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إلى هعشفح دوس الثحثس العلوثً فثً داثن الرٌوٍثح الوغثرذاهح فثً جاهعثح ال ثذط، وهثا دوس           هذفد الذساعح : الولخص
األتحثاز العلوٍثح الرثً اترفثد فثً ذٌوٍثح جاهعثح ال ثذط           اثذد  غحٍثس تلث   اإلداسج العلٍا فثً ذجثجٍا الثحثس العلوثً     

( سعثالح تاللةثح العشتٍثح، هٌ ثا     2165( تحصًا، وتلثغ اثذد سعثاال الواجغثرٍش فٍوثا ٌرعلثر تالذساعثاخ اإلًغثاًٍح )        34)
عثرخذام  ا( سعالح تاللةح االًجلٍضٌح، وذثن  511تحس صذسخ اي هع ذ الرٌوٍح الوغرذاهح توجاالخ هخرلفح، و) 441

ادس ه وثح فثً الرحلٍثل، وهثً الو ثاتلخ      كوفث هي تثل  اعثرخذام شثلز  ثش  فثً جوثا الثٍاًثاخ        الوٌ ج الوصفً 
الحشج هي روي االترفاص، وذحلٍل الوضووى هثي وشثاار وذ ثاسٌش والٌجثشاخ الفثادسج اثي الجاهعثح هثي تثل           

جا، وسؤٌح الثاحس كووظث  فثً الجاهعثح    الووقا االلكرشوًً والعلقاخ العاهح ودااشج الثحس العلوً، وكرة وهشا
هٌثثز ذيعٍغثث ا، والو ثثاتلخ الو ٌٌثثح هثثا تعثثذ الوغثثقولٍي راخ العلقثثح، وتشجثثد الٌرثثااج تثثيى دااثثشج الثحثثس العلوثثً  
وتذان هي اإلداسج العلٍا فً الجاهعح ذذان الثاحصٍي وت وج، عثوا  كاًثد فثً هجثا  العلثوم،  و فثً هجثا  الذساعثاخ         

عح وها وصلد إلٍث  تالفعثل، كوثا  ظ ثشخ الذساعثح تثيى هعالثن هجثاالخ الرٌوٍثح والر ثوٌش فثً            اإلًغاًٍح ذٌوٍح الجاه
  هشافر الجاهعح الوخرلفح كاًد ًرٍجح دان تاسجً، وتج ذ هي اإلداسج العلٍا، تاصح فً هجا  الرووٌل

 
 الثحس العلوً، الرٌوٍح الوغرذاهح، جاهعح ال ذط : انكهًاث األساسٍت

 

Role of scientific research in sustainable development 

Case study of Al-Quds University in the West Bank 
 

Jamal Halawah 
 

Abstract: This study aimed to know the role of scientific research in support of 

sustainable development at the Al-Quds University, and the role of senior 

management in encouraging scientific research. Where the number of scientific 

research, which singled out the development of Al-Quds University (23) search, and 

the number of theses on the studies Humanity (1054) a letter in Arabic, including 330 

research publications by the Institute for Sustainable Development areas are 

different, and (400) message in English, Was used a descriptive approach through the 

use of three methods of data collection sources are important in the analysis, which 

interviews free of specialists, and content analysis of documents, reports and bulletins 

issued by the university through the website and public relations department of 

scientific research, books and references, and a vision researcher as an employee of 

University since its inception, and interviews inhalers with some officials concerned, 

and went out the results that the Department of Scientific Research and the support of 

senior management at the university support researchers and strongly, whether in 

science, or in the field of human studies the development of the university and the 

status of fact, as the study showed that Most areas of development and development in 

various university facilities were the result of external support, and effort from senior 

management, particularly in the area of finance. 
 
Keywords: scientific research, sustainable development, Al-Quds University 
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ىالمقدمة
ُّت تنةِ جاَعة١   ٚ  (9006)اسبًة،    4651ّجاَع١ ايكزؼ إىل اذبار ازباَعات ايعضبٝة١ اةاّ    اْن

( رٚمن  900ػ يف أبٛ رٜػ تبًةؼ َغةاذ ٘ )  اسبضّ ايض٥ٝا  ايكزؼ از٠ َٛاقع يف َز١ٜٓ ايكزؼ ٚمٛاذٝٗ

اسبضّ ازبةاَعٞ يف    ٚٚاملضانظ ٚاملعاٖز ٚامل اذـ  َٚزصع١ املعٗز ايعضبٞ  ٜٚنِ َعظِ نًٝات ازباَع١

ذضّ ازباَع١ يف بٝت ذٓٝٓا ٜٚنِ ؾضع يه١ًٝ ايعًةّٛ    ٚايؾٝخ جضاح  ٜنِ ن١ًٝ ٖٓز اسبغٝين يًبٓات

ٚإراص٠ امله بةات     أبٛرٜػ  نُا تنةِ َبٓة٢ يض٥اعة١ ازباَعة١    االق قار١ٜ ٚاإلراص١ٜ َٚكضٖا ايض٥ٝغٞ يف

 ٌ ذةضّ ازباَعةة١ يف ايبًةةز٠ ايكزضة١ ٜٚنةةِ اةز٠ َضانةةظ تابعةة١ يًحاَعة١ َٓٗةةا َضنةةظ       َٚٚعٗةز ايفؿةة

ذةضّ ازباَعة١ يف ايةبو٠ ٜٚؾةٌُ       رصاعات ايكزؼ َٚضنظ ايعٌُ اجمل ُعةٞ  َٚضنةظ ي عًةِٝ اسباعةٛ     

عةايٞ يثاةاص َٚعٗةز اإلاةلّ ايعقةضٟ  َٚعٗةز ايزصاعةات اإلقًُٝٝة١          تًؿظٜٕٛ ايكةزؼ ايببةٟٛ  ٚاملعٗةز اي   

َٚضنةةظ ايبقةةِٝ املعٝةةاصٟ ايةةزٚيٞ  َٚضنةةظ عةةض اٟٚ يزصاعةةات ايغةةلّ َٚضنةةظ اي ُٓٝةة١ يف ايضااٜةة١   

ٝ نُا بًةؼ اةزر أانةا٤ اة٦ٝة١      (.9004جاَع١ ايكزؼ  )ايقر١ٝ األٚي١ٝ  ٚاةزر أانةا٤    (249) ١اي زصٜغة

)اُةةار٠ ايكبةةٍٛ  ( 40000ٚاةةزر ايفًبةة١ ) (  9005ذةةز٠ املغةةاازات ايفلبٝةة١    )ٚ( 100اة٦ٝةة١ اإلراصٜةة١ ) 

 . ٓٛبٗاجبٚتع رب جاَع١ ايكزؼ جاَع١ ايعاف١ُ ٚتضبط بني مشاٍ اينؿ١ ايػضب١ٝ  .(9040ٚاي غحٌٝ  
أفةب  تكٝةةِٝ ازباَعةات ٚتقةةٓٝؿٗا أنارضٝةامل اًةة٢ املغة ٣ٛ ايعةةاملٞ َةٔ ذٝةة  جةٛر٠ ايبرةة        

ٚايغٝاعٝني ا٢ً ايغةٛا٤  ٚ  ٜك قةض ٖةشا االْؾةػاٍ اًة٢ ايبًةزإ        ارضٝنيايعًُٞ يف فًب اٖ ُاّ األن

اييت ذب نٔ أاضم ازباَعات ٚأجٛرٖا أٚ َا ٜغ٢ُ جباَعات ايٓدبة١  بةٌ اَ ةز ٖةشا االْؾةػاٍ إىل بعة        

 (. 9005ايبًزإ ايٓا١َٝ مبا يف سيو ايزٍٚ ايعضب١ٝ )ايقزٜكٞ  

َعةاٜو َٓٗةا جةٛر٠ اي عًةِٝ  ٚجةٛر٠ ٦ٖٝة١        تكاؼ َٓٗح١ٝ تكِٝٝ ازباَعات ٚجٛرتٗا بأصبعة١ ٚ

 (.http//www.isiknowledge.comاي ةةزصٜػ  ٚطبضجةةات ايبرةة  ايعًُةةٞ  ٚذحةةِ امل عغةة١ )     

( بأْ٘ رصاع١ َ دقق١ يف َٛمٛع َعةني  ذغةب َٓةاٖخ    9000ٚاّضف ايبر  ايعًُٞ ذغب )املضاؾًٞ  

