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من خالل مراجعة البحوث  يف الوطن العربي لكفايات املهنية للنعلهرصد وتصنيف ا

 والدراسات

 
 

 (*)عارف السرهيذ
 

ٛذكد ٛذٙ اُذساعح إ٠ُ ذح٤َِ اُذساعاخ اُغاتوح اُر٢ ذ٘اُٝد اٌُلا٣اخ ا٤ُٜ٘ٔح ُِٔؼِْ ك٢ اُٞؽٖ اُؼشت٢،  :الملخص

( دساعح تحص٤ح، ٝؽثود ٛذٙ 40، ٝذٌٞٗد ػ٤٘ح اُرح٤َِ ٖٓ)ُٝرحو٤ن ٛزا اُٜذف، اعرخذّ أُٜ٘ط اُ٘ٞػ٢ اُرح٢ِ٤ِ

اُذساعح ػ٠ِ اُثحٞز ٝاُذساعاخ اُر٢ أٌٖٓ اُحظٍٞ ػ٤ِٜا ك٢ ٛذا أُعاٍ ٝاُر٢ ٗششخ خالٍ اُلرشج ٖٓ ػاّ 

. ٝذٞطِد اُذساعح إ٠ُ إٔ اُثحٞز ٝاُذساعاخ اُر٢ خؼؼد ُِرح٤َِ ٝأُشاظؼح ٝاُشطذ 1986-2010

أْٛ اٌُلا٣اخ ا٤ُٜ٘ٔح أُرطِثح ُِٔؼِْ اُؼشت٢ ذرٔصَ تاٌُلا٣اخ اُرا٤ُح: اُرخط٤ؾ، ٝذ٘ل٤ز ٝاُرظ٤٘ق، أشاسخ إ٠ُ إٔ 

اُذسط، ٝاُرو٣ْٞ، ٝاُؼالهاخ اإلٗغا٤ٗح، ٣ٝٔرِي سٝغ أُثادسج، ٝػؼٞا تأحذ اُعٔؼ٤اخ اُرشت٣ٞح اُؼ٤ِٔح، ٣ٝرٌٖٔ 

اُرؼث٤ش اُع٤ذ، ٝاُرؼآَ تؼذٍ ٖٓ ٓراتؼح اُذٝس٣اخ ٝاُ٘ششاخ اُؼ٤ِٔح، ٝاُؼٔن ك٢ اُرخظض، ٝاُوذسج ػ٠ِ 

تـغ اُ٘ظش ػٖ خظائظْٜ االظرٔاػ٤ح ٝاالُرضاّ تاُٞهد، ٝٓٞاػ٤ذ اُؼَٔ ٝإدساى  ٝٓغاٝاج، ٝذوثَ ظ٤ٔغ اُطالب

ٓرؼذدج،  ػ٠ِ اُؼِْ ٝأُؼشكح ك٢ ٓعاالخ االؽالعاُٞهد، ٝاُرؼِْ اُزاذ٢ ٝاُرعذ٣ذ أُؼشك٢، اُرو٣ْٞ، ٝعؼح  أ٤ٔٛح

ة ذذس٣غٜا، ٝخذٓح أُعرٔغ أُح٢ِ، ٝأُشاسًح اُلاػِح ك٢ ٓعاُظ االتاء ٝأُؼ٤ِٖٔ، ٝاُرٌٖٔ ٖٓ أُادج ٝأعا٤ُ

 أُظٜش، ٝاُٞظٚ اُثشٞػ.  ٝستؾ أُادج اُؼ٤ِٔح تٞاهغ اُح٤اج، ٝأ٤ٔٛح اُظٞخ اُؼا٢ُ أُغٔٞع، ٝاُ٘ظاكح ٝحغٖ
  

 اٌُلا٣اخ ا٤ُٜ٘ٔح، أُؼِْ، اُرؼ٤ِْ، اُرأ٤َٛ ٝاُرذس٣ة.الكلمات المفتاحية: 

 
 

Monitoring and classification of professional competence of teachers in the Arab 

world through a review of research and studies 
 

Aref Alserhed 
 

Abstract: Aimed this study to analyze previous studies on professional competence 

of teachers in the Arab world, and to achieve this goal, use the curriculum qualitative 

analytical sample consisted of analysis of (40) research study, and applied this study 

the research and studies that could be obtained in this area and published During the 

period from 1986-2010. Study found that research and studies that were analyzed 

and auditing, monitoring and classification, pointed out that the most important 

professional competence required for the Arab teacher is following competencies: 

Planning, implementation of the lesson, Calendar, human relations, has the 

entrepreneurial spirit, a member of one of the associations of educational scientific, 

be able to follow up patrols and journals, depth of specialization, ability to express 

good, deal fairly and equally, accept all students regardless of their characteristics 

social and commitment of time, work schedules and realize the importance of time, 

self-learning and renewal of knowledge, calendar, erudition on science and 

knowledge in multiple areas, mastery of the material and methods taught, community 

service, active participation in the councils of parents and teachers, linking the 

scientific material reality of life, the importance of higher sound audio, hygiene and 

good-looking, and the smiling face. 
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ىالمقدمظ:ى
َٔ أِٖ عٓاصض ْكناّ ايتعًِٝ ايعاّ ٖٛ اؽنعًِ ايشٟ ٜعتُز عًٝ٘ بؾهٌ أعاعٞ ؿن تطبٝل ْكناّ 

 Departmentاؾٛر٠ ؿن ايتعًِٝ يًشضٍٛ ع٢ً ْٛع١ٝ سات دٛر٠ عاي١ٝ َٔ ايطالب ؾكز ٚصر ؿن تكضٜض

for Education and Employment  DEFF”   إٕ ايتعًِ بإَهاْ٘ إخضاز ايهٓٛط ايها١َٓ يزٜٓا غنٝعا

ٚؿن ايكضٕ اؿارٟ ٚايعؾضٜٔ تعز اؽنعضؾ١ ٚاؽنٗاصات َؿتاح ايٓذاح.. ٚاؽنعًِ اؽنتُٝظ ايشٟ ٜغتدزّ أعايٝب 

"إٔ اهلزف ايض٥ٝػ  Sammon ؾعاي١ ؿن ايتزصٜػ ٖٛ َؿتاح ايٛصٍٛ يًُعاٜري عاي١ٝ اؾٛر٠ ٜٚؤنز

يًُزصع١ ٖٛ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ اهلارف، ٚهلشا ٜعطٞ نجري َٔ ايرتبٜٛشن ٚطًْا أنرب يزٚص اؽنعًِ َٚا 

" إٕ ايتػٝري ايرتبٟٛ َعتُز إصن سز  ,Fullanٜكّٛ ب٘ ؿن سذض٠ ايزصاع١ ؿن ع١ًُٝ ايتػٝري ايرتبٟٛ إس ٜكٍٛ 

١ َضتبـن باؽنعًِ ايهـ٤ ايشٟ عنتًو نبري ع٢ً َا ٜعتكز ب٘ اؽنعًِ ٜٚعًُ٘ ؾايتعًِٝ سٚ اؾٛر٠ ايعايٝ

ايهؿاٜات ايؾدض١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاؽن١ٝٓٗ اييت ػعً٘ قارصًا ع٢ً تكزِٜ تعًِٝ ْٛعٞ َتُٝظ. َٚٔ ٖٓا البز 

َٔ ؼزٜز َعاٜري ؾٛر٠ أرا٤ اؽنعًِ ٚايغعٞ إلَتالن٘ ايهؿاٜات ايالط١َ اييت ػعً٘ قارصًا ع٢ً تٓؿٝش 

 (. 2007ٓظٟ، )ايع ٖشٙ اؽنعاٜري ٚتطبٝكٗا ؿن أرا٥٘
نُا إٔ تطٜٛض أرا٤ اؽنعًِ دنب إٔ ٜهٕٛ ؿن صٛص٠ سًك١ َتض١ً تبزأ بضغبت٘ ؿن ايعٌُ ضن١ٓٗ 

 ايتعًِٝ ٚإعزارٙ ؿن نًٝات ايرتب١ٝ َٔ خالٍ انتغاب٘ يًُٗاصات األعاع١ٝ يًٓٗٛض بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.    

إ البز إٔ ٜكابًٗا تػري ؾناثٌ ؿن ْٚكنضًا يتػري طبٝع١ أرٚاص اؽنعًِ ؿن ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتعزرٖا ن

َغاَشن بضاَر إعزارٙ ٚتزصٜب٘، ؾنا أر٣ إصن قنٗٛص قاٚالت عزٜز٠ يتطٜٛض بضاَر إعزار اؽنعًُشن 

، ٚايٓٗٛض ٚاالصتكا٤ ضنغتٛاِٖ ْكنضًا ألٕ األعايٝب نؿاٜتِٗٚتزصٜبِٗ، َٔ أدٌ ؼغشن أرا٥ِٗ ٚصؾع 

َٛانب١ ايتػريات اييت طضأت ع٢ً رٚص اؽنعًِ ؿن ايع١ًُٝ ايتكًٝز١ٜ ؿن إعزار اؽنعًُشن مل تعز قارص٠ ع٢ً 

ايتع١ًُٝٝ، ْٚتٝذ١ يشيو قنٗض ايعزٜز َٔ االػاٖات ايعاؽن١ٝ اؽنعاصض٠ ؿن إعزار اؽنعًُشن ٚتزصٜبِٗ; 

ؾاعتطاعت َٛانب١ َعكنِ ايتػريات، ٚايتشزٜات اييت تٛاد٘ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ نإ َٔ أبضطٖا 

ع٢ً ايهؿاٜات، ايشٟ ٜٓطًل َٔ االعتكار إٔ األرا٤ ايرتبٟٛ ايغًِٝ يًُعًِ  أعًٛب تضب١ٝ اؽنعًُشن ايكا٥ِ

راخٌ ايؿضٌ ٚخاصد٘ ٜتغُٔ فُٛع١ َٔ ايهؿاٜات ايعا١َ ٚاـاص١; "ٚال ٜغتطٝع اؽنعًِ إٔ عناصؼ 

أرٚاصٙ اؽندتًؿ١ إال إسا تٛاؾضت يزٜ٘ فُٛع١ نؿاٜات أعاع١ٝ تضتبـن ٚتؤثض ع٢ً أرا٥٘ ؿن اؽنٛاقـ 

 (. 1987)دار ايٓارٟ،  "ايتع١ًُٝٝ

ٚتتعزر دٛاْب رٚص اؽنعًِ ٚتتػري بتػري اؽنٛاقـ اييت تؿضعٗا ايعٛؽن١ ٚثٛص٠ االتضاالت ٚاؽنعًَٛات١ٝ 

بكٛيـ٘: "إٕ ٖٓاى  Folkٚايتكزّ ايعًُٞ ٚايتطٛص ايتكين ٚايتذزٜز ايرتبٟٛ, ٖٚشا َا ٜؤنزٙ ٍٚٚ ؾٛيو 

اؽنغتشزثات اؾزٜز٠ ؿن اجملاالت ايرتب١ٜٛ أٟ إٔ رٚصٙ دٛاْب نجري٠ يزٚص اؽنعًِ اؽنعاصض بكزص َا تغٝؿ٘ 

تتعزر دٛاْب٘ عغب َا تغٝؿ٘ اؽنغتشزثات ايرتب١ٜٛ اييت تعز َضآ٠ عانغ١ يًتػريات ايع١ًُٝ 

ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاالقتضار١ٜ اييت ٜؿضطٖا ايٓكناّ ايعاؽنٞ اؾزٜز باعتباص إٔ ايٓكناّ احملًٞ دظ٤ َٔ ايٓكناّ 

يغٌٗ ؼزٜز دٛاْب أرٚاص اؽنعًِ اييت دنب إٔ ٜؤرٜٗا ألْٗا َتذزر٠ َٚتػري٠ ايعاؽنٞ. ٚهلشا يٝػ َٔ ا

باعتُضاص، باإلعاؾ١ إصن أْٗا َتؾابه١ َع بعغٗا ايبعض ٜٚهٌُ بعغٗا ايبعض ٚقز ٜكّٛ اؽنعًِ بأرا٤ 

 (. 2007)ايعٓظٟ،  أنجض َٔ داْب ؿن ٚقت
إٔ ٜتُتع بكزص ناف َٔ ايكزصات ٚيهٞ ٜكّٛ اؽنعًِ بزٚصٙ اؽنِٗ ٚاؿغاؼ بهؿا٠٤ ٚاقتزاص، البز 

ٚايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ. سيو إٔ ٚقنٝؿ١ اؽنعًِ مل تعز قاصض٠ ع٢ً تظٜٚز ايطالب باؽنعًَٛات ٚاؿكا٥ل 

نُا نإ ؿن ايغابل، بٌ تعزتٗا إصن إٔ أصبشت ع١ًُٝ تضب١ٜٛ ؽا١ًَ ؾُٝع دٛاْب ظنٛ ايؾدض١ٝ 

 (. 1995دتُاع١ٝ )اهلشيٞ، يز٣ ايطايب ؿن صٛصٖا: اؾغ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿغ١ٝ ٚاال

ٜٚضتهظ ايتعًِٝ ع٢ً أظنافن ايتزصٜػ ايؿعاٍ، ْٚٛع١ٝ سيو ايتعًِٝ ذنزر ؾاعًٝتٗا َٗاص٠ اؽنعًِ 

ٚبضاعت٘ ؿن ت١٦ٝٗ اؽنٓاذ ايتزصٜغٞ يًتعًِ، ٚخًل اإلثاص٠ ايعك١ًٝ يز٣ طالب٘، ٚايتٛاصٌ اإلدنابٞ ؾُٝا 

تغاعز ؿن اعتجاص٠ راؾعٝتِٗ ٚبشٍ قضاص٣ َايزِٜٗ  بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ، باإلعاؾ١ إصن طبٝع١ ايعالقات اييت قز

َٔ قزصات ٚؽشش ُُِٖٗ ؿن عبٌٝ ايتشضٌٝ ايعًُٞ اؽنتُٝظ، ٚايشٟ بزٚصٙ عٛف ٜٓعهػ ع٢ً َغت٣ٛ 

 (. 2000عطا٥ِٗ، َٚز٣ إدناب١ٝ تؿاعًِٗ )اـج١ًٝ، 
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ؾاع١ًٝ ٚطنجٌ اـضا٥ط اؽنعضؾ١ٝ ٚاؽن١ٝٓٗ، ٚاالْؿعاي١ٝ ٚمسات ؽدض١ٝ اؽنعًِ رٚصًا ًَُٗا ؿن 

ٚنؿا٠٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ؾٗٞ بايٓغب١ يًطايب تؾهٌ أسز اؽنزاخٌ ايرتب١ٜٛ اؽن١ُٗ اييت تؤثض ؿن ايٓاتر 

ايتشضًٝٞ ي٘، ٚؿن رعنَٛت٘، ٚؿن َغت٣ٛ َؿّٗٛ ايشات األنارعنٞ يزٜ٘ باعتباصٙ أِٖ ايعٓاصض 

َٔ َعضؾ١ ٚقز٠ٚ ٚظنٛسز. َٚٔ اؽنغتٗزؾ١ ؿن ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚاؽنغتؿٝز األٍٚ ؽنا ٜكزَ٘ ي٘ َعًُ٘ 

ثِ ؾاؽنعًِ ٚاؽنتعًِ ٜؾهالٕ قٛصٜٔ أعاعٝشن ؿن ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٜٚعهػ االٖتُاّ باؽنعًِ االٖتُاّ 

بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚاؽنعًِ ايٓادح ٖٛ ايشٟ ٜزٜض رؾ١ ٖشٙ ايع١ًُٝ بايؾهٌ اؽنٓاعب ٚذنكل األٖزاف 

 اؽنتٛقع١ َٓٗا. 
٠ إنغاب٘ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ ايالط١َ يعًُ٘ بايتزصٜػ اؾاَعٞ أٚيت٘ ٚأل١ُٖٝ رٚص اؽنعًِ ٚعضٚص

ايعزٜز َٔ َؤعغات إعزار اؽنعًِ اٖتُاَا باصطًا طنجٌ ؿن رٚصات تزصٜب١ٝ ع٢ً ايهؿا٤ات اؽن١ٝٓٗ. ٚذنتٌ 

ًٝا ؿن أٟ ْكناّ تعًُٝٞ، بٛصؿ٘ أسز ايعٓاصض ايؿاع١ً ٚاؽنؤثض٠ ؿن ؼكٝل أٖزاف سيو  اؽنعًِ َضنًظا ص٥ٝغ

ًٝا دًٝزا، باإلعاؾ١  ٗا تبك٢ قزٚر٠ ايتأثري إسا مل ٜٛدز اؽنعًِ ايهـ٤ ايشٟ أعزؾإْ ًٜا ٚؽُضض إعزاًرا تضبٛ

ايتهٝـ َع اؽنغتشزثات ايرتب١ٜٛ، ٚت١ُٝٓ سات٘ ٚؼزٜح َعًَٛات٘  إصن طنتع٘ بكزصات خالق١ طنهٓ٘ َٔ

 باعتُضاص.

 ٝل فُٛع١ َٔ األٖزاف، َٔ بٝٓٗاتكِٜٛ أرا٤ اؽنعًِ تغاعز اؽنؤعغات ايتع١ًُٝٝ ؿن ؼك ٚع١ًُٝ

َتطًبات ١َٓٗ  قٝاؼ َز٣ تكزَ٘ أٚ تأخضٙ ؿن عًُ٘ ٚؾل َعاٜري َٛعٛع١ٝ ٚاؿهِ ع٢ً اؽنٛا١َ٤ بشن

ايتزصٜػ َٚؤٖالت اؽنعًُشن ٚخضا٥ضِٗ ايٓؿغ١ٝ ٚاؽنعضؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، باإلعاؾ١ إصن ايهؾـ عٔ 

ايتع١ًُٝٝ َٔ اؽاس اإلدضا٤ات اييت تهؿٌ تطٜٛض  دٛاْب ايك٠ٛ ٚايغعـ ؿن أرا٤ اؽنعًِ ؾنا عنهٔ اؽنؤعغ١

أسز ايرتبٜٕٛٛ "إٕ ايتزصٜػ ٖٛ أصعب  Horace Man ٖٛاصؼ َإ َغت٣ٛ أرا٥٘ ٚتعظٜظٙ. ٜٚكٍٛ

ؿن سايت٘ اؽنج٢ً ٜتطًب َعضؾ١ تا١َ بايزاصؼ ٚبايطضٜك١ ايضشٝش١ ؿن  ايؿٕٓٛ ٚأعُل ايعًّٛ، ٖٚٛ

ايتزصٜػ ؾعًٝو إٔ تؿشط بعٓا١ٜ ايهؿاٜات ايٛادب  . ؾإسا اخرتت ١َٓٗ"عًٝ٘ ايتزصٜػ ٚاييت تؤثض

 يًٓذاح ؿن ٖشٙ اؽن١ٓٗ.  تٛاؾضٖا

ايتعًِٝ  إٕ تطٜٛض أرا٤ اؽنعًِ دنب إٔ ٜهٕٛ ؿن صٛص٠ سًك١ َتض١ً تبزأ بضغبت٘ ؿن ايعٌُ ضن١ٓٗ

بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  ٚإعزارٙ ؿن نًٝات ايرتب١ٝ َٔ خالٍ انتغاب٘ يًُٗاصات األعاع١ٝ يًٓٗٛض

(McNeil,1985ْٚكنضًا يتػري طبٝع١ أرٚاص اؽنعًِ ؿن ايع١ًُٝ .)  ايتع١ًُٝٝ ٚتعزرٖا نإ البز إٔ ٜكابًٗا

تػري ؾناثٌ ؿن َغاَشن بضاَر إعزارٙ ٚتزصٜب٘، ؾنا أر٣ إصن قنٗٛص قاٚالت عزٜز٠ يتطٜٛض بضاَر 

، ٚايٓٗٛض ٚاالصتكا٤ ضنغتٛاِٖ ْكنضًا اٜتِٗٚتزصٜبِٗ، َٔ أدٌ ؼغشن أرا٥ِٗ ٚصؾع نؿ اؽنعًُشن إعزار

قارص٠ ع٢ً َٛانب١ ايتػريات اييت طضأت ع٢ً رٚص اؽنعًِ  مل تعز اؽنعًُشن ايتكًٝز١ٜ ؿن إعزار ألٕ األعايٝب

(. ْٚتٝذ١ يشيو قنٗض ايعزٜز َٔ االػاٖات ايعاؽن١ٝ اؽنعاصض٠ ؿن ١ًُٝٝ2003 )ايغبٝعٞ، ؿن ايع١ًُٝ ايتع

 ٚتزصٜبِٗ; ؾاعتطاعت َٛانب١ َعكنِ ايتػريات، ٚايتشزٜات اييت تٛاد٘ ايع١ًُٝ اؽنعًُشن إعزار

(، ايشٟ ٜٓطًل 1997ايهؿاٜات )ايظٜٛر،  ايكا٥ِ ع٢ً اؽنعًُشن ًٛب تضب١ٝايتع١ًُٝٝ نإ َٔ أبضطٖا أع

 ايهؿاٜات راخٌ ايؿضٌ ٚخاصد٘ ٜتغُٔ فُٛع١ َٔ َٔ االعتكار إٔ األرا٤ ايرتبٟٛ ايغًِٝ يًُعًِ

نؿاٜات  ٚاـاص١; "ٚال ٜغتطٝع اؽنعًِ إٔ عناصؼ أرٚاصٙ اؽندتًؿ١ إال إسا تٛاؾضت يزٜ٘ فُٛع١ ايعا١َ

 (. 1987أعاع١ٝ، تضتبـن ٚتؤثض ع٢ً أرا٥٘ ؿن اؽنٛاقـ ايتع١ًُٝٝ )ايٓارٟ، 

األرا١ٝ٥ َٔ اؿضنات ايرتب١ٜٛ  ايتع١ًُٝٝ ايهؿاٜات ٚتعز سضن١ ايرتب١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً َزخٌ

األرا١ٝ٥  ايتع١ًُٝٝ ايهؿاٜات ايكا١ُ٥ ع٢ً َزخٌ اؿزٜج١ ْغبًٝا، ٚيعٌ أِٖ َا عنٝظ سضن١ ايرتب١ٝ

 ٚقز أؽاص أبٛ سضب(. 1993)َضعٞ،  ايهؿاٜات يكزص٠ ع٢ً ايعٌُ َٔ أدٌ اَتالى ٖشٙاٖتُاَٗا باألرا٤ ٚا

ع٢ً غريٖا َٔ ايطضم بعز٠  تتُٝظ ايهؿاٜات ( إصن إٔ طضٜك١ إعزار اؽنعًِ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتُهٔ 2005َٔ)

ٚٚعع بضاَر يًتزصٜب عًٝٗا، ايهؿاٜات،  ؼزٜز تبع خط١ َٓٗذ١ٝ َٓكن١ُ ؿنأْٗا ت :ؾنٝظات َٔ أُٖٗا

يًشهِ ع٢ً َز٣ جناح أٚ ؾؾٌ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ،  ٚتعتُز ع٢ً آصا٤ اؽنتعًُشن ٚاؽنعًُشن نأعاؼ

عٝح ٜٓعهػ ع٢ً أرا٥٘ بؾهٌ ٚاعح، ٚتغتؿٝز ٖشٙ ٚقنٝؿًٝا  ٚػعٌ َا ٜتعًُ٘ ايطايب اؽنعًِ

 اؽنغتشزثات ايرتب١ٜٛ اؽنعضٚؾ١ ٚتغتدزَٗا ٚصٛاًل يتشكٝل أٖزاؾٗا، ٚتضًح ٖشٙ ايطضٜك١ َٔ َعكنِ

 ايطضٜك١ يإلعزار اؾُاعٞ ٚايؿضرٟ يًُعًِ. 
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 إٕ ١َُٗ ؼغشن ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ َٔ أٚيٜٛات ايهجري َٔ ايزٍٚ، عٛا٤ أناْت ْا١َٝ أّ

َتكز١َ، ٚسيو يالعتكار ايغا٥ز بإٔ ٖشٙ ايع١ًُٝ تغِٗ بؾهٌ سكٝكٞ ؿن ؼكٝل أٖزاف ٖشٙ ايزٍٚ 

ٚآَاهلا اؽنغتكب١ًٝ. ٜٚعترب إعزار اؽنعًِ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تغاعز ؿن ؼكٝل ايٓٗغ١ ايرتب١ٜٛ اؽنضد٠ٛ 

كارص ع٢ً ؼكٝل أٖزاف اييت تؤرٟ إصن ْٗغ١ اجملتُع ؿن ناؾ١ اؾٛاْب، ٚاؽنعًِ ايهـ٤ ٖٛ اؽنعًِ اي

(. ؾايزٍٚ اييت ؼاٍٚ ؼكٝل ْٗغ١ ؽا١ًَ ؿن 200 0فتُع٘ ايرتب١ٜٛ بؿاع١ًٝ ٚإتكإ )ايػظٜٛات، ٚآخضٕٚ

ناؾ١ دٛاْب اؿٝا٠ ؼتاز إصن َعًُشن عنتًهٕٛ نؿاٜات عزٜز٠، َٓٗا: ايتدطٝـن احملهِ، ٚايتكِٜٛ 

( إٔ إصالح 1999. ٜٚعتكز )ايػظٜٛات، ٚطضم ايتزصٜػ ايؿعاي١ ٚاؿزٜج١، ٚاإلراص٠ ايٓادشـ١ يًضـ

ٚتطٜٛض ع١ًُٝ ايتعًِٝ ؼتاز إصن دٗٛر سجٝج١ ٚدار٠، ؾاؽنعًِ ايٓادح ٖٛ اؽنعًِ ايشٟ ٜغتطٝع إٔ 

، بؿاع١ًٝ ٚنؿا٠٤. ايتع١ًُٜٝعاجل ايهجري َٔ األخطا٤ اييت عنهٔ إٔ تكنٗض ؿن عٓاصض ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

َٔ ايزٍٚ ؿن ايعضض اؿزٜح: إعزار بضاَر يتأٌٖٝ اؽنعًُشن  إٕ َٔ أبضط ايتشزٜات اييت تٛاد٘ ايهجري

تعتُز ايهؿا١ٜ ايؿعاي١ اييت تٓاعب َتطًبات ايعضض، ٚتًيب سادات ايطًب١ اؽنعًُشن. سٝح ٜعترب اؽنعًِ 

