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 مؿخسلص البدث:

ة اإلا           طتُببا  الزاػمة ل٣ُاص  حامٗة ب هضٝ البدث الخالي بلى مٗٞغ

٤ُ٣ هضٝ البدث تم اتبإ اإلاىهج الىنٟي اإلاؿحي، وتم لطتُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫، ولطتد

، و٢ض 89وتىػَٗها ٖلى ُٖىة ببٜ تٗضاصها الهافي )-الاؾتباهة  -تُىٍغ ؤصا  البدث
ً
( ٞغصا

تىنل البدث بلى ٖضص مً الىطتاثج مً ؤهمها: ؤن مطتُببا  تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ لضي 

ال ؛ خُث ببٜ اإلاطتىؾِ ٢ُاصا  حامٗة ب  حاء  بضعحة مغتٟٗة في حمُ٘ اإلاجا

(، و٧اهت اإلاطتىؾُا  الخؿابُة وألاوػان 5290(، ووؿبة مئىٍة) 62.4الخؿابي ؤلاحمالي )

اليؿبُة لبمجاال  الخمؿة )الاتها٫ واإلاكاع٦ة الٟٗالة، ا٦تكاٝ الخ٣اث٤، اجاع  

غ والابضإ، تٍٗؼؼ مبضؤ الطتٛظًة الغاحٗة( مطت٣اعبة، و٢ض اْهغ    الاهطتمام والطتدٟحز، الطتٍُى

الىطتاثج ٖضم وحىص ٞغو١ طا  صاللة بخهاثُة بحن مطتىؾُا  ت٣ضًغا  ُٖىة البدث 

ُٟة وؾىىا  الخبر   وطل٪ ل٩ل مجا٫ مً مجاال  البدث ولبمجاال   اتٗؼ  إلاطتٛحرا الْى

  مجطتمٗة2

 الاصاع  بالطتجىا٫ / ٢ُاص  الجامٗة اليلماث اإلافخاخيت:
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Abstract: 
The current study aimed to identify the necessary requirements 

for Ibb University leadership for applying a management by walking 

around. To achieve the objective of the study, a descriptive survey 

approach was used by the researcher through designing a 

questionnaire and then distributing it to a sample of (98), a number of 

findings were revealed. The most notably ones were: the degree of 

requirements was very high in all areas (Mean = 4.26; Percentage = 

0.85), showing that all means and percentages of the five areas were 

similar, and there were no statistically significant differences at the 

level of (α ≤ 0.05) between the means of the sample's responses, to 

each area individually and to all areas together, attributed to the 

variables of job and years of experience.   

Keywords: Management by Walking Around, University Leadership.. 

 ملضمت: 

 ًتؿم بطتٛحرا  ٖم٣ُة 
ً
 مسطتبٟا

ً
تىاحه ماؾؿا  الطتٗبُم في الى٢ت الخالي ٖاإلاا

ُٛحر  ة واإلاٗبىماتُة، ٣ٞض ؤنبذ الطت ُة والطت٣ىُة وؤلاصاٍع وواؾٗة الىُا١، الؾُما اإلاٗٞغ

ا في حمُ٘ حىاهب الخُا  ختى ٩ًىن باإلم٩ان مجاعا  الطت٣ضم الٗبمي  مُببا يغوٍع

ة في هجاح  والطت٨ىىلىجي الهاثل2 الظي ؤنبدت مٗه مهاعا  ال٣اثض التربىي حجغ الؼاٍو

ؤلاصاعا  الطتٗبُمُة في تد٤ُ٣ ؤهضاٞها، ولم ٌٗض هىا٥ م٩ان لبٗمل الطت٣بُضي في ٖالم 

ُاصا   زاله ٖلى يغوع  امطتزا٥ ال٣ ، وهى ما ؤل٣ى ٓب ًتؿم بالطت٣ضم والطتُٛحر اإلاتؿإع

ُٛحر ال ة التي تم٨جها مً مؿاًغ  هظا الطت٣ضم والطت طتٗبُمُة مؿطتىي مٗحن مً اإلاهاعا  ؤلاصاٍع

 2(0: 559.الظي ٌؿتهضٞه الٗالم2)ٚاهم، 

ومً اإلاٗبىم ؤن هظه الطتُىعا  والطتٛحرا  الٗاإلاُة وبٞغاػاتها ٢ض حٗبت  

ها ومؿطتىٍاتها تؿعى بلى وي٘ الغئي والخُى  ٍ اإلااؾؿا  الطتٗبُمُة بمسطتب٠ ؤهىٖا

غ بصاعاتها لطتد٤ُ٣ ؤهضاٞها ب٨ٟاء  وٞاٖبُة، ولطتد٤ُ٣ طل٪ ؾٗت تب٪  الزاػمة بهضٝ تٍُى

ة خضًثة  ً ززا٫ اتبإ مضازل بصاٍع ة م ٓمها ؤلاصاٍع اإلااؾؿا  حاهض  الى تُىٍغ ؤصائها وه

ىعا  والطتٛحرا 2 )اخمض،  : ص2م(؛ بط ٌٗطتمض هجاح ؤي ماؾؿة 515.تىا٦ب تب٪ الطُت

هغها الخالي ْهىع بالضعحة الغثِؿة ٖلى ألا  ؾبى  ؤلاصاعي الظي تيطتهجه، و٢ض قهضٖ 

 ٖلى اإلاؿطتىي ال٨ٟغي 
ً
ة مؿتىضا بٌٗ اإلاضازل الخضًثة التي ٚحر  مجغي اإلاٟاهُم ؤلاصاٍع
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الظي ًىُب٤ مىه مؿطتىخُا تىاٚمه ال٣ٗلي مً ال٨ٟغ ؤلاصاعي الظي ٌؿعى بلى مىا٦بة تب٪ 

ة الاؾتراتُج  اإلاطتٛحرا  في بَاع ال٣ٗى٫ ؤلاصاٍع
ً
 حضًضا

ً
ُة التي تمىذ ال٨ٟغ ؤلاصاعي َٗما

بُه بغػ  بٌٗ مٟاهُم ؤلاصاع  الخضًثة َب٣ا لخاحة  ة تب٪ اإلاطتٛحرا ، ٖو ًىاػي ؾٖغ

ٗانغ  التي تؿعى لبىنى٫ بلى بػالة الٟجى  بحن ال٣ُاص  والٗامبحن مٗها  اإلااؾؿا  اإلا

هضع وتٗمل ٖلى بدُث ت٩ىن ٢ُاصتها ٢ٍغبة مً الٗامبحن، وؤن تؿطت٣ي اإلاٗبىما  مً اإلا

 بإو٫ مً ززا٫ تجىالها وهؼولها اإلاؿطتمغ بلى مىا٢٘ الٗمل، وهظا ما 
ً
خل اإلاكا٧ل ؤوال

ٗض تو  ،MBWA (Management By Walking Aroundًُب٤ ٖبُه ؤلاصاع  بالطتجىا٫ )

مً اإلاضازل الخضًثة في ٖبم ؤلاصاع  الظي ٌؿعى لطتد٤ُ٣ الغقي والطت٣ضم لبماؾؿة 

ؼ ٢ضعا  تها في بَاع الطتدى٫ الطتىُٓمي2ولطتمحزها وتٍٗؼ

ً  ٦ما تٗض مً  م
ً
اإلاٟاهُم اإلاهمة التي ات٤ٟ ٖبحها ؤٚبب الباخثحن بىنٟها اؾبىبا

ة التي تدمل زهىنُة الخاحة بلحها ٞهي ٞبؿٟة طا  َاب٘  ؤؾالُب الطتٗامزا  ؤلاصاٍع

غصا  الى  ُاصي لإلصاع  الٗبُا لإلإلاام بٟم ٘ زام ًغت٣ي باإلاىٓمة بلى تدؿحن الضوع ال٣ ا٢

طتِل ؤو الغ٢ابة ؤو اإلاطتابٗة   مً الطت
ً
ً مىٓىع ٢ٍغب لبٗمبُة ؤلاهطتاحُة، ٞهي لِؿت هىٖا وم

إلاا ًدضث ب٣ضع ما هي هٕى مً اإلاٗاٌكة الظ٦ُة الٟاٖبة التي تؿاٖض ال٣ُاصا  ٖلى الجزو٫ 

مً الهغوح الٗبُا لبطتسُُِ وؤلاصاع  ًٖ بٗض بلى مغخبة مزاخٓة ٖمبُا  الطتىُٟظ 

كا٧ل التي تدضث ٞىع و٢ىٖها ومٗالجتها مباقغ  صون الخاحة بلى والطتٗٝغ ٖلى اإلا

الغوتحن اإلامل الوؿُابُة اإلاك٩بة والىنى٫ بلى الخل اإلاىاؾب لها2 ٞهي مٗاٌكة ٢اثمة 

لى الاخؿاؽ باآلزٍغً الظًً ٣ًىمىن بالطتىُٟظ2 )  ٖلى الٟهم والطتٟهم الٗم٤ُ ٖو

 (0.: 555.الخًحري، 

ٖلى مسغحا  اإلااؾؿا  الطتٗبُمُة، وحب ؤن تؿعى وإلاا ٧ان تُىٍغ الاصاء ًاجغ 

الجامٗا  لطتد٤ُ٣ حىصتها وطل٪ مً ززا٫ بصعا٦ها إلاٟهىم الاصاع  بالطتجىا٫، ومماعؾتها 

ُاصاتها، والطتٛبب ٖلى الهٗىبا  التي تىاحه الٗامبحن ٞحها، واخضاث تُٛحرا   مً ٢بل ٢

ة وجابطتة تدضص هظا تد٤٣ حىص  الاصاء، ولً یطتد٤٣ طل٪ بال مً ززا٫ مٗایحر واضخ

ضم الاصاء بدیث ی٩ىن ٢اثم ٖلى ؤؾـ واضخة ومى٣ُیة، وطل٪ ل  ن ٞىيىیة الاصاء ٖو

ٖىهغ اإلاىاٞؿة ٖلى  بتبإ اؾتراتُجُة واضخة ؾُاصي بلى تسبِ ألاصاء، و٣ٞضان 

ُاصا  الجامٗة  مي، وهظا ًطتُبب مً ٢ امطتزا٥ مهاعا  ؤلاصاع  اإلاؿطتىي اإلادلي وؤلا٢ُب

هىم اإلاكاع٦ة بحن حمُ٘ ال٣اثمحن ٖلى الٗمل صازل ٧بُا  طل٪ لطتٗو  بالطتجىا٫ م٤ُ ٟم
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الجامٗة ومغا٦ؼها، و٢ُام ال٣ُاصا  بطتىحُه اليكاٍ والٗمل ومطتابٗطته والطتد٤٣ مً اهه 

ُبى  ومسُِ له، وب٢امة اإلاىا٢كة والخىاع اإلاباقغ م٘ الٗامبحن بما  ٌؿحر و٣ٞا إلاا هى م

ى الطتُىع ومىا٦بة اإلاطتٛحرا  ًجٗل ال٩بُا  واإلاغا٦ؼ الجامُٗة ٢اصع  ٖل

 (703: 515.باؾطتمغاع2)العجمي،

و٢ض تٗضص  الجهىص في هظا اإلاجا٫؛ خُث ؤقاع  الٗضیض مً الضعاؾا  والبدىث 

الٗبمُة اإلاسطتبٟة بلى ؤهمُة تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في اإلااؾؿا  الطتٗبُمُة مثل: صعاؾة 

(، وصعاؾة الخىامض  Macneill& Boyd, 2006(، وصعاؾة ما٦ىُل وبىص )556.ؾُض )

ً 513.(، و صعاؾة وؿیمة )517.والٗبُضي ) ُاصا  م ( التي خثت ٖلى يغوع  هؼو٫ ال٣

الهغوح الٗبُا لبطتسُُِ واإلا٩اتب اإلاٛب٣ة وؤلاصاع  ًٖ بٗض بلى مغخبة مزاخٓة ٖمبُا  

الطتىُٟظ ومطتابٗة ما ًدضث ٖلى ؤعى الىا٢٘ ومً مىٓىع ٢ٍغب والى٢ىٝ ٖلى اإلاكا٧ل 

ضث ومٗالجتها مباقغ  في حمُ٘ ؤعحاء اإلااؾؿة الطتٗبُمُة إلاا لها مً صوع مباقغ التي تد

في تُىٍغ تب٪ اإلااؾؿة واؾطتضامة اإلاحز  الطتىاٞؿُة لها، وهظا ٣ًطتط ي الٗمل ٖلى بًجاص 

بِئة ج٣اُٞة بًجابُة تضٖم الطتجىا٫ لضي ال٣ُاصا  ل٩ُىهىا ؤ٦ثر ٢غبا مً الٗامبحن 

٨ـ طل٪؛ خُث ًزاخٔ ُٚا  إلاماعؾة ؤلاصاع   وتدؿحن ؤصائهم، بال ؤن الىا٢٘ ٌكحر بلىٖ 

بالطتجىا٫ في حامٗة ب  بؿبب اٞطت٣اع تب٪ ال٣ُاصا  لبمطتُببا  الزاػمة لطتُب٣ُه، وهظا 

 ما ًيبغي الطتىنل بلُه وت٣ضًم عئٍة باإلاطتُببا  و٤ٞ صعاؾة ٖبمُة2

ة مطتُببا  تُب٤ُ ٢ُاصا   ٞغ ُب٤ تبرػ الخاحة بلى يغوع  ٗم ومً هظا اإلاى

 لطتب٪ ال٣ُاصا ، حا
ً
 واضخا

ً
زا مٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ لزاؾترقاص بها وت٩ىن صُل

غه ب٨ٟاء  وٞاٖبُة وقٗىع باإلاؿاولُة في تد٤ُ٣  ٌؿاٖضها في تدؿحن اصائها وتٍُى

 مهامهم ووْاثٟهم2 

 مكيلت البدث:. 2

ة في بِئا  اإلااؾؿا  الطتٗبُمُة  ل٣ض ٞغيت الطتُىعا  الخانبة واإلاتؿاٖع

ة خضًثة بىنٟها وؾُبة اؾتراتُجُة وخاؾمة في ب٣اء يغوع  تبني  مٟاهُم بصاٍع

الجامٗا  اإلاٗانغ  واؾطتمغاعها وتىاٞؿها م٘ الجامٗا  ؤلا٢بُمُة والٗاإلاُة، وهظا ًب٣ي 

بمؿاولُة الطتدضي ؤمام ال٣اثمحن ٖلى بصاع  الجامٗا  إلحغاء الانزاخا  الزاػمة إلاىا٦بة 

، والجهىى بالجا اثٟها اإلاسطتبٟة هظا الطت٣ضم اإلاتؿإع مٗة وحٗبها ؤ٦ثر ٢ضع  ٖلى ؤصاء ْو

ٖبمي وزضمة اإلاجطتم٘؛ ألامغ الظي ًطتُبب وحىص ٢ُاصا  تٗطتمض ؤؾالُب  مً تٗبُم وبدث 
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 مً الٗامبحن بىنٟها ؤصا  الىمى 
ً
خضًثة في ٢ُاصاتها للجامٗة بدُث ت٩ىن ؤ٦ثر ٢غبا

صاع  بالطتجىا٫ مً ززا٫ والطت٣ضم، ومً هظه ألاؾالُب اتبإ ٢ُاصا  الجامٗة لؾبى  ؤلا 

 بإن ال٣ُاصا  في 
ً
الطتىاحض الٟٗلي لطتب٪ ال٣ُاصا  في مىا٢٘ الٗامل، بال ؤن هىا٥ قٗىعا

حامٗة ب  ٢ض ؤنبدىا بُٗضًً ًٖ الٗامبحن، هتُجة لب٣ائهم الضاثم في م٩اتبهم صون 

مىى في  الطتٟاٖل م٘ الٗامبحن وهى ما ًاصي بلى تكىَل اإلاٗبىما  التي تهل بلحهم ٚو

ُا  واضح في ونى٫ حمُ٘ اإلاٗبىما  اإلاطتٗب٣ة بالٗمل بلحهم في م ة الخ٣اث٤ ٚو ٗٞغ

ُا  لإلبضإ، وهظ ما الخٓه الباخث ززا٫ ٖمبه في  الى٢ت اإلاىاؾب، وي٠ٗ الطتدٟحز ٚو

 إلاماعؾة 
ً
ُابا الجامٗة لٟتر  تهل ل٦ثر مً ٣ٖضًً مً الؼمً، ٣ٞض الخٔ ؤن هىا٥ٚ 

الٞطت٣اع ٢ُاصا  الجامٗة لبمطتُببا  الزاػمة لطتُب٣ُها، ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في الجامٗة هٓغا 

غاٙ في  ًٞزا ًٖ ٢بة الضعاؾا  في هظا اإلاجا٫، ومداولة لؿض حؼء مً طل٪ اٟل

الضعاؾا  التي تىاولت ؤلاصاع  بالطتجىا٫، ؾعى الباخث بلى ؤلاؾهام بغصم تب٪ الٟجى ، 

ً ززا٫ ؤلاحابة ًٖ ألاؾئبة  آلاتُة:    م

 صاع  بالطتجىا٫ لضي ٢ُاصا  حامٗة ب   ما مطتُببا  تُب٤ُ ؤلا  -

في  (α≤ 0.05هل تىحض ٞغو١ طا  صاللة بخهاثُة ٖىض مؿطتىي صاللة  ) -

ُاصا  حامٗة ب  ؤلاصاع   ٤ ٢ ُىة الضعاؾة خى٫ مطتُببا  تُُب  ٖ ت٣ضًغا 

ُٟة وؾىىا  الخبر    بالطتجىا٫ تٗؼا إلاطتٛحرا  الْى

 أهميت البدث:.3

اإلاٟاهُم الطتىُٓمُة اإلاهمة في ال٨ٟغ  ًطتُغ١ البدث الخالي بلى واخض مً ؤهم

، طل٪ ألاؾبى  الظي ٧ان وعاء ( MBWA) ؤلاصاعي الخضًث وهى ؤؾبى  ؤلاصاع  بالطتجىا٫

هجاح الٗضًض مً اإلااؾؿا  والكغ٧ا  التي َب٣طته ٢ُاصاتها ٦مماعؾة ٞٗبُة ٖلى ؤعى 

ة الخضًثة التي تً مً تض٤ٞ الىا٢٘؛ خُث تٗض ؤلاصاع  بالطتجىا٫ مً اإلاىاهج ؤلاصاٍع

م تم٨حن الٗامبحن لصاء ؤٖمالهم وخل مكا٧بهم  اإلاٗبىما  وتضاولها صازل الجامٗة، وٖص

 مً ؤبغػ ال٣ًاًا والطتدضًا  التي تىاحه 
ً
ومٗالجتها باوؿُابُة2 وهي بظل٪ تٗض ؤًًا

ة  ة ؤلاصاٍع اإلااؾؿا  الطتٗبُمُة، وتطتىا٤ٞ م٘ اتجاها  ؤلاصاع  الُمىُة هدى الزامغ٦ٍؼ

غ ؤلاصاعي للجامٗا  وتد٤ُ٣ الغقي الزاػم للجامٗة2 إلاىا٦بة ٖهغ ا لطتدضًث والطتٍُى

 ٌ ًم٨ً في يىئها اتساط بٗ وؾطتً٘ بصاع  الجامٗة ؤمام الٗضًض مً الخ٣اث٤ التي 

ال٣غاعا  باتجاه تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٞحها، هظا الى حاهب ؤن هطتاثج البدث الخالي 
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اإلاهاعا  اإلاسطتبٟة لإلصاع  بالطتجىا٫  ًم٨ً ؤن تؼوص ٢ُاصا  حامٗة ب  بمٟهىم مماعؾة

