخىي دﻻلت ( )0.05في ظمُّ ؤبِاد
ً
ً
اإلالُاض ما ُدا البِد الخامع "اكوساباث اليؼان اإلادزس ي" ،هما ؤن هىان فسوكا دالت بخـاثُا في الدزظت اليلُت
ً
للملُاض ،جبِا إلاخغحر الـف الدزاس ي (ؤوٌ -زاوي -زالض).
وإلاِسفت اججاه الفسوق في ؤبِاد اإلالُاض ،جم خظاب اإلالازهاث البِدًت باطخسدام ازخباز(،)Dunnett C
والجداوٌ الخالُت جبحن ذلً:
ً
حدول زكم ( )12هخايج اخخباز  Dunnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير الصف الدزاس ي– البعد ألاول-
الصف ألاول
الصف الثالث
الصف الثاوي
الصف الدزاس ي
م = 1.715
م = 1.716
م = 1.781
*.06630
*.06473
الـف ألاوٌ م = 1.781
.00157
 *.06473الـف الشاوي م = 1.716
 .00157 *.06630الـف الشالض م = 1.715
ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ً
حدول (ً )13ىضح هخايج اخخباز  unnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير الصف الدزاس ي– البعد الثاوي -
الصف ألاول
الصف الثالث
الصف الثاوي
الصف الدزاس ي
م = 1.783
م = 1.863
م = 1.876
*.09325
.01246
الـف ألاوٌ م = 1.876
*.08080
 .01246الـف الشاوي م = 1.863
 *.08080 *.09325الـف الشالض م = 1.783
ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ً
حدول (ً )14ىضح هخايج اخخباز  Dunnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير الصف الدزاس ي– البعد الثالث -
الصف الدزاس ي
الشامي ،فدوي أخمد
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الصف ألاول م = 1.829
الصف الثاوي م = 1.780

م = 1.829

م = 1.780

م = 1.754

- .04877

.04877
-

*.07514
.02637

- .02637

-

*- .07514
الصف الثالث م = 1.754
ً
*= دالت ئخصاييا عىد مظخىي 0.05
ً
حدول ( )15هخايج اخخباز  Dunnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير الصف الدزاس ي– البعد السابع -
الصف الثالث م =
الصف الثاوي م =
الصف ألاول م =
الصف الدزاس ي
1.739
1.769
1.835
*.09582
*.06559
الـف ألاوٌ م = 1.835
.03023
*- .06559
الـف الشاوي م = 1.769
- .03023
 *.09582الـف الشالض م = 1.739
ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ً
حدول ( )16هخايج اخخباز  Dunnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير الصف الدزاس ي– وامل اإلالياض -
الصف الثالث م =
الصف ألاول م =  1.821الصف الثاوي م = 1.777
الصف الدزاس ي
1.743
*.07785
.04413
الـف ألاوٌ م = 1.821
.03372
- .04413
الـف الشاوي م = 1.777
.03372 -

-

 *.07785الـف الشالض م = 1.743
ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ُوجٌهس هخاثج ازخباز ( ،)Dunnett Cؤن اججاهاث الفسوق في ألابِاد " ألاوٌ ،والشاوي ،والشالض ،والسابّ" ،ظاءث
ً
لـالح هلبت الـف ألاوٌ ،هما اججهذ الفسوق لـالح هلبت الـف ألاوٌ ؤًلا في وامل اإلالُاض.
لإلحابت عً الدظاؤل السابع مً أطئلت الدزاطت ،وهى:
•
هل جىظد فسوق ذاث دﻻلت بخـاثُت في مظخىٍاث الظلىن اإلالوسب الىاجج ًُ ؿدمت الخسب
لدي هلبت اإلاسخلت ألاطاطُت في مدًىت ؿىِاء ،حِصي إلاخغحر اإلادًسٍت؟
جم اطخسدام ازخباز جدلُل الخباًً ألاخادي لخظاب الفسوق بحن مخىطواث دزظاث الولبت ُلى ؤبِاد
ً
اإلالُاض مىكّ الدزاطت ،والدزظت اليلُت للملُاض ،جبِا إلاخغحر اإلادًسٍت (اإلاىولت الخِلُمُت) ،والجدوٌ الخالي ًبحن
ذلً.
حدول ( )17هخايج اخخباز جدليل الخباًً إلاخغير اإلادًسٍت
معدل
دزحاث
مجمىع
أبعاد
Sig
كيمت f
مصدز الخباًً
اإلاسبعاث
الحسٍت
اإلاسبعاث
اإلالياض
.592
9
5.331
بحن اإلاجمىُاث
البعد
دالت
.003
2.781
.213
2253
479.934
دازل اإلاجمىُاث
الاول
2262
485.265
الىلي
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.600
.231

9
2253
2262
9
2253
2262
9
2253
2262
9
2253
2262
9
2253
2262

5.397
بحن اإلاجمىُاث
البعد
دالت
.006
2.595
520.599
دازل اإلاجمىُاث
الثاوي
525.996
الىلي
.440
3.963
بحن اإلاجمىُاث
غحر
البعد
.056
1.843
.239
538.385
دازل اإلاجمىُاث
دالت
الثالث
542.348
الىلي
1.222
10.997
بحن اإلاجمىُاث
البعد
دالت
.000
4.496
.272
612.369
دازل اإلاجمىُاث
السابع
623.366
الىلي
1.555
13.991
بحن اإلاجمىُاث
البعد
دالت
.000
6.630
.234
528.262
دازل اإلاجمىُاث
الخامع
542.254
الىلي
.473
4.253
بحن اإلاجمىُاث
اإلالياض
دالت
.001
3.260
.145
326.597
دازل اإلاجمىُاث
الىلي
330.850
الىلي
ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ًخطح مً الجدوٌ الظابم ،وظىد فسوق ذاث دﻻلت بخـاثُت ُىد مظخىي دﻻلت ( )0.05في ظمُّ ؤبِاد
ً
ً
ً
اإلالُاض ما ُدا البِد الشالض "اكوساب اهفِالي" ،هما ؤن هىان فسوكا دالت بخـاثُا في الدزظت اليلُت للملُاض ،جبِا
إلاخغحر اإلادًسٍت (اإلاىولت الخِلُمُت).
وإلاِسفت اججاه الفسوق في ؤبِاد اإلالُاض ،جم خظاب اإلالازهاث البِدًت باطخسدام ازخباز (،)Dunnett C
والجداوٌ الخالُت جبحن ذلً:
ً
حدول ( )18هخايج اخخباز  Dunnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير اإلادًسٍت –البعد ألاول -
صىعاء اللدًمت م=1.7011

آشال م=1.7191

الصافيت م= 1.7336

الىخدة م= .04430

الخدسٍس م= .07745

معين م= 1.7275

شعىب م= 1.6468

الثىزة م= 1.7313

الظبعين م= 1.7319

بني الحازر م= 1.7889

صىعاء اللدًمت م=1.7011

-

- .018

- .032

- .012

- .193

- .026

.054

- .030

- .030

- .087

آشال م=1.7191
الصافيت م=1.7336

- .018
- .032

- .014

- .014
-

.005
.019

- .175
- .160

- .008
.006

.072
.086

- .012
.002

- .012
.001

- .069
- .055

الىخدة م=.04430

- .012

.005

.019

-

- .180

- .013

.067

- .017

- .017

- .074

الخدسٍس م=.07745

- .193

- .175

- .160

- .180

-

.166

.247

.162

.162

.105

معين م=1.7275
شعىب م= 1.6468

- .026
.054

- .008
.072

.006
.086

- .013
.067

.166
.247

.080

.080
-

- .003
- .084

- .004
- .085

- .061
*.142

البيان

الشامي ،فدوي أخمد

()83

اططساباث الظلىن الىاججت عً صدمت الحسب لدي جالمير اإلاسخلت ألاطاطيت في مدًىت
صىعاء

مجلت مسهص حصٍسة العسب للبدىر التربىٍت وؤلاوظاهيت ـ اإلاجلد ألاول -العدد الثاوي -شىال -ذو اللعدة1440 /هـً -ىهيىً -ىليى2019 /م

الثىزة م=1.7313

- .030

- .012

.002

- .017

.162

- .003

- .084

-

- .000

- .057

الظبعين م=1.7319

- .030

- .012

.001

- .017

.162

- .004

- .085

- .000

-

.057 -

بني الحازر م=1.7889

- .087

- .069

- .055

- .074

.105

- .061

*- .142

- .057

.057 -

-

ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ً
حدول زكم ( )19هخايج اخخباز  Dunnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير اإلادًسٍت –البعد الثاوي -
صىعاء اللدًمت م= 1.7700

آشال م= 1.7880

الصافيت م= 1.8157

الىخدة م= 1.8284

الخدسٍس م= 1.8678

معين م= 1.8383

شعىب م= 1.7528

الثىزة م= 1.7938

الظبعين م= 1.8702

بني الحازر م= 1.9002

صىعاء اللدًمت م=1.7700

-

- .018

- .045

- .058

- .097

- .068

.017

- .023

- .100

- .130

آشال م=1.7880
الصافيت م=1.8157

- .018
- .0474

- .027

- .027
-

- .040
- .012

- .079
- .052

- .050
- .022

.035
.062

- .005
.021

- .082
- .054

*- .112
- .084

الىخدة م=1.8284

- .058

- .040

- .012

-

- .039

- .009

.075

.034

- .041

- .071

الخدسٍس م=1.8678

- .097

- .079

- .052

- .039

-

.029

.115

.074

- .002

- .032

معين م=1.8383
شعىب م= 1.7528
الثىزة م=1.7938

- .068
.017
- .023

- .050
.035
- .005

- .022
.062
.021

- .009
.075
.034

.029
.115
.074

.085
.044

.085
- .041

.044
- .041
-

- .031
- .117
- .076

- .061
*- .147
- .106

الظبعين م=1.8702

- .100

- .082

- .054

- .041

- .002

- .031

- .117

- .076

-

- .029

بني الحازر م=1.9002

- .130

*- .112

- .084

- .071

- .032

- .061

*- .147

- .106

.029 -

-

البيان

ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ً
ظدوٌ زكم ( )20هخاثج ازخباز  Dunnett Cﻻججاه الفسوق جبِا إلاخغحر اإلادًسٍت –البِد السابّ -
صىعاء اللدًمت م= 1.6381

آشال م= 1.7910

الصافيت م= 1.7875

الىخدة م= 1.7966

الخدسٍس م= 1.7455

معين م= 1.7273

شعىب م= 1.6881

الثىزة م= 1.6796

الظبعين م= 1.8509

بني الحازر م= 1.8508

صىعاء اللدًمت م=1.6381

-

.152 -

- .149

- .158

- .107

- .089

- .049

- .041

*- .212

*- .212

آشال م=1.7910
الصافيت م=1.7875

- .152
- .1436

.003

.003
-

- .005
- .009

.045
.041

.063
.060

.102
.099

.111
.107

- .059
- .063

- .059
- .063

الىخدة م=1.7966

- .158

- .005

- .009

-

.051

.069

.108

.117

- .054

- .054

الخدسٍس م=1.7455

- .107

.045

.041

.051

-

.018

.057

.065

- .105

- .105

البيان

الشامي ،فدوي أخمد

()84

اططساباث الظلىن الىاججت عً صدمت الحسب لدي جالمير اإلاسخلت ألاطاطيت في مدًىت
صىعاء

مجلت مسهص حصٍسة العسب للبدىر التربىٍت وؤلاوظاهيت ـ اإلاجلد ألاول -العدد الثاوي -شىال -ذو اللعدة1440 /هـً -ىهيىً -ىليى2019 /م

معين م=1.7273
شعىب م= 1.6881
الثىزة م=1.6796

- .089
- .049
- .041

.063
.102
.111

.060
.099
.107

.069
.108
.117

.018
.057
.065

.039
.047

.039
.00851

.047
.008
-

*- .123
*- .162
*- .171

*- .123
*- .162
*- .171

الظبعين م=1.8509

*- .212

- .059

- .063

- .054

- .105

*- .123

*- .162

*- .171

-

.000

بني الحازر م=1.8508

*- .212

- .059

- .063

- .054

- .105

*- .123

*- .162

*- .171

.000

-

ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ً
حدول زكم ( )21هخايج اخخباز  Dunnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير اإلادًسٍت– البعد الخامع-
صىعاء اللدًمت م= 1.6394

آشال م= 1.6496

الصافيت م= 1.7378

الىخدة م= 1.9722

الخدسٍس م= 1.9179

معين م= 1.7475

شعىب م= 1.6692

الثىزة م= 1.8585

الظبعين م= 1.7952

بني الحازر م= 1.7211

صىعاء اللدًمت م=1.6394

-

- .010

- .098

*- .332

- .278

- .108

- .029

*- .219

- .155

- .081

آشال م=1.6496
الصافيت م=1.7378

- .010
- .098

- .088

- .088
-

*- .322
*- .234

- .268
- .180

- .097
- .009

- .019
.068

*- .208
- .120

*-.145
- .057

- .071
.016

الىخدة م=1.9722

*- .332

*- .322

*- .234

-

.054

*.224

*.303

.113

*.176

*.251

الخدسٍس م=1.9179

- .278

- .268

- .180

.054

-

.170

.248

.059

.122

.196

معين م=1.7475
شعىب م= 1.6692

- .108
- .029

- .097
- .019

- .009
.068

*.224
*.303

.170
.248

.078

.078
-

- .110
*- .189

- .047
- .126

.026
- .051

الثىزة م=1.8585

*- .219

*- .208

- .120

.113

.059

- .110

*- .189

-

.063

.137

الظبعين م=1.7952

- .155

*- .145

- .057

*.176

.122

- .047

- .126

.063

-

.074

بني الحازر م=1.7211

- .081

- .071

.016

*.251

.196

.026

- .051

.137

.074

-

البيان

ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ً
حدول ( )22هخايج اخخباز  Dunnett Cالججاه الفسوق جبعا إلاخغير اإلادًسٍت –وامل اإلالياض-
صىعاء اللدًمت م= 1.7048

آشال م= 1.7462

الصافيت م= 1.7799

الىخدة م= 1.8212

الخدسٍس م= 1.8418

معين م= 1.7623

شعىب م= 1.6932

الثىزة م= 1.7558

الظبعين م= 1.8164

بني الحازر م=1.8155

البيان

-

.041

.075

.116

.137

.057

- .011

.05102

.112

.110

صىعاء اللدًمت
م=1.7048
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آشال
م=1.7462
الصافيت م=1.7799

- .041

-

.033

.075

.095

.016

- .052

.009

.070

.069

- .075

- .033

-

.041299

.061

- .017

- .086

- .024

.036

.035

الىخدة م=1.8212

- .116

- .075

- .041

-

.020

- .058

- .128

- .065

- .004

- .005

الخدسٍس م=1.8418

- .137

- .095

- .061

- .020

-

- .079

- .148

- .085

- .025

- .026

معين م=1.7623
شعىب م= 1.6932
الثىزة م=1.7558

- .057
.011
- .051

- .016
.052
- .009

.017
.086
.024

.058
.128
.065

.079
.148
.085

.069
.006

- .069
- .062

- .006
.062
-

.054
*.123
.060

.053
*.122
.059

الظبعين م=1.8164

- .111

- .070

- .036

.004

.025

- .054

*- .123

- .060

-

- .000

بني الحازر=1.8155

- .110

- .069

- .035

.005

.026

- .053

*- .122

- .059

.000

-

ً
*= دالت بخـاثُا ُىد مظخىي 0.05
ًخطح مً الجداوٌ الظابلت ؤن الفسوق اججهذ لـالح مدًسٍت بجي الخازر في ألابِاد "ألاوٌ والشاوي والسابّ "
بِىما واهذ لـالح مدًسٍت الىخدة في البِد الخامع.
ؤما وامل اإلالُاض فياهذ الفسوق جخجه لـالح مدًسٍت بجي الخازر.
ً
وكد جم جسجِب اإلادًسٍاث في ؤماهت الِاؿمت ،جبِا إلاخىطواث اكوساب الظلىن لدي هلبتها (ؤفساد الُِىت)،
ً
فيان الجدوٌ الخالي ممشال لهرا الترجِب.
ً
حدول ( )23جسجيب اإلادًسٍاث في أماهت العاصمت جبعا إلاظخىي اططساب الظلىن لدي أفساد العيىت
اإلاخىطط
اإلادًسٍت
م
1.8418
الخدسٍس
1
1.8212
الىخدة
2
1.8164
الظبِحن
3
1.8155
بجي الخازر
4
1.7799
الـافُت
5
1.7623
مِحن
6
1.7558
الشىزة
7
1.7462
آشاٌ
8
1.7048
ؿىِاء اللدًمت
9
1.6932
ػِىب
10

جفظير الىخايج:
ً
للد ؤظابذ هره الدزاطت ًُ ُدد مً ألاطئلت وكد ُسكىا هخاثجها بخـاثُا ،وطىف هخوسق لخفظحر هره
الىخاثج ،خظب جسجِب وزودها:
في الىؼف ًُ مظخىٍاث اكوساب الظلىن الىاجج ًُ ؿدمت الخسب لدي هلبت الخِلُم ألاطاس ي ( )9 -6في
مدًىت ؿىِاء ،والتي ؤظاب ُليها الظااٌ ألاوٌ ،وؤوضخذ هخاثجها الجداوٌ زكم (ً ،)9 -4خطح ؤن:
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مظخىي اكوساب الظلىن في ُ
البِد السابّ (اكوساب طلىوي) ،كد خلم ؤُلى اإلاظخىٍاث بمخىطى كدزه
( ،)1.781ؤي ؤن الولبت ؤفساد الُِىت ،لديهم مظخى ًي مً اكوساب الظلىن ،بﻻ ؤن هرا الاكوساب ماشاٌ في اإلاظخىي
اإلاخىطى ،ولم ًـل بلى الاكوساباث الؼدًدة ؤو الخادة.
ً
جال هرا ُ
البِدُ ،بِد (اليؼان اإلادزس ي) ،فىاٌ مخىطوا كدزه ( ،)1.75زم جاله بِد (اكوساباث الىىم)،
ً
بمخىطى كدزه ( ،)1.84زم بِد (اكوساب اهفِالي) ،بمخىطى كدزه ( ،)1.788وؤزحرا بِد (اكوساب هفس ي/ظظدي)،
بمخىطى كدزه.)1.73( ،
وجخفم هره الىخاثج مّ هخاثج ظمُّ الدزاطاث الظابلت ،فال زالف ُلى اوِياطاث الخسب ُلى ؤلاوظان،
وبساؿت ألاهفاٌ (الخللت ألاكِف) .وجإحي هره الاوِياطاث بدزظاث مسخلفت (بحن الـدماث الخادة ،والاكوساباث
ً
الظلىهُت البظُوت) .هما جإحي بإػياٌ مسخلفت ؤًلا هـ(الاكوساباث الىفظُت ،والاظخماُُت ،والتربىٍت....وختى
الاكوساباث الصخُت).
ؤما فُما ًخِلم بالفسوق في مظخىي الاكوساباث الظلىهُت بحن الروىز وؤلاهار ،فلم جٌهس هره الفسوق في
(وامل اإلالُاض) .زغم ًهىزها في البِد ألاوٌ (اكوساب هفس ي/ظظدي) ،والبِد السابّ (اكوساب طلىوي) ،وواهذ
الفسوق دالت لـالح الروىز في هال البِدًً.
ً
ً
ً
وٍمىىىا جفظحر ذلً بإن لدي ؤلاهار دُما بكافُا ًُ الروىز ،فىظىد ألاهثى داثما في البِذ بجاهب ألام
ً
وبلُت الىبازً ،مىدها ػِىزا باألمان ؤهثر مً الروىز الرًً ﻻ ٌظخوُِىن البلاء في البِذ لفتراث هىٍلت دون الخسوط
ّ
بلى الؼازَ للِب وملابلت ألاؿدكاء ،ختى في ؤوكاث الخسوب والاكوساباث.
ً
وَِخبر الُمىُىن ؤن بلاء الروىز في البِذ - ،وبن واهىا ؤهفاﻻٌِ ، -خبروهه كِف في جسبُت الروىز ،بل ًجب
ُلى الىلد بًهاز اللىة والخماطً ،ومً غحر اإلاىاطب اًهاز ؤي مٌاهس للخىف الداٌ ُلى اللِف .وهرا ما ًخِازق
مّ طُيىلىظُت الوفىلت في هره اإلاسخلت .مما ًادي بلى طلىن اكوسابي هفس ي زفي ،هـ(الىيىؾ ،واكوساباث الىىم،
ً
والاكوساباث الىفع/ظظمُت) ،فالوفل ًىدمج ًاهسٍا بمخولباث اإلاجخمّ مىه ،وكُمه ،وزلافخه .ولىً الاوِياطاث
الدازلُت للوفل في هره اإلاسخلت جسخلى ،فخيخج اكوساب (هفس ي/ظظمي) ،ؤو ؤي اوِياطاث مخىاكلت ؤو غحر مإلىفت
جٌهس لدي الوفل بؼيل غحر ملـىد.
ً
ؤما فُما ًخِلم بالفسوق في مظخىي اكوساب الظلىن بحن الولبت ،جبِا إلاخغحر الـف الدزاس ي( ،ألاوٌ،
الشاوي ،الشالض) .فلد ظاءث الفسوق في ؤبِاد اإلالُاض واإلالُاض الىلي ،لـالح الـف ألاوٌ الدزاس ي .وهي هدُجت
هبُُِت .فةذا وان زسوط هلبت الـف ألاوٌ بلى مدازطهم في الىكّ الوبُعي آلامً ،والري ٌِخبر الخسوط ألاوٌ لهم بلى
ً
ً
الخُاة بُِدا ًُ البِذ وبُِدا ًُ الظىز آلامً وألام والِاثلتً ،ادي هرا الخسوط بلى اكوساب هفس ي – ماكذ -لدي
هفل هره اإلاسخلت ... ،فىُف بالخسوط ألاوٌ لهرا الوفل في ًسوف خسب وكـف وُالم مفصَ...؟؟؟
ً
زم ًإحي دوز الىخاثج لخسبرها ًُ الفسوق في مظخىٍاث اكوساب الظلىن لدي الولبت ،جبِا إلاخغحر اإلادًسٍت ،ؤو
اإلاىولت الخِلُمُت .واإلاىولت الخِلُمُت هىا ،هفظها جمشل مىولت طىً الولبت ،ؤفساد الُِىت - ،في الغالب ألاُم-
ً
فالولبت غالبا ما ًلخدلىن باإلادازض اللسٍبت مً طىنهم.
وكد ظاءث الىخاثج بىظىد فسوق في ؤبِاد اإلالُاض( ،ألاوٌ ،والشاوي ،والسابّ ،والخامع) ،هما ًهسث هره
ً
الفسوق في وامل اإلالُاض ؤًلا.
وكد اججهذ لـالح مدًسٍت (بجي الخازر) ،في ول مً ألابِاد (ألاوٌ ،والشاوي ،والسابّ) .ولـالح مدًسٍت
(الىخدة) ،في البِد الخامع .زم ُادث هره الفسوق لخٌهس في وامل اإلالُاض لـالح مدًسٍت (بجي الخازر).
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وبِد البدض في ًسوف اإلادازض التي جم الخوبُم فيها في مدًسٍت بجي الخازر ،ومدًسٍت الىخدة ،اجطح ؤن
اإلادازض التي جم الخوبُم فيها في مدًسٍت بجي الخازر ،جلّ بجىاز (كاُدة الدًلمي الجىٍت) ،هما ؤنها كسٍبت مً مواز
ً
ً
ؿىِاء ،بكافت بلى بِم اإلاِظىساث ألازسي التي ًخم كـفها مساث ُدًدة ،لُال ونهازا ،وكد اكوسث بِم اإلادازض
إلزالء هلبتها ؤهثر مً مسة.
ُ
ؤما مدًسٍت الىخدة ،فلد ًهسث الفسوق لـالخها في بِد اكوساب اليؼان اإلادزس ي .وكد اجطح ؤن اإلادزطت
التي جم الخوبُم بها في هره اإلادًسٍت مالؿلت ألوادًمُت الؼسهت ،وكد جم كـفها ؤهثر مً مسة.
ً
هما ؤن هره اإلادزطت جدىي ؤُدادا هبحرة مً ؤهفاٌ الىاشخحن ،الهازبحن مً الخسب ،مً مدافٌاث ؤزسي،
ً
ً
وهم ؤهثر جىجسا وؤؿِب خاﻻ في ظمُّ الىىاحي( ،ؤلاوظاهُت ،والىفظُت ،والاظخماُُت ،والصخُت).
وفي النهاًت ظاء جسجِب اإلادازض خظب اإلاخىطى الىلي لفلساث اإلالُاض ،لخىكُذ مظخىي اكوساب الظلىن
لدي هلبت هره اإلادًسٍاث ،فيان جسجُبها والخالي:
ّ ُ
مدًسٍت الخدسٍس :وهي مىولت وطى اإلادًىت ،وجخسللها اإلاِظىساث التي ًلذ جلـف فترة هىٍلت ،مشل،
مِظىس اللُادة.
هما ؤن الىشحر مً ؤهفاٌ هره اإلادازضً ،لوىىن مىولت ؿىِاء اللدًمت ،اإلاجاوزة إلاىولت الخدسٍس ،وهي
ً
مىولت حِسكذ ؤًلا للىشحر مً اللـف ،وحِسق ؤهفالها للىشحر مً الخىف.
مدًسٍت الىخدة :جلّ اإلادزطت التي جم الخوبُم فيها مخالؿلت وؤوادًمُت الؼسهت ،التي جم كـفها الِدًد مً
اإلاساث .هما ؤنها جلّ باللسب مً باب الُمً ،كلب اإلادًىت ،ومسهص اإلااطظاث ألامىُت والِظىسٍت ،وكد جم كـف
الِدًد مً اإلاىاكّ في هره اإلاىولت ،مساث ومساث دون هىادة.
مدًسٍت الظبِحن :واهذ مدازض مدًسٍت الظبِحن كسٍبت مً ظبل النهدًً ،الري وان ًلـف ألهثر مً مسة في
ً
الُىم الىاخد ،هما ؤن هره اإلادًسٍت واهذ مسهصا لألطس الىاشخت مً اإلادافٌاث ألازسي زازط ؿىِاء ،فيان ؤهفاٌ هره
ً
ألاطس ٌِاهىن كغىها فىق هاكاتهم اللُِفت .وكد اكوسث اإلادازض في هره اإلاىولت ﻻطدُِاب ؤهفاٌ ألاطس الىاشخت،
فياهذ ألاُداد جفىق هاكاتها الاطدُِابُت ،والِدًد مً هره اإلادازض جلسزث بظبب اللـف اإلاظخمس في مدُوها.
مدًسٍت بجي الخازر :واهذ مدازض الخوبُم ،كسٍبت مً كاُدة الدًلمي الجىٍت ،والتي واهذ جخِسق لللـف
ً
ً
لُال ونهازا ،وواهذ جلوس بِم اإلادازض إلزالء هلبتها ،ؤو حجصهم ختى ًيخهي اللـف ،زم ازطالهم إلاىاشلهم.
مدًسٍت الـافُت :جلّ مدازض الـافُت في اإلاىولت اإلاجاوزة إلاىولت باب الُمً الري ًدىي الِدًد مً
اإلاىاهم ألامىُت والِظىسٍت الهامت ،والتي وان ًخم كـفها باطخمساز.
مدًسٍت مِحن :ججاوز اإلادازض التي جم الخوبُم فيها مِظىس ػهداء الىخدة ،وهي مىاهم ُظىسٍت حِسكذ
لللـف الِدًد مً اإلاساث.
مدًسٍت الشىزة :ججاوز اإلادازض التي جم الخوبُم فيها مِظىس الـُاهت الِظىسٍت الري بلي ًلـف باطخمساز.
مدًسٍت آشاٌ :جلّ اإلادزطت التي جم الخوبُم فيها ،ؤطفل ظبل هلم ،وهى ؤخد اإلاىاهم التي جسهص فيها اللـف،
وكد ؤؿِب الِدًد مً اإلادهُحن اللاهىحن بجىاز اإلادزطت.
ً
مدًسٍت ؿىِاء اللدًمت :واهذ اإلادزطت التي جم الخوبُم فيها جلّ بجىاز مبجى ألامً اللىمي ،الري وان مِسكا
لللـف اإلاباغذ ،في ؤي وكذ مً لُل ،ؤو نهاز .وواهذ اإلادزطت مً اإلادازض اإلاسشخت لإلزالء.
مدًسٍت ػِىب :وواهذ مدازض الخوبُم جلّ مالؿلت لظىز طىً الخسض ،وكد جم كـفه الِدًد مً اإلاساث.
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 ...غاًت اللىٌ ،بن ألاهفاٌ في مدًىت ؿىِاء ،وفي ُمىم الُمً وافتً ،رهبىن ول ًىم بلى مدازطهم وهم
ً
ًخإملىن بلاًا السوام للماطظاث واإلاىاشٌ التي جم كـفها ،بجىاز مدازطهم ،وكد ًيىن اللـف لُال فِظدُلٍ ألاهفاٌ
ً
ً
مفصوُحن ،وكد ًيىن نهازا وهم دازل فـىٌ الدزاطت ،ؤو في الوسٍم بليها .وكد تهدؤ وجحرة الخسب ؤخُاها ،زم حؼخد
فجإة ودون طابم اهراز.
الخىصياث واإلالترخاث:
مً زالٌ الِسق الظابم لىخاثج الدزاطت ،جلدم الباخشت الخىؿُاث آلاجُت:
 كسوزة تهُئت الٌسوف آلامىت للولبت في مدازطهم وكذ الخسوب واليىازر اإلاخىكِت.ً
 جفُِل دوز اإلاسػد الىفس ي للِمل مّ الولبت الرًً ٌِاهىن مً اإلاؼىالث الظلىهُت ؤو الىفظُت ،اوِياطاللٌسوف الـِبت التي حِِؼها البالد.
 كسوزة ُمل بسامج جىظيهُت وبزػادًت في ظمُّ اإلادازض للخسفُف مً خدة اإلاؼاول الظلىهُت بجمُّ ؤهىاُها. كسوزة ُمل بسامج جىظيهُت بزػادًت لخىُُت ؤولُاء ؤمىز الوالب ،وزاؿت ألامهاث في هُفُت الخـسف مّؤبىائهم اإلاؼيلحن .بكافت بلى جىُُتهم بلي هُفُت الخِامل مّ ؤبىائهم ؤزىاء خاﻻث اللـف وألاشماث ألازسي في الخسب.
 ُلد دوزاث جدزٍبُت للمِلمحن واإلاسػدًً الىفظُحن ،ومدًسي اإلادازض ،جاهلهم للخِامل مّ الولبت زالٌألاشماث والخسوب والـدماث.
بظساء بدىر جدىاوٌ جالمُر اإلاساخل ألازسي (ؤطاطُت وزاهىٍت) وذلً للخِسف ُلى الاوِياطاث الىفظُت
والظلىهُت لخإزحراث الخسب ُلى شخـُاتهم وبالخالي وكّ البرامج الىكاثُت والِالظُت.
بظساء اإلاصٍد مً الدزاطاث والبدىر التي جخِلم باآلزاز الىفظُت واوِياطاتها ُلى هفظُت الُمىُحن في وافت
مدافٌاث الجمهىزٍت.
كايمت اإلاساحع:
 ؤبى هحن ،فلل (" :)2010اإلاؼىالث الىظداهُت والظلىهُت لدي ؤهفاٌ غصة" ،مسهص الصخت الىفظُت ،غصة ،وؼسةزاؿت.
 بلحن ،وآزسون ( :)2006فهم اكوساباث الـدمت لدي ألاهفاٌ ،جسظمت وزػت اإلاىازد البؼسٍت ،بحروث ،لبىان،.2012
 ألامحن الِام لألمم اإلاخددة (" :)2000حعصٍص خلىق الطفل وخماًتها ،ألاطفال والصساع اإلاظلح" ،جلسٍس ألامحنالِام لألمم اإلاخددة ،الجمُِت الِامت ،دوزة  ،55طىت .2000
 الببالوي ،فُىﻻ (" :)2001ألاهفاٌ في ألاشماث ،هماذط مً اطتراجُجُاث ازػاد ألاشماث لألهفاٌ" ،مجلت الوفىلتوالخىمُت ،الِدد ،2001 ،1اإلاجلع الِسبي للوفىلت والخىمُت ،اللاهسة.
 البدزي ،طمحرة ( :)2005مـولخاث جسبىٍت هفظُت ،داز الشلافت لليؼس والخىشَُّ ،مان ألازدن. الجبالي ،ؤػسف ببساهُم (" ) 2009اإلاؼىالث الظلىهُت لدي ألاهفاٌ بِد خسب غصة وُالكتها ببِم اإلاخغحراث"،ماظظخحر ،ولُت التربُت ،كظم ُلم الىفع ،الجامِت الاطالمُت ،غصة.
 الخوُب ،ظماٌ مدمد ( :)2003حِدًل الظلىن ؤلاوظاوي ،داز خىحن لليؼس والخىشَُّ ،مان ،ألازدن. الدًب ،ؤمحرة (" ،)1993زدود الفِل اإلاخإزسة لـدمت الخسب" ،دزاطت اولُيُىُت ،مجلت دزاطاث هفظُت،4َ ،مىخبت ألاهجلى اإلاـسٍت.
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-