أسز ايعٓاصض األعاع١ٝ ٚايؿاع١ً ؿن ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚعنجٌ َؿتاح ايٓذاح ألٟ بضْاَر أٚ َٓٗر تضبٟٛ 

، ؾٗٛ اؽنغ٦ٍٛ عٔ ؼكٝل األٖزاف ايرتب١ٜٛ ٚاألٖزاف اـاص١ بهٌ َار٠ تع١ًُٝٝ، ٚيهٞ ٜكزّ يًطالب

ٜكّٛ اؽنعًِ بزٚصٙ اؽنِٗ ٚاؿغاؼ بهٌ اقتزاص البز إٔ ٜتُتع بكزص ناؿن َٔ ايكزصات ٚايهؿاٜات 

ا إصن ايتزصٜغ١ٝ، سٝح إٔ ١َٓٗ اؽنعًِ مل تعز قاصض٠ ع٢ً تظٜٚز ايطالب باؽنعًَٛات ٚاؿكا٥ل، بٌ تعزتٗ

(. ؾًكز بزأ االٖتُاّ 1998إٔ أصبشت ع١ًُٝ تضب١ٜٛ ؽا١ًَ ؾُٝع دٛاْب ظنٛ ايؾدض١ٝ )َعادٝين، 

ايعاؽنٞ ٚايعضبٞ باؽنعًِ ٚايهؿاٜات اييت ذنتاز إٔ عنتًهٗا عٓزَا مت رصاع١ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ناػاٙ 

ب١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايهؿاٜات تضبٟٛ عا٥ز َٔ خالٍ بضاَر إعزار اؽنعًُشن، ٚقز عضف ٖشا االػاٙ بايرت

(Competency - Based Education َٔ ٚسيو أٚاخض ايكضٕ اؽناعٞ. ْٚتٝذ١ يشيو مت ايكٝاّ بهجري )

ايزصاعات ٚاألعاخ اؽنٝزا١ْٝ يًتعضف ع٢ً أِٖ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ايٛادب تٛاؾضٖا يز٣ 

 اؽنعًِ. 
عًِ ٚقزصت٘ ع٢ً أرا٤ َٗاَ٘ ٚرٚصٙ نعٓضـض ٚأصبشت تًو ايهؿاٜات َكٝاعًا ٜكاؼ ب٘ جناح اؽن

أعاعٞ ؿن ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ؾٗٞ طنٓش٘ ايكزص٠ ع٢ً دعٌ َٛعٛع ايزصؼ أنجض س١ٜٛٝ ٚتكباًل يز٣ 

 (. Lochrie, 1999ايطالب، ٚؼكل األٖزاف ايرتب١ٜٛ ؼكٝكًا ؾاعاًل )

 ,Dodlا قاّ ب٘ رٚرٍٚ )ٜٚعٛر أٍٚ قنٗٛص يكٛا٥ِ ايهؿاٜات ؿن بضاَر إعزار اؽنعًُشن َٔ خالٍ َ

َٔ خالٍ تعاْٚ٘  1952( عاّ Kinney( ٚايشٟ أؽاص إٔ أٍٚ َٔ أعتدزّ ٖشٙ ايكٛا٥ِ ٖٛ نٝين )1973

َع فًػ نايٝؿٛصْٝا إلعزار اؽنعًُشن، ٚسيو ؽنتابع١ ٚتكِٜٛ أرا٤ اؽنعًُشن ؿن َضاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ 

اؽنعًُشن بعزر َٔ ايتعزٜالت َٓش قنٗٛصٖا،  (. ٚيكز َضت قٛا٥ِ ايهؿاٜات ؿن بضاَر إعزار1991)اؾغاص، 

ًٙ ؿن بضاَر إعزار اؽنعًُشن عضف باعِ ايرتب١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً  ؾؿٞ ايغتٝٓات َٔ ايكضٕ اؽناعٞ قنٗض اػا

( سٝح اْتؾض ٖشا االػاٙ اْتؾاصًا نبريًا ؿن ايٛالٜات Competency - Based Educationايهؿاٜات )

َٔ نًٝات َٚعاٖز إعزار اؽنعًِ. ٚالعُٝا إْ٘ سكنٞ بتأٜٝز ايهجري  اؽنتشز٠ األَضٜه١ٝ ٚأخشت ب٘ ايعزٜز

، 1977، ًُٜٚٚٝظ 1969، ْٜٚٛر ْٜٚٛر 1976َٔ ايبشٛخ ايتذضٜب١ٝ، َجٌ رصاعات )عتاْؿٛصر 

( سٝح صنظت ٖشٙ ايزصاعات ع٢ً أ١ُٖٝ ٖشا االػاٙ ؿن ت١ُٝٓ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ 1983ٚداَع

 (. 1984اؽنضغٛب١ ؿن أرا٤ اؽنعًِ )داَع، 
ٚتعزرت ايزصاعات ٚايبشٛخ ٚاييت تطضقت يتضٓٝـ ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ١٦ٖٝ فاالت 

( سٝح سنض عزر َٔ ايهؿاٜات ٚاييت قغُٗا Houston, 1973َتعزر٠ ْشنض َٓٗا: رصاع١ ٖٛعسن )

ٛاصٌ ، ٚاألرا٤ اإلراصٟ، ٚايتػايتزصٜإصن عبع١ قاٚص: تكِٜٛ اؽنتعًِ، ٚؽطٝـن ايزصؼ، ٚإعزار ٚتٛقنٝـ 

 ٚايتؿاعٌ، ٚتطٜٛض اؽنٗاصات ايؾدض١ٝ ٚايتطٜٛض ايشاتٞ. 
( قا١ُ٥ قزَتٗا داَع١ تٛيٝزٚ ألِٖ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ Houston 1974,نُا عضض ٖٛعسن )  

( نؿا١ٜ تزصٜغ١ٝ َٛطع١ ع٢ً أصبع١ قاٚص: ايتدطٝـن، َٛار 49اييت ذنتادٗا اؽنعًِ، ٚاييت قغُت اصن)

( ٚأؽاصت بعض ايزصاعات إٔ َٔ ,1994ٚاإلٜضاٍ َع اؽنتعًِ. )عبز ايؿتاح  ايتزصٜػ، ايٛعا٥ٌ، ايتكِٜٛ،

خضا٥ط اؽنعًِ ايٓادح ٜهُٔ ؿن اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚٞ: اجملاٍ األنارعنٞ )اـضا٥ط األنارعن١ٝ(، 

(  ,1996اجملاٍ االْؿعايٞ )اـضا٥ط االْؿعاي١ٝ(، اجملاٍ االدتُاعٞ )اـضا٥ط االدتُاع١ٝ(. )قضاقظ٠ 
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( إٔ ٖٓاى عز٠ فاالت أٚ أبعار ٜٓبػٞ تٛاؾضٖا ؿن اؽنعًِ ايؿعاٍ ٖٚٞ ناآلتٞ: ,2003)ايؿتالٟٚٚبٝٓت 

ايبعز األخالقٞ ايبعز األنارعنٞ )ايعًُٞ(، ٚايبعز ايرتبٟٛ، ٚايهؿاٜات ايغابك١ يًتزصٜػ، ٚنؿاٜات 

١. ٚقز قغِ ايتزصٜػ، ٚنؿاٜات تكِٜٛ ْتا٥ر ايتزصٜػ، ٚايتؿاعٌ ٚايعالقات االدتُاع١ٝ ٚاإلْغاْٝ

( ايهؿاٜات إصن قغُشن أعاعٝشن ُٖا: نؿاٜات عا١َ: نؿا١ٜ ايتدطٝـن ,2000)اؿضضٟ ٚايعٓٝظٟ

يًزصؼ، ٚنؿا١ٜ تٓؿٝش ايتزصٜػ، ٚنؿا١ٜ إراص٠ ايؿضٌ، ٚنؿاٜات ؽضض١ٝ: ٖٚٞ ايهؿاٜات اـاص١ 

ؽنعذِ ايًػٟٛ، بايًػ١ ايعضب١ٝ، ٚنإ َٔ أُٖٗا: اعتٝعاب طبٝع١ ايًػ١ ٚخضا٥ضٗا، ٚاعتدزاّ اؽنعًِ ا

ٚاعتدزاّ اؽنعًِ اؽنؿضرات ٚايتعابري ايًػ١ٜٛ، ٚاعتٝعاب اؽنؿاِٖٝ ٚاؽنضطًشات ايٛاصر٠ ؿن اؽنٓٗر، ٚتٛقنٝـ 

( رصاع١ سٍٛ ايهؿاٜات ايالط١َ Plake , 1993قٛاعز ايًػ١ ايعضب١ٝ تٛقنٝؿًا عًًُٝا. ٚأدضت بًٝو )

( َعًِ سضٍٛ ايكزص٠ ع٢ً ١ْ555 َٔ )يًُعًِ ؿن ايٛالٜات اؽنتشز٠. ٚأٚعشت ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚاؽنهٛ

اإلراص٠، ٚتغذٌٝ ايٓتا٥ر، ٚؼًٌٝ االختباصات ع٢ً أع٢ً ْغب١، أَا ايهؿا١ٜ اؽنتعًك١ باالتضاٍ َع اآلخضٜٔ 

 ؾكز سضًت ع٢ً أقٌ ْغب١. 

( ؿن رصاعت٘ يًتعضف ع٢ً أِٖ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ يًُعًِ Truog , 1998نُا أنز تضٚؽ )

ت أعاع١ٝ ١َُٗٚ ٖٚٞ: ٜٓٛع َٔ طضم ايتزصٜػ، َٚتعإٚ َع ايطالب، اؽنبتزئ ع٢ً عز٠ نؿاٜا

َٚتُهٔ َٔ اؽنار٠ ايع١ًُٝ، ٜٚغتدزّ اؿاعب اآليٞ ؿن ايتزصٜػ، ٜٚٓٛع َٔ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ. أَا رٍ 

( ؿن رصاعتِٗ تٛصًت ايزصاع١ إيٝ٘ سٍٛ أِٖ ايهؿاٜات اـاص١ Del Rossi, etal, 1996صٚؼ ٚآخضٕٚ )

١ٝ٥ ٚناْت ناآلتٞ: اعتدزاّ اؿاعب اآليٞ ؿن ايتزصٜػ، اعتدزاّ اعرتاتٝذٝات ٚطضم ضنعًِ االبتزا

 تزصٜػ َٓاعب١، اإلؽناّ باؽنار٠ ايع١ًُٝ، اعتدزاّ أعايٝب ايتكِٜٛ اؽندتًؿ١. 

( ؿن رصاعت٘ أِٖ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ اييت ذنتادٗا َعًُٞ ايجا١ْٜٛ ؿن Tsao, 2000ٚبشن تغاٚ )

هؿاٜات ايغضٚص١ٜ يًُعًِ ٖٞ: ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًتزصٜػ، َٚٗاصات ت١ُٝٓ اؽنٓٗر، ايتعًِٝ اؽنٗين إٔ اي

َٗاصات االتضاٍ، ٚاعتدزاّ اؿاعب اآليٞ، ٚٚقز سضًت نؿا١ٜ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ع٢ً أ١ُٖٝ نبري٠ 

يز٣ َعًُٞ ايجا١ْٜٛ عٔ غريٖا َٔ. ايهؿاٜات. ٚؿن رصاعتٗا سٍٛ ايهؿاٜات األعاع١ٝ ؽنعًِ اؽنضس١ً 

( إٔ أِٖ ايهؿاٜات األعاع١ٝ يًُعًِ ٖٞ: االٖتُاّ بأخالقٝات Janini , 2000تٛعط١ أٚعشت داْشن )اؽن

ايعٌُ، طضم ايتزصٜػ، ايتدطٝـن يًزصؼ، اإلؽناّ باؽنار٠ ايع١ًُٝ، ايكزص٠ ع٢ً ايتكِٜٛ، اإلؽناّ ضنٗاصات 

ف غضٛظ ٖشٙ االتضاٍ َع اآلخضٜٔ. نُا أقنٗضت ايزصاع١ أْ٘ يٝػ ؽنتػري اؾٓػ أثض أٚ اختال

ايهؿاٜات بُٝٓا َتػري اؽنغت٣ٛ األنارعنٞ َٚتػري اـرب٠ نإ هلُا األثض األنرب ع٢ً سيو، ٚسضًت 

ايع١ٓٝ سات اـرب٠ ايط١ًٜٛ ع٢ً ْغب١ نبري٠ ؿن اؾاْب اـاظ باإلؽناّ باؽنار٠ ايع١ًُٝ ٚطضم ايتزصٜػ. 

ت ايالطّ تٛاؾضٖا يز٣ َعًُٞ اؽنتؿٛقشن ( سٍٛ أِٖ ايهؿاٜاChan , 2001أَا ايزصاع١ اييت أدضاٖا ؽإ )

(، َٚٔ Janiniؿن َز١ٜٓ ْٖٛر نْٛر ؾكز اتؿكت َع بعض ايهؿاٜات اييت أقنٗضتٗا ْتا٥ر رصاع١ داْشن )

نؿا١ٜ سضًت  Chan ((39ٖشٙ ايهؿاٜات: طضم ايتزصٜػ، ٚايتدطٝـن يًزصؼ. نُا سزر ؽإ 

ٚطضم ايتزصٜػ، ٚإصؽار ايطالب، ٚايعالق١ بعغٗا ع٢ً ْغب١ عاي١ٝ َٓٗا: اؾاسب١ٝ ايؾدض١ٝ يًُعًِ، ٚ

 بشن ايطايب ٚاؽنعًِ. 
ايتذضٜب١ٝ اييت عجت ؿن مسات اؽنعًِ ايؿّعاٍ َٚعاٜري تأًٖٝ٘ ٚإعزارٙ  ٚؿن ع٤ٛ ؼًٌٝ ايزصاعات

إصن إٔ ٖٓاى ؼنغ١ َعاٜري عنهٔ إٔ تغِٗ ظٛر٠ اؽنعًِ  تٛصٌ Rice, 2003صاٜػ ) ٚاييت قاّ بٗا

 ايتاي١ٝ: اـرب٠،  بضاَر اإلعزار ٚايزصدات ايع١ًُٝ،  ْٛع ايؾٗار٠ اييت ذنضٌ ٜريٚؼغشن أرا٥٘ ٖٚٞ اؽنعا

اييت سضٌ عًٝٗا ؿن  عًٝٗا اؽنعًِ، ٚاؽنٛار اييت رصعٗا خالٍ ؾرت٠ إعزارٙ ي١ًُٓٗ، َٚكزاص ايعالَات

 االَتشاْات. 

اؽنعًُشن  (ؾكز قاَت بؿشط تكزٜضات(Wayne & Youngs, 2003أَا رصاع١ ٜٚٔ ْٜٚٛػظ 

سضًٛا عًٝٗا أثٓا٤  اؽنتزصبشن ؿن اؽنعاٖز اؾاَع١ٝ ٚنشيو ؾشط عالَاتِٗ ٚرصداتِٗ ايع١ًُٝ اييت

ًٜٞ: إٔ ايطًب١ ٜتعًُٕٛ أنجض َٔ  ايزصاع١، ٚؾشط اؽنٛار اييت رصعٖٛا، ٚتٛصال إصن ْتٝذ١ َؿارٖا َا

ٚنؿا٤تِٗ، ٚإٔ رنتًؿٕٛ بزصد١ نبري٠ ؿن ؾاعًٝتِٗ  اؽنعًُشن سٟٚ اـضا٥ط اؽنع١ٓٝ، ٚإٕ اؽنعًُشن

اؽنؤٖالت ايع١ًُٝ األر٢ْ نإ اختالؾًا  ايع١ًُٝ ايعاي١ٝ عٔ اؽنعًُشن سٟٚ اختالف اؽنعًُٕٛ سٟٚ اؽنؤٖالت

ايتشضٌٝ ايعايٞ يًطًب١ أنجض َٔ اؽنؤٖالت  بغٝطًا ال ٜشنض ٚإٔ ٖٓاى عٛاٌَ أخض٣ تغِٗ ؿن

ايتأٌٖٝ يًٓذاح ايتعًُٝٞ: خضا٥ط بٝٓت رصاع١ ٖٚٞ بعٓٛإ " يٛسزٖا. ٚؿن ايٛالٜات اؽنتشز٠ األَضٜه١ٝ
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دنب ع٢ً نٌ َعًِ اَتالنٗا"، ٖٚشٙ ايضؿات عنهٔ إٔ تغاعز اؽنعًُشن قبٌ اـز١َ ٚأثٓا٤ٖا ؿن 

ٚؼغشن أرا٥ِٗ. ٖٚٞ تتُجٌ باـضاظ ايتاي١ٝ: ايعزٍ، ٚاالػاٙ االدنابٞ، ٚاإلعزار ٚايتشغري،  تطٜٛض

ؿن تكبٌ األخطا٤، ٚايتغاَح، ٚاالسرتاّ،  ع، ٚايضغب١ٚايعالق١ ايؾدض١ٝ، ٚسغٔ ايٓهت١ ٚايزعاب١، ٚاإلبزا

(. ٚؿن رصاع١ أدضاٖا ٜعكٛب Thompson et al, 2004ٚايتٛقعات، ٚايعاي١ٝ، ٚايعاطؿ١، ٚاالْتُا٤. )

ٚايضؿات ايؾدض١ٝ تٛصٌ إصن َٔ أِٖ ايهؿاٜات ٖٞ: عع١ اإلطالع ع٢ً  ( سٍٛ ايهؿاٜات اؽن2005١ٝٓٗ)

اؽنار٠ ٚأعايٝب تزصٜغٗا، ٚصبـن اؽنار٠ ايع١ًُٝ بٛاقع  ر٠، ٚايتُهٔ َٔايعًِ ٚاؽنعضؾ١ ؿن فاالت َتعز

ايؾدضٞ ؾربط َٓٗا: أ١ُٖٝ ايضٛت ايعايٞ اؽنغُٛع، ٚايٓكناؾ١ ٚسغٔ اؽنكنٗض،  اؿٝا٠. أَا ايهؿاٜات ؿن ايبعز

ت بايعارا ايبؾٛش، ٚايتٛاطٕ ؿن ايضرٚر االْؿعاي١ٝ، ٚايٓكناّ ٚاؿظّ ؿن ايكضاصات، ثِ االيتظاّ ٚايٛد٘

 ٚايتكايٝز ايغا٥ز٠ ؿن ايبًز.

أَا أبضط صؿات اؽنعًِ اؽنهض١ٖٚ يز٣ ايطًب١: ايتشٝظ ؿن ايتعاٌَ، ٚرٚاّ ايعبٛؼ، ٚاعتدزاّ األعايٝب 

باؽنالبػ ٚاهلٓزاّ ٚايؾهٌ، ٚايضضاذ ايزا٥ِ إسا أخطأ  اؽن١ًُ، ٚايكغ٠ٛ ٚق١ً ايضػن١، ٚعزّ االٖتُاّ

ؿات اؽنضغٛب١ ؿن اؽنعًِ ؾٗٞ: ايعزٍ ٚاؽنغاٚا٠، ٚايضػن١ ايضـ. أَا ايض ايطايب، ٚؾكزإ ايغٝطض٠ ع٢ً

ٚايٛر ٚايًطـ، ٚاؽنضح، ٚاهلز٤ٚ، ٚايضزاق١، ٚسغٔ االعتُاع يًطًب١، ٚايتؾٜٛل ؿن عضض ايزصٚؼ، 

 .Ac) بايعٌُ ع٢ً إدنار ب١٦ٝ صؿ١ٝ َضذن١ ٚآ١َٓ َٚتعا١ْٚ، ٚرٚاّ ايٓؾافن، ٚاالعتُتاع ٚاؿضظ

Kgoz, 2005). 

خاص١  -عًِ ايؿعاٍ" تبشن إٔ أبضط ٖشٙ اـضا٥ط طنجٌ ؿن تؾذٝع ايطًب١أَا سٍٛ خضا٥ط اؽن

ٚاالٖتُاّ بِٗ، ٚؼغشن عًٛنٝاتِٗ، ٚتًب١ٝ ساداتِٗ، ٚاؽنعضؾ١ اؾٝز٠ ضنار٠  ٚإصؽارِٖ -اؾزر َِٓٗ

ايتزصٜػ، ٚعالقات ايتٛاصٌ اؿغ١ٓ َع ايطًب١ ٚأٚيٝا٤ األَٛص ٚاإلراص٠ ٚايظَال٤ اؽنعًُشن، ٚإقنٗاص 

ت اإلدناب١ٝ حنٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ ٚاؿُاؼ هلا، ٚااليتظاّ بأخالقٝاتٗا، ٚإثاص٠ راؾع١ٝ ايطًب١، االػاٖا

ٚؼغشن ثكتِٗ بأْؿغِٗ، ٚإراص٠ ايضـ ٚعبط٘، ٚاعتجُاص ايٛقت، ٚاإلبزاع، ٚاالْؿتاح. ٚنإ َٔ أبضط 

ٌ يتٓؿٝشٙ بأسغٔ صٛص٠، ثِ تكِٜٛ ؼضٝ اـضا٥ط ؿن داْب ايتٓؿٝش، ايتدطٝـن اؾٝز يًزصؼ

( Kellough, 1971((. نُا ٚعع )Roberts & Dyre, 2007اؽنغتُض. ) ايطًب١، ٚإتاس١ ايؿضظ يًتعًِ

ظنٛسدا ٜكٝػ خضا٥ط اؽنعًِ ايٓادح أطًل عًٝ٘ اعِ ظنٛسز اؽنُٗات أٚ ايٛادبات ايتطٛص١ٜ 

(Developmental tasks ؽنعًُشن ٚٚؾكا هلشا ايُٓٛسز ؾإ اؽنعًِ ايشٟ ٜؤرٟ اؽنٗاّ ايتاي١ٝ ٜعترب َٔ ا

اؾٝزٜٔ: َعضؾ١ باؽنار٠ ايع١ًُٝ، ٚاَتالى َٗاصات ْكٌ اؽنار٠ ايع١ًُٝ يتالَٝشٙ، ٚاَتالى تكِٝٝ أعُاي٘ 

 ٚأعُاٍ تالَٝشٙ، ٚتطٜٛض ؾًغؿ١ ػعٌ اهلزف األٍٚ َٔ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ؼكٝل إْغا١ْٝ اإلْغإ. 

ًُعًِ ايؿعاٍ ٚاييت ع٢ً بعض ايغُات ٚاـضا٥ط ايض٥ٝغ١ٝ ي ٚاغنع عزر نبري َٔ ايباسجشن

ٚايؾؿك١، االتظإ  ايؿضر١ٜ، ايعطـ ٚاؿٓٛ ٚايزعنكضاط١ٝ، َضاعا٠ ايؿضٚم ايتعإٚ تتُجٌ ضنا ًٜٞ:

ٚايؿها١ٖ، ايعزٍ ٚعزّ  ايال٥ل، اؽنضح ٚسَػ ايزعاب١ ٚاؽنٛر٠، ايضرب ٚايتشٌُ، اؽنكنٗض ايؾدضٞ ٚايزف٤

ٚايعكاب َع ايرتنٝظ  ايغًٛى، اعتدزاّ ايجٛاب ايتالَٝش، ايجبات ؿن ٚاحملابا٠، االٖتُاّ ضنؾهالت ايتشٝظ

ع٢ً ايجٛاب،، ايتُٝظ ؿن َٛعٛع ايتدضط، ٚاؿُاع١، ٚاإلْغا١ْٝ، ٚايكزص٠ ع٢ً ايتٛاصٌ َع اآلخضٜٔ، 

رعنكضاط١ٝ ٚتعا١ْٝٚ َع ايطًب١ ٚاؽنعًُشن، ٚايكزص٠ ع٢ً عبـن ايٓؿػ ؿن اؽنٛاقـ  ٚإقا١َ عالقات

ؿن ايعٌُ. سب اؽن١ٓٗ ٚايضغب١ ؿن ايعٌُ، ٚاالْؿتاح ع٢ً اجملتُع ٚاإلخالظ  احملضد١، ٚاؿُاع١ ٚاؾز١ٜ

 دٝز، ٚعع١ اؽنعضؾ١ احملًٞ، ٚايكزص٠ ع٢ً اإلصػا٤، ٚايتشًٞ باألخالم اؿُٝز٠، ٚإعزار أنارعنٞ َٚٗين

اؽنغتزاّ، ٚاـرب٠ ؿن  ٚاؾض٠ عٔ ايطًب١. ٚاؿضظ ع٢ً ايُٓٛ ٚتٓٛعٗا. ٚاَتالى َعًَٛات ٚاإلطالع

ق١ٜٛ  اؽنتعًِ ؿن اؽنضاسٌ ايزصاع١ٝ اؽندتًؿ١، ٚاَتالى اٖتُاَات ؾ١ دٝز٠ غضا٥طايتعًِٝ، َٚعض

ٚٚاعع١ ؿن اؽنغا٥ٌ االدتُاع١ٝ ٚاألرب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ. ٚاَتالى َغت٣ٛ عاٍ َٔ ايشنا٤ ايًؿكنٞ أٚ اجملضر، 

 ٚضنٛعٛع ايتدضط، ٚاالػاٖات االدناب١ٝ حنٛ ١َٓٗ ايتزصٜػ، ٚايكز٠ٚ اؿغ١ٓ. ٚاالٖتُاّ بايطالب

عٔ ايٓؿػ، ٚايضزم، ٚايضغب١ ؿن  ٚعٓا١ٜ، ٚايكزص٠ ع٢ً ايتعبري ٚايتغاٌٖ َع ايطًب١، ٚاإلصػا٤ باٖتُاّ

ايشاتٞ ٚايتذزٜز اؽنعضؿن. ٚايجك١ بايٓؿػ، ٚعٗٛي١ ايتشزخ َع اؽنعًِ أٚ االدتُاع ب٘، ٚاعتػالٍ  ايتعًِ

ػاٍ ايطًب١، ٚاَتالى َٗاص٠ ايضؿ١ٝ بضٛص٠ دٝز٠، ٚسؿظ ايطًب١ ع٢ً ايتعًِ، ٚايكزص٠ ع٢ً إؽ اؽنغاس١

أعايٝب تزصٜغ١ٝ َتٓٛع١،  إراص٠ ايضـ. َٚعضؾ١ دٝز٠ بطضم ٚأعايٝب ايتزصٜػ اؽندتًؿ١، ٚاعتدزاّ