 لخاحة 
ً
وؤهمُة تُب٣ُها، وبظل٪ ٌصج٘ مماعؾتها في ب٣ُة الجامٗا  الُمىُة هٓغا

الجامٗا  لهظا الىٕى مً ؤلاصاع  إلاا له مً صوع ٞٗا٫ في ٦ؿغ الخىاحؼ بحن ال٣ُاصا  

 وب٣ُة الٗامبحن في الجامٗة2

 أهضاف البدث:. 4

ٝ الاتُة: ٌؿعى لبدث الخالي الى تد٤ُ٣  الاهضا

الطتٗٝغ ٖلى مطتُببا  مماعؾة ٢ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ بإبٗاصها آلاتُة:  -

ا٦تكاٝ الخ٣اث٤؛ تدؿحن الاتها٫ واإلاكاع٦ة الٟٗالة؛ اجاع  الاهطتمام والطتدٟحز؛ 

ؼ مبضؤ الطتٛظًة الغاحٗة2  الطتُىٍغ وؤلابضإ؛ وتٍٗؼ

ة  - غ ان ٧اهت هىا٥  مٗٞغ ُٖىة البدث تجاه مطتُببا  مماعؾة ٞغو١ في وحها  ٓه

ُٟة وؾىىا  الخبر 2  الاصاع  بالطتجىا٫ لضي ٢ُاصا  حامٗة ب  تٗؼا إلاطتٛحري: الْى

 خضوص البدث:.5

ًطتدضص البدث الخالي بالطتٗٝغ ٖلى مطتُببا  تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ لضي 

ة  غ الٗامبحن في حامٗة ا  في اإلاؿطتىٍا  ؤلاصاٍع الٗبُا ٢ُاصا  حامٗة ا  مً وحهة ٓه

 م5.52.والىؾُى في الٗام 

 مصؼلحاث البدث:.6

  ؤلاصاعة بالخجىال:

ها العجمي) ٗة 709: 515.ٌٗٞغ ( بإنها: "زغوج ال٣ُاصا  ٖلى مؿطتىي الجام

و٧بُاتها مً م٩اتبهم بلى مىا٢٘ الٗمل الٟٗبُة لبطتٗٝغ ٖلى ؤصاء الٗامبحن الٟٗلي 

زا  وتد٤ُ٣ اخطتُاحاتهم واإلاك٨زا  التي تىاحههم ومؿاٖضتهم في خل هظه اإلاك٨

ً ؤحل تد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغحى "2  وعٚباتهم م

ها الخىامض ، والٗبُضي) ٗٞغ ( بإنها: " تكحر بلى ٢ضع  اإلاضًغ في الابطتٗاص 44: 517.َو

ًٖ م٨طتبه والخغوج مىه بلى مؿغح الٗمل، والطتٟاٖل م٘ الٗامبحن وحها لىحه، وطل٪ 

غ والابضإ والخهى٫ ٖلى ال٦تكاٝ الخ٣اث٤ وتدؿحن الاتها٫ وتدٟحز الٗ ٍى امبحن والطُت

 الطتٛظًة الغاحٗة"2

م٨ً تٍٗغ٠ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ احغاثُا بإنها: ٢یام ٢ُاصا  حامٗة ب  بجىال   ٍو

ٟحن في حمُ٘ ٧بُا  الجامٗة ومغا٦ؼها الٗبمُة، وطل٪ لبطتٗٝغ ٖلى  ت٣ٟضًة لبمْى
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هم اإلاكا٧ل الخ٣ُ٣ُة التي تىاحههم وؤلاؾهام في خبها وتٍٗؼؼ الٗزا ٢ا  الصخهُة ٗم

ىٍغ، وت٣ضًم الطتٛظًة الغاحٗة ل هم مً ؤحل وتدٟحزهم وتصجُٗهم ٖلى ؤلابضٕا والطُت

 لطتدضًضهم مطت تد٤ُ٣ ألاهضٝا اإلاغحى ،
ً
٤ الاصاع  بالطتجىا٫ التي و٣ٞا ُببا  تُُب

   2تًمىتها الاؾتباهة

مضاء كياصة الجامعت: ها الباخث بإنها: ٢ضع  عثِـ حامٗة ب  وهىابه ٖو ٗٞغ ال٩بُا   َو

وؤمحن ٖام الجامٗة ٖلى الطتإجحر في الٗامبحن مً ززا٫ مماعؾتهم ؤلاصاع  بالطتجىا٫ والجزو٫ 

اإلاُضاوي بلى مىا٢٘ ؤٖمالهم، وتىححههم وخٟؼهم هدى تد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغؾىمة ب٨ٟاء  

 وٞاٖبُة2

 7.ؤلاػاع الىظغي: 

ً قهض  الؿىىا  ألازحر  مً ال٣غن الٗكغًٍ وبضاًة ال٣غن الخاصي  والٗكٍغ

ة  تٛحرا  في ٧اٞة اإلاجاال 2 وال ق٪ ؤن هظه الطتٛحرا  وألاخضاث اإلاطتطتالُة واإلاتؿاٖع

ًا  ٖلى اإلااؾؿا  الطتٗبُمُة؛ ألامغ الظي ٞغى ٖبحها تُىٍغ  ا  وتدض ؤٞغػ  يَٛى

 ً ة ختى ًم٨جها مجاعا  تب٪ الطتٛحرا  وألاخضاث؛ خُث ْهغ  الٗضًض م ؤهٓمتها ؤلاصاٍع

ة التي ؤؾهمت في بًجاص مىار مىاؾب ومزاثم ومىا٦ب لطتب٪ اإلاضازل وألاؾالُب ؤلا  صاٍع

 الطتٛحرا 2

 مفهىم ووكؤة ؤلاصاعة بالخجىال:1.7

ة التي ت٣ىم ٖلى ازطتهاع  ٌٗض ؤؾبى  ؤلاصاع  بالطتجىا٫ مً ألاؾالُب ؤلاصاٍع

ُة بالخًىع الٟٗا٫ في مىا٢٘ ألاخضاث باإلاٗاٌكة  ٞا  الؼمى غاُٞة واإلاؿا اإلاؿاٞا  الٛج

اإلاتزامىة وتد٤ُ٣ اإلاكاع٦ة والكىعي م٘ ٢ىي الٗمل؛ بط تٗطتمض ؤلاصاع   الخ٣ُ٣ُة

بالطتجىا٫ ٖلى ٢ُام اإلاضًغ بجىال  ت٣ٟضًة ٖلى الُبُٗة إلاٗاًىة الطتىُٟظ الخ٣ُ٣ي للخُِ 

ٓامه ٖلى الُبُٗة2 )الخًحري، ة ومطتابٗة ؾحر الٗمل واهطت : 555.والبرامج اإلاىيىٖة إلاٗٞغ

مً ألاؾالُب التي تؿعى بلى ٚغؽ الغئٍة والغؾالة التي  ص2م( ٦ما تٗض ؤلاصاع  بالطتجىا٫

 لىجاخه وهى الث٣ة 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ا تطتبىاها ال٣ُاص  في مغئوؾحها، وهظا ألاؾبى  ًطتُبب قَغ

بحن ال٣اثض واإلاغئوؾحن، وهى مً مٟاهُم الاتها٫ اإلاكابهة إلاٟهىم ؤلاصاع  ٖلى اإلا٨كىٝ، 

٣ًىم ٖلى مبضؤ بؿُِ، ول٨ىه مهم في هطتاثجه د٣٣ه مً ٞىاثض لبماؾؿة  ٞهى   ً وما

غ   ٖىضما ًطتجى٫ اإلاؿاو٫ في اإلاىا٢٘ اإلاسطتبٟة ٞحها، لِـ بهضٝ اإلاغا٢بة والطتد٨م والؿُُ

 ً ٞدؿب وبهما بهضٝ ؤؾاس ي وهى بث الخماؽ وعٞ٘ الغوح اإلاٗىىٍة لضي الٗامبحن م
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 ززا٫ اخطت٩ا٥ ال٣ُاص  بهم وقٗىعهم باهطتمام ال٣ُاص  بما ٣ًىمىن به مً ؤٖما٫ )ٖبض

 (  65:  553.الطتىا ، 

ة؛ خیث  ٖبم ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٧ىهه ؤخض ٞىىن بصاع  اإلاٗاع٥ الٗؿ٨ٍغ و٢ض وكإ 

طتىاحضون في   ًطت٣ٟضون الجیل ٍو
ً
ماعؽ هظا الًٟ ال٣اص  الٗٓام الظًً ٧اهىا صاثما

ج بلى اإلااؾؿا  واإلاىٓما  والكغ٧ا  ال٨بري  نٟىٝ ال٣طتا٫ ألاولى، جم اهطت٣ل بالطتضٍع

ها في ٧اٞة ٖاإلاُة اليكا ُا  التي تيكغ ٞغٖو ٍ، واإلاطتٗضص  الجيؿُا ، والٗابغ   لب٣ىم

 2( 555.: 16ؤهداء الٗالم2 )الخًحري،

  ً  م
ً
ة الخضًثة وؿبیا ومً الىاضح ؤن ؤلاصاع  بالطتجىا٫ مً اإلاٟاهُم ؤلاصاٍع

ة، ؤما مً الىاخُة الطتُب٣ُُة ٣ٞض َب٣ها ال٨ثحر مً ال٣اص  الٗٓام ٖلى  الىاخُة الىٍٓغ

؛ بط ؤ٦ض مغ 
ً
مزا ش، ٣ٞض ٧اهت الخًاع  الٗغبُة ؤلاؾزامُة ؾبا٢ة في تُب٣ُها ٨ًٞغا ٖو الطتاٍع

ٕ -نلى هللا ٖبیه وؾبم-الغؾى٫  ٠" ٧ب٨م عا ٖلى يغوع  تُب٣ُها في الخضًث الكٍغ

یطته" ً ٖع ٞبم ی٨طت٠ ٖبیه الهزا  006.: 757: ح 559.البساعي، ) و٧ب٨م مؿاو٫ٖ   ،)

ؾطتمإ بلى الك٩اوي، بل ٧ان یسغج بىٟؿه وبطت٣ٟض والؿزام بالجبىؽ في اإلاسجض والا 

یطته ویطتجى٫ في ألاؾىا١، و٢ض ؾاع ٖلى ههجه الخبٟاء الغاقضون وؤولىا ؤؾبى   ؤخىا٫ ٖع

 (16: 510.نالخة، 2 )ؤلاصاع  بالطتجىا٫ حل اهطتمامهم

٠، ولم  ُا  في اصاعته، مجؿض الخضًث الكٍغ ٖمغ بً الخ خُث ؾاع الخبُٟة 

ي ؤلاصاع  خُىظا٥ بلى هظا اإلاٟهىم، و٦ظل٪ الخبٟاء الغاقضون، ٨ًً الىاؽ ٢ض ونبىا ف

والخ٩ام اإلاؿبمىن مً بٗضهم الظًً اهطتمىا بمٗاٌكة الىا٢٘ مُضاهُا والاتها٫ اإلاباقغ 

ً ٦ثب2 اًاهم لبطتٗٝغ ٖلى ؤمىعهم و٢ًاًاهم ٖ  بٖغ

( ؤو٫ مً ٦طتبا ًٖ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ peters & watermanویٗض بیترػ وواتغمان )

( وطل٪ في بضاًا  جماهِىا  ال٣غن اإلااض ي، وؤيحى ٦طتابهما الطتمحز٦طتابهما )البدث ًٖ في 

ٟحن  ؤ٦ثر قٗبُة؛ خیث ا٦تك٠ الاجىان ؤن الكغ٧ا  التي یطتٟاٖل ٦باع مضًغوها م٘ اإلاْى

 مً تب٪ الكغ٧ا  التي ٧اهت بصاعتها مٗؼولة ًٖ الٗامبحن2 
ً
والٗمزاء ٧اهت ؤ٦ثر هجاخا

 (36:  517.)الٗبیضي، 

وؤلاصاع  بالطتجىا٫ ؤؾبى  مً ؤؾالُب الاتها٫ ٚحر الغؾمُة، خُث ًطتٗامل اإلاضًغ 

م٘ اإلاغئوؾحن مباقغ  مً ززا٫ الطتجى٫ بُجهم والطتدضث بلحهم و٢ًاء بٌٗ الى٢ت 
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مٗهم، و٢ض ًدل هظا ألاؾبى  مدل ؤؾالُب الاتها٫ الغؾمُة للخهى٫ ٖلى اإلاٗبىمة 

ً اإلاُضان، صون تُٛحر ؤو تبضًل2   مباقغ  م

ويهضٝ ؤؾبى  ؤلاصاع  بالطتجىا٫ بلى ٦ؿغ الخىاحؼ الغؾمُة والؿبُىٍة بحن 

ال٣اثض واإلاغئوؾحن وتٍٗؼؼ الٗزا٢ا  الصخهُة م٘ اإلاؿطتىٍا  اإلاسطتبٟة والخهى٫ ٖلى 

ً ٢بل ؤلاصاعا  تٗضًل اإلاٗبىما  مباقغ  مً مهاصعها الغثِؿة، صون  ٠ تضزل م ؤو تدٍغ

 (Emmons, 2006:3اإلاسطتبٟة2 )

غي حىص بض الغخمً )ٍو ً 5.: 511.ي، ٖو ( ؤن ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٖلى ؤنها: "خالة م

ٖىهغي اإلازاخٓة والخل  زا١  اإلاكاع٦ة الطتىُٓمُة، والالتزام بغوح الٗمل الجماعي واُه

ة لطتد٤ُ٣ ؤلاهطتاحُة ألاًٞل"2 في  الٟىعي بسهىنُة حضًض  لبطتٗامل م٘ اإلاىاعص البكٍغ

اع هٟؿه ؤقاع الٗاًضي ) ؤن الاصاع  بالطتجىا٫ هي: " ؤؾبى  اتها٫ ٣ًىم ( بلى .51.ؤلَا

ٟحن  ٖلى ؤؾاؽ تجىا٫ ال٣اثض الاصاعي في اإلاىٓمة وتباص٫ الاخاصًث الٟٗىٍة م٘ اإلاْى

ذ الٟغنة لزاَزٕا بك٩ل مباقغ ٖلى ٧ل  بهضٝ الطتىانل مٗهم لإلقغاٝ ٖبحهم؛ مما ًُت

ٟحن ومىا٢كتهم في بهجاػ  هم تُبٗا  اإلاْى اتهم ومك٨زاتهم، ما ًجغي صازل اإلاىٓمة، ٞو

ً ألالٟة ٚحر الغؾمُة"2   في حى م

( ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ؤنها: "اؾتراتُجُة تغت٨ؼ ٖلى .51.في خحن ٖٝغ ال٣ًا  )

الطتىانل الصخص ي واإلاباقغ بحن ال٣اثض والٗامبحن ٧اٞة في اإلاىٓمة مً ززا٫ هؼو٫ ال٣اص  

جاص الاوسجام والطتٗاون بحن ؤلاصاع  والٗا غي بلى اإلاُضان بهضٝ ًب مبحن"2 ٍو

ة ٞبؿُٟة مطت٩امبة 9: 517.اإلاداؾىة) (  ؤن ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٖباع  ًٖ: "مىٓىمة بصاٍع

طا  َاب٘ اعت٣اجي زام، یؿطتمض زهىنِطته مً ٢ىاٖة بصعا٦ُة ت٣ىم ٖلى الطتىاحض 

ضم اٖطتماصه ٖلى  والخًىع الظ٧ي الٟاٖل لب٣اثض ؤلاصاعي في مىا٢٘ الطتىُٟظ والٟٗل، ٖو

 ً ٗامبحن بيطتاثج ؤٖمالهم وؾاثل الاتها٫ٖ  بٗض، والطتٛظًة الغاحٗة ی٣هض بها تؼوٍض ال

ؾىاء ٧اهت ؾببُة ؤو بًجابُة مً ززا٫ حبؿا  ت٣ییم ألاصاء، والٗمل ٖلى تُىٍغ 

ُٟي بما یطتماش ى م٘ ؤهضاٝ اإلااؾؿة"2  وتٗضًل الؿبى٥ الْى

ًطتطح مما ؾب٤ ؤن ؤلاصاع  بالطتجىا٫ هي ٢ُام ٢ُاصا  حامٗة ب  في الجمهىعٍة 

غنة لزاَزٕا بك٩ل مباقغ ا ذ اٟل لُمىُة بالطتىاحض الٟٗا٫ في مىا٢٘ الٗمل؛ وهى ما ًُت

ُاحاتهم وخل  ْٟحن وعٚباتهم واخطت ٖلى ٧ل ما ًجغي صازل الجامٗة، وٞهم تُبٗا  اإلاى
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اص  ٞاٖبُتهم لبىنى٫ بلى تد٤ُ٣ ألاهضاٝ والىطتاثج  مك٨زاتهم والٗمل ٖلى تببُتها لٍؼ

 اإلاغحى  ب٨ٟاء  وٞاٖبُة 2 

 أهميت مفهىم الاصاعة بالخجىال: 2.7

 لطتُٛحرها مً اإلاٟاهُم الطت٣بُضًة لإلصاع  
ً
غا ُة ٦بحر  ٓه وتمثل ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ؤهم

والاهطت٣ا٫ بها بلى مىا٢٘ الٗمل اإلاُضاوي، والطتس٠ُٟ مً البحرو٢غاَُة، و٦ؿغ حمىص 

عت٣اء الغوتحن، وال٣غ  مً الٗامبحن وتبمـ مكا٧بهم وبلهامهم بالخبى٫، بهضٝ الا 

بمؿطتىي ؤصائهم، والخهى٫ ٖلى اإلاٗبىما  اإلاسطتبٟة مً مهاصعها ألاؾاؾُة صون ؤن 

حر   ٚ اجغ في مٗىاها ومهضا٢ُتها هتُجة الهطت٣الها  ً ًُغؤ ٖبحها ؤي تدٍغ٠ ؤو تٗضًل ٢ض

 اإلاباقغ2

 ٖلى حىاهب ٖضًض  في الٗمبُة 
ٌ
ولإلصاع  بالطتجىا٫ بهظا اإلاٗنى تإجحراٌ  واؾٗة

ة، بدُث  ال ت٣طتهغ ٖلى اإلاؿطتىي الٟغصي، بل تطتٗضاه بلى اإلاؿطتىي الجماعي ؤلاصاٍع

والطتىُٓمي، وؤن اهطتمام اإلاضًٍغً بالخهى٫ ٖلى الطتٛظًة الغاحٗة مً مغئوؾحهم 

واهطتمامهم بمكاع٦ة الٗامبحن، وتٗبمهم اخترام اإلاٗاعية مً اإلاغئوؾحن وتدمبها، 

غ اإلاسطتبٟة مً قإهه ؤن تد٤٣ ألا  ُمُة اإلايكىص 2 والاهٟطتاح ٖلى وحها  الٓى هضاٝ الطتٓى

 : ص2م(515.)الُٗضي، 

م٨ً ال٣ى٫ بن ؤهمُة مماعؾة ٢ُاصا  الجامٗة ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ت٨مً في  ٍو

غ ألاصاء وػٍاص  ؤلاهطتاحُة، وتىمُة  الطتإجحر ؤلاًجابي في ؾبى٦ُا  الٗامبحن وصٞٗهم هدى تٍُى

ئة اإلادُُة، والى٢ىٝ ٖلى ٢ضعا  الٗامبحن في الجامٗة ٖلى الطتٟاٖل الاحطتماعي م٘ البِ