الصًٍ ،هُام لوفي ( :)2007الـغاز في الٌسوف الـِبت والجزاُاث ،وزػت اإلاىازد الِسبُت.
شخاجه ،مدمد ( :)2000الصخت الىفظُت ،ماطظت اليىزس للوباُت واليؼس ،ن ،3اللاهسة.
ػُساوي ،ؤخمد ( :)20013الدُم الىفس ي الاظخماعي لألهفاٌ في ًل الخسوب والجزاُاث ،ن ،1داز ألاُالم لليؼس
والخىشَّ ،ألازدن.
الٌاهس ،كدوان ؤخمد ( :)2004حِدًل الظلىن ،ن ،1داز واثل لليؼس والخىشَُّ ،مان.
ُبد الىهاب ،فاثصة ُبد السخمً (" :)1975دزاطت بِم مؼىالث ألاهفاٌ" ،ولُت التربُت ،بغداد.
الِصة ،طُِد ( :)2002التربُت الخاؿت لألهفاٌ ذوي الاكوساباث الظلىهُت ،الداز الِلمُت لليؼس والخىشَّ،
ُمان.
ُظلُت ،مدمد ابساهُم والبىا ،ؤهىز مدمىد (" :)2003ألاهمان اإلاسخلفت لـدمت الِدوان الاطساثُلي ؤزىاء اهخفاكت
ألاكص ى مً وظهت هٌس جالمُر اإلاسخلت ألاطاطُت في مدافٌاث غصة"
اللدواوي ،طالم ،وآزسون ( :)2004مىهج البدض في الِلىم الظلىهُت مّ جوبُلاث ُلى  ،spssمىخبت اإلالً فهد
الىهىُت ،اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت ،السٍاق.
اللـاؾ ،مهدي مدمد ( :)2007مبادت ؤلاخـاء واللُاض الاظخماعي ،ولُت آلاداب ،ظامِت اإلاىـىزة.
كىجت ،طمحر ،وآزسون (" :)1993الِالكت بحن الخبراث الـادمت واإلاؼازهت في الاهخفاكت والاطخجاباث الاهفِالُت
والِللُت ُىد ألاهفاٌ الفلظوُيُحن" بسهامج غصة للصخت الىفظُت.
اإلاسهص الفلظوُجي للدًملساهُت وخل الجزاُاث " :)2003( ،الِىف الاطساثُلي وؤزسه ُلى الجىاهب الىفظُت
والاظخماُُت والتربىٍت للوفل الفلظوُجي ،مً وظهت هٌس ؤولُاء ألامىز" .وؼسة زاؿت.
مىٌمت الصخت الِاإلاُت" ،الىكاًت مً الاططساباث الىفظيت ،الخداخالث الفعالت والخيازاث الظياطيت" ،جلسٍس
اإلاىخب الاكلُمي للؼسق ألاوطى ،اللاهسة.2004 ،
ماطظت اإلالً خظحن ،وظامِت اللدض اإلافخىخت ( :)2008ماجمس "ﻻ ميان لألهفاٌ في الخسب ،خالت لبىان"،
ُمان ،مً  20 -19حؼحن زاهحر .2008 ،فىدق همبيظييُ ،مان.
وشازة الؼاون الاظخماُُت ( :)2001وؼسة زاؿت ؿادزة ًُ داثسة الوفىلت ،غصة ،فلظوحن.
ًىطف ،ظمِت ( :)2000الاكوساباث الىفظُت وُالظها ،داز غسٍب للوباُت واليؼس ،اللاهسة.
ًىهِظُف " :)2016( ،جلسٍس الُىهِظُف خىٌ الُمً12 ،ابسٍلunited nations website ،"2016 ،
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ً
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" و"نلزم،" و "مس،" و"عزيز،""ظلمات محماعلي ناجي املساوى/ا
ًباخث وػالب دٓخىزاٍ حاملت صىلاء|| ٔلُت اللواث|| مدزض لوت كسبُت || مداًـت الحدًدة||الُم
E: alngg2013@hotmail.com || phone: 0967775878042
ّ  "ؿلماث" و: وهي، َدًذ الدزاطت بلى جدلُل ؤزبم مٌسداث ُسآهُت:مستخلص الا اسة
 ومىاُشت جمحزَا في بُان،" و"هلصم،" و"كصٍص،""مع
 واطخسدم الباخث اإلاىهج، وججظُد ؤخىالها، ومدي جصىٍسَا للملاوي، ودُت مىاطبتها، والبدث في ُىة بُاجها،مِاصد آلاًاث والظىز
 وجدلُل مٖىهاتها واطخٕشاي مظامُنها، خُث ًِىم البدث بدزاطت ٔل مٌسدة زم جدبلها وخصسَا في الِسآن الٕسٍم،الىصٌي الخدلُلي
ً
 واطخٕشاي خِاثِها، ٓما ًٌُد مً اإلالؼُاث الجمالُت والترُٓبُت اللوىٍت.ٗ والللماء في ذل،مظخٌُدا مً لؼاثٍ الباخشحن
،البالهُت
.ودُاثِها
َّ
َّ
، وبًصا٘ اإلالجى للمخلِي،وُد جىصلذ هخاثج الدزاطت بلى الخإُٓد كلى ؤن الِسآن الٕسٍم وؿٍ ملاوي اإلاٌسدة لخدُِّ مِاصدٍ البُاهُت
َ
ُ
 وٓرلٗ ؿهس في ؤخىا٘ الىـم كالُت، وججظُدَا للملاوي، وحلمُِها للداللت،بمٖاهاث اإلاٌسدة الِسآهُت في دُت ازخُازَا
ٓما ؤٓدث الىخاثج
. وُىة ازجباػها بها،اإلاٌسدة ببُِت اللىاصس اللوىٍت في الصُى اإلاسٓبت
ً
ّ . عزيز. ظلمات. معاني مفردات القرآن. دالئل البيان:الكلمات املفتاحية
أنموذجا
. نلزم.مس

The beauty and creation in the Holy Qura'an vocabulary
Abstract of the study: The study aimed to analyze four Quranic verses, namely:" Darkness," " Touch," "Aziz," and "
We commit," and discuss its distinction in the statement of the purposes of the verses and the Surat, and the search
for the strength of its statement, the accuracy of its suitability, Analytical descriptive, where the research study
each item and then track and inventory in the Holy Quran, and analyze the components and explore the contents
of rhetoric, taking advantage of the ranks of researchers, and scientists in it. As well as benefit from the aesthetic
and linguistic data, and explore the facts and minutes.
The results of the study have confirmed that the Holy Quran used the meanings of the individual to achieve its
objectives and to convey the meaning to the recipient. The results also confirmed the potential of the Qur'anic
singularity in the accuracy of its selection, its depth of significance, and its embodiment of meaning. , And the
strength of their association with them.
Keywords: Statement Directories. Meanings of the Quran. Darkness. Aziz. Touch. We commit.as a Model
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ً
أوال -املقامة:

َ
الحمد هلل زب اللاإلاحن ،السخمً السخُم ،مالٗ ًىم الدًً ،وؤشهد ؤن ال بله بال هللا وخدٍ ال شسٍٗ له،
ً
مدمدا (صلى هللا كلُه وطل) كبدٍ وزطىله ،وبلد:
وؤشهد ؤن
بن الِسآن الٕسٍم َى الهادي بلى ؤُىم طبُل ،وؤوضح ػسٍّ ،وما دوهه َالْ وبىاز ،وجسبؽ وطُاق ،الِسآن
َى اللص والرٓس والشسي ،ؤكص هللا خامله ًجلله ؤهمىذج الٕما٘ البشسي وُمت الظمى ؤلاوظاوي ،وزوكت الازجِاء
الٌٕسي والسوحي.
وبالهت الِسآن الٕسٍم ،ال ًبلى مداَا بالهت ؤي ؤطلىب آزس ،ولِد ٔاهذ ؤطالُبه مادة للبدث والدزاطت لٕشحر
مً الباخشحن ،والللماء ،ومم ٓثرتها جبِى ًظاءاجه مدظلت إلاصٍد مً الدزاطت والبدثِ ،وم ًْ َّ
زم حللذ مىطىق بدثي في
الِسآن الٕسٍم والري كىىهخه بـ(دالثل البُان إلالاوي مٌسداث الِسآن) ،وزصصخه في جدلُل ودزاطت ازبم مٌسداث ،وهي
ّ
"مع ،وكصٍص ،وهلصم ،وؿلماث" ،ومً اإلاظلم به ؤن اإلاٌسدة ألادبُت مخمحزً ،هي في ألادب جلبع لبىطا ًسٍدا مم شحىت
ّ
ّ
وججظم خالت شلىزٍتً ،خدظم داللتها
زوخُت ،مما ًجللها جخجاوش ٔىجها ؤصىاث مادة معجمُت ،وهي جسطم وحصخص
ؤلاشازٍت الظُِت ،وجدمل داللت ؤزسي في خالت الاحظاق "( ،)1وُبل ؤن هدزل في البدث هىضح آلاحي:
مشكلة البحث:
ٌلالج َرا البدث ؤَمُت اإلاٌسدة الِسآهُت ودُت ازخُازَا ،وحلمُِها للداللت ،وذلٗ ألن اإلاٌسدة جسخصس الٕشحر
مً الٕالم ،وجىم كً زًلت البُان الِسآوي وجلِي ِؿالال هٌظُت زاصت ،ألجها جِىم بخجظُم اإلالاوي وجدُلها بلى
ً
ً
َ
مشاَداث بلد ؤن جٖىن دًُىت مٕىىهت.
وٍمًٕ جددًد مشٖلت البدث في ألاطئلت آلاجُت:
 -1ما ؤَمُت اإلاٌسداث الِسآهُت اإلارٔىزة ،مم مىاُشت جمحزَا في بُان مِاصد آلاًاث والظىز.
 -9ما طبب ُىة بُاجها ،ودُت مىاطبتها.
 -3ما مدي جمًٕ اإلاٌسدة مً مىُلها وجصىٍسَا للملاوي ،وججظُد ؤخىالها.
أهااف البحث:
وحهدي البدث بلى جدُِّ آلاحي:
 -1جدلُل اإلاٌسداث الِسآهُت اإلارٔىزة ،ومىاُشت جمحزَا في بُان مِاصد آلاًاث والظىز.
 -2 -9البدث في ُىة بُاجها ،ودُت مىاطبتها.
 -3ما مدي جصىٍسَا للملاوي ،وججظُد ؤخىالها.
حاود البحث:
ًسصص البدث مىطىكه في ؤزبم مٌسداث ُسآهُت ،وهي" :مع" ،و"كصٍص" ،و"هلصم" ،و"ؿلماث" ،بذ ًِىم
ً
بخدلُلها واطخٕشاي مظامُنها البالهُت ،وُىة بُاجها وجإزحرَا ،مظخٌُدا مً لؼاثٍ الللماء والباخشحن في ذلٗ.

)ً (1اطىي ،ؤخمد ( )1999حمالُاث اإلاٌسدة الِسآهُت" في ٓخب ؤلاعجاش والخٌظحر" ،داز اإلإخبي ،غ ،9ص.95
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أهمية البحث:
جبرش ؤَمُت البدث مً ؤَمُت اإلاىطىق ذاجه ،ومً ألاَمُت البالوت في دزاطت بالهت الِسآن الٕسٍم ،وًلالُتها
في جىصُل اإلالجى ،وجدُِّ الخماطٗ للىاصس آلاًت ،وحما٘ الشٖل واإلاظمىن ،وحملها بحن ُىة الخإزحر ،وكروبخه.
وبرلٗ ًخىُم ؤن جٌُد هخاثج البدث في الخلسٍٍ بالجىاهب البالهُت للِسآن الٕسٍم وًخذ آًاَ واطلت إلاصٍد مً ألابدار
لدالالث مٌسداث وآًاث ا لِسآن الٕسٍم ،والري ال ًسلّ كلى ٓثرة السد وال جىِض ي عجاثبه.

ً
جالثا -منهج البحث:
بن اإلاىهج الري طُإزر به َرا البدث َى اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي ،بذ ًِىم بخدلُل وجىصٍُ كىاصس
الىـام اللوىي ،وجددًد مهام اإلاٌسدة ًُه ،زم زبؼها بما جاو٘ بلُه مً دالالث وملاوي بُاهُت ،وطىي ًِىم باآلحي:
 -1جددًد ملاوي اإلاٌسدة في ملاحم اللوت.
 -9جددًد دالالث اإلاٌسدة في ٔل مىطم وزدث ًُه.
 -3مىاُشت لؼاثٍ البُان للمٌسدة ،وُىة بُاجها إلاِاصد طُاُها التي وزدث ًُه.

ً
ابعا -محتويات البحث:
جم جِظُم البدث كلى الىدى آلاحي:
ً
ؤوال -اإلاِدمت
ً
زاهُا -جددًد البدث.
ً
زالشا -مىهج البدث.
ز ً
ابلا -مىطىكاث البدث.
زامظا -زاجمت البدث ،ومصادزٍ ومساحله.
التمهيا:
ً
ً
بن اإلاٌسدة الِسآهُت جمخاش بدظً الخإلٍُ وزوكت اللٌفً ،تزًد اإلالجى بهاء وزوهِآ ،ما ؤن مً صٌاتها
الشمى٘ والشباثً ،هي ٓماء الحُاة ،وهي اإلاىاشًٍ التي جىشن بها ُىاهحن الىحىد ٔله.
وبذا ٔاهذ "الٖلمت ُد حاءث في الِسآن مسة واخدةً ،الحُاة ٔلها ،كلى امخدادَا ،والىحىد ٔله كلى امخدادٍ،
ال ًمًٕ ؤن ًٖىن بداحت بلى ٔلمت ؤزسي ،ما دامذ الٖلمت الِسآهُت ُد "ؤخٕمذ" ًجاءث مىًُت بالحاحت بدُث ال
ً
ًدخاج لوحر َرٍ الٖلمت الِسآهُت الىاخدة في طُاُها ؤبدا ..ؤما بذا ٔاهذ َىاْ خاحخان ازيخان ال زالث لهماً ،ال بد ؤن
لهاجحن الحاحخحنٔ ،لمخحن مىٌصلخحن ،وبن ٔاهذ صُوتهما الِىلُت واخدة"( ،)2ولرلٗ "ًالٖلمت الِسآهُت مهما حلددث
مىاُلها ًِد ؤجذ مسة واخدة ،والحاحاث هي التي جٕسزث ،بدلُ ل ؤن الِسآن ،لِع به ؤي بطاًت كددًت لٖلمت مً
ً
ٔلماجه ،دون خاحت خُُِِت ًإحي ذٓسَا مٌصال ومدٕما ال مٖان مله لخٕسازها لٕالمىا اللادي"(.)3
َرٍ اإلاٌسدة الِسآهُت لها ؤَمُت في دزاطت بالهت الِسآن الٕسٍم ،وًلالُتها في جىصُل اإلالجى ،وجدُِّ الخماطٗ
للىاصس آلاًت ،وحما٘ الشٖل واإلاظمىن ،وحملها بحن ُىة الخإزحر ،وكروبخه ،وذلٗ ألن صُوت اإلاٌسدة جسخصس الٕشحر
مً الٕالم ،وجىم كً زًلت البُان الِسآوي وجلِي ِؿالال هٌظُت زاصت ،ألجها جِىم بخجظُم اإلالاوي وجدُلها بلى
) (2مدمد اللٌٌُي ( ،)1986الِسآن جٌظحر الٖىن والحُاة ،ميشىزاث ذاث الظالطل ،الٖىٍذ،غ ،1ص.196،111
) (3مدمد اللٌٌُي ،الِسآن جٌظحر الٖىن والحُاة ص.946
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ً
ً
َ
مشاَداث بلد ؤن جٖىن دًُىت مٕىىهت ومشاكس ومجسداث كً ػسٍّ بطبان الصٌاث آلادمُت كلى الجماداث،
ً
ً
ً
ُ
ُ
حماال ً
مسثُا مً خُث الخصىٍس ،وطملُا مً خُث مخلت ألاووام ،وهٌظُا مً خُث بمخاق الىحدان
ًخٕدظب اإلاٌسدة
()4
ومىاًِت اإلاىاٍُ" .
ُ
ُ
وجبرش بمٖاهاث اإلاٌسدة اللوىٍت في دُت ازخُازَا ،وحلمُِها للداللت ،واإلاخإمل في اللٌـت الِسآهُت ًجد جمًٕ
ٔل لٌف مً مىطلها ،بدُث لى اطدبدلذ بوحرَا الزخل مٌهىم الظُاَ اللام للىص الري وزد ًُه اللٌف"(،)5
ؤلماث الِسآن ومٌسداجه مخصلت ومخىاطِت ،ال خشى ًيها وال جٖلًٍ ،دُؽ بها الظمى ،وٍـللها الجما٘.
َ
ُ
ًـهس مً الترُٓب كالُت اإلاٌسدة ببُِت كىاصسٍ ،وجبرش ػبُلت َرٍ اللالُتٓ ،ما جبرش دوز اإلاٌسدة في
ٓما
ججظُد اإلالاوي اإلاجسدة ،بما جشحرٍ مً ؤًٖاز ،وجدث اإلاخلِي في زطم مالمذ جصىٍسٍت للملاوي ،ؤل َرٍ الُِم اإلالىىٍت
ً
بٌلل دالالث الترُٓب وجٌاكل كىاصسٍ اإلاسخلٌت"( ،)6ومً َ
والخصىٍسٍت ً
زم لم جىطم ألالٌاؾ كبشا بل وطلذ وطلا
ً
دُُِا"()7؛ َ
لخلبر كً مِاصد الظُاَ ومسادٍ.
َّ
بن الِسآن الٕسٍم ٌظخلمل بيُت الٖلمت اطخلماال في هاًت الدُتً ،مً ذلٗ مشال اطخلما٘ الٌلل والاطم،
ًالٌلل َّ
ًد٘ كلى الحدور والخجدد"( ، )8ولٌف "اطخجاب" ؤزص مً لٌف "ؤحاب"؛ ألن اطخجاب ًِا٘ إلاً ُبل ما
دعي بلُه ،وؤحاب ؤكم ،ألهه ًِا٘ إلاً ؤحاب بالِبى٘ وبالسدُ ،ا٘ الساهب ألاصٌهاوي "الاطخجابت هي الخدسي للجىاب
والتهُا له"(.)9
َّ
بن هـم الِسآن مادة ًىَ الصىلت ومً وزاء الٌٕس وٓإجها صبذ كلى الجملت ً -
صبا -بهٗ جسي بلع ألالٌاؾ
لم ًإث بال ً
حملا ولم ٌظخلمل منها صُوت اإلاٌسدً ،ةذا اخخاج بلى َرٍ الصُوت اطخلمل مسادًهأ ،لٌف ( اللب) ًةجها
ُ َْْ
َْ
َ َ َ
ْ
ً
اب (( ﴾ )43ص،)43 :
لم جسد بال مجمىكت ِٓىله (حلالى)َ  :و َو ََ ْب َىا ل ُه ؤ َْل ُه َو ِمشل ُه ْم َم َل ُه ْم َز ْخ َمت ِم َّىا َو ِذٓ َسي ِأل ِولي ألال َب
ِ
َّ
َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ
َ َ َ ْ َ ُ َْْ َ
اب (﴾ )59
اب (( ﴾ )91الصمس ،)91 :وُىله (حلالى) :و ِلُرٓس ؤولى ألالب ِ
وُىله (حلالى)ِ  :بن ِفي ذ ِلٗ ل ِرٓسي ِأل ِولي ألالب ِ
(ببساَُم ،) 59 :ولم ججيء ًُه مٌسدة ،بل حاء مسادًها في خالت ؤلاًساد وَى لٌف (الِلب)"(.)10
وطىي ًسصص البدث دزاطخه ألزبم مٌسداث لوىٍت ،وٍبرش ما ًمحزَا في البالهت والبُان ،وهي "ؿلماث،
وكصٍص ،وهلصم ،ومع" ،وطىي هىاُشها في آلاحي:
ُ ُ َ
ً
ات):
أوال( -الظـلـمـ ِ
َُ ٌ ُُ ٌ َُ ٌ ُ
ُّ ْ ُ
وؿ ْل ٌ
ماث ) بظم الالم وًخدها
الـلمت طد الىىز ،وهي بظم الالم لوت .وحمم الـلمت( :ؿلم وؿلماث وؿلماث
ْ ٌ َ
َْ
َّ
َّ َ
والـ ْل ُ
ماء الـلمت وزبما ُوصٍ بها ًِا٘ لُلت ؿلماء ؤي ُمـ ِل َمت و ؿ ِل َم
وطٖىجها ،وُد ؤؿل َم اللُل ،والـال ُم ؤو٘ اللُل
َْ
َ َ
ْ َ
(ٌع)37 :
اللُل بالٕظس َؿ ً
الما بملجى ؤؿلم وؤؿلم الِىم دزلىا في الـالم ُا٘ هللا (حلالى)ِ ً :ةذا َُ ْم ُمـ ِل ُمىن (﴾ )37

