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أولوياث البحث يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي 
يف ضوء خطت التنميت  جملاالث التعليم العايل

 العاشرة باململكت العربيت السعوديت
 *فاطمت علي صليمان املسروع

 

 

اث البدث في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاجال  امللخص_ ث الخػلُم الػالي في يىء َضقذ الضعاؾت الخالُت بلى الخىنل بلى ناثمت بإولٍى

باغخماص  (Delphi Method) زُت الخىمُت الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت، ونض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنكي، وؤؾلىب صلكاي

ت بدشُت، بِىما خىث اؾدباهت الجىلت الشاهُت غلى 06اؾدباهخحن في حىلث مؿخهلت، خىث اؾدباهت الجىلت ألاولى غلى ) ت 06)( ؤولٍى ( ؤولٍى

بدشُت، وقمل ُمجخَمؼ الضعاؾت زبراء مً خملت الضيخىعاٍ اإلاخسههحن في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي في الجامػاث، وفي الهُاغاث 

، في خحن بلـ غضصَم في 86الخٍىمُت طاث الػالنت بالخػلُم الػالي باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت، بلـ غضصَم في الجىلت ألاولى )
ً

( زبحرا

اث البدث في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاجالث الخػلُم الػالي في يىء زُت 82لت الشاهُت )الجى  ، وجم الخىنل بلى ناثمت بإولٍى
ً

( زبحرا

اث التي اجكو زبراء الضعاؾت غلى ؤَمُتها )الػغبُت الؿػىصًت باإلاملٌتالخىمُت الػاقغة  ت بدشُت، قكي 06، خُث بلـ غضص ألاولٍى ( ؤولٍى

ت واإلاالُت مجاُ بغُاء اث اإلاخكو  ،الجامػاث الخٍىمُت الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع والػمل غلى بنغاع هظام الجامػاث الجضًض، بلـ غضص ألاولٍى

ت بدشُت، وبيؿبت اجكام جغاوخذ ما بحن )26غلحها ) ٪(، وفي مجاُ اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث 4259٪ بلى 2.58( ؤولٍى

اث اإلاخكو غلحها ) ؾىم الػمل، بلـ غضص ت بدشُت، وبيؿبت اجكام جغاوخذ ما بحن )82ألاولٍى ٪(، وفي مجاُ اؾدُػاب 46٪ بلى 2.58( ؤولٍى

اث اإلاخكو غلحها ) ت بدشُت، وبيؿبت اجكام جغاوخذ ما بحن ).2مسغحاث الابخػار الخاعجي في ؾىم الػمل، بلـ غضص ألاولٍى ٪ 2252( ؤولٍى

ت في نبُى ٪(، وؤونذ الضعاؾت بدبّج 4958بلى  اث البدشُت التي جىنلذ بلحها الضعاؾت، وبغُائها ألاولٍى ي الجامػاث الؿػىصًت لألولٍى

ُت بدشُت بهظا الخهىم،  اث التي جىنلذ بلحها الضعاؾت، ويغوعة ويؼ زٍغ اإلاىيىغاث البدشُت، وبنضاع صلُل بعقاصي ًًّم ألاولٍى

اث مً زالُ غهض الكػال  .ُاث الػلمُت طاث الهلتوغمل بغامج جىغُت بخلَ ألاولٍى

اث البدثؤ الكلماث املفتاحيت: الخىمُت الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت  ، زُتمجالث الخػلُم الػالي، ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي ، ولٍى

 5الؿػىصًت

 

 

 

 

 اململكت العربيت الضعىدًت _ حامعت إلامام محمد بً صعىد إلاصالميت*



667102 

42 

 في العالي التعليم ملجاالث لتربىي ا والتخطيط إلادارة في البحث أولىياث

 الضعىدًت العربيت باململكت العاشرة التىميت ضىء خطت
 املقدمت. 1

ػّض الخػلُم عيحزة ؤؾاؾُت في البىاء الخًاعي لألمم، ومغآة غايؿت       ٌُ

لخُِ الخىمُت الكاملت في ؤي مجخمؼ، قالخىمُت حػخمض غلى ناغضة 

ػلمي، والخػلُم بمسخلل ؤهىاغه واؾػت مً الخهضم البكغي والخهضم ال

 لها
ً
 ؤؾاؾُا

ً
صُو الػالم اإلاخهضمت  حؿعى لَلظ ،ومغاخله ٌكٍل مضزال

غ في ؤهظمتها الخػلُمُت؛ مً زالُ مغاحػت زُِ  بلى الخجضًض والخٍُى

ت  الخػلُم وبغامجه بهىعة مؿخمغة، مً ؤحل بغضاص الهىي البكٍغ

لت للجهىى بسُِ الخىمُت  .اإلاَا

ؿاث الخػلُم الػالي اإلاؿظي الغثِـ لٍاقت الهُاغاث وحػخبر ماؾ      

 
ً
 صالا

ً
الػاملت في البالص، وجمشل الجامػاث َغم الخػلُم الػالي، وماقغا

 للمسؼون اإلاػغفي لها، قدُشما جٍىن 
ً
غلى مؿخىي جُىع البالص، واوػٍاؾا

الجامػاث الغاثضة جٍىن الهىة بمكهىمها الانخهاصي والاحخماعي وحمُؼ 

 ].2حىاهبها ]

وجمّغ الجامػاث بمغخلت اوػُاف يبحرة، قهي جخػغى إلاجمىغت مً      

الخدضًاث جكغيها غلحها الخؿحراث والخُىعاث في الػهغ الخالي، 

ويإؾلىب غلمي إلاىاحهتها قةن ألاهظاع جخجه هدى البدث الػلمي، "بخضي 

وظاثل الجامػاث، ومػبر الخؿُحر للىانؼ، وصقؼ عجلت الخىمُت، 

ٍغ البيُت وخل اإلاكٌالث، وجىقحر اإلاػلىماث الالػمت ويًغوعة لخُى 

إلاخسظي الهغاع، ومىاحهت جدضًاث الخايغ، وويؼ الخلُى والغئي التي 

 ].8جىهلها بلى اإلاؿخهبل"]

وفي َظا الؿُام، ؤيض البُان الخخامي الظي اغخمضٍ اإلااجمغ الػالمي      

ت التي ًجغحها غلى ؤَمُت البدىر الػلمُ 8664في الػام  للخػلُم الػالي

 بالخجضًض وؤلابضاع قحها الخػلُم الػالي في جدهُو الخهضم،
ً
[، 3] مُالبا

اإلااجمغ الخامـ غكغ لىػعاء الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في  ايما صغ

ً الػغبي  بلى يغوعة جًاقغ الجهىص للجهىى  .862في الػام الَى

 ت بالضولتالخىمٍىزضمت الهُاغاث  بالبدث الػلمي، وحػظُم صوعٍ في

[9.[ 

  ونض     
ً
 يبحرا

ً
ؤولذ وػاعة الخػلُم باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت اَخماما

بالبدث الػلمي، خُث حاءث ؤَضاف الخػلُم الػالي في وزُهت ؾُاؾت 

 بلى َظا الاَخمام مً زالُ اإلااصة )
ً
(، التي جىو غلى 228الخػلُم ُمكحرة

لظي ٌؿهم في مجاُ "الهُام بضوع بًجابي في مُضان البدث الػلمي ا

 ]..] ، في آلاصاب والػلىم واإلاسترغاث"الخهضم الػالمي

 غلى ؤَمُت البدث الػلمي حاءث اإلااصة الشاهُت مً الالثدت      
ً
وجإيُضا

اإلاىخضة للبدث الػلمي في الجامػاث الؿػىصًت مىضخت ؤن البدىر 

التي ججغي في الجامػاث تهضف بلى بزغاء اإلاػغقت والػلم في حمُؼ 

غ الخلُى الػلمُت اإلا جالث الىاقػت، بخهضًم اإلاكىعة الػلمُت وجٍُى

والػملُت للمكٌالث، وعبِ البدث الػلمي بإَضاف الجامػت وزُِ 

 ].0] الخىمُت، والبػض غً الاػصواحُت والخٌغاع

وغلى الغؾم مً همى خغيت البدث التربىي في الجامػاث الؿػىصًت،      

ًغقى بلى مؿخىي الُمىخاث، قهض يككذ بل ؤن الىانؼ ٌكحر بلى ؤهه ل 

؛ وآُ خمىص [6] ؛ ومدًغ[2] الػضًض مً الضعاؾاث يضعاؾت الؿالم

[ غً بػٌ ؤوحه الههىع واإلاكاًل التي ٌػاوي مجها 26[؛ وغغقت ]4]

البدث التربىي مشل؛ اقخهاٍع لألنالت وؤلابضاع، واَخمامه بالٌم غلى 

ًاة، وججاَ له لهًاًا اإلاجخمؼ، وغضم خؿاب الىىع، والاػصواحُت واإلادا

عبُه بسُِ الخىمُت، ويػل الخكاغل بحن هخاثجه ونىاغت الهغاع، 

 .باإلياقت بلى غضم حػغيه للمكٌالث اإلاؿخهبلُت

اع، ؤيض الؿُض ]      ً 22وفي َظا ؤلَا [ ؤن البدث الػلمي في الَى

ٍغ بإن جدضص مؿاعاجه  خدخم جٍُى الػغبي يػُل البىاء والتريُب، ٍو

خكو َظا مؼ ما ؤوص ى به اإلااجمغ التربىي الضولي وجىحه جىح ، ٍو
ً
 ؾلُما

ً
حها

ًاصًمي لٍلُاث التربُت:  غ ألاصاء ألا عئٍت اؾدكغاقُت" ألاُو بػىىان "جٍُى

بخكػُل جىحُه البدث  ؛[28 [2930ٌغام  الجىف بجامػتواإلاىػهض 

 .التربىي لإلؾهام في جهىى مىظىمت الخػلُم وزضمت اإلاجخمؼ

ا ومما ؾبو، ج      دّضص مؿاَع خطر ؤَمُت ؤن جىّحه البدىر وٍُ

بالٌكل غً اإلاىيىغاث الجضًغة بالبدث والضعاؾت، وجغجُبها وقو 

اث ًضغم الهضعة غلى اجساط  اث؛ "قالخدضًض اإلاؿبو لألولٍى هظام ؤولٍى

اث غلى عئٍت وبهحرة مً زبراء  الهغاع، وبسانت بطا اؾدىضث جلَ ألاولٍى

كاء؛ جمذ الاؾخػاهت بهم
ْ
اث جخمحز بمهضانُت  ا قةن، لظؤي َظٍ ألاولٍى

غالُت مما ًدكؼ الباخشحن في اإلااؾؿاث واإلاغايؼ البدشُت غلى جبّىحها"، 

ومً زم نُاصة البدث التربىي  ،[23]جلـ ألاغلى للػلىم والخٌىىلىحُااإلا

ظا ما ؾػذ الضعاؾت الخالُت لخدهُهه  .هدى الاججاٍ الصخُذ، َو

 مشكلت الدراصت. 2

ه حمُؼ نُاغاث الضولت  حػخبر زُِ      ىّحِ
ُ
الخىمُت البىنلت التي ج

اناتها، وجخطر  وغلى عؤؾها الجامػاث هدى الاؾدشماع ألامشل إلاىاعصَا َو

ؤَمُت عبِ البدث الػلمي بسُِ الخىمُت مً زالُ ما ههذ غلُه 

ؾُاؾاث زُت الخىمُت الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت؛ خُى 

ؼ نلخه بداحاث اإلاجخمؼ جكػُل صوع الجامػاث البدثي و  ٍغ وحػٍؼ جٍُى

 ].29] اإلاؿخهبلُت

خجلى اَخمام اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت بخدهُو جىحهاث زُِ       ٍو

الخىمُت الخمؿُت الؿابهت في التريحز غلى صغم وحصجُؼ البدث الػلمي 

اصة مػضُ الاهكام غلُه والظي لم ًخجاوػ ) ٪( مً .658مً زالُ؛ ٍػ

 
ً
جي ؾابها ً ؾىت الهاصمت بلى )الضزل الَى ٪(، .85لُهل زالُ الػكٍغ

وؤوكإث الجامػاث مغايؼ للبدث الػلمي في ًلُاتها، واؾخدضزذ غماصاث 

 مً مغايؼ الخمحز البدثي 
ً
للبدث الػلمي، يما ؤؾؿذ وػاعة الخػلُم غضصا

ٍغ  وغلى الغؾم مما  ،[.2]في الجامػاث لدصجُؼ البدث الػلمي وجٍُى

 - حكهضٍ الجامػاث الؿػىصًت
ً
غ وجىؾؼ  -خالُا مً غملُاث صغم وجٍُى

ؾحر مؿبىنت في اليكاٍ البدثي، بل ؤن مكاعيت البدث الػلمي في 

 ].20] الخىمُت نض يػكذ وجهابلذ بمكٌالث ومػىناث يشحرة

قاإلاخدبؼ للبدىر في الجامػاث ًلخظ نهىع بػًها غً الهُام      

ظا ًخكو مؼ ما ؤقاع بلُه يؿىاوي ] [ مً ؤن 22بضوعَا الخىمىي، َو

ًاة صون الاَخما م اإلاباقغ بػٌ البدىر الػلمُت جدؿم بالخهلُضًت واإلادا
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غلى ؤن ازخُاع اإلاىايُؼ البدشُت  [6مدًغ ] بهًاًا الخىمُت، وؤيضث

خخُاحاث الىانػُت لخُِ ًخم بهىعة غكىاثُت، صون الاغخماص غلى الا 

ي [ بإهه ماػالذ َىاى خلهت مكهىصة ف26وؤوضر الههبي ] الخىمُت،

الؿلؿلت التي ًجب ؤن جغبِ بحن حهىص الباخشحن وبغامج الخىمُت، يما 

[ يػل جكػُل الغؾاثل الػلمُت في الجامػاث ألَضاف 24ؤعحؼ الىىح ]

 .زُِ الخىمُت؛ بلى حهل الباخشحن بها

ت غً الهُام بضوع       َا الخىمىي بلى وحػىص حظوع نهىع البدىر التربٍى

ت، واضخت حؿ بدشُت ؾُاؾتغضم وحىص  ترقض بها اإلااؾؿاث التربٍى

اث البدشُت؛ بالغحىع بلى َلباث اإلاجخمؼ  ه الباخشحن هدى ألاولٍى ىّحِ
ُ
وج

ظا ما ؤحمػذ غلُه هخاثج  واخخُاحاجه ومخُلباث زُِ الخىمُت، َو

ًت[86] غضص مً الضعاؾاث، مجها صعاؾت الكمغي  ؛ [82] ؛ وغٍى

 ].89] ؛ واإلاؼعوع[83] ؛ والػهُل[88] والخمُاٍ

[ طلَ بهىله: "بن يابِ البدث التربىي .8] ؾىاًم ونض شخو     

ً بدشُت مبظُو  الػغبي اإلاضنو ؾىف ًٌدكل ؤن البدىر مجغص جماٍع

بها ُحهٌض يبحر، لٌجها بػُضة غً اإلاكٌالث الخهُهُت ونًاًا الخىمُت، 

وؤن ألاػمت التي حػىم البدث التربىي غً زضمت اإلاُضان هي اقخهاٍع 

 ".، وبالخالي نهىعٍ غً جدهُو ؤَضاقهلؿُاؾت غلمُت مسُُت

وفي َظا الؿُام، هاصث بػٌ اإلااجمغاث الخانت بالبدث الػلمي،      

مشل: اإلااجمغ الػغبي ألاُو بػىىان "الغئٍا اإلاؿخهبلُت للجهىى بالبدث 

ً الػغبي"، واإلاىػهض بجامػت الحرمىى في ألاعصن ] [، 80الػلمي في الَى

ً بػىىان "ؤلاهخاج الػلمي التربىي في البِئت واإلااجمغ الػلمي الػغبي الشام

اج في مهغ ] [، 82الػغبُت الهُمت وألازغ"، واإلاىػهض بجامػت ؾَى

واإلااجمغ الضولي بػىىان "التربُت ونًاًا الخىمُت في اإلاجخمؼ الخلُجي"، 

ذ ] ُت بدشُت للبدىر 86واإلاىػهض بجامػت الٍٍى [؛ بًغوعة بغضاص زٍغ

ت، وؤن جىيؼ لها ؤو  اث، يما ؤونذ غضص مً الضعاؾاث التربٍى لٍى

ت ٌؿترقض بها  اث البدىر التربٍى بإَمُت بغضاص نىاثم جىضر ؤولٍى

[؛ 84الباخشىن في اإلاجالث اإلاسخلكت، مجها صعاؾت ًل مً؛ الهضلو ]

 ].24] [؛ والىىح38؛ واإلادمضي ][32] [؛ واإلاهضاوي 36] اَُم ولقحنوببغ 

مجالث  يإخض- ػاليىي للخػلُم الوالبدث في ؤلاصاعة والخسُُِ الترب     

الىؾاثل الكػالت لالعجهاء بمؿخىي الػملُت  مً-التربىي البدث 

الخػلُمُت، قهى حهضف بلى جىمُت اإلاػغقت في مجالث بصاعة الخػلُم الػالي 

بلى  ُىعٍ واؾدكغاف مؿخهبله، يما حهضفمما ٌؿهم في جهضمه وج

اتهاالٌكل غً اإلاكٌالث التي ًىاحهها الخػلُم الػا  5لي وجدضًض ؤولٍى

 لؿُاب الغئٍت اإلاكتريت بحن الباخشحن في جدضًض جىحهاث      
ً
وهظغا

البدث التي جدؿو مؼ خاحاث اإلاجاُ باإلاملٌت، ومً زم نػىبت 

 جدبؼ ما وعص بكإهه مً ؤَضاف 
ً
ًان لؼاما م للمىايُؼ البدشُت؛  ازخُاَع

، َـ(2996/2992-2930/2932ٌوؾُاؾاث زُت الخىمُت الػاقغة )

ت، غضص مً  والتي حاء في َضقها الخاصي غكغ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

اإلاجالث التي ًمًٌ مً زاللها اؾخيباٍ ؤوؿب وؤحضع اإلاىايُؼ البدشُت 

التي ًكًل بدُثها وصعاؾُتها واإلاغجبُت باإلصاعة والخسُُِ التربىي 

إلاجالث الخػلُم الػالي، ومجها؛ مجاُ بغُاء الجامػاث الخٍىمُت 

ت واإلاالُت والػمل غلى بنغاع هظام الجامػاث الجضًض، الاؾخه اللُت ؤلاصاٍع

ومجاُ اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل، 

 ومجاُ اؾدُػاب مسغحاث الابخػار الخاعجي في ؾىم الػمل5

 غلى ما ؾبو، قةن الخدضي الظي ًىاحه البدث في ؤلاصاعة      
ً
وجإؾِؿا

اث والخسُُِ التربى  ي إلاجالث الخػلُم الػالي، َى خخمُت جدضًض ؤولٍى

 
ً
ت مؿخهبال بدشُت حؿاغض الباخشحن في ازخُاع مىيىغاث بدىثهم التربٍى

 غً زُِيىء في 
ً
اث  الخىمُت اإلاخػانبت، بػُضا اإلاكٌالث ؤو الىظٍغ

الكلؿكُت ؾحر الىانػُت ؤو اإلاخٌغعة والتي جكهض نُمتها الىكػُت، بدُث 

بضؤ قحها باألَم وألايثر جىيؼ اإلاىيىغاث ا ًُ اث  لبدشُت في هظام ؤولٍى

 
ً
لُه ما َى مهم وؤنل بلخاخا ، ٍو

ً
 .بلخاخا

اجه في مجاُ ما؛ ًثري الػملُت       قالبدث اإلاىظم اإلاىبشو مً ؤولٍى

ىحهها بلى زضمت طلَ اإلاجاُ مً هاخُت، وؤَضاف وؾُاؾاث  البدشُت ٍو

حغاء الضعاؾت الخىمُت مً هاخُت ؤزغي، ومً َىا جخطر يغوعة ب

اث البدث في ؤلاصاعة والخسُُِ  الخالُت للخىنل بلى ناثمت بإولٍى

التربىي إلاجالث الخػلُم الػالي في يىء زُت الخىمُت الػاقغة باإلاملٌت 

 .الػغبُت الؿػىصًت

  أصئلت الدراصت . أ

 جُت:   ؾػذ الضعاؾت الخالُت لإلحابت غً ألاؾئلت آلا     

اث ما5 2 بىي في مجاُ بغُاء الجامػاث الخٍىمُت البدث التر  ؤولٍى

ت واإلاالُت والػمل غلى بنغاع هظام الجامػاث الجضًض  الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

 مً وحهت هظغ زبراء ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي في الخػلُم الػالي؟

اث البدث التربىي في مجاُ اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم 5 8 ما ؤولٍى

 مً وحهت هظغ زبراء الضعاؾت؟الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل 

اث البدث التربىي في مجاُ اؾدُػاب مسغحاث الابخػار 5 3 ما ؤولٍى

 الخاعجي في ؾىم الػمل مً وحهت هظغ زبراء الضعاؾت؟

 أهداف الدراصت . ب

اث البدث في  الخالُت َضقذ الضعاؾت      بلى الخىنل بلى ناثمت بإولٍى

ُم الػالي في يىء زُت الخىمُت ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاجالث الخػل

 :الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت، مً زالُ الخػغف غلى

اث البدث التربىي في مجا5ُ 2 بغُاء الجامػاث الخٍىمُت  ؤولٍى

ت واإلاالُت والػمل غلى بنغاع هظام الجامػاث الجضًض  5الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

اث البدث التربىي في مجاُ اإلاىاءمت بحن  85 مسغحاث الخػلُم ؤولٍى

 .الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل

اث البدث التربىي في مجاُ اؾدُػاب مسغحاث الابخػار  35 ؤولٍى

  .الخاعجي في ؾىم الػمل

  ج. أهميت الدراصت

اهبشهذ ؤَمُت الضعاؾت مً ؤَمُت مىيىغها طاجه؛  :ألاَمُت الػلمُت

اث البدث في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاج الث الخػلُم واإلاخػلو بإولٍى

الػالي في يىء زُت الخىمُت الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت، قةبغاػ 

الخىحهاث البدشُت الخايغة واإلاؿخهبلُت في بصاعة وجسُُِ الخػلُم 

غ  الػالي ٌؿهم في جهىحن غملُاث البدث التربىي، ويغوعة خخمُت لخٍُى

 .الخػلُم الػالي وجدضًشه

اث ًامل ؤن جٍىن الضعاؾت بياق - ت غلمُت لألصب التربىي اإلاخػلو بإولٍى

اث البدث في ؤلاصاعة والخسُُِ  البدث لؿض الىهو في مُضان ؤولٍى

 .التربىي إلاجالث الخػلُم الػالي باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت

الجهاث اإلاػىُت بالجامػاث مً  فيالهغاع بقاصة مخسظي   :ألاَمُت الػملُت

اث البدش ا زالُ جبّجي ناثمت ألاولٍى َغ ُت التي جخىنل لها الضعاؾت وجٍُى
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اث البدشُت ًدؿب لها بهجاػ مُلب  والاؾخكاصة مجها، قخدضًض ألاولٍى

 .مً مخُلباث الخمحز في ألاصاء الجامعي واإلاخػلو بالبدث الػلمي

قخذ اإلاجاُ بكٍل غملي ؤمام الباخشحن لزخُاع مىيىغاث حضًغة  -

بىي إلاجالث الخػلُم الػالي بالبدث والضعاؾت في ؤلاصاعة والخسُُِ التر 

ؿهم  ٌُ في يىء زُت الخىمُت الخالُت وزُِ الخىمُت اإلاؿخهبلُت، مما 

 .في ازتزاُ ؤوناتهم وحهىصَم

جغقُض البدث التربىي في الجامػاث مً زالُ جبّجي وصغم اإلاىايُؼ  -

ى بالبدث في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاجالث الخػلُم الػالي 
َ
ْول

َ
ألا

 .لػغبُت الؿػىصًتباإلاملٌت ا

  د. حدود الدراصت

اث  اإلاىيىغُت َاخضوصفي  الضعاؾت الخالُت انخهغث       غلى ؤولٍى

البـدث في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاجالث الخػـلُم الػـالي في يـىء 

زُت الخىمُت الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت، واإلاخمشلت في؛ مجاُ 

ت واإلاالُت والػمل غلى بغُاء الجامػاث الخٍىمُت الا  ؾخهاللُت ؤلاصاٍع

بنغاع هظام الجامػاث الجضًض، ومجاُ اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم 

الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل، ومجاُ اؾدُػاب مسغحاث الابخػار 

ت فيالخاعجي في ؾىم الػمل زبراء مً خملت  ، وجمشلذ خضوصَا البكٍغ

ِ التربىي في الجامػاث، وفي الضيخىعاٍ اإلاخسههحن في ؤلاصاعة والخسُُ

الهُاغاث الخٍىمُت طاث الػالنت بالخػلُم الػالي باإلاملٌت الػغبُت 

بهذ الضعاؾت زالُ الكهل الض، و الؿػىصًت
ُ
عاس ي ألاُو مً الػام َ

 .8620الجامعي 

  مصطلحاث الدراصت د.

اث و ؤ ىٍّ
َ
"جغجِب وجىظُم وجهيُل  بإجها [33] ًالجً غّغقها :البدثل

االبدىر خؿب   5"ؤَمُتها وحضاعتها وؤقًلُتها غلى ؾحَر

ػغف      
ُ
ت وح  في َظٍ الضعاؾت بإجها: ؤوؿب وؤحضع البدىر التربٍى

ً
بحغاثُا

في بصاعة وجسُُِ الخػلُم الػالي والتي ًغي زبراء الضعاؾت ؤقًلُت 

 .صعاؾُتها في يىء زُت الخىمُت الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت

وزُهت ؾُاؾت الخػلُم باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت  غّغقخه :الػالي الخػلُم

 لظوي 
ً
اجه، عغاًت ًاقت ؤهىاغه ومؿخٍى بإهه "مغخلت الخسهو الػملي في 

 لخاحاث اإلاجخمؼ اإلاسخلكت في 
ً
 إلاىاَبهم، وؾّضا

ً
الٌكاًت والىبىؽ، وجىمُت

خايٍغ ومؿخهبله، بما ٌؿاًغ الخُىع اإلاكُض الظي ًدهو ؤَضاف ألامت 

 ]..لت" ]وؾاًاتها الىبُ

وعص في صلُل بغضاص زُت الخىمُت الػاقغة  :زُت الخىمُت الػاقغة

باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت ؤن الخُت هي "مجمىغت مً بحغاءاث الػمل 

اإلادؿهت واإلاخٍاملت التي ًخم جهمُمها للىنُى بلى ؤَضاف غامت مػُىت 

مً زالُ جدهُو ؤَضاف مدضصة في مضة ػمىُت مػُىت وفي هُام 

ت اإلاؤلامٍاه  ].39خاخت" ]اث اإلاالُت واإلااصًت والبكٍغ

 في َظٍ الضعاؾت بإجها:      
ً
ػغف زُت الخىمُت الػاقغة بحغاثُا

ُ
وح

مجمىغت مً بحغاءاث الػمل اإلادؿهت واإلاخٍاملت جمَّ جهمُمها لخدهُو 

الخٍامل بحن حهىص الضولت واإلاجخمؼ في حمُؼ اإلاجالث الانخهاصًت 

ماغُت، ؤنغتها الضولت واغخمضتها إلاضة زمـ والخػلُمُت والصخُت والاحخ

 .َـ2996َـ وجيخهي بجهاًت غام 2930ؾىىاث، بضؤث مً غام 

ت واإلاالُت : بإجهاShattock [3. ]غّغقها  :للجامػاث الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

 ا، والؿُُغة غلى محزاهُاتها والػاملحن ــض مهامهــي جدضًــاث قـــامػــت الجـــخٍغ

 .ئاث ؤزغي قحها صون جضزل َُ

ػغف      
ُ
ت الجامػاث الخٍىمُت وح  في َظٍ الضعاؾت بإجها: خٍغ

ً
بحغاثُا

ت، واإلاالُت،  الؿػىصًت في اجساط نغاعاتها وبصاعة قاوجها في الىىاحي ؤلاصاٍع

 .صون جضزل مً ؤي حهت، مما ٌؿهل نُامها بىظاثكها غلى الىحه ألامشل

اؾؿت الخىظُمُت [ ؾىم الػمل بإهه "اإلا30] الخاج غّغف :ؾىم الػمل

 ".الانخهاصًت التي ًخكاغل قحها غغى الػمل والُلب غلُه

ت        في َظٍ الضعاؾت بإهه: ؾاخت مػىٍى
ً
ػغف ؾىم الػمل بحغاثُا وَُ

جي ماؾؿاث الخػلُم الػالي  جخكاغل قحها آلُخان؛ غغى الػمل مً زٍغ

والابخػار الخاعجي، والُلب غلحهم مً نبل الهُاغحن الخٍىمي ؤو 

 .م باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًتالخا

 إلاطار الىظري . 3

 :البدث التربىي 

 مً خغيت البدث الػلمي، خظي       
ُ
البدث التربىي ُحؼء ل ًخجّؼؤ

 -غلى خض ؾىاء- باَخمام متزاًض في يشحر مً البالص الىامُت واإلاخهضمت

ت زانت في ظل الخؿحراث  قمً زالله ًخم مػالجت اإلاكٌالث التربٍى

ػغف البدث التربىي بإهه "مىظىمت قغغُت مً واإلاؿخجضا ث الخالُت، وَُ

 ،
ً
مىظىمت البدث الػلمي جخًمً مجمىغت مً الػىانغ اإلاغجبُت جباصلُا

هت  ، والتي حػمل وقو ألاؾلىب الػلمي، ونىاغض الٍُغ
ً
واإلاخٍاملت وظُكُا

ت وبًجاص خلُى مىاؾبت لها"  الػلمُت؛ بؿُت حػغف اإلاكٌالث التربٍى

ت مساَغ [، يما "32ٌ] ؿهم البدث التربىي في ججىِب الػملُت التربٍى

[، وجخطر ؤَمُت البدث التربىي في الجامػاث 8الخسُُِ الػكىاجي" ]

في نضعجه غلى جدؿحن الٌكاءة الضازلُت والخاعحُت لىظام الخػلُم 

ا، وبًجاص الخلُى اإلاىاؾبت إلاكٌالجه، وجىمُت اإلاػغقت واإلاؿاَمت  َؼ وحػٍؼ

غ   مً عواقض في بهخاحها وجٍُى
ً
َا، وجدؿحن ؤلاهخاحُت وحػلها عاقضا

 ].36] الخىمُت

 :صوع البدث التربىي في الخىمُت

ٌػخبر البدث الػلمي اإلاهضع الغثِـ إلهخاج اإلاػغقت، قهى حجغ      

ت في الخهضم الػلمي، للمكاعيت الكػالت في الخىمُت بجمُؼ حىاهبها  الؼاٍو

لػب البدث التربىي صوع 34اإلاسخلكت ]  في جىحُه زُِ [، ٍو
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ا

مً  ؤنبذ لَ، لظَضاف التي حؿعى بلى جدهُههاالخىمُت هدى ألا 

الًغوعي جدهُو جالػم بحن البدث التربىي وزُِ الخىمُت، وطلَ مً 

 مً غملُت 
ً
مىُلو الخإزحر والخإزغ بُجهما، خُث ٌػخبر البدث التربىي ُحؼءا

 ].96] الخىمُت الكاملت

الانخهاصًت والاحخماغُت ٌػخمض غلى وكغ الػلم يما ؤن جُىع البِئت      

هىم الػىهغ البكغي  غ، ٍو وحؿُحر مدخىاٍ وحصجُؼ البدىر والخٍُى

ل بالضوع ألايبر في جيكُِ البدىر، مً خُث جىلُض اإلاػاعف  اإلاَا

غ الٌكاءاث  الػلمُت، وههلها واؾخؿاللها، وجهىم البدىر بضوعَا في جٍُى

ت، وجىقحر الػىاثض التي ج ٌكل جىمُتها، وجهىص بلى اإلاؿاَمت في البكٍغ

 ].92] جدهُو الخىمُت الانخهاصًت والاحخماغُت الكاملت

اث البدث التربىي   :ؤولٍى

 مً الخالف والجضُ      
ً
اث في البدىر يشحرا ؤزاع مىيىع جدضًض ألاولٍى

م غلى ما ًمٌىه ؤن   لػضم اجكام بحن وحهاث هظَغ
ً
بحن الباخشحن، هظغا

اث مكتري ت، ومً ًدضصَا؟، َل ًدضصَا الباخشىن ؤهكؿهم؛ ًمشل ؤولٍى

 لَخماماتهم اإلاهىُت مً زالُ مخابػتهم لخغيت البدث التربىي 
ً
في  وقها
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 الخُِ ؤو جدضصَا ماؾؿاث البدث التربىي، ؤو  مجاُ جسهههم؟

ت اإلاخػانبت اث مً زالُ جىنُاث اإلاىظماث الخىمٍى ، ؤو جدضص ألاولٍى

 ].98تربىي إلاجالث مدضصة؟ ]واإلااجمغاث بكإن جىحهاث البدث ال

ت في       اث للبدىر التربٍى وحكحر بػٌ ألاصبُاث بلى ؤَمُت جدضًض ؤولٍى

اث له 33ًاقت الخسههاث، مجها ما طيٍغ ًالجً ] [ بإن جدضًض ألاولٍى

الىكهاث، يما  وجىحُه ؤلاهجاػصوع في الجهىى بالبدىر مً خُث ؾغغت 

غ ؤو 93زلو ههغ ] اث البدث وجدضًثها [ بلى ؤن مً مبرعاث جٍُى لٍى

 -وجدضًضَا في الجامػاث الػغبُت؛ نهىع البدث التربىي 
ً
 ويُكا

ً
، -يما

سخاع مً 
ُ
ونهىع مهاعاجه لضي الباخشحن، ونهىع ؤَمُت اإلاكٍلت التي ج

 .ٌؿخكاص مىه الاؾخكاصة الٍاملت لظا لنبل الباخث، 

اث البدىر 36] وؤوحؼجا ببغاَُم ولقحن      [ ؤَمُت جدضًض ؤولٍى

ت في آلاحي  :التربٍى

غ آلُاث البدث التربىي؛ بدُث حؿخجُب للمكٌالث التي جىاحه  - جٍُى

مخسظي الهغاع، بتزوٍضَم بإؾغع ونذ ممًٌ باإلاػلىماث وهخاثج 

 ُ  .البدىر والبضاثل والخلى

مػاوهت ناوعي الؿُاؾت الخػلُمُت في مخابػت هىاجج ؾُاؾاث بنالح  -

 .الخػلُم

ُت بدشُت، جىضر  - ه الػٍغًت، عؾم زٍغ اإلاؿاع الػام للبدث وزَُى

ومً زم ججؼثتها بلى زٍُى جكهُلُت، مما ٌؿاغض غلى جىحُه البدىر 

 .غلى ؤؾـ مىهجُت وصنُهت

عنض ؤبغػ الخىحهاث البدشُت الخايغة واإلاؿخهبلُت، وجىحُه اَخمام  -

 .الباخشحن بلحها، ومً زم جغقُض حهىصَم وازتزاُ ؤوناتهم

 .ث التربىي آلُت مً آلُاث الخىمُتاإلاؿاَمت في حػل البد -

 :غالنت الخػلُم الػالي بالخىمُت

حػخبر الػالنت بحن الخػلُم والخىمُت مً حملت الهًاًا التي اقخؿل      

ًان مً زمغة طلَ ظهىع غضص  بها غلماء التربُت والانخهاص والاحخماع، و

اث التي جكؿغ غالنت الخػلُم بالخىمُت، ومً ؤبغػ َظٍ  مً الىظٍغ

اث ماا  :[ في آلاحي99] طيٍغ غبض الخي لىظٍغ

ت  5 ؤ ت البىاثُت الىظُكُت وهظٍغ ىضعج يمجها الىظٍغ اث الىظُكُت: ٍو الىظٍغ

ت جدلُل الىظم  .عؤؽ اإلااُ البكغي وهظٍغ

ت  5 ب ت الانخهاص الؿُاس ي، وهظٍغ اث الىهضًت: ومً حملتها هظٍغ الىظٍغ

ت الىهضًت  .عؤؽ اإلااُ الشهافي والىظٍغ

ىضر      َظٍ الػالنت بهىله: "بن الخىمُت الكاملت  [.9] الخهُل ٍو

 لهما، 
ً
والخػلُم الجامعي يالَما ًلخهُان في ؤلاوؿان بىنكه مدىعا

قالخػلُم الجامعي ًدىاُو شخهُت ؤلاوؿان بجمُؼ حىاهبها، وجدهُو 

دُذ 
ُ
الخٍامل لها، والخىمُت جدىاُو اإلاجخمؼ مً حمُؼ حىاهبه وحؿعى ؤن ج

ىمُت ل جٍىن قػالت مً ؾحر حهىص الخػلُم الػالي في له الخهضم، والخ

ت للجهىى بمخُلباث  الخىمُت، لظا ل ًمًٌ جىنؼ جىمُت الثروة البكٍغ

الخػلُم  هجاح حهىص الخىمُت في ؤي صولت بمػُؼ غً وحىص ماؾؿاث

ػض مً الػىامل ألاؾاؾُت اإلادضصة 
ُ
الػالي بل بن قاغلُتها ويكاءتها ح

 5"بهجاخهالكػالُت حهىص الخىمُت و 

ًاهذ 90] وفي َظا الؿُام ٌكحر الهغوي      [ بلى َظٍ الػالنت بهىله "بطا 

ت جغمي بلى جدؿحن ظغوف مجخمػها،  الخىمُت الكاملت غملُت خًاٍع

قةن بغامج الخػلُم الػالي هي الىؾُلت بلى بغضاص ؤلاوؿان الظي َى حجغ 

به وبيؿابه اإلاهاعاث الًغوع  ت للخىمُت مً خُث جضٍع ٍت لخدهُو الؼاٍو

 5"بهخاحُت قػالت ومؿخمغة

ن الخىمُت والخػلُم هىع الػالنت بح [92] وبضوعٍ خضص آُ غبض هللا      

جباصلُت غًىٍت، قالخىمُت حػجي جدُى البىاء  غالنت بإجهاالػالي 

ػض الخػلُم الػالي ؤخض الخضماث ألاؾاؾُت  الانخهاصي والاحخماعي، وَُ

ا الخىمُت إلقباع خاحا ؿهم الخهضم التي جىقَغ ٌُ ث ؤلاوؿان، وفي اإلاهابل 

الخىمىي في حىصة الخػلُم ويكاءة مسغحاجه وفي جىؾُؼ خغيت البدث 

 .الػلمي

لي      ؿخيخج الجًز اث التي جكؿغ 92] َو [ بإهه غلى الغؾم مً حػضص الىظٍغ

غالنت الخػلُم بالخىمُت وحػضص ؤوحه الازخالف قُما بُجها، بل ؤجها جٍاص 

 وا
ً
 ًغبِ الخػلُم والخىمُت بػالنت جباصلُت، بط ل ًمًٌ جمشل اججاَا

ً
خضا

ؤن جخدهو الخىمُت الكاملت بمػُؼ غً الضوع الغاثض للخػلُم، وباإلاهابل؛ 

غ الخػلُم في ؾُاب مؿخىي مخهضم مً الخىمُت،  مً الهػب جٍُى

خجؿض صوع الخػلُم بالخىمُت في ؤوضر نىعة في الخػلُم الجامعي، ألهه  ٍو

اإلانهي والضعاؾاث الخسههُت، ومسغحاجه جهل بلى ًل مغخلت ؤلاغضاص 

نُاغاث الخىمُت، ومؿخىي الػالنت جخػمو وجهىي ؤيثر خُىما جىػٌـ 

 .ؤَضاف الخىمُت غلى ؤَضاف الخػلُم الجامعي

 :مٍاهت الخػلُم الػالي في زُِ الخىمُت باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت

