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 :المؤتمر ديباجة

ها رأس مال وأصوول تعد برامج الدراسات العليا مصدر اشعاع فكري، تحمل في طيات

معرفية ذات قيمة مضوافة للمسسسوات والمجتمعوات، بموا تحملوع مون عقوود اللسلوس 

البحثيوة، التوي تسواهم فوي تحريوك عجلوة التنميوة فوي مختلوا مجالاتهوا الاقتصووادية، 

الوو ، ويمثوول … السياسووية والقانونيووة، التكنولوجيووة، الابيووة، الهندسووية، وال داريووة، 

ة متعودد التخصصوات ومتنوعوة المجالوات لبورامج الدراسوات استثمار النتاجات البحثي

العليا، خياراً استراتيجياً تنعكس جدواه على الرؤية ال نسانية الوطنية والدوليوة، الوأمر 

الذي يفرض على الجامعات بوجوع عوام، ونيابوة الدراسوات العليوا بوجوع خوا  تفعيول 

ها متنوعة المدارس والرؤى أدوارها وتحريك مواردها الفكرية والعلمية لتوجيع جهود

والأفكار المتعددة الفلسفات والمنهجيات العلمية، لتحقيوق التكامول والثوراء العلموي 

 .والمعرفي لزوايا التخصصات في برامج الدراسات العليا المتعددة والمتنوعة

لووذلك تقوووم نيابووة الدراسووات العليووا والبحووث العلمووي بجامعووة إب بعقوود هووذا 

ط الضوء على دور برامج الدراسوات العليوا فوي تحقيوق الرؤيوة المستمر العلمي ليسل

 :ال نسانية والتابيقية للتعليم والتنمية، ويمكن طرح التساؤلات الآتية

  ما آليات تفعيل برامج الدراسات العليا لتحقيق الرؤية ال نسانية

 .والتابيقية للتعليم والتنمية

 ثرها على تاور ورقي ما مراحل تاور العلاقة بين التعليم والتنمية وأ

 المجتمعات؟

  ما التجارب الدولية الناجحة في توظيا برامج الدراسات العليا نحو

 تحقيق التنمية؟

  ما النماذج والبرامج العلمية والتابيقية التي تسهم بشكل فاعل في

 توسيع الخيارات أمام منظومة التنمية؟

 مهارات  كيا يمكن مد جسور التواصل العلمي بين الباحثين لتنمية

 الابتكار وال بداع لديهم وتوظيفها في خدمة مشاريع التنمية؟
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  تكامل الخبرات الدولية في تفعيل برامج الدراسات العليا لتحقيق الرؤية

 ال نسانية والتابيقية للتعليم والتنمية

  ابراز تاور العلاقة بين التعليم والتنمية وأثرها على تاور ورقي

 .معاتالمجت

  تبادل التجارب الدولية الناجحة في توظيا برامج الدراسات العليا نحو

 .تحقيق التنمية

  انتاج نماذج علمية تابيقية تسهم بشكل فاعل في توسيع الخيارات أمام

 .منظومة التنمية

  مد جسور التواصل العلمي بين الباحثين لتنمية مهارات الابتكار وال بداع

 مشاريع التنمية لديهم وتوظيفها في خدمة

  تعزيز الشراكة العلمية بين الجامعات والمراكز البحثية تسهم في تحقيق

 .التراكم المعرفي والتنموي في ظل جائحة كورونا
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 امللخص:

يهدد البحث ددحلبي ددى ملر ددألوار ددالج ابدلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالر للددملة ويددملبحلبحيددالبحملددىوفالاب لحدد لبحث ددحل  ددألب ددب  ل

اخفد لبحث دحلاىحا يد لل،لبحذيليوومل  ألة فيللبح دبجدىةلابحلودىد رلابادبللحفوصدوللر دألة ويدملجاد بالبحث دحلبحوصفيلبحل في م

ودددددتلباجدددددلالىأىةلواهدددددىالجتلادددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلاقىوادددددالر لالددددد فل ملددددد لل ث ددددد للدددددملبحلبحيدددددالب ار يدددددالابحث  يددددداللدددددملب  دددددىاةل

تلابددىتلةوأددولة ددولة ددو رلاة دد يحلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالر لح لدد فلجل،لبإلنلددىةيالا دأددالج ندد لوددتلب  ددىاةلبحل ثيويددا

للملبحلبحيالبحملىوفالوتلخالللب للىحل   لوتلبحن بوللبحل ثيويالح ي البحل و ت.

لبحلبحيالبحملىوفال،لأىواالر ل،لاربوللبح دبجىةلبحافيىلالكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The current research aims to know the roles of graduate studies programs at Ibb University in achieving 

comprehensive development. Significantly in the development of knowledge and research in the humanitarian 

fields to a greater degree than in the applied fields, that there is a trend towards developing and modernizing 

graduate studies programs at Ibb University to contribute to comprehensive development through the opening 

of a number of newly formed applied programs. 

Key words: Postgraduate programs, Ibb University, comprehensive development. 
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 :مقدمة

ا لاربوللبح دبجىةلبحافيىلوتلجافلب  ىاةلب ت أحالحوظىئفلبي ىواىةلةقىهلوقلحاىتهىلحيحليا د لرحههدىلةيا د لبحد الل
ُ
ا

للدملبإلةلدىللبحافودللابح ودىلملاةوفدولاة دو ره
ً
ل دى ال

ً
 دأل  حدىلااحدللل،لاب  لحاىةلاى فكر تلابحافحىللبحذيتلُيل حوتلرج ىوى

 حدددىلااددد لودددتلبحوبدددوبةلب ادددي  لحدددد ادلل،لةلحلددد لبحليىأىتهدددىلودددتلبح دددى دلبحل ديندددتللابحثددددىح  تلب ل   ددد تةيا ددد لبي ىوادددى

اى لثىداددددىلبجددد  حىدللددددملبحلافددديفلاد دددد لبا ل ددددى لل،لبي ىوادددىةللددددملةرأحدددالخ ددددةلبحلبحيدددالا ى ددددالجةوب  دددىلر ددددألاب دددد لوفحدددو 

لرقلج ث لبال ىد الاإا ب يا.لاىح وب دلادج لب ىللبحبملريلب ىارلابحوى دل  ألةوظيفلب ار الا 

ادربوللبح دبجدىةل ة دو ر ب دأل،للدملظدلل  درلةدود لةكبوحوأيدىلب افوودىةلاباة دىل بحد الل ودت    د  جدا  احود 

 ة دودلواهيدم ا دم بحلبحيدالبحملدىوفا حر دا الدري  لدم ح لدىاف  اىحدالووأ دا جأ دي  ب دأ بحافيدىلابحث دحلبحافودللاة و ف دى

 جيىجدالادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دح  ههدى االحد  ابحلكبوحوأيدا بحافحيدا فليىجداح  بخفيدا اند  ة دو ت اب دأ ،لو  دة

 ة و ر   أ باالحىم أل صب  ا  ل،لبحيوت و  ة د قيى اة ملاب ويى ياهىلة ل  بخذة بإلةلىأيالبحتل جيىجا   أ بحافول

ب لو ودال بحد الل لدم ابحث  يدا يدابحافح حألنملد ا ابحد  ف ابحلكبوحدويم بحافودل جيىجدىةلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دح

(Thomas,2018.) 

لحويدىيىل بي دىويم بحلافديف جاد با ود  ا دتايلباالحدىملبحادى يلاند بوللبح دبجدىةلبحافيدىلبن د ىوى
ً
اى لثدىدهلود خال

اإذبلودددىلبة دددذلج يدددىللايسدددالبحلددد ديجلابحادددىوف تلاىي ىوادددال يدددىيىلبحلبحيدددالب لدددل بوالابحملدددىوفال  دددألل،لبحلبحيدددالبحملدددىوفا

وحدددىليلدد فللددملة لددد تلأددو  لبي يددى لابحلوددد ملابا  اددىدلحددد جلل،لحلحكبددوبلودددتلبحددرأةلادد تلج ادددى لبحلبحيددالبحملددىوفال،لو ف ددىة

دىتلل،لابألحى يددىلاب ل ددى يى اةكبوحوأيددى  فحيددى ب  لحدد  ة ددو ر اددلللددمل،ل وددةل بخددللبي ىواددا اة ددثالبي ىواددالجحدد لجد د

للل،(213ل،ل2018،لبحلو ملب ى يلب فحو للملب  لح ل) حر

اةبىاحدد لأ دددو ل دد  لودددتلبحثددىح  تلووددددوتلاددربوللبح دبجدددىةلبحافيددىللدددملرعددىدلبحلافددديفلبحاددى ملابي دددىويملا ال لدددول

 اد  اجشدىدةللدملوقحف دىلر دألجةدولا،ل(2015،لا دبجدال) ثد لبحدرححتلا ةكبدال،ل(2014ل،لاىحلبحيدال  دبجدال)بي د بويلاوخدرات

حرأةلحر الاربوللبح دبجىةل اعبيا بجت بةيقيا جيىجا دول لم واةوظيف بحلافيفلبحاى ملابي ىويمل حلبحيا بحل  ية وت

بشدىدةلر دألل،ل(2019،لا دبجال)بحود ويلا  د ا ل،ل(2018،لا دبجال) حر ،لبحلبحيا ا ر ا بجت بةيقيى بحافول بحافيىلابحث ح

 بي ىوادىة ولدلو ل ا  دأ بح احدا وؤجلدىة ولدلو ل   دأ بحافودل حفث دح بألود لاعو فدا   د    خ ة اإ  ب  جاحيالبحويىم

ود ل اىحلادىاتل اأىحلدى مليند  لجاحيدالة ويدملذحد ل،لبحلبحيدا حىأىة ةفبل بحتل بحافحيا بحث وث إلةقى  بح ر  ت اأىحلاليملا ت

 حفدولل إليقدى  ب وأ دا ابح دبجدىةلبحافحيدا بحث دوث ادتأربل بحافيدى بح دبجدىة اعفثدا ابحثدىح  ت بحل ديلديا بح يسدىة ب يدىل

 ودت بإلةلدىللابإلةلىأيدا  فدىل  بح دبجدىةلبحافيدىلحر د  ادربول لدملة دو ر اب ملدىد ا ،ل لبحيحندلةوبأدولب  لحد بحتدل حفحملدكالة

لل.بح احيا ب اىي   بإلةلىللا م ةو يا احل ل ت ب لل  وا خالللبحلكبوحوأيى

 حند بوللبح دبجدىةلبحافيدىل  دأ ةبظيودللوؤجندتل رعدىد اأدو  بحاحفيداليل فدب ااحد لبحثىح دىتلجةدولحفويدىملالفد 

 ب بىعدا بحل   دىة أىوادالاواهدىلأىوادالر لا دم  دل ولدلو ل   دأ ةدف اودت بحافودل بحلافديفلبحادى ملابحث دح ا بد   لولدلول

ل،لةلىئقدو حيدحىت بحال ودا اب لدلفيوىة بحظدراا اتهيسدا بحافودل ادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دح ة  دية ابحاحدلل  دأ بهدى

ربوللبح دبجدىةلبحافيدىلر دألأىةدبلجاحيدالووددوتلبحث دحلابة دىحول حىلجتلة د لبح دبجدىةلابألا دىثلبحافحيدالبحتدللةبىاحد لاد
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بحوةيدددددملاىحلبحيدددددالبحملدددددىوفالاحددددد لحددددد  لبحثدددددىح  تلجاحيدددددالبحويدددددىملبهدددددذبلبحث دددددحلاى لثدددددىدهلوملددددد فالا  يدددددالاىودددددالةل فدددددبلادددددذلل

 ب  ىااةلبحافحيالي ف ى.ل

 مشكلة البحث:

لادرال  دأل ادلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاقىوادالر لةلح للومل فالبحث حللملبحليملحل ويملبح د البحدرئ جلب لح دلللدملبح

اذحددد للددددملددددوللودددىليوبأدددولبحددديحتلودددتلو ددددىعرلاودددؤبوربةل احيدددالالددد ه البإلنلدددىتلبحيحنددددللل،للدددملة ويدددملبحلبحيدددالبحملدددىوفا

اوودد دبةلب  لحدد لبحيحنددل.لاوددتلخدددالللوددىلحددوح لوددتلبةلودددى بةلولكددرد لوددتل ثددلل ددللودددتلبح فثددالاج يددىللايسددالبحلددد ديجل

بح دبجددىةلبحافيددىلب لح فدداللددملةكددربدلبحل   ددىةلاعددوللبحفتدد  لبحيوبيددالبحتددللالددلتر  ىلبحندد بوللا دد ملباحتدد بملحلدد  لاددربولل

اىحلوو فلادافلبحثايالبحل ليالابحلوبيالا ذبلدافلةوأيولاربوللبح دبجىةلبحافيىلاة و راىلاحىلي بىجبلو لولت  بةل

لث حلاىحلؤبللبحرئ جلباايااةللخ لومل فالبحل،لبحا رلابحليىأىةلبح فثالاجوقلبحاحل

 ما دور برامج الدراسات العليا بجامعة إب في تحقيق التنمية الشاملة؟

 

 :البحث أهمية

جاحيال ةتايل،للملبحلبحيالبحملىوفال،لاأربوللبح دبجىةلبحافيىلاوأولخىصل،لبة ال ىلوتلجاحيالبحلافيفلبي ىويمل مل لل ىم

 بجدىةلبحافيدىلاقىوادالر للدملة ويدملبحلبحيدالبحملدىوفالاةوأ ىتهدىلحفحرحفداادربوللبح دل  ادل حل  يد  و ىاحدا لدم ادذبلبحث دح

 حلاي دي  ا دملاحويودي  حدل ج ادى لبحلوأ دىةلباجدت بةيقيالي ىوادالر لة دو با لثدىد ابظدر وخدذيت بي ىحيدالاب لدلوثفيا

جص ى لبحوربدللملوقلحايال يى يا.لاة حل واهىلوؤجلا ةقال ،لأ ي  لويى ا اةوأ ىة جيى ىة اخفم بإليقىوي  اداى

 حدددىليلددد فلادددذبلبحث دددحللدددملةيا ددد لبحثدددىح  تلل،لأىوادددالر ل  دددألريدددالللادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلحو دددىلودددتلباالحدددىملابحر ىيدددا

لاحار الوقىاةلاة   ىةلاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر لا اداىللملبحلبحيالبحملىوفا.

 خ ودا ةيد لأىوادالر ل حؤجلداللدم بحتدل ح ديتاب ب دأ حفلوصدل و ىاحدا ةح دل ب  راحدا ابحلوأ دىة بحد ادل اإت

احدىل جاد بالبي ىوادالاة  يد لج ابدادى حدثا  بح ديىةا ااذهلةل فدبلر دى   ،لاةو وو ب  لح  حل ودل بي ويويا ب ل فثىة

 احدىليكفدللح دى بحال ودا بإلو ىةدىة اةدو    ح دى بحثايدالبح ي فيدا اةبظديف ،ليلوب دبلود لولت د بةلبحا درلب ار يدالبحلكبوحوأيدا

لل.بحلبحو البحملىوفا ب  لح  جا با ة ويم ب أ باةقىاىةلب وصفا لم بي ر ا حر ا

 :البحث هدف

بحلوأ ددىةل يهدد الاددذبلبحث ددحلر ددألوار ددالج ابدلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملأىواددالر لاىحلبحيددالبحملددىوفالاوار ددالاة  يدد 

 :ا لفلذح لوتلخالللبحلارال  ألبااي ،لبحافحيالابحث  يا

 حلبحيالبحملىوفا.بل-ر الح للوتلاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر بألعرلبحبظ .1

  ال الاربوللبح دبجىةلبحافيىلاىحلبحيالبحملىوفا. .2

 اشخي لاب  لاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر . .3

لة  ي لج ابدلاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر لاىحلبحيالبحملىوفاللملب  لح لبحيحنل. .4
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 :البحث حدود

ل،لال  يدد لج ابدلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالر للددملة ويددملبحلبحيددالبحملددىوفاللددملب  لحدد لبحيحنددل  ددحبحث يل دد  لاددذب

 اد ل ابأدربل ،لبحث دح احوددوت بحاال دا ب افوودىةلذبة و دى د   دأ باعدالت بحتدللةل فدبل،لب كلبيدا بحث دوث اُياد لودت

  اد  لدملبحلوصدللر دأل دربل ل ىح دالاجدلاثى لوب وديليلدى    ملد ل ب ادىدالبحلدىاوا بحل فديالةلاإ دى  لةرة دبل اد 

ابحفتدد  لبحيوبيددالإلأددربللاددذبلبحث ددحلل،لأىواددالر لاأددربوللبح دبجددىةلبحافيددىل ههددى اةوأ ددىة و ددىم لددم بحودربلبةلابح راحددىة

 م.2021خالللبحاىمل

 املصطلحات العلمية:

للدددددملادددددذبلبحث دددددحلاتةدددددوالوقحو دددددالودددددتلبحاحفيدددددىالددددددور  -
ً
ةلابألجدددددىحيبلابألنملددددد الاليادددددرالبحثىح دددددىتلبحددددد ادلرأربئيدددددى

ابإلأددربلبةلبحتددللياثنددملجتلةل ددفلبهددىلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالر لاة وددمل وبئدد اىلبإلجدد ىمللددملة ويددمل

 بحلبحيالبحملىوفالحفحقلح لبحيحنل.ل

للددملاددذبلبحث ددحبددرامج الدراسددات العليددا:  -
ً
اتنهددىالوقحو ددالوددتلل،لياددرالبحثىح ددىتلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلرأربئيددى

حلتايللبأل ى يوللبحتللةو و ىلأىواالر لأل رب لب  لح لا ملجعرلةبظيحيالاج ى يحيالةليحتلجيىجىةل رصلب

ل،لاو دددددى دلبحدددددلاففلابحلافددددديفل،لابح فثدددددال،لاج يدددددىللايسدددددالبحلددددد ديجل،لا حفيدددددىةلبحل  ددددديةل،لاإأدددددربلبةلبحوثدددددولل

حلحكيدداهفلودددتلبإلجدد ىمللدددملة ويدددملل،لابجددت بةيقيىةلبحلددد ديجلابحلودددو فل،لاب وددردبةلبح دبجددديال،لابحثايددالبحل ليدددا

لبحلبحيالبحملىوفا.

 ب دأ  اتلب لدىاوا بي ىددر حىأدىة ةفبدل بحتدل بحلبحيدا هدم"(لاتنهدى2016،ل377،ليار  ى)جدىحفلالتنميدة الشداملة: -

ةل(،لاتنهى"لهملةف لبحلبحيالبحتللةح لا  وى2012،ل39،لايار  ى)ب لفولحىأيىةو".ل ةفثيا لم ب وثفا بألأيىل   د 

يا،لبألحى يدددددال،لايسيدددددالججىجددددديالح دددددللجددددد ىتلوب ودددددالودددددىل اةحدددددىلرخدددددالللبجدددددلحربد البألةظحدددددالبح ثيايدددددالب ل دددددى 

ل.لاباألحى يالاىخلالالووبدلاذهلبيخ وىة"

للددددددملادددددذبلبحث ددددددح
ً
اتنهدددددىالبحلبحيددددددالبحتدددددللالدددددد فللدددددملة ويو ددددددىلاددددددربوللل،لايادددددرالبحثىح ددددددىتلبحلبحيدددددالبحملددددددىوفالرأربئيدددددى

د ددد لب  لحددد لاحدددود ل ملدددريلودددىارل دددى دل  دددألة لددد تلبإلةلىأيدددالحلفثيدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلاقىوادددالر لودددتلخددداللل

 اتلرخدددددالللي ودددددوقلبألأيدددددىللبحوى ودددددالودددددتلب دددددوبد لبح ثيايدددددالل،لبحليىأىةدددددولبا ل دددددى يالاباألحى يدددددالابحثيسيدددددا

لابحثيسيا.

 دراسات سابقة:

ل ددى يالاجتل يبدالبح دبجدالةح فدد لاد   لر ددألبحلادرال  دأل ادلبحلافدديفلبحادى مللدملبحلبحيدالبا  ، (2011، دراسدة سسدلما 

اخف دد لبح دبجددال ادد  لوددتلباجددلالىأىةلوددتلجاح ددىاليادد لبحلافدديفلججددى لة ددودلب  لحاددىةلل،للددمل ددللوددتلبحاددربقلاو ددر

احىددددددههىلاحىددددددراىلاولدددددلوثف ىلا فحدددددىلة دددددودلبحلافددددديفلح ددددددللة دددددودللدددددملأحيددددد لويدددددى يتلبي يدددددى لبحليىجددددديالاباألحى يددددددال

لافيفلبحاى مللمل  فلاة ويملبحلبحياللملاف يلبح دبجا.اجتلابىتل ادلحفلل،لابا ل ى يا
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ادددددد   لر دددددألةوددددددو فلارةدددددىوللةح يدددددد يل  لدددددودبهلاولددددددفلبإل بد لابحل  ددددديةلبحت اددددددويل( 2014، ودراسدددددة سالحدددددددا ي و  دددددرو 

(لعددال ل5اة وةدد ل يبددالبح دبجددالوددتل دد  )ل،لابجددل  ملب ددب  لبحبددواملإلأددربللبح دبجددال،ل)بح  اددالبألا ددأ(لاقىواددالصددباىل

(لودتلج يدىللايسدال7 حدىلةدفلبخليدىدل د  ل)ل،لفح تلوحتليالو لجنهفل ى د تل  ألبإل اللاحافووىةلةبيالحوللبحن ةىول حا

ل
ً
ابجدددددل  و لباجددددد ثىةالب فلوحدددددالل،لبحلددددد ديجلبحدددددذيتلشدددددىد وبللدددددملر ددددد ب لبحن ةدددددىوللجالبحلددددد ديجل يدددددولابحدددددذيتلجاددددد ابلااىاةدددددى

دت ابةلحف دبجددا عفثددا(لااادد  لج ابةلل،لتلب  دد ب يالالادد  لو ددى دلبحثيىةددىةل)ججددىةذ اةددفلبحلت دد لوددل،لاب وىافددالب احوددال د

لل،لبح دبجددا
ً
اةوصددف لبح دبجددالر ددأل دد  لوددتلبحبلددىئللواهددىالةدد نيلولددلو لبإل دد ب لبي يدد لل،لابحوصددوللر ددألةفددجلبحبلددىئللةور ثددى

ا ددد ملةدددو رلبحثايدددالل،لاعدددوللوددد  لبح دبجدددال،لا  دددى  ل ددد  لب ودددردبةل دددتلبي ددد لب لادددىدال فيدددولوددد لةكدددربدل ايددد ىل،لحفن ةدددىول

وكلثددددالل،لا دددد ملةددددو رلو ددددى دلوافووددددىةل ى يددددال)وكلثددددالاد يددددال،لبحل ليددددالبحال وددددالحفن ةددددىوللوددددتل ى ددددىةلاجةددددىثلاةق  دددد بة

 لبحددذيتلاةقددىا لب اددىي  لابحفددوبئالجددوبًلللددملجيىجددىةلبحوثددوللجالب دد  لبحيوبيددالحفن ةددىوللجالبألجددىةذل،ل.(.،لبةت ةدد ل،لبحكت اةيددا

ا ددد ملةوأيدددولبألنملددد الابحل فيفدددىةلب  دددىحثالل،لوللابجدددل  بملعربئدددملةوفي يددداللدددملبحلددد ديجلابحلودددو في دجدددوتللدددملبحن ةدددى

ابة فددىالبحردددىل ددتلل،لا دد ملاأددو لحفوددىةلةوددىملاادمل حددللاأددربوللة د بيددال،لحفحوددردبةلة ددولأوبةددبل حفيددالوفيدد  

 بحن ةىوللح  لواظفلبح فثالاج يىللايسالبحل ديجلاىحولف.ل

ادد   لر ددألبحلاددرال  ددأل ادلبحلافدديفلبي ددىويمللددملة ويددملجادد بالبحلبحيددالب لددل بوالاب او ددىةل (2018، ودراسددة سرمددر

حفلافديفلل2030ودتلخدالللةودديالد  دالود لل،لود لةود يفلة دودلووتد حلحلفايدللذحد لبحد ادلل،لبحتللااو دول دتلبحويدىملادذح 

ا ددد  لودددتلبحبلدددىئللواهدددىالددددافللاخف ددد لاودددد لة دددودلل،لا ددد لبجدددل  و لبح دبجدددالب دددب  لبحوصدددفيلبحل في دددمل،لبي دددىويم

 د ملاأددو لاددربوللل،لبحكفدىل لا دد مل د دتهىل  ددألبحل دو رلاة دد يحلةفلد ىللددملبح فيددىةليدؤ يلر ددألخفدلللددملبحلبحيدالب لددل بوا

لجوىملبحلبحيالب لل بوا.ل
ً
 ة د بيالةلاللملو لبحليىأىةلبحل   ىةلابح وى البي ىوايالامل للواو ى

  لر ألبحلارال  أل ادلبحلافيفلبحاى مللملة ويملبحلبحيالب لدل بواللدملبي ح ود دالا ( 2019، ودراسة سالقدمي وفيروز 

ابجددل  ملبحثىح ددىةلل،لبحيحبيددالوددتلخددالللبحكملددفل ددتلعثياددالبحاال ددالادد تلبحلافدديفلبحاددى ملابحلبحيددالب لددل بوالاجادد ب  ى

ب رةث ددالاتادد بالبحلبحيددالب لددل بوالب ددب  لبحوصددفيللددملة فيددللاب دد لوؤشددربةلبحلافدديفلبحلاددى ملابحث ددحلبحافوددلللددملبحدديحتل

ا حدد لبحثىح ددىتلر ددألة فيددلل يبددال ملددوبئيالوددتلبحلوددىد رلبحوعبيددالاب ؤشددربةلبح احيددالذبةلبحاال ددالاحودددوتلل،لاة دد يىتهى

البح دبجال تيالبحوصوللر ألبأل ابدلبي ىحيالاب لو االحفلافيفلبحاى ملابحث حلبحافولللملة ويملجا بالبحلبحيدالب لدل بو

بوالي ح ود البحيحبيا.لاجار لوىلةوصف لرحيولبح دبجالجتلبح ادلب فت الحفلافيفلبحاى ملبحيحنللحل ويملبحلبحيالب لل لملب

ل يدددددالل دددددتلةيدددددى لجالةددددد د لبحثيىةدددددىةلاب افوودددددىةلب لافودددددالادددددىحلافيفلبحادددددى ملابحث دددددحلبحافودددددللبحيحندددددلل  دددددأل
ً
اليددددديبللددددددايفى

ل لوو  لبحيحتللملبحل ايفىةلبحاى يالاحؤشربةلبحلبحيالب لل بوا.ب للو لبح ا ملبألورلبحذيلبناكجل  ألةربأ

ب رةكديبةللدملرةدربلل  تحد   فههدى بجدلفى لبحث دحلبي دى ملودتلبح دبجدىةلبحلدىاوالاىا لحدى لاسدتعرا  الدراسدات السدابقة:

الدملصديىةالل،لبح دبجدىةلملدوللبألعرلب رأايدالبحبظر دالحلفد لبحث دوثلالل،لبإلعىدلبحاىملابيخففيالبحبظر الحفث حلبي ى م

اأحددددىلل،لا ددددذح للددددملة  يدددد لابخليددددىدلاة ددددحيفلوددددب  لبحث ددددحلاإأربلبةددددول،لجادددد بالبحث ددددحلاججددددسفلولااار ددددفلب  دددد ل ىة

اصدديىةالباجددلالىأىةلابحلوصدديىةلل،لاججددىحيبلاإأددربلبةلة فيددللبحثيىةددىةلاةفلدد  اىل،ليلوب ددملودد لجادد بالبحث ددحلبي ددى م

لبحتللي بىاح ىلبحث حلبي ى ملاحفلة بىاح ىلبح دبجىةلبحلىاوا.لاوار البحفقو لب ار يال،لاب وت حىة
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 :ةالنظري الخلفية

: الدراسات العليا بجامعة إب:
ً
 أوال

 نملدىع ى ةحدىد  اد جة  ود  ةدتد  لبإلنملدىل  حيدح ودت بحديحت لدم ح وويدا أىوادا خدىوج ر  أىوادا ااد  النشأة واألهداف: -1

ل أىوادالولدلوفا اوصدف ى ابحث ثدل بحلافيودل
ً
 د دف بي ح دوديلإلنملدىاهى بحودربد احوأدب م1997/96بي دىويمل بحادىم ودت ب لثدىدب

ملجنملس لةيىاالبح دبجدىةلبحافيدىل2002الملبحاىملل،ل(2016،ل)ور يلبحل و رلادحىتلبي و  لم1996يوةيول 12 الىد   (91)

ي ىوادددالاأدددفلي ودددملا ىوددد لوبدددذلرنملدددىاهىلاددد اداىلبي يدددويللدددملبحرةدددملاىحاحفيدددالبحافحيدددالابحث  يددداللدددملبل،لابحث دددحلبحافودددل

ل(2016،ل)أىواالر لوتمثلت أهدافها باآلتي:ل،لجا بالبحلافيفلبحاى ملاىحيحت

بإلجدد ىمللددملحر ددالبحث ددحلبحافوددللاإةددربللب ار ددالبإلنلددىةيالاباالحددىملاىإلدددى ىةلبحافحيددالابحل ثيويددالابإلادد بتل .أ

لاب  ملىالبي  ي لاد  لوللو لبحل ديجلاىي ىواا.

ل ل   اللملوقىاةلب ار البحبظر الابحل ثيويا.ر  ب لبحكفىلبةلبحافحيالب .ب

لب ت بحلب اىي ىةلبحافحيالحويىيىلبحلبحيالباألحى يالابا ل ى يالابح وى يا. .ج

ة ددو رلبحندد بوللبح دبجدديالحفحرحفددالبي ىوايددالبألا ددألابحاحددلل  ددألةتجدد جلاددربولل دبجددىةل فيددىلول ددود لاووب ثددال .د

ل ت.بحت ب فلب ارلملابحلو ملبحلونللب  لىد 

ااي يلو ىةولبي ىواالاى لثىداىلور يلرشاىتل فوللاحيىديليل فللملابىللاة و رلب  لح لبحيحنللاإحيىللةربةدول .ه

لبحلىد خملابح وىلملابي يىديلحل وتلا  لخن  ل ؤجلىةلبح احالابحو ىتلبيخىص.

لى ي.باةفلىحل  ألبإلةلىللبحارةىحالبإلةلىللبحافوللب   ملحف دبجىةلبحافيىلاة ل  اىلحل وتللملولبىاللبحثىح  تلال .و

. .ز
ً
لاخىدأيى

ً
لةو   ل رصلب ملىد الحفثىح  تللملبألنمل البحافحيال بخفيى

وب  يال فحيالذبةلج اى لبجدت بةيقياللدملر بد لادربوللل،ل حىلب لح ةلةيىاالبح دبجىةلابحث حلبحافوللاقىواالر 

وخددددذ للددددملل،ل وددددالب  لحدددد (خل-ف ددددىل)بحث ددددحلبحافوددددلاااي دددديل يىو ددددىلاوظىئل،لحل ويددددملجادددد بالبي ىواددددال،لبح دبجددددىةلبحافيددددى

بي لددثىتلجتلة ددوتلبحندد بوللا حفيددالةبفيددذاىلاةبو  ددىلووأ ددالة ددولااي دديلبحودد دبةلب ؤجلدديالاب  لحايددال وبأ ددالأحفددال

ب  لدددددفلا ثدددددىةلل،لابحتدددددللج ر ادددددىلبحودددددرتلبي دددددى يلابحاملدددددر تل،ل..لاة  ادددددى.بحل ددددد يىةلبا ل دددددى يالاباألحى يدددددالابحليىجددددديا

ل(.2021،لاوتلجافلةف لبحل  يىةلبحل ودبةلبحافحيالابحلكبوحوأيالب  لىد ال)أىواالر ل،ل  بحلتي

ل(2016،ل)أىواار . مبررات برامج الدراسات العليا بجامعة إب: 2

لود لةوأدولبي ىوادالابح احدالباجدت بةييملاملبررات االستراتيجية: .ج
ً
ل،لرتلر ىودالادربوللبح دبجدىةلبحافيدىليدتايلو لدوى

  ألجاحيالر  ب لبحكفىلبةلبحافحيالب ل   اللملوقىاةلب ار البحبظر الابحل ثيويالاحدىلي ودمللبحذيليؤ  

لجا بالبحلافيفلبحاى مللملبحيحت.

ل يحددىللاملبددررات العلميددة واألكاديميددة: . 
ً
لاإ فيحيددى

ً
دددراد لووب ثددالبحل ددودبةلبي ىصددفاللددملبي ىواددىةلبألخددر لو فيددى

و لبحلت ي ل  ألبحت بملاربوقبىلال ويملشدرا لاوادىي  لبي دو  لبيخىصداللل،يلافملالو   لاربوللبح دبجىةلبحافيى

 اإنملىللةف لبحن بول.
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بح فددبلب ت بيدد لابي ىأددالب ل ددالب  فيددالابح احيددالحفحل   دد تلوددتلححفدداللاملبددررات االقتصددادية واالجتماريددة: .ج

 ةلخ ةلبحلبحيالاجوقلبحاحل.ب ىألل  لابح  لودبهللملب  ىاةلب خلففالاحىلي  ملب  لح لا فبللبحليىأى

ل(2021،ل)أىواالر التوجهات االستراتيجية لبرامج الدراسات العليا بجامعة إب:  .3

لاإ فيحيددىلالرؤيددة العامددة لبددرامج الدراسدددات العليددا:  .ج
ً
مللدددةل فدد لادددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالر لر دددألبحلح دد لو فيددى

ل
ً
لاحىلل،لةتايللبح وب دلبحبملر ال فحيى

ً
لاو بيى

ً
لا فبللبحليىأىةلخ ةلبحلبحيالاجوقلبحاحل.ل،لي  ملب  لح اأ  يى

اربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر لاربولل فحيالول   الالديألر دألر د ب لأيدلللرسالة برامج الدراسات العليا: . 

ابإلجدد ىمل ملدد لل ى ددلللددملةفثيددالبحليىأددىةلبحلبحيدداللددملبحثفدد لوددتلخددالللل،لولح دد ل ددى دل  ددألب بى لدداللددملجددوقلبحاحددل

ل يفلاافيفلذيلأو  ل ىحياللملا سال فحيالاأ  يالول ود لاشرب الوقلحايالو فيالا احيال ى فا.ةو

لته الاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر ل مل لل ىملر أالاألهداف العامة لبرامج الدراسات العليا: .ل

ل،لوقددىللة   دد فلاةدد د مهفل  ددألرأددربللبحث ددوثلابح دبجددىةللددمل،لة ددو رلو ددىدبةلبحث ددحلبحافوددللحدد  لبح بدجدد ت -

لبحتللوتلشتنهىلبإلج ىمللملة و رلبحاحللبأل ى يولللملوؤجلىةلبحلافيفلبحاى م.

 رةربللب ار البحبظر الابحل ثيويالب رةث الاحقىللبحل   . -

ادأ  ددددىلاحودددددو ىةلل،لاةوييح ددددىل،لااي دددديل دددد د لبح بدجدددد تل  ددددألبحلحي دددد لادددد تلةظر ددددىةلبحل  دددد لابحفددددراقلاياهددددى -

 بحث ح.

اأحدىلي بىجدبلود لعثيادالب وددو ىةلل،ل تل  ألة ثيملبحبظر ىةللملددوللبألجدجلبحتدللةودومل فههدىة د بلبح بدج -

  ي لبحث ح.

 ااي يل  د لبح دبج تل  ألبحلفك  لب للوللابحلاففلبحذبايلابحلوبصلل مل لل ى للو لبألخر ت. -

تلي دوتلبح بدجدوتل دى د تل ملد للجل،ليلو  للملنهىيال للارةىولالمخرجات التعلم املتوقعة لبرامج الدراسات العليا .4

ل(2016،ل)أىواالر ل ىمل  ألوىليتايا

لا  فلبحبظر ىةلب خلففالب رةث البهى.لل،لرظ ىدلب ار الاحقىاةلبحل   لب خلففالاملعرفة والفهم: .ج

ابخليىدلل،لبحلحي  لا تلةظر ىةلبحل   لابحفراقلاياهىلادأ  ىلاحودو ىةلبحث حلب خلففالاملهارات الفكرية: . 

لح باىل تجى لحفث ح.ر

لل،لة ثيددملبحبظر ددىةلاب فددىايفلب رةث ددالاحقددىاةل دبجدد هفللددملووب ددفلاافيحيددالأ يدد  لاملهددارات العمليددة: .ل
ً
 يددال

 دتلة ثيدملججدجلاوثدى نلاوبدىب لبحث دحلبحافوددللب لود مللدمل لىادالب وددو ىةلب رةث دالاب دىقلة   دد فلجال

 ولىدافلبح دبستل.

ل د ل  ألبحلفك  لابحلاففلبحذبايلاب للوللابحلوبصلل مل لل ى للو لباخر ت.رظ ىدلبحواملهارات االنتقالية:  . 