)ً (4اطىي ،حمالُاث اإلاٌسدة الِسآهُت" ،ص.397
) (5كبد الخىاب ،مدمد لؼٌي (د.ث) ،الاججاٍ البالغي في جٌظحر البُظاوي ،ص.81
() 6اللبدلي ،طلد ،د .ؤمحر ًاطل ( ،)9111الترجِب واإلاخابلت ،كالم الٕخب الحدًشت ،ؤزبد-ألازدن،غ ،1ص.994
) (7الظامساجي ،دً .اطل صالح (، )9111الخلبحر الِسآوي  ،داز كماز كمان،غ ،7ص.11
)(8الظامساجي  ،الخلبحر الِسآوي ،ص.91
)(9الساهب ألاصٌهاوي ،الحظحن بً مدمد بً اإلاٌظل (،)ٌ1419اإلاٌسداث في هسٍب الِسآن ،داز الللم الداز الشامُت ،دمشّ ـ بحروث ،جذ:
صٌىان كدهان داودي ،ج،1ص.911
)(10خمدان ،هرًس ( د.ث) ،الـاَسة الجمالُت في الِسآن الٕسٍم ،داز اإلاىاز حدة الظلىدًت ،غ ،1ص.198
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ْ ْ
ُُ
ُ
()11
َ ْ
اث ال َب ّ ِر َوال َب ْد ِس َو َم ًْ ًُ ْس ِط ُل
"  ،وُد حاءث ٔلمت (الـلماث) كلى ُظمحن :ألاولى في ُىله (حلالى) :ؤ َّمً َح ْه ِدًٕ ْم ِفي ؿل َم ِ
َ َ
َّ
َّ
ْ ُ َ
َّ َ ْ
َ
اح ُبش ًسا َب ْحن ًَ َد ْي َز ْخ َم ِخ ِه ؤ ِبل ٌه َم َم الل ِه حلالى الل ُه َك َّما ٌُش ِسٔىن﴾(الىمل ،)63 :واإلاِصىد بها ؿلمت البدس والبر
السٍ
ِ
َ
ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ َُ
َّ
َ ُّ َ َّ َّ َ ُْ
َ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ىز وِبن الله ِبٕم
اث ب ِِى ٍ
الحُِِي ،وآلازس في ُىله حلالىَ :ى ال ِري ًج ِز٘ كلى كب ِد ٍِ آً ٍ
اث ِلُس ِسحٕم ِمً الـلم ِ
اث ِبلى الى ِ
ََُ ٌ
وي َز ِخ ٌ
ُ
وَلبر بها كً الجهل ،والشسْ ،والٌظّ ٓما ٌلبر بالىىز كً زالي َرٍ اإلالاوي.
ُم﴾(الحدًد،)9 :
لسء
ً
ً
وهلحف ؤن َرا اللٌف وزد ملسًا باإلطاًت في آًت طىزة الىمل بلى لٌـتي" البر والبدس"ٓ ،ما وزد ملسًا
ملان واُلُت ،في مِابله حلبر َرٍ
باأللٍ والالم في آًتي طىزة الحدًد وألاخصاب ،وؤن الخلسٍٍ باإلطاًت ٌلبر كً ٍ
ملان مجاشٍت؛ وَرا اإلالمذ اللوىي ًدظّ مم مىاطم ذٓس َرا اللٌف في الِسآن
اللٌف اإلالسًت باأللٍ والالم كً
ٍ
الٕسٍم"(.)12
وُد ذٓسث ٔلمت "الـلماث" ملسًت بـ (ألالٍ والالم) في الِسآن الٕسٍم ؤزبم كشسة مسة في زالر كشسة آًت،
ٓما ذٓسث ٔلمت "ؿلماث" ملسًت باإلطاًت وهحر ملسًت زماوي مساث في زماوي آًاث ،وذٓسث ملسًت بـ "ا٘" في آلاًاث
ُ
آلاجُت :في ُى٘ هللا(حلالى)ُ  :
هللا ُّ
ولي الرًً آمىىا ًسسحهم مً الـلماث بلى الىىز ....مً الىىز بلى الـلماث﴾(البِسة،)957 :
ُ
وُىله :وٍسسحهم مً الـلماث بلى الىىز بةذهه﴾(اإلااثدة ،)16 :وُىله(حلالى) :وحلل الـلماث والىىز ز َّم الرًً ٌٓسوا
ُّ ُ
ُ َ ْ
َ
َّ ُ ُ ْ ْ ُ (ألاولام،)39 :
(ألاولام،)1 :
َ َّ َ َ َّ ُ
ماث َم ًْ ٌَش ِإ الله ًظ ِلله﴾
أًاجىا
بسبهم ٌلدلىن ﴾
ص ٌّم و ُبٕ ٌم ِفي الـل ِ
وُـىله(حلالى) :وال ِرًً ٓربىا ِب ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُّ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
)
199
(ألاولام:
َ
ْ
ْ
َ ْ
َ
ْ
اث لِ َ
 ،وُىله(حلالى)ْ ُ :ل َ ْل ٌ ْظخ ِىي ألاك َمى وال َب ِص ُحر ؤ ْم َ ْل
ع ِبس ِاز ٍج ِمن َها﴾
وُىلهَ ٓ :مً َمشله ِفي الـل َم ِ
ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ
َ ّ ُ
َ
ُّ ُ َ ُ َ ُّ ُ (السكد،)٦٦ :
ََ َ
اث ؤ ْن ال ِبل َه ِبال ؤ ْه َذ ُط ْب َداه َٗ ِب ِوي ٓ ْى ُذ ِم ًَ
ح ْظ َخ ِىي الـلماث والىىز﴾
وُىله(حلالى)ً :ىادي ِفي الـلم ِ
َْ
َ
ْ
ُّ
َّ
الـ ُل َم ُ
اث َوَال ُّ
الى ُ
ىز ﴾ (ًاػس ،)91 :وُىلهٓ  :خاب
الـ ِ ِاإلاحن﴾(ألاهبُاء ،)٨٧وُىله(حلالى)َ  :و َما ٌَ ْظ َخ ِىي ألا ْك َمى َوال َب ِص ُحرَ ،وال
ؤهصلىاٍ بلُٗ لخسسج الىاض مً الـلماث بلى الىىز﴾( ببساَُم ،)1 :وٓرلٗ ُىله (حلالى) :ؤن ؤزسج ُىمٗ مً الـلماث بلى
الىىز﴾( ببساَُم ،)5 :وُىله (حلالى)َ :ى الري ًصلي كلُٕم ومالثٕخه لُسسحٕم مً الـلماث بلى الىىز﴾(ألاخصاب،)43 :
بِىاث لُسسحٕم مً الـلماث بلى الىىز﴾(الحدًد :ـ ،)9وُىله  :لُسسج
وُىله(حلالى)َ :ى الري ّهص٘ كلى كبدٍ آًاث
ٍ
الرًً آمىىا وكملىا الصالحاث مً الـلماث بلى الىىز﴾ ( الؼالَ.)11 :
َ ُ َ َ َّ
وُد ذٓس لٌف( ؿلماث) زماوي مساث في زماوي آًاث في اإلاىاطم آلاجُتُ :ا٘(حلالى)َ  :مشل ُه ْم ٓ َمش ِل ال ِري
َ
ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
الل ُه ب ُىىزَ ْم َو َج َس َٓ ُه ْم في ُؿ ُل َماث َال ًُ ْبص ُس َ
ون﴾ (البِسة ،)17 :وُىله (حلالى( :ؤ ْو
اطخىُد هازا ًلما ؤطاءث ما خىله ذَب
ٍ
ِ
ِ ِِ
َ ِ
ٌ
َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ُ ُ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ٌَ َ ْ َ ُ نَ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
َّ
ْ
ْ
ص ِّب م ًَ َّ
ُ
اك ِّ خرز اإلاى ِث والله م ِدُؽ
الظ َم ِاء ًِ ُِه ؿلماث وزكد وبس ًجللى ؤص ِابلهم ِفي آذ ِاج ِهم ِمً الصى ِ
ٓ ِ ٍ ِ
ُ
ْ ْ
َ
َْ َ َ
َّ
َ
ب ْال َٖاًس َ
ًٍ﴾(البِسة ،)19 :وُىله (حلالى)َ  :و ِك ْى َد ٍُ َم ٌَ ِاج ُذ الو ُْ ِب ال ٌَ ْلل ُم َها ِبال َُ َى َو ََ ْلل ُم َما ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْد ِس َو َما ح ْظ ُِؽ ِم ًْ
ِ ِِ
َْ
َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
ُُ
َ
َ
َّ
ألا ْزض َوَال َز ْػب َوَال ًَابع ب َّال في ِٓ َخاب ُمبحن ﴾(ألاولام ،)59 :وُىله (حلالى)ُُ  :لْ
اث
وزُ ٍت ِبال ٌللمها وال خب ٍت ِفي ؿلم ِ
ٍ ِ ٍ
ِ ٍ ِ َِ
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
ً
َ ْ َُ ّ ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ظ ُّس ًكا َوز ٌْ َُت لئ ْن ؤ ْه َجاها م ًْ ََرٍ ل َىٖىه ًَّ م ًَ َّ
ُٕ ْم م ًْ ُؿ ُل َماث ْال َب ّر َو ْال َب ْدس ج ْد ُكىه ُه ج َ
الش ِآ ِسًٍ﴾(ألاولام،)63 :
مً ًى ِج
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ َُ
َّ
ُ
ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
َ ْ َ ْ َ ُ نَ
الى ُج َ َ َ ُ
وُىله (حلالى)َ  :و َُ َى الري َح َل َل لٕ ُم ُّ
ًاث ِلِى ٍم ٌللمى
اث الب ِر والبد ِس ُد ًصلىا آلا ِ
ىم ِلت ْهخدوا ِب َها ِفي ؿلم ِ
ِ
َ َ ُُ
اب ُؿ ُل َم ٌ
اث َب ْل ُ
َ
اث في َب ْدس ُل ّج ّي ٌَ ْو َش ُاٍ َم ْى ٌج ِم ًْ ًَ ْى ُِ ِه َم ْى ٌج ِم ًْ ًَ ْى ُِ ِه َس َح ٌ
ظهاَ
﴾(ألاولام َ،)97 :وُىله (حلالى) :ؤو ٓـلم ٍ ِ
ٍ ِ ٍ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ًَ ْى ََ َب ْلع ب َذا ؤ ْز َس َج ًَ َد ٍُ َل ْم ًَ َٕ ْد ًَ َس َاَا َو َم ًْ َل ْم ًَ ْج َلل الله له ه ً
ىزا ً َما له ِم ًْ هىز﴾(الىىز ،)41 :وُىله (حلالى)  :ؤ َّم ًْ
ِ
ٍ ِ
ُُ
ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ّ َ َ ُ ْ ً َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َّ
ُ
َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ نَ
َ
السٍاح بشسا بحن ًدي زخم ِخ ِه ؤ ِبله مم الل ِه حلالى الله كما ٌش ِسٔى ﴾(الىمل:
َح ْه ِدًٕ ْم ِفي ؿلم ِ
اث الب ِر والبد ِس ومً ًس ِطل ِ
) (11الجىاَسي ،بطماكُل بً خماد ( )1999الصحاح ( جاج اللوت وصحاح اللسبُت) ،جذ :ؤخمد كبد الوٌىز كؼاز ،داز الللم للمالًحن،
بحروث ،غ ،.3مادة (ؿل).
) (12اللبدلي ،ؤمحر ًاطل طلد ( د.ث) ،الخإوٍل البُاوي ألخىا٘ هـم اإلالاوي في الِسآن الٕسٍمٓ( ،خاب مؼبىق وَى ُُد اليشس).
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َْ
َ ُُْ ُ
ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ُ ُ ُ ًَْ ْ َ
اث زال ٍر ذ ِلٕ ُم الل ُه َزُّبٕ ْم ل ُه اإلال ُٗ ال ِبله
 ،)63وُىله (حلالى)ً  :سلِٕ ْم ِفي ُبؼى ِن ؤ َّم َه ِاجٕ ْم زلِا ِمً ب ْل ِد زل ٍّ ِفي ؿلم ٍ
َّ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
ص َسًىن﴾ (الصمس ،) 6 :ومً َرٍ آلاًاث هلحف ؤن َرا اللٌف في مىاطم ذٓسَا حمُلا وزد بصُوت الجمم
ِبال َى ًإوى ج
للٌف "الـلماث" وؤًسد لٌف الىىز ،وذلٗ ألن الىىز واخد ،وله حهت واخدة ،ومصدز واخد ،وَى اإلاصدز ؤلالهي ،لِىله
ْ َ ٌ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ َ
َ ْ َ
ىز َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ
َّ ُ ُ
احت ٓإ َّج َها ٔ ْىٓ ٌب ُد ّ ِز ٌّي
ىز ٍِ ٓ ِمشٖ ٍاة ًِ َيها ِمصباح ِاإلاصباح ِفي شحاح ٍت الصح
(حلالى) :الله ه ُ الظماو ِ
ض مشل ه ِ
اث وألاز ِ
ُ َ
َّ ُ ُ
ىُ ُد م ًْ َش َج َس ٍة ُم َب َاز َٓ ٍت َشٍْ ُخ َىه ٍت َال َش ْس ُِ َُّ ٍت َوَال َه ْسب َُّ ٍت ًَ َٖ ُاد َشٍْ ُت َها ًُض ُيء َو َل ْى َل ْم َج ْم َظ ْظ ُه َه ٌاز ُه ٌ
ىز َك َلى ُه َ ْ
ىز ٍِ
ً
ِ
ِ
ٍ
ىز حه ِدي الله ِلى ِ
ِ
َ َّ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ
ُم(الىىز ،)35 :ؤما الـلماث ًِد وزد بصُوت الجمم؛ ألنً
َّ
الل ُه ب ُٖ ّل َش ْي ٍء َك ِل ٌ
َ
اض و ِ ِ
مً ٌشاء وٍظ ِسب الله ألامشا٘ ِللى ِ
مصادزَا ٓشحرة خُُِِتٔ ،اللُل وجٖازٍ السحب والخظىي والٕظىي وملىىٍت ٔالشُؼان ،والىٌع وؤصدُاء
ً
الظىءٓ ،)13("...ما هلحف ؤن مىاطم وزود لٌف "ؿلماث" هٕسة ،جد٘ في الوالب كلى الـلماث الحُُِِت ،بِىما اإلالسًت
باأللٍ والالم – في الٕشحر منها ًٌُ-د داللت مجاشٍت لهرٍ اللٌف.
ؤما الـلماث ًِد حلددث ؤطبابها ومصادزَأ ،الشُؼان ،وألاصىام وألاوزان ،وألاَىاء ،وزًاَ الظىء؛ ولهرا
حلددث الـلماث ً
جبلا لخلدد مصادزَا"(.)14
ُّ
الىىز؛ ببس ً ا للخىاُع بُنهماَّ ،
الـ ُلماث وؤًسد ُّ
ختى مً
ومً بدٌم الِسآن وخٕمت اطخلماله للٖلماث ؤهه حمم
اش
خُث اللٌفً ،الخىاُع بحن الىىز والـلمت له كدة ؤوحه ،منها:
 جىاُع اإلاصدز واإلابدؤً ،الىىز مصدزٍ ٌّبلهي ،والـلماث مصادزَا الشُؼان والهىي والؼاهىث
ُّ
 جىاُع اإلالجىً ،الىىز ٌلجي ؤلاشساَ ،والهداًت وؤلاًمان ،ؤلها مً كؼاء هللا ،بِىما الـلماث حلجي الٌٕسُّ
ؤلها شسوز ُّ
ججس بليها الشُؼان والوىاًت وألاَىاء والظال٘،
واإلالصُت والجهل واللراب،
ّ
لٌـي؛ خُث حاء الىىز بصُوت اإلاٌسد ،بِىما حاءث الـلماث بصُوت الجمم.
 جىاُعً
جانيا -العزيز:
ُ
وك َّص الش يء ٌَل ُّص ك ًّصا وك َّص ًة َ
الر ّ٘ .ومؼس ك ٌّص ،ؤي شدًدَ .
وكص َاش ًة ،بذا َّ
ُل ال ًٖاد ًىحدً ،هى
لل ُّص :زالي
ِ
ِ ِ
ِ
ا ِ
َ
ً
َ
َ
َ
وؤه َّصٍُ
ٌ
َّ
َّ
ُّ
ٌ
اللص طد الر٘ جِى٘ مىه كص ٌلص ِكصا بٕظس اللحن ًيهما وكصاشة بالٌخذ ًهى ك ِصٍص ؤي ُىي بلد ذلت،
كصٍص"(ِ ،)15
َ
صٍص بذا ُل ًال ًٖاد ًىحد َ
هللا َ
وك َّص الش يء ًهى َك ٌ
وك َص ْش ُث كلُه بالٌخذ ٓسمذ كلُه وُىله (حلالى) َُّ ًل َّص ْشها بشالثَّ 
ٌ
ُ
َ َ َّ َ
والل َّصة :خالت ماولت لإلوظان مً ؤن ٌولب .مً
ًسٌٍ وَشدد ؤي ُىٍىا وشددها و حلصش السحل صاز كصٍصا"ِ ،)16(.
ْ َ َ ْ َ َّ
َ ُ َ
ُْ ٌ
ُىلهمٌ :
صلبتُ .ا٘ (حلالى) :ؤ ًَ ْب َخوىن ِك ْى َد َُ ُم ال ِل َّصة ً ِة َّن ال ِل َّصة ِلل ِه َح ِمُم( اليظاء.)17(")139 :
ؤزض َك َص ٌاش .ؤي:
ها٘،
واللصٍص :مً ؤطماء هللا الحظجى ،وَى الِىي اإلاىُم مً اللصة واإلاىلت التي هي طد الر٘ والهىان ،وَى ٍ
ٓسٍم مصىن لِى٘ هللا(حلالى) كً الِسآنَ وب َّه ُه َل ِٕ َخ ٌ
هٌِع الِدزٌ ،
اب َك ِص ٌٍص (ً(  )41صلذ ،)41 :وكصٍص الجاهب :ؤي ذو ُىة
ِ
َ َ َّ ْ
َّ
ّ
ع.
ومٖاهت وؤزس ،وكصٍص اإلاىا٘ :ؤي صلب البلىن ،وكصٍص الىٌع :ؤي ؤبي ،شسٍٍ ٓ ِسٍم الىٌ ِ
ُ
واللصٍص :ذو اللصة والٕبرًاء ،وجظمً اطمه "اللصٍص" ٔ َّل صٌاث اللصة وجمامها وٓمالها ،وَشخمل اطم اللصٍص
اإلاخظمً الصٌاث الٕشحر مً اإلالاوي هجدَا في جدبس آلاًاث التي وزد ًيها َرا الاطم وَى ؤًظل مصدز إلالسًت ملجى
) (13داود ،مدمد مدمد ( ،)9118معج الفروق الااللية في القرآن التري  ،داز هسٍب ،الِاَسة ،ج ،1ص.517
) (14اإلاؼلجى( ،د.ث) ،كبد اللـُم  ،زصاثص الخلبحر الِسآن ،ج ،9ص.397 ،396
) ) 15الجىَسي ،بطماكُل بً خماد (د.ث) ،الصحاح ( جاج اللوت اللسبُت )جذ :ؤخمد كبد الوٌىز كؼاز  ،داز الٕخاب اللسبي ،مصس ،مادة
(كص).
)(16الساشي ،مدمد بً ؤبي بٕس بً كبد الِادز ( ،) 1989مسخاز الصحاح ،داز السطالت ،الٖىٍذ ،مادة (كصش).
)(17الساهب ،اإلاٌسداث في هسٍب الِسآن ،ص .563
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َ
َرا الاطم دون بُدام ؤو جِدًس للملاوي ،وَى اإلامخىم الري ال ٌولبه ش يء ،واللص في ألاصل :الِىة والشدة ،واللصة:
السًلت والامخىاق"( ،)18وملىاٍ الوالب الري ال ًِهس"(.)19
وٍد٘ كلى زبىث صٌت اللصة له طبداهه ُىله (حلالى) :ب َّن الل َّص َة ل َّله َحم ً
ُّ
ُلا﴾(ًىوع ،)65 :وصٌت اللصة جد٘ كلى
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
زالزت ملانٔ ،لها زابخت هلل وهي" :كصة الِىة :الدا٘ كليها مً ؤطماثه الِىي اإلاخحن .وهي وصٌه اللـُم ال ِري ال جيظب
بلُه ُىة اإلاسلىُاث َّ
وبن كـمذ .وكصة الامخىاق :ألهه َى الوجي براجهً ،ال ًدخاج بلى ؤخد ،وال ًبلى اللباد طسٍ
ًُظسوهه ،وال هٌله ًُىٌلىهه ،بل َى الظاز الىاًم اإلالؼي اإلااوم .وكصة الِهس :والولبت لٖل الٖاثىاثً ،هي ٔلها مِهىزة
هلل زاطلت للـمخه ،مىِادة إلزادجهً ،جمُم هىاص ي اإلاسلىُاث بُدٍ ،ال ًخدسْ منها مخدسْ ،وال ًخصسي بال بدىله
وُىجه وبذههً ،ما شاء هللا ٔان ،ومالم ٌشإ لم ًًٕ ،وال خى٘ وال ُىة بال به"(.)20
واطم هللا اللصٍص ُّ
ًد٘ كلى ٓما٘ ُىة هللا(حلالى) ،وامخىاكه بىٌظه طبداهه ،وزظىق حمُم اإلاسلىُاث لِهسٍ،
ًٌلل ًيها ما ٌشاء وٍسخاز ال ٌعجصٍ ش يء ،وال ملِب لحٕمه وال ز ّاد لِظاثهً ،هى طبداهه ًُ ّ
ُ
دبس وال ًُ َدبس،
وجدبحرٍ،
ِ
21
ًُجسي ما شاء كلى مً شاء وال ًمخىم مً ؤمسٍ ،وال ًخلِبه في خٕمه ؤخدً ،ظبداهه ال بله بال َى اللصٍص الحُٕم"( ).
وُد جٕسز اطم هللا اللصٍص في الِسآن الٕسٍم ً
حظلا وحظلحن مسة مخصال بـ(ا٘) ومً دون (ا٘)ٓ ،ما اُترن َرا
ً
الاطم بالسخمت في ًىاصل آلاًاث زالر كشسة مسة ،ومم الحُٕم طبلا وازبلحن مسة ،ومم الللُم طذ مساث ،ومم
الحمُد زالر مساث"( ،)22وطىإحي الى جٌصُل ذلٗ.
مؼللا لخمع طىز ُسآهُتَ ،
ً
اطم اللصٍص ٌظبّ ً
ؤان ُ
جسجِبا اطم الحُٕم
(اللصٍص)ٔان الابخداء به باآلًت ألاولى
ِ
ْ
ْ
َّ
َْ ُ ْ َ
اب ِم ًَ الل ِه ال َل ِص ٍِص ال َح ِٕ ُِم (( ﴾ )1الصمس )1 :والظىز هي( :الصمس ،الحدًد،
في ٔل آلاًاثٓ ،مشل ُىله (حلالى) :جج ِزًل ال ِٕخ ِ
َّ
َْ ُ ْ َ
اب ِم ًَ الل ِه
الحشس ،الصٍ ،الجملت)ٓ ،رلٗ ؤزرث اإلاىُم الشاوي في زالر طىز ؤزسي ٓمشل ُىله (حلالى) :جج ِزًل ال ِٕخ ِ
ْ
ْ
(الجازُتً( ،)9 :اػس( ،)9 :ألاخِاي.)9 :
ال َل ِص ٍِص ال َح ِٕ ُِم (﴾)9
والحُٕم :اطم مً ؤطماء هللا الحظجىَّ ،
ًد٘ كلى اجصاي هللا (حلالى) بالحٕمت في شسكه وُدزٍ ،والحٕم بحن
(.)23
اإلاسلىُاث"...
ً
طبم وؤزبلحن مسة ،مخصال بـ(ا٘) ومً دون (ا٘) ،ؤان اطم اللصٍص ٌظبّ
وُد وزد اطما اللصٍص مم الحُٕم في ٍ
ُ َ َّ ُ َ ّ ُ ُْ
ْ َْ َ َ ْ َ
ٍ ٌَ َش ُاء َال ب َلهَ
في جسجِبه اطم الحُٕم في ٔل آلاًاث ،ومً َرٍ آلاًاث ُىله (حلالى)َ :ى ال ِري ًص ِىزٓم ِفي ألازخ ِام ُٓ
ِ
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ً َ َّ
ب َّال َُ َى ْال َلص ٍُص ْال َح ِٕ ُ
ُم﴾ (آ٘ كمسان ،)6 :وُىله (حلالى) :والظ ِازَ والظ ِازُت ًاُؼلىا ؤً ِدحهما حصاء ِبما ٓظبا هٖاال ِمً الل ِه
ِ
ِ
َ َّ
ُ
ٌ (اإلااثدة)38 :
َ
َ
ٌ
.
والله ك ِصٍص خ ُِٕم ﴾
َ
ُ َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
واللصة ج َخؼلب الحٕمت :بن جالشم اطم اللصٍص باطم الحُٕم مم خٌف الترجِب الِسآوي ألطبُِت اللصٍص ًرلٗ
َ
َّ
ًد٘ اإلاخدبس كلى ؤن الحٕمت صٌت ؤطاض مً مخؼلباث اللصة وال كصة بال خٕمت.
ْال َلصٍص السخُم :وزد اطما اللصٍص مم السخُم في زالر كشسة آًت ُسآهُت ؤان ُ
اطم اللصٍص ٌظبّ في جسجِبه اطم
ِ ِ
َ َّ َ َّ َ َ ُ َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ
السخُم في ٔل آلاًاث ،وهي :في طىزة الشلساء في حظلت مىاطم ،هي ُىله (حلالى) :وِبن زبٗ لهى الل ِصٍص الس ِخُم (﴾)9
) (18ابً مىـىز ( ،)1998لظان اللسب ( ،)1998جذ :كلى طحري ،داز بخُاء الترار اللسبي ،بحروث ،غ ،مادة (كصش).
) (19ببساَُم مصؼٌى ،اإلاعجم الىطُؽ ـ داز الدكىة ،جذ :مجمم اللوت اللسبُت ،مادة (كصش).
) (20الظلدي (د.ث) ،جِظحر الٕسٍم السخمً في جٌظحر ٓالم اإلاىان، ،ج ،1ص.946
) (21ابً مىـىز ( ،)1998لظان اللسب ،مادة (كصش).
) (22كبدالباقي ،مدمد ًااد ( ،)9111اإلاعجم اإلاٌهسض أللٌاؾ الِسآن الٕسٍم ،غ :داز الحدًث -الِاَسة ،مادة (كصش).
) (23الجسبىق ،كبد هللا بً كبد السخمً (د.ث) ،ألامشا٘ الِسآهُت الُِاطُت ،ج ،6ص.941
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ْ
َ ْ َّ
َ
الله ًَ ْى ُ
ص ُس َم ًْ ٌَش ُاء َو َُ َى ال َل ِص ٍُص
(الشلساء ،)19 ،917 ،149 ،175 ،141 ،199 ،114 ،68 ،٩ :وُىله (حلالى)ِ  :بىص ِس ِ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
الس ِخ ُ
الس ِخ ُ
ُم (( ﴾ )6السجدة ،) 6 :وُىله (حلالى)َ  :ج ْجز َ
الش َه َاد ِة ْال َلص ٍُص َّ
َّ
ًل
ُم (( )5السوم ،) ٥ :وُىله (حلالى) :ذ ِلٗ ك ِالم الوُ ِب و
ِ
ِ
َّ َ ْ َ َ َّ
ُم (( ﴾ )49الدزانَّ )49 :
الس ِخ ُ
الل ُه ب َّه ُه َُ َى ْال َلص ٍُص َّ
ْال َلصٍص َّ
.بن طىزة الشلساء
الس ِخ ُِم (ٌ( ﴾ )5ع ،)5 :وُىله (حلالى)ِ  :بال مً ز ِخم
ِ
ِ
ِ ِ
اهخـمذ ؤخداثها وؤحصائَا ٔلها لخدُِّ داللت السخمت واللصة هلل (حلالى) في صُاهت مٕسوزة جيخـم مً ؤولها بلى آزسَا،
َ َ َ ًَ ََ َ َ
الس ِخ ُ
ان َؤ ْٓ َث ُر َُ ْم ُم ْا ِم ِى َحن (َ )8وب َّن َزَّب َٗ َل ُه َى ْال َلص ٍُص َّ
ُم (﴾ )9
ًبدؤث في ُىله (حلالى) :ػظمِ ....ب َّن ِفي ذ ِلٗ آلًت وما ٔ
ِ
ِ
(الشلساء ،)9 :زم ؤزرث َاجان آلاًخان ألازحرجان جخٕسزان وجىحهان ؤخدار الظىزة ّ
ومٖىهاتها ججاٍ اإلاِصد والٌٕسة اللامت
للظىزة ٔلهاً ،بلد جٌصُل ُصت مىس ى مم ًسكىن ،وزسوحه بِىمه وهجاتهم وزد في ُىله (حلالى)َ  :و َؤ ْه َج ُْ َىا ُم َ
ىس ى
َ ْ
َ َ ََْ
َ َ ً
ْ َ
َو َم ًْ َم َل ُه َؤ ْح َمل َحن (ُ )65ز َّم َؤ ْه َس ُْ َىا ْآلا َزس َ
ًٍ (ِ )66ب َّن ِفي ذ ِل َٗ آل ًَت َو َما ٔان ؤٓث ُر َُ ْم ُما ِم ِىحن (َ )67وِب َّن َزَّب َٗ ل ُه َى ال َل ِص ٍُص
ِ
ِ
َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ً
(الشلساءُ 68 -65 :
ّ
الس ِخ ُ
َّ
) ،زم بلد ُصت ببساَُم وُىمهً ،سد في ُىله (حلالى)ًٕ :ربىٍ ًإَلٕىاَم ِبن ِفي ذ ِلٗ آلًت
ُم (﴾ )68
ََ َ َ
الس ِخ ُ
ان َؤ ْٓ َث ُر َُ ْم ُم ْا ِم ِى َحن (َ )139وب َّن َزَّب َٗ َل ُه َى ْال َلص ٍُص َّ
ُم (( ﴾ )141الشلساء ،)141 -139 :وبلد كسض ُصت هىح وُىمه
وما ٔ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ً
َ
ْ َ
َ
وجٌصُل مجسٍاث ألاخدار ًسد في ُىله (حلالى)ِ  :ب َّن ِفي ذ ِل َٗ آل ًَت َو َما ٔان ؤٓث ُر َُ ْم ُما ِم ِىحن (َ )191وِب َّن َزَّب َٗ ل ُه َى ال َل ِص ٍُص
ُم (( ﴾ )199الشلساء ،)199 -191 :وبلدَا ُصت كاد مم ُىمه ُز َّم جسد في ُىله (حلالى)َ ًَ  :إ َز َر َُ ُم ْال َل َر ُ
الس ِخ ُ
َّ
اب ِب َّن ِفي
َ َ َ ًَ ََ َ َ
الس ِخ ُ
ان َؤ ْٓ َث ُر َُ ْم ُم ْا ِم ِى َحن (َ )158وب َّن َزَّب َٗ َل ُه َى ْال َلص ٍُص َّ
ُم (( ﴾ )159الشلساء ،)159-158 :وبلد كسض ُصت زمىد
ذ ِلٗ آلًت وما ٔ
ِ
َِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ َ ُ
َ ََ
السخ ُ
َ َّ
ُ ْ ُ
ُم (﴾ )175
مم ُىمه جسد في ُىله (حلالى) :بن ِفي ذ ِلٗ آلًت وما ٔان ؤٓث ُرَم ما ِم ِىحن ( )174وِبن َزبٗ ل ُهى الل ِصٍص َّ ِ
َ َ
َ ُ َ
(الشلساء ،)175 - ٦٧٤ :وبلد كسض ُصت ؤصحاب ألإًت مم هبيهم ًسد في ُىله (حلالى)َ َُ  :
ا٘ َ ِزّبي ؤ ْكل ُم ِب َما ح ْل َملىن ()188
َّ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ
ُّ
الـ َّلت ب َّه ُه َٔ َ
ًَ َٕ َّر ُب ُ
ان َك َر َ
ىٍ ًَ َإ َز َر َُ ْم َك َر ُ
ان ؤٓث ُر َُ ْم ُم ْا ِم ِى َحن ()191
اب ًَ ْى ٍم َك ِـ ٍُم (ِ )189بن ِفي ذ ِلٗ آلًت وما ٔ
اب ًَ ْى ِم
ِ ِ
َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ
السخ ُ
ُم (( ﴾ )191الشلساء.)191-188 :
وِبن َزبٗ ل ُهى الل ِصٍص َّ ِ
َ
َ ْ ْ ََ َ َ
َ َْْ
اخ َٗ ِإلا ًِ َّاج َب َل َٗ ِم ًَ
وبلد كسض ُصت لىغ جسد في ُىله (حلالى)َ  :وؤ ْه ِر ْز َك ِش َحرج َٗ ألاُ َ ِسب َحن ( )914واز ٌِع حى
ْاإلاُ ْامى َحن (ًَ )915ة ْن َك َ
ص ْى َْ ًَ ُِ ْل ب ِّوي َبسي ٌء ِم َّما َح ْل َم ُلى َن (َ )916و َج َى َّٔ ْل َك َلى ْال َلصٍص َّ
الس ِخ ُِم (( ﴾ )917الشلساء.)917 -914 :
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ ُ
ُ
ُ
َّ
ً
وؤزحرا جسخم الظىزة بمساػبت الىبي ومىٍُ ُىمه مً دكىجهٓ ،ما بدؤث الظىزة ،زم ًىحه بِىله (حلالى):
َ
َ ُ َ َ َّ
ّ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ
اإلا ْامى َحن* ًَة ْن َك َ
ص ْى َْ ً ُِ ْل ِب ِوي َب ِسي ٌء ِّم َّما ح ْل َملىن َ*وج َىٔ ْل
وؤ ِهرز ك ِشحرجٗ ألاُ ِسبحن*واز ٌِ
ع حىاخٗ ِإلا ًِ اجبلٗ ِمً ِ ِ
ِ
( الشلساء)917-914 :
َك َلى ْال َلصٍص َّ
.
الس ِخ ُِم
ِ ِ
ُ
َ
َ
ُ
اوٍت السخمت بةزطا٘ َاالء
الِدًم مم
لألخدار وُصت ؤلاوظان في جازٍسه
وَٕرا ًالظىزة جىـس
السطل مً ش ٍ
ِ
ِ
ِ
السطل ،واللصة الوالبت في الاهخِام مً اإلاظخٕبرًً واإلالسطحن كً ؤمس هللا"(.)24
بالسخمت في آلاًاث الِسآهُت ،ؤن اللصة كلى مً لم ًامً
ومً ألاطساز التي ذٓسَا صاخب ؤلاجِان الُتران اللصة
ِ
والسخمت إلاً آمً"(.)25
ومً اللؼاثٍ لهرا الاُتران بُان ؤن السخمت بالخالثّ هابلت مً اللصة والِىةً ،هى طبداهه و(حلالى) ُادز كلى
ُهس مً ٌلصُه بلصجه وٍىصس مً ًؼُله بسخمخه.
ُ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
َ
اث في طىزة الشلساء ،ؤوالَا َ
الس ِخ ُ
ُم﴾ ،حظم ّ
بن جٕساز ُىله (حلالى)َ  :وب َّن َزَّب َٗ َل ُه َى ْاللصٍص َّ
حاءث ك ِِب بُان
مس ِ
ِ
ِ
ّ
ٓربىا ّ
مس ٍة مً ّ
مدم ًدا صلى هللا كلُه وطلم وبما حاء به كً ّزبه ،زم حاءث ُّ
ٔل َّ
اإلاساث الباُُاث كِب
جٕرًب الرًً

