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 ايطأٖ. احلهاضٟ ايٛاقع يف ٚزٚضٖا ايرتب١ٝ عًّٛ فًػف١ (4

 عًٞ عًٞ ذلُس عباؽز.      ....................................................................................
  باملهال – ايكٓاعٞ ايىكين املعٗس طًب١ حتكٌٝ يف ذلٛغب بطْاَخ إغىدساّ أثط (5

 باظٖٝـــط ٜػًِ ؾـــازٕ        ....................احلاغب ضٜانٝا  َاز٠ يف(  ايربدلٝا  قػِ) 
 ايعٛمل١ عكط يف اي١ُٝٓٝ اجلُٗٛض١ٜ يف ايرتبٟٛ اإلعالّ يىطٜٛط َكرتح تكٛض (6

 اهلُساْٞ ذلُس فىر١ٝ. ز  &    احلبابٞ ذلُس عاتك١. أ.....  ................................ايثكاف١ٝ

 .املعطف١ إزاض٠ َسخٌ ن٤ٛ يف قٓعا٤ جاَع١ يف ايفهطٟ املاٍ ضأؽ ت١ُٝٓ َىطًبا  (7

 اهلُساْٞ ذلُس فىر١ٝ. ز      .....................               ................................................

 ذلافظ١ يف ايثا١ْٜٛ املساضؽ َسٜطٟ يس٣ بايكِٝ اإلزاض٠ َفّٗٛ تطبٝل َس٣ (8
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 ضوء يف اليمنية الجامعات دور لتفعيل مقترحة رؤية
 املعرفة مجتمع متطلبات

 امللدط:

ٕ  البخد   ٍدف   ٘  ّعد   إىل اسبدلل  لتفعٔد   رؤٓد

 متطلبددددل  ملْاكبدددد٘ الٔنئدددد٘ ازبلمعددددل  دّر

ٙ  التعر  خالل مً ّذلك املعرف٘، صبتن   علد

 ّمتطلبلتُ، ّخضلٜضُ املعرف٘ صبتن  مفَْو

 ازبلمعل  بَل تقْو اليت األدّار علٙ ّالتعر 

 يف املعرفدد٘ صبتندد  متطلبددل  تلبٔدد٘ أجدد  مددً

 العلنددٕ ّالبخدد  التددفرٓض: الددثال  ّظلٜفَددل

 املددديَ  البلحددد  ّاشدددتدفو. اجملتنددد  ّخفمددد٘

 مبْعددْ  املتعلدد  اليظددرٖ لددبد  االشددتقراٜٕ

 مددددً العفٓددددف إىل البلحدددد  ّتْصدددد . البخدددد 

 :اآلتٕ أٍنَل اليتلٜ 

 مددً أصددبخ  املعرفدد٘ صبتندد  متطلبدل   أٌ -

 الددفّل تصددعٙ الدديت األشلشددٔ٘ املرتكددسا 

ً  ّاليت ذبقٔقَل إىل العلملٔ٘  ٓدته  خالشلدل  مد

٘  يف ّتطبٔقَدل  ّىعرٍل املعرف٘ اىتلج  كلفد

 ّميَدددددل ّالتعلٔنٔددددد٘ اإلدارٓددددد٘ املؤشصدددددل 

 .ازبلمعل 

٘  ٍيدددل   - ٘  عالقددد ٘  تكلملٔددد  بددد   ّترابطٔددد

 الددديت ّاألدّار املعرفددد٘ صبتنددد  متطلبدددل 

٘  تعددف  الدديت ازبلمعددل   بَددل  تقددْو  املصددؤّل

 صبتندددد   ّتكددددًْٓ ذبقٔدددد   يف الرٜٔصدددد٘

 ّىعدددددرٍل اىتلجَدددددل خدددددالل مدددددً املعرفددددد٘

 .ّتْظٔفَل

 اآللٔل  مً العفٓف املقذلح٘ الرؤٓ٘ احتْ  -

ً  بَددل القٔددلو  ميكددً الدديت  ّاألشددللٔ   مدد

 يف الٔنئدد٘ ازبلمعددل  أدّار تطددْٓر خددالل

 . املعرف٘ صبتن  متطلبل  عْٛ

 

A Proposed Vision to Activate the role of Yemeni Universities in 

the light of the requirements of the knowledge society 

Abstract: 

This research aims at developing a 

proposed vision to activate the role 

of Yemeni universities to meet the 

requirements of the knowledge 

society through identifying the 

concept of the knowledge society 

and its characteristics and 

requirements and identifying the 

roles played by universities in order 

to meet the requirements of the 

knowledge society in its three 

functions: Teaching, scientific 

research and community service. 

The researcher has used  inductive 

method of theoretical literature on 

the subject of research. The 

researcher has reached many results, 

the most important of which are the 

following: 

- The requirements of the 

knowledge society have become one 

of the basic pillars that the world 

countries seek to achieve through 

which knowledge is produced, 

disseminated and applied in all 

administrative and educational 

institutions, including universities. 

- There is an integrative and 

interdependent relationship between 
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the requirements of the knowledge 

society and the roles played by the 

universities, which are the main 

responsibility in the realization and 

formation of the knowledge society 

through production, dissemination 

and employment. 

- The proposed vision contains 

many mechanisms and methods that 

can be carried out through 

developing the roles of Yemeni 

universities in light of the 

requirements of the knowledge 

society. 

 

 أّاًل: اإلطلر العلو للبخ :

 املقفم٘:  .1

تعَف الفّل العلملٔ٘ العفٓف مً التطْرا  املعرفٔ٘ ّاملعلْملتٔ٘ اليت أصبخ  معٔدلرًا ددفد   

االقتضلدٖ، بلعتبلر املعرفد٘ مدْردًا كدبرلًا مدً املدْارد االقتضدلدٓ٘، ّمدً        مصتْٚ التقفو ّالينْ 

ٍيل أصبخ  املعرف٘ ادبلًٍل علملًٔل ٓعر  مبجتند  املعرفد٘ الديٖ ٓركدس علدٙ تْظٔدف املعرفد٘ يف        

فَدده ّاقدد  اسبٔددلٗ االجتنلعٔدد٘ ّتفلعالتَددل، ّاالشددتفلدٗ ميَددل يف تْجٔددُ طبتلددف أ ددل  األىظندد٘  

ٙ    املدتلفدد٘، ّخبلصدد٘ يف  إىتددلج املعرفدد٘ ّتصددْٓقَل    الددينا االقتضلدٓددد  بلإلعددلف٘ إىل ذلددك علدد

(. ّعلٔددُأ أصددبم صبتندد  املعرفدد٘ مددً أٍدده زلددل  ّخضددلٜط ّمتطلبددل      69، 5002)أبْزٓددف، 

الفّل املعلصدرٗ ّخلصد٘ املتقفمد٘ ميَدل الديت تتصده بتْلٔدف املعرفد٘ ّتْظٔفَدل ّىعدرٍل، ّتطبٔد             

فددد٘ املؤشصدددل  اإلدارٓددد٘ ّالتعلٔنٔددد٘ ّميَدددل ازبلمعدددل   ازبدددْدٗ العدددلمل٘ ّإتقدددلٌ إدارتَدددل يف كل 

  2009).)بركل  ّحصً، 

ّتعن  ازبلمعل  علدٙ تقدفٓه التعلدٔه ازبدلمعٕ الديٖ أصدبم املصدؤّل املبلظدر عدً اىتدلج املعرفد٘            

ّتْلٔفٍل ّىعرٍل، بلعتبلر ازبلمعل  مؤشص٘ علنٔ٘ مصؤّل٘ عً ذبقٔ  التينٔد٘ ّتقدفو العفٓدف    

ّالثقلفٔ٘ ّالقٔنٔ٘ ّاالقتضلدٓ٘، ّٓق  علَٔل مصؤّلٔ٘ املصلٍن٘ ازبلدٗ  االجتنلعٔ٘مً الْظلٜف 

ّاألشلشدددٔ٘ يف تطدددْٓر اجملتنددد ، ّالتفلعددد  مددد  معدددلكلُ بَدددف  إ دددلد اسبلدددْل العلنٔددد٘ شلدددل     

 (. 2، 5002)ازبرعْىٕ،

كنل تعف ازبلمعل  مً ب  مؤشصل  التعلٔه العللٕ املركس الرٜٔض اليٖ ٓيت  املعرف٘ ٓيعرٍل 

َل ّذلك مً خالل ّظلٜفَل األشلشٔ٘ الثال  املتنثل٘ بللتفرٓض، ّالبخ  العلنٕ، ّخفم٘ ّْٓظف

اجملتن ، ليلك البف مً االٍتنلو بلزبلمعل  بللفّل اليلمٔ٘ ّتدْفرل املْازىدل  املللٔد٘ الالزمد٘ شلدل      

(. ألٌ ٍدديِ الْظددلٜف تركددس علددٙ   37، 5009للقٔددلو بَدديِ األدّار األشلشددٔ٘ )عبددف الددر ً،   

أشض بيلٛ صبتن  املعرف٘، فللتفرٓض ٓته مً خاللُ ىعر املعرف٘، ّالبخ  العلنٕ ٓصعٙ  ذبقٔ 

إىل إىتددلج املعرفدد٘ ّتْلٔددفٍل، أمددل خفمدد٘ اجملتندد  ّتينٔتددُ فَددٕ ال ذبقدد  إال مددً خالشلددل تطبٔدد      
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املعرفدد٘ ّتْظٔفَددل، ّلدديلك فددمتٌ ٍيددل  اددلاال بدد  ّظددلٜف ازبلمعدد٘ ّبدد  دّرٗ املعرفدد٘ )إىتلجددل    

 (. 7، 5009،ْظٔفل( )عبفاسبٕ ّىعرا ّت

ّبللرغه مً تلك األٍنٔ٘ اليت تْىل للجلمعل  يف التخْل إىل صبتن  املعرف٘، ازبلمعل  العربٔ٘ 

ّميَل الٔنئ٘ مل زال  تْاجُ العفٓف مً املعكال  ميَل: ععف قفرٗ ربا ّظلٜفَل الرٜٔص٘ 

، ّ ّععف أٍلٔ٘ أعغلٛ مبتطلبل  ّأشض صبتن  املعرف٘ بصب  اليقط يف املعطٔل  امللدٓ٘

 ٍٔٝ٘ التفرٓض علٙ اىتلج املعرف٘ اسبفٓث٘.

عالّٗ علٙ ذلك، إٌ ععف قفرا  ازبلمعل  علٙ تْفرل املتطلبل  جملتن  املعرف٘، ّغٔل  

تفعٔ  دّرٍل يف مْاكب٘ مؤظرا  صبتن  املعرف٘، بلإلعلف٘ إىل ععف التسامَل بغنلٌ جْدٗ 

ٔ٘، ّععف إمكلىٔلتَل ّقفراتَل املللٔ٘ ّالبخثٔ٘ ّاملعرفٔ٘ ّظلٜفَل التعلٔنٔ٘ ّالبخثٔ٘ ّاجملتنع

 (.973، 5009)أ ف،

ّمً ٍيا امليطل ، فمتٌ البخ  اسبللٕ ٓصعٙ إىل تفعٔ  دّر ازبلمعل  الٔنئ٘ مً خالل 

ّظلٜفَل الرٜٔص٘: التفرٓض ّالبخ  العلنٕ ّخفم٘ اجملتن  ّإحفا  التخْل إلُٔ، مبل ٓتْاك  

  العلملٔ٘ املعلصرٗ، ّفقًل لرؤٓ٘ علنٔ٘ تتيلش  م  بٔٝ٘ ّمتطلبل  ّالتطْرا  يف ازبلمعل

 اجملتن  الٔنين.

 معكل٘ البخ :  .2

تْاجُ ازبلمعل  الٔنئ٘ العفٓف مً املعكال  اليت ذبف مً اكٔيَل مً التخْل إىل       

ععف  صبتن  املعرف٘ ّفقًل لرؤٚ علنٔ٘، حٔ  ُتعرل املضلدر ّالفراشل  ّالتقلرٓر احمللٔ٘ إىل

 أداَٜل يف ذبقٔ  ّظلٜفَل الرٜٔص٘: التفرٓض ّالبخ  العلنٕ ّخفم٘ اجملتن . 

، تفتقر ازبلمعل  إىل ّجْد إطلر ميَجٕ ْٓجدُ عنلٔد٘ بيدلٛ املديَ      ّظٔف٘ التفرٓضففٕ 

ّالتددفرٓض ازبددلمعٕأ فَيددل  عددعف أّ غٔددل  لبشددللٔ  التفرٓصددٔ٘ اسبفٓثدد٘ الدديت تركددس علددٙ   

املصددلقل  الفراشددٔ٘ ازبلمعٔدد٘، ّصددعْب٘ صبددلرا  ميددلٍ  التعلددٔه   التدطددٔا ّالتيفٔددي لتددفرٓض  

ازبدددلمعٕ للتطدددْرا  اسبفٓثددد٘ يف صبدددلال  العلدددْو ّالتكيْلْجٔدددل املدتلفددد٘، ّتدددفىٕ مصدددتْٚ      

اشددتجلبتَل قددفرتَل علددٙ ىعددر املعرفدد٘ اسبثٔدد٘ الدديت تتْاكدد  ّاحتٔلجددل  شددْ  العندد ، ّعددعف  

      ٘ ّالتطبٔقٔدد٘ )اجمللددض األعلددٙ لتدطددٔا     قددفراتَل علددٙ إحددفا  التددْازٌ بدد  ازبْاىدد  اليظرٓدد

 (.32، 5002التعلٔه، 

،  فمتىُ ْٓجف عفد مً مكلمً الغعف اليت ُتؤار البخ  العلنٕأمل فٔنل ٓتعل  بْظٔف٘ 

علٙ فلعلٔ٘ ّجْدٗ البخ  العلنٕ يف ازبلمعل  الٔنئ٘ يف القٔلو بتْلٔدف ّاىتدلج املعرفد٘ اسبفٓثد٘     
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تعلدد  بددلملْارد املدضضدد٘ للبخدد  العلنددٕ، ّالددرّت       بصددب  غٔددل  العددفلفٔ٘ ّاملصددلٛل٘ فٔنددل ٓ    

ّاملركسٓددد٘ يف ازبلمعدددل ، ّالقضدددْر يف جلىددد  التْاصددد  مددد  ازبلمعدددل  العربٔددد٘ ّاألجيبٔددد٘      

خبضْظ املعلرك٘ يف اليفّا  ّاملؤارا  العلنٔ٘، ّعفو اشتقاللٔ٘ ازبلمعل  مللًٔل، ّغٔدل   

، ّععف مراكس املعلْمل  ّخفمل  املراكس البخثٔ٘، ّععف كفلٛٗ أداٛ القٔلدا  ازبلمعٔ٘

التْأددد  ّاملكتبدددل ، ّعدددعف عالقددد٘ ازبلمعدددل  مددد  القطدددل  اشبدددلظ ّالقطلعدددل  اإلىتلجٔددد٘  

(.  ّأخرلًا اقتضلر ىعر البخْ  مً قب  أعغلٛ ٍٔٝد٘ التدفرٓض ألغدرا     752، 5000)ُحنٔف، 

دطدٔا التعلدٔه،   الذلقٔد٘ فقدا دّ دل ضبلّلد٘ التنٔدس ّىعدر املعرفد٘ ّاإلبدفا  )اجمللدض األعلدٙ لت          

5007 ،66.) 

ععف يف ذبقٔ  تْظٔف املعرف٘ اسبفٓث٘ يف صبلال    خفم٘ اجملتن بٔينل تْاجُ ّظٔف٘ 

(، فغداًل عدً عدعف يف    01، 5002العله ّاملعرف٘ ّالثقلف٘ ّتأٍٔ  املدْارد اجملتنعٔد٘ )بلعبدلد،    

عدالّٗ إىل  (. 32، 5007عالق٘ ازبلمعل  بلجملتن  احمللدٕ )اجمللدض األعلدٙ لتدطدٔا التعلدٔه،      

عفو ّجْد صال  مبلظرٗ للعراك٘ ب  القطل  اشبلظ ّميظنل  اجملتند  املدفىٕ مدً جلىد ،     

(، ّعفو ّجْد اىفتلح 22، 5003ّازبلمعل  مً جلى  آخر )اجمللض األعلٙ لتدطٔا التعلٔه، 

متبددلدل بدد  ازبلمعددل  ّمؤشصددل  الفّلدد٘ ّظددركل  القطددل  اشبددلظ ّاجملتندد  بعددك  عددلو     

(، ّعدددفو ّعددد  ازبلمعدددل  ملبدددلدرا  فعللددد٘   22، 5000علدددٙ لتدطدددٔا التعلدددٔه، )اجمللدددض األ

لعددراك٘ ميتجدد٘ بدد  ازبلمعددل  ّاملؤشصددل  اسبكْمٔدد٘ ّالقطددل  اشبددلظ )اجمللددض األعلددٙ         

 (.62، 5005لتدطٔا التعلٔه، 

( أٌ 5002عالّٗ علٙ ذلك، أكف  الفراشل  املتعلق٘ بلملعرف٘، ّميَل دراش٘ )العسٓسٖ،      

 التعلٔه صبلل بلشتثيلٛ جفا ميدفض املعرف٘ اقتضلد عْٛ يف الٔنئ٘اٛ ازبلمعل  ّاق  أد

اليٖ جلٛ بتقفٓر ميدفض، كنل أٌ بعض الفقرا  تفلّت  تقفٓراتَل مل بنب  ّالتفرٓ 

 ميعفم٘، ّميدفغ٘ جفًا، ّميدفغ٘، ّمتْشط٘.