: التنمية الشاملة
ً
 :ثانيا

اد لبحلبحيدا
ُ
ابحليىجديال با ل دى يالاباألحى يدا ب  لحد لاقوبةمهدى حيدى  ات دي اواود   شدىوفا  حفيدالاتي د لاأبدىل ا

 وثد ج   دأ اةرةكدي ،لحفحقلحد  ةود م حل ويدم اووأ دا ا ى د بي ترب يدا ب وحد لاأت ىحيحدو بحديحت وبدىعم ابح وى يدالح دل
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 اوديف اباحتد بم ،لب  لحد  ود  ةيدىوتلبحفدر  بجدى  ا  دأ ب  لحد  ة دودل ددحت بجدى  ااد ا  فيدى بحفدر ل يحدا ب لثدىد

ل.بحلبحو ا ب  لح  با با حل ويم بي حىام بحاحل

ابا ل ى يالابحليىجديال ولباألحى يانملىعىة أحي  الم أوبةثو أحي  وت حفحقلح   إتلبحلبحيالبحملىوفا احذح 

 ا وب د  دبسدخا بجدج   دأ يرةكدي ،لحويودي ةود م ب دأ يلديأ  دت اأدىح لبألاحيدا ددراديل جودر ابح وى يدا ابحراحيدا ابحت او دا

ل(34ل،ل2015،ل) ث لبحرححتلا ةكبال:هم وثى ن   أ يالح  بح رح بهذب اب ف ومل،لبحثايىت ول با

 بحملداب ةود م ابا ل دى يالحل ويدم اباألحى يدا ابح وى يدا بحليىجديا بةدبحل ول بحلبحو دا بحاحفيدا شدحوحيا .1

 .بحثال  وبىعم أحي  لم اد ىايلو

 .ح ى ااجيفا بحلبحو ا بحاحفيا دحت اا ا ةرا  بحفر  ب لثىد .2

 .بحيحنللاوذباثو بحملاب بعيىا أحي  ا ت باألحىام ابحلحىج  بحليىوت ةرجي  .3

 بحلبحيدالاااحيودى ة ويودىلحملدحوحيا بألجدج ادذه ةدرباة   دأ بي فدى   ىاحدااح بحلبحو دا ب لد    ة لدف بت اد  اا

ل(.12ل،ل2017،لبي رل)بحيونل و بحوعبيا بإلدب     أ اب  ى ظا اب  لح  بحفر  د ىايا حي ى   حاوبئ اى

 الشاملة: التنمية في البشري  العنصر إرداد

ةؤافدول ودى ابحوديف باةقىادىة ودت اح يدو بحوو حدا أدىيخفمال اى  دللبإلنلدىةيالبحببيفدا ب دألبإلنلدىتلب دؤوت ااد لبي ىأدا

بي ىأدال بحفدر  ادذب و دلل،لحف ودا و دال ي دوتل ح دي اىحن بادا ا ل دف ،لابىللب  لح لاة ويدملجا ب دولب املدو   لم حفحملىد ا

 ىللدملابد ب لدىاحا ا رةدب احىأىتهدى وملدكالتهى ا د دت بو ىةىتهدى ايادرا اددال ه حىددر بحدذيليود د اادول،لرحيدول ىئحدا

 اىحلادىاتل يدؤوت ،لرحيدو ةل فد  اودى ،لابحبملدر ا اعبدو ااتد ا بحتدل اب ملدكالة بحا در  يدىيى يف دف بحدذي اادو ،لولدلوثف ى

 وقىبهدالب ملدكالة لدم بحث دحلبحافودل اججدفو  ادىحافف ا دؤوت ،لح دى ابحل د ي ة حف دى  دت االيلودى ج ب لدؤاحيا ا ود د

لبألوود. اأ ح

ل ةو رلبحن بوللبح دبجىةلبحافيىلب خلففا بي ىواىةلرت  أ ال،لبألنلىت اذب و ل ابىل األأل 
ً
 خ دثا بحتللة وتلجددى

اب بى ملدال بحدرجي  دت بحلاث د    دأ يشد   بحدذي بحد يحوربعي بي دو ةدو ر اجت ،لاة حدللب لدؤاحيا اب ملدىد ا بحلادىاتل حبحدو

 اب وبأ ا بي وبد خالل ابادبللوت بيحج  اةو يف ابحل بالل بح دبجا  ا  بحوربدبة ابة ىذ ب لؤاحيا اة حل ب ودو يا

 ورب دي اةاشدت  ةبحيدالب  لحد  لدم املدت ت جت  فههدى بإلنلدىني بحفدر  بي ىوادىة ةثندل احتد ل،ل(Abdulnaser,2018بحفكر دال)

 بيخن بة وبث لحلو    وتلاربوق ىلاخىصالبح دبجىةلبحافيى اةقال ،ل ههى اباج ىم حفحملىد ا خالح ى وت اة في يخ ولو

لب خلففدا ب ملدىدي  لدم ب ي بةيدا بحاحفيدالبحل ثيويدا ب ملدىد ا ادل ب كلبدللابحلدوةيويلبحبظدريل اىحاملدى  با لفدىل ا د م ح دف

(Thomas,2020)ب فحدو  اوب ادو ودتلوافوودىة ح يدو ودى دأدة لدم  ربدبةدو ةرةكدي بت بحثىحدحلبي دىويم   دأ ياثندم اجةدول،ل 

 ،لابألحى يدى اةرأو دى اةوى يدى ا حربةيدى صد يى بحث سدا وداوقدىللخ  الدم ،ل ىودالاوقدر   ةظر دىة حفد  بعدىد لدم احد ج

ل(.12ل،ل2011،لب فحو ل)جفيحىت اىحوب   بحاحفيىةلابحبظر ىة بحاحفيالحرأة اب ملىد ا

ة دول ةيحت ب لل بوا بحلبحيا حوللوؤشربة  لىاى بألدا  حا  ت ب بب وا ب لل بوا بحلبحيا ي با جص دة ا  

يحكدتلبجلاربدد ىلل،لاةكبوحوأيدا اأيسيدا ابألحى يدا ب ل دى يا هدم دئ لديا بالج ادى   سدىة جدود  لدم و دبفا (لوؤشدرب130(

  حىليتايا

:
ً
 االقتصادي: البعد أوال

)و حد لل:يليدحت ابحدذي بحث سدا   دأ حفاملى لبا ل دى ي اب للوثفيا بي ىحيا اب ؤشربة بانا ىجىة بحثا  اذب ا ليحت

 (12ل،ل2006،لاوخرات
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 لدم بح دبى يا اخىصدا ب لو ودا لدملبحد الل بحفدر  يلد هف  بذلالطبيعية: املوارد ستهالكا من الفرد نصيب معدل .1

 ولل بم باج هالتلي وتل اأىتل،لابحف ف ابحتى  بحبفة وت بحبىويا لملبح الل بحفر  يل هفكو وى بداىا ب لوجة

 ادذب  ي دوتل حديوتب  ند  ةبدى   با  دتلولدلوبه بة فد  رذب بودى ،لبحديوت  ند  ةيبيد  با ولدلوبه   دأ حدى   رذب

 .ولل بم ة   باج هالت

 باو دل باجدلتالل بأدل ودت  ههدى الوأيدولب دوبد  بحبىويدا بحد الل لدم ب لدل بوا تهدلفلبحلبحيداالفقدر:  رلد  القضدا  .2

ب  دباال ابحلدف  بحيدب يدا ب بلقدىة   دأ ب   دم  ىح فدبل،لبحثفد بت لدملةفد  ب ا ملدا ولدلو ىة اد د  حل لد ت

 لم ابيخ وىة بحلف  ةف  وت بألجىجيالحإل رب  بي ىأىة بشثىت يل فب وحى بحل ىت بي ةيل و  ج   ب  ابيخ وىة

 .بحبىويا بحثف بت

 بحد خولل ةو يد  لدم ابحلفدىاة ةوفيدللبحفدوبدقل ب دأ ب لدل بوا بحلبحيدا اتهد الالدد ول: توزيد  فدي التفداوت من الحد .3

 لدم اباألحى يدا با ل دى يا بحليىجدىة ةوأدو بت   دأ بحاحدل بح د اليل فدب ادذب ابتل،لابحفودربل باةبيدىل اد ت

 ب دوبد  ةفد  ودت حودو  ف بي حي لحيحىت ا ت بحلو ي  لم ابحا بحا  ههى ب لىحا ب وبد  بج  حىد ب أ بحثف بتلبحبىويا

 .بحث سا   أ بحيتة وت يوفل اأتجفو لولل بم اخ وىة اجف  بج  حىدبة ش ل   أ

:
ً
 االجتماعي: البعد ثانيا

ل(6ل،ل .ة،لب لل بوالابجلحربداىال)ةيالتلاوخرات بحلبحيا حل ويم باألحى يا ب للفيوىة بحثا  اذب ا ليحت

 اتجفو  بخليىده ا لف حفحقلح  بي كفلبح ىيح ةو ر ب لل بوا بحلبحيا ول فثىة باف وت الايا الصالح الحكم .1

   دأ جد باكج بح د ا ذباد ة ويدم ابت ،لب  لحد  ب درب  أحيد   ثدل بي كدفلودت لدم ب ملدىد ا ة دوتل ابت  يحوربعي

 ل.ب  لح  صىيح لم جل وتل بحتل ابا ل ى يا بحوربدبةلبحليىجيا

ل،لبحليىجديا بألةظحدا ح دل بح د البألجدى  هدم ب لدل بوا بحبملدر ا بحلبحيدا رتلوالتعلديم: الصدحة  ددمات تدوفير .2

 ودت ول ىوفدا يدااافيح اأدربول صد يا خد وىة ودت بألجىجديا ةدو   لباحليىأدىة ادو بحبملدر ا بحلبحيدا اد ا رذلجت

 بجل بوا لم بي ويويا بأللب لىاحا وت بإل رب  ب اىدا اة و ر ب  لى  ابت بحافيى ب ربحل ر أ ب ربحللبألاحيا

 .بحلبحيا

 بحلد ىت ةحدو لدم ابحدل كف ب  دىللبحلدي ر  ادذب لدم ب لدل بوا بحلبحيدا ااندللالسدكا : وتوزيد  السدكاني النمدو .3

 ابحر فيدا بي يدر ا ب بدىعم اد ت بحلد ىت ةو يد    دأ بحاحدل ا دذح ل،ل دىم ملد ل  بألجدر  اة و ت ار ىيا اباالحىم

 لدم بحلفدوث حد   بحيدب يدالاة فيدف اىألدبضدتل ب لح فدا بيخيدربل اىحث سدا ب لدى   د م بأدل ودت ا دود لو   دا

 .بحكن  ل ب  ت

 

  :البيئي البعد -ثالثا

 بحث سدا   دأ بي فدى  ود  ابحوى ودا حألأيدىللبي ىددر   دى يابا ل بحر ىايدا ة ويدم ب لدل بوا حفلبحيدا بحثيئدل بحثاد  اياندل

 بحثا  اذب ابت بحيوت وراد و  اىجلحربد يل لت وا شتل وللو ل وتلةو    اةحكياهى بحلفوث وت اححىي هى

 (14ل،ل2006،ليليحتال)و ح لاوخرات

 ةوفيل خالل وت ب ىئيا وىةباجل  ب ب  ى ظال  أ ب أ ب لل بوا بحلبحيا ته الل :املائية املوارد رل  املحافظة .1

ب يدىهل شدث ىة ة لد ت   دأ بحاحدل ا دذح  بي و يدا ب يدىه   دأ ب يدىهلاب  ى ظدا يخديتل بحلد ا  ابنملدىل بح د د

 ل.بحملر  ويىه ةو يا اة ل ت بح حم ابح را

 لدم   ث د ل اتي د بة بحد بث شتةو وت وى اىجل  بمل ل ب خىعر    م اانللل :الحراري  االحتباس من املناخ حماية .2

 اات د بة جدفثيا بةدىد حد اث ب دأ ةدؤ ي ابحكيحيىا دا بحبوا دا ب خلففدالاب خففدىة  ىإلشداى ىةل،لبحادى ي ب بدى 
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 خيدربل ا سدا بيقدى  بحاحدلل  دأ ب لدل بوا حفلبحيدا باجدى   ىح د ا .باددديا بحكدر  لدم بي يدى    دأ وبىخيدالةدؤةر

 بح بى يا. ب خففىة الي حي بحلفثي باةىد أحي  وت بحث سا اححىيا بحلفوث وت خىحيا

 

: البعد
ً
 :التكنولوجي رابعا

 :هم ب اى ه باف اوت ب للو لب ا شتل ة لت   أ ابنا ىجو باةلىأيا   ى   ب أ بحلكبوحوأيى بجل  بم ج  

  فديل،لبحلفدوث   دى   ب دأ ب   بح دبى ىةلاب املدسىة بة ملدىد بت بذ :بح دبى ا لدم باةظدف بحلكبوحوأيدى بجدلاحىل .1

 با  ث د   وىحيدا ةربودىة  درا خدالل ودت بحثيئدل بحلفدوث و ى  دا بحلفدوثلجا ةد  م ودت بي د  يدلف ب لو ودا بحثفد بت

 .بحلفوث ةوفيل بأل وت ب املسىة   أ صىدوا ا وبة ت اد لبأربلبة

 ىالدبث اج ثد   فدىل  ب دل ة دوتل ودى بحبىويدال   د ب بحثفد بت لدم ب لدل  وا بحلكبوحوأيدى بت :بحاىحيدا بحلكبوحوأيدى ةثندل .2

 .بح بى يا لملبحثف بت ب لل  وا بحلكبوحوأيى وت حفلفوث

ل

 لتحقيق الهدف الثاني للبحث املتمثل في معرفة:

 العالقة بي  برامج الدراسات العليا بالتنمية الشاملة. 

 ىملبحثىح ىتلاىاعالتل  ألب  ى دلابح دبجىةلبحافحيالابحلوىد رلب ل فالاحودوتلبحث حلابحلوصدللر دألاأدو ل

 ددددددالريقىايددددددالادددددد تلاددددددربوللبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلاىحلبحيددددددالبحملددددددىوفاللددددددمل دددددد  لوددددددتلبي وبةددددددبلب ل ددددددفالاىحلبحيددددددالبحتددددددلليحكددددددتل ال

لبجلاربد ىل حىليتايا

 :الجانب الثقافي .1

 بحبملدر ا بحلبحيدالب دوبد   حى  ولتحالبحلبحيالألت  ر فا ب أ يؤ يىت بح وى ا ا  ودل ب وبعت ح   بحوام وللو ىة ة ني رت

اأدربوللبح دبجدىةل بي ىوادىة و دىم ودت  دتت ا فيدو ،لابحبحدو بحلود م ودتلأوبةدب اا دل ب دود  ادذب اةوى دا ادمال دداف ابت

 بح وى دا حدرأة ةلقدو بت ا اثندم ،لحل ىوادا بحلبحو دا بألاحو دىة ودت هدم بح وى دالابحتدل نملدر ب دأ بحافيدىلابحث دحلبحافودللبحلديم

 ةؤ يدو ودى   دأ  ادلبي ىوادىة يول در ا اجتل،لبي حدىا  يل بحدوام اااحيدم حلاحيف  وجيفا االح  ابت اىحوى   لبي حىا  يا

 بت يقب ال ،لابحفبي ت ب خل  ت وت با ل ى لبحوووي اربولل دبجىةل فيىلةفبللول فثىة الو    ةل    ابأثىة وت بات

ل(.23ل،ل2018،لبحاىوال) حر حف وى ا ور يب ة وتل

 ودت بحبى ادا بح وى دا   دأ بح وى دالابحلت يد  نملدر   دأ  ى ظداب  لدم اد اداى ادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلةودوم أي أ 

 ،لاااحيو دى ابإلنلدىةيالانملدراى ابي يدىد ا بيخفويدا ابحوديف اب ثدى نلبحراحيدا ب  دل ةتصديل خدالل ودت بحدوعت ادذب حيدىد 

  دت ااديلل ا قلجدول بي ىوادىة ابي يدىد للدم بح وى دا بت ب اند  ابهدذبل،لبألصديفا ويدىويبو باجدالويلابادرب  بحتد بث ابحيدىل

 ل.حفحقلح  اىألصوللبي يىد ا ةرةثة ابةحى ،لاحيىدةو ب  لح  ةوى ا

: الفرد تكامل تنمية .2
ً
 واملجتم  معا

 بحيدراديلجتلااحدلل  دأ اودتل،لابظر لجحى يالجالوبايحال تلب  لح  ،لبحلافيفلحف فثال ت رب  الو   لا سا تهلفلبي ىواىة

 يادي ل بحفدر  اجتل،لاب  لحد  حففر  ابحر ىه بحلبحيا حل ويم  مل للابت باخر احىجح  يكحل  ب ربت اب  لح  بحفر  ب لثىد

اادذبلودىلالديألر دألة ويودولادربوللبح دبجدىةلل،لب  لحد  ةوبأدو بحتدل بحل د يىة  وبأ دا ابإلاد باملحل ىوادا بحفكدريل بحد ادل

لبحافيىلابحث حلبحافول.
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 ا  دةدو بأل بل لدم   لدو ا د م بةلىأيلدو  فدا ب دأ ىةلبحافيدىلةدؤ يح  لعىحدبلبح دبجد بحافحيالابحفبيا بيخن بة لم بحبو  اجت

بجدلاحىح ىل اجدول بي  ي دا بحلكبوحوأيدى بجدل  بم ادداف بحاحدل ويد بت لدم ة ثيويدى وافووىةدولبحافحيدا ةوظيدف   دأ

  دتت (.لاأدذح 2012،لة د يىةلبحودرتلبي ددى يلابحاملدر تل)ب لدفول ب ر تهدى بحتددل بحلبحو دا ب ملدكالة ادذه ا دل اصديىة هى

  حفيدا ة دو ر رذلجت ،لو فثدىلةبحو دى ااد  ابحل دو ر بحثبىل  حفيا لم اوؤةر   ى فا  وو  بي  ي  بي يل اةتايل  حفيالب  ب 

 اشدثو ب دىار  ابحفبيدالب ل   دا بحاىوفدا بحودو ل ةدو ر  اتل ةدلف بت يحكدت ا با ل دى لبحدوعنل ةحدو بإلةلدىللاد د لواد اة

 ب أ اة لىل ،لاىحل    بحلافيفلاةلح    حا لم ةوف ألنهى ب  حا اذه اةلو ألبي ىواىة ،ل(14ل،ل2017،لب ىار ل)بحيونل و

 بحاحىحددالابا ل دى لبحدوعنل جدوقل حىأدا ا دم اباخل ىصدي ت بحفبيد ت ودت ولوب ةدا نلدب حل ددر ل بحل  ديةلبحلدفيف

 بحظدىار  جا ب وبادا بحث ىحدا   دأ ابحويدىل ،لبحل ليدالب د ور  بحثايدا ول فثدىة اات يدا بح ى دىة حلبحيدا ب دىار  حف دوب د

 (.Tyler,2011جفثيال) بألحى يا ةثاىة وت ج  ب و ى وى ابحويىلل  أ بحل  ية اذب حلول ة يقا

ب اىصددر ل بحافحيدا بي يدى  ب  لحد لاحلددلق بة ةبدو ر اىةقددىه ةل ددرت جت بي ىوادا يل فدبلوددت بحلوأدو اادذب

(Thomas,2020)ة ودل حر ا حلع يل بألجىجيالح ى ب  حىة وت اة وتل اب  لح  واابي ى ا ت بي لودل ةح  بت يقب ا فيول،ل 

بح دبجدىةلبحافيدىلاأدربولل ادربول خدالل ودت ب  لحد  باةفلدىحل  دأ لدم بي ىوادا ولدىاحىة  اد  ادةدف ،لاةو ودو ب  لحد 

 حيدح ددايفا  بحد  ا ادى  لح  بي ىوادا  ال دا بت با ،لودتلبي  دو  اة  ادى حفاىوف ت بحل د بيا ابح ادبة بحلافيفلب للحر

 بحث دوث ودت ابدىتلبحك  د   دتت اأى وىادل ،ل اهدى خى يدا بنهدى با بي ىوادا ب دأ ة دل ا ب  لحايدا ودتلب ملدكالة بحك  د  ابدىت

 ةلىئق دى اةوظيدف بحل ثيدم ب دأ ح دى وبفذب ةق  ا وكلثىةلبي ىواىة لم ورصوصا بح  لودبه اجعراحىة ب ىألل   ادجىئل

لل.(15ل،ل2017،لبحيونل وب  لح ل) لم ابحلو م بحل ودل ول    و ىةلا  فاب ا ب ملكالة  اىي ا
 

 ب  لو ل حيح بحلبحيالوت يربوللبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافولليخ والب  لح لججى لاصفب  حىلجتلةوأيو

وحدىلل،لحفدثال لاعى دا ابحلود م حفل دو ر ج ب  بي ىوادا ة دثا ا يدح ب لدلوث م بحل دودل ب رحفيدالابج ملدربالو دىق ابألجدفو 

ل:يتاي وى خالل  اداىلوت ةت يا بي ىواىةلبحيحبيا   أ يلوأب

 :بااي   أ ومللحفا بي ىوايا اربوللبح دبجىةلبحافيى ة وتلجا با جت دراد  الباحثا  يرى  ولذا

 ب  بيا. بح ثتا ذبة ب ار ا وقىاة   ف ةبحيا .ج

   نهل.ب ابحلفوت باةقىه ة  ف بحتل بحافحيا بحبظر ىة   ف ةبحيا . 

 ابيخند بة بحلد د ب  دتلعر دم بحاحدل ويد بت لدم بحل ثيويدا ب  بيدا حفكفدىل  بحيدراد ا بحفبيدا بة ب  دىد ةبحيدا .ل

 .ب ثىشر  بحاحفيا

 ب دأ يدؤ ي بحدذي بحلتايدل اد بل  بإل د ب  دداف ودتلاأدو لادربوللحف دبجدىةلبحافيدىل دى د ل  دألةقدىا ل اد  ا أي أند 

ل باكجيد وحدى بيخدر ق ت ولدلو ىةلج بل ةد ني
ً
 لدؤا ملادربولل اد  ا ا فيدول،لبا ل دى لبحدوعنل ةبحيدا بإلةلدىللا  دأ   دأ جدفثى

 ود  بحلادىاتل بح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافوللاقىواالر لجتلةلقولأ و افلي اللاربوللبح دبجدىةلبحافيدىلةلدىللةحدىدلودت

 بحاحىحدا بحلبحيدالاجدوقل  ل فثدىة حكودلب بحل  دية  تيا اب ؤجلىةلبا ل ى يالابحث  يا بحاال ا ذبة بألخر ل بحو بدبة

 ةظر دى حلخدر ق ت ب لدلو لبحافودل د د  خدالل ودت بحاى م حفلافيف بحبوام بحل  ية   أ بحاحل  فههىلاىحذبة  حىل.ب للوثفيا

ةتايددللبح ددوب دلبحاىوفدداللددملر بدبةل لددم بحبظددر ب ددأ ااددذبليوددو  ،لب  بددا اجددفو يىة اب  ددىد  ب ار ددا حيددح اوددت اة ثيويددى
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بحاددىحفل لددم بي ىوايددا بحل ددودبة اقىواددالر لا يددحلة ددوتل ددى د ل  ددألووب ثددالجحدد ث دبجددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحافوددلبح 

ل.ح ى  فول ة ىل ا اتل ة رل ابجلالى لش ى بة ب لبىظر  ابأل لىم بح فيىة ا  ا  ت اباالاى  واهى ب لو م اأىألخ 

 لتحقيق الهدف الثالث للبحث املتمثل في تشخيص:

اق  دور   برامج الدراسات العليا بجامعة إب في التنمية الشاملة. و

يلتةرلاب  لاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىوادالر ل ملد للوثىشدرلاوب د لبحلافديفلبي دىويملاىي ىوادىةلبحيحبيدالابحلافديفلبحادى مل

ل
ً
 دددولابإلجددد ىملحيدددحلياددىنيلبحلافددديفلبي ددىويمل ددد  لودددتلبحل دد يىةلاب او دددىةلبحتددللةوبأدددولة ويوددولألا بل،للددملبحددديحتل حووددى

لبحفى لللملخ والب  لح لاجا بالبحلبحو البحملىوفا.

 حددىلجتلبحلبحيددالبحملددىوفاللددملب  لحدد لبحيحنددللةوبأددولأحفددالوددتلبحل دد يىةلاب او ددىةلبحتددللاايددملولدد  تهىلاةو ددفل

لحفملددد لجتلج نددد لة ددد ليوبأدددولبحلبحيدددالايايدددملولددد  تهىلادددول،لةوددد و ى
ً
ةددد نيللحيدددحلةؤ ددد ل ددد  لودددتلب  دددى دلاحدددىلاليددد تلوقدددىا

ل(.ل3ل،ل2010،لابحفورللملب  لح ل)بحن ي مل،لاةفشتللبألويالابي  لل،لوللو لبحلبحيالبحبملر ا

احدىل ههدىلأىوادالر ل حؤجلدال بحافحيدا املدكيالتهى بي ىوادىةلبحيحبيدالاورب يادىلبحث  يدالا دل ودت اأىحلدى ملياثندم

 اوب فودا ،لود ل يدىيىهلبحلبحو دا حرلاولفى فاولل  مل ل ب  لح    أ وبفل ا ة وتل بحوعتلبحيحنللجت لم وقلحايالدبئ  

او ديةلايسلدولة د لب لدلور لجيىجديىلل،لبحا درلب ارلدملبحلكبوحدويم ة د يىة ووبأ دا لدم بحليىأىةدو ودت اظيف هدى لدملج بل

ل
ً
لاةوى يدى

ً
تلابحافودلل)جد ى بحفكدريل حإلشداىت ور ديب حل دوتل بحلود م لدم او ىحمهدى ب  لحد  ابحتدللةوبأدول،لاب ل دى يىلابألحى يدى

 ابح وى يددا بحافحيددا ب ؤجلدىة أحيد    ددأ ةت ةددب بحتددللشد  اىلبحدديحتل ود  بحظدراالبح دداثا ظددل الددمل،ل(2008،لبحد يت

لابحلو م. بحلبحيالبحاهوا ول فثىة ةفرد ى بحتل اباحت بوىة ب لؤاحيىة حلل حل اأىألخ لبي ىواىة

اربوقيدالج ى يحيدالولاد   ل  بدوبة  دلاةويديفلج باهدىلال ودت ح دى اد  ا بحفى دل بحد ادل ةودوملأىوادالر لبهدذب اح دي

لددملظددلل  ددرلل،لاةحىجددكولاالددري ل  فددالة ددوده ةو وددو لددم بحفا ددم بإلجدد ىم اةحكاهددى ودد لب  لحدد  بحل   ددىةلحالة ددىل

  ابدبألل ة  ي   فههى ب  لح  لم بحربئ   ب  ىةا اذه بي ىواالة ثوج ح يل،لبحل ودلب ارلملبحلكبوحويملب  لىدتلاة  لب للور

 حؤجلدددالالددديألر دددألة ويدددملدجدددىح هىللدددملرعدددىدلو دددوتلبحلافددديفلبحادددى ملابحث دددحلل،ل لحيو دددالبحتدددللياثندددمل فههدددىلبحويدددىملبهدددىبأل ثددد

ل(2016،لبحافول.لبحتللةلح لللمل   لوتلبألا بالب ت أحالح ىلواهىلوىليتايال)ور يلبحل و رلادحىتلبي و  

 ة ويم دراد    أ اااحل ة  و تجل-اأولبيخ وصلاأىواالر ل  أ-  لل احؤجلىةو بحاى م حفلافيف  حىلجةولاا 

 لددملبألادددىت بحلتي دد  ة ويددم ب ددأ ابحلدديم ،لبحيحنددل حفحقلحدد  ابحلددري  بحملددىول بحل ددودل ةددؤوت بحلبحيددالاأىحملدد للبحددذي

 ولو ودا باددىت ب دأ حالةلودىل بحتدللةؤادل بألجىجديا بحوى د   ابدىل ةدؤوت ةو يدا  فديبة  ملد ل با ل دى يالاباألحى يدا

ل بحذي باجلوال م بحلبحويل بحب   ب لحى ال ،لاحوا
ً
ل.(2012،لبحبىويال)ب لفول بحثف بت لم حفلبحيا يح للجةحوذأى

او دد لوددبالشدد ى  لجال دأددال فحيددالة   دديال ادد لبحملدد ى  لل،لةاددل  لأىواددالر لبحلبددوتللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىال

حيددحلجنملدتةلبي ىواددالجاللادربولل دبجددىةل فيدىللددملل،لبحد  لودبه(ل–ب ىألددل  لل–بي ىوايدالبألا ددأل) افدوملبح دبجددىةلبحافيدىل

ل،لارةدددىوللب ىألدددل  للدددمل دددللودددتال فيدددالبحت ايدددالادددإ للدددملة   دددىةل)بإل بد لاجصدددوللبحت ايدددال،لم1999/2000بحادددىملبي دددىويمل
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ةدددفلةوبحدددد ل حفيددددالباجددددل  بثلل،لبحلددددىد  (ل،لا فيدددالبا ب للددددملة   ددددىةل)بحفتددددالبحارأيدددالاو ببهددددىل،لوبدددىب لاعددددرقلةدددد ديج(

ل)
ً
(ل5ا د  ل)ل،ل(ل لدف12وو  داللدمل د  ل)ل،ل(لارةدىوللوىألدل  لا  لدودبه21ابحل و رللملبحن بوللحت لاصف لج  ب اىلحىحيدى

ل(ل حىليتايا1 حىليوض  ىلبي  اللد فل)ل،ل فيىةلاىي ىواا

 (: يوضح برامج الدراسات العليا حسب الكليات واألقسام األكاديمية بجامعة إب1الجدول رقم س

 

 

 البرنامج لقسما الكلية م

 كلية اآلداب 1

 رلوم القر   والدراسات اإلسالمية

 دكتوراه في رلوم القر  

 دكتوراه في الدراسات اإلسالمية

 ماجستير في رلوم القر  

 ماجستير في الدراسات اإلسالمية

 اللغة العربية
 دكتوراه في اللغة العربية

 اماجستير في اللغة العربية و دابه

 التاريخ
 ماجستير في التاريخ

 دكتوراه في التاريخ

 ماجستير في اللغة إنجليزية اللغة اإلنجليزية

افيا افيا الجغر  ماجستير في الجغر

 كلية التربية بإب 2

 اإلدارة وأصول التربية

 دكتوراه في اإلدارة وأصول التربية

 ماجستير في اإلدارة وأصول التربية

 ير في أصول التربية وتعليم الكبارماجست

 مناهج وطرائق التدريس
 دكتوراه في املناهج وطرائق التدريس

 ماجستير في املناهج وطرق تدريس

 ماجستير في العلوم النفسية والتربوية العلوم النفسية والتربوية

 كلية التربية بالنادرة 3

 رائق التدريسماجستير في املناهج وط مناهج وطرائق التدريس

 رلوم القر   والدراسات االسالمية
 ماجستير في رلوم القر  

 ماجستير في الدراسات اإلسالمية

 ماجستير في الكيميا  كيميا  كلية العلوم 4

 ماجستير في املحاسبة محاسبة كلية العلوم اإلدارية 5
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 م2021-2003واج  ريجي برامج الدراسات العليا بجامعة إب للفترة (: يبي  حركة أف1الشكل رقم س

 
للفترة  (: يبي  ردد الخريجي  من برامج الدراسات العليا حسب مجال العلوم بجامعة إب2الشكل رقم س

 م2003-2020

 م2021واألقسام العلمية في العام (: يوضح برامج الدراسات العليا قيد اإلنشا  حسب الكليات 2جدول رقم س

ل

ل

 البرنامج القسم الكلية م

  فيالبا ب  1
   لودبهللملبحفتالرةقف  يالبحفتالبإلةقف  يا

ل  لودبهللملبي ترب يىلبي ترب يى

  فيالبحت ايالاإ  2
ل  لودبهللملبحافوملبحبفليالابحت او البحافوملبحبفليالابحت او ا

ل للملةكبوحوأيىلبحلافيفوىألل لةكبوحوأيىلبحلافيف

3 
 فيددددددالبحافددددددوملبإل بد ددددددال

 ابحل ثيويالاىحبى د 

   لودبهللملب بىب لاعربئملبحل ديجلوبىب لاعربئملبحل ديج

ل  لودبهللمل فوملبحوروتلابح دبجىةلبإلجالويال فوملبحوروتلابح دبجىةلباجالويا

لوىألل  للملبحفتالبحارأيال دبجىةلبحفتالبحارأيا

لوىألل  للملبإل بد لاجصوللبحت ايال لاجصوللةرأيار بدل

  فيالبحافوم 4
لوىألل  للملةوبيالب افووىةلبي ىجو لاةوبيالب افووىة

لوىألل  للملوىيكرالايوحويملوىيكرالايوحويم

 وىألل  للملر بد لبأل حىللر بد لج حىل  فيالبحافوملبإل بد ا 5

ل فيالبحيدب ا 6
 وىألل  للمل فوملاةكبوحوأيىلبألةذياليا فوملاةكبوحوأيىلبألةذ

 وىألل  للملبإلةلىللبحبثىايلرةلىللةثىاي

ل فيالبح ب جا 7
لوىألل  للملاب جالباة ىاةلاب جالبة ىاة

لوىألل  للملاب جالبحك رأىللاب جال  رأىل
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 2021لية والبرامج الجديدة  الل العام ( يوضح برامج الدراسات العليا الحا3الشكل رقم س

ا لضحلوتلبي  باللابألش ىللبحثيىةيالبحلىاوالجتلاربوللبح دبجىةلبحافيدىلاقىوادالر لةر ديةللدملا بيدالنملدتتهىل

جةددرلوددتلب  ددىاةلبحل ثيويددال حددىلجنهددىلشدد  ةل تدد  لةحددولاة ددودلودد لظ ددودلبة فددىاللددملبحلددبوبةلل،ل  ددألب  ددىاةلبإلنلددىةيا

رالجنهدددىلةقدددىا لورحفدددالل،ل ل ددد  لودددتلجاح دددىلةدددتة  لبح دددرب ىةلابي دددر لبحدد بئر لابحاددد ابتلب لدددلحرل  دددألبحددديحتبألخ دد  لألجدددثى

بح  والبحبىةقال تلبي ر لابحا ابتلابجدل ى  لجتلة  دولخ دو لاىوداللة دولةوأيدولادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلحإلجد ىمل

 دبجدددىةلبحافيددىللدددملب  دددىاةلبحل ثيويدددالخدددالللبحادددىمل(لودددتلادددربوللبح8لددملبحلبحيدددالبحملدددىوفالودددتلخدددالللرنملددىللاب للدددىحل ددد  ل)

اادذبلوؤشدرلياكدجلبج ملداىدل يدى  لل،لاة و للولو ل فيالبحت ايالاىحبى د لر أل فيالبحافوملبإل بد الابحل ثيويدال،لم2021

لاةتة  بتهدىلأىواالر لاةيىاالبح دبجىةلبحافيىلحوللجاحيالبحل دو رلبحكودللابحبدواملحند بوللبح دبجدىةلبحافيدىلحد اداىلبحفى دل

لبإليقىايال  ألبحلبحيالبحملىوفاللملب  لح لبحيحنل.ل

ا ددذبلودتلخددالللباعدالتل  ددألبح دبجددىةلاب  دى دلبحافحيددالذبةلبح ددفالل، كمدا يددرى الباحثددا  فددي سدو  مددا سددبق

لاىإلدددددددى الر ددددددألخندددددد  لبحثىح ددددددىتللددددددملوالولدددددالاب دددددد لبحاحددددددللبإل بديلحف دبجددددددىةلبحافيددددددىلابحث ددددددحلبحافوددددددلل،لاحوددددددوتلبحث ددددددح

اب ملىد اللملر  ب ل   لوتلج حالبح دبجىةلبحافيىلابحل ي  لابحلاليملحا  لوتلب ؤةحربةلبحافحياللملأىوادالر للا دذبل

جةددولح دديلةددلحكتلأىواددالل،لب ملددىد البحافحيددال ادد  لوددتلبألا ددىثلابألادبقلبحافحيدداللددمل دد  لوددتلب ددؤةحربةلبحوعبيددالابح احيددا

يقبلجتلبتلةل فلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دحلبحافودللاود دل ث د لودتلل،لفار لوتلباج ىملبحفى لللملبحلبحيالبحملىو

لاجتلةرةكديل،لبحبو يالبحوىئحال  ألبحر  لب للوثفيالابيخ ةلباجت بةيقيالب وب ثال لت  بةلبحا رلب ارلملبحلكبوحدويم

لواهىالل،للملبحلبحيالبحملىوفااربوللبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافوللاقىواالر ل  ألأحفالوتلبحلوأ ىةلب ؤةر ل

اجتل  ألأىواالر ل ن لر بدبتهىلب خل الاىح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافودللبألخدذلاىحاحدللب ؤجندتللبحافودللب لد ب ل

 :يتاي   ألبحويىملاحى ابحت    ل،لبحاال الابحفبي تلب ل    ت ذبة بي  ىة و    ألب ملىد ا

 اابأثىتهدى ب  بدا ووبصدفىة ي لدويل  دأ ب لو ودا بحد الل لدم احدوللو ادو  حدى حفح دت ة دايفي و د ث  حيدل ر د ب  .ج

 جخر ليلفلوتلخالحولةوأيولبألا ىثلبحافحيالاأ و لبحثىح  تلة واى. و بيا اةف يالة بهى بحلو م ا رص
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 با ب ار دا اولدلو ىة اأيدىتلووبصدفىة اي فلدو لدم بح بخفدا اب  دت بحوظىئف وليحبى حفاحل ةبظيول اي ل اد  . 

ادى ل دتلاةدو   لبحاد  لبح دىلملودتلبحادىوف تلاةو يد لبأل حدىللاب  دىمل يحدىلايداهفلاباال ب  بدا ةفد  ةل فمهدى حتدلب ب  ىد 

ل.بحاال ا ذبة اب رب ي بح فيىة لم بحل   ىة ةو    لم  تيالب لحى اىل،لجيىجالبحو بلبحوبح للملبإل بد 

 اواىيملا بحاح م ابحل ثيم اح ىدبةلبحاحل حت ا  ه ابحل د بيا بحل ثيويا اىألنمل ا بح دبجا بةبىل بحثىحح ةيا   .ل

 لدددم ب ملدددكالةلب  لحايدددالابحاحدددلل  دددألا دددخ  لبحث دددحلبحافودددللاأ دددو لبحثدددىح  تلإليقدددى لبي فدددوللب بىجدددثالح دددى

 .ابإلةلىأيا بأل بل   ا وت  للو ىةلب  أ ة ويوى بي ويويا ووب ا ى

   بدا ة د لودؤاف ت بحلد ديج بهيسدا حافيدىلحوأدو لج يدىللدملادربوللبح دبجدىةلب بحل ديلديا حف يسدىة ب نهدل بإل د ب  . 

 .بإل  ب  اذب يحلف  ا بحلتايلل ت  ادبة ا بفيذ باالحىم وت ا  ا احذب ،ل بيى بحل ديج

 ودد لشددرب ىةلودد لبحو ددىتلبيخددىصلحدد  فلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلابإلجدد ىمللددملة فيددفل ددبللبحرجددوملبح دبجدديال .ه

 بحربابالبحتللةحرلبحثال . تل ىاللبحثىح  تللملظللبحظراال

 حلقىا ادى بإل د ب  لدم ابحو ودل بحياف  ار الو ىوت اذح  بحاحفيا بي يى  لم ج بلاف اةوو ف بيخر ق ت ولى اا .ا

 .بحل و ر  ل فثىة ةكحيفيا ا ادبة احلتايللبيخر ق ت ،لبحالحوا بحن بول لم

 

 لتحقيق الهدف الراب  من أهداف البحث املتمثل في تحديد:

 برامج الدراسات العليا بجامعة إب في التنمية الشاملة في املجتم  اليمني.أدوار 

 ددىملبحثىح ددىتلاحربأاددالب  ددى دلبحافحيددالابح دبجددىةلابحلوددىد رلبحتددللةبىاحدد لوودددوتلبحث ددحلاة فيف ددىلابحلوصددللر ددأل دد  ل

لابح دبجدددىةلبحافيدددىلابحث دددحلبحافودددللخ
ً
ىصدددالةوأدددولادددربوللبح دبجدددىةلودددتلبأل ابدلبحتدددللياثندددمل  دددأل يدددى  لأىوادددالر ل حوودددى

لبحافيىلاىي ىواالة ولباايا

: التنمية التكنولوجية:
ً
 أوال

 جيىجدا اد ت بحدرأة اد لودت ا احدذب ،لبحلبحيالبحملىوفا لم  ادب ابحلكبوحوأيى بحافول رتلحن بوللبح دبجىةلبحافيىلابحث ح

 ودت  تةدو  ثىحالدثالحفلكبوحوأيدى ،ل ب  ىبحلبحيدالاباد جيىجدا اأد ت ،لاة  ي دو بحافودل ادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دح

 اواهدى ابحلويديف باخليدىد لم ب ودو يا ب اىي   بجل  ب اىلاب لحى  لم ابحاوالني ابحص يا بحلفيف ب و ف بة ىذ بحيراديل

بحذبةيدال بحود دبة حلبحيدا اباال دىد اىحل و ر ابحابىيا ،لابألو ل بحص يا باجل  بم ابحل ىحيفلابجفو  اى الئحا ةلافم وى

بيخ دىئ ل ودت بحوب د  وا يدىة ود  ةدلاللم اجت ،لح دى ب ثد ت اىاجدل  بم بحدبفج   دأ ابا لحدى  بحل دو ر لدم ابااد بت

 بأل درب  اجدفوت ا ال دىة االدثالب  لحد  اتي د  ودت ي  دل وحدى ب لدلوث م بحل دودل اةربادم ،لحفحقلح  ابي يىد ا بح وى يا

لاجتلااحللاربوللبح دبجىةلبحافيىل  ألوىليتايال،لبحلبحيالبحوعبيا با با و  يلاللم احى بحافحيا اباةقىاىة

 بي ىوادا اادذبليل فدبلودت اة و رادى بحلكبوحوأيدى ةو يدىة اد ت اب فىددفا باخليدىد  د د لبحثدىح  تل  دأ ةبحيدا .ج

 بهدذه ابحودى د ل  دألبحويدىم بحاىحيدا بحكفدىل  اذبة بحاىوفدال  دألادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلب ؤافدا بح دوب د ب د ب 

 .ب  حا

 بحدذبة   دأ با لحدى  ا شد ي  اباال دىد بإلاد بت حد  لبحثدىح  تلابحادىوف تللدملبح دبجدىةلبحافيدىل  دأ بحود د  ةبحيدا . 

 .أ ي  لاة و راى ب ألةكبوحوأيى حفلوصل
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ل.بجل  بو ى صيىة هىلاحلت   أ ابحو د  اكفىل  ب للود   بحلكبوحوأيى بجل  بم   أ بحو د  ةبحيا .ل

لاأىوادالر لخىصدالب لحدى  بحلافديفلبحادى م   دألأي أند :
ً
 حند بوللبح دبجدىةلبحافيدى بحافحيدالب لقد    بحبظدر  رأحدىا

ااكدذبل دإتلةكييدفلادربوللبح دبجدىةل ،لبحديحت لدم ابحلكبوحدويم بحافودل بحل دودل ي بىجدبلاول فثدىة احدى بحل د بيدا ابحند بول

ولت دد لودتلب ار دالاةكبوحوأيدىلب افووددىةل  ددىحف  فثددىةول اووبأ ددا بحلبحيدالبحوعبيددا بحافيدىلابحث دحلبحافودللاحليىأدىة

 ود  بحفادىل بحلاىودل   دأ بحفدر  ااد ت بحتدل بحلكبوحوأيدا اب حىدجدىة بيخند بة بأل ند لودت بي د  يل فدبلةدو    ،لاباة دىل

 .ب اىصر وحاى  بحف فلبحوبام وت ةحكبو ابحتل اوقلحاو ايسلو حل و ر بحال وا اب لو وا ب الئحا بحلكبوحوأيىلوبقيبة

: التنمية البشرية:
ً
 ثانيا

ادربولل ح ديلةدلحكتلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاقىوادالر لودتلباجد ىمللدملبحلبحيدالبحملدىوفالال فدبلبحويدىملال د يح

ة ويدملةبحيدال   دأ بحاحدل بأدل ودتل،لبي ىوادال ملد لليدلاللملاعثيادالج ابدادىللدملبحلبحيدا بح دبجدىةلبحافيدىلابخل ىصدىة

اةحىجد لاةالحدفلبألحدىامليودومل  دألحدللب ملدكالةلباألحى يدالابحلبحو دالا دملد  ل ولد ت ب ل دى  يحدتلذا شدىوفالحثبدىل

ابحلكبوحدويمل بحافودل بحلود م لدم ةوام ة ويملة ولل بي ىواىةلبحيحبيالاواهىلأىواالر لة و وتلةوأو ا   فحيال ىئحال ال

 بحوعبيدا حفثد ا  بحاوالندي ابحيدب الاباجلتالل حوأيىابحلكبول بحل اي  وقىل لم ابإلا بت حالال ىد بحوعبيا بحو دبة اةبحيا

 بي ىوادىةلبحيحبيدالاواهدىلأىوادالر للدم ودت ب  فوأدا بحلوأ دىة بادف ابتل،لب اهدىد  بحل ليدا بحثند  اب حدىد ابدىل لدم اب لدىاحا

 :هم ة  لب للور الملبحاىحف بحيحت ظراا ظل

 بحفبيدالابحلكبوحوأيدا حفكفدىلبة بحبوام ابحلتايل بإل  ب    أ ابحلت ي  باالحىملان بوللبح دبجىةلبحافيى ةوجي  .ج

ل.ابحفبي ت ابا ل ى يالاىاخل ىصي ت

 بحبظر ا اة ولل ب  لحايا وملكالةلب ؤجلىة ااىي  بحتل بحاحفيىة اأ وث بحل ثيويا اىحث وث بحويىم اش ي  . 