مً زالُ جدُبؼ ما وعص  الػالي في زُِ الخىمُت جبرػ مٍاهت الخػلُم     

بكإهه مً ؤَضاف وؾُاؾاث جًّمها َظٍ الخُِ غلى الىدى آلاحي 

[29:[ 

 .2349/234-2346/2342ٌ) زُت الخىمُت ألاولى
ً
َـ(: جًّمىذ ؤَضاقا

ب،  ت وما ًخػلو بها مً بغامج للخػلُم والخضٍع غ اإلاىاعص البكٍغ غامت لخٍُى

ث باغخماصَا جىػَؼ وؤوعصث الهضف صون جدضًض ؾاًت مػُىت، يما جمحز 

وحىص ؾُاؾت  صون -خضةًل غلى - الخُت غلى الجامػاث اإلاىحىصة

 .مىخضة للخػلُم الػالي

في ؤَضاقها  َـ(: عيؼث2344/2966-2340ٌ/.234) الخىمُت الشاهُت زُت

 ُ ًاصًمُت، والخىؾؼ الجامعي غلى الخىؾؼ في الهبى ، وبيماُ اإلايكأث ألا

 .في الخسههاث الػلمُت في الجامػاث

م .2969/296-2966/2962ٌالشالشت ) ُت الخىمُتز َـ(: عيؼث غلى جهٍى

بغامج ومىاهج الخػلُم الجامعي، وجدؿحن الىىغُت الخػلُمُت، وجصخُذ 

ت بىاؾُت الخدٌم في  جي ألانؿام الػلمُت والىظٍغ الخباًً في ؤعنام زٍغ

، وبغضاص بغامج  همى بػٌ قغوع الخػلُم الػالي، وجدؿحن قغوٍ الهبُى

تحػلُمُ جي اإلاغخلت الشاهٍى  .ت حػخمض غلى الخػلُم الكجي لخٍغ

َـ(: جمحزث ببضء 2964/2926-2960ٌ/.296) زُت الخىمُت الغابػت

ًان في الخُِ الؿاب-زُت مىخضة للخػلُم الػالي  إلاا 
ً
، قملذ -هتزالقا

ت،  هدى الؿػىصة؛ بالخىؾؼ الٌمي و  جىمُت الهىي البكٍغ
ً
قهضث جىحها

لخىمُت ومسغحاث ت اإلاىاءمت بحن اخخُاحاث اوالىىعي للخػلُم، ومداول

م حظعي لبرامج  اقخملذو الخػلُم،  م ألاصاء؛ بةحغاء جهٍى ؾُاؾاث لخهٍى

البػشاث، وجدضًض الجهت اإلاؿاولت غً الخسههاث التي جدخاج لها 

ب الكهت بحن الػغى والُلب ت لخهٍغ  .الخُِ الخىمٍى

ّمىذ في َـ(: جً.2929/292-2926/2922ٌ) الخامؿت الخىمُت زُت

ؤَضاقها جدهُو صعحت غالُت مً الىىغُت والكػالُت وعقؼ يكاءة ألاصاء 

لخدؿحن مؿخىي الػملُت  الػلمي وؤلاصاعي إلااؾؿاث الخػلُم الػالي
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، وجكاغل وكاٍ ماؾؿاث الخػلُم الػالي مؼ ومدخىاَا الخػلُمُت

مخُلباث الخىمُت الانخهاصًت والاحخماغُت، وجىؾُؼ ناغضة الخػلُم 

ؼ بغامجه مً ؤحل زضمت نًاًا الخىمُت، ومً ؤَم نًاًا  الػالي وجىَى

الخػلُم الػالي التي ؤقاعث بلحها؛ الاَخمام ببرامج حػلُم الكخاة الجامػُت، 

وههو الٌكاءة الضازلُت والخاعحُت، والخيؿُو والاعجباٍ بحن ماؾؿاث 

الخػلُم الػالي، يما ههذ غلى حصجُؼ الجامػاث غلى الهُام بيكاَاث 

تألا   .بدار الخىمٍى

وعص في َـ(: 2924/2986-2920ٌ/.292) زُت الخىمُت الؿاصؾت

صقؼ اليكاٍ الػلمي والخغيت الشهاقُت  ؛ؤَضاقها للخػلُم الػالي

تؾخمغاع في جىمُت الهىي وؤلاهماثُت إلاؿاًغة الخُىع، والا   مً البكٍغ

و جىحُه ؾُاؾت  ب غً ٍَغ م بغامج ومىاهج الخػلُم والخضٍع زالُ جهٍى

غ البرامج واإلاىاهج والىظم الخػلُمُت الجامػُت، الهب ، مؼ جٍُى ُى

ـ غم الخضَع ، والهُام بضوع ووؾاثله والخدضًث اإلاؿخمغ للمىاهج َو

 5بًجابي في مُضان البدث الػلمي

َـ(: ؤيضث غلى .2989/298-2986/2982ٌزُت الخىمُت الؿابػت )

إلاسخلكت غضم الخىاػن بحن ؤغضاص اإلاخسغححن وهىغُتهم مً الخسههاث ا

واخخُاحاث ؾىم الػمل، ويغوعة مكاعيت نُاغاث اإلاجخمؼ 

غ البرامج  الانخهاصًت والاحخماغُت في الخسُُِ للخػلُم الػالي، وجٍُى

واإلاىاهج واإلاهغعاث الضعاؾُت بما ًدىاؾب ومخُلباث ؾىم الػمل، 

واَخمذ بالُانت الاؾدُػابُت، والٌكاءة الضازلُت والخاعحُت، يما 

غ البدث الػلمي ؤقاعث بلى ؤن  مً ؤَضاف الخػلُم الػالي جٍُى

 .والضعاؾاث الػلُا، وجكػُل صوع الجامػاث في زضمت اإلاجخمؼ

 ؤَضاقها جًّمىذَـ(: 2984/2936-2980ٌ/.298زُت الخىمُت الشامىت )

جىؾُؼ ناغضة الخػلُم بما ًخماش ى ومخُلباث الخىمُت، وحاءث ؾُاؾاتها 

غ  اصة الُانت الاؾدُػابُت، وجٍُى هظم ماؾؿاث الخػلُم الػالي  لٍؼ

ومىاهجها وبغامجها بما ًخكو ومخُلباث ؾىم الػمل، وجدؿحن الٌكاءة 

الضازلُت والخاعحُت، وػٍاصة بؾهام الهُاع الخام في جدهُو ألاَضاف 

ىُت لهُاع الخػلُم الػالي، والخىؾؼ في بغامج زضمت اإلاجخمؼ  الَى

بغامج الابخػار،  والكغايت بحن الخػلُم الػالي واإلاجخمؼ، وجٌشُل

اصة الُلب غلى الخػلُم الػالي،  وجهُُمه؛ لًمان قاغلُخه في ظل ٍػ

ًاصًمي لجمُؼ بغامج ماؾؿاث الخػلُم الػالي،  وجُبُو هظام الاغخماص ألا

َغ الخػاون والخكاغل مؼ الهُاع الخام، وػٍاصة الاَخمام 
ُ
غ ؤ وجٍُى

 .بالبدث الػلمي

َـ(: قملذ ؤَضاقها 2930/.293-2932/2938ٌزُت الخىمُت الخاؾػت )

اصة الٌكاءة الضازلُت والخاعحُت لخدهُو مخُلباث  للخػلُم الػالي؛ ٍػ

الخىمُت، الخىظُل ألامشل لخهىُت اإلاػلىماث والاجهالث، الخىؾؼ في 

ٍؼ وػٍاصة  ػها، صغم البدث الػلمي وحػٍؼ بغامج الضعاؾاث الػلُا وجىَى

ايت مؼ اإلاجخمػاث اإلادلُت، ؤلاؾهام في بهخاج اإلاػغقت، جدهُو مبضؤ الكغ 

غ ؤوحه الخػاون مؼ اإلااؾؿاث الػلمُت في الضازل والخاعج لخدهُو  جٍُى

 .ؤَضاف الخىمُت

 في جىاولذ َـ(:2996/2992-2930/2932ٌ) الػاقغة الخىمُت زُت

ت في الخػلُم الػالي،  هاؾُاؾات  مً مجالث جىمُت اإلاىاعص البكٍغ
ً
غضصا

ث الىاعصة في الهضف الخاصي غكغ مً وغلى الغؾم مً ؤَمُت ًل اإلاجال 

الخُت، جم الخُغم في الضعاؾت الخالُت بلى زالزت قهِ مً َظٍ 

 بخسهو 
ً
 لٍىجها ؤيثر مجالث الخػلُم الػالي اعجباَا

ً
اإلاجالث، هظغا

 :ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي، وهي غلى الخىالي

ت واإلاالُت5 2 والػمل غلى  ،بغُاء الجامػاث الخٍىمُت الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

 .بنغاع هظام الجامػاث الجضًض

 .ومخُلباث ؾىم الػمل ،اءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالياإلاى 5 8

 .اؾدُػاب مسغحاث الابخػار الخاعجي في ؾىم الػمل5 3

 
ً
ت واإلاالُت، والػمل  5ؤول بغُاء الجامػاث الخٍىمُت الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

  :الجامػاث الجضًضغلى بنغاع هظام 

م عنم )ؤ/       ش 02جؼامً نضوع ألامغ اإلالٍي الٌٍغ َـ، 4/9/2930(؛ بخاٍع

والهاض ي بضمج وػاعحي الخػلُم الػالي والتربُت والخػلُم في وػاعة واخضة 

ش 04جدذ مؿمى "وػاعة الخػلُم"، ونضوع ألامغ اإلالٍي عنم )ؤ/ ( بخاٍع

ًان َى 4/9/2930 َـ؛ والهاض ي بةلؿاء مجلـ الخػلُم الػالي الظي 

حؼ ألاؾاؽ للجامػاث الخٍىمُت في حمُؼ قاوجها؛ مؼ نضوع وزُهت اإلاغ 

في  تخًّمىاإلاَـ(، 2996/2992-2930/2932) زُت الخىمُت الػاقغة

ت  ؾُاؾاتها لخدهُو الهضف الخاصي غكغ الخام بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت  وعقؼ بهخاحُتها؛ بغُاء الجامػاث الخٍىمُت الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

غلى بنغاع هظام الجامػاث الجضًض، ًل جلَ اإلااقغاث واإلاالُت، والػمل 

ت واإلاالُت وبنغاع  الؿابهت جىبئ بهغب جمخؼ الجامػاث باؾخهاللُتها ؤلاصاٍع

  -ؾُدظى هظامها الجضًض، واؾخهاللُت الجامػاث مىيىع
ً
با  -نٍغ

[ بلى نغب اغخماص 96والضعاؾت والخدلُل، خُث ؤقاع الضاوص ] بالَخمام

خػلُم الػالي، قبػض اَالع لجىت الكاون ناهىن حضًض ًسو ال

الخػلُمُت بمجلـ الكىعي غلى ؤبغػ ؤهظمت الجامػاث الػاإلاُت في يشحر 

مً نغاعاتها، واؾخًاقتها لػضص مً مضًغي الجامػاث الؿػىصًت، 

زلهذ بلى مكغوع هظام حضًض للجامػاث َغح غلى مجلـ الكىعي 

في ماػالذ جضوع للمضاولت والىهاف، وغلى الغؾم مً ؤن الىهاقاث 

خُى الىظام الجضًض للجامػاث، بل  َـ(2982مجلـ الكىعي مىظ غام )

 غلى الجامػاث الخمهُض والاؾخػضاص مً زالُ البدث 
ً
ؤهه ؤنبذ لؼاما

اجه البدشُت صعاؾت الاؾخهاللُت  التربىي، الظي ًخػحن ؤن جٍىن مً ؤولٍى

ت واإلاالُت للجامػاث، واإلاكاعيت في انتراح الىظ ام الجضًض ؤلاصاٍع

للجامػاث، زانت مؼ جىامي ؤغضاص الجامػاث الخٍىمُت، وخاحتها بلى 

غ ؤلاصاعي   .الخٍُى

 :مكهىم اؾخهاللُت الجامػاث 

حػخبر الاؾخهاللُت مً ؤنضم الخهالُض الجامػُت، بط جغحؼ وكإتها      

ألاولى للجامػاث ألاوعوبُت في الػهىع الىؾُى، قػلى الغؾم مً غهىع 

ًاهذ حػِكها اإلاجخمػاث ؤزىاء الهغن الشاوي غكغ،  الظالم والهمؼ التي 

ت  بل ؤن الجامػاث جمخػذ في جلَ الكترة بضعحت يبحرة مً الخٍغ

[، خُث اغترقذ الؿلُاث الضًيُت بدو الخٌم الظاحي 94والاؾخهاللُت ]

ي مجلـ إلصاعة حامػاتهم ــؼ الجامػــمجخمـــاء الـــذ ألغًـــاث، وؤنبــللجامػ

 
ً
 ].6.] طاجُا

ػغف غبض الىانغ      ت واإلاالُت للجامػت بإجها 2.] َو [ الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

اث غملها، وحؿُحر بصاعاتها في  ت الجامػت في جدضًض ؤَضاقها، وؤولٍى "خٍغ

ت، واإلاالُت،  ضاقها، والهُام مما ًدُذ لها جدهُو ؤَالىىاحي ؤلاصاٍع

              جي ؤن اؾخهاللُت الجامػت "حػ [8.غلي ] غي ٍو بىظاثكها"،

 ه وؤلاصاعة، ؤو بمػجى آزغ ؤن جٍىن الجامػت هي ــىحُــِ والخـــت الخسُُــطاجُ
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 ناخبت الهغاع في ًل ما ًخهل بكإجها"5

 :اإلاىُلهاث الهاهىهُت التي حكغع اؾخهاللُت الجامػاث

قٍلذ اؾخهاللُت الجامػاث نًُت مدىعٍت اَخمذ بها اإلاىظماث      

ىمُت، وغهضث لها غضة ماجمغاث، وظهغ بكإجها غضص الخٍىمُت وؾحر الخٍ

 :مً ؤلاغالهاث والىزاثو اإلاهمت، مجها

: الهاصع غً احخماع الهُئت الػامت للخضماث (2466) بغالن لُما     

ًاصًمُت واؾخهالُ الخػلُم  ت ألا الجامػُت الػاإلاُت في البحرو، بكإن الخٍغ

خهالُ ماؾؿاث الػالي والظي غّغف اؾخهالُ الجامػاث بإهه "اؾ

ا مً نىي اإلاجخمؼ، ونىؼ الهغاعاث  الخػلُم الػالي غً الضولت وؾحَر

اإلاخػلهت بؿحر الػمل الضازلي قحها وبمالُتها وبصاعتها، وبنغاع ؾُاؾاتها 

ا مً ألاوكُت طاث الهلت  .[3.] "للخػلُم والبدث وؤلاعقاص وؾحَر

ًا (:2446) بغالن يمبال      ت ألا صًمُت الهاصع غً هضوة الخٍغ

واإلاؿاولُت الاحخماغُت للمشهكحن، واإلاىػهضة في الػانمت ألاوؾىضًت، 

خُث ؤقاع بىهىم واضخت لجاهب اؾخهالُ ماؾؿاث الخػلُم الػالي 

 :( غلى الىدى آلاحي28-22مً زالُ اإلاىاص )

: جٍىن ماؾؿاث الخػلُم الػالي مؿخهلت في بصاعة قاوجها 22اإلااصة      

غي، بما في طلَ ؤلاصاعة وويؼ البرامج غً الضولت ؤو ؤي ؾلُت ؤز

ـ والبدث والبرامج ألازغي طاث الهلت ًاصًمُت وبغامج الخضَع  .ألا

: جخم مماعؾت الخٌم الظاحي إلااؾؿاث الخػلُم الػالي 28اإلااصة       

بالىؾاثل الضًمهغاَُت للخٌم الظاحي، بما في طلَ اإلاكاعيت الكػالت 

ًاصًمي  ].9.] ألغًاء اإلاجخمؼ ألا

ت 2449مىخضي الكٌغ الػغبي )      (: اإلاىػهض في ألاعصن بػىىان الخٍغ

ًان مً ؤَم جىنُاجه يغوعة مىذ  ًاصًمُت في الجامػاث الػغبُت، و ألا

ًاصًمُت والاؾخهاللُت ت ألا ض مً الخٍغ  ]...] الجامػاث الػغبُت اإلاٍؼ

غ الُىوؿٍى )       (: الهاصع غً اإلااجمغ الػالمي للخػلُم الػالي2446جهٍغ

ت  الظي غهضجه مىظمت الُىوؿٍى خُى اؾخهالُ الجامػاث والخٍغ

ًان مً ؤَم جىنُاث وزُهت غمل باَعـ الهاصعة غىه  ًاصًمُت، و ألا

هترن بمؿخىي  غ اؾخهالُ ماؾؿاث الخػلُم الػالي، ٍو "ًجب ؤن ًَا

عقُؼ مً اإلاؿاولُت والخًىع للمؿاءلت في بَاع مً الككاقُت، مؼ 

إلاكاعيت ؤمام الُالب واإلاضعؾحن في غملُت بقؿاح ؤيبر نضع ممًٌ مً ا

 ].0.] اجساط الهغاعاث"

ًاصًمُت 8669) غّمان بغالن    اث ألا (: الهاصع غً ماجمغ الخٍغ

واؾخهالُ ماؾؿاث الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في الجامػاث 

والظي ؤيض غلى خو ماؾؿاث الخػلُم الػالي والبدث الػلمي ، الػغبُت

ًاصًمُت غً في بصاعة قاوجها غل ؾـ صًمهغاَُت وازخُاع َُئاتها ألا
ُ
ى ؤ

و اهخساباث خغة، وخو الُلبت في اإلاكاعيت، وجإيُض خو ؤغًاء  ٍَغ

ً ههاباث جضاقؼ غً مهالخه ًاصًمي في جٍٍى  ].2.] اإلاجخمؼ ألا

 ت ــــُــغبــــػـــاث الـــضعاؾــــً الـض مـــضًــذ الػـــو، ؤونــــا ؾبــى مـــت بلــاقـــباإلي       

 مً الاؾخهاللُت إلصاعة قاوجها 
ً
 يبحرا

ً
وألاحىبُت بمىذ الجامػاث نضعا

 غً الخضزالث، قهض يككذ صعاؾت نهغ ]
ً
[ غً ؤَم 6.بىكؿها بػُضا

[ 4.الػىامل التي حػُو اؾخهاللُت الجامػاث، وؤونذ صعاؾت غباؽ ]

ت الخهغف في ؤلاصاعة  بةياقت بىىص لىظام الجامػاث حػُي الجامػت خٍغ

ل، وبضوعٍ ؤعحؼ الؿُض ] [ يػل ألاصاء بالجامػاث بلى قهضان 06والخمٍى

 الُ ــــــم الاؾخهــــى صغـــ[ غل02ل ]ـــاغُـــض بؾمـــا ؤيـــا، يمـــت لؾخهاللُتهــالجامػ

 .ؤلاصاعي لٍل حامػت بما ًمٌجها مً ويؼ ٍَُلها ؤلاصاعي 

ؼ بلىعة ه08الٌىاوي ] اوصغ      هج اؾخهاللُت [ بلى يغوعة "حؿَغ

، ومىذ الاؾخهاللُت بجاهبها 
ً
 واؾتراجُجُا

ً
 خاؾما

ً
الجامػاث باغخباٍع زُاعا

هت التي جمٌىذ مً بىاء ؤغغاف حامػُت  ؤلاصاعي واإلاالي للجامػاث الػٍغ

ت وقىُت وغلمُت ناصعة غلى الجهىى بهظٍ اإلاهمت غلى وقو  ويكاءاث بصاٍع

جُت زايػت للخهُُم واإلاغاحػت"، بِى ما ؤونذ صعاؾت الكبُى آلُت جضٍع

ىص [ بةغاصة الىظغ في الؿُاؾاث اإلاخبػت في الجامػاث 03] والٍؼ

اصة مؿخىي الاؾخهاللُت قحها، يما ؤقاعث  الخٍىمُت، والػمل غلى ٍػ

ت Federici [09صعاؾت  [ بلى ؤن َىاى مجمىغت مً الهُىص اإلاالُت وؤلاصاٍع

كغى غلى الجامػاث، مما ًدُى صون جدهُو اؾخهاللُته
ُ
ا، يما اغخبر ج

[ ؤن اؾخهاللُت الجامػاث مً الاججاَاث الخضًشت إلصاعة .0] الؿػىصي

 .الجامػاث

ؤما غلى اإلاؿخىي اإلادلي قهىاى هضعة في الضعاؾاث اإلاخػلهت باؾخهاللُت    

ًاهذ بػٌ الضعاؾاث التي  وبن- الباخشتخض غلم  غلى-الجامػاث 

ًاصًمُت ل جسلى مً بػٌ ال ت ألا خلمُداث الػابغة جخدضر غً الخٍغ

[ والتي طيغ قحها "ؤن اؾخهاللُت 00] واإلاهخًبت، مجها صعاؾت الهغوي

 ؾُضقػها بلى جبجي 
ً
 ومالُا

ً
ا قاغلت ًخم مً  اؾتراجُجُاثالجامػاث بصاٍع

غ بغامجها وجدؿحن ؤصاء مسغحاتها، لخلبُت خاحاث الخىمُت  زاللها جٍُى

 ".الكاملت التي حػِكها اإلاملٌت

غي الخاػم      لذ بخهُُضَا بإهظمت 02] ٍو [ ؤن بصاعاث الجامػاث يبَّ

ظم حهاث 
ُ
ًاصًمي، وبكغى وناًت وه خٍىمُت ل جىاؾب َبُػت ؤصائها ألا

 بلى 
ً
غضًضة غلحها، مشل وػاعة؛ الخضمت اإلاضهُت، والخػلُم، واإلاالُت، صاغُا

 مً 
ً
ضا بغاصة حكٌُل مجالـ بصاعاث الجامػاث، بما ًضقؼ إلغُائها مٍؼ

غ ؤصائها  الاؾخهاللُت  هدى جٍُى
ً
والخماًؼ والخىاقـ قُما بُجها، ؾػُا

ًاصًمي [ بلى يغوعة الخدُى مً 96] الضاوص اصغ الظ، ؤلاصاعي وألا

ت الغاَىت في الجامػاث الؿػىصًت بلى مماعؾاث ًخىاقغ  اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

م، بهضف الاهخهاُ  قحها الخسُُِ والخىظُم والخيؿُو واإلاخابػت والخهٍى

لجامػُت مً الىيؼ الغاًَ بلى الىيؼ اإلاؿخهبلي الظي جخُلبه باإلصاعة ا

 .مخؿحراث الػهغ وجدضًاث اإلاؿخهبل ومً ؤبغػَا اؾخهاللُت الجامػاث

وفي بَاع مداولخه لخصخُذ ؤوياع الخػلُم الػالي في اإلاملٌت، َالب      

 غضم عياٍ ؤن جدٌم 06] الغقُض
ً
[ باؾخهاللُت الجامػاث، مىضخا

مىخضة، ؤو جٍىن بغامجها الخػلُمُت مخُابهت، وؤن  الجامػاث لىاثذ

ض خغيتها  بىػاعة جدض مً وكاَها وججمَّ
ً
ا  .جظل مغجبُت بصاٍع

[ ؤؾباب عجؼ الخػلُم الػالي في اإلاملٌت غً 04] وؤعحؼ الػِس ي     

اإلاىاقؿت والخإزحر في اإلاجخمؼ والخىمُت وجهضم الانخهاص في البلض بلى ؤن 

المـ الهًُت الجهىص اإلابظولت قُه وآلا 
ُ
عاء التي اعجكػذ خُى ؤصاثه لم ج

غي؛ وهي مؿإلت اؾخهاللُت  ألاؾاؾُت التي جمشل مػُاع الىجاح الجَى

 غلى يغوعة 
ً
تها وعؾالتها وؤَضاقها، مايضا الجامػاث، ومػغقتها لهٍى

بنضاع هظام حضًض للجامػاث جخمخؼ قُه الجامػاث الؿػىصًت 

 .بالؾخهاللُت الخهُهُت

[ ؤن اؾخهاللُت 26] دؿلُم بهظٍ الخهُهت، ِاْغخبر ؤبا الخُلومؼ ال     

الجامػاث مً ؤَم الخُىاث الضاغمت لضقؼ عجلت الخػلُم الػالي 

والبدثي، وؾخسلو بِئت جىاقؿُت بحن الجامػاث، لًٌ مً اإلاهم ؤن ههل 

غقؼ ــلل مــهالُ ًهـــى اؾخــبل  ً الهُىص البحرونغاَُت التي جدض مً خغيتها ٍو
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 .خىي الخىاقؿُت بُجها للىنُى بلى هكؼ مجخمعي ؤوؾؼمً مؿ

 :ؤَمُت اؾخهاللُت الجامػاث

ػبر حىؾتن      [ غً ؤَمُت مىذ الجامػاث الاؾخهاللُت بهىله: "بن 22] ٌُ

الجامػت ل ًمٌجها الهُام بالضوع اإلاىٍى بها، وجدهُو عؾالتها، وؤَضاقها، 

ًاصًمُ ت ألا ًغي  ، يمات الٍاقُحن"بطا لم ًخىاقغ لها الاؾخهالُ والخٍغ

 للمىار الُبُعي لىمى 28] مغس ي
ً
 عثِؿا

ً
[ ؤن اؾخهاللُت الجامػاث مُلبا

 5الجامػاث

  ؤن [00] ًايض الهغوي حاهبهومً      
ً
 ومالُا

ً
ا اؾخهاللُت الجامػت بصاٍع

ؿهم في
ُ
 :ًمًٌ ؤن ح

اصة نضعتها غلى اإلاىاقؿت الػلمُت، ومً زم  - ججضًض زُُها وجكػُلها، لٍؼ

غلى نضعاتها الػلمُت اإلاخمحزة، وحؿخهُب الػلماء وجضغمهم لغقؼ  جداقظ

 .مؿخىي وعي مجخمػها وعقاَُخه

صقػها بهىة بلى الخمحز، وػٍاصة يكاءة ؤصائها، وجدمل مؿاولُت حىصة  -

 .مسغحاتها ؤمام مجخمػها

ؿخسلو        مً قىاثض اؾخهاللُتRamirez [23َو
ً
     [ غضصا

 :الجامػاث، مجها

ضَا، وجكػُلها بما ًلبي خاحت اإلاجخمؼجدضًث 5 2  .بغامج الجامػت، وججٍى

 .بغضاص مكغوع اإلاىاػهت وبنغاعاث خؿاباث الجامػت5 8

اث الخكٌحر وؤلابضاع اإلاػغفي والػلمي وصقؼ الخىمُت  35 يمان جىاقغ خٍغ

ت الكاملت  .البكٍغ

اث ؤلاهخاج والخىمُت ؤلاوؿاهُت، 5 9 جهضم اإلاجخمؼ الجامعي غلى مؿخٍى

 .زظ بالخهىُتوألا 

ػُت جدمي 5 . صغم ألاقٍاع واإلابخٌغاث الػلمُت، وجىقحر ؤهظمت حكَغ

 .وميؿىبحهاالجامػت 

ًاصًمي مالثم للىمى اإلاػغفي اإلابضع، وبىاء الشهت لألؾخاط 5 0 بًجاص مىار ؤ

 .والُالب

 .ؤلاقهاح والككاقُت غً حػامالث الجامػت5 2

كحر        اؾخهاللُت الجامػاث ٌػمل  [ بلى ؤن جدهُو29] Enders et alَو

ت والغنابت الضازلُت، ألامغ الظي  ت الخهغف ؤلاصاٍع ؼ خٍغ غلى حػٍؼ

[ بإن .2] ًىػٌـ غلى جدؿحن ؤصاء الجامػاث، يما ًغي الػِس ى

اؾخهاللُت الجامػاث ؾترقؼ خمى الخىاقـ بُجها، مما ًضقػها بلى ابخٍاع 

ًاصًمُت وغملها ؤلاصاعي، ض ؤلاهكام،  وؾاثل وهظم جغقؼ حىصتها ألا
ّ

وجغق

 .وجدؿً الخضماث الجامػُت

 :ؤبػاص اؾخهاللُت الجامػاث

اؾخهاللُت الجامػاث طاث َابؼ مخػضص ألابػاص، ونض ؤحمؼ غضص مً      

غلى طيغ زالزت  [22] ؛ خىكي[20] ؤبى خُمض ؛[28] حن مشل؛ مغس يالباخش

اإلاالي، ؤبػاص لؾخهاللُت الجامػاث وهي؛ الاؾخهالُ ؤلاصاعي، والاؾخهالُ 

خم غغيها بالخكهُل غلى الىدى آلاحي ًاصًمي، ٍو  :والاؾخهالُ ألا

5 الاؾخهالُ ؤلاصاعي 
ً
 :ؤول

[ ؤَم ؤؾـ الاؾخهالُ ؤلاصاعي للجامػاث في 4.] خضصث غباؽ      

تها في البذ  ت الجامػت في اجساط الهغاعاث الضازلت في هُانها، وخٍغ "خٍغ

ل ؤو حؿلِ مً نبل ؤمىعَا وجهٍغل قاوجها صون جضز  حمُؼ في 

 5"ألاحهؼة الخاعحُت

  ؛ الؼهكلي[22] خىكي؛ [2.] غ صعاؾت ًل مً؛ غبض الىانغـــا حكُــيم       

ت 26] [ بلى غضٍص مً اإلاظاَغ حػبر غً الاؾخهالُ ؤلاصاعي، جمشلذ في خٍغ

 :الجامػت في

اتها، وجغحمت طلَ لخُِ وبغامج غمل 25  .جدضًض ؤَضاقها وؤولٍى

الخىظُم والهٍُل ؤلاصاعي اإلاىاؾب الظي ًخكو وؤَضاف  ازخُاع همِ 85

 .الجامػت

غ الهاهىهُت، وجدضًض الهىاغض الخىظُمُت  35 نُاؾت اللىاثذ وألَا

ت اإلاىظمت للػمل  .وؤلاصاٍع

ت الػلُا  95 ويؼ وجىكُظ اللىاثذ الخانت بدكٌُل ألاحهؼة ؤلاصاٍع

 .بالغخماص غلى الاهخساب

. 5 
ً
للمىانكاث اإلادضصة مً نبل مجالؿها  جدضًض ؤغضاص الُالب، وقها

 .اإلاسخلكت

اث 5 0 الضعحاث ويؼ البرامج الضعاؾُت واإلاىاهج والامخداهاث، ومؿخٍى

الث  .الػلمُت واإلاَا

ـ بها وويؼ الًىابِ الخانت بترنُتهم 5 2 حػُحن ؤغًاء َُئت الخضَع

 .وههلهم

5 الاؾخهالُ اإلاالي
ً
 :زاهُا

 َا     
ً
 مً ؤبػاص اؾخهاللُت الجامػاث، ًمشل الاؾخهالُ اإلاالي بػضا

ً
ما

ل ؤوكُتها  ػجي "بجاخت اإلاىاعص اإلاالُت التي جمًٌ الجامػت مً جمٍى َو

اإلاسخلكت ونُامها بىظاثكها صون ؤي يؿٍى ؤو جضزل مً حاهب الجهاث 

 ].6.] ا"التي جمىلها وجىكو غلحه

 ومً ؤنىي يماهاث اؾخهاللُت    
ً
ا  يغوٍع

ً
ا ػخبر الاؾخهالُ اإلاالي قَغ  َو

الجامػاث، قالجامػت ل ًمًٌ ؤن حؿخمغ في ؤصاء عؾالتها صون ؤن ًخىقغ 

ت الخهغف في َ ظا اإلااُ صون جضزل لها اإلااُ الالػم باإلياقت بلى خٍغ

 ].28] الجهت اإلامىلت

ت الجامػت في 4.] وخضصث غباؽ      [ ؤؾـ الاؾخهالُ اإلاالي في "خٍغ

ًاقت ؤبىاب ا إلاحزاهُت اإلاػخمضة لها ويؼ نىاغضَا اإلاالُت، وجهغقها في 

 ".صون جضزل مً الخاعج

 [26] ؛ الؼهكلي[22] خىكي[؛ 2.] الىانغوحكحر صعاؾت ًل مً؛ غبض      

 :بلى غضٍص مً اإلاظاَغ حػبر غً الاؾخهالُ اإلاالي، جمشلذ في

ؼ مهاصع 5 2 عي وؤلاصاعي الظي ٌؿمذ للجامػت بدىَى جىاقغ اإلاىار الدكَغ

 .صزلها

ت الجامػت في و 5 8 ت الخهغف خٍغ يؼ الهىاغض الخانت بها، ومً زم خٍغ

ل مً باب آلزغ، ومً  ت الخدٍى في اإلاحزاهُت وما ًغجبِ بظلَ مً خٍغ

 .بىض آلزغ

جدضًض اإلاسههاث اإلاالُت للجامػاث في قٍل مبالـ بحمالُت، صون 5 3

 .جهُُضَا بإبىاب وبىىص نغف مدضصة

 
ً
ًاصًمي 5زالشا  :الاؾخهالُ ألا

ت  َىاى زلِ واضر في      ًاصًمي والخٍغ ألاصبُاث بحن الاؾخهالُ ألا

ًاصًمُت والاؾخهالُ  ت ألا ًاصًمُت، قبػٌ الباخشحن محز بحن الخٍغ ألا

ت  اصًمي، وفي اإلاهابل عبِ الباخشىن ألاً الظًً بدشىا في مىيىع الخٍغ

ًاصًمُت بُجها وبحن اؾخهاللُت الجامػاث، وقضصوا غلى ؤَمُت الخالػم  ألا

ًاصًمُتبُجهما، وؤوضخىا ؤهه  ت ؤ في حامػاث  ل ًمًٌ ؤن جٍىن َىاى خٍغ

ت الهغاع وؤلاعاصة، وؤلاصاعة والبرامج ]  ].9.قانضة لالؾخهالُ، وخٍغ

ًاصًمُت ًخمشل في اؾخهاللُت 00] خُث ؤوعص الهغوي    ت ألا  للخٍغ
ً
 [ مكهىما
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ـ والبدث،  ت الخضَع ، وجمخؼ ألاؾاجظة قحها بدٍغ
ً
 ومالُا

ً
ا الجامػاث بصاٍع

ًاصًمُت طاث الػالنت وببضاء ال غؤي واإلاكاعيت في اجساط الهغاعاث ألا

ًاصًمُت جخًمً زالزت [ 24] الؿٍغب غي ٍوبخسههاتهم،  ت ألا ؤن الخٍغ

ًاصًمُت  ت ألا ًاصًمُت للماؾؿاث الجامػُت، والخٍغ ت ألا ؤبػاص هي: الخٍغ

ت  ًاصًمُت للُالب، خُث ٌكمل بػض الخٍغ ت ألا لألؾخاط الجامعي، والخٍغ

ًاصًمُت للماؾؿاث الجامػُت زالزت مٍىهاث هي؛ الاؾخهالُ ؤلاصاعي،  ألا

 .والاؾخهالُ اإلاالي، والاؾخهالُ الػلمي

ًاصًمي قُما       وججضع ؤلاقاعة َىا بلى غضم طيغ بػض الاؾخهالُ ألا

ههذ غلُه ؾُاؾاث زُت الخىمُت الػاقغة للخػلُم الػالي في اإلاملٌت، 

ت خُث جم التريحز غلى بغُاء الجامػاث ال خٍىمُت الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

ُغحؼ اإلاهُضب ]واإلاالُت قهِ،  بلى ؤن الجامػاث الؿػىصًت  [ طل66ٍَو

ًاصًمُت، خُث بن مػظمها خضًشت  مسخلكت الخبرة مً الىاخُت ألا

ؤلاوكاء ول حؿخُُؼ بنضاع الهغاعاث اإلاىاؾبت، مً قخذ بغهامج ؤو نؿم 

ًاصًمُت لىهو الخبر  وؾحٍر مًحضًض،  ة والٍىاصع الهاصعة غلى ألامىع ألا

 .نىؼ الهغاع

 :مػىناث اؾخهاللُت الجامػاث

جؼزغ ؤصبُاث اإلاجاُ بالػضًض مً مػىناث اؾخهاللُت الجامػاث،      

ىا ًخم حؿلُِ الًىء غلى بػًها  :َو

ػاث الهاهىهُت 5 ؤ  :الهُىص والدكَغ

ػاث لخىظُم       ٌػخمض ألاصاء الجامعي الؿلُم واإلاخىاػن غلى وحىص حكَغ

الجامػاث، جىُلو مً مباصت ؾلُمت، وجهىم غلى ؤؾـ مىيىغُت، 

خكو َظا مؼ ما ؤوص ى به الهغوي ] [ مً يغوعة بًجاص لىاثذ 00ٍو

ت  جىظُمُت طاث مغحػُت ناهىهُت، جمىذ الجامػاث اؾخهاللُت بصاٍع

ت الخغيت في حؿُحر ؤمىعَا، وؾغغت اجساط  ومالُت، وجدُذ لها خٍغ

[ بن 62نهغ ] اغخبر الظمً زاعحها،  الهغاعاث اإلاىاؾبت صون جضزل

ت، وؾُاب ؤصلت الػمل الضنُهت، والاغخماص  غضم ويىح ألاَضاف ؤلاصاٍع

ػاث حامضة، مً مػىناث الاؾخهالُ ؤلاصاعي  غلى لىاثذ وحكَغ

ًاقُت خُى 9.للجامػاث، يما ؤقاع الظًكاوي ] [ بلى غضم وحىص بُاهاث 

 .الخدُى بلى الاؾخهالُ الجامعي

 :اعة الظاجُت للجامػاثب5 ؾُاب ؤلاص

اث الػمل الجامعي،       ت البحرونغاَُت غلى مجٍغ الىظم قحؿُُغ اإلاغيٍؼ

ت واإلاالُت والخىظُمُت، جهؼ الجامػُت  إة الٌشحر مً الهُىص ؤلاصاٍع جدذ َو

ؤلاصاعة الجامػُت ل جمخلَ نىة وظُكُت في عؾم الؿُاؾت الخػلُمُت، ؤو و

ػلو باألمىع الغوجُيُت ؤو جىكُظ اجساط الهغاعاث اإلاهمت، ؾىي ما ًخ

 ].68] َغمي الؿلُت الجامػت حػلُماث قىنُت، قالىظام ؤلاصاعي صازل

 