املارٜة١ ٚايبؾةض١ٜ بهؿةا٠٤ ٚؾعايٝة١         نُا اضّؾت اي ١ُٝٓ بأْٗا االع ػلٍ األَثٌ يًُةٛاصر ٚأفٍٛ َع١ٓٝ

َٔ أجٌ تفةٜٛض ناؾة١ ازبٛاْةب االق قةار١ٜ ٚاالج ُااٝة١ ٚايغٝاعة١ٝ ٚاإلراصٜة١ ٚايقةر١ٝ ٚايثكاؾٝة١          

ٚايب١ٝ٦ٝ ٚسيو َٔ خلٍ تناؾض ازبٗٛر ايضمس١ٝ ٚايؾعب١ٝ َعامل رٕٚ تبعٝة١ ألٟ جٗة١ ناْةت )ذةل٠ٚ      

 ( 9040ٚفاحل  

ٛاْب اسبٝا٠ املد ًؿ١ يف اجمل ُع  ؾٗٞ تعرب اةٔ َ ؽةضات   ال ؽو إٔ اي ١ُٝٓ سٚ ف١ً ٚاٝك١ جبٚ 

    ٟ طٜةار٠ اشبةزَات اإلْ اجٝة١    ٚ َار١ٜ ٚغو َار١ٜ تؾٌُ اي كزّ اي هٓٛيٛجٞ ايغةضٜع ٚطٜةار٠ اإلْ ةاد املةار

ٚاالج ُااٝةة١ ٚإاةةار٠ تأٖٝةةٌ املٗةةاصات ايؿضرٜةة١  ٚإاةةار٠ تؾةةهٌٝ األْظُةة١ االج ُااٝةة١ ٚايكُٝٝةة١ بٗةةزف  

 ُع ازبزٜز  ٚاةٝانٌ االج ُااٝة١ ٚادباٖةات املةٛا ٓني  ٚتكًٝةٌ ايؿةٛاصم يف      اي هٝـ َع َ فًبات اجمل

ايةزخٍٛ  ٚبٗةشا تػةوت ؾًغةؿ١ اي ُٓٝة١ َةٔ نْٛٗةا َغة ٓز٠ إىل ايُٓةٛ إىل ايؿٗةِ املغة ٓز إىل اسباجةةات            

  .(9004)ايكضٜؾٞ   اإلْغا١ْٝ ٚبشيو أفبرت اي ١ُٝٓ ٖٞ ت١ُٝٓ اإلْغإ

 عغات َٔ ت١ُٝٓ َغ زا١َ   ٜأت َٔ ؾضاؽ بةٌ جةا٤ ْ ٝحة١    َٚٔ امل نز إٔ َا ٚفًت إيٝ٘ امل

 ايبر  ايعًُٞ  ٚخاف١ األحباث اييت ناْت ْ ٝح١ مثاص ازباَعات

ى
ىمذكلةىالدرادة

َؾةةه١ً ٖةةشٜٔ املٛمةةٛاني تهُةةٔ يف ٚاي ُٓٝةة١  ضٜكةةإ ألٖةةزاف َؾةةبن١  ٚايبرةة  ايعًُةةٞ  

ت  ٚايكااةةات  ٚقٓااةة١ املغةة٦ٛيني  ٚتفبٝةةل  ٚتةةٛؾو األجٗةةظ٠ ٚاملعةةزات  ٚاملد ةةربا ٚاإلَهاْٝةةات  اي ُٜٛةةٌ  

ٚاةزّ  ٚاةزّ ٖةزص األَةٛاٍ يف اسبةرب ٚايةٛصم املغة دزّ ؾٝٗةا          تٛفٝات َا جا٤ يف األحبةاث ايةيت ربقةِٗ.   

يشيو جةا٤ت ٖةشٙ ايزصاعة١ ي رةاٍٚ اإلجابة١ اًة٢       ٚإماا١ ايٛقت  ٚمعٗا ا٢ً صؾٛف امله بات ٚاملداطٕ  

 ايغ اٍ ايض٥ٝػ اي اي7ٞ

ألحبةةاث ٚبؾةةض١ٜ نهٓٗةةا َةةٔ اشبةةٛر يف َنةةُاص ا    ؼ َةةٛاصر َايٝةة١ ٖةةٌ يةةز٣ جاَعةة١ ايكةةز  

  ٚايزصاعات ٚاييت بزٚصٖا تعٌُ ا٢ً ذبكٝل اي ١ُٝٓ املغ زا١َ؟
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ىأهموةىالدرادة
ٚايعٛملةة١  ٚاملٓاؾغةة١  ٚاي ُٓٝةة١  َعةةضٚف أْٓةةا ْعةةٝؿ يف اقةةض ايغةةضا١ ٚجٓةةٕٛ اي هٓٛيٛجٝةةا    

ٌ ٚاالن ؾاؾات ٚاالخبااات  ٚ  ٜأتٞ ٖشا نً٘ َٔ ؾضاؽ بؿنةٌ ايبرة  ايعًُةٞ       أٚ ضب  ايقزؾ١  بة

اشبافة١ بهةٌ قنةاٜا     ايبرٛث ايعًُٝة١  ٚايزصاعةات  ْٚ ٝح١ املد ًؿ١ يف اي ١ُٝٓ ٚاي فٜٛض ٚذٌ املؾانٌ 

 . اجمل ُع

ٚاي ُٓٝة١ َهُةلٕ يبعنةُٗا    ايبر  ايعًُٞ تٓبع أ١ُٖٝ ٖشٙ ايزصاع١ يً أنٝز ا٢ً إٔ َٔ ٖٓا 

 ٚ ُٓٝةة١ ص نةةٌ َُٓٗةةا يف ذبكٝةةل األٖةةزاف املٓؾةةٛر٠  ٚإٔ اي   ايةةبع   باإلمةةاؾ١ إىل َعضؾةة١ ٚتٛمةةٝ  ر

 . اسبامض ٚاملغ كبٌٚايبر  ايعًُٞ ُٖا 

ى
ىأهدافىالدرادة

ٖزؾت ٖشٙ ايزصاع١ إىل َعضؾ١ رٚص ايبر  ايعًُٞ يف راِ ٚخًل اي ُٓٝة١ املغة زا١َ يف جاَعة١    

ٖةةٞ املؾةةانٌ   َٚةةا َٚةةا ٖةةٞ أْةةٛاع األحبةةاث ايةةيت راُةةت َغةةاص اي ُٓٝةة١ املغةة زا١َ يف ازباَعةة١ ايكةةزؼ  

  ٛ رٚص اإلراص٠ ايعًٝا.ٚاملعٛقات اييت تعبر ٖشٜٔ اجملايني  َٚا ٖ

ى
ىأدئلةىالدرادة

 7ذاٚيت ٖشٙ ايزصاع١ اإلجاب١ ا٢ً اي غاؤالت اي اي١ٝ

 ؟ٌٖ جاَع١ ايكزؼ تعٌُ ا٢ً تؾحٝع ايبر  ايعًُٞ .4

 ا٢ً صؾٛف امله بات ؟األحباث تٛمع ٌٖ  .9

 ؟  تفبٝل َ فًبات اي ١ُٝٓ املغ زا١ٌَٖ جاَع١ ايكزؼ تغع٢ إىل ذبكٝل ٚ .0

 ؟  ٌٖ ؾعاي١ٝ ايبر  ايعًُٞ يف ازباَع١ ةا الق١ باي ١ُٝٓ املغ زا١َ .1

 ؟ ٌٖ ٖٓايو ذبزٜات ذبٍٛ رٕٚ اٌُ األحباث .2

 ؟ ٌٖ ٖٓايو ذبزٜات ذبٍٛ رٕٚ ذبكٝل اي ١ُٝٓ املغ زا١َ .3

   ؟بايؿا٥ز٠ ْ ٝح١ األحباث ايع١ًُٝ اارت ا٢ً ازباَع١َضرٚرات ٌٖ ٜٛجز  .4

 ٌ ٜٛجز قااز٠ بٝاْات يًباذثني؟  ٖ .5

 ٌٖ ٜٛجز اتقاٍ بني جاَع١ ايكزؼ ٚازباَعات اشباصج١ٝ يف صباٍ ايبر  ايعًُٞ؟ .6

 ؟ٌٖ ٜ خش ب ٛفٝات األحباث  .40

 ٌٖ َا ٜ ركل َٔ ت١ُٝٓ جٗٛر اإلراص٠ ايعًٝا  أّ جٗٛر اُار٠ ايبر  ايعًُٞ؟ .44

 ٜ عًل باي ١ُٝٓ املغ زا١َ؟ٌٖ ٜٛجز تٓغٝل بني را٥ض٠ ايبر  ايعًُٞ ٚاإلراص٠ ايعًٝا ؾُٝا  .49

ى
 محدداتىالدرادةى

 ٚاج٘ ايباذ  از٠ َعٛقات خلٍ ايبر 

)ألٕ املٛمةٛع  تضرر ْغةب١ اايٝة١ َةٔ أانةا٤ اة٦ٝة١ َةٔ اي حةاٚ  َةع املكةابلت ايؾدقة١ٝ بايةشات.            .4

 خيك جاَع١ ٜعًُٕٛ بٗا(.