 ،
ً
هغ مؿطت٣بزا ا، والتي ٢ض ٓت ًُ اإلاك٨زا  الضازبُة والخاعحُة التي تىاحه الجامٗة خال

غ١ والىؾاثل لٗزاحها والطتٗامل مٗها مً ززا٫ الغوٍة اإلاكتر٦ة  وتدضًض ؤوؿب اُل

 ٝ غ اإلاسطتبٟة التي مً قإنها ؤن تد٤٣ ألاهضا لبٗامبحن والاهٟطتاح ٖلى وحها  الٓى

ٞا ، واتساط ال٣غاعا  التي ت٩ىن اإلايكى  ص ، وػٕع بظع  الٗمل الجماعي في تصخُذ الاهدغا

ً مؿطتىٍا  ٖالُة ٢ض تُٛب ٖجها مٟغصا  ٦ثحر 2  ؤًٞل مما لى اتسظ  م

 صاعة بالخجىال:مباصة وأؾـ ؤلا  3.7

ت٣ىم ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٖلى ٖض  مباصت وؤؾـ ًيبغي ؤن ًُب٣ها ال٣اثض في ؤجىاء 

ـ تجىله بحن الٗ امبحن وطل٪ ل٩ي ًطتم تد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغحى ، وتبضو ؤهم اإلاباصت وألاؾ

( بةصاع  الٗمل 709: 559.التي ت٣ىم ٖبحها ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٦ما ؤقاع بلحها العجمي )
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الجماعي بالطتجى٫ في ؤعحاثه، ومزاخٓة ؤصاء الٗامبحن في مىا٢٘ الٗمل الٟٗبُة، والطتٟاٖل 

م٘ الٗامبحن، والطتدضث مٗهم والاؾطتمإ بلى ٧ل واخض ٚحر الغؾمي هى ؤؾاؽ الطتٗامل 

مل مغاحٗا  صوعٍة في مجا٫ الٗمل م٘ الٗامبحن، والخغم ٖلى  ٣ض م٣ابزا  ٖو مجهم، ٖو

ً ٖلى ؤؾاؽ  ٩ىن ت٣ُُم اإلاضًٍغ ً في م٩اتبهم ؤو ؤما٦ً ٖمبهم، ٍو ٖمل م٣ابزا  م٘ آلازٍغ

وبك٩ل حُض، وبُٖاء الطتٛظًة ت٣ُُم الٗامبحن لضيهم في ٦ُُٟة الاتها٫ مٗهم باؾطتمغاع 

ُٟظ الٗمل، و٦ظل٪ مكاع٦ة الٗامبحن  الغاحٗة البىاء  لبٗامبحن ُٞما ًطتٗب٤ بطتسُُِ وتى

٣ًىصها بلى يغوع  الٗمل اإلاك٨زا  التي تىاحههم في الٗمل، في اإلاىا٢كا  مدل  وهظا 

 ة لطتد٤ُ٣ ؤهضاٝ ؤلاصاع  بالطتجىا2٫بطتب٪ اإلاباصت بىنٟها مىحها  ؤؾاؾُ

 ؤلاصاعة بالخجىال:  أهضاف4.7 

تتىٕى ؤهضاٝ ؤلاصاع  بالطتجىا٫، ٞهي ال ت٣طتهغ ٖلى الخهى٫ ٖلى البُاها  

واإلاٗبىما  ؤو ٖلى الى٢ىٝ ٖلى ما ًدضث ٣ِٞ، بل بنها تؿعى بلى ٦ؿغ الخىاحؼ 

 ٘ الغؾمُة والؿبُىٍة بحن ؤلاصاع  الٗبُا والٗامبحن، وتٍٗؼؼ الٗزا٢ا  الصخهُة م

(، 67: 555.تمطتض لتكمل ألاهضاٝ آلاتُة: )الخًحر، اإلاؿطتىٍا  اإلاسطتبٟة، ٞهي

 (97: .51.(، )الىاصي، 708: 559.)العجمي،

 بطابة الجمىص ال٨ٟغي وخىاحؼ الطت٨ٟحر الؿببي، وبضء الطت٨ٟحر في الطتُٛحر بلى ألاًٞل2 -

ى  - حر اإلاٗبىة، وتصجُ٘ ٧اٞة الٗامبحن ٖل مماعؾة ٞهم الخ٣اث٤ الىا٢ُٗة ال٩اُٞة ٚو

 ٧امبة٢2ى٫ الخ٣ُ٣ة 

مماعؾة الطتإمل إلاا بٗض الىا٢٘ بلى آٞا١ الطتُىٍغ، مً ززا٫ الطتىمُة الظ٦ُة  -

ُٟها بٟاٖبُة لطتد٤ُ٣ ألاهضاٝ ال٨مُة  والٟاٖبة لب٣ضعا  وؤلام٩اها  اإلاطتاخة، وتْى

 والىىُٖة اإلاغحى  2

الطتدٟحز لإلبضإ والابطت٩اع والاعت٣اء بمؿطتىٍا  الطتىُٟظ، بٛاًة الىنى٫ بلى الجىص   -

ً ززا٫ الٗزا٢ا  الصخهُة ال٣اثمة ٖلى الهضا٢ة2ال  كامبة واإلاطت٩امبة، م

بٖاص  بىاء ززاًا الطتجضًض ال٣ٗلي وال٨ٟغي لضي الٗامبحن، و٦ؿغ حمىص الغوتحن  -

 وال٣ًاء ٖلى الطتحجغ ال٨ٟغي والجمىص البحرو٢غاَي2

ُإؽ ؤلاص - ٤ًُ وؤلاخباٍ وال٣ب٤، والطتىتغ الىٟس ي وال اعي مٗالجة خاال  وؤمغاى ال

اإلاهاخب لإلصاع  البحرو٢غاَُة اإلا٨طتبُة، مً ززا٫ بقاٖة الؿٗاص  والبهجة، ووكغ 

 ألامل الىجا ، والطتيباا  الهاص٢ة ؤلاًجابُة2
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 بظل٪ ٖلى ؤزظ ػمام اإلاباصع  والتؿامي ٖلى  -
ً
بصاع  ٖمبُا  بٖاص  اله٩ُبُة مٗطتمضا

 ؤلاحهاص وبلهام الٗامبحن بالخبى2٫ 

إلاباقغ، ومىا٢كة ال٣ُم واإلاٗطت٣ضا  وتُىع ٞهم اإلاضًٍغً بُٖاء ٞغنة لبطتىانل ا -

 ( Mears, 2009: 51خى٫ ؤجغ تىُٟظ ألاهضاٝ في الٗامبحن2 )

 صفاث وزصاتص اللاتض اإلاخجىل: 5.7

وحىص ٢ُاص  ماهغ  مامىة بًغوع  ؤهضاٝ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ًطتُبب تد٤ُ٣ 

ٟا  ا ل٣اثض اإلاطتجى٫ اإلااهل ت٤ًُِ الٟجى  التي تبٗضها ًٖ الٗامبحن وامطتزا٦ها ن

واإلاضع  ٖلى ٖمبُة الطتجىا٫، وال٣اصع ٖلى ال٣ُاص  بال٣ضو  لبٗامبحن، والظي ٌؿطتسضم 

زبراته في ٖمبُا  الطتسُُِ الظ٧ي والطت٣ییم البىاء واإلا٩اٞإ  اإلازاثمة لبٗامبحن ٖلى 

هم  ؤصائهم، و٦ظل٪ اتهاٞها بالطتىاي٘ وؤلاههاٝ والاؾطت٣امة والجزاهة والهبر والطٟت

اًة والاهًباٍ الضازلي والخاعجي2 ولظل٪ ًجب ؤن ًطتمطت٘ ال٣اثض ؤلاصاعي في وال خب والٖغ

 ( بالخهاثو آلاتُة:31: 550.مماعؾطته ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٦ما ط٦غها الؿالمي )

ؤن ًمطتب٪ عئٍة اؾتكغاُٞة ط٦ُة لهىع  اإلاؿطت٣بل، ومهضا٢ُة ٧امبة، وج٣ة  

ً واخترام وت٣ضًغ وخب مً حاهب الٗامبحن في اإلا اؾؿة، تجٗبهم ًبظلىن ٧ل ما لضيهم، م

ؤحل تد٤ُ٣ ألاهضاٝ وبهجاػها، و٦ظل٪ ٢ضعته ٖلى تىلُض ألا٩ٞاع الغاجٗة، ومهاع  

مساَبة الٗامبحن بها، وخثهم ٖلى تبىحها وتإًُضها، باإلياٞة بلى مؿ٪ ػمام اإلاباصؤ ، 

هم وؤهضاٞهم، واتساط اإلاباصع ، والطتزاقي م٘ َمىخا  الٗامبحن مٗه في اإلااؾؿة وآمال

ويبِ مؿطتىي الٟٗل وألاصاء، وبٖاص  الطتىاػن الخغ٧ي بلى مؿاعه اإلادضص له، و٢ضع  ٖلى 

غ١،  زُاعا  وؤبضا٫ ًطتم  وبًجاصٞطتذ مؿاعا  حضًض  ٖىضما تطتإػم ألامىع وتىٛب٤ اُل

َغخها بك٩ل مىاؾب، و٢ضع  ٖلى الطتدغ٥ بىعي وبصعا٥ ٧امبحن ومهاعخة ألاٞغاص 

 ث٤، وبقغا٦هم والتكاوع مٗهم2 الٗامبحن مٗه بالخ٣ا

ًزاخٔ مً الخهاثو والهٟا  الؿاب٣ة يغوع  تمطت٘ ال٣اثض بالطتجىا٫ بال٣ضع  

ٖلى الطت٨ٟحر اإلاى٣ُي، والٗبمي، وبيٟاء عوح الظ٧اء والىعي بةم٩اها  الٗامبحن واإلااؾؿة، 

اص ًٞزا ًٖ ال٣ضع  ٖلى ؤلا٢ىإ والا٢طتىإ بغوح اإلاكاع٦ة الجماُٖة2 ولهظا تطتٗضص ؤبٗ

م٨ً تىيُذ هظه ألابٗاص  ؤلاصاع  بالطتجىا٫ وما تطتُببه مً مهاعا  مً ال٣اثض اإلاطتجى٫، ٍو

 ٖلى الىدى آلاتي:
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 بعاص ؤلاصاعة بالخجىال:أ 6.7

 هدكاف الحلاتم: ا

ُة  تٗض ٖمبُة ا٦تكاٝ الخ٣اث٤ ؤو٫ مغاخل ؤلاصاع  بالطتجىا٫، ٞهي طا  ؤهم

ة والخ٣ُ٣ة ال٩امبة، وال٦تكاٝ الخ٣اث٤ بالٛة ٞمً ززالها یطتم الطتٗٝغ ٖلى ؤنل اإلاك٩ب

غ   صازل وخضا  وؤ٢ؿام الجامٗة یجب ؤن یطتمطت٘ ال٣اثض اإلاطتجى٫ بمهاعا  زانة وٓه

 جا٢بة لألقُاء2

ل٣اص  الجضص( ؤن ال٨ك٠ )ا و٢ض ؤ٦ض ٧ل مً حىإلاان وبىیاتؼیـ ومال٩ي في ٦طتا 

 
ً
ٓیم هي اإلاهمة الغثِؿة لب٣اثض، وؤن ٦ثحرا مً ال٣اص  یس٣ٟىن في  ًٖ الخ٣ی٣ة ووا٢٘ الطتى

الترخیب بالخ٣ُ٣ة، وهى ما یجٗبهم َٞغؿة في اإلاؿطت٣بل؛ خیث ال ٌُٗي هاالء ال٣اص  

ً خىاع ٣ُٖم  الى٢ت للخىاعا  اإلاهمة، وال یطتبىىن طل٪ الىٕى مً الطتٟاٖبُة التي تؿٟغٖ 

٩ىن لضيهم  ُما  ختىً  ٟحهم ٞهم لیـ لضيهم اتها٫ خ٣ُ٣ي م٘ ألاٞغاص في الطتٓى م٘ مْى

( وتٗني ٢ضع  ال٣اثض في ؤجىاء تجىاله ٖلى 75: 510.ا٥ إلاا یدضث بالٟٗل2 )نالخة، بصع 

 ٝ ة ْغو ٞغ تدضًض اإلاكا٧ل التي تىاحه الجامٗة، والخ٨م ٖلى هىُٖة الطتىُٟظ وٗم

 الٗامبحن والخهى٫ ٖلى مٗبىما  قامبة ًٖ ما ًدهل ٖلى ؤعى الىا2٘٢

 الاجصاالث واإلاكاعهت الفعالت: 

ىحه ؾبى٦هم ًدطتاج ال٣اثض ل٩ي  ًد٤٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿة بلى ؤن ًٟهم الٗامبحن ٍو

بك٩ل ًًمً ٖضم تٗاعى هظا الؿبى٥ م٘ ؤهضاٝ اإلااؾؿة ٖلى ألا٢ل، و٧ل هظا 

ة ومطتابٗ وتيؿ٣ُها وتىُٓم ؤٖمالهم واعقاصهم ًدطتاج بلى الاتها٫ بهم باؾطتمغاع لطتىححههم

ما٫ ة وهي حىهغ ، ٞٗمبُة الاتها٫ بمثابة ال٣بب الىابٌ لاهجاػ تب٪ الٖا بٗمبُة ؤلاصاٍع

ىن  ة التي ًماعؾها ال٣اص  ؤلاصاٍع اث٠ ؤلاصاٍع ٖمل ال٣اثض ؤلاصاعي، خُث هجض ؤن ٧ل الْى

ؾىاء ٧اهت تسُُُا ؤو تىُٓما ؤو تىحُه ؤو ع٢ابة، بهما تماعؽ مً ززا٫ ٖمبُة 

زا٢ا  التي تغبِ ال٣اثض  ُٟة ال٣اثض ألاولى، ٞهي ؤؾاؽ اٗل الاتها٫؛ لظا تٗض ْو

ُتها تباص٫ ؤو ه٣ل اإلاٗبىما  وألا٩ٞاع والخ٣اث٤ بالٗام بحن، وهي الىؾُبة التي بىاؾ

مطتض الاتها٫  ة صازل الجامٗة ٍو واإلاكاٖغ بحن حمُ٘ ألاٞغاص في مسطتب٠ اإلاؿطتىٍا  ؤلاصاٍع

 لِكمل البِئة اإلادُُة2

وتٗض ؤلاصاع  بالطتجىا٫ اؾتراتُجُة اتها٫ بحن ال٣اثض والٗامبحن تٗطتمض ٖلى 

ة والث٣ة بالٗامبحن التي تٗؼػ الٗمل الاتهاال ٚ  ٣ة ؤلاصاع  الزامغ٦ٍؼ ٍغ حر الغؾمیة بتبنيَ 
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غ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ الى٢ت واإلا٩ان لبطتىانل بحن ٤ خیث تٞى ٍغ ال٣اثض والٗامبحن،  بغوح اٟل

یاصي بلى تىمیة اتجاها  بیجابیة مً ٢بل الٗامبحن هدى الٗمل2 وهظا بضوعه 

(Shaah&others,2013: 66) ٗطتمض هجاح وتدؿحن ٖمبُة الاتها٫ واإلاكاع٦ة الٟٗالة  َو

ب٣ضع  ال٣اثض اإلاطتجى٫ ٖلى ٦ؿب ج٣ة الٗامبحن مً ززا٫ ٣ٖض الاحطتماٖا ، والىضوا  

ٟة  ٝغ ؤ٦ثر ٖلى وحها  الىٓغ اإلاسطتب واإلادايغا  ووعف الٗمل، وطل٪ مً ؤحل الطٗت

ال٣غاعا  بىاء ٖلى والغص ٖلى اؾطتٟؿاعا  الٗامبحن ًٖ ٢غ ، واإلاكاع٦ة الٟٗالة في اتساط 

 الغئٍة ؤلاصعا٦ُة التي ٌؿهم حمُ٘ الٗامبحن ٞحها2

 ازاعة الاهخمام والخدفيز:

حر بیئة الٗمل اإلاىاؾبة مً ززا٫ تدٟحز ألاٞغاص   في تٞى
ً
یك٩ل الطتدٟحز صوًعا عثیؿا

لطت٣ضًم زضماتهم، ويمان التزامهم تجاه تد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿة، في اإلا٣ابل بن تجاهل 

اٞؼ ٢اهىوي وٞٗا٫ ی٨ٟل خ٣ى١ وامطتُاػا  الٗامبحن وَٗغى اإلااؾؿا  وحىص هٓام خى 

ُٟي والؿبى٧ي2 )الخزایبة،  في مجمل ألاصاء الْى
ً
غ التي تاجغ ؾببا  9لبٗضًض مً اإلاسَا

مثل ٢ضع  ال٣اثض ٖلى تدٟحز الٗامبحن واؾتثاع  اهطتماماتهم ٖلى الُٗاء، 517.: ( ٍو

ٗىىٍة، وتٗم٤ُ بخؿاؾهم بإنهم قغ٧اء في والاعت٣اء بمؿطتىٍا  ؤصائهم، وعٞ٘ عوخهم اإلا

 517.: 43نى٘ ألاهضا2ٝ )الٗبُضي، )

ًة  م٨ً ؤن ٌؿطتسضم ال٣اثض اإلاطتجى٫ الٗضًض مً الخىاٞؼ ٧اإلا٩اٞئا  اإلااص ٍو

باعا  الطت٣ضًغ والثىاء، وهىا٥ هٕى مً الخىاٞؼ التي تجٗل الٗامل ٌكٗغ بطت٣ضًغ  ٖو

ة م٘ الٗامبحن، وال واخترام ال٣ُاص  له ٧الخىاع والى٣اف الظي ًطت م في ؤجىاء الجىلة ؤلاصاٍع

 
ً
ة، و٣ٞا ض مً الخٍغ ًطتم طل٪ بال مً ززا٫ تىلُٟة زانة، ٢اثمة ٖلى اُٖاء اإلاٍؼ

د٤٣ عياه   في الٗمل ٍو
ً
 متزاًضا

ً
لًىابِ مُٗىة؛ ألامغ الظي ًسب٤ لضي الٗامل اهطتماما

2
ً
 و٦ُٟا

ً
٘ مؿطتىي اصاثه ٦ما  جم ٞع

ً  ولهظا یجب ٖلى ال٣اثض اإلاطتجى٫  ؤن یسطتاع لٛة الخىاع البؿُُة ٧بما ا٢تر  م

الٗامبحن الطتىٟیظیحن، ویسطتاع اإلاهُلخا  الٟىُة اإلا٣ٗض  ٧بما نٗض بلى الٟىیحن 

وؤلاصاعیحن، بدیث تكٗغ ٧ل ٞئة ؤهه واخض مجهم، ومؿطتىصٕ ؤؾغاعهم وألامحن ٖلى تد٣ی٤ 

 ( 555.: 103مُالبهم2 )الخًحري،
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 لخؼىيغ وؤلابضاع:ا

ىامل ب٣ائها ومىاٞؿتها، ًمثل الطتٍُى غ وؤلابضإ في ؤي ماؾؿة ٖامل مهم مًٖ 

ً مً ززا٫ الطتجىا٫  لظا ًجب ٖلى ال٣اثض اإلاطتجى٫ ؤن ٨ًتك٠ ألاٞغاص اإلابضٖحن واإلابطت٨ٍغ

ُٗهم ما  ة اإلابضٖحن واإلابطت٨ٍغً وتصج واؾتثاع  حهىصهم، وال ًم٨ً لب٣اثض اإلاطتجى٫ مٗٞغ