ل الجامػاث  :ج5 ؤخاصًت جمٍى

 ىمُت، مً ؤَم ــدٌـىاعص الـمــى الــاص غلــمـالغخــل بـــٍىــت الخمــاصًــغ ؤخــحػخب     

جهلل مً قغنت  اإلاػىناث التي جهل ؤمام اؾخهاللُت الجامػاث، خُث

 في اجساط الهغاعاث، وحػمل غلى نىلبت الكٌغ 
ً
 وؤقغاصا

ً
الجامػت بصاعة

ًاصًمي وجىححهه وقو ؤَضاف جخكو وؤَضاف الضولت ]  ].20ألا

 :ص5 نهىع ؤؾالُب ازخُاع الهُاصاث الجامػُت

غضم مىيىغُت هظم ازخُاع الهُاصاث  [ بلى63الهاصي ]ٌكحر غبض      

ُت، ؤو بغُاء ؤقًلُت لجماغت ما، ؤو غضم هدُجت جضزل غىامل ؾُاؾ

ظا مسالل إلاا جم صغمه  وحىص جسُُِ قامل للهىي الػاملت، َو

وجإيُضٍ في بغالوي لُما وغّمان، اللظًً ؤيضا غلى خو ماؾؿاث الخػلُم 

و اهخساباث خغة وغلى ؤؾـ ومػاًحر  الػالي في ازخُاع َُئاتها غً ٍَغ

 .مػُىت

ىا ًخطر الضوع الظي ًمٌ      غىضما ًًؼ التربىي ً ؤن ًلػبه البدث َو

اجه الىظغة  إلاجاُ اؾخهاللُت الجامػاث نبل البضء  الاؾدكغاقُتمً ؤولٍى

ض مً جُبُهها في ظل ــمًٌ ؤن جدـىص التي ًـباغخماصَا، للخػغف غلى الهُ

  5الظغوف الغاَىت للجامػاث

 
ً
  :اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل 5زاهُا

احؿؼ الجضُ في الؿىىاث ألازحرة؛ خُى مجاُ اإلاىاءمت بحن مسغحاث     

ؼصاص َظا الجضُ -بكٍل ؤيبر-الخػلُم الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل، ٍو

جحن الظًً ل ًجضون قغنت غمل، وألن عؤؽ اإلااُ  ًلما ػاص غضص الخٍغ

ًاقت اإلاجخمػاث، وجمشل  البكغي َى اإلاغجٌؼ الغثِـ للخىمُت، اَخّمذ به 

بي؛  َظا الاَخمام بجىاهب غضة مً ؤبغػَا الجاهب الخػلُمي والخضٍع

ت اإلاػاعف واإلاهاعاث التي جٌكل  وطلَ مً ؤحل بيؿاب الهىي البكٍغ

ت، وؤن ؤي زلل ؤو نهىع قُه  بؾهامها الكاغل في الػملُت الخىمٍى

 .ٌؿخضعي اجساط الخُىاث الالػمت لخصخُده

حاث الخػلُم الػالي ومخُلباث وَمً ٌؿخهغت وانؼ اإلاىاءمت بحن مسغ      

 في الىنذ الخالي، 
ً
ؾىم الػمل الؿػىصي ًجض ؤهه ؤنبذ ؤيثر بلخاخا

ونض ٌػىص طلَ بلى اعجكاع مػضُ الؿٍان في ؾً الػمل؛ والظي ناخبه 

جحن، باإلياقت بلى حكبؼ الهُاع الخٍىمي، وجدُى  اصة في غضص الخٍغ ٍػ

اث مػُىت مً الخإَُل ألاهظاع بلى الهُاع الخام، والظي ٌكتٍر مخُلب

 .واإلاهاعة في ألاصاء

وغلى الغؾم مما حكحر بلُه ؤلاخهاءاث الغؾمُت مً اعجكاع مػضُ      

ؤلاهكام غلى الخػلُم في الؿىىاث ألازحرة، وجسهُو وؿبت غالُت مً 

َىاى ماقغاث  -في الىنذ هكؿه- الىاجج الهىمي لهُاع الخػلُم، بل ؤهه

اصة ملخىظت في مػ ظا ًخػاعى مؼ اإلاىُو حكحر بلى ٍػ ضلث البُالت، َو

اصة في  الانخهاصي الظي ًكترى ؤن مػضلث البُالت جىسكٌ مؼ الٍؼ

قةن غضم جدهُو اإلاىاءمت بحن مسغحاث  الظؤلاهكام غلى الخػلُم، 

 للُاناث  [69ؤخمض ]الخػلُم الػالي وؾىم الػمل، يما جايض 
ً
"ٌػض َضعا

 للمىاعص، ويػل حضو 
ً
ت، واؾخجزاقا ي الاؾدشماع في الخىمُت البكٍغ

ا غلى الخىمُت الكاملت ت، والتي جىػٌـ آزاَع  ".البكٍغ

 :مكهىم مىاءمت مسغحاث الخػلُم الػالي

اوسجام الخػلُم الػالي مؼ " بإهه [0.] غّغقخه مىظمت الُىوؿٍى     

ػظم نضعجه  مخُلباث ؾىم الػمل بكٍل ٌػؼػ عؾالت َظا الخػلُم، َو

في َظا الؿىم، والخيبا به نبل خضوزه،  غلى مىاحهت الخؿُحر الخانل

ب اإلاالءمت إلاخُلباجه  "5وجىقحر حؿهُالث الخضٍع

غاوي      ػغقه الَؼ [ بإهه "مضي وقاء مسغحاث الخػلُم الػالي .6] وَُ

ت مً خُث الػضص  ىُت مً الهىي البكٍغ باخخُاحاث الخىمُت الَى

 ".وهىغُت الخإَُل

ي الؿػىصي ومخُلباث ؾىم وانؼ اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػال

 :الػمل

ًظهغ الاَخمام باإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث      

 
ً
مً الىضواث والضعاؾاث التي  ؾىم الػمل مً زالُ اؾخػغاى غضصا
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، ؾتراجُجُتالا عنضجه وؤحمػذ غلى وحىص نهىع في جدهُو َظٍ الؿاًت 

لى جكانمها وؤؾباب وؤجها حػاوي مً مظاَغ يػل ؤيُضة، يما ؤقاعث ب

يػكها، وزُىعة هخاثجها، وآلازاع الىاججت غجها؛ في مداولت لػالحها 

 مً ويؼ خلُى مانخت لها، ومً ؤبغػَا
ً
 :الجظعي، بضل

هضوة "الخػلُم الػالي في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت عئي مؿخهبلُت"،  -

ىنكذ قحها نًُت مىاءمت الخػلُم الػالي إلاخُلباث الخىمُت،خُث 
ُ
 ه

وحاء في جىنُاتها؛ جىؾُؼ ناغضة الخػلُم الػالي، واؾخدضار ؤهماٍ 

حضًضة مىاؾبت لظغوف اإلاجخمؼ، وعبِ الخػلُم الػالي بؿىم الػمل، 

مؼ جىقحر البُاهاث الالػمت لهظا الغبِ، ومغاحػت الخسههاث الهاثمت 

ت اإلاخجضصة، وبعقاص الُلبت بلى الخسههاث  في يىء الخاحاث الخىمٍى

ا ]التي جسضم   ].60اخخُاحاث ؾىم الػمل وجىححههم هدَى

غاوي ] - لألؾباب والتي ؤعحػذ يػل مىاءمت اإلاسغحاث  [.6صعاؾت الَؼ

 :آلاجُت

اهسكاى الٌكاءة الضازلُت الىىغُت إلااؾؿاث الخػلُم الػالي، والتي 5 2

مً ماقغاتها جضوي الخدهُل اإلاػغفي والخإَُل الخسهص ي، ويػل 

ت والخُبُهُتالهضعاث الخدلُلُت والابخٍ  .اٍع

ج 5 8 اهسكاى الٌكاءة الخاعحُت الٌمُت والىىغُت، واإلاخمشل في جسٍغ

جحن في جسههاث ل ًدخاحها ؾىم الػمل، مؼ  ؤغضاص مً الخٍغ

 .وحىص عجؼ في جسههاث ؤزغي 

صعاؾت غً اعجباٍ مسغحاث الخػلُم بؿىم الػمل، في مداولت للبدث  -

الخػلُم وؾىم الػمل،  غً خلُى إلاكٍلت غضم اإلاىاءمت بحن مسغحاث

ونض ؤقاعث بلى غضم وحىص خهغ قامل للخسههاث اإلاُلىبت، صاغُت 

ب لخػضًل زُُها الضعاؾُت  الجهاث الخػلُمُت وماؾؿاث الخضٍع

ًاصًمُت بما ًاصي بلى جىقحر الٌكاءاث اإلاُلىبت في ؾىم الػمل، مؼ  وألا

ج ]  ].62يغوعة الاَخمام ببرامج الٌكاًاث واإلاهاعاث للخٍغ

ت"، والتي َغخذ في صوعة  بػىىان عاؾتص - "عئٍت لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

اى الانخهاصي الشالشت ) (، خُث ؤقاعث بلى ؤن يػل 8662مىخضي الٍغ

ػؼي بلى غضم مىاءمت  ٌُ حن الهىي الػاملت الؿػىصًت  ؤلانباُ غلى جَى

جسههاث الباخشحن غً الػمل مؼ مخُلباث ؾىم الػمل، وصعاؾت 

حن الىظاثل في الهُاع الخام" َغخذ بػىىان "ؾُاؾاث الػ مل وجَى

  86(، خُث زلهذ بلى وحىص 8623في صوعة اإلاىخضي الؿاصؾت )
ً
مػىنا

حن الىظاثل في الهُاع الخام، مجها غضم مىاءمت مسغحاث  ؤمام جَى

بُت لخخُاحاث ؾىم الػمل  ].66] الىظم الخػلُمُت والخضٍع

 

لي ومخُلباث ؾىم ؤؾباب يػل اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػا 

 :الػمل

ظهغ الهغاءة اإلاخإهُت لألصبُاث     
ُ
التي جىاولذ مجاُ اإلاىاءمت بحن  ج

مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل ؤن يػل اإلاىاءمت نض 

 :ًٌمً في ألاؾباب آلاجُت

 :نهىع الخسُُِ للخػلُم الػالي5 2

غحؼ صعاؾت     
ُ
[؛ 46مُاوع ][؛ 64؛ اإلاىُؼ ][90] ًل مً؛ الهغوي ج

 :[ الههىع في الخسُُِ للخػلُم الػالي بلى48[؛ غِؿان ]42الهالر ]

غ؛ بط جهضع ؤقٍاع ـي في غـــماؾؿـغ الـــاب الكٌــؾُ -  ملُت الخسُُِ والخٍُى

ــضًــالخج  ىنؼ الهغاع ًإزظ ــي مــغ قــاب الخٍُىـــي ؤصخـــةطا بهـــغاص، قـــً ؤقــض مـ

غ مجاله، ولًٌ بط ا طَبىا اؾُخدضزذ ؾُاؾاث ونغاعاث حضًضة الخٍُى

 .جيؿل ًل الجهىص الؿابهت

ًاصًمُت، واوؿماؾها في ألاغماُ ؤلاحغاثُت -  .يثرة ؤغباء الهُاصاث ألا

 للمهاعاث  -
ً
 مؿخمغا

ً
اخخُاحاث ؾىم الػمل اإلاخؿحر والتي جخُلب جدضًشا

 .والخبراث

ت، مما الكجىة في البدىر واإلاػلىماث في مجاُ جىمُت اإلاىاعص  - البكٍغ

ؾبب هضعة واضخت في البدىر اإلاػىُت بالخسُُِ لالخخُاحاث 

لت في ؾىم الػمل  .الخهُهُت مً الٍىاصع اإلاَا

يػل الُانت الاؾدُػابُت للخسههاث التي ٌكخض الُلب غلى  85

جحها  :زٍغ

غاوي      [ غلى وحىص زلل في جىػَؼ الُالب غلى .6] ؤيضث صعاؾت الَؼ

خػلُم الػالي، وبكٍل ٌػٌـ ؾُاب الىعي الخسههاث في ماؾؿاث ال

خكو َظا  اث الخىمُت الىَىُت واخخُاحاتها مً الهىي الػاملت، ٍو بإولٍى

[ بإن اإلاُل هدى حؿلُب الخسههاث في 43] مؼ ما ؤقاع بلُه الؼغبي

الػلىم ؤلاوؿاهُت غلى خؿاب الخسههاث في الػلىم الخُبُهُت ؾبب 

 .لباث ؾىم الػملقجىة بحن مسغحاث الخػلُم الجامعي ومخُ

      :ؾُاب الخيؿُو بحن ماؾؿاث الخػلُم الػالي وؤحهؼة الخىظُل5 3 

بن الاهكهام قبه الٍامل بحن ماؾؿاث الخػلُم الػالي والهُاع      

جحن الػاَلحن غً الػمل،  الخام ؤصي بلى جغايم ؤغضاص َاثلت مً الخٍغ

م والظًً ًغقًهم الهُاع الخام بؿبب اهسكاى هىغُاتهم وغض

خُث حػاوي  ،[49] لباث ؾىم الػملمالءمت نضعاتهم ويكاءاتهم إلاخُ

هاث ماؾؿاث الخػلُم الػالي مً يػل الخيؿُو بُجها وبحن الج

جي الجامػاث ؤن غضم مكاعيت الهُاع  يما [،64] اإلاؿخكُضة مً زٍغ

ًاصًمُت في ماؾؿاث  ، وويؼ الخُِ ألا الخام في ؾُاؾاث الهبُى

غضم اإلاىاءمت بحن مسغحاجه ومخُلباث ؾىم الخػلُم الػالي، ؾاَم في 

 ]..6] الػمل

 :جضوي اإلاؿخىي الػلمي للخٍغج 45

بن مً ؤَم غىامل جضوي مؿخىي بغامج الخػلُم الػالي جظهغ في جبّجي      

اصة الخضقو غلى ماؾؿاث الخػلُم الػالي  بغامج حػلُمُت جخالءم مؼ ٍػ

لخىمُت، ألامغ الظي صون التريحز غلى الىىغُت بما ًخىاقو مؼ خاحاث ا

ـ ؤلالهاجي، وبحهاى ؤي مداولت  ؾاَم في اؾخمغاع الاغخماص غلى الخضَع

غحؼ ،[90]للخجضًض والخدضًث   مً الجامػاث  ٍو
ً
طلَ بلى ؤن يشحرا

م اإلاؿخمغ،  الؿػىصًت ما ػالذ جهضم مهغعاث جهلُضًت ل جسًؼ للخهٍى

ابِ مؼ ، ول جدهو التر ُذ الكغنت للمؼاوحت بحن الخسههاثول جد

ت وبَماُ الضعوؽ  زُِ الخىمُت، مؼ التريحز غلى الضعاؾاث الىظٍغ

 ]..4الخُبُهُت ]

ـ5 . غ اإلانهي ألغًاء َُئت الخضَع  :نهىع الخٍُى

ـ بلى         بُت اإلاهضمت ألغًاء َُئت الخضَع ًكخهغ مدخىي البرامج الخضٍع

غ ؤصائهم، قهض ؤيض اإلاىُؼ غلى  [64] الاججاَاث الخضًشت اإلاغجبُت بخٍُى

ض طلَ  ـ، ًٍا وحىص ههو في الخُىع اإلانهي ألغًاء َُئت الخضَع

[ غىضما طيغ ؤن الخاحت ماؾت لىحىص زُِ مبيُت غلى 40] الؿلُان

ؤؾـ غلمُت تهضف بلى جىمُت مهاعاث ومػاعف ؤغًاء َُئت الخضَعـ 

غ مهاعاث  حن والكىُحن في نُاغاث الخػلُم الػالي، وانترح جٍُى وؤلاصاٍع

ــت الخــــاء َُئــــضعاث ؤغًـــون ـ مـ  ت حػُجهم غلى ــاملــج مخٌـــغامــالُ بـــً زــضَع
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 .جدضًث مػلىماتهم ومهاعاتهم واؾخسضام ؤؾالُب خضًشت في الخػلُم

ًاصًمي5 0  :جضوي زضماث ؤلاعقاص ألا

ؾاَم غضم وحىص بعقاص َالبي ٌؿاغض غلى جىحُه الُالب بلى      

في  ؛ا في يىء اخخُاحاث الخىمُتالخسههاث التي ًغؾبىن في صعاؾته

نهىع الخػلُم الػالي غً جلبُت اخخُاحاث الخىمُت، قبػض جدُى بػٌ 

الجامػاث مً هظام الؿاغاث بلى الىظام الكهلي لم ٌػِ ؤلاعقاص 

ًاصًمي صوعٍ في بعقاص الُالب لاللخدام بالخسههاث التي جدىاؾب  ألا

 ].42] مؼ مُىلهم ونضعاتهم في يىء مخُلباث الخىمُت

 :الههىع في جُبُو بغامج الخػلُم الخػاووي5 2

 في حؿغ الهىة بحن الخػلُم      
ً
ا  خٍُى

ً
ًلػب الخػلُم الخػاووي صوعا

ًاصًمي ومخُلباث ؾىم الػمل، وطلَ مً زالُ نهل اإلاخضعبحن في  ألا

بِئت غملُت جٌؿبهم اإلاهاعاث والؿلىيُاث الػملُت التي ًُلبها ؾىم 

[ غلى يغوعة جىزُو الهلت مؼ اإلااؾؿاث 64] الػمل، ونض ؤيض اإلاىُؼ

ؤلاهخاحُت مً زالُ جُبُو هظام الخػلُم الخػاووي، خُث ًهىم الُالب 

ت في الجامػت والػملُت الخُبُهُت في ماؾؿاث ؤلاهخاج،  بالضعاؾت الىظٍغ

ت بالخُبُو  .وبظلَ ًخدهو عبِ الىظٍغ

ب غلى اإلاهاعاث الخُاجُت5 6  :ههو الخضٍع

عاث الخُاجُت "اإلاهاعاث الالػمت للكغص إلاماعؾت خُاجه ًههض باإلاها      

الُىمُت ووكاَاجه الخُاجُت في البِئت، وحكمل مهاعة بصاعة الىنذ 

[ ً [، ولهض 46والجهض واإلااُ، واجساط الهغاعاث، والاجهاُ مؼ آلازٍغ

ػصاَص الاَخمام بها بػض ؤن يككذ الضعاؾاث غً غضم عيا الهُاع 
ْ
ا

ج حن قُما ًخػلو باإلاهاعاث الالػمت لخدهُو الخام غً نضعاث الخٍغ

ًغوعة جًمحن ب[ 44] الهالُ لظا ؤونذالىجاح في ؾىم الػمل، 

اإلاهاعاث الخُاجُت ببرامج ماؾؿاث الخػلُم الػالي، لٍىجها مً مخُلباث 

ـ جخًمً  بُت ألغًاء َُئت الخضَع ؾىم الػمل، وجهضًم صوعاث جضٍع

ب الُالب غلحهااإلاهاعاث الخُاجُت الالػمت لؿىم الػمل،   .وجضٍع

 :غضم جكػُل مػاًحر الجىصة في ؤؾلب بغامج الخػلُم الػالي 45

حػخبر الجىصة هي الهىة الضاقػت لىظام الخػلُم الجامعي بكٍل      

قػاُ، لُدهو ؤَضاقه التي ًُلبها اإلاجخمؼ في يىء مػاًحر مدضصة، 

كحر الخُُب جىصة [ بلى "غضم جىاقغ مهاًِـ مىزىنت لهُاؽ ال266] َو

الىىغُت بكٍل غملي في ماؾؿاث وبغامج الخػلُم الػالي"، يما ًايض 

[ غلى ؤن جىظُل مباصت الجىصة الكاملت في ؤهظمت 262اإلاىؾىي ]

الخػلُم الػالي ٌػىص بالىكؼ غلى اإلااؾؿاث الخػلُمُت، خُث ًًؼ حجغ 

غقؼ مً  ألاؾاؽ لغئٍت قلؿكُت حُضة ألَضاف اإلااؾؿت وعؾالتها، ٍو

اث الػ ؿحر مكاَُمهم واججاَاتهم هدى اإلاهىتمػىٍى  .املحن، َو

 :ههو الخٍامل بحن الخػلُم الػام والخػلُم الػالي5 26

 مجهما ل      
ً
بن َبُػت الػالنت بحن الخػلُم الػام والػالي ججػل يال

 غً آلازغ، ألجهما ٌػمالن يمً 
ً
ٌؿخُُؼ ؤن ًدهو ؤَضاقه بػُضا

ت، ونض ؤعحؼ الشيُان ]مىظىمت واخضة تهضف بلى جىمُت اإلاىاعص  [ 34البكٍغ

يػل اإلاسغحاث بلى ههو الخٍامل بحن الخػلُم الػام والخػلُم الػالي، 

ألامغ الظي ؤصي بلى الههىع والًػل في مسخلل حىاهب الػملُت 

[ غلى غضم وحىص غالنت جٍاملُت 268الخػلُمُت، وبضوعٍ ؤيض الؿٌغان ]

ــػلُــخــالام و ــػــم الـــج الخػلُــــاَـــً مىـــبُ م بشهاقت ـهخـــجفي اإلاملٌت، ي ــــالــم الػـ

 .وجدهو اخخُاحاث ؾىم الػملوآلُت الػمل، 

 إلاا     
ً
ؾبو، ًخطر ؤن اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي  واؾدىاصا

ومخُلباث ؾىم الػمل مً اإلاىيىغاث التي جدخاج بلى الُغح 

كهُل والخىكُظ، مما والضعاؾت، والبدث غً خلُى غملُت وآلُاث للخ

اث البدث  مً ؤحل التربىي ٌؿخضعي ؤن جٍىن مىيىغاتها في ناثمت ؤولٍى

 .جهضًم صعاؾاث ججمؼ الخلُى وجهضمها بهىعة مهىػت لهىاع الهغاع

 
ً
 :اؾدُػاب مسغحاث الابخػار الخاعجي في ؾىم الػمل 5زالشا

خغمحن اؾخبكغ اإلاهخمىن بهًاًا الخػلُم والخىمُت ببرهامج زاصم ال"     

كحن لالبخػار الخاعجي، وؤقاصث به الصخاقت اإلادلُت والضولُت،  الكٍغ

الم، يما ُغّض  ىُت غلى ؤلَا ت الَى وُغّض ؤَم بغهامج لخإَُل الهىي البكٍغ

[5 وحؿعى 04ؤَم حؿغ ٌؿاَم في جدهُو الاهكخاح الشهافي مؼ الػالم" ]

ىمُت اإلاىاعص وػاعة الخػلُم مً زالُ بغامج الابخػار الخاعجي بلى جدهُو ج

ت وبغضاصَا وجإَُلها للمىاقؿت في ؾىم الػمل ومجالث ا لبدث البكٍغ

 في صغم الجامػاث والهُاغحن الخٍىمي وألاَلي  الػلمي،
ً
 ؤؾاؾُا

ً
وعاقضا

[263.[ 

ػّض الابخػار في الضُو الىامُت ؤخض َغم الاؾدشماع الخهُهي في       وَُ

 في جلبُت خاحاث جىمُت البالص، قمً اإلاؿلم به ؤن لالبخػار ص
ً
 يبحرا

ً
وعا

اصة الُانت الاؾدُػابُت  الكباب للخػلُم، قهى ًمشل وؾُلت لٍؼ

للجامػاث، وؤخض الػىامل اإلاؿاَمت في التربُت والخىغُت والخشهُل 

وزلو الخدىلث صازل اإلاجخمؼ الؿػىصي، يما ؤهه ٌػض بخضي الهىىاث 

ي والخإزحر في خىاع التي حػُي الهىعة الخهُهُت لإلؾالم والاهكخاح الشهاف

ًاهىا   غما 
ً
 مسخلكا

ً
 زهاقُا

ً
الخًاعاث، بمىذ الُالب اإلابخػشحن بػضا

يما ؤهه ٌؿاَم في  ًخلهىهه مً غلىم ومػاعف في ماؾؿاتهم الخػلُمُت،

 ].269] الخىمُت والخؿُحر والخُىع الاحخماعي والانخهاصي في اإلاجخمؼ

 :الؿػىصًتوكإة وجُىع بغامج الابخػار في اإلاملٌت الػغبُت  

جغحؼ بضاًت الابخػار في اإلاملٌت بلى ونذ مبٌغ مً مغخلت الخإؾِـ،      

ؼ 2390قكي غام  غلى مكغوع  -عخمه هللا-َـ واقو اإلالَ غبض الػٍؼ

ًاهذ جًم  البػشاث، وؤمغ بإن جىقض البػشت الؿػىصًت ألاولى بلى مهغ، و

، للخسهو في الخضَعـ والهًاء الكغعي والخػلُم  (29)
ً
الكجي َالبا

والؼعاغت والُب، مما ًضُ غلى الاَخمام اإلابٌغ لخىظُم غملُت الابخػار، 

ت التي هي ؾمت عثِؿت مً   مً غملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ
ً
لخٍىن حؼءا

َـ جم بوكاء ..23[، وفي غام .26ؾماث الخىمُت الكاملت في اإلاملٌت ]

شحن، ومؼ مضعؾت جدًحر البػشاث، لخىظُم غملُت الابخػار وبغضاص اإلابخػ

ت 2323بوكاء وػاعة اإلاػاعف غام  َـ احؿؼ باب الابخػار، وويؼ يإولٍى

ت، ونض جىاقهذ مغخلت الابخػار في  مُلهت لخىمُت قاملت للمىاعص البكٍغ

للضولت في الخُت الؿبػُيُاث اإلاُالصًت مؼ بضاًت الخسُُِ الانخهاصي 

 [، بػض طلَ بضؤث مغخلت حضًضة لالبخػار260]الخمؿُت الشاهُت

كحن لالبخػار  الخاعجي، جمشلذ في اهُالم بغهامج زاصم الخغمحن الكٍغ

الخاعجي، بخضي الخُىاث الىىغُت في مؿحرة الخىمُت الؿػىصًت، خُث 

ش ب/م ب( 362.نضع به ؤمغ ملٍي عنم )  ].262َـ،]22/9/2980خاٍع

 :وانؼ اؾدُػاب مسغحاث الابخػار في ؾىم الػمل الؿػىصي

مسغحاث الابخػار في ؾىم الػمل الؿػىصي  ٌػخبر مجاُ اؾدُػاب     

ظهغ  ، ٍو
ً
ت بل خضًشا مً اإلاىيىغاث التي لم جظهغ غلى الؿاخت التربٍى

طلَ مً زالُ مدضوصًت ألاصبُاث التي جىانل َظا اإلاجاُ، خُث بن 

مػظم الضعاؾاث التي لها غالنت بالبخػار جىاولذ ؤوياع اإلابخػشحن مً 



667102 

52 

الابخػار وؾلبُاجه، ومكٌالث  هاخُت جٌُكهم، ومىانكت بًجابُاث

اإلابخػشحن وخهىنهم الهاهىهُت، ؤي ؤجها عيؼث غلى حىاهب لِـ لها غالنت 

باؾدُػاب اإلابخػشحن في ؾىم الػمل، ول ختى بمضي اعجباٍ جسههاتهم 

بمخُلباث الخىمُت، ولػل طلَ ٌػىص بلى ؤن بغامج الابخػار في بضاًتها 

جمًٌ ؾىم الػمل مً  ًاهذ مدهىعة الػضص والخسههاث، ومً زم

اصة في  اؾدُػابهم بؿهىلت، ولًٌ بػض الخىؾؼ في بغهامج الابخػار والٍؼ

غضص اإلابخػشحن ازخلل الىيؼ، خُث ؤقاعث آزغ بخهاثُت لىػاعة 

َـ بلـ .293-2939الخػلُم بلى ؤن غضص الُلبت اإلابخػشحن للػام الضعاس ي 

 ومبخػشت، في 2225626)
ً
ؾىم الػمل صولت، قهل ؾِخمًٌ  38( مبخػشا

 ].266مً اؾدُػابهم؟ ]

 لضعاؾت نام بها الؼامل     
ً
[ خُى اؾدكغاف مؿخهبل ؾىم 264] ووقها

، يكل قحها ؤن غضص الؿػىصًحن 
ً
الػمل الؿػىصي زالُ زالزحن غاما

 بػض غام، يما ؤظهغث 
ً
اإلاكترى صزىلهم ؾىم الػمل ؾحزصاص غاما

ػىصي ؤن ؤلاخهاءاث الغؾمُت ؤن مً ؤَم ؾماث ؾىم الػمل الؿ

(، مػظمهم ٌػملىن في الهُاع 544854.بحمالي الخىظُل للمهُمحن بلـ )

ً في اإلاضن الغثِؿُت، بِىما الؿػىصًحن بلـ غضصَم  الخام، ومخمغيٍؼ

 ].266] ( مً بحمالي الخىظُل9534259)

ؤن ٌؿاغض صغم بغامج الابخػار في ؾض الخاحت  لظا ًامل    

ل في اإلاملٌت، مؼ غضم نضعة للخسههاث التي ًدخاج بلحها ؾىم الػم

ب  الجامػاث الؿػىصًت في جإمحن َظٍ الخسههاث غلى اإلاضي الهٍغ

كحن [، خُث ٌؿعى بغهامج زاصم الخغمح226واإلاخىؾِ، ] ن الكٍغ

مىاءمت مسغحاجه مؼ مخُلباث ؾىم الػمل،  لالبخػار الخاعجي بلى

ث بخىحُه البرامج والخسههاث التي جهضم للمبخػشحن وعبُها باخخُاحا

غ الانخهاصي الظي  ؾىم الػمل، ومىايبتها لخغيت الخىمُت والخٍُى

 ].262] حكهضٍ البالص

جي الابخػار ًىاحهىن نػىبت في      لًٌ الىانؼ ٌكحر بلى ؤن زٍغ

[ 222] الخهُى غلى الىظُكت اإلاىاؾبت، قهض ؤيضث هخاثج صعاؾت الضاوص

الخدانهم  قُما ًخػلو باإلاكٌالث التي جىاحه اإلاغشخحن لالبخػار نبل

بالبػشت؛ غً زىف اإلابخػشحن مً غضم وحىص وظُكت بػض غىصتهم مً 

[ ويؼ آلُت مهىىت جىضر يُكُت 228انترح الػماعي ]يما البػشت، 

الاؾخكاصة مً الُالب اإلابخػث بػض اهتهاء صعاؾخه، وبضوعٍ وحه 

[ ؤهظاع اإلاؿاولحن بلى زُىعة الىيؼ غىضما خظع في 223الؿامضي ]

مػىناث الابخػار "بإن قػىع اإلابخػث بػضم جىقغ  مجمل خضًشه غً

قغنت للػمل بػض غىصجه، نض ًاصي بلى بدشه غً بضًل إلًجاص قغنت 

 ".غمل ؤقًل في بلض الابخػار

ومً الجهىص التي نامذ بها وػاعة الخػلُم في مداولتها لؾدُػاب      

 ]:262مسغحاث الابخػار في ؾىم الػمل ما ًلي ]

، لخىقحر قغم الػمل ًىم اإلاهىت: خغن -
ً
ا ذ اإلالخهُاث غلى جىظُمه ؾىٍى

جي بغهامج زاصم الخغمحن وبحن  للمبخػشحن، ولٍُىن خلهت الىنل بحن زٍغ

 .ماؾؿاث الخىظُل

وظُكخَ بػشخَ: وهي آلُت حضًضة لخىكُظ اإلاغخلت الشالشت مً بغهامج  -

كُــً الكــزاصم الخغمُ  ِ ـــغبــى الـــغل ىمـــَـ، وجه2930ام ــــذ غـــً، اهُلهـــٍغ

ً  .اإلاباقغ بحن الىظُكت والبػشت في الخسههاث التي ًدخاج لها الَى

ظهغ مً زالُ ما ؾبو، ؤن مغخلت عبِ الىظُكت بالبخػار بضؤث          ٍو

َـ، وهي لم حكمل حمُؼ اإلابخػشحن لهلت ؤغضاص الىظاثل، 2930مىظ غام 

 ومبخػشت واإلا2225626) ؤن ًضُ غلىمما 
ً
، ( مبخػشا

ً
خىنؼ جسغحهم لخها

ؤَمُت ؤن  جخطر ا، لظؾُػاهىن مً نػىبت اؾدُػابهم في ؾىم الػمل

ًٍىن مجاُ اؾدُػاب مسغحاث الابخػار في ؾىم الػمل، وألاؾباب 

اث البدث التربىي  التي جدُى صون خهىلهم غلى قغم غمل مً ؤولٍى

 .إلاجالث الخػلُم الػالي

 الدراصاث الضابقت. 4

 لخػضص م     
ً
ؿمذ الضعاؾاث طاث الػالنت هظغا

ُ
داوع الضعاؾت الخالُت ن

 للخهيُل آلاحي
ً
 :بمجالها وقها

اث البدث التربىي   :صعاؾاث جىاولذ ؤولٍى

صعاؾت اؾتهضقذ  [229ؤحغي ًل مً اإلاؿىعي، والجابغي، واإلاسالفي ]    

غ  اتها الالػمت لخٍُى بغضاص ناثمت بالخخُاحاث البدشُت، وجدضًض ؤولٍى

دهو مُالب الخىمُت الكاملت في الجمهىعٍت الُمىُت، الخػلُم بما ً

ن ُمجخَمؼ الضعاؾت مً حمُؼ  باغخماص اإلاىهج الىنكي اإلاؿخي، وجٍىَّ

حن ومؿاغضحهم، وبلؿذ الػُىت ) ، 866الهاصة التربٍى
ً
ا  جغبٍى

ً
( ناثضا

 للضعاؾت، وؤونواؾُخسِضم
ً
ذ الضعاؾت باغخماص البدث ذ الاؾدباهت ؤصاة

 ؤؾاؾُ
ً
غ، التربىي عيىا  ًيبغي الاعجٍاػ غلُه في ؤًت حهىص لإلنالح والخٍُى

ً
ا

غ ؾُاؾاث البدث اؾخجابت لالخخُاحاث البدشُت  .مؼ يغوعة جٍُى

[ بةحغاء صعاؾت .22ونام ًل مً غِؿان، وغُاعي، والخاعسي ]       

اؾتهضقذ الخػغف غلى مضي الىعي بإَمُت البدث التربىي في جدؿحن 

اث البدث ؤصاء ؾُاؾاث اإلااؾؿاث الخػلُ مُت، والخػغف غلى ؤولٍى

التربىي في ؾلُىت غمان، وغىاثو جىظُكه، باغخماص اإلاىهج الىنكي، 

( مً الجهاث اإلاػىُت بالكإن التربىي، .26وبلؿذ غُىت الضعاؾت )

واؾُخسِضمذ الاؾدباهت ؤصاة للضعاؾت، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن 

حمه بلى مماعؾت، اإلاكاعيحن ًشمىىن صوع البدث التربىي ونلت مجهم جتر 

اث البدث التربىي  ُت ألولٍى  .مؼ الاقخهاع بلى زٍغ

اث البدىر في Wright [220واؾتهضقذ صعاؾت       [ ويؼ ناثمت ألولٍى

مجاُ الخػلُم الػالي مً ؤحل الخىمُت اإلاؿخضامت في يىضا، باغخماص 

ن ُمجخَمؼ الضعاؾت مً زبراء في الخػلُم الػالي، بلـ  ؤؾلىب صلكاي، وجٍىَّ

، وفي الجىلت الشاهُت )96ضصَم في الجىلت ألاولى )غ
ً
، .3( زبحرا

ً
( زبحرا

 
ً
للضعاؾت،  ًمشلىن ؾبػت غكغ صولت، واؾُخسِضمذ الاؾدباهت ؤصاة

، مً 
ً
 بدشُا

ً
وجىنلذ الضعاؾت بلى ناثمت جًم حؿػت غكغ مىيىغا

ؤَمها جإزحر ؤؾالُب الخػلُم والخػلم، وعبِ الجامػت باإلاجخمؼ، والشهاقت 

ت، وجهُُم مىاهج الخػلُم، اإلااؾؿ ُت، والهُاًل الخىظُمُت وؤلاصاٍع

  .وحػضصًت الخسههاث

اث البدث الػلمي في اإلاملٌت ألاعصهُت       وحاء مكغوع "جدضًض ؤولٍى

("، بهضف ويؼ ؤؾـ الخسُُِ 8686-8622الهاقمُت للؿىىاث )

غ في ألاعصن، باغخماص  الؿلُم والكاغل إلاؿحرة البدث الػلمي والخٍُى

 في ؤعبػت غكغ 26.لىب صلكاي في ؤعبؼ حىلث، وبمكاعيت )ؤؾ
ً
( زبحرا

ت  ، وجىنل بلى غضص مً اإلاؿاثل البدشُت طاث ألاولٍى
ً
 غلمُا

ً
نُاغا

ىُت والباخشحن  الههىي في الهُاغاث اإلاسخلكت، نضمذ للماؾؿاث الَى

غ  5[23] في الجامػاث ألاعصهُت ومغايؼ البدث والخٍُى

[ صعاؾت اؾتهضقذ الخىنل .2الكمغاوي ] وفي الؿُام طاجه ؤحغي      

اث البدث في مجاُ التربُت الػلمُت باإلاملٌت الػغبُت  بلى ناثمت بإولٍى
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ً
للضعاؾت، وقمل  الؿػىصًت، باغخماص ؤؾلىب صلكاي، والاؾدباهت ؤصاة