ق ة٘ باي ُٓٝة١   بع  أانا٤ اة١٦ٝ اي زصٜغ١ٝ يف نٝؿ١ٝ ايةضبط بةني ايبرة  ايعًُةٞ ٚال     إملاّازّ  .9

 املغ زا١َ.
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إٔ َعظِ األحباث اييت ناْت ْ اد أانا٤ اة١٦ٝ اي زصٜغ١ٝ ٖٞ أحباث اًُٝة١ حب ة٘ بػة  ايٓظةض      .0

 أ إٔ ةا الق١ باي ١ُٝٓ املغ زا١َ يف ازباَع١ أّ ال.

 ٚاصتبا ِٗ مبٛااٝز َغبك١. نثو َٔ املغ٦ٛيني اا شصٚا أ املكابلت ينٝل ايٛقت. .1

ى
ىاإلطارىالنظري

ىىالتنموةومىمفك
بزاٜة١ يف اًةةِ االق قةار ذٝة  اعة دزّ يًزالية١ اًةة٢       Developmentبةضط َؿٗةّٛ اي ُٓٝة١    

اًُٝة١ إذةزاث صبُٛاة١ َةٔ اية ػوات ازبشصٜة١ يف صب ُةع َعةني  ٚسيةو بٗةزف إنغةاب٘ ايكةزص٠ اًة٢              

 ُةع  اي فٛص ايشاتٞ مبعزٍ ٜنُٔ اي رّغٔ امل ظاٜز يف ْٛاٝة١ اسبٝةا٠ يهةٌ ؾةضر  مبعٓة٢ طٜةار٠ قةزص٠ اجمل       

ا٢ً االع حاب١ يًراجات األعاع١ٝ ٚاسباجات امل ظاٜز٠ أانا٥٘  بايقٛص٠ اييت تهؿٌ طٜار٠ رصجات إؽةباع  

اسباجات أ  ضٜل ايبؽةٝز املغة ُض العة ػلٍ املةٛاصر االق قةار١ٜ امل اذة١  ٚذغةٔ تٛطٜةع اا٥ةز سيةو           

 (.http.www.Islamonline.netاالع ػلٍ )
١ ايٛعا٥ٌ ٚازبٗٛر املد ًؿ١ اييت َٔ خلةا ٜة ِ االعة دزاّ   نُا اضّؾت اي ١ُٝٓ بأْٗا صبُٛا 

األَثٌ يًُٛاصر بؾكٝٗا املارٟ ٚايبؾةضٟ ٚايةيت بةزٚصٖا تة رٟ إىل إذةزاث تػةٝو يف أسةاك ايغةًٛى ٚأْةٛاع          

  .(Rodney, 1974ايعلقات االج ُاا١ٝ )

ٛعةة١ًٝ ٜكةةّٛ ٚعةة١ًٝ اي ُٓٝةة١  ٚي ركٝةةل اةةةزف ٚاي ألْةة٘ إٕ اي ُٓٝةة١ اًُٝةة١ صؾاٖٝةة١ اإلْغةةإ  

اي عًِٝ ب حٗٝظ اإلْغإ يٝهٕٛ ايٛع١ًٝ ٚاةزف  ٚيً عضف إىل  بٝعة١ ٖةشٙ ايعلقة١  ؾةل بةز َةٔ ايؿٗةِ        

ا٢ً إٔ اي ١ُٝٓ ت أيـ َٔ آقضٜٔ ُٖا7 ايعٓقض ايبؾضٟ ٚايعٓقض املارٟ  َٚةٔ غةو املُهةٔ ذةزٚث أٟ     

 سٛ ألٟ ْؾاك إال إسا مت تهاٌَ ٖشٜٔ ايعٓقضٜٔ َعامل.

ضٟ ٜ ُثةةٌ يف آقةةض ايعُةةٌ ٜٚع ةةرب ايعٓقةةض اسبةةانِ يف اي ُٓٝةة١ ألٕ املةةٛاصر  إٕ ايعٓقةةض ايبؾةة

االق قار١ٜ تع ُز إىل ذز نبو ا٢ً املٗاصات ٚاشبربات ايؿ١ٝٓ ٚاإلراص١ٜ  َٚع٢ٓ سيةو إٔ آقةض ايعُةٌ    

َٔ أِٖ اٛاٌَ اإلْ اد ٜٚ ُٝظ ا٢ً غوٙ َٔ آافض اإلْ اد مبٝظات َٔ أبضطٖةا إٔ املةٛاصر ايبؾةض١ٜ غةو     

ب١ً يًؾضا٤ ٚاي دظٜٔ أٚ االع بزاٍ  ٚذب اد إىل ؾبات أ ٍٛ إلازارٖا ٖٚٞ َقزص يًُعضؾ١ ٚاملعًَٛات  قا

 ٚقارص٠ ا٢ً اإلبزاع َٚٗٝأ٠ ألٟ جاْب.  

َٚٔ امل نز إٔ اي ١ُٝٓ ال ضهٔ إٔ ت ركل مبحضر تٛؾو األَٛاٍ أٚ اع وار اي هٓٛيٛجٝا  إال إسا 

  (.9004صات ٚايكزصات ٚتػٝو ْٛا١ٝ اسبٝا٠ )ايؿضجيات  صاؾل سيو ايعٌُ ايز٤ٚ  ٚت١ُٝٓ املٗا

ى
ىمفكومىالتنموةىالمدتدامة

تعضف اي ١ُٝٓ املغ زا١َ بأْٗا اًُٝة١ اي ُٓٝة١ االق قةار١ٜ ايةيت تًة، ذاجةات ٚأَةاْٞ اسبامةض         

 (Johan,1994رٕٚ تعضٜ  أجٝاٍ املغ كبٌ يف تًب١ٝ ذاجاتِٗ يًدفض )

ى
ىمفكومىالبحثىالعلمي

ز١َ اييت ذككت تكزَامل ًَُٛعامل يف صباٍ ايعًةِ ٚاي هٓٛيٛجٝةا  ٚتًةو ايةيت قفعةت      إٕ ايزٍٚ امل ك

ؽةةٛ امل  ةةٜٛلمل يف صبةةاٍ اي كةةزّ ٚاي ُٓٝةة١  إسةةا ٖةةٞ رٍٚ لَٓةةت أعاعةةامل بايبرةة  ايعًُةةٞ أعةةًٛبامل ٚٚعةة١ًٝ   

َٚٓٗاجامل  ؾاع فاات بايبر  ايعًُٞ ذٌ املؾهلت ٚإؽباع اسباجات ٚاخباع اآلالت  ٚنهٓت َٔ خلٍ 

(. 9001بر  ايعًُٞ َٔ إٔ تفٛع إَهاْاتٗا َٔ أجٌ ذبكٝةل اي ُٓٝة١ ٚاي كةزّ جمل ُعاتٗةا )أبةٛ ايٓقةض        اي

ّٛج٘ بأْ٘ ايبر  ايعًُٞ ذٝ  اّضف  ٚت١ُٝٓ بٓةا٤ َعةضيف ٜكةّٛ اًة٢      الن ؾافْؾاك أنثض تٓظُٝامل َ

ايةيت تكةٛر إىل    اي رًٌٝ املٓظِ ٚاملٛمٛاٞ  ٜٚع ُز ا٢ً تغحٌٝ امللذظات ٚدبُٝع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات
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ْظضٜات َٚبارئ ْٚ ا٥خ ٚتعُُٝات تغِٗ يف اي ٓبة  ٚاسبهةِ ايكضٜةب َةٔ األذةزاث ٚايظةٛاٖض ايفبٝعة١        

( بأْ٘ املعضؾ١ ايةيت  Web ester, 1960  ؾُٝا اضّؾ٘ قاَٛؼ )(Best, 1983, p18ٚغو ايفبٝع١ٝ )

أٚ أفةٍٛ َةا تة ِ     تٓؾأ أ امللذظ١ ٚايزصاعة١ ٚاي حضٜةب ٚايةيت تة ِ بػةضر ذبزٜةز  بٝعة١ أٚ أعةػ        

رصاع ٘  ٚأْ٘ ؾضع َٔ ؾضٚع املعضؾ١ أٚ ايزصاع١  خقٛفامل سيو ايؿضع امل عًةل ب ٓغةٝل ٚتضعةٝخ اسبكةا٥ل     

 ٚاملبارئ ٚاملٓاٖخ أ  ضٜل اي حاص  ٚايؿضمٝات.  