بياٞة الجضًض واإلابطت٨غ، وت٣ضًم ألا٩ٞاع الجضًض  لم ًمطتب٪ هى مهاعا  ؤلابضإ والابطت٩اع و 

وا٦تكاٝ اإلابضٖحن والهام الٗامبحن بالخبى٫ ؤلابضاُٖة؛ لظل٪ ًجب ٖلى ال٣اثض تغسخ 

دغم  ج٣اٞة ٢اثمة ٖلى الابطت٩اع والطتجضًض واؾتثاع  حهىص ألاٞغاص اإلابضٖحن واإلابطت٨ٍغً، ٍو

 بحن الٗامبحن2ٖلى ت٣ضًم ا٩ٞاع حضًض  في ؤؾالُب الٗمل ززا٫ تجىاله 

غ والطتدؿحن،  ٞاإلصاع  بالطتجىا٫ ت٣ىم ٖلى تدٟحز الابطت٩اع، وؤلابضإ، والطتٍُى

وامطتزا٥ مؼاًا تىاٞؿُة ٞاث٣ة، بدیث یطتم صٖم ألا٩ٞاع الجضًض  اإلاؿطتسبهة مً الخىاع 

ة م٘ الٗامبحن في وحىص حى مً الخب  والى٣اف البىاء الظي یطتم في ؤجىاء الجىلة ؤلاصاٍع

جابي والٗم٤ُ في والىص2 وتىحح ههم هدى ما هى حضًض إلخضاث ؤلابضإ مً ززا٫ تإجحره ؤلًا

ؼ حهىصهم في الٗمل، وتصجُ٘ الٗمل ؤلابضاعي اإلاطتمحز لضيهم وصٖم همىهم  الٗامبحن، وتٍٗؼ

ُٟي2  الْى

 الخغظًت الغاحعت:

 
ً
تمثل الطتٛظًة الغاحٗة ٖمبُة مهمة لبطتإ٦ض مً مضي تد٤٣ ألاهضاٝ، وبٗض مهما

ؤلاصاع  بالطتجىا٫، وهي ٢ضع  ال٣اثض اإلاطتجى٫ ٖلى مؿاٖض  الٗامبحن في بصعا٥ مً ؤبٗاص 

ً ٧ل ما ًطتٗب٤   ٖ غ ؤصائهم وتصخُده، وتؼوٍضهم باإلاٗبىما  الزاػمة ٢ضعاتهم وتٍُى

دضث  ٗمل ٖلى مٗالجة ماً  ىضح ه٣اٍ ال٣ى  وال٠ًٗ في ؤصاء الٗامبحن، َو بٗمبهم، ٍو

ؿطتُب  الظي ًدطتاحىهه ٘ في ؤجىاء تجىاله هٕى الطتضٍعبمً اهدغاٞا  في ؤصاء الٗامبحن، َو

 وتُىٍغ اصائهم2 لىمىهم اإلانهي

ة ال٨ثحر ًٖ ٦یٟیة ؤصاثه لٗمبه، و٢ض ؤجبتت ٖض   ٠ بلى مٗٞغ خُث یدطتاج اإلاْى

ٟحهم مً ززا٫ ت٣ضًم اإلاكىع  اإلاؿطتمغ  لهم، لها تإجحر  ً إلاْى م اإلاضًٍغ صعاؾا  بإن ٖص

ْٟ حن هدى ألاهضاٝ الصخهُة والطتىُٓمُة اإلازاثمة، بًجابي في تىحبه ؤوكُة هاالء اإلاى

غ الظاتي،  ویجب ؤن ی٩ىن  وفي تىمُة مهاعاتهم في الٗمل، وفي تىمُة صواٞٗهم تجاه الطتٍُى

٠ ُٞما یسو مكا٧ل الٗمل الیىمیة، وال یطتم  الطتىانل مؿطتمًغا بحن اإلاضیغ واإلاْى

 (515.: 40تغخُبها بلى م٣اببة ت٣ییم ألاصاء2 )حبر،
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ُة التي ت٣ىم ٖبحها الاصاع  بالطتجىا٫ ًطتطح مما  ؾب٤ ؤهمُة اإلاطتُببا  ألاؾاؾ

والتي ًجب ٖلى ال٣اثض اإلاطتجى٫ الاتهاٝ بها وامطتزا٥ مهاعاتها ومماعؾتها في ؤجىاء تجىاله 

 ( ًىضح طل٪12والك٩ل آلاتي ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 ( مطتُببا  تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا1٫ق٩ل )

 معيت في اليمً: واكع الاصاعة الجا 7.7

ة تٛحرا  حظعٍة  ٌكهض الطتٗبُم الجامعي في اإلاغخبة الغاهىة مً ت٣ضم البكٍغ

 
ً
ُا ، ه٩ُب

ً
 وتٗم٣ت عؤؾُا

ً
 مطتٗضص ، اتؿٗت ؤ٣ُٞا

ً
 ونىعا

ً
ٗة ومطتزاخ٣ة اتسظ  ؤق٩اال ؾَغ

، باإلياٞة بلى َبُٗة الٗزا٢ة باإلاجطتم٘ ٧او٩ٗاؽ َبُعي 
ً
 وبدثُا

ً
، ؤ٧اصًمُا

ً
وتىُٓمُا

طتدضًا  الخالُة واإلاطتى٢ٗة، بدُث تطتجم٘ ل٩ل ببض ٖضص مً الٗىامل واؾطتجابة لب

غ هٓم الطتٗبُم الجامعي بها، مؿترقض   والطتدضًا  التي تضٖى باؾطتمغاع بلى يغوع  تٍُى

م تٗبُمُة بمؿطتىٍا   م الطتٗبُم؛ بط وحض  ٓه باالتجاها  الخضًثة التي قمبت ٧اٞة ٓه

ىع ، وتجاع   مطت٣ضمة؛ خُث ٨ًمً الطتدضي ألا٦بر ومؿاعا  حضًض ، وهماطج ونُٜ مطُت

ؤمام الجامٗا  الُمىُة هى ٦ُُٟة الخغوج مً ؤؾىاعها الطت٣بُضًة، والطتدغ٥ الجضي 

 والجضًض لألزظ بالطتٛحرا  الجضًض ، والبضء بطتُب٣ُها و٤ٞ ؾُاؾة بُٗض  اإلاضي2

هُا٧ل  طا  ٞمً اإلازاخٔ ؤن الطتٗبُم في الُمً وكإ وتُىع وت٩ىن بماؾؿا 

ً ٝ وؤهضات٣بُضًة   مً تجاع  ج٣اٞا  ؤزغي مطت٣ضمة وهامُة، ؾىاء م
ً
ُا ميؿىزة خٞغ

خُث الك٩ل ؤو اإلادطتىي، ٞىمت الجامٗا  الُمىُة في ْل الجامٗا  الطت٣بُضًة في 

 ،
ً
با اإلاى٣ُة الٗغبُة، ؤو اإلاهضع ألانل في الضو٫ الٛغبُة، تدا٦حها وت٣بضها في ٧ل ش يء ت٣ٍغ

م ما ؤنا  تب٪ الجامٗا  ألام في مهضعه ا ألانلي مً تدىال  وتٛحرا  ؤنابت ٚع

الجىهغ، م٘ ب٣اء الك٩ل بلى حاهب ْهىع ؤهماٍ ونُٜ حضًض  مً الجامٗا  تجاوػ  

( و٢ض قهض  ماؾؿا  الطتٗبُم 78 -0.: 1888الك٩ل الطت٣بُضي الؿاب2٤ )الخاج، 

متطلبات االدارة 
 بالتجوال

لحقائقاكتشاف ا  

االتصاالت 
 والمشاركة الفعالة

ثارة االهتمام ا
 والتحفيز

 التطوير واالبداع

 التغذية الراجعة
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 4تمثل بطتإؾِـ  1885الجامعي في الُمً تىؾٗا ٦بحرا بٗض تد٤ُ٣ الىخض  الُمىُة ٖام 

ضن، لُهل ٖضص الجامٗا  الخ٩ىمُة بلى حامٗا   خ٩ىمُة بلى حاهب حامٗتي نىٗاء ٖو

٧بُة بوؿاهُة مً بُجها  48تتىٕى بحن  ٧.516بُة في الٗام  1.1حامٗا  تًم خىالي  15

٧بُة في الطتسهها  الٗبمُة والطتُب٣ُُة2  .٧0بُة في الطتسهها  التربىٍة، و  .7

 2( 46: 510.)ماقغا  الطتٗبُم في الُمً، 

وتٗض حامٗة ب  زامـ حامٗة خ٩ىمُة في الجمهىعٍة الُمىُة مً خُث اليكإ   

 ٢ُام حامٗة ب  في ٖام 
ً
( 81، بمىحب ال٣غاع الجمهىعي ع٢م )٣ٞ1884ض ؤٖبً عؾمُا

ة، ٖلى ؤن ت٩ىن ٧بُطتا  طتباٍع بىنٟها حامٗة مؿطت٣بة لها ٦ُانها الخام، وشخهُتها الٖا

جم تطتالت ب٣ُة ال٩بُا ؛ خُث تب٘ طل٪ اٞطتطتاح ٧بُا  التربُة في ب  والىاصع  ؤولى ٧بُاتها، 

ب  ة، والٗبىم، والؼعاٖة، والهىضؾة والٗماع ، َو حضًض ، هي: آلاصا ، والٗبىم ؤلاصاٍع

ً 514.ألاؾىان، وؤزحرا الُب والٗبىم الصخُة في الٗام  م2 وتًم الجامٗة الٗضًض م

ة وهي: مغ٦ؼ الضعاؾا   والاؾتكاعا  الؼعاُٖة اإلاغا٦ؼ الٗبمُة والبدثُة والاؾتكاٍع

والبُئُة، ومغ٦ؼ الاؾتكاعا  الهىضؾُة، ومغ٦ؼ ت٨ىىلىحُا الطتٗبُم، ومغ٦ؼ البٛا  

والترحمة، ومغ٦ؼ ؤلاعقاص الىٟس ي، ومغ٦ؼ الخاؾى  وت٨ىىلىحُا اإلاٗبىما ، وؤزحرا مغ٦ؼ 

 م5102.الطتإهُل والبدث التربىي في الٗام 

ُٓمي ألا٧اصً ٩ل الطتى مي وؤلاصاعي الظي ؤ٢غه ٢اهىن وتإزظ حامٗة ب  بالُه

ُة  وتكبه، 1880( لؿىة 19الجامٗا  الُمىُة ع٢م ) حامٗة ب  مٗٓم الجامٗا  الُمى

الخ٩ىمُة في هٓام الضعاؾة، ومض  الضعاؾة في ال٩بُا  اإلاىاْغ  لها، وفي الطت٣ىٍم ومىذ 

، وتؿطت٣ي الجامٗة ؤهضاٞها الٗامة مً ؤهضاٝ الجام
ً
با ٗا  الضعحا ، وفي ٧ل ش يء ت٣ٍغ

( مً ٢اهىن الجامٗا  الُمىُة وتٗضًزاته، وتٗمل الجامٗة 0الُمىُة اإلادضص  باإلااص  )

 حاهض  بةم٩اهُاتها اإلاطتىايٗة ٖلى تد٤ُ٣ الاهضاٝ الٗامة2

 ٖلى 
ً
ا  ملخْى

ً
 وهمىا

ً
و٢ض قهض  حامٗة ب  ززا٫ الؿىىا  ألازحر  تُىعا

م خضاجة اليكإ  و٢بة اإلاى  باء اإلاؿطتىي ألا٧اصًمي وؤلاصاعي بٚغ اعص اإلاالُة و٦ثر  ألٖا

 تإجغها بىي٘ البزاص الظي ًمغ بدغ  ؤهبُة مىظ الٗام 
ً
والهٗىبا  التي تىاحهها، ومازغا

م والتي ال٣ت بٓزالها ٖلى وي٘ الجامٗة وحٗبتها تسغج ًٖ عؾالتها الٗبمُة 516.

هبُة والكببُة  وؤهضاٞها الؿامُة في تىمُة اإلاجطتم٘ وؤٞغػ  تٛحرا  مترا٦مة مً اٗل
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ٞة تىُٓمُة في الجامٗة بُٗض   هغ  ج٣ا والُاثُٟة التي اهضجغ  مىظ ػمً بُٗض، و٢ض ْؤ

ة، بل ْبت ٖزا٢ا  ؤ٢غ  بلى الُاب٘ التؿبُي2   ًٖ الطتٗاون بحن ال٣ُاصا  ؤلاصاٍع

ومً اإلازاخٔ تٟا٢م اإلاك٨زا  التي تٗاوي مجها الجامٗة هتُجة لبىٓغ  ال٣ًُة 

هم في ؤما٦ً ٖمبهم، وي٠ٗ بصعا٦هم ل٣ُاصاتها، وي٠ٗ اهٟطتاخهم ٖلى اإلاجطت م٘ وت٣ى٢ٗ

 ٘ ضاوي بلى مى٢٘ الٗمل وتدؿـ ؤويإ الٗامبحن ًٖ ٢غ  ووي لهمُة الجزو٫ اإلُا

اإلاٗالجا  والخبى٫ في و٢تها ٢بل اؾطتٟدالها ونٗىبة خبها، وهظا ما ؤ٦ضته الٗضًض مً 

م في الُمً التي ؤقاع  بلى تضوي ؤص غ وماقغا  الطتُٗب ُاصا  الضعاؾا  والطت٣اٍع اء ال٣

ة في الجامٗا  الُمىُة بك٩ل ملخى2ّ  ؤلاصاٍع

حرها التي تىاحهها الجامٗا  الُمىُة بك٩ل ٖام وحامٗة ب   تب٪ الطتدضًا  ٚو

 وتهضًضا  في آن واخض، والؿبُل 
ً
ٖلى وحه الخهىم في و٢طتىا الخالي ٢ض ؤتاخت ٞغنا

خُاػتها ٢ُاص   الىخُض مً ؤحل ب٣ائها والطت٠ُ٨ م٘ هظه الٓغوٝ وتد٤ُ٣ الىجاح هى 

٢ىٍة ٢اصع  ٖلى ا٦تكاٝ الٟغم واؾتثماعها، والطت٣بُل مً اإلاساَغ، والتهضًضا  بد٨مة 

ُاص  خ٨ُمة  جُا  اإلاىاؾبة لظل٪، وهظا ما ًبرع يغوع  وحىص ٢ ومهاع  وبٖضاص الاؾتراُت

٢اصع  ٖلى الجهىى بالجامٗة والطتهضي ل٩ل ما مً قإهه ٖغ٢بة الجامٗة ًٖ ؤصاء 

 مً الٗامبحن عؾالتها الؿام
ً
ة خضًثة تجٗبها ؤ٦ثر ٢غبا ُة2 ويغوع  اتساط ؤؾالُب بصاٍع

وتبمـ مكا٧بهم وتدٟحزهم وػٍاص  صاُٞٗتهم هدى الٗمل، وٞطتذ ٢ىىا  اتها٫ مباقغ  

غ ٞغم الطتجضًض  ٣ٞها مً مهاصعها، وتٞى مٗهم، واؾطت٣اء البُاها  واإلاٗبىما  وتض

غ اإلاؿطتمغ مً ززا٫ مكاع٦ة مسطتب٠ اإلاؿطت ة في الجامٗة2والطتٍُى هظا ما و  ىٍا  ؤلاصاٍع

ة ؤقاع  بلُه الٗضًض مً الضعاؾا  والبدىث التي تىاولت ؤلاصاع  بالطتجىا٫ وؤهمُ

 تُب٣ُها في اإلااؾؿا  الطتٗبُمُة2

ً الضعاؾا  و  الضعاؾاث الؿابلت: 8.7  ما ًإتي:    اإلادبُة والٗغبُةم

صاع  الطتٗبُم و٢ض هضٞت بلى بىاء ؤهمىطج م٣ترح إل  (2005صاعؾت اؾماعيل)

ة اإلاٗانغ  مثل )بصاع   الجامعي في يىء ٧ل مً الىا٢٘، وبٌٗ الاتجاها  ؤلاصاٍع

ألاػما ، بٖاص  هىضؾة ؤلاصاع ، ؤلاصاع  بالطتجىا٫، ؤلاصاع  بالهضاٝ والىطتاثج( في الطتٗبُم 

الجامعي، بدُث ًىاؾب الٓغوٝ الا٢طتهاصًة والاحطتماُٖة والث٣اُٞة الؿاثض  في 

ة ببٛة ؤلاصاع  اإلاجطتم٘ اإلاهغ  ي، ٦ما هضٞت بلى تُىٍغ الٗمل ؤلاصاعي في الجامٗا  اإلاهٍغ

بالطتجىا٫، ولطتد٤ُ٣ الهضٝ اؾطتسضم الباخث اإلاىهج الىنٟي الطتدبُلي، وت٩ىهت ُٖىة 
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 مً ال٣ُاصا  الجامُٗة بجامٗة اإلاىهىع ، واؾطتسضمت 00.الضاعؾة مً )
ً
( ٞغصا

لى مجمىٖة مً الىطتاثج، ؤهمها بىاء الاؾتباهة ؤصا  لبضاعؾة، و٢ض تىنبت الضاعؾة ب

مٗالم همىطج م٣ترح إلصاع  الطتٗبُم الجامعي في مهغ، مبرعا  بىاء الىمىطج اإلا٣ترح هي: 

٤ الىمىطج  ة، ومطتُببا  تُُب ة الخالُة، وألامُة ؤلاصاٍع الخبل في الطتىُٓما  ؤلاصاٍع

ة  ة تطتماش ى م٘ تُب٤ُ الاتجاها  الاصاٍع اإلاٗانغ ، وصٖم اإلا٣ترح هى: وكغ ج٣اٞة بصاٍع

ة اإلاٗانغ ، ومىذ ال٣ُاصا  الجامُٗة  ؤلاصاع  الجامُٗة الٗبُا لطتُب٤ُ الاتجاها  ؤلاصاٍع

ة اإلاٗانغ 2  نزاخُا  تتىاؾب م٘ الاتجاها  ؤلاصاٍع

٣ٞض هضٞت بلى بُان ؤجغ مماعؾة  (2003اما صعاؾت الحىامضة، والعبيضي) 

الجامٗا  ألاعصهُة الغؾمُة؛ خُث ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٖلى ٞاٖبُة اتساط ال٣غاعا  في 

غص  مثبت وؿبة )741ت٩ىهت ُٖىة الضعاؾة مً ) %(  مً مجطتم٘ الضعاؾة 01270( ٟم

ً ومؿاٖضيهم الٗامبحن في الجامٗا  ألاعصهُة الغؾمُة البالٜ  اإلا٩ىن مً حمُ٘ اإلاضًٍغ

(، و٢ض اؾطتسضمت الضعاؾة اإلاىهج الىنٟي الطتدبُلي، و٧ان مً ؤهم هطتاثج 357ٖضصهم )

 ٝ الضعاؾة: وحىص ؤجغ طي صاللة بخهاثُة إلاماعؾة ؤلاصاع  بالطتجىا٫ بإبٗاصها: ا٦تكا

ُة  الخ٣اث٤ وتدؿحن الاتها٫ والطتدٟحز والطتٍُىغ وؤلابضإ والطتٛظًة الغاحٗة، ٖلى ٞاٖب

 اتساط ال٣غاعا 2

٤ ؤلاصاع   (2005في خين هضفذ صعاؾت اقديىي )  الى الطتٗٝغ ٖلى وا٢٘ تُُب

هٓغ الٗامبحن في حامٗة ٞبؿُحن، ولطتد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾة بالطتجىا٫ مً وحهة 