)(24اللبدلي ،د .ؤمحر ًاطل طلد ( ، )9118هساثب الصىزة الِسآهُت ،داز الٕخاب الشِافي ( ألازدن) ،ص.99
) (25الظُىػي ،حال٘ الدًً كبد السخمً بً الٕما٘ (ث،)ٌ911 :ؤلاجِان في كلىم الِسآن ،ج ،9ص.113
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ْ
ّ
ًةذ َ
َ
ّ
َّ
اإلإربحن ألاولحنًٖ ،ان لٖل ّ
حل َّد َد اإلاِخض ي
الِصت التي حاءث ُبلها،
مس ٍة منها داكُتها مً
ص
كسض ُص ٍت مً ُِص ِ
َخ ُظ ًَ بكادة ذٓس اللبازة هٌظها"(.)26
وبهرا الٕم مً آلاًاث ُ
هجد الداللت كلى صٌت ؤزس مً مخؼلباث اللصة وَى السخمت اإلاؼلِت وال ًٖىن اللصٍص
ُ َ
كصٍصا ال اطما وال صٌت بن لم ًًٕ زخُماً ،ظبدان اللصٍص السخُم الِاثل " َو َز ْخ َم ِتي َو ِط َل ْذ ٔ َّل ش ْي ٍء﴾ (ألاكساي.)156 :
ّ
ً
ُ
ُ
ُ
َ ُُ
َ ُ
زالشا :ؤهلصمٕمىَاَ :لص ْم ُذ الش يء َ
ؤلص ُم ُه ُل ً
واللص ُام :اإلاال ِشم"( ،)27اإلاٌسدة الِسآهُت
صوما ،ول ِص ْمذ به والش ْمخهِ .
ِ
َ
ُ
ُ
ولصوم الش يء ػى٘ ،وُد جٕسزث َرٍ اإلاٌسدة ومشخِاتها في الِسآن الٕسٍم في
ؤهلصمٕمىَا﴾ً ،للها اإلااض ي لصم،
َ
لٌف(ؤ ُه ْلص ُم ُٕ ُم َ
ىَا) ،وذٓسث في الِسآن الٕسٍم مسة واخدة في طىزة َىد في ُىله (حلالى):
زمظت مىاطم ،اإلاىطم ألاو٘:
ِ
َ ْ َ ً ْ ْ َ ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ََ
ْ َّ َ َ
َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ
ُا٘ ًا ُى ِم ؤزؤًخم ِبن ٓىذ كلى ب ِِى ٍت ِمً ِزبي وآج ِاوي زخمت ِمً ِكى ِد ٍِ ًل ِمُذ كلُٕم ؤهل ِصمٕمىَا وؤهخم لها
َ
ُ
َ
َْ َ
ٔ ِاز َُىن﴾(َىد ،)98 :والشاوي :لٌف(ؤل َص ْمى ُاٍ) ،وذٓسث في الِسآن الٕسٍم مسة واخدة في طىزة ؤلاطساء في ُىله (حلالى)َ  :ؤ َّل
ب ْو َظان َؤ ْل َص ْم َى ُاٍ َػاث َس ٍُ في ُك ُىِه َو ُه ْسس ُج َل ُه ًَ ْى َم ْالِ َُ َامت ٓ َخ ًابا ًَ ْل َِ ُاٍ َم ْي ُش ً
لٌف(ل َص ًاما) ،وذٓسث في
ىزا﴾(ؤلاطساء ،)13 :والشالث:
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ََ َْ َ َ ٌ َ َ َ
ْ
ْ َ ّ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ٌ ُ َ ًّ ( ػه:
الِسآن الٕسٍم مسجحن ألاولى في طىزة ػه في ُىله (حلالى) :ولىال ٔ ِلمت طبِذ ِمً ِزبٗ لٖان ِلصاما وؤحل مظمى﴾
َ َ
َ
ُ ُ
ُ
َ ُ ُ
ُ ُ َ َ َ َّ
َ
 ،)199وآلازس في طىزة الٌسُان في ُىله (حلالى)ْ ُ :ل َما ٌَ ْل َبإ ِبٕ ْم َ ِزّبي ل ْىال ُد َكائٓ ْم ًِ ْد ٓر ْب ُخ ْم ً َظ ْىي ًَٖىن ِلص ًاما
﴾(الٌسُان ،)77 :واإلاىطم السابم وألازحر :لٌف(الص) ،وذٓسث في الِسآن الٕسٍم مسة واخدة في طىزة الٌخذ في ُىله (حلالى):
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ي َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ان الل ُه ِبٖ ِ ّل ش ْي ٍء َك ِل ًُما﴾ (الٌخذ.) 96 :
وؤلصمهم ٔ ِلمت الخِى ؤاهىا ؤخّ ِبها وؤَلها ؤ
َ
َّ
بن في ُىله(حلالى)ُ ً :ل ّمُذ كلُٕم ؤهلصمٕمىَا وؤهخم لها ٔازَىن﴾ جصىز حى ؤلآساٍ وملىاَا اإلاباشس
ً
وجصىٍسَا بجسطها وؤدائها ّ
حى ؤلآساٍ َى الباكث كلى جسحرَا كلى صُوت الٌلل اإلاظازق مخصال بشالزت طماثس ،وَرا
ُ
َ
وبن ؤدي بلى حهد في هؼِهاَّ ،
ٌ
َ
ًىؼِها َم َدي ما ًبر٘ مً حهد في ؤلالص ِام
لِظدشلس مً
مؼلىب
الجهد
ًةن َرا
وؤلآساٍ الري ًىٕسٍ َىد(كلُه الظالم)َ ،رٍ اإلاٌسدة الِسآهُت ؤهلصمٕمىَا﴾ ،الش يء بالش يء ً
داثما ُ
ًِا٘ :لصمه الش َيء
ِ
()28
ُ
طسبان :بلصام الدسخحر مً هللا (حلالى) ،وبلصام بالحٕم وألامس.
ًلصمه .واللصام :اللراب اإلاالشم للٌٕاز"  ،وؤلالصام
ِ
ً
في ٔلمت ؤهلصمٕمىَا﴾ زالزت مظمساث :طمحر اإلاخٖلم وطمحر اإلاساػب وطمحر الواثب وَى ؤخظً جسجِبا :بدؤ
ً
ُ
ُ
ؤوال الهٌصل الظمحر ً
وحىبا"(.)29
باإلاخٖلم ألهه ؤزص بالٌلل ز َّم باإلاساػب ز َّم بالواثب ولى جيء بالواثب
َُْ ُ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ىَا َوؤ ْه ُخ ْم ل َها ٔ ِاز َُىن﴾ لإلهٖاز والىٌي ،واإلالجى بذا ٔاهذ الهدًت بلى الخحر
والاطخٌهام في ُىله (حلالى) :ؤهل ِصمٕم
ً
بحبازا ،كلى الخصدًّ
التي حئخٕم به ُد زٌُذ كلُٕم مم وطىخها وحالئهاً ،هل ؤطخؼُم ؤها وؤجباعي ؤن هجبرٓم
َ
َ نُ
َّ
ُ
ُ
وازخُاز
اُخىاق
وظخؼُم ذلٗ ألن ؤلاًمان الصادَ ًٖى كً
والحا٘ َّاهٕم ٔازَىن لهآ ،ال بهىا
بيبىحي وكلى ؤلاًمان بي،
ٍ
ٍ
ال كً ٓسٍ وبحباز"(.)30

) (26خبىٕت ،كبد السخمً بً خظً اإلاُداوي الدمشِي (ثَ1495 :ـ) ،البالهت اللسبُت ؤطظها وكلىمها وًىىجها  ،داز الِلم ،دمشّ ،الداز
الشامُت ،بحروث ،غَ 1416 ،1ـ  1996 -م ،ص.593
) )27الجىَسي( ،د.ث) ،الصحاح ( جاج اللوت اللسبُت ) ،مادة (لصم).
) )28ابً ًازض ،ؤبى الحظً ؤخمد بً ًازض بً شٓسٍا ( )1979معجم مِاًِع اللوت ،جذ :كبدالظالم مدمد َازون ،غ ،9مؼبلت
مصؼٌى البابي الحلبي ،مادة (لص).
) (29ابً كاد٘ الحىبلي ،ابى خٌص كمس بً كلي (د.ث) ،جٌظحر اللباب في كلىم الٕخاب ،ص.11
) (30ػىؼاوي (د.ث) ،الخٌظحر الىطُؽ للِسآن الٕسٍم،ج ،7ص.194-193
المساوى ،محمد علي ناجي
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َُْ ُ َ
َ
ًىح ْي
ؤزس داللت حسض َرٍ اإلاٌسدة كلى اإلالجىً :إهذ جدع ؤزىا هؼّ ٔلمت ؤهل ِص ُمٕ ُمىَا﴾ بهرٍ الصُوت ما ِ
بدماج ٔل َرٍ الظماثس في الىؼّ وشد بلظها بلى بلع ٓما ًدمج الٖازَىن مم ما ًٕسَىن ،وَشدون
باإلٓساٍ بظبب
ِ
()31
بلُه وَم هاًسون وَٕرا ًبدو الخىاطّ في الخلبحر ؤكلى مً البالهت الـاَسٍت ،وؤزًم مً الٌصاخت اللٌـُت" .
حما٘ َرٍ اإلاٌسدة ْ
بإن هِسز َّ
َ
بإن ًيها طمت الازتزان ،ألن صُوتها حلجي وحىد مٌلىلحن
ووظخؼُم ؤن هخلمع
مً ؤحل مىاًِت هبرة الوظب التي جخؼلب الظسكت.
َّ
وٓإن هسابت اطخلما٘ َرٍ اإلاٌسدة كلى َرا الشٖل ًمشل هسابت اإلاىٍُ ؤلالهي ًةهه – كص وحل -ال ًجلل
ً
ُ
ً
ًاإلًمان ال ًٖىن بال مدع
ٔالخىٌع والىىم ،مما ًىٌي بزادة البشس وٍدؽ مً ٓسامتهم.
ُظسٍا
ؤلاًمان ًلال
ِ
ازخُاز"(.)32
َّ
بن َ
بالشِل وصلىبت الخدمل وؤلآساٍ
ًىح ْي
هؼّ َرٍ اإلاٌسدة كلى خالتها التي بىِذ كليها ًُه مً
الشِل ما ِ
ِ
ِ
كلى خمل ش يء ًىٌس مىه اإلادكى وَظدشِل خمله وحشمئز مً هٌظه.
ُ
َ
ولى حئىا ِ ّ ُ
هىاح كدة منها :بطماز اإلاٌلىلحن وبدماحهما
هٌظس طس َرا الشِل في َرٍ الصُوت لىحدهاٍ ًإحي مً ٍ
َ
ً
ً
وازخالي
وبدماحا في كملُت الىؼّ ،وٓرلٗ ًيشإ َرا الشِل مً ػسٍِت جسجِب خسوًها
ملا ما ًجلل َىالٗ ش ًدا
ِ
َ
ختى َّ
مسازحها َّ
ُ
ُ
اللوىب وَى ًيخِل بحن َرٍ اإلاسازج؛ ألامس الري ٌشلس بالشِل.
ؤلاكُاء ،وٍمظه
ٓإن اللظان ًصِبه
َّ
"ولٕىٗ بذا كاودتها ججد ؤجها لم جٌصح بملجى ؤن ذلٗ لً ًٖىن
الاطخٌهام فيؤهلصمٕمىَا﴾ ،لإلهٖاز الخٕرًبي:
ً
 ٓما جِى ُ٘ في جٌظحرَا -وبهما ؤزازث حظائال ،وؤخالخىا بلى هٌىطىا لخدبس اإلاىٍُ ٔلهَ ،ل مما ًخٌّ مم شساجم الظماء التيحاءث لخٕسٍم ؤلاوظان ،وبجهاض كِله ،وػسح ٔل ُُد ًشِل خسٍخه وبزادجه ؤن جلصم ؤلاوظان بٌٕس واكخِاد ًٕسَه ،ولى
ٔان َرا الٌٕس وَرا الاكخِاد َى الخحر والصىاب؟! .خسٍت ؤلاوظان في ُاهىن الظماء ؤُدض مً ؤن ًظخى بها في طبُل
هاًت ولى ٔاهذ َرٍ الواًت هي بالِؼم ًالح الدهُا وآلازسة ،الظماء جِىً٘ :جب ؤن ًٖىن كِل ؤلاوظان ً
خسا ،وطمحر
ُ
ُ
خسا ،ووحدان ؤلاوظان ً
ؤلاوظان ً
الِلب ،وَرٍ الحُاة وَرا
خسا ،ولى ٔان زمً ذلٗ ٌٓسٍ بالري مىده َرا اللِل ،وَرا
ٌ
مرَل بذا ؤملىذ ًُه"(.)33
مىٍُ
ُ
َ
ُ
ز َّم ًآد ذلٗ ًُِى ًُِ٘" :ه ػبُلت الشساجم ومىٌُها مً بزادة الٌسد ،واخترامها للِله الساًع لها ًجللىا هِسز
ؤن ذلٗ لً ًٖىن  -ؤكجي بلصامىا باآلًاث البِىاث -وبن ٔاهذ زخمت مً كىدٍ  -طبداهه -ما دامذ كمُذ كلى طمحر
ؤلاوظان ،وكِله.
ُ
ُ
ً
َ
ْ
ً
َ
َ
ُّ
َ
َّ
َّ
ابعا :مس :مع الش يء ًمظه بالٌخذ مظا وَرٍ هي اللوت الٌصُدت ،وًُه لوت ؤزسي ِمظذ الش يء ًدرًىن
مىه الظحن ألاولى ُوٍدىلىن ٓظستها بلى اإلاُم ومنهم مً ال ًُ َد ّ ِى٘ وٍترْ اإلاُم كلى خالها مٌخىخت وهـحرٍ ُىله (حلالى):
ْ
َ ُ َ
َ
ًـل ُخم جٌٕهىن ﴾ ُجٕظس ُوجٌخذ وؤصله ؿللخم وَى مً شىاذ الخسٌٍَُ ،
اإلا ُّ
عو
وؤم َّظ ُه الش يء ً َم َّظ ُه و اإلا ِظِع

َ
ُ
ُ
ُ
اطت ٓىاًت كً اإلاباطلت وٓرا َّ
اض ُا٘ هللا حلالى  مً ُبل ؤن ًَ َخ َم ًّ
اإلا َم َّ
اطا ﴾وُىله حلالى ال ِم َظ َ
اض ﴾ؤي ال ؤ َم ُّ
الخ َم ُّ
ع
َ َّ ٌ
َ َّ ٌ
()34
وال ُؤ َم ُّ
اطت ؤي ُم ِه َّمت وُد َم َّظ ْذ بلُه الحاحت".
اطت ؤي ُسابت ُسٍبت وخاحت م
ع وبُنهما زخم م
واإلاعَ :ى َح ّ
ع الش يء بالُد ،واإلامظىض :الري به مع ٓإن الجً مظخه ،واإلامظىض مً اإلااء ما هالخه
ِ
ألاًدي"(.)35
)ُ (31ؼب ،طُد ُؼب ببساَُم خظحن الشازبي (د.ث) ،الخصىٍس الٌجي في الِسآن ،داز الشسوَ ،غ ،17ص.99
)ً )32اطىي ،حمالُاث اإلاٌسدة الِسآهُت" ،ص.185
) (33ؤبى مىس ى ،د .مدمد (د.ث) ،دالالث الترآُب ،ص.958 ،957
) (34الساشي ،) 1989( ،مسخاز الصحاح ، ،مادة ( مظع ).
) (35معجم مِاًِع اللوت ،مادة (مظع).
المساوى ،محمد علي ناجي
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َ
َّ
َ َ ُّ َ ْ َ
ًّ
ىب ِبذ ه َادي َزَّب ُه ؤ ِوي
مادة(مع) في الِسآن الٕسٍم في واخد وطخحن مىطلا ،مً ذلٗ ُىله (حلالى) :وؤً
جٕسزث
َ
َ
َ
(ألاهبُاء)83 :
َم َّظج َي ُّ
َ
الظ ُّس َو َؤ ْهذ ؤ ْزخ ُم َّ
.
الس ِاخ ِمحن (﴾ )83
ِ
َ
ْ
ًّ
و(مع) بإشٍصَا وصىتها اإلاهمىض ،ووومها السُُّ ،هدُجت لخظلٍُ خسي الصٌحر ،ؤو الخِاء خسًُه
َ
َ َ َ
مخجاوزًٍ ِٓىله (حلالى)َ  :ول ْى ل ْم ج ْم َظ ْظ ُه ه ٌاز ﴾(الىىز.)35 :
ُ
ججمم بحن حسض الصىث الهادت ،وبحن وُم ألالم الشدًدً ،اإلاَ ُّ
ع
َرٍ اإلاادة في زُتها صىجُا ،وشدتها داللُا،
ًؼلّ-كادة -وٍساد به ٔل ما ًىا٘ ؤلاوظان مً ًؤذي ومٕسوٍ في طُاَ آلاًاث ألاجُتُ :ا٘ (حلالى) :ب ْن ًَ ْم َظ ْظ ُٕ ْم َُ ْسحٌ
ِ
َ َ
ع َّ
اض ُ
الى َ
ع ْال َِ ْى َم َُ ْس ٌح ِم ْش ُل ُه﴾( آ٘ كمسان ،)141 :وُا٘ (حلالى)َ  :وب َذا َم َّ
ًَ َِ ْد َم َّ
ط ٌّس َد َك ْىا َزَّب ُه ْم﴾(السوم ،)33 :وُا٘ حلالىِ ً :ةذا
َِ
َ
َ َّ ْ ْ َ َ
ط ٌّس َد َك َاها﴾(الصمس ،)49 :وُىله (حلالى)َ  :و َلئ ْن ؤ َذ ُْ َى ُاٍ َو ْل َم َاء َب ْل َد َ
ان ُ
ط َّس َاء َم َّظ ْخ ُه﴾(َىد )11 :وُىله(حلالى) َ ول ِئ ْن
مع ِؤلاوظ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
اب ِم ًَ الل ِه َط َب َّ إلا َّظٕ ْم ًِ َُما ؤ َز ْر ُج ْم َكر ٌ
َم َّظ ْت ُه ْم َه ٌْ َد ٌت ِم ًْ َكراب َزّب َٗ﴾(ألاهبُاءَ( ،) 46 :ىد ،)11 :وُىله (حلالى)  :ل ْىال ِٓ َخ ٌ
اب
ِ ِ
َك ِـ ٌ
ُم﴾(ألاهٌاً٘ ،)68 :هرٍ الصُى اإلاسخلٌت مً اإلاادة ،وزدث للداللت كلى شدة البالء ،وزًم اإلاصاب ،وًسغ ألاذي،
َّ
ولًٕ اإلالجى شدًد هلُف ،وللداللت كلى َرا اإلالحفًِ ،د وزدث اإلاادة في صىتها السُُّ
واللٌف ًيها زًُّ زُُّ،
ََ ُ
مِـترهت باإلاع السًُّ الطخسالص ألامسًٍ في خالتي الظساء والظساء ،الشس والخحرٓ ،ما في ٔل مً ُىله (حلالى) :وُالىا
َ َ َّ ُ َّ
َّ ْ ْ َ َ
ع َآب َاء َها َّ
الش ُّس َح ُص ً
ان ُزل َّ ََ ُل ً
الظ َّس ُاء َو َّ
َُ ْد َم َّ
وكا ()91
ىكا (ِ )19بذا مظه
الظ َّس ُاء﴾(ألاكساي ،)95 :وُىله(حلالى)ِ  :بن ِؤلاوظ
ِ
َوب َذا َم َّظ ُه ْال َخ ْح ُر َم ُى ً
ىكا ((﴾ )91اإلالازج.)91 :
ِ
ًالظس ُاء جمظهم بذن ،والظساء جمظهم ٓرلٗ ،والشس ًمظهم والخحر ٓرلٗ ،ولم ٌشإ الِسآن اللـُم حوُحرَ
ُ
اإلاادة بل اللٌف كُىه في الحالخحن ،وذلٗ للخلبحر كً شدة اإلاالمظت والالخصاَ ،وٓما وزد اللٌف في مِام الظس
ً
حاملا إلادزٔي الخحر والشسًِ ،د وزد للمع الجمُل زاصت في ُىله (حلالى)ِ  :ب ْن
مىٌسدا في ؤهلب الصُى ،وزد مشله
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٌ َ ُ ْ ُ ْ (آ٘ كمسان،)191 :
جمظظٕم خظىت حظاَم﴾
وفي آلاًت مً اإلادظىاث البدٌلُت ما ٌظمى (باإلاِابلت) وذلٗ في ُىله حلالى  :بن جمظظٕم خظىت حظاَم
وبن جصبٕم طِئت ًٌسخىا بها ﴾(آ٘ كمسان ،)٦٢١ :خُث ُابل الحظىت بالظِئت واإلاظاءة بالٌسح وهي مِابلت بدٌلت.
لؼٌُت :كبر باإلاع في ُىله  بن جمظظٕم خظىت﴾ وباإلصابت في ُىله  :وبن جصبٕم طِئت ﴾ وذلٗ لإلشازة
بلى ؤن الحظىت حظىء ؤلاكداء ،وختى ولى ٔاهذ بإٌظس ألاشُاء ،ولى مظا زٌٌُا ،وؤما الظِئت ًةذا جمٕىذ ؤلاصابت بها بلى
الحد الري ًسسي له الشامذ ًةجهم ال ًسزىن ،بل ًٌسخىن وَظسون ،وَرا مً ؤطساز بالهت الخجزًلً ،لٌف ؤلاصابت ًد٘
كلى جمًٕ الىُىق بسالي اإلاع"(.)36
ُ
اللٌف بدالثله بلى ملان ؤزس ،ال كالُت لها بهرا الحدًث ً
داللُا ،وبن حللِذ به صىجُآ ،ما في
وٍيخِل َرا
بشازة الِسآن بلى اإلاع بملىُحن مسخلٌحن ؤزسًٍ.
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
ْ
َ َ ٌ ( مسٍم:
َ
َ
َ
َ
ألاو٘ٓ :جى ًُه باإلا ًّ
ع كً الىٖاح في ٔل مً ُىله (حلالى)ُ :الذ ؤوى ًٖىن ِلي هال ٌم ول ْم ً ْمظ ْظ ِجي بشس ﴾
َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ ّ
،)91
الي َظ َاء َما َل ْم َج َم ُّظ ُ
ىَ ًَّ﴾( البِسة ،)٢٣٦ :وآلازس :وكبر ًُه باإلاع كً الجىىن
وُىله (حلالى) ال حىاح كلُٕم ِبن ػلِخم ِ
ىم َّالري ًَ َخ َس َّب ُؼ ُه َّ
الش ُْ َؼ ُ
َ ْ َ ّ (البِسة،)975 :
ٓما في ُىله (حلالى)َّ  :الر َ
ىمى َن ب َّال َٓ َما ًَ ُِ ُ
السَبا َال ًَ ُِ ُ
ًً ًَ ْإ ُٔ ُلى َن ّ
ع﴾
اإلا
ً
م
ان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"(.)37
واحخملذ ٔلها في ػبُلت الصىث

) (36الصابىوي :،مدمد كلي الصابىوي (  ،)1981صفوة التفاسير ،غ ،9داز الِسآن الٕسٍم ،بحروث ،ج 1ص.145
) (37الصوحر ،مدمد خظحن (د.ث) ،الصىث اللوىي في الِسآن ،داز اإلاازر اللسبي ،بحروث ،لبىان ،ص.185-183
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َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ
وُد جيبه الصمسشسي بلى حما٘ اإلاع في آلاًت الٕسٍمت في ُىله (حلالى)ُ :ال ْذ ؤوى ًَٖىن ِلي هال ٌم َول ْم ًَ ْم َظ ْظ ِجي
َب َش ٌس َو َل ْم َؤ ُْ َب ِو ًُّا﴾ (مسٍم ،)91 :خُث حلل ّ
اإلاع كبازة كً الىٖاح الحال٘ ،خٖاًت كً مسٍم كليها الظالم ،ألهه ٓىاًت كىه،
َ ً ًَّ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ
َّ َ َ َ
وُىله (حلالى)َ  :ؤ ْو َال َم ْظ ُخ ُم ّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ىَٕ ْم َوؤ ًْ ِدًٕ ْم ِب َّن الله ٔان
ِ
اليظاء ًلم ج ِجدوا م ًاء ًخُ َّم ُمىا ص ِلُدا ػ ُِبا ًامسحىا ِبىح ِ
ىزا﴾ (اليظاءّ )43 :
َك ٌُ ًّىا َه ٌُ ً
والصوى َ
لِع ٓرلٗ ،وبهما ُ
ًِا٘ ًُهً :جس ًيها ،وزبث ،وما ؤشبه ذلٗ ،ولِع بِمحن ؤن جسعى
ِ ،
الٕى ُ
ًُه َّ
اًاث وآلاداب"(.)38
َ
ُ
َ
ذلٗ َّ
ّ
باإلاع واإلاالمظت ،وال ًٖىن َرا في الصوى ،وٍجب ؤن
السحل واإلاس ِؤة ًٕجى كنها
ؤن اللالُت الشسكُت بحن
ِ
ِ
هظٍُ ؤن البُان الِسآوي لم ًجىذ بلى َرٍ الجمالُت ملخمدا كلى الٌسوَ اللوىٍت ،في جصسٍده في الصوى ،وٍلمذ في
الىٖاح اإلاشسوقًِ ،د كبر الِس ُ
آن كً ؤبشم الصوى الري ابخلي به ُىم لىغ بٖلمت جدظم بالـالً٘ ،خِسؤ كلى لظاجهم.
ُ
وُىله (حلالى) مالىا في بىاجٗ ْ
مً خّ ﴾ ،خُث كبرث ٔلمت(خّ) كً ُمت الهُاج كىد ُىم لىغ ،والٖلمت كلى
ؤزالُُتها التي جؼٌئ ملجى الشبّٓ ،ما جد٘ كلى زِت َاالء اإلااحىحن بإهٌظهم وبملاجهم في الظالً٘ ،هم ؤصحاب خّ
ٓما ًسون.