 لفٚ ٘رؤٓ٘ ظلمل ّجْد ( إىل عفو33، 5000كنل أظلر  دراش٘ اسبلج ّالطٔ  )     

 ّالبخ  العلنٕ، التعلٔه مؤشصل  مً تبفأ اليت املعرف٘ ميظْم٘ لتكًْٓ اسبكْم٘

 تكًْٓ علٙ تعن  داعن٘ اقلف٘ بمت لد ّتيتَٕ ّتطبٔقَل ّتْأقَل املعرف٘ ىعر ّمؤشصل 

 اقتضلد املعرف٘. 

أت  اسبلج٘ لتقفٓه رؤٓ٘ مقذلح٘ ٓته مً خالشلل تفعٔ  دّر ازبلمعل  يف تلبٔ٘  ّعلُٔ،     

متطلبل  صبتن  املعرف٘ مً خالل اشتقراٛ املضلدر ّالفراشل  ّالتقلرٓر العلنٔ٘، ّبعك  

 أد ، تتبلْر معكل٘ البخ  اسبللٕ املتنثل٘ بللصؤال الرٜٔض اآلتٕ: 
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 الٔنئ٘ يف عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘ ؟مل الرؤٓ٘ املقذلح٘ لتفعٔ  دّر ازبلمعل  

 أٍفا  البخ :  .3

َٓف  البخ  اسبللٕ إىل تقفٓه رؤٓ٘ مقذلح٘ لتفعٔ  دّر ازبلمعل  الٔنئ٘ يف ّظلٜفَل      

التفرٓض ّالبخ  العلنٕ ّخفم٘ اجملتن  يف عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘ مً خالل التعر  

 علٙ األشٝل٘ اآلتٔ٘:

 اليظرٓ٘ ملفَْو صبتن  املعرف٘ ّأشصُ ّخضلٜضُ ّمتطلبلتُ؟مل امليطلقل   (1

مل األدّار اليت تقْو بَل ازبلمعل  مً أج  تلبٔ٘ متطلبل  صبتن  املعرف٘ يف ّظلٜفَل  (2

 الثال : التفرٓض ّالبخ  العلنٕ ّخفم٘ اجملتن .

مً  مل الرؤٓ٘ املقذلح٘ لتفعٔ  أدّار ازبلمعل  الٔنئ٘ لتلبٔ٘ متطلبل  صبتن  املعرف٘ (3

 خالل اشتقراٛ امليطلقل  اليظرٓ٘ الصلبق٘؟

 أٍنٔ٘ البخ :  .4

 تكنً أٍنٔ٘ البخ  اسبللٕ يف العفٓف مً ازبْاى  ميَل: 

  ، مصلعفٗ القلٜن  علٙ ازبلمعل  الٔنئ٘ علٙ مْاجَ٘ املتغرلا  ّاملتطلبل  يف املصتقب

 ّمْاكب٘ اشبطا العلملٔ٘ يف الْصْل إىل صبتن  املعرف٘ .

   ٜالبخ  اسبللٕ يف مصلعفٗ قٔلدٗ ازبلمعل  علٙ تاليف أّجُ القضْر يف تفٔف ىتل

 أدّارٍلأ مل ٓصلعفٍل علٙ ذبقٔ  ّبيلٛ صبتن  املعرف٘.

   قف ٓصَه يف إاراٛ املكتبل  ازبلمعٔ٘ احمللٔ٘ ببعض األطر اليظرٓ٘ اليت تيلّل  صبتن

 املعرف٘.

 حفّد البخ :  .5

ٔدد  دّر ازبلمعددل  الٔنئدد٘ يف ّظلٜفَددل التفرٓصددٔ٘ ٓتخددفد البخدد  بتقددفٓه رؤٓدد٘ مقذلحدد٘ لتفع     

ّالبخثٔددد٘ ّخفمددد٘ اجملتنددد  يف عدددْٛ متطلبدددل  صبتنددد  املعرفددد٘ مدددً خدددالل اشدددتقراٛ املضدددلدر      

 ّالفراشل  ّالتقلرٓر ذا  العالق٘ مبْعْ  البخ . 

  املضطلخل : .6

املعرفد٘،   تيلّل البخ  اسبللٕ عفد مً املضدطلخل  ّاملتنثلد٘ بللرؤٓد٘، ّازبلمعد٘، ّصبتند           

 ّمتطلبل  صبتن  املعرف٘. ّفٔنل ٓلٕ إظلرٗ إىل تعرٓفل  مقتغب٘ شليِ املضطلخل .

 الرؤٓ٘ :  - أ



 

 

 385 

( بأىَددل: صتضددْر طبتلددف ّأفغدد  اسبددلال  ّالظددرّ  ّطددر      5003ٓعرفَددل الغددللد ّإدرٓددض )  

ذبقٔدد  ٍدديا التضددْر، ّتددرتبا ٍدديِ الرؤٓدد٘ بأٍددفا  املؤشصدد٘ املرغددْ  فَٔددل، إذ اثدد  مْجَددل   

 حرك٘ املؤشص٘ يف ادبلِ ذبقٔ  األٍفا  املرغْب٘ فَٔلص.ٓرظف 

 ازبلمع٘:  -  

( بأىَل: صاملركس الرٜٔصٕ امليْ  بُ تعكٔ  القْٗ البعرٓ٘ 510، 5003ٓعرفَل عبْد )  

امليتج٘ للنجتن ، ّتتْز  طبرجلتَل البعرٓ٘ علٙ ك  القطلعل  اجملتنعٔ٘، ّتصكً طبقلتُ، 

 لفعلم٘ األشلشٔ٘ لليَْ  بلجملتن ص .ّكلنل كلٌ ٍيا العلٜف جٔفاأ قْٓ  ا

 \صبتن  املعرف٘: - ج

اجملتن  اليٖ ٓتضف أفرادِ بلمتال  حر للنعلْمل  ( بأىُ : ص93، 5003شلمل ) ٓعرفُ     

ّشَْل٘ تفاّشلل ّبثَل عدل تقئل  املعلْملتٔ٘ ّاسبلشْبٔ٘ ّالفغلٜٔ٘ املدتلف٘، ّتْظٔف املعلْم٘ 

  ص.تخص  مصتْٚ حٔلتُّاملعرف٘ ّجعلَل يف خفم٘ اإلىصلٌ ل

 متطلبل  صبتن  املعرف٘: - د

( بأىَل األشض ّالقْاعف األشلشٔ٘ اليت تعطٕ للنعرف٘ قٔنتَل 63، 5002ُٓعرفَل ىضلر )

 ّقفرتَل علٙ التطبٔ  ّعلٙ التجفٓف ّالينلٛ. 

ّّفقًل للنضطلخل  الصلبق٘أ ُٓنكً ّع  تعرٓف إجراٜٕ ظلم  للرؤٓ٘ املقذلح٘ لتفعٔ  أدّار 

صبنْع٘ مً األفكلر عبلرٗ عً   الٔنئ٘ يف عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘ بأىَل ازبلمعل

ّاألشللٔ  ّاآللٔل  الفكرٓ٘ املصتقبلٔ٘ اشللدف٘ إىل تفعٔ  دّر ّظلٜف ازبلمعل  الٔنئ٘ مبل 

ميكيَل مً إحفا  التخْل إىل اىتلج املعرف٘ ّىعرٍل ّتطبٔقَل يف عْٛ متطلبل  صبتن  

 املعرف٘. 
 

 ميَ  البخ :  .7

بيلٛ علٙ طبٔع٘ أٍفا  البخ  اعتنف البلح  علٙ امليَ  االشتقراٜٕ مً خالل اشتقراٛ      

املعلْمل  اليت أظلر  إلَٔل املضلدر ّالفراشل  العلنٔ٘ املتدضض٘ يف مْعْ  البخ ، 

 ّاشتقراٛ الرؤٓ٘ املقذلح٘. 
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 دراشل  شلبق٘:  .8

ل  اليت تيلّل  أدّار ازبلمعل  يف ذبقٔ  متطلبل  تغنً البخ  اسبللٕ عفدًا مً الفراش     

صبتن  املعرف٘، شْاٛ بعك  كلٕ، أّ كلى  أدّار ميفضل٘ عً بعغَل. ّفٔنل ٓلٕ عرعًل 

 و. 5003ّحتٙ  5002لتص  دراشل  مرتب٘ زمئًل مً 

 (:2004دراش٘ حٔفر )  .1

 ٙ دد٘ علدداملعرفل صبتن  دٕ  ٓفرعَدداألدّار ازبفٓفٗ التإىل اشتدالظ الفراش٘  ٍفف 

، ّالتعر  علٙ املتطلبل  الْاج  علٙ مؤشصل  التعلٔه يف مؤشصل  التعلٔه يف الْطً العربٕ

الْطً العربٕ اشتٔفلَٜل لإلشَلو يف بيلٛ صبتن  املعرف٘أ ّبٔي  أٌ التعلٔه أحف أٍه العْام  يف 

املتعلن  جملتن   ّّعع  مجل٘ مً املقذلحل  ملؤشصل  التعلٔه إلعفاد ،بيلٛ صبتن  املعرف٘

املعرف٘ ّميَل: تقفٓه معرف٘ ربضضٔ٘ عللٔ٘ املصتْٚ تصلعف املتعله علٙ االلتخل  ببٔٝ٘ معٔي٘، 

ّتقفٓه برام  أكلدمئ٘ ربضضٔ٘ مكثف٘، ّالتطبٔ  املكثف لتقئل  االتضلل ّاملعلْمل  

علٙ امليلفص٘  يف التعلٔه ّالتعله، ّالذلكٔس علٙ ىْات  التعله لغنلٌ إعفاد خر   قلدرًٓ

علملًٔل، ّكيلك األخي بآلٔل  عنلٌ ازبْدٗ لتقفٓه خفمل  تعله عللٔ٘ املصتْٚ تغنً 

 .شبر َٔل امليلفص٘ علملًٔل ّأكلدمئل لبيلٛ صبتن  املعرف٘

 (2007دمٔلٌ ) جْرجٔ  ,جْرج دراش٘ .2

 املعرف٘ صبتن  بيلٛ يف ازبلمع٘ دّر تفعٔ  علٙ ٓصلعف تضْر مقذًلح إعفاد إىل الفراش٘ ٍفف 

 الْصفٕ امليَ  البلحث٘ ّاشتدفم  ،ّخدلا  بعض الفّل األجيبٔ٘ اجملتن  ّاق  عْٛ يف 

 البٔلىل  زبن  اشتبلى٘ اشتدفم  كنل الطرٓق٘ املصخٔ٘، علٙ امليَ  ٍيا إطلر يف ّاعتنف 

 كلٔل  معظه :أبرزٍل اليتلٜ أ مً إىل مجل٘ الفراش٘ ّتْصل  الفراش٘، مبْعْ  املتعلق٘

 معظه أٌ كنل ذبقٔقُ، إىل ٍففل تصعٙ املعرف٘ جملتن  بيلٛ اعتبلرٍل يف تأخي ال ازبلمعلُ 

 ّأٌ املعرفٔ٘، اجملتن  مطلل  ّاحتٔلجل  للتعر  علٙ مٔفاىٔ٘ دراش٘ بمتجراٛ تقْو ال الكلٔل 

 ىتلٜ  عْٛ ّيف ، العلنٕ ّاملعر  مً أكثر امللدٖ بللكص  َٓتنٌْ اجملتن  أفراد معظه

 عْٛ بيلٛ صبتن  املعرف٘ يف يف ازبلمعل  دّر لتفعٔ  مقذًلحًل تضْرًا البلحث٘ قفم  الفراش٘

 الفّل األجيبٔ٘. بعض خدلا 

 (:2008دراش٘ السبٔفٖ ) .3

 دّر ازبلمعل  العربٔ٘ يف بيلٛ صبتن  املعرف٘ يف عْٛ التطْر ٍفف  الفراش٘ إىل ذبفٓف 
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ّتْصل  إىل ّع  صبنْع٘ مً األدّار املقذلح٘ للجلمعل  العربٔ٘ يف عْٛ  املعلْملتٕ العلملٕ،

بيلٛ صبتن  املعرف٘ بضفتُ ميث  يف الْق  اسبلعر عضرا  :عضر املعلْملتٔ٘ الرقنٔ٘ ّأٍنَل 

جفٓفا ٓراف  تطْر التكيْلْجٔل املعلْملتٔ٘ ّاملعرف٘، ّتْلٔف املعرف٘ ألفراد اجملتن  مً خالل 

التكيْلْجٔ٘ لتصَٔ  ربسًٓ املعرف٘ ّىقلَل ّتطبٔقَل يف مٔلدًٓ اسبٔلٗ اشتدفاو الْشلٜ  

املدتلف٘، ّىتٔج٘ ملظلٍر التدلف التكيْلْجٕ يف اجملتنعل  العربٔ٘ ٓق  علٙ ازبلمعل  

العربٔ٘ مصؤّلٔ٘ تسّٓف صبتنعلتَل بلشبفمل  العلنٔ٘ ّالتكيْلْجٔ٘ بأظكلل املعرف٘ املدتلف٘، 

ٍه ميلب  العلْو ّمضلدر املعرف٘، ّأبرز مؤشصل  إىتلج امللدٗ الفكرٓ٘ ّتعف ازبلمعل  العربٔ٘ أ

ّعلَٔل القٔلو بفّرٍل اسبغلرٖ ّالثقليف، ّذبْٓ   ا بيلٛ اجملتن  العربٕ إىل  ا بيلٛ 

 .".اجملتن  املعريف املعتنف علٙ اقتضلد املعرف٘ ّالكفلٛٗ العللٔ٘ ّالقلبلٔ٘ يف التدطٔا

 (:2011الرق  ) دراش٘ .4

، متطلبل  تطبٔ  إدارٗ املعرف٘ يف ازبلمعل  الفلصطٔئ٘ بقطل  غسٍٗفف  الفراش٘ إىل 

ّاشتدفو امليَ  الْصفٕ، ّاالشتبلى٘ أداٗ للفراش٘، ّزع  علٙ عٔي٘ الفراش٘ البللغ 

(مً األكلدمئ  برتب٘ إدارٓ٘ ّاإلدارٓ  يف ازبلمعل  الفلصطٔئ٘ بقطل  غسٗ 769عفدٍل)

لمع٘ اإلشالمٔ٘، ّجلمع٘ األقضٙ(، ّأظَر  الفراش٘ عفٗ ىتلٜ أ أٍنَل: )جلمع٘ األزٍر، ازب

تْافر الثقلف٘ التيظٔنٔ٘)اإلىتلج املعريف اإلبفا  ّاالبتكلر( كنتطل  مً متطلبل  تطبٔ  إدارٗ 

)بئ٘ ذبتٔ٘ ّقْاعف  %( بفرج٘ كبرلٗ، ّتْفر تكيْلْجٔل معلْمل 77ز39املعرف٘ بْزٌ ىصد )

%( 10.07ّىٔل( كنتطل  مً متطلبل  تطبٔ  إدارٗ املعرف٘ بْزٌ ىصد )بٔلىل  ّمرتب٘ إلكذل

 بفرج٘ كبرلٗ. 

 (:2012دراش٘  ظيلع٘ ّالطراّى٘ ) .5

 رؤٓ٘ تربْٓ٘ لصنل  التعلٔه ازبلمعٕ املصتقبلٕ يف ازبلمعل  األردىٔ٘ ٍفف  الفراش٘ إىل اقذلاح 

، ّذلك مً خالل الكعف عً درج٘ مْاٛم٘ التعلٔه ازبلمعٕ يف عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘

( 096اسبللٕ يف ازبلمعل  األردىٔ٘ ملتطلبل  صبتن  املعرف٘، ّتكْى  عٔي٘ الفراش٘ مً )

( عغْا مً 26( مً ازبلمعل  األردىٔ٘، ّ)050عغْا مً أعغلٛ ٍٔٝ٘ التفرٓض، ميَه )

لٌ أداٗ الفراش٘ اليت تكْى  بضْرتَل جلمع٘ السٓتْى٘، ّلتخقٔ  أٍفا  الفراش٘ طْر البلحث

، صبلال  أداٗ الفراش٘( فقرٗ. ّأظَر  ىتلٜ  الفراش٘ درج٘ متْشط٘ زبنٔ  20اليَلٜٔ٘ مً )

ّيف عْٛ ٍيِ اليتلٜ أ مت اقذلاح رؤٓ٘ تربْٓ٘ لصنل  التعلٔه ازبلمعٕ املصتقبلٕ يف ازبلمعل  

بغرّرٗ تطبٔ  الرؤٓ٘ الذلبْٓ٘  األردىٔ٘ يف عْٛ متطلبل  صبتن  ملعرف٘، ّأّص  الفراش٘
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املقذلح٘ لصنل  التعلٔه ازبلمعٕ املصتقبلٕ يف ازبلمعل  األردىٔ٘ يف عْٛ متطلبل  صبتن  

 املعرقل٘ يف ازبلمعل  األردىٔ٘ ّازبلمعل  العربٔ٘. 