 .بحل ثيم ب أ

 ب  لحايدا بحافحيدالحفحؤجلدىة باج ملىدبة لم بحثىح  تلاباخل ىصي ت وت ح يهى اوى بي ىواا خن بة ةوظيف .ل

ل.ب املو  ابحلكبوحويملابا ل ى ي ابح بىام بحافول بحلو م ألةربا

يحكددتلحفثددىح  تلبجددل الصل دد  لوددتلج ابدلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالر لحل ويدددمل ، وفددي سددو  مددا سددبق

ل حىليتايال،لبحلبحيالبحملىوفاللملب  لح لبحيحنل

 وددددتلخدددداللل ددددلالل،لريحىةيددددالاىحث ددددحلبحافوددددللة حددددلللددددمل ىةو ددددىلواىي ددددالوملددددكالةلبحلبحيدددداةتجدددد جلردب  لا ى دددد  ل

  بوبةلشرب الحويويالو لبحو ى ىةلب  لحايالبحاىوالابيخىصا.

 ةبحيالب وبد لبحبملر البحكفؤ لبحوى د ل  ألة ثيملوىلاافحولوتلواىدالاوىلج  لثولوتلو ىدبةلا يفللدملوقدىاةل

حل ويددددملنهيددددالاةودددد ملب  لحدددد لل،لا  ددددألب ملددددىد اللددددمل حفيددددالبحلبحيددددالا ددددللجشدددد ىح ىل،لبي يددددى لبحاحفيددددالب خلففددددا

 بحيحنل.

 . لال بوبةلبحلقل  لا تلو رأىةلبحلافيفلبي ىويملاوؤجلىةلبحث حلبحافوللابحلبحيالبحملىوفاللملب  لح  

 ىأددىةلبحلبحيدداللددملابإلجدد ىمل ملدد لل ى ددلللددملةفثيددالبحليل،لر دد ب لأيددللولح دد ل ددى دل  ددألب بى لدداللددملجددوقلبحاحددل

بحثف لوتلخدالللةود يفلاافديفلذيلأدو  ل ىحيداللدملا سدال فحيدالاأ  يدالول دود لاشدرب الوقلحايدالو فيدالا احيدال

ل ى فا.
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  اةدددددد د مهفل  ددددددألرأددددددربللبحث ددددددوثلابح دبجددددددىةللددددددملوقددددددىللل،لة ددددددو رلو ددددددىدبةلبحث ددددددحلبحافوددددددللحدددددد  لج ددددددرب لب  لحدددددد

اباجددد ىملد ددد لل،لأل دددى يولللدددملوؤجلدددىةلبحلافددديفلبحادددى مبحتدددللودددتلشدددتنهىلبإلجددد ىمللدددملة دددو رلبحاحدددللبل،لة   ددد ف

ل  فالبحلبحيالبحملىوفا.

 .رةربللب ار البإلنلىةيالابحل ثيويالب رةث الاحقىاةلبحل   ىةلاوقىاةلبحلبحيالبحملىوفا 

 ادأ  ددددددددىلل،لاةوييح ددددددددىل،لااي دددددددديل دددددددد د لبح فثددددددددالبحثددددددددىح  تل  ددددددددألبحلحي دددددددد لادددددددد تلةظر ددددددددىةلبحل  دددددددد لابحفددددددددراقلاياهددددددددى

 اةوأهه ىلة ولبحلبحيالبحملىوفالحفحقلح .ل،لبحث حلاحودو ىة

 اأحددددىلي بىجددددبلودددد لعثياددددالل،لةدددد د بلبح فثددددالبحثددددىح  تل  ددددألة ثيددددملبحبظر ددددىةللددددملدددددوللبألجددددجلبحتددددللةوددددومل فههددددى

 ابحليىأىةلبحلبحياللملب  لح .ل،لب ودو ىةل ي لبحث ح

 اإيقدى لل،لحلوبصدلل ملد لل ى دللود لبألخدر تااي يل  د لبح فثالبحثىح  تل  ألبحلفك  لب للوللابحلاففلبحذبايلاب

 حفولل اىي الب ملكالةلبحتللةوبأولبحلبحيا.

   ل،لةحك تلبح فثالبحثىح  تلوتلة ثيملبحبظر ىةلاب فىايفلب رةث الاحقىاةل دبج هفللملووب فلاافيحيالأ ي

ل ددددددتلة ثيددددددملججددددددجلاوثددددددى نلاوبددددددىب لبحث ددددددحلبحافوددددددللب لودددددد مللددددددمل لىاددددددالب ودددددددو ىةلب رل
ً
ةث ددددددالاب ددددددىقل يددددددال

 ابحبى االوتلبحليىأىةلوقلحا فلحل ويملجا ب ولبحلبحو البحملىوفا.ل،لة    فلجالولىدافلبح دبستل

 ااي دددديلوملددددىد البحث ددددحلبحافوددددلللددددملة ويددددملاافدددديفلذالأددددو  ل ىحيددددالح ى ددددالج ددددرب لب  لحدددد لافبددددللحىأددددىةلبحلبحيددددال

 ا وب بلبحلو ملبحافوللابحلكبوحويم.

 حوصوللر ألب ار ا.ةوجي ل رصلب  لح لبحيحنلللملب 

 بإلجدددد ىمللدددددملر ددددد ب لبحدددددر  لبحوعبيددددالاصددددديىةالبيخ دددددةلباجدددددت بةيقيالحثبددددىللبح احدددددالبحيحبيدددددالبي  ي دددددالاب  لحددددد ل

 ب ارلم.

 بإلجدددد ىمللددددمل  ددددفلصددددبى الابة ددددىذلبحوددددربدلحلوأيددددولو رأددددىةلبحلافدددديفلبي ددددىويملاةوظيددددفل دددد دبتهىلة ددددولبحلبحيددددال

  هىل  ىدبةلبحورتلبي ى يلابحاملر ت.وتلخالللبحويىملا شخي لو  لواللول،لبحملىوفا

: االستنتاجات
ً
 :رابعا

 باةياال باجلالىأىة ةوصللبحثىح ىتلب أ بحث ح اذب خالل وت

 اىةقدىا ت خ د ت يثند ل اال دالذبة بحلبحيدالبحملدىوفاللدملبحوب د  لدم ادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاقىوادالر   ادل رت .1

لةلىئق ى وت بحلبحيالاة يقا وتلبجثى  جبب اربوللبح دبجىةلبحافيى احان لجت ،لولوىاف ت

  وبودل بحلوأ دىةلباجدت بةيقيالحند بوللبح دبجدىةلبحافيدىلاقىوادالر لاأد ت اد ت ب لثى حدا بحاال دىة ة فيدل ودت .2

ادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دحل اةالهدللادرأة اة دو ره بحل  دية لدم باحيدا بي لدىاىة ودت ةث ج بحلبحيالبحملىوفا

 لدم ابةحدى   لدب ولدلفيوىتهى بحبظريلاة فيل وللو ل   أ ح ل  بحاىوفا بحوو ل يالوتبحلبح بحافوللابحليىأىة

ل.ب بلقا اعى ىتهى بحبملر ا بألو للحفحوبد  بحلبحيالابحلو ي  ة  ية

 لم بحاىوف ت ة   جوودلوملت  ا هم بحلبحيالب  لحايا أىواالر لا وبول ا ت ب لثى حا بح يبىويكيا بحاال ا بت .3

 .بحلبحيالبحملىوفا احف وم بي ىواالاب ابي تبحوربدللمل صبى ا
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 ل:ةلح لللم بحلبحيالبحملىوفا أىواالر لاأربوللبح دبجىةلبحافيىل ههىللم اظىئف بت .4

 .اةبحيلو بحبملريل ب ىل دج  ة و ت .ج

 .ب  ىل اذب بي  ي  للم ب اىدا  ت ابحكملف بحث ح . 

 .اباألحى يا بحفكر ا باةقىاىة ة و ر .ل

 .بحوعت بابىل  تا ابح وى ا ب ار ا نملر . 

لدملبحلبحيدال اربوللبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دحلبحافودللاقىوادالر  اةوأ ىة  ادل ب ربد او بألجىجيا ب لتحا ح ل  .5

  يدى  لأىوادالر   دىةم   دأ ب لدؤاحيا ةود  احدذبل،لبحد ادلاةفايفدو ادذب ة لد ت  يفيدا ادو بألادف ادل ،لبحملدىوفا

 اويددحونهى اددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاةظح ددى اةددىد ابحرصدد  ابحل فيددل بح دبجددالابحث ددح اتعراددىلبحلبظيحيدداللددم

 ب ددرب  حيددى  اة دو ر بحثايددىتلباألحددىام اةحىجدد  بإلةلددىللبا ل ددى ي ود ل بىصددر احاندد لةفى ف ددى ،لاعربئو دى

لل.ب  لح 

: التوصيات:
ً
  امسا

 بحوعبيددا ىجددابحلي ودت  قديل اددربوللبح دبجدىةلبحافيددىلابحث دحلبحافوددللابحلكبوحوأيدى حلبحيدا جيىجدا ب لحدى  -1

 بحلبحو دالب  لحايدالاة و دل بحثايدا بإلةلدىللاة دو ر  ليىجدا بحافودل بحث دح جيىجدا ادى ت بت حفلبحيدالبحملدىوفا

 .بحل ثيم ب أ ب ار ا

 .ابإلةلىل بحافول ابحث ح اربوللبح دبجىةلبحافيى ا ت بحل ىول حل ويم بحليم -2

 بي لودل او  اواال الةثى حيا واى اب  لح  بحفر لبألجىستللحن بوللبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافول بح  ا أال -3

 .أىواالر لاب  لح  ا ت

 ب خرأدىة ةدتة   لدملبي لدثىت ييد  بت اربوللبح دبجىةلبحافيدىلاقىوادالر  ولؤاحيا ي ثول وت   أ بحيراديل وت -4

 .بحلبحيالبحملىوفا اج لىو ىل  أ  فيىتهى خر يم وت

 ،لبح دىو    دأ ةدر  ف بحلدوباهفلا د م او ىاحدا بحاىحيدا حفبيدااب بحافحيدا بحكفدىلبة ةي دف بحت   د ل  دألبيودىا -5

 اذه باحىل   م و  بحملىاا حف وب د بحفرص ةو    اح ا بحلفر ةلبهف ا  م ب لحكبا ب ؤافا بح وب د ابحليىت

 خلىد  اذهلبحكفىلبة  رحيل ابألجثى  بيحج  ةكت او حىل،لبحكفىلبة ب ر    أ حفويىل اذح ل،لبييى بح وب د

 .ياحفلبح

 بي دى ملة دو بحلوأدو ةقدىا ل ب  ب لخر يملادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاقىوادالر لياثندم وقىل لم بحبوام بحل و ر بت -6

 بحل فيدل  د دبة اةبحيدا بحف دفلابحل ثيدم بجدت بةيقيىة اةثندل اباجدت أىت بي فد  اوظدىار بحبظر دا ب ار دا

ل.ابةلىأ ى ب ار ا حلوظيف اباجلالىل

 ب  لحد  باد با ا دم  ايد   وندل بحاىوفدالاحبظدودل بحودو ل حل  دية بحاال ا ذبة  بدبةبحول و  أىواالر  وملىد ا -7

ل.دواهى لم لملاربوللبح دبجىةلبحافيى بحوثولل جيىجا اب لحى  ابح احا
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 املراج  واملصادر:

: املراج  العربية:
ً
 أوال

 م.2016/2017 حيللبح دبجىةلبحافيىلحفاىملل،ل(2016)،لأىواالر  -

ةيىاددددددال ، م2020-2003لبحثددددددي لطلبددددددة الدراسددددددات العليددددددا  ددددددالل الفتددددددرة ادليددددددل النتدددددداج (.ل2021)،لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -

 بإلص بدليبىير.ل،لبح دبجىةلبحافيى

ةوو فلارةدىوللبحد  لودبهلل(.2014)،لو حو ل ث هل،ل باا ل ث لب ف لاولل ري لجىحفلجاو لابحاي ييلل،لبي  بوي -

أىوادددالبحافدددوملل،ل(39ت) ، مجلدددة الدراسدددات االجتماريدددةل،لاولدددفلبإل بد لابحل  ددديةلبحت ادددويلاقىوادددالصدددباىل

 ابحلكبوحوأيى.

) .ة(.ل ادلبحلافدديفلبحاددى مللددملبحلبحيددالبا ل ددى يالاباألحى يدداللددملب حفكددالبحارأيددال،ل ىا يددالرجددحى يلل،لخيددى  -

  فيالبحت ايا.ل،لأىواالب ف ل ث لبحاي ي ، ررسالة ماجستيل،لبحلاو يا

ل،لب لدل بوا بحلبحيدا ظدل لدم بحادى م بحلافديف لدم اوحيىتهدى بحملدىوفا بي دو   ر بد  ة ثيدم ةظدفل،ل(2016جدىحف،لبحيدى ) -

 بي يبئر.ل،لأىواالب ليفال،لاملؤتمر العر ي الدولي السادس لضمات جودة التعليم العالي

 ،ل در(ول- ادلبي ىواىةللدملبحلبحيدالبا ل دى ياللدملافد بتل رأيدالو لدىد ل)بحادربقل،ل(2011)،لصثىل اللل،لجفحىت -

 بحاربق.ل،ل فيالبإل بد لابا ل ى ل،لأىواال رأالل ، رسالة ماجستير

 (.16تل)ل،لأىواالر ل،لب للىحيالوقفالبحثىححلبي ىويم،ل(2008)،لجحح لو ح ل،لج ىتلبح يت -

ىةلة دددد لبي  وويدددداللددددمل  ددددفلبحلافدددديفلحل ويددددملبحلبحيددددالب لددددل بوال ادلب بظحددددل،ل(2015)،لجشددددرالجةددددودلل،لشددددي و -

 ةي .ل،لبي ىواالبإلجالويال،ل فيالبحت ايال ، رسالة ماجستير ،لاجثللة و ره

دور التعلديم العدالي ومؤسسدات  التربويدة فدي ل،ل(2015)،ل  ةىتلحويلشد ى ل،لجةودلحل تلا ةكبال،ل ث لبحرححت -

 أىواال ت ب .لبحاربق.ل،ل فيالبحت ايا ، الثقافية في رالم متغيرالتنمية االجتمارية واالقتصادية و 

(.ل ادلبحلافددددديفلبحادددددى مللدددددملة ويدددددملجاددددد بالبحلبحيدددددالب لدددددل بواللدددددملددددددوللد  دددددال2018)،لونددددد ل ر دددددالحىوددددد ل،ل حدددددر -

 (.3ت)ل،لأىواالب بو يال، مجلة كليةالتربية ،ل2030و ر

دراسددددة تحليليددددة ألهددددم مؤ ددددرات دشددددي .) .ة(.لشدددديحىللل،ل ددددىئملأدددديبتلاو لددددتل،لو دددد يلجدددد رلا ىجدددد تل،لةدددديالت -

 بحاربق.ل،لأىواال رأاللل، التنمية املستدامة في البلدا  العربية واملتقدمة

ل(.ل ادلبحلافيفلبحاى مللملة ويملبحلبحيالب لل بواللدم2019)،لناحىتلجحح ل  مل،ل ث هللال ىئ لا   ا لل،لبحو وي -

 (.12ت)ل،ل(7ول)ل، الجامعي وسما  الجودة مجلة دراسات في التعليم ،لبي ح ود البحيحبيا

 فيددددددالبإل بد لل،لأىواددددددالبألةثددددددىد ، التنميددددددة املسددددددتدامة مددددددن ج جديددددددد للتنميددددددةل،ل(2006)،لجدددددداي ل  ددددددمل،لو حدددددد  -

 بحاربق.ل،لابا ل ى 

 أىواالر .ل،لم2025استراتيجية الجامعة (.ل2016)،لور يلبحل و رلادحىتلبي و   -

 ،لأىواالااي،لبحيحت.بات إحداث تنمية مستدامة بمحافظة تعزمتطل،ل(2012ب لفول،لباربايفل  م) -
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ل

 :امللخص

جدددل  ملب دددب  لل،لاددد البحث دددحل ار دددال ادلخر يدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملة ويدددملبألودددتلباألحدددىاملاىي ح ود دددالبحيحبيددداللللل
ُ
احل ويدددملبح ددد الج

ل،لبحفوددرلابحث ىحددال،لووبأ ددالبي ر حددال،للحددىام(ل وددر لوو  ددال  ددألجدواددالوقددىاةلهددمل)بحددواملباأ30ابجدد ثىةالو وةددالوددتل)ل،لبحوصددفيلبحل في ددم

ل116اوادد لبحلت دد لوددتلصدد قلبأل ب لاةثىتهددىلا ن دد ل  ددأل يبددالبحث ددحلب  وةددالوددتل)ل،لبحا بحددالباألحى يددا(
ً
لبخل دد ةلاىح ر وددالبحاملددوبئيال،ل(ل ددر ب

فدد لبحثيىةددىةلاىجددل  بملارةددىوللل،لبحبلددي الوددتلخر يددملبح دبجددىةلبحافيددىلاىي ح ود ددالبحيحبيددا
ن
 دد لةلددىئللل،ل(SPSSبحددر ملبإلح ددىئيال)احف

ُ
اخف

اجظ ددرةلبحبلددىئلل دد ملاأددو ل ددراقلل،ل ادلخر يدملبح دبجددىةلبحافيددىللددملة ويددملبألوددتلباألحددىامللددملوقحفدول ددىتلا دأددال"ل ىحيددا" بحث دحلر ددأالجت

لاددد تلولوجددد ىةلبجدددلقىاىةلج دددرب ل يبدددالبحث دددحلحدددولل ادلخر يدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملة ويدددملبألل
ً
ودددتلباألحدددىامل  دددألولدددلو ل بحدددالرح دددىئيى

راقلا بحددىلجظ ددرةلبحبلددىئلل دد ملاأددو ل ددل،لب ؤاددللبحافوددل(ل،لبحاحددرل،لبي ىحددالباألحى يددال،لب  ددىاةلابأل ب ل  ددللااددي ل لت دد ل)بحبددوتلباألحددىام

لاددد تلولوجددد ىةلبجدددلقىاىةلج دددرب ل يبدددالبحث دددحلحدددولل ادلخر يدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملة ويدددملبألودددتلباأل
ً
حدددىامل  دددألولدددلو ل بحدددالرح دددىئيى

ل
ً
حيدحل ىةد لبحفدراقلح دىيحلل،لب  ىاةلابأل ب ل  للااي ل لت  لبحوظيفالبي ىحيالوى  بلوقىلل"لبحواملباألحىام"لةوأ ل دراقل بحدالرح دىئيى

لووظفيلبحو ىتلبي  وويلابيخىص.

لبألوتلباألحىام.ل،لالخر قولبح دبجىةلبحافيىالكلمات املفتاحية

Abstract:  

 The goal of the research is to know the role of studies' graduates in achieving social security in the Republic of 

Yemen, and to achieve the goal, a descriptive analytical approach was used, and a questionnaire consisting of (30) items 

distributed into four areas (social awareness, confronting crime, poverty and unemployment, social justice), the tool was 

distributed to the research sample consisting of (116) individuals, chosen by a simple random method from graduate 

studies in the Republic of Yemen, and the data were analyzed using the statistical packages program (SPSS), and the 

results of the research were concluded: The role of postgraduate graduates in achieving social security as a whole, was of a 

"high" degree, The results showed that there were no statistically significant differences between the average responses of 

the research sample about the role of graduate studies graduates in achieving social security at the level of fields and the 

tool as a whole due to the variable of gender, marital status, age, academic qualification), while the results showed no 

statistically significant differences between The average responses of the respondents of the research sample on the role 

of graduate studies graduates in achieving social security at the level of the fields and the tool as a whole are due to the 

variable of the current job, except in the field of "social awareness". There are statistically significant differences, where the 

differences were in favor of government and private sector employees. 

Key Words: Graduate Studies, Social Security. 
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 :مقدمة

جدددددحألبألوددددتلباألحددددىاملبح ددددىأجلبأل ندددد للددددملحيددددى ل ددددلل ددددر ليادددد  للددددملب  لحاددددىةلبحبملددددر الجددددوبلل ىةدددد لب  لحاددددىةل

ل
ً
 ىي ىأددالر دألبألودتلاحف وودالبألاجد ليملددحللأحيد لاندللبحبملدرلبحدذيتلياددىةوتلل،لجالب  لحادىةلبحبىويدال،لب ل دود لب ل دى يى

.ل،للا   لبا ل ى يالابحليىجالاباألحى ياوتلب خىاالب 
ً
لابيخوالوتلب للوثللجييى

ل  بل اوى بألوت حيحل ىت
ً
ل اىألى

ً
  وةو ،لابحلثل بحوجىئل حل ويوول ملت  يلاوتل ،لابألوف ابي حى ىة حأل رب  شىةال

 رذب ،لبألاددىت اولدلور ل،بحبحدو وي ادر ،لبحثايدا ولد ت اودىلل  لحد   دال احدذح  ،لبإلنلىني بحوأو  ي ف  بألجى  بحاىول

 ا وت ا  ىت ،لبألا با اذه ةل وم اح ي ،لابي  ل اب را بحاو ل   أ ابحلتفب بح حتة بالابحر ىايا جثل حو ةل وم حف

باألحدىامل بألودت  دت احاديلل يحكدتلة ويو حدى ا با ل دى ي ابألودت بحليىسدتل بألودت جت  حدى ،لباألحدىام بألودت ة ويدم

ل(.2ل،ل2009ل،ل)بحاحريل

 اب ل   وتلابحاىوفوتل ةبى ف ىلب فكرات ،لاحيىد ا رنلىةيا  يحا ذبة  فحيا وى   باألحىام بألوت جصثا حو ال

 بحد  و  ودت وقلحد  ي فدو ا جةدو ،لبحيدوم ب الحد  ودت ادىة حتد  ،لاودؤةحربتهفلبحفكر دا ،ل لىادىتهف لدم باألحدىام بي ودل لدم

ل ب  د لح ود حولل  دىت جت اواد  ،لحفحدوبعت باألحدىام الدو   لبألودت حفح ىحثدا
ً
 حلخدوا بألودتلب يدى  أىةدب لدم وب  درب

 بإلصدالح ح ملدحل بي يدى  جاددىت وقحدل ود  ةل بخل ،لولا   لاأ ي   وفىايف ح ملحل بال  ب   لح اذب  إت ،لابحفيت

 بحتدل اال داذبةلبح بحويدىيى ودت اة  ادى با ل دى يا ابحكفىيدا ،لابي ر دا اب لىاب  بحا ل اة ويمل،لابحليىستل باألحىام

 (.2012ل،لابحلحيولل،لبحيوويال)بحلحيول حيىةو لم بحفر  رحههى ي لىل

 ،لب خلففا بإلي يوحوأيا بحليىدبة  ىحفلة بى  و لم اىح دبجا بي  ير  ب ودو ىة وت باألحىام بألوت وودوت اأىة

 رح  لج ابة ي وتل    ول ر ى قىاىبة ج ر ل وحى اةوى  هى  وبةياهى  را بحتللة ىالل بحوبح  بحو ب جيىجا  فيو اتهيحت

 ابحبملر  بحلبحيا ةوىد ر ا ملف  ،لرنلىةيى ولفك ىلا  قىل عر و ى ةفحج   أ  ى د  ة   حكاهى ح ى وبىايا ج ب  جا بحاو ا

 حلدى    دأ بحلدوقلاب  دل يا حفتدا بيخىدداا بح احيدا بحليىجدىة   دألوقدر ل بحلتة   لم اجخ ىداى ب مل فا ةبىاح  بحتل

 (.2006ل،لابحملاو ل)بحثىشى رب بأل  جوت

 جالب  لحد  بحفدر  ي ودم جت يحكدت اا ،لب  لحد  ي لىأ دى  حدى بحفدر  ي لىأ ى ججىجيا باألحىاملد     ايالن لبألوت

ل ا د  ،لابح حتة بدا باجدلوربد ودت حىحدا ظدل لدم را جا ب دو ودت جي دتل
ُ
ابحملداودل ب  دىني اأدو افلاىاجدلوربد وبدذ بحبملدر ش

 ابحتدذبييلابح دحم ابا ل دى ي بحليىسدتل ا ى دالأوبةثدو بألودت ة ويدم ر دأ ب ىجدا اىي ىأدا ب تد تل ودى اادو ،لاىح حتة بدا

ا ل فددبلودتلبحدد اللل،لبحملدىول احف وودو باألحددىام بألوددت  فيددو جتلة فددم يحكددت وددى ااددذب ابحفكددريل ابح وددىلم ابحادىئ م

لجال،لولدلو لبألجدر لجالبحور دالجالب  يبدالجالبح احدابحا ي لوتلبي  و لب ح   لحل ويوولجدوبلل  دألل،لابي  ووىةلابألةظحا

ل(.2ل،ل2012ل،لب للو لبح ا م لألةولد    لججىجيالاجلوربدلبي يى لبحبملر ا)بحكيالني

ا فد 
ُ
ولدلو ىتهىلاواهدىلبي ىوادىةلوح فدالا فث هدىلبيخدر ق تل بخدلالا   دأ بحت او دا حفحؤجلدىة اودتلجادفلب  دىملبحتدللج

وددددتلخددددالللة حف ددددفلولددددؤاحيالب لددددىاحاللددددملبحلبحيددددالبا ل ددددى يالل،لو لجالبح دبجددددىةلبحافيددددىجددددوبللوددددتلورحفددددالبحث ددددىحود 

 ول فثدىة ووبأ دا   دأ بحودى د بح دىيح ب دوبعت ر د ب  ب  لحد ل تيدا أل درب  ابحويودل بح ودىلم ب دوداث اباألحى يدالاةودل
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لألاحيدالل،لاعبدو اةبحيدا باألحدىام بألوت ة ويم لم اب لىاحا بي يى 
ً
 ادلخر يدملبح دبجدىةلبحافيدىللدملة ويدملبألودتلاةظدرب

لةفلرأربللبحث حلح لفيةلبحيولل  ألاذبلب ودوتلبي يويلابح ىم.ل،لباألحىام

 مشكلة البحث: 

لألاحيدالل  
ً
ل بي  ي دا ةحادىةححقب حثبدىل بألجىجديا بحر  د   باألحدىاملبحدذيلُيالند  بألودت ةظدرب

ً
ل ا دىوال

ً
يدالححى لدم دئ لديى

دى أر د ابحلدبيل وبقيبتهدى لحدى يل ايملد ل لدملبحبفدو  بح حتة بدا ا ثادح ابحثبدىل حفاحدل باوبدا بحث سدا يدو ر ألةدو اةود و ى  د ههن
ً
 ب

 امباألحى بحاليل ةوحن  بحتل بحوعبيا ابإليحىتلاىح وبا  اىحلوب م بألوت ا ل وم ،لب للوثل و ىق ر أ اباة الق حإلا بت

 بألاد با ر دأ حفوصدولل بح ى دىة ةوأيدو بحلد ل ودت ي دوتل حيدح ،لا  د  لوالو  دى بحوعبيدا بح و دا يند   بحدذ  ابح ودىلم

لاة ىودل بحفدرص اة دى ؤ اب لدىاب  بحاد ل اة ويدم بحوعبيدا بحدراح حلاي دي بحافيدى اب  دل بحوديف لملرعىد ةب دل بحتل ابحتىيىة

لددددددملة ويددددددملبألوددددددتلالددددددملوودددددد و هفلب  وفدددددد تلابحثددددددىح  تللل،لحددددددذبلةودددددد لب لددددددؤاحيال  ددددددأل ددددددىةملأحيدددددد لج ددددددرب لب  لحدددددد ل،لبأل ابد

لاوتلابىلةن  لومل فالبحث حللملبحلؤبح تلبحلىحي تالل،لباألحىام

لوىل ادلخر يملبح دبجىةلبحافيىللملة ويملبألوتلباألحىاملاىي ح ود البحيحبيا؟ .1

(لادد تلولوجدد ىةلبجددلقىاىةلج ددرب لبحايبددالحددولل0.05اددللةوأدد ل ددراقلذبةل احددالرح ددىئيال بدد لولددلو ل احددال) .2

ل،لبي ىحددالباألحى يددال،لجددىةلبحافيددىللددملة ويددملبألوددتلباألحددىاملااددي ل لت دد بةل)بحبددوتلباألحددىام ادلخر يددملبح دب

لب ؤاللبحافول(؟لل،لبحوظيفالبي ىحيا

 

 أهداف البحث:

ليه البحث حلبي ى ملر أال

لبحلارال  أل ادلخر يملبح دبجىةلبحافيىللملة ويملبألوتلباألحىاملاىي ح ود البحيحبيا. .1

(لاددد تلولوجدد ىةلبجدددلقىاىةل0.05بل دددىتلابددىتل ددراقلذبةل احدددالرح ددىئيال بددد لولددلو ل احددال)بحكملددفل حددىلرذ .2

ل،لج دددرب لبحايبدددالحدددولل ادلخر يدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملة ويدددملبألودددتلباألحدددىاملاادددي ل لت ددد بةل)بحبدددوتلباألحدددىام

لب ؤاللبحافول(.للل،لبحوظيفالبي ىحيال،لبي ىحالباألحى يا

 

 أهمية البحث:

ل،لوار دال ادلخر يددملبح دبجدىةلبحافيددىللدملة ويددملبألودتلباألحددىام دملجاحيدالبحث ددحلودتلجاحيددالووددو ولب لح ددلللدملةبب    

حدىملابحتدلليحكدتلباجدلفى  لواهدىللدملةوأيدولأ دو لج درب لب  لحد لحالالل،ل حىلةلح للجاحيلوللدملبحبلدىئللبحتدللةدفلبحلوصدللرحههدى

اىإلددددددى الر دددددأل دددددلالب  دددددىللجودددددىمل دبجدددددىةلل،لاودلاىاجدددددلوربدلابح حتة بدددددااحدددددىليدددددؤ يلر دددددألبحملدددددل،لال ويدددددملبألودددددتلباألحدددددىام

لوللوثفياللملاذبلب ودوت.

 

 حدود البحث:

الب ل رل
ً
ودتلحيدحلوقدىلل)بحدواملل،لوار ال ادلخر يملبح دبجدىةلبحافيدىللدملة ويدملبألودتلباألحدىامل  أبحث حلوودو يى

ال يبددددالوددددتلخر يددددملبح دبجددددىةلبحافيددددىل،لبحددددالباألحى يددددا(بحا ل،لبحفوددددرلابحث ىحددددال،لووبأ ددددالبي ر حددددال،لباألحددددىام
ً
ل،لاوملددددر ى

الةفلة ثيملبح بدجالخالللبحف للبح دبستللبح ىنيلوتلبحاىملبي ىويمل)
ً
ل(.2019/2020ا وىةيى
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 مصطلحات البحث:

 األمن االجتماعي:  .1

 تعريف األمن لغة:

 ل  ولووت
ً
لل،لبألوتلوتلووتليتوتلجوبى

ً
لاجوىةى

ً
وربدلابألودتلياندللباجدلل،ل  ولوودتلاجودتلاجود تل،لفلي فبعحتتلاحل،لاووتلجوبى

ل،لابألوىتلابألوىةالاحان لابحد ل،لاجوتل  ألوىحول ب ل التلجيلأافوللملدحىةول،لةوولالجوتلوبولجيلجففلوبول،لاباعحسبىت

ل(.233ل،ل2003ل،لاب توتلب ود لبألوتل)باتلوبظودلل،لابألوىةالد لبيخيىةال،ل ىألوتلد لبيخوا

 ف االصطالحي: التعري

 ةدتو ت جأدل ودت ب حكبدالحفحقلحد  ابحلدثل ابحوجدىئل بح درقل  دل بجدلتالل   دأ بي درص ُيادرالبألودتلباألحدىاملاتةدوا

 (.27ل،ل2012ل،لاب ابو ال)بحكيالني ب ى يا وك لثىةو اححىيا ،ل يو باجلوربد

اب افوودىةلابألصدوللوددتلجأدللة ويدملبألوددتلاُيادرالبألودتلباألحدىاملاتةددوالياندللةود يفلخدد وىةلخىصداللدملححىيدالبأل ددرب ل

ل(.Davidson, 2005,72بحشخصتللجالد ىايالب  لح لب  يةل)

ل بحبدى   ههدى يملدار بحتدل بي ىحدا  دت اُيادرالاتةدوال ثدىد 
ً
حفلحىجد ل ة يقدا بيخدوا اىاعحسبدىتلا ابل اأحى دىة ج درب ب

اجةفلد فلا ودوح فلاجودوبح فل  يداهف لدم ،لج درب ه واتهد  لجدالل بحتدل اب خدىعر بح ه يد بة جشد ىل  ى دا دد  اة ى فدو ب  لحد 

ل،ل2009ل،لاوك لدثىةول)بحاحدريل وو دبةدو   دأ ابي فدى  ةظحدو اصديىةا احد  لب  لحد  ة ويدم ح دف ييدحت اج ربدد فلاحدى

ل(.21

 اىح حتة بدا بحملداودل ا يدحت اوىحدو ةفلدو   دأ ادو بحفدر  ي حدنت بحلار دفلبإلأربيديالُيادرالبألودتلباألحدىاملاتةدوال دللودى

ا دلفلبحلاددرال  دألذحدد لودتلخددالللل،لباألحى يدا او ىةلددو ا يىةدو اوأددو ه ابا تدد با اة ويدملباجدلوربدلا دد ملبيخدوا

لوار البجلقىاىةلج رب ل يبالبحث حلاوبج الج ب لبحث ح.

 اإلطار النظري:

 األمن االجتماعي: 

: أهمية
ً
 االجتماعي:  األمن أوال

 جادف ودت باألحدىام بألودت ر دأ ي دمالبي ىأدا  يحدى ريقى ادى يحكدت ب لثدىدبة    د ددول لدم باألحدىام بألودت جاحيدا ةلضدحلللل

ود ل باألحدىام ابحلوب دم بحبفندتل حفبحدو بألجىجديا بحوجديفا ادو باألحدىام ابألودتل،لحففدر  ابحبفليا باألحى يا بي ىأىة

   دأ اى  ى ظدا اةيدم بدةثدى ا درةثةل بإليقدىوي بحلدفوت ة دو بحفدر  و درت ادو باألحدىام بألودت ر دأ ابي ىأدال،لباخدر ت

 ود  حل ىأدىة وملدثاا ا سدالووبدو لدم ياد   جةدو بحفدر  حملداودل باألحدىام بألودت ر دأ بي ىأدا اةليدحتل،لاباجدلحربد بحثودىل

 بألجدر ل اىاجلوربد بحملاودل باألحىام بألوت ا و رل،لبي حى ا لم حو ابحت بو فلاةوثف ف ا مهف اشاوده اىاخر ت بدةثىعو

 حدىلل،ل بئدف د ق ولدلورلاودود  وبىجدب جدكت لم باجلوربد شاودل الو    باألحىام بألوت ايلى  ل،لحىامباأل ابحلوب م

 بحلاىول   أ ابحو د  بي ذد ابحت بم اةقببلبيخ ر اب ى ي ابحبفنتل بح حم اىألوت بحفر  رحلى  باألحىام بألوت يو ر

ل،ل)خفيدل ابألودىت ابألودت اباعحسبدىت اىح ودا بحملداودل ر حففد باألحدىام بألودت ا دو رل،لبح ثيايدا ابح دوبدث بأل ودىة ود 

ل(.2010
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الوقدىاةلبألودتلباألحدىاماليلفدملجةفدب
ً
يلد ب ل بحتدل بأل ادى  ودت وقحو دا يليدحت بألودتلباألحدىام جت بحثدىح  تل  دأ ةىةيدى

ل فههىلهما

ا لدددد بللادددد تلجاجددددى لبحددددواملباألحددددىامالوددددتلجاددددفلاجددددىئللة ويددددملبحددددواملباألحددددىاملباادددديالنملددددرلةوى ددددالبحوجدددد يالاب .1

ل،لهدىباباحتد بمل اجا ب دو اوادىي  ه ب  لحد  اب لدىاحاللدملنملدرل ديفل،لابحت بملبحووبة تلابألةظحالاباحت بملبهدىل،لب  لح 

 اةو يالج رب لب  لح لاى  ى ظال  ألب رب مل،لاب لىاحاللملةو يالج رب لب  لح لاحار الحوو  فلاحووقلباخر ت

ل.اوقلحاو ججرةو ةقىه ابأثىةو اوار ال،لابألوالتلبحاىوا

ب  لحادىةل اأودىل بجدلوربد تهد   بحتدل ب خدىعر ج ند  ودت اصدوداى جشد ىح ى ا ى دا بي ر حدا ووبأ دالبي ر حداالااد  .2

ل اةحىجك ى
ً
ل   يحى

ً
  دإت ذحد  اود ل،لبحد باف ادذبلبيخ در  وبأ دا  دو  ودت جاة د  وى ا ل بحبملر ا جا  احو  ،لاح ي ى

 جواهدىلابجدلوربداى اةثد   اى  لحادىةلب اىصدر  ةفلد  بحتدل بي دربئف  د   لدم  ث د     دى    يالحد حألحد بث ب لدى  

بي ر حدال ااادرال،لاباال دىد ابإلاد بت بحل دو ر  دت اة درالبحبدى  ،لباألحدىام بألودت احبظوودا ااا دفل،لبحد بخ م

 بةقىادىة  دت بألحى يدالةاملدت  ظدىارل ابي ر حدال،لبحودىةوتل  فيدو اياى دب ب  لحد    دأ اىحيدردل يادو   ادل  دلل :اتنهدى

 بدد رب  جا  و دم دداف جا ألدول ةود   دت ةاملدت  حدىل د  ،لبحفىجد   اىحث سدا بحلدتةر ا دت ةفلديا ا ود  اويدولل

ل(.435ل،ل2003ل،لوخرل)جاولب اىعي ر أ وتلوقلح  ةقرم بحتل بأل اىل اة لفف ،لبةفاى م

 ةوبأدولبألودت بحتدل ابحل د يىة ب خدىعر ودت ،لىةيابإلنلد ب  لحادىة لدم بحفودر بة ملدىد وملد فا بحفودرلابحث ىحداالااد  .3

 بحفلدى  ابج ملدر ل  ب ةلبي دربئف بحفودر بة ملدر جيبحدى ألةدو ،لبحد بخ م اةحىجدكو ب  لحد  بجدلوربد اتهد   ،لباألحدىام

 ةوبأدو بحتدل بحل د يىة ودت بحث ىحدا وملد فا  حدىلااد ل،لب خلفدف ب  لحد  عثودىة اد ت بيخ دووالابألحودى  ا ب ة

 باجدلوربد اواد اة بحث ىحدا   دى   وادد ل اد ت  كندتل ابددىتلةبىجدب حيدح ،لب اىصدر  نلدىةيابإل ب  لحادىة

ل اةح دللبحث ىحدا ،لب  لحد  لدم ابح حتة بدا
ً
ل وببلدى

ً
ل او يدبى

ً
 بألودت تهد   بحتدل ابي دربئف باة رب دىة جةدوبت حملدت  خ دثى

ل باألحدىاملحفحقلحد 
ً
ل بحشدخ   ههدى ي دوتل بحتدل اتنهدىالبي ىحدا بحث ىحدا ااادرا ل،لاوؤجلدىة ج درب ب

ً
   دألبحاحدل  دى دب

ل
ً
ل(.14ل،ل2001ل،لب بىجث تل)بحروىني ابألأر بحاحل يق  ا احكت ،ل يو ادبةثى

 بحفدرص   دأ بي  دولل لدم ب لدىاب  حىحدالودت حفا بحدالباألحى يدالاأدو  بألجىجديا بحوى د   بحا بحدالباألحى يداالرتل .4

 ادذه   دأ ح دل  دإذب ،لبحدوعت ادذب لدم حودوقل حدو ادتتلب دوبعت رحلدى    دأ ذحد  يلدى   ا يدح ،لادىحوعت ب لىحدا

ل،لادو ابدةثىعدو حدو بةلحىئدو ةت يد    دأ يلدى   احدى بحدوعت حالدةودىللاتاددىت اوبأثىةدو  يىودو يد  ف ذحد   دإت ،لبي ودوقل

 ادذب  دىت جدوبلًل اد تلب دوبعب ت باألحى يدا اىحا بحدا بإلخدالل ة يقدا باألحدىام ادىألوت ةل دم بحتدل اةلاد  لب خدىعر

 بحفدرص ةىحثيدا   دأ ب  لحد   سدىة  اد  اإتلبجدل وبذ ،لذحد  ة   جا جا ينل  رةم جا عثوي ةح    ت خالللةىأفبإلل

ل واهددددىليادددد  جخددددر ل  سددددىة احروددددىت ب لىحددددا
ً
بحفددددرصل اة ددددى ؤ باألحى يددددا بحا بحددددا احثدددد ج رخددددالا

(http://www.economic.ahram.org.eg/Index.aspx..)ل

 الدراسات السابقة:

أر دد لبحا يدد 
ُ
بحتددلل 2012) ،لبح ددثىديل (وددتلبح دبجددىةلحددوللبألوددتلباألحددىاملواهددىل  ددألب لددلو لب   ددمال دبجددالج

اةدددفلبجدددل  بملب دددب  لبحلدددىد خملل،لبحلادددرال  دددأل ادلبحلبحيدددالبحبملدددر اللدددملة ويدددملبألودددتلباألحدددىامللدددملبحددديحت ر دددأ اددد   

تلبحن ةىوللبإلةحىييلحألوفلب ل   ل تلبحيحتلحففت  لاةفلبا لحى ل  ألة فيللةوىد رلبحلبحيالبحبملر البح ى د ل ل،لاب وىدتل
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ادد لبحث ىحددالاة ددى  لل،لا ىةدد لجاددر لبحبلددىئلالجتلحفلبحيددالبحبملددر ال ادللددملة ويددملبألوددتلباألحددىامل،لم2006ل–ل1990
ُ
 حددىلا

  ظىار لبحفورلوتلجافلججثى لدافلبألوتلباألحىامللملبحيحت.