 .ٚؾِٗ دٝز بأعايٝب ايتكِٜٛ ٚطضا٥ك٘ اؽنال١ُ٥ 
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ٚايشٟ عكز ؿن رَؾل بٗزف َٓاقؾ١ َٛعٛع )َزصع١ اؽنغتكبٌ(، ع٢ً أ١ُٖٝ رٚص  2000 -28 –

اؽنعًُشن ؿن أٟ تطٜٛض تضبٟٛ َغتكبًٞ، ٚعضٚص٠ إعار٠ ايٓكنض ؿن أعايٝب إعزارِٖ ؿن نًٝات ايرتب١ٝ، 

َٚؾاصن١ ٚطاصات ايرتب١ٝ ٚاؽنعاصف ؿن ٚعع ايهؿاٜات ٚايرباَر ايٓكنض١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ، ٚؼغشن َغتٛاِٖ 

 (. 2001ٝؾٞ )دٛذنإ َٚظاٖض٠، اؽنع
ٚؿن إطاص ايتعإٚ ٚايتٓغٝل بشن ايْٝٛغهٛ َٚٓكن١ُ ايعٌُ ايزٚي١ٝ عكزت اؿًك١ اإلق١ًُٝٝ بؾإٔ 

اؾاَع١ األصر١ْٝ، ؿن ايؿرت٠  –أٚعاع اؽنعًُشن ؿن ايزٍٚ ايعضب١ٝ )سًك١ ْكاؽ١ٝ( ؿن ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 

ًٞ: بًٛص٠ فُٛع١ َٔ االقرتاسات ٚاإلدضا٤ات ٚاعتٗزؾت اؿًك١ َا1997ٜتؾضٜٔ أٍٚ  5-8َٔ 

ٚايتٛصٝات يتشغشن ٚعع اؽنعًِ، ٚتعظٜظ رٚصٙ َٚهاْت٘ ؿن ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚنإ َٔ أِٖ ايتٛصٝات: 

تطٜٛض إعزار اؽنعًِ قبٌ اـز١َ، ٚسيو بتؾذٝع تٛدٗات ايزٍٚ ايعضب١ٝ حنٛ تبين بضاَر إعزار اؽنعًِ، 

عز اؽنضس١ً ايجا١ْٜٛ، ٚرعِ تزصٜػ ايًػ١ ايعضب١ٝ، ٚإرخاٍ َار٠ سكٛم َٚزتٗا أصبع عٓٛات ع٢ً األقٌ ب

اإلْغإ ٚايزعنكضاط١ٝ ؿن ايتهٜٛٔ ايجكاؿن يًُعًِ، ٚايتٓغٝل بشن نًٝات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚنًٝات 

ايتدضط، ٚاؽنكاصب١ ؿن اإلعزار ايرتبٟٛ بشن ايٓكنض١ٜ ٚايتطبٝل، ٚطٜار٠ االٖتُاّ بايرتب١ٝ ايع١ًُٝ، 

 .(1997)اؽنغار،  ٚايتأٌٖٝ أثٓا٤ اـز١َٚسيو بتطٜٛض األْكن١ُ ٚايكٛاْشن اييت ؼكل سيوٚايتزصٜب 

—10-5ٚست٢  -9-5ٚاؽش َؤطنض ايرتب١ٝ ايزٚيٞ ايشٟ عكز ظٓٝـ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

ؿن قضاصت٘ بعز اختتاّ أعُاي٘ ؿن فاٍ تعظٜظ نؿا٤ات اؽنعًُشن ٚتزصٜبِٗ ع٢ً:  9ايتٛص١ٝ صقِ ))1996

ٚاص اؽنعًُشن ٚتزصٜبِٗ أثٓا٤ اـز١َ ٜتطًب دٗٛرا َؾرتن١ ع٢ً األصعز٠ ايٛط١ٝٓ إٔ تعظٜظ أر

ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ، ٚتطٜٛض ؽبهات َضانظ اؽنعًَٛات، َٚؤعغات تزصٜب اؽنعًُشن، ٚايبشح ايرتبٟٛ، 

ٚتؾذٝع رٚصات ايتزصٜب أثٓا٤ اـز١َ، ٚؼغشن أٚعاع اؽنعًُشن َٔ أدٌ إعال٤ َها١ْ ١َٓٗ ايتعًِٝ 

 (.1997ٛذنإ، )د

إٕ ت١ُٝٓ اؽنعًِ ايعضبٞ يشات٘ باعتُضاص َٔ ايغضٚصٜات، ؾٗٞ عضٚص٠ ر١ٜٝٓ، ٚعضٚص٠ ْؿغ١ٝ، 

ٚعضٚص٠ ادتُاع١ٝ، إٕ اؽنعًِ ٜبين َغتكبٌ األ١َ بايؿهض ٚايعٌُ، ٖٚٛ األَشن ع٢ً تضاثٗا ٚقُٝٗا ٖٚٛ 

َٔ ثكت٘ بٛايز١ٜ، ٖٚٛ َضزم  ايكارص ع٢ً جناح ع١ًُٝ ايتعًِٝ أٚ ؾؾًٗا، ؾاؽنتعًِ ٜجل ؿن َعًُ٘ أنجض

أبزا، ؾهإ يظاَا ع٢ً ٖشا ايشٟ ٜكٛر األ١َ إصن اؽنغتكبٌ إٔ ٜغتُض ؿن ظنٛٙ اؽنعضؿن، ٚاؽنٗين، نٞ ٜتٛصن 

تعًِٝ غريٙ َٔ ايٓاؼ، اؽنعاصف ٚاؿكا٥ل ٚاـربات ٚاؽنٗاصات، ٖٚٛ بٗشا ٜتٛصن رٚصا ادتُاعٝا ي٘ أُٖٝت٘ 

ٚص إٔ ٜؤرٜ٘ بؿاع١ًٝ ٚأَا١ْ، ٚئ ٜتأت٢ ي٘ سيو إال اسا ٚقـ ع٢ً االدتُاع١ٝ، ؾٝشغٔ ضنٔ تٛصن ٖشا ايز

خربات دزٜز٠ ٚانتغب َٗاصات َؿٝز٠، ٚاطًع ع٢ً َعاصف ٚأعايٝب ؼضى راؾع١ٝ اؽنتعًُشن 

ٚؼؿظِٖ النتغاب اؽنعاصف ٚاـربات بضغب١ ٚاعش١ ؿن ايٓذاح. إٕ اؽنعًِ ايشٟ ٜكـ َعًُا يػريٙ، إَا إٔ 

ؾٝٓاٍ ب٘ ايكبٍٛ ٚاالسرتاّ، أٚ ٜعظط َا عضؾٛٙ ٜٚؤنزٙ، أٚ ٜهٕٛ رِْٚٗ ؿن  ٜأتٞ بؾ٤ٞ دزٜز َٚؿٝز،

 (. 1999اـرب٠ ٚاؽنعضؾ١ ؾٝغا٤ إيٝ٘ ٜٚؿكز ٖٝبت٘ )عٝز، 

إٕ ايتٛدٗات اؿزٜج١ تزعٛ إصن ؾِٗ دزٜز يزٚص اؽنعًِ، ٚاعتباص ١َٓٗ ايتعًِٝ َظدنا َٔ اإلسغاؼ 

تهظات ع١ًُٝ، ٚإعطا٤ اؽنعًِ اؿض١ٜ ٚاالعتكالي١ٝ اييت ٚايتشٚم ايؿين ٚاؽنُاصعات اؽنب١ٝٓ ع٢ً أعػ َٚض

طنهٓ٘ َٔ تضُِٝ ايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝ اييت تٓاعب االستٝادات اـاص١ اؽنتٓٛع١ يًُتعًُشن. ٜٚٓبػٞ 

إدنار بضاَر ٚأظنافن دزٜز٠ يتزصٜب اؽنعًُشن تٗتِ باؽنضتهظات ايتاي١ٝ: رعِ ايُٓٛ ٚايتٛدٝ٘ ايشاتٞ يز٣ 

، ٚاالٖتُاّ ١ايتعًُٝٝ –هري اإلبزاعٞ، ٚاعتباص اؽنتعًِ قٛص ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ اؽنعًِ، ٚت١ُٝٓ ايتؿ

بايتشزٜات اييت تٛاد٘ ايعٓضض ايبؾضٟ، ٚايٓكنض٠ يًع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ، ٚايرتنٝظ ع٢ً اؽنغا٤ي١ ٚايتكِٜٛ 

 (. 1994ايرتبٟٛ )عُار ايزٜٔ، 

 

ىمشكلظىالدراسظ:
يعاٌَ األعاعٞ ٚاؽنؤثض ؾ٢ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، أنزت َعكنِ األعاخ ٚايزصاعات إٔ اؽنعًِ ٖٛ ا

ؾٝعترب َٔ أِٖ َزخالت ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚقٛصًا ص٥ٝغًٝا هلا، يشيو ؾإٕ تٓاٍٚ قغاٜاٙ، ٚؼزٜز أرٚاصٙ، 
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ٚتكِٜٛ ٚؼزٜح أعايٝب ٚصٝؼ إعزارٙ ٚتزصٜب٘، تغاِٖ بال ؽو ؾ٢ اإلصالح ايرتب٣ٛ، ٚؾ٢ تػٝري 

اإلعزار بضؿ١ عا١َ، ٚيعًُٝات ٚأعايٝب ٚصٝؼ تزصٜب٘ بضؿ١ خاص١، ايٛعع ايضأٖ ايتكًٝز٣ يعًُٝات 

سٝح إٕ أ٣ عٌُ تضب٣ٛ ٜتٛقـ ع٢ً ٚدٛر اؽنعًِ ايش٣ عنتًو ايهؿاٜات ايالط١َ يٝكّٛ بعًُ٘ ْٚكٌ 

أؾهاصٙ بغٗٛي١ ٜٚغض ٚؾاع١ًٝ، ٚؾنا ٜزٍ ع٢ً سيو أْ٘ قز تٛدز أؾغٌ ايرباَر ٚاؽنٓاٖر ايزصاع١ٝ ٚاؽنٛار 

ال ذنزخ ايتأثري اؽنٓؾٛر إسا نإ ايكا٥ُٕٛ عًٝٗا ٚغاص١ اؽنعًُٕٛ مل ٜغتٛعبٛا أٖزاف  ايتع١ًُٝٝ، ٚقز

اؽنٛار ايزصاع١ٝ ايت٢ رصعٖٛا ؾ٢ أثٓا٤ اإلعزار األنارعن٢ ٚاؽن٢ٓٗ، ٚناْٛا غري قارصٜٔ ع٢ً تٓكنِٝ 

اؽنٛدٛر٠ ؾ٢ ع١ًُٝ ايتعًِٝ، أٚ غري ؾنتًهشن ايهؿاٜات ايت٢ تغاعزِٖ ع٢ً االْتؿاع باؽنٛار ٚايٛعا٥ٌ 

 تضضؾِٗ.

ٚاؽنعًِ ٖٛ أِٖ صنٔ َٔ أصنإ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚال عنهٔ ألٟ تطٜٛض إٔ ٜؤتٞ مثاصٙ إسا أغؿٌ 

رٚص اؽنعًِ اختٝاصًا ٚإعزارًا ٚتزصٜبًا ٚتكٛعنًا. ؾاؽنعًِ ٜعترب َٔ أِٖ ايك٣ٛ اؽنؤثض٠ ؿن ع١ًُٝ ايتعًِٝ بضؿ١ 

َٓٗر ال ٜضاعٞ طبٝع١ ايُٓٛ ايٓؿغٞ يًتالَٝش اْكًب  خاص١ ٚؿن اؽنٛقـ ايتعًُٝٞ بضؿ١ عا١َ، ؾهِ َٔ

أرا٠ تضب١ٜٛ ١َُٗ ؿن ٜز َعًِ قزٜض، بُٝٓا قز ٜٓكًب َٓٗر تضبٟٛ ؿن ٜز َعًِ غري نـ٤ إصن خربات 

 (. ٜٚضدع إصن اؽنعًِ ؿن نجري َٔ األسٝإ إدار٠ ايطايب أٚ تعجضٙ. 1996َؿهه١ ال ق١ُٝ هلا )ايػضٜب، 

ؽنِٗ ٚاؿغاؼ بهؿا٠٤ ٚاقتزاص، البز إٔ ٜتُتع بكزص ناف َٔ ايكزصات ٚيهٞ ٜكّٛ اؽنعًِ بزٚصٙ ا

ٚايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ. سيو إٔ ٚقنٝؿ١ اؽنعًِ مل تعز قاصض٠ ع٢ً تظٜٚز ايطالب باؽنعًَٛات ٚاؿكا٥ل 

نُا نإ ؿن ايغابل، بٌ تعزتٗا إصن إٔ أصبشت ع١ًُٝ تضب١ٜٛ ؽا١ًَ ؾُٝع دٛاْب ظنٛ ايؾدض١ٝ 

 (. 1995ٖا: اؾغ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ )اهلشيٞ، يز٣ ايطايب ؿن صٛص

ٜٚضتهظ ايتعًِٝ ع٢ً أظنافن ايتزصٜػ ايؿعاٍ، ْٚٛع١ٝ سيو ايتعًِٝ ذنزر ؾاعًٝتٗا َٗاص٠ اؽنعًِ 

ٚبضاعت٘ ؿن ت١٦ٝٗ اؽنٓاذ ايتزصٜغٞ يًتعًِ، ٚخًل اإلثاص٠ ايعك١ًٝ يز٣ طالب٘، ٚايتٛاصٌ اإلدنابٞ ؾُٝا 

اإلعاؾ١ إصن طبٝع١ ايعالقات اييت قز تغاعز ؿن اعتجاص٠ راؾعٝتِٗ، ٚبشٍ قضاص٣ َا بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ، ب

يزِٜٗ َٔ قزصات، ٚؽشش ُُِٖٗ ؿن عبٌٝ ايتشضٌٝ ايعًُٞ اؽنتُٝظ، ٚايشٟ بزٚصٙ عٛف ٜٓعهػ ع٢ً 

 (. 2000َغت٣ٛ عطا٥ِٗ، َٚز٣ إدناب١ٝ تؿاعًِٗ )اـج١ًٝ، 

١ٝ ٚمسات ؽدض١ٝ اؽنعًِ رٚصًا ًَُٗا ؿن ؾاع١ًٝ ٚطنجٌ اـضا٥ط اؽنعضؾ١ٝ ٚاؽن١ٝٓٗ، ٚاالْؿعاي

ٚنؿا٠٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ؾٗٞ بايٓغب١ يًطايب تؾهٌ أسز اؽنزاخٌ ايرتب١ٜٛ اؽن١ُٗ اييت تؤثض ؿن ايٓاتر 

ايتشضًٝٞ ي٘، ٚؿن رعنَٛت٘، ٚؿن َغت٣ٛ َؿّٗٛ ايشات األنارعنٞ يزٜ٘ باعتباصٙ أِٖ ايعٓاصض 

، ٚاؽنغتؿٝز األٍٚ ؽنا ٜكزَ٘ ي٘ َعًُ٘ َٔ َعضؾ١ ٚقز٠ٚ ٚظنٛسز. َٚٔ اؽنغتٗزؾ١ ؿن ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

ثِ ؾاؽنعًِ ٚاؽنتعًِ ٜؾهالٕ قٛصٜٔ أعاعٝشن ؿن ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٜٚعهػ االٖتُاّ باؽنعًِ االٖتُاّ 

بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚاؽنعًِ ايٓادح ٖٛ ايشٟ ٜزٜض رؾ١ ٖشٙ ايع١ًُٝ بايؾهٌ اؽنٓاعب ٚذنكل األٖزاف 

تٛقع١ َٓٗا. ٚأل١ُٖٝ رٚص اؽنعًِ ٚعضٚص٠ إنغاب٘ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ ايالط١َ يعًُ٘ بايتزصٜػ، دا٤ت اؽن

ٖشٙ ايزصاع١ سٝح تهُٔ َؾه١ً ايزصاع١ اؿاي١ٝ ؿن َعضؾ١ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ ٚتغًٝـن 

 ٘ ايتع١ًُٝٝ. ايغ٤ٛ عًٝٗا َٔ خالٍ ايبشٛخ ٚايزصاعات اييت تٓاٚيت أرا٤ اؽنعًِ ايعضبٞ ٚنؿاٜات

 
ىأهدافىالدراسظ:

تغع٢ ايزصاع١ اؿاي١ٝ اصن ؼكٝل ٖزف ص٥ٝػ، ٖٛ تكِٝٝ ٚؼًٌٝ ايبشٛخ ٚايزصاعات اييت 

أدضٜت سٍٛ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ، ٚصصز َا تٛصًت ايٝ٘ تًو ايزصاعات َٔ ْتا٥ر، ٚايٛصٍٛ 

اؽن١ٝٓٗ ٚأرا٤ اعغا٤ اهل٦ٝات  اصن صٝاغ١ َكرتسات ٚتٛصٝات تغِٗ ؿن ؼغشن ٚتطٜٛض ايهؿا٤ات

 ايتزصٜغ١ٝ ؿن َؤعغات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ؿن ايٛطٔ ايعضبٞ. 

 

ىأهموظىالدراسظ:
دـٛر٠ أرا٥ـ٘    ٜعز ايتكٝـِٝ اؽنٛعـٛعٞ ألرا٤ اؽنعًـِ ايعضبـٞ عـاَاًل أعاعـًٝا َُٚٗـًا ؿن ؼغـشن ٚتطـٜٛض          - 1

 . ؿن ايٛطٔ ايعضبٞعًِٝ ٚاالصتكا٤ باألرا٤ ٚاـزَات ايتع١ًُٝٝ ٚاألنارعن١ٝ ؿن َؤعغات ايت
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تٓبع أ١ُٖٝ ٖشٙ ايزصاع١ َٔ أ١ُٖٝ ايؿ١٦ اييت تغتٗزؾٗا، ٖٚٞ ؾ١٦ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ، اييت ٜكع  -2

 عًٝٗا ايعب٤ األنرب ؿن ؼكٝل أٖزاف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. 
ِ      نُا تٓبع أُٖٝتٗا ٖش3ٙ_   ايزصاع١ نشيو َٔ أ١ُٖٝ اؽنٛعٛع ْؿغـ٘، ٖٚـٛ ايهؿاٜـات اؽنٗٓٝـ١ يًُعًـ

 ايعضبٞ.

 تبضري أصشاب ايكضاص ٚاؽنٗتُشن ضنز٣ عال١َ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.  _ 4

 عتؿار٠ َٔ ايٓتا٥ر اييت عٛف تتٛصٌ إيٝٗا ايزصاع١.اال 5-

عنهٔ ايعُـٌ عًـ٢ تطـٜٛض أٚ تعـزٌٜ بعـض َكـضصات أٚ اعـتشزاخ َكـضصات          َٔ خالٍ ٖشٙ ايزصاع١ -  6

 اؽنعًُشن.  دزٜز٠ ؿن َٓاٖر إعزار

ِٜ أرا٤ اهل٦ٝات ايتزصٜغ١ٝ ؿن َؤعغات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ؿن ايٛطٔ ايعضبـٞ َـٔ ادـٌ صؾـع     عضٚص٠ تكٛ -7

 نؿا٤تِٗ، ٚت١ُٝٓ َٗاصتِٗ ٚقزصاتِٗ. 

ٖٓاى صٝشات تطًكٗا ايٓدب اؽنجكؿ١ ؿن ايٛطٔ ايعضبٞ سٍٛ تضادع رٚص َؤعغات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ؿن  -8

يتايٞ ٖٓاى عب٤ نبري ٜكع ع٢ً اؽنعًـِ ايعضبـٞ   اسزاخ ايٓٗغ١ ٚايتطٜٛض ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ، ٚبا

 ايشٟ ٜكٛر َغري٠ ايتعًِٝ. 

 
ىمصطلحاتىالدراسظ:

ٖٞ فُٛع١ ايكزصات َٚا ٜغؿض عٓٗا َٔ اؽنعاصف ٚاؽنٗاصات ٚاالػاٖات اييت عنتًهٗا  ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ:

كُٝٗا طالب٘، ٚعنهٔ ٚعناصعٗا اؽنعًِ ٚطنهٓ٘ َٔ أرا٤ عًُ٘ ٚأرٚاصٙ َٚغ٦ٛيٝات٘ خري أرا٤ ٜٚالسكنٗا ٜٚ

 (. 2002ٚؽشات٘، إٔ ٜهٕٛ هلا تأثري َباؽض أٚ غري َباؽض ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ )صطم 

ٚاؽنعًَٛات ايرتب١ٜٛ، ٚتٛدٝ٘  اؽنعًِ ٖٛ ايكا٥ز ايرتبٟٛ ايشٟ ٜتضزص يع١ًُٝ تٛصٌٝ اـرباتاؽنعًِ: 

 ٜكّٛ بتعًُِٝٗ.  ايغًٛى يز٣ اؽنتعًُشن ايشٜٔ

 

ىحدودىالدراسظ:ى
ايزصاعات اييت تٓاٚيت تكِٝٝ أرا٤ اؽنعًِ ايعضبٞ بتٓٛعٗا، ٚيشا مت تطبٝل ٖزٙ ايزصاع١ تتغِ 

ع٢ً ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ َٔ خالٍ ايبشٛخ اييت أَهٔ اؿضٍٛ عًٝٗا ؿن ٖزا اجملاٍ ٚاييت 

 ٚاييت تٓاٚيت ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ ٚريو يغبزن: 2010 -1986ْؾضت خالٍ ايؿرت٠ َٔ عاّ 
: قاٚي١ ايٛصٍٛ اصن ايزصاعات اؿزٜج١ ٚاؽنعاصض٠ ؿن ٖزا اجملاٍ، َٔ خالٍ َعضؾ١ َا مت اْتاد٘ االٍٚ

 عرب َز٣ طَين ٜغُح بايتشًٌٝ، ٚايتؿغري، ٚاؽنتابع١. 

ايجاْٞ: إٔ ٖزٙ ايؿرت٠ ؽٗزت ايتطٛص ٚاألطرٖاص ايغضٜع ؿن قطاع ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ؿن ايٛطٔ ايعضبٞ، ٚاْؾا٤ 

ايع١ًُٝ ٚايهًٝات ٚاؾاَعات ؿن نجري َٔ ايزٍٚ ايعضب١ٝ، اييت أصبشت ؽضز االف  ايهجري َٔ اؽنعاٖز

ايطالب ٚقغِ نبري َِٓٗ ًٜتشل ضن١ٓٗ ايتعًِٝ، َٚٔ ثِ ؾإ ٖٓاى تٛد٘ حنٛ عٝاعات ايتعًِٝ 

اصن َضادع١ َعاٜري اعتُار اؾاَعات َٚؤعغات  -َٚٓٗا ايزٍٚ ايعضب١ٝ  -ايعايٞ ع٢ً اؽنغت٣ٛ ايزٚيٞ 

ِ ايعايٞ ؾٝٗا ٚتطٜٛضٖا، يغُإ ؼكٝل اؾٛر٠ األنارعن١ٝ، ٚأ١ُٖٝ ايرتنٝظ ع٢ً أَتالى ايتعًٝ

ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يز٣ اـضدنشن ع٢ً سز عٛا٤، ؽنٛاد١ٗ ايتطٛصات ٚايتشزٜات االقتضار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ،  

ٚايزصاعات  ٚثٛص٠ اؽنعضؾ١ ٚاؽنعًَٛات ٚاالتضاالت َٚٔ ثِ تعز ٖزٙ ايزصاع١ خط٠ٛ حنٛ تكِٝٝ ايبشٛخ

اييت تٓاٚيت ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ، ٚايكا٤ ايغ٤ٛ عًٝٗا َٚٓاقؾ١ أبضط َا تٛصًت ايٝ٘ ٖز٠ 

ايبشٛخ ٚايزصاعات سٍٛ أِٖ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ اؽنطًٛب١ يًُعًِ ايعضبٞ، َٔ خالٍ ؼًٌٝ ٖز٠ ايزصاعات 

 ٚايبشٛخ، ٚايتٛصٌ اصن تٛصٝات َٚكرتسات يًتػًب عًٝٗا. 

 
ى



 11  3102، (01)4، ٓعِح األًاد٤ٔ٣ح األٓش٤ٌ٣ح اُؼشت٤ح ُِؼِّٞ ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا -أماراباك

 

ىاساتىالسابقظ:الدر
( رصاع١ ؿن رٚي١ قطض عٔ تضضؾات ع١ٓٝ َٔ َعًُات اؽنضس١ً االبتزا١ٝ٥ 1981أدض٣ عبز اؿُٝز )

 باـرب٠ ٚاؽنؤٖالت ايزصاع١ٝ ٚتكزٜضات اؽنزٜضات ٚاؽنٛدٗات. 

عٓٛات اـرب٠ ٚايتزصٜػ ال تضتبـن بزصدات ايتعضف ؿن اؽنٛاقـ ايرتب١ٜٛ اصتؿاعًا -1ٚاعتٓتر إٔ: 

يعٌ سيو ٜضدع إصن ػاْػ اجملُٛع١ َٔ سٝح اـرب٠. نُا إٔ ايؿضم بشن اؽنعًُات ٚاخنؿاعًا. ٚ

 (. 2 .,اؽنؤٖالت تضبًٜٛا، ٚغري اؽنؤٖالت ؿن رصدات اؽنُاصعات ايرتب١ٜٛ نإ رااًل إسضا٥ًٝا عٓز َغت٣ٛ ). 

ف ؿن إٔ ايُٓـن االعتذابٞ هلشٙ ايع١ٓٝ َٔ اؽنعًُات ايكطضٜات باؽنضس١ً االبتزا١ٝ٥ ؿن ايتعض- 1

اؽنٛاقـ ايرتب١ٜٛ ٜكرتب َٔ ايزٚص اؽنعاصض يًُع١ًُ ؿن سزٚر ٚاقع ايتعًِٝ ؿن قطض، ٚؿن ايعامل ايعضبٞ، ٚإٔ 

ايتعضف ؿن اؽنٛاقـ ايرتب١ٜٛ إسا داط ايتعًِٝ َٔ ٖشٙ ايع١ٓٝ َضتؿع ٜتغح سيو َٔ َتٛعـن رصداتٗا ع٢ً 

 اؽنكٝاؼ اؽنغتدزّ ؿن ايبشح. 