 ( :2014دراش٘ العسٓسٖ ) .6

 ْٛددع يف الٔنئ٘ل  دددر أداٛ ازبلمعدددرح لتطْٓدددّع  تضْر مقتٍفف  الفراش٘ إىل 

 اقتضلد عْٛ يف الٔنئ٘، ّذلك مً خالل التعر  علٙ ّاق  أداٛ ازبلمعل  املعرف٘ اقتضلد 

ّىْابَه، ّرؤشلٛ األقصلو( جبلمع٘  الكلٔل ّإىل رأٖ القٔلدا  األكلدمئ٘ )عنفاٛ  املعرف٘،

صيعلٛ علٙ درج٘ أٍنٔ٘ صبلال  التضْر املقذلح، ّلتخقٔ  أٍفا  البخ  اشتدفو البلح  

امليَ  الْصفٕ، ّقف اشتَف  البلح  القٔلدا  األكلدمئ٘ جبلمع٘ صيعلٛ املتنثل٘ يف عنفاٛ 

اختبلرٍه بضْرٗ قضفٓ٘.  مت فردا،(  023)  عفدٍه ّالبللغ األقصلو ّرؤشلٛ ّىْابَه الكلٔل 

: ٍٕ ص٘رٜٔكنل صنه البلح  أداٗ البخ  املتنثل٘ يف اشتبلى٘ مكْى٘ مً أربع٘ صبلال  

ّالتطْٓر ّاالبتكلر، ّالتعلٔه ّالتفرٓ ، ّالبئ٘ األشلشٔ٘ للتكيْلْجٔل املعلْمل   البخ 

لقٔلدا  ّاالتضلال ، ّاسبْكن٘. ّقف تْص  البخ  إىل عفد مً اليتلٜ أ أبرزٍل اتفل  ا

 اقتضلد عْٛ يف الٔنئ٘األكلدمئ٘ علٙ أٍنٔ٘ صبلال  التضْر املقذلح لتطْٓر أداٛ ازبلمعل  

 احملفد القبْل ضبك متجلّزٗ جفا أٍنٔ٘ عللّٔ٘فقراتُ، ّذلك بفرج٘  مكْىلتُ بك  املعرف٘

 . فأكثر درج٘( 7.2)   

 (: 2015دراش٘ ىضلر ) .7

 لتلبٔ٘ الذلبْٖ البخ  مقْمل  لتفعٔ  مصتقبلٔ٘ رؤٓ٘ تقفٓه إىل الفراش٘ اسبللٔ٘ ٍفف      

 أحف الْصفٕ، ّأشلْ  دلفٕ امليَ  اشتدفم  اشلف  ٍيا ّلتخقٔ  ،املعرف٘ متطلبل  صبتن 

مً  اشبدلاٛ صبنْع٘ علٙ طبق  اليت االشتبلى٘ بأداٗ مصتعٔي٘ املصتقب ، دراش٘ أشللٔ 

ّتْصل  الفراش٘ إىل العفٓف مً اليتلٜ  يف جلىبَٔل  .الذلبٔ٘ بكلٔل  التفرٓض ٍٔٝ٘ أعغلٛ

اليظرٖ ّاملٔفاىٕأ ميَل: أٌ البخ  الذلبْٖ ٓصتطٔ  اإلشَلو يف بيلٛ صبتن  املعرف٘ إذا تْافر  

لُ املقْمل  الالزم٘، ٍيِ املقْمل  تتعل  بلشتٔعل  املعرف٘ الذلبْٓ٘ مً خالل التكًْٓ العلنٕ 

بكلٔل  الذلبٔ٘، ّمقْمل  تتعل  بمتىتلج املعرف٘ الذلبْٓ٘ مبل للبلحث  ّأعغلٛ ٍٔٝ٘ التفرٓض 

ٓكف  بيلٛ صبتنعل  حقٔقٔ٘ للنعرف٘. ّمقْمل  تتعل  بتطبٔ  املعرف٘ الذلبْٓ٘ مً خالل 

 تْظٔف مل تْص  إلُٔ البخ  الذلبْٖ مً ىتلٜ  يف تطْٓر ّاق  املنلرشل  الذلبْٓ٘.
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 (:2016دراش٘ ضبنف ) .8

ّع  تضْر مقذلح لتينٔ٘ املصؤّلٔ٘ االجتنلعٔ٘ للجلمعل  املضرٓ٘ يف  ٍفف  الفراش٘ إىل     

، ّاشتدفم  امليَ  الْصفٕ التخلٔلٕ. ّتْصل  إىل عفد مً اليتلٜ  عْٛ صبتن  املعرف٘

اليظرٓ٘ ّاملٔفاىٔ٘، ّّعع  الفراش٘ يف ىَلٓتَل تضْرًا مقذلحًل للنصؤّلٔ٘ االجتنلعٔ٘ 

عرف٘، ّتغنً التضْر املقذلح عفٗ عيلصر ميَل: فلصف٘ للجلمعل  املضرٓ٘ يف عْٛ صبتن  امل

التضْر ّمطلقلتُ، ّأٍفافُ، ّآلٔل  ذبقٔ  التضْر اليٖ اظتن  علٙ التعلٔه ّالطال  

ّالبخ  العلنٕ ّأعغلٛ ٍٔٝ٘ التفرٓض ّخفم٘ اجملتن ، ّمعْقل  تطبٔ  التضْر، ّأشللٔ  

 التغل  علٙ ٍيِ املعْقل . 

 ( :2017دراش٘ العٔعئ٘ ) .9

دّر جلمع٘ القفط املفتْح٘ يف خفم٘ اجملتن  يف عْٛ مصْٝلٔتَل ٍفف  الفراش٘ إىل معرف٘ 

، ّذبفٓف الفرّ  يف اشتجلبل  أعغلٛ ٍٔٝ٘ اجملتنعٔ٘ مً ّجَ٘ ىظر أعغلٛ اشلٔٝ٘ التفرٓصٔ٘

التفرٓض بلختال  بعض املتغرلا  الفميْغرافٔ٘، ّلتخقٔ  األٍفا  مت اشتدفاو امليَ  

ٕ، ّكلى  أداٗ الفراش٘ األشلشٔ٘ عبلرٗ عً اشتبلى٘ تيقصه إىل اال  أدّار الْصفٕ التخلٔل

رٜٔص٘أ ٍٕ: دّر ازبلمع٘ دبلِ اجملتن ، ّدّر ازبلمع٘ دبلِ العلمل ، ّدّر ازبلمع٘ دبلِ 

( فقرٗ، طبق  علٙ مجٔ  أعغلٛ ٍٔٝ٘ التفرٓض 23الطلب٘، ّتكْى  يف صْرتَل اليَلٜٔ٘ مً )

و، ّالبللغ 5009/5003الفض  الفراشٕ األّل مً العلو ازبلمعٕ  املتفرغ  بلزبلمع٘ خالل

( اشتبلى٘ صخٔخ٘ قلبل٘ للتعلم  اإلحضلٜٕ، ّقف خلض  29(، فلشذلد  البلحث٘ )37عفدٍه )

الفراش٘ إىل صبنْع٘ مً اليتلٜ أ أٍنَل: أٌ دّر جلمع٘ القفط املفتْح٘ يف خفم٘ اجملتن  يف 

 %(.32.16ٚ مرتف  )عْٛ مصؤّلٔلتَل اجملتنعٔ٘ بلغ مصتْ

 أّجُ االشتفلدٗ مً الفراشل  الصلبق٘ :

 اشتفلد البخ  اسبللٕ مً الفراشل  الصلبق٘ يف عفد مً ازبْاى  اثل  بلآلتٕ:

 التعر  علٙ األطر اليظرٓ٘ جملتن  املعرف٘ ّخضلٜضُ ّمتطلبلتُ. -

ذبفٓف أبعلد معكل٘ البخ ، ّبلْرٗ أٍفافُ، ّإبراز جْاى  مً أٍنٔتُ ىظرًٓل  -

 ّتطبٔقًٔل.

 اختٔلر اإلجراٛا  امليَجٔ٘ املتبع٘. -

 إرظلد البلح  إىل بعض مراج  الفراشل . -
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تضنٔه صبلال  الرؤٓ٘ املقذلح٘ لتفعٔ  دّر ازبلمعل  الٔنٔي٘ يف عْٛ متطلبل   -

 صبتن  املعرف٘.

 الىًٔل: اشبلفٔ٘ اليظرٓ٘ للبخ :

تتكٌْ اشبلفٔ٘ اليظرٓ٘ للبخ  مً مفَْو صبتن  املعرف٘ ّأشصُ ّخضلٜضُ ّمتطلبلتُ، 

 ّأدّار ازبلمعل  يف عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘. ّفٔنل ٓأتٕ عر  مفض  شليِ العيلصر. 

  :مفَْو صبتن  املعرف٘ .1

ظل  مفَْو صبتن  املعرف٘ يف ىَلٓل  القرٌ الععرًٓأ ليا قلم  عفد مً امليظنل        

 ّالبلحث  بطرح مجل٘ مً التعرٓفل  شليا املفَْو.أ فَٔل اآلتٕ: 

  ،إىُ ٓعين قفرٗ ىْعٔ٘ علٙ التيظٔه ّإ لد آلٔل  راقٔ٘ ّعقالىٔ٘ يف صبلل التصٔرل

لح٘، ّحصً اشتثنلرٍل، ّتْظٔفَل ، ّخلص٘ ّترتٔ  اسبٔلٗ، ّالتخكه يف املْارد املت

إٓالٛ املْارد البعرٓ٘ املْق  املالٜه يف ذبقٔ  الينْ االقتضلدٖ، كنل ٓعين ٍيا املفَْو 

 (.03، 5005كيلك: تطْٓر أ ل  التضر  ّالتخكه يف القفرا  املتيْع٘ )ّىلط، 

 بكفلٛٗ يف مجٔ   إىُ ذلك اجملتن  اليٖ ٓقْو أشلشًل بيعر املعرف٘ ّإىتلجَل ّتْظٔفَل

صبلال  اليعل  اجملتنعٕ: االقتضلد، ّاجملتن  املفىٕ، ّالصٔلش٘، ّاسبٔلٗ اشبلص٘، 

ّصْاًل لذلقٔ٘ اسبلل٘ اإلىصلىٔ٘ بلطرادأ أٖ إقلم٘ التينٔ٘ اإلىصلىٕ )تقرٓر التينٔ٘ اإلىصلىٔ٘ 

 (.20، 5007العربٔ٘، 

  العلنٕ ّالبعرٖ ،األمر اليٖ حلل٘ مً االمتٔلز الفكرٖ ّاملعريف ّالتقين، ّمً التقفو

، 5005ظج  بعض املدتض  علٙ ّصفُ بللثْرٗ املتعفدٗ املعلىٕ ّاالدبلٍل  )علٔلٌ، 

50.) 

   اجملتن  اليٖ ْٓجف املعرف٘ ّٓيعرٍل ّٓصتثنرٍل مً أج  ذبص  ىْعٔ٘ اسبٔلٗ ّرف ٍْ

 (.9، 5002مصتْٚ املعٔع٘ )مرآلتٕ،

 ّاشتدفاو املعلْمل  ّاملعرف٘  ٍٕ اجملتنعل  اليت تقْو علٙ إىعلٛ ّىعر(UNESCO, 

2016, 5). 

   القفرٗ اليت ميتلكَل اليلط يف مْاجَ٘ املعلْمل ، لتطْٓر قفرا  تتعل  جبْاى

املعلْمل  املتعفدٗ، ّفقًل لسملٌ ّمكلٌ مع ، م  القفرٗ علٙ إقلم٘ رّابا م  املعلر  

 .(Kaźmierczak, 2017, 24)األخرٚ ّاشتدفامَل يف حٔلتَه الْٔمٔ٘ 
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ممل شب أ ٓصتيت  البلح  أٌ صبتن  املعرف٘ ٍْ صبتن  تعك  فُٔ املعرف٘ مطلبل أّلًٔل يف      

املعرف٘ ّىعرٍل  إىتلج مبجلال  املعتغل  مً جفٓفٗ طبق٘ بتبلْر ٓتنٔسالبيلٛ االجتنلعٕ، 

د، ّتْظٔفَل، َّٓته بمتعطلٛ قٔن٘ اقتضلدٓ٘ للنعرف٘، إىل جلى  أىُ صبتن  اإلىصلٌ احملف

 ّاليكلٛ املعذل ، ّالعق  الفعلل، ّاملعلْمل  الفقٔق٘.

  :أشض صبتن  املعرف٘ .2

 اإلىصلىٔ٘ التينٔ٘ تقرٓر ٍيل  العفٓف مً املبلدئ األشلشٔ٘ جملتن  املعرف٘، حٔ  ذكر ٓؤكف

اآلتٕ:  يف ىْجسٍل املعرف٘ صبتن  لقٔلو تْافرٍل مً بف ال األشض مً صبنْع٘ علٙ العربٔ٘

 (05-00، 5007اإلىصلىٔ٘،  )تقرٓر التينٔ٘

  ٍّيِ اسبرٓل  ٍٕ الضلحل ّعنلىَل بلسبكه ّالتيظٔه ّالتعبرل الرأٖ حرٓل  إطال ،

اسبرٓل  املفتلح الغلمي٘ زبنٔ  صيْ  اسبرٓ٘، ٍّٕ العتبل  املؤدٓ٘ إىل شب  إىتلج/تْلٔف 

التكيْلْجٕ ّالتعبرل املعرف٘ ّاملفتلح ألبْا  اإلبفا  ّاالبتكلر، ّسبْٔٓ٘ البخ  العلنٕ 

 الفين ّاألدبٕ.

 التعلٔنٕ، املتض  لطريف خلص٘ عيلٓ٘ إبفاٛ م  ،اليْعٔ٘ راقٕ للتعلٔه الكلم  اليعر 

 الطفْل٘ مرحل٘ يف التعلٔه أّلْٓ٘ إعطلٛ ٓعين ٍّيا األشلط اسبٔلٗ، مفٖ املصتنر ّللتعلٔه

 علٕ األق ، صفْ  لععرٗ أمفِ إطلل٘ م  للجنٔ  األشلشٕ التعلٔه ّتعنٔه املبكرٗ،

 اليْعٔ٘ جْدٗ ّترقٔ٘ اسبٔلٗ، مفٖ مصتنر تعلٔه الكبلر لتعلٔه مؤشض ىص  ّاشتخفا 

 . العللٕ بللتعلٔه بلليَْ  خلظ التعلٔه، ّإعطلٛ اٍتنلو مراح  مجٔ  يف

  اليعلطل  مجٔ  يف التكيْلْجٕ ّالتطْٓر البخ  يف ذاتٔ٘ قفرٗ ّبيلٛ العله، تْط 

 تقئ٘ يف ّاإلشرا  لالبتكلر ىص  البخ  األشلشٕ، ّإقلم٘ تعجٔ  خالل مً ،اجملتنعٔ٘

 .ّاالتضلال  املعلْمل 

 خالل مً ّاالقتضلدٓ٘ االجتنلعٔ٘ البٔٝ٘ يف املعرف٘ إىتلج  ا عبْ اسبثٔ  التخْل 

 ّاملعرفٔ٘ التكيْلْجٔ٘، القفرا  علٕ للتجفد،اعتنلد القلبل٘ املْارد تطْٓر عبْ التْجُ

 يف االقتضلد أقْٖ ّجْد تطْٓر ٓتطل  كنل ّاألشْا ، االقتضلدٓ٘ البٔٝ٘ الياتٔ٘، ّتيْٓ 

 بيلٛ يف ّتْظٔفَل املعرف٘ اكتصل  ظأٌ يف تعلٔنٕ صبتنعٕ حْافس ىص  تعسٓس " ازبفٓف

 ، امللدٖ االمتال  حْل القٔه فُٔ ٓتنخْر اليٖ الْع  الراًٍ مً بفال اإلىصلىٔ٘ التينٔ٘

 . ّالصلط٘ امللل القْٗ، مضفرٖ لفٖ اشبطْٗ
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 .مصتيرل ميفتم ،أصٔ  علو معريف  ْج تأشٔض -

 ( األشض اآلتٔ٘: 072، 5002ّٓغٔف عٔف )

  ،تْفر اليفلذ ّاشبفم٘ العلمل٘ زبنٔ  األفراد للخضْل علٙ املعلْمل  ّاشتدفامَل

ّميكً تْفرل إمل لك  فرد أّ عً طرٓ  ىقل  ىفلذ عنْمٔ٘ أّ عً طرٓ  ىقل  ىفلذ 

 العن .