ب٤ اؾتباهة  م٩ىهة مً ) ٣ٞغ  ل٣ُاؽ اتجاها  09اؾطتسضم الباخث اإلاىهج الىنٟي، َو  )

ب٣ت ؤصا  البدث ٖلى ُٖىة 
ُ
الٗامبحن هدى تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في الجامٗة، و٢ض َ

حن وألا٧اص165ٖكىاثُة ٢ىامها ) ًمُحن بالجامٗة، ومً ؤهم الىطتاثج ( مً الٗامبحن ؤلاصاٍع

ا، 
ً
التي تىنل بلحها الضعاؾة: ؤن مؿطتىي تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ بالجامٗة ٧ان مطتىؾُ

٦ما بُيت الىطتاثج ؤن مؿطتىي تُب٤ُ ؤبٗاص ؤلاصاع  بالطتجىا٫ اإلاطتمثبة بـ: ا٦تكاٝ الخ٣اث٤ 

ً، وحم٘ اإلاٗبىما ، وتدؿحن ٖمبُة الاتها٫، والٗمل الجماعي، وتدٟحز ا لٗامبحن اإلامحًز

ا؛ 
ً
غ وؤلابضإ، وتٍٗؼؼ مبضؤ الطتٛظًة الغاحٗة ٧ان مطتىؾُ والضٞ٘ باتجاه ٖمبُا  الطتٍُى

 (34237 - 38230خُث تغاوح الىػن اليؿبي لهظه ألابٗاص بحن )

ة اإلاسطتبٟة2 ولم   ٦ما بُيت الىطتاثج وحىص ٞغو١ طا  صاللة بحن الٟئا  الٗمٍغ

 تطتطح ٞغو١ في اإلاطتٛحرا  ألازغي2



  مدمض كاًض البعضاوي أ.م.ص/ فئاص

40 

 

ة ؤجغ مماعؾة الاصاع  بالطتجىا٫  (2007وأحغي وؿیمت )  صعاؾة هضٞت بلى مٗٞغ

في ٞٗالُة ال٣غاعا  الاؾتراتُجُة في مجمىٖة مً اإلااؾؿا  الا٢طتهاصًة الٗمىمُة بىالًة 

بؿ٨غ ، ولطتد٤ُ٣ هضٝ الضعاؾة تم اؾطتسضام اإلاىهج الىنٟي، وت٩ىن مجطتم٘ الضعاؾة 

غ ؤصا  مً ألاٞغاص الظًً ًطتىلىن مىانب بقغ  ا٢ُة في اإلااؾؿا  مدل الضعاؾة، وتم تٍُى

٣ُها ٖلى ُٖىة م٩ىهة مً ) ً 67الضعاؾة الاؾتباهة وتُب ، وتىنبت بلى مجمىٖة م
ً
( ٞغصا

جُة،  الىطتاثج، ؤهمها: وحىص ؤجغ إلاماعؾة ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في ٞاٖبُة ال٣غاعا  الاؾتراُت

ً الطتباًً في ٞاٖبُة ال٣غاعا  ( م0029ومماعؾة ؤلاصاع  بالطتجىا٫ تٟؿغ ما م٣ضاعه )% 

٤ ؤؾبى  ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في هظه اإلااؾؿا   الاؾتراتُجُة، وؤن مً ؤهم مٗى٢ا  تُُب

 تٗىص بلى ؤؾبا  شخهُة والىمِ ال٣ُاصي الض٦طتاتىعي لبمضًغ صازل اإلااؾؿة2 

بلى الطتٗٝغ ٖلى مؿطتىي مماعؾة مضًغي  (2008وكض هضفذ صعاؾت غالب )

بمداٞٓة ٖضن إلاهاعا  ؤلاصاع  بالطتجىا٫، واتب٘ البدث اإلاىهج مضاعؽ الطتٗبُم الٗام 

الىنٟي الطتدبُلي اإلاؿحي، واؾطتسضمت الاؾتباهة ؤصا  لجم٘ البُاها  واإلاٗبىما ، وتمثل 

حن وعئؾاء الكٗب2 وتىنل  حن ؤلاصاٍع ً والى٦زاء واإلاكٞغ مجطتم٘ البدث مً اإلاضًٍغ

ٓة البدث بلى هطتاثج، ؤهمها: ان مؿطتىي مماعؾة مضًغي  مضاعؽ الطتٗبُم الٗام بمداٞ

ٖضن إلاهاعا  الاصاع  بالطتجىا٫ حاء  بضعحة ٦بحر  بجمُ٘ اإلاداوع وهي ٖلى الترتِب: 

ؤلانٛاء الظ٧ي اإلاؿطتىٖب، تد٤ُ٣ مكاع٦ة اإلاٗبمحن في مك٨زا  الٗمل، بػالة ٧اٞة 

ً، وبجا ع  ؤق٩ا٫ الخىٝ والغهبة، بصاع  الخىاع والى٣اف، البدث ًٖ اإلابضٖحن واإلابطت٨ٍغ

 الاهطتمام والطتدٟحز2

ُة  و٢ض تىاولت الٗضًض مً الضعاؾا  ألاحىبُة مىيٕى ؤلاصاع  بالطتجىا٫ وؤهم

ً اإلااؾؿا   ً ٢بل ال٣ُاصا  في الٗضًض م  مماعؾتها م

صعاؾة هضٞت بلى تُب٤ُ ؤلاصاع   (Hildebrand, 2006أحغي هيلضبغاهض )خُث 

بالطتجىا٫ في اإلاؿتكُٟا  ألاإلااهُة وتىنبت الضعاؾة بلى ؤن اؾطتسضام اإلاضًٍغً لىمِ 

اًة الصخُة، وؤن الالتزام والطتٍٗؼؼ  ٘ الث٣ة صازل بِئة الٖغ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ؤصي بلى ٞع

اًة الصخة، ٞهم مطتدمؿىن لٗمبهم ومتكاع٧ىن ف ٟي الٖغ ي ٧اهت ٖالُة بحن مْى

 الاتهاال  اإلاٟطتىخة، والطتُىٍغ الطتىُٓمي2

٘  (Macneill& Boyd, 2006هضفذ صعاؾت ماهىيل وبىص )في خحن   بلى وي

جُة حضًض  لٗمل اإلاضًغ الخضًث ت٣ىم ٖلى اإلاؼج بحن ال٣ُاص  وؤلاصاع  بالطتجىا٫،  اؾتراُت
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وطل٪ مً ززا٫ الٗضًض مً ألاوكُة اإلاطتىىٖة، واقطتمبت ُٖىة الضعاؾة ٖلى جزاث 

مضاعؽ ت٣٘ ٚغ  ؤؾترالُا، مضعؾطتان لبمغخبة الابطتضاثُة، ومضعؾة جاهىٍة، بدُث ًطتم 

تىُٟظ اؾتراتُجُة ال٣ُاص  وؤلاصاع  بالطتجىا٫ صازبهما، واؾطتسضم ؤؾبى  اإلاداصجا  

واإلازاخٓا  ٚحر الغؾمُة ؤصوا  لبضعاؾة، وتىنبت الضعاؾة بلى ؤن اؾتراتُجُة ال٣ُاص  

جاص مىار وؤلاصاع  بالطتجىا٫ لٗبت صو  ُاص  اإلاطتىىٖة، وًب  في مماعؾة ؤؾالُب ال٣
ً
 مهما

ً
عا

نحي ٞٗا٫ ٣ًىم ٖلى مكاع٦ة اإلاٗبمحن باتساط ال٣غاعا  التربىٍة التي ًجغي تىُٟظها 

جابُة التي تؿهم في بجغاء اإلاجهاج وتٍُىغ  صازل اإلاضعؾة، وتٍٗؼؼ الابطت٩اع والٟبؿٟا  ؤلًا

لِـ هى اإلا٩ان ألاو٫ الظي ًجب ؤن ًطتىاحض  ٖمبُة الطتٗبم، وؤونت الضعاؾة بإن اإلا٨طتب

 بحن الٛٝغ الهُٟة وفي مغا٤ٞ وؾاخة اإلاضعؾة 
ً
ُٞه اإلاضًغ وبهما ٖبُه الب٣اء مطتجىال

 ًطتدضث م٘ اإلاٗبمحن والُببة لضٖم ٖمبُة الطتُىٍغ والطتدؿحن2

٣ٞض هضٞت بلى اؾطتُزٕا آعاء مضًغي اإلاضاعؽ  (Skretta, 2008أما صعاؾت )

برؾ٩ا خى٫ ؤجغ الطتجىا٫ في ٖمبُة ت٣ُُم اإلاٗبمحن، وت٩ىهت ُٖىة الضعاؾة الثاهىٍة بىالًة ه

ً 81مً ) ، وتم اؾطتسضام اإلازاخٓا  الهُٟة ٚحر الغؾمُة التي تغاوخت م
ً
 ومضًغ 

ً
( مضًغا

ُُم ٧ل مٗبم ٖلى خض  ٦إصا  لبضعاؾة، ولطتد٤ُ٣ 10 -7) ( ص٣ُ٢ة ٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫ ت٣

طتدبُلي، وتىنبت الضعاؾة بلى مجمىٖة مً الهضٝ اؾطتسضم الباخث اإلاىهج الىنٟي ال

الىطتاثج، ؤهمها: ؤن الطتجىا٫ ًماعؽ بضعحة ٖالُة بحن مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍة بىالًة 

 ٘ ٗبم، وؤن الطتجىا٫ ٌؿاٖض في ب٢امة ٖزا٢ا  بًجابُة م هبرؾ٩ا، مً احل ت٣ُُم اإلا

ؿاٖض الطتجىا٫ في تدؿحن اهًباٍ ُٟي لضيهم، َو ٗؼػ الغيا الْى الُببة  اإلاٗبمحن َو

 هتُجة لتزوٍضهم اإلاؿطتمغ بالبىاثذ وال٣ىاهحن ومطتابٗتهم في تُب٣ُها2

لب٨ك٠ ًٖ ؤجغ ( Brown & Coley, 2011صعاؾت بغاون وهىلي )و٢ض هضٞت 

هى٫ الضعاؾُة وتدهُل  ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ٖلى اإلاماعؾا  التربىٍة لبمٗبمحن صازل اٟل

ٓا  الهُٟة ال٣هحر  الُببة و٢ُاؽ آلاجاع اإلاترتبة ٖلى الطتجىا٫ ًٖ َ ٍغ٤ اإلازاخ

غ اإلاٗبمحن، ولطتد٤ُ٣ الهضٝ اؾطتسضم الباخث اإلاىهج  واإلاطت٨غع  في اإلاضاعؽ مً وحهة ٓه

( مٗبما ٌٗمبىن في ٖكغ مضاعؽ 167الىنٟي الطتدبُلي، وت٩ىهت ُٖىة الضعاؾة مً )

ٓا  ٚحر  ٨ُة، واؾطتسضم الباخث الاؾتباهة واإلازاخ  مطتٟغ٢ة في الىالًا  اإلاطتدض  ألامٍغ

هى٫ الضعاؾُة ٦إصوا  لبضعاؾة، وتىنبت  الغؾمُة لطتدضًض مزامذ الخُا  في اٟل

 ٝ الضعاؾة لٗضص مً الىطتاثج مجها: ؤن الطتجىا٫ بحن اإلاٗبمحن ؾاهم في ٦ؿغ خاحؼ الخى
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٤ الاتها٫ اإلاباقغ بحن اإلاٗبمحن، وبىاء ٖزا٢ا  بًجابُة تٗطتمض ٖلى الث٣ة بُجهما  ًٖ ٍَغ

ىن ؤجىاء الجىال   بىاء ٖلى اإلازاخٓا  الٟٗالة وؤلاعقاصا  الطتٟهُبُة التي ٣ًضمها اإلاكٞغ

 ؤلاقغاُٞة2

 ومً زالل اؾخعغاض الضعاؾاث الؿابلت ًخطح آلاحي: 

اؾطتسضمت ٚالبُة الضعاؾا  الؿاب٣ة اإلاىهج الىنٟي؛ وطل٪ إلاىاؾبطته هظا الىٕى مً  -

ي تطتٗب٤ الضعاؾا ، ٦ما اؾطتسضمت الاؾتباهة ؤصا  لجم٘ البُاها  واإلاٗبىما  الت

 بالضعاؾة2 

هضع  الضعاؾا  التي تىاولت بالطتدبُل مطتُببا  تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في ماؾؿا   -

٘ مثل الجامٗا  الُمىُة2  تٗبُمُة زضمُة وماجغ  في خُا  اإلاجطتم

-  ً اؾطتٟاص  هظه الضعاؾة مً الضعاؾا  الؿاب٣ة بةجغاء البٗض الىٓغي والٗملي اإلاطتًم

باهة الخانة بالضعاؾة؛ مما ؤؾهم في هًىج ؤصا  الضعاؾة ززالها، وفي بىاء الاؾت

 الاؾطتٟاص  مً هطتاثجها بم٣اعهتها م٘ هطتاثج هظه الضعاؾة 
ً
وقمىلها ونض٢ها، ٦ما تم ؤًًا

ٝ بُجها2  ة الطتىا٤ٞ ؤو الازطتزا  ومٗٞغ

تمحز  هظه الضعاؾة ًٖ الضعاؾا  الؿاب٣ة: بإنها ألاولى ٖلى مؿطتىي الجمهىعٍة  -

ة الُمىُة التي ت تىاو٫ مطتُببا  تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ لضي ال٣ُاصا  ؤلاصاٍع

 وألا٧اصًمُة بجامٗة ب 2

 مىهج البدث واحغاءاجه:8.

 مىهج البدث:8. 1 

 ٕ اتب٘ البدث الخالي اإلاىهج الىنٟي اإلاؿحي الظي ًطتًمً مسخا م٨طتبُا بالغحى

اع الىٓغي لبضعاؾة والاؾطتُزٕا اإلا ُضاوي لجم٘ البُاها  بلى اإلاغاح٘ واإلاهاصع لبىاء ؤلَا

 بىاؾُة ؤصا  البدث وتدبُبها بخهاثُا لإلحابة ًٖ ؤؾئبة البدث2

  وصف مجخمع البدث وعييخه: 2.8

تمثل مجطتم٘ البدث بجمُ٘ الٗمضاء وعئؾاء ألا٢ؿام الٗبمُة ومضًغي الٗمىم 

٘ 1.0ومضًغي ؤلاصاعا  بجامٗة ب  والبالٜ ٖضصهم )  في عثاؾة الجامٗة وحمُ
ً
( ٞغصا

ا  واإلاغا٦ؼ الطتابٗة لها و٣ٞا إلخهاثُا  ؤلاصاع  الٗامة لبطتسُُِ وؤلاخهاء ال٩بُ

 (1م ٦ما هى مىضح بالجضو٫ )5.5./518.بالجامٗة لبٗام 
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 ( ًىضح جىػيع مجخمع البدث0الجضول)

 الاحمالي مضًغ اصاعة مضًغ عام عتيـ كؿم علمي عميض 

16 01 73 67 1.0 

 م حامعت اب.2009ؽ وؤلاخصاء، اإلاصضع: ؤلاصاعة العامت للخسؼي     

 عيىت البدث:

باتساط مجطتم٘ البدث ٦ُٗىة ٢هضًة ٧ىن مجطتم٘ البدث نٛحر و٢ض تمثبت  

 10ٌؿهل ٖلى الباخث مسخه، وهي مً ؤص١ ؤهىإ الُٗىا ، وطل٪ بٗض احتزاء )
ً
( ٞغصا

ضص ) ْٟحن ٚحر اإلاطتىاحضًً في م٣غ 4َب٤ ٖبحهم ازطتباع جبا  ألاصا ، ٖو  ( ؤٞغاص مً اإلاى

 لٓغوٝ الخغ  التي تمغ بها البزاص واه٣ُإ الغواتب، وا٢طتهغ تىػَ٘ 
ً
ؤٖمالهم هٓغا

( ممً هم مطتىاحضًً في م٣غ الٗمل بالجامٗة مً مسطتب٠ ٧بُا  156الاؾتباها  ٖلى )

%( مً مجطتم٘ البدث ال٨لي 83ومغا٦ؼ ٖبمُة وعثاؾة الجامٗة، وتمثل بما وؿبطته )

 طتٛحرا  البدث2(  ًىضح تىػَٗهم و٣ٞا إلا.والجضو٫ )

 ( جىػيع مجخمع البدث وعييخه وفلا إلاخغيراث البدث2حضول )

 الىظيفت            

 ؾىىاث الخبرة

عميض وليت/ 

 مغهؼ

عتيـ كؿم 

 علمي

مضًغ  مضبغ عام

 اصاعة

 ؤلاحمالي

 26 8 7 9 0 ؾىىاث 5أكل مً 

 33 02 4 05 3 ؾىىاث 00الى  5مً 

 45 05 09 4 7 ؾىىاث 00أهثر مً 

 004 35 30 28 00 ماليؤلاح

( اؾتباها  وطل٪ بدؿب ٖضص مٟغصا  الُٗىة، 156وبىاًء ٖلى ما ت٣ضم، تم تىػَ٘ )

 نالخة لبطتدبُل ؤلاخهاجي ق٩بت ما وؿبطته )89اؾطتُٗض مجها )
ً
 86( اؾتباهة

ً
با %( ت٣ٍغ

ً ٖضص الاؾتباها  التي تم تىػَٗها  .م

 :أصاة البدث 3.8

التي ٌؿعى بلى تد٣ُ٣ها ٢ام الباخث  في يىء َبُٗة مك٩بة البدث وألاهضاٝ

بطتُىٍغ ؤصا  الضعاؾة )الاؾتباهة( بىنٟها ؤصا  مىاؾبة لجم٘ البُاها  واإلاٗبىما  

غي والضعاؾا  الؿاب٣ة  اإلاُضاهُة مً ؤٞغاص ُٖىة بدثه بٗض الغحٕى بلى ألاص  الٓى

؛ خُث ت٩ىهت الاؾتباهة مً) ٣ٞغ  بٗض الطتد٨ُم، مىػ .0اإلاغتبُة بهظا اإلاىيٕى ٖة ٖلى ( 
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 ً زمؿة مجاال  عثِؿة، و٧ل مجا٫ ًىضعج تدطته ٖضص مً ال٣ٟغا 2 وتم الطتإ٦ض م

 لآلتي
ً
 :نض٢ها وجباتها و٣ٞا

ً ززا٫ ما ًإتي  صضق ألاصاة : ً نض١ الاؾتباهة م  :تم الطتإ٦ض م

 مً ؤًٖاء الهُئة الطتضَعؿُة .1تم ٖغى الاؾتباهة ٖلى ) صضق اإلادىمين:
ً
( مد٨ما

ٞة بجامٗة ب  وحامٗة ٖضن،  وحامٗة نىٗاء، و٢ام اإلاد٨مىن بالخظٝ وؤلايا

 .%( ٞإ٦ثر ل٣بى٫ ال٣ٟغ 95والطتٗضًل، و٢ض ؤزض الباخث بمزاخٓا  اإلاد٨محن، واٖطتمض )

حغي الطتد٤٣ مً نض١ الاتؿا١ الضازلي لزاؾتباهة بطتُب٣ُها  صضق الاحؿاق الضازلي:

لبدث، و٢ام الباخث (  ٞغًصا مً زاعج ؤٞغاص ُٖىة ا 10ٖلي ُٖىة اؾطتُزاُٖة م٩ىهة مً )

ُة  ٣ٞغا  الاؾتباهة والضعحة ال٩ب بدؿا  مٗامل اعتباٍ بحرؾىن بحن ٧ل ٣ٞغ  مً 

( 6( و)7( والجضوالن)SPSSلبمجا٫ الظي تيطتمي بلُه وطل٪ باؾطتسضام البرهامج ؤلاخهاجي) 