تزصٜب أثٓا٤ اـز١َ ُٜٓٞ قزص٠ اؽنعًُات ع٢ً سغٔ ايتضضف ؿن اؽنٛاقـ إٕ طٜار٠ ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ ٚاي-2

 ايرتب١ٜٛ، ٖٚشا ٚاعح َٔ ٚدٛر ؾضٚم بشن ػن١ً اؽنؤٖالت ايرتب١ٜٛ ٚغري ايرتب١ٜٛ. 

( بعٌُ رصاع١ بعٓٛإ "ايهؿاٜات األرا١ٝ٥ األعاع١ٝ َٚز٣ تٛاؾضٖا ؿن َعًُات صٜاض 1987قاَت عظ٠ دار )

زٜز ايهؿاٜات األرا١ٝ٥ األعاع١ٝ ٚايتعضف ع٢ً َز٣ تٛاؾضٖا ؿن َعًُات صٜاض األطؿاٍ"، ٚنإ ٖزؾٗا ؼ

ٚقز تٛصًت ايزصاع١ باإلعاؾ١ إصن ؼزٜز قا١ُ٥ بايهؿاٜات األرا١ٝ٥ األطؿاٍ ظُٗٛص١ٜ َضض ايعضب١ٝ. 

 األعاع١ٝ ايالط١َ ؽنع١ًُ صٜاض األطؿاٍ، ٚإصن اإلؽاص٠ إصن إٔ َعًُات صٜاض األطؿاٍ ال تتٛاؾض يزٜٗٔ

ايهؿاٜات األرا١ٝ٥ األعاع١ٝ بايكزص ايشٟ ٜضع٢ عٓ٘ اؽنتدضضٕٛ ٚإصن أْ٘ ال تٛدز عالق١ بشن عزر 

 عٓٛات اـرب٠ ؿن ايعٌُ بضٜاض األطؿاٍ، ٚتٛاؾض ايهؿاٜات األرا١ٝ٥ األعاع١ٝ يز٣ اؽنعًُات. 

 

اؽنعًِ  ٍ عٔ( بزصاع١ ٖزؾت إصن ايهؾـ عٔ ايضؿات ايؾدض١ٝ اييت طنٝظ اؽنعًِ ايؿعا1986اؿاز ) قاّ

ايػضض، ٚساٚيت ايزصاع١  غري ايؿعاٍ ؿن اؽنزاصؼ األصر١ْٝ، ٚقز اختاص ايباسح اؽنضس١ً األعاع١ٝ هلشا

األثض ايٓغيب ؾُٝع ٖشٙ ايضؿات  ؼزٜز ايعٛاٌَ ايؾدض١ٝ اييت تضتبـن بؿعاي١ٝ اؽنعًِ ٚؼزٜز

رصد١ اؽنُاصع١ ايتزصٜغ١ٝ، ْٚٛعٝت٘ َؤٖالت٘ ع٢ً  باإلعاؾ١ إصن دٓػ اؽنعًِ، ٚعٓٛات خربت٘ ايتعًِٝ

َٚع١ًُ ٚثًجِٗ َٔ ايشنٛص ٚايباقٞ َٔ اإلْاخ ألٕ فتُع  ( َع300ًِٚتهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ )

 َٚغت٣ٛ ٚاـرب٠ اؾٓػ ( ٚبعز إرخاٍ َتػريات1:2ايشنٛص ٚاإلْاخ بٓغب١ ) ايزصاع١ نإ َٛطعًا بشن

مل ٜغِٗ  اؾٓػ ايتأٌٖٝ األنارعنٞ ٚاؽنٗين يًُعًُشن نُتػريات َغتك١ً أقنٗضت ايٓتا٥ر بإ تػري

ؾعاي١ٝ اؽنعًِ  يعاّ بشن اؽنعًِ ايؿعاٍ ٚغري ايؿعاٍ يشا ٜكنٌ االعتُار ؿنٜشنض ؿن تؿغري ايتبأٜ ا بؾ٤ٞ

ٚايرتبٟٛ. ؾهًُا طارت عٓٛات  ٚؾناصعت٘ ايتزصٜب١ٝ ع٢ً عٓٛات خربت٘ ايتع١ًُٝٝ ٚتأًٖ٘ األنارعنٞ

 خرب٠ اؽنعًِ، أصبشت ؾعايٝت٘ ع٢ً َغت٣ٛ ايتعًِٝ أؾغٌ، ٚنشيو اؽنغت٣ٛ ايتأٌٖ ايرتبٟٛ.

  
رصاع١ ٖزؾت إصن َعضؾ١ أثض اـرب٠ ٚايزصد١ ايع١ًُٝ ؿن ؾناصع١ َعًُٞ  ـ(1987، شٞ)ايضبٝنُا أدض٣ 

ايزصاعات االدتُاع١ٝ يًهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ، ٚأثض سيو ؿن ؼضٌٝ طالبِٗ ؿن اؽنضس١ً األعاع١ٝ ؿن َز١ٜٓ 

١ ( َعًُا َٚع١ًُ، ٚع١ٓٝ ايطًب27إصبز. تهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ ؾ٦تشن: ع١ٓٝ اؽنعًُشن، ٚعزرِٖ )

( ؾكض٠، َه١ْٛ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ: 55( طالب، سٝح طٛص ايباسح اعتبا١ْ تهْٛت َٔ )309ٚعزرِٖ )

)األٖزاف، ٚاألعايٝب، ٚايزاؾعٝـ١، ٚاألْؾـط١، ٚايٛعـا٥ٌ( ٚقز أقنٗضت ْتا٥ر ايزصاع١ َا ًٜٞ: ٚدٛر 

١ٝ، ٚيضاحل ػن١ً ربًّٛ ؾضٚم سات رالي١ إسضا١ٝ٥ ؿن ؾناصع١ اؽنعًُشن يًهؿاٜات، تعظ٣ إصن ايزصد١ ايعًُ

ايرتب١ٝ ٚايبهايٛصٜٛؼ، ٚٚدٛر أثض سٟ رالي١ إسضا١ٝ٥ ؿن ؾناصع١ اؽنعًُشن يًهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ، تعظ٣ 

يًدرب٠، ٚٚدٛر أثض سٟ رالي١ إسضا١ٝ٥ ؿن ؼضٌٝ طالب اؽنضس١ً األعاع١ٝ يًزصاعات االدتُاع١ٝ، ٜعظ٣ 

 إصن ؾناصع١ َعًُِٝٗ يًهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ. 

 

(: إٔ َغت٣ٛ َعًُٞ اؽنضس١ً االبتزا١ٝ٥ ؿن ايبشضٜٔ ععٝـ ؿن َٗاصات إعزار 1988صدب )ٚقز ٚدز 

 ٚاعتدزاّ االختباصات ايتشض١ًٝٝ.
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(: ؾشط َز٣ ٚعٛح أٖزاف بضْاَر إعزار 1988نُا اعتٗزؾت رصاع١ َزنٛص ٚاييت أدضٜت عاّ )

سيو ع٢ً َهْٛات ايربْاَر َعًُٞ ن١ًٝ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ اؽنًو ععٛر ٚاْعهاؼ 

/  1406)ايًػٟٛ ٚايجكاؿن ٚاؽنٗين(، ٚقز طبكت ايزصاع١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطالب ٚاؽنعًُشن ٚاؽنتدضدشن عاّ 

%( َٔ ايطالب اؽنعًُشن ٜضٕٚ إٔ 31( طايبًا َعًِ، ٚأؽاصت ايٓتا٥ر إصن إٔ )26ٖـ ٚعزرِٖ )1407

%( َٔ ايطالب 52%( َٔ األعاتش٠ ٚ)48، ٚإٔ )األٖزاف ايجكاؾ١ٝ يربْاَر اإلعزار تتشكل بزصد١ ق١ًًٝ

% َٔ 42اؽنعًُشن ٜضٕٚ إٔ األٖزاف اؽن١ٝٓٗ تتشكل بزصد١ َتٛعط١، أَا األٖزاف األنارعن١ٝ ؾري٣ 

% َٔ ايطالب اؽنعًُشن أْٗا تتشكل بزصد١ ق١ًًٝ، ٚقز ؾغض ايباسح سيو بػًب١ اؾٛاْب 25األعاتش٠ ٚ

 ، ٚاالعتُار ع٢ً اإليكا٤ ٚايتًكشن ؿن ايتزصٜػ.ايٓكنض١ٜ ع٢ً اؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ ايع١ًُٝ
 

رصاع١ ٖزؾت إصن ؼكٝل ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ ايغضٚص١ٜ ؽنعًِ اؽنزصع١  (1990)َضعٞٚقز أدض٣ 

األعاع١ٝ ؿن األصرٕ، َٔ أدٌ ايتعضف ع٢ً َز٣ تكزٜض اؽنعًُشن يغضٚص٠ نٌ نؿا١ٜ َٔ ٖشٙ ايهؿاٜات 

سادتِٗ إصن اؽنظٜز َٔ ايتزصٜب ع٢ً ايهؿا١ٜ. سٝح تهْٛت ع١ٓٝ َٚز٣ رصد١ ؾناصعتِٗ هلا، َٚز٣ 

( نؿاٜـ١، 85( َعًُا َٚع١ًُ ؿن َز١ٜٓ إصبز. ٚقز طٛص ايباسح اعتبا١ْ تهْٛت َٔ )467ايزصاع١ َٔ )

َٛطع١ ع٢ً عت١ فاالت ٖٞ: اؽنار٠ ايزصاع١ٝ، ٚاألْؾط١، ٚايتكِٜٛ، ٚايتدطٝـن، ٚطضم ايتزصٜػ، 

تٛصًت ايزصاع١ إصن بعض ايٓتا٥ر اؽن١ُٗ، سٝح دا٤ تضتٝب األْؾط١ ايتع١ًُٝٝ ٚؼكٝل سات اؽنعًِ. ٚقز 

ٚطضم ايتزصٜػ ؿن اؽنضنظ األٍٚ، ٚؼكٝل سات اؽنعًِ ؿن اؽنضتب١ ايجا١ْٝ، ٚايتدطٝـن يًتعًِٝ ؿن اؽنضنظ 

 األخري. 

 

َعًُات ( ٖزؾت إصن ايتعضف ع٢ً ٚاقع ٚدٛر ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ اؽنتطًب١ يز٣ 1990رصاع١ ايهضش )

ايضٜاض ؿن ع٤ٛ َعٝاص ايتكِٝٝ ٚايتٛصٌ إصن بعض اؽنكرتسات اييت تغِٗ ؿن ؼغشن ٖشا ايٛاقع، ٚقز 

صٚع١. اعتدزّ ايباسح االعتبا١ْ يتشزٜز ايهؿاٜات ايالط١َ  19َع١ًُ َٔ  22تهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ 

ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: عزّ تأٌٖٝ ؽنعًُات صٜاض األطؿاٍ اييت ٜٓبػٞ تٛاؾضٖا يزٜٗٔ. ٚقز تٛصًت ايزصاع١ إصن 

اؽنعًُات تضبًٜٛا ؾنا دعًٗٔ غري قارصات ع٢ً تعًِٝ األطؿاٍ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ ٚبعض ايعًُٝات اؿغاب١ٝ. 

ْغب١ أرا٤ اؽنعًُات ؿن فاٍ تضب١ٝ األطؿاٍ رًٜٓٝا ٚأخالقًٝا َتٛعط١ ْتٝذ١ إصن ايٓؾأ٠ ايز١ٜٝٓ يًُعًُات. 

سضًت ع٢ً أقٌ َٔ اؽنتٛعـن ٚسيو ٜضدع إصن ععـ اؽنعًُات ؿن  ايرتب١ٝ اؿضن١ٝ ٚاؾغ١ُٝ يألطؿاٍ

نٝؿ١ٝ تضب١ٝ األطؿاٍ سضنًٝا. ايرتب١ٝ ايعك١ًٝ سضًت ع٢ً َعزٍ أقٌ َٔ اؽنتٛعـن ٚسيو ٜضدع إصن 

عزّ اقتٓاع َٚعضؾ١ اؽنعًُات بأ١ُٖٝ ايًعب ٚاـربات اؽنباؽض٠ ؿن ت١ُٝٓ َزصنات ايطؿٌ ايعك١ًٝ. ٚدٛر 

را٤ اؽنعًُات يألْؾط١ اؽنٛعٝك١ٝ ٚقضا٠٤ ايكض١ ٚاؽنهتب١ ٚاؽنغضح ٚاألْؾط١ قضٛص ٚاعح ؿن نٝؿ١ٝ أ

ايضباس١ٝ. ٚأخريًا ٚدزت ايزصاع١ إٔ اؽنعًُات ٜٗتُُٔ بضٛص٠ ٚاعش١ ؿن صعا١ٜ ايطؿٌ ْؿغًٝا ٚٚدزاًْٝا 

 َٔ خالٍ ايعالق١ عضصِٗ ع٢ً خًل عالق١ طنًؤٖا اؽنٛر٠ ٚايضػن١ بِٝٓٗ. 

 

يت اٖتُت بايهؿا١ٜ ايع١ًُٝ ٚاؽن١ٝٓٗ ؽنعًُٞ َٚعًُات اؽنضس١ً االبتزا١ٝ٥ (: ٚاي1990رصاع١ ايظصار )

 ٚاػاٖاتِٗ حنٛ ػضب١ ايؿضٍٛ اؽنُٝظ٠ باإلَاصات ايعضب١ٝ اؽنتشز٠ ٚاييت اعتٓتذت إٔ:

َعًُٞ َٚعًُات ايؿضٍٛ اؽنُٝظ٠ يٝػ يزِٜٗ خرب٠ عابك١ ؿن فاٍ تعًِٝ ايتالَٝش ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ -

إٔ ْغب١ -إٔ رصاعتِٗ ال تؤًِٖٗ يًتعاٌَ َع ايتالَٝش سٟٚ اؿادات اـاص١.  َؾهالت رصاع١ٝ، أٟ

%( تكضٜبًا َٔ َعًُٞ َٚعًُات ايع١ٓٝ ادتاطٚا رٚصات تزصٜب١ٝ تضب١ٜٛ ال عالق١ هلا َباؽض٠ 46)

%( َٔ اؽنعًُشن ٚاؽنعًُات مل دنتاطٚا أ١ٜ رٚص٠ تزصٜب١ٝ 54بايتدًـ ايزصاعٞ أٚ صعٛبات ايتعًِ ْٚغب١ )

%( ال تغتدزّ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ؿن 11 .35إٔ ْغب١ نبري٠ َٔ اؽنعًُشن ٚاؽنعًُات )-١ٜٛ3. تضب

 .71تعًُِٝٗ. َٔ أِٖ ايكغاٜا اييت تتضزص اٖتُاَات اؽنعًِ راخٌ ايضـ ٖٚٞ: ععـ ايزاؾع١ٝ يًتعًِٝ )

%(. اطرساّ 85 .8%(. عزّ تعإٚ األعض٠ َع اؽنزصع١ )44 .9%(. إُٖاٍ ايٛادبات اؽنزصع١ٝ اؽنٓظي١ٝ )99

-5%(. 49 .6%( بشٍ اؾٗز رٕٚ ؼغٔ )79 .7ايضـ ايزصاعٞ بايتالَٝش تبًؼ ْغب١ سيو راخٌ ايضـ )
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إٔ َعًُٞ َٚعًُات ايؿضٍٛ اؽنُٝظ٠ ٜضٕٚ ؿن ػضب١ ايؿضٍٛ اؽنُٝظ٠ بعض اؽنؾاعض اإلدناب١ٝ ٚاالػاٖات 

 اؽنٛدب١. 

 

ٔ   ت ايتزصٜػ يز٣( يًتعضف ع٢ً َغت٣ٛ نؿاٜا1990رصاع١ عبز ايعظٜظ ) ٚؿن  فُٛع١ عؾـٛا١ٝ٥ َـ

أؽـاصت   يـزِٜٗ. ٚقـز   ايتزصٜغـ١ٝ  ايهؿاٜـات  اـرب٠ َع ؼزٜز أثض عاًَٞ اــرب٠ ٚاؽنؤٖـٌ ؿن   أثٓا٤ اؽنعًُشن

      ٞ ٚقاٚصٖـا ايؿضعٝـ١،    ايٓتا٥ر إصن ععـ اؽنغت٣ٛ ايعاّ يًُعًُـشن أثٓـا٤ اـزَـ١ بايٓغـب١ يًُكٝـاؼ ايهًـ

ٚاؽنؤٌٖ ؿن ايهؿاٜـ١ ٚيهٓٗـا مل تهـٔ     نُا تٛصًت ايزصاع١ إصن بعض ايٓتا٥ر اؽنضتبط١ بأثض عاًَٞ اـرب٠

 اؽنعًُشن ١ بغبب ايتزْٞ ايعاّ ؽنغت٣ٛٚاعش

 

(: رصاع١ يتشزٜز اؽنٗاصات ايالطّ تٛاؾضٖا يز٣ اؽنعًُات ايغعٛرٜات ؿن 1991نُا أدض٣ ًَشِ ٚايضباؽ )

تزصٜػ اؽنٛار االدتُاع١ٝ ؿن اؽنضس١ً ايجا١ْٜٛ، ٚتكزٜض َز٣ إتكاْٗٔ هلا، ٚاقرتاح بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ 

( َع١ًُ 79َغتٛأٖ ؿن ٖشٙ اؽنٗاصات. ٚقز تهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ )ع٢ً ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ يتشغشن 

ؿن اؽنضس١ً ايجا١ْٜٛ بايضٜاض ٜزصعٔ ايتاصٜخ ٚاؾػضاؾٝا ٚاالدتُاع ٚعًِ ايٓؿػ، ٚقز مت إعزار قا١ُ٥ 

(، 31( نؿا١ٜ تػطٞ أصبع١ فاالت ص٥ٝغ١ٝ ٖٞ: ايتدطٝـن )139نؿاٜات تزصٜغ١ٝ تتهٕٛ َٔ )

(، ٚقز نإ َٔ ْتا٥ر ايزصاع١، إٔ 36(، ٚايعالقات اإلْغا١ْٝ )10يتكِٜٛ )(، ٚا62ٚتٓؿٝش ايزصؼ )

( 5يًتدطٝـن َٔ ) 58 .4يًتكِٜٛ،  5 .4َتٛعطات أرا٤ اؽنعًُات هلشٙ ايهؿاٜات َضتؿع١ )تضاٚست بشن 

 ٖٚٞ أقض٢ تكزٜض(. ٚع٢ً ايعهػ َٔ سيو. 

 

تادٗا َعًُٛ بضاَر ايتأٌٖٝ ( رصاع١ يًتعضف ع٢ً ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ اييت ذن1991أدض٣ عؿاش )

( َعًِ َٚع١ًُ ؾنٔ ايتشكٛا برباَر 121ايرتبٟٛ أثٓا٤ اـز١َ ؿن األصرٕ، ٚناْت ع١ٓٝ ايزصاع١ )

ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ أثٓا٤ اـز١َ ؿن ن١ًٝ تأٌٖٝ اؽنعًُشن ايعًٝا ضنز١ٜٓ أصبز. ٚقز أٚعشت ْتا٥ر ايزصاع١ 

فاٍ إراص٠ ايضـ باؽنضتب١ األٚصن، ٚباؽنضتب١ ايجا١ْٝ  إٔ أِٖ فاالت ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ يع١ٓٝ ايزصاع١

فاٍ ايتكِٜٛ، ٚباؽنضتب١ ايجايج١ تٓؿٝش ايزصؼ، أَا فاٍ ايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار ؾكز استٌ اؽنضتب١ ايضابع١ 

 ًٜٝ٘ فاٍ ؽطٝـن ٚإعزار ايزصؼ. 

 

ٝري اؿارخ ؿن ( ٖزؾت إصن ؼزٜز َز٣ ظنٛ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ٚايتعضف ع٢ً ايتػ1994رصاع١ صساب )

ساي١ قًل ايتزصٜػ ٚايتعضف ع٢ً ايعالق١ ايها١ٓ٥ بشن َز٣ ظنٛ ايهؿاٜات ايض٥ٝغ١ٝ ٚايتػٝري اؿارخ ؿن 

ساي١ قًل ايتزصٜػ يز٣ ايطالب اؽنعًُشن ؿن أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ اؽنٝزا١ْٝ. ٚقز مت تطبٝل بطاق١ َالسكن١ 

َٚكٝاؼ يًتعضف ع٢ً رصد١ قًل ايطالب  ؽنعضؾ١ َغت٣ٛ أرا٤ ايطالب اؽنعًُشن يًهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ

اؽنعًُشن اؽنضتبـن بايع١ًُٝ ايتزصٜغ١ٝ.  ٚقز ٚدز ايباسح ٚدٛر ظنٛ ؼغٔ ْغيب نبري ؿن أرا٤ ع١ٓٝ 

ايزصاع١ يًهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ْتٝذ١ ؽنضٚصِٖ غرب٠ ايتزصٜػ ؿن ؾرت٠ تزصٜبِٗ أثٓا٤ ايرتب١ٝ اؽنٝزا١ْٝ، 

غ١ٝ بشن ظنٛ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ٚرصد١ ايكًل َٔ ايتزصٜػ باإلعاؾ١ إصن ٚدٛر عالق١ اصتباط١ٝ عه

 يز٣ ايع١ٓٝ ؿن أثٓا٤ ايرتب١ٝ اؽنٝزا١ْٝ ٚؿن ْٗاٜتٗا.  

 

ٚؿن رصاعت٘ سٍٛ أِٖ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ايالط١َ يًطايب اؽنعًِ )طالب ايرتب١ٝ اؽنٝزا١ْٝ( أٚعح 

غ١ فاالت. ؾكز اتؿكت ( نؿا١ٜ تزصٜغ١ٝ ؾضع١ٝ َضٓؿ١ ؼت ؼن53( أ١ُٖٝ )1995ايبابطشن )

 َؾضف ع٢ً تضتٝب اجملاالت َٔ سٝح األ١ُٖٝ ناآلتٞ: 33طايب،  181ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚاؽنه١ْٛ َٔ 

ِ. ـإعزار ايزصؼ. تٓؿٝش ايزصؼ. األنارعنٞ ٚايُٓٛ اؽنٗين. ايعالقات اإلْغا١ْٝ ٚإراص٠ ايضـ. ايتكٜٛ

١ٓٝ َٔ سٝح ايٛقنٝؿ١، ٚسيو يضاحل ٚأٚعشت ايزصاع١ ٚدٛر ؾضٚم سات رالي١ إسضا١ٝ٥ بشن أؾضار ايع

اؽنؾضؾشن ع٢ً طالب ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚنإ سيو ؿن فاٍ إعزار ٚتٓؿٝش ايزصؼ. نُا أٚعشت ايزصاع١ 

عزّ ٚدٛر ؾضم سٟ رالي١ إسضا١ٝ٥ ؿن فاٍ ٚاسز ٖٛ فاٍ ايعالقات اإلْغا١ْٝ ٚإراص٠ ايضـ بشن 

 اؽنؾضؾشن ٚايطالب. 
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ٓٛإ "تضٛص َكرتح يظٜار٠ ؾاع١ًٝ َع١ًُ ايضٜاعٝات باؽنضس١ً ( بع1996) رصاع١ ًَه١ سغشن صابض

ٔ ٖشٙ ايزصاع١ ٖٛ ايتعضف ع٢ً أِٖ اؽنٗاصات  اؽنتٛعط١ بايٓغب١ يهؿا١ٜ ؼغري ايزصٚؼ"، اهلزف األعاعَٞ 

اييت ٜٓبػٞ إٔ تتزصب عًٝٗا ايطايب١ َٔ أدٌ طٜار٠ ؾاعًٝتٗا بايٓغب١ يهؿا١ٜ ؼغري ايزصؼ، ٚقاَت ايباسج١ 

زؾ٘ ٖٛ َغاعز٠ ايطايب١ اؽنع١ًُ أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ٚتٛصًت ايزصاع١ بٛعع اي تضٛص اؽنكرتح ٚايشٟٖ 

 إصن أ١ُٖٝ ايهؿاٜات ؿن ؼغشن أرا٤ ايطايبات اؽنعًُات ؿن ؼغري ايزصؼ. 

 
ُاص ٝات ؿن َض1996) رصاع١ ايت ٜات ايتزصٜغ١ٝ ؽنعًُٞ ايضٜاع ٛإ: بٓا٤ بطاق١ يتكِٜٛ ايهؿا ٌ ( بزصاع١ بعٓ اس

ات ايتزصٜغ١ٝ ايض٥ٝغ١ٝ اـُغ١ ٖٚٞ ع٢ً  شٙ ايزصاع١ إصن أ١ُٖٝ ايهؿٜا ِ ايعّا بزٚي١ ايهٜٛت". خًضتٖ  ايتعًٝ

ُات ايؾدض١ٝ  ٜات ايغ ١َٝٛ -ايٓشٛ ايتايٞ )نؿا ٜات ؽطٝـن ايزصٚؼ اٝي ات ايتزصٜػ-نؿا ٜات -نؿٜا نؿا

عا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٝات ؿن َضاسٌ ايتع -اٛي ٜاع ات ايتكِٜٛ( ؽنعًُٞ ايض ٔ نؿٜا اتَ  ّ، ٚسيو ؽنا هلشٙ ايهؿٜا ًِٝ ايعا

ٞ، ٚسيو َٔ خالٍ ؼزٜز ايٓكافن  ظنٛٙ اؽنٗين ٚاألنارعن ٝاتٚ  أ١ُٖٝ ؿن االصتكا٤ باؽنّٗا ايتزصٜغ١ٝ ؽنعًِ ايضٜاع

ٓعهػ أثضٙ بال ؽو ع٢ً إجناطات ايطالب   ٜ ٗا ؾنا ؼزٜز ْكافن ايغعـ ٚعالد  ٚ تعظٜظٖا  ٚ اإلدناب١ٝ

ٛ َار٠ ايضٜاعٝات. ٖاتِٗ حن   ٚاػا

 

ايضـ األٍٚ ايجاْٟٛ ايعًُٞ  (، ٖزؾت إصن ؼزٜز أعباب إخؿام طًب1994١ٚؿن رصاع١ قاّ بٗا قاؾكن١ )

ٚطايب١، ٚقز أقنٗضت ايٓتا٥ر اييت  ( طايب254١ؿن قاؾكن١ ايهضى، سٝح تأيؿت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ )

اؽنتعًك١ باؽنعًُشن تٛصًت إيٝٗا ايزصاع١ إٔ االَتشاْات اؽنزصع١ٝ، ٚاـضا٥ط اؽنزصع١ٝ، ٚال عُٝا تًو 

اـرب٠ ٚايهؿا٠٤ ؿن ايعٌُ  أصشاب اؽنعًُشن اؽنعًُشن، عزّ اعتُضاص١ٜ َجٌ: عزّ تٛؾض ايعزاي١ يز٣ بعض

ٚاْعهاؼ سيو ع٢ً ؼضٌٝ  ؿن اؽنزاصؼ ايتزصٜغ١ٝ ايهؿاٜات ؿن اؽنزصع١ ي٘ أثض ٚاعح ؿن تزْٞ َغت٣ٛ

( ٚاييت تٗزف إصن ؼزٜز أِٖ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ اؽنطًٛب 1996ايطالب ٚأرا٥ِٗ. إال إٔ رصاع١ ايٓذارٟ )

تٛاؾضٖا يز٣ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ باؽنضس١ً اؽنتٛعط١ ؿن اؽنًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ، تتؿل َع رصاع١ 

ايبابطشن ؿن ؼزٜز أِٖ ايهؿاٜات اييت ذنتادٗا اؽنعًِ راخٌ ايؿضٌ ٚخاصد٘. ٚناْت ع١ٓٝ ايزصاع١ 

( َٛدٗشن. ٚتٛصًت ايزصاع١ إصن اتؿام 8تضب١ٝ ؾ١ٝٓ باؽنضس١ً اؽنتٛعط١ ٚ) ( َع130ًَِه١ْٛ َٔ )

ايع١ٓٝ ع٢ً أ١ُٖٝ َعكنِ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ٚاييت تٓزصز ؼت: نؿاٜات أنارعن١ٝ. نؿاٜات 

ايتدطٝـن ٚاإلعزار. نؿاٜات ايتٓؿٝش. نؿاٜات ثكاؾ١ٝ. نؿاٜات ؽدض١ٝ ٚإراص١ٜ ٚقز ساطت 

ع٢ً ْغب١ عاي١ٝ ٚسيو ؿن ايهؿاٜات اـاص١ بإقا١َ عالق١ ٚر١ٜ َع ايهؿاٜات ايؾدض١ٝ ٚاإلراص١ٜ 

 اآلخضٜٔ، ٚعبـن ٚإراص٠ ايؿضٌ. 