ً
خامسا -الخاثمة:
هآد في زخام البدث كلى ؤن اإلاٌسدة الِسآهُت لها ؤَمُت في بالهت الِسآن الٕسٍم ،وًلالُتها في جىصُل اإلالجى
وحما٘ الشٖل واإلاظمىن ،وحملها بحن ُىة الخإزحر ،وجىصُل اإلالجى ،وذلٗ ألن صُوت اإلاٌسدة جسخصس الٕشحر مً
الٕالم ،وجىم كً زًلت البُان الِسآوي وجلِي ِؿالال هٌظُت زاصت ،ألجها جِىم بخجظُم اإلالاوي وجدُلها بلى مشاَداث
ً
ً
َ
بلد ؤن جٖىن دًُىت مٕىىهت ومشاكس ومجسداث كً ػسٍّ بطبان الصٌاث آلادمُت كلى الجماداثً ،خٕدظب اإلاٌسدة
ً
ُ
ً
حماال ً
وطملُا مً خُث مخلت ألاووام.
مسثُا مً خُث الخصىٍس،
ُ
ُ
بمٖاهاث اإلاٌسدة اللوىٍت في دُت ازخُازَا ،وحلمُِها للداللت ،واإلاخإمل في اللٌـت الِسآهُت ًجد جمًٕ
وجبرش
ٔل لٌف مً مىطلها ،بدُث لى اطدبدلذ بوحرَا الزخل مٌهىم الظُاَ اللام للىص الري وزد ًُه اللٌف" ،ؤلماث
الِسآن ومٌسداجه مخصلت ومخىاطِت ،ال خشى ًيها وال جٖلًٍ ،دُؽ بها الظمى ،وٍـللها الجما٘.
ٓما جبرش دوز اإلاٌسدة في ججظُد اإلالاوي اإلاجسدة ،بما جشحرٍ مً ؤًٖاز ،وجدث اإلاخلِي في زطم مالمذ جصىٍسٍت
بٌلل دالالث الترُٓب وجٌاكل كىاصسٍ اإلاسخلٌت" ،ومً َ
للملاوي ،ؤل َرٍ الُِم اإلالىىٍت والخصىٍسٍت ً
زم لم جىطم
ً
كبشا بل وطلذ وطلا ً
دُُِا؛ َ
لخلبر كً مِاصد الظُاَ ومسادٍ.
ألالٌاؾ

التوصيات واملقترحات:
.1
.9
.3
.4

بُامت اإلااجمساث والىدواث الللمُت اإلاخسصصت كً اإلاٌسدة وؤَمُتها ودوزَا.
خث ؤَل الازخصاص ،وٓرا الجهاث ذاث اللالُت في اإلاشازٓت الٌاكلت في جإلٍُ الٕخب ،واصداز اإلاجالث
اإلاخسصصت في اإلاٌسدة.
ًخذ مىاُم كلمُت بلٕتروهُت لهرا الوسض.
بحساء دزاطاث ممازلت إلاٌسداث ؤزسي ،وبُان دالالتها وطبل الاطخٌادة منها في واُم اإلاظلمحن الُىم.

) (38الصمسشسي ( ،)1997جٌظحر الٕشاي ،جذ :كبد السشاَ اإلاهدي داز بخُاء الترار اللسبي ،بحروث ،غ ،1ج ،3ص.9
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ً
سادسا -املصاد واملراجع:
-

ً
ؤوال -الِسآن الٕسٍم.
ً
زاهُا -ألادب وؤلاعجاش الِسآوي والخٌاطحر.
ببساَُم مصؼٌى(د.ث) ،اإلاعجم الىطُؽ ـ داز الدكىة ،جذ :مجمم اللوت اللسبُت.
ابً ًازض ،ؤبى الحظً ؤخمد بً ًازض بً شٓسٍا( )1979معجم مِاًِع اللوت ،جذ :كبدالظالم مدمد َازون،
غ ،9مؼبلت مصؼٌى البابي الحلبي.
ابً مىـىز( ،)1998لظان اللسب ،جذ :كلى طحري ،داز بخُاء الترار اللسبي ،بحروث..
الجسبىق(د.ث) ،كبد هللا بً كبد السخمً ،ألامشا٘ الِسآهُت الُِاطُت.
الجىاَسي ،بطماكُل بً خماد ( )1999الصحاح( جاج اللوت وصحاح اللسبُت) ،جذ :ؤخمد كبد الوٌىز كؼاز ،داز
الللم للمالًحن ،بحروث ،غ.3
خبىٕت ،كبد السخمً بً خظً اإلاُداوي الدمشِي (ثَ1495 :ـ) ،البالهت اللسبُت ؤطظها وكلىمها وًىىجها ،داز
الِلم ،دمشّ ،الداز الشامُت ،بحروث ،غَ 1416 ،1ـ 1996 -م.
خمدان ،هرًس( ،)1991الـاَسة الجمالُت في الِسآن الٕسٍم ،داز اإلاىاز حدة الظلىدًت ،غ.1
داود ،مدمد مدمد( ،)918معجم الٌسوَ الداللُت في الِسآن الٕسٍم ،داز هسٍب ،الِاَسة.
الساشي ،مدمد بً ؤبي بٕس بً كبد الِادز( ،) 1989مسخاز الصحاح ،داز السطالت ،الٖىٍذ.
الصمسشسي )1997( ،جٌظحر الٕشاي ،جذ :كبد السشاَ اإلاهدي داز اخُاء الترار اللسبي ،بحروث ،غ.1
الظامساجيً ،اطل صالح( ،)9111الخلبحر الِسآوي ،داز كماز كمان ،غ.7
الظلدي(د.ث) ،جِظحر الٕسٍم السخمً في جٌظحر ٓالم اإلاىان.
الظُىػي(د.ث) ،حال٘ الدًً كبد السخمً بً الٕما٘ (ث ،)ٌ911 :ؤلاجِان في كلىم الِسآن.
الصحاح ( جاج اللوت اللسبُت ) ،بطماكُل بً خماد الجىَسي (د.ث) ،جذ :ؤخمد كبد الوٌىز كؼاز ،داز الٕخاب
اللسبي ،مصس ابً كاد٘ الحىبلي ،ابى خٌص كمس بً كلي(د.ث) ،جٌظحر اللباب في كلىم الٕخاب.
الصوحر ،مدمد خظحن(د.ث) ،الصىث اللوىي في الِسآن ،داز اإلاازر اللسبي ،بحروث ،لبىان.
كبد الخىاب ،مدمد لؼٌي(د.ث) ،الاججاٍ البالغي في جٌظحر البُظاوي.
كبدالباقي ،مدمد ًااد( ،)9111اإلاعجم اإلاٌهسض أللٌاؾ الِسآن الٕسٍم ،داز الحدًث -الِاَسة.
اللبدلي ،ؤمحر ًاطل طلد( ،)9118هساثب الصىزة الِسآهُت ،داز الٕخاب الشِافي( ألازدن).
اللبدلي ،ؤمحر ًاطل طلد(د.ث) ،الخإوٍل البُاوي ألخىا٘ هـم اإلالاوي في الِسآن الٕسٍم( ،مؼبىق ُُد اليشس).
اللبدلي ،ؤمحر ًاطل( ،)9111الترجِب واإلاخابلت ،كالم الٕخب الحدًشت ،ؤزبد-ألازدن ،غ.9
اللٌٌُي ،مدمد( ،) 1976الِسآن دكىة خّ ،مِدمت في كلم الخٌصُل الِسآوي ،اإلاؼبلت اإلاصسٍتـ الٖىٍذ ،غ.9
اللٌٌُي ،مدمد( ، ،)1986الِسآن جٌظحر الٖىن والحُاة ،ميشىزاث ذاث الظالطل ،الٖىٍذ ،غ.1
ُؼب ،طُد ُؼب ببساَُم خظحن الشازبي (د.ث) ،الخصىٍس الٌجي في الِسآن ،داز الشسوَ ،غ.17
اإلاؼلجى(د.ث) ، ،كبد اللـُم ،زصاثص الخلبحر الِسآن.
ًاطىي ،ؤخمد( ،)1999حمالُاث اإلاٌسدة الِسآهُت" في ٓخب ؤلاعجاش والخٌظحر" ،داز اإلإخبي ،غ.9
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شهادة إلاًاع داع عكتح

""ثطى ملترح كحطىير مطاد ثمىيل عكبحث عكعلمي في عكيمن
 نجىي أحما علي علحاج.د
ًؤؾخاط ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي اإلاؿاٖض|| حامٗت خًغمىث|| الُم
تراح جهىع لخُىٍغ٢ وا، ٖلى الخدضًاث التي جىاحههٝ والخٗغ،ً٘ جمىٍل البدث الٗلمي في الُم٢ البدث بلى حصخُو واٝ َض:عملضحخلظ
بت٦ واؾخسضمذ الباخشت مىهجُت مغ،مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً؛ في يىء ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي
،ٗلٟ بدىر ال:ها الخام ؤو الٗملي٣ وق،ي اإلاؿحيٟ اإلاىهج الىن:ها الٗام٣ ق، زام:؛ ٖام والشاوي٫ ألاو،املحن٩حن مخ٣ىن مً ق٩جخ
غٍغ٣ واإلاالخٓاث ٖجها وج٤اث٣ وحم٘ الخ، ومٓاَغَا،ًلت جمىٍل البدث الٗلمي في الُم٩ مك٠ َىا لخدضًض وون٠خُث ٌؿخسضم الىن
ىهذ الضعاؾت مً مضزل؛ جًمً ؤلاَاع الٗام٩ وج.لت مىيىٕ الضعاؾت وخلها اإلاىاؾب٩لب ٖلى اإلاكٛ زم البدث ًٖ ؾبل الخ،خالتها
 ؤبغػ الخىحهاث:ُما جًمً الشاويٞ ،٘ جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً وجدضًاجه٢ وا: مجها٫ جىاولذ الباخشت في ألاو، وزالزت مباخث،للضعاؾت
،ًترخا لخُىٍغ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُم٣خًمً جهىعا مٞ : وؤما اإلابدث الشالث،والخجاعب اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي
.ُظ الخهىع ويمان هجاخهٟمُلُت لخى٨وازخخمذ الضعاؾت بجملت مً الخىنُاث الخ
.ً الُم. البدث الٗلمي. جُىٍغ مهاصع الخمىٍل.ترح٣ جهىع م:عككلمات عملفحاحية