ى
ىخصائصىالبحثىالعلمي

 ٜ هٕٛ ايبر  ايعًُٞ َٔ از٠ خقا٥ك ظبٌُ َٓا َا 7ًٜٞ

4.   َ ١ يف مجةع ايبٝاْةةات ٚذبًًٝةٗا يًٛفةةٍٛ إىل َعٓة٢ أٚ ْ ٝحةة١     املٛمةٛا7١ٝ ٖٚةةٞ اإلجةضا٤ات املغةة دز

ٚتعةةين يف ايبرةة  ايهُةةٞ اةةزّ تةةزخٌ ايباذةة  يف مجةةع ايبٝاْةةات أٚ تؿغةةوٖا  ؾ ْٗةةا تعةةين ايقةةضاذ١  

 ٚايٛمٛح يف ايبر  ايٓٛاٞ. 

ايزق7١ ٖٚٞ رق١ ايًػ١ ٚفضاذ ٗا َٔ خلٍ أصقاّ ٚبٝاْات يف ايبر  ايهُٞ  ٚرقة١ ايكٝةاؼ ٚايٓ ةا٥خ     .9

 يبر  ايٓٛاٞ. يف ا

 َٔ خلٍ تقاَِٝ أخض٣ أٚ تهضاص ايزصاع١ ْؿغٗا.ايثبات )ايقزم(7  .0

 اي حضٜب7 االعبؽار باشبرب٠ ايع١ًُٝ ٚاألري١  ٚاي فبٝل ايعًُٞ. .1

اي ؿهو املٓفك7ٞ ذٝ  ٜغ ٓز إىل قٛااز املٓفةل ٚأذهاَة٘  ٖٚةٛ ْٛاةإ تؿهةو َٓفكةٞ اعة كضا٥ٞ          .2

ٜٓفًةل َةةٔ   ٞاعة ٓبا  اَِٝ ااَة١. ٚتؿهةو َٓفكةٞ    ٜٓفًةل َةٔ ابةاصات أٚ ذةاالت خافة١ إىل تعةة     

 اباص٠ أٚ تعُِٝ إىل اع ٓ اد خال.

االعةة ٓ اد االذ ُةةاي7ٞ أٟ إٔ نةةٌ َةةا تٛفةةٌ إيٝةة٘ ايبرةة  يف ايعًةةّٛ ايغةةًٛن١ٝ أٚ ايفبٝعٝةة١ ٖةةٛ     .3

اع ٓ اجات ٚيٝغت ٜكني أٚ َفًل  ٚإٔ ايبر  ال ٜغ فٝع إٔ ٜكٍٛ يٓا ؽة٦ٝامل َةا َ نةز ال ل ُةٌ     

ٛ ط١ٜٓ ٚلخةضٕٚ   ب)أ 0.04أٚ  0.02إٔ ٜكٍٛ نٕٛ ايؾ٤ٞ غو فرٝ  َثلمل  ٜغ فٝع  ايؾو  يهٔ ايبر

9002.) 

ى
ىىدورىالبحثىالعلميىفيىالتنموة

 َٔ ؾٛا٥ز ايبر  ايعًُٞ أْ٘ ٜٛؾض ايٛقت ٚازبٗز ٚاي هًؿ١ اينا٥ع١  ٚت ًدك يف َا 7ًٜٞ

اْٝة١  ٜٚةبني   يف َضذ١ً اي دفٝط7 ذٝ  ٜع ُز اًة٢ أعةػ اًُٝة١ ْاجرة١  ٚرصاعةات ٚحبةٛث َٝز       .4

 ازبز٣ٚ ايؿ١ٝٓ  ٚاالق قار١ٜ  َٔ املؾاصٜع املكبذ١.

يف َضذًةة١ اي ٓؿٝةةش7 اسبًةةٍٛ املثًةة٢ ٚاملٓ حةةات األؾنةةٌ  ٚاي حٗٝةةظات  ٜةةٛؾض صبةة   ٚٚقةةت  ٚتهًؿةة١      .9

ٚجيٓةةب اشبغةةا٥ض. بعةةز تكةةزِٜ ايؾةةضٚك ٚاملٛافةةؿات املفًٛبةة١  ٚاي ركةةل َةةٔ األجٗةةظ٠  ٚتهٝٝةةـ      

 اي كٓٝات اسبزٜث١.  

االع ثُاص7 إسا ذبككةت َٛافةؿات ٚرقة١ اي دفةٝط ٚاي ٓؿٝةش  ٚمت إسالٍ مجٝةع ايعكبةات         يف َضذ١ً  .0

 ٚنت املضاقب١ ايقرٝر١  عٝٛؾض نٌ سيو أَٛالمل  ا١ً٥ َٗزٚص٠.
 

ى
ىأثرىالتنموةىرلىىالبحثىالعلمي

إٕ يع١ًُٝ اي ١ُٝٓ ٚتٛج٘ ايكفااات االق قار١ٜ إىل ايبر  ايعًُٞ ازباَعٞ رٚصامل ٖاَامل ٚاجيابٝةامل  

 ألعبا  َٓٗا7  رؾع اح١ً ايبر  ايعًُٞيف
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تكزّ اي ١ُٝٓ يًبر  ايعًُةٞ َٛمةٛاات َغة ُز٠ َةٔ ايٛاقةع ايعًُةٞ ايكةا7ِ٥ ٚتؿة   لؾةام ايبرة             .4

 ايعًُٞ ايٛاقعٞ امل فٛص  إس ال ضهٔ يبر  اًُٞ َ فٛص إٔ ٜبر  يف َؾهلت بعٝز٠ أ ٚاقع٘. 

ٞ تغةةااز اًةة٢ تفةةٜٛض اشبفةة١ اي عًُٝٝةة١ ٚاي أًٖٝٝةة١ ٚايزصاعةة  .9  ات ايعًٝةةا7 إٕ تٛفٝةةـ ايبرةة  ايعًُةة

ازباَعٞ شبز١َ ايكفااةات االق قةار١ٜ يف اي ُٓٝة١ ناؾة١ ٜغةااز اًة٢ تفةٜٛض اشبفة١ اي عًُٝٝة١          

 ٚاملٓاٖخ ٚؾل اذ ٝاجات ايٛاقع.

تغااز ا٢ً تٛفٝـ اإلَهاْات ايع١ًُٝ ايبؾض١ٜ ٚاملدرب١ٜ يً ٛفٝـ ايقرٝ 7 نُةا تُٓةٞ اشبةربات     .0

 ٚغوٖا.ايؿ١ٝٓ ايٛ ١ٝٓ يف ازباَع١ 

تٛؾض اي ٌُٜٛ املل٥ِ يً فٜٛض7 ٚذبز َٔ ٖحض٠ األرَػ١  ٚتٛؾض َٓاذ اًُٞ حبثٞ َل٥ِ. )ايةضٜػ    .1

4669.)  

