تصور مقرتح لبناء القدراث املؤسسيت يف
جامعت امللك عبد العزيز يف ضوء نظزيت
الذكاءاث املتعددة
هجاة سعيد سالم باوسيز*

امللخص_ تهدٍ الدزاطت الحالُت بلى وغو جطىز مٓترح لبىاء الٓدزاث اإلااطظُت في حامهت اإلال ٚنبدالهصٍص في غىء هكسٍت
الرٗاءاث اإلاخهددة ،مً زال ٛجددًد اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام الىقائِ ؤلادازٍت والرٗاءاث اإلاخهددة اإلاسجبؿت بخلٚ
اإلاهازٍ واإلاهازاث ،زم وغو جطىز لخىمُت اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء اإلاهام في غىء هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة .جم ّبجبام اإلاىهج
الىضُي الخدلُلي في جدلُل مهام حمُو الىقائِ ؤلادازٍت في الهماداث اإلاظاهدة لشؿس الؿالباث بجامهت اإلال ٚنبدالهصٍص بجدة-
حي الظلُماهُت -واإلادزحت جدذ مظمى "مدًسة" .وْد ؤقهسث هخائج الدزاطت ؤن حمُو اإلاهازٍ واإلاهازاث (الٓدزاث) اإلاؿلىبت ألداء
ً
جباؾا ً
وزُٓا بماشساث الرٗاءاث اإلاخهددة وؤن حمُو الىقائِ ؤلادازٍت بخهدد مظمُاتها جخؿلب
مهام الىقائِ ؤلادازٍت مسجبؿت از
ً
وؤزحرا الرٗاء الحسٗي .ونلى غىء هره الىخائج
ْدزاث نالُت مً الرٗاء اإلاىؿٓي ،زم الرٗاء الاحخماعي ،وٍلُه الرٗاء الصخص ي،

جىص ي الباخثت بػسوزة وغو زؿـ وبسامج جؿىٍسٍت مً ِْبل الجهاث الخؿىٍسٍت في الجامهت لخهصٍص الرٗاءاث اإلاخهددة لدي
اإلاىقُاث ؤلادازٍاث.
الكلماث املفتاخيت :جطىز مٓترح ،بىاء الٓدزاث اإلااطظُت ،هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة.

* معهد الدراساث العليا التربويت _ جامعت امللك عبد العشيش
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جصور مقترح لبناء القدراث املؤسسيت في جامعت امللك عبد العشيش في
ضوء هظزيت الذكاءاث املتعددة
 .1ما اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام الىقائِ ؤلادازٍت في حامهت
اإلال ٚنبد الهصٍص مً وحهت هكس شايالث الىقائِ؟
 .2ما الرٗاءاث اإلاخهددة اإلآترخت واإلاسجبؿت باإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت
ألداء مهام الىقائِ ؤلادازٍت في حامهت اإلال ٚنبد الهصٍص؟
 .3ما الخطىز اإلآترح لخىمُت اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام
الىقائِ ؤلادازٍت في حامهت اإلال ٚنبد الهصٍص في غىء هكسٍت الرٗاءاث
اإلاخهددة؟
ب .أهميت الدراست
جيبو ؤهمُت البدث مما حظهم به هخائجه وجىضُاجه وٖرل ٚجطىزه
اإلآترحَُ ،خىْو ؤن ًٙىن هرا البدث ذا ؤهمُت لهدة ؤؾساٍ مظخُُدة
مً آزازه وهي:
• ؤلادازاث الهلُا في نماداث حامهت اإلال ٚنبد الهصٍص بالخهسٍ نلى
مجمىنت اإلاهازٍ واإلاهازاث التي ًجب ؤن جخىَس لدي شايالث الىقائِ
ؤلادازٍت.
• بدازة الخؿىٍس ؤلادازي بجامهت اإلال ٚنبد الهصٍص بخٓدًم مٓترح لبىاء
ْدزاث شايالث الىقائِ ؤلادازٍت في الجامهت.
• مهاهد الخدزٍب والخؿىٍس ؤلادازي في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت مثل
مههد ؤلادازة الهامت ؤو اإلاىكمت الظهىدًت لخىمُت الُ٘اءاث البشسٍت،
خُث ًسطم لهم هرا البدث جطىز مٓترح لهملُت بىاء ْدزاث ألاَساد في
وقائِ مسخلُت.
• مساٖص جىمُت اإلاىازد البشسٍت في الجامهاث الهسبُت لبىاء ْدزاتها
اإلااطظُت ؤَ مىهجُت مىكمت ،مظدىدة نلى هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة.
• هخائج هرا البدث وجىضُاجه زبما جلُذ اهدباه الباخثحن اإلاهخمحن
بشاون الخؿىٍس والخدزٍب ؤلادازي بلى جىقُِ هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة
في بِئت الهمل.
ج .خدود الدراست
الحدود اإلاىغىنُت :في مىغىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت طخٓخطس
الباخثت في هرا البدث نلى اإلاظخىي ألاو ٛمً مظخىٍاث بىاء الٓدزاث
اإلااطظُت الثالر إلاا له الخإزحر ألاو ٛوألاهم نلى بُٓت اإلاظخىٍاث ألازسي،
وهره اإلاظخىٍاث هي :الٓدزاث الُسدًت والٓدزاث الجمانُت والٓدزاث
الخىكُمُت.
الحدود البشسٍت :جخمثل نُىت الدزاطت في شايالث زمع وقائِ بدازٍت
واإلادزحت جدذ اإلاظمُاث الخالُت :مدًسة بدازة نمادة ،مدًسة م٘خب
وُٖلت ،مدًسة وخدة الهالْاث الهامت ،مدًسة الشاون اإلاالُت ،مدًسة
وخدة الاجطاالث ؤلادازٍت .مً مجخمو الهماداث اإلاظاهدة لشؿس
الؿالباث بجامهت اإلال ٚنبد الهصٍص بجدة (حي الظلُماهُت) والتي بلٌ
نددها ( )11نماداث.
 .3إلاطار النظزي
زمت مً ًٓى ٛؤن بىاء ْدزاث ماطظاث الخهلُم الهالي في البلدان
الىامُت ًيبغي ؤن جٙىن ً
حصءا مً اطتراجُجُت ٗل حامهت ،بل هي مظإلت

 .1املقدمت
ٌُهد بىاء الٓدزاث اإلااطظُت  Institutional Capacity buildingؤخد
اإلادازل ؤلادازٍت الحدًثت التي حظخسدم في بدازة الخًُحر نلى اإلاظخىي
اإلااطس ي ،خُث ًمً٘ مً زالله الاطخجابت للخددًاث التي جىاحه
اإلااطظت ،وجدُٓٔ الخدى ٛاإلاؿلىب الصهساوي [ٖ ،]1ما ٌشحر زشىان []2
بلى ؤن مدزل بىاء الٓدزاث اإلااطظُت ًخػمً مجمىنت نملُاث
حظتهدٍ بخدار حًُحراث في مٙىهاث اإلااطظت طىاء في ألاهداٍ ؤو
الُٓم ؤو اللىائذ والخ٘ىىلىحُا وؤطالُب الهمل والظلىُٖاث ؤلادازٍت
والُىُت؛ بطىزة جمً٘ مً بخدار جؿىٍس في ألاداء الُسدي والجماعي.
وفي ضدد بىاء الٓدزاث اإلااطظُت في ماطظاث الخهلُم في البلدان
الهسبُت ،ؤشاز ] Deuren [3بلى ؤن الخهلُم الهالي في البلدان الهسبُت ما
شا ٛبداحت لسَو مظخىي ألاداء وجدظحن الىخائج لصٍادة مظاهمتها في
الخىمُت الاحخمانُت والاْخطادًت وغمان اطخمسازٍتها ،وحهخبر الٓدزة
اإلااطظُت شسؾا ً
الشما للحطى ٛنلى هرا ألاداءٖ .ما ًىادي الصهساوي []1
بلى غسوزة جسٖحز اإلاىكماث نلى وحه الهمىم والجامهاث الهسبُت
والظهىدًت نلى وحه الخطىص نلى بىاء ْدزاتها اإلااطظُت وجؿىٍس
ْدزاث ؤَسادها ،ومظاندتهم نلى امخالٕ اإلاهازاث والاججاهاث اإلاالئمت
ّ
مً ؤحل جىلي مظاولُت نملُت الخًُحر الالشم إلااطظاتهم.
وٍخؿلب مثل هرا الخؿىٍس جسٖحز اإلااطظاث نلى حهصٍص هره
الٓدزاث مً زال ٛجؿىٍس مهازاث ومهازٍ ؤَسادها ؤو بٖظابهم مهازاث
ومهازٍ حدًدة وطلىُٖاث جدىاطب مو اإلاخؿلباث الىقُُُت الهُتي [.]4
وهىا جاٖد دزاطت وٍلظىن [ ]5بلى الدوز الري جلهبه اإلاىكماث في حهصٍص
ْدزاث ألاَساد دازل اإلاىكماث نىد َهمها وجؿبُٓها إلاسخلِ مجاالث
الرٗاءاث اإلاخهددة في ألاوغام الخىكُمُت الخاضت بهم .وهرا ؤمس
غسوزي لخلبُت الاخخُاحاث الخدزٍبُت الُسٍدة مً هىنها والالشمت
لخهكُم اإلاهازاث لدي ٗل مىقِ بلى ؤْص ى خد ٖما ؤنها حهصش مً
بهخاحُت اإلاىكمت.
 .2مشكلت الدراست
ٌهخبر الترٖحز نلى حهصٍص ْدزاث ألاَساد مً زال ٛجؿىٍس مهازاتهم
ً
نىطسا مهما إلخدار ؤي حًُحر بًجابي جسيبه اإلااطظت،
ومهازَهم
ُ
باإلغاَت بلى ؤن هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة حهخبر ؤداة لبىاء الٓدزاث
اإلااطظُت اإلاخمثلت في ْدزاث ؤَسادها.
ً
وهكسا لىدزة الدزاطاث في مىغىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت مً حاهب و
بسبؿه مو هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة مً حاهب آزس ،قهسث زيبت
الباخثت في جددًد مشٙلت البدث التي ًم٘ىىا ضُايتها في الظااٛ
السئِس ي:
أ .أسئلت الدراست
 ما الخطىز اإلآترح لبىاء الٓدزاث اإلااطظُت في حامهت اإلال ٚنبدالهصٍص في غىء هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة؟
ولبىاء الخطىز اإلآترح ًجب ؤن هجُب نلى ألاطئلت الخالُت:
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ال ًخىالها بالدزحت ألاولى الجامهاث بل ؤً ً
ػا جٓو نلى ناجٔ ؤصحاب
اإلاطلحت اإلاظخُُدًً مً مسسحاث الخهلُم في اإلاجخمو [.[3
ونلُه َةن ؤهم ؤهىام اإلااطظاث واإلاىكماث اإلاهىُت ببىاء ْدزاتها
ٖما ضىُها بهاُْان وَحرحً [ ]6هي:
• ماطظاث جىلُد اإلاهسَت :بدازاث الجامهت ،اإلاهاهد ،ومساٖص
البدىر...الخ
• الجهاث الحٙىمُت والٓؿاناث الخاضت :الىشازاث وطلؿاث ضىو
الظُاطاث ،والهُئاث الخىكُمُت ،الخ.
• مىكماث اإلاجخمو اإلادوي (والتي حشمل اإلاىكماث يحر الحٙىمُت
واإلاىكماث اإلاجخمهُت).
ومً ؤحل الخىمُت اإلاجخمهُت ؤضبذ بىاء الٓدزاث اإلااطظُت
غسوزة ًيبغي ؤن ٌُظلـ نلحها الػىء في الدزاطاث وألابدار ٖرل ٚفي
ٗاَت ؤهىام اإلااطظاث واإلاىكماث.
مُهىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت:
حهىد الجروز ألاولى ليشإة مُهىم بىاء الٓدزاث بشٙل نام
Capacity Buildingالري قهس في ؤوائل نٓد الدظهُيُاث مً الٓسن
الهشسًٍ بلى مجالي جٓدًم اإلاظانداث الُىُت ،ومبادزاث الخهاون في دَو
عجلت الخىمُت نلى اإلاظخىي الدولي والىؾجي ،مثل مبادزاث "بسامج ألامم
اإلاخددة ؤلاهمائُت" [.[1
وْد ُنسٍ 'بىاء الٓدزاث' بمُهىمه الشائو نلى ؤهه ؤطاض لٓػُت
اإلاىازد البشسٍت ألاطاطُت ،وَُطلها ْىة الصخظ وجٙىن مً زالٛ
بنؿائه ْاندة مهازاث ٗاَُت نلى الُٓام بمهام مهُىت .وفي آلاوهت
ألازحرةْ ،د ؤشخمل مُهىم بىاء الٓدزاث ؤبهاد ؤوطو مً اإلاهازاث ،خُث
ْد ًٙىن في اإلاىكمت مىقُحن مدزبحن بشٙل مىاطب ،ولً٘ بذا ٗان
اإلاىقِ ًُخٓس بلى مهمت واضحت وؤهداٍ اطتراجُجُت ،وندم ُٖاًت
الح٘م وبدازة الهُاٗلَ ،مً يحر اإلاسجح ؤنها طىٍ حهمل نلى الىدى
ألامثل [.[7
ً
ولخىغُذ مُهىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت نلُىا ؤوال جددًد
الٓدزاث اإلااطظُت زم جىغُذ مُهىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُتٖ ،ما
حاءث في ألادبُاث وٖما نسَتها اإلاىكماث اإلاظاهدة لدَو عجلت الخىمُت.
 الٓدزاث اإلااطظُت  Institutional capacityخددث مىكمت الُىوظٙى[ ]8الٓدزاث اإلااطظُت بإنها مجمىنت اإلاهازٍ واإلاهازاث والُ٘اًاث
واإلاىازد الىاحب جىَسها لدي اإلااطظت لالغؿالم بإداء وقائُها ؤو
مهامها اإلاؿلىبت.
ؤما اإلاههد الدولي للخسؿُـ التربىي International Institute For
َُEducational Planningطِ الٓدزاث اإلااطظُت بإنها ْدزة ألاَساد
واإلاىكماث ؤو ألاهكمت نلى ؤداء وقائِ مىاطبت بُهالُت وُٖاءة بؿسٍٓت
مظخمسة لػمان الاطخدامت [.[9
ومما جٓدم ًمً٘ حهسٍِ الٓدزاث اإلااطظُت بحسائُا نلى ؤنها:
"مجمىنت اإلاهازٍ واإلاهازاث التي ًجب جىاَسها في شايلي الىقائِ
ؤلادازٍت بجامهت اإلال ٚنبد الهصٍص للُٓام بإداء وقائُهم ومهامهم".
 بىاء الٓدزاث اإلااطظُت  Institutional capacity buildingنسَتهاالىٗالت ألامسٍُ٘ت للخىمُت الدولُت ] USAID [10بإنها جٓىٍت الهُاٗل
الدازلُت للمىكمت ،وألاهكمت والهملُاث ،وؤلادازة والُٓادة .وحهصٍص