  ّٖالفرظ ب  األفراد يف اجملتن  للخضْل علٙ املعلْمل ، ّ   أال ٓكٌْ ازبيض تصل

 أّ العنر أّ الثقلف٘ أّ املصتْٚ املعٔعٕ علٜقًل أملو اسبضْل علٙ املعلْمل  لبفراد.

 .٘تيْ  احملتْٚ حبٔ  ٓصف حلجل  ّرغبل  مجٔ  فٝل  اجملتن  بثقلفتَه ّفٝلتَه املدتلف 

   ْللنعلْمل  م  مراعلٗ  لٓ٘ اشبضْصٔ٘ لبفراد.تْفر ىفلذ أمً ّمْا 

   عرّرٗ تطبٔ  حقْ  امللكٔ٘ الفكرٓ٘ يف عضر أصبخ  فُٔ املعلْمل  ٍٕ احملر

 األشلشٕ للخٔلٗ ّاالقتضلد ّامللل.

 خضلٜط صبتن  املعرف٘ : .3

ٓتصه صبتن  املعرفد٘ بعدفد مدً اشبضدلٜط الديت تكدٌْ مبثلبد٘ املْجَدل  أّ الركدلٜس الديت                

، 5000أٌ ُٓبيٙ علَٔل يف ازبلمعل  الٔنئ٘، ّمدً ٍديِ اشبضدلٜط مدل شبضدتُ قٔطد٘ )       ُٓنكً

 ( كلآلتٕ:50

صبتن  ٓتقً إىتلج ّتْلٔف املعرف٘، ّخضْصل إىتلج الدلصبٔل  الديت تصدتدفو يف اسبضدْل     -

 علٙ املعرف٘، ّٓصتثنر املْارد امللدٓ٘ ّالبعرٓ٘ املتلح٘ لُ.

املعلْمددل  مددً حٔدد  ىقلددَل، ّتْصددٔلَل ّىعددرٍل،     أىددُ صبتندد  ٓددتقً أفددرادِ التعلمدد  مدد       -

 ّاشتدفامَل، ّتْظٔفَل.

صبتن  تتْافر فُٔ بئ٘ ذبتٔ٘ معلْملتٔ٘، تقْو علٙ أشلط تْفر ظبكل  حلشدْ  ّبيدْ     -

 معلْمل  ىتلج للجنٔ . 

تتْافر فُٔ معلرك٘ مجلٍرلٓ٘ فعلل٘، م  ّجْد فٝل  تيت  املعرف٘، كلشبدلاٛ ّالبدلحث    -

 ع .ّالعلنلٛ ّاملبف

تدددفار فٔدددُ مؤشصدددل  بطرٓقددد٘ غدددرل  طٔددد٘ فتعتندددف علدددٙ ىظددده إدارٗ املعرفددد٘، ّاإلدارٗ         -

 اإللكذلّىٔ٘، ّاإلدارٗ املبفع٘.

 ٓته فُٔ تيلق  املعلْمل  بصَْل٘ ّٓصر، ّتضبم متلح٘ للجنٔ ، ّشَل٘ التفاّل. -

 تتجصف فُٔ املعرف٘ بصرع٘أ مل  ع  املعرف٘ تتقلدو ّتقضر،)دّرٗ حٔلٗ املعرف٘(. -
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كددٌْ فٔددُ املددْارد البعددرٓ٘ متنٔددسٗ مفربدد٘، ّتتنتدد  بقددفرا  ذٍئدد٘ ّطلقددل  فكرٓدد٘          ت -

 ّإمكلىٔل  لالبتكلر ّاإلبفا .

تيتعر فُٔ اقلف٘ التعله الياتٕ، ّالتعله مفٚ اسبٔلٗ، ّٓتقً أفدرادِ فدً اليفدلذ إىل مضدفر      -

 املعلْمل  .

س خفملتددُ حددْل  تددتغرل فٔددُ  طٔدد٘ التعلددٔه ّٓتخددْل عبددْ التعلددٔه اإللكذلّىددٕ، ّتتنركدد      -

 التكيْلْجٔل ّاالتضلل.

تتْافر فُٔ مراكس البخْ ، ّاملؤشصل  البخثٔ٘ التطْٓرٓ٘أ مبدل ذبتلجدُ مدً إمكلىٔدل       -

 ملدٓ٘ ّخدلا  بعرٓ٘.

عدفدًا مدً اشبضدلٜط الديت ٓتنتد        (Singh, 2013, 5-6)عالّٗ علٙ ذلدك، ٓغدٔف شدٔيغ         

 بَل صبتن  املعرف٘، كلآلتٕ:

   اإللكذلّىٔ٘ يف اشبفمل  العلم٘ ّاشبلص٘ ّاسبكْمٔ٘.ارتفل  مصتْٚ املعلمال -

 معلرك٘ عللٔ٘ مً الطال  يف الرٓلعٔل  ّالعلْو املتقفم٘. -

 تضئف ازبلمعل  العلملٔ٘ ذا  املصتْٚ العللٕ مً التْاص  الفّلٕ. -

 تكيْلْجٔل صيلع٘ ميتجل  ّخفمل  مبتكرٗ للتضفٓر. -

تكيْلْجٔدل املعلْمدل  ّاالتضدلال  الديت      تعرٓف برام  البخْ  الْطئ٘ احملفدٗ يف صبلل -

 تركس علٙ االحتٔلجل  الْطئ٘ االشذلاتٔجٔ٘ املْاق٘ .

القْٗ يف تكيْلْجٔل املعلْمل  ّاالتضلال  ّالتكيْلْجٔل اسبْٔٓ٘ ّاألدّٓ٘ ذا  قطلعل   -

 التضئ  األصلٔ٘ ذا  القٔن٘ املغلف٘ العللٔ٘.

 تأٓٔف اسبكْم٘ زبفّل أعنلل املعرف٘. -

لكٔدد٘ الفكرٓد٘ ذا  املصددتْٚ العددللٕ مدً بددراٛا  االخدذلا  ّالعالمددل  التجلرٓدد٘    أىظند٘ امل  -

 ّإٓرادا  الذلخٔط.

مصدددتْٚ عدددلل مدددً التْاصددد  التجدددلرٖ الدددفّلٕ مددد  علٜدددفا  تضدددفٓر قْٓددد٘ مدددً امليتجدددل    -

ًٔل  ّاشبفمل  املتفاّل٘ دّل

ً  أعلٙمتْشا  - ٘  التعلدٔه  مد ٚ  صبتنعدل   مد   بلملقلرىد ً  فٗمتسآد  ىصدب٘  تْظٔدف  ٓدته  ّ أخدر  مد

 .املعرف٘ صبلل يف كعلمل  لفَٓل العلمل٘ القْٚ
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 متطلبل  صبتن  املعرف٘ : .4

ٓتطل  التخْل إىل صبتن  املعرف٘ إجراٛا  ميصدق٘ متعدفدٗ علدٙ جدلىد العدر  ّالطلد  يف            

االقتضددلد ّاجملتندد ، مثدد  بددرام  تعسٓددس رأط املددلل البعددرٖ مددً خددالل االشددتثنلر يف التعلددٔه           

 ,Garner)ّاملَددلرا  ٍددٕ عيلصددر أشلشددٔ٘ للْصددْل إىل اقتضددلد مسدٍددر قددلٜه علددٙ املعرفدد٘     

2016, 1). 

قف تيلّل عفد مً الكتل  ّالبلحث  متطلبل  صبتن  املعرف٘ بعك  مْش ، ّفٔنل ٓأتٕ ّ     

(  إىل أٌ تأشٔض صبتن  72-70، 5002عر  لعفد مً ٍيِ املتطلبل أ أظلر بفراٌ )

 املعرف٘ دتلج إىل مل ٓأتٕ:

االٍتندددلو بدددللتعله عدددً طرٓددد  تعدددجٔ  البخددد  العلندددٕ، االحتكدددلو إىل العلددده يف حددد          -

مصلٍن٘ العلندلٛ يف صدي  القدرار، إىعدلٛ مؤشصد٘ العلده، ّالبخد  العلندٕ،         املعكال ، 

 ّاالشتثنلر يف العله ّالبخ  العلنٕ.

االٍتنلو بللتكيْلْجٔل عً طرٓ : التطْٓر التكيْلْجٕ ملسٓف مً االكتعلفل  ّاملعر   -

ّاإلىتلج، تْظٔف التكيْلْجٔل سب  املعكال  اإلىصلىٔ٘ ّاالجتنلعٔ٘، التعدلبك الْأد    

 ب  التكيْلْجٔل ّالعله ّاإلىتلج.

اسبرٓ٘ ّالتخرر عً طرٓد : حرٓد٘ الفكدر ّالبخد  ّالتطدْٓر، ذبرٓدر املعرفد٘ مدً شدطْٗ           -

 ّتفخ  الصلط٘، ّحرٓ٘ األىصلٌ يف االىطال  بللفكر ّالعله إىل املفٚ اليٖ ٓصتطٔ .

 االشتفلدٗ مً دبلر  ّإظبلزا  الععْ  عً طرٓ : دراشتَل، ّذبلٔلَل ّتطْٓرٍل. -

اإلبفا  ّالتجفٓف عً طرٓ : تطْٓر مَلرا  اإلبفا  ّالتجفٓف م  التعلٔه، مملرش٘ اإلبفا   -

 يف التعلٔه األشلشٕ .

 اشتدفاو التكيْلْجٔ٘ الرقنٔ٘. -

( إىل أٌ إقلم٘ صبتن  املعرف٘ داخ  املؤشص٘ ازبلمعٔ٘ ٓتطل  مل (2012 كنل أظلر جٔفّرٖ 

 ٓأتٕ :

٘ متجفدٗ: - قلدرٗ علٙ ذبفٓف غلٓل  الذلبٔ٘ ّأٍفافَل، حبٔ  تكٌْ  تكًْٓ فلصف٘ تربْٓ

 تيظر إىل اسبلعر  ّالْاق  اجملتنعٕ القلٜه بأّعلعُ ّمتغرلاتُ الراٍي٘.

ٓتطل  ميَل أٌ ترشه لديلك اشبطدا ّّعد  خدراٜا حبثٔد٘ ّفقدًل        :تْظٔف البخ  العلنٕ -

إدراكدل ميدُ   ملعلٓرل معٔي٘ حص  األّلْٓل  البخثٔد٘، ّترشده االعتندلدا  املللٔد٘ الكلفٔد٘      

 .بأىُ أٍه أىْا  االشتثنلرا 
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حتٙ تصَه يف ذبص  أداَٜه، ّمملرشتَه لعنلَه مبَئ٘  :ىعر اقلف٘ التينٔ٘ املَئ٘ -

عللٔ٘أ مل  علَه قلدرًٓ علٙ أداٛ مَلمَه مبصتْٚ علٍل مً جْدٗ األداٛ، ّلكٕ ٓكْىْا 

تٔعل  االىفجلر قلدرًٓ علٙ مْاكب٘ التغرلا  التكيْلْجٔ٘ يف العن  ّاسبٔلٗ، ّاش

املعريف ّحصً اشتدفاو تكيْلْجٔل املعلْمل  ازبفٓفٗ ّتطْٓعَل يف عنلٔل  التعلٔه 

 .ّالتعله

: ّذلك مً خالل عقف العراكل  ب  املؤشصل  شْاٛ علٙ تفعٔ  العراك٘ اجملتنعٔ٘ -

املصتْٚ احمللٕ أّ علٙ املصتْٚ العلملٕ، ّيف طبتلف اجمللال  التعلٔنٔ٘، ّبيل ازبَْد 

 .ذلاكن٘ إلىتلج فكر جفٓفامل

مً خالل االعتنلد علٙ مضلدر التنْٓ ، ّذبْل ازبلمع٘ إىل جلمع٘  :تْفرل مضلدر بفٓل٘ -

ميتج٘، مً خالل اشتثنلر أمالكَل ّخفملتَل املدتلف٘، يف تْعٔ٘ اجملتن  بأٍنٔ٘ 

 .املعلرك٘ الععبٔ٘ للتعلٔه

  مفتْح لتصٔرل األعنلل : حبٔ  اث  أشلْ  عنالتْجُ عبْ تطبٔ  اإلدارٗ الرقنٔ٘ -

ّاليعلطل  االفذلاعٔ٘، ّاث  فلصف٘ عن  جفٓفٗ حص  املتغرلا  اليت تلعبَل 

 تكيْلْجٔل املعلْمل  ّإدارتَل، ّدّرٍل أشلط فَٔل.

: ٍْ مبثلب٘ عنلٔ٘ ميظن٘ ٍّلدف٘ لرف  كفلٓ٘ العن  املؤشصٕ،  االحذلا  األكلدميٕ -

الْالٛ للنؤشص٘،  :عيلصر ٍّٕذبص  اإلىتلجٔ٘، ّتتطل  ميظْم٘ مً عفٗ 

ّاالشتقاللٔ٘، ّاملعلرك٘ يف اربلذ القرار، ّالرعل الْظٔفٕ، ّاألٍه: الذلكٔس علٙ 

 :، )5005جٔفّرٖ ،(عغْ ٍٔٝ٘ التفرٓض بْصفُ ضبْر اجملتن  ازبلمعٕ 

rahttp://www.liberaldemocraticpartyofi        

( عفدا مً املتطلبل  الذلبْٓ٘ الالزم٘ لتخقٔ  071-073، 5002بٔينل ذكر، ْٓىض )     

، ّتقرٓر 5002صبتن  املعرف٘ ّاليت أظلر  إلَٔل العفٓف مً الفراشل ، ميَل )بفراٌ، 

 (، ٍّٕ: 5000، ّبعسٓس،Slaus 5003، ّشالّط،5009الْٔىصكْ،

ّاالىفتلح علٙ الثقلفل  اإلىصلىٔ٘ األخرٚ، ّٓتخق  إطال  حرٓ٘ الرأٖ ّالتعبرل ّالتيظٔه  -

ذلك مً خالل ّجْد اقلف٘ معرفٔ٘ متنٔسٗ يف اجملتن  تصلىفٍل ّتعجعَل ّذبذلو قفرا  

 التفكرل ّاإلبفا  ّالصؤال ّالتأم  ّالبخ  .

االشتدفاو اِلأمث  ألجَسٗ اسبلش  اآللٕ ّظبك٘ اإلىذلى  ّإتلحتُ لبفراد ّاملؤشصل   -

سبكْمٔ٘ بتكللٔف معقْل٘ ّاشتغالشلل يف صبلال  اقتضلدٓل  املعرف٘ ّاألجَسٗ ا

 ّالتجلرٗ اإللكذلّىٔ٘ العلملٔ٘ ّاسبكْم٘ اإللكذلّىٔ٘ .

http://www.liberaldemocraticpartyofira/
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االٍتنلو مبخلرب٘ األمٔ٘ املعلْملتٔ٘أ فَٕ مً ب  املعْقل  األشلشٔ٘ إلرشلٛ صبتن   -

  اجملتن  يف صبلل املعرف٘، ّالعن  علٙ ىعر اقلف٘ املعرف٘ ب  األفراد، مً خالل اك

 اشتدفامل  التقئل  املصتخفا٘، ّعرّرٗ احمللفظ٘ علَٔل.

تعجٔ  املعلرك٘ اإل لبٔ٘ للعبل  ّتصلٔخَه بلملعلر  ّاملَلرا  ، ّتْفرل التعلٔه  -

ّالتفرٓ  يف صبلل تكيْلْجٔل املعلْمل  مً أج  إعفادٍه للنعلرك٘ الفعلل٘ يف صبتن  

 املعرف٘ امليعْد.

السمين ّاملكلىٕ للتعلٔه ّالتعله، مً خالل االعذلا  بأٌ التعلٔه لٔض  تْشٔ  املفار -

مرادفل للخٔلٗ املفرشٔ٘ فقاأ ّبأٌ التعلٔه ٓبفأ مبكرا، ّال ٓيتَٕ أبفاأ ب  ٓظ  مصتنرا 

مفٚ اسبٔلٗ ، كنل تتعفد قيْاتُ ّتتبلًٓ مضلدرِ، ّتتيْ  ّشلٜلُ ّأشللٔبُ ّطراٜقُ، 

 ل ملنلرش٘ ميَجٔ٘ العله املعلصر.فغاًل عً أىُ ٓعف صبلال أشلشٔ

تينٔ٘ اإلبفا  ّاإلفلدٗ مً طلقل  مجٔ  البعر اإلبفاعٔ٘ إىل أقضٙ اسبفّدأ حٔ  ال  -

ٓقتضر األمر يف اسبضْل علٙ املعرف٘، ّإ ل ميتف إىل التفلع  معَل ّىقفٍل ّتْظٔفَل يف 

تنلعٕ ّاإلىصلىٕأ ح  املعكال  اآلىٔ٘ ّاملصتقبلٔ٘أ ّمبل ٓؤدٖ إىل الْعٕ املعريف ّاالج

أٖ إىل ذبرٓر طلقل  اإلىصلٌ اشللٜل٘ ّإفصلح اجمللل أملو إبفاعلتُ املتيْع٘ ّذكلٛاتُ 

 املتعفدٗ لتدلز ّتعدل عً ىفصَل .