ى
ىدابقةالدراداتىال

رصاع١ بعٓٛإ )اي زصٜب ا٢ً ايبر  ايعًُٞ( ّؽحع ؾٝٗةا اًة٢    (Bender,1996)أجض٣ بٓزص  

      ٚ َةٔ أجةٌ تُٓٝ ة٘ َةٔ خةلٍ صؾةع       ايبر  ايعًُٞ ٚمضٚص٠ صبةط اي ةزصٜب بة٘  سبةٌ َؾةانٌ اجمل ُةع 

 َغ ٣ٛ أرا٤ ايباذثني ٚراُِٗ بهٌ اإلَهاْات املار١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ  ٚتٛؾو ٚصـ اٌُ َغ ُض٠ ةِ. 
بعٓٛإ )اي ١ُٝٓ املغة زا١َ بةني املؿٗةّٛ ٚاي فبٝةل( ذبةزث ؾٝٗةا       ( رصاع١ 4666ٚأجض٣ اشبٛيٞ ) 

 ػلٍ املٛاصر ٚتٛجٗات االعة ثُاص َٚٓةاذٞ   أ اي ١ُٝٓ املغ زا١َ ٚقاٍ أْٗا ا١ًُٝ تػٝو ٜ ٓاغِ ؾٝٗا اع

اي ١ُٝٓ اي هٓٛيٛج١ٝ ٚتػٝو امل عغات  ٜٚعظط نٌ َٔ إَهاْات اسبامض ٚاملغة كبٌ يًٛؾةا٤ باذ ٝاجةات    

 اإلْغإ ٚتفًعات٘.  
)رٚص اسبٛاؾظ يف صؾع نؿا٠٤ األرا٤ ايةٛفٝؿٞ َةٔ ٚجٗة١     ( بزصاع١ آٛاْٗا9006ٚقاَت اسبً، ) 

ايكةزؼ(  خضجةت ايباذثة١ بعةز٠ ْ ةا٥خ َٓٗةا اةزّ ٚمةٛح أْظُة١ اسبةٛاؾظ يف           ْظض املٛفؿني يف جاَع١ 

ازباَع١  ٖٚٞ غةو َه ٛبة١ ٚجيًٗةٗا َعظةِ املةٛفؿني  ٚال ٜٛجةز َعةاٜو ضبةزر ي فبٝكٗةا  ٚإٔ ٖٓايةو           

الق١  ضرٜ٘ بني أرا٤ املٛفؿني ٚاسبٛاؾظ  ٚأٚفت ايباذث١ بنضٚص٠ اا ُةار ليٝة١ ضبةزر٠ َٚٛمةٛا١ٝ     

بقٝات  باإلماؾ١ إىل اٌُ رٚصات ت١ُٜٛٓ يًعاًَني ٚتٛؾو َٓاذ تٓظُٝٞ ٜؾةحع اًة٢   يًرٛاؾظ  ْٚظاّ اي

 ايعٌُ ٚايعفا٤.
بعٓٛإ )ٚاقع ْظاّ اي عًِٝ يف جاَع١ ايكزؼ يف م٤ٛ َعةاٜو  ( بزصاع١ 9006نُا قاّ ايعباعٞ ) 

٥خ َٓٗةا  إراص٠ ازبٛر٠ ايؾا١ًَ َٔ ٚج١ٗ ْظض أانا٤ ١٦ٖٝ اي ةزصٜػ ٚايفًبة١( خةضد ايباذة  بعةز٠ ْ ةا      

معـ اي ٓغٝل بني املزصعني ٚايفًب١ ؾُٝا ٜ عًل باع دزاّ اي كٓٝات  ٚازّ اع ٝعا  بعة  املةٛفؿني   

يف احملامةةضات  باإلمةةاؾ١ إىل إٔ ايفًبةة١ أْؿغةةِٗ قةةاَٚٛا اي ػةةٝو بؾةة ٢  خافةة١ نبةةاص ايغةةٔ ب فبٝكٗةةا  

ايفضم ألِْٗ اا ارٚا ا٢ً  ضم اي ًكني املع ار٠ يف ايزٍٚ ايٓاَٝة١. ٚأٚفة٢ ايباذة  بعُةٌ بةضاَخ ٚٚصـ      

اٌُ تغااز يف اعة دزاّ ٖةشٙ اي كٓٝةات ٚإجيةار  ةضم اقٓااٝة١ تغةٌٗ اًة٢ املةزصؼ ٚايفايةب اي ٛفةٌ            

 ٚ االعة ٝعا  ؾُٝةا بٝةِٓٗ. نُةا أٚفة٢ ايباذة  باعة دزاّ َعةاٜو ازبةٛر٠ اشبافة١ يف           يع١ًُٝ اي ٓغةٝل 

 املغاقات ْؿغٗا ٚايعٌُ ا٢ً تفٜٛضٖا َٚ ابع١ نٌ َا ٖٛ جزٜز.
 

 الق١ ايبر  بايزصاعات ايغابك١

٘ إٔ ٖٓاى ْكاك َؾبن١ بٝٓٗا ٚبةني َةا عةع٢    ايغابك١ ايزصاعات ْلذظ َٔ   ٖةشا ايبرة      إيٝة

َةٔ   ذٌ َؾانٌ ص٥ٝغ١ٝ ٚذ١ٜٛٝ َٓٗا نٝـ ضهٔ اع ػلٍ َٛاصر ازباَع١  يف تبرإٔ  تذاٚيؾكز 

طب ًـ ازبٛاْب  ا٢ً عبٌٝ املثاٍ خًل َضرٚر َةارٟ َةٔ ايبرة  ايعًُةٞ  ٚايٓ ةا٥خ ايةيت ٜ ٛفةٌ إيٝٗةا          

تزؾعِٗ ٚذبؿظِٖ ا٢ً االع ُضاص يف ايبر  ٚاي فٜٛض  َا خيًل  إىل تكزِٜ ذٛاؾظ يًُٛفؿني  باإلماؾ١

اؾع يًعٌُ  ٚاي ؿاْٞ يًحاَع١ اييت ٜعًُٕٛ بٗا  إال إٔ ا١ًُٝ اي ٓغٝل بني املزصعةني ؾهاْةت غةو    يزِٜٗ رٚ

َفابك١ ملا جا٤ يف ايزصاعات ايغابك١  ٚيهٔ ٖشا ايبر  أنز ا٢ً َقزاق١ٝ اايٝة١ يف راةِ اإلراص٠ ايعًٝةا     

يغةابك١ يف َٛامةٝع   ٚ  تبرة  ايزصاعةات ا  ٚاُار٠ ايبر  ايعًُٞ  يف تؾحٝع ايبرةٛث ٚتفةٜٛض ازباَعة١.   
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حب  آٗا ٖشا ايبر  َثٌ اي رزٜات اييت ذبٍٛ رٕٚ ذبكٝل اي ١ُٝٓ املغ زا١َ  ٚتةٛؾض قااةز٠ بٝاْةات     

ّٝظ ٚام  يف ايبر .           ٚأعًٛ  االتقاٍ َع ازباَعات األخض٣  ٚاألخش ب ٛفٝات ايباذثني  مما أفٗض ن

ى
ىىىالمنكجوةىوتحلولىالبواناتىوالمعلومات

َةةع سٟٚ مت اعةة دزاّ املةةٓٗخ ايٛفةةؿٞ  ٚاملكةةابلت اسبةةض٠ نةةأرا٠  املٓٗحٝةة١ ؾكةةز ؾُٝةةا ٜ عًةةل ب

ٚقز مت اع دزاّ االخ قال  نُا مت ذبًٌٝ َا جا٤ يف ٖشٙ املكابلت َٔ خلٍ األع١ً٦ املٛج١ٗ إيِٝٗ  

ِ    ا١ٓٝ ايقزؾ١ بايٓغةب١ ي ٛاجةز أانةا٤ اة٦ٝة١ اي زصٜغة١ٝ باي رزٜةز         يف َهةاتبِٗ ٚأَةانٔ تٛاجةزٖ

% َةةٔ 69تؾةةحٝع ايبرةة  ايعًُةةٞ ؾكةةز أجةةا  7 ٖةةٌ جاَعةة١ ايكةةزؼ تعُةةٌ اًةة٢ يًغةة اٍ األٍٚ ؾبايٓغةةب١

ذٝ  ناْت ْؿةػ ايٓغةب١ تٓفبةل اًة٢ إٔ ٖةشا اي ؾةحٝع        % ال.0% ال أرصٟ 2ٚاملغ كق٢ َِٓٗ بٓعِ  ٚ