ْدزاث اإلاىقُحن نلى اإلاظخىي الجماعي ؤو الُسدي لخدُٓٔ الىجاح
الخىكُمي.
وَشحر اإلاههد الدولي للخسؿُـ التربىي [ ]9مً هاخُت ؤزسي بإن
بىاء الٓدزاث اإلااطظُت هى مطؿلح مسادٍ لخىمُت الٓدزاث اإلااطظُت،
وهي الهملُت التي ًخم مً زاللها شٍادة ْدزاث ألاَساد والجماناث
واإلاىكماث واإلااطظاث نلى :جىُُر مهامهم ألاطاطُت ،وخل اإلاشاٗل،
وجدُٓٔ ؤهداٍ اإلاىكمت ،للخهامل مو اخخُاحاث الخىمُت ولخدُٓٔ
الاطخدامت.
وْد نسٍ الصهساوي [ ]1بىاء الٓدزاث اإلااطظُت نلى ؤهه مدزل
مجهجي مىكم ًخػمً مجمىنت مً الهملُاث اإلاظخمسة ،التي تهدٍ بلى
جىَحر البِئت الخىكُمُت الدانمت للخهلم والخؿىٍس اإلاظخمس ،وبخدار
حًُحر مخهدد اإلاظخىٍاث (ألاَساد ،الجماناث ،الخىكُم ٖٙل) نلى هدى
مخٙامل ومخىاطٔ ،بما ٌظهم في الازجٓاء بالٓدزاث الراجُت للماطظت،
مً زال ٛاطدثماز ْدزاث ألاَساد (مهازٍ ومهازاث واججاهاث )...بًسع
الىضى ٛبلى مظخىي الاطخسدام الِ٘ء والُها ٛللمىازد اإلاخاخت ،بما
ًدٓٔ ألاهداٍ اإلايشىدة والاغؿالم بسطالت اإلااطظت نلى هدى ؤٖثر
اطخدامت وَانلُت.
ًخطح مما طبٔ ؤن بىاء الٓدزاث اإلااطظُت هي نملُت مىهجُت
جخػمً مجمىنت مً الهملُاث اإلاظخمسة ،مما ًدنى الباخثت بلى وغو
الخطىز اإلآترح لبىاء الٓدزاث اإلااطظُت في غىء مدزل ؤو هكسٍت
مىهجُت حظعى بلى بخدار حًُحر نلى مظخىي ألاَساد نلى هدى مخٙامل
ومخىاطٔ ،بما ٌظهم في الازجٓاء بالٓدزاث الراجُت للماطظت ،مً زالٛ
اطدثماز ْدزاث ألاَساد اإلاخمثلت في مهازَهم ومهازاتهم.
ؤهمُت بىاء الٓدزاث اإلااطظُت:
ًمً٘ جلخُظ ؤهمُت بىاء الٓدزاث اإلااطظُت ٖما ؤوزدها دلُل
اإلاىكماث يحر السبدُت الىاشئت [ ]11في الىٓاؽ الخالُت:
• اطخمسازٍت اإلاىكمت :خُث جٙىن السطالت هىا "بن لم هٓم بخؿىٍس
نملىاَ ،لً هخىاحد للُٓام بإي نمل"
ً
• ججىُد اإلاصٍد مً اإلاىازدَ :ةذا ٖىذ ْادزا نلى جؿىٍس نمل ٚوجٓدًم
هىنُت حُدة ،طُٙىن بٓدزج ٚزضد مىازد ؤٖثر وبالخالي جىُُر بسامج
ؤٖثر.
• جؿىٍس اإلاىقُحن :حهخبر اإلاىازد البشسٍت مً ؤهم اإلاىازد الحُىٍت ألًت
مىكمت ،وَهد الهمل نلى جؿىٍس هره اإلاىازد التز ًاما نلى ٗل ماطظت
ُ
ج ّثمً مىقُحها وحهمل نلى جؿىٍس ْدزاتهم ومهازاتهم مً ؤحل ؤداء ؤَػل
إلاا ًٓىمىا به مً ؤنما.ٛ
مظخىٍاث بىاء الٓدزاث اإلااطظُت:
ْدمذ ألادبُاث الهدًد مً الخطيُُاث في مىغىم مظخىٍاث بىاء
الٓد اث اإلااطظُت ،وْد ّ
ضىِ وازطى [ ]12اإلاظخىٍاث الخدزٍجُت التي
ز
ًخم مً زاللها بىاء الٓدزاث ٗالخالي:
• اإلاظخىي الُسدي :وٍٙىن مً زال ٛالهثىز نلى طبل لدنم ألاَساد في
اإلاىكمت ؤو اإلااطظت ،مً زال ٛالبىاء الٓائم نلى اإلاهسَت (بدازة اإلاىازد
البشسٍت وبدازة اإلاهسَت).
• اإلاظخىي اإلااطس ي :دنم اإلااطظاث التي جٓىم بدشُ٘ل الظُاطاث
والهُاٗل الخىكُمُت الُهالت وؤلادازة الجُدة ومجها مىكماث الخهلُم.
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• مظخىي الىكام :بةًجاد طبل َهالت لدنم الجهاث التي جددر َهالُت
نلى الىكام مً البِئت الخازحُت (مثل ضاوعي الٓساز) لخٙىن ْادزة نلى
ؤداء ؤدوازهم مً جطمُم و جىُُر و جُُٓم الظُاطاث الخهلُمُت ويحرها.
• اإلاظخىي اإلاجخمعي :الظعي هدى شٍادة جُانل اإلااطظت مو اإلاجخمو
الخازجي .
وَهد همىذج اإلاىكسًٍ ال٘ىدًحن ٗىزا ٛمُدشل والزي طاٖجي
""Mitchell & Sackneyمً ؤشهس الىماذج اإلاهخمدة ً
ناإلاُا في مجاالث
بىاء الٓدزاث في الخهلُمَٓ ،د خدد زالزت مظخىٍاث ؤو ؤبهاد زئِظُت
للٓدزاث وهي ٖما وزدث لدي الصهساوي [:[1
 .1الٓدزاث الُسدًت
 .2الٓدزاث الجمانُت
 .3الٓدزاث الخىكُمُت
وٍاٖد هرا الىمىذج نلى غسوزة بىاء هره اإلاظخىٍاث الثالر مً
الٓدزاث نلى هدى متزامً في الىْذ هُظه بذا ما ٗاهذ هىإ زيبت في
بىاء وحهصٍص ودنم بىاء ْدزاث اإلااطظاث الخهلُمُت.
ً
بىاء نلى الخطيُُاث الظابٓت ًُالخل ؤن ؤو ٛمظخىي مً
مظخىٍاث بىاء الٓدزاث اإلااطظت هى مظخىي الٓدزاث الُسدًت الري
ٌهخمد نلى دنم ألاَساد في اإلاىكمت ؤو اإلااطظت ،إلاا له الخإزحر ألاوٛ
وألاهم نلى بُٓت اإلاظخىٍاث ألازسي ،مما ًدنى بلى الترٖحز نلُه في هرا
البدث.
مساخل نملُت بىاء الٓدزاث اإلااطظُت:
بُيذ ججسبت مىكمت الاهخىطاي [ ]13ؤن نملُت بىاء الٓدزاث ًمً٘
ؤن جٙىن ؤٖثر َهالُت نىدما جدمج في نملُت هُٙلُت جػم زمع
زؿىاثً ،
وبىاء نلى هره الخؿىاث َةن الاهخىطاي [ ]13جسي ؤهه نىد
مباشسة نملُت بىاء الٓدزاثَ ،ةن نلى اإلااطظت الُٓام باآلحي:
ً ُ
ؤوال :جُٓم بمىغىنُت ْدزاتها الحالُت وما الري جسٍد بهجاشه وما هي
اإلاهىْاث التي جىاحهها ،ومدي حىدة نملها وذل ٚمً زال ٛالخهسٍ نلى
هٓاؽ الٓىة والػهِ.
ً .1
زاهُا :بهد ؤن جخهسٍ اإلااطظت نلى ْدزاتها الحالُت والخددًاث التي
جىاحهها ،جطبذ في خالت جم٘جها مً وغو اطتراجُجُت لخؿىٍس ْدزاتها
بدُث جٙىن مىاطبت لكسوَها ،وجيبجي نلى هٓاؽ الٓىة وحهصش ْدزاتها
اإلاؿلىبت.
ًُ
 .2زالثا :بزػام الاطتراجُجُت للخىُُر مو ألازر في الانخباز بهؼ
الخدابحر اإلاظاهدة للخًُحرٖ ،إن ًددد ؤي مً نىاضس الخًُحر حظخؿُو
اإلااطظت الخد٘م َحها وؤي مً هره الهىاضس ًجب ؤن ًخُانل مهها.
 .3ز ً
ابها :نلى اإلااطظت ؤن حظخُُد مً ججازبها وجٓىم بالخهدًالث نىد
ً
ٗلُت نلى الخهدًالث ،بل ًجب ؤن جٙىن
اللصوم نلى الخؿت ،وال حهخمد
نلى اطخهداد إلاهالجت اإلاشاٗل.
ً
 .4زامظاً :جب ؤن جخىَس زئٍت واضحت للماطظت وجسؿُـ حُد،
وُْادة لخدُٓٔ مهامها ،وٍجب ؤن جسؿـ وجدًس مىازدها البشسٍت
واإلاهسَت والاجطاالث والشاون اإلاالُت بشٙل حُد .
ؤما في دلُل اإلاىكماث يحر السبدُت [َٓ ]11د جم جددًد نملُت بىاء
الٓدزاث اإلااطظُت في الخؿىاث الخالُت:
 .1بحساء الخُُٓم اإلااطس يًٓ :ىم ؤنػ ـاء اإلا ـاط ـظـت بمسخلـ ـِ ؤْظامهـم
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ووقائُهم بمساحهت بسامجهم وؤهكمتهم مً ؤحل جُُٓم الىغو الحالي
للمىكمت ومدي َانلُتها في ؤداء نملها .باطخسدام ؤدواث مسططت
لخىُُر هره اإلاسخلت وٍمً٘ الاطخهاهت بمُٓم زازجي ،ؤو بهمل الخُُٓم
بشٙل دازلي.
 .2جددًد الاخخُاحاث ألاطاطُت ووغو زؿت الخؿىٍس :وجبجى نلى
الخؿىة الظابٓت ،خُث ًخم جددًد ألاولىٍاث الالشمت مً ؤحل جؿىٍس
اإلااطظت ووغو زؿت جؿىٍس مُطلت غمً وْذ شمجي مددد ،مو ألازر
بهحن الانخباز اإلاىازد اإلاىحىدة واإلاىازد الالشمت مً ؤحل جىُُر الخؿت.
 .3جىُُر الخؿت :وجدخىي نلى وشاؾاث مخىىنت ،مجها الخدزٍب ،ؤو حًُحر
ؤهكمت ؤو بحساءاث دازلُت ؤو يحرها.
ُْ .4اض وجُُٓم هخائج نملُت الخؿىٍس :وٍخم الُٓاض بىُع ألاداة التي
جم اطخسدامها في الخؿىة ألاولى ،إلاالخكت الخًحر الحاضل ً
وَٓا لىُع
اإلاهاًحر.
ً
مما طبٔ ًخطح ؤن نملُت بىاء الٓدزاث جمس بهدة مساخل وٖال
مجها مبجي نلى اإلاسخلت الظابٓت لها .ألامس الري ًاٖد بلى غسوزة بًجاد
مدزل مىكم ًخم مً زالله بىاء الٓدزاث اإلااطظُت في ضىزجه
اإلاخىاطٓت واإلاخٙاملت.
مُهىم الرٗاءاث اإلاخهددة:
ؤخُا حازدهس نام  1983هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة التي ؤوحدث
الهدًد مً الخددًاث ؤمام اإلاُاهُم الخٓلُدًت في اإلاجاالث التربىٍت
والهلىم اإلاهسَُت للرٗاء والتي جٓىم نلى ؤن ؤلاوظان ًىلد ولدًه ْدزة
واخدة نلى الاطدُهاب ؤو الخهلمّ ،
ونسٍ الرٗاءاث اإلاخهددة مً زاللها
بإنها ُّ
الظلُم [:[14
• الٓدزة نلى بهخاج ش يء مازس ًٓدم زدمت ذاث ُْمت في الثٓاَت.
• مجمىنت اإلاهازاث التي جمً٘ الصخظ مً خل اإلاش٘الث بؿسٍٓت
حدًدة.
• بمٙاهُت خلى ٛاإلاش٘الث مً زال ٛخشد مهازٍ حدًدة.
وٍبرز هىازد حازدهس في ٖخابه ؤؾس الهٓل [ ]15ؤن الرٗاءاث لِظذ
مهادلت لؤلحهصة الحظُتَ .لِظذ هىإ خالت واخدة ٌهخمد َحها الرٗاء
نلى حهاش خس ي واخدَ ،الرٗاءاث بمدؼ ؾبُهتها ْادزة نلى الخدٓٔ
نبر ؤٖثر مً حهاش خس ي واخد .ونلُه مً الخؿإ مداولت مٓازهت
ً
ً
بُىلىحُا لخُظحر ذلَُٓ ،ٚى:ٛ
حشبحها
الرٗاءاث في ٗل حصٍئاتها ،وذٖس
"نلى السيم مً ؤن الهحن والٓلب وال٘لى ؤنػاء حظمُتَ ،مً الخؿإ
ؤن هداو ٛمٓازهت هره ألانػاء في ٗل حصئُتٖ ،رل ٚطىٍ ًُالخل
الُٓد هُظه في خالت الرٗاءاث".
ًخطح مما طبٔ ؤن هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة Multiple
intelligencesهي هكسٍت جيخٓد َ٘سة ؤن هىإ ذٗاء واخد ًىلد به
ؤلاوظان وال وظخؿُو حًُحره .وؤن الرٗاء ما هى بال ْدزة ًمخل٘ها الُسد،
والرٗاءاث ٖرل ٚهي "مجمىنت ْدزاث ومهازاث" ًمخل٘ها الصخظ
وٍمً٘ حًُحرها.
ً
بىاء نلى ما طبٔ ْامذ الباخثت بخهسٍِ الرٗاءاث اإلاخهددة
بحس ً
ائُا بإنها" :مجمىنت اإلاهازٍ واإلاهازاث التي ًمخل٘ها الُسد ،والتي
ًمً٘ حهصٍصها وجم٘ىه مً ؤداء مهامه ،وحظانده نلى خل اإلاش٘الث التي
جىاحهه.
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وْد اطخسلظ ُّ
الظلُم [ ]14بإن بدازة اإلاىازد البشسٍت في ؤي
مىكمت جٓىم بالىقائِ الخالُت :جسؿُـ اإلاىازد البشسٍت ،جىقُِ مالئم
ً
وؤزحرا مخابهت مظخمسة وجؿىٍس للمىازد
لخل ٚاإلاىازد ،جدزٍب دُْٔ لها،
البشسٍت .وذٖس بإن حمُو الىقائِ الظابٓت مسجبؿت بىكسٍت الرٗاءاث
اإلاخهددةَ ،الخسؿُـ والخىقُِ ًخؿلب دزاطت مخؿلباث الىقائِ
الحالُت واإلاظخٓبلُت مً الٓدزاث واإلاهازاث التي ًجب ؤن ًمخل٘ها
اإلاىقِ شايل الىقُُتٖ .رل ٚزؿىة الخدزٍب واإلاخابهت اإلاظخمسة
للمىازد البشسٍت َهي جخم مً زال ٛخطس اإلاخؿلباث والٓدزاث
ً
وؤًػا مً زال ٛخطس ْدزاث
(الرٗاءاث) التي جدخاحها الىقائِ،
(ذٗاءاث) شايلحهاٖ ،ما ؤهه ًمً٘ ال٘شِ بىغىح نً الحاحاث
الخدزٍبُت التي هدخاج جٓدًمها إلاىازدها البشسٍت ،مما طُجهل بسامج
الخدزٍب ؤٖثر َانلُت وؤٖثر مظاهمت في زَو الُ٘اءة ؤلاهخاحُت.
وَظس ذل ٚنلى طبُل اإلاثا :ٛبإن ؤي مىكمت جسيب في جىقُِ
زحل مبُهاثَ ،ةن مً الٓدزاث التي ًجب ؤن جخىَس في شايلها:
ؤ .الٓدزاث اللًىٍت (الرٗاء اللًىي) خُث ًدخاج بلى ْدزاث مثل ؤلاْىام
ويحره.
بْ .دزاث الخهامل مو آلازسًٍ (الرٗاء الاحخماعي) إلْامت نالْاث ؾُبت
مو الهمالء الحالُحن وٖظب نمالء آزسًٍ.
ً
جْ .دزاث خسُٖت (ذٗاء خسٗي) خُث طُٓط ي ٖثحرا مً ألاوْاث في
الخىٓل بحن مىاْو مسخلُت...
 .4الدراساث السابقت
ؤ .الدزاطاث اإلاخهلٓت بمىغىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت:
هدَذ دزاطت الصهساوي [ ]1بلى جٓدًم جطىز مٓترح لبىاء الٓدزاث
اإلااطظُت ٖمدزل لػمان الجىدة والانخماد ألاٗادًمي في الجامهاث
الظهىدًت ،وٗان مجخمو الدزاطت الٓادة ألاٗادًمُحن في الجامهاث
الظهىدًت ،وجم ؤزر نُىت نشىائُت مً الٓادة ألاٗادًمُحن "الهمداء،
الىٖالء ،زئطاء ألاْظام ألاٗادًمُت" .ولخدُٓٔ ؤهداٍ الدزاطت
اطخسدم الباخث اإلاىهج الىضُي الخدلُلي ،خُث ْام ببىاء "اطدباهت"
مٙىهت مً ( )87نبازة لجمو البُاهاث مً ؤَساد الهُىت والتي جػم
ً
ً
( )483اطدباهت ؤحاب نلحها ( )125نمُدا ،و( )166وُٖال ،و ()192
زئِع ْظم .وٗان مً ؤهم هخائج الدزاطت اإلاُداهُت َّؤن مخؿلباث بىاء
الٓدزاث اإلااطظُت جخىَس بدزحت مخىطؿت ،وبمخىطـ نام ْدزه ()2.96
مً ؤضل (َّ ،)5
وؤن ؤوشؿت بىاء الٓدزاث اإلااطظُت جمازض بدزحت
غهُُت ،وبمخىطـ نام ْدزه ( )2.58مً ؤضل (َّ ،)5
وؤن ماشساث
غمان الجىدة والانخماد ألاٗادًمي جخىَس بدزحت مخىطؿت ،وبمخىطـ
نام ْدزه ( )2.72مً ؤضل (َّ ،)5
وؤن مخؿلباث وؤوشؿت بىاء الٓدزاث
اإلااطظُت حظهم في غمان الجىدة والانخماد ألاٗادًمي خظب جٓدًساث
ؤَساد الهُىت في الجامهاث الحٙىمُت الظهىدًت التي شملتها الدزاطت.
ً
ً
ً
جطىزا مٓترخا لبىاء
وبىاء نلى هخائج الدزاطت اإلاُداهُتْ ،دمذ الدزاطت
الٓدزاث اإلااطظُت ٖمدزل لػمان الجىدة والانخماد ألاٗادًمي في
الجامهاث الظهىدًتً ،مً٘ مً زالله اطدثماز ْدزاث ؤنػاء هُئت
الخدزَع ،وجُهُل دوز ألاْظام ألاٗادًمُت ،والاطخُادة مً الخًرًت
الساحهت اإلآدمت مً اإلاظخُُدًً الدازلُحن والخازحُحن؛ نبر اإلاشازٖت
الُانـل ـت َ ـي نملُ ـاث غم ـان الج ـىدة والانخم ـاد ألاٖ ـادًمـي التي جٓىم بها