 

( ؿن رصاعت٘ سٍٛ أِٖ اؽنٗاصات ايتزصٜغ١ٝ ايالط١َ يًُعًُشن ؿن رٚي١ قطض. 1996نُا صٓـ اؿُارٟ )

ؼًٌٝ خضا٥ط  ٚيكز سزرت اؽنٗاصات ؿن اآلتٞ: ؼزٜز األٖزاف ايتع١ًُٝٝ، ؼًٌٝ احملت٣ٛ ٚتٓكنُٝ٘،

اؽنتعًِ، ؽطٝـن ايزصؼ، اعتدزاّ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ، اعتدزاّ طضا٥ل ايتزصٜػ اؽنٓاعب١، اعتجاص٠ 

راؾع١ٝ ايطالب، ايتعظٜظ، االتضاٍ ٚايتعاٌَ اإلْغاْٞ َع ايطالب ٚايظَال٤، إراص٠ ايؿضٌ ٚتٓكنُٝ٘، 

ضارص اعتدزاّ ايتكِٜٛ بأْٛاع٘ عضض ايزصؼ، اعتدزاّ األع١ً٦ ايضؿ١ٝ اؽنٓاعب١، اعتدزاّ اؽنضادع ٚاؽن

اؽندتًؿ١. إال أْ٘ اختًؿت ٚدٗات ْكنض ايشنٛص عٔ اإلْاخ سٍٛ رصد١ أ١ُٖٝ َٗاص٠ األٖزاف ايتع١ًُٝٝ 

ٚسيو يضاحل اإلْاخ َٚٗاص٠ ايتعظٜظ يضاحل ايشنٛص. نُا اختًؿت ٚد١ٗ ْكنض َٔ يزِٜٗ خرب٠ 

 ٠ تزصٜغ١ٝ أنرب. تزصٜغ١ٝ سٍٛ رصد١ أ١ُٖٝ َٗاص٠ األٖزاف يضاحل َٔ يزِٜٗ خرب

 

رصاع١ ٖزؾت إصن َعضؾ١ َز٣ اَتالى َعًُٞ ايزصاعات االدتُاع١ٝ ؿن دٓٛب  (1996)ايعٜٛٓاْٞٚأدض٣ 

ايُٝٔ يًهؿاٜات ايالط١َ هلِ َٔ ٚد١ٗ ْكنضِٖ، َٚز٣ ؾناصعتِٗ هلشٙ ايهؿاٜات سغب تكزٜضِٖ. 

ايهؿاٜات. تهْٛت ع١ٓٝ  ٚععت ايزصاع١ نشيو إصن َعضؾ١ أثض اـرب٠ ٚاؾٓػ ؿن َز٣ اَتالنِٗ هلشٙ

( نؿا١ٜ، َٛطعـ١ ع٢ً 84( َعًُا َٚع١ًُ. ٚقز طٛص ايباسح اعتبا١ْ استٛت ع٢ً )56ايزصاع١ َٔ )

اجملاالت ايتايٝـ١: ايتدطٝـن يًزصؼ، ٚاألْؾطـ١ ٚاألعـايٝب، ٚايتكِٜٛ، ٚؽدض١ٝ اؽنعًِ، ٚاألٖزاف. ٚقز 

١ًُٝٝ اَتالنا َٔ قبٌ اؽنعًُشن ٖٞ أنجضٖا بٝٓت ايزصاع١ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: ناْت أنجض ايهؿاٜات ايتع
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 14  3102، (01)4، ٓعِح األًاد٤ٔ٣ح األٓش٤ٌ٣ح اُؼشت٤ح ُِؼِّٞ ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا -أماراباك

 

ؾناصع١ َٔ قبًِٗ، ٚناْت أقٌ ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ اَتالنا ٖٞ أقًٗا ؾناصع١، ٚقز استٌ فاٍ 

األٖزاف اؽنضتب١ األٚصن، ٚاستٌ فاٍ ؽدض١ٝ اؽنعًِ اؽنضتب١ ايجا١ْٝ، أَا اؽنضتب١ ايجايج١ ؾكز استًٗا فاٍ 

ِ ؾكز استٌ اؽنضتب١ ايضابع١. نشيو أقنٗضت ٖشٙ ايزصاع١ عزّ ايتدطٝـن، ٚأَا فاٍ ؽدض١ٝ اؽنعً

ٚدٛر ؾضٚم سات رالي١ إسضا١ٝ٥ ؿن َز٣ اَتالى اؽنعًُشن يًهؿاٜات ٚؿن َز٣ ؾناصعتِٗ هلشٙ ايهؿاٜات 

 تعظ٣ يغٓٛات اـرب٠ ايتع١ًُٝٝ. 

 

٢ َٓاٖر ( رصاع١ ٖزؾت إصن َعضؾ١ أثض بضاَر تزصٜب اؽنعًُشن ع1996ًٚأدض٣ اؽنٓٝظٍ ٚايعًٛإ )

ايزصاعات االدتُاع١ٝ اؾزٜز٠ ؿن ؾناصع١ ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ، ٚعالق١ سيو باؽنؤٌٖ ايعًُٞ. سٝح 

( َعًُا َٚع١ًُ ؿن مشاٍ األصرٕ، سٝح مت تطٜٛض اعتبا١ْ يكٝاؼ 180تهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ )

يتكِٜٛ، ايهؿاٜات ايتع١ًُٝ َه١ْٛ َٔ نؿاٜات ايتدطٝـن، ٚأعايٝب ايتزصٜػ، ٚإراص٠ ايضـ، ٚا

ٚايتعظٜظ، ٚايزاؾع١ٝ، ٚتؿضٜز ايتعًِٝ. ٚقز بٝٓت ايزصاع١ إٔ ٖٓايو ؾضٚقا سات رالي١ إسضا١ٝ٥ ؿن 

ؾناصع١ ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ تعظ٣ يتدطٝـن ايزصؼ، ٚإراص٠ ايضـ، ٚإٔ ٖٓايو ؾضٚقا سات رالي١ 

 إسضا١ٝ٥ تعظ٣ يًُؤٌٖ ايعًُٞ، يضاحل َٔ ذنًُٕٛ رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

(: ايتعضف ع٢ً ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ ايالط١َ يًطالب ؿن تغع١ 1995رصاع١ ايبابطشن )نُا اعتٗزؾت 

( طايبًا ٚعزر 181ؽضضات رصاع١ٝ، ٚاييت طبكت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طالب ايرتب١ٝ اؽنٝزا١ْٝ ٚعزرِٖ )

( نؿا١ٜ 53( َؾضؾًا ع٢ً رصد١ أعتاس َغاعز ٚقاعض، ٚقز اعتدًط ايباسح قا١ُ٥ تؾٌُ )33)

(، ٚايعالقات 10(، ٚاجملاٍ األنارعنٞ )11(، ٚتٓؿٝش ايزصٚؼ )9ٚص: إعزار ايزصٚؼ )تػطٞ ؼنغ١ قا

(، ٚقز أؽاص ايباسح إصن إٔ ايطالب اؽنعًُشن ٜطبكٕٛ ٖشٙ 12(، ٚايتكِٜٛ )11اإلْغا١ْٝ ٚإراص٠ ايضـ )

 ايهؿاٜات بزصد١ َٓدؿغ١ ؾنا ٜؾري إصن قضٛص ؿن ايهؿا٠٤ ايتزصٜغ١ٝ ـضدنٞ ن١ًٝ ايرتب١ٝ. 

  

(: ٚاييت ٖزؾت إصن ايتعضف ع٢ً )ايكزص ايهٝؿٞ ٚايهُٞ( ؽنز٣ تٛاؾض ايهؿاٜات 1995اع١ اهلشيٞ )رص

ايتع١ًُٝٝ يز٣ َعًُٞ اؽنٛار االدتُاع١ٝ ؿن اؽنضس١ً االبتزا١ٝ٥ ؿن اؽنًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ، نُا ٜضاٖا 

ل تع١ًُٝٝ ؿن اؽنًُه١ ( َؾضؾًا تضبًٜٛا ؿن عؾض َٓاط34اؽنؾضؾٕٛ ايرتبٜٕٛٛ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚعزرِٖ )

( نؿا١ٜ عناصعٗا اؽنعًُٕٛ )أسٝاًْا(، ٜٚضدع 33– 21ؾٛدز ايباسح إٔ أغًب ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ )َٔ 

 ايباسح سيو إصن قضٛص ؿن بضْاَر إعزار َعًِ اؽنٛار االدتُاع١ٝ. 

 

ٚايتع١ًُٝٝ ؿن ؼضٌٝ  ٚاـرب٠ ٚاؽنؤٌٖ ايعًُٞ اؾٓػ (، يتكض٢ أثض1997ٚؿن رصاع١ أدضاٖا ايكغا٠ )

( 1061َٔ ) ع٢ً ع١ٓٝ " ايتزصٜغ١ٝ اٜاتايهؿ ايطالب "ٖٓا أعترب إٔ ايتشضٌٝ َؤثض َٔ َؤؽضات جناح

اؽنًُه١ األصر١ْٝ اهلامش١ٝ  تًُٝشًا َٔ تالَٝش ايضؿٛف ايجالث١ األعاع١ٝ األٚصن ؿن قاؾكنات ايؾُاٍ َٔ

ا٥ًٝا ؿن ايضـ األٍٚ تعظ٣ إصن إسض َٔ َزصاؼ َشنض٠ َٚؤْج١، ٚقز ريت ايٓتا٥ر بٛدٛر ؾضٚم راي١

 اؾٓػ ايعاي١ٝ، ٚيًضـ ايجاْٞ ٚدٛر ؾضٚم راي١ إسضا٥ًٝا يتؿاعٌ ٚاـرب٠ دٓػ اؽنعًِ يضاحل اإلْاخ

 ايتالَٝش ؾنٔ ٜزصعِٗ َعًُٕٛ َٚعًُات خربتِٗ عاي١ٝ.  يضاحل ٚاـرب٠

     

ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚعزرِٖ  (: رصاع١ يًتعضف ع٢ً ٚد١ٗ ْكنض َعًُٞ ايع1997ًّٛ) ٚأدض٣ ايؾٗضاْٞ

ايتع١ًُٝٝ بايغعٛر١ٜ، ؽنضارص َٗاصاتِٗ ايتزصٜغ١ٝ، ( َعًًُا باؽنضس١ً باؽنتٛعط١ ؿن َٓطك١ عغري 128)

( َٗاص٠ تزصٜغ١ٝ، ٚاعتٓتر إٔ ايٛطٕ ايٓغيب نُا سزرٙ 76ٚسيو َٔ خالٍ اعتبا١ْ َه١ْٛ َٔ )

% ؽنٗاصات اعتدزاّ 23اؽنعًُٕٛ إلعٗاّ بضْاَر اإلعزار قبٌ اـز١َ إنغابِٗ ٖشٙ اؽنٗاصات نُا ًٜٞ: 

% ؽنٗاصات ايُٓٛ ايعًُٞ ٚاؽنٗين، 22% ؽنٗاصات إراص٠ ايضـ، 20ايتكِٜٛ،  % ؽنٗاصات5 .27ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ، 

 % يًُٗاصات ايع١ًُٝ. 33
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ٖـ( رصاع١ ؿن رٚي١ قطض عٔ تضضؾات ع١ٓٝ َٔ َعًُات اؽنضس١ً 1402نُا أدض٣ عبز اؿُٝز )

 االبتزا١ٝ٥ باـرب٠ ٚاؽنؤٖالت ايزصاع١ٝ ٚتكزٜضات اؽنزٜضات ٚاؽنٛدٗات. ٚاعتٓتر إٔ: 

ٛات اـرب٠ ٚايتزصٜػ ال تضتبـن بزصدات ايتعضف ؿن اؽنٛاقـ ايرتب١ٜٛ اصتؿاعًا ٚاخنؿاعًا. ٚيعٌ سيو عٓ-1

 ٜضدع إصن ػاْػ اجملُٛع١ َٔ سٝح اـرب٠. 

نُا إٔ ايؿضم بشن اؽنعًُات اؽنؤٖالت تضبًٜٛا، ٚغري اؽنؤٖالت ؿن رصدات اؽنُاصعات ايرتب١ٜٛ نإ رااًل 

 إسضا٥ًٝا. 

ابٞ هلشٙ ايع١ٓٝ َٔ اؽنعًُات ايكطضٜات باؽنضس١ً االبتزا١ٝ٥ ؿن ايتعضف ؿن اؽنٛاقـ إٔ ايُٓـن االعتذ-2

ايرتب١ٜٛ ٜكرتب َٔ ايزٚص اؽنعاصض يًُع١ًُ ؿن سزٚر ٚاقع ايتعًِٝ ؿن قطض، ٚؿن ايعامل ايعضبٞ، ٚإٔ ايتعضف 

ٗا ع٢ً اؽنكٝاؼ ؿن اؽنٛاقـ ايرتب١ٜٛ إسا داط ايتعًِٝ َٔ ٖشٙ ايع١ٓٝ َضتؿع ٜتغح سيو َٔ َتٛعـن رصدات

 اؽنغتدزّ ؿن ايبشح. 

إٕ طٜار٠ ايتأٌٖٝ ايرتبٟٛ ٚايتزصٜب أثٓا٤ اـز١َ ُٜٓٞ قزص٠ اؽنعًُات ع٢ً سغٔ ايتضضف ؿن اؽنٛاقـ -3

 ايرتب١ٜٛ، ٖٚشا ٚاعح َٔ ٚدٛر ؾضٚم بشن ػن١ً اؽنؤٖالت ايرتب١ٜٛ ٚغري ايرتب١ٜٛ. 

عٝات، ؿن داَع١ َؤت١، َٔ ٚد١ٗ ْكنض ( ا ؽضط َعًِ فاٍ ادتُا1998رصاع١)قُٛر ايػظٜٛات،  

َعًُٞ ايزصاعات االدتُاع١ٝ اؽنتعاْٚشن ؿن َزاصؼ قاؾكن١ ايهضى/األصرٕ ٚأثضٙ ؿن ؼضٌٝ ايطالب 

ؽضط  -ٖزؾت ٖشٙ ايزصاع١ إصن ايتعضف ع٢ً أبضط ايهؿاٜات اؽنتٛاؾض٠ يز٣ ايطًب١/ اؽنعًُشن ايزصاعٞ، 

١ ْكنض َعًُٞ ايزصاعات االدتُاع١ٝ اؽنتعاْٚشن ؿن َعًِ فاٍ ادتُاعٝات، ؿن داَع١ َؤت١، َٔ ٚدٗ

َزاصؼ قاؾكن١ ايهضى. اعتدزّ ايباسح األعًٛب ايٛصؿٞ، ٚاعتدزّ اعتبا١ْ ٚطٛصٖا بعز ايتأنز 

( عٔ طضٜل إعار٠ ايتطبٝل، ٚقز اعتدزّ ايباسح اؽنتٛعطات 78,).  َٔ صزقٗا ٚثباتٗا ايشٟ بًؼ

اف ايزصاع١، ٚقز ٚطعت االعتبا١ْ ع٢ً فتُع ايزصاع١ ؽنٓاعبتٗا ألٖز (T. Test)ٚايٓغب ٚاختباصات 

َتعاْٚا َٔ اؽنعًُشن ٚاؽنعًُات. ٚنؾؿت ْتا٥ر ايزصاع١ إٔ طًب١ ايزصاعات  40ايشٟ تهٕٛ َٔ 

االدتُاع١ٝ عاد١ إصن بعض ايهؿاٜات، َجٌ ايتذزٜز اؽنعضؿن ٚاإلْغاْٞ، ٚتٓكنِٝ ايتعًِ ايشاتٞ، ٚإراص٠ 

ػ اؿزٜج١. ٚتٛصٞ ايزصاع١ بتظٜٚز ايطًب١ اؽنعًُشن ببعض ايهؿاٜات، ايضـ، ٚاعتدزاّ أعايٝب ايتزصٜ

َجٌ: طضم ايتزصٜػ اؿزٜج١، ٚنؿا١ٜ ايتكِٜٛ، ٚنؿا١ٜ ايتعًِ ايشاتٞ، ٚنؿا١ٜ ايتذزر اؽنعضؿن 

 ٚاإلْغاْٞ، ٚنؿا١ٜ اإلرصا٠ ايضؿ١ٝ. 

 

ايٓؿغ١ٝ ٚاؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ( يًتعضف ع٢ً أِٖ اؿادات ٚايهؿاٜات 2000أَا ايزصاع١ اييت تٓاٚهلا باخّٛ )

نُا ٜزصنٗا َعًُٞ اؽنزاصؼ االبتزا١ٝ٥ ٚاإلعزار١ٜ ٚايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚايؿ١ٝٓ، باإلعاؾ١ إصن طالب 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ باؽنٓٝا، ؾكز ْتر عٓٗا اتؿام ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً أ١ُٖٝ اؿادات ٚايهؿاٜات ايٓؿغ١ٝ اآلت١ٝ 

 -ايكِٝ  -اؽنٗاصات ٚايكزصات  -نؿا١ٜ اؽنعًِ اؽنزصن١  -االسرتاّ اؽنتبارٍ  -يًُعًِ: ايكِٝ األخالق١ٝ 

االػاٖات حنٛ ١َٓٗ ايتزصٜػ. نُا أٚعشت ايزصاع١ عزّ ٚدٛر ؾضٚم راي١ إسضا٥ًٝا بشن ايشنٛص 

 ٚاإلْاخ ؿن إرصاى اؽنتػريات َٛعع ايزصاع١. 

 

ٝادات ( يًتعضف ع٢ً أٚيٜٛات فاالت ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ٚاالست2003رصاع١ نُاٍ ٚاؿض )

ايتزصٜغ١ٝ ؽنعًُٞ اؽنضس١ً االبتزا١ٝ٥ ؿن ايتعًِٝ ايعاّ بزٚي١ قطض, َٔ ٚد١ٗ ْكنض اؽنعًُشن ٚاؽنٛدٗشن 

ٚؾل عزر َٔ اؽنتػريات ٖٞ: اـرب٠، اؾٓػ، اؽنها١ْ ايٛقنٝؿ١ٝ، ايتدضط ايعًُٞ، اؽنؤٌٖ ايزصاعٞ. 

ٔ إرصاى أؾضار ايع١ٓٝ ( َعًًُا َٚٛدًٗا. ٚأعؿضت ْتٝذ١ ايزصاع١ ع493تهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ )

بأ١ُٖٝ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ٚاالستٝادات ايتزصٜغ١ٝ. ٚنإ تضتٝب تًو ايهؿاٜات ناالتٞ: ايؿًغؿ١ 

ايرتب١ٜٛ، ايتدضط ايعًُٞ ٚايُٓٛ اؽنٗين، اإلعزار ٚايتدطٝـن، عضض ايزصؼ، اؽنٓاذ ايضؿٞ ٚايعالقات 

ايتالَٝش، ايتكِٜٛ ايشاتٞ. ٚبٝٓت ايزصاع١ اإلْغا١ْٝ، إراص٠ ايزصؼ، إراص٠ ايؿضٌ ٚايٓكناّ، تكِٜٛ ظنٛ 

عزّ ٚدٛر ؾضٚم سات رالي١ إسضا١ٝ٥ بشن إؾضار ايع١ٓٝ ؿن َتػري اؾٓػ ٚاؽنها١ْ ايٛقنٝؿ١ٝ ٚاؽنؤٌٖ 

ايزصاعٞ. إال اْ٘ ناْت ٖٓاى ؾضٚم سات رالي١ إسضا١ٝ٥ بشن إؾضار ايع١ٓٝ ؿن َتػري اـرب٠ ٚسيو ؿن 

يشاتٞ ٚؿن إراص٠ ايؿضٌ ٚايٓكناّ ٚنإ يضاحل األنجض عٓٛات نؿا١ٜ تكِٜٛ ظنٛ ايتالَٝش ٚايتكِٜٛ ا

 خرب٠. 



 16  3102، (01)4، ٓعِح األًاد٤ٔ٣ح األٓش٤ٌ٣ح اُؼشت٤ح ُِؼِّٞ ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا -أماراباك

 

 

( ؽنعضؾ١ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ايالط١َ ؽنعًُات َضس١ً صٜاض األطؿاٍ ؿن 2005رصاع١ قاّ بٗا أبٛ سضب )

َزٜض٠ َٚع١ًُ،  ٚقز قاّ  48ع٤ٛ تطٜٛض ظناسز اؽنٓٗر يًكضٕ اؿارٟ ٚايعؾضٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْكنض 

" نؿا١ٜ َٛطع١ ع٢ً ؼنػ نؿاٜات ١85 بايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ بًؼ عزرٖا "ايباسح بإعزار قا٥ُ

نؿا١ٜ( ؾضع١ٝ، ٚنؿا١ٜ صبـن األؾهاص  18ص٥ٝغ١ ٖٞ: نؿا١ٜ ايتدطٝـن ٚتٓكنِٝ األْؾط١ ٚتغُٓت )

نؿا١ٜ( ؾضع١ٝ، ٚنؿا١ٜ سٌ اؽنؾهالت ٚايعٌُ  16ٚاؽنعًَٛات ٚاعتدزاَٗا ؿن ايتعًِٝ ٚاؽتًُت ع٢ً )

 16نؿا١ٜ( ؾضع١ٝ، ٚنؿا١ٜ غنع ٚتٓكنِٝ ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا ٚتغُٓت ) 20َع اآلخضٜٔ ٚاستٛت )

نؿا١ٜ( ؾضع١ٝ، ٚأقنٗضت ْتا٥ر ايزصاع١ ساد١  15نؿا١ٜ( ؾضع١ٝ، ٚنؿا١ٜ اعتدزاَٗا ٚتغُٓت )

 اؽنعًُات اؽناع١ ؾُٝع ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ اؽنكرتس١. 