 َٔ اإلراص٠ ايعًٝا أّ َٔ اُار٠ ايبر  ايعًُٞ  ٚؾُٝا ٜ عًل بايغ اٍ ايثاْٞ ٚاشبال بٛمع األحباث جاْبامل

ٚ    52ٚخاف١ صعا٥ٌ املاجغ و ا٢ً ايضؾةٛف ؾأجةا     ٌ  % ال2% ال أرصٟ  40% َةٔ اٝٓة١ ايزصاعة١ بةٓعِ     بة

مما ٜزٍ ا٢ً إٔ ٖشٙ ايٓغب١ ااي١ٝ جزامل نباقٞ ازباَعات يف ايزٍٚ ايٓا١َٝ  أَا أ ايغ اٍ اشبال7 ٌٖ 

% َةٔ املغ كقة٢   62تغع٢ جاَع١ ايكزؼ إىل ذبكٝل َ فًبات اي ١ُٝٓ املغ زا١َ  ؾكز أجا  َا ْغةب ٘  

% ال  ٚبايٓغب١ يًغ اٍ اشبال بؿعايٝة١ ايبرة  ايعًُةٞ  ؾكةز أجةا  َةا ْغةب ٘        4% ْعِ  1ٚال أرصٟ   َِٓٗ

% ال  ٚؾُٝا ٜ عًل بايغ ا7ٍ ٌٖ ٖٓايو ذبزٜات ذبٍٛ رٕٚ اٌُ األحباث  ؾكةز  5% ال أرصٟ  49% ْعِ  50

يةو ذبةزٜات ذبةٍٛ رٕٚ ذبكٝةل اي ُٓٝة١      % ال  ٚايغ اٍ اشبال7 ٖةٌ ٖٓا 2% ال أرصٟ  44% بٓعِ  51أجا  

ٍ اًة٢ أْة٘ ال ٜٛجةز    % ال أرصٟ  َةا رّ 46% ْعةِ   54ٚبٓغب١   املغ زا١َ  ؾكز أجا  َعظِ املغ كق٢ َِٓٗ

بني املغ كق٢ َةِٓٗ َةٔ قةاٍ ال ذٝة  إٔ ذبكٝةل اي ُٓٝة١ املغة زا١َ ل ةاد إىل تةٛؾو مجٝةع آافةض            

األحباث اارت ا٢ً ازباَع١ بايؿا٥ز7٠ ؾكز أجةا  َةا    ٚايغ اٍ اشبال7 ٌٖ ٜٛجز اع ثُاص ْ ٝح١اإلْ اد  

% بٓعِ. أَا أ ايغ اٍ اشبال7 ٖةٌ ٜٛجةز قااةز٠ بٝاْةات ٜع ُةز اًٝٗةا       40% ال  10% ال أرصٟ  20ْغب ٘ 

اتقةاٍ ٚتعةإٚ   % ْعِ  ٚأَا أ ايغ ا7ٍ ٖةٌ ٜٛجةز   40% ال أرصٟ  02% ال  22ايباذ  ؾكز ناْت اإلجاب١ 

% 33ج١ٝ يف صباٍ ايبر  ايعًُةٞ ٚاي ُٓٝة١ املغة زا١َ ؾكةز ناْةت ايٓ ٝحة١       َع ازباَعات احمل١ًٝ ٚاشباص

% ال  ٚؾُٝا ٜ عًل بايغ ا7ٍ ٌٖ ٜ خش ب ٛفٝات األحباث اشبافة١ بازباَعة١ ؾكةز    49% ال أرصٟ  99ْٚعِ  

% ْعِ  ٚايغ اٍ اشبةال جبٗةٛر اإلراص٠ ايعًٝةا ٚاي ُٓٝة١ املغة زا١َ      0% ال أرصٟ  90% ال  44أجا  َا ْغب ٘ 

% ال  ٚع ا7ٍ ٌٖ ٜٛجز تٓغٝل بةني اُةار٠ ايبرة  ايعًُةٞ     2% ال أرصٟ  4% ْعِ  55ز ناْت اإلجاب١ ؾك

% 44% ال أرصٟ  50ؾكةز ناْةت    ؾُٝةا ٜ عًةل باي ُٓٝة١ املغة زا١َ    ن٦ٝٗة١ اًٝةا   نزا٥ض٠ ٚإراص٠ ازباَع١ 

 ( ٜ نُٔ خلف١ ايٓ ا٥خ.4ٚازبزٍٚ )% ال. 3ْعِ  

 

 (4ازبزٍٚ )

 كضاتاي هضاصات َٛطا١ ذغب ايؿ

 ال  ذعول ال  دسي ًعن الف شج م

 4 6 23 ذعول جاهعح ال ذط الى ذججٍا الثحس العلوً 2

 6 21 56 ذوضا األتحاز الى سفوف الوكرثاخ 3

 2 26 5 ذغعى جاهعح ال ذط إلى ذح ٍر هر لثاخ الرٌوٍح الوغرذاهح 4

 5 23 51 فعالٍح الثحس العلوً ل ا القح تالرٌوٍح الوغرذاهح 5

 6 22 55 لك ذحذٌاخ ذحو  دوى اول األتحازهٌا 6

 1 22 52 هٌالك ذحذٌاخ ذحو  دوى ذح ٍر الرٌوٍح الوغرذاهح 7

 51 61 21 ٌوجذ هشدوداخ ًرٍجح األتحاز اادخ الى الجاهعح تالفااذج 7

 66 46 21 ٌروفش قااذج تٍاًاخ ٌعروذ الٍ ا الثاحس فً الجاهعح  5

 23 33 77 الخاسجٍح فً هجا  الثحس العلوً   الجاهعاخها جاهعح ال ذط ذرواصل  2

 77 31 3 فً جاهعح ال ذطٌؤتز تروصٍاخ الثاحصٍي  21

 6 7 55 ج ود اإلداسج العلٍا فً ذح ٍر الرٌوٍح الوغرذاهح هر ذم 22

 7 54 22 ٌوجذ ذٌغٍر تٍي اوادج الثحس العلوً واإلداسج العلٍا فً الجاهعح 23
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ىالمقابالتىالذخصوة
 َكابلت  ؾُٝا ًٜٞ ٚفـ يهٌ ٚاذز7٠ أبعذ  ب جضا٤ قاّ ايبا

يف صباٍ ايبر  ايعًُةٞ ٚالق ة٘ باي ُٓٝة١ املغة زا١َ يف جاَعة١       ٚينيَكاب١ً َؿ ٛذ١ َع أذز املغ  .4

تفةةٛصامل عةةضٜعامل  9040-4661يف ايؿةةب٠ ايٛاقعةة١ َةةا بةةني  7 يكةةز ؽةةٗزت جاَعةة١ ايكةةزؼقةةاٍ ؾٝٗةةاايكةةزؼ 

يف ايٛقت اييت ناْةت تعةاْٞ ؾٝة٘ َةٔ      ٚفضٚف فعب١ جزامل  ٚيف إَهاْٝات ق١ًًٝ ٚضبزٚر٠ َٚشٖلمل 

ٚاحظ يف ذبقٌٝ أقغاك ايفًب١  نإ ٖٓايو اتقاالت َةع جاَعةات   املٛفؿني  احظ يف رؾع صٚاتب 

بٗةزف طٜةار٠   جزٜز٠ َٔ ذٝ  ؾ   نًٝات ٚرٚا٥ض   َٚ عغات ضب١ًٝ ٚخاصج١ٝ ي فٜٛض ازباَع١

ايٛمع االق قارٟ ٚايظضٚف ايغٝاعة١ٝ ايةيت ضةض بٗةا     إال إٔ  ازر ايفًب١  َا ٜغاِٖ يف طٜار٠ ايزخٌ 

ؽعبٓا ؾ ٕ ْغةب١ اايٝة١ َةٔ  ًبة١ ازباَعة١ ٜعحةظٕٚ اةٔ رؾةع ايضعةّٛ  ممةا ٜؾةهٌ اةا٥ل نةبو              

األحبةاث ايةيت فةزصت    نُةا أٚر إٔ أّٚمة  إٔ    .َٚغة ُض  ٚذبزٟ ٜعٌُ ا٢ً امفضا  را٥ِ يًحاَع١

١ يف ايضمةا ايةٛفٝؿٞ  ٚايببٝة١     ؾُٝا ٜ عًل ب ُٓٝة١ جاَعة١ ايكةزؼ ؾكةز خامةت َٛامةٝع تُٜٓٛة       