 ًىضخان طل٪:
 الضعحت اليليت للمجال( ًبين معامالث الاعجباغ بين فلغاث ول مجال مً مجاالث الاؾدباهت و 3حضول عكم )

اهدكاف 

 الحلاتم

 جدؿين الاجصال

 واإلاكاعهت الفعالت

ازاعة الاهخمام 

 والخدفيز

حعؼيؼ مبضأ  الخؼىيغ والابضاع

 الخغظًت الغاحعت

 ال٣ٟغ 
الاعتبا

ٍ 
 الاعتباٍ ال٣ٟغ 

 الاعتباٍ ال٣ٟغ  الاعتباٍ ال٣ٟغ  الاعتباٍ  غ ال٣ٟ

1 .93** 1 .97** 1 .87** 1 .92** 1 .94** 

2 .95** 2 .90** 2 .91** 2 .95** 2 .94** 

3 .94** 3 .98** 3 .97** 3 .96** 3 .95** 

4 .95** 4 .95** 4 .96** 4 .96** 4 .95** 

5 .97** 5 .92** 5 .91** 5 .96** 5 .97** 

6 .83** 6 .92** 6 .97** 6 .97** 6 .95** 

7 .95** 7 .96** 7 .95** 7 .97** 7 .93** 

8 .96** 8 .98** 8 .95** 8 .97** 8 .97** 

9 .96** 9 .98** 9 94** 9 .97** 9 .97** 

10  10 .96** 10 .96** 10 .94** 10 98** 

11  11 .97** 11 .96** 11  11  

    12 .94**     

 ٖىض مؿطتىي 0.05* صالة بخهاثُا ٖىض مؿطتىي 
ً
 0.01،  ** صالة بخهاثُا
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والضعحة ال٩بُة لبمجا٫ الطتاب٘ لها  ٣ٞغ  ٧ل بحن باٍالاعت مٗامل (3) ع٢م حضو٫  ًىضح

تٗطتبر  وبظل٪ (0.05) مٗىىٍة مؿطتىي  ٖىض صالة اإلابیىة الاعتباٍ مٗامزا  ؤن یبحن الظي

 .ويٗت ل٣ُاؾه إلاا الاؾتباهة ناص٢ة

 ( ًبين معامالث الاعجباغ بين مجاالث الاؾدباهت وافت والضعحت اليليت4حضول عكم )

 هكف الحلاتم
جصال جدؿين الا

 واإلاكاعهت الفعالت

ازاعة الاهخمام 

 والخدفيز

الخؼىيغ 

 والابضاع

حعؼيؼ مبضا 

 الخغظًت الغاحعت

.981** .976** .994** .993** .985** 

ٞة  ؤن ( 4 ) ع٢م حضو٫  ًبحن حمُ٘ مٗامزا  الاعتباٍ بحن مجاال  الاؾتباهة ٧ا

  والضعحة ال٩بُة صالة
ً
ُا  مجاال  حم٘ی بظل٪ تٗض ، و(0.05)مٗىىٍة  ٖىض مؿطتىي  بخهاث

 ل٣ُاؾه2 ويٗت إلاا ناص٢ه الاؾتباهة

 :تم خؿا  مٗامل الثبا  و٣ٞا لآلتي زباث ألاصاة:

 : ػغيلت الخجؼتت الىصفيت

ٗامل )ؾُبرمان بغاون( لبمجاال  الؼوحُة ومٗاصلة  اؾطتسضم الباخث مٗاصلة م

غصًة؛ خُث ببٜ مٗامل الثبا  ) ٞحها،  (، وهي ٢ُمة5280)حطتمان( لبمجاال  اٟل لِـ مبالٜ 

دهل مجها ؤصا  ًُمئن الباخث بلى هطتاثجها  .ٞهي ت٨ٗـ مىيىُٖة ال٣ُاؽ، ٍو

 ػغيلت الاحؿاق الضازلي:

٣ٟغا  لبؿما    ٣ٞغا  مجاال  الاؾتباهة، تجاه ٢ُاؽ ال ة مضي اتؿا١  وإلاٗٞغ

ؤو الخهاثو اإلاغاص ٢ُاؾها، بدُث تاصي الىطتاثج هٟؿها بطا ما ؤُٖض اؾطتسضامها، ٣ٞض 

٣ة الاتؿا١ الضازلي، وبٗض تدبُل بحابا  ؤٞغاص ُٖىة الثبا ، اؾطتس ضم الباخث ٍَغ

٧اهت ٢ُمة مٗامل الثبا   Cronbach's alphaالٟا   -باؾطتسضام مٗاصلة ٦غو هبار 

( وهي ٢ُمة جبا  ٖالُة ؤ٦بر مً ٢ُمة مٗامل الثبا  5289ل٣ٟغا  مجاال  الاؾتباهة هى)

٣ة الطتجؼثة الىهُٟة2 مما ًض٫ ٖل  بما بٍُغ
ً
ى ؤن الاؾتباهة تطته٠ بالثبا  ال٨بحر حضا

 والجضو٫ )
ً
 وم٣بىال

ً
جٗل الطتدبُل ؤلاخهاجي ؾبُما غاى البدث، ٍو ىضح 0ًد٤٣ ٚؤ  ً )

 طل٪:
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 ( خؿاب الثباث بؼغيلت الخجؼتت الىصفيت وػغيلت الفا هغوهبار5حضول )

 اإلاجال
عضص 

 الفلغاث

 ػغيلت الخجؼتت الىصفيت
معامل 

-الفا

 هغوهبار

برمان ؾي

للمجاالث 

 الؼوحيت

حخمان 

للمجاالث 

 الفغصًت

 0.98 0.96  9 ا٦تكاٝ الخ٣اث٤

تدؿحن الاتها٫ واإلاكاع٦ة 

 الٟٗالة

11  0.94 0.95 

 097  0.95 12 بجاع  الاهطتمام والطتدٟحز

 ٕ  0.96  0.94 10 الطتُىٍغ وؤلابضا

ٗة ؼ مبضؤ الطتٛظًة الغاح  0.92  0.91 10 تٍٗؼ

 0.98  0.95 52 ال٨لي

 :ألاصاة بصيغتها النهاتيت

ض مً ؤن ؤصا  البدث 
َّ
بٗض الاهتهاء مً بهجاػ ٖمبُتي الهض١ والثبا ، والطتإ٦

ض  حاهؼ  لبطتىػَ٘،  تطته٠ بهاتحن الخانِطتحن، ؤزظ  ألاصا  نُٛتها الجهاثُة، ٖو

 ً  : ( مجاال ، هي٣ٞ0غ  مىػٖة ٖلى)  (.0)وؤنبدت تطتإل٠ م

٣ٞغا 2 8ا٦تكاٝ الخ٣اث٤ ) -1  -7( ٣ٞغ 2 11دؿحن الاتها٫ واإلاكاع٦ة الٟٗالة )ت -.( 

٣ٞغ 2  .1اجاع  الاهطتمام والطتدٟحز ) ٣ٞغا 2 15الطتُىٍغ وؤلابضإ ) -6(  تٍٗؼؼ مبضؤ  -0( 

  .( ٣ٞغا 15الطتٛظًة الغاحٗة )

 :اإلاعالجت ؤلاخصاتيت 4.8

ٜ البُاها  في البرهامج ؤلاخهاجي       َغ سغاج ، واؾطت SPSS بٗض حم٘ الاؾتباها ، تم ٟت

  :ؤلاحابا  ًٖ ؤؾئبة البدث باؾطتسضام الطتدالُل ؤلاخهاثُة آلاتُة

  ٍَغ٤ ً  ٖ مٗامل اعتباٍ بحرؾىن الؾطتسغاج مٗامل جبا  الاتؿا١ لألصا 

 .الطتجؼثة الىهُٟة

 جبا  ؤصا  البدث ً  .مٗامل الٟا ٦غوهبار لبطتد٤٣ م
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ُا  الخؿابُة والاهدغاٞا  لإلحابة ًٖ الؿاا٫ ألاو٫   تم اختؿا  اإلاطتىؾ

٘ البدث ة والغتبة لبمجاال  الخمؿة الؾطتجابا  ؤٞغاص مجطتم  .اإلاُٗاٍع

 اؾطتسضام ازطتباع تدبُل الطتباًً ألاخاصي ًٖ الؿاا٫ الثاوي،تملإلحابة و 

(ANOVA)   ُٟة وؾىىا  الخبر  .لخؿا  صاللة الٟغو١ بحن اإلاطتىؾُا  إلاطتٛحر الْى

( بلى ؤ٢ل ٢ُمة 5299تم تدضًض خضوص ؤبضا٫ اإلا٣ُاؽ بةياٞة َى٫ ٞتر  اإلاضي)

مً اإلا٣ُاؽ، لُُُٗىا خضوص الٟئة ألاولى، ومً جم خؿا  ب٣ُة الٟئا  بدؿب ما هى 

 (42مبحن في الجضو٫)

 ( ًىضح خضوص أبضال اإلالياؽ الخماس ي6حضول )

 الضاللت اللفظيت
هبيرة 

 
 
 حضا

 مخىؾؼت  هبيرة
صغيرة  صغيرة

 
 
 حضا

 0 2 3 4 5 صعحت البضًل

خضوص 

 البضًل

    020  0280  2260  3240  4220 مً

 0279 2259 3239 4209 5200 الى

 عغض هخاتج البدث ومىاككتها: 9.

حراته ٖلى   لهضاٝ البدث ومطٛت
ً
ًم٨ً ٖغى وتىيُذ هطتاثج الطتدبُل ؤلاخهاجي و٣ٞا

 :الىدى آلاتي

والظي ًىو ٖلى: ما مطتُببا  تُب٤ُ ؤلاصاع   مً البدثلإلحابت عً الؿئال ألاول 1.9 

 ي ٢ُاصا  حامٗة ب   بالطتجىا٫ لض

ُا  الخؿابُة واليؿب اإلائىٍة إلاجاال  الاؾتباهة وطل٪    تم اؾطتسغاج اإلاطتىؾ

ٟحن  ٤ ٢ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ مً وحهة  هٓغ اإلاْى لطتدضًض مطتُببا  تُُب

ا خؿب اإلاطتىؾُا   ًُ حن، و٢ام الباخث بترتِب هظه اإلاجاال  تىاػل ألا٧اصًمُحن وؤلاصاٍع

ليؿب اإلائىٍة الؾطتجابا  ُٖىة الضعاؾة ٖبحها ٦ماهي مىضخة في الجضو٫ الخؿابُة وا

 آلاتي:
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( هخاتج اؾخجابت أفغاص العيىت خىل جدضًض مخؼلباث جؼبيم كياصاث حامعت 7حضول)

 اب لإلصاعة بالخجىال على مؿخىي اإلاجاالث

ً الجضو٫ الؿاب٤ ع٢م ً ززا٫ تىاو٫ مجاال  الاؾتباهة الاتي (4) ًطتطح م  : وم

ؤن مطتُببا  تُب٤ُ ٢ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ في مجا٫ تدؿحن 

(  .6266ِ خؿابي )الاتها٫ واإلاكاع٦ة الٟٗالة  ٢ض حاء  في اإلاغتبة ألاولى بمطتىؾ

، وَٗؼا طل٪ بلى خاحة ال٣اثض ؤلاصاعي 5299وبيؿبة مئىٍة )
ً
( ؤي بضعحة ؤهمُة ٦بحر  حضا

ُٓم ؤٖمالهم ومطتابٗطته اقُتهم  اإلااؾة بلى الاتها٫ بالٗامبحن باؾطتمغاع لطتىححههم وتى

ة، وهي حىهغ ٖمل  اإلاسطتبٟة، ٞٗمبُة الاتها٫ بمثابة ال٣بب الىابٌ لبٗمبُة ؤلاصاٍع

ثض ؤلاصاعي، لظا مً الُبُعي ؤن تإتي هظه اإلاطتُببا  في ؤو٫ اإلاهام التي ٣ًىم بها ال٣ا

ُة  ال٣اثض اإلاطتجى٫، و٦ظل٪ اإلاكاع٦ة الٟٗالة في اتساط ال٣غاعا  بىاء ٖلى الغئٍة ؤلاصعا٦

 .التي ٌؿهم حمُ٘ الٗامبحن ٞحها

( 62734و٢ض حاء مجا٫ ا٦تكاٝ الخ٣اث٤ في اإلاغتبة الثاهُة بمطتىؾِ خؿابي )

، وَٗؼا طل٪ بلى يغوع  مغاٖا  ال٣اثض   (5293وبيؿبة مئىٍة )
ً
ؤي بضعحة ؤهمُة ٦بحر  حضا

في ؤجىاء تجىاله تدضًض اإلاكا٧ل التي تىاحه الجامٗة، والخ٨م ٖلى هىُٖة الطتىُٟظ 

ة ْغوٝ الٗامبحن والخهى٫ ٖلى مٗبىما  قامبة ًٖ ما ًدهل ٖلى ؤعى  ومٗٞغ

 .الىا٢٘

ـــال ث ـ ـ اإلاخىؾؽ  اإلاجـ

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاعياعي 

اليؿبت 

 اإلائىيت

لضاللت ا الترجيب

 اللفظيت

جدؿين الاجصال واإلاكاعهت  .

 الفعالت.

 هبيرة حضا 1 0.88 821. 4.442

 هبيرة حضا 2  0.87 829. 4.376 اهدكاف الحلاتم. 1

 هبيرة 3 0.83 805. 4.196 ازاعة الاهخمام والخدفيز. 7

 هبيرة  4 0.83 863. 4.164 الخؼىيغ وؤلابضاع. 6

حعؼيؼ مبضأ الخغظًت  0

 الغاحعت.

 هبيرة 5 0.82 840. 4.130

 هبيرة حضا  0.85 819. 4.260 ؤلاحمالي  
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ُاصا   حامٗة ؤ  لإلصاع  بالطتجىا٫ في مجا٫ بجاع  ؤما مطتُببا  تُب٤ُ ٢

٣ٞض حاء  في اإلاغتبة الثالثة، بمطتىؾِ خؿابي ) ( وبيؿبة 62184الاهطتمام والطتدٟحز 

ٗؼا طل٪ بلى ؤن  (5297)مئىٍة   ، َو
ً
ؤي بضعحة ؤهمُة ٦بحر  تمُل بلى صعحة ٦بحر  حضا

 في ت
ً
ىٞحر بیئة الٗمل اإلاىاؾبة تدٟحز ال٣اثض لبٗامبحن في ؤجىاء تجىاله  ٌك٩ل صوًعا عثیؿا

ٝ الجامٗة  .ولًمان ت٣ضًم الٗامبحن زضماتهم، والتزامهم تجاه تد٤ُ٣ ؤهضا

وُٞما ًطتٗب٤ بمطتُببا  تُب٤ُ ٢ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ في مجا٫ 

(، وبيؿبة 62146الطتُىٍغ وؤلابضإ ٣ٞض حاء  في اإلاغتبة الغابٗة، بمطتىؾِ خؿابي )

ُة ٦بحر ، وَٗؼا طل٪ بلى ؤهمُة مىذ ال٣ُاصا  الٗامبحن  ( ؤي بضعحة5297مئىٍة ) ؤهم

التصجُ٘ ٖلى ؤلابضإ والابطت٩اع، باإلياٞة بلى ؤهمُة الضٖم اإلااصي واإلاٗىىي لبٗامبحن 

ُة  م آعاء الٗامبحن وم٣ترخاتهم الغامُة الى تٍُىغ ٢ضعاتهم ؤلابضاٖ اإلابضٖحن، وخٟؼ وٖص

 .و٦ٟاًاتهم الخانة

ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ وفي اإلاغتبة ألازحر   ٤ ٢ حاء  مطتُببا  تُُب

( .529(، وبيؿبة مئىٍة )62175في مجا٫ تٍٗؼؼ مبضؤ الطتٛظًة الغاحٗة، بمطتىؾِ خؿابي )

ٗؼا طل٪ بلى ؤهمُة الضوع الظي ٣ًىم به ال٣اثض اإلاطتجى٫  ؤي بضعحة ؤهمُة ٦بحر ، َو

غ  ٍى ؤصائهم وتصخُده، وتؼوٍضهم  و٢ضعته ٖلى مؿاٖض  الٗامبحن في بصعا٥ ٢ضعاتهم وُت

ىضح ه٣اٍ ال٣ى  وال٠ًٗ في ؤصاء  ً ٧ل ما ًطتٗب٤ بٗمبهم، ٍو  ٖ باإلاٗبىما  الزاػمة

ً اهدغاٞا  في ؤصاء الٗامبحن2  ٗمل ٖلى مٗالجة ما ًدضث م  الٗامبحن، َو

( وصعاؾة 517.وتطت٤ٟ هطتاثج هظه الضعاؾة م٘ صعاؾة الخىامض ، والٗبُضي)

التي ا٦ض  ٖلى الخاحة لإلصاع   (Hildebrand, 2006) بغاهض(، وصعاؾة هُبض513.وؿیمة )

بالطتجىا٫ بإبٗاصها اإلاسطتبٟة، مً ززا٫ بحغاءاتها وممحزاتها إلاىاحهة الٗضًض مً اإلاك٨زا  

والطتسُُِ الجُض واتساط ال٣غاعا  الاؾتراتُجُة ٖلى ؤؾاؽ البُاها  واإلاٗبىما  التي 

ً ززا٫ الاتها٫ اإلاباقغ بال٣ا  .ثض ومغئوؾُهًطتم تىاٞغها م

وُٞما ًلي ٖغى وتدبُل ل٩ل مجا٫ ٖلى خض  لطتٟؿحر اؾطتجابة اٞغاص الُٗىة خى٫ 

 تدضًض مطتُببا  تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ لضي ٢ُاصا  حامٗة ا 
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 اإلاجال الاول: اهدكاف الحلاتم: 

( هخاتج اؾخجابت أفغاص العيىت خىل جدضًض مخؼلباث جؼبيم ؤلاصاعة بالخجىال 8حضول)

 اصاث حامعت اب في مجال اهدكاف الحلاتملضي كي

( ؤن اإلاطتىؾُا  الخؿابُة لطت٣ضًغا  ؤٞغاص الُٗىة ل٣ٟغا  9ًطتطح مً الجضو٫ )

( ومطتىؾِ خؿابي 81، 2 62031هظا اإلاجا٫ تغاوخت بحن مطتىؾِ خؿابي ووؿبة مئىٍة )

( التي ههت ٖلى: ؾعي ال٣اثض في 1(؛ بط هالت ال٣ٟغ  ع٢م)5291، 62531وؿبة مئىٍة )و 

اإلاخىؾؽ  اإلاخؼلباث م

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاعياعي 

اليؿبت 

 اإلائىيت

الضاللت  ث

 اللفظيت

ؾعي اللاتض في ازىاء ججىاله الى اهدكاف  1

 ألاوكؼت ؤلابضاعيت لضي العاملين.

هبيرة  1 0.90 837. 4.571

 حضا

الاهخمام بالخعغف على ميىل العاملين  7

 اججاهاتهم.و 

هبيرة  2 0.90 704. 4.561

 حضا

 اليه الىاعصة واإلاعلىماث البياهاث مً الخؤهض 8

 الخفلضًت. حىالجه زالل مً

هبيرة  3 0.90 876. 4.500

 حضا

الخعغف على خليلت اإلاكىالث في ميان  2

 خضوثها.