( أٌ أٍه املتطلبل  اليت تصلعف علٙ تفعٔ  دّر ازبلمع٘ يف 061، 5003فٔنل ذكر جْرج )

 بيلٛ صبتن  املعرف٘ تتنث  مبل ٓأتٕ:

تيظٔه ازبلمعل  ازبفٓف أّ الالٜخ٘ الفاخلٔ٘ لك  كلٔ٘ علٙ أٌ ٓكٌْ بيلٛ ٓيط قلىٌْ  -

صبتن  املعرف٘ ٍففل مً أٍفا  ك  كلٔ٘، ّذلك ألٌ بيلٛ صبتن  املعرف٘ أصبم مطلبل 

 عضرٓل.

إىعلٛ مكتب٘ خلص٘ ألفراد اجملتن  يف ك  كلٔ٘ مً كلٔل  ازبلمع٘ إىل جلى   -

لو أفراد اجملتن  بكلف٘ مصتْٓلتَه العلنٔ٘ مكتبل  الطال ، ّذلك إلتلح٘ الفرص٘ أم

 لالشتفلدٗ مً املكتبل  ّتسّٓفٍه بللكت  ّاملراج .

 عرّرٗ تطبٔ  ىظلو االشتنل  ّالتفرٓ  ّالفرّط املتلح٘ . -

إصفار شلصل٘ مً الكت  العلنٔ٘ املبصط٘ ّاجملال  بضف٘ دّرٓ٘، كأٌ تكٌْ ىضف  -

ّمصتخف  يف صبلل العْو ّىعر املعرف٘ شيْٓ٘ تْجُ ألفراد اجملتن  ّترصف ك  جفٓف 

يف طبتلف مٔلدٓيَل العلنٔ٘  ّاألدبٔ٘ ّىعر مصتدلضل  البخْ  العلنٔ٘ ّامليعْرا  

 ّتْصٔل  اليفّا  ّاملؤارا ، ّتْز  بأشعلر زٍٔفٗ.
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عرّرٗ تيظٔه ىفّا  ّمؤارا  ّضبلعرا  شبر ٕ ك  كلٔ٘، ّعلٙ فذلا  معٔي٘  -

 لعله ّالبخ  العلنٕ يف صبلل ربضضلتَه.لتسّٓفٍه بأحف  مل ّص  إلُٔ ا

دبرٖ ك  كلٔ٘ دراشل  مٔفاىٔ٘ للتعر  إىل مطلل  اجملتن  ّاحتٔلجلتُ املعرفٔ٘أ حتٙ  -

ميكً الْفلٛ بَل شْاٛ يف الكت  أّ أىعط٘ كلليفّا  ّاحمللعرا  العلم٘، أّ ىعرٍل 

 علٙ اإلىذلى .

ٓبُ علٙ اشتدفاو أشللٔبُ مصلعفٗ املتعله علٙ اكتصل  مَلرا  التعله الياتٕ ّتفر -

املدتلف٘ حتٙ ٓتنكً مً االعتنلد علٙ ىفصُ، ّٓتعله كٔف ٓتعله ّضبلّل٘ اكتصل  

 املتعله علدٗ القراٛٗ املصتنرٗ يف كلف٘ فرّ  املعرف٘.

تصتدفو ازبلمعل  كلف٘ الْشلٜ  التكيْلْجٔ٘ اسبفٓث٘، كلإلىذلى ، ّالفٔفْٓ  -

تلفسْٓىٔ٘ املغلق٘، ّأشطْاىل  الكنبْٔتر، كْىفراىض، ّالتعله عً بعف، ّالفّاٜر ال

ّغرل ذلك للْصْل بلملعلْمل  ّاملعلر  إىل أفراد اجملتن  يف أملكً عنلَه، م  عرّرٗ 

 تْصٔ  ظبك٘ اإلىذلى  ب  ازبلمعل  ّاملؤشصل  ذا  االختضلظ.

االٍتنلو بمتىعلٛ جلمع٘ مفتْح٘ بك  ضبلفظ٘ بَف  إتلح٘ فرص٘ التعلٔه ازبلمعٕ ملً  -

ُ ٍيِ الفرص٘، إىل جلى  إتلح٘ فرص٘ التعلٔه املصتنر ّالتفرٓ  املصتنر مفٚ اسبٔلٗ فلتت

 (.061، 5003)جْرج، 

 صبتن  عبْ التْجُ مً ازبلمعٔ٘ املؤشص٘ تتنكً لكٕ أىُ (25، 5002ّٓغٔف تيرلٗ )

 :ٓأتٕ مل ٓتطل  ميَل املعرف٘

 ّالْاق  اسبلعر ب  ّأٍفافَل الذلبٔ٘ غلٓل  ذبفٓف علٙ قلدرٗ تربْٓ٘ فلصف٘ اعتنلد -

 .اجملتنعٕ

 لإلبفا  التفرٓصٔ٘ اشلٔٝ٘ أعغلٛ ّتعجٔ  العلنٕ البخ  لتعجٔ  خطا اعتنلد -

 .ّاالبتكلر

 .ّالتطبٔقٔ٘ العلنٔ٘ البخْ  ىتلٜ  تصْٓ  علٙ ازبلمع٘ حرظ -

 العلنٔ٘ املؤارا  يف ّاملعلرك٘ التعلٔنٔ٘ ّامليظنل  املؤشصل  ب  املعلركل  عقف -

 .ّعلملٔل ضبلٔل

 التعلٔنٔ٘ ّالتكيْلْجٔ٘ الرقنٔ٘ التقئل  تْفرل -

 .إلكذلّىٔ٘ مكتب٘ امتال  -

  .االبتكلر علٙ ّتعجٔعَه املٍْْب  الطلب٘ تبين -
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)ضبنف،  ّحتٙ تصتجٔ  مؤشصل  التعلٔه العللٕ ملتطلبل  صبتن  املعرف٘ فالبف مً اآلتٕ:      

5002  ،10-15) 

 بتنك  معلنَٔل ّطالبَل مً الفخْل بٔصر ّبصرع٘ أٌ تْاك  التطْر العلنٕ ّاملعريف -

 إىل ك  مضلدر املعرف٘ الكْىٔ٘.

أٌ ذبصً ّتطْر ضبتْٚ املعلر  اليت تفرط يف طبتلف مراح  التعلٔه ازبلمعٕ، م   -

اسبرظ علٙ التجفٓف ّاإلبفا  املعريف مً خالل الفعه املتْاص  ألىعط٘ البخْ  

 األشلشٔ٘.

َف  املعرف٘ التْظٔف األفغ ، لتخقٔ  صبنْع٘ مً أٌ تصتيبا طراٜ  جفٓفٗ، ب -

 األٍفا  االقتضلدٓ٘ ّاالجتنلعٔ٘.

أٌ تصَه يف ىعر املعرف٘ ّىقلَل ّتقلزلَل علٙ األصعفٗ احمللٔ٘، ّالْطئ٘، ّاإلقلٔنٔ٘،  -

 ّالعلملٔ٘.

أٌ تتغنً بٔٝ٘ ّبرام  تعلٔنٔ٘ ّتكْٓئ٘ تصتجٔ  بصرع٘ للخلجل  املتيْع٘ يف التعله  -

 يف طبتلف مراح  حٔلتُ.للنْاطً 

أٌ تْطف عالقل  التعلٌّ ّالعراك٘ م  مؤشصل  البخ  ّالضيلع٘ ّاألعنلل  -

 ّاشبفمل  ّصيلع٘ القرار ، ّاجملتن  املفىٕ .

 

 : أدّار ازبلمعل  يف ظ  متطلبل  صبتن  املعرف٘ .1

تبلٓي  ّجَل  ىظر البلحث  حْل أدّار ازبلمعل  يف ظ  متطلبل  صبتن  املعرف٘، فقف      

( عفدًا مً األدّار ازبفٓفٗ للجلمعل  تتنث  بمتعلدٗ اليظر يف 50 -06، 5002حٔفر، (ّع  

رشلل٘ ازبلمعل أ ّذلك بتخْٓ  ازبلمعل  إىل ميظنل  تعله، ّتطْٓر امليلٍ  ّطر  التفرٓض 

تقْٓه، ّتطبٔ  تقئل  االتضلل ّاملعلْمل  يف التعلٔه، ّاشتٔعل  متطلبل  العْمل٘، ّأشللٔ  ال

( إىل إٌ دّر 20، 5000ّجَْد عنلٌ ازبْدٗ، ّإصالح إدارٗ ازبلمعل . بٔينل أظلر  قٔط٘ )

ازبلمع٘ يف بيلٛ صبتن  املعرف٘ ٓتْز  مً خالل العن  علٙ أربع٘ ضبلّر، ٍٕ: احملْر اإلدارٖ، 

 & Bernheim) ظلّٖ ّبرلىٔهكلدميٕ، ّاحملْر التعلٔنٕ، ّاحملْر التنْٓلٕ. أمل ّاحملْر األ

Chaui, 2003)  فٔؤكفاٌ علٙ أٌ ازبْاى  الرٜٔص٘ يف عنلٔل  ذبفٓ  ازبلمعل  ّفقًل ،

جملتن  املعرف٘، ٍٕ يف تطْٓر اليظه الْطئ٘ للتقْٓه ّاالعتنلدأ مل ٓعج  ازبلمع٘ علٙ تطْٓر 

ّزٓلدٗ ّتعجٔ  التعلٌّ ّالتْأم٘ ب  العبكل  األكلدمئ٘ ّازبلمعل أ مل أىظنتَل الفاخلٔ٘، 
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ٓصَه يف تبلدل املعرف٘ فٔنل بٔيَل، ّتطْٓر البخ  العلنٕ، ّاشتدفاو تكيْلْجٔل  املعلْمل  

 .ّاالتضلال  ازبفٓفٗ لتخص  ّتطْٓر أشللٔ  التفرٓض ّالبخ 

( 5002بعض الفراشل  كفراش٘ )ىضلر، ّمً خالل مراجع٘ الفراشل  الصلبق٘، تب  أٌ      

( ّ 5009اٍتن  بفّر البخ  العلنٕ ّعالقتُ مبتطلبل  صبتن  املعرف٘، ّدراشتل )ضبنف، 

( اللتلٌ ركستل علٙ دّر خفم٘ اجملتن  بْصفَل إحفٚ الْظلٜف ازبلمعٔ٘ 5003)العٔعئ٘، 

 اليت تصعٙ يف تلبٔ٘ متطلبل  صبتن  املعرف٘.

رحُ، شٔيخضر البخ  اسبللٕ علٙ الْظلٜف أّ األدّار الثالا٘ ّّفقًل ملل تقفو ط     

للجلمعل ، ّاملتنثل٘ بللتعلٔه أّ التفرٓض ازبلمعٕ، ّالبخ  العلنٕ ّخفم٘ اجملتن  املْعخ٘ 

 بللعك  اآلتٕ:

 

 

 (9، 2013البعض )عبف الفتلح،  ببعغَل ازبلمع٘ ّصبلال  ( ترابا أىعط1٘العك  )

ٓتغم مً العك  الصلب ، مفٚ الذلابا ّالتفاخ  ب  األدّار الثالا٘ للجلمعل أ حبٔ  إذا     

مل تغلفر  بعك  ّأ  فمتىَل شتخق  متطلبل  صبتن  املعرف٘. ّفٔنل ٓأتٕ عر  مفض  

 لبدّار الثالا٘ للجلمعل .

 :ازبلمعٕ التفرٓض/التعلٔه - أ
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ّاملعلْمل  ّاملَلرا   بلملعلر  الطلب٘ تسّٓف إىل َٓف  الفّر التقلٔفٖ للجلمع٘ يف التفرٓض      

متطلبل  صبتند  املعرفد٘،    عْٛ ذلك الفّر يف تغرل اه املعلْمل ، ّحعْ التلق  علٙ ّاالعتنلد

   ٘ ٘  ّميَدل  دْذج ازبلمعد ً  امليتجد ْ  صبدرد  مد  بْصدفُ ضبدْراً   الطللد   إظدرا   إىل املعلْمدل   حعد

 ٘ ٘  للعنلٔد ْ  دّر ّأصدبم  العنلٔد٘ التفرٓصدٔ٘،   يف التعلٔنٔد ٘  عغد ٘  اشلٔٝد  يف ميخضدراً  التفرٓصدٔ

 ُ ٙ  ّاإلظدرا   التْجٔد ٘  مدل جعد    الطلبد٘،  أداٛ علد  اشدذلاتٔجٔل   اشدتدفاو  يف تتيدْ   ازبلمعد

 (.6، 5007)عبف الفتلح،  التكيْلْجٕ التطْر م  تتنلظٙ حفٓث٘ تفرٓض ّأشللٔ 

أٌ تصَه يف جع  ّعلُٔأ ميكً للتطْر التكيْلْجٕ ّتقئل  االتضلل ّاملعلْمل  اسبفٓث٘ 

التعله املْجُ ذاتٔل، ّح  املعكال ، ّالتعله  :خدلا  التعله اليت تقْو علٙ التعله اليعاأ مث 

التعلّىٕ أكثر ىعلطل ّتفلعلٔ٘، ّميكً شلل أٓغل أٌ ذب  ضب  التفرٓض التقلٔفٖ يف ظك  

يت تيلش  مصلقل  تفرط علٙ العبك٘ الفّلٔ٘ شْاٛ يف أّقل  ضبفدٗ شلفل أّ يف األّقل  ال

 (.50 -06، 5002حٔفر، (املتعله. 

 ّميكً تلدٔط مل ٓركس علُٔ دّر التفرٓض أّ التعلٔه يف ازبلمعل  يف صبن  أبعلد العنلٔ٘

التعلٔنٔ٘، ّكلف٘ عيلصرٍل ّمفاخالتُ يف اآلتٕ: )الطلل  كنخْر للعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘، 

ي٘، ّأشللٔ  طر  التفرٓض، ّاألشتلذ ازبلمعٕ، ّامليَلج، ّجْدٗ التعلٔه، ّالبٔٝ٘ اسبلع

ّتْظٔف التقئل ، ّظك  التعلٔه ّاشلف  مً التعلٔه ّالذلكٔس علٙ ترشٔذ التعله الياتٕ 

ّالتعله مفٚ اسبٔلٗ(، ّتعن  البٔٝ٘ اسبلعي٘ جلىبل ملدٓل ْٓفر بئ٘ ذبتٔ٘ لقلعفٗ بٔلىل  

رف٘، ّجلى  متجفدٗ، ّّشلٜ  اتضلل حفٓث٘، ّأجَسٗ تكيْلْجٔ٘، تٔصر ىعر ّتبلدل املع

قٔنٕ ٓرشذ املبلدئ اليت تصَه يف بيلٛ إىصلٌ صبتن  املعرف٘ مً احذلاو للقٔه اإلشالمٔ٘ ّحصً 

 (. 20، 5000اشتثنلر للْق  ّإخالظ يف العن  ّإتقلىُ )قٔط٘، 

ّفٔنل ٓأتٕ عر  لبعض مؤظرا  التفرٓض يف عْٛ متطلبل  صبتن  العرف٘، كنل أّردٍل      

 (273، 5005)ظيلع٘ ّالطراّىُ، 

مراجع٘ الدلام  الفراشٔ٘ اليت تطرحَدل ازبلمعدل  ّاشبطدا املتغدني٘ يف كد  برىدلم         -

ّذبددفٓثَل ّتطْٓرٍددل ّمْاٛمدد٘ ضبتْاٍددل مبددل ٓلددد احتٔلجددل  اجملتندد  ّمتطلبددل  شددْ      

 العن  بعك  مصتنر. 

تْظٔددف اشددذلاتٔجٔل  ّأشددللٔ  حفٓثدد٘ يف التعلددٔه ازبددلمعٕ تسٓددف التفلعدد  بدد  املددفرط   -

)اشذلاتٔجٔ٘ التعلدٔه بلملعدلرٓ ، اشدذلاتٔجٔ٘ االشتقضدلٛ العلندٕ، اشدذلاتٔجٔ٘        ّالطلل 

 الصٔيلرٍْٓل  املصتقبلٔ٘(.
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تْفرل ببئل  عن  مضغرٗ )معند ، ّرظد٘، معدغ ( لتيفٔدي التدفرٓ  العنلدٕ للطللد  يف         -

 املبلح  املدتلف٘ ّذلك يف مجٔ  الكلٔل  ازبلمعٔ٘ ك  ّفقًل اختضلصُ ّمتطلبلتُ.