،لثددددىح  تل دبجددددىةلذبةلصددددفالاددددىألوتلباألحددددىاملواهددددىال دبجددددال)جاددددو فيفا  ددددألب لددددلو لبحارودددديل ودددد لجأددددر لبحا يدددد لوددددتلبح

اةدددفلل،ل(لبحتدددللاددد   لر دددألبحلادددرال  دددأل ادلوددد يريلب ددد بد لحفدددوبلل  دددثالب فدددرقلادددىألد تللدددملااي ددديلبألودددتلباألحدددىام2019

(ل350ثدىح ل دد  اى) حددىلبجدل  ملباجددلبيىتلج ب لي حد لبحثيىةدىةلوددتل يبدالبح دبجددالبحل،لبجدل  بملب دب  لبحوصددفيلب لدحم

وافدددفلاوافحدددالبخل ددد ةلاىح ر ودددالبحاملدددوبئيالبحبلدددي الاةوصدددف لر دددألبحا يددد لودددتلبحبلدددىئللجاح دددىالجتل ادلوددد يريلب ددد بد ل

لل،لبح ىةو داللدملااي ديلوف دوملبألوددتلباألحدىاملأدىللا دأدالةودد يرلورةفادا
ً
اجظ درةلبحبلدىئلل دد ملاأدو ل دراقل بحدالرح ددىئيى

(للدددددملذبةلبحلددددديىقلابحتدددددللاددددد   لر دددددألة  يددددد ل ادلوددددد د لبحت ايدددددال2015،ل دبجدددددال) ثيددددد لاةدددددتايل،لاادددددي ل لت ددددد بةلبح دبجدددددا

 حدددددىلل،لبإلجدددددالوياللدددددملااي ددددديلبألودددددتلباألحدددددىاملحددددد  لعفثدددددالب رحفدددددالبح ىةو دددددالا ددددد لةدددددفلبجدددددل  بملب دددددب  لبحوصدددددفيلبحل في دددددم

او دجدددددالةدددددفلبخليدددددىدافل(لوددددد د ل200بجدددددل  و لباجددددد ثىةالج ب لي حددددد لبحثيىةدددددىةلودددددتلج دددددرب ل يبدددددالبحث دددددحلب  وةدددددالودددددتل)

اجتلبنادد بملل،لاىح ر ودالبحاملددوبئيالاةوصددف لبح دبجددالر ددألجتلبألوددتلباألحددىامللدملبإلجددالملحددملي حيدد لبأل ددرب لابي حى ددىة

 Myklebust, Jonاةتايل دبجدال)ل،لبألوتلباألحىامليؤ يلر ألبيخوالابحوفملا  ملباجلوربدلوحىليؤ يلر ألبنهيىدلب  لح 

Olav,2015 اب لددلو لبحددوظيفيلابحاوبوددللل،ل  لر ددألبحل وددمللددمل يفيددالةددتة  لبح دداوأىةلبحبفلدديالاباألحى يددا(لبحتددللادد

ابجددددل  و لبح دبجددددالب ددددب  لل،لب  دجدددديال  ددددألبألوددددتلباألحددددىاملادددد تلبح ددددال لبيخددددر ق تلوددددتلذايلباحليىأددددىةلبيخىصددددا

اةوصددف لبح دبجددالر ددألجتلل،لوددتلبحاحددرل(لوددتلب ددرباو تلحتدد لجابخددرلبحاملددر بىة373بحلقر بددللاة وةدد ل يبددالبح دبجددالوددتل)

 حدددىلةددددؤةرلب لت دددد بةل  ددددألبحددددذ ودلل،لواىةدددى لبإلةددددىثلوددددتلبيخ ددددرلج  دددأل يحددددىليلافددددملاددددىألوتلباألحدددىاملا الةددددالجو ددددىللبحرأددددىل

ل،ل دإتلبيخ ددرليرةفدد ل ملدد للخددىصلرذبل دىتلحدد يهفلوملددكالةلةفلدديالبألحى يددال،لابإلةدىثل ملدد للو لفددفل ثىحالددثالحفرأددىل

لجال ىة لةلىئللب  دجالدايفا.اأىحالثالحفالى
ً
ل لل إةوليرةف لرذبل ىتلوللو لاظيف هىلوب فيى

 التعليق رل  الدراسات السابقة: 

 بحب دو   دأ رأحىح دى يحكدتل،لبي دى م بحث دح اأد ت اياهدى اباخدلالا بح ملدىاو جاأدو ةلضدح ،لبحلدىاوا بح دبجدىة اىجدلاربا

ل:بحلى م

حيدحلل،ل(2015،لا دبجدال) ثيد ل،ل(2019،ل دبجال)جادو فيف ب ب  لو  حيح بي ى ملوت بحث ح يلفم التشاب : أوج  

 ب لحدى لبحث دح حيدح ودت بحلدىاوا بح دبجدىة واظدف ود  بي دى م بحث دح يلفدم  حدى ،لبحوصدفي ةدفلبجدل  بملب دب  

لبحثيىةىة.ل ي ح   ت ب  باج ثىةا   أ

حيدحلبجدل  و لب دب  ل 2012) ل،ودتلحيدحلب دب  لود ل دبجدال)بح دثىديل بي دى م بحث دح بخلفدف اال دتالف: أوجد  

 حدىلبخلفدفلبحث دحلل،ل(لبحتللبجل  و لب ب  لبحلقر بدلMyklebust, Jon Olav,2015ا دبجال)ل،لبحلىد خملاب وىدتل

(ل2015ل،لا دبجال) ثي ل،ل(لبحتلل ىة ل يب هىلب افح تلاب افحىة2019،لبي ى ملوتلحيحلبحايبالو ل دبجال)جاو فيف

ل،ل(لبحتدددلل ىةددد ل يب هدددىل سدددالب دددرباو تMyklebust, Jon Olav,2015ا دبجدددال)ل،ل دجددد تحيدددحل ىةددد لبحايبدددالحفسدددالب 

(لحيددددحل ىةدددد لج ب لبح دبجدددالة فيددددللةوددددىد رل2012ل،لابخلفدددفلبحث ددددحلبي دددى ملوددددتلحيددددحلبأل ب لوددد ل دبجددددال)بح دددثىديل
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  لواظدفلبح دبجددىة حدىلبخلفددفلبحث دحلبي دى ملودل،لبحلبحيدالبحبملدر البح دى د ل دتلبحن ةددىوللبإلةحدىييلحألودفلب ل د  

 حيحلةفلة ثيوول  ألخر يملبح دبجىةلبحافيىلاىي ح ود البحيحبيا.لل،للملا سالبحث ح بحلىاوا

 ابدىل الدم ،لوملد فالبحث دح صديىةا لدم بحلدىاوا بح دبجدىة ودت  ث د   ملد ل بي دى م بحث دح بجدلفى  جاأدولباجدلفى  ا 

ل،لب بىجدثا بإلح دىئيا ب اىي دىة ابجدل  بم ،لث دحج ب لبح ة دو ر ر دأ اىإلددى ا ،لحفث دح اب اهيدم بحبظدريل بإلعدىد

 اب ربأ لذبةلبح فا.

 إجرا ات الدراسة امليدانية:

  أل ادلخر يملبح دبجىةلبحافيىل حفلارا بحل في م بحوصفي ب ب   بجل  بم حل ويملجا بالبحث حلةف البحث: من ج

 ودددوملب دددب  لبحوصدددفيل  دددألاصدددفلبحظدددىار لاأحددد لالل،لحيدددحلُياددد لبألنلدددبل  دددللادددذبلبحث دددحل،للدددملة ويدددملبألودددتلباألحدددىام

لةفلة ايف ىلاة ثيو ىلحفوصوللر ألبجلالىأىةلاااحيحىةلالى  ل  أل  فلاة و رلبحوب  .ل،لبحثيىةىةلاب افووىةل اهى

(ل125اأفتد ل يبدالبحث دحل)ل،لودتلخر يدملبح دبجدىةلبحافيدىلاىي ح ود دالبحيحبيدا وقلحد  ة دوتلمجتمد  وريندة البحدث: 

 بحث ح  يبا يوضحلةو ي  بحلى م ابي  اللل،ل%(92.8االثال)ل،ل(لعىحبلاعىحثا116ابجلقى لواهفل   ل)ل،لخر للاخر قا

لل:ولت  بةو ا لب

ل(لاصفل يبالبحث حلحلبلب لت  بة1أ اللد فل)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  أداة البحث(

   أداة البحث:

 ر دأ ابحرأدوت بحث دح ج ايدىة اىاجدلفى  لودت ب افوودىة ي حد  بجد ثىةا اإ د ب  بحثدىح وتل  دىم بحث دح جاد با حل ويدملللل

بحفوددرلل،لووبأ ددالبي ر حددال،ل)بحددواملباألحددىام :هددم اةوقددى جدواددا ج ب لبحث ددح ةيددحب  ا دد ل،لبحلددىاوا بح دبجددىة

لبحالثال%لبحلكربدلب لت  بة

لبحبوتلباألحىام
 76.7 89لذ ر

 23.3 27لجةث 

لبي ىحالباألحى يا
 77.6 90لوت ال

 22.4 26ل ى  

لبحاحر

 17.2 20 (لجبا30ج للوتل)

 52.6 61 ا(لجب40ل–ل30وتل)

 30.2 35ل(لجبا40ج ث لوتل)

لبحوظيفالبي ىحيا

 59.5 69لووظفل  ىتلح ووي

 6.9 8لووظفل  ىتلخىص

 11.2 13ل حللحر

 22.4 26لا اتل حل

لب ؤال

 11.2 13  افومل ى م/ل)ةح ي يلوىألل  (

 44.8 52 وىألل  

 44.0 51   لودبه
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ل  وربةلباجد ثىةا وت  ور   ل ر  ىل ا  لةفل،لبحا بحالباألحى يا(ل،لابحث ىحا
ً
لحلدففلحيكدرةلبيخحىسدتل ا ةدى

ً
 ولد دللا ودى

ل
ً
ل ،ل ىحيا ،لولوج ا ،لوب فيا ،ل)وب فيالأ ب

ً
ل) ا ح ل ،ل) ىحيالأ ب

ً
لبحلوب م. أ(ل  1،ل2،ل3،ل4،ل5باجلقىاالد حيى

 ححفدا ودت بيخند  لابحكفدىل  ذايل ودت وقحو دا   دأ  اردد ى حدأل ب  بحظدىاريل بح د ق ودت بحل ودم بح د قلبحظدىاريالةدف

 وداهف عفدب حيدحل.ابحلوددو ف ابحويددى  ،لاب بدىب  ،لابحفتددالبحارأيدال،لبإل بد لا فدفلبحدبفج وقدىل لدم شد ى  لبحد  لودبه

 ود   ر دأ اىإلددى ا ،لصديىة هىلبحفتو دا ا  دا ،لاجدالو هى ،لوح ىادد ود   حيدح باجد ثىةالودت  ودربة حدولل )بحل كديف(

 .بحاهىئيا صيت هى لم باج ثىةا ب  كح تلإل  ب  والحظىة باخذلاقحي  ةف ا   ،لة لو ةب دل بحتل حفحقىل واللو هى

اذحد للحدأل ب لبح فيدا اىحب يقدا بدةثدى لب  دىاة ود    يدى  ةدف بحثبدىيي باالدىق صد ق بحثبدىييالإليقدى  باالدىق صد ق

ا ىةددد لأحيددد ل ،ل(ب  ىل/بحثاددد اددد تل دددلل ودددر لابح دأدددالبح فيدددالحفح دددودلبحلدددى  لح ى)(لا لدددى لوادددىوالةلبادةثدددى ل)ا  جدددوتل

(لوحدىليملد  لر ددألصد قلباالدىقلبحدد بخ ملاد تل ددلل0.01ب ادىوالةللدملب لددلو لب وثدوللاذبةل احدالرح ددىئيال بد لولددلو ل)

لتهى. ور لوتل وربةلباج ثىةالاأحي ل ورب

ل:بحلى م لملبي  الل وث با هم  حى بحبلىئل ا ىة  ،ل راةثى  جحفى عر وا اىجل  بم بأل ب  ةثىة وت بحل وم ةف بأل ب ا ةثىة

ل راةثى لحويى لةثىةلج ب لبحث ح جحفى (لواىول2أ الل)

لواىوللجحفىل راةثى ل   لبحفوربةلب  ىاةلم

 0.96 8 بحواملباألحىامل1

ل0.93ل8 ووبأ البي ر حال2

ل0.92 7 بحفورلابحث ىحال3

ل0.96 7 بحا بحالباألحى يال4

ل0.98ل30لرأحى ملبأل ب ل  ل

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  أداة البحث(

ل-ل0.96حيددحلةرباحدد لادد تل)ل،ليلضددحلوددتلبحبلددىئللب وضدد اللددملبي دد اللبحلددىاملجتل يحددالجحفددىل راةثددى ل ىةدد لورةفاددا

اادددذبليانددللجتلواىودددللبح ثدددىةلورةفدد لا دددلفلبا لحدددى لل،ل(0.98 يحددالواىودددللجحفدددىلإلأحددى ملبأل ب ل  دددلل)ل ددذح ل ىةددد ل،ل(0.92

ل فيو.

 اإلحصائية: املعالجات

ل:بإلح ىئيالبحلىحيا ب اىي ىة بجل  بم ةف ايىةىةو اة فيل بحث ح جا با حل ويم

ةو يدددد لج ددددرب ل يبددددالبحث ددددحلا ددددملب لت دددد بةلحوصددددفلل،ل(Valid Percent)ب سو ددددال ابحالددددبل،ل(Frequencies))بحلكددددربدبة

 Cronbach’s) راةثدى  جحفدى اواىودلل،لحويدى لصد قلباالدىقلبحد بخ مل،ل(Pearson)ا  جدوتل بدةثدى  اواىودل ،لب لدلوفا

Alpha)بي لدىايال اب لوجد ىةل،لحويدى لةثدىةلبأل ب ل،ل(Mean)ب ايدىديل اباة دربال،ل (Standard Deviationحوصدفلل،ل

ل،ل(Independent-Samples T-test)ولدلوفل ت حايالد ت (T) ابخلثدىدل،لةلج درب لبحايبدالحدوللوقدىاةلبأل ب ةو يد لبجدلقىاى

 ار البةقدىهلبحفدراقلل،ل(One Way ANOVA)بألحى يل بحلثىيت ة فيل ابخلثىد ،ل ار البةقىهلبحفراقلحفحلت  بةلبح بىئيا

لحفحلت  بة.

لب   لا تلبح دأىةل  ألبحب ولبحلى ماو  لبحث حالحل  ي لوايىدلباجلقىاالةفلحلى ل

اةددفلةولدديفلب دد  ل  ددألب ويددى لبيخحىسددتللاىح ر وددالباةيدداالعددوللل،ل4الل1-5ب دد  لالبحفددرقلادد تلج  ددأل دأددالاج ددلل دأددالال

اواددد لذحددد لةدددفلرددددى الادددذهلبحويحدددالر دددألج دددلل يحددداللدددملب ويدددى ل)بحوبحددد لل،ل80.ل0الل5÷لل4 ددد  لبحفسدددىةلا÷لبحفسدددالالب ددد  ل
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ااكددذبلجصددثالعددوللبيخاليى/ب لددلو ىةل)بي دد ا لبي ويويددالحويددى لب لوجددةلبي لددىوي(ل  ددألبحب ددولب ثدد تللددمللل،بحصدد يا(

لبي  اللبحلى ما

 ( يبي  الحدود الحقيقية لقياس املتوسط الحسا ي ملجاالت األداة3جدول س

 التقدير اللفظي الحدود الحقيقية الدرجة
لل1.80ال1ل1

ً
لوب فيالأ ب

لياوب فل2.60ال1.81ل2
لولوج ال3.40ال2.61ل3
ل ىحيال4.20ال3.41ل4
لل5الل4.21ل5

ً
ل ىحيالأ ب

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  أداة البحث(

 نتائج البحث ومناقشتها:

رأىاددالبحلددؤبللبألاللابحددذيلة ددو"لوددىل ادلخر يددملبح دبجددىةلبحافيددىللددملة ويددملبألوددتلباألحددىاملاىي ح ود ددالبحيحبيددالوددتلل

ةرة دبل ا دذح  بحث دح  يبدا حلود يربةلج درب  ب ايىد دا اباة رب دىةل،لبي لدىايا ب لوجد ىة حلدى  ةظدراف؟لةدفاأ دال

بي لددىايال  ىةدد لب لوجدد ىة ا دد ل،ل ددللوقددىل ولددلو ل   ددأ اةرة ددبلبحفوددربة ،لبأل ب ل  ددل ولددلو ل   ددأ ب  ددىاة

ل:بااي بي  الل لم ووض ا هم  حى بأل ب ل  ل وللو لوقىاة   أ بحث ح  يبا حلو يربةلج رب  ب ايىد ا اباة رب ىة

افات الحسابية ( املتوسطات4جدول س  ملجاالت األداة ككل املعيارية واالنحر

 

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي(

ي حيد لوقدىاةل ادلخر يدملبح دبجدىةلبحافيدىللدملة ويدمل بحادىم بي لدىوي ب لوجدة جت بحلدىام بي د الل ودت يلضدح

جتلةود يربةلبجدلقىاىةلج درب ل ياندل (لااذب878.وايىديل) (لاأىة ربا3.58حىاملاىي ح ود البحيحبيال  للاف ل)بألوتلباأل

.لاادددذهلبحب يقدددالاملدددد  لر دددألاادددملخر يدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىلاتاحيدددالبألودددتلباألحددددىامل" ىحيدددا"بحايبدددالاقحيددد لب  دددىاةل  دددلل

لل،لاإ دب  ددفلحفددد ادلب بدددى لبهددفللدددملة ويدددملبألودددتلباألحددىام
ً
لا دد ليادددو لذحددد لر دددأل،لاب لدددىاحاللدددملريقددى لا سدددالووبدددالبألحى يدددى

(لبحتدلل2019ل،لا  لبةفو لاذهلبحب يقالو ل دبجدال)جادول فديفل،لبحويفلبحاىحيالبحتلليل فوتلبهىلوتلحبلبحوعتلابا ت ب لاو

.
ً
لجشىدةلر ألجتل ادلو يريلب  بد للملااي يلبألوتلباألحىامل ىتلورةفاى

 اةلب  دودلوددتلحيددحلبجدلقىاىةلج ددرب لبحايبددالبةضدحلباادديالحيددحلح دللوقددىلل"لبحددواملباألحدىامل"األ فيدللةلددىئللوقددى

 لدملحد تلح دللوقدىل"ل،ل(966.(لاأدىة ربالوايدىديل)3.71احلوجدةلحلدىويل)ل،لا دأدالةود يرل" ىحيدا" ،ل  ألب رةثالبألا دأ

ل،ل(0211.(لاأدىة ربالوايدىديل)3.65لوجدةلحلدىويل)احل،لا دأدالةود يرل" ىحيدا" ،لبحا بحدالباألحدىامل"ل  دألب رةثدالبح ىةيدا

(ل3.50احلوجددددةلحلددددىويل)ل،لا دأددددالةودددد يرل"ولوجدددد ا" ،لووبأ ددددالبي ر حددددال"ل  ددددألب رةثددددالبح ىح ددددا  حددددىلح ددددللوقددددىل"

ل،لحيدحلا دأددالةود يرل"ولوجدد ا"ل،لبحفودرلابحث ىحدا"ل  ددألب رةثدالبألخ دد   ا بحددىلح دللوقددىل"ل،ل(914.اأدىة ربالوايدىديل)

ايملد  لذحد لر دألر دبتلبيخدر ق تلألاحيدالبألودتلباألحدىاملاة فا دفلل،ل(918.(لاأىة ربالوايىديل)3.47ويل)احلوجةلحلى

لبحلو يرلبحففظيلباة ربالب ايىديللب لوجةلبي لىويلبحرةثالب  ىاة

ل ىحيا 966. 3.71ل1لبحواملباألحىام

ل ىحيا 1.021ل3.65ل2 بحا بحالباألحى يا

ل ىحيا 914.ل3.50 3 بي ر حالووبأ ا

  ىحيا 918.ل3.47ل4 بحفورلابحث ىحا

ل ىحيا 878.ل3.58لبأل ب ل  ل
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حيحلجتلبحملاودلاىاجلوربدلابح حتة بالاة ويدملبحلبحيدالا دللج اى ادىلحدتليلدتا لذحد لر دألودتلخدالللة ويدملل،لر ألة ويوو

لبألوتلباألحىام.

ب ايىديلاجلقىاالج درب للاباة ربا،لبي لىويب لوجةللحلب،لح ه  ألل ل ل،لحفحقىاةا يحىليتايل رالبحبلىئلل

ل  ألبحب ولباايالاذح ،لبحث ح يبال

لجال األول: الوعي االجتماعي:امل .1

ةددفلحلددى لب لوجدد ىةلل،ل ار ددالبجددلقىاالج ددرب لبحايبددالحدد ادلخر يددملبح دبجددىةلبحافيددىللددملة ويددملبألوددتلباألحددىامل

لىد ال  أل وربةلب  ىلل حىلهملووض الاىي  اللبحلى مابي لىايالاباة رب ىةلب اي

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة ملجال الوعي االجتماعي5جدول رقم س  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي(

اأحلوجدةلل،لاأ دأدالةود يرل) ىحيدا(ل،للحدىام"ل  دألب رةثدالبألا دأيلضحلوتلبي  اللبحلدىاملح دوللوقدىلل"بحدواملباأ

لاأل فيللةلىئلل وربةلب  ىللةث تلباايال،ل(966.ابة ربالوايىديل)ل،ل(3.71حلىويلاف ل)

 ح ف لأحي ل وربةلب  ىلل  ألووب والج رب ل يبالبحث حلا دأال ىحيا. -

ا ؤ يهدددددىل  دددددألج حدددددللاأدددددو."ل  دددددألب رةثدددددالبألا دددددأل(لاة ددددد ىل"يادددددرالابأثىةدددددولةقدددددىهلججدددددرةول7ح دددددف لبحفودددددر لد دددددفل) -

(لاياددديالبحثدددىح وتلذحددد لر دددألجتلبيخدددر ق تليددد د وتلجاحيدددال1.040(لاأدددىة ربالوايدددىديل)3.88احلوجدددةلحلدددىويل)

 ابأثىتهفلةقىهلججرافلا ؤ انهىل  ألج حللاأو.

دت رب4ح ددف لبحفوددر لد ددفل) -  للددملأحى ددا."ل  ددأل(لاة دد ىل"لب لددىاحاللددملةو يددالج ددرب لب  لحدد لاحار ددالحوددو  فل د

(لاياديالبحثدىح وتلذحد لر دألر دبتلبيخدر ق تل1381.(لاأدىة ربالوايدىديل)3.53ب رةثالبألخ   لاحلوجدةلحلدىويل)

 ح ادافللملب لىاحالالو يالج رب لب  لح لاحار الحوو  فل ت رب للملأحى ا.

لجال الثاني: مواجهة الجريمة:امل .2

ةددفلحلددى لب لوجدد ىةلل،لبح دبجددىةلبحافيددىللددملة ويددملبألوددتلباألحددىامل ار ددالبجددلقىاالج ددرب لبحايبددالحدد ادلخر يددمل

لبي لىايالاباة رب ىةلب ايىد ال  أل وربةلب  ىلل حىلهملووض الاىي  اللبحلى ما

لب لوجةلبحرةثالبحفوددددددددددددددربةلم
باة دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددربال

 ب ايىديل

بح احددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لبحففظيا

  ىحيا 1.040 3.88 1 اأو.   ألج حل ىا ؤ يه ججرةو ةقىه ابأثىةو يارا 7

  ىحيا 1.071 3.86 2ل.اب ثى د  اراحلبإليقىايا ا ل  أ ب  لح  لم  اده يارا 8

  ىحيا 1.044 3.76 3لاباحت بملبهى. اجا ب و اواىي  ه ب  لح  ب لىاحاللملنملرل يف 3

5 
ب لافودددال باخدددر ت ب لدددىاحاللدددملةو يدددالج دددرب لب  لحددد لا ودددوقل

ل فههى. يال ي اا اوحلف ىتهف يىتهفا  وص
  ىحيا 1.185 3.72 4

6 
 ابألوددالتلبحاىوددا ةو يددالج ددرب لب  لحدد لاى  ى ظددال  ددألب رب ددم

 بهى. ابا لبىل
  ىحيا 1.223 3.66 5

  ىحيا 1.234 3.63 6لنملرلةوى الابحت بملبحووبة تلابألةظحالاباحت بملبهى. 2

  ىحيا 1.200 3.61 7لجاجى لب  لح .نملرلةوى البحوج يالابا ل بللا تل 1

4 
 لددم ب لددىاحاللددملةو يددالج ددرب لب  لحدد لاحار ددالحوددو  فل ددت رب 

 أحى ا.
  ىحيا 1.138 3.53 8

ل ىحيا 966. 3.71لولوجةلب  ىلل  ل
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  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة ملجال مواجهة الجريمة6جدول رقم س  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي(

اأحلوجةلل،لاأ دأالةو يرل) ىحيا(ل،ليلضحلوتلبي  اللبحلىاملح وللوقىلل"ووبأ البي ر حا"ل  ألب رةثالبح ىح ا

لاأل فيللةلىئلل وربةلب  ىللةث تلباايال،ل(914.ابة ربالوايىديل)ل،ل(3.50ف ل)حلىويلا

 ح ف لواظفل وربةلب  ىلل  ألووب والج رب ل يبالبحث حلا دأال ىحيا.ل 

 (.ل6ل،ل8ح ف ل ورةىتل  ألووب والج رب ل يبالبحث حلا دأالولوج الااحىلبحفورةىتل) 

احرب ثددددالهللالاادددى ألاةوو دددالبحدددوب تلبحددد ينللأل دددرب لب  لحددد ."ل  ددددألل(لاة ددد ىل"ااي ددديلبحملددداودل1ح دددف لبحفودددر لد دددفل) 

(لايادددددديالبحثددددددىح وتلذحدددددد لر ددددددألجاحيددددددالااي دددددديل1.136(لاأددددددىة ربالوايددددددىديل)3.88ب رةثددددددالبألا ددددددألاحلوجددددددةلحلددددددىويل)

تل دددىلحدددذح لودددتلجاحيددداللدددملة  ددد تلب  لحددد لودددل،لبحملددداودلاحرب ثدددالهللالاادددى ألاةوو دددالبحدددوب تلبحددد ينللأل دددرب لب  لحددد 

 بحو وتللملبي ر حالاووبأ  هى.

(لاة دد ىل"ب لددىاحاللددملة ويددفلةددياللبح دد وتلحلبحيددالبةقىاددىتهفلباألحى يددالاةصدد ي  ىل6ح ددف لبحفوددر لد ددفل) 

(لايايالبحثدىح وتل3091.(لاأىة ربالوايىديل)2.79ةقىهلبح احالاب  لح ."ل  ألب رةثالبألخ   لاحلوجةلحلىويل)

لوددىلحفحلددىاحاللددملة ويددفلةددياللبح دد وتلحلبحيددالبةقىاددىتهفلباألحى يددالذحدد لر ددألجتلبيخددر ق تلحدد يهفلة 
ً
فدد لةو ددى

 اةص ي  ىلةقىهلبح احالاب  لح .

 جال الثالث: الفقر والبطالة:امل .3

ةددفلحلددى لب لوجدد ىةلل،ل ار ددالبجددلقىاالج ددرب لبحايبددالحدد ادلخر يددملبح دبجددىةلبحافيددىللددملة ويددملبألوددتلباألحددىامل

ل ايىد ال  أل وربةلب  ىلل حىلهملووض الاىي  اللبحلى مابي لىايالاباة رب ىةلب

ل

لب لوجةلبحرةثالدربةبحفودددددددددددددلم
باة ددددددددددددددددددددددددددربال

 ب ايىديل

بح احدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لبحففظيا

  ىحيا 1.136 3.88 1لااي يلبحملاودلاحرب ثالهللالااى ألاةوو البحوب تلبح ينللأل رب لب  لح . 1

2 
ب  دددددد  ...ريت(للدددددملااي دددددديلبحودددددديفلل،لب  دجددددددال،لةفايدددددلل ادلب ؤجلددددددىةل)بألجدددددر 

لبألخال يالأل رب لب  لح .
 ىحيا  1.097 3.80 2

  ىحيا 1.039 3.66 3لب لىاحاللملة ويفلب  لح لحفو ىيالوتلبي ر حالا ى الجش ىح ى. 4

  ىحيا 1.175 3.64 4لب ملىد اللملبألنمل الابحفاىحيىةلبحتللااي لبحويفلبألخال يالأل رب لب  لح . 3

5 
ب ملدددددىد اللدددددملحدددددلل يدددددىيىلبحنددددد بتلباألحى يدددددالاددددد تلب ل ىصدددددح تلاحدددددىلُيلددددد فللدددددمل

لملبألوتلباألحىام.ة وي
  ىحيا 1.160 3.45 5

7 .
ً
لاخىدأيى

ً
  ىحيا 1.260 3.45 6لب  ى ظال  ألجوتلبحثف ل بخفيى

8 
بحلادددىاتلوددد لبحلدددف البحويدددىئيالابحلبفيذيددداللدددمل لدددةلجددديى  لبحودددىةوتلاحفددد ل

لبحبظىم.
 ولوج ا 1.258 3.34 7

6 
الاةصد ي  ىلب لىاحاللدملة ويدفلةدياللبح د وتلحلبحيدالبةقىادىتهفلباألحى يد

لةقىهلبح احالاب  لح .
 ولوج ا 1.309 2.79 8

ل ىحيا 914.ل3.50لولوجةلب  ىلل  ل
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افات املعيارية الستجابات أفراد العينة ملجال الفقر والبطالة7جدول رقم س  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 يل اإلحصائي(ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحل

اأحلوجدةلل،لاأ دأدالةود يرل) ىحيدا(ل،ليلضحلوتلبي  اللبحلىاملح وللوقىلل"بحفورلابحث ىحا"ل  دألب رةثدالبحرب ادا

لاأل فيللةلىئلل وربةلب  ىللةث تلباايال،ل(918.ابة ربالوايىديل)ل،ل(3.47حلىويلاف ل)

 ىحيا.ح ف لواظفل وربةلب  ىلل  ألووب والج رب ل يبالبحث حلا دأال ل 

 (.4ل،ل5ح ف ل ورةىتل  ألووب والج رب ل يبالبحث حلا دأالولوج الااحىلبحفورةىتل) 

(لاة  ىل"ب لىاحاللدملحدحلج درب لب  لحد لاىاالحدىملاىحيدافىللابحفودربللاذايلباحليىأدىةل6ح ف لبحفور لد فل) 

اديالبحثدىح وتلذحد لر دألر دبتل(لاي1.031(لاأدىة ربالوايدىديل)3.74بيخىصا."ل  ألب رةثالبألا ألاحلوجةلحلدىويل)

 بيخر قوتل ادافللملححلج رب لب  لح لاىاالحىملاىحيافىللابحفوربللاذايلباحليىأىةلبيخىصا.

(لاة دددد ىل"لاشدددد ي لب ددددوبعب تللدددددملا ددددفل ادددد لوحلف ددددىتهفلح ددددىيحلب ؤجلددددىةلبحتددددللة ددددد مل4ح ددددف لبحفوددددر لد ددددفل) 

(لاياديال3391.(لاأدىة ربالوايدىديل)2.92احلوجدةلحلدىويل)بحاحفيالبحلافيحيدالابا ل دى يا."ل  دألب رةثدالبألخ د  ل

لوددىللددملا ددفل ادد لوحلف ددىتهفلح ددىيحلب ؤجلددىةل بحثددىح وتلذحدد لر ددألدةثددالبيخددر ق تللددملاشدد ي لب ددوبعب تلر ددألحدد ك

 بحتللة  ملبحاحفيالبحلافيحيالابا ل ى يا.

 جال الراب : العدالة االجتمارية:امل .4

ةددفلحلددى لب لوجدد ىةلل،لخر يددملبح دبجددىةلبحافيددىللددملة ويددملبألوددتلباألحددىامل ار ددالبجددلقىاالج ددرب لبحايبددالحدد ادلل

لبي لىايالاباة رب ىةلب ايىد ال  أل وربةلب  ىلل حىلهملووض الاىي  اللبحلى ما

لب لوجةلبحرةثالبحفوددددددددددددددربةلم
باة دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددربال

 ب ايىديل

بح احددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لبحففظيا

6 
ابحفوددربلل اىحيددافىل حدد لاىاالحددىمب لددىاحاللددملحددحلج ددرب لب  ل

لبيخىصا. باحليىأىة اذايل
  ىحيا 1.031 3.74 1

7 
ب لددددددىاحاللددددددملبحويددددددىلل  ددددددألبألجددددددثى لب ددددددؤةر للددددددمل ودددددد بتلبألوددددددتل

لبحث ىحا.ل،لبحفورل،لباألحىاملوتلبة ملىدلبي  ل
  ىحيا 1.055 3.71 2

  ىحيا 1.100 3.63 3لب لىاحاللملرحيىللبحل ى للباألحىاملا تلج رب لب  لح . 3

2 
ب لىاحاللملةتايللج رب لب  لح لاولدى  تهفل  دألبحتد بالب  دتل

لبحملر فا.
  ىحيا 1.125 3.61 4

1 
لحفاحدددددلللدددددمل

ً
لاوابو دددددى

ً
ب ملدددددىد البحفى فددددداللدددددملتهيسدددددالب  لحددددد لةفلددددديى

لحرةثىتهفلاويوح ف.
ً
لوقىاةلبحلبحيالا وى

  ىحيا 1.285 3.41 5

5 
رخدددربللبحي دددى للدددملا  هدددىلاالدددفيح ىلب لدددىاحاللدددملحدددحلب  لحددد ل  دددأل

لحف احا.
 ولوج ا 1.225 3.30 6

4 
اشددد ي لب دددوبعب تللدددملا دددفل اددد لوحلف دددىتهفلح دددىيحلب ؤجلدددىةل

لبحتللة  ملبحاحفيالبحلافيحيالابا ل ى يا.
 ولوج ا 1.339 2.92 7

ل ىحيا 918.ل3.47لولوجةلب  ىلل  ل
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افات املعيارية الستجابات أفراد العينة ملجال العدالة االجتما8جدول رقم س  رية( املتوسطات الحسابية واالنحر

 التحليل اإلحصائي(ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  

ل

ل،لاأ دأدددددالةوددددد يرل) ىحيدددددا(ل،ليلضدددددحلودددددتلبي ددددد اللبحلدددددىاملح دددددوللوقدددددىلل"بحا بحدددددالباألحى يدددددا"ل  دددددألب رةثدددددالبح ىةيدددددا

لاأل فيللةلىئلل وربةلب  ىللةث تلباايال،ل(0211.ابة ربالوايىديل)ل،ل(3.65اأحلوجةلحلىويلاف ل)

 ث حلا دأال ىحيا.ح ف لأحي ل وربةلب  ىلل  ألووب والج رب ل يبالبحل 

(لاة  ىل"ب لىاحاللملبي فى ل  ألبح و البحوعبيا."ل  ألب رةثالبألا ألاحلوجةلحلدىويل5ح ف لبحفور لد فل) 

(لايادديالبحثددىح وتلذحدد لر ددألر دبتلبيخددر ق تلألاحيددالبح و ددالبحوعبيددالا اداددفل1.149(لاأددىة ربالوايددىديل)3.81)

 تلج رب لب  لح .لملبي فى ل فههى لحل ويملبألوتلباألحىاملا 

(لاة ددد ىل"لب لددددىاحاللدددملة ددددى ؤلبحفدددرصلب لىحدددالاىح لددددىايلي حيددد لج ددددرب لب  لحددد ."ل  ددددأل2ح دددف لبحفودددر لد ددددفل) 

(لاياديالبحثدىح وتلذحد لر دألر دبتلبيخدر ق تل2031.(لاأدىة ربالوايدىديل)3.43ب رةثالبألخ   لاحلوجدةلحلدىويل)

 بألورلبحذيليؤ يلر ألة ويملبألوتلباألحىام.ل،ل رب لب  لح اتاحيالب لىاب للملة ى ؤلبحفرصلب لىحالي حي لج

ل

ل بدد لولددلو ل احددالرأىاددالبحلددؤبللبح ددىنيلابحددذيلة ددوال
ً
ادد تلولوجددةللل( ≤ 0.05)اددللةوأدد ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

تلااددددي ل لت دددد بةل)بحبددددولل،لةودددد يربةلج ددددرب ل يبددددالبحث ددددحلحددددولل ادلخر يددددملبح دبجددددىةلبحافيددددىللددددملة ويددددملبألوددددتلباألحددددىام

ب ؤاللبحافول(؟لي لى لبحفراقلا تلةو يربةل يبالبحث حلل،لبحوظيفالبي ىحيال،لبحاحرل،لبي ىحالباألحى يال،لباألحىام

وتل(ل لت دددددد يل)بحبددددددT-TESTةددددددفلبجددددددل  بملباخلثددددددىدلبحلددددددىييل)ل،لحددددددولل ادلخر يددددددملبح دبجددددددىةللددددددملة ويددددددملبألوددددددتلباألحددددددىام

(ل لت د بةل ONE WAY ANOVAل  بملبخلثدىدلة فيدللبحلثدىيتلبألحدى يل) حدىلةدفلبجدل،لابي ىحدالباألحى يدا(ل،لباألحدىام

لب ؤاللبحافول(لا حكتلةوديالذح ل حىليتايال،لابحوظيفالبي ىحيال،ل)بحاحر

ل

لب لوجةلبحرةثالدددددددددددربةبحفودددلم
باة دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددربال

 ب ايىديل
بح احددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لبحففظيا

  ىحيا 1.149 3.81 1لب لىاحاللملبي فى ل  ألبح و البحوعبيا. 5

7 
نملددرلةوى ددالب وبعبددالب  لددىا اللددملبي وددوقلابحوبأثددىةلح ددللج ددرب ل

لب  لح .
  ىحيا 1.184 3.76 2

  ىحيا 1.156 3.72 3لبحرجيلاةوثللباخر.لب لىاحاللملنملرلحر البحفكرلابحلاث  ل ت 6

  ىحيا 1.200 3.72 4لنملرلةوى الب لىاب للملبي ووقلابحوبأثىةلا تلج رب لب  لح . 4

1 
ااي ددددديلبحا بحدددددالباألحى يدددددالبحتدددددللةبودددددللبحملددددداودلحالةلحدددددىللحف احدددددال

لا ف هىلب لؤاحال تلوحلف ىةلبحبى لاحيىتهف.
  ىحيا 1.087 3.59 5

3 
ى فدداللددملر بحددالبحفددوبدقلباألحى يددالابحلحي دد لاتةوب ددولب لددىاحالبحف

لا تلج رب لب  لح لبحوبح .
  ىحيا 1.309 3.53 6

2 
ب لدددددددىاحاللدددددددملة دددددددى ؤلبحفدددددددرصلب لىحدددددددالاىح لدددددددىايلي حيددددددد لج دددددددرب ل

لب  لح .
  ىحيا 1.203 3.43 7

ل ىحيا 1.021ل3.65لولوجةلب  ىلل  ل
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 أوال: بحسب متغير النوع االجتماعي: 

ن الدراسات في تحقيق األم( لفحص داللة الفرق بي  تقديرات رينة البحث دور  ريجي T.TEST( نتائج اال تبار التائي س9جدول س

 االجتماعي تعزى ملتغير النوع االجتماعي

ل(ل ت ل0.05*لوللو لبح احال)

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي(

ل بد Tامل  لبحبلىئللب وض اللملبي  اللبحلىاملر ألجتل يحال)لللل
ً
ل،ل(0.05ولدلو لبح احدال)ل(لب  لوأالة د ل بحدالرح دىئيى

حيدحل ىةد ل ديفلولدلو ىةلل،لحوللةو يربةلج رب ل يبالبحث حلح ادلخر يملبح دبجىةلبحافيدىللدملة ويدملبألودتلباألحدىام

لادد تلولوجدد ىةلبجددلقىاىةلج ددرب ل يبددالل،ل(0.05بح احددالبإلح ددىئيالج ندد لوددتل)
ً
وحددىليانددلل دد ملاأددو ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

بجدددىةلبحافيددىللدددملة ويددملبألودددتلباألحددىامل  دددألولددلو لب  دددىاةلا  ددألولدددلو لبأل ب ل  دددللبحث ددحلحدددولل ادلخر يددملبح دل

ااددددددذبليدددددد لل  ددددددألةوددددددىد لاأ ددددددىةلةظددددددرلج ددددددرب ل يبددددددالبحث ددددددحل تدددددد لبحبظددددددرل ددددددتلبي ىحددددددالل،لااددددددي ل لت دددددد لبحبددددددوتلباألحددددددىام

اىي ىحدال  اتلةدتةر ألحى يدار دبتلج درب لبحايبدال دونهفليا ملدوتلةفدجلبحظدراالباللاياديالبحثدىح وتلذحد لر دأل،لباألحى يدا

لباألحى يا.