ؤشٙا ٛالرٗاءاث اإلاخهددة:
ّ
لهل ؤو ٛمً هبه بلى ؤن الرٗاء ًٓبل الخطيُِ بلى ؤهىام مخهددة
هى زىزهدً ٚمىر مىخطِ الهشسٍىاث مً الٓسن الهشسًٍ خُث اْترح
زالزت ؤهىام مً الرٗاءاث وهي :الرٗاء اإلاُٙاهُٙي والرٗاء اإلاجسد والرٗاء
الاحخماعي .زم ؤضدز حلُُىزد ٖخابه (الٓدزاث الهٓلُت) نام 1973م،
ُ
واْترح خُيئر زالزُت الرٗاء اإلاهسفي والرٗاء الىحداوي والرٗاء الاحخماعي
بال ؤن هرا الخطيُِ لم ٌظخمس .وخل مدله جطيُِ طباعي ٌُهد ؤطبٔ
في الكهىز مً جطيُِ حازدهس الري قهس ألو ٛمسة في ٖخابه (ؤؾس الهٓل)
نام 1983م .زم احخاخذ اإلاُدان هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة لجازدهس
ً
ً
وجؿبُٓا مىر ذل ٚالححن [.[16
هكسٍت
وفي هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة وضِ حازدهس طبهت ؤهىام مً
ً
ً
ً
الرٗاء ،وخدًثا ؤغاٍ هىنا زامىا ،والرٗاءاث الثماهُت التي ذٖسها
حازهدز :الظمادووي [ ،]17ش٘ش ]18[ ٚوهي ما اطدىد نلحها هره
الدزاطت.
جؿبُٓاث هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة في بِئت الهمل:
جىاولذ حمُو ألادبُاث مىغىم الرٗاءاث اإلاخهددة في اإلاجاٛ
التربىي ٗاطتراجُجُت لها الهدًد مً الُىائد التربىٍت نىد اطخسدامها في
اإلادازض ودازل الطِ الدزاس يَ ،إضبدذ ألامثلت والخؿبُٓاث
حمُهها جدوز خى ٛالؿالب واإلاخهلم .وزيم ذلً ٚىحد الٓلُل مً
ُ
الدزاطاث وألاْالم التي بدؤث جبرش دوز الرٗاءاث اإلاخهددة في بِئت
الهمل ،مجها:
دزاطت وٍلظىن [ ]5التي وغهذ الهدًد مً الخؿبُٓاث لىكسٍت
الرٗاءاث اإلاخهددة في بِئت الهمل ،وهي:
ً .1جب ؤن حظخهد مىكماث اإلاظخٓبل التي جدسص نلى بٓائها
واطخمسازها ٖٓىة جىاَظُت ،لُهم وبقهاز الُ٘اءاث ألاطاطُت و الٓدزاث
الُٓادًت مً ْىتها الهاملت اإلاخىىنت ،وألحل ذلَ ٚهم بداحت بلى َهم
وجؿبُٔ مجاالث الرٗاءاث اإلاخهددة التي وضُها حازدهس َهي مهمت
لخددًد الظماث الُٓادًت التي ًجب ؤن ًخدلى بها الٓادة.
ً .2جب نلى اإلاىكماث ومىقُحها َهم َىائد جؿبُٔ مسخلِ مجاالث
الرٗاءاث اإلاخهددة في ألاوغام الخىكُمُت الخاضت بهم .وهرا ؤمس
غسوزي لخلبُت الاخخُاحاث الخدزٍبُت الُسٍدة مً هىنها والالشمت
لخهكُم اإلاهازاث لدي ٗل مىقِ بلى ؤْص ى خد ٖما ؤنها حهصش مً
بهخاحُت اإلاىكمت.
ً .3يبغي ؤن حظخمس ألابدار اإلاظخٓبلُت الطخ٘شاٍ مدي جىطو وجىىم
بيُت الرٗاءاث اإلاخهددة في اإلااطظاث الخهلُمُت ،خُث ًمً٘ للٓادة
اطخسدام مجاالث الرٗاءاث اإلاخهددة في حشُ٘ل جُ٘حرهم واجساذهم
للٓسازاث ،و زُازاث الازخُاز للمىازد البشسٍت ،وجؿىٍس الخهلُم في
مىكماتهم .
ً
وؤزحرا ؤوص ى بػسوزة جىطُو هؿاّ الرٗاءاث اإلاخهددة في الظاخت
.4
ً
طىاء في مجا ٛألانما ٛؤو يحرها مً اإلاجاالث.
ٖما جىاو ٛهىزوشي [ ]19الهالْت بحن الرٗاءاث اإلاخهددة والُانلُت
الخىكُمُت ،وؤوضح ؤهه مً الرٗاء الخىكُمي ؤن ًٙىن لدي ؤلادازي
ازجُام في الرٗاءاث اإلاخهددة التي حصجهه نلى الخؿبُٔ ّ
الُها ٛإلاهامه
وؤداء ؤدوازه.
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الجامهت.
ؤما دزاطت مطؿُى [َٓ ]21د هدَذ بلى وغو زؿت جىُُرًت
مٓترخت لخدظحن الٓدزة اإلااطظُت دازل مدازض الخهلُم الابخدائي
بمداَكت الىادي الجدًد ،بهدما حهسٍ الباخث نلى واْو جؿبُٔ
مهاًحر الٓدزة اإلااطظُت دازل جل ٚاإلادازض وبًػاح مخؿلباث الخؿبُٔ
َحها .واْخطسث الدزاطت نلى دزاطت مهاًحر الجىدة والانخماد الخاضت
بالٓدزة اإلااطظُت والتي وغهتها الهُئت الٓىمُت لػمان الجىدة في
مطس ،ومدي جدٓٔ جل ٚاإلاهاًحر دازل اإلااطظاث الخهلُمُت ،مما ًدُذ
لخل ٚاإلااطظاث الحطى ٛنلى الانخماد اإلااطس ي .وطازث الدزاطت ؤَ
اإلاىهج الىضُي الخدلُلي ،خُث ْام الباخث بدزاطت جدلُلُت لىاْو
جؿبُٔ مهاًحر الٓدزة اإلااطظُت في الخهلُم الابخدائي مً زال ٛبنداد
اطدباهت ٖإداة للدزاطت اإلاُداهُت جم جؿبُٓها نلى نُىت ممثلت مً مدزاء
ومهلمي اإلادازض الابخدائُت بمداَكت الىادي الجدًد وبلٌ نددهم
ً
ً
(َ )551سدا .ومً زال ٛالىخائج التي جىضل بلحها الباخث ْدم جطىزا
ً
مٓترخا لخدظحن الٓدزة اإلااطظُت في مدازض الخهلُم الابخدائي مً
زال ٛبنداد زؿت جىُُرًت ًمً٘ جؿبُٓها نلى اإلادي الٓسٍب للحطىٛ
نلى الانخماد اإلااطس ي مً ْبل الهُئت الٓىمُت لػمان الجىدة
والانخماد.
وحاءث دزاطت شاوٍىن [ ]21لتهدٍ بلى جىاو ٛبىاء الٓدزاث
اإلااطظت إلااطظاث الخهلُم الهالي مً مىكىز الاٖخُاء الراحي
والاطخدامت .وانخمدث مىهجُت الدزاطت نلى اطخسدام ؤطلىب جدلُل
اإلادخىي .وٖشُذ هخائج الدزاطت نً ؤن الاٖخُاء الراحي هى مىخطِ
الؿسٍٔ الري حظخؿُو َُه اإلاىكمت بىاء ْدزاتها اإلااطظُت وجدُٓٔ
الاطخدامت .وْد ؤقهسث الىخائج ؤن ؤٖثر ما حهاهُه مىكماث الخهلُم
الهالي هى هٓظ الترٖحز نلى بىاء الٓدزاث الخىكُمُت ألازالُْت الٓائمت
نلى اإلاهازاث واإلاهازٍ والخبراث الصخطُت التي جخُانل في بؾاز مً
الُٓم واإلاهخٓداث و اإلاثل الهلُا وجازس نلى شٍادة حهصٍص الٓدزاث و
جدظحن بحساءاث ألاداء ومً زم جدُٓٔ الاطخدامت.
ب .الدزاطاث اإلاخهلٓت بخؿبُٔ هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة في بِئت الهمل:
هدَذ دزاطت بحرطىن [ ]22بلى الخهسٍ نلى ؤزس الخدزٍب في غىء
هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة لجازدهس نلى شٍادة مهىُت وْدزاث اإلاظدشازًٍ
في الهالج الىُس ي .ؤحسي البرهامج نلى نُىت مٙىهت مً زماهُت
مظدشازًٍ في ؤلازشاد الىُس ي وْبل الخػىم للبرهامج الخدزٍبي جم مسح
الرٗاءاث اإلاخهددة إلاجمىنت الهُىت لدظاند في جددًد ؤوشؿت البرهامج
الخدزٍبي ،وبهد زالزت ؤشهس مً البرهامج ومصاولت الهمل جم حمو البُاهاث
مً اإلاخدزبحن اإلاظدشازًٍ باطخسدام ؤداة اإلآابلت والاطدباهاث لُٓاض
ؤزس البرهامج نلى مهىُتهم وْدزاتهم الاطدشازٍت .وٖشُذ هخائج الدزاطت
بلى الخإزحر ؤلاًجابي مً الخدزٍب الٓائم نلى هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة في
ممازطاتهم اإلاهىُت وؤطالُب الهالج وشٍادة الخىاضل مو الهمُلٖ ،ما
ؤقهسث الىخائج ؤن ؤٖثر ألاوشؿت والخدزٍباث التي زٖصث نلى الرٗاء
البطسي (اإلاٙاوي) والرٗاء ؤلآًاعي هي ألاٖثر ً
جإزحرا نلى اإلاشازٖحن في
البرهامج الخدزٍبي وؤْلها ً
جإزحرا جل ٚالتي ٗاهذ جسٖص نلى الرٗاء اإلاىؿٓي.
ؤما دزاطت الًمساوي [َٓ ]23د هدَذ بلى الخهسٍ نلى الهالْت
الٓائمت بحن ألاهماؽ الُٓادًت التي جكهس نلى مدًسي اإلادازض الهامت
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وبحن هخائج ازخبازاث الرٗاءاث اإلاخهددة للمدزاء ،خُث ٗان مجخمو
الدزاطت مدزاء اإلادازض في لبىان وجم حمو البُاهاث مً نُىت مٙىهت مً
(ُْ )317ادي مً مدزاء اإلادازض .وْدم اطخسدم الباخث ؤداجان
ؤخدهما لُٓاض مظخىي جمخو اإلادًس بالُٓادة الخدىٍلُت ،وألازسي لُٓاض
مظخىٍاث الرٗاءاث اإلاخهددة لهم باطخسدام مُٓاض ماُٖجزي ()1999
زم ؤوحد الازجباؽ بُجهما .وؤشازث الىخائج بلى ؤن ؤطلىب الُٓادة
الخدىٍلُت ٗان ؤٖثر ما يهمً نلى اإلادزاء الرًً ًخمخهىن برٗاء احخماعي
نالي ،وٗان الرٗاء البطسي (اإلاٙاوي) هى ؤٖثر الرٗاءاث التي ًخمخو بها
يالبُت اإلادزاء ،زم ًلحها الرٗاء السٍاض ي (اإلاىؿٓي) ،زم الرٗاء اللًىي
وٍلُه الرٗاء ؤلآًاعي ،والصخص ي .وفي آزس الىخائج قهس الرٗاء الحسٗي
والؿبُعي بحن حمُو ؤَساد الهُىت وبىُع هره الترجِباث اإلارٗىزة.
وهدَذ دزاطت وٍلظىن [ ]5بلى بدث الهالْت بحن طبهت مخًحراث:
(ؤ) الرٗاء الصخص ي( ،ب) الرٗاء الاحخماعي( ،ج) الرٗاء اللًىي( ،د)
الُٓادة( ،هـ) الهمس( ،و) الجيع (ذٖس ؤو ؤهثى) ،و (ش) وألاضل الهسقي.
ْام الباخثىن بازخباز وجدلُل هخائج البُاهاث مً الرٗاءاث اإلاخهددة
بىاطؿت ؤداة الاطدباهت ،والتي جم جىشَهها نلى نُىت مٙىهت مً ()126
ممً ٌشًلىا مىاضب ُْادًت ،و ( )79نػى مً ؤنػاء هُئت الخدزَع
الرًً ال ٌشًلىن مىاضب ُْادًت ؤو بشساَُت .وْد ؤطُسث هخائج
الدزاطت نً ندم وحىد نالْت ذاث داللت بخطائُت بحن ألاهىام الثالر
مً الرٗاءاث اإلاخهددة( :الرٗاء الاحخماعي ،الصخص ي ،اللًىي) وبحن
اإلاخًحراث الخالُت( :الٓادة ،الجيع ،الهسّ) ،ؤما مخًحر الهمس َٓد ؤزبدذ
الدزاطت بإهه ال جىحد نالْت ذاث داللت بخطائُت بحن الرٗاء اللًىي
والهمس ،بِىما هىإ نالْت بحن الرٗاء الاحخماعي والصخص ي ومخًحر
الهمس.
ؤما دزاطت الكُحري [َٓ ]24د هدَذ بلى الخهسٍ بلى مظخىي
الرٗاءاث اإلاخهددة إلادًسي اإلادازض الثاهىٍت ومهلمحها في دولت الٙىٍذ
ونالْخه باإلاىار الخىكُمي في مدازطهم مً وحهت هكس اإلادًسًٍ واإلاهلمحن.
ؤما نُىت الدزاطت َٓد جٙىهذ مً ( )211مدًس ومدًسة و(ً )536
مهلما
ومهلمت ،وٗاهذ ألاداة اإلاظخسدمت في الدزاطت هى ألاطلىب الىضُي
اإلاظخي .ؤقهسث هخائج الدزاطت ؤن مظخىي الرٗاء الراحي للمدًسًٍ
ً
ً
مىسُػا ،في
مسجُها ،بِىما ٗان مظخىي الرٗاء اإلاىطُٓي
واإلاهلمحن ٗان
خحن ٗاهذ الرٗاءاث الظبهت ألازسي بمظخىي مخىطـ .وَُما ًخهمٔ
باإلاىار الخىكُمي الظائد في اإلادازض الثاهىٍت في دولت الٙىٍذَٓ ،د
ؤقهسث الىخائج ؤن مظخىاه ٗان مخىطؿا مً وحهت هكس اإلادًسًٍ
واإلاهلمحن ،وؤن هىإ نالْت بًجابُت ذاث داللت بخطائُت بحن مظخىي
الرٗاءاث اإلاخهددة واإلاىار الخىكُمي.
التعقيب على الدراساث السابقت:
بهد نسع الدزاطاث اإلاخهلٓت بمىغىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت في
اإلااطظاث الخهلُمُت وبخؿبُٔ هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة في بِئت الهمل
ًم٘ىىا جىغُذ آلاحي:
• ال جىحد ؤي دزاطت طابٓت جىاولذ مىغىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت في
غىء هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة ،خُث ٌُهد هرا البدث له ْطب
الظبٔ في بًجاد جطىز مٓترح لبىاء الٓدزاث اإلااطظُت في غىء هكسٍت
الرٗاءاث اإلاخهددة.
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اطخسدمذ الباخثت هرا اإلاىهج في جدلُل مهام ومظاولُاث اإلاىقُاث
مً بؿاْاث الخىضُِ الىقُُي بخددًد اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت
ألداء جل ٚاإلاهام.
ً
زاهُاٖ :ما جم اطخسدام اإلاىهج الىضُي اإلاظخي وهى اإلاىهج الري يهخم
"بدزاطت ؾبُهت الكاهسة مىْو البدث ،وَظعى بلى جددًد الىغو الحالي
لكاهسة مهُىت ،ومً زم ٌهمل نلى وضُها ،وبالخالي َهى ٌهخمد نلى
ً
وضُا
دزاطت الىاْو ؤو الكاهسة ٖما جىحد في الىاْو ،ويهخم بىضُها
ً
دُْٓا .ملحم [ ]26ونلُه ازخازث الباخثت هرا اإلاىهج ،لخددًد اليظب
اإلائىٍت مً وحه هكس اإلاىقُاث نً جىأَ اإلاهازٍ واإلاهازاث التي جم
الخىضل بلحها بمهامً.
ب .أدواث الدراست
جم بىاء ألادواث الخالُت:
 -1ؤداة جدلُل اإلاهام :خُث ضممذ الباخثت اطخمازة جدىاطب مو
ؤيساع البدث لخٓترح مً زاللها اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء ٗل
مهمت مً اإلاهام اإلادزحت في الخىضُِ الىقُُي الخاص بٙل وقائِ
الهُىت ،.وللخدٓٔ مً زباث الخدلُل ْامذ الباخثت بُٓاض الخدلُل
مسجحن بحن الباخثت وهُظها جُطلهم َترة شمىُت ال جٓل نً ؤطبىنحن،
وبحن الباخثت وشمُلت لها في هُع الخبرة.
 -2الاطدباهاث :جم بىاء زمع اطدباهاث مىحهت بلى شايالث الىقائِ
لًسع الخدٓٔ مً جىأَ اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلآترخت باإلاهام التي جم
جدلُلهاٖ .ما جم جٓىحن الاطدباهت بُٓاض الطدّ الكاهسي خُث جم
نسع اطدباهت حشمل ٗل وقائِ الهُىت نلى مجمىنت اإلاد٘محن مً
ذوي الازخطاص والخبرة في اإلاجاالث الُٓادًت وؤلاشساَُت ،وذل ٚبهدٍ
بضداز الح٘م نً مدي ازجباؽ اإلاهازٍ واإلاهازاث باإلاهام ،وجُُٓم
ً
مظخىي الطُايت اللًىٍت ،واْتراح ما ًسوهه مىاطبا .وْد جم الاجُاّ
نلى ازجباؽ حمُو اإلاهازٍ واإلاهازاث باإلاهام.
 .6النتائج ومناقشتها
الظاا ٛألاو :ٛما اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام الىقائِ
ؤلادازٍت في حامهت اإلال ٚنبد الهصٍص مً وحهت هكس شايالث الىقائِ؟