ُمجخَمؼ الضعاؾت خملت الضيخىعاٍ اإلاخسههحن في التربُت الػلمُت في 

النت بالخػلُم في اإلاملٌت، وبلـ غضص الجامػاث وفي الهُاغاث طاث الػ

، وفي الجىلت الشاهُت )32الػُىت في الجىلت ألاولى )
ً
، 89( قغصا

ً
( قغصا

ويككذ الضعاؾت ؤن مجالي بغضاص وجإَُل مػلمي الػلىم وجهىُاث 

، في خحن قٍل مجاُ الخىىع 
ً
ت بدشُت غالُت حضا الخػلُم ٌكٌالن ؤولٍى

ش وقلؿكت الػلم الشهافي والاحخماعي وازخالف الجيـ،  ومجاُ جاٍع

ت بدشُت مخىؾُت، وؤوص ى الباخث بخىحُه بدىر التربُت الػلمُت  ؤولٍى

ت  .بلى اإلاجالث ألاغلى ؤولٍى

اث البدث 222وبضوعَا انترخذ البدحري ]      ُت بدشُت بإولٍى [ زٍغ

التربىي في ؤنُى التربُت في يىء مخُلباث الخىمُت لهًاًا الخػلُم 

حن، باغخماص اإلاىهج الىنكي  الػالي مً وحهت هظغ  اإلاسخهحن التربٍى

ن ُمجخَمؼ الضعاؾت مً حمُؼ ؤغًاء َُئت  اإلاؿخي والىزاثهي، وجٍىَّ

ـ في ؤنؿام ؤنُى التربُت في ) ( حامػت ؾػىصًت، وبلؿذ 28الخضَع

 223الػُىت )
ً
 مً ؾذ حامػاث، واؾُخسِضمذ الاؾدباهت ؤصاة

ً
 ( غًىا

ُت  ت، 96بدشُت جًم )للضعاؾت، وجىنلذ الضعاؾت بلى زٍغ ( ؤولٍى

اث التي جىنلذ بلحها الضعاؾت  وؤونذ الباخشت باغخماص ألاولٍى

وجُبُهها، وجىحُه الباخشحن لضعاؾت زُِ الخىمُت وجدضًض الاخخُاحاث 

 .البدشُت في يىئها

[ في َغح آلُاث لضغم نًاًا الخىمُت في .8يما ؾاَم ؾىاًم ]     

الُت يػل الاعجباٍ بحن اإلاجخمؼ الخلُجي، مً زالُ مىانكت بقٍ

ت والخىمُت، ومػغقت الىيؼ الغاًَ لخىحهاث البدث  البدىر التربٍى

التربىي في اإلاجخمؼ الخلُجي، ويككذ الضعاؾت غً بػٌ ؾلبُاث 

ؤلاهخاج الػلمي في صُو الخلُج مشل: الخٌغاع، وػٍاصة الٌم مهابل الٌُل، 

ٍاث وجىحهاث وُبْػضَا غً مكٌالث اإلاجخمؼ، ونضم الباخث مهترح ؤولى 

 .بدشُت لضغم نًاًا الخىمُت في اإلاجخمؼ الخلُجي

 :صعاؾاث جىاولذ مجاُ اؾخهاللُت الجامػاث

[ صعاؾت جدلُلُت للػالنت بحن الجامػت والؿلُت مً 62ؤحغي نهغ ]     

ت، وؤَم الػىامل  زالُ الىنىف غلى وانؼ اؾخهاللُت الجامػاث اإلاهٍغ

ؤن حىاهب اؾخهاللُت الجامػاث اإلاازغة غلحها، وجىنلذ الضعاؾت بلى 

اإلاالي، الاؾخهالُ ؤلاصاعي، والاؾخهالُ الاؾخهالُ الكٌغي، و ؛زالزت هي

ت، مػىناث الاؾخهالُ ؤلاصاعي غضم ويىح ألا  ؤن مً ؤَمو  َضاف ؤلاصاٍع

ػاث حامضة،  وؾُاب ؤصلت الػمل الضنُهت، والاغخماص غلى لىاثذ وحكَغ

غ وؤلانالح ؤلاصاع  ي، وؾُاب عوح اإلاباصؤة ويػل مداولث الخٍُى

ب، و مً ؤَم مػىناث الاؾخهالُ اإلاالي  وؤلابضاع، ونهىع الخضٍع

ل الجامػاث، وجُبُو الهىاغض  الاغخماص غلى اإلاىاعص الخٍىمُت في جمٍى

 .اإلاالُت الػامت اإلاخبػت في الضولت غلى الجامػاث

ت  [20ونامذ ؤبىخُمض ]      بضعاؾت اؾتهضقذ مػغقت مكهىم الخٍغ

ًاصً ـ، وويػها الغاًَ، وؤَم ألا مُت لضي ؤغًاء َُئت الخضَع

مجالتها، والػىامل التي جدض مجها، وؤَم اإلاهترخاث التي مً قإجها 

( ١٩٤جكػُلها، باغخماص اإلاىهج الىنكي اإلاؿخي، وبلؿذ غُىت الضعاؾت )

ـ في  غًىا مً الػمضاء والىيالء وعئؾاء ألانؿام وؤغًاء َُئت الخضَع

 زالر حامػاث، واؾخُ 
ً
للضعاؾت، ومً ؤبغػ هخاثج  سِضمذ الاؾدباهت ؤصاة

 
ً
ا ت الجامػت واؾخهاللها بصاٍع ًاصًمُت حػجي خٍغ ت ألا الضعاؾت؛ ؤن الخٍغ

، وؤن مً ؤَم الػىامل التي جدض مجها؛ البحرونغا
ً
 ومالُا

ً
ًاصًمُا َُت، وؤ

ٌ ت الؿلُت، ويػل جكٍى الؿلُاث، ويػل جىمُت مهاصع  ومغيٍؼ

ل ؾحر الخٍىمُت،   مً الاهخساب، الخمٍى
ً
والاغخماص غلى هظام الخػُحن بضل

ل الجامػاث، والىظام اإلاىخض  والاغخماص غلى الضولت يمهضع لخمٍى

غ لىاثذ وؤهظمت الخػلُم الػالي  للجامػاث، وؤونذ الباخشت بخٍُى

 ؤيبر مً 
ً
ت والاؾخهاللُت قحها، ويغوعة مىذ الجامػاث نضعا لخمٌحن الخٍغ

ًاصًمي الاؾخهالُ ؤلاصاعي واإلاالي  .وألا

ذ      [ بهضف مػغقت َبُػت اؾخهاللُت 22خىكي ] صعاؾت وؤحٍغ

الجامػاث اإلاػانغة وقػالُت بصاعتها، والىيؼ الغاًَ لؾخهاللُت 

ت وقػالُت بصاعتها، ومً زم الىنُى بلى  ٌُت واإلاهٍغ الجامػاث ألامٍغ

ت بما ًدهو  بحغاءاث مهترخت لخكػُل اؾخهاللُت الجامػاث اإلاهٍغ

بصاعتها، باغخماص اإلاىهج اإلاهاعن، ومً ؤبغػ هخاثج الضعاؾت ؤن مً قػالُت 

مظاَغ الاؾخهالُ ؤلاصاعي للجامػاث َى نضعتها غلى عؾم ؤَضاقها 

اتها وبغضاص البرامج والخُِ، وويؼ لىاثدها  بىكؿها وجدضًض ؤولٍى

 
ً
وجدضًض الهىاغض الخىظُمُت اإلاىظمت للػمل، وازخُاع نُاصاتها اغخماصا

ساب الخغ، ومً ؤَم مظاَغ الاؾخهالُ اإلاالي َى نضعتها غلى غلى الاهخ

ت  ؼ مهاصع الضزل، وخٍغ ػاث واللىاثذ التي جِؿغ لها جىَى ويؼ الدكَغ

 .الخهغف قحها

مػغقت مكهىم اؾخهاللُت اؾتهضقذ قهض [ 26الؼهكلي ] ؤما صعاؾت     

ًاصًمُت وؤَمُتها ووانػها، باؾخسضام اإلاىهج  ت ألا الجامػاث والخٍغ

ىنكي الخدلُلي، وجىنل الباخث بلى غضص مً الىخاثج، مً ؤَمها؛ ال

عي إلابضؤ اؾخهاللُت الجامػاث مً زالُ الىو  جكػُل الخُاب الدكَغ

غلُه في ماصة مؿخهلت بهاهىن جىظُم الجامػاث، وجهلُل الازخهاناث 

والؿلُاث الٌشحرة التي ًخمخؼ بها وػٍغ الخػلُم وطلَ لهالر ؤلاصاعة 

 .الجامػُت

ًاصًمُت في الجامػاث،  [00وخضصث صعاؾت الهغوي ]      ت ألا مكهىم الخٍغ

ص اإلاىهج الىنكي الىزاثهي، ومىُلهاتها الهاهىهُت ويىابُها، باغخما

ًاصًمُت ًخمشل في اؾخهالُ  بلى الضعاؾت ذوجىنل ت ألا ؤن مكهىم الخٍغ

 لخخمًٌ مً جهٍغل قاوجها صون 
ً
 ومالُا

ً
ا الٍلُاث والجامػاث بصاٍع

ًاصًمُت جدٌمها نغاعاث نضعث جضزل ز ت ألا اعجي، وؤن مىُلهاث الخٍغ

لُضًت، مً اإلاىظماث الضولُت، وؤن َىاى جدضًاث جىاحه الجامػاث الخه

بةًجاص لىاثذ جىظُمُت جمىذ الباخث  وجدض مً اؾخهاللها، وؤوص ى

ت واإلاالُت  .الجامػاث الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

نؼ الاؾخهاللُت في الخػلُم [ مػغقت وا29] Endersصعاؾت واؾتهضقذ      

الػالي الهىلىضي، وصوعٍ في جىظُم ؤصاء الجامػاث، باغخماص اإلاىهج 

 
ً
ن ُمجخَمؼ الضعاؾت مً  الىنكي الخدلُلي، والاؾدباهت ؤصاة للضعاؾت، وجٍىَّ

مجمىغت مً الجامػاث في َىلىضا، ويككذ الضعاؾت غً غىامل جازغ 

الؿُاس ي، وبغاصة ٍَُلت غلى اؾخهاللُت الجامػاث مً ؤَمها؛ الخؿحر 

ت  الخػلُم الػالي والاؾتراجُجُاث اإلاخبػت، وؤن الاؾخهاللُت حػؼػ خٍغ

 .الخهغف ؤلاصاعي والغنابت الضازلُت وجدؿً ألاصاء

[ في صعاؾخه بلى مداولت الخػغف غلى ؤزغ 226] Piironen وجُغم      

ؼ اؾخهاللُت الجامػاث  ناهىن الجامػاث الجضًض الهاصف بلى حػٍؼ

كىلىضًت، ووانؼ جُبُو الاؾخهاللُت مً وحهت هظغ الهُاصاث ال

 
ً
ًاصًمُت، باؾخسضام اإلاىهج الىنكي، والاؾدباهت ؤصاة للضعاؾت، وبلـ  ألا
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، 6.غضص غُىت الضعاؾت )
ً
ًاصًمُا  ؤ

ً
الضعاؾت ؤن جُبُو  ويككذ( ناثضا

ت، وؾاغض غلى اإلاىاءمت   في الهُم ؤلاصاٍع
ً
 يبحرا

ً
الاؾخهاللُت ؤخضر حؿُحرا

 .ن مسغحاث الجامػاث ومخُلباث ؾىم الػملبح

صعاؾاث جىاولذ مجاُ اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث 

 :ؾىم الػمل

اصة Sallim [224نام       [ بالخػغف غلى ألاؾباب التي ؤصث بلى ٍػ

جي الجامػت، وهىع  البُالت، وغضم الخىاقو بحن الُلب والػغى لخٍغ

ب اإلاهضم لهم، وؤه الث التي ًخُلبها ؾىم الػمل الخضٍع ىاع اإلاهاعاث واإلاَا

ن ُمجخَمؼ الضعاؾت مً  في ؾاها، باغخماص اإلاىهج الىنكي اإلاؿخي، وجٍىَّ

جحن ومىظكحن، وبلـ غضص الػُىت ) ( .6.َالب في ؾىت الخسغج وزٍغ

 
ً
، واؾُخسِضمذ الاؾدباهت ؤصاة

ً
للضعاؾت، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن مً  قغصا

الخسُُِ لؿُاؾاث الهبُى في الجامػاث، وغضم ؤؾباب البُالت غضم 

غم  جحن لضزُى ؾىم الػمل، وغضم جدضًث البرامج َو بغضاص الخٍغ

ـ ونُاؾت اإلاىاهج بدُث حػٌـ الخاحت بلى الخُىع الانخهاصي  الخضَع

 .والاحخماعي والشهافي للضولت

[ مً صعاؾخه بلى مػغقت وانؼ مضزالث الخػلُم 64وؾعى اإلاىُؼ ]     

ؤصاثه ومسغحاجه، وآلُاث جدهُهها لخخُاحاث ؾىم الػمل، الػالي و 

باغخماص ؤؾلىب جدلُل الىظم، ومً ؤبغػ هخاثج الضعاؾت؛ ؤن مً ؤَم 

مؼ مخُلباث ؾىم الػمل غضم جىػَؼ  سغحاثاإلاؤؾباب غضم جىاقو 

الُالب بحن الخسههاث خؿب مخُلباث ؾىم الػمل، وغضم بقغاى 

، غم  نُاع الػمل في جدضًض ؾُاؾت الهبُى غ اإلاىاهج َو وغضم جٍُى

ـ، ويػل ؤلاعقاص  غ اإلانهي ألغًاء َُئت الخضَع ـ، وههو الخٍُى الخضَع

ت، وؤوص ى الباخث بًغوعة  ٍغ ًاصًمي، والبِء في ويؼ الخُِ الخٍُى ألا

غ ؤلاصاعة الجامػُت، ومكاعيت الهُاع الخام في ويؼ الخُِ  جٍُى

لغبِ الضعاؾاث إلااؾؿاث الخػلُم الػالي، وجُبُو الخػلُم الخػاووي 

ت بالخُبُو  .الىظٍغ

غاوي ]      [ الخػغف غلى اخخُاحاث ؾىم .6واؾتهضقذ صعاؾت الَؼ

، ومؿخىي 
ً
 غالُا

ً
ت التي جخُلب جإَُال الػمل الؿػىصي مً الهىي البكٍغ

مىاءمت مسغحاث الخػلُم الػالي الؿػىصي مؼ مخُلباث ؾىم الػمل، 

اثج غً وحىص زلل في باغخماص اإلاىهج الىنكي الخدلُلي، ويككذ الىخ

جىػَؼ الُالب غلى الخسههاث اإلاسخلكت، ويػل نضعة مىاهج الخػلُم 

جحن إلاخُلباث  الػالي غلى جدهُو مىاءمت مهاعاث ونضعاث وزبراث الخٍغ

الهُاع الخام، وؾُاب ؤلاعقاص الُالبي، وغضم وحىص نىاغض مػلىماث 

 .غً اخخُاحاث ؾىم الػمل مً الخسههاث واإلاهاعاث اإلاُلىبت

[ غلى وانؼ اؾخجابت الخسُُِ للخػلُم 286وحػغقذ الػؿحري ]     

الػالي إلاخُلباث اإلاىاءمت بحن مسغحاجه واخخُاحاث الخىمُت، باغخماص 

ن ُمجخَمؼ الضعاؾت مً غُىت مً وػاعة  اإلاىهج الىنكي اإلاؿخي، وجٍىَّ

الخسُُِ ومجلـ الكىعي، ووػاعة الخػلُم الػالي ومجلـ الخػلُم 

 الػالي والج
ً
للضعاؾت،  امػاث الؿػىصًت، واؾُخسِضمذ الاؾدباهت ؤصاة

ويككذ هخاثج الضعاؾت ؤن الخػلُم الػالي ٌػِل مغخلت حاصة مً 

الخؿُحر والاؾخجابت إلاخُلباث اإلاىاءمت جخمشل في الخؿحراث في حىاهب 

 في 
ً
ل والٌكاءة الضازلُت، وؤن َىاى نهىعا الخسُُِ والخمٍى

هُى غلى جهضًغاث يمُت وهىغُت الخسُُِ، وغضم وحىص آلُاث للخ

 بالَخمام  الباخشت ً الهىي الػاملت، وؤونذـت مــمؿخهبلُـاث الـــلالخخُاح

م حىصة الخػلُم الػالي  .بالٌكاءة الخاعحُت وجهٍى

[ صعاؾت اؾتهضقذ ونل وجدلُل وحصخُو 282وؤحغي الػخُبي ]     

واخخُاحاث  مكٍلت غضم اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي باإلاملٌت

ؾىم الػمل، والخػغف غلى مخُلباث نُاع ألاغماُ مً ماؾؿاث 

الخػلُم الػالي، باؾخسضام اإلاىهج الىنكي الخدلُلي، ويككذ الضعاؾت 

 في مسغحاث الخػلُم الػالي مً الخسههاث 
ً
 وؿبُا

ً
غً وحىص يػكا

ت، وؤونذ بًغوعة  الػلمُت الخُبُهُت باإلاهاعهت مؼ الخسههاث الىظٍغ

جىقحر ًىاصع طاث نضعاث مً زالُ بالجىصة الىىغُت للُالب  َخمامالا 

ت، وبغاصة الىظغ في اإلاىاهج الخالُت بالخيؿُو مؼ الهُاع الخام  .مهاٍع

غاوي ]      [ صعاؾت اؾتهضقذ الخػغف 288وفي الؿُام طاجه ؤحغي الَؼ

غلى وانؼ يػل مىاءمت مسغحاث الخػلُم الػالي الؿػىصي وجدضًض 

ػ آلازاع اإلاترجبت غلى اؾخمغاع الًػل وبًجاص خلُى ؤَم ؤؾبابها، وؤبغ 

غملُت لػالحها، باغخماص اإلاىهج الىنكي اإلاؿخي، وجمشل ُمجخَمؼ الضعاؾت 

في مضًغي الجامػاث وويالئها، وؤغًاء مجلـ الكىعي وعئؾاء وؤمىاء 

ت الهىاغُت البالـ غضصَم ) ، واؾُخسِضمذ 8.0الؿغف الخجاٍع
ً
( قغصا

 
ً
عاؾت، ويككذ الىخاثج ؤن مً ؤبغػ مظاَغ يػل للض الاؾدباهت ؤصاة

اصة ؛اإلاىاءمت ت غً اخخُاج ؾىم الػمل،  ٍػ جي الخسههاث الىظٍغ زٍغ

م للمهاعاث والهضعاث اإلاُلىبت، ومً ؤؾبابها؛ جهلُضًت َغم  واقخهاَع

ب غلى اإلاهاعاث، ويػل الخسُُِ  ـ، واقخهاع اإلاىاهج للخضٍع الخضَع

اج ؾىم الػمل، وؤوص ى الباخث للخىؾؼ في الخسههاث بىاء غلى اخخُ

 .بةوكاء َُئت مؿخهلت حػجى بخىقحر بُاهاث ؾىم الػمل واخخُاحاجه

[ لدؿتهضف الخػغف غلى ؤؾباب غضم 283وحاءث صعاؾت صمجهىعي ]     

مىاءمت مسغحاث الخػلُم الػالي إلاخُلباث ؾىم الػمل الؿػىصي، 

ًاصًمُحن باغخماص اإلاىهج الىنكي الخدلُلي، وجمشل ُمجخَمؼ الضعاؾ ت في ألا

ت بالهُاع  ؼ، ومؿاولي بصاعة اإلاىاعص البكٍغ بجامػت اإلالَ غبض الػٍؼ

ًاصًمُحن ) ، ومؿاولي بصاعة اإلاىاعص 826الخام، وبلؿذ غُىت ألا
ً
( قغصا

ت )  826البكٍغ
ً
، واؾُخسِضمذ الاؾدباهت ؤصاة

ً
للضعاؾت، ويككذ  ( قغصا

اصة ؤغضا ص اإلالخدهحن، وغضم الىخاثج ؤن مً ؤَم ؤؾباب غضم اإلاىاءمت؛ ٍػ

ًاصًمي، وغضم نُام الجامػت بةحغاء البدىر  يكاءة ؤلاعقاص ألا

غ  والضعاؾاث اإلاُضاهُت للخػغف غلى اخخُاحاث ؾىم الػمل، وغضم جٍُى

جحن، وؤونذ  اإلاىاهج الخػلُمُت، وغضم جىقغ الخبرة الػملُت للخٍغ

بًغوعة الخيؿُو بحن مؿاولي الجامػاث والهُاع الخام في جدضًض 

 .خخُاحاث ؾىم الػمل مً الخسههاث واإلاهاعاثا

 :صعاؾاث جىاولذ مجاُ اؾدُػاب مسغحاث الابخػار في ؾىم الػمل

ش الابخػار في 263اؾتهضقذ صعاؾت اإلاىس ى ]    [ الخػغف غلى جاٍع

كحن لالبخػار  اإلاملٌت، وبلهاء إلادت خُى بغهامج زاصم الخغمحن الكٍغ

 للخىمُت  الخاعجي يىمىطج لالؾدشماع في الٌكاءاث
ً
ت صغما البكٍغ

الكاملت، وؤغضاص اإلابخػشحن وصُو ابخػاثهم ومغاخلهم الػلمُت 

وجسّههاتهم، وجهضًم ملخو غً اخخُاحاث ؾىم الػمل الؿػىصي 

مً الهىي الػاملت، وغالنت طلَ ببرامج الابخػار، وزلهذ الضعاؾت بلى 

ب قغيذ غلى  وحىص جدضًاث مغجبُت بكغم الػمل والخػلُم والخضٍع

ػاعة الخػلُم مىاحهتها مً زالُ اججاَحن: الاججاٍ ألاُو بوكاء الػضًض و 

مً الجامػاث الجضًضة، ونهغ بغامجها غلى جسههاث مغجبُت بؿىم 

 ار غلى ــؼ في الابخػــار والتريُــج الابخػــغامــم بـــي صغــاهـــاٍ الشـــل، والاججــالػم
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ً
 واضخا

ً
 .مجالث ٌػاوي قحها ؾىم الػمل ههها

[ صعاؾت اؾتهضقذ ببغاػ بغهامج زاصم 269وؤحغي بً غؿٌغ ]     

ت في  كحن لالبخػار باغخباٍع ٌؿاَم في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ الخغمحن الكٍغ

ت،  اإلاجخمؼ الؿػىصي، وؤخض ألاَضاف التي حؿعى بلحها الخُِ الخىمٍى

 وبلى ببغاػ ؤَمُت الابخػار وصوعٍ في جكػُل الاجهاُ الشهافي بحن اإلاملٌت

اصة زبراث ومهاعاث اإلابخػشحن،  واإلاجخمػاث اإلاؿخهبلت للمبخػشحن، وفي ٍػ

ن ُمجخَمؼ الضعاؾت مً َلبت  باغخماص اإلاىهج الىنكي اإلاؿخي، وجٍىَّ

كحن، خُث بلؿذ غُىت الضعاؾت ) ( 236بغهامج زاصم الخغمحن الكٍغ

البت ًضعؾىن في ؤؾترالُا وهُىػلىضا، واؾُخسِضمذ الاؾدباهت  َالبت َو

 
ً
مً اإلابخػشحن ًغون ؤن  ٪94لضعاؾت، وجىنل الباخث بلى ؤن ل ؤصاة

اصة ٌؿاغض غلى  هًغون ؤه ٪30اإلاػاعف الػلمُت، و الابخػار ًكُض في ٍػ

الخػغف غلى زُىاث البدث وؤؾالُبه، وعبُه بالىانؼ اإلاُضاوي، 

ض مً نضع  والغؾبت في ٍؼ غلى الخىاع الجُض  تهمالىهض والخدلُل، ٍو

ً يؿابهم مهاعاث  ب ، وحػلم الىظام والالتزام به، ووالخكاغل مؼ آلازٍغ

ض مً الضعاؾاث خُى  لضزُى ؾىم الػمل، وؤوص ى الباخث بػمل اإلاٍؼ

قىاثض الابخػار، ألن الاؾدشماع في عؤؽ اإلااُ البكغي ٌػض اللبىت ألاولى في 

غ اإلاجخمؼ وعبُت بعجلت الانخهاص الػالمي  .جٍُى

 :التعقيب على الدراصاث الضابقت

اث اجكه-  ذ الضعاؾت الخالُت مؼ الضعاؾاث الؿابهت التي جىاولذ ؤولٍى

اث البدث  البدث التربىي في َضف مكترى، َى الخػغف غلى ؤولٍى

التربىي، وقمُى ُمجخَمؼ الضعاؾت زبراء في الخػلُم الػالي، وفي 

اؾخسضامها ؤؾلىب صلكاي، وجىاولها يػل البدث التربىي ويغوعة 

 .ُتالغبِ بِىه وبحن زُِ الخىم

اث البدث في مجاُ -  جباًيذ الضعاؾاث الؿابهت التي جىاولذ ؤولٍى

جُبُهها قمجها مً جىاولذ؛ البدث الػلمي غامت، ؤو في مجاُ مدضص 

الخػلُم ؤو مجاُ جدهُو الخىمُت الكاملت في الخػلُم، مجاُ مشل؛ 

 .الػالي، ؤو في جسهو مػحن مشل؛ التربُت الػلمُت، ؤو ؤنُى التربُت

اث البدث في هُام جباًيذ  - الضعاؾاث الؿابهت التي جىاولذ ؤولٍى

ؾلُىت  ، قمجها ما ؤحغي في الجمهىعٍت الُمىُت، ؤواإلاٍاويجُبُهها 

اإلاملٌت ألاعصهُت الهاقمُت، ؤو  غمان، ؤو اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت، ؤو

 .صولت يىضا

اؾخكاصث الضعاؾت الخالُت مً بػٌ الضعاؾاث الؿابهت في اقخهام  -

اث البدشُت في مجاُ اؾخهاللُت الجامػاث، ومجاُ اإلاىاءمت بحن ألاو  لٍى

مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل، ومجاُ اؾدُػاب 

 .مسغحاث الابخػار في ؾىم الػمل

اع  - اؾخكاصث الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾاث الؿابهت في بغضاص ؤلَا

ت، واؾخسضام الىظغي، وازخُاع مىهج الضعاؾت، وبىاء ؤصاة الضعاؾ

 .ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت، وجكؿحر الىخاثج

اث  - اهكغصث الضعاؾت الخالُت غً الضعاؾاث الؿابهت بدىاولها ؤولٍى

البدث في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاجالث الخػلُم الػالي في يىء 

زُت الخىمُت الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت، بِىما جىاولذ بػٌ 

اث البدث التربىي في يىء مخُلباث ؤو زُِ الضعاؾاث   الؿابهت ؤولٍى

ت بػُجها  .الخىمُت بهىعة غامت صون جدضًض زُت جىمٍى

 الطريقت والاحراءاث . 5

  مىهج الدراصت أ.

اؾخسضمذ الباخشت في الضعاؾت الخالُت اإلاىهج الىنكي، وؤؾلىب      

بػٌ  في صلكايؤؾلىب  َؿخسضمو ، (Delphi Method) صلكاي

عاؾاث التي جإزظ في الاغخباع ؤلاقاصة مً زبراث الػاملحن واإلاسخهحن الض

ػغقه غالم ] [ بإهه "ؾلؿلت مً ؤلاحغاءاث 289في اإلاجاُ اإلابدىر، وَُ

ألزظ آعاء مجمىغت مً ألاقغاص ججاٍ مىيىع ؤو نًُت مػُىت، وجهكُت 

 5"َظٍ آلاعاء بهضف الخىنل بلى اجكام حماعي خُى الهًُت اإلاُغوخت

 بدؿب ؤؾلىب صلكاي مً زالُ جىكُظ الخُىاث آلاجُتخم بحغاء ٍو     

 ]:.28] البُالي

 .ازخُاع مجمىغت مً الخبراء اإلاخسههحن في مجاُ الضعاؾت5 2

 .بىاء الاؾدباهت الخانت بالجىلت ألاولى5 8

ت والابخػاص غً ؤي قدو الاؾدباهت للخإيض مً الؿال 5 3 مت اللؿٍى

 .ؤو الخباؽ ؾمىى

 .اهت غلى ناثمت الخبراء اإلاكاعيحنجىػَؼ الاؾدب5 9

 .جدلُل ؤلاحاباث اإلاخلهاة مً الجىلت ألاولى5 .

 .بىاء الاؾدباهت الخانت بالجىلت الشاهُت5 0

 .جىػَؼ اؾدباهت الجىلت الشاهُت غلى هكـ ناثمت الخبراء اإلاكاعيحن5 2

جدلُل بحاباث الاؾدباهت الخانت بالجىلت الشاهُت، )حػاص الخُىاث 5 6

ألازحرة َاإلاا َىاى خاحت ويغوعة للىنُى بلى زباث في  الشالزت

 (5الىخاثج

 ُمجتَمع الدراصتب. 

ن ُمجخَمؼ الضعاؾت مً مجمىغت زبراء مً خملت الضيخىعاٍ       جٍىَّ

اإلاخسههحن في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي في اإلاملٌت الػغبُت 

ـ في الجامػاث، ؤو مً  الؿػىصًت، ؾىاًء مً ؤغًاء َُئت الخضَع

، بلـ الػاملحن في الهُاغاث الخٍىمُت طاث الػالنت بالخػلُم الػالي

، 282)غضصَم 
ً
، 86في الجىلت ألاولى )اؾخجاب مجهم ( زبحرا

ً
في و( زبحرا

 82الجىلت الشاهُت )
ً
 .( زبحرا

 عيىت الدراصت. ج

 لُبُػت ؤؾلىب صلكاي جم ازخُاع غُىت نهضًه، و"جيبؼ نىة      
ً
هظغا

ن الخالث )ؤشخام ؤو ؤخضار( التي جخم الػُىاث الههضًت مً ؤ

[ ؤما مػاًحر 280صعاؾتها بػمو جاصي بلى ؤقٍاع غضًضة غً اإلاىيىع" ]

  :ازخُاع الخبراء الضعاؾت قهض ُخضصث غلى الىدى آلاحي

ل الػلمي غً صعحت الضيخىعاٍ -  .ؤل ًهل اإلاَا

الػالي وزُِ  بالخػلُم- ؤلامٍان نضع - اعجباٍ اَخماماتهم البدشُت -

 .الخىمُت

 .الخىىع في حهت الػمل، والغجبت الػلمُت، والخبرة -

، ( 282وبػض مغاغاة َظٍ اإلاػاًحر، نامذ الباخشت بمغاؾلت )     
ً
زبحرا

 في الجىلت ألاولى، بمػضُ نضٍع 86مجهم ) اؾخجاب
ً
جهلو و ٪، 88( زبحرا

 82غضصَم في الجىلت الشاهُت بلى )
ً
 .( زبحرا
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 1حدول 

 حىالث الدراصتأعداد الخبراء في 

 أعداد الخبراء الجىلت

 86 ألاولى

 82 الشاهُت

ُ  ًىضر       حىلث في اإلاكاعيحن الخبراء ؤغضاص( 2) عنم الجضو

مشل الضعاؾت،   الخالُت الضعاؾت في الػُىت غضص ٍو
ً
  حجما

ً
 في مىاؾبا

ػؼػ  صلكاي، ؤؾلىب صعاؾاث  غلى ٌػخمض ل اإلاجمىغت حجم ؤن طلَ َو

 اإلاجمىغت صازل الخكاغل صعحت غلى ٌػخمض ولًٌ ت،ؤلاخهاثُ اإلاػاًحر

 الضعاؾاث وبدؿب اإلاكاعيحن، الخبراء بحن الغؤي في اجكام بلى للخىنل

 بلى 26 بحن ما ًتراوح صلكاي ؤؾلىب في للمجمىغت اإلاىاؾب الدجم قةن

26  
ً
 ].282] زبحرا

 : الضعاؾت زبراء ونل

 :حيآلا الىدى غلى زهاثو بػضة الضعاؾت زبراء اجهل     

 2 حدول 

 الدراصت خبراء خصائص 

 اليضبت )٪( التكرار املضتىياث املتغير
 

 الىىع
 0652 22 طيغ

 3453 22 ؤهثى

 

 الغجبت الػلمُت

 2953 9 ؤؾخاط

 8650 6 ؤؾخاط مكاعى

 252. 20 ؤؾخاط مؿاغض

 

 

 حهت الػمل

 .8 2 حامػت اإلالَ ؾػىص

 2254 . حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت

 252 8 مػهض ؤلاصاعة الػامت

 252 8 حامػت َُبت

 252 8 حامػت خاثل

 252 8 حامػت ألامحرة هىعة

 252 8 حامػت قهغاء

 350 2 حامػت اإلالَ زالض

 350 2 حامػت الههُم

 350 2 حامػت جبىى

ؼ  350 2 حامػت ألامحر ؾُام بً غبض الػٍؼ

 350 2 حامػت اإلاجمػت

 350 2 لباًَحامػت خكغ ا

 266 86 اإلاجمىع                                                

ُ  مً ًخطر        َىاى ؤن( 8) عنم حضو
ً
 ؤن بل الىىغحن، لٌال جمشُال

( 22) بن خُث مخىاػهت، ؾحر جىاؾبُت وقو للظًىع  ًاهذ الػلُا اليؿبت

 
ً
 الظًىع، مً مَ الخبراء غضص بحمالي مً٪ 0652 وؿبخه ما ًمشلىن  زبحرا

٪ 3453 وؿبخه ما ًمشلً زبحرة،( 22) ؤلاهار الخبحراث غضص بلـ خحن في

 .الخبراء بحمالي مً

خطر يما      ُ  مً ٍو  ( 20) ؤن الؿابو الجضو
ً
 وؿبخه ما ًمشلىن  زبحرا

م مؿاغض، ؤؾخاط بغجبت الضعاؾت زبراء بحمالي مً٪ 252.  الكئت َو

 بحمالي مً٪ 8650 وؿبخه ما لىن ًمش مجهم( 6) ؤن يما الخبراء، مً ألايثر

 ما ًمشلىن  الخبراء مً( 9) ؤن خحن في مكاعى، ؤؾخاط بغجبت الخبراء

 .ؤؾخاط بغجبت الخبراء بحمالي مً٪ 2953 وؿبخه

خطر      ُ  مً ٍو   الؿابو الجضو
ً
 حامػت( 28) مً زبراء مكاعيت ؤًًا

 زبراء( 2) قاعى خُث الػامت، ؤلاصاعة مػهض بلى باإلياقت ؾػىصًت،

م ؾػىص، اإلالَ حامػت مً الخبراء بحمالي مً٪ .8 وؿبخه ما ًمشلىن   َو

 وؿبخه ما ًمشلىن  زبراء( .) قاعى يما الضعاؾت، زبراء مً ألايثر الكئت

 ؤلاؾالمُت، ؾػىص بً مدمض ؤلامام حامػت مً الخبراء بحمالي مً٪ 2254

 مً؛ ًل في ٌػملىن ٪ 252 وؿبخه ما ًمشلىن  الخبراء مً( 8) ؤن خحن في

 ألامحرة وحامػت خاثل، وحامػت َُبت، وحامػت الػامت، ؤلاصاعة مػهض

  مهابل قهغاء، وحامػت هىعة،
ً
  زبحرا

ً
٪ 350 وؿبخه ما ًمشل( 2) واخضا

 وحامػت الههُم، وحامػت زالض، اإلالَ حامػت مً؛ ًل في ٌػملىن 

ؼ، بً ؾُام ألامحر وحامػت جبىى،  وحامػت اإلاجمػت، وحامػت غبضالػٍؼ

 .الباًَ خكغ

 الدراصت أداةد. 