 رك٘ املتْاصل٘ ّاملتبلدل٘ م  القطل  اإلىتلجٕ يف التعلٔه ازبلمعٕ ّأىعطتُ.دم  املعل -

تغن  اشبطا الفراشد٘ يف طبتلدف الددلام  الفراشدٔ٘ الديت تقدفمَل ازبلمعد٘ مصدلقل           -

دراشٔ٘ متدضض٘ يف إكصل  الطلل  مَلرا  البخ  العلندٕأ خلصد٘ يف الصدي٘ األّىل    

لندٕ يف كد  مدلدٗ دراشدٔ٘ ظدرطًل ليجدلح       مً دراشتُ ازبلمعٔ٘، ّاعتنلد تقدفٓه حبد  ع  

 الطلل  يف ٍيا املصل .

 إرشلٛ قلعفٗ لبيلٛ املقفرا  املالٜن٘ مً أ ل  جفٓفٗ للتعله املطلْ  يف مْاق  العن . -

تعفٓ  اشبطا الفراشٔ٘ لتعتن  مصلقل  ٓفرشدَل الطللد  يف مْاقد  عند  تتيلشد  مد         -

 التدضضل .ربضضُ ّبمتظرا  عغْ ٍٔٝ٘ التفرٓض، ّذلك يف مجٔ  

اشتدفاو أشللٔ  لتقْٓه تعله الطلل  ازبدلمعٕ ال تصدتيف فقدا علدٙ إجدراٛ االختبدلرا         -

 ّتقٔض املقفرا  العقلٔ٘ املتقفم٘.

إجراٛ اختبلر يف اللغ٘ اإلظبلٔسٓ٘ ٓتعل  بلملفلٍٔه ّاملضطلخل  العلنٔ٘ ّاللغْٓد٘ املرتبطد٘    -

 بللتدضط الفقٔ  اليٖ ٓلتخ  بُ الطلل .

 :البخ  العلنٕ -  

 ، ّفتخد   1992عدلو  اليَدْ   ىفّٗ بعف ىتلٜجَل ّاشتثنلر البخْ  تْظٔف ّشلٜ  تطْر      

ً  اجملتند   مؤشصل  ّب  ّبٔيَل جَ٘ مً ازبلمعل  ّب  بٔيَل قيْا  ازبلمع٘ ٘  مد  أخدرٚ،  جَد

ٕ  جَد٘،  مً البلفاٌ مً كثرل يف ّالتينٔ٘ العلنٕ البخ  لتنْٓ  ىظرًا للخلج٘  مؤشصدل   ّشدع

٘  جفٓدفٗ  آْد   طدر   إل دلد العدللٕ   التعلدٔه  ٕ  البخد   لتنْٓد   ّبفٓلد معدلرك٘   سللد   العلند

ّاملتْشدط٘   الضدغرلٗ  املعدرّعل   ذلدك  يف مبدل  العدلو ّاشبدلظ،   ّالقطدلع   املضدلحل  أصدخل  

 (. 563، 5006أحرظلّ، (

ّفٔنل ٓأتٕ عر  لبعض مؤظرا  البخ  العلندٕ يف عدْٛ متطلبدل  صبتند  العرفد٘، كندل           

 (271، 5005ّالطراّىُ، )ظيلع٘ أّردٍل 

ربضٔط جسٛ كبرل مً مٔساىٔ٘ ازبلمعل  لفعه البخْ  العلنٔ٘ فَٔل ّتقفٓه تقرٓر  -

 شيْٖ للنبللغ اليت مت صرفَل يف ٍيا االدبلِ

تْفرل االمكلىٔل  املللٔ٘ ّالتجَٔسا  اسبفٓث٘ الكلفٔ٘ ّالكْادر البعرٓ٘ املصلىفٗ  -

 للبلح .
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ّالفّرٓل  العلنٔ٘ احملكن٘ اليت ٓته ىعر البخْ  العن  علٙ زٓلدٗ أعفاد اجملال   -

فَٔل، ّاسبرظ علٙ تْزٓعَل يف مؤشصل  اجملتن  ّقطلعلتُ املدتلف٘ لإلفلدٗ ممل 

 ّرد فَٔل

إىعلٛ مركس ّطين رٜٔض للبخ  العلنٕ ترتبا بُ عنلدا  البخ  العلنٕ للجلمعل   -

 الٔنئ٘، بَف  التيصٔ  بٔيَل ّاشتثلرٗ ازبَف ّالكلف٘

بيك معلْمل  مركسٖ ترتبا بُ ازبلمعل  الٔنئ٘ مً خالل ظبك٘ داخلٔ٘  إىعلٛ -

 ّخلرجٔ٘

حفس قطل  اإلىتلج يف اجملتن  لتنْٓ  البخْ  العلنٔ٘ ذا  الضل٘ حبلجلتُ مً خالل  -

 قٔلو ازبلمعل  الٔنئ٘ بعن  دّرا  ّمؤارا  لتصْٓ  ٍيِ األحبل 

ذلح٘ مث  اليلىْ تكيْلْجٕ التفرٓ  يف صبلال  البخ  األشلشٕ يف العلْو املق -

 ّالبْٔلْجٔل ازبسٜٔ٘ ّغرلٍل مً العلْو اليت تصتجف يف اجملتنعل .

 ( املؤظرا  اآلتٔ٘:006، 5002عالّٗ علٙ ذلك، ٓغٔف )ىضلر، 

ٕ  البعدف  ذا  بلملفدلٍٔه  اإلملدلو  -  التدفّٓ ،  :مثد  (الذلبدْٖ   البخد   صبدلل  يف الدفّل

 ّغرلٍل(. البخثٔ٘ رف٘، ّالكراشٕاملع ّحلعيل  الفّلٔ٘، التعلّىٔ٘ ّاملدتدلا 

-  ٌ ٚ  إتقدل ٘  اللغدل   إحدف ٘  األجيبٔد ٘  خلصد  صبتند   يف اللغد٘ الصدلٜفٗ   بْصدفَل  اإلظبلٔسٓد

 املعرف٘ ّاشتٔعل  املعرف٘.

٘  حلعديل   تأشدٔض  - ٘  للنعرفد  إىل البخثٔد٘ ّذبْٓلدَل   األفكدلر  الشدتقبلل  الذلبْٓد

 .متكلمل٘ حبثٔ٘ معرّعل 

 .البخ  الذلبْٖ صبلل يف اسبفٓث٘ البخثٔ٘ امليَجٔل  اشتدفاو مَلرا  إتقلٌ -

ٙ  القدفرٗ  - ٘  تقلشده  أىعدط٘  يف املعدلرك٘  علد ٘  املعرفد ً  الذلبْٓد  خدالل امليتدفٓل    مد

 .الفكرٓ٘ ّامللتقٔل 

ٕ  اليعدر  تعدجٔ   - ٙ  العلند ٚ  علد ٕ  املصدتْ ُ  الدفّل ٘  لدفعه إىتدلج   مقْمدلً  بْصدف  يف املعرفد

 املعرف٘ صبتن 

٘  حلعديل   تأشدٔض  - ٘  للنعرفد  إىل البخثٔد٘ ّذبْٓلدَل   األفكدلر  الشدتقبلل  الذلبْٓد

 .متكلمل٘ حبثٔ٘ معرّعل 

٘  التدضضدل   ب  البٔئ٘ البخْ  تعجٔ  - ٘  إىتدلج  التكلمد  يف  لتخقد   الذلبْٓد  املعرفد

 .الذلبْٓ٘

٘  الفراشدل   مدفخ   اشدتدفاو  - ٘  بعدض جْاىد    مصدتقب   الشتعدرا   املصدتقبلٔ  العنلٔد

 املعرف٘. صبتن  يف الذلبْٓ٘
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-  ٘ ٘  مبدفاخ   االشدتعلى  لتخقٔد   الذلبْٓد٘ ّتطْٓرٍدل   الديظه  كفدلٛٗ  ذبفٓدف  يف حفٓثد

 .املعرف٘ صبتن  متطلبل 

٘   ّاقد   تطدْٓر  يف الذلبْٖ البخ  إلَٔل تْص  اليت املعرف٘ تْظٔف -  املنلرشدل  الذلبْٓد

 ّاعخ٘. خطا ّفقًل

 بللصٔلش٘ التعلٔنٔ٘. املتعلق٘ القرارا  صي  يف الذلبْٓ٘ البخْ  ىتلٜ  تْظٔف -

 .الْاق  الذلبْٖ احتٔلجل  عْٛ يف الذلبْٓ٘ للبخْ  نراملصت ّالتقْٓه املراجع٘ -
 

 اجملتن : خفم٘ - ج

ٌّ  بعدض أفدراد   أّ امليظندل   أّ ازبنلعدل   أّ األفراد بَل ٓقْو اليت ازبَْد ٍٕ اجملتن  خفم٘ إ

ً  االقتضلدٓ٘ أّ االجتنلعٔ٘ األّعل  لتخص  اجملتن  ٘  االحتٔلجدل   طرٓد  ذبفٓدف   عد  اجملتنعٔد

ً  االحتٔلجدل   ٍديِ  الديت تلدد   ّالدلام  األىعط٘ ّتضنٔه ّاملؤشصل ، ّازبنلعل  لبفراد  عد

٘  البخثٔ٘ ّمراكسٍل ّكلٔلتَل ازبلمع٘ طرٓ  ٘  املدتلفد ٘   إحدفا   بغٔد ٘  تغدرلا  تينْٓد  ّشدلْكٔ

٘  أٌ كندل  فَٔل، مرغْ  ً  اجملتند   ربدفو  ازبلمعد ٘   معدكالتُ،  حد ّ  طرٓد   عد  ّذبقٔد  التينٔد

 ٘ ُ  اجملتند   أفدراد  اكد   إىل ّتَدف   املتعدفدٗ،  اجملدلال   يف العدلمل ُ  ّمؤشصدلت مدً   ٍّٔٝلتد

ٙ  ذبقٔ  ٘  إفدلدٗ  أقضد ً  ممكيد ٘  اشبدفمل   مد ٘   الديت  املدتلفد  ّأشدللٔ   بْشدلٜ   تقدفمَل ازبلمعد

 (.6، 5007)عبف الفتلح،  الفعلٔ٘ ّحلجلتُ املصتفٔف ظرّ  م  متيْع٘ تتيلش 

٘  سلل  ّلقف ٛ  يف ازبلمعد ٘  عدْ ٘  دبربد ٘  ازبلمعد ٘    ّصبدلال  خدفمل   تقدفٓه  امليتجد  عند  متيْعد

٘  حلجدل   ّلبد   األغدرا ،  ٘  اجتنلعٔد ٘  ّمعرفٔد ً  ّمَلرٓد ٘  تقدفٓه الدفّرا    خدالل  مد  التفرٓبٔد

٘  ألعغلٛ ّالتعلٔه املصتنر ٘  التدفرٓض  ٍٔٝد  مكلتد   ّفدتم  احمللدٕ،  ّاجملتند   ّاإلدارٓد   ّالطلبد

 ٘ ٘  ّاالشتعدلرا   لتقدفٓه اشبددلا    اشتعدلرٓ ٘  العلنٔد ٘  للجَدل   ّالبخثٔد  أجدْر  مقلبد   املتدضضد

 (.        273-272، 5000الفبلغ،  ( ازبلمع٘ مً إٓرادا  مَنل إٓرادًا مثل  رمسٓ٘

ّفٔنددل ٓددأتٕ عددر  لددبعض مؤظددرا  خفمدد٘ اجملتندد  يف عددْٛ متطلبددل  صبتندد  العرفدد٘، كنددل    

 (276، 5005)ظيلع٘ ّالطراّىُ، أّردٍل 

 قٔلو ازبلمع٘ بعن  دراشل  اشتطالعٔ٘ تتبعٔ٘ ملعرف٘ رأٖ أصخل  املؤشصل  يف -

شْ  العن  حْل الدلام  الفراشٔ٘ اليت تقفمَل ازبلمعل  ّدرج٘ تأارلٍل يف جْدٗ 

 أداٛ خر َٔل ح  تْظٔفَه يف شْ  العن .

 املصلٍن٘ يف آْ  ّدعه البخْ  املَن٘ اليت تتف  م  اجتٔلحل  اجملتن  ّمعكالتُ. -

 االشتعلرا .االشتفلدٗ مً خدلا  أعغلٛ ٍٔٝ٘ التفرٓض بلزبلمعل  يف صبلل  -
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إظرا  املصتفٔفًٓ اشبلرجٔ  مً اجملتن  احمللٕ يف صبللض أميلٛ ازبلمعل  بعك   -

 فعلل ّمصتنر. 

( بعض املؤظرا  املتعلق٘ بفّر ازبلمعل  يف خفم٘ 706، 5003ُّتغٔف العٔعئ٘ )     

 اجملتن ، ٍّٕ: كلآلتٕ: 

 .اجملتن  يف املدتلف٘ بلملؤشصل  للعلمل  اشبفمل  تقفٓه -

 .مرافقَل ّاشتدفاو ازبلمع٘ ميعآ  زٓلرٗ علٙ اجملتن  أفراد جٔ تع -

مدً   اجملتند   ّقٔدلدا   ازبلمع٘، يف العلمل٘ اشلٔٝ٘ مً معذلك٘ اشتعلرٓ٘ زبلٌ إىعلٛ -

 .معكالتُ إىل ّالتعر  اجملتن  حلجل  لتخفٓف القرار ذّٖ

ًٔل احمللٔ٘ املعكال  سبّ  ازبلمعٔ٘ األحبل  تْجُٔ -  .ّتطْٓرِ اجملتن  خفم٘ ّراٛ شع

 .التدضضل  ملدتلف ازبلمع٘ يف مؤارا  عقف -

 .مصتْٓلتَه اختال  علٙ اجملتن  أفراد متطلبل  لتلبٔ٘ برام  تقفٓه -

 .اجملتن  أفراد بتفرٓ  للقٔلو اجملتن  خفم٘ مراكس دبَٔس -

ّاألعندلل   املعدلرٓ   إدارٗ يف ّتصددرلٍل  لبفدراد،  ّاملتطدْرٗ  ازبفٓدفٗ  األفكدلر  تدّبين  -

 .املدتلف٘

 .املدتلف٘ االجتنلعٔ٘ امليلشبل  يف ازبلمع٘ معلرك٘ -

 .لفَٓه الْعٕ مصتْٚ لرف  اجملتن  ألبيلٛ ّىقلَل الثقلف٘ مٔلدًٓ يف اإلشَلو -

 .اجملتن  شبفم٘ العلو التطْعٕ اجمللل يف ّالطلب٘ التفرٓصٔ٘ اشلٔٝ٘ معلرك٘ -

ٌ  ال ممً ازبلمع٘ ألبيلٛ املللٕ الفعه - ٕ  العد ٛ  ذبند   ٓصدتطٔعْ  إلادلو دراشدتَه   املدلل

 .ازبلمعٕ التعلٔه يف املْاطً ح  ظعلر لتخقٔ 

ٓصتيت  البلح  ممل شب ، أٌ ٍيل  تفاخ  ّترابا كبرل ب  أدّار ّّظلٜف ازبلمعل ،      

فنً البلحث  مً ٓرٚ بأٌ الفّر ٍْ الْظلٜف الرٜٔص٘: التفرٓض ّالبخ  العلنٕ ّخفم٘ 

ك، ّمَنل ٓكً مً أمر ذلك، إىل أٌ البلح  ٓرٚ أٌ اجملتن ، بٔينل ٓرٚ البعض عكض ذل

 ٍيل  عالق٘ ترابطٔ٘ ب  األدّار ّالْظلٜف، ٍّيا مل اعتنفِ البلح  لرؤٓتُ املقذلح٘. 

 اللثًل: رؤٓ٘ مقذلح٘ لتفعٔ  دّر ازبلمعل  الٔنئ٘ يف عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘

ئد٘ يف عدْٛ متطلبدل  صبتند  املعرفد٘،      مت ّع  الرؤٓد٘ املقذلحد٘ لتفعٔد  دّر ازبلمعدل  الٔن         

ًٛ علددٙ مددل مت عرعددُ يف األطددر اليظرٓدد٘ ّالفراشددل  الصددلبق٘، فغدداًل عددً االعتنددلد علددٙ مددل    بيددل

أكفتُ التقلرٓر الرزلٔ٘ احمللٔ٘ ّالفراشدل  ذا  العالقد٘. ّعدالّٗ علدٙ ذلدكأ مت عدر  الرؤٓد٘        

يف ازبلمعل  الٔنئد٘ ) امللخد  رقده    املقذلح٘ يف صْرتَل األّلٔ٘ علٙ بعض اشبدلاٛ مً األشلتيٗ  
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(، ّإبفاٛ آراَٜده فَٔدل، ّاقدذلاح التعدفٓال  الديت ٓرّىَدل، اده مت العند  بتلدك التعدفٓال  حتدٙ            0

اصبخ  الرؤٓ٘ بللضْرٗ اليَلٜٔ٘ اليت شدٔته عرعدَل فَٔدل. ّتكْىد  مدً االاد٘ صبدلال  رٜٔصد٘         

  تفضدٔلٕ ملكْىدل  ٍديِ    ٍٕ: التفرٓض، ّالبخ  العلندٕ، ّخفمد٘ اجملتند . ّفٔندل ٓدأتٕ عدر      

 الرؤٓ٘. 