• هدزة الدزاطاث الهسبُت التي جىاولذ مىغىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت
في ؤي مجا ٛمً اإلاجاالث طىاء في اإلااطظاث الخهلُمُت ؤو يحرها ،وهدزة
الدزاطاث ألاحىبُت التي جىاولذ مىغىم بىاء الٓدزاث اإلااطظُت في
ماطظاث الخهلُم الهالي.
• هدزة الدزاطاث الهسبُت التي جىاولذ مىغىم الرٗاءاث اإلاخهددة في ؤي
بِئت نمل طىاء ماطظاث حهلُمُت ؤو يحرها.
• اجُٓذ دزاطت واخدة مو هرا البدث في جؿبُٔ هكسٍت الرٗاءاث
اإلاخهددة ٖإداة جدزٍبُت ًمً٘ مً زاللها جؿىٍس مهىُت اإلاىقُحن نىد
ؤداء ؤنمالهً.
جم الاطخُادة مً هخائج الدزاطاث الظابٓت في ألاوحه الخالُت:
ُ
• جبحن دزاطت الصهساوي [ ]1ؤن مخؿلباث بىاء الٓدزاث اإلااطظُت جخىَس
ُ
بدزحت مخىطؿت في الجامهاث الظهىدًت ،لً٘ ؤوشؿتها جمازض بدزحت
غهُُت .وهرا ما ًجهل مً حدوي الخطىز اإلآترح في قل وحىد
مخؿلباث بىاء الٓدزاث اإلااطظُت في الجامهاث.
• زٖصث دزاطت شاوٍىن [ ]21نلى اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت لشًل
الىقائِ نىد بىاء الٓدزاث اإلااطظُت ،وهى مازٖص نلُه هرا البدث.
• جم جؿبُٔ هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة نلى مىقُي الىقائِ ؤلادازٍت ؤو
الُٓادًت ،وٖرل ٚاْخطسث نُىت هرا البدث نلى بهؼ الىقائِ
ؤلادازٍت في حامهت اإلال ٚنبد الهصٍص.
• الاطخُادة مً دزاطت بحرطىن [ ]22في وغو الخطىز اإلآترح.
• ٖما جم الاطخُادة مً هخائج وجىضُاث الدزاطاث الظابٓت في جٙىًٍ
َهم ؤنمٔ إلاشٙلت الدزاطت وَهم ؤبهادها ،وفي بىاء ؤلاؾاز الىكسي.
 .5الطزيقت وإلاجزاءاث
أ .منهج الدراست
اطدىدث الدزاطت الحالُت بلى ندة مىهجُاث وهي:
ً
ؤوال :اإلاىهج الُُ٘يَ :البدىر الُُُ٘ت هي جل ٚالبدىر التي ال حظخسدم
ألازْام ٖما هى في البدىر ال٘مُتَ ،مادتها نىد حمو البُاهاث ؤو
ً
ؤطاطا نلى ألالُاف ،وٍمً٘ ؤن جطِ البدىر الُُُ٘ت
جدلُلها ٌهخمد
ً
ؤخُاها "بالبدىر الخدلُلُت" خُث ؤن ألاطاض في البدىر الخدلُلُت هى
ؤنها وضُُت م٘خبُت ال جدخاج بلى حمو بُاهاث مً اإلاُدان [ ]25وْد