 ًخم مكخىخت باؾدباهت جبضؤ حىلث، غضة مً صلكاي ؤؾلىب ًخٍىن      

ُلب مؿلهت، اؾدباهت نُاؾت زم ومً الخبراء، بحاباث جدلُل بػضَا  ٍو

 بحن اجكام بلى الخىنل ًخم ختى حىلث زالر بلى جمخض ونض غلحها، ؤلاحابت

 مً مكخىخت اهتاؾدب جهمُم ؤن الباخشت عؤث ونض اإلاكاعيحن، الخبراء
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  ًٍىن  ل نض للضعاؾت ألاولى الجىلت
ً
 الخبراء، مً الٌشحر لضي مؿدؿاؾا

  لخػبئتها جدخاج ًىجها قحها، للمكاعيت مخدمؿحن ؾحر ًجػلهم مما
ً
ضا  مٍؼ

خكو والجهض، الىنذ مً [ 286] الػىاص َُا صعاؾت في وعص ما مؼ َظا ٍو

 
ً
 ألاخضار جهضم ؤن ألاقًل مً ؤهه عؤي والظي (saxe, 1980) غً ههال

  ألاولى الجىلت مىظ حاَؼة
ً
ظا لإلحغاءاث، ازخهاعا  به ؤزظث ما َو

 ٌؿمذ مجاُ ًل جدذ مكخىح ؾااُ ويؼ مؼ الخالُت، الضعاؾت

 .اإلاكاعى الخبحر نبل مً بةياقاث

 :الضعاؾت ؤصاة بىاء

  مىظ الؿابهت والضعاؾاث ألاصبُاث لـــظ يـــق تــهــمؿل تـــاؾدباه اءــبى جم     

 غلى ألاولى الجىلت اؾدباهت اقخملذ ونض الخالُت، للضعاؾت ألاولى الجىلت

 :آلاجُت ألاحؼاء

ُ  الجؼء  جًّمً الضعاؾت زبراء مً زبحر لٍل زام زُاب: ألاو

لب وؤَضاقها، بالضعاؾت الخػٍغل  .مىه اإلاُلىب وجدضًض اإلاكاعيت، َو

 ؤن جهام ًل جهلر غباعاث غلى جدخىي  مداوع  زالزت يّم : الشاوي الجؼء

  جٍىن 
ً
َلو التربىي، والخسُُِ ؤلاصاعة جسهو في لبدث مىيىغا

ُ
 ؤ

اث غلحها ت،( 06) مجمىغها بلـ بدشُت، ؤولٍى لب ؤولٍى  الخبحر مً َو

 وصعحت للمدىع، مىاؾبتها مضي بخدضًض قحها، عؤًه ببضاء اإلاكاعى

  ًغاٍ ما خظف ؤو حػضًل ؤو بياقت مؼ ؤَمُتها،
ً
 5مىاؾبا

 :ًلي يما الاؾدباهت مداوع  جىػغذ ونض     

ُ  اإلادىع  ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث بغُاء مجاُ: ألاو  ؤلاصاٍع

( 86) وجًّمً الجضًض، الجامػاث هظام بنغاع غلى والػمل ،واإلاالُت

ت  .ؤولٍى

 ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت مجاُ: الشاوي اإلادىع 

ت( 83) وجًّمً الػمل، ؾىم   .ؤولٍى

 ؾىم  في الخاعجي الابخػار مسغحاث اؾدُػاب مجاُ: لشالثا اإلادىع 

ت،( 22) وجًّمً الػمل، ُ  ؤولٍى  اؾدباهت مداوع  ًىضر( 3) عنم والجضو

اث وؤغضاص ألاولى الجىلت  :مدىع  بٍل اإلاىحىصة ألاولٍى

 3 حدول 

 محىر  بكل املىحىدة ألاولىياث وأعداد ألاولى الجىلت اصتباهت محاور 

 ولىياث أعداد ألا  مجاله املحىر 

 ُ  ألاو
ت واإلاالُت والػمل  بغُاء الجامػاث الخٍىمُت الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

 غلى بنغاع هظام الجامػاث الجضًض5
86 

 83 اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل5 الشاوي

 22 اؾدُػاب مسغحاث الابخػار الخاعجي في ؾىم الػمل5 الشالث

 06 اإلاجمىع                           

غخمض ونض     
ُ
 مهُاؽ غلى الضعاؾت لجىلتي الاؾدباهت مداوع  حمُؼ في ا

ُ  الخماس ي لٌُغث   الخبراء اؾخجاباث غلى للخهى
ً
 لضعحاث وقها

، غالُت: )الخالُت اإلاىاقهت
ً
 مىسكًت مىسكًت، مخىؾُت، غالُت، حضا

 
ً
  الخػبحر وجم ،(حضا

ً
 غلى( .،2،8،3،9) بالخهضًغاث اإلاهُاؽ غً يمُا

ُ  ولخدضًض الخىالي،  اإلاضي خؿاب جم الخماس ي لٌُغث مهُاؽ قئاث َى

 غضص غلى نؿمخه زم ومً( 9=2-.) نُمت وؤصوى نُمت ؤغلى بحن بالكغم 

 بلى الهُمت َظٍ بياقت جم طلَ بػض ،(6566=.÷9) اإلاهُاؽ في قئت ؤيبر

ُ  الصخُذ، الىاخض وهي اإلاهُاؽ في نُمت ؤنل  ًىضر( 9) عنم والجضو

 :الخماس ي لٌُغث مهُاؽ نُم

 4 حدول 

 الخماس ي ليكرث مقياش في الفئت طىل 

 الاصتجابت الدرحت مدي املتىصطاث 

9582 - .566 .  
ً
 غالُت حضا

 غالُت 9 9586 - 3592

 مخىؾُت  3 3596- 8502

 مىسكًت 8 8506 - 2562

2566-2566 2  
ً
 مىسكًت حضا

 :الضعاؾت ؤصاة وزباث نضم 

  :اةلألص الظاَغي  الهضم 

 ( 22) غلى ألاولُت، بهىعتها الضعاؾت ؤصاة غغيذ     
ً
ما ِ

ّ
 طوي  مً مدٌ

ت الهُاؾت ويىح مضي غلى للخػغف والخبرة، الازخهام  اللؿٍى

اث  ؤو حػضًل َلبىا ونض للمدىع، واهخمائها وؤَمُتها، البدشُت، لألولٍى

 الّخػضًل وجم البضًلت، الػباعاث بػٌ وانترخىا الػباعاث، بػٌ خظف

 .واإلاهترخاث اإلاالخظاث َظٍ غلى بىاءً 

  :لألصاة الضازلي الاحؿام نضم

  يـــمـخـىـج ظيــــال ىع ــــللمد تــالٍلُ تــضعحــبال اعاثـــالػب َـــجماؾ ًــم إيضــللخ     

 باؾخسضام الضعاؾت ألصاة الضازلي الاحؿام نضم نُاؽ جم بلُه،

 بُاهاث الُز مً Pearson Correlation بحرؾىن  اعجباٍ مػامل

 ًل بحن الاعجباٍ مػامالث بدؿاب وطلَ الضعاؾت، زبراء اؾخجاباث

 بلُه، جيخمي الظي للمدىع  الٍلُت والضعحت اإلادىع  غباعاث مً غباعة

 لٍل الضازلُت الاعجباٍ مػامالث نُم ؤن الخدلُل هخاثج زالُ مً وجبحن

  وصالت مىحبت مداوعَا مؼ الػباعاث مً
ً
 لتالضل مؿخىي  غىض بخهاثُا

ظا قإنل،( 6562)  .مداوعَا مؼ احؿانها نضم غلى ًضُ َو

 :الضعاؾت ؤصاة زباث

  يغوهبار ؤلكا الشباث مػامل باؾخسضام تـالضعاؾ ؤصاة اثــزب غجــاؾُخس     
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Cronb ach's Alpha، الػام الشباث مػامل اعجكاع الىخاثج مً وجبحن 

ظا ،(65492) بلـ خُث  غالُت بضعحت ؼجخمخ الضعاؾت ؤصاة ؤن غلى ًضُ َو

 .الخُبُو في غلحها الاغخماص ًمًٌ الشباث مً

 :الضعاؾت ؤصاة جُبُو بحغاءاث

      
ً
 صلكاي ؤؾلىب اُؾخسضم الخالُت الضعاؾت ألَضاف جدهُها

 غغى وجم الضعاؾت، مجاُ في اإلاخسههحن الخبراء مً غُىت باؾتهضاف

اث  الجىلت بحن الكترة جغاوخذ حىلخحن زالُ مً غلحهم البدشُت ألاولٍى

 ( .8) والشاهُت ألاولى
ً
 :آلاحي الىدى غلى ًىما

 :ألاولى الجىلت

 الجهاثُت، الهىعة بلى وحػضًلها ألاولى الجىلت اؾدباهت جدٌُم بػض     

،( 282) مغاؾلت جم خُث الضعاؾت، زبراء غلى ُوػغذ
ً
 اؾخجاب زبحرا

 ( 86) مجهم
ً
 مٌخملت اؾدباهت( 86) اؾترصاص وجم ألاولى، الجىلت في زبحرا

زًػذ البُاهاث،
ُ
اث لخدضًض ؤلاخهاجي للخدلُل ؤ  التي البدشُت ألاولٍى

٪( .2) نُمخه وؿبي وػن مخىؾِ غلى خهىلها غلى الخبراء اجكو

زظ يما قإغلى،
ُ
 وبياقاتهم، وحػلُهاتهم الخبراء مالخظاث الاغخباع في ؤ

اث واؾدبػضث  (5٪.2) مً ؤنل اجكام وؿبت غلى خهلذ التي ألاولٍى

 :الشاهُت الجىلت

 هخاثجها يىء وغلى ألاولى، الجىلت بُاهاث جدلُل جم ؤؾابُؼ، زالزت بػض -

اث ؤَمُت صعحت الضعاؾت زبراء قحها خضص والتي  اؾدباهت بغضاص جم ألاولٍى

ِغُضْث  خُث الشاهُت، الجىلت
ُ
اث مً غضص نُاؾت ؤ  زالُ مً ألاولٍى

 يما آلازغ، ػًهاب غلى الخػضًل وجم ألاولى، الجىلت مً اإلاغجضة الخؿظًت

يُكذ
ُ
اث ؤ  .ألاولى الجىلت في الضعاؾت زبراء انترخها ؤولٍى

 :آلاحي الىدى غلى الشاهُت الجىلت في الشالزت الاؾدباهت مداوع  جىػغذ  -

ُ  اإلادىع  ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث بغُاء مجاُ: ألاو  ؤلاصاٍع

( 83) ًوجًّم  الجضًض، الجامػاث هظام بنغاع غلى والػمل ،واإلاالُت

ت  .ؤولٍى

 ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت مجاُ: الشاوي اإلادىع 

ت( 82) وجًّمً الػمل، ؾىم   .ؤولٍى

 ؾىم  في الخاعجي الابخػار مسغحاث اؾدُػاب مجاُ: الشالث اإلادىع 

ت،( 26) وجًّمً الػمل، ُ  ؤولٍى  اؾدباهت مداوع  ًىضر( .) عنم والجضو

اثألا  وؤغضاص الشاهُت، الجىلت  :آلاحي الىدى غلى مدىع  بٍل اإلاىحىصة ولٍى

 5 حدول 

 محىر  بكل املىحىدة ألاولىياث وأعداد الثاهيت الجىلت اصتباهت محاور 

 أعداد ألاولىياث  مجاله املحىر 

 ُ  ألاو
ت واإلاالُت؛  بغُاء الجامػاث الخٍىمُت الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

 والػمل غلى بنغاع هظام الجامػاث الجضًض5
83 

 82 اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلباث ؾىم الػمل5 يالشاو

 26 اؾدُػاب مسغحاث الابخػار الخاعجي في ؾىم الػمل5 الشالث

 06 اإلاجمىع                     

ت اليؿبت ُويػذ - ت، ًل ؤمام اليؿبي الىػن إلاخىؾِ اإلائٍى ِلَب  ؤولٍى
ُ
 َو

اث ؤَمُت تصعح خُاُ عؤحهم ببضاء الضعاؾت زبراء مً  بػض ألاولٍى

ت اليؿبت غلى اَالغهم اث اليؿبي الىػن إلاخىؾِ اإلائٍى  .لألولٍى

خبذ -
ُ
اث جىضر ؤخضَما الاؾدباهت في مالخظخان ي  نام التي ألاولٍى

اث جىضر وألازغي  نُاؾتها بةغاصة الخبراء  الخبراء عؤي التي ألاولٍى

  .بياقتها

 في اؾخجابىا الظًً لضعاؾتا زبراء غلى الشاهُت الجىلت اؾدباهت ُوػغذ -

،( 86) وغضصَم ألاولى الجىلت
ً
 اؾدباهت( 82) اؾترصاص جمَّ  ونض زبحرا

 مً( 2) مؼ الخىانل لخػظع٪( .2) بلؿذ اؾترصاص بيؿبت ؤي مٌخملت،

 .ألاولى الجىلت في اإلاكاعيحن الخبراء

ِػذ - ًِ
ْ
ز

ُ
ُ  وجم ؤلاخهاجي، للخدلُل الشاهُت الجىلت اؾدباهاث ا  نبى

ا  وؿبت وهي ،٪(.2) نُمخه وؿبي وػن مخىؾِ خههذ التي ثألاولٍى

ُ  ُخضصث التي الاجكام ت، لهبى ظا ألاولٍى  مً؛ ًل صعاؾت اغخمضجه ما َو

ي قلُه  ]..28] والبُالي[ 284] والًؼ

 

 ومىاقشتها الىتائج. 6

 :الضعاؾت مً( ألاولى الجىلت) هخاثج

اث ناثمت بةغضاص الباخشت نامذ        زالُ مً وطلَ بدشُت، بإولٍى

 الضعاؾت، مجالث جىاولذ التي الؿابهت والضعاؾاث ألاصبُاث مغاحػت

ُ  بأعائهم ؤلاصلء مجهم َلب خُث الضعاؾت زبراء غلى غغيها وجم  خى

اث مىاؾبت مضي ت، ًل ؤَمُت وصعحت إلاجالها، البدشُت ألاولٍى  ؤولٍى

 وبيؿبت الضعاؾت زبراء مػظم ؤقاع ونض غلحها، وؤلاياقت والخػضًل

اث ؤن بلى تغالُ  مهمت ألاولى الجىلت اؾدباهت في الىاعصة البدشُت ألاولٍى

 لىخاثج غغى ًلي وقُما ؤَمُتها، صعحت في ازخلكىا ؤجهم بل ومىاؾبت،

 :الضعاؾت مً ألاولى الجىلت

ُ  الؿااُ بحابت      اث ما: ألاو  بغُاء مجاُ في التربىي  البدث ؤولٍى

 بنغاع غلى والػمل واإلاالُت تؤلاصاٍع الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث

 التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة زبراء هظغ وحهت مً الجضًض الجامػاث هظام

 الػالي؟ الخػلُم في

خها يما الىخاثج حاءث      ُ  ًىّضِ  :آلاحي الىدى غلى( 0) عنم الجضو
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 6 حدول 

  الجدًد الجامعاث هظام وإقرار واملاليت إلاداريت الليتالاصتق مجال في البحثيت ألاولىياث حيال-ألاولى الجىلت- الخبراء اصتجاباث

  مرجبت
 
 اليضبي الىزن متىصط حضب جىازليا

 م
 

 ألاولىياث
املتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الىزن اليضبي
 الترجيب

 وضبت قيمت

ت واإلاالُت للجامػاث الؿػىصًت 22 ًاصًمُت في ظل الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع ت ألا ؼ الخٍغ 5حػٍؼ  95.9 65042 282 4652 2 

 8 4652 282 .6529 95.9 جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت للجامػاث بما ٌػؼػ اؾخهاللُتها اإلاالُت5 20

 في يىء زبراث الجامػاث الضولُت5 28
ً
 ومالُا

ً
ا  3 .665 289 2566 9593 اؾخهاللُت الجامػاث الؿػىصًت بصاٍع

م الجامػاث الجضًض5جكػُل مكاعيت ؤؾاجظة الجامػاث في نُاؾت هظا 86  9534 2562 283 6256 9 

اصة الػاإلاُت للجامػاث الؿػىصًت5 22  . 6.52 286 .256 9584 صوع الاؾخهاللُت في جدهُو الٍغ

ت واإلاالُت5 29  0 .6 224 65264 .958 ؤصاء الجامػاث في زضمت اإلاجخمؼ وغالنخه باؾخهاللُتها ؤلاصاٍع

ث الجامػُت في يىء الىظام الجضًض للجامػاث5اإلاػاًحر الخايمت لزخُاع الهُاصا 24  958. 2566 224 6. 2 

م*6 6958 226 2563 9582 وانؼ الاؾخهالُ ؤلاصاعي واإلاالي في الجامػاث الؿػىصًت5 9  

ت واإلاالُت في الجامػاث الؿػىصًت5 6 م*6 6958 226 2563 9582 مػىناث الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع  

خىاقو مؼ الاؾخهاللُت اإلاالُت للجامػاث5جىظُم محزاهُت الخػلُم بما ً .2 م*6 6958 226 2563 9582   

 4 6856 220 2566 9529 صوع اؾخهاللُت الجامػاث في جكػُل ؤصاء بصاعاتها5 26

م اللىاثذ الخىظُمُت لىظام مجلـ الخػلُم الػالي والجامػاث5 26  26 6852 .22 2583 9522 جهٍى

ت واإلاالُت في الجامػاث الؿػىصًت5مبرعاث الاججاٍ هدى الاؾخهاللُت ؤلا  . صاٍع  9566 2564 288 66 22 

 28 2458 222 2562 3540 الهُاًل الخىظُمُت للجامػاث وغالنتها باؾخهاللها ؤلاصاعي واإلاالي5 4

 23 2458 222 2522 3540 جهىعاث خُى اؾخهاللُت الجامػاث الؿػىصًت5 2

م اإلاؿخمغ للهُاًل الخىظُمُت في الج 3 امػاث5الخهٍى  3543 2568 226 265. 29 

ت واإلاالُت5 0  .2 2256 264 2539 3564 يىابِ جمخؼ الجامػاث الؿػىصًت بالؾخهاللُت ؤلاصاٍع

ٌُت  23 اؾخهاللُت الجامػاث وقػالُت بصاعاتها صعاؾت مهاعهت بحن الىلًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 واإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت5

3524 2580 260 2.52 20 

ت في ؤهظمت الجامػاث الؿػىصًت5البحر 2 ونغاَُت ؤلاصاٍع  352. 2584 26. 2. 22 

 26 2852 262 2539 3502 حصخُو وانؼ ألاصاء الخػلُمي في الجامػاث الؿػىصًت5 8

 68598 65.92 9528 صعحت الاؾخجابت الٍلُت
             

ُ  اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطر       :ًلي ما( 0) عنم بالجضو

اث ؤَمُت غلى غالُت بضعحت مىاقهىن  الضعاؾت زبراء ؤن -  ألاولٍى

ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث بغُاء مجاُ في البدشُت  ؤلاصاٍع

 خؿابي بمخىؾِ الجضًض، الجامػاث هظام بنغاع غلى والػمل واإلاالُت

ى ،(. مً 9528) بلـ غام  قئاث مً الغابػت الكئت في ًهؼ مخىؾِ َو

 زُاع بلى حكحر التي الكئت وهي ،(9586بلى 3592مً) الخماس ي اإلاهُاؽ

 الػام اإلاػُاعي  الاهدغاف بلـ خحن في الضعاؾت، ؤصاة غلى" غالُت"

كحر ،(65.92)  زبراء اؾخجاباث حكدذ صعحت اهسكاى بلى طلَ َو

 خُاُ اؾخجابتهم ججاوـ غلى ًضُ مما الػام؛ اإلاخىؾِ غً الضعاؾت

 .اإلادىع  َظا

اث ؤَمُت غلى الضعاؾت راءزب مىاقهت في جهاعب َىاى -  البدشُت ألاولٍى

ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث بغُاء مجاُ في  واإلاالُت ؤلاصاٍع

 اإلاخىؾُاث جغاوخذ بط الجضًض، الجامػاث هظام بنغاع غلى والػمل

اث ؤَمُت غلى للمىاقهت الخؿابُت  وهي( 95.9 بلى 3502) بحن ما ألاولٍى

 اإلاهُاؽ قئاث مً والخامؿت ابػتالغ  الكئخحن بحن ما جهؼ مخىؾُاث

  وغالُت غالُت" زُاع بلى حكحران اللخحن الخماس ي
ً
 ًىضر مما ،"حضا

اث ؤَمُت غلى الخبراء مىاقهت في الخهاعب  .البدشُت ألاولٍى

 بكٍل اإلادىع  غلى الضعاؾت زبراء إلاىاقهت اليؿبي الىػن مخىؾِ بلـ -

اثلأل  اليؿبي الىػن مخىؾِ جغاوح بِىما ،٪(68598) غام  بحن ما ولٍى

ت خهلذ خُث ،٪(4652) بلى٪( 2852) ؼ" وهي( 22) عنم ألاولٍى  حػٍؼ

ت ًاصًمُت الخٍغ ت الاؾخهاللُت ظل في ألا  للجامػاث واإلاالُت ؤلاصاٍع

 ؤن خحن في ،٪(4652) بلـ وؿبي وػن مخىؾِ ؤغلى غلى" الؿػىصًت

ت  الجامػاث في الخػلُمي ألاصاء وانؼ حصخُو" وهي( 8) عنم ألاولٍى

 ؤنل بظلَ مسجلت٪( 2852) اليؿبي وػجها مخىؾِ بلـ" لؿػىصًتا

اث بحن وؿبي وػن مخىؾِ   .اإلادىع  َظا في البدشُت ألاولٍى

ن  - ً مً اإلادىع  َظا جٍىَّ ت غكٍغ  الجامػاث بغُاء مجاُ في بدشُت ؤولٍى

ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت  هظام بنغاع غلى والػمل واإلاالُت ؤلاصاٍع

اث غكغة خهلذ الجضًض، الجامػاث  بضعحت الخبراء مىاقهت غلى ؤولٍى

، غالُت
ً
         في ،(6،9،24،29،22،86،28،20،22،.2) عنم وهي حضا

  ؤَمُت بضعحت الضعاؾت زبراء تـمىاقه غلى اثــؤولٍى غةـــغك ذـــخهل ًـــخُ
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اث في جمشلذ غالُت،  (26،265،.،8،2،23،0،3،2،4) عنم ألاولٍى

بػضث -
ُ
ت اؾد  الخٍىمُت الجامػاث بغُاء مجاُ في ةواخض بدشُت ؤولٍى

ت الاؾخهاللُت  الجضًض، الجامػاث هظام بنغاع غلى والػمل واإلاالُت ؤلاصاٍع

غُ ذـــوُغّضل
ُ
يُك اــيم اث،ــــٍىـــألاول ٌــــبػ تـــاؾـــنُ ضثــــوؤ

ُ
اث  ذـــؤ  بىاءً ؤولٍى

 

  5الضعاؾت زبراء انتراخاث غلى

اثؤول ما: الشاوي الؿااُ بحابت       اإلاىاءمت مجاُ في التربىي  البدث ٍى

 هظغ وحهت مً الػمل ؾىم  ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث بحن

 الضعاؾت؟ زبراء

خها يما الىخاثج حاءث      ُ  ًىّضِ  :آلاحي الىدى غلى( 2) عنم الجضو

 7 حدول 

  العمل صىق  ومتطلباث العالي التعليم مخرحاث بين املىاءمت مجال في البحثيت ألاولىياث حيال-ألاولى الجىلت- الخبراء اصتجاباث 

  مرجبت
 
 اليضبي الىزن متىصط حضب جىازليا

 م
 

 ألاولىياث
املتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الىزن اليضبي
 الترجيب

 وضبت قيمت

ًاصًمُت في ظل الخاحاث اإلاخؿحرة لؿىم الػمل5 . غ الخسههاث ألا  2 4.52 239 65.63 9524 جٍُى

خٍامل بحن الخػلُم الػام والخػلُم الػالي لخدهُو اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم ال 83

 ومخُلباث الخىمُت5

9509 65082 236 4856 8 

مهترخت لخدهُو الاؾدُػاب الىىعي إلاسغحاث الخػلُم الػام في يىء خاحاث  اؾتراجُجُت 2

 ؾىم الػمل5

95.6 65666 280 46 3 

غ مػاًحر الهبُى بالجامػ 3 اث الؿػىصًت في يىء زبراث الجامػاث الػاإلاُت5جٍُى  9593 65663 289 665. 9 

ًاصًمُت في يىء خاحت ؾىم الػمل5 82  . .665 289 65486 9593 الخهُُم الضوعي إلاسغحاث البرامج ألا

ًاصًمي واإلانهي خُى ازخُاع الخسههاث اإلاُلىبت في ؾىم الػمل 22  0 6256 283 65243 9534 جكػُل ؤلاعقاص ألا

م في جدهُو حىصة مسغحاث الخػلُم الػام5 8 جي للهُاؽ والخهٍى م قاغلُت اإلاغيؼ الَى   جهٍى

9530 
 

654.8 288 6252 2 

بهم في ؾىم  23 بؾهام الهُاع الخام في اؾدشماع اإلاىَىبحن مً َالب الجامػاث وجضٍع

 الػمل5

9538 65462 282 6059 6 

ء مخُلباث زُِ الخىمُت5الٌكاءة الخاعحُت للجامػاث الؿػىصًت في يى 2  9538 65468 282 6059 4 

 26 6059 282 2524 9538 جىمُت شخهُت اإلاخػلم في يىء الخاحاث الكػلُت لؿىم الػمل5 4

مُت الخضًشت5 26 م اإلاخػلمحن وقو الاججاَاث الخهٍى غ ؤؾالُب جهٍى  22 .6 224 65696 .958 جٍُى

ت والخُبُو في بغامج الجامػاث5جُبُو ؤؾالُب الخػلُم الخٍاملي بحن الىظٍغ 22  958. 65438 224 6. 28 

ًاصًمي5 0 م*23 .6 224 2566 .958 وانؼ الخُِ الضعاؾُت في ألانؿام الػلمُت في يىء مػاًحر الاغخماص ألا  

ـ5 .2 م الٌكاًاث اإلاهىُت ألغًاء َُئت الخضَع م*23 .6 224 2566 .958 جهٍى  

لُاث في يىء الانخهاص اإلاػغفي5مهترخت إلغاصة ٍَُلت الٍ اؾتراجُجُت 9  958. 2522 224 6. 29 

 .2 .6 224 2582 .958 جمهحن الخػلُم الجامعي في يىء مخُلباث الخدُى لنخهاص اإلاػغقت5 26

جحن الجامػُحن5 6  20 6958 226 65406 9582 صوع الهُاع الخام في جدضًض مخُلباث ؾىم الػمل للخٍغ

ًاصًمي أل  20 غ اإلانهي وألا ـ في يىء مخُلباث اإلاهىت الالػمت5الخٍُى غًاء َُئت الخضَع م*22 .635 222 2564 9526   

ب اإلاىتهُت بالخىظُل لخلبُت الاخخُاحاث اإلاخؿحرة لؿىم الػمل5 24 غ بغامج الخضٍع م*22 .635 222 2564 9526 جٍُى  

م والاغخماص  88 ىُت للخهٍى غ وخضاث حىصة الٍلُاث في يىء مخُلباث الهُئت الَى جٍُى

ًاصًمي5  ألا

م*22 .635 222 2564 9526  

 26 6856 220 65436 9529 بؾهام مغايؼ زضمت اإلاجخمؼ والخػلُم اإلاؿخمغ في مىاحهت اخخُاحاث ؾىم الػمل5 28

غ اإلاهاعاث الخُاجُت الالػمت لؿىم الػمل في يىء الاججاَاث اإلاػانغة5 86  24 2256 264 2583 3564 جٍُى

غ الخػلُم الشىاجي للػملُت الخػلُمُت5 مؿاَمت الهُاع الخام في 29 جٍُى  3568 2588 262 2059 86 

 6.52 65.62 9586 صعحت الاؾخجابت الٍلُت
            

ُ  اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطر          :ًلي ما( 2) عنم بالجضو

  غالُت بضعحت مىاقهىن  الضعاؾت زبراء ؤن -
ً
اث ؤَمُت غلى حضا  ألاولٍى

 ؾىم  ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت ُمجا في البدشُت

ى( . مً 9586) بلـ غام خؿابي بمخىؾِ الػمل،  في ًهؼ مخىؾِ َو

 الكئت وهي( . بلى 9582مً) الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً الخامؿت الكئت

  غالُت" زُاع بلى حكحر التي
ً
 بلـ خحن في الضعاؾت، ؤصاة غلى" حضا

 حكدذ صعحت اهسكاى بلى ٌكحر وطلَ( 65.62) الػام اإلاػُاعي  الاهدغاف

  ججاوـ غلى ًضُ مما الػام؛ ِـــمخىؾــال ًـــغ تـــضعاؾــال غاءــزب اثــاؾخجاب



61 

 .اإلادىع  َظا خُاُ اؾخجابتهم

اث ؤَمُت غلى الضعاؾت زبراء مىاقهت في جهاعب َىاى -  البدشُت ألاولٍى

 الػمل، ؾىم  اثومخُلب الػالي الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت مجاُ في

اث ؤَمُت غلى للمىاقهت الخؿابُت اإلاخىؾُاث جغاوخذ بط  بحن ما ألاولٍى

 والخامؿت الغابػت الكئخحن بحن ما جهؼ مخىؾُاث وهي( 9524 بلى 3568)

  وغالُت غالُت" زُاع بلى حكحران اللخحن الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً
ً
" حضا

 زبراء مىاقهت في اعبجه وحىص بلى ٌكحر مما الضعاؾت، ؤصاة بلى باليؿبت

اث ؤَمُت غلى الضعاؾت   5البدشُت ألاولٍى

 بكٍل اإلادىع  غلى الضعاؾت زبراء إلاىاقهت اليؿبي الىػن مخىؾِ بلـ -

اث اليؿبي الىػن مخىؾِ جغاوح بِىما ،٪(6.52) غام  بحن ما لألولٍى

ت خهلذ خُث ،٪(4.52) بلى٪( 2059) غ" وهي( .) عنم ألاولٍى  جٍُى

ًاصً الخسههاث  غلى ،"الػمل لؿىم  اإلاخؿحرة الخاحاث ظل في مُتألا

ت ؤن خحن في ،٪(4.52) بلـ وؿبي وػن مخىؾِ ؤغلى ( 29) عنم ألاولٍى

غ في الخام الهُاع مؿاَمت"  ،"الخػلُمُت للػملُت الشىاجي الخػلُم جٍُى

 وػن مخىؾِ ؤنل بظلَ مسجلت٪( 2059) اليؿبي وػجها مخىؾِ بلـ

اث بحن وؿبي  .ألاولٍى

ن  - ً زالر مً اإلادىع  َظا جٍىَّ ت وغكٍغ  بحن اإلاىاءمت مجاُ في ؤولٍى

 غكغة ؾبؼ خهلذ الػمل، ؾىم  ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث

ت ، غالُت ؤَمُت بضعحت الضعاؾت زبراء مىاقهت غلى ؤولٍى
ً
 وهي حضا

 ؾذ ،وخهلذ(.،0،22،26،4،2،23،8،22،82،3،2،83،.6،26،9،2)

اث  عنم في جمشلذ غالُت، ؤَمُت بضعحت الضعاؾت زبراء مىاقهت غلى ؤولٍى

(20، 24، 88، 28، 29،86). 

ت ؤي حؿدبػض لم -  الػالي الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت مجاُ في ؤولٍى

  ألاولى، الجىلت في الػمل ؾىم  ومخُلباث
ً
ُ  هظغا اث حمُؼ لخهى  ألاولٍى

 وُغّضلذ ،٪(.2) مً ؤغلى وؿبي وػن مخىؾِ غلى اإلاجاُ َظا في

غُضث
ُ
اث، بػٌ نُاؾت وؤ يُكذ يما ألاولٍى

ُ
اث ؤ  غلى بىاءً  ؤولٍى

  .الضعاؾت زبراء انتراخاث

اث ما: الشالث الؿااُ بحابت        مجاُ في التربىي  البدث ؤولٍى

 وحهت ًـم لـــمــػــال ىم ـــؾ يــــق يــــاعحــــالخ ارـــػــخــالاب اثـــــغحـــمس اؾدُػاب

 زبراء هظغ

 الضعاؾت؟

خها يما الىخاثج حاءث ُ  ًىّضِ  :آلاحي الىدى غلى( 6) عنم الجضو

 8 حدول 

  العمل صىق  في الخارجي الابتعاث مخرحاث اصتيعاب مجال في البحثيت ألاولىياث حيال-ألاولى الجىلت- الخبراء اصتجاباث

  مرجبت
 
 اليضبي الىزن متىصط حضب جىازليا

 م
 

 ألاولىياث
املتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الىزن اليضبي
 الترجيب

 وضبت قيمت

م قػالُت بغهامج الابخػار في جلبُت مخُلباث الخىمُت5 2  2 4958 238 65.38 9522 جهٍى

غ قغايت الهُاع الخام في جىظُل مسغحاث الابخػار في ؾىم الػمل5 4  8 46 280 65042 95.6 جٍُى

ىُت ماَ 22 لت5الخسُُِ لخىحُه اإلابخػشحن لخسههاث غلمُت جخُلب يكاءاث َو  9593 2566 289 665. 3 

م*9 6059 282 65462 9538 الخىؾؼ في عبِ الابخػار بالخىظُل في الهُاع الخٍىمي ؤو الخام5 23  

ت في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت5 .2 م*9 6059 282 65462 9538 عبِ بدىر وصعاؾاث اإلابخػشحن بالخدضًاث الخىمٍى  

بلى البرامج اإلامحزة والجامػاث اإلاغمىنت في  ازخُاع اإلابخػشحن وجىححههمجدؿحن آلُت  28

 الخسههاث التي ًدخاحها اإلاجخمؼ5

9584 256. 286 6.52 . 

مػالجت ؤوياع بػٌ الخسههاث الخضًشت للمبخػشحن والتي ل ًىحض لها جهيُل  26

 وظُكي في وػاعة الخضمت اإلاضهُت5

958. 65428 

 

224 6. 0 

ً مً اإلابخػشح 6 ن في الجامػاث الىاقئت5وانؼ اؾخهُاب اإلاخمحًز  958. 2569 224 6. 2 

ًاث الٌبري وبغهامج زاصم  29 صعاؾت مهاعهت بحن بغامج الابخػار الخاعجي الخابػت للكغ

 الخغمحن لالبخػار الخاعجي5

9582 2562 226 6958 6 

جي بغهامج الابخػار بػض غىصتهم5 0  4 .635 222 2528 9526 آلُاث مهترخت لخىظُل زٍغ

ت الخىظُل في ؾىم الػمل5جكػُل  2 مػُاع الجىصة والٌكاءة في ؤولٍى  9529 2522 220 6856 26 

حن الىظاثل5 .  22 6852 .22 65402 9522 وؾاثل جكػُل ألاهظمت والهغاعاث الخانت بخَى

ؤؾالُب مبخٌغة لخىقحر مػلىماث غً قغم الػمل اإلاخاخت لُالبي الػمل مً  9

 مسغحاث الابخػار5

9566 252. 228 66 28 

 23 .265 226 .252 3543 الهػىباث التي جىاحه مسغحاث الابخػار في الخهُى غلى قغم غمل5 8

م صوع ًىم اإلاهىت في جىقحر قغم غمل للمبخػشحن5 22  29 2256 264 2526 3564 جهٍى

 .2 2256 264 2583 3564 اإلاؿاولُت الاحخماغُت للهُاع الخام في ابخػار خملت البٍالىعٍىؽ5 20

ىامل جكًُل بػٌ اإلابخػشحن البهاء في بالص الابخػار بػض اهتهاء بػشتهم5غ 3  3562 2533 60 0259 20 

صعحت الاؾخجابت الٍلُت                                              9529 652.2 2658٪  

 * جغجِب مٌغع            
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ُ  اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطر       :يًل ما( 6) عنم بالجضو

اث ؤَمُت غلى غالُت بضعحت مىاقهىن  الضعاؾت زبراء ؤن -  ألاولٍى

 الػمل، ؾىم  في الخاعجي الابخػار مسغحاث اؾدُػاب مجاُ في البدشُت

ى( . مً 9529) بلـ غام خؿابي بمخىؾِ  الكئت في ًهؼ مخىؾِ َو

 التي الكئت وهي( 9586بلى 3592) الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً الغابػت

 الاهدغاف بلـ خحن في الضعاؾت، ؤصاة غلى" غالُت" زُاع بلى حكحر

 حكدذ صعحت اهسكاى بلى ٌكحر وطلَ( 652.2) الػام اإلاػُاعي 

 ججاوـ غلى ًضُ مما الػام؛ اإلاخىؾِ غً الضعاؾت زبراء اؾخجاباث

 .اإلادىع  َظا خُاُ اؾخجابتهم

اث ؤَمُت غلى الضعاؾت زبراء مىاقهت في جكاوث َىاى -  البدشُت ألاولٍى

 بط الػمل، ؾىم  في الخاعجي الابخػار مسغحاث اؾدُػاب اُمج في

اث ؤَمُت غلى للمىاقهت الخؿابُت اإلاخىؾُاث جغاوخذ  بحن ما ألاولٍى

 والغابػت الشالشت الكئاث بحن ما جهؼ مخىؾُاث وهي( 9522 بلى 3562)

 زُاع بلى حكحران اللخحن الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً والخامؿت

 ح وغالُت وغالُت مخىؾُت"
ً
 ًىضر مما الضعاؾت، ؤصاة بلى باليؿبت" ضا

اث ؤَمُت غلى الخبراء مىاقهت في الخكاوث  .البدشُت ألاولٍى

 بكٍل اإلادىع  غلى الضعاؾت زبراء إلاىاقهت اليؿبي الىػن مخىؾِ بلـ -

اث اليؿبي الىػن مخىؾِ جغاوح بِىما ،٪(2658) غام  بحن ما لألولٍى

م" وهي( 2) عنم تألاولٍى خهلذ خُث ،٪(4958) بلى٪( 0259)  جهٍى

 مخىؾِ ؤغلى غلى ،"الخىمُت مخُلباث جلبُت في الابخػار بغهامج قػالُت

ت ؤن خحن في ،٪(4958) بلـ وؿبي  بػٌ جكًُل غىامل( "3) عنم ألاولٍى

 وػجها مخىؾِ بلـ ،"بػشتهم اهتهاء بػض الابخػار بالص في البهاء اإلابخػشحن

اث بحن وؿبي نوػ  مخىؾِ ؤنل بظلَ مسجلت٪( 0259) اليؿبي  .ألاولٍى

ن  - ت غكغة ؾبؼ مً اإلادىع  َظا جٍىَّ  مسغحاث اؾدُػاب مجاُ في ؤولٍى

اث حؿؼ خهلذ الػمل، ؾىم  في الخاعجي الابخػار  غلى مجها ؤولٍى

، غالُت ؤَمُت بضعحت الضعاؾت زبراء مىاقهت
ً
اث في وجمشلذ حضا  ألاولٍى

 غلى ٍاثؤولى  ؾبؼ خهلذ بِىما ،(23،22،4،2،.29،6،26،28،2) عنم

اث في وجمشلذ غالُت، بضعحت مىاقهت  ،(2،0،.،20،22،8،9) عنم ألاولٍى

ت خهلذ خحن في  وهي مخىؾُت بضعحت مىاقهت غلى واخضة ؤولٍى

ت  (35) عنم ألاولٍى

ؾدبػضث -
ُ
ت ا  الابخػار مسغحاث اؾدُػاب مجاُ في واخضة بدشُت ؤولٍى

غُضث وُغّضلذ الػمل، ؾىم  في الخاعجي
ُ
اث،ألاو  بػٌ نُاؾت وؤ  يما لٍى

يُكذ
ُ
اث ؤ  .الضعاؾت زبراء انتراخاث غلى بىاءً  ؤولٍى

 : الضعاؾت مً( الشاهُت الجىلت) هخاثج 

      ُ  الضعاؾت مً الشاهُت الجىلت بُاهاث وجدلُل غغى الجؼء َظا ًدىاو

اع الؿابهت بالضعاؾاث وعبُها هخاثجها ومىانكت وجكؿحر  الىظغي  وؤلَا

ا  هخاثج غلحها ؾدبجى والتي الضعاؾت لثحى  مً ألازحرة الجىلت باغخباَع

 الضعاؾت، زبراء غلى الشاهُت الجىلت اؾدباهت غغى جم خُث الضعاؾت،

 بػٌ بياقت مؼ ألاولى، الجىلت في مالخظاتهم غلى بىاءً  حػضًلها بػض

اث اث وخظف بياقتها، ؤَمُت الخبراء عؤي التي ألاولٍى  لم التي ألاولٍى

لب ،٪(.2) اغلحه الخبراء اجكام وؿبت جخجاوػ   في الضعاؾت زبراء مً َو

اث ؤَمُت صعحت جدضًض الشاهُت الجىلت  غلى اَالغهم بػض البدشُت ألاولٍى

ت اليؿبت اث ؤَمُت صعحت غلى للمىاقهت اإلائٍى  في الخبراء عآَا يما ألاولٍى

 :الشاهُت الجىلت لىخاثج غغى ًلي وقُما ألاولى، الجىلت

ُ  الؿااُ بحابت      اث ما: ألاو  بغُاء مجاُ في التربىي  البدث ؤولٍى

ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث  بنغاع غلى والػمل واإلاالُت ؤلاصاٍع

 التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة زبراء هظغ وحهت مً الجضًض الجامػاث هظام

 الػالي؟ الخػلُم في

خها يما الىخاثج حاءث       ُ  ًىّضِ  :آلاحي الىدى غلى( 4) عنم الجضو

 9 حدول 

  الجدًد الجامعاث هظام وإقرار واملاليت إلاداريت الاصتقالليت مجال في البحثيت ألاولىياث حيال-الثاهيت الجىلت- الخبراء ثاصتجابا

  مرجبت
 
 اليضبي الىزن متىصط حضب جىازليا

 م
 

 ألاولىياث
املتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الىزن اليضبي
 الترجيب

 وضبت قيمت

3 
 في يىء زبراث الجامػاث اؾخهاللُت الجام

ً
 ومالُا

ً
ا ػاث الؿػىصًت بصاٍع

 الضولُت5

 

95.2 
 

6500. 40 4259 2 

 8 4259 40 65230 95.2 جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت للجامػاث الؿػىصًت بما ٌػؼػ اؾخهاللُتها اإلاالُت5 2

ـ في نُاؾت الىظام الجضًض للجامػاث5 9  3 4659 .4 .65.4 95.8 صوع ؤغًاء َُئت الخضَع

ـ في ظل اؾخهاللُت الجامػاث5 8 ًاصًمُت ألغًاء َُئت الخضَع ت ألا ؼ الخٍغ  9 4659 .4 65239 95.8 حػٍؼ

اصة الػاإلاُت للجامػاث الؿػىصًت5 .  . .645 49 .6500 9596 بؾهام الاؾخهاللُت في جدهُو الٍغ

 0 .665 43 .6500 9593 اإلاػاًحر الخايمت لزخُاع الهُاصاث الجامػُت في يىء الىظام الجضًض5 2

 2 6050 42 65.09 9533 الهُاًل الخىظُمُت للجامػاث وغالنتها باؾخهاللها اإلاالي وؤلاصاعي5 .2

 6 6050 42 65443 9533 صوع اؾخهاللُت الجامػاث في جكػُل ؤصاء بصاعاتها5 22

 4 6.52 46 65262 9584 اؾخهاللُت الجامػاث وصوعٍ في زضمت اإلاجخمؼ5 0

هُت الخػلُم بما ًخىاقو مؼ الاؾخهاللُت اإلاالُت للجامػاث5جىظُم محزا 26  9589 65628 64 6952 26 

 22 6353 66 2526 9524 وانؼ اؾخهاللُت الجامػاث الؿػىصًت5 6

م اللىاثذ الخىظُمُت لىظام مجلـ الخػلُم الػالي والجامػاث5 28  28 6254 60 652.2 9526 جهٍى
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ُ  اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطر              :ًلي ما( 4) عنم بالجضو

اث مُتؤَ غلى غالُت بضعحت مىاقهىن  الضعاؾت زبراء ؤن -  ألاولٍى

ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث بغُاء مجاُ في البدشُت  ؤلاصاٍع

 خؿابي بمخىؾِ الجضًض، الجامػاث هظام بنغاع غلى والػمل واإلاالُت

ى( . مً 9564) بلـ غام  قئاث مً الغابػت الكئت في ًهؼ مخىؾِ َو

 اعزُ بلى حكحر التي الكئت وهي ،(9586 بلى 3592مً) الخماس ي اإلاهُاؽ

 الػام اإلاػُاعي  الاهدغاف بلـ خحن في الضعاؾت، ؤصاة غلى" غالُت"

 زبراء اؾخجاباث حكدذ صعحت اهسكاى بلى ٌكحر وطلَ( 654.6)

 خُاُ اؾخجابتهم ججاوـ غلى ًضُ مما الػام؛ اإلاخىؾِ غً الضعاؾت

 .اإلادىع  َظا

اث ؤَمُت صعحت غلى الخبراء مىاقهت في جهاعب َىاى -  في البدشُت ألاولٍى

ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث بغُاء مجاُ  والػمل واإلاالُت، ؤلاصاٍع

 الخؿابُت اإلاخىؾُاث جغاوخذ بط الجضًض، الجامػاث هظام بنغاع غلى

اث ؤَمُت غلى للمىاقهت  مخىؾُاث وهي( 95.2 بلى 3596) بحن ما ألاولٍى

 الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً والخامؿت الغابػت الكئخحن بحن ما جهؼ

  وغالُت غالُت" زُاع بلى حكحران حناللخ
ً
 الضعاؾت، ؤصاة بلى باليؿبت" حضا

 ؤَمُت غلى الضعاؾت زبراء مىاقهت في جهاعب وحىص بلى ٌكحر مما

اث  .البدشُت ألاولٍى

 بكٍل اإلادىع  غلى الضعاؾت زبراء إلاىاقهت اليؿبي الىػن مخىؾِ بلـ -

 بحن ما اثلألولٍى اليؿبي الىػن مخىؾِ جغاوح بِىما ،٪(6252) غام

ت خهلذ خُث ،٪(4259) بلى٪( .045)  اؾخهاللُت" وهي( 3) عنم ألاولٍى

  الؿػىصًت الجامػاث
ً
ا   بصاٍع

ً
 ،"الضولُت الجامػاث زبراث يىء في ومالُا

ت ؤن خحن في٪( 4259) بلـ وؿبي مخىؾِ ؤغلى غلى  وهي( 22) عنم ألاولٍى

ت بالؾخهاللُت الؿػىصًت الجامػاث جمخؼ يىابِ"  بلـ" إلاالُتوا ؤلاصاٍع

 وؿبي وػن مخىؾِ ؤنل بظلَ مسجلت٪( .045) اليؿبي وػجها مخىؾِ

اث بحن  .ألاولٍى

ن  - ً زالر مً اإلادىع  َظا جٍىَّ ت وغكٍغ  بغُاء مجاُ في بدشُت ؤولٍى

ت الاؾخهاللُت الخٍىمُت الجامػاث  بنغاع غلى والػمل واإلاالُت ؤلاصاٍع

اث غكغ خهلذ الجضًض، الجامػاث هظام  زبراء مىاقهت لىغ مجها ؤولٍى

  غالُت ؤَمُت بضعحت الضعاؾت
ً
اث في جمشلذ حضا  عنم ألاولٍى

ت غكغة زالر خهلذ خحن في ،(8،9،2،3،.،2،.26،0،22،2)  غلى ؤولٍى

 ،23،88،26،86،28،6) عنم في ذـــجمشل تــغالُ تـــضعحــب تـــمىاقه

22،4،24،20،83،82،295) 

اث ؤبغػ  جغجِب حاء -       ج البدشُت ألاولٍى
ً
 وػجها مخىؾِ خؿب ىاػلُا

 :آلاحي الىدى غلى اإلادىع  َظا في اليؿبي

ت حاءث-    الؿػىصًت الجامػاث اؾخهاللُت" وهي( 3) عنم ألاولٍى
ً
ا  بصاٍع

 
ً
 بمخىؾِ ألاولى اإلاغجبت في ،"الضولُت الجامػاث زبراث يىء في ومالُا

 بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(4259) بلـ وؿبي وػن

  غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(.6500) بلـ مػُاعي  وباهدغاف( 95.2)
ً
 ،"حضا

 الخىظُمُت البِئت تهُئت بًغوعة الضعاؾت زبراء وعي بلى طلَ ٌػىص وعبما

 غً وطلَ الاؾخهاللُت، بخُبُو الكغوع نبل ؾلبُاث مً قحها ما وجالفي

و  لالؾخكاصة الضولُت الجامػاث زبراث غىه ؤؾكغث غما البدث ٍَغ

ت لالؾخهاللُت غمُو قهم جدهُو في مجها  في ٌؿهم مما واإلاالُت ؤلاصاٍع

 ؤونذ التي[ 2.] الىانغ غبض صعاؾت مؼ الىدُجت َظٍ واجكهذ هجاخها،

ٌُت اإلاخدضة الىلًاث زبرحي مً باإلقاصة  مجاُ في والجروٍج ألامٍغ

 مً باإلقاصة ؤونذ الي[ 22] خىكي وصعاؾت الجامػاث، اؾخهاللُت

ٌُت الجامػاث زبراث  .الجامػاث اؾخهاللُت صغم في ألامٍغ

ت حاءث-   الؿػىصًت للجامػاث اإلاالُت اإلاىاعص جىمُت" وهي( 2) عنم ألاولٍى

 بلـ وؿبي وػن بمخىؾِ الشاهُت اإلاغجبت في ،"اإلاالُت اؾخهاللُتها ٌػؼػ  بما

( 95.2) بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(4259)

، غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(65230) بلـ مػُاعي  وباهدغاف
ً
 وعبما حضا

 الخٍىمي الضغم غلى الاغخماص بإن الضعاؾت زبراء بصعاى بلى طلَ ٌػىص

ل في ؤؾاس ي بكٍل لؼمها الجامػاث جمٍى  زم ومً الضولت وؤهظمت بهُىص ًُ

 مالُت مهاصع جىقحر ؤن ًغي الخبراء لظا اإلاالي، اؾخهاللها مً ًدض

 للجامػاث، اإلاالُت الاؾخهاللُت ًم ممًٌ نضع ؤيبر ًدهو بياقُت

هلل اث مً ٍو  مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو غلحها، جكغى نض التي الًؿَى

ل في للخٍىمت الجامػاث جبػُت ؤن ؤيضث التي[ 62] نهغ صعاؾت  الخمٍى

ا اوػٍاؾاتها لها [ 20] خُمض ؤبى وصعاؾت اؾخهاللُتها، غلى الؿلبُت وآزاَع

لالخ مهاصع جىمُت يػل ؤن اغخبرث التي   الخٍىمي ؾحر مٍى
ً
 ًدض غامال

 مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو يما الجامػاث، اؾخهاللُت مً يبحرة بضعحت

ؼ مً الجامػاث بخمٌحن ؤونذ التي[ 22] خىكي صعاؾت  مهاصع جىَى

لها، ت الخػهُضاث بةػالت وطلَ جمٍى  في غثرة يذجغ جهل التي ؤلاصاٍع

اؾخهاللُت الجامػاث5صوع الخمٌحن ؤلاصاعي في جدهُو  86  9526 65623 60 6254 23 

 29 66 69 2586 9566 اؾخهاللُت الجامػاث وقػالُت بصاعاتها صعاؾت مهاعهت مؼ الىماطج الػاإلاُت5 26

ٍُلها ؤلاصاعي5 88  .2 24 63 2582 .354 ؤزغ الضمج غلى محزاهُت الخػلُم َو

ت واإلاالُ 23 ت في الجامػاث الؿػىصًت5مبرعاث الاججاٍ هدى الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع  3562 65423 66 2052 20 

 22 2.58 24 .252 3520 جهىعاث خُى اؾخهاللُت الجامػاث الؿػىصًت5 29

ا غلى اؾخهاللُتها5 82 ت الؿاثضة في الجامػاث الؿػىصًت وجإزحَر  26 2.58 24 2524 3520 ألاهماٍ ؤلاصاٍع

ظام الجامػاث الجضًض5جُبُو الككاقُت في الجامػاث الؿػىصًت في يىء ه 83  3522 2586 26 2958 24 

م الهُاًل الخىظُمُت في الجامػاث الؿػىصًت5 20 م*86 2353 22 .258 3502 جهٍى  

ت في ؤهظمت الجامػاث الؿػىصًت5 24 م*86 2353 22 .258 3502 البحرونغاَُت ؤلاصاٍع  

ت واإلاالُت في الجامػاث الؿػىصًت5 4  82 2853 20 2584 3508 مػىناث الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

ت واإلاالُت5 22  88 .045 23 25.6 3596 يىابِ جمخؼ الجامػاث الؿػىصًت بالؾخهاللُت ؤلاصاٍع

 6252 654.6 9564 صعحت الاؾخجابت الٍلُت
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  الىدُجت َظٍ وجخكو طلَ، ؾبُل
ً
 الالثدت غلُه ههذ ما مؼ ؤًًا

 اصعـــمه تــــجىمُ غوعةـــبً الؿػىصًت الجامػاث في اإلاالُت للكاون اإلاىظمت

ل ل غلى الاغخماص وغضم الظاجُت الخمٍى  .قهِ الخٍىمي الخمٍى

ت حاءث - ـ َُئت ؤغًاء صوع " وهي( 9) عنم ألاولٍى  نُاؾت في الخضَع

 بلـ وؿبي وػن بمخىؾِ الشالشت اإلاغجبت في ،"للجامػاث الجضًض الىظام

( 95.8) بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(4659)

  غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(.65.4) بلـ مػُاعي  وباهدغاف
ً
 وعبما ،"حضا

ـ َُئت ؤغًاء مكاعيت في الضعاؾت زبراء عؾبت بلى طلَ ٌػىص  في الخضَع

 لخهضًم الكغنت لهم جخاح ؤن بض ل لظا الخػلُمُت، الهغاعاث نىؼ

م  ألاحضع ألجهم للجامػاث، الجضًض الىظام نُاؾت في ومهترخاتهم ؤقٍاَع

 َظٍ جٍىن  ؤن حػجي مكاعيتهم ؤن يما والٌكاءة، الخبرة بدٌم وألاغلم

 مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو لخىكُظَا، ًمُلىن  زم ومً بلحهم ؤنغب الهغاعاث

غ في وعص ما ُ  الػالي للخػلُم الػالمي اإلااجمغ في الُىوؿٍى جهٍغ  خى

 مً ممًٌ نضع ؤيبر بةقؿاح َالب والظي[ 0.] الجامػاث تاؾخهاللُ

ـ َُئت ألغًاء اإلاكاعيت  وجخكو يما الهغاعاث، اجساط غملُت في الخضَع

  الىدُجت َظٍ
ً
 مً ؤن يككذ التي[ 20] خُمض ؤبى صعاؾت مؼ ؤًًا

ـ َُئت ؤغًاء خو الجامػاث اؾخهاللُت مظاَغ  جهضًم في الخضَع

مو  آعائهم غً والخػبحر مهترخاث  .ؤقٍاَع

ت حاءث-  ؼ" وهي( 8) عنم ألاولٍى ت حػٍؼ ًاصًمُت الخٍغ  َُئت ألغًاء ألا

ـ  وػن بمخىؾِ الغابػت اإلاغجبت في ،"الجامػاث اؾخهاللُت ظل في الخضَع

 بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(4659) بلـ وؿبي

 حض غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(65239) بلـ مػُاعي  وباهدغاف( 95.8)
ً
 ،"ا

 غلى مخكهحن الضعاؾت زبراء ؤن بلى الىدُجت َظٍ في الؿبب ٌػىص وعبما

ت ؤن ًاصًمُت الخٍغ   ؤؾاؾحن حاهبحن ٌكمل مخٍامل مكهىم ألا
ً
 مجهما يال

ما آلازغ، ًٌمل ت َو   واؾخهاللها الجامػت خٍغ
ً
ا   بصاٍع

ً
ت ومالُا  غًى وخٍغ

ـ َُئت  جه،مهترخا وبًهاُ عؤًه وببضاء والخضَعـ البدث في الخضَع

 الخمخؼ ؤن مً[ 3.] لُما بغالن في وعص ما مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو

ت ًاصًمُت بالخٍغ  الخػلُم ماؾؿاث اؾخهالُ مً غالُت صعحت ًخُلب ألا

  وجخكو الػالي،
ً
 في [00] الهغوي وصعاؾت[ 20] خُمض ؤبى صعاؾت مؼ ؤًًا

ت مماعؾت ًمًٌ ل ؤهه غلى الخإيُض ًاصًمُت الخٍغ  صعحت جىقغ صون  ألا

 .الجامػاث اؾخهاللُت مً ُىتمػ

اث حمُؼ اؾدبػاص جم قهض الضعاؾت مىهجُت غلى وبىاءً        التي ألاولٍى

 وهي٪( .2) مً ؤنل وؿبي وػن مخىؾِ غلى الشاهُت الجىلت في خهلذ

 :الخىالي غلى

 الجامػاث هظام يىء في الؿػىصًت الجامػاث في الككاقُت جُبُو -

 (5٪2958) الجضًض

م -  (5٪2353) الؿػىصًت الجامػاث في الخىظُمُت الهُاًل جهٍى

ت البحرونغاَُت -  (5٪2353) الؿػىصًت الجامػاث ؤهظمت في ؤلاصاٍع

ت الاؾخهاللُت مػىناث -  (5٪2853) الؿػىصًت الجامػاث في واإلاالُت ؤلاصاٍع

ت بالؾخهاللُت الؿػىصًت الجامػاث جمخؼ يىابِ -  واإلاالُت ؤلاصاٍع

(045.٪5) 

ت ؤن مً الغؾم وغلى       الجامػاث في الككاقُت جُبُو" ؤولٍى

 زبراء انتراح مً هي ،"الجضًض الجامػاث هظام يىء في الؿػىصًت

٪( .2) مً ؤنل اجكام وؿبت خههذ ؤجها بلى ألاولى الجىلت في الضعاؾت

 جُبُو حػُو التي اإلاكاًل بػٌ بىحىص الخبراء وعي بلى طلَ ٌػىص وعبما

 اإلاكاًل َظٍ مػالجت الخبراء بػٌ عؤي لظا الجامػاث، في الككاقُت

ػؼي  جُبُهها، في الكغوع نبل  غلى الضعاؾت زبراء اجكام وؿبت جضوي َو

ت م" ؤولٍى  بصعاى بلى ،"الؿػىصًت الجامػاث في الخىظُمُت الهُاًل جهٍى

ذ التي الضعاؾاث بٌثرة الخبراء ُ  ؤحٍغ  حػض ل زم ومً اإلاىيىع، َظا خى

ت  الىدُجت َظٍ وجسخلل الغاًَ، الىنذ في بالضعاؾت وحضًغة ملخت ؤولٍى

ت َظٍ حاءث خُث[ 222] البدحري  صعاؾت غً ، يبحرة بضعحت ألاولٍى
ً
 حضا

ت جدهُو ؾبب ٌػىص ونض ت البحرونغاَُت" ؤولٍى  ؤهظمت في ؤلاصاٍع

 بلى الضعاؾت زبراء بحن مخضهُت اجكام ليؿبت ،"الؿػىصًت الجامػاث

ت للبحرونغاَُت الىظغة ازخالف  قهىاى وؾلبُت، بًجابُت نبح ما ؤلاصاٍع

ا مً ظا ؤلاصاعي، الػمل مىحهاث ؤخض ٌػخبَر  في للباخشت ظهغ ما َو

اث غلى الضعاؾت زبراء بػٌ حػلُهاث  ؤن يما ألاولى، الجىلت ؤولٍى

 حهاث ًدبؼ مغيؼي  بصاعي  هظام يمً مىظمت حػخبر الؿػىصًت الجامػت

ت ًجػل الظي ألامغ الػالي الخػلُم وػاعة في ممشلت ؤغلى خٍىمُت  اإلاغيٍؼ

 ؾبب ٌػىص يما اإلاخٍاملت، اإلاىظىمت لهظٍ ممحزة ؾمت اإلاغوهت ونلت

 ُ ت خهى ت الاؾخهاللُت مػىناث" ؤولٍى  الجامػاث في واإلاالُت ؤلاصاٍع

ت ،"الؿػىصًت  بالؾخهاللُت الؿػىصًت الجامػاث جمخؼ يىابِ" وؤولٍى

ت  ؤن ًغون اؾتالضع  زبراء ؤن بلى اجكام وؿبت ؤنل غلى ،"واإلاالُت ؤلاصاٍع

 بلى الخاحت اهخكذ زم ومً ويىابُها، مػىناتها ٌكمل الاؾخهاللُت وانؼ

خان َاجان وحىص اث ناثمت يمً ألاولٍى  .الخالُت الضعاؾت في ألاولٍى

اث ما: الشاوي الؿااُ بحابت       اإلاىاءمت مجاُ في التربىي  البدث ؤولٍى

 هظغ حهتو  مً الػمل ؾىم  ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث بحن

 الضعاؾت؟ زبراء

خها يما الىخاثج حاءث      ُ  ًىّضِ  :آلاحي الىدى غلى( 26) عنم الجضو

 11 حدول 

  العمل صىق  ومتطلباث العالي التعليم مخرحاث بين املىاءمت مجال في البحثيت ألاولىياث حيال- الثاهيت الجىلت- الخبراء اصتجاباث

  مرجبت
 
 اليضبي الىزن متىصط حضب جىازليا

 م
 

 ألاولىياث
املتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الىزن اليضبي
 الترجيب

 وضبت قيمت

8 
الخٍامل بحن الخػلُم الػام والخػلُم الػالي لخدهُو اإلاىاءمت بحن مسغحاث 

 الخػلُم ومخُلباث الخىمُت5

9546 65842 263 46 2 

ًاصًمُت في ظل الخاحاث اإلاخؿحرة لؿىم  2 غ البرامج ألا الػمل5جٍُى  9520 6562. 266 4.58 8 

ًاصًمُت ومضي مالءمتها لؿىم الػمل5 .  3 4958 44 2..65 9522 الخهُُم الضوعي إلاسغحاث البرامج ألا
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ُ  اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطر       :ًلي ما( 26) عنم بالجضو

  غالُت بضعحت مىاقهىن  الضعاؾت زبراء ؤن -
ً
اث ؤَمُت غلى حضا  ألاولٍى

 ؾىم  ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت مجاُ في البدشُت

ى( . مً 9582) بلـ غام خؿابي بمخىؾِ الػمل،  في ًهؼ مخىؾِ َو

 وهي( 566. بلى 9582 مً) الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً خامؿتال الكئت

  غالُت" زُاع بلى حكحر التي الكئت
ً
 بلـ خحن في الضعاؾت، ؤصاة غلى" حضا

 حكدذ صعحت اهسكاى بلى ٌكحر وطلَ( 656.2) الػام اإلاػُاعي  الاهدغاف

 ججاوـ غلى ًضُ مما الػام؛ اإلاخىؾِ غً الضعاؾت زبراء اؾخجاباث

 .اإلادىع  َظا خُاُ اؾخجابتهم

اث ؤَمُت صعحت غلى الضعاؾت زبراء مىاقهت في جهاعب َىاى -  ألاولٍى

 ؾىم  ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت مجاُ في البدشُت

 ؤَمُت غلى للمىاقهت الخؿابُت اإلاخىؾُاث جغاوخذ بط الػمل،

اث  نالكئخح بحن ما جهؼ مخىؾُاث وهي ،(9546بلى 3520) بحن ما ألاولٍى

 زُاع بلى حكحران اللخحن الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً والخامؿت الغابػت

  وغالُت غالُت"
ً
 وحىص بلى ٌكحر مما الضعاؾت، ؤصاة بلى باليؿبت" حضا

اث ؤَمُت غلى الضعاؾت زبراء مىاقهت في جهاعب  َظا في البدشُت ألاولٍى

 .اإلاجاُ

  بكٍل اإلادىع  غلى الضعاؾت زبراء ىاقهتــإلا يـــاليؿب ىػنـــال ِـــىؾــمخ ـــبل -

اث اليؿبي الىػن مخىؾِ جغاوح بِىما ،٪(6.52) غام  بحن ما لألولٍى

ت خهلذ خُث ،٪(46) بلى٪( 2.58)  بحن الخٍامل" وهي( 8) عنم ألاولٍى

 الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت لخدهُو الػالي والخػلُم الػام الخػلُم

 بِىما ،٪(46) بلـ وؿبي وػن مخىؾِ ؤغلى غلى ،"الخىمُت ومخُلباث

ت خهلذ و جكػُل" وهي( 82) عنم ألاولٍى  وزضماث لبرامج الدؿٍى

 وؿبي وػن مخىؾِ غلى ،"الخام الهُاع مىظماث لضي الجامػاث

اث بحن وؿبي وػن مخىؾِ ؤنل مسجلت٪( 2.58)  .اإلادىع  َظا في ألاولٍى

ن  - ً ؾبػت مً اإلادىع  َظا جٍىَّ ت وغكٍغ  اإلاىاءمت مجاُ في بدشُت ؤولٍى

 ؾذ خهلذ الػمل، ؾىم  ومخُلباث الػالي الخػلُم مسغحاث حنب

ت غكغة ، غالُت بضعحت الضعاؾت زبراء مىاقهت غلى ؤولٍى
ً
 في جمشلذ حضا

مهترخت لخدهُو الاؾدُػاب الىىعي إلاسغحاث الخػلُم الػام لخلبُت  اؾتراجُجُت 3

 مخُلباث ؾىم الػمل5

م*9 .645 49 65232 9596  

للجامػاث الؿػىصًت في يىء مخُلباث زُِ الخىمُت5 الٌكاءة الخاعحُت 6 م*9 .645 49 65232 9596   

جحن الجامػُحن5 22  . .665 43 .6500 9593 صوع الهُاع الخام في جدضًض مخُلباث ؾىم الػمل للخٍغ

غ مػاًحر الهبُى بالجامػاث الؿػىصًت في يىء زبراث الجامػاث الػاإلاُت5 9  0 .665 43 .6524 9593 جٍُى

م  86 ىُت للخهٍى م ؤصاء الٍلُاث الجامػُت في يىء مخُلباث الهُئت الَى جهٍى

ًاصًمي5  والاغخماص ألا

9536 650.9 48 6250 2 

م*6 6250 48 65462 9536 جىمُت شخهُت اإلاخػلم في يىء خاحاث ؾىم الػمل5 4  

ب َالب الجامػاث5 26 م*6 6250 48 65462 9536 صوع الهُاع الخام في بغاصة جإَُل وجضٍع  

ـ في يىء اإلاخُلباث اإلاهىُت5 26 ًاصًمي ألغًاء َُئت الخضَع غ ألا  4 6050 42 65640 9533 الخٍُى

ًاصًمي5 28 م*26 6.52 46 65203 9584 وانؼ الخُِ الضعاؾُت في ألانؿام الػلمُت في يىء مػاًحر الاغخماص ألا  

م الخضًشت5 23 م اإلاخػلمحن وقو اججاَاث الخهٍى غ ؤؾالُب جهٍى م*26 6.52 46 65203 9584 جٍُى  

م*26 6.52 46 65203 9584 الٌكاًاث التي ًدخاحها الُالب الجامعي في ظل َبُػت ؾىم الػمل اإلاخؿحرة5 80  

 22 6.52 46 2566 9584 جمهحن الخػلُم الجامعي في يىء مخُلباث الخدُى لنخهاص اإلاػغقت5 20

الجامػاث5وانؼ جُبُو ؤؾالُب الخػلُم الخٍاملي في بغامج  29  9589 652.4 64 6952 28 

 23 6356 66 65239 9524 بؾهام الهُاع الخام في جبّجي بغاءة الازتراع لُالب الجامػاث5 .8

مهترخت إلغاصة ٍَُلت الٍلُاث الجامػُت في يىء الانخهاص اإلاػغفي5 اؾتراجُجُت 22  9524 256. 66 6356 29 

مغ في مىاحهت مخُلباث ؾىم الػمل5صوع مغايؼ زضمت اإلاجخمؼ والخػلُم اإلاؿخ 82  9529 6549. 62 6856 2. 

 20 6254 60 2560 9526 اإلاهاعاث الخُاجُت الالػمت لؿىم الػمل في يىء الاججاَاث اإلاػانغة5 88

غ مضزالث الخػلُم الػالي5 2 م في جٍُى جي للهُاؽ والخهٍى  22 6654 .6 65248 .956 قاغلُت اإلاغيؼ الَى

89 
في جدهُو اإلاىاءمت بحن ؾىم الػمل واخخُاحاث الىظاثل صوع َُئت جىلُض 

 الخىمُت5

 

956. 
 

6569. 6. 6654 26 

ـ5 .2 م الٌكاًاث اإلاهىُت ألغًاء َُئت الخضَع  24 6654 .6 65460 .956 جهٍى

ب اإلاىتهُت بالخىظُل5 24 غ بغامج الخضٍع  86 6654 .6 2522 .956 جهىع مهترح لخٍُى

ًاصًمي في 0 جلبُت خاحاث ؾىم الػمل5 صوع ؤلاعقاص ألا  354. 2582 63 24 82 

غ الخػلُم الشىاجي للػملُت الخػلُمُت5 83  88 2052 66 2562 3562 مؿاَمت الهُاع الخام في جٍُى

و لبرامج وزضماث الجامػاث لضي مىظماث الهُاع الخام 82 5جكػُل الدؿٍى  3520 2522 24 2.58 83 

 6.52 656.2 9582 صعحت الاؾخجابت الٍلُت
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اث  ،80 ،23 ،28 ،26 ،26 ،4 ،86 ،9 ،22 ،6 ،3 ،. ،2 ،8) عنم ألاولٍى

ت غكغة بخضي غلى غالُت بضعحت ومىاقهت ،(29 ،20  جمشلذ بدشُت ؤولٍى

اث في  (825 ،83 ،0 ،24 ،.2 ،89 ،2 ،88 ،82 ،22 ،.8) عنم ألاولٍى

اث ؤبغػ  جغجِب حاء -        البدشُت ألاولٍى
ً
 وػجها مخىؾِ خؿب جىاػلُا

 :آلاحي الىدى غلى اإلادىع  َظا في اليؿبي

ت حاءث-   والخػلُم الػام الخػلُم بحن الخٍامل" وهي( 8) عنم ألاولٍى

 في ،"الخىمُت ومخُلباث الخػلُم مسغحاث بحن اإلاىاءمت لخدهُو الػالي

 اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(46) بلـ وؿبي وػن بمخىؾِ ألاولى اإلاغجبت

 بضعحت ؤي ،(65842) بلـ مػُاعي  وباهدغاف( 9546) بلـ الظي الخؿابي

  غالُت" ؤَمُت
ً
ت َظٍ وعوص ٌػىص وعبما ،"حضا  ناثمت عؤؽ غلى ألاولٍى

اث  جام وعي غلى الضعاؾت ءزبرا ؤن بلى الضعاؾت َظٍ في البدشُت ألاولٍى

 بحن قجىة ؤخضر الػالي والخػلُم الػام الخػلُم بحن الخٍامل غضم ؤن مً

 جدهُو غضم ؤَمها مً التي اإلاكٌالث مً الػضًض غجها هخج اإلاغخلخحن،

 بػض الخٍامل ؤَمُت وجخإيض الخػلُم، مسغحاث مً الخىمُت مخُلباث

 مما وؾُاؾاجه، وزُُه الخػلُم اؾتراجُجُاث وجىخض الىػاعجحن صمج

ُ  وحىص ٌػؼػ  ت خلى  صعاؾت مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو الكجىة، لهظٍ حظٍع

غاوي ُ  نغاعاث بةنضاع ؤونذ التي [.6] الَؼ  الخػلُم ماؾؿاث جسى

 الخػلُم في اإلايكىص الخؿُحر زُت وجىكُظ بغضاص غلى ؤلاقغاف الػالي

 ؤً الىدُجت َظٍ وجخكو بُجهما، والخٍامل الخيؿُو زالُ مً الػام
ً
 مؼ ًا

ت َظٍ حاءث خُث ،[222] البدحري  صعاؾت بلُه جىنلذ ما  ألاولٍى

ت بضعحت   يبحرة ؤولٍى
ً
 إلاسغحاث الخاعحُت الٌكاءة جىمُت إلاخُلب حضا

 .الػالي الخػلُم ماؾؿاث

ت حاءث-  غ" وهي( 2) عنم ألاولٍى ًاصًمُت البرامج جٍُى  ظل في ألا

 وؿبي وػن بمخىؾِ تالشاهُ اإلاغجبت في ،"الػمل لؿىم  اإلاخؿحرة الخاحاث

( 9520) بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(4.58) بلـ

  غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(.6562) بلـ مػُاعي  وباهدغاف
ً
 وعبما ،"حضا

غ الخدضًث ؤن مخكهحن الضعاؾت زبراء ؤن بلى طلَ ٌػىص  في والخٍُى

 مً الػمل، ؾىم  إلاخُلباث ٌؿخجُب ؤن لبض الػالي الخػلُم بغامج

الث واضخت عئٍت ويؼ زالُ ج، إلاَا  مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو الخٍغ

غاوي[ 64] واإلاىُؼSallim [224 ] مً؛ ًل صعاؾت  الخإيُض في [.6] والَؼ

 بكٍل الػمل ؾىم  إلاخُلباث الػالي الخػلُم بغامج مىاءمت غضم غلى

اث الىعي ؾُاب ٌػٌـ  الػاملت، الهىي  مً واخخُاحاتها الخىمُت بإولٍى

 لىػعاء الغابؼ للماجمغ الخخامي البُان مؼ الىدُجت َظٍ كووجخ يما

غ َالب الظي[ 236] الػغب والخػلُم التربُت ًاصًمُت البرامج بخٍُى  ألا

  وجخكو اإلاػغقت، إلاجخمؼ اؾخجابت ؤيثر لخهبذ
ً
 صعاؾت هدُجت مؼ ؤًًا

ت حاءث خُث[222] البدحري  ًاصًمُت الخسههاث عبِ ؤولٍى  في ألا

 والاحخماغُت الانخهاصًت الخىمُت بمخُلباث اليالػ الخػلُم ماؾؿاث

ت بضعحت   يبحرة ؤولٍى
ً
 .حضا

ت حاءث-   البرامج إلاسغحاث الضوعي الخهُُم" وهي( .) عنم ألاولٍى

ًاصًمُت  بمخىؾِ الشالشت اإلاغجبت في ،"الػمل لؿىم  مالءمتها ومضي الا

 بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(4958) بلـ وؿبي وػن

  غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(2..65) بلـ مػُاعي  وباهدغاف( 9522)
ً
 ،"حضا

 الخهُُم بلى بالخاحت الضعاؾت زبراء بخؿاؽ الىدُجت َظٍ وحػٌـ

ًاصًمُت البرامج إلاسغحاث الضوعي  مؼ جخىايب ماػالذ ؤجها مً للخإيض ألا

[ 64] اإلاىُؼ صعاؾت مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو يما الخىمُت، مخُلباث

غاويال وصعاؾت  ؾُاب مً ٌػاوي الػالي الخػلُم ؤن غلى الخإيُض في [.6] َؼ

م قػاُ هظام  لخٍىن  ومسغحاجه وغملُاجه إلاضزالجه الكامل للخهٍى

غ غملُاث في ألاؾاؽ هي هخاثجه  الىدُجت َظٍ وجخكو والخؿُحر، الخٍُى

 
ً
م ؤونذ التي[ 286] الػؿحري  صعاؾت مؼ ؤًًا  إلاسغحاث اإلاؿخمغ بالخهٍى

 .الخػلُم

خان اءثح-  ما( 6،3) عنم ألاولٍى  لخدهُو مهترخت اؾتراجُجُت" َو

 ؾىم  مخُلباث لخلبُت الػام الخػلُم إلاسغحاث الىىعي الاؾدُػاب

 مخُلباث يىء في الؿػىصًت للجامػاث الخاعحُت الٌكاءة"و ،"الػمل

 بلـ مدؿاوٍ  وؿبي وػن بمخىؾِ الغابػت اإلاغجبت في ،"الخىمُت زُِ

( 9596) بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(.645)

  غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(65232) بلـ مػُاعي  وباهدغاف
ً
 وعبما ،"حضا

 ؾُدههه بما الضعاؾت زبراء جىنػاث بلى الىدُجت َظٍ في الؿبب ٌػىص

 مؼ اإلاسغحاث مىاءمت في الػالي الخػلُم إلاسغحاث الىىعي الاؾدُػاب

 جٌضؽ ظل في للجامػاث، الخاعحُت الٌكاءة وػٍاصة الػمل، ؾىم 

ت، الٍلُاث بػٌ في الُلبت  الخػلُم قػالُت مً ًهلل الظي ألامغ الىظٍغ

ازغ  غضص به ؤونذ ما مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو مسغحاجه، حىصة غلى ٍو

غاوي مً؛ ًل صعاؾت مشل الضعاؾاث مً  ؛[20] خُمض وؤبى ؛[.6] الَؼ

 [222] بدحري ال صعاؾت بلُه جىنلذ ما مؼ جخكو يما ،[282] والػخُبي

اث َظٍ حاءث خُث ت بضعحت ألاولٍى  .حضا يبحرة ؤولٍى

ت ؤي اؾدبػاص ًخم ولم َظا       مسغحاث بحن اإلاىاءمت مجاُ في ؤولٍى

  الشاهُت الجىلت في الػمل ؾىم  ومخُلباث الػالي الخػلُم
ً
ُ  هظغا  لخهى

اث حمُؼ  (5٪.2) مً ؤغلى وؿبي وػن مخىؾِ غلى ألاولٍى

اث ما: الثالش الؿااُ بحابت       مجاُ في التربىي  البدث ؤولٍى

 هظغ وحهت مً الػمل ؾىم  في الخاعجي الابخػار مسغحاث اؾدُػاب

 الضعاؾت؟ زبراء

خها يما الىخاثج حاءث      ُ  ًىّضِ  :آلاحي الىدى غلى( 22) عنم الجضو

 11 حدول 

 العمل صىق  في الخارجي الابتعاث مخرحاث اصتيعاب مجال في البحثيت ألاولىياث حيال- الثاهيت الجىلت-الخبراء  اصتجاباث

  مرجبت 
 
 اليضبي الىزن متىصط حضب جىازليا

 م
 

 ألاولىياث
املتىصط 

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الىزن اليضبي
 الترجيب

 وضبت قيمت

م قػالُت بغهامج الابخػار في جلبُت مخُلباث الخىمُت5 2  2 4958 44 8..65 9522 جهٍى

رخت للخىؾؼ في عبِ الابخػار بالخىظُل اإلاؿبو5مهت اؾتراجُجُت 9  9508 650.9 42 4853 8 

غ قغايت الهُاع الخام في جىظُل مسغحاث الابخػار5 8  3 4259 40 65.62 95.2 جٍُى
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لخىحُه اإلابخػشحن لخسههاث ًدخاحها ؾىم الػمل5 مهترخت اؾتراجُجُت 3  95.2 65242 40 4259 9 