 

١ اؽنضغٛب١ ؿن األعتاس اؾاَعٞ َٔ بعٓٛإ "ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ ٚايضؿات ايؾدضٝ (2005) رصاع١ ٜعكٛب

 طالب ن١ًٝ اؽنعًُشن ؿن ب١٦ٝ )اؽنًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ(" اعتدزّ ؾٝٗا اعتبا١ْ طٛصٖا ٚد١ٗ ْكنض

ايهؿاٜات  يػضض ايزصاع١، ٚٚطعٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ طًب١ ايه١ًٝ اؽنشنٛص٠، سٝح نإ َٔ أِٖ

َتعزر٠، ٚايتُهٔ َٔ اؽنار٠  عًِ ٚاؽنعضؾ١ ؿن فاالتاؽن١ٝٓٗ عغب ْتا٥ر ايزصاع١: عع١ اإلطالع ع٢ً اي

ايهؿاٜات ؿن ايبعز ايؾدضٞ ؾربط َٓٗا: أ١ُٖٝ  ٚأعايٝب تزصٜغٗا، ٚصبـن اؽنار٠ ايع١ًُٝ بٛاقع اؿٝا٠. أَا

اؽنكنٗض، ؾايٛد٘ ايبؾٛش، ؾايتٛاطٕ ؿن ايضرٚر االْؿعاي١ٝ،  ايضٛت ايعايٞ اؽنغُٛع، ؾايٓكناؾ١ ٚسغٔ

 ثِ االيتظاّ بايعارات ٚايتكايٝز ايغا٥ز٠ ؿن ايبًز.  كضاصاتؾايٓكناّ ٚاؿظّ ؿن اي

 

( رصاع١ بعٓٛإ " تطٜٛض نؿاٜات اؽنعًِ ؿن ع٤ٛ َعاٜري اؾٛر٠ ؿن ايتعًِٝ ايعاّ، 2007ٚادضت ايعٓظٟ )

ٖٚزؾت ايزصاع١ اصن ٚعع نؿاٜات دزٜز٠ يًُعًِ ؿن ع٤ٛ َعاٜري اؾٛر٠ ؿن ايتعًِٝ ايعاّ، ٚتٛصًت 

ز فُٛع١ َٔ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ اؽنتطًب١ يًُعًِ َٚٓٗا: ايضرب ٚطٍٛ ايٓؿػ، ٚايتعضف ايزصاع١ اي١ ؼزٜ

ع٢ً أْٛاع ايغًٛى االْغاْٞ، ٚصٚح ايكٝار٠ االدناب١ٝ، ٜٚؾعض طالب٘ باألَإ ٚاؿب ٚايتكزٜض، ٚايتؾذٝع 

ٌ َع اؽنتػريات ع٢ً طضح األؾهاص، َٚعضؾ١ َضارص اؽنعضؾ١ اؽندتًؿ١، ٚاألصػا٤ اصن أؾهاص ايطًب١، ٚايتؿاع

ٚاؽنغتذزات، ٚايتعًِ ايشاتٞ اؽنغتُض، ٚايتؿاعٌ َع ايطًب١، ٚايتٜٓٛع ؿن أعايٝب ايتزصٜػ، ٚايكز٠ٚ ٚاؽنجٌ 

األع٢ً يطالب٘، ٚاؽنض١ْٚ، تضعٝخ ق١ُٝ ايعٌُ، ؼًٌٝ قت٣ٛ ايزصؼ، ٚصبـن اؽنار٠ بػريٖا َٔ اؽنٛار، 

ؾذع يالبزاع، ٚت١ُٝٓ َٗاص٠ سٌ اؽنؾهالت، ٚاتكإ صٝاغ١ أع١ً٦ تُٓٞ ايتؿهري، ٚت١٦ٝٗ اؽنٓاذ ايعًُٞ ٚاؽن

ايتطبٝكات اؽندتًؿ١ يًشاعٛب، ٚغضؼ االػاٖات االدناب١ٝ ؿن ْؿٛؼ ايطالب، ٚعنتًو صٚح اؽنبارص٠، 

ٚعغٛا بأسز اؾُعٝات ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ، ٜٚتُهٔ َٔ َتابع١ ايزٚصٜات ٚايٓؾضات ايع١ًُٝ، ٚخز١َ 

١ ؿن فايػ االبا٤ ٚاؽنعًُشن، ٚعنتًو عزرا َٔ ايهتب ٚاؽنضادع ايع١ًُٝ اجملتُع احملًٞ، اؽنؾاصن١ ايؿاعً

سغب ؽضض٘، ٚاالطالع ع٢ً ايجكاؾات ايعاؽن١ٝ، ٚايتُغو بايجكاؾ١ االعال١َٝ، ٚايكزص٠ ع٢ً ايتؿغري 

 ايضشٝح يألسزاخ، بٓا٤ دغٛص ايجك١ بٝٓ٘ ٚبشن ص٥ٝغ٘. 

 
اؾٛر٠ يرباَر إعزار اؽنعًِ: ػاصب  عتُار ٚعُإ( ٚاييت ٖٞ بعٓٛإ "اال2007رصاع١ أبٛ رق١ ٚعضؾ١ )

ايتعًِٝ ؿن ؾًغطشن ٚبٝٓت إٔ ٖشا ايٛاقع ذنتاز إصن  عضب١ٝ ٚعاؽن١ٝ" ٚنإ ٖزّؾٗا ؾشط ٚاقع ١َٓٗ

ايتعًِٝ، ٚأْ٘ ال ٜٛدز بضْاَر ٚطين ؽاٌَ إلعزار اؽنزصعشن، نُا أْ٘  إصالح يالصتكا٤ ايٓٛعٞ ضنغت٣ٛ

 ـضدنشن اهلا١ً٥ ٚأعزار ايؾٛاغض اؽنتٛاؾض٠ ٚؿن اغًب ايتدضضات. ٚبٝٓتبشن أعزار ا ال ٜتٛاؾض اْغذاّ

األنارعنٞ َٚٓٗا  باالعتُار ايزصاع١ إٔ َزاخٌ تطٜٛض ايرباَر األنارعن١ٝ عزٜز٠ َٓٗا َا ٖٛ َضتبـن

عضعت ايزصاع١ يبعض  َضتبـن بتكِٝٝ اؽندضدات ايتع١ًُٝٝ ع٢ً َغت٣ٛ ايرباَر اؽندتًؿ١. نُا

اؽنتعًك١ بايتطٜٛض ؿن بضاَر إعزار اؽنعًِ، ٚػاصب بعض ايزٍٚ ايعاؽن١ٝ ؿن عُإ دٛر٠ ايتذاصب ٚاـربات 

 يرباَر ايرتب١ٝ.  ايتعًِٝ ايعايٞ َٚعاٜري االعتُار األنارعنٞ

 

اؽنتُٝظ َٔ ٚد١ٗ ْكنض َعًُٞ اؽنزاصؼ األعاع١ٝ ؿن  ( عٓٛاْٗا " خضا٥ط اؽنع2008ًِٚرصاع١ أبٛ عٛار )

ايػٛخ ايزٚي١ٝ"، ٖزؾت ايهؾـ عٔ خضا٥ط اؽنعًِ اؽنتُٝظ أٚ  يٛناي١َٓطك١ دٓٛب عُإ ايتابع١ 
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اؽنزاصؼ األعاع١ٝ ؿن َٓطك١ دٓٛب عُإ َٔ ٚد١ٗ ْكنض اؽنعًُشن، َٚعضؾ١ َا إسا  اؽنعًِ ايشٟ ْضٜزٙ ؿن

اـضا٥ط تتبأٜ تبعًا يعزر َٔ اؽنتػريات َجٌ: دٓػ اؽنعًِ َٚؤًٖ٘ ٚؽضض٘ ٚعزر  ناْت ٖشٙ

 ( َعًًُا َٚع١ًُ. َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت164ْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ )خربت٘. ٚقز ته عٓٛات

يهٌ َٔ  إيٝٗا ايزصاع١ ٖٛ عزّ ٚدٛر ؾضٚم سات رالي١ إسضا١ٝ٥ ؿن خضا٥ط اؽنعًِ اؽنتُٝظ تعظ٣

يًتدضط ٚيضاحل  اؾٓػ ٚاؽنؤٌٖ ايعًُٞ ٚعزر عٓٛات اـرب٠، ؿن سشن ٚدزت ؾضٚم سات رالي١ تعظ٣

 .َعًِ ايضـاؽنعًُشن َٔ ؽضط 

 

بعٓٛإ: "َز٣ ؼكل اؾٛر٠ ايؾا١ًَ ؿن بضاَر إعزار َعًِ ايعًّٛ بهًٝات  ( رصاع2009١ٚرصاع١ اؽنطضؿن )

ؿن  اؽنًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ"، ٚنإ ٖزؾٗا ايتعضف ع٢ً َز٣ ؼكل َعاٜري اؾٛر٠ ايؾا١ًَ اؽنعًُشن ؿن

اعتذابات أعغا٤ ١٦ٖٝ  ـرب٠ ايع١ًُٝ ؿنبضاَر إعزار َعًِ ايعًّٛ، ٚتأثري نٌ َٔ اؽنؤٌٖ ايعًُٞ ٚا

أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بهًٝات  ( عغًٛا 190َٔايتزصٜػ. ٚيتشكٝل سيو مت اختٝاص ع١ٓٝ تهْٛت َٔ )

اؾٛر٠ ايؾا١ًَ ؿن بضْاَر إعزار َعًِ ايعًّٛ  اؽنعًُشن، ٚأقنٗضت ْتا٥ر ايزصاع١ إٔ رصد١ ؼكل َعاٜري

كٝل اؾٛر٠ ايؾا١ًَ ؿن ٖشا ايربْاَر ؼكل بزصد١ ؼ ناْت َتٛعط١، ٚإٔ ٚدٛر َعٛقات ؼٍٛ رٕٚ

( 1 ..,ايع١ٓٝ، نُا ٚدزت ؾضٚم سات رالي١ إسضا١ٝ٥ عٓز َغت٣ٛ ).  %( 75ََٔٛاؾل، ٚؽهًت ْغب١ )

أؾضار ايع١ٓٝ تعظ٣ ؽنتػريٟ )اؽنؤٌٖ ايعًُٞ، اـرب٠ ايع١ًُٝ(، ٚعزّ ٚدٛر  ( بشن َتٛعطات5 ..,ٚ). 

 ( يًُعزٍ ايعاّ ؽنعٛقات َعاٜري اؾٛر٠ تعظ٣ ؽنتػريٟ )اؽنؤ984ٌٖ,( ٚ). 869,َغت٣ٛ ).  ؾضٚم عٓز

 ايعًُٞ، اـرب٠ ايع١ًُٝ(.

 

نٝـ ٜتِ إعزارٙ"، ٚقز ٖزؾت ٖشٙ ايزصاع١ ايهؾـ عٔ  ( عٓٛاْٗا "اؽنع2009ًِرصاع١ ايضا٥ؼ )

اؽنعًِ ؿن نًٝات ايرتب١ٝ اؽندتًؿ١ ٚبعز سيو تكزِٜ تٛصٝات  دٛاْب ايغعـ ٚايكضٛص ؿن إعزار

ٖشٙ ايرباَر ٚبايتايٞ ايٛصٍٛ إصن ؼغشن ع١ًُٝ إعزار اؽنعًِ ٚتزصٜب٘ ثِ  رتسات يتالؿن ايكضٛص ؿنَٚك

 بعض األعايٝب ايع١ًُٝ يغُإ استؿاقن اؽنعًِ بكزصت٘ ع٢ً األرا٤ اؽنتُّٝظ. ٚقز قزّ ؿن بعز سيو عضض

اـضا٥ط  -أٚاًل :١ْٝٗا١ٜ رصاعت٘ قا١ُ٥ باـضا٥ط ٚايهؿاٜات اؽنطًٛب تٛاؾضٖا ؿن اؽنعًِ ٖٚٞ ايتاي

ايكزص٠ ع٢ً ايتعبري اؾٝز بًػ١ 2- . ايجكاؾ١ ايعا١َ ٚايعُل ؿن ايتدضط. 1ٚايغُات ايؾدض١ٝ، َٚٓٗا:

. 4بػض ايٓكنض عٔ خضا٥ضِٗ االدتُاع١ٝ.  . ايتعاٌَ بعزٍ َٚغاٚا٠ ٚتكبٌ غنٝع ايطالب3ايتعًِ. 

. االػاٖات 6تعاْٚٞ َع طَال٥٘. . ايعٌُ اي5ايٛقت االيتظاّ بايٛقت َٚٛاعٝز ايعٌُ ٚإرصاى أ١ُٖٝ

. نؿا٠٤ اؽنار٠ ايزصاع١ٝ. 1اؽن١ٝٓٗ: ايهؿا٤ات -عًَُٛا ٚحنٛ ؽضض٘. ثاًْٝا االدناب١ٝ حنٛ ١َٓٗ ايتزصٜػ

. نؿاٜات ايتعًِ ايشاتٞ ٚايتذزٜز اؽنعضؿن. 4عا١َ.  . نؿا٤ات تضب3١ٜٛ. نؿا٤ات أعايٝب ايتزصٜػ. 2

 . نؿا١ٜ ايتكِٜٛ. 5

 

 :الدراسات األجنبية
( ظنٛسدا ٜكٝػ خضا٥ط اؽنعًِ ايٓادح أطًل عًٝ٘ اعِ ظنٛسز اؽنُٗات أٚ Kellough,1971ٚعع )

ٚٚؾكا هلشا ايُٓٛسز ؾإ اؽنعًِ ايشٟ ٜؤرٟ اؽنٗاّ ايتاي١ٝ  Developmental tasksايٛادبات ايتطٛص١ٜ )

يع١ًُٝ يتالَٝشٙ، ٜعترب َٔ اؽنعًُشن اؾٝزٜٔ: َعضؾ١ باؽنار٠ ايع١ًُٝ، ٚاَتالى َٗاصات ْكٌ اؽنار٠ ا

ٚاَتالى تكِٝٝ أعُاي٘ ٚأعُاٍ تالَٝشٙ، ٚتطٜٛض ؾًغؿ١ ػعٌ اهلزف األٍٚ َٔ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 ؼكٝل إْغا١ْٝ اإلْغإ. 

( ؿن رصاعت٘ يًتعضف ع٢ً أِٖ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ يًُعًِ اؽنبتزئ ع٢ً عز٠ Truog , 1998أنز تضٚؽ )

ايتزصٜػ، َٚتعإٚ َع ايطالب، َٚتُهٔ َٔ اؽنار٠ نؿاٜات أعاع١ٝ ١َُٗٚ ٖٚٞ: ٜٓٛع َٔ طضم 

 ايع١ًُٝ، ٜٚغتدزّ اؿاعب اآليٞ ؿن ايتزصٜػ، ٜٚٓٛع َٔ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ. 

 

( ؿن رصاعتِٗ تٛصًت ايزصاع١ إيٝ٘ سٍٛ أِٖ ايهؿاٜات Del Rossi, etal, 1996أَا رٍ صٚؼ ٚآخضٕٚ )

عب اآليٞ ؿن ايتزصٜػ، اعتدزاّ اعرتاتٝذٝات اـاص١ ضنعًِ االبتزا١ٝ٥ ٚناْت ناآلتٞ: اعتدزاّ اؿا
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 ٚطضم تزصٜػ َٓاعب١، اإلؽناّ باؽنار٠ ايع١ًُٝ، اعتدزاّ أعايٝب ايتكِٜٛ اؽندتًؿ١. 

( ؿن رصاعت٘ أِٖ ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ اييت ذنتادٗا َعًُٞ ايجا١ْٜٛ ؿن ايتعًِٝ Tsao, 2000ٚبشن تغاٚ )

ؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًتزصٜػ، َٚٗاصات ت١ُٝٓ اؽنٓٗر، َٗاصات اؽنٗين إٔ ايهؿاٜات ايغضٚص١ٜ يًُعًِ ٖٞ: ايه

االتضاٍ، ٚاعتدزاّ اؿاعب اآليٞ، ٚٚقز سضًت نؿا١ٜ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ع٢ً أ١ُٖٝ نبري٠ يز٣ 

 َعًُٞ ايجا١ْٜٛ عٔ غريٖا َٔ. ايهؿاٜات. ٚؿن رصاعتٗا سٍٛ ايهؿاٜات األعاع١ٝ ؽنعًِ اؽنضس١ً اؽنتٛعط١. 

 

( ؿن رصاعتٗا إٔ أِٖ ايهؿاٜات األعاع١ٝ يًُعًِ ٖٞ: االٖتُاّ Janini , 2000أٚعشت داْشن )

بأخالقٝات ايعٌُ، طضم ايتزصٜػ، ايتدطٝـن يًزصؼ، اإلؽناّ باؽنار٠ ايع١ًُٝ، ايكزص٠ ع٢ً ايتكِٜٛ، اإلؽناّ 

ضنٗاصات االتضاٍ َع اآلخضٜٔ. نُا أقنٗضت ايزصاع١ أْ٘ يٝػ ؽنتػري اؾٓػ أثض أٚ اختالف غضٛظ 

ؿاٜات بُٝٓا َتػري اؽنغت٣ٛ األنارعنٞ َٚتػري اـرب٠ نإ هلُا األثض األنرب ع٢ً سيو، ٖشٙ ايه

ٚسضًت ايع١ٓٝ سات اـرب٠ ايط١ًٜٛ ع٢ً ْغب١ نبري٠ ؿن اؾاْب اـاظ باإلؽناّ باؽنار٠ ايع١ًُٝ ٚطضم 

 ايتزصٜػ. 

 

ٖا يز٣ َعًُٞ اؽنتؿٛقشن ( سٍٛ أِٖ ايهؿاٜات ايالطّ تٛاؾضChan , 2001أَا ايزصاع١ اييت أدضاٖا ؽإ )

ؿن َز١ٜٓ ْٖٛر نْٛر، َٚٔ ٖشٙ ايهؿاٜات: طضم ايتزصٜػ، ٚايتدطٝـن يًزصؼ. نُا سزر ؽإ 

Chan ((39 اؾاسب١ٝ ايؾدض١ٝ يًُعًِ، ٚٚطضم  :نؿا١ٜ سضًت بعغٗا ع٢ً ْغب١ عاي١ٝ َٓٗا

 ايتزصٜػ، ٚإصؽار ايطالب، ٚايعالق١ بشن ايطايب ٚاؽنعًِ. 

 

ايتذضٜب١ٝ اييت عجت ؿن مسات اؽنعًِ ايؿّعاٍ َٚعاٜري تأًٖٝ٘ ٚإعزارٙ ٚاييت قاّ  اتٚؿن ع٤ٛ ؼًٌٝ ايزصاع

إصن إٔ ٖٓاى ؼنغ١ َعاٜري عنهٔ إٔ تغِٗ ظٛر٠ اؽنعًِ ٚؼغشن أرا٥٘  تٛصٌ  (Rice, 2003)صاٜػ بٗا

ًٝٗا اؽنعًِ، ع ايتاي١ٝ: اـرب٠،  بضاَر اإلعزار ٚايزصدات ايع١ًُٝ،  ْٛع ايؾٗار٠ اييت ذنضٌ ٖٚٞ اؽنعاٜري

 اييت سضٌ عًٝٗا ؿن االَتشاْات.  ٚاؽنٛار اييت رصعٗا خالٍ ؾرت٠ إعزارٙ ي١ًُٓٗ، َٚكزاص ايعالَات

اؽنعًُـشن اؽنتـزصبشن    ؾكز قاَت بؿشط تكزٜضات ((Wayne & Youngs, 2003أَا رصاع١ ٜٚٔ ْٜٚٛػظ )

عًٝٗـا أثٓـا٤ ايزصاعـ١،     سضـًٛا  ؿن اؽنعاٖز اؾاَع١ٝ ٚنـشيو ؾشـط عالَـاتِٗ ٚرصدـاتِٗ ايعًُٝـ١ ايـيت      

ًٜٞ: إٔ ايطًبـ١ ٜتعًُـٕٛ أنجـض َـٔ اؽنعًُـشن       ٚؾشط اؽنٛار اييت رصعٖٛا، ٚتٛصال إصن ْتٝذ١ َؿارٖا َا

رنتًؿٕٛ بزصدـ١ نـبري٠ ؿن ؾـاعًٝتِٗ ٚنؿـا٤تِٗ، ٚإٔ اخـتالف       سٟٚ اـضا٥ط اؽنع١ٓٝ، ٚإٕ اؽنعًُشن

ؽنؤٖالت ايع١ًُٝ األر٢ْ نإ اختالؾًا بغٝطًا ال ا ايع١ًُٝ ايعاي١ٝ عٔ اؽنعًُشن سٟٚ اؽنعًُٕٛ سٟٚ اؽنؤٖالت

 .ايتشضٌٝ ايعايٞ يًطًب١ أنجض َٔ اؽنؤٖالت يٛسزٖا ٜشنض ٚإٔ ٖٓاى عٛاٌَ أخض٣ تغِٗ ؿن

 

بزصاع١ عٓٛاْٗا  ؿن ايٛالٜات اؽنتشز٠ األَضٜه١ٝ Thompson et al, 2004 (قاّ تَٛبغٕٛ ٚطَالؤٙ )ٚ

نٌ َعًِ اَتالنٗا"، ٖٚشٙ ايضؿات عنهٔ إٔ تغاعز  "ايتأٌٖٝ يًٓذاح ايتعًُٝٞ: خضا٥ط دنب ع٢ً

ٚؼغشن أرا٥ِٗ. ٚاـضا٥ط أالثٓيت عؾض٠ ٖٞ ايتاي١ٝ: ايعزٍ،  اؽنعًُشن قبٌ اـز١َ ٚأثٓا٤ٖا ؿن تطٜٛض

 ٚاالػاٙ االدنابٞ، ٚاإلعزار ٚايتشغري، ٚايعالق١ ايؾدض١ٝ، ٚسغٔ ايٓهت١ ٚايزعاب١، ٚاإلبزاع، ٚايضغب١

 .االْتُا٤، ٚتغاَح، ٚاالسرتاّ، ٚايتٛقعات، ٚايعاي١ٝ، ٚايعاطؿ١ؿن تكبٌ األخطا٤، ٚاي

 

ؿن رصاعت١ ؿن إٔ أبضط صؿات اؽنعًِ اؽنهض١ٖٚ يز٣ ايطًب١: ايتشٝظ  (Ac. Kgoz,2005)  ٚتٛصٌ آى نٛط

باؽنالبػ  ؿن ايتعاٌَ، ٚرٚاّ ايعبٛؼ، ٚاعتدزاّ األعايٝب اؽن١ًُ، ٚايكغ٠ٛ ٚق١ً ايضػن١، ٚعزّ االٖتُاّ

ايضـ. أَا ايضؿات اؽنضغٛب١  ٚايؾهٌ، ٚايضضاذ ايزا٥ِ إسا أخطأ ايطايب، ٚؾكزإ ايغٝطض٠ ع٢ً ٚاهلٓزاّ

ؿن اؽنعًِ ؾٗٞ: ايعزٍ ٚاؽنغاٚا٠، ٚايضػن١ ٚايٛر ٚايًطـ، ٚاؽنضح، ٚاهلز٤ٚ، ٚايضزاق١، ٚسغٔ االعتُاع 

ا١ْٚ، ٚرٚاّ ع٢ً إدنار ب١٦ٝ صؿ١ٝ َضذن١ ٚآ١َٓ َٚتع يًطًب١، ٚايتؾٜٛل ؿن عضض ايزصٚؼ، ٚاؿضظ

 . بايعٌُ ايٓؾافن، ٚاالعتُتاع

 

ٚدٛر  ؿن َكاٍ ي٘ بعٓٛإ " أسز عؾض َٝظ٠ يًُعًِ اؾٝز " إصن (Haskvitz,2007) ٚأؽاص ٖاعهؿٝتػ
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َٝظات َؾرتن١ ػُع بشن اؽنعًُشن اؽنُٝظٜٔ َٚٓٗا: عع١ االطالع ٚاؽنعضؾ١، ٚاعتُضاص١ٜ ايتعًِ ٚايبشح 

ذنتادْٛ٘ ساعضًا ٚؿن اؽنغتكبٌ، ٚايتٛقعات  ع ايطًب١، َٚعضؾ١ َاعٔ اؾزٜز، ٚٚعع ايكٛاعز يًتعاٌَ َ

يزِٜٗ، ٚبايتايٞ ايغعار٠ بإجناطاتِٗ، َٚغاعزتِٗ ع٢ً  ايعاي١ٝ َِٓٗ، اييت تزؾعِٗ يتكزِٜ أؾغٌ َا

االعتكالي١ٝ ٚتكزٜض ايشات، ٚايكزص٠ ع٢ً ايتٛاصٌ، ٚاؽنض١ْٚ ؿن ايتعاٌَ َعِٗ، ٚتبغٝـن اؽنار٠ ايتع١ًُٝٝ، 

األْؾط١  ٚاؽنضح ٚاعتدزاّ ايكضط اؽنغ١ًٝ اؾاسب١ الْتباِٖٗ، ٚايتٜٓٛع ؿن األعايٝب، ٚتكزِٜ ٚايًطـ

اييت تظٌٜ ايضتاب١ ٚاؽنًٌ، ٚتظٜز راؾعٝتِٗ ٚػعًِٗ را٥ُٞ االعتعزار يًتعًِ، ٚتكزِٜ تكِٜٛ عضٜع 

 .ٚرقٝل ألعُاهلِ

  
ِ ايؿعاٍ" تبشن إٔ أبضط رصاع١ سٍٛ خضا٥ط اؽنعً (Roberts & Dyre,2007)ٚأدض٣ صٚبضتػ ٚراٜض

ٚاألٖتُاّ بِٗ، ٚؼغشن  ٚأصؽارِٖ -خاص١ اؾزر َِٓٗ -ٖشٙ اـضا٥ط طنجٌ ؿن تؾذٝع ايطًب١

عًٛنٝاتِٗ، ٚتًب١ٝ ساداتِٗ، ٚاؽنعضؾ١ اؾٝز٠ ضنار٠ ايتزصٜػ، ٚعالقات ايتٛاصٌ اؿغ١ٓ َع ايطًب١ 

اإلدناب١ٝ حنٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ ٚاؿُاؼ هلا، ٚأٚيٝا٤ األَٛص ٚاإلراص٠ ٚايظَال٤ اؽنعًُشن، ٚإقنٗاص االػاٖات 

ٚااليتظاّ بأخالقٝاتٗا، ٚإثاص٠ راؾع١ٝ ايطًب١، ٚؼغشن ثكتِٗ بأْؿغِٗ، ٚإراص٠ ايضـ ٚعبط٘، ٚاعتجُاص 

 ايٛقت، ٚاإلبزاع، ٚاالْؿتاح. ٚنإ َٔ أبضط اـضا٥ط ؿن داْب ايتٓؿٝش، ايتدطٝـن اؾٝز يًزصؼ

 .اؽنغتُض ايطًب١، ٚإتاس١ ايؿضظ يًتعًِيتٓؿٝشٙ بأسغٔ صٛص٠، ثِ تكِٜٛ ؼضٌٝ 

  
 سٝح بٝٓت ايٓتا٥ر إٔ اـضا٥ط اؽنؿغ١ً (Vialla & Quigley,2007) أَا رصاع١ ؾٝاال ٚنٜٛٓهًٞ

يز٣ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٖٞ: اؽنعًِ ايضزٜل اؽنتؿتح ٚاؽنتكبٌ يًطًب١، ٚاؽنغتُع هلِ، ٚاؽنتؿِٗ ؿاداتِٗ 

ار ب١٦ٝ صؿ١ٝ َضس١، ٚتعًِٝ ؾنتع بًطؿ٘، ٚاعتدزاَ٘ ٚقزصاتِٗ، ٚاؽنؾذع هلِ، ايشٟ ذنضظ ع٢ً إدن

ؽنٗاصات ايتٛاصٌ، ٚإؽناَ٘ ضنار٠ رصع٘، ٚسظَ٘ ؿن  ٚاألعايٝب اؽنتٓٛع١ ٚاؽنجري٠ يًتؿهري، ٚاَتالن٘ يًطضم

 .ايتعًِ عًُ٘، ٚاعتجُاصٙ يٛقت

 

الت َٚٔ خالٍ ايزصاعات ايغابك١ ٜتغح يٓا اتؿام غنٝع ايزصاعات ع٢ً فُٛع١ اعاع١ٝ َٔ فا 

إعزار ايزصؼ، ٚتٓؿٝش ايزصؼ، ٚايتكِٜٛ، : ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ ٚاييت ذنتادٗا اؽنعًِ راخٌ ايؿضٌ َٓٗا

إال إٔ نٌ رصاع١ نإ هلا َا عنٝظٖا عٔ غريٖا ؿن إعتدزاّ بعض اجملاالت اؽنتٓٛع١، . ٚإراص٠ ايضـ

ٞ ، ٚاجملاٍ األْؿعايٞ، ٚاجملاٍ ٚاجملاٍ األخالق ناجملاٍ األنارعنٞ ٚاؽنٗين، ٚفاٍ ايعالقات اإلْغا١ْٝ،

 نُا بٝٓت .األدتُاعٞ ، ٚفاٍ ايهؿاٜات ايجكاؾ١ٝ، ٚفاٍ تكِٜٛ ظنٛ ايتالَٝش ٚايتكِٜٛ ايشاتٞ

  ايزصاعات أ١ُٖٝ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ٚعضٚص٠ أَتالنٗا .