جدول 1
املعارف واملهاراث املطلوبت ألداء مهام وظيفت مدًزة إدارة عمادة
املعارف املطلوبت ألداء املهام
ً
 مهسَت ألاهكمت واللىائذ الخاضت بالشاون ؤلادازٍت واإلاالُت والدشًُلُت ْساءةً
وَهما واطدُهابا
-

املهاراث املطلوبت ألداء املهام
 ْدزة نلى جُهُل ألاهكمت غمً الخؿـ وألاوشؿت. ْدزة نلى جدىٍل ألاهكمت بلى واْو نملي (الخؿبُٔ الهملي)ً
 الٓدزة نلى الخٓدًس اإلاىؿٓي لالخخُاحاث البشسٍت واإلاالُت وَٓا الخخُاحاثالهمادة الُهلُت ،وخظب الخؿـ الظىىٍت في خدود اإلاسطظ مً
اإلاحزاهُت
 مهازة بنداد مشسوم اإلاحزاهُت. مهازة خظابُت وزٍاغُت حُدة. مهازة ؤلاْال ٛمً الهدز اإلاهازاث ؤلاشساَُت مهازة في الخىكُم اإلاٙاوي. -مهازة في خطس الاخخُاحاث الُهلُت مً ألاحهصة واإلاهداث وألادواث وحهبئت

مهسَت البىىد واللىائذ اإلاالُت اإلاخهلٓت بةنداد مشسوم اإلاحزاهُت
الخهسٍ نلى بحساءاث وزؿىاث بنداد مشسوم اإلاحزاهُت الظىىٍت
مهسَت ٗاَت البُاهاث الخُطُلُت اإلاخهلٓت بالخٓدًساث البشسٍت واإلاالُت اإلامثلت
الخخُاحاث الهمادة الُهلُت.
اطدُهاب الخؿـ والبرامج الظىىٍت للهمادة لخٓدًس جىشَو اإلاحزاهُت
بدزإ مهام مظاولت اإلاظخىدناث وزؿت نملها وٗل ما هى مخهلٔ بها مً
ملُاث وسجالث
مهسَت حُدة باألطالُب الصحُدت لؤلزشُت
الخهسٍ نلى اإلاهازاث ؤلاشساَُت.
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مهسَت ؾسٍٓت حهبئت ْىائم الخإمحن ،وبحساءاث جإمحن الاخخُاحاث اإلاادًت في
الهمادة
مهسَت ٗل اإلاسأَ الخابهت للهمادة والتي طِخم ؤلاشساٍ نلحها والجهاث ذاث
الهالْت باإلشساٍ نلى ميشأث الهمادة.
مهسَت مهاًحر اإلايشإة الجُدة
مهسَت اخخُاحاث اإلايشإة مً ؤنما ٛالطُاهت
مهسَت بحساءاث ؾلب ؤنما ٛالطُاهت
مهسَت ألاطع الصحُدت لخدسٍس الخؿاباث ؤلادازٍت ومهسَت ؾسٍٓت بضداز
الٓسازاث ؤلادازٍت
اطدُهاب ؤهداٍ الهمادة (الُطلُت والظىىٍت)
مهسَت الؿسٍٓت الصحُدت ل٘خابت الخٓازٍس ومدخىٍاث الخٓسٍس الجُد.
مهسَت الخؿت الصمىُت والظىىٍت للهمادة وبهجاشاث الهمادة ،لسبـ ألاهداٍ
بالىخائج
مهسَت الجهت اإلاظاولت نً ؤلاهجاش.
مهسَت اإلاهاًحر الح٘م نلى ألاوغام بالظلب ؤو ؤلاًجاب
الاؾالم نلى الخٓازٍس الدوزٍت الطادزة مً اإلايظىباث وجىكُمها وزبـ ألاهداٍ
باإلاىجصاث
مهسَت الاخخُاج الُهلي مً الٙىادز البشسٍت
مهسَت اإلاهام الجدًدة والٓدزاث اإلاؿلىبت لشًل الىقائِ الشايسة.
مهسَت بحساء اإلآابلت الصخطُت
مهسَت بحساءاث الخىقُِ والخهاْد وبنهاء الخهاْد ؤو ؾي اإلالُاث
مهسَت ؤطباب جسٕ اإلايظىباث للهمل.
مهسَت الجهاث اإلاهىُت باإلبالى
مهسَت ؾسٍٓت ببالى الجهاث اإلاهىُت
مهسَت جامت باخخُاحاث ٗل وقُُت مً مهازاث وْدزاث.
مهسَت ؤنداد وْدزاث وماهالث اإلاىقُاث
مهسَت الهُٙلت الخىكُمُت للهمادة.
اإلاهسَت بالخىكُم ؤلادازي وألاطع الهلمُت لخىشَو الهمل
مهسَت مهام ٗل مىقُت والخؿـ ألاطبىنُت والدوزٍت الخاضت بها
مهسَت ألاهداٍ ْطحرة اإلادي اإلاخىطؿت ،التي البد مً اهجاشها.
مهسَت ؤطالُب وؾسّ اإلاخابهت
مهسَت اللىائذ وألاهكمت الخاضت بخٙلُِ الهمل زازج الدوام السطمي
مهسَت اإلاسطظ اإلاهخمد إلاٙاَأث اإلاٙلُاث زازج الدوام
مهسَت الخؿـ والاهجاشاث الدوزٍت اإلاؿلىبت مً اإلايظىباث اهجاشها ْبل
الخٙلُِ زازج الدوام
مهسَت اإلاهام اإلاٙلُت بها زازج الدوام السطمي
مهسَت الجهاث اإلاهىُت باإلبالى نىد نمل اإلاىقُت زازج الدوام
مهسَت ألاهكمت الخاضت باإلحاشاث الهادًت.
مهسَت ؾسّ الترشُذ ،وؾسّ حهبئت الىماذج الخاضت بها
مهسَت مظخمسة بجمُو الدوزاث الخدزٍبُت التي جٓدمها الجامهت ؤو اإلاهخمدة
زازج الجامهت وٍمً٘ خػىزها
اإلاهسَت باخخُاحاث اإلاىقُاث مً الدوزاث الخدزٍبُت
الخهسٍ نلى اإلاش٘الث الخىكُمُت التي جِٓ دون ُٖاءة الهمل مً زالٛ
اإلاخابهت وؤلاشساٍ.
اإلاهسَت بةنداد وجطمُم الخؿـ الخؿىٍسٍت ؤو الهالحُت.
بدزإ جام بإهمُت جؿىٍس الهمل واإلاىقُاث
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هماذج الؿلب
مهازة في جىَحر البدائل.
مهازاث في جىكُم وجيظُٔ الهمل بحن الجهاث ألازسي
مهازة مخابهت اإلايشأث ؤَ اإلاهاًحر اإلادددة.
مهازة في تهُئت بِئت الهمل الصحُت
مهازة في جدسٍس الخؿاباث.
مهازة في بنؿاء همىذج لخؿاباث زطمُت ومخ٘سزة.
مهازة ٖخابت الخٓسٍس الشامل
مهازة بزساج ألانما ٛبجىدة نالُت وؾسٍٓت واضحت وببدانُت
مهازة الخُ٘حر الىاْد والح٘م نلى ؤوغام الشاون ؤلادازٍت واإلاالُت باإلهجاش
ؤو الٓطىز وجددًد هٓاؽ الػهِ والٓىة
مهازة ْساءة اإلااشساث وجدلُل البُاهاث
مهازة الخىاضل ال٘خابي واللُكي
مهازة اإلاشازٖت والهمل غمً َسٍٔ حشازٗي
مهازة في َهم الصخطُاث.
مهازة الىٓد البىاء
الٓدزة نلى ببداء السؤي
مهازة الخُانل مو ؤنػاء اللجان
مهازة الخُُٓم اإلاىغىعي
مهازة في جدسٍس هماذج مباشسة الهمل وجسٖه.
مهازة في جىكُم وجىشَو الهمل
مهازة في ببالى اإلاىقُاث بالىقائِ وخثهم نلى بهجاش ألانماٛ
مهازاث الخهامل مو مسخلِ الصخطُاث.
الٓدزة نلى جٙىًٍ َسّ نمل
جُهُل ؤطالُب وؾسّ اإلاخابهت
مهازة في ججىٍد الهمل ؤزىاء اإلاخابهت (الخُُٓم البىائي)
مهازة الٓساءة الىاْدة للخٓازٍس لخددًد اججاه طحر الهمل.
مهازة في ازخُاز اإلاىقُت ألاوظب للخٙلُِ زازج الهمل
مهازة في ببالى اإلاىقُت للهمل زازج الدوام السطمي بطدز زخب
مهازة جدمل مظاولُت اجساذ الٓسازاث.
مهازة في جىكُم الهمل وجٙلُِ هائبت لخٓىم بمهام اإلاخًُبت.
مهازة في جىشَو الهمل خظب مٓخػُاث الهمل وْدزاث اإلاىقُاث.
مهازة في الخىشَو الصمجي لئلحاشاث دون حهازع ؤو حهؿُل لؤلنماٛ
مهازة في جىكُم وجيظُٔ ؤلاحاشاث خظب مطلحت الهمل واإلاطلحت الُسدًت
للمىقُاث.
مهازاث في جددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت لٙل مىقُت خظب مهامها،
وجسشُدها بىاء نلى اإلاىاطب لها
مهازة في جىكُم الهمل وجٙلُِ هائبت لخٓىم بمهام اإلاخًُبت وجىشَو الهمل
خظب مٓخػُاجه وْدزاث اإلاىقُاث.
مهازة في ببالى اإلايظىباث بإهمُت خػىز الدوزاث
مهازة في الخىاضل ؤلاًجابي مو اإلاىقُاث والحطى ٛنلى حًرًت زاحهت
مهازة في الخسؿُـ
مهازة الالتزام بدىُُر الخؿـ مو اإلاسوهت
ْدزة نلى خل اإلاش٘الث الحُُٓٓت في الهمادة.
مهازة في الخُ٘حر ؤلابداعي وؾسح مٓترخاث اًجابُت.
مهازة في جٓبل مٓترخاث اإلاىقُاث جدذ هؿاّ بشساَها.

 -مهسَت ْىىاث الاجطا ٛالسطمُت وزؿىؽ الاجطا ٛألآَُت والسؤطُت

 مهازة في الهطِ الرهجي والخُ٘حر مو َسٍٔ نمل. -مهازة في بىاء الهالْاث ؤلاًجابُت مو ألاْظام والجهاث ألازسي.

وٗاهذ وظبت اجُاّ شايالث الىقُُت نلى ازجباؽ اإلاهازٍ
واإلاهازاث مسجُهت َهي جتراوح بحن ( )%111-%81مما ًد ٛنلى بمٙاهُت

حهمُم هره اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام وقُُت مدًسة بدازة
نمادة.