"A Proposal to Develop Sources of Funding for Scientific Research in Yemen"
D. Najwa Ahmed Ali Al-Haj
Professor of Educational Administration and Planning|| Hadramout University|| yemen
Abstract: The aim of the research is to diagnose the reality of financing scientific research in Yemen, identify the challenges
facing it, and propose a vision for developing the sources of funding for scientific research in Yemen. In light of the most
prominent contemporary trends in funding scientific research, the researcher used a complex methodology consisting of
two complementary parts: The description is used here to identify and describe the problem of financing the scientific
research in Yemen, its manifestations, the collection of facts and observations about it and its status report, and then the
search for ways to overcome the problem of the study and solve it the appropriate.
The study consisted of an introduction that included the general framework of the study and three topics. The researcher
dealt with the first: the reality of financing scientific research in Yemen and its challenges. The second included the most
prominent trends and contemporary experiences in financing scientific research. Scientific Research in Yemen, concluded
the study with a series of complementary recommendations to implement the vision and ensure its success.
Keywords: Conceptualization. Development of funding sources. Scientific Research. Republic of Yemen.
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ا
أول -ماخل عكا عصة:
لٗله مً هاٞلت ال٣ى ٫الخإُ٦ض ٖلى ؤَمُت البدث الٗلميٞ ،ظل ٪ؤمغ بضهي ومٟغو ٙمىه ،ختى باث في خ٨م
اإلاا٦ض ؤن البلض الظي حهمل البدث الٗلمي ،وجىمُت ٢ضعاث ؤبىاثه و٢ىاَم ؤلابضاُٖت والابخ٩اعٍت ،واؾخسضامها الصخُذ
واإلاشمغ؛ َى بلض ً٣ٟض م٣ىماث وحىصٍ ،وٍجمض ٢ىي ال٨ٟغ لخىمُخه وجُىٍغ ؤؾالُب خُاجه ،وال ً٣ىي ٖلى الٟٗل الجاص
والجضًض ،والخٟاٖل م٘ ما خىله مً ؤخضار ومىجؼاث ،ومخٛحراث ناعث حٗه ٠ب٩ل ش يء ختى صون ؾاب ٤بهظاع.
وما مً ش يء له ال٣ىة والضًىامُت في بخضار جل ٪الخدىالث والخٛحراث في ٧اٞت مجاالث الخُاة بضون اإلاٗغٞت
ومً زلٟها ومٗها مىاهج البدث الٗلمي؛ خُث لم حٗض ألاعى واإلاىاعص الُبُُٗت هي ال٣ىة اإلادغ٦ت لال٢خهاص وؤوكُت
الؿ٩ان ،وال البىاء الاحخماعي للخٟاّ ٖلى صًىامُت اإلاجخم٘ واؾخمغاع خُىٍت ز٣اٞخه ،وال الهىاٖت ٦مهضع عثِـ
للثروة ،وال آلت الخغب ٦ؿبُل وخُض للهُمىت وال٣ىة ،وال عؤؽ اإلاا ٫إلهخاج الؿل٘ ..بلخ؛ وبهما للمٗغٞت بهخاحا وجىُْٟا.
وما اإلاىجؼاث اإلاٗانغة في ٧ل مىاحي الخُاة بال زمغة للمٗغٞت واإلاٗلىماجُت ،وما جدمله مً بم٩اهاث ال خضوص لها ،بط
حكحر الخىٗ٢اث ؤن ؤ٦ثر مً  % 90مً الخ٣ىُاث لم ج٨دك ٠بٗض ،ومُلىب جىلُضَا في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ (.)1
وال ٚغو ؤن ؤنبدذ اإلاٗغٞت ألاصاة الخاؾمت في جىلُض ٧ل مً الثروة وال٣ىة مٗا .وبما ؤن ؤلاوؿان َى مهضع
اإلاٗغٞت ،وَى مبضٖها ومؿخسضمها  ،وَى َضٞها في جهاًت اإلاُاٝ؛ ٞةن الثروة وال٣ىة اهخ٣لذ مً زاعج ؤلاوؿان بلى
صازله ،بدُث ناعث ٢ىة ؤلاوؿان وزغوجه ُٞما ٌٗغٞه ()21؛ بىاء ٖلى ما ًبضٖه مً مٗاع ،ٝوٍبخ٨غٍ مً ؤؾالُب
وٍىْٟها بهىعة زال٢ت ،ختى ٚضا الٟغ ١بحن بلض وآزغ لِـ بما ًمل٨ه مً زغواث ؤو بكغ؛ وبهما بحن مً ٌٗغ ٝومً ال
ٌٗغ ،ٝومً ٌٗغ ٝج٩ىن له الغٍاصة والُ٣اصة .وٖلى م٣ضاع ما ًمل٨ه ؤي بلض مً مٗاع ٝومهاعاث و٢ضعاث ٖلى بهخاج
اإلاٗغٞت؛ جخدضص زغوجه و٢ىجه ،وبالخالي ٣ٞىة ؤي مجخم٘ َى اإلاٗغٞت بُض ال٨ثرة ولِـ اإلاا ٫بُض ال٣لت ،بل ؤن ٢ضعة ؤي
ٞغص ؤزظث ج٣اؽ بدضازت مٗاعٞه ،وؾغٖت بهمائها ،وبٟٗالُت جىُْٟها ،ولِـ بٗضص الؿىىاث التي ً٢اَا في الضعاؾت،
ؤو في مؼاولت مهىت ما (. )3
ولظل ٪وٚحرٍ ،ؤضخذ البدىر الٗلمُت هي الؿبُل الغثِـ إلهماء اإلاٗاع ٝوالٗلىم ،وبٖضاص الٟ٨اًاث
وال٣ضعاث ال٨ٟغٍت وؤلابضاُٖت ،وجىمُت زبراث ألاٞغاص ومهاعاتهم واججاَاتهمٌ ،ؿاٖضَا ٖلى طل ٪الخُىع اإلاظَل في
ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث ،بما ؤجاخخه مً بم٩اهاث ال خضوص لها لٗملُت البدث الٗلمي ،إلهخاج مٗاع ٝحضًضة،
واؾخسضامها لِـ في بهخاج ؾل٘ وزضماث حضًضة ٞدؿب ،وبهما ؤًًا في الهُمىت وال٣ىة ،وَىا ال ٚغو ؤن وٞغث الضو٫
الخ مىٍل الؿخي للبدث الٗلمي ،و٢ضمذ قتى ؤهىإ الضٖم والغٖاًت للبدث الٗلمي.
وَظا ما جا٦ضٍ الٗضًض مً الخجاعب الٗاإلاُت في ٧ل مً "٧ىعٍا الجىىبُت" ،و"الهحن" ،و"مالحزًا" ،التي
اؾدشمغث زاللها ؤلام٩اهاث اإلاظَلت التي ًدُدها َظا الخ٣ل وما ًغجبِ به مً ج٣ضم ٖلمي؛ بك٩ل ٗٞا ٫لهالح جُىٍغ
وجىمُت وعٞاَُت اإلاجخم٘ في مسخل ٠اإلاُاصًً واإلاجاالث ،وما جب٘ طل ٪مً خث وحصجُ٘ ٖلى البدث والابخ٩اع
واؾدشماعَما ٖلى ؤخؿً وحه (.)4
وحكحر ؤلاخهاثُاث بلى ؤن البالص الٗغبُت مجخمٗت زههذ للبدث الٗلمي في ٖام  2005ما ٌٗاص)1.7( ٫
ملُاع صوالع  ،ِ٣ٞؤي ما وؿبخه  % 0.3مً الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالي ،في خحن ونلذ وؿبت ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي في
بؾغاثُل زال ٫هٟـ الؿىت بلى % 4.7مً هاججها ال٣ىمي ؤلاحمالي ( .)5بل بن الهحن ٦ -ما ٌكحر "ؤهُىان ػخالن"
زههذ خىالي  155ملُاع صوالع للبدث والخُىٍغ ،ؤي ما ًؼٍض ٖلى  35يٟٗا إلاا ًسههه الٗالم الٗغبي لهظًً
الٛغيحن ل٩ل شخو (.)6
1
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وَٗض الُ٣إ الخ٩ىمي َى اإلامى ٫الغثِـ لىٓم البدث الٗلمي في الضو ٫الٗغبُت ،خُث ًبل ٜخىالي % 80مً
مجمىٕ الخمىٍل اإلاسهو للبدىر والخُىٍغ م٣اعهت ب % 3للُ٣إ الخام و% 8مً مهاصع مسخلٟت ،وطلٖ ٪لى
ٖ٨ـ الضو ٫اإلاخ٣ضمت وبؾغاثُل؛ خُث جغاوح خهت الُ٣إ الخام في جمىٍل البدث الٗلمي % 70في الُابان و52
%في بؾغاثُل والىالًاث اإلاخدضة (.)7
وبالىٓغ بلى وا ٘٢ألاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي في الُمً ٞهى في ؤصوى مؿخىي له ،وما ًغنض مً اٖخماصاث مالُت
للبدث الٗلمي؛ ٞان ال٣لُل مجها هي التي جسهو ألٚغاى البدث في الجامٗاث الخ٩ىمُت .ؤما في الجامٗاث ألاَلُت
ٞال وحىص لخل ٪الاٖخماصاث؛ مما ٌٗجي ؤن البدث الٗلمي في الُمً ما ػا ٫بُٗضا ًٖ الاَخمام والغٖاًت ،ومدانغة في
عَ ً٦امل يُ ،٤ال ٗٞل لها وال ؤزغ في مجغٍاث ألاخضار وحهىص ؤلاهماء وؤوكُت اإلاجخم٘ ،عٚم ٖمغ الخٗلُم الجامعي
البال ٜزالزحن ٖاما مًذ ،وعٚم الجهىص اإلابظولت لالعج٣اء بمؿخىي الضعاؾاث الٗلُا والبدث الٗلمي.
والهىعة هٟؿها ج٩اص جخ٨غع ٖىض الخضًث ًٖ ؤويإ البدىر اإلاىجؼة في الجامٗاث الخ٩ىمُت والخانت ٖلى
الؿىاء ،وطل ٪ؤن ٚالبُت البدىر بطا ٧ان ً٣ىم بها ؤًٖاء َُئت الخضعَـ خؿبما ًغون ،وجخم بُغٍ٣ت ٞغصًت ،وفي
ْغو ٝمدبُتٞ ،ان ٢هضَا وٚاًتها الجهاثُت هي الترُ٢ت ،وما ًغجبِ بها مً امخُاػاث حٗىص ٖلى ناخبها.
مشكلة عكا عصة وجضاإلتها:
ٌٗاوي البدث الٗلمي في الُمً ويٗا نٗبا للٛاًت حٗل الٟجىة ٦بحرة بطا ما ٢ىعن بما جى٣ٟه البالص الٗغبُت،
ولِـ الضو ٫ألازغي ،بل ٜحجم الاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي  %.2مً بحمالي الىاجج ال٣ىمي في الُمًٞ ،ما ًهغٖ ٝلى
البدث الٗلمي ال ًهل بلى مبل ٜاإلالُىن صوالع ؾىىٍا ،بن لم ً ً٨ؤ٢ل ،وَى مبل٢ ٜض ٌٗاص ٫ما جهغٞه حامٗت واخضة في
ؤمحر٧ا ،ؤٚلبه ًظَب عواجب وؤحىع الٗاملحن في مغا٦ؼ البدث الٗلمي بما ٞحها الجامٗاث ،بمٗجى ؤن ما ًى – ٤ٟمباقغة -
ٖلى البدث الٗلمي بال الجزع الِؿحر.
وَظٍ ألامىع وٚحرَا ،حٗجي ؤن البدث الٗلمي في الُمً وا ٘٢في مإػ ١خ٣ُ٣ي ،ؤؾاؾه جضوي الى٣ٟاث
اإلاسههت للبدث الٗلمي؛ مما ٌؿخضعي صعاؾت ؤويإ البدث الٗلمي ،وحصخُو ؤوحه ٖللها ،جمهُضا للىٓغ في ؾبل
مٗالجتها والخٛلب ٖلحها.
وجإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضمً ،م ً٨بلىعة مك٩لت الضعاؾت في الدؿائالث آلاجُت:
 ما وا ٘٢جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً؟ وما الخدضًاث التي جىاحهه؟
 ما ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي
 ما الخهىع اإلا٣ترح لخُىٍغ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً؟
أهاعف عكا عصة:
تهض ٝالضعاؾت بلى آلاحي:
 .1حصخُو مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،للى٢ىٖ ٝلى الخمىٍل الخ٩ىمي ،وما ًبظ ٫مً حهىص لخىىَ٘
مهاصع ٚحر ج٣لُضًت لخمىٍله.
 .2جدب٘ هخاثج ؤلاهٟا ١الخالي ٖلى البدث الٗلمي ٦ما وُٟ٦ا.
 .3عنض وجدلُل الخدضًاث التي جىاحه جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،للى٢ىٖ ٝلى ٢ىة جإزحرَا ،وػواًا ٗٞلها
ُٞه ،لخترحم في نىعة اخخُاحاث مالُت٧ ،ي حؿخجُب لخل ٪الخدضًاث.
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 .4جدب٘ ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي ألا٦ثر قُىٖا واؾخسضاما في الٗضًض مً صو ٫الٗالم،
٧ي ج٩ىن مىُل٣ا لالؾترقاص بإ٦ثرَا مالثمت لٓغو ٝالبدث الٗلمي في الُمً.
 .5ج٣ضًم جهىع م٣ترح لخُىٍغ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً.
أهمية عكا عصة:
جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت الخالُت مً آلاحي:
 ج٣ضم مٗلىماث وبُاهاث للمؿاولحن ومخسظي ال٣غاع ًٖ وا ٘٢ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي ،وما هجم ًٖ طل٪
مً ؤزاع ؾلبُت ٖلى بهخاج اإلاٗغٞت ،ؤو جىُْ ٠ما َى مخىاٞغ مجها في الُمً.
 حؿاٖض الُ٣اصاث التربىٍت ٖلى مٗغٞت ؤوحه الخلل في جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً.
 ج٣ضم مٗلىماث ًٖ الخٛحراث الخانلت في جمىٍل البدث الٗلمي ومهاصعٍ ،بما ٌؿاٖضَم ٖلى جُىٍغ مهاصع
حضًضة لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً.
 ج٣ضم خلىال لؿبل جىىَ٘ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في يىء ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة.
منهج عكا عصة:
ٞغيذ َبُٗت الضعاؾت الخالُت ومك٩لتها وَضٞها اؾخسضام مىهجُت مغ٦بت جخ٩ىن مً ق٣حن مخ٩املحن،
ألاوٖ ٫ام والشاوي زام ،ق٣ها الٗام اإلاىهج الىنٟي اإلاؿحي ،وق٣ها الخام ؤو الٗملي بدىر الٟٗل ،خُث ٌؿخسضم
الىنَ ٠ىا لخدضًض وون ٠مك٩لت جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،ومٓاَغَا ،وحم٘ الخ٣اث ٤واإلاالخٓاث ٖجها،
وون ٠الٓغو ٝالخانت بها ،وج٣غٍغ خالتها ( ،)8وجدب٘ ؤزغَا ٖلى جمىٍل البدث الٗلمي ،وحهىص جىىٍه ،زم البدث ًٖ
ؾبل الخٛلب ٖلى اإلاك٩لت مىيىٕ الضعاؾت وخلها اإلاىاؾب ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جُبُ ٤اإلاٗغٞت الٗلمُت اإلاخىاٞغة  ،ؤو
الخىنل بلى مٗغٞت لها ٞاثضتها الٗملُت في خل اإلاك٩لت ال٣اثمت ،وما ٢ض ًاصًه طل ٪بلى ا٦دكا ٝخ٣اثٖ ٤لمُت جاصي
بلى ٖالج َظٍ اإلاك٩لت ؤو ما ٢ض ًٓهغٍ الخُبُ ٤الٗملي مً مك٨الث جدخاج بلى بدىر ؤؾاؾُت ًم٨جها جىٞحر اإلاٗغٞت
الٗلمُت التي حؿهم في الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث ال٣اثمت وجدؿحن الخُبُ.)9(٤
ؤما الك ٤الٗملي مً مىهجُت الضعاؾت ٞهى بدىر الٟٗل ٞ ،)Action Reacarchهى ممخض مً الك ٤ألاو،٫
مىبشٖ ٤ىه ومخمم له ،خُث ٌؿخسضم في بَاع الٗملُاث لهُاٚت اإلاك٩لت مىيىٕ الضعاؾت وحٗلها هابٗت مً الىا٘٢
الُىمي ،مً ؤحل ٖالحها في ْغوٞها الٗملُت ال٣اثمت في مىا ٘٢الٗمل ،وطل ٪ب٣هض البدث ًٖ بم٩اهاث اإلاٗالجت
ال٩لُت ألويإ جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،وا٦دكا ٝؤؾالُ ب جدؿً الٗمـلُاث وجؼٍض مً ٗٞالُـت ألاصاء والخىُٟظ
( ، )10والبدث ًٖ بم٩اهاث وبضاثل حضًضة حٗمل ٖلى جمىٍل البدث الٗلمي؛ بما ًم٨جها مً جد ٤ُ٣ؤَضاٞها اإلاإمىلت ؤو
اإلاخىٗ٢ت مجها.
وبهظًً الك٣حن جدضصث مىهجُت الضعاؾت الخالُت ،وهٓمذ بض٢ت في حاهبها الىٓغي في الخدلُل والخٟؿحر ،وفي
حاهبها الٗملي ؤو ؤلاحغاجي في اإلاٗالجت والخُىٍغ؛ بما ًًمً ؾالمت الىخاثج والىنى ٫بلى الىي٘ اإلايكىص لخمىٍل البدث
الٗلمي في الُمً (.)11
حاود عكا عصة :ج٣خهغ َظٍ الضعاؾت ٖلى الخضوص آلاجُت:
 الخض اإلاىيىعي :وٍ٣خهغ ٖلى مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً الخالُت واإلاؿخ٣بلُت.
 الخض الؼمجي :ججغي َظٍ الضعاؾت في الٟترة بحن ٖامي 2018 -2014
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مططلحات عكا عصة:
عكبحث عكعلمي٣ً :هض به في َظٍ الضعاؾت :ما ج٣ىم به الجهاث الغؾمُت مً ٖملُاث وبحغاءاث للُ٣ام
باألبدار الٗلمُت ،وبهخاج اإلاٗغٞت.
مطاد ثمىيل عكبحث عكعلمي٣ً :هض بالخمىٍل في َظٍ الضعاؾت :ما ًغنض للبدث الٗلمي مً مىاعص ه٣ضًت
وٚحر الى٣ضًت للخسُُِ وؤلاقغاٖ ٝلى بصاعة وجىُٟظ ألابدار الٗلمُت ومخابٗتها؛ بهض ٝجد ٤ُ٣ؤَضاٞها .ؤما مهاصع
جمىٍل البدث الٗلمي ُٗٞجى بها :الجهاث الغؾمُت وٚحر الغؾمُت التي جمى ٫البدث الٗلمي في الُمً ،وؾبل جُٟٗلها،
جمهُضا لخُىٍغ مهاصع حضًضة ٚحر ج٣لُضًت لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً.
عكحطى عمللترح :وٍ٣هض بالخهىع اإلا٣ترح في َظٍ الضعاؾت مًمىهان َما:
ألاو :٫ازخُاع ؤًٞل الُغ ١والبضاثل اإلاسخاعة بٗىاًت في يىء الازخُاعاث الؿُاؾُت؛ لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝوٚاًاث
حٗبر ًٖ اخخُاحاث الُمً في جمىٍل البدث الٗلمي ،وجلبي َمىخه ،و ٤ٞمؿاعاث جىحه زُىٍ الخغ٦ت والٗمل،
اإلاىٓمت لؤلؾالُب وؤلاحغاءاث التي بىاؾُتها ًم ً٨بًجاص مهاصع حضًضة صاثمت جًمً جمىٍل البدث الٗلمي.
الشاوي ًٞ :اؾخسضام مهاصع الخمىٍل جل ،٪واؾدشماعَا ألامشل بلى ؤ٢ص ى خض ممً٨؛ لخد ٤ُ٣ؤٖلى مغصوص
صازلي وزاعجي إلاهاصع الخمىٍل جل ،٪وبما مً قإهه جد ٤ُ٣ؤَضا ٝطل ٪الخهىع (.)12
ا
رانيا -وعكع ثمىيل عكبحث عكعلمي في عكيمن وثحاًاثه:
ًبضو ؤن الىا ٘٢الخالي للبدث في الُمً َى اوٗ٩اؽ مىُ٣ي لدجم الخمىٍل اإلا٣ضم ،ونىع جىػَ٘ الى٣ٟاث
اإلاسههت ٖلى الجهاث طاث الٗال٢ت بالبدث الٗلمي ،ومجاالث اؾخسضامهاً ،ضٖم طل ٪وٍا٦ضٍ ُٚاب جهىع قامل
حضًض وحاص لُُٟ٨ت اؾدشماع ٧ل ما َى مخاح ومم ً٨لخىُْ ٠البدث في مىاحهت ً٢اًا اإلاجخم٘ ومك٨الجه التي جخٗ٣ض
باؾخمغاع.
طل ٪ان الىمى الا٢خهاصي الظي جهل الُه البلضان ً٣اعن بم٣ضاع الخُىع الظي جد٣٣ه في مجا ٫البدث
الٗلمي ٞمشال ج٣ضع محزاهُت الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت اإلاسهو للبدث الٗلمي للٗام  2013بمبل 56 ٜملُاع صوالع
ؤمغٍ٩ي ؤي بيؿبت  % 0,3مً اإلاحزاهُت الٗامت للضولت في خحن ج٣ضع محزاهُت البدث الٗلمي في الُمً بيؿبت  %0,001مً
اإلاحزاهُت الٗامت للضولت للٗام  ،2013وبيؿبت  %0,4مً محزاهُت وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي (.)13
وبالغحىٕ الى مىاػهاث الضولت ًدبحن ان اإلاحزاهُت الخ٣ضًغٍت اإلاغنىصة للبدث الٗلمي في الجامٗاث و٧لُاث
اإلاجخم٘ والهُئاث ومغا٦ؼ البدىر في الُمً ج٣ضع ب( )152.279.600عٍاٖ ٫ام  ،2010وج٣ضع ب ( )152.796.000عٍا٫
ٖام  .)14(2011وهي وؿبت ال جخجاوػ ( )712.000صوالع امغٍ٩ي ،وٖلى الغٚم مً جىاي٘ َظٍ اإلابال ٜاإلاغنىصة
ومدضوصًتها ،والتي هي بمشابت اإلاىعص الىخُض لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،الا ان الؿاا ٫الظي ًُغح هٟؿه َى َل
ًخم اؾخسضام ونغَ ٝظٍ اإلابال ٜاإلاغنىصة في مجا ٫الضعاؾاث والبدىر الٗلمُت؟
وٍىاحه جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً جدضًاث مخٗضصة ومً مسخل ٠ألاهىإ ج٣غٍبا ،وٍبضو ؤهه مً الهٗىبت
بم٩ان َىا الٟهل بحن الخدضًاث الخاعحُت والخدضًاث الضازلُت لخمىٍل البدث الٗلمي ٧ل ٖلى خضة ،طل ٪ؤن
الخدضًاث الخاعحُت جىٗ٨ـ وجخدى ٫بهىعة ؤو بإزغي بلى جدضًاث صازلُت .ولظلً ،٪م ً٨مىا٢كت الخدضًاث
الخاعحُت والضازلُت مٗا ،مغجبت خؿب ٢ىة جإزحرَا ،ومؿخىي ٗٞلها في جمىٍل البدث الٗلمي ،وطل٦ ٪ما ًإحي:
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ثحاًات ماكية :ثحجلى في:
ؤ -عجؼ اإلاىاعص اإلاسههت للبدث الٗلمي :ويٗ ٠ؤحىع اإلااؾؿاث اإلاؿاولت ًٖ البدث الٗلمي ،وٖضم جىٞحر الضٖم
اإلااصي الالػم ،بط بل ٜحجم الاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي  %.2مً بحمالي الىاجج ال٣ىمي في الُمً ،وألازُغ مً طل٪
ٖضم جىاؾب مسههاث البدث الٗلمي َغصًا م٘ عجلت الىمى الا٢خهاصي ،وختى ًهبذ اإلاىار البدثي مصجٗا
للخىانل والخٟاٖل م٘ مك٨الث اإلاجخم٘ واؾتراجُجُت الخىمُت الكاملت في البالص.
وفي م٣ابل طلَ ٪ىا ٥عجؼ قضًض في البجى الخدخُت للبدث الٗلمي في الُمً ،ؾىاء في مغا٦ؼ البدث ،ؤو في
الجامٗاثٞ ،هىا ٥عجؼ في الخجهحزاث الٗلمُت والخ٣ىُت للمٗامل واإلاسخبراث ،وُٚاب الخ٣ىُحن اإلااَلحن لئلقغاٖ ٝلى
خؿً ؾحر الٗمل ٖلى َظٍ ألاحهؼة وبنالخها في خالت الخُٗل ،بل وُٚاب اإلاالٟاث واإلاغاح٘ الًغوعٍت.
بُٚ -اب الاؾخ٣ال ٫اإلاالي وؤلاصاعي إلاغا٦ؼ البدىر والخُىٍغ :ال جؼا ٫الىٓغة ؾاثضة في َُمىت بٌٗ الىػاعاث ٖلى
اإلاغا٦ؼ البدشُت الخابٗت لها مً خُث الاعجباٍ اإلااصي وؤلاصاعي ،وبا لخالي ٞهي التي جً٘ م٣اًِـ ألاصاء الٗلمي
والبدثي بما ًخالءم زُِ وؾُاؾاث َظٍ الىػاعاث.
ج -جدضي مخابٗت الجامٗاث لخغ٦ت البدث الٗلمي وبهخاج اإلاٗغٞتً :دى ٫جضوي ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي ،وزانت
في الجامٗاث الُمىُت مً جضوى بهخاج اإلاٗغٞت ،في ْل ُٚاب خغ٦ت ٖلمُت وكُت للبدىر الٗلمُت في الجامٗاث
الُمىُت ،مقابل تدني قيمة ألابحاث الحالية٦ ،ما وُٟ٦ا ،اججاَا ومؿخىي ،وجضوي ُ٢متها الىٓغٍت والخُبُُ٣ت؛
٧ىن مسغحاث البدث الٗلمي نضي ؤو ج٨غاعا إلاا َى ٢اثم في الجامٗاث الٗغبُت والٛغبُت.
٦ما حعجؼ الجامٗاث الُمىُت مً جدىٍل اإلاٗغٞت والٗلم والش٣اٞت بلى ججاعة٦ ،ما َى الخا ٫في الؿى١
الغؤؾمالي الٗالميٞ ،ال هي ٢اصعة ٖلى الاؾخجابت إلاشل َظا الخىحه ،ؤو الخسلي ًٖ ؤصواعَا الىَىُت الخاعٍسُت ،وال هي
٢اصعة ٖلى بهخاج اإلاٗغٞت اإلاُلىبت للؿى ،١وجاؾـ هٓاما إلهخاج اإلاٗغٞت واؾخسضامها ،وجىٞحر هىُٖت اإلاهاعاث
والٟ٨اًاث اإلاُلىبت و ٤ٞمٗاًحر الؿى)15( ١؛ مما حٗلها بُٗضة ًٖ بهخاج اإلاٗغٞت ،وجىمُت عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغي الالػم
للؿى ١ومٗاًحرٍ ،مما ٌكحر بلى وحىص ُُٗ٢ت بحن ماؾؿاث البدث الٗلمي ،واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت.
جدضًاث ؾُاؾُت :وجخمشل في وحىص حكغَٗاث مُٗ٣ت طاث لىاثذ همُُت حٗخمض ٖلى هٓم بصاعٍت لِـ لها
ٖال٢ت بمٗاًحر الجىصة؛ هٓغا لىحىص جضازل بحن الؿُاؾاث الىػاعٍت ومغا٦ؼ البدث الٗلمي مما ًازغ ٖلى وْاث ٠ومهام
اإلاغا٦ؼ البدشُت ،ووي٘ ؾُاؾاث جٟخ٣غ الى آلُاث الخىُٟظ ٗٞلى مؿخىي الُ٣اصاث الٗلُا ًخم وي٘ اؾتراجُجُاث ال
ًسلى مًمىجها مً الاَخمام بالبدث الٗلمي والخىمُت الخ٣ىُت ،بال ؤهه في زًم اإلاؿاولُاث ال ًخم مخابٗت آلُاث
الخىُٟظ ،وجدى ٫الى لجان جلى الازغي ججٗلها جٖ ٠٣ىض مغخلت الخسُُِ ال الخىُٟظًٞ ،ال ًٖ الاٞخ٣اع بلى الغئٍت
الىاضخت في ؤَمُت الضوع الظي ًم ً٨ان ً٣ىم البدث الٗلمي في مؿاهضة الاؾخ٣ال ٫الىَجي وألامً ال٣ىمي ،وٖضم
وي٘ آلُاث لخىُٟظ ؾُاؾاث البدث الٗلمي ٖلى ٢اثمت ؤولىٍاتها ،وجٟخ٣غ الُمً بلى آلُاث للبدث الٗلمي في اَاع
جىُٓمي ًٟغ ١بحن الىٓم الاصاعٍت واؾخ٣ال ٫الٗلماء بما ًمل٩ىهه مً مهاعاث و٢ضعاث ابضاُٖت جدخاج الى الخٟغ ٙللٗلم
صون الخ٨ٟحر في الىٓم الاصاعٍت والخضعج الىُْٟي والخبُٗت الؿُاؾُت لىػاعاث ال جٟغ ١بحن الباخث واإلاىْ.٠
جدضًاث اؾتراجُجُت :مً ؤبغػَاُٚ :اب الاؾتراجُجُاث واإلاىهجُت الٗلمُت اإلادضصة التي جخًمً جدضًض
ألاَضا ٝوألاولىٍاث ،هدُجت ل٨ثرة الاخضار وجضازلها ،بهىعة ججٗل البدث الٗلمي لِـ مً ألاولىٍاث بلى حاهب ٖضم
الاَخمام باؾخ٨ما ٫الى٣و الىاضح في ٢ىاٖض البُاهاث وصٖم الخضعٍب اإلاؿخمغ وجِؿحر َغ ١جباص ٫اإلاٗلىماث وصزى٫
خ٣ل اإلاىاٞؿت الٗلمُت ،ومً حهت ؤزغي ٖضم اَخمام اإلااؾؿاث ؤو الكغ٧اث الهىاُٖت بالبدث الٗلمي ،وبًجاص ٞغم
ٖمل حٗمل ٖلى جدضًض جىحهاجه بما ًالثم الاخخُاحاث الا٢خهاصًت للُمً ،وٖضم وحىص عوابِ وآلُاث حٗمل ٖلى عبِ
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الهىاٖت بالبدث الٗلمي لدؿىٍ ٤ابدازه وجمىٍلها وحصجُ٘ الباخشحن وجبجى ا٩ٞاعَم وجىُٟظَا ووحىص وؿبت مدضصة
للهغٖ ٝلى اوكُت البدث والخُىٍغ.
٦ما حؿىص ٖال٢ت همُُت زالُت مً الخٗاون بحن اإلاغا٦ؼ البدشُت والىخضاث ؤلاهخاحُت ،هدُجت لًٗ ٠اعجباٍ
الٗلم والخ٣ىُت بالخاحاث الا٢خهاصًت الٟٗلُت ،و٦ظا وحىص زلل ٢اثم مً زالٖ ٫ضم َُ٩لت ماؾؿاث البدث
الٗلمي ،وبالخالي ٖضم اؾخٛال ٫الام٩اهاث البكغٍت واإلااصًت لضحها.
جدضًاث احخماُٖت :في الى٢ذ الظي ال حؿاَم ال٣ىي الاحخماُٖت في جمىٍل البدث الٗلمي ،ؤو ج٣ضم الضٖم
اإلاٗىىي إلاغا٦ؼ البدىر والباخشحن ،في الى٢ذ طاجه جماعؽ َظٍ ال٣ىي الاحخماُٖت يٛىَا مسخلٟت في حُٗحن باخشحن
ٖلى ؤؾاؽ مٛاًغ للٟ٨اًت الٗلمُت مشل الىاؾُت وال٣غابت وزالٞه ،في ْل ز٣اٞت مجخمُٗت جدخ٣غ الٗلم والش٣اٞت
واإلاكخٛلحن بهاًٞ ،ال ًٖ ؤن ألاويإ الا٢خهاصًت وجضوى مؿخىي اإلاِٗكت ،ججٗل الش٣اٞت واإلاٗغٞت في مازغة ؤولىٍاث
الىاؽ ،ومً حهت ؤزغي ٓٞاَغة جٟص ى الٟؿاص ؤلاصاعي في الُمً التي جداعب بكضة ٢ىاٖض ومٗاًحر الٟ٨اًت والخبرة
الٗلمُت واإلاهىُت جازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣غاع الٗ٣ى ٫والٟ٨اًاث اإلاخمحزة في الُمً ،ومىاحهه الٟجىة الهاثلت بحن مؿخىي
الباخث وجمحزٍ ،وما ًدهل ٖلُه مً ج٣ضًغ ماصي ووُْٟي ومٗىىيَ ،ظا بلى حاهب ما ًىاحهه مً مٗى٢اث حٗغ٢ل
مؿحرجه الٗلمُت وجازغ ٖلى اهخاحه صازل ماؾؿاث ٚحر مصجٗه ٖلى ال٨ٟغ وؤلابضإ.
جدضًاث الشىعة الٗلمُت وج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث :جٟغى جدضًاث الشىعة الٗلمُت وج٣ىُت اإلاٗلىماث
والاجهاالث ٖلى الُمً جىٞحر مسههاث مالُت إلاخابٗت الشىعة اإلاٗغُٞت التي جخٟجغ مً ٧ل خضب ونىب ،واإلاصخىبت
بخُبُ٣اث واؾٗت اإلاضي ،واإلا٣غوهت بخُىع مظَل في ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث.
٦ما ؤن الشىعة اإلاٗلىماجُت وج٣ىُت الاجهاالث حٗلذ الٗالم ؤ٦ثر اهضماحا في ٢غٍت ٧ىهُت واخضة ،جدباصُٞ ٫ما
بُجها ٖملُاث الخإزحر والخإزغ ،وجدباص ٫ألا٩ٞاع واإلاٟاَُم واإلاٗلىماث والؿل٘ والخضماث وألاٞغاص ،وٚحرَا بؿغٖت وؾهىلت
وَؿغ( ،)16ختى ٚضث َظٍ الشىعة الُا٢ت اإلاىلضة واإلادغ٦ت إلاجخمٗاث ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ مً ٧ل ؤبٗاص خُاتها؛
ألن الٗلم واإلاٗغٞت واإلاٗلىماجُت ؾخهبذ بك٩ل متزاًض ؤؾاؽ ال٣ىة والٛجى ،والخ٣ضم ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي والضولي(.)17
جدضًاث ٧ىهُت :جٟغى الخدضًاث ال٩ىهُت جىٞحر مبال ٜمالُت ٦بحرة لِـ إلاىا٦بت الخغ٦ت البدشُت اليكُت في
صو ٫ويٗذ البدث الٗلمي ٖلى ٢اثمت اولىٍاتها مشل :الهىض ومالحزًا وبٌٗ الضو ٫الاٞغٍُ٣ت ٞدؿب ،وبهما ؤًًا لخىٞحر
اؾالُب الخٟاٖل والاخخ٩ا ٥اإلاؿخمغ بحن الباخشحن الُمىُحن واإلاغا٦ؼ البدشُت الخاعحُت في مجاالث بُٗجها مشل :ابدار
الًٟاء والُا٢ت الىىوٍت ،واؾخٛال٧ ٫ل الٟغم اإلاصجٗت ٖلى الخباص ٫الٗلمي ،وزانت في اإلاجاالث الخُىٍت
واإلاؿخ٣بلُت.
وجدضًاث بهظٍ الجؿامت ،وما ؤجاخخه مً ٞغم واؾٗت ؤمام جُىٍغ البدث الٗلمي ،وجىٞحر بيُت جدخُت
بخ٣ىُاث خضًشت للبدث الٗلمي؛ ؾى ٝجخُلب مىاعص مالُت ٖالُت جخهاٖض٧ ،لما ؤػصاص ي ِٛالشىعة الٗلمُت وج٣ىُت
اإلاٗلىماث والاجهاالث ،وؾُ٩ىن مً الهٗىبت ٖلى اإلاحزاهُت الؿىىٍت الخالُت واإلاخىٗ٢ت ؤن جخدملها ،ما ًٟغى البدث
ًٖ مهاصع جمىٍل حضًضة للبدث الٗلمي.
ا
عبعا -أدرز الاثجاهات عملعاضرة في ثمىيل عكبحث عكعلمي:
بضاًت ًم ً٨ؤلاقاعة بلى جًاٞغ حملت مً ألاؾباب واإلابرعاث التي صٗٞذ الضو ٫بلى ؤلاهٟا ١الؿخي ٖلى البدث
الٗلمي ،وج٣ضًم قتى ؤهىإ الضٖم اإلااصي واإلاٗىىي للبدث الٗلمي ؤَمها:
 بصعا ٥مخسظي ال٣غاع في الُ٣اٖحن (الٗام والخام) بإن الاؾدشماع في الٗلم والخ٣ىُت لً ًخإحى بضون ؤلاهٟا١
الؿخي ٖلى البدث الٗلمي.
الحاج ,نجوى أحمد علي
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 وي٘ الدكغَٗاث والًىابِ التي ججٗل صٖم الُ٣اٖاث اإلاسخلٟت لٗملُت البدث والخُىٍغ واحبا ملؼما
للجمُ٘ ،ولِـ بخؿاها ً٣ضم ٖلُه ال٨غٍم وٍمخى٘ ٖىه آلازغون ،ومً طل ٪هٓام الًغاثب وٚحرَا ،م٘ جغ٥
باب الخبرٕ الازخُاعي مٟخىخا.
 ؤ٦ضث زبراث الضو ٫الهىاُٖت ؤن ؾُاؾت البدث والخُىٍغ ال ًم ً٨ؤن جإحي ؤو جترا٦م هدُجت اإلاباصعاث
الصخهُت للباخشحن ،بل جإحي هدُجت وي٘ زُت ٖمل وبغامج وؤَضا ٝمدضصة مً ٢بل حهت مُٗىت بالبدث
الٗلمي والخُىٍغ.
 ؤمؿذ الجامٗاث ومغا٦ؼ ألابدار الخابٗت لها ،ؤو اإلاؿخ٣لت ٖجها وحه الٗملت آلازغ للخ٣ضم الٗلمي والخ٣جي.
 الاهٟجاع اإلاٗغفي ،والىمى اإلاتزاًض للٗلم وجطخم الا٦دكاٞاث الٗلمُت والخ٣ىُت.
 خضور جُىع ٦بحر في مىاهج البدث الٗلمي وؤؾالُبه وؤصواجه ،بلٛذ خضا ٦بحرا مً الخُٗ٣ض.
 خاحت الجامٗاث بلى الٟ٨اًاث الٗلمُت اإلاخمحزة مً الباخشحن ،وؤًٖاء َُئت الخضعَـ في الخايغ واإلاؿخ٣بل.
 ج٩ىًٍ ألاَغ ال٨ٟغٍت اإلاسخلٟت مً الٗلماء والازخهانحن والٟىُحن الالػمحن لخُىٍغ اإلاجخم٘ ،وجىمُخه ا٢خهاصًا
واحخماُٖا.
واؾخجابت للخدضًاث والًٛىٍ اإلاتزاًضة ؤمام جمىٍل البدث الٗلمي٣ٞ ،ض وكُذ حهىص الخ٩ىماث ومغا٦ؼ
البدث الٗلمي والجامٗاث في جُٟٗل اؾدشماع الخمىٍل الخالي ،والبدث ًٖ مهاصع جمىٍل حضًضة؛ لًمان بًجاص مىاعص
مالُت للبدث الٗلمي ،وطل ٪لخىُْ ٠البدث الٗلمي في ص ٘ٞحهىص الخىمُت الكاملت ،وبخضار الخٛحراث اإلايكىصة في
اإلاجخم٘ .وٍظَل اإلاغء ل٨ثرة الخجاعب والهُ ٜالغاثضة ،بإؾالُب ووؾاثل مخباًىت ،لخىىَ٘ مهاصع حضًضة لخمىٍل البدث
الٗلمي ،التي جمىج بها ٧ل صو ٫الٗالم ج٣غٍبا ،لضعحت ًهٗب مٗها خهغ جل ٪الخجاعب وجهيُٟها.
وٖلى ٧ل خاً ،٫م ً٨عنض ؤبغػ َظٍ الاججاَاث والخجاعب اإلاهمت في جمىٍل البدث الٗلمي ،م٘ ج٣ضًم بٌٗ
ألامشلت ،بضءا مً البالص الٗغبُت ،وطلٖ ٪لى الىدى آلاحي:
ع ثفا عكحمىيل علحتىمي كلبحث عكعلمي:
اإلاؿخ٣غت لخمىٍل البدث الٗلمي في حمُ٘ صو ٫الٗالم ج٣غٍبا ًلخٔ اعجٟإ الخمىٍل الخ٩ىمي ،وبإق٩ا٫
مخٗضصة ،ججلى طل ٪في ألامشلت آلاجُت:
ؤه ٤ٟالٗالم خىالي % 2.1مً مجمل صزله الىَجي ٖلى مجاالث البدث الٗلمي ،ؤي ما ٌؿاوي خىالي ()536
بلُىن صوالع .وَٗمل في ماؾؿاث البدث الٗلمي في الٗالم ما ً٣اعب  3.4ملُىن باخث ،ؤي بمٗض 1.3 ٫باخث ل٩ل ؤل٠
مً ال٣ىي الٗاملت ،وجخهضع الضو ٫ؤلاؾ٨ىضهاُٞت ٢اثمت الضو ٫ألاوعوبُت الضاٖمت للبدث والابخ٩اعاث ،وطل ٪باليؿبت
بلى هىاججها ال٣ىمُت ،خُث ونلذ وؿبت مسههاث َظٍ الضو ٫للبدث والخُىٍغ ٧اآلحي :الؿىٍض  ،% 4.27وٞىلىضا
،% 3.51والضاهمغ.)18( % 2.6 ٥
وجىلي صو ٫حىىب وقغ ١آؾُا ؤَمُت متزاًضة للبدث والخُىٍغ ،خُث عٗٞذ "٧ىعٍا الجىىبُت" وؿبت بهٟا٢ها
ٖلى البدث والخُىٍغ مً  0.6باإلااثت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الٗام  1980بلى % 2.89في الٗام  ،1997وبلى خىالي
 %5في ٖام ٦ ،)19( 2000ما اعجٟٗذ وؿبت ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي في "الهحن" مازغا بلى ما ً٣غب مً % 2.5مً
بحمالي ؤلاهٟا ١ال٣ىمي ،خُث بلٛذ محزاهُت الهحن للبدث الٗلمي ما ً٣غب مً  136ملُاع صوالع في ٖام  .2005ؤما باقي
صو ٫الٗالم (ومجهم الٗغب)ٞ" ،ال ًخجاوػ بهٟا٢هم ٖلى البدث الٗلمي ؤ٦ثر مً ( )116بلُىن صوالع ،مجها ()535ملُىن
صوالع للبالص الٗغبُت ،ؤي ما ٌؿاوي  11في ألال ٠مً الضزل ال٣ىمي لخل ٪البُ٣ت مً الٗالم" ،في خحن ؤه٣ٟذ
الحاج ,نجوى أحمد علي
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"بؾغاثُل" ٖلى البدث الٗلمي خىالي ( )9ملُاع صوالع ؾىت  ،2008وَى ما ًىاػي % 4.7مً بهخاحها ال٣ىمي ،ؤي
ؤن بهٟا ١البالص الٗغبُت (مجخمٗت) ٖلى البدث الٗلمي والخُىٍغ ٌؿاوي هه ٠ما جى٣ٟه بؾغاثُل ج٣غٍباٖ ،لى الغٚم
مً ؤن الىاجج ال٣ىمي الٗغبي ًبل )11( ٜيٟٗا للىاجج ال٣ىمي في بؾغاثُل(.)20
ؤما وؿبت البدث الٗلمي مً اإلاىاػهت الٗامتُٞ ،هل– مشال  -في الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت بلى  ،%2.9وبلى
 %2.7في بؾغاثُل ،وبلى  %0.2في البالص الٗغبُت (.)21
ثسعًا أعاعد عكعلماء وإنحاج عكبحىذ عكعلمية :بلٖ ٜضص الٗاملحن في ماؾؿاث ومغا٦ؼ ألابدار بالٗالم 3.4
ملُىن باخث ،ؤي ( )1300باخث ل٩ل ملُىن وؿمت ،وٖضص الباخشحن في ؾب٘ صو ٫مخ٣ضمت ًهل بلى  2ملُىن و265
ؤل ٠باخث ،بما وؿبخه  %66مً ٖضص الباخشحن .ؤما ألابدار اإلايكىعة ٖاإلاُاٞ ،ى٣ٞا إلخهاثُاث ٞ 2007ةن ٖضص
ألابدار اإلايكىعة ٖاإلاُا بلٛذ  1.148.612بدشا في خحن لم ًهل ٖضص ألابدار اإلايكىعة في الضو ٫الٗغبُت ًٖ()15
ؤل ٠بدشا ،ؤي بيؿبت  %1.3مً مٗضالث ؤلاهخاج الٗالمي ،خُث ٢ضعث وؿبت اإلايكىعاث الٗلمُت الٗغبُت بلى
اإلايكىعاث الٗلمُت الٗاإلاُت ( %1،1خؿب ج٣غٍغ اإلاٗغٞت الٗغبي لٗام ٦ .)2009ما ؤن اإلاؿاَمت الٗاإلاُت في البدىر
اإلايكىعة في اإلاجالث الٗلمُت في البلضان الٗغبُت جتراوح بحن ( 0،008بلى  )%0،3م٣اعهت م٘ بؾغاثُل  ،%1،1وؤإلااهُا
 %7،9والُابان  ،%8،2والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت .)22(%30،8
وَكحر ج٣غٍغ "الُىوؿ٩ى" (اإلاىٓمت الٗاإلاُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم) للٗام  2010بلى ؤهه ٖلى الغٚم مً وحىص
الجامٗاث اإلاغمى٢ت في اإلاىُ٣ت الٗغبُتٞ ،ةن البالص الٗغبُت حٗض ما ال ًؼٍض ٖلى ( )136باخشا ل٩ل ملُىن وؿمتٖ ،لما
ؤن الٗضص اإلاخىؾِ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ًبل )1081( ٜباخشا ،في خحن بُيذ صعاؾت "الُىوؿ٩ى" في ٖام  2006ؤن ٖضص
الباخشحن في بؾغاثُل بل )1395( ٜل٩ل ملُىن مً الؿ٩ان ،وبلٖ ٜضصَم في الاجداص ألاوعبي ( )2439و( )4374باخشا في
ؤمغٍ٩ا ،في خحن ؤن حجم مؿاَماث الٗالم الٗغبي في البدث الٗالمي َى آلازغ يُٟٗا حضا (.)23