كحن لالبخػار الخاعجيفي بغهامج زاصم ال اإلابخػشحن 0 5خغمحن الكٍغ  . .645 49 65248 9596 مػاًحر ازخُاع 

ت في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت5 .  0 .665 43 .6500 9593 عبِ بدىر وصعاؾاث اإلابخػشحن بالخدضًاث الخىمٍى

جي بغهامج الابخػار بػض غىصتهم5 26  2 .665 43 65236 9593 آلُاث مهترخت لخىظُل زٍغ

هيُل الىظاثل في يىء جسههاث اإلابخػشحن5جدضًث ج 6  9536 65282 48 6250 6 

ُئت جىلُض الىظاثل بالهُاغحن الػام  22 اإلاىاءمت بحن مسغحاث الابخػار الخاعجي َو

 والخام5

9529 65222 62 6856 4 

ً مً اإلابخػشحن في الجامػاث الىاقئت5 2  26 6856 62 65442 9529 وانؼ اؾخهُاب اإلاخمحًز

حن بػٌ وظاثل اإلاىظىمت الجامػُت بمسغحاث الابخػار الخاعجي5 آلُاث 26 جَى  956. 65246 6. 6654 22 

 28 6654 .6 2523 .956 الهػىباث التي جىاحه مسغحاث الابخػار في الخهُى غلى قغم غمل5 29

ًاث الٌبري وبغهامج زاصم  4 صعاؾت مهاعهت بحن بغامج الابخػار الخاعجي الخابػت للكغ

بخػار الخاعجي5الخغمحن لال   

9566 2586 69 66 23 

ت جىظُل اإلابخػشحن5 22  29 2452 63 2566 .354 جكػُل مػُاع الجىصة والٌكاءة في ؤولٍى

 .2 2252 62 2586 3560 ؤؾالُب مبخٌغة لخىقحر مػلىماث غً قغم الػمل إلاسغحاث الابخػار5 23

حن الىظاثل في الهُاع الخام5 28  20 2353 22 2523 3502 جكػُل آلُاث جَى

 22 2259 .2 2588 35.2 اإلاؿاولُت الاحخماغُت للهُاع الخام في ابخػار خملت البٍالىعٍىؽ5 .2

م صوع ًىم اإلاهىت في جىقحر قغم غمل للمبخػشحن5 20  26 2259 .2 2532 35.2 جهٍى

 .635 65466 9522 صعحت الاؾخجابت الٍلُت

ُ  اإلاىضخت الىخاثج زالُ مً ًخطر       :ًلي ما( 22) عنم بالجضو

اث ؤَمُت غلى غالُت بضعحت مىاقهىن  الضعاؾت زبراء ؤن -  ألاولٍى

 الػمل، ؾىم  في الخاعجي الابخػار مسغحاث اؾدُػاب مجاُ في البدشُت

ى ،(. مً 9522) بلـ غام خؿابي بمخىؾِ  الكئت في ًهؼ مخىؾِ َو

 لتيا الكئت وهي ،(9586بلى 3592مً) الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً الغابػت

 الاهدغاف بلـ خحن في الضعاؾت، ؤصاة غلى" غالُت" زُاع بلى حكحر

 حكدذ صعحت اهسكاى بلى ٌكحر وطلَ( 65466) الػام اإلاػُاعي 

 ججاوـ غلى ًضُ مما الػام؛ اإلاخىؾِ غً الضعاؾت زبراء اؾخجاباث

 .اإلادىع  َظا خُاُ اؾخجابتهم

اث ؤَمُت صعحت غلى الضعاؾت زبراء مىاقهت في جهاعب َىاى -  ألاولٍى

 الػمل، ؾىم  في الخاعجي الابخػار مسغحاث اؾدُػاب مجاُ في البدشُت

اث ؤَمُت غلى للمىاقهت الخؿابُت اإلاخىؾُاث نُم جغاوخذ بط  ما ألاولٍى

 الغابػت الكئخحن بحن ما جهؼ مخىؾُاث وهي ،(9522بلى 35.2) بحن

 ُتغال" زُاع بلى حكحران اللخحن الخماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً والخامؿت

  وغالُت
ً
 في جهاعب وحىص بلى ٌكحر مما الضعاؾت، ؤصاة بلى باليؿبت" حضا

اث ؤَمُت غلى الضعاؾت زبراء مىاقهت  .اإلاجاُ َظا في البدشُت ألاولٍى

 بكٍل اإلادىع  غلى الضعاؾت زبراء إلاىاقهت اليؿبي الىػن مخىؾِ بلـ -

اث اليؿبي الىػن مخىؾِ جغاوح بِىما ،٪(.635) غام  بحن ما لألولٍى

ت خهلذ خُث ،٪(4958) بلى٪( 2259) م" وهي( 2) عنم ألاولٍى  جهٍى

 مخىؾِ ؤغلى غلى ،"الخىمُت مخُلباث جلبُت في الابخػار بغهامج قػالُت

ت ؤن خحن في٪( 4958) بلـ وؿبي م" وهي( 20) عنم ألاولٍى  ًىم صوع  جهٍى

 وؿبي وػن مخىؾِ بإنل حاءث ،"للمبخػشحن غمل قغم جىقحر في اإلاهىت

اثألا  بحن  (5٪2259) بلـ ولٍى

ن  - ت غكغة زمان مً اإلادىع  َظا جٍىَّ  مسغحاث اؾدُػاب مجاُ في ؤولٍى

اث زماوي خهلذ الػمل، ؾىم  في الخاعجي الابخػار  غلى مجها ؤولٍى

، غالُت ؤَمُت بضعحت الضعاؾت زبراء مىاقهت
ً
اث في جمشلذ حضا  ألاولٍى

اثؤو  غكغة خهلذ خحن في ،(6 ،26 ،. ،0 ،3 ،8 ،9 ،2) عنم  غلى لٍى

اث في وجمشلذ غالُت، بضعحت الضعاؾت زبراء مىاقهت  ،2 ،22) عنم ألاولٍى

26، 29، 4، 22، 23، 28، 20،2.5) 

اث ؤبغػ  جغجِب حاء -        البدشُت ألاولٍى
ً
 وػجها مخىؾِ خؿب جىاػلُا

 :آلاحي الىدى غلى اإلادىع  َظا في اليؿبي

ت حاءث - م" وهي( 2) عنم ألاولٍى  جلبُت في الابخػار مجبغها قػالُت جهٍى

 ،(4958) بلـ وؿبي وػن بمخىؾِ ألاولى اإلاغجبت في الخىمُت، مخُلباث

 مػُاعي  وباهدغاف( 9522) بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم

  غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(8..65) بلـ
ً
 َظٍ في الؿبب ٌػىص ونض ،"حضا

 البرامج بخضي بخػارالا  بغهامج بإن الضعاؾت زبراء نىاغت بلى الىدُجت

ت ؼ ؤَضاقها يمً جدهو التي الخىمٍى  إلااؾؿاث الاؾدُػابُت الُانت حػٍؼ

 غلى ناثمت خهُهُت، عئٍت وقو بل جدؿِىه ًمًٌ ول الػالي، الخػلُم

م، هخاثج  ونكت بلى بداحت الابخػار بغهامج ؤن ًغون قةجهم لظا الخهٍى

م  ؤَضاف لُدهو لت،اإلاغخ مخُلباث مؼ ًدىاؾب بما نُاؾت وبغاصة جهٍى

  الخىمُت زُت
ً
، يما

ً
ظا وهىغا  الخىمُت زُت بلُه ؤقاعث ما مؼ ًخكو َو

 بغامج جهُُم ًخػحن بإهه ،(2984/2936ٌ-2980ٌ/.298) الشامىت

اصة ظل في قاغلُتها لًمان الابخػار  الػالي، الخػلُم غلى الُلب ٍػ

  الىدُجت َظٍ وجخكو
ً
تؤو  حاءث خُث[ 222] البدحري  صعاؾت مؼ ؤًًا  لٍى

ت بضعحت الابخػار بغامج قػالُت جهُُم   يبحرة ؤولٍى
ً
  .حضا

ت حاءث -  عبِ في للخىؾؼ مهترخت اؾتراجُجُت" وهي( 9) عنم ألاولٍى

 بلـ وؿبي وػن بمخىؾِ الشاهُت اإلاغجبت في ،"اإلاؿبو بالخىظُل الابخػار

( 9508) بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(4853)

  غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(650.9) بلـ مػُاعي  وباهدغاف
ً
 وعبما ،"حضا

 الابخػار عبِ بإن الضعاؾت زبراء انخىاع بلى طلَ في الؿبب ٌػىص
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، مهمت اؾتراجُجُت عئٍت له بالىظُكت
ً
 مً للمبخػث، يبحرة وقاثضة حضا

 ؾٍُىن  زم ومً قُه، ؾُػمل الظي للخسهو صعاؾخه جىحُه زالُ

، َضقه
ً
 مىاؾب جسهو ازخُاع في ونلو دذحك لضًه ًٍىن  ولً واضخا

 مً ؾُهلل اإلاؿبو بالخىظُل الابخػار عبِ في الخىؾؼ ؤن يما للػمل،

ًمً البُالت، ت، للمىاعص الؿلُم الخىػَؼ ٍو  الىدُجت َظٍ وجخكو البكٍغ

اع في وعص ما مؼ  جىكُظَا جم والتي بػشخَ وظُكخَ آلُت غً الىظغي  ؤلَا

كحن لخغمحنا زاصم بغهامج مً الشالشت اإلاغخلت في  لالبخػار الكٍغ

 .الخاعجي

ت حاءث - غ" وهي( 8) عنم ألاولٍى  في الخام الهُاع قغايت جٍُى

 بلـ وؿبي وػن بمخىؾِ الشالشت اإلاغجبت في ،"الابخػار مسغحاث جىظُل

( 95.2) بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت طلَ ًضغم ،٪(4259)

  لُتغا" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(65.62) بلـ مػُاعي  وباهدغاف
ً
 وعبما ،"حضا

حن بإَمُت الضعاؾت زبراء وعي بلى طلَ ٌػىص  الهُاع في الىظاثل جَى

 بػض زانت الابخػار، إلاسغحاث مىاؾبت وظُكُت قغم وجىقحر الخام،

اصة  ؤونذ ما مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو الخٍىمي، الهُاع غلى الػبء ٍػ

 رجىقح في الخام الهُاع بقغاى يغوعة مً [263] اإلاىس ى صعاؾت به

 البدحري  صعاؾت مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو يما للمبخػشحن، غمل قغم

ت قحها حاءث والتي[ 222]  جىظُل في الخام الهُاع قغايت جىمُت ؤولٍى

ت بضعحت الػالي الخػلُم مسغحاث ، يبحرة ؤولٍى
ً
  وجخكو حضا

ً
 ما مؼ ؤًًا

ُ  الؿابهت الخىمُت زُِ به ؤونذ  الخام الهُاع قغايت ؤَمُت خى

ض بلى جدخاج ًىجها اثلالىظ صغم في  مسغحاث لؾدُػاب الجهىص مً اإلاٍؼ

 .الػمل بؿىم  وظُكُت قغم وحىص غضم مكٍلت مً الخض و الابخػار

ت حاءث-   اإلابخػشحن لخىحُه مهترخت اؾتراجُجُت" وهي( 3) عنم ألاولٍى

 وػن بمخىؾِ الغابػت اإلاغجبت في ،"الػمل ؾىم  ًدخاحها لخسههاث

( 95.2) بلـ الظي الخؿابي اإلاخىؾِ نُمت َطل ًضغم ،(4259) بلـ وؿبي

  غالُت" ؤَمُت بضعحت ؤي ،(65242) بلـ مػُاعي  وباهدغاف
ً
 وعبما ،"حضا

 الابخػار ًهخهغ بإن مضعيحن الضعاؾت زبراء ؤن بلى طلَ ؾبب ٌػىص

 الخىمُت زُِ مخُلباث مؼ جخىاقو مػُىت غلمُت جسههاث غلى

ىُت  َظٍ في نلالخا الىهو لؿض اإلادلي الػمل وؾىم  الَى

لت، الؿػىصًت الٍىاصع مً الخسههاث  ما مؼ الىدُجت َظٍ وجخكو اإلاَا

 ؾىم  قحها ٌػاوي مجالث غلى الابخػار بههغ[ 263] اإلاىس ى به ؤوص ى

  الػمل
ً
  ههها

ً
 .واضخا

اث حمُؼ اؾدبػاص جم قهض الضعاؾت مىهجُت غلى وبىاءً        التي ألاولٍى

 وهي٪( .2) مً ؤنل وؿبي وػن مخىؾِ غلى الشاهُت الجىلت في خهلذ

 :الخىالي غلى

حن آلُاث جكػُل -  (5٪2353) الخام الهُاع في الىظاثل جَى

 البٍالىعٍىؽ خملت ابخػار في الخام للهُاع الاحخماغُت اإلاؿاولُت -

(2259٪5) 

م -  (5٪2259) للمبخػشحن غمل قغم جىقحر في اإلاهىت ًىم صوع  جهٍى

ت جدهُو ٌػىص وعبما      حن لُاثآ جكػُل" ؤولٍى  الهُاع في الىظاثل جَى

 باإلاػىناث الضعاؾت زبراء وعي بلى٪( .2) مً ؤنل اجكام وؿبت ،"الخام

حن آلُاث حابهذ التي والخدضًاث ألامغ الظي ًترجب غلُه  الىظاثل، جَى

ػؼي خهُى  وخلها، مىاحهتها تَو  للهُاع الاحخماغُت اإلاؿاولُت" ؤولٍى

 بلى مخضهُت اجكام وؿبت لىغ ،"البٍالىعٍىؽ خملت ابخػار في الخام

 مسغحاث اؾدُػاب بمجاُ اعجباَها بػضم الضعاؾت زبراء قػىع 

 حاءث الاجكام وؿبت وبىكـ مباقغ، بكٍل الػمل ؾىم  في الابخػار

ت م" ؤولٍى  ونض ،"للمبخػشحن غمل قغم جىقحر في اإلاهىت ًىم صوع  جهٍى

 لها حػغى التي الاهخهاصاث بٌثرة الضعاؾت زبراء جإزغ بلى طلَ ؾبب ٌػىص

 ؤو مًمىهت غغوى وحىص يػضم اإلابخػشحن، نبل مً زانت اإلاهىت، ًىم

 .قػلُت غهىص

 ؤَمَّ هخاثج الضعاؾت: 

هخاثج الضعاؾت الخالُت جم الخىنل بلى ناثمت جدخىي  في يىء جدلُل     

ت بدشُت في ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاجالث الخػلُم 06غلى ) ( ؤولٍى

وهي  ،خىمُت الػاقغة باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًتالػالي في يىء زُت ال

 ٌػمل مً زالله الباخشىن في 
ً
ناثمت حػضَا الباخشت ألن جٍىن بَاعا

 لهم في 
ً
ؤلاصاعة والخسُُِ التربىي إلاجالث الخػلُم الػالي، ومغحػا

اث غلى الىدى آلاحي:  ازخُاع بدىثهم اإلاؿخهبلُت، وحاءث َظٍ ألاولٍى

 
ً
اث البدث ا 5ؤول لتربىي في مجاُ بغُاء الجامػاث الخٍىمُت ؤولٍى

ت واإلاالُت؛ والػمل غلى بنغاع هظام الجامػاث الجضًض:  الاؾخهاللُت ؤلاصاٍع

 في يىء زبراث      
ً
 ومالُا

ً
ا اؾخهاللُت الجامػاث الؿػىصًت بصاٍع

جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت للجامػاث الؿػىصًت بما ٌػؼػ  ،الجامػاث الضولُت

ـ في نُاؾت الىظام  ،تاؾخهاللُتها اإلاالُ صوع ؤغًاء َُئت الخضَع

ـ في ، الجضًض للجامػاث ًاصًمُت ألغًاء َُئت الخضَع ت ألا ؼ الخٍغ حػٍؼ

اصة  ،ظل اؾخهاللُت الجامػاث بؾهام الاؾخهاللُت في جدهُو الٍغ

اإلاػاًحر الخايمت لزخُاع الهُاصاث  ،الػاإلاُت للجامػاث الؿػىصًت

الهُاًل الخىظُمُت للجامػاث  ،الجامػُت في يىء الىظام الجضًض

صوع اؾخهاللُت الجامػاث في جكػُل  ،وغالنتها باؾخهاللها اإلاالي وؤلاصاعي 

جىظُم ، اؾخهاللُت الجامػاث وصوعٍ في زضمت اإلاجخمؼ ،ؤصاء بصاعاتها

وانؼ  ،محزاهُت الخػلُم بما ًخىاقو مؼ الاؾخهاللُت اإلاالُت للجامػاث

م اللىاثذ الخىظُمُت لىظام جه ،اؾخهاللُت الجامػاث الؿػىصًت ٍى

صوع الخمٌحن ؤلاصاعي في جدهُو  ،مجلـ الخػلُم الػالي والجامػاث

اؾخهاللُت الجامػاث وقػالُت بصاعاتها صعاؾت  ،اؾخهاللُت الجامػاث

ٍُلها  ،مهاعهت مؼ الىماطج الػاإلاُت ؤزغ الضمج غلى محزاهُت الخػلُم َو

ت واإلاالُت في الجامػاث مبرعاث الاججاٍ هدى الاؾخهاللُت  ،ؤلاصاعي  ؤلاصاٍع

ألاهماٍ  ،جهىعاث خُى اؾخهاللُت الجامػاث الؿػىصًت ،الؿػىصًت

ا غلى اؾخهاللُتها ت الؿاثضة في الجامػاث الؿػىصًت وجإزحَر  5ؤلاصاٍع

5
ً
اث البدث التربىي في مجاُ اإلاىاءمت زاهُا الخػلُم  مسغحاث بحن ؤولٍى

 الػمل: ؾىم  الػالي ومخُلباث

بحن الخػلُم الػام والخػلُم الػالي لخدهُو اإلاىاءمت بحن  الخٍامل    

ًاصًمُت في ظل  ،لخىمُتامسغحاث الخػلُم ومخُلباث  غ البرامج ألا جٍُى

الخهُُم الضوعي إلاسغحاث البرامج  ،الخاحاث اإلاخؿحرة لؿىم الػمل

ًاصًمُت ومضي مالءمتها لؿىم الػمل مهترخت لخدهُو  اؾتراجُجُت ،ألا

ي إلاسغحاث الخػلُم الػام لخلبُت مخُلباث ؾىم الاؾدُػاب الىىع

الٌكاءة الخاعحُت للجامػاث الؿػىصًت في يىء مخُلباث  ،الػمل

صوع الهُاع الخام في جدضًض مخُلباث ؾىم الػمل  ،زُِ الخىمُت

جحن الجامػُحن غ مػاًحر الهبُى بالجامػاث الؿػىصًت في  ،للخٍغ جٍُى

م ؤص ،يىء زبراث الجامػاث الػاإلاُت اء الٍلُاث الجامػُت في يىء جهٍى

ًاصًمي م والاغخماص ألا ىُت للخهٍى جىمُت شخهُت  ،مخُلباث الهُئت الَى
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صوع الهُاع الخام في بغاصة  ،اإلاخػلم في يىء خاحاث ؾىم الػمل

ب َالب الجامػاث ًاصًمي ألغًاء َُئت  ،جإَُل وجضٍع غ ألا الخٍُى

ـ في يىء اإلاخُلباث اإلاهىُت اؾُت في وانؼ الخُِ الضع  ،الخضَع

ًاصًمي غ ؤؾالُب  ،ألانؿام الػلمُت في يىء مػاًحر الاغخماص ألا جٍُى

م الخضًشت م اإلاخػلمحن وقو اججاَاث الخهٍى الٌكاًاث التي  ،جهٍى

جمهحن  ،ًدخاحها الُالب الجامعي في ظل َبُػت ؾىم الػمل اإلاخؿحرة

وانؼ  ،الخػلُم الجامعي في يىء مخُلباث الخدُى لنخهاص اإلاػغقت

بؾهام الهُاع  ،ؤؾالُب الخػلُم الخٍاملي في بغامج الجامػاث جُبُو

مهترخت  اؾتراجُجُت ،الخام في جبّجي بغاءة الازتراع لُالب الجامػاث

صوع مغايؼ  ،إلغاصة ٍَُلت الٍلُاث الجامػُت في يىء الانخهاص اإلاػغفي

 ،زضمت اإلاجخمؼ والخػلُم اإلاؿخمغ في مىاحهت مخُلباث ؾىم الػمل

 ،خُاجُت الالػمت لؿىم الػمل في يىء الاججاَاث اإلاػانغةاإلاهاعاث ال

غ مضزالث الخػلُم  م في جٍُى جي للهُاؽ والخهٍى قاغلُت اإلاغيؼ الَى

في جدهو اإلاىاءمت بحن ؾىم الػمل صوع َُئت جىلُض الىظاثل  ،الػالي

ـ ،واخخُاحاث الخىمُت م الٌكاًاث اإلاهىُت ألغًاء َُئت الخضَع  ،جهٍى

غ  ب اإلاىتهُت بالخىظُل جهىع مهترح لخٍُى صوع ؤلاعقاص  ،بغامج الخضٍع

ًاصًمي في جلبُت خاحاث ؾىم الػمل مؿاَمت الهُاع الخام في  ،ألا

غ الخػلُم الشىاجي للػملُت الخػلُمُت و لبرامج  ،جٍُى جكػُل الدؿٍى

 5وزضماث الجامػاث لضي مىظماث الهُاع الخام

 
ً
اث البدث التربىي في مجاُ اؾدُػاب مس 5زالشا في غحاث الابخػار ؤولٍى

 :الػمل ؾىم 

م قػالُت بغهامج الابخػار في جلبُت مخُلباث الخىمُت              ،جهٍى

غ  ،مهترخت للخىؾؼ في عبِ الابخػار بالخىظُل اإلاؿبو اؾتراجُجُت جٍُى

 اؾتراجُجُت ،قغايت الهُاع الخام في جىظُل مسغحاث الابخػار

مػاًحر  ،ىم الػملمهترخت لخىحُه اإلابخػشحن لخسههاث ًدخاحها ؾ

كحن لالبخػار الخاعجي اإلابخػشحن ازخُاع  ،في بغهامج زاصم الخغمحن الكٍغ

ت في اإلاملٌت الػغبُت  عبِ بدىر وصعاؾاث اإلابخػشحن بالخدضًاث الخىمٍى

جي بغهامج الابخػار بػض  ،الؿػىصًت آلُاث مهترخت لخىظُل زٍغ

 ،جدضًث جهيُل الىظاثل في يىء جسههاث اإلابخػشحن ،غىصتهم

ُئت جىلُض الىظاثل  اإلاىاءمت بحن مسغحاث الابخػار الخاعجي َو

ً مً اإلابخػشحن في  ،بالهُاغحن الػام والخام وانؼ اؾخهُاب اإلاخمحًز

آلُاث جىَحن بػٌ وظاثل اإلاىظىمت الجامػُت  ،الجامػاث الىاقئت

الهػىباث التي جىاحه مسغحاث  ،بمسغحاث الابخػار الخاعجي

صعاؾت مهاعهت بحن بغامج  ،قغم غملالابخػار في الخهُى غلى 

ًاث الٌبري وبغهامج زاصم الخغمحن  الابخػار الخاعجي الخابػت للكغ

ت جىظُل  ،لالبخػار الخاعجي جكػُل مػُاع الجىصة والٌكاءة في ؤولٍى

ؤؾالُب مبخٌغة لخىقحر مػلىماث غً قغم الػمل إلاسغحاث  ،اإلابخػشحن

 .الابخػار

 . التىصياث7

 جىص ي هخاثج، مً غىه ؤؾكغث وما الضعاؾت، افؤَض غلى بىاءً      

 :ًلي بما الباخشت

اث الؿػىصًت الجامػاث جبّجي5 2   َظٍ بلحها جىنلذ التي البدشُت لألولٍى

ت وبغُائها الضعاؾت، ُ  في ألاولٍى  ؾُما ل البدشُت، اإلاىيىغاث نبى

  ضواـــؤي ًــم َم الػالي الخػلُم في التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة زبراء وؤن

 .ؤَمُتها غلى

 الؿػىصًت بالجامػاث التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة ؤنؿام بنضاع5 8 

اث ًًّم  بعقاصي صلُل  َظٍ بلحها جىنلذ التي البدشُت ألاولٍى

  لٍُىن  الضعاؾت،
ً
 .البدشُت مىايُػهم ازخُاع في للباخشحن مغحػا

ُت ويؼ يغوعة5 3  اث بدشُت زٍغ  والخسُُِ ؤلاصاعة في البدث ألولٍى

 .الؿػىصًت الػغبُت اإلاملٌت في الػالي الخػلُم إلاجالث ىي الترب

 مداوعَا جخًّمً مخسّههت غلمُت ولهاءاث ماجمغاث غهض5 9 

ت البدىر ت ألايثر التربٍى  إلاجالث التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة في ؤولٍى

 الػغبُت باإلاملٌت الػاقغة الخىمُت زُت يىء في الػالي الخػلُم

 .الضعاؾت َظٍ خاثجه ؤظهغتها يما الؿػىصًت،

ت الخُِ صعاؾت5 .  الخػلُم مجالث إلاػغقت جدلُلُت صعاؾت الخىمٍى

 .يىئها في البدشُت الاخخُاحاث وجدضًض الػالي

 والخسُُِ الانخهاص ووػاعة الخػلُم وػاعة بحن الخيؿُو جكػُل5 0

 ُ اتها وعبِ البدىر، إلحغاء مكتريت آلُت اغخماص بلى للىنى   ؤولٍى

 .الخىمُت بسُِ

 الخػلُم إلاجالث التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة لبدىر الضوعٍت اإلاغاحػت5 2

ا ؤو البدشُت اإلاىيىغاث جٌغاع غضم مً للخإيض الػالي،  في جغيحَز

 .مدضصة مجالث

 الػلمُت الضعاؾاث بػٌ البدشُت ججغبتها يىء في الباخشت وجهترح     

ػجى التي
ُ
 :آلاجُت بالجىاهب ح

 التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة في البدىر جىحهاث وانؼ غً صعاؾت5 2

 .الخىمُت زُِ باخخُاحاث وغالنتها الػالي، الخػلُم إلاجالث

اث ناثمت بلى للخىنل الضعاؾت لهظٍ مكابهت صعاؾت5 8  في البدث بإولٍى

 زُت يىء في الػام الخػلُم إلاجالث التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة

 .الؿػىصًت الػغبُت باإلاملٌت الػاقغة الخىمُت

 الخؿحر مضي لخدبؼ ؾىىاث، زمـ بػض الضعاؾت لهظٍ مكابهت صعاؾت5 3

اث في  الخػلُم إلاجالث التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة في البدث ؤولٍى

 الػغبُت باإلاملٌت غكغة الخاصًت الخىمُت زُت يىء في الػالي

 .الؿػىصًت

مُت صعاؾت5 9  الػلُا الضعاؾاث لُالب الػلمُت الغؾاثل إلاىيىغاث جهٍى

 الػالي الخػلُم إلاجالث التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة جسهو في

 .الؿػىصًت الػغبُت باإلاملٌت

ُ  صعاؾت5 . ُت بغضاص خى ت للبدىر بدشُت زٍغ  ًمًٌ التي التربٍى

ا  الخػلُم إلاجالث التربىي  والخسُُِ ؤلاصاعة جسهو في بحغاَئ

 .الػالي

 املراحع

 العربيت املراحع .أ

لخدهُو الخٍامل  ؾتراجُجيبٌ(5 مضزل .293الخُاب، ؤمحرة غلي5 )] 2]

بحن وظاثل ًلُاث اإلاجخمؼ الؿػىصًت ومخُلباث زُِ الخىمُت5 

ت، ًلُت التربُت،  عؾالت صيخىعاٍ ؾحر ميكىعة5 نؿم ؤلاصاعة التربٍى

اى5   حامػت اإلالَ ؾػىص5 الٍغ

ت بحن 8662شخاجت، خؿً ؾُض5 )] 8] (5 البدىر الػلمُت والتربٍى

ت والخُبُو5 ال  هاَغة: مٌخبت الضاع الػغبُت للٌخاب5الىظٍغ
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5 (8664مىظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والػلم والشهاقت ]الُىوؿٍى[5 )] 3]

بُان اإلااجمغ الػالمي للخػلُم الػالي "الضًىامُاث الجضًضة في 

ـ:  الخػلُم الػالي والبدث مً ؤحل الخؿحر اإلاجخمعي والخىمُت"5 باَع

  ػلم والشهاقت5مىظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت وال

غ .862اإلاىظمت الػغبُت للتربُت والشهاقت والػلىم ]ألالٌؿى[5 )] 9] (5 الخهٍغ

الخخامي للماجمغ الخامـ غكغ لىػعاء الخػلُم الػالي والبدث 

ل الخػلُم الػالي في  ً الػغبي جدذ غىىان "جمٍى الػلمي في الَى

ً الػغبي"5  ت5الَى  ؤلاؾٌىضٍع

َـ(5 ؾُاؾت الخػلُم في اإلاملٌت الػغبُت 2349وػاعة الخػلُم الػالي5 )] .]

ت85الؿػىصًت5 ٍ اى: مُابؼ الكغػصم الخجاٍع  5 الٍغ

َـ(5 الالثدت اإلاىخضة 2924ألاماهت الػامت إلاجلـ الخػلُم الػالي5 )] 0] 

اى: وػاعة الخػلُم  للبدث الػلمي في الجامػاث الؿػىصًت5 الٍغ

 الػالي5 

ي بؾهام عؾاثل اإلااحؿخحر ٌ(5 مض2989الؿالم، ؾالم مدمض5 )] 2] 

والضيخىعاٍ اإلاهضمت في حامػاث اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت في 

زضمت نًاًا الخىمُت الكاملت5 اإلاجلت الؿػىصًت للخػلُم الػالي5 

اى،   2635-238(، 2)2الٍغ

ؼ5 )] 6] ٌ(5 بػٌ الػىامل اإلاازغة في اعجباٍ .298مدًغ، وقاء غبضالػٍؼ

التربُت بجامػت ؤم الهغي وآلالُاث بدىر الضعاؾاث الػلُا بٍلُت 

الالػمت لغبُها بسُِ الخىمُت5 عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة5 

ت والخسُُِ، ًلُت التربُت، حامػت ؤم الهغي5  نؿم ؤلاصاعة التربٍى

(5 البدث الػلمي في 8666ماًى،  82-.8خمىص، مدمض ؾػض، ) آُ] 4]

هضوة البدث  حامػت اإلالَ قهض للبتروُ واإلاػاصن، وعنت مهضمت بلى

الػلمي في الجامػاث الخلُجُت "الىانؼ والُمىخاث"، مٌت 

اإلاٌغمت: مػهض البدىر الػلمُت وبخُاء الترار ؤلاؾالمي بجامػت 

 ؤم الهغي5 

(، مػىناث وجدضًاث 8664ماًى،  82-.8غغقت، َىاصي مدمض، )] 26]

نُام الكغايت اإلاجخمػُت الكاغلت في مجاُ البدث الػلمي في 

وعنت مهضمت بلى مىخضي الكغايت اإلاجخمػُت في مجاُ اإلاملٌت، 

اى: حامػت  البدث الػلمي في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت، الٍغ

 ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت5

(، ؤًً هدً مً البدث 8662صٌؿمبر، 23-4الؿُض، غبضالخمُض، )] 22]

الػلمي5 صعاؾت لىانؼ البدث الػلمي في الجامػاث الػغبُت، وعنت 

مت بلى اإلااجمغ الػغبي ألاُو "الجامػاث الػغبُت الخدضًاث مهض

ت5  وآلاقام اإلاؿخهبلُت"، الغباٍ: اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 حامػت الضُو الػغبُت5

ُ  الضولي التربىي  اإلااجمغ] 28] غ5 "ألاو ًاصًمي ألاصاء جٍُى  لٍلُاث ألا

 حماصي0-.5 )الجىف حامػت في اإلاىػهض"5 اؾدكغاقُت عئٍت: التربُت

 5الؿػىصًت5 الجىف5 اإلااجمغ جىنُاث(5 2930ٌ ألاولى،

اث البدث 8626اإلاجلـ ألاغلى للػلىم والخٌىىلىحُا، )] 23] (5 ؤولٍى

م، 8686-8622الػلمي في اإلاملٌت ألاعصهُت الهاقمُت للؿىىاث 

 غمان، ألاعصن5

(5 وزاثو زُِ الخىمُت 2932ٌمىنؼ وػاعة الانخهاص والخس5ُُِ )] 29]

ش ] ؿُت5الخم  ٌ[ مً:86/2/2932جم الاؾترحاع بخاٍع
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اث البدث في التربُت 8628الكمغاوي، ؾػُض مدمض5 )] .2] (5 ؤولٍى

ت الػلمُت باإلاملٌت الػغبُت الؿػىص ًت5 مجلت الػلىم التربٍى

اى،  (، 2)89والضعاؾاث ؤلاؾالمُت5 حامػت اإلالَ ؾػىص، الٍغ

244-8865 

ؼ والخىلي، غلىي غِس ى، )] 20] ماعؽ،  36-86نُب، ؾػىص غبض الػٍؼ

(، البدث الػلمي بالجامػاث الؿػىصًت5 الىانؼ واإلاػىناث 8622

، وعنت مهضمت بلى ماجمغ الغئٍا اإلاؿخهبلُت للجه ىى والخلُى

ً الػغبي، ألاعصن: اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت  بالبدث الػلمي في الَى

ت5   ؤلاصاٍع

ٌ(، جىحُه البدث 2988مدغم،  89-88يؿىاوي، مدمىص مدمض، ) ] 22]

الػلمي في الضعاؾاث الػلُا في الجامػاث الؿػىصًت لخلبُت 

مخُلباث الخىمُت الانخهاصًت والاحخماغُت "الىانؼ وجىحهاث 

وعنت مهضمت بلى هضوة الضعاؾاث الػلُا في الجامػاث مؿخهبلُت"، 

ؼ5  الؿػىصًت5 جىحهاث مؿخهبلُت، حضة: حامػت اإلالَ غبض الػٍؼ

و البدث الػلمي في 8663الههبي، عاقض5 )] 26] (5 اؾدشماع وحؿٍى

الجامػت، مجلت مؿخهبل التربُت الػغبُت5 اإلاغيؼ الػغبي للخػلُم 

 295-4(، 86)4والخىمُت، الهاَغة، 

ُت بدشُت مهترخت في ؤنىُ (5 .862الىىح، مؿاغض غبضهللا5 )] 24] زٍغ

5 مجلت عابُت التربُت الخضًشت، التربُت في الجامػاث الؿػىصًت

 3225-.82(، 88)2مهغ، 

ت مػىناث بغضاص الغؾاثل الجامػُ(5 8662الكمغي، غاصُ غاًض5 )] 86]

5 عؾالت وؤلاقغاف غلحها في الجامػاث الؿػىصًت وؾبل مػالجتها

صيخىعاٍ ؾحر ميكىعة5 نؿم ؤلاصاعة وؤنُى التربُت، ًلُت التربُت، 

 5حامػت الحرمىى، ألاعصن

ًت، غهام خؿً، )] 82] (، وانؼ البدث 8666ماًى،  82-.8غٍى

الػلمي ومؿخهبله في حامػت َُبت، وعنت مهضمت بلى هضوة البدث 

لمي في الجامػاث الخلُجُت "الىانؼ والخُلػاث"، مػهض الػ

البدىر الػلمُت وبخُاء الترار ؤلاؾالمي، مٌت اإلاٌغمت: حامػت ؤم 

 الهغي5

ت 2986الخمُاٍ، مىض ي نهغ5 )] 88] َـ(5 جىنُاث البدىر التربٍى

اث5 عؾالت  ومػىناث جُبُهها مً وحهت هظغ اإلاكغقاث التربٍى

ربُت، ًلُت الػلىم الاحخماغُت، ماحؿخحر ؾحر ميكىعة5 نؿم الت

اى5  حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت، الٍغ

(5 مكٌالث َلبت الضعاؾاث الػلُا 8666الػهُل، ابدؿام ؾلُمان5 )] 83]

ًاصًمي5  في الجامػاث الؿػىصًت الخٍىمُت وغالنخه بالخدهُل ألا

ت، ًلُت  عؾالت صيخىعاٍ ؾحر ميكىعة5 نؿم ؤلاصاعة التربٍى

 اث الػلُا، الجامػت ألاعصهُت5 الضعاؾ

(5 صعاؾت اؾخٌكاقُت لبدىر عؾاثل 8622اإلاؼعوع، َُا مدمض5 )] 89]

التربُت الػلمُت في حامػت ألامحرة هىعة بيذ غبض الغخم5ً مجلت 

عؾالت الخلُج الػغبي5 مٌخب التربُت الػغبي لضُو الخلُج، 

اى، )  2995-262(، 282الٍغ

اث البدث .862ماعؽ،  26-20ؾىاًم، منهي مدمض، )] .8] (، ؤولٍى

التربىي وصغم نًاًا الخىمُت في اإلاجخمؼ الخلُجي، وعنت مهضمت 

http://services.mep.gov.sa/themes/Dashboard/index.jsp
http://services.mep.gov.sa/themes/Dashboard/index.jsp
http://search.mandumah.com/Record/660451
http://search.mandumah.com/Record/660451
http://search.mandumah.com/Record/660451


71 

بلى ماجمغ التربُت وصغم نًاًا الخىمُت في اإلاجخمؼ الخلُجي، 

ذ5  ذ: ًلُت التربُت5 حامػت الٍٍى  الٍٍى

5 "الغئٍا اإلاؿخهبلُت للجهىى بالبدث الػلمي في ] 80] اإلااجمغ الػغبي ألاُو

 ً ماعؽ،  36-86الػغبي"5 اإلاىػهض في حامػت الحرمىى5 )الَى

 (5 ؤَضاف وجىنُاث اإلااجمغ5 اعبض5 ألاعصن86225

اإلااجمغ الػلمي الػغبي الشامً )الضولي الغابؼ(5 "ؤلاهخاج الػلمي ] 82]

التربىي في البِئت الػغبُت الهُمت وألازغ"5 اإلاىػهض في حامػت 

اج5 ) ل،  82-80ؾَى اج5 مهغ5 (5 جىنُاث اإلا8629ؤبٍغ  اجمغ5 ؾَى

اإلااجمغ الضولي "التربُت ونًاًا الخىمُت في اإلاجخمؼ الخلُجي"5 اإلاىػهض ] 86]