جدول 2
املعارف واملهاراث املطلوبت ألداء مهام وظيفت مدًزة مكتب وكيلت
املعارف املطلوبت ألداء املهام
 اإلاهسَت بالخىكُم ؤلادازي ومخؿلباجه. الخرٖس اإلاظخمس لسئٍت اإلا٘خب وؤهداَه مهسَت اإلاش٘الث الخىكُمُت التي جِٓ دون ُٖاءة الهمل اإلاهسَت بةنداد وجطمُم الخؿـ الخؿىٍسٍت ؤو الهالحُت مهسَت مظبٓت باحخماناث الىُٖلت زال ٛالهام. اإلاهسَت بُُُ٘ت حدولت الاحخماناث الؿازئت.ُ
 مهسَت الؿسٍٓت التي حهد بها ملُاث اللجان ومٙىهاجه مهسَت مىغىناث الاحخماناث وحداولها وشمجها ومٓس الاحخمام. مهسَت ؤهداٍ الاحخماناث ومهام اللجان. مهسَت الجهاث واللجان اإلاظتهدَت باالحخماناث مهسَت ؾسٍٓت ٖخابت ومساحهت مداغس الاحخماناث. مهسَت ألاشخاص اإلاهىُحن وؤهداٍ الصٍازة وؤطبابها. اإلاهسَت بُُُ٘ت بىاء نالْاث بًجابُت مهسَت مهازاث الاجطا ٛؤلادازي السطمي. مهسَت َىىن السد نلى الاجطاالث الهاجُُت ؤو السطائل والاطخُظازاثال٘خابُت
 مهسَت بإطع جدسٍس الخؿاباث ؤلادازٍت ومٙىهاث الخؿاب السطمي. مهسَت بألُت جدُْٔ اإلاهامالث مهسَت الىازد الري ًمً٘ ؤن جىْو نلُه الىُٖلت وزَؼ يحر ذل.ٚ -مهسَت آلالُت الصحُدت لُهسطت الىازد

املهاراث املطلوبت ألداء املهام
 مهازة وْدزة نلى جىكُم وجيظُٔ ؤنما ٛاإلا٘خب دون حهازع ْدزة نلى خل اإلاش٘الث الحُُٓٓت في اإلا٘خب ووغو اإلآترخاث الخؿىٍسٍت بىاءًنلحها.
 مهازة في الخُ٘حر ؤلابداعي وؾسح مٓترخاث اًجابُت. مهازة في جىشَو ؤوْاث الصٍازاث و الاحخماناث نلى الخٓاوٍم الهجسٍت وطهىلتالخد٘م َحها.
 مهازة جىكُم وجىاطٔ الجداو ٛالصمىُت بحن الصٍازاث دون حهازع. مهازة في حدولت الاحخماناث الؿازئت.ٗاٍ والخجهحز لرلٚ
 مهازة في جرٖحر الىُٖلت ْبل اإلاىند بىْذ ٍ مهازة الخىاضل مو السئِع اإلاباشس مهازة في جسجِب اإلالُاث وجيظُٓها وبزساحها بؿسٍٓت مىكمت مهازة الخىاضل اللُكي وال٘خابي الٓدزة نلى الترٖحز مهازة في طسنت ال٘خابت وجدوًٍ اإلاالخكاث. مهازة في جدسٍس مداغس الاحخماناث. مهازة الخىاضل مو آلازسًٍ بخهدد زٓاَاتهم وشخطُاتهم. مهازة بىاء الهالْاث ؤلاًجابُت. مهازة خظً الخطسٍ مهازة جدسٍس الخؿاباث. مهازة بنؿاء همىذج للخؿاباث السطمُت واإلاخ٘سزة. مهازاث الخىاضل الجُد مو السئِع اإلاباشس. مهازاث جىكُم و جطيُِ الخؿاباث (َهسطت). مهازاث في الخهامل مو ؤصحاب اإلاهامالث والخؿاباث. -مهازة جىُُر بحساءاث الىازد بظسنت ودْت

حهمُم هره اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام وقُُت مدًسة م٘خب
وُٖلت نمادة.

وٗاهذ وظبت اجُاّ شايالث الىقُُت نلى ازجباؽ اإلاهازٍ
واإلاهازاث مسجُهت َهي جتراوح بحن ( )%111-%91مما ًد ٛنلى بمٙاهُت

جدول 3
املعارف واملهاراث املطلوبت ألداء مهام وظيفت مدًزة وخدة العالقاث العامت
املعارف املطلوبت ألداء املهام
 مهسَت ؤهداٍ الهمادة التي جسخظ بالىخدة مهسَت ألاهكمت واللىائذ الخاضت بالىخدة. الخهسٍ نلى ُُُٖت وغو الخؿـ الدشًُلُت بدزإ مهام مىقُاث الىخدة وْدزاتهم لخىشَو الهمل اإلاىاطب مهسَت الؿسٍٓت الصحُدت لخدسٍس الخؿاباث ؤلادازٍت ومٙىهاث الخؿاباث السطمُت الخهسٍ نلى ْىىاث الاجطا ٛؤلادازي. مهسَت َىىن السد نلى الاجطاالث الهاجُُت ؤو السطائل والاطخُظازاث ال٘خابُتُ
 مهسَت الىطائل ؤلانالمُت التي جبث َحها ألازباز وؾسٍٓت الخهامل مهها مهسَت اخخُاحاث حمُو الجهاث دازل الهمادة مً ألازباز التي جىاطبها ،للسبـ بحن اإلاىغىناثاإلايشىزة والجهت اإلاىاطبت لها
69

املهاراث املطلوبت ألداء املهام
 مهازة الخسؿُـ مهازة في جىكُم وجيظُٔ الهمل مهازة الالتزام بدىُُر الخؿـ مو اإلاسوهت مهازة في جدسٍس الخؿاباث. مهازة في بنؿاء همىذج للخؿاباث السطمُت واإلاخ٘سزة. مهازة في الخىاضل اللُكي و ال٘خابي الجُد مهازة خظً الخطسٍ مهازة طسنت السد -مهازة اإلاخابهت اإلاظخمسة لؤلزباز ونسغها نلى اإلاظاولحن

6

-

اإلاهسَت اإلاظخمسة بجمُو بهجاشاث الجامهت وؤزبازها ،وؤماًٖ نسع ألازباز.
مهسَت ؾسّ وزُٔ ؤلاهجاشاث ووشسها.
مهسَت ؤطالُب وؤطع بضداز وشساث بنالمُت وجٓازٍس بزبازٍت حُدة ومىاضُاتها.
مهسَت ؾسّ الخىزُٔ اإلاسخلُت لئلهجاشاث للخهسٍِ وببساش دوز الهمادة
مهسَت الجهت اإلاظاولت نً بضداز اليشساث ؤلانالمُت والخٓازٍس ؤلازبازٍت
مهسَت الؿسٍٓت الهلمُت الصحُدت ل٘خابت الخٓازٍس ومدخىٍاث الخٓسٍس الجُد.
مهسَت الخؿت الصمىُت والظىىٍت وؤهم بهجاشاث الهمادة ،لسبـ ألاهداٍ بالىخائج
مهسَت اإلاهاًحر التي ًخم مً زاللها الح٘م نلى اليشاؽ بةًجابُاجه ؤو طلبُاجه
الاؾالم نلى الخٓازٍس الدوزٍت الطادزة مً ميظىباث الىخدة وجىكُمها وزبـ ألاهداٍ باإلاىجصاث
مهسَت حداو ٛوؤوشؿت الهمادة ختى ال جخهازع مو حداو ٛالصٍازاث.
مهسَت الدواعي مً ألاوشؿت و الحُالث التي طدىكمها وؤهداَها
مهسَت ؾسّ جىكُم الحُالث واإلاىاطباث وبزساحها ومخؿلباث جىكُمها
مهسَت مهازاث ؤلاشساٍ واإلاخابهت الجُدة

وٗاهذ وظبت اجُاّ شايالث الىقُُت نلى ازجباؽ اإلاهازٍ واإلاهازاث
مسجُهت َٓد جساوخذ بحن ( )%111-%91مما ًد ٛنلى بمٙاهُت حهمُم

2

-

2102

طلبا ؤو ً
مهازاث الخُ٘حر الىاْد لىٓد ما ًُيشس ً
اًجابا.
مهازة في الدناًت وؤلازساج الجُد لئلهجاشاث
مهازة في الخهامل مو ألاحهصة والخٓىُاث ؤلانالمُت.
مهازاث بشساَُت.
مهازة الٓساءة الىاْدة للخٓازٍس ؤلازبازٍت واليشساث ؤلانالمُت
مهازة ٖخابت الخٓسٍس الشامل
مهازة بزساج ألانما ٛبجىدة نالُت وؾسٍٓت ببدانُت
مهازة الخُ٘حر الىاْد والح٘م نلى ألاوشؿت باإلهجاش ؤو
الٓطىز وجددًد هٓاؽ الػهِ والٓىة
مهازة ْساءة اإلااشساث وجدلُل البُاهاث
مهازة في جىكُم الهمل وجيظُٓه وجىاطٔ الجداو ٛللخىايم
بحن الصٍازاث دون حهازع.
الٓدزة نلى جٙىًٍ َسّ نمل.
مهازاث الخُ٘حر ؤلابداعي.

هره اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام وقُُت مدًسة وخدة
الهالْاث الهامت.

جدول 4
املعارف واملهاراث املطلوبت ألداء مهام وظيفت مدًزة الشؤون املاليت
املهاراث املطلوبت ألداء املهام
 مهازة في الخٓدًس الُهلي مً اإلابالٌ اإلاؿلىبت لٙل ْظم. مهازة حُدة في الحظاب واإلاداطبت. مهازة بضداز جٓازٍس اإلاسططاث اإلاالُت مهازة في مخابهت ؾلب مهازة الخهامل مو هماذج اإلاخابهت والخدُْٔ الىكسة الدُْٓت الخُدطُت مهازة في الخىاضل اللُكي وال٘خابي مهازة في بنداد الٓىائم بظسنت ودْت مهازة الخسؿُـ مهازة في جددًد اإلاش٘الث الحُُٓٓت ووغو اإلآترخاث الخؿىٍسٍت بىاءانلحها.
 مهازة الخُ٘حر ؤلابداعي وؾسح مٓترخاث اًجابُت. مهازة في جدسٍس الخؿاباث اإلاالُت بلًت ألازْام. مهازة في بنؿاء همىذج للخؿاباث اإلاالُت اإلاخ٘سزة. مهازة بزساج ألانما ٛبجىدة نالُت وؾسٍٓت ببدانُت -مهازة في الخهامل مو البرامج اإلاداطبُت والسطىم البُاهُت.

املعارف املطلوبت ألداء املهام
 مهسَت اللىائذ اإلاالُت وبىىد اإلاحزاهُت مهسَت زؿىاث وؾسٍٓت الخىشَو. مهسَت الخؿـ الظىىٍت ألْظام الهمادة مهسَت اخخُاحاث ٗل ْظم مً اإلاحزاهُت مهسَت ؾسٍٓت بضداز جٓازٍس اإلاسططاث اإلاالُت وانخمادها مهسَت الخهامل مو هماذج زازج الدوام للمىقُاث وهماذج اإلاخابهت والخدُْٔ. مهسَت الؿسّ السطمُت للخىاضل مو ؤلادازة الهامت للخمىٍل الراحي الخيظُٔ مو مدًسة ؤلادازة ومهسَت اإلاٙلُاث زازج الدوام. مهسَت البىىد التي ًُطسٍ نلحها مٙاَأث ؤو جسُْاث. مهسَت ؾسّ حهبئت ْىائم اإلاظخدٓاث للمٙاَأث والبُاهاث الالشمت لها مهسَت الؿسّ السطمُت إلاساؾبت مدًسة ؤلادازة بهرا الشإن مهسَت زئٍت اإلا٘خب وؤهداَهن
 مهسَت اإلاش٘الث ؤلادازٍت واإلاالُت التي جِٓ دو ُٖاءة الهمل. مهسَت اخخُاحاث الٓظم مً البرامج التي جىكم الطسٍ وجٓلله مهسَت ؾسٍٓت وغو زؿـ وبسامج جؿىٍسٍت مهسَت ألاطع الصحُدت لخدسٍس الخؿاباث اإلاالُت مهسَت الاخخُاحاث اإلاالُت اإلاؿلىبت ًوَٓا للخؿـ والبرامج
 -مهسَت مطازٍ بىىد اإلاحزاهُت ودواعي الطسٍ.

حهمُم هره اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام وقُُت مدًسة الشاون
اإلاالُت.

وٗاهذ وظبت اجُاّ شايالث الىقُُت نلى ازجباؽ اإلاهازٍ
واإلاهازاث مسجُهت َهي جتراوح بحن ( )%111-%91مما ًد ٛنلى بمٙاهُت

جدول 5
املعارف واملهاراث املطلوبت ألداء مهام وظيفت مدًزة وخدة الاجصاالث إلاداريت
املهاراث املطلوبت ألداء املهام
 مهازاث في جطيُِ الخؿاباث (َهسطت). مهازاث الخهامل الجُد مو ؤصحاب اإلاهامالث والخؿاباث. -مهازة مخابهت جىشَو واطخالم وازد.