: بحسب متغير الحالة االجتمارية: 
ً
 ثانيا

من ( لفحص داللة الفرق بي  تقديرات رينة البحث دور  ريجي الدراسات في تحقيق األ T.TEST( نتائج اال تبار التائي س10جدول س

 االجتماعي تعزى ملتغير الحالة االجتمارية

لب  ىل
بحبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوتل

لباألحىام
 باة ربالب ايىديللب لوجةلبي لىوي بحا  

لt يحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 ب  لوأيا

ل بحال ب 

ل

بح احدددددددددددددددددددددددال

لبحففظيا

 بحواملباألحىام
 94319. 3.6854 89 ذ ر

 ة  ل بحا 681. 412.-
 1.05443 3.7731 27 جةث 

 ووبأ البي ر حا
 85762. 3.5098 89 ذ ر

 ة  ل بحا 834. 209.
 1.09720 3.4676 27 جةث 

 بحفورلابحث ىحا
 89615. 3.4446 89 ذ ر

 ة  ل بحا 532.ل627.-
 99764. 3.5714 27 جةث 

 بحا بحالباألحىام
 99398. 3.6453 89 ذ ر

 ة  ل بحا 925. 095.-
 1.12625 3.6667 27 جةث 

 بأل ب ل  ل
 84148. 3.5713 89 ذ ر

 ة  ل بحا 803. 250.-
 1.00615 3.6197 27 جةث 

لب  ىل
بحبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوتل

لباألحىام
 باة ربالب ايىديللب لوجةلبي لىوي ا  بح

لt يحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 ب  لوأيا

ل بحال ب 

ل

بح احدددددددددددددددددددددددال

لبحففظيا

 بحواملباألحىام
 88249. 3.7500 90 وت ال

 ة  ل بحا 362. 916.
 1.22074 3.5529 26  ى  

 ووبأ البي ر حا
 82648. 3.5069 90 وت ال

 ة  ل بحا 880. 152.
 1.18744 3.4760 26  ى  

 بحفورلابحث ىحا
 87269. 3.4413 90 وت ال

 ة  ل بحا 475.ل716.-
 1.07082 3.5879 26  ى  

 ة  ل بحا 796. 259. 92342. 3.6635 90 وت ال بحا بحالباألحى يا
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ل(ل ت ل0.05*لوللو لبح احال)

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي(

ل بدد لولددلو لبح احددال)Tاملدد  لبحبلددىئللب وضدد اللددملبي دد اللبحلددىاملر ددألجتل يحددال)
ً
ل،ل(0.05(لب  لددوأالة دد ل بحددالرح ددىئيى

حيدحل ىةد ل ديفلولدلو ىةلل،لة ويدملبألودتلباألحدىاملحوللةو يربةلج رب ل يبالبحث حلح ادلخر يملبح دبجىةلبحافيدىللدم

لادد تلولوجدد ىةلبجددلقىاىةلج ددرب ل يبددالل،ل(0.05بح احددالبإلح ددىئيالج ندد لوددتل)
ً
وحددىليانددلل دد ملاأددو ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

بحث ددحلحدددولل ادلخر يددملبح دبجدددىةلبحافيددىللدددملة ويددملبألودددتلباألحددىامل  دددألولددلو لب  دددىاةلا  ددألولدددلو لبأل ب ل  دددلل

اياددديالل،لاادددذبليددد لل  دددألةودددىد لاأ دددىةلةظدددرلج دددرب ل يبدددالبحث دددحل اتلبحلدددتةرلاقالددد فل،ل لت ددد لبي ىحدددالباألحى يدددالاادددي ل

لاىي ىحالباألحى يا.  اتلةتةر ر دبتلج رب لبحايبال ونهفليا ملوتللملا سىةلاظراالو ملىبها بحثىح وتلذح لر أ

: بحسب متغير العمر: 
ً
 ثالثا

( لفحص داللة الفرق بي  تقديرات رينة البحث حول دور ANOVA ONE WAYالتباين األحادي س ( نتائج ا تبار تحليل11جدول س

  ريجي الدراسات العليا في تحقيق األمن االجتماعي تعزى ملتغير العمر

ل(ل ت ل0.05*وللو لبح احال)

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي(

ل بد لولدلو لبح احدال)Fجتل يحال)لامل  لبحبلىئللب وض اللملبي  اللبحلىاملر ألللل
ً
ل،ل(0.05(لب  لدوأالة د ل بحدالرح دىئيى

حيدحل ىةد ل ديفلولدلو ىةلل،لحوللةو يربةلج رب ل يبالبحث حلح ادلخر يملبح دبجىةلبحافيدىللدملة ويدملبألودتلباألحدىام

 1.32622 3.6044 26  ى  

 بأل ب ل  ل
 79170. 3.5904 90 وت ال

 ة  ل بحا 858. 179.
 1.14667 3.5553 26  ى  

 وقحوتلب رواىة ب  ىاد/لب  ىاة
 دأدددددددددددددددددددددددددددددددال

 بي ر ا

ولوجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددةل

 ب رواىة

F 

  يحا

ولددددددددددددددددددددددددلو ل

لبح احا

بح احدددددددددددددددال

لبحففظيا

بحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوامل

 ىامباألح

 1.301 2 2.601 ا تلب  حو ىة

 927. 113 104.750  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 250. 1.403

  115 107.352 بحلثىيتلبحك م

ووبأ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 بي ر حا

 066. 2 132. ا تلب  حو ىة

 849. 113 95.931  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 925. 078.

  115 96.063 بحلثىيتلبحك م

بحفودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرل

 ابحث ىحا

 062. 2 124. ا تلب  حو ىة

 856. 113 96.757  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 930.ل073.

  115 96.882 بحلثىيتلبحك م

بحا بحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 باألحى يا

 043. 2 086. ا تلب  حو ىة

 1.061 113 119.847  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 960. 041.

  115 119.932 بحلثىيتلبحك م

 بأل ب ل  ل

 114. 2 228. ا تلب  حو ىة

 783. 113 88.453  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 865. 145.

  115 88.680 بحلثىيتلبحك م
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لادد تلولوجدد ىةلبل،ل(0.05بح احددالبإلح ددىئيالج ندد لوددتل)
ً
جددلقىاىةلج ددرب ل يبددالوحددىليانددلل دد ملاأددو ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

بحث دددحلحدددولل ادلخر يدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملة ويدددملبألودددتلباألحدددىامل  دددألولدددلو لب  دددىاةلابأل ب ل  دددللاادددي ل لت ددد ل

لاُياي لذح لر ألاملىاولاأ ىةلةظرلج رب ل يبالبحث حلدةفل تلبخلالالج حىداف.ل،لبحاحر

: بحسب متغير الوظيفة الحالية: 
ً
 رابعا

( لفحص داللة الفرق بي  تقديرات رينة البحث ANOVA ONE WAY تبار تحليل التباين األحادي س( نتائج ا12جدول س

 حول دور  ريجي الدراسات العليا في تحقيق األمن االجتماعي تعزى ملتغير الوظيفة الحالية

 (ل ت ل0.05*وللو لبح احال)

 ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي(

ل بددد لولدددلو لبح احدددال)Fب وضددد اللدددملبي ددد اللبحلدددىاملر دددألجتل يحدددال)املددد  لبحبلدددىئلللللل
ً
ل،ل(0.05(لب  لدددوأال بحدددالرح دددىئيى

حيدحل ىةد ل ديفلولدلو ىةلل،لحوللةو يربةلج رب ل يبالبحث حلح ادلخر يملبح دبجىةلبحافيدىللدملة ويدملبألودتلباألحدىام

لادد تلولوجدد ىةلبجددلقىاىةلج ددرب ل يبددالوحددىليانددلل دد ملاأددو ل ددراقل بحددل،ل(0.05بح احددالبإلح ددىئيالج ندد لوددتل)
ً
الرح ددىئيى

  دددألولدددلو لأحيددد لب  دددىاةلابأل ب ل  دددللاادددي للبحث دددحلحدددولل ادلخر يدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملة ويدددملبألودددتلباألحدددىام

لل،ل لت  لبحوظيفالبي ىحيا
ً
لما ار الوتلةؤاللرحيدولبحفدراقللدل،لوى  بلوقىلل"لبحواملباألحىام"لةوأ ل راقل بحالرح ىئيى

حفحوىدةددىةلبحثا يدالا وضددحلذحدد لبي دد اللل(LSD)بجددل  ملبحثدىح وتلبخلثددىدلل،لادذبلب  ددىللااددي ل لت د لبحوظيفددالبي ىحيددا

لباايا

ل

 وقحوتلب رواىة ب  ىاد/لب  ىاة
 دأدددددددددددددددددددددددددددددددال

 بي ر ا

ولوجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددةل

 ب رواىة

F 

ل يحا

ولددددددددددددددددددددددددلو ل

لبح احا

بح احدددددددددددددددال

لبحففظيا

بحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوامل

 باألحىام

 2.646 3 7.937 ا تلب  حو ىة

 888. 112 99.415  بخللب  حو ىة  بحا 034. 2.980

  115 107.352 بحلثىيتلبحك م

ووبأ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 بي ر حا

 1.346 3 4.037 ا تلب  حو ىة

 822. 112 92.026  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 185. 1.638

  115 96.063 بحلثىيتلبحك م

بحفودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرل

 ابحث ىحا

 1.085 3 3.255 ا تلب  حو ىة

 836. 112 93.627  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 279. 1.298

  115 96.882 بحلثىيتلبحك م

بحا بحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 باألحى يا

 1.435 3 4.304 ا تلب  حو ىة

 1.032 112 115.628  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 250. 1.390

  115 119.932 يتلبحك مبحلثى

 بأل ب ل  ل

 1.241 3 3.722 ا تلب  حو ىة

 759. 112 84.959  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 185. 1.635

  115 88.680 بحلثىيتلبحك م
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 للمقارنات البعدية حسب متغير الوظيفة (LSD)( ا تبار 13سجدول 

 بح احال(I-J) ولوجةلباخلالا بحوظيفالبي ىحيال (J)لبحوظيفالبي ىحيا (I)لب  ىل

 بحواملباألحىام

لووظفل  ىتلح ووي

 520. 22736.- ووظفل  ىتلخىص

 740. 09476.  حللحر

 007. *59957. ا اتل حل

 ووظفل  ىتلخىص

 520. 22736. ووظفل  ىتلح ووي

 448. 32212.  حللحر

 032. *82692. ا اتل حل

 (ساملصدر: من إرداد الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي

يلضحلوتلبي  اللبحلىاملجتلبحفراقللملب  ىللبألالل"لبحواملباألحىام"لحولل ادلخر يملبح دبجىةلبحافيىللملة ويمللللل

ادي ل لت د لبحوظيفدالبي ىحيدالاذحد لح دىيحلووظفدولبحو دىتلبي  دوويلابيخدىصلاُيادي لذحد لر دألجتلادذهل
ُ
بألوتلباألحدىاملا

لح ادافللملة ويملبألل
ً
لوتلباألحىام.لبحفسالج ث لر دب ى

: بحسب متغير املؤهل العلمي: 
ً
  امسا

( لفحص داللة الفرق بي  تقديرات رينة البحث ANOVA ONE WAY( نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي س14جدول س

 حول دور  ريجي الدراسات العليا في تحقيق األمن االجتماعي تعزى ملتغير املؤهل العلمي

ل(ل ت ل0.05*وللو لبح احال)

 الباحثو  باالرتماد رل  التحليل اإلحصائي( ساملصدر: من إرداد

 ب رواىةوقحوتل ب  ىاد/لب  ىاة
 دأدددددددددددددددددددددددددددددددال

 بي ر ا

ولوجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددةل

 ب رواىة

F 

  يحا

ولددددددددددددددددددددددددلو ل

لبح احا

بح احدددددددددددددددال

لبحففظيا

 بحواملباألحىام

 721. 2 1.441 ا تلب  حو ىة

 937. 113 105.910  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 466. 769.

  115 107.352 بحلثىيتلبحك م

 ووبأ البي ر حا

 303. 2ل606. ا تلب  حو ىة

 845. 113 95.457  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 700. 358.

  115 96.063 بحلثىيتلبحك م

 بحفورلابحث ىحا

 059. 2ل117. ا تلب  حو ىة

 856. 113 96.765  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 934. 068.

  115 96.882 بحلثىيتلبحك م

بحا بحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 باألحى يا

 1.244 2ل2.488 ا تلب  حو ىة

 1.039 113 117.444  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 306. 1.197

  115 119.932 بحلثىيتلبحك م

 بأل ب ل  ل

 319. 2ل637. ا تلب  حو ىة

 779. 113 88.043  بخللب  حو ىة ة  ل بحا 665. 409.

  115 88.680 بحلثىيتلبحك م



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 39

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

ل بددد لولدددلو لبح احدددال)Fاملددد  لبحبلدددىئللب وضددد اللدددملبي ددد اللبحلدددىاملر دددألجتل يحدددال)لللل
ً
ل،ل(0.05(لب  لدددوأال بحدددالرح دددىئيى

حيدحل ىةد ل ديفلولدلو ىةلل،لحوللةو يربةلج رب ل يبالبحث حلح ادلخر يملبح دبجىةلبحافيدىللدملة ويدملبألودتلباألحدىام

لادد تلولوجدد ىةلبجددلقىاىةلج ددرب ل يبددالل،ل(0.05 احددالبإلح ددىئيالج ندد لوددتل)بح
ً
وحددىليانددلل دد ملاأددو ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

  دددألولدددلو لأحيددد لب  دددىاةلابأل ب ل  دددللاادددي للبحث دددحلحدددولل ادلخر يدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملة ويدددملبألودددتلباألحدددىام

 اأ ىةلةظرلج رب ل يبالبحث حل اتلةتةرلاىخلالالوؤاالتهف.لايايالبحثىح وتلذح لر ألاملىاولل،ل لت  لب ؤاللبحافول

 

  الصة النتائج والتوصيات واملقترحات:

  الصة النتائج:     

 لبحث حلر ألبحبلىئللبحلىحياالللل
ُ
لخف

دىتل جت .1  ادلخر يددملبح دبجددىةلبحافيددىللددملة ويددملبألوددتلباألحددىاملاىي ح ود ددالبحيحبيددالوددتلاأ ددالةظددرافللددملوقحفددول د

   ألوللو لبأل ب ل  للا  ألوللو ل للوقىللوتلوقىاتهى. ىحيا"لا دأال"ل

ل،ل(3.71اأحلوجددددةلحلددددىويلافددددد ل)ل،لاأ دأددددالةودددد يرل) ىحيدددددا(ل،لح ددددوللوقددددىلل"بحددددواملباألحدددددىام"ل  ددددألب رةثددددالبألا دددددأ .2

ل،ليدددا(اأ دأدددالةوددد يرل) ىحل،لح دددللوقدددىلل"بحا بحدددالباألحى يدددا"ل  دددألب رةثدددالبح ىةيدددا حدددىلل،ل(966.ابة دددربالوايدددىديل)

 يحددددىلح ددددللوقددددىلل"ووبأ ددددالبي ر حددددا"ل  ددددألب رةثددددالل،ل(0211.ابة ددددربالوايددددىديل)ل،ل(3.65اأحلوجددددةلحلددددىويلافدددد ل)

ا بحدددىلح دددللوقدددىللل،ل(914.ابة دددربالوايدددىديل)ل،ل(3.50اأحلوجدددةلحلدددىويلافددد ل)ل،لاأ دأدددالةوددد يرل) ىحيدددا(ل،لبح ىح دددا

ابة ددربالوايددىديلل،ل(3.47اأحلوجددةلحلددىويلافدد ل)ل،ليددا(اأ دأددالةودد يرل) ىحل،ل"بحفوددرلابحث ىحددا"ل  ددألب رةثددالبحرب اددا

 (.ل918.)

لاددد تلولوجددد ىةلبجدددلقىاىةلج دددرب ل يبدددالبحث دددحلحدددولل ادلخر يدددمل .3
ً
جظ دددرةلبحبلدددىئلل ددد ملاأدددو ل دددراقل بحدددالرح دددىئيى

لىحابي ل،ل  ألوللو لب  ىاةلابأل ب ل  للااي ل لت  لبحبوتلباألحىاملبح دبجىةلبحافيىللملة ويملبألوتلباألحىام

 (.ب ؤاللبحافولل،لبحاحرل،لباألحى يا

لاددد تلولوجددد ىةلبجدددلقىاىةلج دددرب ل يبدددالبحث دددحلحدددولل ادلخر يدددمل .4
ً
جظ دددرةلبحبلدددىئلل ددد ملاأدددو ل دددراقل بحدددالرح دددىئيى

بحوظيفدالبي ىحيدالوى د بل  ألوللو لب  ىاةلابأل ب ل  للاادي ل لت د لبح دبجىةلبحافيىللملة ويملبألوتلباألحىامل

لوقدددددىلل"لبحدددددواملبال
ً
حيدددددحل ىةددددد لبحفدددددراقلح دددددىيحلودددددوظفيلبحو دددددىتلبي  دددددوويلل،لألحدددددىام"لةوأددددد ل دددددراقل بحدددددالرح دددددىئيى

 ابيخىص.

ل

 وفي سو  نتائج البحث يمكن الخروج بالتوصيات واملقترحات التالية:

 دراد لر ىوالبحب ابةلبحلو و الاادملبحاحلل خلففلشربئالب  لح لحي ى  لبحواملاتاحيالبألوتلباألحىام. .1

 بحبوب ي....ريت(للملنملرلةوى البألوتلباألحىام.ل،لبي ىواىةل،لب  بد ل،لب ؤجلىةلب  لحايال)ب لىأ لااي يل ادل .2

 ااي يلبحويفلبح يايالابحوعبيالا تلجاجى لب  لح لاحىلُيل فللملبي فى ل  ألبألوتلباألحىام. .3
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ووبأ ددالبي ر حددالابإلاددال ل اهددىلاحددىلاشدد ي لب ددوعب تلاح لفددفل سددىتهفلابةقىاددىتهفل  ددألبحتدد بملبحوددوبة تلابألةظحددالال .4

 ي وملبألوتلباألحىام.لل

ملاب لدىاب للدل،لاإ بحالبحفوبدقلابحلحي  لاتةوب دولب خلففدال،لااي يلوث جلبحا بحالباألحى يال تلعر ملة ى ؤلبحفرص .5

ألودددددتلابي فدددددى ل  دددددألبح و دددددالبحوعبيدددددالاحدددددىليدددددؤ يلر دددددألة ويدددددملبل،لاحر دددددالبحلاث ددددد ل دددددتلبحدددددرجيل،لبي ودددددوقلابحوبأثدددددىة

 باألحىام.

لرأربللا حلي بىالل ادلب ؤجلىةلبحلافيحياللملة ويملبألوتلباألحىام. .6

 رأربللا حلحلو يفلبجت بةيقيالحل ويملبألوتلباألحىام. .7

ل

 الخاتمدددة: 

 يج  جالب  لحد بحفدر  ي ودم جت يحكدت اا ،لب  لحد  ي لىأ دى  حدى بحفدر  ي لىأ دى ججىجديا باألحىاملد     ُيالن لبألوتلللل

بحا يد لودتلبي  دو لل،لا ل فدبلودتلبحد اللابي  وودىةلابألةظحدا ،لابح حتة بدا باجدلوربد ودت حىحدا ظدل لدم را جا ب دو ودت

جالب لدددددلو لبحددددد ا م لألةدددددولد  ددددد  لججىجددددديالل،لب ح ددددد  لحل ويودددددولجدددددوبلل  دددددألولدددددلو لبألجدددددر لجالبحور دددددالجالب  يبدددددالجالبح احدددددا

 ود  حل ىأدىة وملدثاا ا سالووبدو لم يا   اتةو بحفر  لملشاودل باألحىام بألوت جاحيا اةلضحل،لاجلوربدلبي يى لبحبملر ا

 بألجدر ل اىاجلوربد بحملاودل باألحىام بألوت ا و رل،لبي حى ا لم حو ابحت بو فلاةوثف ف ا مهف اشاوده اىاخر ت بدةثىعو

لألاحيال ادلخر يملبح دبجىةلبحافيىللملة ويملبألودتل،لباألحىام ابحلوب م
ً
لباألحدىاملالاد لجتلي دوتلح دفلولدىاحالاةظرب

ل،لاحدىليدؤ يلر دألبحملداودلاىاجدلوربدلابح حتة بدال،ل ى فاللملةوأيولأ و لج درب لب  لحد لحالالحدىملال ويدملبألودتلباألحدىام

لبحوديفلبح يايدالابحوعبيدالاد تلجاجدى لاااي ديل،لا ذبلةو يالو لففلشدربئالب  لحد لحي دى  لبحدواملاتاحيدالبألودتلباألحدىام

لب  لح لاحىلُيل فللملبي فى ل  ألبألوتلباألحىاملابي فى ل  ألبح و البحوعبيالاحىليؤ يلر ألة ويملبألوتلباألحىام.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ةدور الدراسات العليا والبحث العلمي في تحقيق التنمية املستدامة في الجامعات اليمني

The role of graduate studies and scientific research in achieving sustainable 

development in Yemeni universities 
 إرداد

 مليس حسي  رلي األديمي هيلي  حسي  رلي األديمي ربد الخالق قائد ثابت الرردي

 lameesalademy@gmail.com 

بح دبجددددىةلبحافيدددىلابحث ددددحلبحافوددددلللددددملة ويدددملبحلبحيددددالب لددددل بواللددددملبي ىواددددىةللبي ددددى ملر دددملبحلاددددرال  ددددأل ادللادددد البحث ددددحامللخدددص: لللللل

ل.وقلحدد لبحث دددحلاىح دبجددىةلبحلددىاوالوددتلبي ىواددىةلبحيحبيدددالاة دد  ،لا ددمهفججددل  ملبحثددىح وتلب ددب  لبحوصددفيلب لدددحمللددملر دد ب للبحيحبيددا.ل

،لاادددي،لر ،لذودددىد،لصدددباىلالبحلددد ديجللدددملبي ىوادددىةلبحيحبيدددال)جدددىةلبحلدددىاوالاب يدددىللايسدددة دددوتلوقلحددد لبحث دددحلا يالدددولودددتلبحث دددوثلابح دب

احتدرالأحدد لبحثيىةددىةلاب افوودىةلججددل  ملبحثددىح وتلج بةد تلاهددملب وىافددالابحل فيددل.لل،لاةددفلبخليددىدلبحايبدالاىح ر وددالبحو دد يال،ل(حيدرووة

لا  لةوصللبحث حلب ألبحبلىئللبألةياا

(ل2.26أدددىللاحلوجددددةلحلددددىويلافدددد ل)لابحث ددددحلبحافودددلللددددملة ويددددملبحلبحيددددالب لدددل بواللددددملبي ىواددددىةلبحيحبيددددابتل ادلبح دبجدددىةلبحافيددددىل -

 (لا دأالةوب رلولوج ا1.13ابة ربالوايىديلاف ل)

(لابة ددربال2.40بحث ددحلبحافوددلل دد لح ددف ل  ددألبحرةثددالبألا ددملاحلوجددةلحلددىويلافدد ل)ىح دبجددىةلبحافيددىلالبتلبجددسفالب وىافددالبيخىصددالا -

 .(لا دأالولوج ا2.21ف ل)وايىديلا

(ل1.84ابة ددربالوايددىديلافدد ل)ل،ل(2.16)لةلاىحرةثددالبح ىةيددالاحلوجددةلحلددىويلافدد افددالبيخىصددالاىحلبحيددالب لددل بوالأددىلبتلبجددسفالب وىل -

 ا دأالولوج ا.

ل.للاأو ل ال البدةثى لا تل ادلبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافوللال ويملبحلبحيالب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيا -

 .حلامليةلحر البحث حلبحافوللةرةثةلابوبحملوىحيالا بيالاةبظيحيالاأو لواو ىة -

ل.ةوأ لواو ىةلاصاوأىةللملبحلاىاتلا تلبي ىواىةلا  ى ىةلبحلبحيالب خلففاللملوقىللبحث حلبحافول -

 الجامعات اليمنية  ، التنمية املستدامة  ، البحث العلمي ، الدراسات العليا: كلمات مفتاحية 

Abstract: لachievingلinلresearchلscientificلandلstudiesلgraduateلofلroleلtheلidentifyلtoلisلresearchلcurrentلtheلofلaimلThe

universitiesلYemeniلinلdevelopmentلsustainable. . The researchers used the descriptive survey method in preparing their 

research, and the research community was determined by previous studies from Yemeni universities. The research 

community and its sample consisted of previous research and studies and faculty members in Yemeni universities (Sana’a, 

Dhamar, Ibb, Taiz, Hadramout), and the sample was chosen by the intentional method, and for the purpose of collecting 

data and information, the researchers used two tools, namely, interview and analysis. T heلresearchrلeachedلtheلfollowingل

results: لuniversitiesلYemeniلinلdevelopmentلsustainable–achievingللinلarchreseلscientificلandلstudiesلgraduateلofلroleلThe

degreeلavailabilityلwithلaلmedium113(ل(deviationofللandلaلstandardل)2.26(withلaلmeanofللcame. > The interview questions 

for graduate studies and scientific research got the first rank with an arithmetic mean of (2.40) and a standard deviation of 

(221) with a medium degree. Theلrankedsecond,لwithلaلmeanofل-interviewquestionsrelatedtosustainabledevelopmentل

)degreeلwithلaلmedium184(ل(deviationofللandلaلstandard،2.16)ل - There is a correlation between the role of graduate 

studies and scientific research in achieving sustainable development in Yemeni universities.. There are obstacles and 

difficulties in cooperation between universities and various development sectors in the field  

Keywords::  Postgraduate studies, scientific research, sustainable development, Yemeni universities 
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 :مقدمة

ل،لي دددى لي لففدددىتلبةبدددىتل  دددألأدددوارلبحاال دددالبحوو دددالاددد تلبي ىوادددىةلابحث دددحلبحافودددللوحددد  لاىألا دددىثلابحرجدددىئللبحافحيدددالا

حيددددحليادددد لبحث ددددحلبحافوددددللب  ددددرتلل،لأ ددددالبخددددر للاإشدددد ىحولاولددددلو ىةولب خلففددددالوددددتلأ ددددالاأدددد تلبحلبحيددددالب لددددل بوالوددددت

ايادد لب وأددالباجىسددتللحر ىايددالب  لحدد لاب ددوبعتلوددتلخددالللةودد يفلباا ددىثلابحرجددىئللل،لباجىسددتللحفاملددى لبا ل ددى ي

اىجدددددل  بملبحلوبيدددددالل،لابا دددددىقلبي  يددددد  ل،لابحتدددددللالدددددى  ل  دددددأل دددددلالب ملدددددىدي ل،لبحافحيدددددالحفو دددددىتلبحادددددىملابحو دددددىتلبيخدددددىص

ا  دى  لبحلد د بلابحل دو رلحأليد يلبحاىوفدالل،لاادد لبي فدوللحفحملدكالةلبحتدللةوبأدولب  لحد ل،لبحل و رلب لدلحرابي  بةالال

ابحي دددددى  لودددددتلبح ددددى دبةلابحلوفيدددددللوددددتلبحدددددوبد بةل لددددببل دددددلالبا دددددىقلل،لابجدددد ياى لبحك  ددددد لوددددتلبحاحىحددددداللددددملجدددددوقلبحاحددددل

ل(.1،ل2013ل،ل)ل  م،لبي  ي  للوتلخالللبحث حلبحافول

وددتلل،لحف احددولبي ىواددىةلهددملبي ىدددتلباجىسددتللحفث ددحلبحافوددللوددتلخددالللبيخ ددةلابحليىجددىةلبحاىوددوحددذبلاادد ل

اىادددددددى الب ددددددألةظددددددىملبحث ددددددوثلل،لخددددددالللةحو ددددددللبحث ددددددوثلباجددددددت بةيقيالب رةث ددددددولا  ددددددةلبحلبحيددددددالبحملددددددىوفالاب لددددددل بوا

للحتدللةدو رلحفثايدالبحل ليدالحفث دحلبحافودلابص بدلبحفوبئالحفحدبالابحاودو لبحث  يدالاباج ملدىدبةلبل،لبا ى يحيالابحل ثيويا

اودددتلابدددىليدددتايلل ادلبي ىوادددىةللدددملة دددو رلبحث دددحلبحافودددللا دددتايل ادلبح دبجدددىةلبحافيدددىلابحث دددحلبحافودددلللدددملة ويدددملبحلبحيدددال

ل.ب لل بوا

بةل لجا ب دددولبالبذبلبدةث ددد لاىحلبحيدددالودددتلبأدددللة ويدددملباةقدددىلي ودددمل(لبتلبحث دددحلبحافودددللا2013ل،لا دددر ل)  دددم

ل.يالابح بى يابحافح

 مشكلة البحث 

اد لوحدىليؤ د لددرلل،لياىنيلب  لح لبحيحنللوملكالةلب ل ى يالاةبحو الاىإلدى الب أل فالب وبد لاباو ىةدىةلب ى يدالاب ىحيدا

 حدىلجتلالدفيةلل،لبا لحى ل  ألبي ىواىةلوتلخالللبحث حلبحافولللملحللادذهلب ملدكالةلات صدت لجدر ولاج دللبحل دىحيف

دلبحث ددددحلبحافوددددللي يفبددددىلحلويدددديفلو رأىةددددولوددددتلحدددد تلة حدددد تلبحبلددددىئللاودددد  لولددددىاح هىللددددملةودددد يفلبي فددددوللبحيددددولل  ددددأل ال

هألابتلبحث حلبحافوللاليلتا لبالا فملوقلح لب ار البحذيلي ثن لا لفى دللا لحدىل،ل ملى للبحلبحيالب لل بواللب املو  

ل،لاليحكتلةقىا اىلاىحالثالحفثف بتلبحارأيالاواهىلبحيحتبحث حلبحافوللجصثالدراد لو لو رأىةلبحث حلبحافوللل حىلبتل

اودتلل،لادذبلودتلةىحيدال،لألةولبحلبيللبحوحي لحدر ملبحفقدو لبحتدللةف دللبحثفد بتلبحتدللهدمللدملعدودلبحبحدول دتلبحادىحفلب لود م

 دحلادىولالتلةىصديالبحثةىحيالةىةيالاليحكتلب  ى ظال  ألرةقى بةبىلبحوعبيالاااي ياىلاب  ى ظال  ألاو  بىلا يىةبدىلرال

اأددىحبظرلل،لحل ويدملبحلبحيدالب لدل بوالاااد لوؤجلدىةلبحلافديفلبحاددى ملهدملب  دىتلبحدرئ جلحاهدوالبحث ددحلبحافودلل،لبحافودل

ر دددألب ؤشدددربةلابح دبجدددىةللدددملب يددد بتلبحت ادددويلبالبتلةلدددىئللبحث دددحلبحافودددللل  دددألبدالبحوب ددد لحدددفلةدددرقل لدددلو لبحل فادددىةل

حث دددحلبحافودددللالدددملووددد و هىلبحاهدددوالاىا ل دددى لبحدددوعنلللابحتدددللودددتلشدددتنهىلةوددد يفلحفدددوللحفوب ددد لابااددد بالب رأدددوهللودددتلب

 .بدفلب ألذح لبحبظر لبحلفثياللحفحقلح للةقىهلبحث حللبحافولل  ألبةولة  لوق يل،لبحلبحويلب ل ني

 وتكمن مشكل  البحث في االجابة رل  السؤال الرئيس االتي :

ل؟ املستدامة في الجامعات اليمنيةحث العلمي في تحقيق التنمية الدراسات العليا والب دور  ما

ل
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 -همية البحث:أ

ل.-اةن  لجاحيالبحث حلبي ى مللملباايلا

ل.يلىافلاذبلبحث حللملة ويملبحلبحيالب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيا -

ب لدددل بواللدددملل ددد ليح دددللادددذبلبحث دددحلرددددى ال فحيدددالولوبدددداالحفحكلثدددالاددد ادلبحث دددحلبحافودددلللدددملة ويدددملبحلبحيدددا -

ل.احىلي وملبحفىئ  لب رأو لوبولح  لبحثىح  تلابح بدج تلاب  لح تللملاذبلب  ىلل،لبي ىواىةلبحيحبيا

ب لددل بواللددملبي ىواددىةللباحيددالوار ددالةويدديفل ادلبحث ددحلبحافوددلللددملة ويددملبحلبحيددال  ددألبحيددوللرحوددىلللددمليلد ف -

 .بحيحبيا

 .بيالابجل  بو ىللملبحوب  لب اىمل بواللملبي ىواىةلبحيحيل فلبحث حلبي ى مللملة ويملبحلبحيالب ل -

 :أهداف البحث

 يسع  البحث الحالي ال  التعرف رل  االهداف اآلتية : د 

لل.ب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيالبحلارال  أل ادلبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافولللملة ويملبحلبحيا -

ل.ب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبياالة ويملبحلبحيللملال فلووت حىةلر ألبحلوصل -

 :حدود البحث

لبح دبجىةلبحافيىلالبحث حلبحافولللملة ويملبحلبحيالب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيالللل ادللبي  ا لب ودو يالا -

 .ب يىللايسالبحل ديجلاولى  يهفللاىي ىواىةلبحيحبيابي  ا لبحبملر الال -

ل.م2021ل/2020بي  ا لبحيوىةيالالحفاىملبي ىويمل -

 حيرووة(.ل،لاايل،لصباىلل،لذوىدل،لبي  ا لب  ىةيا.لبي ىواىةلبحيحبيال)ر  -

 

 العلمية للبحث :طلحات املص -

اادددرالبح دبجدددىةلبحافيدددىل  دددألبنهدددىلودددتلبادددر لودددىلةو ودددالبي ىوادددىةلودددتلادددربوللاانددد لججىجدددىلا دبجدددال: الدراسدددات العليدددا 

دددىتل،لاة ددددو رلاةبحيددددالب ودددد دبةلب خلففددددالحفحقلحدددد  يفلبي ددددىويملاددددولب  ددددب لبحددددذيليحدددد لب  لحدددد لاددددىحوو لبحلافددددل ددددىذبل د

 ددإتلبح دبجددىةلبحافيددىلهددملب  ددب لبحددذيلياددلللبحافددفلابحفكددرلبحددذيليوددوملل،لبحاىوفددالبحتددللةح ددللووب دد لبيخ وددالاباةلددىل

،ل)بحادددىأيلابادددولو ددد ف ،لبحدددذيليملدددحلل دددللودددىوتلشدددتةولبتليددد   لب  لحددد لرب دددألبحلوددد مل،ل فيدددولبحاحدددللاحابدددىهلبحوبجددد 

 .(3ل،ل1998

(ابحدذيليدب ل  دألبنهدىلودتلبادر ل3ل،ل1998،لي ثن لبحثىح وتلاار فل)بحاىأيلابادولو د ف : التعريف اإلجرائي للباحثو  

ددىتلبحلافددديفلل،لودددىلةو ودددالبي ىوادددىةلودددتلادددربوللاانددد لججىجدددىلا دبجدددالاة دددو رلاةبحيدددالب وددد دبةلب خلففدددالحفحقلحددد   دددىذبل د

 دددإتلبح دبجدددىةلبحافيدددىلهدددملل،لاىوفدددالبحتددللةح دددللووب ددد لبيخ ودددالاباةلدددىلبي ددىويملادددولب  دددب لبحدددذيليحددد لب  لحددد لادددىحوو لبح

بحدذيليملدحلل دللودىوتلشدتةولبتليد   لب  لحد لل،لب  ب لبحذيليالللبحاففلابحفكدرلبحدذيليودومل فيدولبحاحدللاحابدىهلبحوبجد 

 رب ألبحلو م.
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 البحث العلمي : 

ل. او ه(لااولبح ر والبحتللة للاوبج لولب ملكالةلبل1980اار فلحي يل)

يار ول) فيبقر(لاىةولبجلو ىللوبظفلاويثو لابخليىديلاةى  لحويىيىل رديال تلبحاال ىةلب فت دالا تلبحظوبارلال

ل.بح ثيايا

اولبادر لجدحىةلبحلافديفلبي دىويملااظيفدالودتلاظدىئفلبي ىوادالابحتدللودتلخالحدولةي د لودتل: التعريف اإلجرائي للباحثو  

لوللب بىجثالحفك   لوتلب ملى للبحتللةوبأالوؤجلىةولب خلففالبدةثىع ىلا ر الب  لح لا و ملبي ف

 التنمية املستدامة :

هدددددملبحل دددددرتلبحافودددددللب خ دددددةل  حو دددددالودددددتلبحاحفيدددددىةلباألحى يدددددالابا ل دددددى يالةدددددلفلودددددتلخدددددالللجي يوحوأيدددددالوايبددددددالل

ل.(25,2013ف ىل)بح ىار، حل ويملبحلت  لب ل ه الوتلجأللباةلوىللوتلحىحالة  لورةو ل ههىلر ألحىحالورةو لةي

هددمللوددب  لةبحددويل  ددألب دد  لبح و ددللابحددذيلياظددفلبحر ىايددالبإلنلددىةيالألأيددىللبي ىدددرل :التعريددف اإلجرائددي للبدداحثو  

ل  ألجتلالةووملاذهلبألخ   لاإخالللجال اود لد ىايالبألأيىللبحوى وا.