ٚاإلصؽار األنارضٞ  ٚاملٓاذ اي ٓظُٝٞ  ٚازبٛر٠ ايؾةا١ًَ  ٚايفًبة١ اشبةضجيني  ٚاملأعغة١  ٚاسبةٛاؾظ      

ٚايعلقات ايعا١َ  ٚاي غحٌٝ ٚايفًب١  ٚاألَٛص املاي١ٝ  ٚاألْظ١ُ ٚايكٛاْني  ٚغوٖا َٔ املٛامةٝع ايةيت   

 ؾكةز ايةيت فةزصت خبقةٛل تُٓٝة١ ازباَعة١       ايعًُٝة١ حبةاث  األتٗ ِ يف اجملاالت اإلْغا١ْٝ  أَةا اةٔ   

خافةة١ ؾُٝةةا ٜ عًةةل  خامةةت اةةز٠ صبةةاالت َٓٗةةا اسباعةةٛ  ٚاي كٓٝةةات  ٚاملٝةةاٙ ايعارَةة١  ٚايظصااةة١  

باإلمةةاؾ١ إىل صبةاٍ ؾٝظٜةةا٤ ايؿنةةا٤  ٚايثكاؾةة١    احملافةةٌٝ ايظصااٝةة١(ْبةةات ٜ فؿةةٌ اًة٢  باةةايٛى ) 

ات ٚاألذٝا٤ ٚايهُٝٝةا٤ ٚايفةب ٚايقةٝزي١ ٚايب٦ٝة١ ٚغوٖةا      ٚايضٜامٝ ايؿًه١ٝ يف امل عغات اي ع١ًُٝٝ 

  ٞ ٚؾُٝةا ٜ عًةل بغة ايو اشبةال اةٔ َةز٣ األخةش ب ٛفةٝات          .َٔ األحباث اشباف١ يف اجملةاٍ ايعًُة

ايبةةاذثني  ؾأْةةا ال أْهةةض إٔ ايهةةثو َةةٔ األحبةةاث تٛمةةع اًةة٢ ايضؾةةٛف  إَةةا بغةةبب اإلُٖةةاٍ  أٚ اةةزّ    

  بٝل ايعًُٞ  َٚا ٜفبل ٜٚ خش ب٘ ْغب١ م١ًٝ٦ جزامل.ايكٓاا١  أٚ ازّ تٛؾض اإلَهاْٝات يً ف

عبةٔ ْؾةحع ايبرة  ايعًُةٞ َٚعظةِ      7 ٚاإلراصٜة١  َكاب١ً َؿ ٛذ١ َع أذز أانا٤ اة٦ٝة١ اي زصٜغة١ٝ   .9

أانةةا٤ اة٦ٝةة١ اي زصٜغةة١ٝ ايةةشٜٔ لةةاٚيٕٛ ايغةةؿض يًدةةاصد َةةٔ أجةةٌ االؽةةباى يف املةة نضات أٚ أٚصام  

  أٚ رٚصات ٚٚصـ اُةٌ  لقةًٕٛ   يف ْةزٚات  ١ ايكةزؼ حبث١ٝ  ٚأذٝاْامل ذنٛص أٚ نثٝةٌ اةٔ جاَعة   

ا٢ً َٛاؾك١ اإلراص٠ ايعًٝا ٚاُار٠ ايبر  ايعًُٞ رٕٚ تةضرر  ٚقةز أابةت ايهةثو َةِٓٗ ٚجةٛرٙ باعةِ        

جاَع١ ايكزؼ يف ايزاخٌ ٚاشباصد  ٚيف صباالت األحباث اإلْغا١ْٝ ٚايع١ًُٝ  ٚذقًٛا ا٢ً نثو َٔ 

اةةٔ القةة١ ايبرةة  ايعًُةةٞ باي ُٓٝةة١ املغةة زا١َ يف جاَعةة١ األٚمسةة١ ٚازبةةٛا٥ظ اي كزٜضٜةة١. ٚعةة ايو 

ٚال أْهةض  ايكزؼ ٜٛجز از٠ ضباٚالت حبث١ٝ َثٌ ضبف١ تٓك١ٝ املٝاٙ ناْت ْ ٝح١ أحبةاث اًُٝة١    

جٗةةٛر اإلراص٠ ايعًٝةةا يف اي فةةٜٛض اي هٓٛيةةٛجٞ ٚاعةة دزاّ اي كٓٝةةات ايعًُٝةة١ يف أعةةايٝب االتقةةاٍ َةةع  

 باإلماؾ١ إىل ايفًب١  ٚاي ٛافٌ َعِٗٚاي عُُٝات األْؾف١ ٚ ٚاإلجاطات املٛفؿني َٔ ذٝ  ايضٚاتب

ٚأعًٛ  ايزصاع١ ٚايةرباَخ ٚاملغةاقات ٚرؾةع ايضعةّٛ ٚايعلَةات ٚغوٖةا َةٔ املٛامةٝع ايةيت ممهةٔ إٔ           

 .ٜغ ؿٝزٚا َٓٗا

7  بٝعٞ إٔ تهٕٛ َغ ا٤ إسا َا قاصْت ازباَعات يف ايةزٍٚ ايٓاَٝة١ ٚيف ايةزٍٚ    َكاب١ً َؿ ٛذ١ أخض٣ .0

ٚالذظت ايؿضم بُٝٓٗا َةٔ ذٝة  االٖ ُةاّ باألحبةاث ٚتفبٝكٗةا ٚتةٛؾو ايةزاِ املةايٞ ةةا           امل كز١َ

اةار٠ ٚاةزر  أَةا يف ايةزٍٚ     ايزصاعات ايعًٝا ٚاألحبةاث    ؾؿٞ ايزٍٚ ايٓا١َٝ أفبرت ٚنٌ اإلَهاْٝات

٢  امل كز١َ ؾ ِْٗ ٜٓظضٕٚ إىل املٛاط١ْ املٛمٛا١ يشيو اةزف أٚ ايبر  بأْٗا عٛف تعةٛر بعا٥ةز أاًة   

ٚتعٌُ ا٢ً تفٜٛض امل عغ١ ٚيف بع  ازباَعات بايشات امل كز١َ ٖٓايةو أانةا٤ ٦ٖٝة١ تزصٜغة١ٝ ال     

ذٝة  تهةٕٛ ايٓؿكةات اًة٢ ايبرة        لامضٕٚ بٌ َُٗة ِٗ ايض٥ٝغة١ٝ يف صبةاٍ األحبةاث ٚاي فةٜٛض.     

  ٚيهٔ أع فٝع إٔ أقةٍٛ إٔ جاَعة١ ايكةزؼ قؿةظت     ايعًُٞ ٚاي فٜٛض أا٢ً بٓز يف َٛاطْات ازباَعات

ؾٗٓايةو طٜةار٠ يف     ظ٠ ْٛا١ٝ ٚيف ؾب٠ ققو٠ أْت ْؿغةو نباذة  َٚٛفةـ يف ازباَعة١ تعضؾٗةا     قؿ

غةو َ ةٛؾض٠ يف ازباَعةات احملًٝة١      ازبزٜز٠ ٚايهًٝةات ٚاملضانةظ ٚاملعاٖةز   ٚاي دققات  ازر ايزٚا٥ض

 اشبةاصجٞ ٚاحملًةٞ أٜنةامل ؾعةّاٍ بؾةهٌ ٚامة       ٚاالتقاٍ َع ايعةا   األخض٣  باإلماؾ١ إىل ازر ايفًب١ 

 ٚخاف١ يف صباٍ اي بارٍ ايثكايف ٚايبرثٞ.
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7 عبٔ يزٜٓا َؾانٌ يف نٜٛةٌ األحبةاث ؾكةط  ٚيةٝػ يف     ٚيني قاٍ ؾٝٗاَكاب١ً َع أذز املغ ٚأخوا   .1

ايباذثني ألْٓا َٔ ازباَعات ايضا٥ةز٠ يف صبةاٍ األحبةاث مةُٔ اي قةٓٝؿات ايعاملٝة١  ٚيةزٜٓا ايهؿةا٤ات         