املعارف املطلوبت ألداء املهام
 مهسَت الىازد الري ًسظ الهمادة وٍمً٘ اطخالمه مهسَت آلالُت الصحُدت لُهسطت الىازد وألازشُت مهسَت بحساءاث اطخالم الىازد70

-

-

مهسَت ازخطاضاث ٗل وخدة في الهمادة لدظلُمها الىازد اإلاىاطب لها
مهسَت ؤطالُب ألازشُت الال٘تروهُت والخهامل مو هكام اإلاهامالث
ً
بل٘تروهُا
مهسَت ؾسٍٓت جىكُم اإلالُاث وآلُاث الُهسطت وألازشُت
مهسَت مهازاث اإلاشسٍ الجُد.
مهسَت آلالُاث التي ًخم بنداد زؿاباث اإلاخابهت وَٓها.
مهسَت ألاطع الصحُدت لخدسٍس زؿاباث اإلاخابهت.
اطدُهاب ؤهداٍ الىٗالت (الُطلُت والظىىٍت)
مهسَت الؿسٍٓت الهلمُت الصحُدت ل٘خابت الخٓازٍس ومدخىٍاث الخٓسٍس الجُد.
مهسَت الخؿت الصمىُت والظىىٍت للىخدة

-

وٗاهذ وظبت اجُاّ شايالث الىقُُت نلى ازجباؽ اإلاهازٍ واإلاهازاث
مسجُهت َهي جتراوح بحن ( )%111-%91مما ًد ٛنلى بمٙاهُت حهمُم هره
اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام وقُُت مدًسة وخدة الاجطاالث
ؤلادازٍت.
الظاا ٛالثاوي :ما الرٗاءاث اإلاخهددة اإلآترخت واإلاسجبؿت باإلاهازٍ
واإلاه ـازاث اإلاؿل ـىب ـت ألداء مهـ ـام ال ـىق ـائ ـِ ؤلادازٍ ـت َ ـي حامهت اإلال ٚنبد

مهازة في جىُُر بحساءاث البرًد وجسجُبها بظسنت ودْت.
مهازاث بشساَُت.
مهازة في جىكُم اإلالُاث وَهسطتها
مهازة جىُُر بحساءاث الطادز بظسنت ودْت
مهازة في جدسٍس زؿاباث اإلاخابهت
مهازة في بنؿاء همىذج للخؿاباث السطمُت واإلاخ٘سزة.
مهازة في الخىاضل ال٘خابي الجُد
مهازاث مخابهت مهاملت
مهازة ٖخابت الخٓسٍس الشامل وجىكُمه وزبؿه باألهداٍ
مهازة بزساج ألانما ٛبجىدة نالُت وؾسٍٓت ببدانُت
مهازة الخُ٘حر الىاْد للح٘م نلى ألاوشؿت باإلهجاش ؤو الٓطىز وجددًد
هٓاؽ الٓىة والػهِ
مهازة الخُُٓم وْساءة اإلااشساث

الهصٍص؟
ولئلحابت نلى هرا الظاا ٛجم اطخسساج الخ٘سازاث بدظب
الىقُُت ٖما هى مىضح في الاشٙا ٛالخالُت:
ً
ؤوال :وقُُت مدًسة بدازة نمادةً :ىضح الشٙل زْم ( )1ج٘ساز ؤهىام
الرٗاءاث اإلاخهددة اإلاسجبؿت بمهام وقُُت مدًسة بدازة نمادة
49
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شكل 1
جكزار أهواع الذكاءاث املتعددة املزجبطت بمهام وظيفت مدًزة إدارة عمادة

ً
زاهُا :وقُُت مدًسة م٘خب وُٖلتً :ىضح الشٙل زْم ( )2ج٘ساز ؤهىام
الرٗاءاث اإلاخهددة اإلاسجبؿت بمهام وقُُت مدًسة م٘خب وُٖلت:
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شكل 2
جكزار أهواع الذكاءاث املتعددة املزجبطت بمهام وظيفت مدًزة مكتب وكيلت

ً
زالثا :وقُُت مدًسة وخدة الهالْاث الهامتً :ىضح الشٙل زْم ()3
ج٘ساز ؤهىام الرٗاءاث اإلاخهددة اإلاسجبؿت بمهام وقُُت مدًسة وخدة
الهالْاث الهامت:
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شكل 3
جكزار أهواع الذكاءاث املتعددة املزجبطت بمهام وظيفت مدًزة وخدة العالقاث العامت

ً
زابها :وقُُت مدًسة الشاون اإلاالُتً :ىضح الشٙل زْم ( )4ج٘ساز ؤهىام

الرٗاءاث اإلاخهددة اإلاسجبؿت بمهام وقُُت مدًسة الشاون اإلاالُت:
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شكل 4
جكزار أهواع الذكاءاث املتعددة املزجبطت بمهام وظيفت مدًزة الشؤون املاليت

ً
زامظا :وقُُت مدًسة وخدة الاجطاالث ؤلادازٍتً :ىضح الشٙل زْم ()5
ج٘ـ ـساز ؤهـ ـىام ال ـرٗاءاث اإلاخه ـددة اإلاسجبؿ ـت بمهـ ـام وقُُـ ـت مـدً ـسة وخ ـ ـدة

الاجطاالث ؤلادازٍت
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شكل 5
جكزار أهواع الذكاءاث املتعددة املزجبطت بمهام وظيفت مدًزة وخدة الاجصاالث إلاداريت

هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة بانخبازها مدزل مىكم ونلى هدى مخٙامل
ومخىاطٔ طِظهم في الازجٓاء بالٓدزاث الراجُت للماطظت ،وٍخم مً
زاللها شٍادة ْدزاث ألاَساد (ؤي زَو اإلاظخىي اإلاهسفي واإلاهازي) وذلٚ
طِظاند نلى جىُُر مهامهم بطىزة ؤَػل ،وٍجهل ألاَساد ؤْدز نلى
خل اإلاشاٗل التي جىاحههم ،ومجها بلى جدُٓٔ ؤهداٍ اإلااطظت .وٍمً٘
جُظحر ذل ٚفي آلاحي:
 لىخل ؤن مجمىنت اإلاهازٍ واإلاهازاث (الٓدزاث) التي ًخؿلبها ؤداءاإلاهامُ ،
جطب بالٙلُت في دائسة هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة ،خُث ؤهه
ًىؿلٔ مً ٗل مهسَت ؤو مهازة ذٗاء ؤو ؤٖثر مً الرٗاءاث اإلاخهددة ،وهىا
ًم٘ىىا الٓى ٛؤن ألاطاض الري ًٓىم نلُه بىاء الٓدزاث هى نبازة نً
مظخىٍاث الرٗاءاث اإلاخهددة لدي شايلي الىقائِ.

ًالخل مً ألاشٙا ٛالظابٓت ؤن حمُو الىقائِ ؤلادازٍت ٗاهذ
وظب اجُاّ الخبراء نلى ازجباؽ الرٗاءاث باإلاهازٍ واإلاهازاث جتراوح بحن
( )%21 -%111بحن جٓدًس نالي ومخىطـ ويحر مسجبـ .وخُث ؤن اليظب
ألانلى حشحر بلى الازجباؽ َٓد جم ْبى ٛالرٗاءاث اإلاخهددة اإلآترخت
واإلاسجبؿت باإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء مهام الىقائِ ؤلادازٍت في
حامهت اإلال ٚنبدالهصٍص.
الظاا ٛالثالث :ما الخطىز اإلآترح لخىمُت اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت
ألداء مهام الىقائِ ؤلادازٍت في حامهت اإلال ٚنبد الهصٍص في غىء هكسٍت
الرٗاءاث اإلاخهددة؟
ولئلحابت نلى هرا الظاا ٛاطخُادث الباخثت وبالسحىم بلى
ألادبُاث والدزاطاث الظابٓت ،باإلغاَت بلى هخائج هره الدزاطت ؤن
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 حهد الؿسٍٓت ألاَػل للهمل نلى جىمُت الٓدزاث ووغو اطتراجُجُاثلخؿىٍسها هى الترٖحز نلى جىمُت ماشساث الرٗاءاث اإلاخهددة التي حشحر
بلى اإلاهازٍ واإلاهازاث اإلاؿلىبت ألداء اإلاهامٖ .ما ؤن انخباز الرٗاءاث
ً
اطدثمازا ؤَػل،
اإلاخهددة هى ؤلاؾاز الشامل لالخخُاحاث الخدزٍبُت ٌُهد
َىكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة هي مدزل مخٙامل ومخىاطٔ َخىمُت ؤخد
الرٗاءاث ْد ٌظهم بؿسٍٓت مباشسة ؤو يحر مباشسة في جىمُت ذٗاءاث
ؤزسي ،بمهجى آزس :جىمُت ؤخد الرٗاءاث اإلاخهددة لخهصٍص بهؼ الٓدزاث
مهمت ما طِظهم في بٖظاب ألاَساد
وجؿىٍس مهازٍ ومهازاث ألداء
ٍ
مهازٍ ومهازاث حدًدة غسوزٍت ألداء مهام ؤزسي.
خطواث للتصور املقترح:
جم بىاء الخطىز اإلآترح في الخؿىاث الخالُت وهي جمثل مساخل بىاء
الٓدزاث اإلااطظُت خظب ججسبت [:[13
 .1الخُُٓم اإلاىغىعي للٓدزاث الحالُت:
والبدًل ألامثل اإلآترح للخُُٓم اإلاىغىعي للٓدزاث الحالُت هى الترٖحز
نلى مظخىٍاث الرٗاءاث اإلاخهددة الحالُت لشايالث الىقائِ ؤلادازٍت
ً
بدال مً الترٖحز نلى جُُٓم اإلاظخىي الحالي مً اإلاهازٍ واإلاهازاث التي
ًمخلٙىنها.
والطىزة اإلاثالُت إلاظخىٍاث الرٗاءاث اإلاخهددة اإلاؿلىبت في شايالث
الىقائِ ؤلادازٍت ً
بىاء نلى هخائج البدث خظب الدظلظل الخالي:
 .1الرٗاء اإلاىؿٓي (السٍاض ي).
 .2الرٗاء اللًىي والبطسي
 .3الرٗاء الاحخماعي
 .4الرٗاء الصخص ي
 .5الرٗاء الحسٗي
 .6الرٗاء الؿبُعي
 .7الرٗاء ؤلآًاعي
ً
وبىاء نلُه َةن ؤنلى مظخىي للرٗاءاث اإلاخهددة الري ًيبغي ؤن
ًخىَس في شايالث الىقائِ ؤلادازٍت هى الرٗاء اإلاىؿٓي ،بخُظحر آزس
ًمً٘ الٓى ٛؤن ؤنلى اإلاهازٍ واإلاهازاث التي ًجب ؤن جمخل٘ها شايالث
الىقائِ جىدزج جدذ ماشساث الرٗاء اإلاىؿٓي.

في اإلآابلَ ،ةن ؤْل مظخىي مً مظخىٍاث الرٗاءاث اإلاخهددة التي
جدخاحها الىقائِ ؤلادازٍت مخهلٓت بالرٗاء ؤلآًاعي.
ولخخم نملُت الخُُٓم ًخؿلب ذل ٚوحىد مٓاًِعَ ،هىإ الهدًد
مً اإلآاًِع الجاهصة التي ًمً٘ انخمادها ؤو الاطخهاهت بها لخُُٓم
الىغو الحالي إلاظخىي الرٗاءاث اإلاخهددة الحالُت لؤلَساد ،والىخائج
ً
اهؿبانا نً مظخىي ْدزاث ألاَساد مً اإلاهازٍ واإلاهازاث
طخهؿي
اإلاؿلىبت ألداء مهامهً .مً هره اإلآاًِع نلى طبُل اإلاثا ٛال الحطس
ً
وٖثحرا ما ٌُظخهان به في جددًد
"مُٓاض زوحسش للرٗاءاث اإلاخهددة"
الخسططاث الىقُُُت.
 .2وغو زؿت الخؿىٍس:
بهد الاهتهاء مً اإلاسخلت ألاولى ؤضبدىا في خالت جم٘ىىا مً وغو
اطتراجُجُت لخؿىٍس ْدزاث شايالث الىقائِ ؤلادازٍت جٙىن بىاء نلى
هٓاؽ الٓىة والػهِ التي جم الاطخدال ٛبها خظب هخائج اإلاسخلت ألاولى،
وجىغو الخؿـ الخؿىٍسٍت ً
وَٓا لالخخُاحاث ألاطاطُت مً الرٗاءاث.
نلى ؤن جىغو ندة زؿـ جؿىٍسٍت خظب الرٗاءاث اإلاخهددة وهي
ٗالخالي:
• زؿت (ؤ) لخهصٍص وجىمُت الرٗاء اإلاىؿٓي
• زؿت (ب) لخهصٍص وجىمُت الرٗاء اللًىي.
• زؿت (ج) لخهصٍص وجىمُت الرٗاء البطسي.
• زؿت (د) لخهصٍص وجىمُت الرٗاء الاحخماعي.
• زؿت (هـ) لخهصٍص وجىمُت الرٗاء الصخص ي.
• زؿت (و) لخهصٍص وجىمُت الرٗاء الحسٗي.
 مالخكت :جم الاطخًىاء نً الرٗاء الؿبُعي ألهه ًمثل ؤدوى ندد مًاإلاهازٍ واإلاهازاث التي ًجب ؤن جخىَس في شايالث الىقائِ ؤلادازٍت،
وٖرل ٚالرٗاء ؤلآًاعي خُث ؤهه ال ٌُ ّهبر نً ؤي مهازة ؤو مهسَت مً
اإلاهازاث واإلاهازٍ التي ًجب ؤن ًمخل٘ها شايالث الىقائِ ؤلادازٍت.
ونىد وغو الخؿـ الخؿىٍسٍت ًجب ؤن جىغو ؤهداٍ الخؿت بدُث
جخمثل مسسحاتها في اٖدظاب اإلاىقُت ماشساث الرٗاءاث اإلاخهددة
اإلاسجبؿت باإلاهازٍ واإلاهازاث التي جخؿلبها مهامها .والجدو ٛزْم ( )6الخالي
ًىضح ماشساث الرٗاءاث اإلاخهددة:

جدول 6
مؤشزاث الذكاءاث املتعددة املطلوبت في شاغالث الوظائف إلاداريت
الذكاء
مىؿٓي
زٍاض ي

مؤشزاث الذكاءاث املتعددة املزاد اكتسابها
 الٓدزة نلى الخُ٘حر الخدلُلي ومهازاجه مثل:
 بدزإ نلل ألامىز والىخائج اإلاترجبت نلى هره الهلل. مهازاث في الخطيُِ ألامثل للمُاهُم وألاشُاء بدزإ الهالْاث بحن اإلاُاهُم وألاشُاء .واطخدػاز ألامىز اإلاسجبؿتبها.
 مهازة الخهسٍ نلى ُُُٖت ؤداء نمل والخؿىاث الصحُدت
إلهجاش الهمل

الذكاء
لًىي

مؤشزاث الذكاءاث املتعددة املزاد اكتسابها
 الُهم الٓسائي
 ؤطلىب ؤَػل في ال٘خابت
ْ دزة نالُت نلى الاجطا ٛوبْامت نالْاث مو آلازسًٍ في
خدًث شُهي
 جرٖس ألاطماء وألاماًٖ والهىاوًٍ.
ْ دزة نلى الاطخيخاج وؤلاًجاش.
 ال٘خابت الخدلُلُت

 بدزإ اإلاُاهُم اإلاخهلٓت بالىْذ وؾسٍٓت اطدثمازه.