 -الجامعة :

ىلبح فثدال اد لرنهدىاهفلبحاى ملةيفلوقحو الوتلبح فيىةلا فل دملبهدل"لهملورحفالحفلافيف ( بأنها :د 2003س  ، يعرفها: أسعد -

(لجدددددبوبةلحل  دددددولل  دددددأل دأدددددال6ددددددل4ا حضدددددتلل ههدددددىلبح ىحدددددبللدددددمل دبجدددددلولحفتددددد  لةتددددد باحلودددددىلاددددد تل)ل،لب رحفدددددالبح ىةو دددددالابقدددددىح

ل(ل12ل،ل2003ل،ل)ججا ،لبحث ىحود و لجالبحف لىنجللملة   ل فوللوا ت

 -أنها :( : ب2004ويعرفها : الها مي،س  -

ل ددددتلج حددددللبح دبجددددالبح ىةو ددددالبحاىوددددالجالوددددىل" 
ً
هددددملواملددددت لجالوؤجلددددالحفلافدددديفلبحاددددى ملي ددددوتل ههددددىلب  ددددىللوفلوحددددى

 .(188،لل2004ابحتللاا يلو  لة د بلالةولل تلةالثلجبوبة،ل)بح ىشولل،لل،لياى ح ى

 لحففى فيدالاجةدولبألجدفو لبحوحيدل،ليل فلدف هىب ؤجلالبحتللةر لجتلبحلافيفلادولور د"( : بأنها : 2008رفها : نعما  ،س ويع -

 .(562ل،ل2008ل،ل)لناحىتل،لابحبقىحللملة ويملجا ب  ىلبحتللاأ ةلوتلجأف ىل"

 التعريف اإلجرائي للباحثو :

ةيفلوقحو الودتلبح فيدىةلا فل دملل،لهملواملت لجالوؤجلالتهلفلاىحلافيفلبحاى مليارالبحثىح وتلبي ىواالرأربئيىلاتنهىلاد

تلجةفل دبجالب رحفالبح ىةو الاةو ملاربوللاافيحيالاة ديلياللملشت لبحل   ىةلبحافحيالبحبظر الابحل ثيويالبهىل للو

ل.اةحبالب ل رللواهىلش ى  لبحث ىحود و لجالبحف لىنجل،لخاللل ت  ل وبيالةت باحلوىلا تلجدو لر ألج لجبوبة

 الخلفية النظرية:

 -التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية :

 نشأت  :د 

لحظرا ددددولا ددددوبهلباألحى يددددالابا ل ددددى يالابحليىجدددديال 
ً
ل ددددىتلبنا ىجددددىلعثيايددددى

ً
يادددد لبحلافدددديفلبي ددددىويمللددددملجيلافدددد ب

ل ددتلة  يىةددولب لددلوثفيالحددذح لبةق دد لل،لاحددىللددملذحدد لوددتلوىضددتللاحىدددرلاددذبلبحثفدد لجالذبتل،لابح وى يددالابحافحيددا
ً
 يددال

رالجتلب ل ثد لحوب د لبحلافديفلبي دىويمللدملبي ح ود دالل،لتلبحلافديفل ملد للوثكدرواظفل اللبحاىحفلر ألباالحىملبهذبلبحبوتلود
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احادللذحد ليادو لر دألبحا يد لودتلبحاوبودللجاح دىالبحل فدفلل،لحدفليظ درلراللدملا بيدالبحلدثايبىةلودتلبحودرتلب ىضدتلل،لبحيحبيا

دىتلوددتلوظددىارهلو ىدأددالافيددللحكددفلبإلوىودداللددملبحملددحىللابل،لبا ل ددى يلاباألحددىاملبحددذيلجددى للددملشدد ريلبحدديحت حددذيل د

اجيىجددددددالل،لبحلافدددددديفلاةكددددددريجلوظددددددىارلبي  ددددددللابحل فددددددفلابحايحددددددال ددددددتلبحل ددددددودبةلبي يددددددىد البحتددددددللاملدددددد  اىل اللبحاددددددىحف

اأفيددللةفدد لبحاوبوددللل،لباجددلاحىدلبحن ي ددىنيللددملأبددو لبحددوعتلبحتددللج ةلر ددألتهحدد  ل ادلبحلافدديفللددملحيددى لب  لحدد لبحيحنددل

احددفليددر لبحبددودلرال ادد لةددودايلل،ل ددللذحدد لج  لر ددألةيددى لبحلافدديفلبي ددىويمل،لاباجددلاحىد ااة  اددىلوددتلبحاوبوددللبحليىجدديال

رذليرأددد لبحثددد بيىةلبألا دددألحاملدددت لل،للدددملأبدددو لبحددديحت1983مللدددملبحملدددحىللاةدددود لج لدددوأرلودددتلبحادددىمل1962جدددبلحن لودددتلبحادددىمل

(لابيخددىصلاإنملددىللأىواددالصددباىلل42لملا دد ادلبحوددربدلبي ح ود ددالد ددف)1970بحلافدديفلبي ددىويمللددملشددحىللبحدديحتلر ددأل ددىمل

ل.(24،ل2007ل،ل)لا بد لبحلافيفلبحاى مل،لبحتللةح ف لا فيتللبحت ايالابحملرياالابحوىةوتل

اةالاىلة و للوا  لةىصرلحفافوملبحيدب يالر أل فيالةىصدرلل،لالملةفجلبحاىملةفلةتج جل فيالبحت ايالبحافيىل ا تل

ابحتللةتجلد لا د ادلبحودىةوتلد دفلل،لىةىتلبح فيلىتلبحبوب لبألا ألي ىواال  تاو ف لال،ل(1972حفافوملبحيدب ياللمل ىمل)

اأ ملدكيللةفد لبح فيدىةلاةقىح دىل ب ةلب  ىحدبلب  لحايدالابي يدىد ال  دألبحلافديفلبي دىويملاودتلةدفلل،ل1975(لحفاىمل22)

للحي دلللدملبحو د لبي ىددرل د  لبي ىوادىةلبحيحبيدالبي  وويدال،لبالا لد االبحلافيفلبي ىويم
ً
ر دألالد لأىوادىةلاحرصدى

الددملل،ل ودد لج لفدد لاىإلشددىد لر ددأل دد  اىل،لوددتلبحثىح ددالل ادد ملبيخددواللددملةفىصدديللنملددتةلةفدد لبي ىواددىةلا يفيددالة وداددى

ابحتللا اداىل ل  لب  ىللجوىملبحو دىتلبيخدىصلإلنملدىللبحا يد لل،لاذبلبحليىقلنملت لا بد لبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافول

ل-لل25د،ل2007،ل)لا بد لبحلافدديفلبحاددى ملابحث ددحلبحافوددل،لملرعددىدلبحددبظفلابح ملددرياىةلبيخىصددالاددذح وددتلبي ىواددىةلبألافيدداللدد

ل(.26

ل

 أهداف التعليم الجامعي: 

ا حكددتلل،لملبيخددىصلاىي ىواددىةلبحيحبيددالجادد بالبحلافدديفلبي ددىويملا ددود لوف ددفا1995(لحلددبال18جاضددحلبحوددىةوتلد ددفل)لل

لى  لبيخىولالوتلبحوىةوتلاحىلي ملالبإلشىد لر ألبح  البحاىمل حىلايالولب 

يدالول فد تلاى  دللبحارأل،لته البي ىواىةلبحيحبيال مل لل ىملر ألةاملسالووبعب تلوؤوب تلاىهلللوبلح تلحوعاهفلاجو هفلللللل

ثلاول فاددد تلحإل دددى  لاباجدددلفى  لبحوب يدددالودددتلبحتددد بل،لو فاددد تل  دددألةدددربثلجوددد هفلاحيدددىدتهفلواتدد يتلبهحدددىل،لبإلجددالويالبحلدددىويا

ل،لاإأدددددربللبحث دددددوثلبحافحيدددددالااشددددد يا ىلاةوأهه دددددىليخ ودددددالب  لحددددد ل،لبي يدددددىديلبإلنلدددددىنيلاودددددتلبي يدددددىد لبحارأيدددددالبإلجدددددالويا

اةوةيددملبحددراباةلبحافحيددالابح وى يددداللددملبي ىواددىةلابح يسددىةلبحافحيدددالل،لاب لددىاحاللددملةودد ملب اددىدالابحافدددوملابا ب لابحفبددوتل

ل.(135ل،ل2008لل،ل)لو ح ل،ل بخللبحثال لاخىدأ ى

ةحددددد لصددددديىةالجادددد بال ايددددد  لب ددددد  لح دددددذبلبحبدددددوتلودددددتلل،لالددددملددددددوللبحويدددددىيىلابحل ددددد يىةلبحتدددددللةوبأددددولبحلافددددديفلبي دددددىويمل

لاهمل حىلي ملال،لبحلافيف
ً
ل-احىليؤ يلر ألة و رهلاة ل بولوللوثال

يملوددددددتلخددددددالللةق يدددددد لجادددددد بالوؤجلددددددىةلبحلافدددددديفلبي ددددددىول،لةق يدددددد ل كددددددرلبحلافدددددديفلبي ددددددىويملاوب فوىةددددددولبحبظر ددددددا -1

ل.لملدوللول فثىةلب  لح لبحيحنللاة  يىةلبحاففلابحلكبوحوأيىل،لاة و ره

لاحليىأىةلبحلبحيالاجوقلبحاحلل،لةتو تل رصلبحلافيفلبي ىويملأل رب لب  لح  -2
ً
 .ا وى

ل -3
ً
لا بيدددى

ً
لاإ بد دددى

ً
ددددحتلوؤجلدددىةلو لففدددالاأحلدددىدبةلول ىوفدددالااملدددرياىةلل،لة دددو رلةظدددفلبحلافددديفلبي دددىويملج ى يحيدددى

 .بأل بللبي ي لةكفللح ى
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لل،لة ل تلبحكفىيالبح بخفيال ؤجلىةلبحلافيفلبي ىويم -4
ً
لاوى يى

ً
لوتلة ل تلو خالتهىلب خلففال ملر ى

ً
لاإة هدىلًلل،لا لب

 .الو   لبحظراالبح ب حالحل ر الابحاملى لب لح  لاب  حر

ظدىملةبحي هىلاىجلحربدلوتلخالللةةو   لب وبد لبحبملر الب ؤافالحل وبةبلبأل ى يحيالابحل ديليالابحفبيالابإل بد الال -5

 .ول ىولليكفللبحلبفيذلاب لى االابحلوو ف

ل،لاد دددد لولددددلو لبأل بللبحافوددددللابإل بديلابح الودددديل،لة ويددددمل دأددددال ىحيددددالوددددتلبحكفىيددددالابحفى فيددددالحفلافدددديفلبي ددددىويم -6

ل،لوادددىةلبحيحبيددددا)ل دددىةوتلبي ىل،ل ؤجلدددىةلبحلافددديفلبي دددىويمللددددملددددوللوادددىي  لبحكفىيددددالبح بخفيدددالبحكحيدددالابحكيفيددددا

 .(ل4ل–ل2ل،ل1995ل،ل(5وى  ل)

ل،لا يىيىلة دودلب  لحد ل،لة ل تلبحكفىيالبيخىدأيال ؤجلىةلبحلافيفلبي ىويملوتلخالللد  لةفى ف ىلو لبحلبحيا -7

لو لبحليىأىةلبحلبحيالاة ودلب  لح 
ً
لا يفى

ً
 .اة ىاملو رأىتهىل حى

 ديلةفبدللحىأدىةلل،لأدربوللولبو دالاججدىحيبلااجدىئللح ي دااةيا د هلادبظفلورةدالالل،لةوجي ل ى د  لبحلافديفلبي دىويم -8

 وتلجأللخ وال يىيىلبحلبحيالاة و رلب  لح .ل،لبحفسىةلب خلففا

اأحددددىليدددؤ يلر ددددألابددددىللل،لة دددو رلو لددددو لبحلافددديفلبي ددددىويملاججدددىحيثوللددددملددددوللباةفقددددىدلب ارلدددملاة ثيوىةددددولب خلففدددا -9

لاوللوثفيى.ا فيلاىحليىأىةلب  لح لحىدل،لبحشخ يالب اىصر 
ً
 رب

ل،لاةحكيبددددولوددددتلبحويددددىملادددد ادلريقددددىويللددددملة ددددو رلب ار ددددالاةبحيددددالبحلوبيددددالاةوظيف ددددىل،ل  دددد لولدددد   لبحث ددددحلبحافوددددل -10

 ل.يخ والاربوللبحلبحيالاول فثىةلبحل ودللملو لففلوقىاةلبحاحللابإلةلىل

 .ة و رلو ى دلبحلحو للبحذبايل ؤجلىةلبحلافيفلبي ىويملاةبويا ى -11

احىلي  فلة  ي لبإلعىدلبح وىلملبحدوعنللل،لبحلتحيفلابحت أحالابحاملرللملو لففلوقىاةلب ار ابحاهوالا ر ال -12

 .ا وبأولة  يىةل  رلبحاو ال،لابحوووي

لددددملرأددددربللبحث ددددوثلل،لا ددددلالب  ددددىاةلجوىو ددددىلاباجددددلفى  لواهددددىل،لبحاحددددلل  ددددألةبحيددددالب ال ددددىةلبحوعبيددددالااشدددد يا ى -13

 .بي  ىةلذبةلبحاال الاةو يفلباج ملىدبةلر أل،لابح دبجىة

اةوأيدولنلدثالودتلل،لاحدىلي بىجدبلا دلاللملود لبحليىأدىةلجدوقلبحاحدلل،لةبوي لولىدبةلبحلافيفلبحاى ملابةقىاىةدو -14

 .و خالةلبحلافيفلبي ىويملر ألب اىا لبحلوبيالب ل   الا فيىةلب  لح 

ل -15
ً
لا حو يى

ً
 (.4ل–ل2ل،ل)ب رأ لبحلىامل،لبحلوج للملب اىا لبحلوبيالابح فيىةلج ويى

 

اق  التعليم الجامعي في اليمن:   و

اوددىلحدولودتل ادل ث د للدملحيددى لل،لحود لج حد لبحا يد لودتلبألا دىثلابح دبجددىةلبحافحيدال دتلجاحيدالبحلافديفلبي دىويم 

اادذبلودىلل،لاحويولولجا ىثلاب  ملى ىةلالبخت ب ىةلأ يد  ل،ل ح رأىةولةرا ل ملر الاإةلىلل فولل،لبألوفل  ألورلبحلىد  

 .(21ل،ل1999ل،ل)لب خاللملاوخراتل،لللاف لولىاحىةوللملب   و لبي يىديلبحاى يلبحذيلنا ملولبحيومح  لح 

 تدددددرالبحكملدددددفل دددددتلل،لا  دددددىالللبحثدددددىح وتللدددددملادددددذبلبحلددددديىقلبحلادددددرال  دددددألاب ددددد لبحلافددددديفلبي دددددىويمللدددددملبحددددديحت

دى يوللادددحىتلبي ددو  للددملبي ىواددىة  ا ددألبحددرةفلوددتلبي  ددو لل،لبحيحبيددالب ل فثددىةلبحال وددالحل ثيددملواددىي  لبا لحددى لبأل د

بحتللةثذح ىلح ووالبي ح ود البحيحبيالحالدةودىللاحلدلو لبأل بللبحدوظيفيلبإل بديلابأل دى يوللحفحبظوودالبي ىوايدالاقحيد ل
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رذلجتلبأل بللل،ل ددإتلاب دد لبي ددىلليكملددفل ددتلبحك  دد لوددتلب ملددكالةلاجار اددىلالةدد نيلادددافلولددلو لأددو  لج باهددىل،ل فيىتهددى

ل  ددأل فلددفالر بد ددالداةيايددالاو ى ددى لةوفي يدداودى بلل ىئ
ً
ابحلاويدد للددملة لدد  لل،ليتفدبل فههددىلبح ددى  لبحشخصددتللبادةقددى مل،لحددى

بألوددرلل،ل-ر بد لبي ددو  لبحملددىوفال-ايادد لذحدد لب لوددىدبلر ددألبألصددوللبحافحيددالبحتددلل رددد هىلبإل بد لبي  ي ددالل،لرأددربلبةلبحاحددل

ل  ألة ويملاظىئفلبي ىواالال
ً
لجا ب  ىلا لل فىل لا ى فيا.بحذيلجناكجلجفثى

لحدددددولاة ددددد لوددددد دا لاىحملددددد للل،لاودددددتلب الحددددد لجتلبحلوجددددد لبحكث ددددد للدددددمل ددددد  لبي ىوادددددىةلا فيىتهدددددىل
ً
حدددددفليكدددددتلو   دددددى

ابنا دددى لذحددد ل  دددألبحل دددىقلل،لا لضدددحلذحددد لا دددود لابضددد اللدددملةبدددىظرلبح فيدددىةلاةح ي هدددىلابحلكدددربدلحأل لدددىمل،لبحصددد يا

 .بح فثالبيخر ق ت

بويلبح ددددى دل ددددتلبألوىةددددالبحاىوددددالحفحقفددددجلبأل  ددددألحل  دددديةلبحلافدددديفلر ددددألجتلبحلافدددديفلحيددددحليملدددد  لبحلور ددددرلبحلددددل

لبي ىويملبحوعنللجالفلاثا لوظىارلبحيافلوتلجاح ىلا

اودددددىلدب ودددددولودددددتلرةفدددددىلليخ دددددةلاجاحو دددددىةلادددددربوللل،لبحلوجددددد لبحكث ددددد للدددددمل ددددد  لوؤجلدددددىةلبحلافددددديفلبي دددددىويم -1

اودددىلج  لر دددألبحتددد بحفلبحملددد ي ل  دددألب دددوبد لل،لحل ثيو دددىابا لودددىدلر دددألب دددوبد لبح ى يدددالل،لبي ىوادددىةلاةبظيح دددى

ل.ب ىحيالب وأ الحفلافيفلبي ىويملب   ا  لا ثيا هى

ةدددددد نيلةو يددددددالاأددددددو  لبحلافدددددديفلبي ددددددىويملاو رأىةددددددولودددددد لبحلوجدددددد لبحكث دددددد للددددددمل دددددد  لوؤجلددددددىةول اتل دبجددددددال -2

 .احليىأىةلجوقلبحاحللاخ ةلبحلبحيا

وحددىلج  لر ددألةح يددالبحلبظدديفلاداةدد تلل،لا دد تل،لبألمللصددباىللبجلالددى لبي ىواددىةلبحبىشددسالوددتلبي ددىوال ت -3

 (.51ال2006ل،ل)لب  فجلبأل  ألحل  يةلبحلافيفل،لبحاحللبإل بديل

 -مفهوم البحث العلمي:

احاللذح لدبأ لر ألاا  لججدىحيبلاج ابةلل،لةلا  لاار فىةلبحث حلبحافوللااليلفملبحثىح وتل  ألاار فلو   ل

بحث ددحلبحافوددللاددولح دديفالأ ددو لوبظحددالل(.13، 1998 ، سربيدددات وا ددرو ل  يدد للددملوف ددوملبحافددفلبحث ددحلبحافوددللا دد ملبح

ليووملبهىلبحثىححلحاالللظىار لوايبا.لا قبلجتلي ي لبحث حلبحافوللر ألعرقلا وب  لادوباةلو    .ل

  بملبألجددددفو لاىجددددلل،لاابددددىتلوددددتلياددددرالبحث ددددحلبحافوددددللاتةددددول"وقحو ددددالبي  ددددو لب بظحددددالبحتددددلليوددددوملبهددددىلبحفددددر لل

 ، 1987 ، " سرددريفجاة  يدد لبحاال ددالادد تلةفدد لبحظددوبارل،لاب  ملددىالظوباراددى،للددملجددايالحي ددى  لجددي رةول  ددألايسلددول،لبحافوددل

ل(.34

ا ر ال ثد لبحدرححتلاد ايلاتةدول"بح ر دملب دؤ  لر دألبحكملدفل دتلبي ويوداللدملبحافدوملاوبجد العىئفدالودتلبحووب د ل

 حفيىةددولحتدد لي ددللر ددألة يقددالاتةددولبجلو ددىلل"وددبظفليهدد الر ددألب  ملددىالواددىدالبحاىوددالتهدديحتل  ددألجدد  لبحاوددللاة دد  ل

او حدىلبخلفدفلبيخند بللابحثدىح وتللدملل(34 ، 1998 ، سربيددات وا درو ابحلت  لوتللص الب افووا تلعر ملباخلثىدلبحافول"

ظددددالبحافحيددددالابي وددددىئمل ددددىتلبي حيدددد لولفددددمل  ددددألبةددددولججددددفو لوددددبظفلحفلفك دددد ليالحدددد ل  ددددألب الحل،لاار ددددفلبحث ددددحلبحافوددددل

ابحثيىةدددىةلح دبجدددالبحظدددوبارلوودددد لبحث دددحلابح دبجدددالب وددددو يالح دددذهلبحظدددوبارلودددتلجأدددللبحوصدددوللر دددألحودددىئمل فحيدددال

ليحكتلااحيح ىلابحويى ل فههى.

 : تعريف البحث العلمي

لددددملا و دددد لاى ملدددد فالهددددملحىحددددالةودددد لل،ليادددرالبحث ددددحلبحافوددددللاتةددددول"لباجلو ددددىللب اهيددددملي لددددفلوملدددد فالوايبددددا

 إذبل ىة لب مل فال)بحث  يا(لةى االوتلل،لجال  لة وتلحىحالأ ي  لحفليلثملا مهىلاةح ي  ىل،لب افووىةلجال  ملة ىوفو
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ل  ددألجتلة دوتلوب ويدالا  يوددال،لحىأدالحويويدالاودتلصددحيفلبحوب د 
ً
ل،ل دإتلةلددىئللبحث دحلجدلق لعر و دىلر ددألبحل ثيدمل دودب

بحث حلبحافول(.لا درالجييىلاتةول"ل حفيال كر الوبظحاليووملبهىلجخ ل(لوحيىةل12،ل2000ابحاكجلاىحاكج"ل)بحع  مل

يلدو ل)لبحثىحدحل(لودتلجأدللةوصدت لبي ودىئمل ملدتتلولدتحالجالوملد فالوايبدالالدو ل)وملد فالبحث دح(لاإةثدىتلعر ودال فحيددال

ب ملكالةلب حىةفاللوبظحالالو ل)لوب  لبحث حل(ل تيالبحوصوللر ألحفوللوالئحالحفاالللجالر ألةلىئدللصىي الحفلاحيفل  أ

ل(44ل،لالو ل)ةلىئللبحث ح(ل"ل) لبىايال .ة

ل

 أهدداف البحدث العلمي:

 تتمثل اهداف البحث العلمي في النقاط االتية:

لابإلج ىمللملةبحيلو.ل-1
ً
لاةوى يى

ً
لابألحى يى

ً
لبحاهوالاى  لح لب ل ى يى

ل.ح هىلبي يىد اللملب  لح باالحىملاويىيىلبحلو ملبحافوللابح وىلملحل ىواال،لاة و رلدجىل-2

ااحيملبحلالحفلاباحل ىتلبحافوللا تلبي ىوادالابي ىوادىةلبألأببيدالاورب ديلبحث دوثلاب ؤجلدىةلبإلةلىأيدالب لو ودالل-3

لب  لحالاويىيىلبحث حلبحافوللابحلو ملبح وىلم.

ل.(67ل،ل2013لل،ل  فيال)وب ودلةو يفلخن بةلبي ىواالابج ملىدبتهىلاو رأىةل حفيىتهىلبحث  يال ملىدي لبحلبحيالبل-4

 متطلبات البحث العلمي

ابحتددللاد انهىلحددتليلدل ي لبحثىحددحلل،لالاد لجتلةلدو رلوقحو ددالودتلبحملددرا لودتلجأدللجتليددلحكتلبحثىحدحلوددتلرةحدىملبحث دح

ل،ل1998ل،لااذهلب ل فثىةلهمل) ا ففللابح رباةال،لبحويىملاىحث حلبحافوللحت لاحولةوب رةل يولووبصفىةلبحثىححلبي ي 

ل(78

فيددددىةلبحاملددددرالابددددىتل ادددد لبحبىشددددر تلالاددددفلح ددددفلجددددو لبي  ددددولل  ددددألب ي دددد لوددددتلب ددددىللو حددددىلبخلففدددد لرأددددربلبةلا حل-١

بحوجيفا.لاابىتلبحا ي لوتلبألا ىثلبي ي  لد ي لألنهىلالة حلل بىا تلارب ا.ل ذح لعوللاااوي لرأربلبةلبحل كيفل

لج و ةلبحا ي لبي حى لحفويىملاىحث حلبحافول.

ددداىالبح وددالبحاىودداللددملدأددللبحث ددحلبحافوددلالحودد لخفددملة ددرال ادد لبحثددىح  تلبحت دد لوفتدد و تل دد ملةوددالب  لحدد للددملرل-٢

لبحثىح  تلالملجا ىثهف.

ل(55ل،ل1997ل،ل ملوملىد البحملر ىةلاب ؤجلىةلابأل رب للملةفوىةلبحث حلبحافولل)حفج ل-٣

لة ثيو ىلي حىيالبإلةلىللبحفكري.  يفلاححىيالحووقلب ؤحفالااذبليل فبلجتلبح ملرياىةلالةلل-4

وايدداالالادد لحل ىواددالجتلة فددملبحث سددالبي ىوايددالب بىجددثالحفثىحددحلاذحدد لوددتلخددالللريقددى لب كلددبلب بىجددبلبحث سددالبي ىل-٥

اة فيفل يولايسالبحل ديجلج ثىللة ديجلوبىجثالاب لثىدل حفولبحث ثللأيللودتل  ىئدولبي دىويملاود لبحثىحدحلادىحاوتل

لحث ح.ب ى يلحيوبصللب

فحيددالاو ددى دلب ار دداالابددىتلرأحددىتلادد تلبحثددىح  تللددملبحاددىحفلبحارودديل  ددأل فددالب  ددى دلاب ربأدد لب لددو ر للددملب ربأدد لبحال-٦

ل(23،ل1998ل،لب كلثىةلبحارأيالوحىليمل لل وثالدئ لاللملبحويىملاىحث حلبحافوللبي ى للاب لح  ل)بحر ىام

ل(34،ل1997ل،لبحث حلبحافولل)لحفجلملحول فالبحافحىللب ؤاف تلبحاىوف تللل-٧

ا دد ملبالحددىملأ ددىةلبحلبفيددذلاحددىليقددريللددملبي ىواددىةلاورب دديلبحث ددوثلل،ليددا دد ملدأددةلبحث ددوثلبحافحيددالا  ددةلبحلبحل-٨

ل(35،ل1997ل،لوتلةقىد لاأ وثل)حفج
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د رباىةلابي درا لابجلحربدلبالل،لحىدجىةلباجلاحىدلبحو يفلابي  يحلاوىلةر الوتلوةىدلجفثيال  ألبح اللبحبىوياول-٩

ل(45ل،ل1997ل،للملاذهلبح الل)شثىة

ل ىاحالةوللةكبوحوأيىلأىاي ل اتلةوللبحاففلبحذيلةوومل فيو.ول-ل١٠ل

(.لل1997ل،ل ملبحت بملبح اللبحارأيالاىحاففلبحل ثيويلا د ملةببههدىل دوبة تلااملدرياىةلاشد  لبحث دحلبحافودلل)شدثىة ل-ل١١

ةدددبل فيدددول ددد ملةثدددوللبحث دددحلبحافودددللور ددديلولوددد ملددددحتلجاحو دددىةلبحددد اللرتلةيدددى ل فلدددفالابضددد الحفحقلحددد لاحفث دددحلةرل

ا دد ملباجددلفى  لوددتلةلىئقددولحدد  لب لددسوح تلة دد لب ددؤاف تلجحيىةددىلجالوددتلجصدد ى لل،لا دد ملبدةثىعددولاددىحل  يةل،لبحارأيددا

اصداوأالالدو ملل،لباةقىاىةلبحلفثيالجالبي يى يالبةقىهلبحث حلاةلىئقولوحىليبو لبحثىح  تلبح ب ايدالحفويدىملاىحث دح

ل(ل23ل،ل1997ل،لبألا ىثلحالجلفى  لواهىلاعبيىلجال وويىل)بألةى

ل(34،ل1985ل،لاابىتلوتلير لجتلراحىللبحث حلبحافولللملبحاىحفلبحارويلدبأ لر ألججثى لجخر لاهملوىلي مل)جيووي

لاىلجالر ألرحثى لبحوىئفلبهى.ىئ لبحث وثلة  لورييلا ود لوثىشر لا ود الوحىلي   لجحيىةىلر ألبإلحلى لاوفالأ اب ل-١

ملاىحث حلبحافوللووىدةالاىحكلىادالحدوللب ثدى نلاحدوللبحل ثيودىةلبحترأيداللدملوقدىاةلر بد دالاب ل دى يالصاوأالبحويىل-٢

لابألحى يالاة  اى.

 اوأالبي  ولل  ألب افووىةلبحل ثيويالبحيراد اللملبحاىحفلبحارويلحل حيفلبحث حلبحافوللابحويىملاإأى  .صل-٣

لمفهوم التنمية املستدامة :

لبحلبحيالاب لل بوال،اأ بيالةل رقل ف وملبحلبحيالاليل وتلبص الحلبحلبحيالب لل بوالوتلحفظ تلاحىلا

ل.و  دلوتلبحفاللةو ل،،يوىللجةحي لبحشتلللاةحيلولاأافلولةىويىلبحلبحيالحتالا

ال،اهددملجديىقلحر ديليدؤ يلر دألباةلودىللودتلادد لجددىامليو د لبهدىلبا  ادىدلابحل دىةرلابحي دى  لابحر ىايدلبحلبحيدالبصد الحىلا

ل.(3،ل) ملود،اجولم، لةل،لة  لورضتللر ألاد لاحملاكيفيالورديالر ألحىأىةلاعحوحىةلبحشخ لابي حى ا

همل حفيالبحلبحيالبحتللةفبللجوىنيلاحىأىةلبي ىددرل اتلاادر  ل د د لجأيدىللب لدلوثلل  دألةفثيدالحىأدىتهفللب لل بوالا

ل.(63ل،ل2000  ،حلخ رل)ووجمل

ااانددددللبحلبحيددددالب لددددل بوالبحل ددددرتلبحافوددددللب خ ددددةل  حو ددددالوددددتلبحاحفيددددىةلباألحى يددددالابا ل ددددى يالةددددلفلوددددتلخدددداللل

حل ويددددملبحلت دددد لب لدددد ه الوددددتلجأددددللباةلوددددىللوددددتلحىحددددالة دددد لورةددددو ل ههددددىلر ددددألحىحددددالورةددددو لةيف ددددىللجي يوحوأيددددالوايبددددال 

ل.(25,2013)بح ىار،

والاتنهىلوب  لةبحويل  ألب   لبح و للابحذيلياظفلبحر ىايالبإلنلىةيالألأيىللبي ىدرل  ألجتلااارالبحلبحيالب لل ب

لأهداف التنمية املستدامة :.(Policyل،لل52001الةووملاذهلبألخ   لاإخالللجال اود لد ىايالبألأيىللبحوى وال)

ل.اب ملىد الابح و البح وى يالا بالبألحى ياالبح ملتيللبح ىوللاب لىاب لابألوتلابحلافيفلابحص اج-ج

ل.بحبحوللابحكفىل للاباجلوربدلبا ل ى يلجا بالب ل ى يالا- 

ل.  بحص البحثيسيالحإلنلىتللاباجلاحىللبحرشي لحفحوبد لبح ثيايالب لق لجا بالايسيالا-ل

ل.(18,2019اححىيالب وبد لبح ثيايالة  لب لق   ل)أافر،

بألاد بالابحتىيددىةلاالد ب لجادد بالبحلبحيددال2015ب ل دد  لب دؤد للددملجيفدولل/جددبلحن ل(ودتل ددربدلبألودفل54اةليدحتلبحفوددر ل)

دىاايلالبحويددىلل  ددأل ب لددل بوالر ددألب ثددى نلب لفددمل ف ددىللددملبحوددربدل ابددوبتل"ب لددلوثللبحددذيلة ددثولرحيددول"ةلح ددللبألادد بال د

 لاددد تلبي الددد تللاب يدددىهلبحبظيفددداللاعى دددالابحصددد البي يددد  لابحلافددديفلبي يددد للاب لدددىابل،لبحفودددرللابحويدددىللبحلدددىمل  دددألبي دددوت
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ةظيفدددالاأتجددداىدلواووحدددداللابحاحدددللبحالئددددملاةحدددولبا ل ددددى لابح دددبى الاباال ددددىدلابحثايدددالبحل ليدددداللابي ددد لوددددتلجاأدددول دددد مل

ب لىاب لاو تلاوقلحاىةلو فيالولل بواللاباج هالتلاباةلىللب لؤااتللالبحاحللب بىخملابي يى لة  لب ىلللابي يدى ل

ل(.https://ar.m.wikpedia.org)للل،لبحن لابحلالملابحا بحالاب ؤجلىةلبحوو الا و لبحملرب الحل ويملبألا باللم

  صائص التنمية املستدامة :

لبحلبحيدددالب لوب ةددداللابحلبحيدددالب لدددلحر للابحلبحيدددالبحتدددللالةقندددللبح حدددىدلحألأيدددىللبي ىحيدددال  دددألحلدددى لبألأيدددىللبحوى ودددا

ابحلبحيدددالبحتدددللااظدددفلودددتل يحدددالب ملدددىد ال،لحيدددالبحتدددللةربادددملبحثاددد لبحثيئدددلللدددملأحيددد لوملدددرا ىتهىابحلابحيدددالشدددىوفالابحلب

تهددددلفلاددددى وبد لجددددوبلل ىةدددد ل ملددددر الجالبألحى يددددال،لبحملدددداثيالجالوملددددىد الب ددددوبعب تللددددملأحيدددد لوربحددددللبحاحددددللبحلبحددددويل

بحثا لبحيوندلل اد بلججىجديىلحيدحلاالن ل،لاااحللأىا  لوتلخالللجنمل  هىل  ألبحلو يالاى  ى ظال فههىلابج  حىداى

جنهددىلةبحيددالعو فددالب دد  لاالحدد ل  ددألةودد يرلرو ىةددىةلبي ىدددرلودد لورب ددى لحددملبألأيددىللبحوى ودداللددملب ددوبد لب  لحايددال

ب لىحالجالبحتلليحكتلرةىح هىللاة لففل تلبحلبحيال مل لل دىملا ونهدىلجشد لةد خاللاج ثد لااويد بلاخىصدال يحدىليلافدمل

بألحىامللملبحلبحيالاىإلدى الر ألجتلح ىل ا بلةوى يىليرةث لاىحثوىلل  ألبيخ وصيالبي يىد اللاحىلاولعثييملاوىلاو

ل(102ل،ل2017حفحقلحاىةلل)جاولبحب ر،او ح ،

 أبعاد التنمية املستدامة :

ل.بحثا لبا ل ى يلالبحبحوللاب لىاب لابحكفىل ل-

ل.ابح و البح وى يالب ملىد البحملاثياللابي ربتلباألحىاملبحثا لباألحىاملال-

لل.(51،ل2015،لبحبظفلبألي وحوأيالبح ى اللابحلبوتلبحثيوحويمل)رجحى يللبحثا لبألي وحويملا-

الددد ب لبحلبحيدددالب لدددل بوالر دددألج ادددى لو لففدددالجاح دددىلبحثاددد لبا ل دددى يلابحثاددد لبحثيئدددللابحثاددد لباألحدددىاملاااددد لودددتلةدددو رل

ذهلبحابىصرللدملبحثاد لبا ل دى يلودتلخدالللةدو   ل بىصدرلباةلدىلل بىصرل بخلل لل ا لواهىلة   لخ ىئ ولاةلح للا

ح دللبحرئ ليالالملوو و هىلباجلوربدلابحلبظيفلاب ار الادج لب ىللابحثاد لبحثيئدللبحدذيليالحد ل  دألبحلبدوتلبحثيوحدويملب ل

ملبألدالالملاىعتلبحث ىدلجاللابألجحىتلاة  اىلوحىلخفملهللال  ألظ رللابحتىاىةلابي يوبةىةلابح يودللاىحبملرلاأىحبثىةىة،

جأوبللبحفيىللاجخ  بلبحثا لباألحىاملب لح للاىي كفلبحرشي لوتلخدالللةحدةلبحليىجدىةلابحووب د لاود  لبحملدرب الاد تل

لل.(6,2006بحو ى ىةلبحرئ ليالاهملبي  ووالالبحو ىتلبيخىصلا  ىتلب  لح لب  نيل)بحتىو يل،

 الدراسات السابقة   -
ً
 ثانيا

ل،لتلاىاعالتل  ألبحا ي لوتلبح دبجىةلابألا ىثلبحافحيالذبةلبحاال دالاحوددوتلا مهدىلودتلحيدحلجاد ب  ى ىملبحثىح ول

ا يددحلةح ددللأحيا ددىلجدددديال و دداليلدد ب ل فههددىلبحث ددحلل،لابإلأددربلبةلب ب  يددالاب ي بةيددالب لثاددال،لاوقىاتهددىلبحبظر ددا

لبي ى م.