هبيرة  4 0.89 852. 4.479

 حضا

الحىم على هخاتج العمل عبر مالخظتها  5

 ة.اإلاباقغ 

هبيرة  5 0.88 897. 4.438

 حضا

البدث عً أفياع حضًضة وعاثعت لضي  9

 العاملين.

هبيرة  6 0.88 861. 4.428

 حضا

جىظيف الللاءاث الشخصيت في معغفت  6

 كضعاث ومىاهب العاملين.

هبيرة  7 0.84 753. 4.224

 حضا

 رةهبي 8 0.82 1.082 4.112 ؤلاؾهام في جلييم أصاء العاملين باؾخمغاع. 4

مالخظت أصاء العاملين في مىاكع العمل  3

 الفعليت.

 هبيرة 9 0.80 1.047 4.071

هبيرة   0.87 829. 4.376 الىلي 

 حضا
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ؤجىاء تجىاله بلى ا٦تكاٝ ألاوكُة ؤلابضاُٖة لضي الٗامبحن ؤٖلى مطتىؾِ خؿابي ووؿبة 

2 ٦ما ؤْهغ الطتدبُل ؤن ؤصوى مطتىؾِ خؿابي ٧ان 
ً
مئىٍة، وبضعحة ؤهمُة ٦بحر  حضا

مزاخٓة ؤصاء الٗامبحن في مىا٢٘ الٗمل الٟٗبُة، و٢ض  ( والتي ههت ٖلى:7لب٣ٟغ  ع٢م )

(، وبضعحة 5291( ووؿبة مئىٍة )62531ؤخطتبت اإلاغتبة ألازحر  بمطتىؾِ خؿابي ٢ضعه )

 .ؤهمُة ٦بحر 

٣ٟغا  هظا  ُا  الخؿابُة واليؿب اإلائىٍة ل بحن لىا هظا الطت٣اع  في اإلاطتىؾ ٍو

ٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ التي تًمجها اإلاجا٫ ألاهمُة البالٛة إلاطتُببا  تُب٤ُ ٢ُاصا  حام

هظا اإلاجا٫، خُث تٗض ٖمبیة ا٦تكاٝ الخ٣اث٤ ؤو٫ مغاخل ؤلاصاع  بالطتجىا٫، ٞهي طا  

ؤهمُة بالٛة ٞمً ززالها یطتم الطتٗٝغ ٖلى ؤنل اإلاك٩بة والخ٣ُ٣ة ال٩امبة، والخهى٫ 

ٖلى مٗبىما  قامبة ًٖ ما ًدهل ٖلى ؤعى الىا2٘٢ وال٦تكاٝ الخ٣اث٤ صازل 

غ  جا٢بة لألقُاء، وهظا ما ا إلااؾؿة یجب ؤن یطتمطت٘ ال٣اثض اإلاطتجى٫ بمهاعا  زانة وٓه

 (5102.(، وصعاؾة اقتُىي )556.ؤ٦ضته صعاؾة ؾُض )

 :إلاجال الثاوي: جدؿين الاجصال واإلاكاعهت الفعالتا

( هخاتج اؾخجابت أفغاص العيىت خىل جدضًض مخؼلباث جؼبيم ؤلاصاعة بالخجىال 9حضول)

 في مجال جدؿين الاجصال واإلاكاعهت الفعالت ث حامعت ابلضي كياصا

اإلاخىؾؽ  اإلاخؼلباث م

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاعياعي 

اليؿبت 

 اإلائىيت

الضاللت  ث

 اللفظيت

جىميت عالكاث الىص والخعاون مع العاملين  2

 بالحىاع الهاصف اإلاباقغ.

هبيرة  1 0.94 634. 4.734

 حضا

الث الخدلي بالصبر في ؤلاصغاء إلاكى 5

 العاملين.

هبيرة  2 0.94 625. 4.714

 حضا

فخذ كىىاث اجصال مع حميع العاملين  6

 وزاصت الجضص بؼغيلت مباقغة.

هبيرة  3 0.93 667. 4.683

 حضا

الخدضر مع العاملين والاؾخماع الى ول  7

 واخض منهم في أماهً عملهم.

هبيرة  4 0.89 840. 4.489

 حضا

لغؾمي( مماعؾت الاجصال العفىي)غير ا 1

 عً الغكابت الخلليضًت.
 
 بضال

هبيرة  5 0.89 851. 4.459

 حضا

اجساط اللغاعاث بىاء على الغإيت ؤلاصعاهيت  8

 التي أؾهم حميع العاملين فيها.

هبيرة  6 0.88 884. 4.418

 حضا
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( ًطتطح ؤن مطتُببا  8بالىٓغ بلى البُاها  الىاعص  في الجضو٫ الؿاب٤ ع٢م )

تُب٤ُ ٢ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ في مجا٫ تدؿحن الاتها٫ واإلاكاع٦ة الٟٗالة 

(، بط 5299(، وبيؿبة  ).6266ؾِ الاؾطتجابة )بضعحة ؤهمُة ٦بحر  حضا؛ خُث ببٜ مطتى 

( 5286، 62376تغاوخت مطتُببا  هظا اإلاجا٫ بحن ؤٖلى مطتىؾِ خؿابي ووؿبة مئىٍة )

ٝ .لب٣ٟغ  ) ٗامبحن بالخىاع الهاص ( التي تىو ٖلى  تىمُة ٖزا٢ا  الىص والطتٗاون م٘ ال

٣ٟغ  )5238، 72898اإلاباقغ، وؤصوى مطتىؾِ خؿابي ووؿبة مئىٍة ) ( التي تىو 6(  لب

ٖلى بصاع  الى٣اف في ؤجىاء الاحطتماٖا  بٟاٖبُة، وهي ال٣ٟغ  الىخُض  التي خهبت ٖلى 

صعحة مىا٣ٞة ٦بحر  2ِ٣ٞ وهظا ٌٗني ؤن حمُ٘ اإلاطتُببا  الظي تًمجها اإلاجا٫ مطتُببا  

ة والػمة لطتُب٤ُ ٢ُاصا  حامٗة ب  ؤلاصاع  بالطتجىا٫، مً ززا٫ ٣ٖض الاحطتماٖا   يغوٍع

واإلاٛب٣ة، والىضوا  واإلادايغا  ووعف الٗمل، مً ؤحل الطتٗٝغ ؤ٦ثر ٖلى اإلاٟطتىخة، 

 ٘ وحها  الىٓغ اإلاسطتبٟة والغص ٖلى اؾطتٟؿاعا  الٗامبحن ًٖ ٢غ 2 وتطت٤ٟ هظه الىطتاثج م

، وصعاؾة اقتُىي Hildebrand, 2006(،  وصعاؾة هُبضبغاهض ))556.صعاؾة ؾُض )

(.5102) 

 

 

الخىىع في أؾلىب اإلاساػبت وأصواجه  3

 الجؿضًت واللفظيت.

هبيرة  7 0.87 882. 4.398

 حضا

بعع صالخياجه للعاملين ألصاء جفىيع  9

 اإلاهام ؤلاصاعيت والفىيت. 

هبيرة  8 0.87 903. 4.387

 حضا

حعؼيؼ زلافت العمل الجماعي عىض  11

 العاملين.

هبيرة  9 0.86 937. 4.316

 حضا

هبيرة  10 0.85 971. 4.275 جلبل وحهاث هظغ العاملين والعمل بها. 10

 حضا

اث اصاعة الىلاف في أزىاء الاحخماع 4

 بفاعليت.

 هبيرة 11 0.79 1.205 3.989

هبيرة   0.88 821. 4.442 الىلي 

 حضا
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 :لخدفيزاإلاجال الثالث: ازاعة الاهخمام وا

( هخاتج اؾخجابت أفغاص العيىت خىل جدضًض مخؼلباث جؼبيم ؤلاصاعة 00حضول)

 في مجال ازاعة الاهخمام والخدفيز بالخجىال لضي كياصاث حامعت اب

اإلاخىؾؽ  اإلاخؼلباث م

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاعياعي 

اليؿبت 

 اإلائىيت

الضاللت  ث

 اللفظيت

حشجيع اإلاباصعاث الفغصًت والجماعيت  1

 ف الخؼىيغ والخدؿين.بهض

هبيرة  1 0.92 667. 4.612

 حضا

حعؼيؼ اخؿاؽ العاملين بؤهميت صوعهم في  2

 هجاح الجامعت.

هبيرة  2 0.88 850. 4.438

 حضا

هبيرة  3 0.86 682. 4.316 مىذ العاملين فغص الاعجلاء في وظاتفهم. 5

 حضا

حعؼيؼ زلت العاملين بؤهفؿهم لغفع عوخهم  9

 اإلاعىىيت.

هبيرة  4 0.86 767. 4.316

 حضا

 أمام اإلاميز ألاصاء طي ؤلاقاصة بالعامل 10

 ػمالته.

هبيرة  5 0.86 832. 4.316

 حضا

الحغص على جدليم ػمىخاث وجؼلعاث  4

 العاملين.

 هبيرة 6 0.83 829. 4.153

حشجيع العاملين على ؤلاحاصة في جىفيظ  6

 عملهم. 

 هبيرة 7 0.82 911. 4.122

كع العمل إلاؿاعضة العاملين الخىاحض في مى  12

 فيما ًدخاحىن اليه.

 هبيرة 8 0.82 872. 4.112

 اإلاكبعت الحاحاث غير هدى جىحيه الخدفيز 11

 لضي العاملين.

 هبيرة 9 0.80 877. 4.051

اإلاخابعت باؾخمغاع مؼالب العاملين عً  3

 كغب.

 هبيرة 10 0.80 1.020 4.010

ين اػالت الخىف والغهبت مً هفىؽ العامل 7

 في أزىاء ججىاله.

 هبيرة 11 0.79 913. 3.969

 هبيرة  0.78 971. 3.938 عبؽ اإلايافآث باإلهجاػ الفعلي للعاملين. 8

 هبيرة  0.83 805. 4.196 الىلي 
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( ؤن اإلاطتىؾُا  الخؿابُة لطت٣ضًغا  ؤٞغاص الُٗىة ل٣ٟغا  15ًبحن الجضو٫ ع٢م )

،  .6241ىؾِ خؿابي ووؿبة مئىٍة )مجا٫ بجاع  الاهطتمام والطتدٟحز تغاوخت بحن مطت

( التي 1(؛ بط هالت ال٣ٟغ  ع٢م)5239، 72879( ومطتىؾِ خؿابي ووؿبة مئىٍة ).528

 ِ غ والطتدؿحن ؤٖلى مطتىؾ ههت ٖلى: تصجُ٘ اإلاباصعا  الٟغصًة والجماُٖة بهضٝ الطتٍُى

2 ٦ما ؤْهغ .528( ووؿبة مئىٍة ).6241خؿابي ٢ضعه )
ً
( وبضعحة ؤهمُة ٦بحر  حضا

( التي ههت ٖلى: عبِ 9بُل ؤلاخهاجي ؤن ؤصوى مطتىؾِ خؿابي ٧ان لب٣ٟغ  ع٢م )الطتد

ٞأ  باإلهجاػ الٟٗلي لبٗامبحن، و٢ض اخطتبت اإلاغتبة ألازحر  بمطتىؾِ خؿابي ٢ضعه  اإلا٩ا

٣ٞغا  اإلاجا٫ 5239( ووؿبة مئىٍة )72879) زاخٔ ؤن مٗٓم  ( وبضعحة ؤهمُة ٦بحر ، ٍو

( التي خهبت ٖلى 15، 8، 0، .، 1ىاء ال٣ٟغا  )خهبت ٖلى صعحة مىا٣ٞة ٦بحر  باؾطتث

ٗؼا طل٪ بلى ؤهمُة تب٪ اإلاطتُببا  التي تًمجها اإلاجا٫ لىجاح  صعحة مىا٣ٞة ٦بحر  حضا2 َو

٢ُاصا  حامٗة ب  في تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا2٫ ٣ٞضع  ال٣اثض ٖلى خٟؼ الٗامبحن ٖلى 

وتٗم٤ُ بخؿاؾهم بإهمُة الُٗاء والاعت٣اء بمؿطتىٍا  ؤصائهم وعٞ٘ عوخهم اإلاٗىىٍة، 

ٝ ؤلاصاع  بالطتجىا٫، وهظا ما  ٍ يغوعي لطتد٤ُ٣ ؤهضا صوعهم في هجاح الجامٗة، ٌٗض قغ

 ,(Hildebrand, 2006) وهُبضبغاهض , (Macneill& Boyd, 2006) ؤ٦ضته هطتاثج ما٦ىُل وبىص

 (5172.وصعاؾة الخىامض ، والٗبُضي)

  :اإلاجال الغابع : الخؼىيغ والابضاع

خاتج اؾخجابت أفغاص العيىت خىل جدضًض مخؼلباث جؼبيم ؤلاصاعة ( ه00حضول)

 في مجال الخؼىيغ وؤلابضاع بالخجىال لضي كياصاث حامعت اب

اإلاخىؾؽ  اإلاخؼلباث م

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاعياعي 

اليؿبت 

 اإلائىيت

الضاللت  ث

 اللفظيت

 الابخياع على كاتمت زلافت اللضعة على جغؾيش 1

 والخجضًض.

هبيرة  1 0.88 731. 4.418

 حضا

اؾدثاعة اللضعاث ؤلابضاعيت اليامىت عىض  2

 العاملين.

هبيرة  2 0.86 858. 4.326

 حضا

حضًضة في  أفياعا خغص اللاتض على جلضًم 3

  .العاملين بين ججىاله زالل أؾاليب العمل

هبيرة  3 0.85 894. 4.275

 حضا

هبيرة  4 0.85 865. 4.255 الاهخمام بؤي أفياع حضًضة ًؼغخها العاملين. 4

 حضا
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( ؤن اإلاطتىؾُا  الخؿابُة لطت٣ضًغا  ؤٞغاص الُٗىة 11ًطتطح مً الجضو٫ )

غ وؤلابضإ تغاوخت بحن مطتىؾِ خؿابي ووؿبة مئىٍة ) ، 62619ل٣ٟغا  مجا٫ الطتٍُى

( التي 1(؛ بط هالت ال٣ٟغ  ع٢م)5233، 72993( ومطتىؾِ خؿابي ووؿبة مئىٍة )5299

الابطت٩اع والطتجضًض اٖلى مطتىؾِ خؿابي ههت ٖلى: ال٣ضع  ٖلى تغؾُش ج٣اٞة ٢اثمة ٖلى 

، ٦ما ؤْهغ الطتدبُل 5299( ووؿبة مئىٍة )٢62619ضعه )
ً
( وبضعحة ؤهمُة ٦بحر  حضا

ض 15ؤلاخهاجي ؤن ؤصوى مطتىؾِ خؿابي ٧ان لب٣ٟغ  ع٢م ) ( التي ههت ٖلى: الؿعي لٞغ

 الجامٗة باإلابضٖحن واإلابطت٨ٍغً، و٢ض اخطتبت اإلاغتبة ألازحر  بمطتىؾِ خؿابي ٢ضعه

جة في اإلاطتىؾُا  5233( ووؿبة مئىٍة )72993) ( وبضعحة اهمُة ٦بحر 2 وتكحر هظا الىُت

٣ٟغا  هظا اإلاجا٫ بلى يغوع  امطتزا٥ ٢ُاصا  حامٗة ب   الخؿابُة واليؿب اإلائىٍة ل

لطتب٪ ال٣ٟغا  التي تًمجها اإلاجا٫ بىنٟها مطتُببا  الػمة لطتُب٤ُ ٢ُاصا  حامٗة ب  

ي ؤن ٣ًىم ال٣اثض ززا٫ تجىاله بحن الٗامبحن في مغا٤ٞ لإلصاع  بالطتجىا٫؛ خُث ًيبغ

الجامٗة اإلاسطتبٟة بةياٞة الجضًض واإلابطت٨غ، وت٣ضًم ألا٩ٞاع الجضًض  وا٦تكاٝ اإلابضٖحن 

ٕوالهام الٗامبحن بالخبى٫ ؤلابضاُٖة2 وتطت٤ٟ هظه الىطتاثج م٘ صعاؾة ٧ل مً الخىامض ، 

  Hildebrand, 2006) )هُبضبغاهض(، وصعاؾة 510.(، وصعاؾة اقتُىي )517.والٗبُضي)

جىظيف ابضاعاث العاملين في جؼىيغ  6

 الجامعت.

 هبيرة  5 0.83 8815. 4.163

 هبيرة  6 0.82 937. 4.132 العلمي واإلانهي. الخؼىع على حشجيع اإلاىظفين 8

 وجضعيبيت جثليفيت بغامج ببعضاص الليام 9

 واإلابخىغيً. للمبضعين

 هبيرة  7 0.82 918. 4.112

مً زالل ججىاله على الهام العاملين  العمل 7

 بالحلىل ؤلابضاعيت.

 هبيرة  8 0.80 904. 4.081

 هبيرة  9 0.79 968. 3.989 حعؼيؼ الخىافـ في ألاصاء الجيض بين العاملين. 5

 باإلابضعين الجامعت ؾعي اللاتض لغفض 10

 واإلابخىغيً.

 هبيرة  10 0.77 1.014 3.887

 رة هبي  0.83 863. 4.164 الىلي 
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  :اإلاجال الخامـ: حعؼيؼ مبضأ الخغظًت الغاحعت

( هخاتج اؾخجابت أفغاص العيىت خىل جدضًض مخؼلباث جؼبيم ؤلاصاعة 02حضول)

 في مجال حعؼيؼ مبضأ الخغظًت الغاحعت بالخجىال لضي كياصاث حامعت اب

( ًطتطح ؤن اإلاطتىؾُا  .1بالىٓغ بلى البُاها  الىاعص  في الجضو٫ الؿاب٤ ع٢م )

الخؿابُة لطت٣ضًغا  ؤٞغاص الُٗىة ل٣ٟغا  هظا اإلاجا٫ تغاوخت بحن ؤٖلى مطتىؾِ خؿابي 

 لب5290٣ٟ، 62.30ووؿبة مئىٍة )
ً
( التي تىو ٖلى  4غ  )( وبضعحة ؤهمُة ٦بحر  حضا

ت٣ضًم الىصح وؤلاعقاص لبٗامبحن باؾطتمغاع، وؤصوى مطتىؾِ خؿابي ووؿبة مئىٍة 

اإلاخىؾؽ  اإلاخؼلباث م

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاعياعي 

بت اليؿ

 اإلائىيت

الضاللت  ث

 اللفظيت

جلضًم الىصح وؤلاعقاص للعاملين  6

 باؾخمغاع. 

هبيرة  1 0.85 905. 4.275

 حضا

جىطيذ هلاغ اللىة والظعف في أصاء  2

 العاملين.

هبيرة  2 0.84 718. 4.244

 حضا

العمل على معالجت ما ًدضر مً  4

 اهدغافاث في اصاء العاملين.

هبيرة  3 0.84 847. 4.234

 حضا

هبيرة  4 0.84 867. 4.224 جلضًم مالخظاث للعاملين عً أصائهم .  5

 حضا

معالجت ؤلاقيالياث الحاصلت بكيل  9

 فىعي.

 هبيرة 5 0.82 908. 4.142

جدضًض أؾباب ازفاق العاملين في  3

 أصائهم باؾخمغاع.

 هبيرة 6 0.82 820. 4.132

 اجساطها جم التي اللغاعاث هخاتج مخابعت 10

 أزىاء العمل في ؾير على اؾهاواوعي

 ججىاله.

 هبيرة 7 0.82 888. 4.122

اؾخؼالع هىع الخضعيب اإلاؼلىب للعاملين  8

 في أزىاء ججىاله.