 الٓدزة نلى الاطخمام بلى اإلاخددر.

 خل اإلاش٘الث بؿسٍٓت الخُ٘حر الهلمي

 بْىام آلازسًٍ مً زال ٛالخُانل مههم

 بدزإ اإلاُاهُم اإلاجسدة وجدىٍلها بلى واْو جؿبُٓي
 مهازاث الخُ٘حر الاطدثمازي.

 بنادة نسع الىطىص بؿسٍٓت مبظؿت بهد ْساءتها ؤو
اطدُهابها
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 الخُ٘حر الىاْد ،و مهازاث الىٓد البىاء
 الخُ٘حر ؤلابداعي وابخٙاز ؤهماؽ حدًدة في الهمل
 مهازاث جىُُر الهملُاث الحظابُت بظهىلت.
بطسي
(مٙاوي)

 بنداد وجطمُم هماذج جدظم بإهه ًمً٘ اطدُهابها.

احخماعي

 جٙىًٍ شب٘ت نالْاث احخمانُت مو آلازسًٍ.

 ؾسٍٓت جؿبُٔ اإلاهاًحر واإلااشساث

 حهسٍِ آلازسًٍ بما الري ًجب ؤن ًخهلمىهه

ْ ساءة الخسائـ والسطىم البُاهُت واطدُهابها.

 جٓدًم اإلاشىزة وؤلازشاد لآلزسًٍ.

 زطم مظازاث لخىغُذ اإلاهام وألانما ٛالتي حظىد بلُه.

 الحظاطُت ججاه اخخُاحاث وْدزاث آلازسًٍ
 ؤلاخظاض الٓىي باآلزسًٍ ،ومساناة مشانسهم....

 السئٍت البطسٍت وجسُل ألاشُاء نلى الىاْو ؤزىاء الٓساءة.

 جىكُم اإلاجمىناث والهمل الجماعي

 بدزإ الهالْاث اإلاٙاهُت بحن ألاشٙا ٛوالُساياث (جٓدًس
اإلاظاَاث)

ْ دزة نلى الخهامل مو الخلُُاث الثٓاَُت
 الاجطاّ ٛ
الُها( ٛلُكي ويحر الُكي)

 الاطخسدام اإلااهس للىطائـ اإلاسخلُت
 جطمُم مىخجاث جدظم بالجىدة وؤلاجٓان

 الاطخمام والُهم الهمُٔ لىحهاث هكس آلازسًٍ.

 جمثُل اإلاُاهُم مً زال ٛالسطىم وألاشٙا ٛالبُاهُت

 الخمخو بسوح الُٓادة.
 الهمل في َسٍٔ حماعي

شخص ي

 الهمل نلى الخؿىٍس الراحي

خسٗي

 الترٖحز

 الظسنت في ؤلاهجاش
 جىمُت ؤلاخظاض بالىْذ ومسوز الصمً
 الشهىز باإلهجاش نىد الحسٖت واإلاص ي.

 الثٓت بالىُع والٓدزة نلى جدمل اإلاظاولُت
 بدزإ واْعي بىٓاؽ الٓىة والػهِ.
 خظً الخطسٍ
 الخهلم مً ؤزؿائه
 جددًد ألاهداٍ والظعي بلى جدُٓٓها
 واْعي في بدازة ؤنماله
 الاطخُادة مً الخًرًت الساحهت بهد حهلم ش يء حدًد

ُْ .4اض وجُُٓم هخائج نملُت الخؿىٍس
بهد الاهتهاء مً جىُُر البرهامج في الصمً اإلاسطظ له ًخم ُْاض
الىخائج بىُع ألاداة التي جم اطخسدامها في الخؿىة ألاولى ،إلاالخكت
الخًُحر الحاضل في مظخىٍاث الرٗاءاث اإلاخهددة .وبىاء نلى الىخائج ًخم
وغو زؿـ جؿىٍسٍت ؤزسي بىُع الخؿىاث الظابٓت ،خُث ؤن نملُت
بىاء الٓدزاث اإلااطظُت نملُت مظخمسة ال جيخهي بصمً مددد.
وللخإٖد مً حدوي الخؿـ ًم٘ىىا ً
ؤًػا في هُع الىْذ مالخكت هخائج
اإلاىقُت في جٓاوٍم ألاداء ومهاًحر الُ٘اءة.
 .6التوصياث
في غىء الىخائج التي جىضلذ بلحها الدزاطت ،جٓدم الباخثت ندداً
مً الخىضُاث التي تهدٍ بلى جؿبُٔ هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة في بِئت
حهمل جسيب في بىاء ْدزاتها اإلااطظُت ،وهي ٗالخالي:
 .1جثُِٓ الٙادز ؤلادازي بىكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة ودوزها في بىاء
الٓدزاث اإلااطظُت.
 .2الاهخمام بدىمُت الرٗاءاث اإلاخهددة لدي اإلاىقُاث ؤلادازٍاث في
حامهت اإلال ٚنبدالهصٍص مً ِْبل ُْاداتها.
 .3جىمُت الشهىز لدي اإلاىقُاث ؤلادازٍاث بإهمُت الخؿىٍس الراحي
وجىمُت الرٗاءاث اإلاخهددة نلى اإلاظخىي الُسدي واإلااطس ي.
 .4وغو زؿـ وبسامج جؿىٍسٍت لخهصٍص الرٗاءاث اإلاخهددة لدي
اإلاىقُاث ؤلادازٍاث مً ِْبل الجهاث الخؿىٍسٍت في الجامهت.
 .5جُهُ ـل هك ـسٍـ ـت ال ـرٗاءاث اإلاخهـ ـددة َ ـي طُاطُاث الخىقُِ والترشُذ

وٍالخل ما ًلي:
 ال بد ؤن جدخىي الخؿت نلى وشاؾاث مخىىنت ،مجها البرامج الخدزٍبُت،ؤو الجلظاث الىٓاشُت اإلاظخمسة ؤزىاء الهمل لالطخُادة مً ججازب
آلازسًٍ ،ؤو الخمازًٍ الهملُت (الجمانُت ؤو الُسدًت) ؤزىاء الهمل ويحر
ذل ٚمً ألاوشؿت التي حهمل نلى الخهصٍص اإلاظخمس للرٗاءاث.
 غسوزة الترٖحز نلى ماشس الخؿىٍس الراحي ٖإخد اوهٙاطاث الرٗاءالصخص ي .خُث ؤن حهصٍص هره اإلاهازة لدي اإلاىقُاث شايالث
الىقائِ ؤلادازٍت ًادي بلى هخائج ؤطسم في بىاء الٓدزاث اإلااطظُت َهى
ًسخطس الهدًد مً الجهىد وألاوْاث.
 .3جىُُر الخؿت:
بهد الاهتهاء مً الاطتراجُجُت ًخم بزػانها للخىُُر ،وٍدب ؤن
ًُساعى آلاحي نىد الخىُُر:
 اإلاالخكت والترٖحز اإلاظخمس مً ِْبل اإلاىقُاث ؤو اإلاشسَاث نلحهً إلاديالخدظً والخؿىٍس اإلاظخمس في اإلاظخىٍاث اإلاخهددة مً الرٗاءاث.
 الاطخُادة مً هٓاؽ الٓىة اإلاىحىدة لدي اإلاىقُاث شايالث الىقائِؤلادازٍت (التي جمخل ٚمهد ٛنالي مً الرٗاء اإلاؿسوح) في جؿىٍس ذٗاء
بُٓت اإلاىقُاث.
 مساناة ندم الُطل بحن الرٗاءاث نىد جىُُر الخؿـ والهمل نلىجؿىٍسها ال بد ؤن ًٙىن في وظٔ مخٙامل ،ونلُه َةن البرهامج الجهائي
الٓابل للخؿبُٔ ًجب ؤن ٌشمل نلى مجمىنت مً ألاهداٍ اإلاىضحت في
الخؿـ (مً ؤ بلى و) خظب جسابـ اإلااشساث ببهػها.
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للىقائِ.
 .6جددًد الاخخُاحاث الخدزٍبُت في غىء هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة
وزبؿها باإلاهام وؤهم الٓدزاث التي ًجب الترٖحز نلحها.
املزاجع
أ .املزاجع العزبيت
[ ]1الصهساوي ،ببساهُم بً خيش طهُد (2113م) بىاء الٓدزاث
اإلااطظُت ٖمدزل لػمان الجىدة والانخماد ألاٗادًمي في
الجامهاث الظهىدًت ،دزاطت ج٘مُلُت لىُل دزحت الدٖخىزاه،
حامهت ؤم الٓسي ،اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت.
[ ]2زشىان ،ؤخمد ضادّ (2117م) الهالْت بحن مخؿلباث بىاء الٓدزاث
اإلااطظُت للجمهُاث ألاهلُت وجدُٓٔ ؤهداٍ الخىمُت اإلاظخدامت،
دزاطت مٓدمت بلى اإلااجمس الهلمي الهشسون للخدمت الاحخمانُت،
الٓاهسة ،حمهىزٍت مطس الهسبُت.
[ ]4الهُتي ،زالد نبد السخُم (2113م) بدازة اإلاىازد البشسٍت .نمان :داز
وائل لليشس والخىشَو.
[ ]11دلُل اإلاىكماث يحر السبدُت الىاشئت (2113م) بىاء الٓدزاث
اإلااطظُت ،بسهامج حهصٍص وجؿىٍس اإلاجخمو اإلادوي
[ ]13ؤلاهخىطاي (2117م) دلُل بىاء الٓدزاث في ألاحهصة الهلُا للسْابت،
اإلامل٘ت اإلاًسبُت :اإلا٘خب الىؾجي للخدُْٔ واإلاساحهت
[ُّ ]14
الظلُم ،ؤخمد بً نبدهللا الظلُم (2111م) بدازة اإلاىازد البشسٍت
مً زال ٛهكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة وازخبازاث ألاداء الىقُُي،
الدمام :م٘خبت اإلالَ ٚهد الىؾىُت.
[ ]15يازدهس ،هىازد2114( .م) ؤؾس الهٓل هكسٍت الرٗاءاث اإلاخهددة،
جسحمت مدمد بال ٛالجُىس ي .السٍاع :م٘خب التربُت الهسبي لدوٛ
الخلُج.
[ ]16الشسْاوي ،ؤهىز مدمد (2117م) الاطتراجُجُاث اإلاهسَُت والٓدزاث
الهٓلُت ،الٓاهسة :م٘خبت الاهجلى اإلاطسٍت.
[ ]17الظمادووي ،الظُد ببساهُم (2119م) جسبُت اإلاىهىبحن واإلاخُىْحن،
ّ
نمان :داز الُ٘س
[ ]18ش٘ش ،ٚؤوع (2118م) الرٗاء ؤهىانه وازخبازاجه ،ؽ،2
اإلاىطىزٍتٖ :خابىا لليشس.
[ ]21مطؿُى ،مدمد مطؿُى مدمىد (2112م) زؿت جىُُرًت
لخدظحن الٓدزة اإلااطظُت في مدازض الخهلُم الابخدائي بالىادي
الجدًد ،دزاطت مٓدمت لىُل دزحت اإلااحظخحر .حامهت طىهاج،
حمهىزٍت مطس الهسبُت
[ ]24الكُحريً ،اطمحن هباد (2111م) مظخىي الرٗاءاث اإلاخهددة
إلادًسي اإلادازض الثاهىٍت ومهلمحها في دولت الٙىٍذ ونالْخه باإلاىار
الخىكُمي في مدازطهم مً وحهت هكس اإلادًسًٍ واإلاهلمحن ،زطالت
ماحظخحر ،حامهت الشسّ ألاوطـ ،ألازدن.
[ ]25ؤبى نالم ،زحاء مدمىد (2117م) مىاهج البدث في الهلىم الىُظُت
والتربىٍت .الٓاهسة :داز اليشس للجامهاث
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A PROPOSAL CONCEPTION FOR
INSTITUTIONAL CAPACITY-BUILDING AT
THE UNIVERSITY OF KING ABDUL-AZIZ, IN
THE LIGHT OF THE MULTIPLE
INTELLIGENCES THEORY
NAJAT S. S. BAWAZEER
ABSTRACT_ The aim of this research is to construct a proposal to build institutional capacity at King
Abdul-Aziz University in light of the Multiple Intelligences Theory, by first identifying the knowledge
and skills required to perform the administrative roles within the University and the multiple
intelligences associated with these knowledge and skills, and then proposing a concept to develop the
knowledge and skills required to perform the duties in the light of the stated theory. The methodology
used in this research; tasks analysis tools and questionnaires to gain access to the results. The research
sample comprises all administrative professions in the Deanships held within the female section at the
female section at King Abdul-Aziz University in Jeddah (AL- Sulaimaniyah Area), which are listed
under the title of "Director". The main conclusions of the research are that all knowledge and skills
(capacity) required to perform the functions of administrative occupations are strongly linked with
multiple intelligence indicators, and all the administrative functions with their titular diversity require,
in descending ranking of importance, Logical-Mathematical intelligence, primarily, followed by
Linguistic Intelligence and Visual (spatial) intelligence. Next is interpersonal intelligence, followed by
intrapersonal intelligence, and finally Kinetic Intelligence. The research also concludes that the process
of institutional capacity-building is primarily dependent on the individual’s capabilities which are the
focus of the Multiple Intelligences Theory. In light of these results the researcher recommends the need
for the relevant body at the University to implement planning and development programmers in order to
enhance multiple intelligences among female administrators.
KEYWORD: A Proposal Conception, Institutional Capacity-Building, Multiple Intelligences Theory.
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