 الدراسات املحلية : -

اد   ل .العلمي بالجامعدات اليمنيدة فدي سدو  الخبدرات العامليدة الحديثدة م(تطوير البحث2010دراسةمكرد س 

ابحلاددرال  ددألباددفلل،لبح دبجددالب ددألبحلاددرال  ددألاب دد لبحث ددحلبحافوددللاىي ىواددىةلبحيحبيددالاب او ددىةلبحتددللةوبأ ددو

ل.حبيدددداا يفيددددالباجددددلفى  لواهددددىللددددملة ددددو رلبحث ددددحلبحافوددددللاىي ىواددددىةلبحيل،لبيخندددد بةلبحاى يددددالبي  ي ددددالحل ىواددددىة

 ثىةالي حدد لبحثيىةددىةلاب افووددىةلاوددتلابجددل  ملبحثىحددحلب ددب  لبحوصددفيلبحل ددو ريلا دد لبجددل  ملبحثىحددحلباجدد

اىومليىلوحىلب  لب أللاأو لدافلحأل بللبحث ثللحل ىواىةلبحيحبيالا ح للبحث حلبحافوللنملىعىالبار لبحبلىئللهم
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ابدددددىتلواو دددددىةلاجتلل.تدددددلليوبأ  دددددىلب  لحددددد ددددددافلبجددددد  حىدلبحكفدددددىلبةلبحافحيدددددالب ل   دددددالحادددددالللب ملدددددى للبح

دددددددافلبحاال ددددددالادددددد تلبي ىواددددددىةلاوؤجلددددددىةلب  لحدددددد لالل.ولادددددد   لةوبأددددددولبحث ددددددحلبحافوددددددللاىي ىواددددددىةلبحيحبيددددددا

ل.ا  ى ىةو

 

 الدراسات العربية : -

 دور برامج ماجستير كلية التجارة فدي الجامعدة االسدالمية بغدزة فدي املسداهمة بتحقيدق ، (2011دراسة مقداد:س  -

دأدةلبح دبجدىةلبحافيدىللدملبحوب د ل ملد للب ند لا يدحلةدلحكتلهددفت الدراسدة : .ية االقتصادية في فلسدطي التنم

وددتلب دد ب لبح دبجددىةلابحث ددوثلبحل ثيويددالبحتددللةددلحكتلوددتل ددالللب ملددكالةلبحوىئحدداللددملبا ل ددى للبحددوعنلل ايدد ول

ل،لودب  لبحث دحلب لدل  مللبحوصدفيل تلوقر لبحث وثلبحبظر البحتللايحكتلبتلةق لح ىلعر وآلب ألبحل ثيملا دىت

اشدددد ي لبحو ددددىتلبيخددددىصل  ددددألبحلاددددىاتلودددد لبي ىواددددىةلاورب دددديلبحث ددددحلبحافوددددللاأبددددىللبح وددددال ابددددرز النتددددائج :اوددددتل

ادأددةلارةددىوللب ىألددل  لا ىأددىةلل،لب لثى حددولابحلاددىاتلب ملددت تلاحددىيفبللحىأددىةلبحو ددىتلبيخددىصلاحددللوملددكالةو

ابنملددددىللبأ ددددي لور ي ددددالحل  دددديةلادجددددفلل،ليلافددددملاىحليىأددددىةلب  لحدددد لاة ددددو رل ى دددد  لبحثيىةددددىةل يحددددىل،لبحلددددوقل

اةوأيددولبح دبجددىةلبحافيددىلادجددىئللبحث ددحلل،لجيىجددالبحث ددحلبحافوددللابحلالدديملوددىا تلب ؤجلددىةلاب  لحدد لب دد ني

بحتدللبحافوللحاالللب ملكالةلبحتللةلافملاو ىتلبحثبدىللابح ملد ي لابحثايدالبحل ليدالابحلدتو تللابحلديىحالاة  ادىلودتل

 .حفليهلفلبهىلبحثىح وتل

: توجيدددددة البحدددددث العلمدددددي فدددددي الدراسدددددات العليدددددا فدددددي الجامعدددددات السدددددعودية لتلبيدددددة (2001)دراسدددددة كسدددددناوي:  -

اقددد   جدددثلللزرادددربهدددفت الدراسدددة  ، وجهدددات مسدددتقبلية (ت –متطلبددات التنميةاالقتصدددادية واالجتماريدددة سالو

حلفثيددالول فثددىةلبحلبحيددالاةوددديالب او ددىةلابحارب يددللبحاهددوالاىحث ددحلبحافوددلللددملبح دبجددىةلبحافيددىلاىي ىواددىةل

اة  يد لبحلدثللبحكفيفدالادرأةلبحث دحلبحافودلللل،لبحتللةوبأولبحث حلبحافوللاجدثللبحدل ف لواهدىلحل ويدملبحلبحيدا

اب تدد بحلبجددت بةيقيىةل ى فددالحكيفيددالبحلالدديملادد تلب لددىملل،للددملبح دبجددىةلبحافيددىلاىي ىواددىةلاحل فثددىةلبحلبحيددا

اأدو لواو دىةلحلاملديةلحر دالنتائج الدراسة: ومن  .حافيىللملبي ىواىةلا  ى ىةلبحلبحيالب خلففابح دبجىةلب

 حدىلةوأدد لواو ددىةلاصداوأىةللددملبحلادىاتلادد تلبي ىواددىةل،لبحث دحلبحافوددللةدرةثةلابددوبحملوىحيددالا بيدالاةبظيحيددا

او دددىةلبحث دددحلبحافوددددللبةددددولودددتلب حكدددتلبحدددل ف لوددددتلوالل.ا  ى دددىةلبحلبحيدددالب خلففدددوللددددملوقدددىللبحث دددحلبحافودددل

بةدولودتلالل.بي ىويملاإيقى لجثللبح  فلب ى يلاب ابويلحلامليةلحر البحث حلبحافوللخىصاللملب  ىللبح دبىام

ب حكدددددتلبحلتفددددددبل  ددددددألواو ددددددىةلبحلادددددىاتلادددددد تلبي ىواددددددىةلا  ى ددددددىةلبحلبحيدددددالبا ل ددددددى يالاباألحى يددددددالا ثددددددى لل

 . تلبي ىواىةلاوؤجلىةلبحلبحيالب خلففااةتج جلوقىحجلحفلاىاتلا،لبيخن بةلبحث  يالابحفبيا

لالدراسات األجنبية  -

اددد   لبح دبجدددالب دددألةدددو   لخففيدددال: (2011سYasser Al-saleh and Geargetavidican دراسدددة -

ووليددثالوددتلوبظددودلةظددريلاولددىحلح دبجددالبا ابدلب  لحفددولبحتددللحاث هددىلبي ىواددىةلوددتلخددالللبحث ددحلبحافوددلللددمل

اةثدد تلوددتلبحبلددىئللبتلحفث ددحلبحافوددلللددملبي ىواددىةل ادل ث دد للددملصددبى البحلبحيدداللددملل،لبال ددىدلاصددبى البحلبحيددال 

ل.شت لب  ىاة
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ادددددد   لبح دبجددددددالاجددددددلاربالبح دبجددددددىةلبحتددددددللةف دددددد لودددددد  لبحث ددددددوثلالل( 2006سkent Hill phDدراسة  -

ب ثلكددر لبحبددوبحملاباةددىدلبا ل ددى يالبحتددللالددلح لوددتلل،لبي ىوايدداللددملااي دديلبحبحددولبا ل ددى يلابحلبحيددالب  فيددا

اب لدددددىاحىةلبحتدددددللةوددددد و ىلجا دددددىثلبي ىوادددددىةللدددددملبا ل دددددى لب   دددددملودددددتلخدددددالللادددددربوللل،لايسدددددالبحلددددد ديجلأل يدددددىل

ل.بح دبجىةلبحافيى

للاابحتللا   لب ألةوو فلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملأىواالب لفود لا ىة لبار لبحبلىئل: Trice  (2000دراسة س -

بتلب يدددددىللايسددددددالالل.ةو يدددددالبيخندددددد  لبا ى يحيدددددالبحتددددددلليلفووادددددىلودددددتلبحن ةددددددىول%(لودددددتلبح فثدددددالدبدددددددوتل دددددتل71بتل)

بوددىل يحددىليلافددملاىاشددربال  ددألبحرجددىئللبحافحيدددالالل.بحلدد ديجليلددىة اتلبح فثددالايا ددونهفلاتذيددالدبأاددالوفيدد  

لل. و لةرباح لبجلقىا هفلاةوييح فلح ىلوىا تلبي ي لاب حلى 

 مناقشة الدراسات السابقة:

 :من حيث االهداف 

بةفودد لبح دبجددالبي ىحيددالودد لأحيدد لبح دبجددىةلبحتددللادد   لب ددألة ويددملبحلبحيددالب لددل بواللددملبي ىواددىةلبحيحبيددالللددمل

ابحتدلللاد   لبح دبجدالب دأللدأدةلبح دبجدىةلبحافيدىللدملبحوب د ل ملد للب ند لل،ل(2011وود ب ا)لبح  البحادىملل  دبجدال

ةدددلحكتلودددتل دددالللب ملددددكالةلبحوىئحددداللدددملبا ل ددددى للا يدددحلةدددلحكتلودددتلب دددد ب لبح دبجدددىةلابحث دددوثلبحل ثيويدددالبحتددددلل

ل(2001 )ا دبجال لبىايلالل،ليحكتلبتلةق لح ىلعر وآلب ألبحل ثيملبحوعنلل اي ول تلوقر لبحث وثلبحبظر البحتللا

ابحتللا   لبح دبجالرادرب لجدثللبحاهدوالاىحث دحلبحافودلللدملبح دبجدىةلبحافيدىلاىي ىوادىةلحلفثيدالول فثدىةلبحلبحيدال

اة  يددد لبحلدددثللل،لب او دددىةلابحارب يدددللبحتدددللةوبأدددولبحث دددحلبحافودددللاجدددثللبحدددل ف لواهدددىلحل ويدددملبحلبحيدددالاةودددديا

اب تددد بحلبجدددت بةيقيىةل ى فدددالل،لبحكفيفدددالادددرأةلبحث دددحلبحافودددللللدددملبح دبجدددىةلبحافيدددىلاىي ىوادددىةلاحل فثدددىةلبحلبحيدددا

لkent Hill phDال دبجددالبحيددالب خلففدداحكيفيددالبحلالدديملادد تلب لددىملبح دبجددىةلبحافيددىللددملبي ىواددىةلا  ى ددىةلبحل

ابحتدددددللادددددد   لبح دبجددددددالاجدددددلاربالبح دبجددددددىةلبحتددددددللةف ددددد لودددددد  لبحث ددددددوثلبي ىوايددددداللددددددملااي دددددديلبحبحددددددول(لل2006)

ل،لايسدددددالبحلددددد ديجلأل يدددددىللاباةدددددىدلبا ل دددددى يالبحتدددددللالددددلح لودددددتلبحبدددددوبحملب ثلكدددددرهل،لبا ل ددددى يلابحلبحيدددددالب  فيدددددا

 Yasserال دبجدالي ىوادىةللدملبا ل دى لب   دملودتلخدالللادربوللبح دبجدىةلبحافيدىاب لىاحىةلبحتللةو و ىلجا ىثلب

Al-saleh and Geargetavidican(2011لبحتدللاد   لب دألةدو   لخففيدالووليدثالودتلوبظدودلةظدريلاولدىحلح دبجدال)

لففد لبح دبجدالللدملابخلل،لبحتللحاث هىلبي ىواىةلوتلخالللبحث حلبحافولللملبال ىدلاصبى البحلبحيدالابا ابدلب  لحف

م(للبحتددللادد   للب ددألة ددو رلبحث ددحلبحافوددللاىي ىواددىةلبحيحبيدداللددمل2010 دبجددالوكددر ل)لبح دد البيخددىصلودد ل دد لوددتلل

ابحتدللاد   لب دألةودو فلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىللدملأىوادالTrice  (2000دراسدة سال،لدوللبيخن بةلبحاى يالبي  ي ا

ل.ب لفود 

 من حيث املن ج املستخدم:

 دبجددال لبح دبجدالبي ىحيدالود ل ددللبح دبجدىةلبحتدللبجدل  و لب دب  لبحوصددفيلب لدحملاادولةفدجلابخلففد ل ببةفود

ل.بحتللبجل  و لب ب  لبحوصفيلبحل و ريللم(ل2010وكر ل)ل
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 من حيث املجتم :

دبجالبةفبلبح دبجىةلةفلة ثيو ىل  ألب يىللايسالبحل ديجلاولى  يهفللملبي ىواىةلااولةفجلوقلح ل دبج بىل  بل 

(2000)  Trice .لبحتللبجل  و للملوقلحا ىلبح فثالاب يىللايسالبحل ديج

 من حيث العينة وطريقة ا تيارها:

بةفودد لبح دبجددالبي ىحيددالودد لبح دبجددىةلبحلددىاواللددملبخليددىدلبحايبددىةلوددتلب يددىللايسددالبحلدد ديجلاولددى  يهفل دد بل دبجددال

(2000)  Trice ابخلففددد لبح دبجدددالبي ىحيددداللوددد لبةفدددبللايسدددالبحلددد ديجبحتدددللبجدددل  و للدددملوقلحا دددىلبح فثدددالاب يدددىلل

ل.بح دبجىةللملبخليىدلبحايبالا ر وال   يا

 :من حيث اداه الدراسة

بخلففددد لبح دبجدددالبي ىحيدددالوددد لأحيددد لبح دبجدددىةل دددوتلبح دبجدددالبي ىحيدددالبجدددل  و لب وىافدددالابحل فيدددلللدددملأحددد لبحثيىةدددىةل

ل.ثىةااب افووىةلاوقحللبح دبجىةلبحلىاوالبجل  و لباج 

 اوإجرا ات من جية البحث 
ل

اةلح دددللاحدددب  لل،لر ددد ب لا دددمهفلبحثدددىح وتللدددميليدددحتلادددذبلبحف دددللوب  يدددالبحث دددحلب لدددل  والابإلأدددربلبةلبحتدددللبةثا دددىلل

ل،لابأل ابةلب لدددل  والي حددد لبحثيىةدددىةلاخ دددوبةلر ددد ب اىل،لا دددذح لة  يددد لوقلحددد لبحث دددحلا يالدددول،لبحث دددحلب لدددل  م

لل-اهمل  ألبحب ولبألايال،لل  و ىلبحثىح وتللملا مهفابخ  ولبحل فيللبحتللبج

 

 -من ج البحث :

 وةددولب ددب  لبحافوددللبحددذيلي بىجددبلودد لجادد بالبحث ددحلااددولل،لب ددب  لبحوصددفيلب لددحملبحثددىح وتلاىجددل  بم ددىمل

ىلهدمل  دأل حدل،لاذح لاو  لبحلارال  دألبحظدىار لب  داجدال،لججفو ليالح ل  ألأح لب افووىةلابحثيىةىةل تلظىار لوى

ل.بحوب  

  -مجتم  البحث  :

حيدرووةل(لل،لصدباىلل،لااديل،لذودىدل،لة   لوقلح لبح دبجالبي ىحيال ايبال   يالوتلبي ىوادىةلبحيحبيدال)ر 

ل.(7و د ل)ل،ل(10بجلىذلولى  لل)ل،ل(5بجلىذلوملىدتل)لل،ل(8(ل يوولوو   تل  ألبجلىذل)30ابحثىح ل   افل)

 (1جدول رقم س 

 .اسة من ارضا  هيئة التدريس في الجامعات اليمنية توزي  مجتم  الدر 
 

 النسبة العدد املسمى الوظيفي

 26,7 8 أستاذ

 16،6 5 استاذ مشارك

 33،33 10 استاذ مسارد

 23،33 7 مدرس

 %100.0 30 االجمالي.
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 رينة البحث :

ل،لذودىدل،لايسدالةد ديجل)ر (ل يدولل30 دىملبحثدىح وتلاىخليدىدل يبدالا دمهفلاأىح ر ودالبحو د يالابحثدىح ل د  اىل)

ل.حيرووةلل(لل،لاايل،لصباىل

 -أداة الدراسة و طوات إردادها : -

 حد ل ىملبحثىح وتللاىجل  بملب ث لوتلب ب للاهملبحل فيللاب وىافوللاهمللبا ابةلب بىجدثالليأداة الدراسة :   -

لح ثياالجاد بالبح دبجدالبي ىحيدال ود لب لحد لبحل،لبحثيىةىةلاب افووىة
ً
ثدىح وتلب وىافدولابحل فيدللل دت بة تلةظرب

وبىجددبل تلإلأددربللا ددمهفللابحتددللوددتلخالح ددىلةحكبددوبلوددتلأحدد لبحثيىةددىةلاب افووددىةلوددتلخددالللرأىاددىةلج ددرب ل يبددال

لحفايبالبحو  يو
ً
 ل.بح دبجال  ألبجسفالب وىافالا وى

لل-للب ب لبح دبجالاةث لبحثىح وتلبيخ وبةلباةياللمل حفيالابىأ   طوات إرداد أداة الدراسة :   -

بإلعدددالتل  دددألبأل ايدددىةلابحث دددوثلابح دبجدددىةلبحافحيدددالاة فيف دددىللدددملوقدددىللبح دبجدددىةلبحافيدددىلالبحث دددحلبحافودددلللدددمل -

ة ويددملبحلبحيددالب لددل بوالا ددىملبحثددىح وتلا دديىةال ىئحددالوددتلباجددسفالة وةدد لوددتلةالةددالبجسف رئ لدديالا لفددرتل

ل-ااةوأ لبجسفاللملبحلؤبللبح ىححلاهمل ىألايلاواهىلبجسفال ر ياللملبحلؤبح تلبااللابح ىنيل

 ل.بجسفال6وىل ادلبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافولللملة ويملبحلبحيالب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيالاأىلللمل -1

 .بجسفال5وىهملوقىاةلبحلبحيالاأتةللمل -2

 .وىل ال ال ادلبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافوللاىحلبحيالب لل بوا -3

حافيدىلابحث دحلبحد ادلحف دبجدىةلب ار دالود  لةدوب رلل،ل(لLikert –3ثدىح وتلوويدى لحيكدرةلبح ال ديلل)بجدل  ملبح -

لا وىلإلأىاىةلج رب ل يبالبح دبجال  ألب ويى لبحافولللملة ويملبحلبحيالب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيا

ةدىةلبحث دحللاهدملب لوجد ىةلبي لدىايال ىملبحثىح وتلاإخليدىدلبجدفو لبحل فيدلللب بىجدبلحثيىلالاالساليب االحصائية

ل.اباة رب ىةلب ايىد اللابدةثى لا  جوتل

 رر  النتائج وتفسيرها

لحبلدددىئلل حفيدددالبحل فيدددللباح دددىييلحثيىةدددىةلبح دبجدددالاودددتلةدددفلوبى ملددد هلللل
ً
ىللدددملددددوللباددد باليليدددحتلادددذبلبحف دددلل رددددى

اوددددد  لبةفدددددىقلابخدددددلالالادددددذهلبحبلدددددىئللوددددد لةلدددددىئللل،لاحتددددد لي لدددددن لحفثدددددىح وتلوبى ملدددددالةلدددددىئلل دبجددددد هفبح دبجدددددالاولت  بةدددددول

لح ى.ل،لبح دبجىةلبحلىاوا
ً
لابيخراللالوصيىةلاووت حىةلا وى

ل ىتلاا لوتلة  ي لب   لحث بئللب ويى لب لل  ملا  ألبحب ولباايال

لح ال يالا رحلج للا يللوتلج  ألا يللاأىحلى ملي ثاللللللللللللللة  ي لو  لب ويى لبل- (1

ل.2الل1)ل–ل3)للب   لاللل

ا يدحلي دثالعدولل تد  لل،ل(2(ل  دألاد بئللب ويدى لب  د  لاددل)1  ي لعولل ت  لب   لالاولحالود  لب ويدى ل)ة-(2

 .0.66اللب   لال
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ل،ل  يدد لبي دد ا لبي ويوددالح ددللادد يللوددتلب ويددى الاذحدد لاإدددى ال يحددالعددوللبحفتدد  لر ددألج ددلل يحدداللددملب ويددى ة-(3

ل(.2فللبي  اللد فل) حىلاولووضحلجج

افر دور الدراسات العليا والبحث العلمي في تحقيق التنمية املست2جدول رقم س دامة ( معيار الحكم رل  درجة التو

 ملتوسطاتها الحسابية
ً
 وفقا

افر املتوسط الحسا ي  درجة التو

 منخفضة 1-1,67

 متوسطة 2,34 -1,68

 كبيرة 3 -2,35

 

 ها: رر  نتائج املقابل  ومناقشت

 دور الدراسات العليا والبحث العلمي في تحقيق التنمية املستدامة ماحفحوىافولااو)لحفل وملوتلةلىئللبحلؤبللبحرئ ج

ل،لججل  مللبحثىح وتلب لوج ىةلبي لىاياللاباة رب ىةلب ايىد اللح للجؤبللوتلبجسفالبا ب ، في الجامعات اليمنية (

 ادلبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دحلبحافودلللدملة ويدملبحلبحيدالب لدل بوالتلود  لةدوب رلا  لجظ رةلةلىئللبحل فيللبإلح ىييلج

الل،ل(113.(لابة دربالوايدىديل)2.26أىللا دأالةوب رلولوج الرذلح لل  دألب لوجدةلبي لدىويل)للملبي ىواىةلبحيحبيال

لحويحدددالب ددد  لةوددد للدددملحددد ا لب لدددلو لبحكث ددد لودددتل دأدددالةدددوب رلبحددد ادلحفث دددحلبحافودددلللدددملة ويدددملبحلبحيدددالب 
ً
لدددل بوالا ودددى

 لددددىايال(ليوضددددحل ددديفلب لوجدددد ىةلبي3ابي دددد اللد دددفل)ل،لا دأددددالولوجددد ال(ل2,34ل-1,68ب لوجدددةلوددددتلب ويدددى لب  دددد  لاددددل)

لاباة رب ىةلب ايىد الحال ب ل  ل

افات املعيارية لالسئلة بشكل رام3جدول رقم س  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 املجال العين  سط الحسا ي املتو  االنحراف املعياري 

لوقىللبح دبجىةلابحث حلبحافول 30 2.40 221.

لوقىللبحلبحيا 30 2.16 184.

 بأحى ملب  ىاة 30 2.26 113.

لا ادلبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافولللملة ويملبحلبحيالب لل بو(لو  لةوب رل3ي ث تلوتلبي  اللبحلىاملد فل)ل

اةودد للددملل،ل(113.(لابة ددربالوايددىديلافدد ل)2.26أددالةددوب رلولوجدد الاحلوجددةلحلددىويلافدد ل)أددىللا دلللددملبي ىواددىةلبحيحبيددا

ل
ً
حددد ا لب لدددلو لب لوجدددةلودددتل دأدددالةدددوب رلبحددد ادلحف دبجدددىةلبحافيدددىلابحث دددحلبحافودددلللدددملة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوالا ودددى

(ليوضدحل ديفلب لوجد ىةل3د دفل)لابي د اللل،ل(لا دأدالولوجد ا2،34ل-1,68حويحالب   لب لوجةلوتلب ويدى لب  د  لاددل)

   ل.لحأل ب بي لىايالاباة رب ىةلب ايىد ال

(لابة ددربال2.40ةقدد لبتلبحث ددحلبحافوددلل دد لح ددلل  ددألبحرةثددالبألا ددملاحلوجددةلحلددىويلافدد ل)لرذ،لةرةيمهددىرالبنهددىلة لفددفللددمل

ل(184.افد ل)وايدىديللابة دربا،ل(2.16)افد لبحلبحيالب لل بوالاحلوجدةلحلدىويلللملبحرةثالبح ىةياليفههى،ل(221.وايىديلاف ل)

لحويحالب   لب لوجةلوتلب ويى لب    لادل)
ً
ل(لا دأالولوج ا.2،34ل-1,68ا وى

ل
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 البحث العلمي بتحقيق التنمية املستدامة رالقة -4

( رالق   البحث العلمي بتحقيق التنمية املستدامة 4جدول رقم س  

الدراسدددددددددددددات العليدددددددددددددا   املجاالت 

 والبحث العلمي

رالقدددددددددددددة الدراسدددددددددددددات العليدددددددددددددا  لتنمية املستدامةا

والبحددددددددددث العلمددددددددددي بالتنميددددددددددة 

 املستدامة 

الدراسددددددات العليددددددا 

 والبحث العلمي

 .543** -045.- 1 ارتباط بيرسو  

 002. 814.  مستوى الدالل 

 30 30 30 العين 

 .709** 1 -045.- ارتباط بيرسو   التنمية 

 000.  814. مستوى الدالل 

 30 30 30 العين 

العالقدددددددددددددددددددددددة بدددددددددددددددددددددددي  

البحدددددددددددددث العلمدددددددددددددي 

 والتنمية 

 1 .709** .543** ارتباط بيرسو  

  000. 002. مستوى الدالل 

 30 30 30 العين 

(لاأدو ل ال دالبدةثدى لاد تل ادلبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دحلبحافودللال ويدملبحلبحيدالب لدل بواللدمل4ي ث تلوتلبي  اللد دفل)

ل.ال العر يال فحىل ب ل ادلبح دبجىةلابحث حلبحافولل ب ةلبحلبحيالب لل بوابي ىواىةلبحيحبيالحيحلابتلبحا

 النتائج واالستنتاجات:

 ددددىملبحثددددىح وتل اددددرالبحبلددددىئللب لافوددددالبهدددد البح دبجددددالااددددولبحلاددددرال ادلبح دبجددددىةلبحافيددددىلابحث ددددحلبحافوددددلللددددملة ويددددمل

لبحلبحيالب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيال

احلوجدددددةللأدددددىلبحيحبيدددددالابحث دددددحلبحافودددددلللدددددملة ويدددددملبحلبحيدددددالب لدددددل بواللدددددملبي ىوادددددىةللبتل ادلبح دبجدددددىةلبحافيدددددى -

 (لا دأالةوب رلولوج ا113.(لابة ربالوايىديلاف ل)2.26حلىويلاف ل)

بحث دحلبحافودلل د لح دف ل  دألبحرةثدالبألا دملاحلوجدةلحلدىويلافد لىح دبجدىةلبحافيدىلالبتلبجسفالب وىافدالبيخىصدالا -

 .(لا دأالولوج ا221.اف ل)ل(لابة ربالوايىديلل2.40)

ابة ددددربالل،ل(2.16بتلبجددددسفالب وىافددددالبيخىصددددالاىحلبحيددددالب لددددل بوالأددددتةلاىحرةثددددالبح ىةيددددالاحلوجددددةلحلددددىويلافدددد )ل -

 (لا دأالولوج ا.184.وايىديلاف لل)

اأدددددو ل ال دددددالبدةثدددددى لاددددد تل ادلبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلابحث دددددحلبحافودددددللال ويدددددملبحلبحيدددددالب لدددددل بواللدددددملبي ىوادددددىةل -

 ا.للبحيحبي

 .اأو لواو ىةلحلامليةلحر البحث حلبحافوللةرةثةلابوبحملوىحيالا بيالاةبظيحيا -

ل.بي ىواىةلا  ى ىةلبحلبحيالب خلففاللملوقىللبحث حلبحافوللبحلاىاتلا تةوأ لواو ىةلاصاوأىةللمل -

ل ادلريقىويللملة ويملبحلبحيالب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيا.لابحث حلبحافولحف دبجىةلبحافيىل -
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جاحيددددال  ددددو للددددملة ويددددملبحلبحيددددالب لددددل بواللددددملبي ىواددددىةلبحيحبيددددالح ددددوتللابحث ددددحلبحافوددددلحف دبجددددىةلبحافيددددىل -

 ل.اظىئفلبي ىواالبحافوللجح بحث حل

حف دبجددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحافوددلل ادولاددىد للددملبحل ددو رلحأليدد يلبحاىوفددالابجدد ياى لبحك  دد لوددتلبحاحىحدداللددملجددوقل -

 بحاحل.

ريقدددددىويللدددددمل حفيدددددالبحلبحيدددددالبا ل دددددى يالاب  لحايدددددالحل ويدددددملبحلبحيددددداللبحافودددددلل ادللابحث دددددححف دبجدددددىةلبحافيدددددىل -

 .ب لل بوا

باجىسدددتللحر ىايدددالب  لحددد لاب دددوبعتلودددتلخددداللللادددولب وأدددوادددىد ل يالنددد للابحث دددحلبحافودددلل ادلحف دبجدددىةلبحافيدددىل -

 .ةو يفلبألا ىثلابحرجىئللبحافحيالحفو ىتلبحاىملابيخىصلة ويملبحلبحيالب لل بوا

 ب  لح .جاحياللملاد لبي فوللحفحملكالةلبحتللةوبأوللابحث حلبحافولحف دبجىةلبحافيىل -

 .  ي هللملنملرلب ار الابةلىأ ىلاحفث حلبحافوللرج ىوىةبتلحف دبجىةلبحافيىل -

ةلاأددددو لواو ددددىلل-احددددىلو ددددودلبدة ددددى لبحلبحيدددداللددددمل اللبحاددددىحفلجأحدددد .ل ددددتللابحث ددددحلبحافوددددلبتلبح دبجددددىةلبحافيددددىل -

 . البحث حلبحافوللةرةثةلابوبحملوىحيالا بيالاةبظيحياحلامليةلحرل

 .بي ىواىةلا  ى ىةلبحلبحيالب خلففوللملوقىللبحث حلبحافوللبحلاىاتلا تاأو لواو ىةلاصاوأىةللمل -

 بتلحف دبجىةلبحافيىلاحفث حلبحافوللرج ىوىةل  ي هللملبنملىللبحووبة تلاة ثيملبحبظىمل -

لمناقشة نتائج الدراسات

بحتللب  ةل تلاأو لواو ىةلحلاملديةلحر دالبحث دحلبحافودللل(2001)لالبي ىحيالو ل دبجال لبىايلبةفو لبح دبج

 حىلةوأ لواو ىةلاصاوأىةللدملبحلادىاتلاد تلبي ىوادىةلا  ى دىةلبحلبحيدالل،لةرةثةلابوبحملوىحيالا بيالاةبظيحيا

ل.ب خلففوللملوقىللبحث حلبحافول

للبي دددىويملاإيقدددى لجدددثللبحددد  فلب دددى يلاب ابدددويلحلاملددديةلبةدددولودددتلب حكدددتلبحدددل ف لودددتلواو دددىةلبحث دددحلبحافوددد -

 .حر البحث حلبحافوللخىصاللملب  ىللبح بىام

بةولوتلب حكتلبحلتفبل  ألواو ىةلبحلاىاتلا تلبي ىواىةلا  ى ىةلبحلبحيدالبا ل دى يالاباألحى يدالا ثدى لل -

وكدر للب خلففالا دبجاىةلبحلبحيالاةتج جلوقىحجلحفلاىاتلا تلبي ىواىةلاوؤجلل،لبيخن بةلبحث  يالابحفبيا

دددافلحددال بللبحث ثددللحل ىواددىةلبحيحبيددالا ح ددللبحث ددحلبحافوددللنملددىعىلاىوملدديىلل  ددألاأددو م(لبحتددللب دد ةل2010)

 .وحىلب  لب ألدافلبج  حىدلبحكفىلبةلبحافحيالب ل   الحاالللب ملى للبحتلليوبأ  ىلب  لح 

 Yasser Al-saleh and (2011)ا دبجددالل،لاددىةلبحيحبيدداابددىتلواو ددىةلولادد   لةوبأددولبحث ددحلبحافوددللاىي ىو -

Geargetavidicanلحفث حلبحافولللملبي ىواىةل ادل ث  للملصبى البحلبحياللملشت لب  ىاةل  ألبتبحتللب  ةلل

  دى  لباجد ىوىةلبحتدللةود و ىلجا دىثلبي ىوادىةلللدملبا ل دى ل(للبحتدللب د ةل  دألل2006)kent Hill phD دبجدالال

ل.خالللاربوللبح دبجىةلبحافيىللب   ملوت
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بحتللب  ةلاش ي لبحو ىتلبيخىصل  ألبحلاىاتلو ل،ل(2011بخلفف لبح دبجالبي ىحيالو ل اللوتل دبجالوو ب ا)لاللل

بي ىواددددددىةلاورب دددددديلبحث ددددددحلبحافوددددددللاأبددددددىللبح وددددددالب لثى حددددددولابحلاددددددىاتلب ملددددددت تلاحددددددىيفبللحىأددددددىةلبحو ددددددىتلبيخددددددىصلاحددددددلل

ابنملدىللل،لاة و رل ى   لبحثيىةدىةل يحدىليلافدملاىحليىأدىةلب  لحد ل،لىألل  لا ىأىةلبحلوقلادأةلارةىوللب ل،لوملكالةو

اةوأيدولبح دبجددىةلل،لبأ دي لور ي دالحل  دديةلادجدفلجيىجددالبحث دحلبحافوددللابحلالديملودىا تلب ؤجلددىةلاب  لحد لب دد ني

ي لابحثايددالبحل ليددالابحلددتو تللابحلدديىحالبحافيددىلادجددىئللبحث ددحلبحافوددللحاددالللب ملددكالةلبحتددللةلافددملاو ددىتلبحثبددىللابح ملدد 

لابحتدللاد   لب دألةودو فلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىللدملأىوادا  (2000)ل Trice دبجدالاة  ادىلودتلبحتدللحدفليهدلفلبهدىلبحثدىح وتللال

ل.ب لفود 

 التوصيات:

يدددددددالر ددددددد ب لخ دددددددالحلفايدددددددلل ادلبحث دددددددحلبحافودددددددللابحل دددددددو رلبحلوندددددددللاةوظيدددددددفلبحلوبيدددددددىةليخ ودددددددالبحافدددددددفلا  دددددددفلبحلبح -

لبا ل ى يا.

لاةرشي لبجلتالللب وبد لبا ل ى يا.ل،لةك يفلبي  و لحل و رلبحلوىةالاةوعياهى -

ل  فلااش ي لباال ىدلابإلا بتلا  فلبحث وثلبحافحيالابحلوبيالوتلبي  ىةلبحوجي ا. -

 خفمل وب  لايىةىةللملبحو ىتلبيخىصلادأ  ىلاحرب يلبحث وثلحفلارال  ألحىأىةلبحلوق. -

اباةلفدددىتلل،لاجدددلو ى لبحو دددىتلبيخدددىصلحلحو دددللبحث دددحلبحافودددللاباجددد  حىدللدددملوقدددىللبحث دددوثلبالددد بتلبجدددفو  -

 .االىئقالاة ثيو ىللملب ملرا ىةلبحوىئحالبالب بلظر لبالب رأو 

 بنملىللصبى يملح  فلبحث حلبحافوللاوبج البحو ى  تلبحاىملابيخىصلجالجيلو ى دلبخر لوملرا ا. -

ل

 ملقترحات:ب

ت ايددالابحلافددديفلىةفدددالحدد ادلبح دبجددىةلبحافيدددىلابحث ددحلبحافودددلللددملة ويددملبحلبحيدددالب لددل بواللددملو ىةدددبلبحرأددربلل دبجددالوحل-

 اىي ح ود ا.

 وحىةفالح ادلبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافولللملة ويملبحلبحيالب لل بواليخ والب  لح .للرأربلل دبجال-

 ويددددملبحلبحيدددالب لددددل بواللدددملدددددوللبحل دددوللبحر وددددللةفودددلللدددملرأدددربلل دبجدددالوحىةفددددالحددد ادلبح دبجددددىةلبحافيدددىلابحث ددددحلبحال-

 اىي ح ود البحيحبيا.
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 املصادر واملراج  

 اوآل املصادر 

 .القر   الكريم

 املراج  

أطروحدددددة دكتدددددوراه  يدددددر (ل،ل ادلباجددددد  حىدبةللدددددملة ويدددددملبحلبحيدددددالب لدددددل بوا،ل2015رجدددددحى يل،لوال دددددفلو حددددد ،)ل -

ل.ا ل ى ل،أىواال وملم،ل وململ،لجود ى، لفلبا ل ى ،ل فيالبلمنشورة

ورقدة رمدل مقدمدة لليدوم الدرا د ي  ، ، "تحسي  البحث العلمي فدي قطداع  دزة"(لل2001،لل2000)،لبحلدىتل،لبألةى -

ل،لةددي ل،لأحايددالبحث ددوثلابح دبجددىةلبحت او ددالبحففلدد يايال)ا  جددى(ل،لحددول البحددث والدراسددات العليددا فددي فلسددطي 

ل. فل  تل،لةي ل،لم٢٠٠٠ل،لحيلل فيالبحلقىد  ل،ل-بإلجالويالبي ىواال-لل١٩٩٧بحافوللوىيول

د ل)بحر دددىالوا ددد لبإل بل،لبإل بد لبحاىودددال،ل"البحدددث العلمدددي فدددي اإلدارة وتحديدددد األولويدددات(،ل"١٩٨٥ةي دددال،)ل،لجيدددوو  -

 .بحلاو يالل،لبحر ىال،لل٤٥بحا  لل،لبحاىوا

،ب  حو دددددالبحارأيدددددالحفلددددد د بللملسدددددتدامةيدددددة االتنم(ل،2017جادددددولبحب دددددر،لوددددد ح ل،او حددددد ل،ليىجدددددح تلوددددد ح ل،)لل-

لابحاملر،لبحوىار ل،لو ر.

ورقددة رمددل ل،لب او ددىةلبحتددللةوددفللددملعر وددو"الل–"لبحث ددحلبحافوددلللددملبحددوعتلبحارودديل،لمل(١٩٩٧)ل،لصدد يوال،لحفددجل -

 دالأحايدالبحث دوثلابح دبجدىةلبحت اولل،ل.لبحافوللابح دبجىةلبحافيىللمل فلد  تمقدمة لليوم الدرا  ي حول البحث

  فل  ت.ل،لةي ل،لبحففل يايال)ا  جى(

،للرسددددالة ماجستير يرمنشددددورة(ل،بحلبحيددددالب لددددل بوالابجددددت بةيقيىةلة ثيو ددددىللددددملبي يبئددددر،ل2019أافددددر،لجددددح  ،)ل -

 لددددددددفلبحافدددددددددوملبا ل ددددددددى يال،ل فيدددددددددالبحافددددددددوملبا ل دددددددددى يالابحلقىد ددددددددالا فدددددددددوملبح لددددددددي  ،لأىوادددددددددالو حدددددددد لخييدددددددددر،ل

ل. لكر ،بي يبئر

ل،لال بدلبحفكددرلحف ثى ددالابحاملددرلابحلو يدد ل،لمن جيددة البحددث العلمدديل،ل(ل1998باةددوللة لدد ت،)و دد  لابح رلل،ل ا فددف -

ل.باد تل،ل حىت

اقددد  الفلسدددطيني"(،لل١٩٩٧و حددد ،)ل،لشدددثىةل - اقددد  البحدددث العلمدددي فدددي العدددالم الثالدددث مددد  اسدددقاطات رلددد  الو  ، و

أحايالبحث وثلابح دبجىةلل،ل فل  تاد ال حللوو والحفيوملبح دبستللحوللبحث ح.لبحافوللابح دبجىةلبحافيىللمل

 . فل  تل،لةي لل،لبحت او البحففل يايال)ا  جى(

 . حىتال بدلب ل   لحف ثى الابحاملرل،لأساسيات البحث العلميل،لم(٢٠٠٧وبذد.ل)ل،لبحيىوتل -

الحلتل،لوكلثلنظرية والتطبيقاالتنمية املستدامة في البلدا  العربية بي  ل،ل(2013بح ىار،ل ى ديلو ح ل،ل)لل-

ل.بحا ر ال،ا  اةل،حثبىت

مفهومددددة وأدواتدددد   ، البحددددث العلمددددي(ل،ل١٩٩٨ ىيدددد ل،ل)ل،لا ثدددد لبي ددددمل،ل ثدددد لبحددددرححتل،لذا ددددىتلا دددد  ل،ل ثيدددد بة -

لباد ت.ل،ل حىتل،ل بدلبحفكرلحف ثى الابحاملرلابحلو ي ،ل)بح ثاالبحلى جال،لوأساليب
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ل،ل بدلوقدد اا لحفاملددرلابحلو يدد ل،ل حددىتلل،لب فددي مندداهج البحددث العلمددي وأسددالي(،١٩٨٧جددىوالاوخددراتل،)ل،ل ددر فل -

لباد ت.

ب ملددكالةلبح دبجدديالحدد  لعددال لبح دبجددىةلبحافيددىللددمل فيددىةلبحت ايددالاح ى ظددالل،ل(1998)ل،ل ددؤب لاجخددراتل،لبحاددىأيل-

ل،لحلددددبالبحلى جدددداب-أىواددددالبأل اددددرل تددددي لبحادددد  لبح ددددىنيل ملددددرلل،لمجلددددة التقددددويم والقيدددداس النف دددد ي والتربددددوي ل،لةددددي 

 . فل  ت

 ادلبحث دددددحلبحافودددددللابح دبجدددددىةلبحافيدددددىللدددددملبي ىوادددددىةلبحففلددددد ياياللدددددملة ويدددددملل،ل(2013)ل،لجشدددددراليدددددونجل،ل  دددددمل-

 فيددددالل،لبي ىواددددالباجددددالويال،لةددددي ،لرسددددالة ماجسددددتير  يددددر منشددددورةل،لبحلبحيددددالب لددددل بوال)لأىواددددىةلةددددي لةحوذأددددآل(

لل. فل  تل،لبحلقىد 

-يلبح ىحددحلحفت ايددالابحددلاففلة دد ل بددوبتحددللوو وددالحفحفلودد لبحارودد(ل،لاد ددال 2006بحتىودد ي،ل ثدد بحاي يلصددور،ل)لل-

أدىل،لأىوادالةدىيفلبحارأيدالحفافدوملبألوبيدالةحوذتنمية املوارد البشرية ومتطلبات التنمية املستدامة لألمن العر ي

ل.بحلاو يال،لبحر ىال،ل

 احيددالحالجدد  حىدبةلحدد بدلبحةرأحددالبهددىللشددىا تل،بل،لمبددادع التنميددة املسددتدامةل،ل(ل2000ا. اأالجحوجملدد  ،ل)ل-

ل.و رل،لبح وى يال،بحوىار 

،لب دؤةحرلبحافودللبح دىنيلحدولللنميدة املسدتدامةدور الوقف في الت(ل،ل2013 ملود،ل ل يا،لالجولم،ل ث بحوى دل،)للل-

وىيو،أىواددددددالجددددددا ل حفددددددبلاىحثفيدددددد  ل21-20 ادلبحلحو ددددددللبإلجددددددالويلة دددددد لبحرأحددددددمللددددددملة ويددددددملبحلبحيددددددالب لددددددل بوال،

لل.،بي يبئر

( 30ليمنيدددة وتعديالتدددد  بالقدددانو  رقددددم  سابشددددأ  الجامعدددات (،ل1995(،لحلدددبال)18 دددربدلأح دددوديلاىحودددىةوتلد ددددفل)ل-

 .م2000( لسنة 33( وتعديالت  بالقانو  رقم س1997لسنة س

(ل23،لبي ر ددد  لبحرجدددحيال،بحاددد  ل)لليمنيدددةابشدددأ  الجامعدددات (ل،ل1995(لحلدددبال)18 دددربدلأح دددوديلاىحودددىةوتلد دددفل)ل-

 بي ح ود البحيحبيا.لل،لمل،لصباىل1998 يلحن /لل/15لالىد  

توجيدددددة البحدددددث العلمددددي  فدددددي الدراسدددددات العليدددددا فدددددي الجامعدددددات السدددددعودية لتلبيدددددة ل،ل(2001)ل،لو حدددددو ل،ل لددددبىايل -

اقددد  ، متطلبدددات التنميدددة اإلقتصددداديةواإلجتمارية ل،لىوادددالجملبحودددر لأل– فيدددالبحت ايدددالل،لتقبليةتوجيهدددات مسددد -الو

ل،لأىوادددالب فددد لادددتل ثددد بحاي يل،لةوأ دددىةلولدددلوثفيال،لبح دبجدددىةلبحافيدددىلاىي ىوادددىةلبحلددداو ياا دددحلووددد ملحبددد ا ل

 .بحلاو يال،لأ  

املشدكالت اليدي يواجههدا طلبدة الجامعدات والكليدات فدي (لاد دال حدلل ابدوبتل"ل2013وب ودل،لو  ف ليوجدفل،ل) -

 ."ل،ل فل  تفلسطي  في إرداد بحث التخرج وسبل مواجهتها

ل،لفلوحدددا،لعددربافجلابي ىواددالب ل1 لل،لالبحددث العلمدددي أسدداليب  وتقنياتددد ،ل(ل2000مل،لبو دددرل يددى ،ل)ور دديلبحع  ددل-

ل.حيبيىل،لعربافج

إسدددتراتيجية مقدمدددة لتطدددوير منظومدددة إردددداد املعلدددم فدددي (،ل2005 ثددد لبي حيددد لا رندددي،لججدددىوالو حدددو ،ل)،لو حددد  -

ل حايددددالب  ددددر الحفت ايددددالب وىدةددددالابإل بد ل،لب ددددؤةحرلبحلدددبويلبح ىحددددحل ملددددر،لحسددددو  معددددايير االرتمدددداد لددددب  الدددددول 

يبدىيرلل25-24بحافحيالاىاشت بتلو ل فيالبحت ايالانللجو ف،لبي يللبح ىني،ل بدلبحفكرلبحارويل،لبحوىار ل،لب باود للدمل

 .و رل،ل،بحوىار 
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اق  التعليم العالي ورالقت  بالتعليم التقني(ل،ل1999ب خاللم،لو ح لجرحىتل،لاوخراتل،) - والتدريب  تشخيص و

(،ل4 )بحاد ل،ل،لرصد بدلبألوىةدالبحاىودالإلة دى لبحت ادو  تلبحادر لاملنهي في الجمهورية اليمنية ،الفكر التربوي املعاصر

 بحاربق.،ل ت ب ل

حال ادلاددددربوللوىألدددل  ل فيدددالبحلقددددىد للدددملبي ىوادددالباجددددالويال تدددي للدددملب لددددىال،ل(2011و حددد لرادددربايفل)لل،لووددد ب ل-

ل،لةدددي ل،ل فلددد  تلبي ىوادددالباجدددالويال،لرسدددالة ماجسدددتير  يدددر منشدددورةل،لل دددى ياللدددمل فلددد  تال ويدددملبحلبحيدددالبا 

ل. فل  ت

اليمنيدة مراحلد ، وأنوارد  املختلفدة  مؤ رات التعلديم فدي الجمهوريدة(،ل2006ب  فجلبأل  ألحل  يةلبحلافيفل)ل-

 بي ح ود البحيحبيا.ل،لصباىلل2006،لجةل جلل(2005_2004للعام س

بدجدددددال(، ال دددددالبحلددددد د بلادددددت بللبإل دددددرب لبحادددددىوف تللدددددملبإل بد لبحوجددددد  ل) 2008ىئددددد هل ثددددد لبحاي ددددديل  دددددم،)ناحدددددىتل،ل ل-

ل.،ل فيالبحافوملبإل بد الاب ىحيال،لأىواالبحملرقللرسالة ماجستير  ير منشورةحىحا(،ل

فددددددومل،لوقفددددددالأىواددددددال  ددددددىتلحفاالهيكددددددل التنظيمددددددي ملؤسسددددددات التعلدددددديم العددددددالي(ل،ل2004بح ىشددددددولل،لةهدددددد ل  ددددددمل،ل) -

 .(3ابحلكبوحوأيىل،لبحا  ل)

،لصدباىللأنظمدة التعلديم العدالي والبحدث العلمديو قواني  ولوائح (،ل2007ا بد لبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافولل،)ل-

لبي ح ود البحيحبيا.ل
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 امللخص:

ا تدددد بحلرأددددربلبةلالددددى  ل  ددددألة ددددو رلادددددربوللل،لتهدددد البح دبجددددالبي ىحيددددالااددددُرال ادلعفثددددالبح دبجددددىةلبحافيددددىللددددملبي دددددللبإلادددد باملحفحملددددكالة

وددتلخددالللل،لملددكالةل ملدد للرادد باملاإةلددىللب ار ددالاة ويددملب ددتووللوبددولابجدد  حىدلدج لب ددىللبحفكددريلبح دبجددىةلبحافيددىلابجدد  حىداىللددملحددللب 

لة فيللاوربأاالبحث وثلابح دبجىةلبحلىاوالابأل ايىةلبحت او البحتللةبىاح ل ادلعفثالبح دبجىةلبحافيىللملحدللب ملدكالةلاحدىلييدحتلبيخدرال

اددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلابجدد  حىداىللددملبي ىواددىة.لاة لفددفلبح دبجددالبحربابددال ددتلبح دبجددىةلار  ددال الأيددالول ىوفددال وبأ ددالوايوددىةلة ددودل

لبحلددىاواللددملوب  يددالبح دبجددالرذلاالحدد لبح دبجددالبي ىحيددال  ددألة فيددللبأل ايددىةلبحت او ددالوددتلخددالللب ددب  لبحل في ددملالددملدددوللةلددىئللبح دبجددىة

لاود لد  ال فحيالح فثالبح دبجىةلبحافيىلي للب ملكالةلا ر والرا ب يا.بحلىاوالاا ًوىلحر  البحثىححلةووملبح دبجالبحربابال

لعفثالبح دبجىةلبحافيى.لل،لحللب ملكالةل،لبإلا بتلالكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The current study aims to define the role of graduate students in creative problem solving, to suggest procedures that help 

develop graduate programs and invest them in creatively solving problems, producing knowledge, achieving the desired, 

and investing intellectual capital, through analysis and review of research, previous studies and educational literature that 

dealt with the role of students Postgraduate studies in solving problems in a way that ensures an integrated remedial 

vision to confront the obstacles to the development of postgraduate programs and their investment in universities. The 

current study differs from previous studies in the methodology of the study, as the current study relies on the analysis of 

educational literature through the analytical approach and in light of the results of previous studies and according to the 

researcher’s vision, the current study sets a scientific vision for graduate students to solve problems in a creative way. 