 هبيرة 8 0.82 913. 4.102

1 .
 
 هبيرة 9 0.79 879. 3.989 اقعاع العاملين بيخاتج أعمالهم فىعا

مؿاعضة العاملين في اصعان كضعاتهم  7

 ومهاعاتهم.

 هبيرة 10 0.76 891. 3.836

 هبيرة  0.82 840. 4.130 الىلي 
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( التي تىو ٖلى مؿاٖض  الٗامبحن في 3( وبضعحة ؤهمُة ٦بحر  لب٣ٟغ  )5234، 72974)

 بصعا٥ ٢ضعاتهم ومهاعاتهم2 

ُ٘ اإلاطتُببا  التي تًمجها مجا٫ تٍٗؼؼ مبضؤ الطتٛظًة ٗة  وهظا ٌٗني ؤن حم الغاح

ة والػمة لطتُب٤ُ ٢ُاصا  حامٗة ب  ؤلاصاع  بالطتجىا٫ بىجاح؛ خُث یدطتاج  يغوٍع

ً ٦یٟیة ؤصاثه لٗمبه، و٢ض ؤجبتت ٖض  صعاؾا  مثل صعاؾة ة ال٨ثحرٖ  ٠ بلى مٗٞغ  اإلاْى

(Skretta, 2008)  ٟحهم مً ززا٫ ت٣ضیم اإلاكىع  اإلاؿطتمغ  لهم، لها ً إلاْى بإن صٖم اإلاضًٍغ

ٟحن هدى ألاهضاٝ الصخهیة والطتىٓیمیة تإجحر بیجابي ٖلى  تىحیه ؤوكُة هاالء اإلاْى

لى تىمیة صواٞٗهم تجاه الطتُىیغ الظاتي لى تىمیة مهاعاتهم في الٗمل، ٖو   .اإلازاثمة، ٖو

 :الىخاتج اإلاخعللت بالؿئال الثاوي ومىاككتها 2.9

والظي ًىو ٖلى: هل تىحض ٞغو١  الثاوي ٖغى وتدبُل ومىا٢كة هطتاثج الؿاا٫

ُاصا   طا  صاللة بخهاثُة في ت٣ضًغا  ؤٞغاص الُٗىة خى٫ تدضًض مطتُببا  تُب٤ُ ٢

ُٟة، وؾىىا  الخبر    حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ تٗؼا إلاطتٛحري الْى

ً ألاخاصي   ً الجؼء ألاو٫ مً الؿاا٫ ٢ام الباخث بةحغاء ازطتباع تدبُل الطتبًا ولإلحابةٖ 

(One Way ANOVAًلبطتٗٝغ ٖلى الٟغو١ في ت٣ض ) غا  ؤٞغاص الُٗىة خى٫ تدضًض

ُٟة والجضو٫ آلاتي  مطتُببا  تُب٤ُ ٢ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ تٗؼا إلاطتٛحر الْى

 ًىضح طل٪ :

للخعغف على الفغوق في  (One Way ANOVA) ( ًبين هخاتج ازخباع03حضول عكم )

 جلضًغاث أفغاص العيىت خىل جدضًض مخؼلباث جؼبيم كياصاث حامعت اب لإلصاعة

 بالخجىال حعؼا إلاخغير الىظيفت

صعحت  مصضع الخباًً اإلاجاالث

 الحغيت

مجمىع 

 اإلاغبعاث

مخىؾؽ 

 اإلاغبعاث

 Fكيمت 

 اإلادؿىبت

الليمت 

 الاخخماليت 

الضاللت 

 اللفظيت

اهدكاف  

 الحلاتم

 

 1.644 1.110 3.331 3 بين اإلاجمىعاث

 

.184 

 

ال جىحض 

 675. 63.474 94 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  66.806 97 جمىعاإلا

الاجصال 

واإلاكاعهت 

 الفعالت

 1.468 975. 2.926 3 بين اإلاجمىعاث

 

.228 

 

ال جىحض 

 665. 62.473 94 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  65.399 97 اإلاجمىع
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ًطتطح مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن ال٣ُمة الاخطتمالُة لجمُ٘ مجاال  ألاصا  ببٛت 

ُة 5050وهي ؤ٦بر مً مؿطتىي صاللة ) (5217)  (، ؤي ؤهه ال تىحض ٞغو١ طا  صاللة بخهاث

حن خى٫ تدضًض مطتُببا  تُب٤ُ  في ت٣ضًغا  الٗامبحن بجامٗة ب  ؤ٧اصًمُحن وبصاٍع

م٨ً تٗبُل  ُٟة في هظه اإلاجاال ، ٍو ٢ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ تٗؼا إلاطتٛحر الْى

ص الُٗىة وبحماٖهم ٖلى اهمُة تب٪ اإلاطتُببا  التي طل٪ بالطت٣اع  في وحهة هٓغ ؤٞغا

 ً ُاصا  حامٗة ب  بٌٛ الىٓغ ٖ تًمىتها ألاصا  لطتُب٤ُ الاصاع  بالطتجىا٫ لضي ٢

ُٟتهم )ٖمُض، عثِـ ٢ؿم ٖبمي، مضًغ ٖام، مضًغ بصاع (2 ٝ َبُٗة ْو  ازطتزا

 (One Way ANOVA)  ولإلحابة ًٖ الجؼء الثاوي مً الؿاا٫ ٢ام الباخث بةحغاء ازطتباع

ُاصا   لبطتٗٝغ ٖلى الٟغو١ في ت٣ضًغا  ؤٞغاص الُٗىة خى٫ تدضًض مطتُببا  تُب٤ُ ٢

 : حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ تٗؼا إلاطتٛحر ؾىىا  الخبر  والجضو٫ آلاتي ًىضح طل٪

 

 

 

ازاعة 

الاهخمام 

 والخدفيز

 2.140 1.340 4.020 3 بين اإلاجمىعاث

 

.100 

 

ال جىحض 

 626. 58.858 94 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  62.878 97 اإلاجمىع

الخؼىيغ  

 وؤلابضاع

 2.117 1.526 4.577 3 بين اإلاجمىعاث

 

.103 

 

ال جىحض 

 721. 67.748 94 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  72.325 97 اإلاجمىع

حعؼيؼ مبضأ 

الخغظًت 

 الغاحعت

 2.055 1.406 4.219 3 بين اإلاجمىعاث

 

.111 

 

ال جىحض 

 684. 64.309 94 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  68.528 97 اإلاجمىع

ال جىحض  130. 1.927 1.257 3.772 3 بين اإلاجمىعاث الىلي

 652. 61.322 94 صازل اإلاجمىعاث فغوق

 1.110 65.094 97 اإلاجمىع
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للخعغف على الفغوق في جلضًغاث أفغاص  (One Way ANOVA) )هخاتج 04حضول عكم )

بيم كياصاث حامعت اب لإلصاعة بالخجىال حعؼا إلاخغير العيىت خىل جدضًض مخؼلباث جؼ

 ؾىىاث الخبرة

الُة لجمُ٘ مجاال  ألاصا  ببٛت طتمًطتطح مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن ال٣ُمة الاخ

ُة 5050وهي ؤ٦بر مً مؿطتىي صاللة )( 0.142) (، ؤي ؤهه ال تىحض ٞغو١ طا  صاللة بخهاث

حن خى٫ تدضًض مطتُببا  تُب٤ُ  في ت٣ضًغا  الٗامبحن بجامٗة ب  ؤ٧اصًمُحن وبصاٍع

حر ؾىىا  الخبر  في هظه اإلاجاال ،  ؼا إلاطٛت ً ٢ُاصا  حامٗة ب  لإلصاع  بالطتجىا٫ ٗت م٨ ٍو

غ ؤٞغاص الُٗىة وبحماٖهم خى٫ يغوع  تب٪ اإلاطتُببا   تٗبُل طل٪ بطت٣اع  وحهة ٓه

صعحت  مصضع الخباًً اإلاجاالث

 الحغيت

مجمىع 

 اإلاغبعاث

مخىؾؽ 

 اإلاغبعاث

 Fكيمت 

 اإلادؿىبت

الليمت 

 الاخخماليت 

الضاللت 

 اللفظيت

اهدكاف  

 الحلاتم

 

 1.443 985. 1.970 2 بين اإلاجمىعاث

 

.241 

 

ال جىحض 

 682. 64.83 95 إلاجمىعاثصازل ا فغوق

  66.806 97 اإلاجمىع

جدؿين  

الاجصال 

واإلاكاعهت 

 الفعالت

 1.181 793. 1.586 2 بين اإلاجمىعاث

 

.312 

 

ال جىحض 

 672. 63.813 95 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  65.399 97 اإلاجمىع

ازاعة 

الاهخمام 

 والخدفيز

 2.491 1.566 3.133 2 بين اإلاجمىعاث

 

.088 

 

ال جىحض 

 629. 59.746 95 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  62.878 97 اإلاجمىع

الخؼىيغ  

 وؤلابضاع

 2.326 1.688 3.376 2 بين اإلاجمىعاث

 

.103 

 

ال جىحض 

 726. 68.949 95 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  72.325 97 اإلاجمىع

حعؼيؼ مبضأ 

الخغظًت 

 الغاحعت

 2.405 1.651 3.302 2 بين اإلاجمىعاث

 

.096 

 

ال جىحض 

 687. 65.226 95 صازل اإلاجمىعاث فغوق

  68.528 97 اإلاجمىع

ال جىحض  142. 1.995 1.312 2.623 2 بين اإلاجمىعاث الىلي

 658. 62.471 95 صازل اإلاجمىعاث فغوق

 985. 65.094 97 اإلاجمىع
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واهمُتها في هجاح ال٣اثض في تُب٣ُه لإلصاع  بالطتجىا٫ بٌٛ الىٓغ ًٖ ازطتزاٝ ؾىىا  

 .زبرتهم

ُاصا  لضيها زبر   غح٘ طل٪ اًًا الى ان تب٪ ال٣ ة و٢ضً  في اإلاجا٫ الاصاعي  ومٗٞغ

الزاػمة لىجاخهم في و  التي تًمىتها ألاصا  همُة تب٪ اإلاطتُببا ل  همت٣ضًغات او٨ٗـ ٖلى 

خُث ان مٗٓم ٢ُاصا  حامٗة ا  ٢ض امًىا ٞتر  َىٍبة  ،مماعؾتهم لإلصاع  بالطتجىا٫

ٝ في ؤلا  ة وا٦تؿبىا ززا٫ ٞتر  ٖمبهم مهاعا  ومٗاع   صاع  واؾالُبها2في مىانبهم الاصاٍع

 :الخىصياث

٘ مؿطت - حر خث ال٣ُاصا  ٖلى ٞع ىي مماعؾة ؤلاصاع  بالطتجىا٫ إلاا في طل٪ مً تٞى

الى٢ت ال٩افي ال٦تكاٝ الخ٣اث٤ وتدضًض اإلاك٨زا  وتدؿحن الاتها٫ وتدٟحز 

  .الٗامبحن ٖلى الطتُىٍغ وؤلابضإ

ُا   - ة إلاضزل ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في الىا٢٘ الٗملي وآل ٍغ يغوع  عبِ اإلاىهجُة الٓى

 .تُب٣ُه في الجامٗة

صاع  بالطتجىا٫ في البىاثذ الضازبُة اإلاٗمى٫ بها في حامٗة ب ، تغؾُش مبضؤ ؤلا  -

وتىخُض ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن الىاْمة ٖبر ؾُاؾا  واضخة ًطتم مً ززالها بقغا٥ 

٘ ألاهضاٝ وؾبل تد٣ُ٣ها  .الٗامبحن في وي

تُٟٗل مٟهىم ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في حمُ٘ ٧بُا  ومغا٦ؼ الجامٗة مً ززا٫ ٣ٖض  -

بُة لب ُا  صوعا  تضٍع ٟهم بمطتُببا  ؤلاصاع  بالطتجىا٫ وؤؾالُبها وآل مضًغًٍ لطتٍٗغ

 .تُب٣ُها

ألازظ بمطتُببا  تُب٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ التي تىنل بلحها البدث الخالي بىنٟها  -

ماقغا  لىجاح ال٣ُاصا  بجامٗة ب  في ؤصاء ؤٖمالهم وتد٤ُ٣ ألاهضاٝ ب٨ٟاء  

 .وٞاٖبُة

 ٤ُ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ في الجامٗا  الُمىُة2تٟضًم تهىع م٣ترح لطتُب  اإلالترخاث:

 :كاتمت اإلاغاحع

- ( ملىماث مجخمع اإلاعلىماث وجىىىلىحيا (، 515.ؤخمض، هبة مضجغ مدمضًً

عؾالة ماحؿطتحر ٚحر ميكىع ، ٧بُة آلاصا  ،  ،الاجصاالث )صعاؾت خالت الؿىصان(

ىم، الؿىصان  .حامٗة الخَغ
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عة الخعليم الجامعي في مصغ في طىء معالم همىطج اصا(، 550.اؾماُٖل، خؿحن ) -

 .،  عؾالة ص٦طتىعاه ٚحر ميكىع ، حامٗة اإلاىهىع ، مهغبعع الاججاهاث اإلاعاصغة

بضه ) -  ٖ ت هظغ واكع جؼبيم ؤلاصاعة بالخجىال مً وحه(، 510.اقتُىي، مدمض

، عؾالة ماحؿطتحر ٚحر ميكىع ، حامٗة ال٣ضؽ العاملين في حامعت فلؿؼين

 .حناإلاٟطتىخة، ٚؼ ، ٞبؿُ

بضاع ؤلاصاعي وأزغع على ألاصاء الىظيفي صاعؾت ؤلا (، 515.حبر، ٖبض الغخمً) ) -

حر ، جؼبيليت على مضیغي مضاعؽ ووالت الغىر الضولیت بلؼاع غؼة عؾالة ماحؿطتحرٚ 

       ميكىع ، الجامٗة ؤلاؾزامُة، ٚؼ 2

بض الغخمً، ٞااص ًىؾ٠ ) - لطتجىا٫ في (،  تإجحر ؤلاصاع  با511.حىصي، خُضع خمؼ ، ٖو

ة اإلاغوع الٗامة،  مجلت ؤلاصاعة ٖمل ؤلاصاع  ؤلال٨تروهُة: صعاؾة تُب٣ُُة في مضًٍغ

ة  -٧بُة ؤلاصاع  والا٢طتهاص  - والاكخصاص ، ٕ 76الٗغا١، ؽ  –الجامٗة اإلاؿتىهٍغ

 779 -7.1، م 85

، الخعليم اليمني حظوع حكيله واججاهاث جؼىعع(، 1888الخاج، اخمض ٖلي مدمض ) -

 .ى٧اوي لبُباٖة واليكغ، نىٗاء، الجمهىعٍة الُمىُةصاع الك

أزغ الحىافؼ في جدؿين ألاصاء لضي العاملين في ( ،  517.الخزایبة، ٚاػي )  -

، عؾالة مئؾؿاث اللؼاع العام في ألاعصن صعاؾت جؼبيليت على أماهت عمان الىبري 

 .ماحؿطتحر ٚحر ميكىع ، حامٗة الكغ١ ألاوؾِ، ٖمان، ألاعصن

(، ؤجغ مماعؾة ؤلاصاع  517. ، هًا٫ نالح، والٗبُضي، امل مدمض )الخىامض -

مجلت بالطتجىا٫ ٖلى ٞٗالُة اتساط ال٣غاعا ، صعاؾة تُب٣ُُة ٖلى الجامٗا  الاعصهُة، 

 .155-.4، م 14ٕ،11، مج صعاؾاث اصاعيت

ؤلاصاعة بالخجىال مىهج مخيامل لخدليم الفاعليت (، 555.الخًحري، مدؿً ) -

، اًترا٥ لبيكغ قغهت عاإلايت 500عت ألاؾغاع الخفيت وعاء هجاح ؤلاصاعيت مجمى 

 .والطتىػَ٘، ال٣اهغ ، مهغ

 .، صاع واثل لبيكغ، ٖمان، ألاعصنهظم صعم اللغاعاث(،  550.الؿالمي، ٖزاء )  -

ؼ ) - صعحت مماعؾت مضعاء مضاعؽ ووالت الغىر (، 510.نالخة، مامً ٖبض الٍٗؼ

، ى ألاصاء الىظيفي للمعلمين مً وحهت هظغهملإلصاعة بالخجىال وأزغ جؼبيله عل

 .عؾالة ماحؿطتحر ٚحر ميكىع ، ٧بُة الطتجاع ، الجامٗة الاؾزامُة، ٚؼ 
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أزغ مماعؾت الاصاعة بالخجىال على فاعليت اجساط اللغاعاث (، 517.الٗبُضي، ؤمل ) -

 .، عؾالة ماحؿطتحر ٚحر ميكىع ، حامٗة مىتةفي الجامعاث الاعصهيت الغؾميت

الاججاهاث الحضًثت في اللياصة ؤلاصاعيت والخىميت ،(، 559.مي، مدمض خؿحن )العج -

 .، صاع اإلاؿحر  لبيكغ والطتىػَ٘ والُباٖة، ٖمان ، ألاعصنالبكغيت

ــ - ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ، اهاث الحضًثت في اللياصة ؤلاصاعيت والخىميت البكغيتالاجج(، 515.)ـ

٘ والُباٖة، ٖمان الاعصن  .الُبٗة الثاهُة، صاع اإلاؿحر  لبيكغ والطتىػَ

ما ٖبضالغخمً ٖبضهللا) - مؿخىي مماعؾت مضًغي مضاعؽ الخعليم (، 519.ٚالب، ٍع

حر ميكى العام في مدافظت عضن إلاهاعاث ؤلاصاعة بالخجىال ع ، ، عؾالة ماحؿطتحرٚ 

 .٧بُة التربُة، حامٗة ٖضن، الُمً

مؿخىي اإلاهاعاث ؤلاصاعيت لللياصاث التربىيت (، 559.ٚاهم، ٖبضالٟطتاح ٖبضهللا ٖلي ) -

ُةفي مدافظت عضن والظالع حر ميكىع  ، ٧بُة الترب  -ٖضن -، عؾالة ماحؿطتحرٚ 

 .الُمً

لت الحليلت مج(، اإلاب٪ ومبضؤ ؤلاصاع  بالطتجىا٫ ، .51.ال٣ًا ، ٖبضهللا مدمض ) -

غ في05.، الٗضص )الضوليت  /http:// factjo.com/ pages  (، مطتٞى

morearticle.aspx?id2=0 

لى لطتسُُِ الطتٗبُم، ألاماهة الٗامة )  - مئقغاث الخعليم في (  510.اإلاجبـ ألٖا

، نىٗاء،  (2005 -2004أهىاعه اإلاسخلفت للعام )   -الجمهىعيت اليمىيت، مغاخلت

 .الُمً

أزغ مماعؾت ؤلاصاعة بالخجىال على فاعليت اللغاعاث (، 513.حا  هلل )وؿُمة،  -

الاؾتراجيجيت صعاؾت میضاهیت إلاجمىعت مً اإلائؾؿاث الاكخصاصًت العمىميت 

ة بىالًت بؿىغة ، عؾالة ماحؿطتحر ٚحر ميكىع ، ٧بیة الٗبىم الا٢طتهاصًة والطتجاٍع

بىم التؿیحر، حامٗة مدمض زًغ، بؿ٨غ ، الجؼاثغ  .ٖو

، صاع وم٨طتبة الخامض الخمىين ؤلاصاعي في العصغ الحضًث(، .51.اصي، مدمىص )الى  -

 لبيكغ والطتىػَ٘، ٖمان، ألاعصن2
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