 تفعٔ  صبلل التفرٓض: - أ

ٓقضف بَل صبنْع٘ مً األدّار التطْٓرٓ٘ الديت ٓيبغدٕ علدٙ ازبلمعدل  الٔنئد٘ القٔدلو بَدل يف             

عنلٔ٘ التعلٔه ّالتعله )التفرٓض(أ مبل ٓتْاك  م  متطلبل  صبتن  املعرفد٘ مدً خدالل ازبْاىد      

 اآلتٔ٘: 

تطددْٓر الدددلام  ّاشبطددا الفراشددٔ٘ يف كدد  التدضضددل  العلنٔدد٘ مددً خددالل ذبقٔدد            .0

 مْاٛمتَل احتٔلجل  اجملتن  ّمتطلبل  شْ  العن  بعك  مصتنر. 

تطبٔد  اشددذلاتٔجٔل  تفرٓصددٔ٘ حفٓثدد٘ ّمتيْعدد٘ تتْاكدد  مدد  متطلبددل  صبتندد  املعرفدد٘،   .5

شتقضددلٛ العلندٕ، ّالددتعله  ّميَدل: اشدذلاتٔجٔل  الددتعله الدياتٕ، ّالتعلددٔه بلملعدلرٓ ، ّاال    

 التعلّىٕ، ّالتعلٔه امليت ... إخل. 

تْظٔف ّالْشلٜ  ّالتقئل  االلكذلّىٔ٘ ّالتْاص  االجتنلعٕ يف تطدْٓر علندٔيت الدتعله     .7

ّالتعلٔهأ مبل ٓرشذ القراٛٗ اسبدرٗ املصدتنرٗ ّاملصدتفام٘ لكد  مدً الطلبد٘ ّأعغدلٛ ٍٔٝد٘         

 التفرٓض. 

تْفرل بٔٝل  تعلٔنٔ٘ ّتعلنٔد٘ لتيفٔدي عنلٔد٘ التدفرٓض ّالتدفرٓ  العنلدٕ زبنٔد  الكلٔدل           .2

 ّالتدضضل  ازبلمعٔ٘ ّفقًل متطلبل  صبتن  املعرف٘. 

تْظٔددف ّشددلٜ  ّأشددللٔ  التعلددٔه االلكذلّىددٕ يف كلفدد٘ الدددلام  ّالتدضضددل  العلنٔدد٘   .2

فذلاعددددٔ٘، ّاشددددتدفاو ّاملتنثلدددد٘ يف التعلددددٔه املددددفم ، ّتْظٔددددف تقئدددد٘ احمللعددددرا  اال

ضبركدددل  البخددد  االلكذلّىدددٕ يف اسبضدددْل علدددٙ املعرفددد٘، ّتْظٔدددف تقئددد٘ غدددر       

 املؤارا  

ترشٔذ التعلٔه امليدت  يف كلفد٘ الددلام  ّاشبطدا الفراشدٔ٘أ مبدل دقد  دمد  املعدلرك٘           .9

 املتْاصل٘ ّاملتبلدل٘ م  مؤشصل  القطل  اإلىتلجٕ ّشْ  العن .

ا الفراشدٔ٘ يف طبتلدف الددلام  الفراشدٔ٘ الديت تقدفمَل       ترشٔذ التعلٔه البخثدٕ يف اشبطد   .3

 ازبلمعل  مبل ٓؤدٖ إىل  إكصل  الطلل  مَلرا  البخ  العلنٕ. 

إعفاد الغْابا القلىْىٔ٘ اليت ترشذ معلٓرل ازبْدٗ يف التعلٔه ّالتعله يف كلفد٘ الددلام     .1

 ّالتدضضل  العلنٔ٘ ّفقًل متطلبل  صبتن  املعرف٘.
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عدٔ  ّتقدْٓه أداٛ أعغددلٛ ٍٔٝد٘ التدفرٓض يف عنلٔدد٘ التعلدٔه ّالددتعله      إعدفاد ّتيفٔدي ىظددلو ت   .6

 )التفرٓض( ّفقًل متطلبل  صبتن  املعرف٘.

إعفاد ّتيفٔي اشبطا اشللدف٘ إىل ربا التفرٓ  العنلٕ لعلنٔ٘ التعلدٔه ّالدتعله يف مْاقد       .00

 العن  بلملؤشصل  اجملتنعٔ٘.

التعله يف العبك٘ اإللكذلّىٔ٘ الفاخلٔد٘  إعفاد اآللٔل  اشللدف٘ إىل ربا عنلٔ٘ التعلٔه ّ  .00

للجلمعدد٘ ّالدديت ٓددته مددً خالشلددل ىعددر املعددلر  ّاملَددلرا  ّكلفدد٘ املصددلقل  يف اشبطددا       

 الفراشٔ٘ اليت ٓيبغٕ علٙ عغْ ٍٔٝ٘ التفرٓض تْصٔلَل للطلل .

تطْٓر أشللٔ  تقْٓه حفٓث٘ ألداٛ الطلل  يف العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ التعلنٔ٘أ مبل ٓغنً اسبف   .05

 األشللٔ  التقلٔفٓ٘. مً 
 

 الىًٔل: تفعٔ  البخ  العلنٕ: -  

ٓقضف بُ صبنْع٘ مً األدّار التطْٓرٓ٘ اليت ٓيبغٕ أٌ تقْو بَل ازبلمعل  الٔنئ٘ يف البخ      

 العلنٕ ّمبل ٓتْاك  م  متطلبل  صبتن  املعرف٘ مً خالل ازبْاى  اآلتٔ٘:

 لندددٕ ّاملتنثلددد٘ بللتدددفّٓ ،تْظٔدددف الْشدددلٜ  املعرفٔددد٘ املعلصدددرٗ يف صبدددلل البخددد  الع  .0

املعرفدد٘، ّاسبددفاٜ  العلنٔدد٘، ّاملعلمدد     ّحلعدديل  الفّلٔدد٘، التعلّىٔدد٘ ّاملدتدددلا 

 ّغرلٍل.  البخثٔ٘ املركسٓ٘، ّالكراشٕ

ربضٔط مْارد مللٔ٘ حكْمٔ٘ ّذاتٔ٘ لفعه صبلال  البخْ  العلنٔ٘ يف كلفد٘ ّظدلٜف    .5

 صبتن  املعرف٘.

البخثٔد٘ ّاملعرفٔد٘ ّتْظٔفَدل يف     األفكدلر  لتْلٔدف للنعرفد٘ التكيْلْجٔد٘    حلعديل   تدبين  .7

 .معلرٓ  معرفٔ٘ ّاىتلجٔ٘

تعنددٔه قلعددفٗ معلْمددل  ظددلمل٘ للفراشددل  ّالبخددْ  العلنٔدد٘ يف كلفدد٘ ّظددلٜف صبتندد        .2

 املعرف٘.

للبخْ  املقفم٘ للخضْل علٙ امللجصترل ّالدفكتْراِ مبدل    تطْٓر ىظلو اإلدارٗ ّاإلظرا  .2

 بتيلش  م  التدضط الفقٔ  لعغْ ٍٔٝ٘ التفرٓض. 

إعفاد ّتيفٔي خط٘ تَف  إىل زٓلدٗ اصفار اجملال  ّالفّرٓل  العلنٔ٘ احملكن٘ احمللٔد٘   .9

ّالفّلٔ٘ يف كلفد٘ التدضضدل  العلنٔد٘ ّمبدل ٓتغدنً ىعدر البخدْ  اشللدفد٘ إىل ذبقٔد           

 املؤشصل  االىتلجٔ٘ ّشْ  العن . متطلبل 

تطددْٓر إدارٗ البخدد  العلنددٕ ّربطَددل بللعددبك٘ اإللكذلّىٔدد٘ الفاخلٔدد٘ ّاشبلرجٔدد٘أ مبددل     .3

 ٓتْاك  متطلبل  صبتن  املعرف٘. 
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ىعر أحبل  أعغلٛ ٍٔٝ٘ التفرٓض يف صبلال  علملٔ٘ ذا  معلم  تأارل علٍل علدٙ املصدتْٚ    .1

 الفّلٕ. 

6.  ٌ ٚ  إتقدل ٘  اللغدل   إحدف ٘ خل األجيبٔد  صبتند   يف اللغد٘ الصدلٜفٗ   بْصدفَل  اإلظبلٔسٓد٘أ  صد

  .املعرف٘

الرقنٔد٘أ مبدل ٓصدلعف يف مْاكبد٘      الديظه  ازبلمعٔد٘ مدً خدالل تدبين     املكتبدل   تطدْٓر  .00

 املعلْمل  البخثٔ٘ الفّلٔ٘ املعلصرٗ.

العلنٔدد٘  أّ  إعددفاد ّتيفٔددي خطدد٘ تَددف  إىل ىعددر املعرفدد٘ البخثٔدد٘ شددْاٛ يف الددفّرٓل        .00

ّمبدل ٓصدلعف يف ىقد      ّالفّلٔ٘ ّالعربٔ٘ احمللٔ٘ العلنٔ٘ ّاملؤارا  ا اليفّ يف املعلرك٘

 املعرف٘ ّتبلدل اشبدلا  ب  العلنلٛ ّالبلحث . ّىعر ّتْط 

ترشددٔذ العددراك٘ بدد  ازبلمعدد٘ ّاملؤشصددل  االىتلجٔدد٘ ّشددْ  العندد  يف صبددلل االىتددلج        .05

 ّتْظٔف ّىعر ّتصْٓ  املعرف٘ يف كلف٘ قطلعل  التينٔ٘. 

ذبدفٓثَل ّإعدلدٗ ٍيفشدتَل     بَدف   العلٔدل بلزبلمعدل    الفراشدل   لددلام   التطْٓر املصدتنر  .07

 ّفقًل متطلبل  صبتن  املعرف٘.

إعفاد ّتيفٔي الدلام  اشللدف٘ إىل تينٔ٘ معلر  ّمَلرا  البلحث  يف ازبلمعدل  ّكلفد٘     .02

و بَدل  التدضضل  يف صبلل تْظٔف صبتن  املعرفد٘ بللفراشدل  ّالبخدْ  الديت ٓدته القٔدل      

 ّتيفٔيٍل. 

 

 تفعٔ  خفم٘ اجملتن : - ج

ٓقضف بُ صبنْعد٘ مدً األدّار التطْٓرٓد٘ الديت ٓيبغدٕ علدٙ ازبلمعدل  الٔنئد٘ القٔدلو بَدل يف                

 صبلل خفم٘ اجملتن  ّمبل ٓتْاك  م  متطلبل  صبتن  املعرف٘ مً خالل ازبْاى  اآلتٔ٘:

شدتطالعٔ٘ ملعرفد٘ ادبلٍدل     إعفاد ّتيفٔدي خطد٘ تَدف  إىل إجدراٛ الفراشدل  العلنٔد٘ اال       .0

املؤشصل  االىتلجٔ٘ ّشْ  العن  عبْ الددلام  الفراشدٔ٘ الديت تقدفمَل ازبلمعدل  ّدرجد٘       

 تأارلٍل يف تْظٔف طبرجلتَل.

إعفاد الفراشل  العلنٔ٘ اشللدف٘ إىل تقفٓه املعلزبل  ّاسبلْل للقغلٓل ّاملعكال  اليت  .5

 تْاجُ املؤشصل  اجملتنعٔ٘ املدتلف٘.

اك٘ اجملتنعٔ٘ يف ربطٔا الدلام  الفراشٔ٘ ّتيفٔيٍل ّدعنَل ّتقْميَدل يف  ترشٔذ العر .7

 كلف٘ التدضضل  ّالعنلٔل  بلزبلمعل .

إظددرا  القٔددلدا  يف املؤشصددل  اسبكْمٔدد٘ ّاألٍلٔدد٘ يف صبددللض ازبلمعددل  ّالكلٔددل   .2

 ّاالقصلوأ ك  حبص  صبلل عنلُ بعك  فعلل ّمصتنر.
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االشتعلرا  العلنٔ٘ اليت تتطلبَدل املؤشصدل  اإلىتلجٔد٘    إعفاد اشبطا اشللدف٘ إىل تقفٓه  .2

 ّاجملتنعٔ٘ ّشْ  العن .

 ّع  املعلٓرل ّاملؤظرا  العلنٔ٘ لتقٔٔه دّر ازبلمع٘ دبلِ اجملتن  ّمؤشصلتُ املدتلف٘. .9

إعدددفاد اشبطدددا التيصدددٔقٔ٘ اشللدفددد٘ إىل إظدددرا  ازبلمعددد٘ يف إدارٗ ّتيفٔدددي الفعللٔدددل         .3

 عٔ٘ ّتيفٔيٍل.ّامليلشبل  الْطئ٘ ّاجملتن

إعفاد الدلام  التْعْٓ٘ ّالْقلٜٔ٘ مً املددلطر ّالظدْاٍر الصدلْكٔ٘ الصدلبٔ٘ يف اجملتند        .1

 كللعيف ّالتطر  ّاإلرٍل  ّغرلٍل.

تْظٔف الفراشل  ّالبخْ  العلنٔ٘ اليت ٓدته القٔدلو بَدل مدً قبد  أعغدلٛ ٍٔٝد٘ التدفرٓض          .6

 عبْ تطْٓر التينٔ٘ العلمل٘ يف اجملتن .

لتيصٔقٔ٘ ب  ازبلمعل  ّاملؤشصل  اإلىتلجٔ٘ ّاجملتنعٔد٘ لبشدلتيٗ مدً    إعفاد اشبطا ا  .00

 خدلاٛ أعغلٛ ٍٔٝ٘ التفرٓض يف تطْٓر أداَٜل. 
 

 ىتلٜ  البخ : 

 تْص  البخ  إىل العفٓف مً اليتلٜ  أٍنَل اآلتٕ:

أٌ متطلبل  صبتن  املعرف٘ أصبخ  مً املرتكسا  األشلشٔ٘ اليت تصعٙ الفّل العلملٔ٘  -

ذبقٔقَل ّاليت مً خالشلل ٓته اىتلج املعرف٘ ّىعرٍل ّتطبٔقَل يف كلف٘ املؤشصل  إىل 

 اإلدارٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ ّميَل ازبلمعل .

ٍيل  عالق٘ تكلملٔ٘ ّترابطٔ٘ ب  متطلبل  صبتن  املعرف٘ ّاألدّار اليت تقْو بَل  -

خالل ازبلمعل  اليت تعف املصؤّل٘ الرٜٔص٘ يف ذبقٔ  ّتكًْٓ صبتن  املعرف٘ مً 

 اىتلجَل ّىعرٍل ّتْظٔفَل.

احتْ  الرؤٓ٘ املقذلح٘ العفٓف مً اآللٔل  ّاألشللٔ  اليت ميكً القٔلو بَل مً خالل  -

 تطْٓر أدّار ازبلمعل  الٔنئ٘ يف عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘. 

 التْصٔل  ّاملقذلحل :

 يف عْٛ اليتلٜ  اليت تْص  إلَٔل البخ ، ْٓصٕ البلح  ّٓقذلح بلآلتٕ:

عفاد اشبطا اشللدف٘ إىل تطْٓر دّر ازبلمعل  الٔنئ٘ يف مْاكب٘ متطلبل  صبتن  إ -

 املعرف٘ حبص  مل أظلر  إلَٔل ىتلٜ  البخ .

دراش٘ ّمراجع٘ ّتطْٓر الرؤٓ٘ املقذلح٘ يف الٔنً ّالعن  علٙ إعفاد األشللٔ  اشللدف٘  -

 بَل. إىل تْظٔفَل يف املَلو ّاألدّار اليت ٓيبغٕ علٙ ازبلمعل  القٔلو



 

 

 409 

إعلدٗ تضنٔه رؤٓ٘ ّرشلل٘ ّأٍفا  ازبلمعل  الٔنئ٘ يف عْٛ اليتلٜ  اليت تْص  إلَٔل  -

 البخ  اسبللٕ.

إعفاد الدلام  ّالْرش التفرٓبٔ٘ لتينٔ٘ مَلرا  القٔلدا  ّالعلمل  يف ازبلمعل  الٔنئ٘  -

 مبل ميكيَه مً القٔلو بأدّارٍه يف عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘.

شل  ّالبخْ  العلنٔ٘ يف صبلل تطْٓر ّظلٜف ّأدّار ازبلمعل  الٔنئ٘ يف القٔلو بللفرا -

 عْٛ متطلبل  صبتن  املعرف٘. 
 

 قلٜن٘ املراج : 

ٕ    املعرف٘ ّصيلع٘ املصتقب  اقتضلدٓل.. ص  .( 2005 ) أ ف أبْ زٓف،  ،شلصدل٘ كتدل  العربد
 الكْٓ .