ا
رانيا -أدرز الاثجاهات عكعاملية في إلانفاق على عكبحث عكعلمي:
ثسعًا إشرعن عكلطا علخاص في ثمىيل عكبحث عكعلمي:
حٗضصث قغا٦ت الُ٣إ الخام في جمىٍل البدث الٗلمي وجىىٖذٟٞ ،ي الضو ٫الٛغبُت مشال حكتر٧ ٥ل مً
الضولت وماؾؿاث الُ٣إ الهىاعي والجامٗاث ،ومغا٦ؼ ألابدار طاث اإلاىاعص اإلاؿخ٣لت ًٖ الضولت ،و٦ظل ٪البىى٥
والُ٣اٖاث الغؤؾمالُت ألازغي ٧ل َاالء ٌكتر٧ىن في جمىٍل البدث الٗلمي ،بل ٚضا جمىٍل البدث والخُىٍغ ًإحي في
اإلا٣ام ألاو ٫مً ٢بل الكغ٧اث الهىاُٖت واإلاهاو٘ الىَىُت التي حٗخمض في نىاٖاتها ٖلى الخاماث الىَىُت.
ُ
٦ما ٞخدذ الجامٗاث ؤمام اؾدشماع الُ٣إ الخام في البدث الٗلمي ،مً زال ٫ببغام ٖ٣ىص ون٣ٟاث م٘
الهُئاث واإلااؾؿاث الٗامت والخانت ،لخ٣ضًم زضماث ججاعٍت عبدُت بك٩ل ًًمً لها جمىٍال مؿخ٣ال ،وَى جىحه
حضًض لجإث بلُه الؿلُاث بهض ٝج٣لُو الى٣ٟاث ،بٗض ؤن بلٛذ محزاهُت الُ٣إ مبال ٜزُالُت ؤنبدذ الضولت الُىم
ٖاحؼة ًٖ مغا٢بتها؛ بؿبب ؾىء الدؿُحر والٟىض ى ال٨بحرة التي ٌكهضَا (.)24
وٖلى ؾبُل اإلاشاَ ،٫ىال ٪مغا٦ؼ بدشُت ج٣ىم في جمىٍلها ٖلى الكغ٧اث ال٨بري ،ؤو الُ٣إ الخام ٖامت ،و٢ض
جىنلذ َظٍ اإلاغا٦ؼ (هدُجت لهظا الضٖم) بلى خلى ٫إلاك٨الث ،ؤو َىعث ازتراٖا ٖاص باإلاغصوص الجُض ٖلى الكغ٧اث
الضاٖمت (.)25
ٟٞي "مالحزًا" ًخم جمىٍل البدىر والضعاؾاث مً وػاعة التربُت ،ومً وػاعة الٗلىم والخ٨ىىلىحُا ،باإلياٞت بلى
صٖم مالي ٦بحر مً الكغ٧اث واإلاهاو٘٦ ،ما جضٖم الخ٩ىمت حهىص ألابدار الٗلمُت في الجامٗاث بىاؾُت ماؾؿاث
الحاج ,نجوى أحمد علي
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جُىٍغ الخ٣ىُت اإلاالحزًت ،التي حصج٘ ُ٢ام عوابِ بحن الكغ٧اث والباخشحن واإلااؾؿاث اإلاالُت والخ٣ىُحن مً ؤحل جُبُ٤
اإلاهاو٘ لخل ٪ألابدار ،وما ًخُلبه طل ٪مً جىٞحر اإلاهاو٘ اإلاىاعص الًغوعٍت لخُبُ ٤جل ٪ألابدار.
ؤما الخجغبـت ال٩ىعٍت في جمىٍل البدث الٗلمي٣ٞ ،ض اججهذ نىب الجامٗاث اإلاىخجت ،وطل ٪باؾدشماع اإلاٗغٞت
اؾدشماعا ا٢خهاصًا؛ بما ًد ٤٣مىاعص مالُت للجامٗاث مً هاخُت ،وٞخذ ٢ىىاث حضًضة إلاؿخ٣بل ؤًٞل للمجخم٘
وؤلاوؿان مً هاخُت زاهُت ،خُث ٖملذ ٖلى مكاع٦ت الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت واإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ألازغي في خل
اإلاك٨الث ال٨بري للمجخم٘ ،والٗمل ٖلى حٗؼٍؼ الخىمُت اإلاؿخضًمت ،وجىمُت اإلاٗغٞت ًٖ َغٍ ٤البدىر وؤلابضإ
ال٨ٟغي ،وج٣ضًم الاؾدكاعاث ،والُ٣ام بالضعاؾاث اإلاُضاهُـت (.)26
بل َىا ٥قغ٧اث نىاُٖت ؤوكإث مغا٦ؼ ومٗاَض بدىر جابٗت لها؛ ٧ي ج٣ىم باألبدار التي جسضم جل٪
الكغ٧اث ،وٍ٩ىن ٖاثض جل ٪الكغ٧اث لهالح مٗاَض البدىر الخابٗت لها (.)27
ظهى ثجا ب حاًاة كحمىيل عكبحث عكعلمي:
زمت ججاعب ٖضًض لخمىٍل البدث الٗلميً ،هٗب خهغَا وط٦غَا َىا ،وٍم ً٨ؤلاقاعة بلى بٌٗ َظٍ
الخجاعب في بٌٗ البالص الٗغبُت ،وهي:
نمىذج دوكة عكتىيد في دع عكبحث عكعلمي :وَى مً الىماطج الٗغبُت الجُضة في صٖم البدث الٗلمي ،خُث
ٞغى ما وؿبخه  %1مً نافي ؤعباخها الؿىىٍت؛ لضٖم (ماؾؿت ال٩ىٍذ لؤلبدار الٗلمُت) ج٣ضم ٦مٗىهت مً الُ٣إ
الخام ،و٦مىعص بيافي لخغ٦ت البدث الٗلمي في حامٗاتها ومغا٦ؼَا البدشُت ،و٢ض بلٖ ٜضص الكغ٧اث الضاٖمت
إلااؾؿت ال٩ىٍذ للخ٣ضم الٗلمي  )912قغ٦تٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن الُ٣إ الخام َى ؤو ٫اإلاؿخُٟضًً مً هخاثجه ٖلى
اإلاضي الُىٍل .وؤمشلت طل٦ ٪شحرة في الٗالم ٨ٞم مً الكغ٧اث ال٨بري التي جبيذ وصٖمذ بدشا ما في بخضي الجامٗاث
وٖىض الىنى ٫بلى الىخاثج ٧اهذ هي ؤو ٫اإلاؿخُٟضًً مً َظا البدث ،ومً زم ٌٗىص ٖلحها ٖاثض ماصي ٦بحر المخال٦ها
خ ٤الا٦دكا ٝوالخبجي (.)28
ُ
نشؤت حامعات دحثيةٟٞ :ي ؤإلااهُا ؤؾؿذ ؤو ٫حامٗت بدشُت ؤوعوبُت حٗخمض ٖلى البدث الٗلمي جضعى
"حامٗت ؤصلم" ،وهي اوٗ٩اؽ إلااقغ جىامي صوع البدث الٗلمي ،الظي ًضٖم الىمِ ألاوعوبي للبدث الٗلمي ،والظي ًىلي
عٖاًت زانت لخىامي ال٣ضعاث الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت بالجامٗاث.
ومً ؤَم الجامٗاث البدشُت "حامٗت اإلالٖ ٪بض هللا للٗلىم والخ٨ىىلىحُا" في عابٞ ،ٜهظٍ الجامٗت هي واخضة
مً ؤ٦بر الجامٗاث البدشُت في الٗالم .وٍىٓغ بلحها ٖلى ؤجها ؾخً٘ البالص ٖلى ؤٖخاب ٖهغ ا٢خهاصًاث اإلاٗغٞت .و٢ض
ؤٖضث الجامٗت مضًىت ؤبدار ،ومغ٦ؼ ببضإ ،مجهؼًٍ بإخضر اإلاغا .٤ٞوتهض ٝاؾتراجُجُاتها بلى جىٞحر البِئت اإلادٟؼة
والجاطبت الؾخُ٣اب الٗلماء اإلاخمحزًً مً الؿٗىصًت ومً مسخل ٠ؤهداء الٗالم ،باإلياٞت بلى اؾخُ٣اب وعٖاًت
الُالب اإلابضٖحن واإلاىَىبحن .و٦ما تهض ٝاؾتراجُجُاث الجامٗت بلى جُىٍغ البرامج والضعاؾاث الٗلُا في اإلاجاالث
اإلاغجبُت بإخضر الخ٣ىُاث التي جسضم الخىمُت والا٢خهاص.)29( .
ظهى أش عملال علجريء كالصخثما في عكبحث عكعلمي :ؤوٗ٣ض في مضًىت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ للٗلىم والخ٣ىُت
ملخ٣ى عؤؽ اإلاا ٫الجغيء لالؾدشماع في هخاثج البدىر لضٖم الخىمُت مً مىٓىع حٗؼٍؼ الٗلىم والخ٣ىُت في اإلاجخم٘
الٗلمي وألا٧اصًمي في اإلامل٨ت ،وطل ٪جماقُا م٘ ؾُاؾت اإلامل٨ت في جىىَ٘ مهاصع الضزل والخىمُت الهىاُٖت الكاملت.
وٍتزامً ٖ٣ض َظا اإلالخ٣ى م٘ جىامي ؾى ١ألاؾهم الؿٗىصًت والؼٍاصة اإلاُغصة في ٖضص الا٦خخاباث في الكغ٧اث الجضًضة،
والكغ٧اث الخانت التي جدىلذ بلى قغ٧اث مؿاَمت .وجىؾ٘ بٌٗ الكغ٧اث ال٣اثمت في بدثها ًٖ ٞغم اؾدشماعٍت
واٖضة ٢ض ج٩ىن هخاثج البدىر ؤخض مهاصعَا.
الحاج ,نجوى أحمد علي

()113

تصور مقترح لتطوير مصادر تمويل البحث العلمي
في اليمن

مجلة مرهس حسيرة عكعرب كلبحىذ عكتردىية وإلانضانية ـ عملجلا ألاول ـ عكعاد عكثاني :شىعل -ذو عكلعاة1440 /هـ ً -ىنيىً -ىكيى2019 /م

و٢ض َب٣ذ ٨ٞغة عؤؽ اإلاا ٫الجغيء في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في الخمؿُيُاث ،و٧ان الٛغى ألاؾاس ي
مىه َى جمىٍل الكغ٧اث الهٛحرة واإلاخىؾُت الدجم في مجاالث الخ٣ضم الخ٣جي ،وفي ؾىىاث ٢لُلت اهدكغث َظٍ ال٨ٟغة
في الضو ٫ألازغي ٦مهضع للخمىٍل الاؾدشماعي في اإلاجاالث الخ٣ىُت ،مما ًدُذ الٟغنت لخمىٍل بدىر الخىمُت والخُىٍغ
في الخ٣ىُاث الجضًضة ٖىض ٖضم جىٞغ اإلاىاعص اإلاالُت إلاشل َظٍ اإلاكاعَ٘ و٦ظا جمىٍل بٌٗ الكغ٧اث في مكاعَ٘ زانت
جُىٍغٍت ،وبل ٜحجم اؾدشماعاث عؤؽ اإلاا ٫الجغيء في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  5.8ملُاع صوالع في الغب٘ الشاوي مً
ٖام  ،2005بؼٍاصة ؤ٦ثر مً  ًٖ %18الغب٘ ألاو ٫مً الٗام هٟؿه (.)30
وجمى ٫الٗضًض مً البالص الٗغبُت مكاعَ٘ ؤلابضإ الخ٣جي ،خُث ج٣ىم اإلااؾؿاث اإلاالُت بضوع مهم في جمىٍل
ٖملُاث اؾخٛال ٫ؤلابضاٖاث ٖلى اإلاؿخىي الهىاعي لؤل٩ٞاع طاث الُبُٗت ؤلابضاُٖت ،بل جىحض ماؾؿاث جمى٫
بىٟؿها مكاعَ٘ ؤلابضإ ،وماؾؿاث زانت بغؤؽ ما ٫الخُغ  Capital Risqueوهي ماؾؿاث حؿدشمغ في ٖكغاث
اإلاكاعَ٘ الخ٣ىُت ومكاعَ٘ الخُىٍغ .ووكاٍ َظٍ اإلااؾؿاث ًإزظ ق٩ل وكاٍ جمىٍل وؾُُي ًجم٘ زالر مخٗاملحن:
اإلاؿدشمغًٍ في ٞغوؿا %84 ،مجهم ًخمشلىن في البىى ،٥وقغ٧اث الخإمحن ،ونىاصً ٤الخ٣اٖض ،وَُئاث عؤؽ ما ٫الخُغ
) (OCRواإلااؾؿاث (.)31
نشؤت حاضنات ألاعمال في عكعاًا من عكبالد عكعربية هآكية كاع وثطىير عكبحث عكعلمي في عكعاك
عكعربي :وهي ماؾؿت جىٞغ الكغوٍ والٓغو ٝاإلاالثمت للمكاعَ٘ الهٛحرة مً ؤحل يمان هجاخها ،خُث جىٞغ ٞغنا
جم ً٨مً الاؾخٟاصة مً الٟ٨اًاث الٗغبُت اإلادلُت و اإلاهاحغة ،وٍه ٠ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت للٗام 2003
خايىاث ألاٖما ٫بإجها :جمشل همُا حضًضا مً البجى الضاٖمت لليكاَاث الابخ٩اعٍت للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ،ؤو
للمُىعًٍ اإلابضٖحن اإلاٟٗمحن بغوح الغٍاصة الظًً ًٟخ٣غون بلى ؤلام٩اهاث الًغوعٍت لخُىٍغ ؤبداثهم وج٣ىُاتهم اإلابخ٨غة
وحؿىٍ٣ها ،وٍىُل ٤مٟهىم الخايىاث مً اٖخباع اإلاكغوٕ الهٛحر ؤو ال٨ٟغة اإلابخ٨غة بداحت بلى عٖاًت بِئت مؿاٖضة
جم ً٨مً ا٦دؿاب م٣ىماث الىجاح والىمى والاؾخمغاع ٢بل الاهُال ١بلى البِئت الخغة إل٢امت مكغوٖاث ا٢خهاصًت(.)32
ظهى عكترعس ي عكبحثية :جسهو الٗضًض مً الجامٗاث الؿٗىصًت ٦غاس ي ٖلمُت ،وهي :مىذ مالُت ،ؤو
ُٖيُت صاثمت ؤو ما٢خت لخمىٍل بغهامج بدثي ؤو ؤ٧اصًمي في الجامٗت ،وطل ٪لضٖم البدث الٗلمي في ٦شحر مً
الخسههاث الٗلمُت واإلاجاالث الخُىٍت التي حٗىص بالىٖ ٟ٘لى اإلاجخم٘ وجضٖم الخىمُت ،وٍم ً٨ؤن ً٩ىن ال٨غس ي
الٗلمي صاثما ؤو ما٢خا ؤو وُٟ٢ا ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخبرٕ ،ؾىاء مً شخو ،ؤو مً حماٖت ،ؤو مً ماؾؿت مخبرٖت
بمىدت ه٣ضًت ؤو ُٖيُت لخإؾِـ ال٨غس ي الٗلمي ؤو جمىٍل ٦غس ي ٖلمي ٢اثم (.)33
إنشاء ضنادًم كحمىيل عكبحث عكعلمي:
اهدكغث ججغبت بوكاء نىاصً ٤لخمىٍل البدث الٗلمي في الٗضًض مً صو ٫الٗالم ،بما ٞحها البالص الٗغبُت ،ومً
ؤبغػ َظٍ الخجاعب:
ؤوكإث "صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة" نىضو٢ا لضٖم البدث الٗلمي بالضولت ،حؿهم ُٞه اإلااؾؿاث
والكغ٧اث الخانت الٗاملت في الضولت ،وجسهو له اٖخماصاث مالُت خ٩ىمُت في مىاػهت الضولت ،وبٖضاص زُت ؾىىٍت
للبدث الٗلمي وؤلاقغاٖ ٝلى جىُٟظَا٦ .ما ؤوص ى اإلاجلـ الىَجي الاجداصي بخسهُو وؿبت  %5مً بىض اإلاحزاهُت
اإلاسهو ل٩ل وػاعة اجداصًت ألحىع الخبراء واإلاؿدكاعًٍ ،وبًضاٖها في الهُئت الىَىُت للبدث الٗلمي يمً بىىص
محزاهُت ٧اٞت الىػاعاث الاجداصًت في الضولت ،مما ؾِؿاٖض في جمىٍل البدىر الٗلمُتًٞ ،ال ًٖ ػٍاصة وؿبت
مسههاث الجامٗاث مً الاهٟا ١الخ٩ىمي ٖلى البدث الٗلمي؛ لخدؿحن البيُت الخدخُت للبدث والخُىٍغ ،وػٍاصة
وصٖم محزاهُت البدث الٗلمي في الضولت ،بخىٞحر مهاصع جمىٍل بضًلت للبدىر الٗلمُت (.)34
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وفي طاث الاججاٍ ؤَل ٤الهىضو ١الُ٣غي لغٖاًت البدث الٗلمي بغهامج زبرة ألابدار للُلبت الجامُٗحن،
الظي ًؼوص الُلبت الجامُٗحن باإلاىذ اإلاالُت؛ لخمىٍل ؤبداثهم اإلابخ٨غة في اإلاجاالث طاث الهلت بضولت ُ٢غ ،وبوكاء
وجغؾُش ز٣اٞت البدث الٗلمي الىاٖضة في الضولت (.)35
٦ما ٢ام الهىضو ١الُ٣غي لغٖا ًت البدث الٗلميًٖ ،ى ُ٢إ البدىر والخُىٍغ بماؾؿت ُ٢غ للتربُت
والٗلىم وجىمُت اإلاجخم٘ ،بٗ٣ض قغا٦ت م٘ اإلاٗهض الىَجي ألمغاى الخؿاؾُت وألامغاى اإلاٗضًت ؤخض حكُ٨الث اإلاٗهض
الىَجي للصخت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت لغٖاًت بغهامج جمىٍل مكتر ٥حضًض ،وطل ٪مً زال ٫مؿاب٣ت مكتر٦ت
لخمىٍل الٗلماء وٞغ ١الباخشحن في ُ٢غ ،والكغ ١ألاوؾِ ،وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا ،والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت .وجدهل ٧ل
مً الٟغ ١البدشُت الٟاثؼة ٖلى مبل )40000( ٜصوالع لخُُٛت ج٩لٟت بدىثها لٗام ٧امل ،وٍخىحب ٖلى ٧ل ٞغٍ ٤بدثي ؤن
ًًم باخشا ؾب ٤له اإلاكاع٦ت ؤو الٗمل في ماؾؿت خًغث وعقت الٗمل اإلاظ٧ىعةٖ ،لى ؤن ً٣ىصٍ باخث عثِـ ًدمل
صعحت الض٦خىعاٍ ،ؤو اإلااحؿخحر ؤو ًخمخ٘ بسبرة مالثمت (.)36
وفي ألاعصن ؤوص ئ نىضو ١صٖم البدث الٗلمي في اإلامل٨ت بمىحب ٢اهىن الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي؛
بهض ٝصٖم البدىر اإلا٣ضمت مً الباخشحن ،وج٣ضًم الضٖم اإلاالي إلاكغوٖاث الجامٗاث الىَىُت واإلااؾؿاث الٗامت
والخانت طاث الٗال٢ت ،وحصجُ٘ اإلاكاع٦ت الٗلمُت والبدشُت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ،وجىحُه الباخشحن هدى
البدىر ألا٦ثر ٞاثضة لخلبُت خاحاث اإلاجخم٘ (.)37
وفي ؾلُىت ٖمان حٗض الخضماث الاؾدكاعٍت ومىذ مجلـ البدث الٗلمي واإلاىذ الخاعحُت مً مهاصع
الخمىٍل ألاؾاؾُت للبدث الٗلمي بالجامٗت وختى جهاًت  2013وٗ٢ذ الجامٗت ٣ٖ 425ضا لخ٣ضًم زضماث اؾدكاعٍت
للُ٣اٖحن الٗام والخام ،وخهلذ ٖلى جمىٍل لـ  53بدشا مً مجلـ البدث الٗلمي ،وخهلذ ٖلى  32مىدت زاعحُت
مً َُئاث ومىٓماث ب٢لُمُت وصولُت (.)38
ثلاً علحىعفس والامحيازعت عملادًة وعملعنىية كإلنحاج عكعلمي عملحميز:
مً ألامشلت ٖلى طل ٪جسهو" حامٗت اإلال ٪ؾٗىص" ؤ٦ثر مً ( )100ملُىن عٍا ٫لضٖم البدث الٗلمي في
الجامٗت ،وزههذ وػاعة الخٗلُم الٗالي ؤ٦ثر مً ( (450ملُىن عٍا ٫لخمىٍل بوكاء مغا٦ؼ جمحز للبدث الٗلمي٧ ،ان
ههِب الجامٗت مجها ؤ٦ثر مً ( )100ملُىن عٍا٦ ،٫ما زههذ وػاعة الخٗلُم الٗالي ( )100ملُىن عٍا ٫زال ٫الٗام
اإلاالي اإلااض ي والخالي مجها ( )60ملُىن عٍا ٫لضٖم ؤلابضإ والخمحز ألًٖاء َُئت الخضعَـ وجُىٍغ مهاعاتهم ،و( )40ملُىن
عٍا ٫لبىاء م٣غاث صاثمت للجمُٗاث الٗلمُت ٧ان ههِب الجامٗت ختى آلان ( )20ملُىن عٍا ،٫في خحن جم ج٨غٍم ٖضص
مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بالجامٗت بمُضالُاث طَبُت وًُٞت للخمحز و٦ظل ٪م٩اٞأث مالُت بلٛذ  650ؤل ٠عٍا ٫بلى
ٚحر طل ٪مً اإلاُضالُاث وألاوؾمت مً الضعحت ألاولى (.)39
ثفعيل دو عكىكف إلاصالمي كاع عكبحث عكعلمي:
ؤ٢ضمذ ٦شحر مً اإلااؾؿاث ال٨بري في الضو ٫الٛغبُت بلي جبجي الى ٠٢لضٖم البدث الٗلمي والخ٣جي ،التي ؤجذ
زماعٍ في مسخل ٠اإلاجاالثٞ ،مشال :اججهذ "حامٗت َاعٞغص" بش٣ل ٦بحر في الاٖخماص ٖلى الخمىٍل مً الى ٠٢والخبرٖاث؛
لخُُٛـت زؿاعتها في ألاػمت اإلاالُت والتي بلٛذ (ٖ )10كغة ملُاع صوالع ،في خحن ٢امخا حامٗتي "٧امبرج" و"ؤ٦ؿٟىعص"
بدمالث لجم٘ الخبرٖاث ،ؤزمغث بما ً٣اعب ( )940ملُىن ،و( )780ملُىن حىُه بؾترلُجي لؤلولى والشاهُت لضٖم جمـىٍل
البدىر ،وجىىٕ مهاصع الخمىٍل (.)40
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والخ٣ُ٣ت ؤن الى ٠٢هٓام ا٢خهاصي بؾالمي ؤنُل لخبـ ؤنى ٫جهغٖ ٝىاثضَا لخمىٍل صاثم إلاهلخت
ألامت ابخٛاء مغياة هللا ،ول٣ض ٧ان للى ٠٢ؤلاؾالمي صوع مكهىص ومهم في الجهىى باألمت ؤلاؾالمُت وؾض ٦شحر مً
خاحاتها في اإلاجاالث البدشُت والخٗلُمُت والاحخماُٖت والخحرًت والضًيُت وٚحرَا لُخد ٤٣الى ٟ٘الٗام للمؿلمحن.
وفي َظا الاَاع ؤزظث حامٗت اإلال ٪ؾٗىص ٢هب الؿب ٤في جُبُ ٤هٓام الى ٠٢لضٖم البدث الٗلمي،
ٞإنبدذ َظٍ الجامٗت ٢ضوة للجامٗاث ألازغي في َظا اإلاجا٦ ،٫ما ازظث به حامٗت َُبت في اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت مً زال ٫بوكاء مكغوٕ و ٠٢حامٗت َُبت بخاعٍش َ1427/5/11ـ .
ا
ا
ثىصع علجهىد إلاكليمية وعكاوكية عكبينية كاع عكبحث عكعلمي مادًا وفنيا:
جؼاًضث في الٗ٣ىص ألازحرة ،الجهىص الضولُت وؤلا٢لُمُت في جمىٍل البدث الٗلمي ،وال ؾُما لٛالبُت بلضان
الٗالم الشالث ،ومجها بٌٗ الضو ٫الٗغبُت ،وج٣ضًم قتى نىع ا لضٖم اإلااصي والٟجي ،ختى باجذ َظٍ اإلاؿاٖضاث جمشل
ألاؾاؽ الخ٣ُ٣ي إلهماء البدث الٗلمي في ٦شحر مً البلضان الىامُت .ومٗٓم صو ٫الٗالم ج٣غٍبا حؿخُٟض بهىعة ؤو
بإزغي مً اإلاؿاٖضاث البُيُت بحن الضو ٫مً حهت ،وبحن الضو ٫واإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت اإلاخسههت مً حهت
ؤزغي ،ؤو اإلاىٓماث الضولُت اإلا٣غيت واإلااهدت ٧البى ٪الضولي ،ونىضو ١الى٣ض الضولي ،والاجداص ألاوعوبي،
ومً الخجاعب الغاثضة في َظا الكإن؛ ً٣ضم الاجداص ألاوعبي ججغبت وهمىطحا خُا في َظا الؿُا١؛ ٞهى ًمى٫
بدىزا مكتر٦ت ؤو ً٣ىم بخىػَ٘ بدث مٗحن ٖلى ؤ٦ثر مً َغ ٝو٣ٞا للمؼاًا التي ًمخل٨ها َظا الُغ ٝؤو طا.)41( ٥
وفي بَاع الخٗاون الشىاجيَ ،ىا ٥صو ٫ج٣ضم مىدا لباخشحن ٖغب مً صو ،٫مشل :الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت،
وؤإلااهُا ،وٞغوؿا ،و٦ظل ٪بغهامج ؤلاَاع ألاوعبي الؿاب٘ اإلاٗغو ٝب )42( FP7والظي ٌصج٘ الخٗاون بحن الباخشحن ألاوعبُحن
وؤ٢غاجهم مً مسخل ٠صو ٫الٗالم ومً بُجها مهغ وطل ٪لخ٣ضًم مكغوٖاث بدشُت ًخم جمىٍلها مً زالَ ٫ظا البرهامج،
٦ظلٞ ٪ةن بغهامج “الخمبـ” (.)43
وفي مجا ٫الخٗاون الضولي ،اهسغَذ "جىوـ" في الٗضًض مً اجٟاُ٢اث الكغا٦ت ؾىاء ٖلى الهُٗض الشىاجي ؤو
مخٗضص ألاَغا ،ٝومً يمً بغامج الكغا٦ت "مظ٦غة جٟاَم لضٖم بغهامج حٗاون بحن الجامٗاث ومغا٦ؼ البدث م٘
الى٧الت ؤلاؾباهُت للخٗاون الٟجي" ،و"بغهامج جىُٟظي الجٟاُ٢ت الخٗاون الش٣افي والٗلمي والخ٣جي م٘ خ٩ىمت البرحٛا،"٫
و"بغهامج زالسي للخٗاون الٗلمي والخ٨ىىلىجي الخىوس ي الهىضي" (.)44
وبُبُٗت الخا ٫جل ٪بقاعاث ؾغَٗت ألبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة التي جىدكغ في ٧ل صو ٫الٗالم لخمىٍل البدث
الٗلميً ،م ً٨الاؾخٟاصة مجها في وي٘ جهىع م٣ترح لخُىٍغ مهاصع حضًضة لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،وطل٪
بالتر٦حز ٖلى البضاثل واإلاهاصع ألا٦ثر مالثمت لىٓام البدث الٗلمي ،وال٣ابلت للخُبُ ،٤و٦ظا الاؾخٟاصة مجها في جدضًض
ٖضص مً ؤلاحغاءاث والخضابحر الُٟ٨لت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝطل ٪الخهىع اإلا٣ترح٦ ،ما ؾُاحي.