 
ىالطروقظىواإلجراءات:

ىنوعىالدراسظىومنهجها:
اييت ٜغع٢ ايباسح َٔ خالهلا اصن صصز ْتا٥ر ايزصاعات تعز ٖزٙ ايزصاع١ َٔ ايزصاعات ايٛصؿ١ٝ، 

ٚايبشٛخ اييت تٓاٚيت ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ، َتغُٓا عضض ايٓتا٥ر اييت أعؿضت عٓٗا ٖزٙ 

ع٢ً أربٝات ايزصاع١ ٚايزصاعات ايغابك١. ٚمت اعتدزاّ  ٚاإلطالعايزصاعات، َٔ خالٍ ايتشًٌٝ ٚايضصز، 

 . اؽنٓٗر ايٓٛعٞ ايتشًًٝٞ

 

ىصونظىالدراسظ:ى
( عجا ٚرصاع١ ع١ًُٝ تٓاٚيت ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ؿن ايٛطٔ ايعضبٞ، 40تهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ )

ٚقز اختريت ع١ٓٝ ايزصاع١ بايطضٜك١ اؽنتٝغض٠ )اؽنتٛؾض٠( ؾنا ٚقع بشن ٜزٟ ايباسح َٔ رصاعات 

 قه١ُ َٓؾٛص٠. 

ى
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ىأداةىالدراسظ:ى
 يزصاعات ٚؼًًٝٗا، ٚتغُٓت بطاق١ ايتشًٌٝ ايعٓاصض ايتاي١ٝ:اعتُز ايباسح ع٢ً أرا٠ َغح ا

 . ٖزف ايزصاع١. 

 . َٓٗر ايزصاع١. 

 . ع١ٓٝ ايزصاع١. 

 . أرا٠ ايزصاع١. 

 ْتا٥ر ايزصاع١. 

 تٛصٝات ايزصاع١. 

 

ىأجراءاتىالدراسظ:
 يتشكٝل أٖزاف ايزصاع١ اتبع ايباسح اآلتٞ:

ييت تٓاٚيت ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ. سٝح غنع أنرب عزر ؾنهٔ َٔ ايزصاعات ٚايبشٛخ ا -1

 (.2010-1986تٓاٚيت ايزصاع١ غنع ع١ٓٝ َٔ ايبشٛخ ٚايزصاعات اييت أدضٜت ؿن ايٛطٔ ايعضبٞ ؿن ايؿرت٠) 

تكِٝٝ ٚؼًٌٝ ٚصصز ٚتضٓٝـ ايهؿاٜات ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ. َٔ خالٍ تكِٝٝ ايبشٛخ  -2 

 هؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ. ٚايزصاعات اييت تٓاٚيت اي
 تعضف أِٖ ٚأبضط ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ َٔ خالٍ صصز ْتا٥ر ايزصاعات ايغابك١ اؽنتعًك١ بٗزا ايؾإٔ.  -3

صٝاغ١ فُٛع١ َٔ ايتٛصٝات ايهؿ١ًٝ بتطٜٛض ٚؼغشن ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ، َٔ أدٌ  -4

 غات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ؿن ايٛطٔ ايعضبٞ. ايٓٗٛض ضنغت٣ٛ ٚأرا٤ اهل٦ٝات ايتزصٜغ١ٝ ؿن َؤع

 
ىنتائجىالدراسظ:

ىأوال:ىالنتائجىالمتطلقظىبالسؤالىاألولى
اؽن١ٝٓٗ اؽنتطًب١ يًُعًِ ؿن ايٛطٔ  ايهؿاٜات يإلداب١ عٔ عؤاٍ ايزصاع١األٍٚ ايشٟ ْط ع٢ً: َا ٖٞ 

 ايعضبٞ؟ 

ييت تٓاٚيت ايهؿاٜات تبشن يًباسح َٔ خالٍ ؼًٌٝ ٚتكِٝٝ ٚصصز ٚتضٓٝـ ايزصاعات ٚايبشٛخ ا

اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ايعضبٞ، صصز ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ ٚاؽنتُج١ً بأِٖ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ اؽنطًٛب١، ٚعنهٔ تًدٝضٗا 

عنتًو صٚح اؽنبارص٠، ٚعغٛا بأسز ، ٚايتدطٝـن، ٚتٓؿٝش ايزصؼ، ٚايتكِٜٛ، ٚايعالقات اإلْغا١ْٝضنا ًٜٞ:

ايزٚصٜات ٚايٓؾضات ايع١ًُٝ، ٚايتُغو بايجكاؾ١  اؾُعٝات ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ، ٜٚتُهٔ َٔ َتابع١

 االعال١َٝ، ٚايكزص٠ ع٢ً ايتؿغري ايضشٝح يألسزاخ، بٓا٤ دغٛص ايجك١ بٝٓ٘ ٚبشن ص٥ٝغ٘. 

ايجكاؾ١ ايعا١َ ٚايعُل ؿن ايتدضط، ٚايكزص٠ ع٢ً ايتعبري اؾٝز، ٚايتعاٌَ بعزٍ َٚغاٚا٠، ٚتكبٌ غنٝع ٚ

 ع١ٝ، ٚااليتظاّ بايٛقت، َٚٛاعٝز ايعٌُ ٚإرصاى أ١ُٖٝبػض ايٓكنض عٔ خضا٥ضِٗ االدتُا ايطالب

عًَُٛا ٚحنٛ ؽضض٘،  ايٛقت، ٚايعٌُ ايتعاْٚٞ َع طَال٥٘، ٚالػاٖات االدناب١ٝ حنٛ ١َٓٗ ايتزصٜػ

َتعزر٠،  عع١ اإلطالع ع٢ً ايعًِ ٚاؽنعضؾ١ ؿن فاالت، ٚٚايتعًِ ايشاتٞ ٚايتذزٜز اؽنعضؿن، ايتكِٜٛ

ٚخز١َ اجملتُع احملًٞ، اؽنؾاصن١ ايؿاع١ً ؿن فايػ االبا٤ ب تزصٜغٗا، ٚايتُهٔ َٔ اؽنار٠ ٚأعايٝ

اؽنكنٗض،  ٚايٓكناؾ١ ٚسغٔ-ٚصبـن اؽنار٠ ايع١ًُٝ بٛاقع اؿٝا٠، ٚأ١ُٖٝ ايضٛت ايعايٞ اؽنغُٛع، ٚاؽنعًُشن، 

ايتكايٝز ٚااليتظاّ بايعارات ٚ ٚايٛد٘ ايبؾٛش، ٚايتٛاطٕ ؿن ايضرٚر االْؿعاي١ٝ، ٚايٓكناّ ٚاؿظّ ؿن ايكضاصات

ٚتٓكنِٝ األْؾط١، ٚصبـن األؾهاص ٚاؽنعًَٛات ٚاعتدزاَٗا ؿن ايتعًِٝ، ٚسٌ اؽنؾهالت  ايغا٥ز٠ ؿن ايبًز.،

ٚايتُغو بايجكاؾ١ االعال١َٝ، ٚايكزص٠ ع٢ً ٚايعٌُ َع اآلخضٜٔ، ٚغنع ٚتٓكنِٝ ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا. 

 . ايتؿغري ايضشٝح يألسزاخ

ُٛ اؽنٗين، ٚاإلعزار ٚايتدطٝـن، ٚعضض ايزصؼ، ٚاؽنٓاذ ايضؿٞ، ايؿًغؿ١ ايرتب١ٜٛ، ٚايتدضط ايعًُٞ ٚايٓ

ٚايعالقات اإلْغا١ْٝ، ٚإراص٠ ايزصؼ، ٚإراص٠ ايؿضٌ ٚايٓكناّ، ٚتكِٜٛ ظنٛ ايتالَٝش، ٚايتكِٜٛ ايشاتٞ. 

ٚايتعًِ ايشاتٞ اؽنغتُض، ٚايتؿاعٌ َع ايطًب١، ٚايتٜٓٛع ؿن أعايٝب ايتزصٜػ، ٚايكز٠ٚ ٚاؽنجٌ األع٢ً 



 ػاسف اُغش٤ٛذ....سطذ ٝذظ٤٘ق اٌُلا٣اخ ا٤ُٜ٘ٔح ُِٔؼِْ ك٢ اُٞؽٖ اُؼشت٢                            31

 

ٚعنتًو عزرا َٔ ايهتب ٚاؽنضادع ايع١ًُٝ سغب ؽضض٘، ٚاالطالع ع٢ً ايجكاؾات . ؽنض١ْٚيطالب٘، ٚا

 . ايعاؽن١ٝ

ايكِٝ األخالق١ٝ، ٚاالسرتاّ اؽنتبارٍ، تٓٛع اؽنٗاصات ٚايكزصات،، ٚايكِٝ االػاٖات حنٛ ١َٓٗ ايتزصٜػ، 

اّ أعايٝب ايتزصٜػ اؿزٜج١، ٚايتذزٜز اؽنعضؿن ٚاإلْغاْٞ، ٚتٓكنِٝ ايتعًِ ايشاتٞ، ٚإراص٠ ايضـ، ٚاعتدز

اعتدزاّ ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ، َٚٗاصات ايتكِٜٛ، ٚايُٓٛ ايعًُٞ ٚاؽنٗين، ٚاؽنٗاصات ايع١ًُٝ. ٚإعزار ٚ

إقا١َ عالق١ ٚر١ٜ َع اآلخضٜٔ، ٚعبـن ايزصٚؼ، ٚتٓؿٝش ايزصٚؼ، ٚايعالقات اإلْغا١ْٝ، ٚايتكِٜٛ، ٚ

ٜض، ٚايتؾذٝع ع٢ً طضح األؾهاص، َٚعضؾ١ َضارص ٜٚؾعض طالب٘ باألَإ ٚاؿب ٚايتكزٚإراص٠ ايؿضٌ. 

 . اؽنعضؾ١ اؽندتًؿ١، ٚاألصػا٤ اصن أؾهاص ايطًب١، ٚايتؿاعٌ َع اؽنتػريات ٚاؽنغتذزات

، ٚؼكٝل ايشات، ٚايتدطٝـن يًتعًِٝ، ٚإعزار ايزصؼ. ٚتٓؿٝش ايزصؼ. ٚايُٓٛ ؽطٝـن ايزصٚؼ اي١َٝٛٝ

، ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار، ٚصعا١ٜ ايطًب١ ْؿغًٝا ٚٚدزاًْٝا، ِ، ٚتٓؿٝش ايزصؼـاؽنٗين ٚاألنارعنٞ..، ٚايتكٜٛ

ايضرب ٚطٍٛ ايٓؿػ، ٚايتعضف ع٢ً أْٛاع ايغًٛى االْغاْٞ، ٚاؽنٛر٠ ٚايضػن١، َٚضاعا٠ ايكضٚم ايؿضر١ٜ، ٚ

ٚصٚح ايكٝار٠ االدناب١ٝ، ٚايتؿاعٌ َع ايطًب١، ٚايتٜٓٛع ؿن أعايٝب ايتزصٜػ، ٚايكز٠ٚ ٚاؽنجٌ األع٢ً 

 ١ْ، ٚتضعٝخ ق١ُٝ ايعٌُ، ٚؼًٌٝ قت٣ٛ ايزصؼ، ٚصبـن اؽنار٠ بػريٖا َٔ اؽنٛار. يطالب٘، ٚاؽنضٚ

ٚصٝاغ١ أع١ً٦ تُٓٞ ايتؿهري، ٚت١٦ٝٗ اؽنٓاذ ايعًُٞ ٚاؽنؾذع يالبزاع، ٚت١ُٝٓ َٗاص٠ سٌ اؽنؾهالت، ٚاتكإ 

 . ايتطبٝكات اؽندتًؿ١ يًشاعٛب، ٚغضؼ االػاٖات االدناب١ٝ ؿن ْؿٛؼ ايطالب

 

ىجىالمتطلقظىبالسؤالىالثانيىثانوا:ىالنتائ
" َا ٖٞ دٛاْب ايتطٜٛض اييت تغِٗ ؿن ؼغشن يإلداب١ عٔ عؤاٍ ايزصاع١ ايجاْٞ ايشٟ ْط ع٢ً: 

مت ؼًٌٝ ايتٛصٝات اييت خضدت بٗا نٌ رصاع١ َٔ  ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ؿن ايٛطٔ ايعضبٞ؟"

 بٞ ٚعنهٔ صصز ايتٛصٝات ايتاي١ٝ:ايزصاعات اييت تٓاٚيت ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ يًُعًِ ؿن ايٛطٔ ايعض

ٚطضم انتغابٗا  ايتزصٜغ١ٝعكز رٚصات تزصٜب١ٝ ٚٚصش عٌُ يًُعًُشن يتعضٜؿِٗ بأِٖ ايهؿاٜات  .1

 . أٚ تطٜٛضٖا ٚتزصٜبِٗ ع٢ً سيو

ايتأنٝز ع٢ً نًٝات ايرتب١ٝ َٚعاٖز أعزار اؽنعًُشن إعار٠ ايٓكنض ؿن بضاَر أعزار اؽنعًُشن  .2

 ١ُ٥ ع٢ً ايهؿاٜات. ٚتطٜٛضٖا ؿن ع٤ٛ ايرتب١ٝ ايكا

عضٚص٠ قٝاّ ٚطاصات ايرتب١ٝ ؾنج١ً بايتٛدٝ٘ ٚاإلؽضاف ايرتبٟٛ يتكِٜٛ َغتُض ألرا٤ اؽنعًُشن  .3

 اعتُارًا ع٢ً ايهؿاٜات ايتزصٜغ١ٝ األعاع١ٝ. 

اإلعزار يًُشاعض٠  –عضٚص٠ تظٜٚز اؽنعًُشن بزيٌٝ ذنتٟٛ ع٢ً قا١ُ٥ ايهؿاٜات )ايؾدض١ٝ  .4

أعايٝب ايتعظٜظ  –ايتُهٔ ايعًُٞ ٚاؽنٗين  –األْؾط١ ٚايتكِٜٛ  –١ ايعالقات اإلْغاْٝ –ٚتٓؿٝشٖا 

 ٚاؿؿظ(. 

عضٚص٠ تٛؾري َا ٜغاعز اؽنعًِ ع٢ً أرا٤ احملاعضات بؿاع١ًٝ َجٌ تٛؾري تكٓٝات ايتعًِٝ َٚهربات  .5

ايضٛت ٚاألرٚات ٚاألدٗظ٠ ٚتؿعٌٝ اؽنٛدٛر َٓٗا ؿن قاعات ايتزصٜػ يتٛؾري دٗز اؽنعًِ ٚإطالم 

 ت٘ اؽن١ٝٓٗ َٔ عكاهلا. عضاح نؿاٜا

عضٚص٠ تبضض٠ اؽنعًِ بايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ اييت ٜؿغًٗا ؾٝ٘ طالب٘ ست٢ ٜتُهٔ َٔ إدار٠ تًو  .6

ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ، ٚقز ٜهٕٛ سيو عٔ طضٜل عكز رٚصات تزصٜب١ٝ ع١ٜٛٓ ٚبضؿ١ رٚص١ٜؿن فاٍ 

ّٛ ايرتب١ٜٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ، َع بزا١ٜ نٌ عاّ ٚؽنز٠ ثالث١ أعابٝع، ٜكزَٗا قغِ ايعً

 ٚبزعِ َٔ نًٝيت ايعًّٛ ٚايرتب١ٝ. 

تهٜٛٔ دٗاط َتدضط يًذٛر٠ ؿن ايتعًِٝ ايعاّ، ٖٚشا اؾٗاط ٜهٕٛ قارصًا ع٢ً ايتطبٝل ٚايتٓؿٝش  .7

ٚايتكِٜٛ يًُدضدات ايتع١ًُٝٝ اؽنطًٛب١ ٚبؾهٌ َغتُض، َع ؼزٜز ٚقنٝؿ١ نٌ ؾضر ؿن ٖشا 

 ايؿضٜل. 

ؾ١ يًذُٝع يٓتا٥ر ايتعًِٝ ايشٟ ْطُح ي٘ ؿن نٌ َضس١ً َٔ اؽنضاسٌ ٚعع َعاٜري ٚاعش١ َٚعضٚ .8
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 ايتع١ًُٝٝ َٚكاصْتٗا باؽنعاٜري ايعاؽن١ٝ. 

 ٚعع َعاٜري يكٝاؼ األرا٤ ايٛقنٝؿٞ يًُعًِ.  .9

 

ىثالثا:ىفيىضوءىالنتائجىالتيىتوصلتىالوهاىالدراسظىووصيىالباحثىبماىولي:
يهؿاٜـات اؽنٗٓٝـ١ ايغـضٚص١ٜ ٚايـيت دنـب عًـ٢       عكز رٚصات تزصٜب١ٝ ٚسًكات عج١ٝ ْٚكاؽ١ٝ سٍٛ ا .1

 اؽنعًِ إٔ عنتًهٗا. 

االعتؿار٠ َٔ اـربات ايزٚي١ٝ ؿن فاٍ تطٜٛض أرا٤ اؽنعًِ سٍٛ طـضم ٚأعـايٝب ايتـزصٜػ ٚايتكـِٜٛ      .2

 ٚايتُهٔ َٔ ايهؿاٜات اؽن١ٝٓٗ.

زاّ ايعٌُ ع٢ً تـٛؾري اإلَهاْـات ٚايتذٗٝـظات راخـٌ قاعـات ايتـزصٜػ ضنـا ٜعـشن اؽنعًـِ عًـ٢ اعـتد            .3

 أسزخ طضم ٚأعايٝب ايتزصٜػ اؾاَعٞ.

ٚعع األْكن١ُ ٚايكٛاْشن اييت ػعٌ َٔ ايت١ُٝٓ اؽن١ٝٓٗ ؿن أثٓا٤ اـزَـ١ َطًًبـا يالعـتُضاص ؿن َٗٓـ١      .4

 ايتعًِٝ ٚايتكزّ ؾٝٗا. 

ٚعع عًِ يضتب اؽنعًُشن, ع٢ً إٔ تهٕٛ َعاٜري اؾٛر٠ َٔ عُٔ ايؾضٚفن ايالط١َ يرتق١ٝ اؽنعًـِ َـٔ    .5

 صتب١ إصن أخض٣

يتشٍٛ َٔ َؿّٗٛ تزصٜب اؽنعًُشن أثٓا٤ اـز١َ نإطاص قزٚر إصن َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ اؽن١ٝٓٗ نإطاص ا .6

عاّ ٜؾٌُ غنٝع ايعاًَشن بكطاع ايتعًِٝ َٔ د١ٗ، ٚتتعزر ؾٝـ٘ اؽنؤعغـات ٚاؾٗـات اؽنغـ٦ٛي١ عـٔ      

 ايت١ُٝٓ اؽن١ٝٓٗ َٔ د١ٗ أخض٣. 

َـٔ خـالٍ تـٛؾري اؿـٛاؾظ ايبعزٜـ١،       ؼغشن راؾعٝـ١ اؽنعًُـشن حنـٛ ايتـزصٜب اؽنغـتُض أثٓـا٤ اـزَـ١        .7

 ٚػزٜز قت٣ٛ ايرباَر ايتزصٜب١ٝ، ٚتطٜٛض أعايٝب تٓؿٝشٖا. 

عٌُ رٚصات تزصٜب١ٝ َغتُض٠ يًُؾضؾشن ايرتبـٜٛشن ؽنتابعـ١ تطبٝـل ٚتٓؿٝـش َعـاٜري اؾـٛر٠ ؿن أرا٤        .8

 اؽنعًِ بؾهٌ َغتُض. 

 ٛر٠ ؿن ايتعًِٝ.  ت١٦ٝٗ اؾٛ ايعاّ ؿن اؽنزصع١ ٚخاصدٗا ع٢ً تكبٌ ٚاْتؾاص ثكاؾ١ اؾ .9

 عنهٔ تؿعٌٝ ايت١ُٝٓ اؽن١ٝٓٗ اؽنٛد١ٗ ساتًٝا بٛاعط١ اؽنعًِ ْؿغ٘ عٔ طضٜل َا ًٜٞ: .10

 تعٜٛز اؽنعًِ ع٢ً نٝؿ١ٝ تكزٜض استٝادات٘ َٔ خالٍ:  –أ 

( سٝح تعتُز ع١ًُٝ ايتكزٜض ايشاتٞ يالستٝادات َٔ بضاَر Reflectionؾناصع١ ايتأٌَ ) -

اؽنعًِ َٔ ؾناصع١ ايتأٌَ عٝح ٜؿهض باؽنٛقـ ايتزصٜغٞ ايت١ُٝٓ اؽن١ٝٓٗ ع٢ً َز٣ طنهٔ 

َٚهْٛات٘، ٚنٝؿ١ٝ أرا٥٘ ٚاألٖزاف اؽنضار ؼكٝكٗا َٓ٘ ثِ ٜؾضع ؿن ايتدطٝـن هلشا اؽنٛقـ، 

ثِ ٜعٛر ٚعناصؼ ايتؿهري بعز تٓؿٝش ايزصؼ ٚتكِٝٝ دزٚاٙ، ٜٚتعاٌَ َع ايؿذ٠ٛ بشن َا 

عًٝا َٔ خالٍ ايزصؼ. سٝح تعز ٖشٙ نإ َغتٗزؾًا َٔ خالٍ ايٓكنض١ٜ، ٚبشن َا ؼكل ؾ

 ايؿذ٠ٛ َؾه١ً ١َٝٓٗ ٜٓبػٞ تؾدٝضٗا ٚايٛصٍٛ إصن عالدٗا بايت١ُٝٓ اؽن١ٝٓٗ. 

ت١ُٝٓ َٗاص٠ اؽنعًِ ؿن قضا٠٤ ٚؼًٌٝ ايتكاصٜض ٚايبٝاْات ْٚتا٥ر طالب٘ ٚغريٖا َٔ َضارص  -

 أرا٥٘.  اؽنعًَٛات اييت تعز ضنجاب١ َؤؽضات ن١ُٝ ْٚٛع١ٝ ع٢ً ْكافن ايكضٛص ٚايغعـ ؿن

 ايُٓٛ ايشاتٞ عٔ طضٜل اعتدزاّ َضارص ايتعًِ َٔ خالٍ َا ًٜٞ:  –ب 

تؾذٝع اؽنعًِ ع٢ً إعزار ايبشٛخ اإلدضا١ٝ٥ سٍٛ َؾهالت َٓبجك١ َٔ راخٌ سذض٠ ايزصاع١  -

سٝح تعز َٔ أِٖ ٚأغ٢ٓ َضارص ايتعًِ ٚايُٓٛ اؽنٗين ايشاتٞ ؾٗٞ تتٝح يًُعًِ ؾضص١ اختباص 

١، ٚاـضٚز بأخض٣ َعزي١ َٚطٛص٠ َٔ خالٍ ايٛاقع اؽنعاش، ٚيٝػ َعاصؾ٘ َٚٗاصات٘ اؽنٗٓٝ

 َٔ خالٍ ايهتابات ايٓكنض١ٜ ؾكـن. 
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تهٜٛٔ فتُع َٗين يًتعًِ ٜغِ اؽنؾضف ايرتبٟٛ ٚايظَال٤ راخٌ اؽنزصع١ عنهٔ االعتُار  -

 عًٝ٘ ٚايتؿاعٌ َع٘. 

ؽنعًِ إصن سٝح ٜعُز ا Comparative Professional Developmentايُٓٛ اؽنٗين اؽنكاصٕ  -

َكاص١ْ أرا٥٘ )ْؿغ٘( ضنا ٜتاح هلا َٔ َؾاٖز٠ رصٚؼ ظنٛسد١ٝ، أٚ َٔ نتابات تٛثٝك١ٝ 

 سٍٛ ايتذاصب ايٓادش١ َٔ خالٍ ؽبهات ايت١ُٝٓ اؽن١ٝٓٗ. 

 َتابع١ ايتكزّ ٚايتػًب ع٢ً اؽنؾهالت ٜٚتِ َٔ خالٍ: -دـ 

ِٝ َز٣ تكزَ٘ ؿن ع٤ٛ ٚعع َعاٜري ألرا٤ اؽنعًِ ٚايتُهٔ اؽنٗين، عٝح ٜغتطٝع اؽنعًِ تكٝ -

َعاٜري األرا٤ ٜٚغتطٝع صصز أٚد٘ ايكضٛص ٚتؾدٝط اؽنؾهالت ٚاؽنعٛقات اييت تعرتض سيو 

 ايتكزّ. 

عضٚص٠ ٚدٛر ؽبهات يًُعًَٛات اؽنتعًك١ بايُٓٛ اؽنٗين يًُعًُشن َٚعاٜري سيو ايُٓٛ  -

 َٚغتٜٛات٘. 
 

ىالمصادروىالمراجعىى
ٜط  اُالصٓح ُٔؼِٔاخ ٓشحِح ٓا هثَ أُذسعح ك٢ ػوٞء ذطو٣ٞش اٌُلا٣اخ اُرذس٣غ٤ح(. 3112أتٞ حشب، ٣ح٠٤ ) ٗٔوارض أُ٘و

دتوو٢، األؽلوواٍ ٝاُشووثاب كوو٢ ٓووذٕ اُشووشم األٝعووؾ ٝشوؤاٍ أكش٣و٤ووا،  ُِوووشٕ اُحوواد١ ٝاُؼشووش٣ٖ، كوو٢ ٓوو ذٔش

 اإلٓاساخ اُؼشت٤ح أُرحذج. 