(. ص دّر التعلددٔه العددللٕ العربددٕ ّميظْمدد٘ البخدد  ّاالبتكددلر يف تعددٔٔف  5002ضبنددف ) أ ددف،

 .2، (52)، اجملل٘ العربٔ٘ للذلبٔ٘صبتن  املعرف٘ ، 

حبد  مقدفو   ( عنلٌ جْدٗ التعلٔه العللٕ يف إطلر صبتن  املعرفد٘.  5002أ ف، ىعٔن٘ ضبنف )

 .العللٕإىل املؤار العربٕ الفّلٕ الصلدط لغنلٌ جْدٗ التعلٔه 

ً (. 5002بلعبلد، علٕ ٍْد ) . األملىد٘ العلمد٘ للنجلدض    فلصف٘ التعلٔه العللٕ ّشٔلشتُ يف الدٔن

 األعلٙ لتدطٔا التعلٔه، ازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘.

٘ (: 5002بددفراٌ، إبددرأٍه،) ،  التعلددٔه العددللٕ ّالبخدد  ّالتطددْٓر ّاإلبددفا  يف صبتندد  املعرفدد

 دٌ.) .ٌ(، عنلٌ، األر

قبلٔ٘ لفٚ طلبد٘ الفراشدل    صتحلجل  التينٔ٘ املص ( 2009 ) .، كفلح.بركل  ، زٓلد ّ حصً

حبد  مقدفو للندؤار األّل لعندلدٗ      ." العلٔل ربضط الذلبٔ٘ يف ازبلمعل  الفلصدطٔئ٘ 

 ، ىلبلض، فلصط .البخ  العلنٕ يف جلمع٘ اليجلح الْطئ٘

(.ص اشذلاتٔجٔل  التينٔ٘ البعدرٓ٘ يف جلمعد٘ القدفط املفتْحد٘ مدً ّجَد٘       5004بركل ، زٓلد .)

(، 5،) صبل٘ جلمع٘ القفط املفتْح٘ للفراشدل  ّالبخدْ   ىظر أعغلٛ ٍٔٝ٘ التفرٓضص. 

3. 

. دار الْفدددددلٛ، إدارٗ املعرفددددد٘ يف التعلدددددٔه (. 5002البدددددٔالّٖ ، حصدددددً ّشدددددالم٘، حصددددد .)   

 اإلشكيفرٓ٘، مضر.
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٘ (. 5002التينٔدد٘ اإلىصددلىٔ٘ العربٔدد٘.) تقرٓددر  . برىددلم  األمدده املتخددفٗ  عبددْ إقلمدد٘ صبتندد  املعرفدد

 اإل لٜٕ. املكت  اإلقلٔنٕ للفّل العربٔ٘، عنلٌ ، األردٌ.

(. صصبتند  املعلْمدل  إىل صبتند  املعرفد٘، الْٔىصدكْ ،علدٙ الدرابا :        5002التقرٓدر العدلملٕ،)  

.www.Uneseo.org 

 عبْ غسٗ مبخلفظل  الفلصطٔئ٘ ازبلمعل  تْجُ ّاق (.ص5002مضبلح.) تيرلٗ، ضبنف عثنلٌ
٘  صبتند   ُ  املعرفد ً  بلسبدف  ّعالقتد رشدلل٘ ملجصدترل غدرل    الرقنٔد٘.   الفجدْٗ  اتصدل   مد

 ، كلٔ٘ الذلبٔ٘، ازبلمع٘ اإلشالمٔ٘، غسٗ، فلصط .ميعْرٗ

(. متطلبل  تفعٔد  دّر ازبلمعد٘ يف بيدلٛ صبتند  املعرفد٘ علدٙ عدْٛ        5002جْرج، خْر جٔتنلٌ )

، كلٔ٘ الذلبٔ٘، صبل٘ دراشل  تربْٓ٘ ّاجتنلعٔ٘خدلا  بعض جلمعل  الفّل املتقفم٘. 

 (. 5(، العفد )000جلمع٘ حلْاٌ، اجمللف )

عدددددً :  مقدددددلل، ىقدددددال. متطلبدددددل  بيدددددلٛ صبتنددددد  املعرفددددد٘.ص (2012)جٔدددددفّرٖ، بعدددددك.

http://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com/serendipity/index.p
hp     

 املعلصرٗ الذلبْٓ٘دراشل  يف االدبلٍل   (. 5000) ازببلر عبف  ،لطٔسبلج، أ ف علٕ، ّاا

ً . مركس املتفْ  للطبلع٘ ّاليعر، الٔنً يف ٓيُتكْ ّمعْقل  املعرف٘  اقتضلدص   الدٔن

 .32-20 ظ. صيعلٛ ،

(. تطْٓر األداٛ البخثٕ للجلمعل  الٔنئ٘ يف عدْٛ اإلدارٗ  5000ُحنٔف، ضبنف عبف اهلل حصً )

كلٔ٘ الذلبٔ٘، جلمع٘ عد  سلدض، القدلٍرٗ،     )أطرّح٘ دكتْراِ غرل ميعْرٗ(.بللقٔه. 

 مضر.

األدّار ازبفٓفٗ ملؤشصل  التعلٔه يف الدْطً العربدٕ   .  ( 2004) عبف اللطٔف حصد .  حٔفر،

 كلٔ٘ الذلبٔ٘، جلمع٘ اإلملرا . يف ظ  متطلبل  صبتن  املعرف٘ ،

(. صمفٚ اشتفلدٗ التعلٔه العللٕ الصعْدٖ مً الضٔغ ازبلمعٔ٘ اسبفٓث٘ يف 5003خْج، فدرٓ٘ .)

 ، الصعْدٓ٘.20(، 02، )قب  الذلبٔ٘ العربٔ٘صبل٘ مصتصبلل تكيْلْجٔل املعلْمل ص. 

مؤار جلمع٘ القلٍرٗ للبخْ  ّالفراشدل   (.  عبْ جلمع٘ ميتج٘. 5000الفبلغ، رٓل  حلمف )

  العلٔل ّالعالقل  الثقلفٔ٘.

http://www.uneseo.org/
http://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com/serendipity/index.php
http://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com/serendipity/index.php
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(. ص متطلبل  إدارٗ املعرف٘ يف ازبلمعل  الفلصطٔئ٘ بقطدل  غدسٗ.   5000الرق ، ضبنف أ ف،)

 االقتضلد ّالعلْو اإلدارٓ٘، جلمع٘ األزٍر، غسٗ، فلصط .، كلٔ٘ رشلل٘ ملجصترل

دّر ازبلمعددل  العربٔدد٘ يف بيددلٛ صبتندد  املعرفدد٘ يف عددْٛ    (..(2008حصددً حالسبٔددفٖ، صددبل

 اإلرٍل .

٘ 5002شلمل، شلمل  ٔف .) . حبد  مقدفو يف املدؤار    (. ازبلمع٘ ّدّرٍل يف بيلٛ صبتن  املعرفد

 را .أربٔ ، العالعلملٕ للتعلٔه العللٕ، 

صبل٘ االدبلٍل  (. صبتن  املعلْمل : دراش٘ املفلٍٔه ّاشبضلٜط. 5002شَرل، عٔف.) 

 ( القلٍرٗ، مضر.55،  )اسبفٓث٘ يف املكتبل 

رؤٓ٘ تربْٓ٘ لصنل  التعلٔه ازبدلمعٕ  (.5005ظيلع٘، ميلل صبخٕ ّالطراّى٘، ضبنف حصً. )

كلٔدد٘ اآلدا ، . املعرفدد٘املصددتقبلٕ يف ازبلمعددل  األردىٔدد٘ يف عددْٛ متطلبددل  صبتندد    

 جلمع٘ السٓتْى٘ األردٌ.

(. دّر جلمعددد٘ القدددفط املفتْحددد٘ يف خفمددد٘ اجملتنددد  يف عدددْٛ   5002العٔعدددئ٘، ميدددٙ  دددر.) 

كلٔ٘ التينٔ٘ اجملتنعٔد٘ ّاألشدرٓ٘،    مصْٝلٔتَل اجملتنعٔ٘ مً ّجَ٘ ىظر ٍٔٝ٘ التفرٓض.

 جلمع٘ القفط املفتْح٘، غسٗ، فلصط .

 ،ّالتْزٓد  دار الصدخل  لليعدر   . املعلْمدل   ّتكيْلْجٔدل إدارٗ املعرف٘ (.5002.)ياسرالضلّٖ، 

 رٗ، مضر.ھالقل األّىل، الطبع٘

(. ذبفٓل  التعلٔه العللٕ يف مضر: ازبلمعدل  امليتجد٘   5002عبف الفتلح، ضبنف زًٓ العلبفًٓ )

 كخ  لبزم٘.

٘ م  (. 5002عبفاسبٕ، رمسٖ.) ، 0،  دراشل  مقلرى٘التعلٔه العللٕ ّالتينٔ٘ ّجَ٘ ىظر ىقفٓ

 دار الْفلٛ لفىٔل الطبلع٘ ّاليعر، اإلشكيفرٓ٘، مضر.

 جلمع٘ :املعرف٘ صبتن  بيلٛ يف الصْداىٔ٘ ازبلمعل  (. دّر5002الر ً، عنر حصً ) عبف
(، 22العددفد ) Cyberarians Journalصبلدد٘ شددٔدلارٓلىس  أ ْذجددًل.  اشبرطددْو

 شبتندل.  

حْلٔدل    (. شٔل  اإلبفا  العلندٕ ّبيدلٛ صبتند  املعرفد٘،    5000جْدٗ.)عبفالٍْل   عبفالٍْل ،

 (.20،)اآلدا  ّالعلْو االجتنلعٔ٘
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٘     5002عبْد، عبفا لغين.) ، املدؤار  (.ص إدارٗ ازبلمعل  العربٔد٘ يف عدْٛ معدلٓرل ازبدْدٗ العدلمل

، مركس تطْٓر التعلٔه الصيْٖ الراب  ععر، صآفل  جفٓفٗ يف التعلٔه العربٕ ازبلمعٕ

 ىْفندل، القلٍرٗ، مضر. 52-52ازبلمعٕ، جلمع٘ ع  سلض، 

(. تطْٓر أداٛ ازبلمعل  الٔنئ٘ يف عْٛ اقتضدلد املعرفد٘.   5002العسٓسٖ، ضبنْد عبفِ حصً )

، قصه اإلدارٗ ّالتدطٔا الذلبْٖ، كلٔد٘ الذلبٔد٘، جلمعد٘    رشلل٘ ملجصترل غرل ميعْرٗ

 صيعلٛ.

(، 20، العفد)صبل٘ الكلن٘صبتن  ملعرف٘ ص،  (. ص أًٓ عبً مً ذبفٓل 5003علْ ، حصً. )

 الصي٘ اشبلمص٘ ععرٗ، املغر .

ّرق٘ حبثٔد٘ مقفمد٘ للندؤار    (. صبتن  املعرف٘ مفلٍٔه أشلشٔ٘. 5005علٔلٌ، رحبٕ مضطفٙ.)

 ، الفّح٘، قطر.الثلل  ّالععرًٓ لالذبلد العربٕ ّاملكتبل 

، دار ّاٜد   االشدذلاتٔجٔ٘ ميظدْر متكلمد    اإلدارٗ (. ص 5002الغللد، طلٍر ّ إدرٓدض، ّاٜد  .)  

 لليعر، األردٌ.

(. دّر مؤشصدل  املعلْمدل  يف دعده صبتند  املعرفد٘ ّتينٔتدُ: دراشد٘        5002فرج، حيدلٌ أ دف.)  

 ، الصعْدٓ٘. 5، العفد55، صبلفصبل٘ كلٔ٘ امللك فَفذبلٔلٔ٘. 

اٜر ّمصلٍنتَل (. ميظْم٘ التعلٔه يف ازبس5002قرٓد، ىلصر الفًٓ ّعطٔ٘، شفٔلٌ العلر .)

 .(، جلمع٘ ٍّراٌ، ازبساٜر02، العفد). صبل٘ البلح يف بيلٛ اقتضلد املعرف٘

(. ص دّر ازبلمعدل  الفلصدطٔئ٘ يف بيدلٛ صبتند  املعرفد٘      5000قٔط٘، ىَلد٘ عبدفالقلدر إبدرأٍه.)   

، كلٔ٘ الذلبٔ٘، ازبلمع٘ اإلشالمٔ٘، غسٗ، رشلل٘ ملجصترل غرل ميعْرّٗشب  تفعٔلُ، 

 فلصط .

مؤظددرا  التعلددٔه يف ازبنَْرٓدد٘ الٔنئدد٘: مراحلددُ (. 5002) لددض األعلددٙ لتدطددٔا التعلددٔهاجمل

 .5002-5002للعلو  أىْاعُ املدتلف٘

- - - - -  مؤظرا  التعلٔه يف ازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘: مراحلُ أىْاعُ املدتلف٘(. 5000) -

 .5000-5000للعلو 

- - - - -  مراحلُ أىْاعُ املدتلف٘مؤظرا  التعلٔه يف ازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘: (. 5005) -

 .5005-5000للعلو 
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- - - - -  مؤظرا  التعلٔه يف ازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘: مراحلُ أىْاعُ املدتلف٘(. 5002) -

 .5002-5005للعلو 

- - - - -  مؤظرا  التعلٔه يف ازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘: مراحلُ أىْاعُ املدتلف٘(. 5002) -

 .5002-5002للعلو 

املضدرٓ٘    ذلح لتينٔد٘ املصدؤّلٔ٘ االجتنلعٔد٘ للجلمعدل    (. تضْر مق5002ضبنف، مفد٘ فدرٖ )

  (.30، العفد )دراشل  عربٔ٘ يف الذلبٔ٘ ّعله اليفضعلٙ عْٛ صبتن  املعرف٘، 

(. مالمم التخْل إىل صبتن  املعرف٘ ّاالقتضلد القلٜه علَٔدل يف الدْطً   5002مرآلتٕ، ضبنف.)

العربٕ مل ٍْ، ّمللذا، ّكٔف، ّمً املصؤّل، ّأّلْٓ٘ االبتكلر ّالتكيْلْجٔدل فٔدُ ،   

ّرق٘ عن  مقفم٘ الجتنل  اشبددلاٛ حدْل االبتكدلر ّالتكيْلْجٔدل لليَدْ  بلقتضدلد       

 ، عنلٌ، األردٌ.ربٔ٘املعرف٘ يف امليطق٘ الع

تقرٓر التينٔ٘ اإلىصلىٔ٘ العربٔ٘ عبْ إقلم٘ صبتن  (. 5002املكت  االقلٔنٕ للفّل العربٔ٘.)

. برىلم  األمه املتخفٗ اإل لٜٕ، الضيفّ  العربٕ لإل لٛ االقتضلدٖ املعرف٘

 ّاالجتنلعٕ، عنلٌ.

(. متطلبل  اإلرتقلٛ مبؤشصدل  التعلدٔه العدللٕ لتينٔد٘ املدْارد البعدرٓ٘ يف       5005املئ ، ضبنف )

حب  مقفو لليفّٗ الفّلٔ٘ حْل الرؤٚ املصتقبلٔ٘ لالقتضلد املنلك٘ العربٔ٘ الصعْدٓ٘. 

 ، الرٓل . الصعْدٖ

صبتند    . تفعٔ  مقْمل  البخ  الذلبْٖ يف عدْٛ متطلبدل   ( 2015) ىضلر، علٕ عبفالرؤّ .

 .اجملل٘ العربٔ٘ لغنلٌ جْدٗ التعلٔه ازبلمعٕ املعرف٘،

 . اإلذاعل  العربٔ٘.صبتن  املعرف٘ ّاالعالو(. 5005ّىلط، املضيف.)

(. ص دّر ازبلمعدد٘ يف ذبقٔددد  صبتنددد  املعرفدد٘ ملْاكبددد٘ التطدددْر   5002ٓددْىض، صبدددفٖ صبندددف.) 

نلٌ جدْدٗ التعلدٔه   اجمللد٘ العربٔد٘ لغد   جبلمع٘ القضدٔه ،  -دراش٘ مٔفاىٔ٘-املعلْملتٕ

 (، كلٔ٘ الذلبٔ٘، جلمع٘ امليْفٔ٘.50(،العفد)3، اجمللف)ازبلمعٕ

 .الْٔىصكْ، بلرٓض .تقرٓر عبْ صبتنعل  املعرف٘(. 5002الْٔىصكْ.)
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 املالح :

 (1ملخ )

 قلٜن٘ بأزللٛ األشلتيٗ احملكن *

ــــم م ـــ ـــ  الجامعة الدرجة العلمية الاســ

 جامعة إب أستاذ يحيى منصور بشر 1

 جامعة إب أستاذ أحمد لطف الجوفيدمحم  2

 جامعة إب أستاذ مشارك نبيل أحمد العفيري  3

 جامعة الحديدة أستاذ مشارك عبد الجليل مدهش 4

 جامعة حجة أستاذ مشارك دمحم عبد هللا ُحميد 5

 جامعة ذمار استاذ مساعد حمود محسن املليكي 6

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/282292951