راكثا -ثطى ملترح كحطىير مطاد ثمىيل عكبحث عكعلمي في عكيمن:
إلاىاحهت مك٨الث جمىٍل البدث الٗلمي في الُمً وجدضًاجه اإلاؿخ٣بلُتٞ ،مً الُبُعي ج٣ضًم اإلاٗالجاث
الالػمت ب٨ٟغ وؤؾلىب حضًضًً.
مبر عت عكحطى وأهاعفه:
جًاٞغث ٖضة ٖىامل وجدضًاث صازلُت وزاعحُت ،خالُت ومؿخ٣بلُت ،اؾخضٖذ جُٟٗل الخمىٍل الخالي
للبدث الٗلمي ،والخ٨ٟحر الجضي والبدث الضئوب ًٖ مهاصع حضًضة لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً ،وطل ٪مً زال٫
الحاج ,نجوى أحمد علي
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ج٣ضًم جهىع ًًمً الىٞاء باخخُاحاث البدث الٗلمي ،وبما ًٟ٨ل خؿً اؾدشماع اإلاىاعص اإلاخى ٘٢جىاٞغَا في اإلاؿخ٣بل،
لٗل ؤبغػَا:
 الاخخُاحاث اإلاالُت الهاثلت التي ًخُلبها البدث الٗلمي لِـ لخُىٍغٍ ٞدؿب ،وبهما الاعج٣اء بمؿخىاٍ ،وجدؿحن
حىصجه ،وعبما ب٢امت بيُت جدخُت حضًضة ،جسخل ًٖ ٠ؾاب٣تها؛ هٓغا للخ٣ضم اإلاظَل في ج٣ىُاث بهخاج اإلاٗغٞت.
 جضوى بهخاج اإلاٗغٞت في مغا٦ؼ البدىر وفي الجامٗاث الُمىُت ،هدُجت لخضوي الخمىٍل الخالي ،وما هجم ًٖ طل ٪مً
ُٚاب خغ٦ت ٖلمُت وكُت للبدىر الٗلمُت في الجامٗاث الحكومية والخاصة ،مقابل تدني قيمة ألابحاث
الحالية٦ ،ما وُٟ٦ا ،اججاَا ومؿخىي.
 ٠ًًُٗ الخمىٍل الخالي مً ٢ضعة الجامٗاث ومغا٦ؼ ألابدار في الُمً ٖلى مخابٗت خغ٦ت البدث الٗلمي وبهخاج
اإلاٗغٞت ،ومكغوٖاث الخُىٍغ ،بهض ٝجد ٤ُ٣ج٩امل وحكاب ٪في ؾى ١البدىر الٗلمُت ٖلى الهُٗض الٗالمي.
 جؼاًضث اخخُاحاث الخىمُت وجإؾِـ ٢ىاٖض ا٢خهاص اإلاٗغٞت في اليمن إلى ألاصمٛت الٗلمُت واإلا٨ٟغًٍ والٟ٨اًاث
الخ٣ىُت ٖالُت اإلاؿخىي؛ لظلً ٪جب جىٞحر الخمىٍل اإلاىاؾب لخىمُت عؤؽ اإلاا ٫اإلاٗغفي ،وجىْٟه بٟ٨اًت ٖالُت.
ٖ ضم حؿىٍ ٤اليكاٍ البدثي في الُمً ،وطل ٪بالتروٍج للبدىر الىاجخت بحن اإلاؿخُٟضًً مجها في اإلاجا ٫الخُبُ٣ي
في الهىاٖت والؼعاٖت والخجاعة ،وفي جُىٍغ ماؾؿاث اإلاجخم٘.
 يغوعة الاهُال ١مً جهىع قامل ومخ٩امل لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمًً ،ترحم بلى ٖملُاث وبحغاءاث مدضصة
ػماها وم٩اها ،ومضٖىمت ب٣ىاهحن وحكغَٗاث جغبىٍت.
 يغوعة ؤلاهٟا ١بسخاء لخُىٍغ مىٓىمت مخ٩املت للٗلم والخ٣ىُت جغبِ الُمً باإلاىٓىمت الٗاإلاُت للٗلم والخ٣ىُت،
وجخضازل بحن مىٓىمتها الٟغُٖت ختى جخدؿً طاجُا ،وجم ً٨مً بًجاص هٓام وَجي لئلبضإ اإلاٗغفي والخ٣جي ،ؾىاء
في مىٓىمت البدث الٗلمي ،ؤو في ماؾؿاث اإلاٗلىماث والا جهاالث وؤلاٖالم ،ؤو في ماؾؿاث ؤلاهخاج وألاٖما.٫
ُٚ اب الىعي لضي ؤبىاء اإلاجخم٘ بإَمُت البدث الٗلمي ،وما ً٣ضمه مً ٞىاثض ،وبسانت إلاً َم في مىا ٘٢جازغ في
جيكُِ البدث ،ؤو في جشبُُه.
مطاد دناء عكحطى  -اؾخمض َظا الخهىع مهاصع بىاثه مً:
 .1وا ٘٢جمىٍل البدث الٗلمي ،وما ًىاحهه مً مك٨الث وجدضًاث مؿخ٣بلُت ،وما ًدخاحه مً جُٟٗل وحُٛحر ،في
يىء ؤَضا ٝالبدث الٗلمي ،بةٖاصة جغحمتها بلى خ٣اثٖ ٤لى ألاعى.
 .2ؤبغػ الاججاَاث اإلاٗانغة في جمىٍل البدث الٗلمي ،لالؾترقاص بها في جُىٍغ مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي في
الُمً.
 .3ما زلهذ بلُه الخ٣اعٍ غ الغؾمُت ،واإلااجمغاث ،والبدىر الٗلمُت ،مً ؤن ؤلاهٟا ١اإلاخهاٖض ٖلى البدث الٗلمي،
ؾُ٩ىن مً ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه الُمً.
 .4اؾتراجُجُت جُىٍغ الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ()45؛ وزمت ما ًلؼم ؤلاقاعة بلُه َى ؤن الخهىع اإلا٣ترح َىا
لخمىٍل البدث الٗلمي في الُمً مكخ ٤مً اؾتراجُجُت جُىٍغ الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ( ،)46وألازحرة حٗض
حؼءا مً اؾتراجُجُت الخىمُت البكغٍت في الُمً ( ،)47ومً زم ٌٗض َظا الخهىع حؼءا ٖامال ومخمما
الؾتراجُجُت جُىٍغ الخٗلُم الٗالي ،وٍاصي بلى جد٣ُ٣ها.
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()117

تصور مقترح لتطوير مصادر تمويل البحث العلمي
في اليمن

مجلة مرهس حسيرة عكعرب كلبحىذ عكتردىية وإلانضانية ـ عملجلا ألاول ـ عكعاد عكثاني :شىعل -ذو عكلعاة1440 /هـ ً -ىنيىً -ىكيى2019 /م

متىنات عكحطى عمللترح كحطىير مطاد ثمىيل عكبحث عكعلمي في عكيمن:
ًدىاوَ ٫ظا الخهىع اإلاجاالث ألا٦ثر خاحت لخُٟٗل الخمىٍل الخالي ،وجُىٍغ مهاصع جمىٍل حضًضة للبدث
الٗلمي في الُمً ،ؤَمها:
عملجال ألاول -ثىصيع مجالت عكحمىيل عكعام كلبحث عكعلمي :أدرزها:
 جسهو الخ٩ىمت محزاهُت صاثمت للبدث الٗلمي ،جدضص يمً محزاهُاث الجهاث اإلاكغٞت ٖلى مغا٦ؼ البدث ،بما
ٞحها مغا٦ؼ البدىر في الجامٗاث مبىبت و٣ٞا لبىىص ؤلاهٟا.١
 ع ٘ٞمسههاث البدث الٗلمي مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بىا ،%.4 ٘٢ومً اإلاىاػهت الؿىىٍت للضولت بىا%0.01 ٘٢
 اؾخُ٣إ ما وؿبخه  %1ؤو ؤ٢ل مً محزاهُت الىػاعاث وماؾؿاث الُ٣إ الٗام واإلاسخلِ ،جسهو للبدث
الٗلمي.
 جدضًض محزاهُت زانت للبدث الٗلمي في الجامٗاث الُمىُت ،جتزاًض بهىعة مىا٦بت لىمىَا ،وما جد٣٣ه مً هخاثج
وؤزغ ملمىؽ في وا ٘٢الخُاة.
 جُٟٗل صوع الخ٩ىمت في حٗؼٍؼ وجىمُت مهاصع جمىٍل البدث الٗلمي ،واٖخباع الاؾدشماع ُٞه مً ؤولىٍاث الاؾدشماع
ال٣ىمي ،بةوكاء وػاعة ؤو َُئت ٢ىمُت حٗجى بالبدث الٗلمي.
 ػٍاصة حجم الخمىٍل اإلاخاح للبدث والخُىٍغ مً زال ٫مجمىٖت مخىىٖت مً ألاصواث اإلاالُت (ال٣غوى اإلاِؿغة،
واإلاىذ ،وجغجِباث اإلاكاع٦ت في الخ٩الُ ،٠بٖٟاء ؤوكُت ومؿخلؼماث البدث الٗلمي مً الجماع.)٥
 جدضًض وؿبت مئىٍت مً ألاعباح الؿىىٍت ٖلى اإلااؾؿاث الٗامت والخانت التي حٟٗى مً الًغاثب اإلاباقغة جهل
بلى ً ،%50خ ٤ٟفي جدضًض َظٍ اليؿبت في يىء ْغوَ ٝظٍ اإلااؾؿاث ،والاخخُاحاث اإلاالُت للبدث الٗلمي.
ٞ غى يغاثب ٖلى الؿل٘ ال٨مالُت وقبه ال٨مالُت ،جبضؤ ؤوال بدهغ ا لؿل٘ ال٨مالُت ،وجدضًض الكغاثذ الاحخماُٖت
التي ًم ً٨ؤن جخدمل َظا الٗبء الًغٍبي ،زم ًخم الاهخ٣ا ٫بلى خهغ الؿل٘ قبه ال٨مالُت.
 بٖاصة اؾخسضام وٞىعاث البىى ٥بٗض بحغاء الخؿاباث الخخامُت ،و٦ظا ٖاثضاث ؤو ٞىاثض ألامىا ٫اإلاجمضة في
البىى ٥لهالح البدث الٗلمي.
عملجال عكثاني -ثفعيل دو مرعهس عكبحث عكعلمي وعلجامعات في الاعحماد على عكحمىيل عكذعجي:
 اجاخت اإلاجا ٫ؤمام الجامٗاث ومغا٦ؼ البدث الٗلمي ،الؾدشماع ؤعاض ي ومباوي ومؼاعٕ جابٗت لها ،وٚحرَا؛ لئلهٟا١
ٖلى بحغاء البدىر الخُبُُ٣ت التي جسضم الخىمُت وً٢اًا اإلاجخم٘ الُمجي.
 جىحُه الغؾاثل الٗلمُت وألابدار الجامُٗت بلى بدىر جُبُُ٣ت مخسههت ،م٣ابل صٖمها وجمىٍلها مً ماؾؿاث
الُ٣إ ؤلاهخاجي الخ٩ىمي والخام.
 اؾخسضام اإلاىاعص الخالُت للبدث الٗلمي واؾدشماعَا بلى ؤ٢ص ى مضي ممً٨؛ وطل ٪بةٖاصة جىُٓم الجهىص الخالُت،
وجغقُض اؾخسضام ؤلام٩اهاث اإلااصًت اإلاخىاٞغة للبدث الٗلمي ب٨ٟغ حضًض وبصاعة خاػمت؛ ختى ًلمـ الىاؽ
واإلاجخم٘ الشماع اإلاُٟضة مً البدث الٗلميٖ ،ىضَا ؾخإحي الاٖخماصاث اإلاالُت ،والتي ؾترج ٟ٘صون ضجُج.
 مىذ مغا٦ؼ البدث الٗلمي نالخُاث واؾٗت إلحغاء الخٗا٢ضاث البدشُت لدؿىٍ ٤ؤ٩ٞاعَا وؤبداثها م٘ الُ٣اٖاث
الخ٩ىمُت والخانت.
 البدث ًٖ نُ ٜوؤؾالُب جىزٖ ٤ال٢اث الخٗاون اإلاكتر ٥بحن الجامٗاث وُ٢اٖاث ؤلاهخاج والخضماث؛ بما ًٟ٨ل
جيؿُ ٤الجهىص في بحغاء وجمىٍل البدىر ،وبقغا ٝالجامٗاث ٖلى مكاعَ٘ ؤلاهخاج.
الحاج ,نجوى أحمد علي
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عملجال عكثاكث -إشرعن عكلطا علخاص في ثمىيل عكبحث عكعلمي :من أهمها:
 ج٨غٍم الٛغ ٝالخجاعٍت والهىاُٖت في صٖم البدث الٗلمي.
ٞ غى عؾىم ٖلى الكغ٧اث واإلاهاو٘ واإلاكاعَ٘ ؤلاهخاحُت جسهو للبدث الٗلمي.
 بوكاء هٓام ًض ٘ٞماؾؿاث الُ٣إ الخام بخسهُو حؼء مً نافي ألاعباح الؿىىٍت لخمىٍل البدث الٗلمي في
الجامٗاث.
 صٖىة عحا ٫ألاٖما ٫لئلؾهام في بىاء مٗامل ووعف البدث الٗلمي الجامعي والخجهحزاث وبَال ١ؤؾمائهم ٖلحها.
 الخٗاون بحن الجامٗاث والُ٣إ الخام في بحغاء البدىر ،مً زالٖ ٫غى بٌٗ زُِ البدىر الٗلمُت ٖلى
بٌٗ الُ٣اٖاث الخانت اإلاىخجت لئلؾهام في جمىٍلها ،والٗمل ٖلى جُىٍغ جل ٪البدىر ،وحسخحرَا لخضمت
الُ٣إ الخام.
 جدٟحز عؤؽ اإلاا ٫الخام ٖلى الاؾدشماع في َظٍ الهىاٖاث عٚم ما ٞحها مً ٖىهغ مساَغة في ج٩الُ ٠البدث
والخُىٍغ والخدضًث الالػمحن لب٣ائها وج٣ضمها زانت في مغاخل همىَا ألاولى ًجب زل ٤آلُاث اثخماهُت حضًضة
جخىاءم م٘ َبُٗت الهىاٖاث اإلاٗغُٞت الخخىائها ٖلى بيُه عؤؾمالُت مغجٟٗت في اإلاؿخىي ال٨ٟغي والخ٣جي ولِـ
ؤؾاؾا في ألانى ٫اإلااصًت اإلالمىؾت.
 جسهُو وؿبت مً( :صزل الجماع -٥محزاهُت اإلاجالـ اإلادلُت  -عَ٘ ألاو٢ا ٝالخ٩ىمُت ٖ -اثضاث ألاوكُت
الغٍايُت) لضٖم البدث الٗلمي.
 جسهُو ؤحؼاء مً محزاهُاث البدث الخانت باإلااؾؿاث البدشُت للهىاٖاث التي حٗمل في ؤوكُت مسخاعة والتي
ًىحض لضحها بم٩اهُت لخد ٤ُ٣محزة جىاٞؿُت.
 بلؼام اإلااؾؿاث البدشُت بخُُٛت ؤحؼاء مً ج٩الُٟها مً زال ٫البدىر اإلاكتر٦ت م٘ الُ٣إ الخام.
 ج٣ضًم خىاٞؼ يغٍبُت مهمت للبدث والخُىٍغ الظي ً٣ىم به الُ٣إ الخام ،الؾُما اإلايكأث الهٛحرة واإلاخىؾُت
.
 بنضاع َاب٘ بغٍضي باؾم الخىمُت ٌٗىص حؼء مً ٖاثضٍ ٖلى البدث الٗلمي؛ ؤو بياٞت يغٍبت ٖلى ؤؾٗاع جظا٦غ
الؿٟغ وحصجُ٘ الخبرٖاث الخانت.
عملجال عكرعبع -إنشاء ضناوق عكبحث عكعلمي داكىزع عت عملشرفة على عكبحث عكعلمي:
 بوكاء نىضو ١وَجي لضٖم البدث الٗلميً ،مى ٫مً محزاهُاث الىػاعاث اإلاكغٞت ٖلى هٓم الخٗلُم ،ومً محزاهُاث
الجامٗاث الخ٩ىمُت ،ومً الؼ٧اة وألاو٢ا ،ٝومً الضو ٫اإلااهدت.
 بوكاء نىضو ١اؾدشماعي لخمىٍل مكاعَ٘ البدث الٗلمي مً زال ٫ؾىضاث ؤؾهم ،وحصجُ٘ ماؾؿاث ؤلاهخاج
وألاٖما ٫في اؾدشماع وؿبت مً ؤمىالهم في َظا الهىضو.١
 بوكاء نىضو ١ؤلابضاٖاث البدشُت.
عملجال علخامط -ثفعيل دو عكىكف إلاصالمي كاع عكبحث عكعلمي :من أدرزها:
 بوكاء وُٟ٢اث للبدث الٗلمي ٦ما ٧ان ٖلُه الخا ٫في اإلااض ي.
 ب٢امت ماؾؿت ًمىُت وُٟ٢ت للبدث الٗلمي.
 جدضًض وؿبت مً ؤمىا ٫الؼ٧اة لهالح البدث الٗلميً ،م ً٨ؤن جهل بلى ٖ ،%10لى ؤن جً٘ الهُئت اإلاكغٞت ٖلى
َظا الهىضو ١جهىعا لؿبل جدهُلها ونغٞها في ٧ل مدآٞت.
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 جسهُو حؼء مً ألاو٢ا ٝالخ٩ىمُت لهالح جمىٍل البدث الٗلمي في مغا٦ؼ البدث الجامٗاث.
عملجال عكضادش -كبىل عكحبرعات وعكهبات وعكىضاًا وإلاعانات؛ ومنها:
 اقهاع ٢بى ٫مغا٦ؼ البدث الٗلمي والجامٗاث للخبرٖاث الُٗيُت واإلااصًت ،وحكُ٨ل لجىت لها.
 ج٨غٍم اإلاخبرٖحن في نٟداث مغا٦ؼ البدث الٗلمي والجامٗاث ،ووؾاثلها ؤلاٖالمُت حصجُٗا لآلزغًٍ.
 حصجُ٘ اإلاىنحن بخسهُو حؼء مً وناًاَم إلاغا٦ؼ البدث وللجامٗاث للبدث الٗلمي.
ُ٢ ام الكغ٧اث ألاَلُت بُب٘ وحؿىٍ ٤البدث الٗلمي.
 بوكاء ٦غاس ي زحرًت في مغا٦ؼ البدث الٗلمي والجامٗاث للبدىر.
 جبجي بغامج جىٖىٍت ألٞغاص اإلاجخم٘ جدثهم ٖلى الخبرٕ ،ووي٘ زُت ٖملُت لخىَُض الٗال٢ت م٘ اإلاخبرٖحن.
 صٖم مغا٦ؼ وٖماصاث البدث الٗلمي بمؿدكاعًٍ قغٖ ُحن ،وا٢خهاصًحن؛ لخىمُت ؤمىا ٫الخبرٖاث والهباث والٗمل
ٖلى اؾدشماعَا.
 الٗمل ٖلى حصجُ٘ اإلاىؾغًٍ ،واإلاىنحن مً ؤبىاء اإلاجخم٘ ط٧ىعا وبهازا بخسهُو حؼء مً وناًاَم للجامٗاث
وجمىٍل البدث الٗلمي.
عملجال عكضابع :عملشا هة إلاكليمية وعكاوكية في دع مىع د عكحعلي علجامعي :أهمها:
 جىىَ٘ وجُٟٗل اإلاؿاَماث ؤلا٢لُمُت والضولُت ،لخُىٍغ الخٗلُم الجامعي ،ؾىاء مً اإلامىلحن واإلااهدحن ،ؤم مً و٧االث
ألامم اإلاخدضة ،واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ،واإلاجخمٗاث وألاَغا ٝاإلاٗىُت ألازغي.
 جىحُه حاهب مً اإلاٗىهاث وال٣غوى الضولُت للبدث الٗلمي.
ضمانات ثطبيم عكحطى ونجاحه :لىي٘ َظا الخهىع مىي٘ اإلاماعؾت والخىُٟظ ،زمت الٗضًض مً الًماهاث
والخضابحر الالػمت ،ؤَمها:
 جىاٞغ الىُت الهاص٢ت ٖلى جبجي َظا الخهىع ،والٗؼم ٖلى جىُٟظٍ ،بٗض مىا٢كخه م٘ مسخل ٠ألاَغا ٝالغؾمُت
والكٗبُت ،وبصزا ٫الخٗضًالث الًغوعٍت ٖلُه ،ختى ً٩ىن مدل بحمإ جام.
 الخإ٦ض مً خهى ٫الخهىع اإلا٣ترح ٖلى عيا مغا٦ؼ البدث الٗلمي والجامٗاث ،وٞهمها ألصواعَا ُٞه ،ومؿاهضتهم
له ٦كغٍ الػم لخىُٟظ َظا الخهىع.
 جىٞحر مخُلباث الخهىع اإلا٣ترح -اإلااصًت مجها والبكغٍت-وجىُٟظٍ في الى٢ذ واإلا٩ان اإلاىاؾبحن.
 بنضاع الدكغَٗاث والخٗلُماث واليكغاث التي حٗؼػ خكض َا٢اث وبم٩اهاث اإلاجخم٘ لضٖم مؿحرة البدث
الٗلمي ،وجىُٓم مؿاَماث اإلااؾؿاث والكغ٧اث واإلاهاو٘؛ لخمىٍل البدث الٗلمي والاؾخٟاصة مىه.
 يغوعة جبجي ؾُاؾت وَىُت ٖامت ٖلى اإلاضي الُىٍل ،جغؾم اإلاؿاع الٗام لخغ٦ت الضعاؾاث الٗلُا والبدث
الٗلميَ ،ب٣ا ألولىٍاث جىمُت اإلاجخم٘ ،وما ًهبىا بلُه في اإلاؿخ٣بل ،وبما ٌؿمذ بترحمتها بلى بحغاءاث وٖملُاث
جىُْ ٠ل٩لما َى مخاح ومم ً٨لخىُٟظ جل ٪الؿُاؾت.
 بًجاص جىحه ؾُاس ي ٖام ًا٦ض ٖلى يغوعة اؾترقاص الجهاث الغؾمُت بالبدث الٗلمي ،وؤن ً٩ىن البدث الٗلمي
حؼءا مً زُت الخىمُت ،وؤؾلىبا جدبٗه الضولت وُ٢اٖاث ؤلاهخاج والخضماث.
٦ما ًجب ؤن ًدؿم الخىُٟظ باآلحي:
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الٟاٖلُت :وحٗجي الخضزل الىاعي في البدث ًٖ ؤلام٩اهاث اإلاخاخت إلًجاص مهاصع جمىٍل حضًضة لخمىٍل البدث
الٗلمي ،بٗ٣لُت مٟخىخت ،وما ًخُلبه طل ٪مً تهُئت اإلاىار اإلاالثم لخُٟٗل اؾخسضام جل ٪اإلاهاصع ،وحُٗٓم
الاهخٟإ بها ،بٟ٨اًت وٞاٖلُت ٖالُت.
الكمى :٫وٍ٣هض به ؤن ً٩ىن الخهىع اإلا٣ترح قاملت ل٩ل مهاصع الخمىٍل الجضًضة اإلام٨ىت.
اإلاغوهت :وحٗجي ٢ابلُت الخهىع اإلا٣ترح إلصزا ٫حٗضًالث ،ؤو جإحُل بٌٗ الٗملُاث ،ؤو حٗضًل بٌٗ اإلاؿاعاث؛
لٓغو ٝما ،ؤو بياٞت ٖملُاث ؤو مؿاعاث حضًضة ،صون ؤن ًازغ طلٖ ٪لى مًمىن الاؾتراجُجُت وجىحهها
الٗام ،وصوام اؾخمغاعَا ،وطل ٪ختى جخالءم م٘ ما ٢ض ًُغؤ مً ْغو ٝؤو مخٛحراث لم ج ً٨في الخؿبان.
الترابِ والخ٩امل :وَٗجي ؤن ٌؿحر جىُٟظ الخهىع اإلا٣ترح ،بهىعة مترابُت ومخ٩املت٧ ،ل حؼء ُٞه ؾىض لآلزغ
في اججاٍ جد ٤ُ٣ألاَضا ،ٝبدُث بطا حٗثر بهجاػ ؤخض اإلاداوع ؤو ؤَضاٞها؛ ٞةن طل٢ ٪ض ًازغ ؾلبا ٖلى جىُٟظ
اإلاداوع وألاَضا ٝألازغي؛ مما ٢ض ًٟكل الخهىع اإلا٣ترح.
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) ) 31ؤوُ٦ل مدمض ؾُٗض ،ا٢خهاص و حؿُحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ.1994 ،
) )32اإلا٨خب ؤلا٢لُمي للضو ٫الٗغبُت " .)2003( ،ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت للٗام  ،"2003بغهامج الامم اإلاخدضة
الاهماجي ،اإلاُبٗت الىَىُتٖ ،مان ،ألاعصن ،م .101
) )33الالثدت اإلاىٓمت لل٨غاس ي الٗلمُت ،الهاصع ب٣غاع مجلـ الجامٗت بجلؿخه الخامؿت / ٌ٠٣٢١للٗام الجامعي.٠٣١
) )34عاح٘ اإلاىhttp://www.albayan.ae :٘٢
) )35اإلاىٗ٢ان ،http://qa-it.com :و www.qnrf.org
) )36الهىضو ١الُ٣غي لغٖاًت البدث الٗلمي ،قغا٦ت ُ٢غٍت  -ؤمحرُ٦ت لخمىٍل ؤبدار خى٧ ٫ىعوها ،اإلاى:٘٢
http://www.al-sharq.com
) )37عكبحث عكعلمي ..فجىة إلامكانيات وغيـ ـ ـ ــاب الاصترعثيجية و عء ثؤخر عكعرب « :)2014( »2عملىكع:
http://www.albayan.ae
) )38عملرحع عكضادم.
) )39فريم ثحرير منحاًات عكضعىدًة ثحد عملجهر ،عملىكعwww.saudiinfocus.com :
) )40فريم ثحرير منحاًات عكضعىدًة ثحد عملجهر ،ص 35
) )41عملىكعhttp://www.asbar.com :
)http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html )42
) )43عملىكعhttp://ec.europa.eu:
) )44عكبحث عكعلمي ..فجىة إلامكانيات وغيـ ـ ـ ــاب الاصترعثيجية و عء ثؤخر عكعرب ،مرحع صادم

الحاج ,نجوى أحمد علي

()122

تصور مقترح لتطوير مصادر تمويل البحث العلمي
في اليمن