ذ5 ) (5 ؤَضاف وجىنُاث .862ماعؽ، 26-20في حامػت الٍٍى

ذ5  اإلااجمغ5 ًلُت التربُت5 الٍٍى

اث البدث التربىي خُى ًلُت 2936، آحام مدمض5 )الهضلو] 84] َـ(5 ؤولٍى

وزضمت اإلاجخمؼ في حامػت اإلالَ ؾػىص يما  الضعاؾاث الخُبُهُت

ـ بالجامػت5 عؾالت ماحؿخحر ؾحر  ًغاَا ؤغًاء َُئت الخضَع

ميكىعة5 ًلُت الضعاؾاث الخُبُهُت وزضمت اإلاجخمؼ، حامػت 

اى5  اإلالَ ؾػىص، الٍغ

ؼ5 )] 36] َـ(5 2938ببغاَُم، نكاء مدمض ولقحن، َضي غبض الػٍؼ

اث البدث التربىي في مجاُ اإلا ـ لظوي ؤولٍى غم الخضَع ىاهج َو

الاخخُاحاث الخانت5 مجلت عؾالت التربُت وغلم الىكـ5 الجمػُت 

اى، ) ت والىكؿُت )حؿتن(، الٍغ (، 32الؿػىصًت للػلىم التربٍى

9.-685 

اث البدث الػلمي في 2939اإلاهضاوي، خؿً مدمض5 )] 32] َـ(5 ؤولٍى

غ َُئت التربُت ؤلاؾالمُت في يىء الخدضًاث اإلاػانغة مً وحهت هظ

ـ بإنؿام التربُت في الجامػاث الؿػىصًت5 عؾالت صيخىعاٍ  الخضَع

ؾحر ميكىعة5 نؿم التربُت، ًلُت الضغىة وؤنُى الضًً، الجامػت 

 ؤلاؾالمُت، اإلاضًىت اإلاىىعة5

ُت بدشُت مهترخت ألبدار .293اإلادمضي، ًاؾغ ؤخمض5 )] 38] ٌ(5 زٍغ

امػاث التربُت ؤلاؾالمُت مً وحهت هظغ اإلاخسههحن بالج

الؿػىصًت5 عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة5 نؿم التربُت ؤلاؾالمُت 

 واإلاهاعهت، ًلُت التربُت، حامػت ؤم الهغي5

َـ(5 جىحُه الباخشحن واإلاكغقحن 2988ًالجً، مهضاص مدمض5 )] 33]

ت الػلمُت5  وؤلاصاعاث البدشُت بلى ؾبل الجهىى بالبدىر التربٍى

اى: صاع غالم الٌخب5  الٍغ

ٌ(5 صلُل بغضاص زُت الخىمُت 2939ة الانخهاص والخس5ُُِ )وػاع ] 39]

 الػاقغة5 اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت5

(5 ماقغاث ؾىم الػمل5 مجلت حؿغ 8663، خؿ5ً )الخاج] 30] 

ذ،  الخىمُت5 اإلاػهض الػغبي للخس5ُُِ ؾلؿلت حؿغ الخىمُت، الٍٍى

8(20 ،)3-265 

ت (5 البد8628الٌؿباوي، مدمض الؿُض غلي5 )] 32] ث التربىي بحن الىظٍغ

 والخُبُو5 الهاَغة: صاع الكٌغ الػغبي5

(5 ؤهمىطج مهترح لخكػُل صوع ؤلاصاعة 8622َؼاًمت، قايل ؾاػي5 )] 36]

غ البدث الػلمي5 مجلت ًلُت التربُت، حامػت  الجامػُت في جٍُى

 645.-922(، .3)8غحن قمـ، 

جامػاث والهُاع َـ(5 الكغايت بحن ال2984الشيُان، ؾلُان زيُان5 )] 34]

غ البدث الػلمي في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت  الخام في جٍُى

"جهىع مهترح"5 عؾالت صيخىعاٍ ؾحر ميكىعة5 نؿم ؤلاصاعة 

اى5 ت، ًلُت التربُت، حامػت اإلالَ ؾػىص، الٍغ  التربٍى

 يىء في ومكٌالجه التربىي  البدث (86665زالض5 ) نبري  غشمان،] 96]

 .والخىػَؼ لليكغ وؤلاًمان الػلم الكُش: يكغ الخؿحراث اإلاػانغة5

لي، غبضٍ ؤخمض5 ) ] 92] (5 صوع الخػلُم الجامعي في الجمهىعٍت 8626الجًز

الُمىُت ججاٍ مؿتهضقاث الخىمُت في ظل جدضًاث الػىإلات5 عؾالت 

صيخىعاٍ ؾحر ميكىعة5 نؿم التربُت ؤلاؾالمُت واإلاهاعهت، ًلُت 

 مت5التربُت، حامػت ؤم الهغي، مٌت اإلاٌغ 

(5 البدث التربىي يُل هكهمه5 8626مغس ي، مدمض مىحر5 )] 98]

اى: صاع غالم الٌخب لليكغ والخىػَؼ5 .ٍ  5الٍغ

(5 وانؼ البدث الػلمي 8660هىقمبر،  82-80ههغ، مدمض غلي5 )] 93]

غ والخدضًث5 وعنت  بالجامػاث الػغبُت واججاَاث وعئي الخٍُى

غكغ5 الػغبي الخامـ5 مهضمت بلى اإلااجمغ الهىمي الؿىىي الشالث 

5ً الىانؼ والغئي"5  "الجامػاث الػغبُت في الهغن الخاصي والػكٍغ

 مهغ: ًلُت التربُت5 حامػت غحن قمـ5

(5 الخػلُم الػالي والخىمُت5 8660غبض الخي، عمؼي ؤخمض5 )] 99]

ت: صاع الىقاء5   ؤلاؾٌىضٍع

 َـ(5 ؾُاؾت الخػلُم في2969الخهُل، ؾلُمان غبض الغخم5ً )] .9]

اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت5 ؤؾؿها5 ؤَضاقها5 وؾاثل جدهُهها5 

اى: صاع اللىاء لليكغ  اججاَاتها "هماطج مً مىجؼاتها"5 الٍغ

 والخىػَؼ5

ٌ(5 الػالنت بحن بغامج الخػلُم الػالي 2926الهغوي، غلي ؾػض5 )] 90]

وخاحاث اإلاجخمؼ الؿػىصي الخىمىٍت5 مجلت حامػت اإلالَ ؾػىص5 

اى، الػلىم الترب ت، الٍغ  95..-33.(، 8)8ٍى

(5 اخخُاحاث الخىمُت مً 8668آُ غبض هللا، ببغاَُم مدمض5 )] 92]

الخػلُم الػالي: صعاؾت ونكُت جدلُلُت لهضعة الخػلُم الػالي غلى 

جلبُت اخخُاحاث ؾىم الػمل والُلب الاحخماعي5 مجلت الػلىم 

ت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت5 حامػت اإلالَ ؾػىص، الٍغ اى، التربٍى

29(2 ،)42-2.95 

، 22-20الضاوص، ببغاَُم صاوص، )] 96] ٌ(، ؤلاصاعة 2984عبُؼ ألاُو

غ  الجامػُت في الجامػاث الؿػىصًت: الخىظُم وجدضًاث الخٍُى

مُت"، وعنت مهضمت بلى اإلااجمغ الػالمي غً  "صعاؾت جدلُلُت جهٍى

الخػلُم الػالي في الػالم ؤلاؾالمي "جدضًاث وآقام"، ًىالاإلابىع: 

ا5  الجامػت ؤلاؾالمُت الػاإلاُت بمالحًز

ضا، )] 94] ًاصًمُت ما بحن .244ؤيخىبغ،  26-20غضلي، ٍَى ت ألا (، الخٍغ

الضًً والؿُاؾت، وعنت مهضمت بلى ماجمغ ؤزالنُاث البدث 

الػلمي والاحخماعي، الهاَغة: اإلاغيؼ الهىمي للبدىر الاحخماغُت 

 والجىاثُت5

ًاصًمُت في الجامػاث (5 8662ؾٌغان، مدمض مدمض5 )] 6.] ت ألا الخٍغ

ت5 الهاَغة: صاع الشهاقت لليكغ والخىػَؼ5   اإلاهٍغ

(5 ؤصاء الجامػاث في 8669غبض الىانغ، غبض الىانغ مدمض5 )] 2.]

زضمت اإلاجخمؼ وغالنخه باؾخهاللها: صعاؾت مهاعهت في حمهىعٍت 
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ٌُت والجروٍج، عؾالت  مهغ الػغبُت والىلًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ؾحر ميكىعة5 نؿم التربُت اإلاهاعهت وؤلاصاعة الخػلُمُت،  صيخىعاٍ

 ًلُت التربُت، حامػت غحن قمـ، الهاَغة5

غ الخػلُم  اؾتراجُجُت(5 هدى 8662غلي، ؾػُض بؾماغُل5 )] 8.] لخٍُى

(5 الهاَغة: 833الجامعي في مهغ5 يخاب ألاَغام الانخهاصي5 )

 ماؾؿت ألاَغام5

ًاصًمُت واؾخهالُ 2466ؾبخمبر، 26-0بغالن لُما5 )] 3.] ت ألا (5 "الخٍغ

ماؾؿاث الخػلُم الػالي"5 البحرو: الجمػُت الػمىمُت الشامىت 

 والؿخحن لخضمت الجامػاث الػاإلاُت5

ًاصًمُت واؾخهالُ 8662الظًكاوي، غبض هللا ؤخمض5 ) ] 9.] اث ألا (5 الخٍغ

الجامػاث: اإلاػجى، الخإنُل، اإلاباصت5 مجلت الػلىم التربىٍت، 

 625-06لهاَغة، غضص زام باإلااجمغ الضولي الخامـ، حامػت ا

ضي، مكُض5 )] ..] (5 الخػلُم الجامعي ومكٌالث 8666ماًى، 26-20الٍؼ

"5 وعنت مهضمت بلى 
ً
ًاصًمُت همىطحا ت ألا البدث الػلمي "الخٍغ

ماجمغ الخػلُم الػالي في ألاعصن بحن الىانؼ والُمىح، ألاعصن: 

 حامػت الؼعناء ألاَلُت5 

(5 2446ظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والػلم والشهاقت ]الُىوؿٍى[5 )مى] 0.]

ؤلاغالن الهاصع غً اإلااجمغ الػالمي خُى الخػلُم الػالي في الهغن 

ـ: مىظمت ألامم اإلاخدضة  ً "الغئٍت والػمل"5 باَع الخاصي والػكٍغ

 للتربُت والػلم والشهاقت5 

ًاصًمُت (5 ماجمغ 8669صٌؿمبر،  20-.2بغالن غّمان5 )] 2.] اث ألا الخٍغ

واؾخهالُ ماؾؿاث الخػلُم الػالي والبدث الػلمي5 غّمان: مغيؼ 

 غمان لضعاؾاث خهىم ؤلاوؿان5

ب5 )] 6.] ؼ الؿٍغ (5 اؾخهالُ الجامػاث: صعاؾت 2448نهغ، غبضالػٍؼ

ـ والُالب5  للىانؼ واإلامًٌ مً زالُ آعاء ؤغًاء َُئت الخضَع

لخػلُم الػالي، حامػت ملخو عؾالت صيخىعا5ٍ مجلت صعاؾاث في ا

( ،  8895-824(، 0ؤؾٍُى

غ الاؾخهالُ اإلاالي وؤلاصاعي 2446غباؽ، غاًضة ببغاَُم5 )] 4.] (5 جٍُى

ٌُت5 مجلت  بجامػت نىػاء في يىء زبراث الجامػاث ألامٍغ

مؿخهبل التربُت الػغبُت5 اإلاغيؼ الػغبي للخػلُم والخىمُت، الهاَغة، 

9(23-29 ،)6.-2265 

ًامل5 )الؿُض، مه] 06] (5 خُى اؾخهالُ .866قبراًغ، 22-29ُكى 

الجامػاث "هظغة مهاعهت"5 وعنت مهضمت بلى اإلااجمغ الػلمي الؿىىي 

ُت  الشامً غكغ للبدىر الؿُاؾُت "الخػلُم الػالي في مهغ زٍغ

 الىانؼ واؾدكغاف اإلاؿخهبل"، مهغ: حامػت الهاَغة5

غ بصاعة ال8662بؾماغُل، غلي غبض عبه5 )] 02] خػلُم الجامعي في (5 جٍُى

ت وجُبُهُت"5 عؾالت  يىء بػٌ الاججاَاث اإلاػانغة "صعاؾت هظٍغ

ت: صاع الجامػت الجضًضة5  صيخىعاٍ ميكىعة5 ؤلاؾٌىضٍع

ًاظم بكحر5 )] 08] ًامل  (5 اؾخهاللُت الجامػاث "صعاؾت 8666الٌىاوي، 

ت للجامػاث الػغانُت"5 بؿضاص: مىظمت ماجمغ  ت ؤلاصاٍع في الالمغيٍؼ

 الٌكاءاث الػغانُت5الىسب و 

ىص، مدمض ناًل5 )] 03] ، مدمض غلي والٍؼ ت 8664الكبُى (5 الخٍغ

ـ في الجامػاث ألاعصهُت  ًاصًمُت لضي ؤغًاء َُئت الخضَع ألا

ذ،  ت5 الٍٍى  5 398-862(، 48)83الغؾمُت والخانت5 اإلاجلت التربٍى

(5 ؤلاصاعة الجامػُت بحن عنض 8629الؿػىصي، عمًان مدمض5 )] .0]

  5والغئي اإلاؿخهبلُت5 مهغ: صاع اإلاػغقت الجامػُت الىانؼ

ت 2936حماصي ألاولى،  .8-83) 5الهغوي، غلي ؾػض] 00] ٌ(، الخٍغ

ًاصًمُت: اإلاىُلهاث الهاهىهُت والًىابِ، وعنت مهضمت بلى  ألا

ً الػغبي "عئي  ًاصًمي لٍلُاث التربُت بالَى ماجمغ الاغخماص ألا

 بت5وججاعب"، اإلاضًىت اإلاىىعة: حامػت َُ

ٌ(5 الخػلُم الػالي في اإلاحزان5 2982الخاػم، مدمض غبض هللا5 )] 02]

اى: الضاع الػغبُت للُباغت واليكغ5  الٍغ

ٌ(5 وػٍغ ؾابو 2938حماصي ألاولى،  2الغقُض، ؤخمض مدمض5 )] 06]

 226205ًُالب باؾخهاللُت الجامػاث5 صخُكت الكغم ألاوؾ5ِ 

ُم الػالي في الؿػىصًت "عخلت (5 الخػل8622الػِس ى، ؤخمض مدمض5 )] 04]

ت"5 بحروث: صاع الؿاقي5  البدث غً ٍَى

(، بصاعة الخػلُم .862قبراًغ،  0ؤبا الخُل، غبض هللا مؿاغض5 )] 26]

ُاهُت، صخُكت الخُاة، الػضص   264335الػالي5 الخجغبت البًر

ًاصًمُت واؾخهاللُت 2446حىؾتن بي، زىعهؼ5 )] 22] ت ألا (5 الخٍغ

 9625-963(، 3)86مؿخهبلُاث، باَعـ، الجامػاث5 مجلت 

(5 الاججاَاث الخضًشت في الخػلُم 8668مغس ي، مدمض مىحر5 )] 28]

ؿه5 الهاَغة: صاع الجهًت الػغبُت5  الجامعي اإلاػانغ وؤؾالُب جضَع

(5 إلااطا هُالب 8623هىقمبر،  26الػِس ى، ؤخمض مدمض5 )] .2]

 269465باؾخهاللُت الجامػاث الؿػىصًت5 صخُكت الخُاة5 

ًاصًمُت في 2986ؤبى خُمض، هضي غبضالغخم5ً )] 20] ت ألا َـ(5 الخٍغ

الجامػاث الؿػىصًت "صعاؾت مُضاهُت"5 عؾالت ماحؿخحر ؾحر 

ت، ًلُت التربُت، حامػت اإلالَ ؾػىص،  ميكىعة5 نؿم ؤلاصاعة التربٍى

اى5  الٍغ

(5 اؾخهالُ الجامػاث وقػالُت بصاعتها5 8664خىكي، مدمض َه5 )] 22]

ٌُت ومهغ5 مجلت صعاؾت  مهاعهت بحن الىلًاث اإلاخدضة الامٍغ

ت واحخماغُت، حامػت خلىان:   8825-2.2(، 8).2صعاؾاث جغبٍى

(، اؾخهاللُت الجامػت 8664ماًى، 0-.الؼهكلي، ؤخمض مدمىص، ) ] 26]

ًاصًمُت "عئٍت ههضًت في يىء جىظُم الجامػاث"، وعنت  تها ألا وخٍغ

لهؿم ؤنُى التربُت "ؤهظمت  مهضمت بلى اإلااجمغ الػلمي الغابؼ

الخػلُم في الضُو الػغبُت الخجاوػاث وألامل"، مهغ: ًلُت التربُت5 

و5  حامػت الؼناٍػ

ب، قبل بضعان5 )] 24] ًاصًمُت في اإلاىازُو 8628الؿٍغ ت ألا (5 الخٍغ

ت،   85.-96(، 2)88الضولُت5 مجلت ًلُت التربُت، حامػت ؤلاؾٌىضٍع

ٌ(5 اؾخهاللُت 2930عبُؼ آلازغ،  536 )، غبضهللا ببغاَُماإلاهُضب] 66]

اى5   226925الجامػاث: عئٍت مخػمهت5 صخُكت الٍغ

ب5 )] 62] ؼ الؿٍغ (5 الجامػت والؿلُت صعاؾت .866نهغ، غبض الػٍؼ

جدلُلُت للػالنت بحن الجامػت والؿلُت5 مهغ: الضاع الػاإلاُت 

 لليكغ والخىػَؼ5

ت ألا8662ًنمبر، مدمىص مهُكى5 ) ] 68] اصًمُت في الجامػاث (5 الخٍغ

ت،  الػغبُت5 صعاؾت جدلُلُت ههضًت مهاعهت5 مجلت ببضاغاث جغبٍى

 365-86(، ٣الضوخت، صاع الشهاقت، )

(5 الاهدغاف ؤلاصاعي في الضُو 2442غبض الهاصي، ؤخمض مدمض5 )] 63]

ت للٌخاب5  ت: مغيؼ ؤلاؾٌىضٍع  الىامُت5 ؤلاؾٌىضٍع
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ل86ؤخمض، وػُمت مدمض، )] 69] (، مىاءمت مسغحاث 8629 ماًى،2-ؤبٍغ

الخػلُم الػالي لخخُاحاث ؾىم الػمل صعاؾت جُبُهُت جدلُلُت، 

وعنت مهضمت بلى اإلااجمغ الضولي الشالث "جٍامل مسغحاث الخػلُم 

مؼ ؾىم الػمل في الهُاع الػام والخام"، غّمان: حامػت البلهاء 

ًاصًمُت حلىان5   الخُبُهُت بالخػاون مؼ ؤ

غاوي، ؾػض ] .6] َـ(5 مىاءمت الخػلُم الػالي 2983غبض هللا5 )الَؼ

ىُت مً الهىي الػاملت  الؿػىصي لخخُاحاث الخىمُت الَى

اى: مُابؼ  واوػٍاؾاتها الانخهاصًت والاحخماغُت وألامىُت5 الٍغ

 وػاعة الضازلُت5

َـ(5 جىنُاث هضوة 2926قىاُ،  86-.8وػاعة الخػلُم الػالي5 )] 60]

لػغبُت الؿػىصًت "عئي مؿخهبلُت"5 الخػلُم الػالي في اإلاملٌت ا

اى: مُابؼ حامػت اإلالَ ؾػىص5   الٍغ

ت الهىاغُت بجضة5 )] 62] (5 اعجباٍ مسغحاث 8660الؿغقت الخجاٍع

ب  الخػلُم بؿىم الػمل باإلاملٌت5 حضة: مغيؼ البدىر والخضٍع

ت5   بالؿغقت الخجاٍع

اى الانخهاصي5 )] 66]  لشتصعاؾت الضوعة الشا(5 .862مىنؼ مىخضي الٍغ

ت، والضوعة الؿاصؾت "ؾُاؾاث الػمل " عئٍت لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

حن الىظاثل في الهُاع الخام" ش وجَى 5 جم الاؾترحاع بخاٍع

 َـ[ مً: 28/22/2930]
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(5 مخُلباث الاعجهاء 8668ؤيخىبغ،  83-24، مدمض غبضهللا5 )اإلاىُؼ] 64]

ت في اإلاملٌت  بماؾؿاث الخػلُم الػالي لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

الػغبُت الؿػىصًت5 "مىظىع مؿخهبلي: صعاؾت جدلُلُت"، وعنت 

مهضمت بلى الىضوة الضولُت خُى الغئي اإلاؿخهبلُت لالنخهاص 

اى: وػا8686الؿػىصي ختى غام   عة الانخهاص والخس5ُُِم، الٍغ

ت 8668ؤيخىبغ،  20-23مُاوع، يُاء الضًً، )] 46] (، عوت جغبٍى

لخدؿحن مسغحاث الخػلُم الخػاووي إلاىاحهت البُالت وجبػاتها 

ؤلاحغامُت، وعنت مهضمت بلى هضوة ؾىم الػمل في اإلاملٌت الػغبُت 

اى: ًلُت اإلالَ قهض ألامىُت5  الؿػىصًت الىانؼ والخُلػاث، الٍغ

ؼ، )] 42]  صةَـ(، الؿػى 2983قػبان،  26- 2الهالر، مدمض غبض الػٍؼ

بحن مسغحاث الخػلُم وقغم الػمل اإلاخاخت، وعنت مهضمت بلى 

اى: ًلُت اإلالَ قهض ألامىُت5   هضوة اإلاجخمؼ وألامً، الٍغ

(، الخىاقو بحن 8660صٌؿمبر،  26-22غِؿان، نالخت غبضهللا، )] 48]

اث الخىمُت في ؾلُىت غمان، مسغحاث الخػلُم الػالي ومخُلب

وعنت مهضمت بلى الىعقت ؤلانلُمُت خُى اؾخجابت الخػلُم 

إلاخُلباث الخىمُت الاحخماغُت، مؿهِ: اإلاىظمت ؤلاؾالمُت للتربُت 

 والػلىم والشهاقت ]ؤلاٌؿِؿٍى[5

(5 حىصة مسغحاث الجامػاث الؿػىصًت 8622الؼغبي، ؤخمض قاًؼ5 )] 43]

و،  واخخُاحاث ؾىم الػمل5 مجلت (، 26)80ًلُت التربُت بالؼناٍػ

8.2-8285 

ل،  80-89بىبُاهت، غبضهللا عمًان، )] 49] (، هماطج مً 8666ؤبٍغ

الخجاعب الػاإلاُت في جكػُل الخػاون بحن الخػلُم الػالي ونُاع 

ألاغماُ، وعنت مهضمت بلى اللهاء الغابؼ إلامشلي الجامػاث ونُاع 

ت  والهىاغُت في صُو الخلُج الخػلُم الػام وعئؾاء الؿغف الخجاٍع

ت والهىاغُت5 ذ: الؿغقت الخجاٍع  الػغبُت، الٍٍى

ل،  82-22الٌشحري، عاقض خمض، )] .4] (، بغامج الخػلُم في .866ؤبٍغ

اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت "عئٍت لإلنالح"، وعنت مهضمت بلى 

اإلااجمغ الػغبي ألاُو "اؾدكغاف مؿخهبل الخػلُم، الػالي5 الػام5 

ت5الخهجي"،   قغم الكُش: اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

(5 الؿُاؾاث 8668ؤيخىبغ،  83-24الؿلُان، زالض نالر5 )] 40]

الخػلُمُت اإلاؿخهبلُت للخػلُم الػالي5 وعنت مهضمت بلى الىضوة 

الضولُت خُى الغئي اإلاؿخهبلُت لالنخهاص الؿػىصي ختى غام 

اى: وػاعة الانخهاص والخس86865ُُِ  م، الٍغ

َـ(5 ؤلاعقاص التربىي في الجامػاث 2980اإلاؿامس ي، ؾػُض قالر5 )] 42]

ىُت،  ت الَى وصوعٍ في جلبُت مخُلباث الخىمُت مً الهىي البكٍغ

ت، اإلاضًىت اإلاىىعة، )  265-92(، 2مجلت حامػت َُبت5 الػلىم التربٍى

(، همىطج مهترح 8668ًىلُى، .8-89ماػن، خؿام مدمض، )] 46]

الخُاجُت في مىظىمت اإلاىهج الخػلُمي في لخًمحن بػٌ اإلاهاعاث 

بَاع مكاَُم ألاصاء والجىصة الكاملت "عئٍت مؿخهبلُت"، وعنت 

مهضمت بلى اإلااجمغ الػلمي الغابؼ غكغ: مىاهج الخػلُم في يىء 

غم  ت للمىاهج َو مكهىم ألاصاء، بىعؾػُض: الجمػُت اإلاهٍغ

ـ5  الخضَع

، مضي جىاقغ اإلاهاعاث (8628ماعؽ،  86-.8الهالُ، مىحرة ؾُل، )] 44]

جت حامػت ؤلامام  الخُاجُت الالػمت لؿىم الػمل لضي اإلاػلمت زٍغ

اث،  مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت مً وحهت هظغ اإلاكغقاث التربٍى

وعنت مهضمت بلى ماجمغ جٍامل مسغحاث الخػلُم مؼ ؾىم الػمل 

في الهُاع الػام والخام، غّمان: حامػت البلهاء الخُبُهُت 

ًاصًمُت حلىان5 بالخػاون مؼ  ؤ

(5 الخػلُم الػالي "نًاًا وعئي"5 8668الخُُب، مدمض شخاث5 )] 266]

جي5 اى: صاع الخٍغ  الٍغ

غ ؤصاة لهُاؽ بصاعة الجىصة 8663اإلاىؾىي، وػمان مدمض )] 262] (5 جٍُى

ت5 حامػت  الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم الػالي5 اإلاجلت التربٍى

ذ،   2265-62(، 02)22الٍٍى

(5 الخٍامـل بحن الخػلُـم الشاهـىي 8666ان، غبض هللا قالر5 )الؿٌغ ] 268]

نُؿت مهترخت  الػـام والخػلُـم الػالـي باإلاملٌـت الػغبُـت الؿػىصًـت

لخدهُو اإلاىاءمت بحن مسغحاث الخػلُم ومخُلباث الخىمُت5 عؾالت 

صيخىعاٍ ميكىعة5 نؿم ؤنُى التربُت، ًلُت التربُت، حامػت اإلالَ 

اى5  ؾػىص5 الٍغ

ؼ، )] 263] (، ججغبت 8664ًىهُى، 8-ماًى 32اإلاىس ى، غبضهللا غبضالػٍؼ

الابخػار الخاعجي في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت "همىطج لالؾدشماع 

ت وبؾهامها في الخىمُت"، وعنت مهضمت بلى  في الٌكاءاث البكٍغ

اإلااجمغ ؤلانلُمي الػغبي "هدى قًاء غغبي للخػلُم الػالي: 

 واإلاؿاولُاث اإلاجخمػُت"5 الهاَغة5الخدضًاث الػاإلاُت 

َـ(5 صوع بغهامج زاصم 2984ابً غؿٌغ، مىهىع غبض الغخم5ً )] 269]

الخغمحن لالبخػار في جدهُو الاهكخاح الشهافي لضي الكباب 

ت، ) -322(، 22الؿػىصي5 مجلت ًلُت آلاصاب، حامػت ؤلاؾٌىضٍع

3.05 
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ر وصوعٍ في جىمُت ٌ(5 الابخػا2989الىػعة، مباعى مدمض الخماص5 )] .26]

كحن اإلالَ قهض بً  ت في غهض زاصم الخغمحن الكٍغ اإلاىاعص البكٍغ

اى: اليكغ الػلمي واإلاُابؼ بجامػت اإلالَ ؾػىص5  ؼ5 الٍغ  غبض الػٍؼ

ؼ غبض هللا5 )] 260] ٌ(5 الضعاؾت في الخاعج5 2986ابً َالب، غبض الػٍؼ

اى: مٌخبت الػبٍُان5  الٍغ

كحن َـ(5 2932مىنؼ وػاعة الخػلُم5 )] 262] بغهامج زاصم الخغمحن الكٍغ

َـ(5 وظُكخَ 2996-2930لالبخػار الخاعجي5 اإلاغخلت الشالشت5 )

ش ] بػشخ5َ  َـ[ مً: 8/2/2932جم الاؾترحاع بخاٍع

http://he.moe.gov.sa/ar/Scholarships/Pages/default.aspx     

غ الانخهاص ٌ(5 2930مىنؼ وػاعة الانخهاص والخس5ُُِ )] 266] جهٍغ

ش  ٌ(293.5-2939الؿػىصي في ؤعنام5 ) جم الاؾترحاع بخاٍع

 /http://www.mep.gov.sa/themesمً:  َـ[86/28/2930]

GoldenCarpet/index.jsp;jsession  

(، مؿخهبل ؾىم 8668ؤيخىبغ،  83-24الؼامل، غبض الغخمً، )] 264]

الػمل في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت بػض حُل مً آلان، وعنت 

مهضمت بلى هضوة وػاعة الانخهاص والخسُُِ "الغوت اإلاؿخهبلُت 

اى: وػاعة الانخهاص والخس5ُُِ جي"، الٍغ  لالنخهاص الَى

(5 جدضًاث ؾىم الػمل في صُو 8663ابً غبُض، ؤخمض ؾلُمان5 )] 226]

مجلـ الخػاون لضُو الخلُج الػغبُت وبمٍاهاث مىاحهتها5 اإلاجلت 

 8095-832(، 92)8الػلمُت لالنخهاص وؤلاصاعة، 

(5 اإلاكٌالث التي جىاحه 8626الضاوص، غبضالغخمً خمض5 )] 222]

جلت عؾالت الخلُج اإلاغشخحن لالبخػار نبل الخدانهم بالبػشت5 م

 2905-24(، 220الػغبي، مٌخب التربُت الػغبي لضُو الخلُج، )

5 8ٌ(5 الابخػار آماُ وآلم وؤخٍام5 2984ٍالػماعي، قهض ًخي5 )] 228]

 مٌت اإلاٌغمت: صاع الخؼاػ5

َـ(5 الالتزام الهُمي لضي الُلبت 2933الؿامضي، غمغ غبضهللا5 )] 223]

ج "صعاؾت مُضاهُت"5 عؾالت ماحؿخحر الؿػىصًحن اإلابخػشحن في الخاع 

ؾحر ميكىعة5 ًلُت التربُت، نؿم التربُت ؤلاؾالمُت واإلاهاعهت، 

 حامػت ؤم الهغي، مٌت اإلاٌغمت5 

، مدمض خؿً والجابغي، غبضالغخمً مغقض واإلاسالفي، اإلاؿىعي] 229]

اث البدث التربىي يما ًغاَا الهاصة ٣٠٠٣مدمض ؤخمض5 ) (5 ؤولٍى

ىن في الج ت5 التربٍى مهىعٍت الُمىُت5 ؾلؿلت صعاؾاث وؤبدار جغبٍى

 نىػاء: مغيؼ البدىر والخُىٍغ التربىي5

غِؿان، نالخت غبضهللا وغُاعي، غاعف جىقُو والخاعسي، ] .22]

اث البدث التربىي في ؾلُىت غمان5 .866غاجكت ؾالم5 ) (5 ؤولٍى

 مؿهِ: مجلـ اليكغ الػلمي بجامػت الؿلُان نابىؽ5 

م ؤخمض5 )البدحري، ] 222] اث البدث التربىي في 2939مٍغ َـ(5 ؤولٍى

ؤنُى التربُت في يىء مخُلباث الخىمُت لهًاًا الخػلُم الػالي 

ُت بدشُت"5  حن "جهىع مهترح لخٍغ مً وحهت هظغ اإلاسخهحن التربٍى

عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة5 نؿم ؤنُى التربُت، ًلُت الػلىم 

اى5الاحخماغُت، حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص   ؤلاؾالمُت، الٍغ

ٌ(5 مضي جىاقو الخسُُِ للخػلُم 2980الػؿحري، مىحرة مدمض5 )] 286]

الجامعي الؿػىصي مؼ مخُلباث اإلاىاءمت بحن مسغحاجه 

واخخُاحاث الخىمُت5 عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة5 ًلُت الػلىم 

اى5 ت، حامػت اإلالَ ؾػىص، الٍغ  ؤلاصاٍع

مضي مالءمت مسغحاث الخػلُم (5 8626الػخُبي، مىحر مُجي5 )] 282]

الػالي لخخُاحاث ؾىم الػمل الؿػىصي "صعاؾت جدلُلُت"5 اإلاجلت 

ذ،  ت5 حامػت الٍٍى  8665-8.2(، 94)89التربٍى

غاوي، غبض الىاخض بً ؾػىص5 )] 288] (5 يػل مىاءمت 8626الَؼ

مسغحاث الخػلُم الػالي الؿػىصي "الىانؼ، ألاؾباب، آلازاع، 

"5 عؾالت صيخ ت والخلُى ىعاٍ ؾحر ميكىعة5 نؿم ؤلاصاعة التربٍى

 والخسُُِ، ًلُت التربُت، حامػت ؤم الهغي، مٌت5

(5 ؤؾباب غضم مىاءمت مسغحاث 8623صمجهىعي، َىض مدمض5 )] 283]

الخػلُم الػالي إلاخُلباث ؾىم الػمل الؿػىصي5 مجلت حامػت 

ؼ5 الانخهاص وؤلاصاعة، حضة،   88.5-204(، 2)82اإلالَ غبض الػٍؼ

م التربىي اإلااؾس ي5 ؤؾؿه 8663غالم، نالح الض5ًً )] 289] (5 الخهٍى

م اإلاضاعؽ5 الهاَغة: صاع الكٌغ  ومىهجُاجه وجُبُهاجه في جهٍى

 الػغبي5

َـ(5 جُىع اإلاجخمؼ اإلاضوي وؤزٍغ غلى 2986البُالي، ًىؾل نُاح5 )] .28]

جي في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت5 عؾالت صيخىعاٍ ؾحر  ألامً الَى

ُت، حامػت هاًل الػغبُت للػلىم  ميكىعة5 نؿم الػلىم الكَغ

اى5  ألامىُت، الٍغ

ض وآزغون5 )] 280] ىت، قٍغ (5 مىاهج البدث الػلمي5 8662ؤبى ٍػ

 5غمان: صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَؼ85ٍ

َـ(5 بىاء ؤهمىطج إلصاعة غملُاث .293الىسالي، مدمض نبالن5 )] 282]

ي اإلاملٌت الػغبُت مىاحهت الخىاصر ؤلاقػاغُت والىىوٍت ف

الؿػىصًت5 عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة5 نؿم الضعاؾاث ألامىُت، 

 ًلُت الػضالت الجىاثُت، حامػت هاًل الػغبُت للػلىم ألامىُت5

ؼ5 )] 286] وؾُاؾاث  اؾتراجُجُاثَـ(5 .298الػىاص، َُا غبض الػٍؼ

غ الخػلُم الػام في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت "عئٍت  جٍُى

ت، مؿخهبلُت "5 عؾالت صيخىعاٍ ؾحر ميكىعة5 نؿم ؤلاصاعة التربٍى

اى5  ًلُت التربُت، حامػت اإلالَ ؾػىص، الٍغ

ي، ؤخمض غبضالكخاح5 )] 284] (5 الضعاؾاث 8663قلُه، قاعوم غبضٍ والًؼ

 اإلاؿخهبلُت: مىظىع جغبىي5 غمان: صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَؼ5

اؾتراجُجُاث  "ُم الػغب5لىػعاء التربُت والخػل اإلااجمغ الغابؼ] 236]

م لخدهُو الجىصة الكاملت في الخػلُم"5 ) ماًى، 26-.2الخهٍى

 البُان الخخامي5 بحروث5(5 8669
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EDUCATIONAL RESEARCH PRIORITIES IN 

ADMINISTRATION AND PLANNING FOR THE 

HIGHER EDUCATION FIELDS IN THE LIGHT 

OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA'S 

TENTH DEVELOPMENT PLAN 
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ABSTRACT_ The study aims to obtaining a list of educational research priorities in administration and 

planning for the higher education fields in the light of the Kingdom of Saudi Arabia's tenth development 

plan. The study employs the descriptive methodology and the Delphi Method by adopting two 

questionnaires in two independent rounds. The first round questionnaire included 60 research priorities, 

whereas the second round questionnaire included 68 research priorities falling under three higher 

education fields outlined in the Kingdom of Saudi Arabia's tenth development plan, namely the field of 

giving public universities administrative and financial autonomy and acting towards adopting the new 

universities system; the field of harmonization the higher education outputs with the requirements of the 

labor market, and the field of absorbing the outcomes of external scholarships in the labor market. The 

study population included experts who are PhD holders specializing in administration and educational 

planning at the universities and at the public sectors that relate to higher education in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The study population included 28 experts and 21 experts in the first round and the second 

round respectively. The study identified a list of research priorities in administration and educational 

planning for higher education fields in the light of the Kingdom of Saudi Arabia's tenth development plan, 

The number of research priorities agreed upon as important by study experts amounted to 60 research 

priorities distributed among the fields as follows: First is the field of giving public universities 

administrative and financial autonomy and acting towards adopting the new universities system. The 

number of priorities that researchers agreed upon amounted to 18 with a rate of agreement ranging from 

75.2 % to 91.4 %.Second is the field of harmonization the higher education outputs with the requirements 

of the labor market. The number of priorities that researchers agreed upon amounted to 27 with a rate of 

agreement ranging from 75.2 % to 98 %.Third is the field of absorbing the outcomes of external 

scholarships in the labor market. The number of priorities that researchers agreed upon amounted to 15 

with a rate of agreement ranging from 77.1 % to 94.2 %. Based on the above mentioned results, the study 

presents several recommendations, notably: Saudi universities should adopt the research priorities that 

the study arrived at and give them priority in accepting research topics. The departments of 

administration and educational planning in Saudi universities should issue a guide that includes the 

research priorities arrived at by the study to serve as a reference for researchers for selecting their 

research topics. The importance of drawing a research map for research priorities in administration and 

educational planning for higher education fields in the kingdom of Saudi Arabia.  
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