ػذاد أُؼِوْ: ذعواسب ػشت٤وح االػرٔاد اُؼاّ ٝػٔإ اُعٞدج ُثشآط إ") 3112أتٞ دهح، ع٘اء إتشا٤ْٛ ُٝث٤ة ػشكح )

 ٓوذٓووح ُٞسشووح اُؼٔووَ ذحٔووَ ػ٘ووٞإ: اُؼالهووح اُرٌا٤ِٓووح توو٤ٖ اُرؼِوو٤ْ اُؼووا٢ُ ٝاُرؼِوو٤ْ ٝػا٤ُٔووح ، ٝسهووح

 اُوذط. األعاع٢: تشآط ذذس٣ة ٝإػذاد أُؼ٤ِٖٔ، اُعآؼح اإلعال٤ٓح تـضج، ظآؼح

٢ِٔ أُوذاسط األعاعو٤ح كو٢ ٓ٘طووح أُر٤ٔض ٖٓ ٝظٜح ٗظش ٓؼ (.  خظائض أُؼ3112ِْأتٞ ػٞاد، كش٣اٍ ٓحٔذ )

، ٌٓرثوح 0اُـٞز اُذ٤ُٝح ، اُرشت٤وح اُؼ٤ِٔوح: س ٟ ٓغوروث٤ِح، اُعوضء األٍٝ، ؽ ظ٘ٞب ػٔإ اُراتؼح ًُٞاُح

 اُؼشت٢ ُِ٘شش ٝاُرٞص٣غ، ػٔإ: األسدٕ.  أُعرٔغ

ظووو٢ أ٤ٔٛرٜوووا ّ(: اٌُلا٣ووواخ اُرؼ٤ٔ٤ِوووح اُالصٓوووح ُِطاُوووة أُؼِوووْ ٝذو0992اُثووواتط٤ٖ، ػثوووذ اُؼض٣وووض ػثوووذ اُٞٛووواب )

تاُش٣واع، ٓعِوح ظآؼح أُِي عوؼٞد  –ٝذطث٤واذٜا ٖٓ ٝظٜح ٗظشٙ ٝٗظش أُششف ػ٤ِٚ ك٢ ٤ًِح اُرشت٤ح 

 . 342 – 310 ظآؼح أُِي عؼٞد )اُؼِّٞ اُرشت٣ٞح ٝاُذساعاخ اإلعال٤ٓح( أُعِذ اُغاتغ، ص ص

 –( اُحاظاخ ٝاٌُلا٣اخ اُ٘لغـ٤ح ٝأُٜ٘ـ٤ح ُٔؼ٢ِٔ أُذاسط االترذائوـ٤ح ٝاالػذاد٣وح ٝاُصا٣ٞٗوح 3111تاخـّٞ، سأكد )

  312 – 022( 3) 04ٓعِح اُثحس ك٢ اُرشت٤ح ٝػِْ اُ٘لظ،  –تٔذ٣٘ـح ا٤ُ٘ٔا 

ٔو٢ اُش٣اػو٤اخ كو٢ ٓشاحَو اُرؼِو٤ْ اُؼواّ تذُٝوح (. ت٘اء تطاهوح ُروو٣ْٞ اٌُلا٣واخ اُرذس٣غو٤ح ُٔؼ0991ِاُرٔاس، ظاعْ ٓحٔذ )

، ٓشًووض اتوٖو خِووذٕٝ ُِذساعوواخ اإلٗٔائ٤ووح، اُووواٛشج، 3، ٓووط2، 1ا٣ٌُٞوود، ٓعِووح ٓغووروثَ اُرشت٤ووح اُؼشت٤ووح، ع

 .  0991أتش٣َ/٤ُٞ٣ٞ 

 اٛشج(. اٌُلا٣اخ األدائ٤ح األعاع٤ح ٝٓذٟ ذٞاكشٛا ك٢ ٓؼِٔاخ س٣اع األؽلاٍ، دساعاخ اُطلُٞح، اُو0922ظاد، اُ٘اد١)

اٌُلا٣اخ اُرذس٣غ٤ح اُالصٓح ُٔؼِوْ أُشحِوح االترذائ٤وح كو٢ ( 0924)ظآغ، حغٖ ٝاُشا٤ٖٛ، حظح ٝاُٜاد١، كٞص٣ح 

  29-91( 3) 0دُٝح ا٣ٌُٞد، أُعِح اُرشت٣ٞح، 

اٌُلا٣واخ اُالصٓوح كو٢ توشآط إػوذاد أُؼِٔو٤ٖ كو٢ أُشحِوح أُرٞعوطح ٝاُصا٣ٞٗوح كو٢ ٤ًِوح ( 0990)اُعغاس، عِٟٞ 

 (. University of Pittsburgh)ظآؼح ت٤رغث٤شؽ -تحس دًرٞساج. ظآؼح ا٣ٌُٞد-اُرشت٤ح

(، 22(: اُرٞظٜوواخ اُذ٤ُٝووح ُؼ٤ووذ أُؼِووْ اُؼووا٢ُٔ، سعوواُح أُؼِووْ، اُؼووذد اُشاتووغ، أُعِووذ )0992ظ٣ٞحووإ، ٓوواٛش )

 . 28 -23ص 1997ًإٗٞ األٍٝ  –ٙ 1418سٓؼإ 

روثَ ٝأُو ذٔش اُصوا٢ٗ ُوٞصساء اُرشت٤وح ٝاُرؼِو٤ْ ٝأُؼواسف (: ٓذسعح أُغو3110ظ٣ٞحإ، ٓاٛش، ٓضاٛشج، عٜاّ )

 . 010-92. ص3110(، حض٣شإ، 41(، أُعِذ )4ك٢ اُٞؽٖ اُؼشت٢، سعاُح أُؼِْ، اُؼذد)

 . (. ؽشم اُرذس٣ظ اُؼآح، ا٣ٌُٞد: ٌٓرثح اُلالغ3111اُحظــش١، ػ٢ِ ٝاُؼ٤٘ض١، ٣ٞعق )

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Pages/home.aspx
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صٓووح ُِٔؼِٔوو٤ٖ ٓووٖ ٝظٜووح ٗظووش أُؼِٔوو٤ٖ ٝأُووٞظ٤ٜٖ كوو٢ أُشحِووح اُحٔوواد١، ػثووذ  ،   أُٜوواساخ اُرذس٣غوو٤ح اُال

 . 312 - 322ٛـ(، 0402) 20اُصا٣ٞٗح تذُٝح هطش . ح٤ُٞح ٤ًِح اُرشت٤ح، 

ّ(: ٓغرٟٞ اٌُلا٣اخ ا٤ُٜ٘ٔح ُِٔؼِْ ك٢ االخرثاساخ اُرشت٣ٞح: دساعح ٓغوح٤ح ػِو٠ ٓؼِٔو٢ 0922سظة، ٓظطل٠ )

  – 22، ص ص 01، أُعِذ اُشاتغ، اُؼذد  ٓعِح ظآؼح دٓشن اُرؼ٤ِْ االترذائ٢ تذُٝح اُثحش٣ٖ،

(. اُؼالهح ت٤ٖ ٗٔٞ اٌُلا٣اخ اُرذس٣غ٤ح ٝهِن اُرذس٣ظ ُوذٟ اُطوالب أُؼِٔو٤ٖ كو٢ أش٘واء 0994سحاب، ػثذ اُشاك٢ )

 ، اُواٛشج. 2اُؼِّٞ اُرشت٣ٞح، كرشج اُرشت٤ح ا٤ُٔذا٤ٗح، ٓعِح 

ّ(: اٌُلا٣اخ اُؼ٤ِٔوح ٝا٤ُٜ٘ٔوح ُٔؼِٔو٢ ٝٓؼِٔواخ أُشحِوح االترذائ٤وح ٝاذعاٛواذْٜ 0991اُضساد، ك٤ظَ ٓحٔذ خ٤ش )

( ٣٘وووا٣ش 0(، اُؼوووذد )01ٗحوووٞ ذعشتوووح اُلظوووٍٞ ا٤ُٔٔوووضج، أُعِوووح اُؼشت٤وووح ُِثحوووٞز اُرشت٣ٞوووـح، أُعِوووـذ )

 . 23 – 22ّ، ص 0991

ّ(: أُٜوواساخ اُرذس٣غوو٤ح ُووذٟ ٓؼِٔوو٢ اُؼِووّٞ تأُشحِووح ٤ِ0992ْ ٝاُشووٜشا٢ٗ ٓحٔووذ عووؼ٤ذ )اُشووٜشا٢ٗ، ػووآش عوو

 أُرٞعوطح )ٓ٘طووح ػغوو٤ش( ٝٓظوادسٛا ٝدسظوح اُوورٌٖٔ ٜٓ٘وا، ٓ٘شوٞساخ ٓشًووض اُثحوٞز ت٤ٌِوح اُرشت٤ووح،

 أتٜا.  ظآؼح أُِي خاُذ

-http://www. bab. com/articles/full ٣وورْ إػووذادٙ  (. أُؼِووْ: ٤ًووق3119ٔووذ تووٖ حغووٖ )اُظووائؾ، ٓح

article. cfm?id=1380  . 

ذساعواخ االظرٔاػ٤وح ٌُِلا٣واخ اُظث٤ح٢، ٓحٔذ، ػ٢ِ، أشش اُخثشج اُرؼ٤ٔ٤ِح ٝاُذسظح اُؼ٤ِٔح كو٢ ٓٔاسعوح ٓؼِٔو٢ اُ

اُرؼ٤ٔ٤ِووح، ٝأشووش رُووي كوو٢ ذحظوو٤َ ؽالتٜووْ. سعوواُح ٓاظغوور٤ش ؿ٤ووش ٓ٘شووٞسج، ظآؼووح ا٤ُشٓووٞى، أستوووذ 

(0922 .) 

ّ(: ذظووشكاخ ػ٤٘ووح ٓووٖ ٓؼِٔوواخ أُشحِووح االترذائ٤ووح توواُخثشج ٝأُوو ٛالخ اُذساعوو٤ح 0920ػثووذ اُح٤ٔووذ، ظوواتش )

 ٝذوذ٣شاخ أُذ٣شاخ ٝأُٞظٜاخ

(. أشوش ػوا٢ِٓ اُخثوشج ٝأُ ٛوَ كو٢ اٌُلا٣واخ 0991اُؼض٣ض، ػثذ أُو٘ؼْ، ػِو٠، إتوشا٤ْٛ، عو٤ٔش ) ػثذ اُؼض٣ض، ػثذ

اُرذس٣غ٤ح ُذٟ أُؼِٔو٤ٖ، أُو ذٔش اُؼِٔو٢ اُصوا٢ٗ ُِعٔؼ٤وح أُظوش٣ح ُِٔ٘واٛط ٝؽوشم اُروذس٣ظ، أُو ذٔش 

.،  2حووذ٣اخ، اُؼِٔوو٢ اُصووا٢ٗ ُِعٔؼ٤ووح أُظووش٣ح ُِٔ٘وواٛط ٝؽووشم اُرووذس٣ظ  إػووذاد أُؼِووْ اُرشأًوواخ ٝاُر

 اإلعٌ٘ذس٣ح. 

( تؼغ اُخظوائض أُذسًوح ٝأُأُٓٞوح ُشخظو٤ح االعورار اُعوآؼ٢. ٓعِوح ػِوْ اُو٘لظ 0994ػثذ اُلراغ، ٣ٞعق )

(20 .) 

(. اٌُلا٣اخ األدائ٤ح األعاع٤ح ٝٓذٟ ذٞاكشٛا ك٢ ٓؼِٔاخ س٣اع األؽلاٍ، دساعواخ اُطلُٞوح، اُوواٛشج. 0922ػضج، ظاد، )

 ـ(. 3111( )3( )40ػذد )

أُؼِٔواخ كو٢ توشآط اُرأ٤ٛوَ اُرشتو١ٞ أش٘واء / اٌُلا٣واخ اُرؼ٤ٔ٤ِوـح اُرو٠ ٣حراظٜوا أُؼِٔوٕٞ ( 0990)لـاػ، ٣حـ٢ ػ

 . 12 - 92 (،0) 00اُخذٓح ًٔا ٣شاٛا أُِرحوٕٞ تٜزٙ اُثشآـط ك٢ األدسٕ، أُعِح اُؼشت٤ح ُِرشت٤ح، 

ٔؼِٔواخ كو٢ تشٗوآط اُرأ٤ٛوَ اُرشتو١ٞ ًٔوا ٣شاٛوا ػلاػ، ٣ح٤و٠، اٌُلا٣واخ اُرؼ٤ٔ٤ِوح اُرو٢ ٣حرواض إ٤ُٜوا أُؼِٔوٕٞ ٝاُ

 . 92 -12ـ(، 0993(، )0أُِرحوٕٞ تٜزٙ اُثشآط ك٢ األسدٕ، أُعِح اُؼشت٤ح ُِرشت٤ح )

(، 22(: ٗحٞ ٓ٘ظٞس ٓغروث٢ِ ُ٘ٞػ٤ح اُرؼ٤ِْ، سعاُح أُؼِْ، اُؼذد اُشاتغ، أُعِذ )0994ػٔاد اُذ٣ٖ، ٠٘ٓ ٓ ذٖٔ)

 . 29 -23ص ّ،0994ًإٗٞ األٍٝ –ٙ 0402سظة 

اُؼ٣ٞ٘ا٢ٗ، عاُْ ٓثاسى، ٓذٟ آورالى ٓؼِٔو٢ اُعـشاك٤وا تأُشحِوح اُصا٣ٞٗوح كو٢ ظ٘وٞب اُعٜٔٞس٣وح ا٤٘ٔ٤ُوح ٌُِلا٣واخ 

اُرؼ٤ٔ٤ِح األعاع٤ح اُالصٓح ُْٜ ٝٓٔاسعورْٜ ُٜوا، سعواُح ٓاظغور٤ش ؿ٤وش ٓ٘شوٞسج، ظآؼوح ا٤ُشٓوٞى، إستوذ 

(0992 .) 

ؼِووْ إٔ ٣٘ٔوٞ ػ٤ِٔووا ٤ٜ٘ٓٝوا ، سعوواُح أُؼِوْ، اُؼووذد اُصوا٢ٗ، أُعِووذ (: ُٔووارا ٣٘ثـو٢ 0999ُِٔػ٤وذ، ٣ح٤وو٠ اعؤاػ٤َ )

 . 12-22، ص 0999 -0409(، 29)

(. ٌٓاٗووح ٝعوائَ االذظوواٍ اُرؼ٤ٔ٤ِووح كو٢ هائٔووح داسعووٕٞ ٌُِلا٣وواخ 0922ػ٤غو٠، ٓظووثاغ اُحوواض، ٝاُخ٤واؽ، ػثووذ اٌُووش٣ْ )

 ظآؼح ا٣ٌُٞد.  ، ٤ًِح اُرشت٤ح،02اُرذس٣غ٤ح هثَ ٝتؼذ ذو٤٘رٜا، أُعِح اُرشت٣ٞح، ع 

اُـض٣ٞاخ، ٓحٔذ، ٝاُشاعث٢، خ٤ٔظ، ٝاُعلٞخ، ٝكاء.   ذح٤َِ اُو٤ْ ك٢ ٓحر٣ٞواخ ًروة اُرشت٤وح اُٞؽ٤٘وح ُِٔشحِوح 

( 40اإلػذاد٣ح ك٢ عِط٘ح ػٔإ  ، تحس ؿ٤ش ٓ٘شٞس، ع٤رْ ٗششٙ ك٢ ٓعِح ظآؼح أُِوي عوؼٞد، اُؼوذد )

(3( )3111  .) 

http://www.damasuniv.shern.net/index.php/magazine
http://www.kku.edu.sa/Default/Default.aspx
http://www.bab.com/articles/full-article.cfm?id=1380
http://www.bab.com/articles/full-article.cfm?id=1380
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ٞخ، ٝكاء.   ذح٤َِ اُو٤ْ ك٢ ٓحر٣ٞواخ ًروة اُرشت٤وح اُٞؽ٤٘وح ُِٔشحِوح اُـض٣ٞاخ، ٓحٔذ، ٝاُشاعث٢، خ٤ٔظ، ٝاُعل

 اإلػذاد٣ح ك٢ عِط٘ح ػٔإ  ، ٓعِح ظآؼح أُِي عؼٞد. 

اُـض٣ٞاخ، ٓحٔذ، ٝاُشاعث٢، خ٤ٔظ، ٝاُعلٞخ، ٝكاء.   ذح٤َِ اُو٤ْ ك٢ ٓحر٣ٞواخ ًروة اُرشت٤وح اُٞؽ٤٘وح ُِٔشحِوح 

( 40ع٤رْ ٗششٙ ك٢ ٓعِح ظآؼح أُِوي عوؼٞد، اُؼوذد )اإلػذاد٣ح ك٢ عِط٘ح ػٔإ  ، تحس ؿ٤ش ٓ٘شٞس، 

 ٛـ(. 0430( )3)

(. أشووش كاػِـ٤ووـح اُرذس٣ووـة كوو٢ أداء اُطاُووة / أُؼِووْ اٌُلا٣وواخ اُرذس٣غوو٤ح. تـووذاد، ظآؼووح 0992اُلـرووـال١ٝ، عوو٤ِٜح )

 سعاُح دًرٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسج –تـذاد 

 داس اُششٝم. األداء. األسدٕ: –٣ة اُرذس –(. ًلا٣اخ اُرذس٣ظ: أُلّٜٞ 3112اُلرـال١ٝ، ع٤ِٜح )

ّ(: تؼووغ اٌُلا٣وواخ اُرؼ٤ٔ٤ِووح أُرطِثووح ُٔؼِٔوواخ س٣ووـاع األؽلوواٍ، أُوو ذٔش 0991اٌُووشػ، ٓحٔووذ أحٔووذ ٓحٔووذ )

 02ٛوـ / 0401رٝ اُحعح  - 34 – 30اُؼ٢ِٔ اُصا٢ٗ إلػذاد أُؼِْ: اُرشا٤ًٔاخ ٝاُرحذ٣اخ تاالعٌ٘ذس٣ح )

 – 0032ظش٣ح ُِٔ٘اٛط ٝؽشم اُروذس٣ظ، أُعِوذ اُصاُوس، ص ّ(، ٓعِح اُعٔؼ٤ح ا٤ٗٞ٣0991ُٔٞ  02 –

0022 . 

ٓشػو٢، ّ(: ٗظش٣اخ أُ٘اٛط اُؼآح، داس اُلشهإ، كوشع أستوذ، ٓواتوَ ظآؼوح ا٤ُشٓوٞى. 0990ٓذًٞس، ػ٢ِ أحٔذ )

 (. اٌُلا٣اخ اُرؼ٤ٔ٤ِح ك٢ ػٞء اُ٘ظْ. داس اُلشهإ، ػٔإ. 0992ذٞك٤ن أحٔذ. )

(، أُعِوذ 4أُؼ٤ِٖٔ كو٢ اُوذٍٝ اُؼشت٤وح )حِووح ٗواشو٤ح(، سعواُح أُؼِوْ، اُؼوذد ) (: أٝػاع0992أُغاد، ٓحٔٞد )

 29-22، ص 0992ًإٗٞ األٍٝ  –ٙ 0402(، سٓؼإ 22)

ذحوون ٓؼوا٤٣ش اُعوٞدج اُشوآِح كو٢ تشٗوآط إػوذاد ٓؼِوْ اُؼِوّٞ  (. ٓوذ3119ٟأُطشكو٢، ؿواص١ توٖ طوالغ ٤ِٛوَ )

ح، ٤ًِووح أُؼِٔوو٤ٖ، ظآؼووح أّ اُوووشٟ، ٌٓووح أٌُشٓووح، أٌُِٔووح اُؼشت٤ووح اُغووؼٞد٣ ت٤ٌِوواخ أُؼِٔوو٤ٖ كوو٢

 اُغؼٞد٣ح.

اٌُلا٣وواخ اُرذس٣ث٤ووح اُرؼ٤ٔ٤ِووح ُِٔؼِٔوو٤ٖ تذُٝووح اُثحووش٣ٖ ُِؼٔووَ ٓووغ اُطووالب أُرلووٞه٤ٖ، ( 0992)ٓؼوواظ٢٘٤، أعووآح 

 . 022-314 (،49) 02أُعِح اُرشت٣ٞح، 

ة ٓؼِٔواخ أُوٞاد االظرٔاػ٤وح اُؼوآالخ ّ(: تشٗآط ٓورشغ ُرذس0990٣ِٓحْ، عا٢ٓ ٓحٔذ ٝاُظثاؽ، ٤ٓاص خ٤َِ )

( أُعِوذ 3ك٢ أُشحِح اُصا٣ٞٗح تأٌُِٔح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح، ٓعِوح ظآؼوح أُِوي عوؼٞد، اُؼِوّٞ اُرشت٣ٞوح )

 112 – 119، ص ص 2

(. ذظوٞس ٓوروشغ ُض٣وادج كاػ٤ِوح ٓؼِٔوح اُش٣اػو٤اخ تأُشحِوح أُرٞعوطح تاُ٘غوثح ٌُلا٣وح 0991ٌِٓح حغو٤ٖ طواتش)

، ٓشًووض تووٖ خِووذٕٝ ُِذساعوواخ اإلٗٔائ٤ووح، 3، ٓووط 2ٝط، ٓعِووح ٓغووروثَ اُرشت٤ووح اُؼشت٤ووح، عذحؼو٤ش اُووذس

 اُواٛشج، د٣غٔثش 

ا٤ُ٘ٔووضٍ، ػثووذ  ، ٝاُؼِووٞإ، أحٔووذ،   أشووش تووشآط ذووذس٣ظ أُؼِٔوو٤ٖ ػِوو٠ ٓ٘وواٛط اُؼِووّٞ االظرٔاػ٤ووح اُعذ٣ووذج كوو٢ 

 . 091-022ـ(، 0992) 43اخ ٓٔاسعح اٌُلا٣ـاخ اُرؼ٤ٔ٤ِح ٝػالهـح رُي تأُ َٛ اُؼ٢ِٔ  . دساع

ّ(: ٓذٟ ذٞاكش اٌُلا٣اخ اُرؼ٤ٔ٤ِح ُذٟ ٓؼ٢ِٔ أُٞاد االظرٔاػ٤ح كو٢ أُشحِوح 0992ػثذ   ٓحغٖ حغٖ )، اُٜز٢ُ

، ٓعِوظ اُ٘شوش اُؼِٔو٢ تعآؼوح ا٣ٌُٞود ، أُعِح اُرشت٣ٞوح، االترذائ٤ح ٖٓ ٝظٜح ٗظش أُششك٤ٖ اُرشت٤٣ٖٞ

 022 –042ص ص ، أُعِذ اُراعغ، 22اُؼذد 

ٖٓ ٝظٜوح  (. اٌُلا٣اخ ا٤ُٜ٘ٔح ٝاُظلاخ اُشخظ٤ح أُشؿٞتح ك٢ األعرار اُعآؼ3112٢ٗا٣ق سش٤ذ ) ٣ؼوٞب، ٗاكز

اُؼشت٤ح ُِرشت٤ح، أُ٘ظٔح اُؼشت٤ح  ح اُؼشت٤ح اُغؼٞد٣ح(، أُعِحٗظش ؽالب ٤ًِح أُؼ٤ِٖٔ ك٢ ت٤شح )أٌُِٔ

 . 040-013(، ص 0، اُؼذد )(32ُِرشت٤ح ٝاُصواكح ٝاُؼِّٞ، ذٞٗظ، أُعِذ )

Chan, (2001): Characteristics and competencies of teachers of gifted learners: The 

Hong Kong teacher perspective. Roper Review, 23 (4). 197-202 . 

Del Rossi, J. (1998). The support and Evaluation of Beginning Teacher: A needs 

Assessment and A Proposal for A First year induction program, 

Dissertation Abstract. 59 (5). 1531 . 

Haskvitz, Alan (2007) Top 11 traits of a good teacher, Retrieved April, 17,2007, 

from: http://www. reacheverychild. com/feature/traits. html 

5. http://www. davidson. edu/academic/education/competencies. htm 

http://www.ovpr.kuniv.edu/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=82
http://www.reacheverychild.com/feature/traits.html
http://www.davidson.edu/academic/education/competencies.htm


 36  3102، (01)4، ٓعِح األًاد٤ٔ٣ح األٓش٤ٌ٣ح اُؼشت٤ح ُِؼِّٞ ٝاُرٌُ٘ٞٞظ٤ا -أماراباك

 

Houston, W. R. (1972) competency Based Teacher Education Chicago: progress 

problems and prospects, Science Research Associates, INC. Kellough, 

Richanal D (1971): "Effective self –satisfying Modes of Teaching ,Science 

Education, pp 456-463. 

Janine, N. (2000). The basic Competencies of teachers in the secondary stage in 

Jordan from their own perspective. Dirasat: Educational sciences 27 (1) 57-74. 

  

Lochrie, M. (1999). Business Teacher Education Re–Invented: A competency  – 

Based, field-based paradigm of teacher preparation for the twenty – first 

centaury. Dissertation abstract. 60 (3) 627 

Plake, B. S. (1993). Teacher Assessment literacy: Teachers Competencies in the 

Educational Assessment of students. Midwestern Educational Researcher, 6 

(1). 21-27 . 

Rice, J. K. (2003). Teacher quality: Understanding the effectiveness of teacher 

attributes. Washington, D. C.: Economic Policy Institute . 

 Roberts, T. Grady & Dyre, James E,(2007) Characteristics of Effective Agriculture 

Teachers, Retrieved April, 17,2007, from: http://pubs. aged. tamu. 

edu/jae/pdf/vol. 45/45-40-082. pdf 

Truog, A. L. (1998). Principals' Perspectives on New Teachers Competencies: A 

Need for Curricular Reform? Teacher Educator, 34 (1) 54-69 . 

Tsao, c. (2000). The needs assessment of central Ohio Secondary Vocational 

Teachers? Educational Technology Competency. Dissertation Abstract (8) 60 . 

Vialla, Wilma & Quigley, Siobhan (2007). Selective students' views of the essential 

characteristics, University of Wollongong, Retrieved April, 17,2007, from: 

http:ll 

Wayne, A. M. , & Youngs, P. (2003). Teacher characteristics and student achievement 

gains: a review. Review of Educational Research, 73 (1), 82012. 

 

******************** 

http://pubs.aged.tamu.edu/jae/pdf/vol.45/45-40-082.pdf
http://pubs.aged.tamu.edu/jae/pdf/vol.45/45-40-082.pdf