رٛث اإلْغا١ْٝ ٚايعًُٝة١  ٚاةزر ال بةأؼ بة٘ َةٔ أانةا٤       ٚايعكٍٛ  ٚاييت خامت َٛامٝع از٠ يف ايب

ال ؽةو إٔ  ٚ ١ٝ ذقًٛا ا٢ً از٠ جٛا٥ظ تكزٜض١ٜ َةٔ جاَعةات َٚ عغةات طب ًؿة١     اة١٦ٝ اي زصٜغ

نٌ تكزّ اًُٞ عةا٥ز يف أٟ َ عغة١ ٖةٛ ْ ٝحة١ أحبةاث ٚيةٝػ ْ ٝحة١ ايقةزؾ١. ٚنُةا قًةت يف           

  ا اإلَهاْٝات املار١ٜ.يهٔ ٜٓكقٗٚ ايبزا١ٜ جاَع١ ايكزؼ يزٜٗا إَهاْٝات بؾض١ٜ

ىالنتائجى
حُٛاة١  مبخضجةت ايزصاعة١   (  ٚيف م٤ٛ ْ ا٥خ املكةابلت   4يف م٤ٛ ايٓ ا٥خ املٛمر١ يف ازبزٍٚ )

 َٔ ايٓ ا٥خ أُٖٗا7

. َثةٌ  9040-4661يف ايؿب٠ َا بني  اَع١ ايكزؼ تفٛصامل ًَرٛفامل يف صباالت اي ١ُٝٓ ٚاي فٜٛضجؽٗزت  .4

 .  جزٜز٠نظ َٚعاٖز َٚضاإماؾ١ نًٝات ٚرٚا٥ض 

  أٚ غوٖا نإ ٖةزؾٗا ايبقٝة١   إٔ األحباث ايع١ًُٝ اييت فزصت ؾُٝا ٜ عًل بازباَع١ْغب١ اًٝا َٔ  .9

   ايع١ًُٝ َٔ قبٌ ايباذ .

امل غاصا١ يف ازباَع١ جا٤ت ْ ٝح١ زبٗٛر اإلراص٠ ايعًٝا  ٚاالتقاٍ َةع ازبٗةات   ٚ إٕ اي ١ُٝٓ املًرٛف١ .0

   األحباث. بٓغب١ أا٢ً َٔ ْغب١ َا جا٤ يف امل ربا١

 ( حب   ال تشنض بايٓغب١ يعزر أحباث90األحباث ايع١ًُٝ اشباف١ يف ت١ُٝٓ ٚتفٜٛض ازباَع١ ٖٚٞ ) .1

 ( يف اجملاٍ ايعًّٛ. 100)ٚ ( حبثامل يف اجملاالت اإلْغا١ْٝ 4021اة١٦ٝ اي زصٜغ١ٝ نهٌ ٚايبايػ١ )

 نأْٗا ذرب ا٢ً ٚصم.ٚ إٔ َعظِ األحباث تٛمع ا٢ً ايضؾٛف ٚيف املداطٕ ٚال ٜ خش ب ٛفٝاتٗا. .2

عبب ص٥ٝػ ٚٚام  يعةزّ تفبٝةل َةا      ٖٚٞ اإلَهاْٝات املار١ُٜا ٜ عًل بؾٝخاف١ ٖٓايو ذبزٜات  .3

 باي ٛفٝات.ٜأتٞ 

ٚخافة١  ًبة١ ايزصاعةات ايعًٝةا ايةشٜٔ        ايباذثني أْؿغِٗ  ال ٜ ابعٕٛ َةا إسا أخةش ب ٛفةٝاتِٗ  أّ ال    .4

 ١ أحبااِٗ.ٜٗ ُٕٛ يف اسبقٍٛ ا٢ً ايؾٗار٠  ٚيٝػ بٓ ٝح١ ٚؾعايٝ

 طٜار٠ ازر ايفًب١   ذبٌ َؾه١ً ايعحظ املايٞ. .5

 االع ثُاص )أٚ املضرٚر( َٔ ايبر  ايعًُٞ ال ٜشنض. .6

 تؾحٝع ايبر  ايعًُٞ.ٚ ٖٓايو آافض ق٠ٛ يف االتقاٍ ايؿعّاٍ  ٚايهٛارص ايبؾض١ٜ  .40

ىالتوصوات
 خضجت ايزصاع١ بعز٠ تٛفٝات ظبًُٗا مبا 7ًٜٞ

يف األحبةاث ايةيت تٓاٚيةت اي ُٓٝة١ يف جاَعة١ ايكةزؼ  ٚٚمةعٗا يف        ازّ إُٖاٍ َةا جةا٤ َةٔ تٛفةٝات      .4

 املداطٕ ٚصؾٛف امله بات.

ربؿٝةةـ ايعةةب٤ األنةةارضٞ )يف اي ةةزصٜػ( اًةة٢ احملامةةضٜٔ ايةةشٜٔ ٜضغبةةٕٛ بعُةةٌ حبةة  يف ساى     .9

 ايؿقٌ  ؽضٜف١ إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو إْ اد اًُٞ ًَُٛؼ  ٜعٛر بايٓؿع ا٢ً ازباَع١ ٚاجمل ُع.

كٍٛ ايعًُٝة١ ايةيت ت عاَةٌ َةع ايبرة  ايعًُةٞ بٗةزف ايبرة  اةٔ ؽة٤ٞ جزٜةز             ضباٚي١ اع ثُاص ايع .0

 ٚيٝػ جملضر ايبر . 

تُٓٝة١  عٝةل  ٚاةٔ ايبة ص اينةعٝؿ١ ايةيت ت      أٖةِ املؾةانٌ ٚاملعٛقةات   ٚايبنٝةظ اًة٢   مضٚص٠ ايبر   .1

 يٝ ِ َعازب ٗا َٔ خلٍ ْ ا٥خ األحباث. ٚتفٜٛض ازباَع١ 



 ط    جوا  حلوجدوس الثحس العلوً فً الرٌوٍح الوغرذاهح: دساعح حالح جاهعح ال ذ
 

41 

ايةةزؤٚ  يف صبةةاٍ األحبةةاث  نةةٞ ٜؾةةعضٚا بةةإٔ ٖٓةةاى ِ اًةة٢ ايعُةةٌ ٗتؾةةحٝعٚ االٖ ُةةاّ بايبةةاذثني .2

 ْ ٝح١ ألحبااِٗ ٚجٗٛرِٖ.

إٔ تهٕٛ جاَع١ ايكزؼ َٔ ازباَعات ايغةباق١ يف اب هةاص َةا ٖةٛ جزٜةز ٚ يف َ ابعة١ اي فةٛصات َٚةا          .3

 ٚخاف١ يف ازباَعات نُ عغات مماا١ً.  جيضٟ يف ايعا  َٔ ت١ُٝٓ ٚتفٜٛض

َٚٓةاذ   حبةاث بةأجٗظ٠ ذزٜثة١ ي غةٌٗٝ َُٗة١ ايباذة .      تٛؾو إَهاْٝات َار١ٜ َٚعٜٓٛة١ َٚضانةظ أ   .4

 ٜقً  يإلبزاع ٚايبر  ايعًُٞ.

 ضباٚيةة١ ايبنٝةةظ اًةة٢ أحبةةاث اعةة ثُاص١ٜ إْ اجٝةة١ ةةةا َةةضرٚر َةةارٟ ٜعةةٛر اًةة٢ ازباَعةة١ بةةايٓؿع.  .5

 خاف١ يف صباٍ اي قٓٝع أٚ ايزٚصات ٚٚصـ ايعٌُ. َٚعٟٓٛ ٜضؾع َٔ اعِ ازباَع١.

6.      ٗ زف تُٓٝة١ ازباَعة١ يف ذكةٍٛ طب ًؿة١  بعةز اي ٓغةٝل َةةع إراص٠       ايبنٝةظ اًة٢ األحبةاث ايةيت تغة 

 ازباَع١ ٚايبر  ايعًُٞ. يًرقٍٛ ا٢ً األٖزاف امل ٛخا٠ ْٚ ا٥خ أرم. 

خًل املٓاؾغة١ االجيابٝة١ بةني احملامةضٜٔ  ٚخافة١ ايبةاذثني َةٔ خةلٍ اسبةٛاؾظ املارٜة١ ٚاملعٜٓٛة١              .40

  ذٝ  عّٝٛيز سيو صباالمل يإلبزاع.
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