Key words: Creativity, problem solving, graduate students. 
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 : مقدمة

الةلدتا لرالل،لوملكالةلواو  لة لىللر ألحفوللرا ب يال،ليت ب ملو لبحل ودلبح ىئللبحذيليقلىحلشت لوبىحملبي يى 

للدملةبحيدال د د لبح فثدال،لوحدىليند  لجاحيدالبحند بوللبحل د بيدال،لوتلخالللر  ب لبحفدر ل وبأ دالو دللادذهلبحل د يىةلافى فيدا

لابة ىذل ربدبةلصىئثال ملتنهى.لل،  ألووبأ الة  يىةلاوملكالةل  راف

ة ددددد لاافيودددددلل ح دددددملولفدددددر للدددددملبحلاىودددددللوددددد لولت ددددد بةلبي يدددددى لل،لاااددددد لبجدددددت بةيقيالحدددددللب ملدددددكالةلا دددددرقلرا ب يدددددال

ةليددددددددحتلل،ل هدددددددلل حفيددددددددالةفك دددددددد لور ثددددددددال،ل(Whitehouse,2012,181Kaleاةفايددددددددلل حفيددددددددىةلبحلفك دددددددد لبإلا ب يددددددددال)ل،لاددددددددتوع ى

بهدد البحلوصددللل،لا ددملخ دوبةلوب ويددالولاى ثددالاوب  يددالو دد   ل،لاظددفلو ددىدبةلبحلفك دد لبإلادد باملابحبى دد بجدل  بملو

ودتلخدالللةوحيد لاااد يللاة دو رلل،لحلخراللوتلب ت قلجالاد لووفملاىةقىهلا الو فدو لجالورةدو ل،لر ألج يللبي فولل

ل،لابة دددىذلبحودددربدبةلبحلدددفيحال)أدددرابتل،لل ددد يىةاة ددديالب ي ددد لودددتلبحفدددرصل وبأ دددالبحل،لوبلقدددىةلةل دددفلاىي ددد  لاب بفادددا

ل(.ل30ل،ل2000ل،لابأل لرل،ل10ل،ل2001ل،لا  رالل،ل265ل،ل2002

ل،لرذلجنهددىلةوددومل  ددألرةددىد ل ب ايددالب لافحدد تل،لاة ثدد لبجددت بةيقيالحددللب ملددكالةلرادد ب يىلبألجددفو لبحافوددلللددملبحلفك دد ل

 ايددً بل ددتلبإلحوددىللابجددل  بملبح ر وددالبحلوفي يدداللددملل،للدد وحااإشدداىدافلاددىحوفملر بللاأددو لوملدد فالاليلددل ياوتلحف ددىل 

اذبةلصفال و دالل،لاول فالا يىتهفلاخن بتهفلبحلىاوال،لشر  الجتلة وتلب مل فالوبىجثال للو لبح فثال،لحللب مل فا

ل(.ل;.Venville,2010,135;DawsonGoldman,2011,239(احودوتلبة ىذلبحوربدبةلا حفيالبحلوو فلب للحر لل

 دددىلةدددو رهلودددتلل،لاةظ دددرل اىحيدددالادددذهلباجدددت بةيقياللدددملةبحيدددال ددد د لبح فثدددال  دددألبحلكيدددفلب ثددد تلوددد لولت ددد بةلبي يدددى 

اةبودددللحددد يهفلب  دددىدبةلل،للدددملبحو ددد لبحدددذيلةي دد ل يدددولودددتلةفى دددللبح فثدددالبح دددفيل،لحفددوللةحلدددى لاىي ددد  لابألصدددىحالابحوب ايدددا

وحىليقاللاذهلباجت بةيقيالورةكديبلحتىحثيدالب  دىدبةلل،لبة ىذلبحوربدبةلبحتللاا لا اداىلججىجىللمل،لب ار يالاباألحى يا

ل(.,ThadaniStevens;.;72011,4Andres;Pablo,2007,327بحلفك  يالابي يىةياللمل حفيالبة ىذلبحوربدبةلاحللب ملكالةلبألخر ل)

 مشكلة الدراسة:

احددددللب ملددددكالةلاددددىح رقلبإلا ب يددددا لوددددتلخددددالللةددددو رل ب دددددرلل،ليندددد  لبحفددددرقلادددد تلحددددللب ملددددكالةلا ر وددددالةوفي يددددا

ىألجدددفو لب يدددحوتلاب  دددر لاحددد جلوقدددر لحدددللب ملددد فالال،لبحدددذيلير ددديل  دددألبحبلىأدددىةلبي  يددد  لة ددد لبحلوفي يدددال،لبإلاددد بت

اإتل حفيددال ودللاإشدربتلعفثدالبح دبجدىةلبحافيدىل قديللوملدىدتللددملل،لادللد  دالبحل د يىةلابحاوثدىةل فدرصلحفبحدول،لجدىاًوى

دددددحتل بئددددر لل،لالددددل امل وددددللبجددددت بةيقيىةلوددددتلبحلفك دددد لبإلادددد باملابحا ددددفلبحددددذانللل،لحددددللب ملددددكالةلالددددملح دددد  ل كر ددددا

هلبح دبجالحإلأىاال تلبحلدؤبللبحرئ ندتللحف دبجداال"لودىل ادلعفثدالبح دبجدىةلبحافيدىللدملوار يالوفلوحا.اوتلابىلأىلةلاذ

ل:بي للبإلا باملحفحملكالة؟"للا بب ملوبولبألجسفالبحفر يالباةيا

لوىلجافلعرقلحللب ملكالةلح  لعفثالبح دبجىةلبحافيىلا ر والرا ب يا؟ .1

ليىلا ر والرا ب يال؟وىلجثللةفايللحللب ملكالةلح  لعفثالبح دبجىةلبحاف .2

  :أهداف الدراسة

 اارُّال  ألجافلعرقلحللب ملكالةلح  لعفثالبح دبجىةلبحافيىلا ر والرا ب يا .1

 .اارُّال  أللجثللةفايللحللب ملكالةلح  لعفثالبح دبجىةلبحافيىلا ر والرا ب يا .2
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لأهمية الدراسة

 دلعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىلي ددللب ملددكالةليؤوددللجتلالددلفي لوددتلاددذهلبح دبجددالصددىنيملبحليىجددىةلوددتلخددالللبجدد  حى

ل.ا ر والرا ب يا

 يؤوددللجتلالددلفي لودددتلةوصدديىةلادددذهلبح دبجددالبحويدددى بةلبي ىوايددالاج يددىللايسدددىةلبحلدد ديجللدددملبي ىواددىةلحفويدددىمل

ل.ا ادافللملةبحيالدج لب ىللبحفكريلااش ي لعفثالبح دبجىةلبحافيىلي للب ملكالةلا ر والرا ب يا

 بحددذيليادد لحىأددالوىجدداللددمل  ددرةىلبي ددى ملاوددتلبأل ايددىةلل،ل دبجددالردددى ال فحيددالاحودددو  ىيؤوددللجتلةح ددللاددذهلبح

ل.بحتللةفلورلرحههىلب كلثىةلجالة ى لوا اوال  ألحلبل ففلبحثىح ا

 لإلح بثلبحل ودل
ً
يؤولللملاذهلبح دبجالةو   لو ىقل فحيالاأ  يالحثىح  تلوخر تلحلخواللملو للاذبلب  ىللجايى

ل.وار الأ ي  لحففكرلبحت اويلابحث حلبحافوللإلح بثلبحلتي  لبإليقىويلب  فو ب املو لاإدى ال

 :من ج الدراسة

رذلبجددل  ملب ددب  لبحبظددريلاددىحرأوتلر ددألبأل  لبحبظددريلابح دبجددىةلل،لبحل في ددمبجددل  و لبحثىح ددالب ددب  لبحوصددفيل

ابجددددلاربالبح دبجددددىةلل،لللبح دبجدددداذبةلبح ددددفالاى ودددددوت لحل ددددو تلةظر ددددال ددددتلبأل  ددددىدلاب فددددىايفلب ل   دددداللددددملوقددددى

وددتلخددالللة فيددللبأل  لب لافددملاىح دبجددا لحفوصدددوللر ددألرأىاددالججددسفالبح دبجددالاةودد يفل دد  لودددتلل،لبحلددىاوالذبةلبح ددفا

ل.بحلوصيىةلحلفايلل ادلعفثالبح دبجىةلبحافيىلي للب ملكالةلا ر والرا ب يا

 مصطلحات الدراسة

ا للب مل فالا ملخ وبةل فحيالو    لاودتلخدالللوقو دالودتلبألنملد اللنملى لذانلليووملاولبح فثالحل املشكالت:

ب دددى  لودددتلبيخ دددوبةلبحتدددلليودددوملبهدددىلب افدددفلحلبظددديفللا(.لوقحو ددد2020ل،لبحافحيدددال)بحلددداي يالاجوثدددولجددداي ي

ا يحليلفلبحلاىوللوا ىلوتل ثللبح ىحبلا ملخ وبةلو    ل)خ ولبةلحللل،لا ود لوملكالةلبح دبجيا

ل(.ل2018ل،لىللملحللوملكالةلبخر للملاب  لحيىةولبحاحفيا.ل)جاولبيخيلب ملكالةلاةوظيف 

(لوقحو الوتلب  ىدبةلابيخ ىئ لابحو دبةلبحتللةلوب رللملبحوىئد لاةحكدتل2017 ر  ىلبي يرويلابحملوبو تل)لاالبداع:

 للدددملباخدددر تل(لاتنهدددىلبحلدددتة 2018ا ر  هدددىلبحملددد ربنيل).ودددتلج بلل حف دددىلبحويدددى يلابحت ادددويلاإةودددىتلاو بيدددال ىحيدددا

لاوثندلل  ددألبإلاد بت
ً
لاحويويدى

ً
ا ر  هدىلبح بثددودل.ا ا دفلحل ويدملجادد بالب بظحدالح ديلي ددوتلادذبلبحلدتة  ل ددى ال

جالر دددى  لةقحيددد لجةحدددى لوارا ددداللدددملجشددد ىلل ر ددد  لل،ل(لاتنهدددىلب وددد د ل  دددألةوحيددد لج  دددىدلأ يددد  لوفيددد  2018)

ودددالأ يددد  لوحدددىليل فدددبلبإلحلدددى لاى ملددد فالةدددفلاحانددد لد  دددالبحفدددر لحظدددىار لودددىلا ر ل،لول دددفالا دددللب ملددد فا

لبحلفك  لا ر والرا ب يا.

ادددفلبح فثدددالوحدددتلادددفل  دددألووى ددد لبح دبجدددال  دددألولدددلو لب ىألدددل  لابحددد  لودبهللدددملبي ىوادددىةلطلبدددة الدراسدددات العليدددا: 

ل(.2019ل،لبحليىة ت)ابيخىصالبي  وويال

اذح لاىةثىتلل،لحلخراللوتلب مل فال،لر ألج يللبي فولللته البحلوصلل،لاهمل حفيالةفك  لور ثا :حل املشكالت إبدارًيا

ل،لاةوصددددتللبي وددددىئملاب افووددددىةل،لةلح ددددلللددددملة  يدددد لب ملدددد فال)ب ددددت ق(ل،لخ ددددوبةلوب ويددددالرا ب يددددالولاى ثددددا

ااادددددرالجييدددددىلاتنهدددددىلوقحو دددددالبحاحفيدددددىةلبحتدددددلليودددددوملبهدددددىل.اإيقدددددى لبحوثدددددوللل،لابخليدددددىدلبي دددددلل،لاإيقدددددى لبأل  دددددىد
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ل،لحفلدددددي ر ل  دددددألوو دددددفلة ددددد لودددددتحوال،لولدددددل  وىلبيخنددددد بةلبحتدددددللب  لدددددمهىل،ل افدددددفالددددد د بلودددددتلبل،لبح ىحدددددب

ا ددددددلتحفلادددددذبلبحبحدددددوذللودددددتلخحدددددجلوربحدددددللجالل،لابحوصدددددوللر دددددألحفدددددوللة ددددد لةوفي يدددددالحفحملدددددكالةلب  راحدددددا

اإيقددى لل،لاإيقددى لبي ددلل،لاإيقددى لبأل  ددىدل،لاإيقددى لب افووددىةل،لاهددمالريقددى لب ددت قلل،لخ ددوبةلوبظحددالوللىحيددا

ااددددولشدددد للخددددىصلوددددتلحددددللب ملددددكالةلبحتددددللياشددددت لبهددددىلبي ددددللل،ليخفددددملحددددللحفحملدددد فالا حفيددددالذابيدددداول.لبحوثدددد

ففلاحلدى   ل)ا كيثد يى (.لايادرالاتةدولةحدوذللحاحفيدالوبظحدالودتل2021،لا ر والبجلوالحيالج ث لوتلجتلُيلان

تلبأل  دددىدلة ددد لج ابةلابجدددت بةيقيىةلبحلفك ددد لبإلةلدددىيملحف دددفلب ملدددكالةلاةوحيددد لبحا يددد لودددلخالح دددىلبجدددل  بم

احىلياكجلةوظيًفىلأيً بلوتل ثللبأل رب ل  ىدبةلبحلفك  لبإلا بامللب حكبالاةبفيذاىبحاى يالاةوييفلبي فولل

ل(.ل2011ل،ل23ل،لاب  او أل  ىشالاجراد)

دبه(ل  لولل،لالة د بلذانللح فثالبح دبجىةلبحافيىل)وىألل  وتعرف الباحثة حل املشكالت بطريقة إبدارية "إجرائًيا" 

  دددألة ثيددددملبجددددت بةيقيالبحلفك ددد لبإلادددد بامللددددملحددددللب ملدددكالةلحلددددبلخ ددددوبةل فحيدددالو داجدددداللوددددتلخدددداللل

ل.اة  يددددد لججدددددثى لب ملددددد فال.ج ابتهدددددىلا  ددددددالاىجدددددل  بماة  يددددد لب ملددددد فالل.بحلادددددرالابإل دبتلاوأدددددو لوملددددد فا

لابحملراتللملحللب مل فدا.

لاتتلابىتلومل فالوىلاوتلةفلة  ي اىلاالن لجاللخ و للملعر ملحللب ملكالةلاولة فيللبحود لاب
ً
إل دبتلوثكرب

ل فحىل ىتلوتلبحمل للريقى لحفوللح ىل.للذح لجتلبإل 
ً
دبتلابحلارال فههىل.لا الح لجةول فحىلةفلر دبتلاة  ي لب مل فالوثكرب

ىل ههىلاتةولعى دلابحل  ي لب ثكرلحفحملى لليقالل حفيالريقى لبي فوللح ىلجج للاك   لوتلةف لبي ىاةلبحتلليلفلبا ت با

.ل،لول ود اوتلةفلب  ملىالب ملى لللملورحفالل،لوملى لجتلبألوودلال  ل تةولالةوأ ل
ً
لا ب وىلي وتلب و فلولت وى

اأىح ث ل تتلاذبلاليان لاتتلأحي لب ملى لل ى  لوىلةث جللملصود ل لدي الةدفلةل دودلاحدرادلبحو د لب دألجتلة دثال

اوددتلةددفلبحاحددللل،لبحبلددي اكالةلابقددىحليثدد جلوددتلب  ملددىالب ملدد فالاهددمللددملورحف هددىل حددىلجةددولالياندد لجتلحددللب ملددل،لخ  دد  

ذحدد لألتلابددىتلبحا يدد لوددتلب ملددى للبيخ  دد  لبحتددللة دد ثل قددت لا اتلوودد وىةليحكددتللاةلاودد .  ددألحف ددىل ثددللجتلةل ددودل

.وا ىلر دب  ىلجالب  ملى  ىل
ً
لجتلوىليحكتلب لثىدهلومل فاللملا  لللوثكرب

ً
القلالاالن لومل فال  ألبإلعدل  ل،لوىا الح لجييى

 د لالي دوتلوملد فال  دألبإلعدالقلل،لب لدسولل إتلومل فال  ملاأو لعثىتل  ألباحالبح ىةثدالحتيدى لب وظدفللوخر.لملا  ل

لبحكفىل .لملحىحال و ةولوتلرأى ةولجاللملحىحالاأو لوتليلل ي لجتليووملاح حلولابفجلبح دأالوتل

لاجتلةلفدددملوددد لجاددد بالا بددد وىليودددومل دددر لا دددللوملددد فالودددىل 
ً
تةدددوليودددوملال يدددللبألاددد بالابحاال دددىةللدددملذابدددولجاا

ب ؤجلددددالبحاىوددددالابحاال ددددىةلبيخىصددددالاى ملدددد فالبيخىدأيددددالب ارادددددال فيددددولااددددذهلبحاال ددددىةلابألادددد بالاح ىاددددالبحلح يددددلل

حرجددوملاصددودلبحدد بخ ملحفحملدد فالالددملبةفددبلبألحيددىتليوددوملبحفددر لالح يددللخددىديملحددثا لجأدديبللب ملدد فالوددتلخدداللل ادد لب

دىلملاحدد هلي دددلل ذابيددالجال لىاددال ادد لبحروددو لابحتددلليحكددتلجتلالدددى  لوددتلخالح ددىلبحك  دد للددملحددللب ملدددكالةلة دد لبةددولة دد ل د

(ل.لا دددد لظ ددددرلباالحددددىملا ددددرقلحددددللب ملددددكالةلخددددالللبحاودددد لبح ددددىنيلوددددتلHayes,1991:6ب ملدددد فالادددد اتلبحلح يددددللبحدددد بخ مل)

(لاودددتلةدددفلأدددىلل ادددد هل دددوافرلادددتأربللةقىدبهحدددىل  دددألبي يوبةددددىةلThorndikeبحودددرتلبحاملدددر تلاذحددد ل بددد وىلادددد جلةودةددد بي ل)

لاالحدددددىملبحافحدددددىلللاحلوددددد يفلووت حدددددىةل2002ا421ل،ل)أدددددىار
ً
(.لاةالاحدددددىل اددددد لذحددددد ل فحدددددىللبحدددددبفجلب ار يدددددوتلاةح دددددللو دددددودب

ل(ليث تلذح ال1اةحىذللي للب ملكالةل ن لبحلىد  لابي  الل)
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 تاريخ(: نماذج حل املشكالت ربر ال1الجدول س

 الخطوات النموذج

ةحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوذللأدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوتل ايل

(Johndeweyللددددددمل لىاددددددول يدددددددفل)

(ل دددىملHow we Thinkةفكددرل)

ل(1933)

لج دبتلب مل فالابحملاودلبهى. -1

 بحلارال  ألبح اوأىةلجالة  ي اى. -2

 ب ت بحلوقحو الوتلبي فوللب حكبالحفحمل فا. -3

 بخليىدلبي للبألنلبلوتلاياهىلحفحمل فا. -4

 ةبفيذلبي للبحذيلةفلبخليىده -5

ةحدددوذلل)أوحددد ل دددر (لال) ا دأدددال(ل

(Dzurilla&Coldfriedل)ل

للملبي يى لبحيوويالابتلودتل -1
ً
لعثيايى

ً
بحبظر لبحاىواالاةليحتلةوثللحويوالجتلب ملكالةلامل للأيلب

لب حكتلبحلاىوللو لاذهلب ملكالةلافاىحيا.

لاصددددي -2
ً
ىةالجالاار ددددفلب ملدددد فالاصدددديىة هىالاةل فددددبلاار ددددفلأحيدددد لوظددددىارلب و ددددفلب ملدددد للرأربئيددددى

 ة ايفل بىصرهل مل للوبىجب.

بشدددلوىقلبحثددد بئللالاااندددللبشدددلوىقلحفدددوللوحكبدددالاوبىجدددثالحفحو دددفلب ملددد للابحل ودددملودددتلبحبلدددىئلل -3

 ب ت ةثال  أل للحللو لبحلحىللةقىحل للواهى.

 بة ىذلبحوربدالايانللبخليىدلبي للبألنلبلحفحمل فالااد لخ الةف يفيالحلبفيذه. -4

بحذيلةفلبخليىدهل تلعر دملوالحظدالةلىئقدولاود  لةقىحدولا اىحيلدولبحلح ي الااانللةوييفلبي لل -5

 (Dzurilla&Coldfried, 1971:107-126لملبحلاىوللو لب مل فا.لل)

ل(الاةليحتلبحلارالجالب  ملىالب مل فالاة  ي اىل مل للابضح.Lnitialstateبي ىحالباال بئيال) .1ل(Anderson)ل1995جة دجوتل

(الاةليددحتلاددد لبي فددوللابحفرددديىةلابحثدد بئللب حكبددالLntefmediate stateبي ىحددالب لوجدد ال) .2

 ي للب مل فا.

(الاةليددحتلبحوصددوللر ددألبح دد الاإ بحددالب ملدد فالاوددىلي ددىحمهىلوددتلةددوةرلGool stateحىحددالبح دد ال) .3

 (.2004ا240،لجةبىللحف ى.ل)بحالوم

ل(2006ا36،ل.لبي كفل)بحلكر تل3.لبإلةلىللل2.لبأل  ب لل1ل(Johnsonأونلوتل)

اربنلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفودلاشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلىيتل

(Bransford&Shtein)ل

لجلكملىالبي فول.بل-3ار فلاةح يللب مل فا.لللال-2ة  ي لب مل فا.للللللل -1

 (.(Halonen & Suntrouk, 1996:p.259   لاةوييفلبحبلىئللل5ةبفيذلبأل  ىد.ل -4

لبة ىذلبحوربد.لل4وحي لبحث بئل.لللللةل-ل3ار فلب مل فا.للللال-2بحلوأولبحاىم.للل .1ل(Hippner 1978اثن ل)

 Hippner,1978:p366- 375بحل وملوتلبحبلىئلل) -5

ل

ل-ا ل فبلبحبقىحللملةف لب رحفالبحويىملاىحاحفيىةلبألدواالباةيداا

رتلبحبقدددىحللدددملحدددللب ملدددكالةليالحددد لا دأدددال ث ددد  ل  دددألبإل دبتلأوال: التعدددرف واإلدراك بوجدددود مشدددكلة س التشدددخيص (:

لورب ثددالاولى اددالب ثكددرلاددتتلابددىتلوملدد فالجالصدداى لة ددول
ً
دىتلدددراد ى لل اتلة ويددملبألادد بالب رأددولرةقى اددى.لاوددتلابددىل د

ل  دألة ويدملبألاد بال
ً
لجالريقىايدى

ً
ل،لبألا بالب  فو لة ويو ىلاة  ي لبحاوثدىةلابح داوأىةلبحتدللح دىلةتة  ادىلجدوبللجدفثيى

 ددودلاا دد لحدد اثهى.لاةوأدد لعددرقلاذحدد لحتدد ليحكددتلبي دد لوددتلةفدد لبحاوثددىةلابح دداوأىةلبالوبدد لحدد اثهىلجالبحلاىوددللوا ددىل

ل(ا2احاللجاح ىلووضحللملبي  الل)ل،ل  ي  لالى  ل  ألبا  ملىالب ثكرلحفحملى للابحلارال فههى
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 (: تشخيص املشكلة2الجدول س

  طوات تنفيذها املرحلة

الجال ددتلولددلو ىةلبأل بللولى اددالاورب ثددالج بللبحاددىوف تلحتدد ليحكددتلب  ملددىالجيلبة ددربالجددفبلل ددتلبألادد بلولى ادالاورب ثدالبأل بل

ب لو ادددال.للاأدددىح ث ل دددتتلة ويدددملذحددد ليل فدددبلجتلة دددوتلبألاددد بالب  فدددو لة ويو دددىلابضددد الاو ددد   لح دددلل

بحاددىوف تلاى بظحدددال.ل حددىليل فدددبلجييدددىلاأددو لوادددىي  لجالووددىي جليحكدددتل دددتلعر و ددىل يدددى لودد  لبحلوددد مللدددمل

لة ويملبألا بالاىحالثالح لل ر ل  ألح هل

 تلجةبدىللج باهددفلوالحظدالبحاددىوف

لحوبأثىتهدف

والحظدددالبحادددىوف تلجةبدددىللج باهدددفلأل حدددىح فلااحدددلل  دددألب  ملدددىالجيدددالات ددد بةل ددد لة ددد ثل  دددألجدددفوتلبحادددىوف تل

لابحتللحولةر  ل اتلةوأيولجلظ رل حمل فالةؤةرل  ألة ويملبألا بال.

لى ف فلب لافوالاىحاحللجال اال ىتهفلو ل والاهفل.دراد لباالحىملا ىأىةلبحاىوف تلاباجلحىتلب ألومللباجلحىتل ابىيدالحفاىوفيددت

ووىدةالوللو لبأل بللبي ى ملجالبحلفوتلبي دى ملحفادىوف تلاحلدلو لبأل بللبحلدىاملجالبحلدفوتلبحلدىاملحدبفجللب ربأادالاب وىدةدا

لبحاىوف تلجواليلى  ل  ألب  ملىالوىلرذبل ىتلابىتلومل فالجملال.

لب ملد فا.ادلليقدبلة  يد لب لدؤالل دتلحدللةفد لل،ليكفيل وةلبحلارال  ألب مل فاا الح لجةوللملةف لب رحفالال

بمللدددملة دددىقلبإلشدددربالب ثىشدددرلل،لحددد اأحانددد لوخدددرل تةدددوليقدددبلة  يددد لودددىلرذبل دددىتلحدددللب ملددد فاللدددملة دددىقلبإلشدددربالب ثىشدددرل

    ل  لي ففلجخ لودىلا دللرالجةوليقبلوالحظالجةوللملبحيىةىل لبأل  أ.حشخ لوخرلاوتلةفل تةوليلا تلراال لبحرئ جل

لحف ى.ومل فالالة خلللملة ىقلبإلشربالب ثىشرلحولبال  ألبأل لل  لي فبلوبولبإلج ىمللمل

ةىةًيدددىالة  يدددد لب ملددد فالا  دددداالاحقدددر لباة هدددىللودددتلورحفدددالبإل دبتلاوأدددو لوملددد فالابحلت ددد لودددتلجتلابدددىتلشددد سىلودددىلاليلددد  ل

إتلبألورليل فبلاصفلاة  ي ل ىايالبألشيىللبحتللالال  لحلبلوىل ل،لحلبلوىلاولوفراالا فيملبحل خللحلص ي و

اددولوفددراالجالحلددبلوددىلاددولو  ددةلح ددى.للا قددبلوالحظددالجتلبحتددرالوددتلةفدد لب رحفددالاددول وددةلة ددو تلةظددر ل ىوددال ددتل

لب ملددد فالابحلت ددد لودددتل ددد ملرةفددددىللجيدددالأىةدددبلودددتلأوبةمهددددىلاحددد جلو ىاحدددالحدددللب ملددد فا.لاأددددىح ث ل دددتتلبحبقدددىحللدددملة  يدددد 

ب مل فالا  اليل فبلأح لب ي  لوتلب افووىةل تلب ملد فا.للللا يحدىلي دمل اد لبألجدسفالبحتدللالدى  ل  دألأحد لب ي د لودتل

ل(لا1ب افووىةلابحتللالى  ل  ألة  ي لب مل فالا  ال حىلهملووض اللملبحمل لل)

ل

 (: تحديد املشكلة بدقة1الشكل س
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لودددتل حفيددددالة  يدددد لب ملددددى للا الحددد لجةددددولاىحالددددثالحفحملددددى للب ويددد  ل ددددتتلة 
ً
 يدددد اىلا  ددددال ددد لي ددددوتلججدددد لل   دددد ب

ب فلوحال.لذح لجتلب ملى للب وي  لةاملتل ب يقالاة ربالبحبلىئلل تلبألا بالب  فدو لة ويو دىلبودىل لدببل د ملا دوتل

دىتلوددتلب فددراالبالةودد  دىتلوددتلب فددراالجتلةودد لجالا ددوتلبحدد بثل د ل  يدد لاوددتلةددفل ددتتلة  يدد اىليل فددبلبحلل،لجحدد بثل د

ا دذبلةفد لبألحد بثلبحتدللحدفلةود لا دىتلودتلب فدراالجتلةود ل.لجيلل،لا  الحلف لبألح بثلبحتللا اد لا دىتلب فدراالبالةود ل

لا ل
ً
ل ىل ىتلولو اى

ً
ىة لجتلة  ي لب مل فالا  اليلفل تلعر ملبحت    ل  ألوىايالبألح بثلبحتللا ا لجالبحتللحفلةو لخال ى

لألا بالب  فو لة ويو ى.لجبثىللملبة ربالبحبلىئلل تلب

جوىلاىحالثالحفحملى للب فلوحالاهملب ملى للبحتللااوقلبحوصوللب ألبألا بالبي ىحيالا دأالج ن لوتلبحفاىحيالجال

لحلا  لاة بخللججدثى لب ملد فال دتتلة  يد اىليل فدبلبحل  يد لا  دالل،لأ ي  بحتللااوقلاد لاإةقى لجا بال
ً
 ىةولةظرب

دددىتلوددددتلبحلدددد للة  يدددد لب وب دددد للا  ددددال فحددددى ددددى.لاابضددددحلبذتلجةددددول فحددددىل ىةدددد لب ملدددد فالو دددد   لحألادددد بالبحتددددلليددددرب لة ويو  د

ابألح بثلبحتلليحكتلةتايلواهىلبي فول.لذح لجتلبحل  ي لة  لبحد  يملجالبيخدىعملل ملد فالودىلجدل وتلة يقلدولادول د ملحدلل

لب مل فا.

دددا: تحديدددد طبيعدددة املشدددكلة ومددددى الحاحهدددا والوقدددت املناسدددب للتدددد ل
ً
ا الحددد لجتلابدددىتل اددد لللحلهدددا: ثالث

اوملدى للل،لب ملى للبحتللالةن دلبحو  لابي   لبحدذيليثدذلللدملحف دى.لذحد لجتلابدىتلوملدى لليحكدتلجتلة دللةفلد ىلابفلد ى

جخدددر لة ففدددالحف دددىلج نددد لودددتلبحاوبئددد لب  لحفدددالح دددى.لل حدددىلجتلابدددىتلوملدددى للة ددد لول دددالجالوملدددى للودددتلعثيا هدددىلجتلةثددد جللدددمل

ل.لل
ً
لي ف دددى.لاأ دددفالبحل لدددتلةددد د قيى

ً
اأدددىح ث ل دددتتلابدددىتلوملدددى للول دددالجالذبةلبحبلدددىئللبيخ  ددد  لبحتدددلليقدددبلبحلددد خلل دددودب

 ىوال تةول ب وىليوبأولب رللاحمل فالوىل تتلبيخيىدبةلبحتللجوىوولةلو فل  ألعثياالب مل فالاو  لبي ىح ى.لا يحىلي مل

 ةثذهلجرياال تلجافلةف لبيخيىدبةا

ل(ا2ي ىاةلباةيال حىلهملووض اللملبي  الل)ا فيللبألخذلبهذبلبيخيىدللملب

 (: تحديد طبيعة املشكلة ومدى الحاحها والوقت املناسب للتد ل لحلها2الجدول س

ل

اقبدة ومتابعدة املوقدف  يار ردم التد ل لحل املشكلة   يار املر
 يار التعامل م   ثار 

 املشكلة

 يار التعامدل م  املشكلة 

 
ً
 فورا

 ب وىليحكتلجتلة للب مل فال

لةفل ىلابفل ى.

 ب وىلة وتلبألةىدلبحبىةقال تل

 ب مل فالعفيفالحفتىيا.

 وىلة وتلة ففالحللب مل فال ب

 ج ن لاك   لوتلبحاوبئ لب  لحفا.

ل ب وىلة وتلب مل فالة  لول ا.

ل
ً
  ب وىلةث جلب مل فاللملبحل لتلة د قيى

 ب وىلي ابلبحلت  ل تلججثى لح اثل

 ب مل فا.

 ب وىلي لىللحللب مل فالب ألا  لاأ  ل

  ث  

 ب وىلي وتلة ففال

لبي للاىاظا.

مل ب وىلة وتلب مل فالل

 عر و ىلب ألبحيابل

 ب وىلةتخذلب مل فاللمل

لبحل ودلب ألبألجول.

 ب وىلة وتلحفحمل فالوةىدل

 حىحيالجالوللوثفيالخ    .

 ب وىلي وتلابىتلوو  ل

 نهىييليلا تلووىافلو.
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اودتلةدفل دتتلبحفدر ل د ليوبأدول اد  لودتلل،لب ملدى لللدمل اد لبألحيدىتلالةدتايل درب بلليالحد لادتتلأولويات حل املشكالت

ب ملدى للبحتددللةددتايللددملا دد لابحد .لاحددذبل تةددوليلادد تللددملو دللةفدد لبي ددىاةلبحاحددلل  ددألةرة دبلةفدد لب ملددى للا لددبلجاحو ىتهددىل

 فال.لا يحدددىلي دددمل اددد لبألجدددسفالبحتدددللجالباةقدددىهلبحدددذيلةتخدددذهلب ملدددل،ل دأدددالباجدددلع ىللل،لجدددوبللودددتلحيدددحل دأدددالبألاحيدددال

 لدددد:  الى  ل  ألة  ي لجاحو الب مل فالاىحالثالح لل ا لوتلبأل اى لبح الةالبحلىاوالاىحالثا

 دأدالبألاحيددالال)لجيىجديا/لبألحى يدا/لب ل ددى يال(ودىلادولة ففدالبحلد خللي ددللب ملد فالووىدةدىلاىحاوبئد لب  لحفدال؟وددىل

ل مل فالحىحيىل؟اولح فلبيخلىئرلبحذيلة  ةولب

هددملةددوبحملباجددلع ىلللددملحددللب ملدد فا؟لوددىلهددمللب ملدد فا؟لوددىوددىلاددولبحو دد لب  دد  لحالة هددىللوددتلحددلللباجددلع ىلا دأدددال

هددملبإل بدبةلجالبأل ددرب لبحددذيتلةددؤةرل فددههفللب ملدد فا؟لوددىبألةدىدلبحتددلليحكددتلجتلة دد ثلحددولةددفلةتأيددللحدلل

لف؟ح ب مل فالاوىلاولو  لبي ىحلحللب مل فالاىحالثال

؟لودددىبحتدددللةتخدددذاىلب ملددد فاللجحلدددت(بملل)ججدددولودددىلهدددملباةقىادددىةللب ملددد فا؟اةقدددىهلبحدددذيلةتخدددذهل
ً
هدددملباةقىادددىةللحىحيدددى

لجحلددت(بملل)ججددولهددملباةقىاددىةللب لددلوثل؟لوددىبحتددلل دد لةل ددودلبحههددىلب ملدد فاللددمللجحلددت(بملل)ججددول

ةلبألجوللبملبألحلتلبحتدللةتخدذاىلهملبألجثى لبحتللادبللباةقىاىلب ىضتل؟لوىبحتللبخذتهىلب مل فداللمل

لبحيابل؟ب مل فا؟لاللابىتلوىليمل  لب ألجتلججثى لب مل فاللملعر و ىلب أل

 

 ثانيا : تحديد أسباب املشكلة والحلول املمكنة لها 

تهدد الورحفددالة  يدد لججددثى لب ملدد فالابي فددوللب حكبددالي ف ددىلجالة فيددللب ملددكالةلب ددألوددلللبحفقددو لادد تلبحلددؤبح تل

وخدرل دتتلاد الةفد لب رحفدالودتلبحل فيدللادولبحث دحللة ودم؟لاأحاند وىذبل ىتليقبلجتليل وم؟لللاوىذبلحد ثلجالباةي تل

دددىتليقدددددبل  ددددتلوقحو ددددالبي فددددوللبحتددددللجددددلاحلل  ددددألد دددد لوددددىذبلحددددد ثلجالة وددددملب ددددألولددددلو لبألادددد بالب  فوأددددالجالبحتددددلل د

بتل ادد لب ملددى لل دد لاللووأثددا.لا الحدد جالة ويو ددى.لاأددىح ث ل ددىتلبحفقددو لادد تلوددىذبلحدد ثلاوددىذبليقددبل دد لة ددوتلجددىحثال

ةل فبلبحويىملاإأربللة فيالةلبددى ياللدملةفد لب رحفدالعى دىلبةدول د لةدفلة  يد اىلا  دالاةبد لبنهدىلوقدر لوملد فال ى يدالبال

لو ددىللذحد لاا ددللبحلديىد لبحتددللةوددلللبا ليى يدا.يحكدتلحف ددىلاحقدر لبة ددىذلبي فدوللب بىجددثالابإلأددربلبةللداةيايددا(ولكدرد ل)

بحادددىوف تلاودددتلةدددفلةدددتخرلاصدددوح فلب دددألو دددىتلبحاحدددللبالبةو دددىتلبحليدددىدلبحك رأدددىييل لدددببل  دددلل ندددل.ل حدددىلجتلابدددىتلادددىح ث ل

لودتلب ملدى للبحلدىاوالاةل فدبلبحويدىملادتأربللة فيدللحلفد لب ملدى للاججدثىبهىلابي فدوللب حكبدال
ً
وملى للبخر لج ثد لااويد ب

تلعدددرالجالجعددددربالبخددددر لودددد لصدددىحبلب ملدددد فالاذحدددد لبوددددىل لددددببلح دددى.لا دددد ليل فددددبلحددددلل اددد لب ملددددكالةلب اودددد  لبشددددت ب

لا ل فددبلة فيدددللججدددثى لب ملددى للابي فدددوللب حكبدددالح دددىليحلف وادددى.بالبالحىودددىتهفلبالوافوودددىتهفلبالب  ددىدبةلبحتدددللل،لخندد بتهف

لباةياابحويىملاىيخ وبةل

 جمعها:تحديد املعلومات اإلسافية ذات العالقة باملشكلة واملطلوب 

بيخ و ل احفيالة  ي لةو يالب افووىةلبإلدى يالب  فوأدالذبةلبحاال دالاى ملد فالا دذبلب  دى دلبحتدلللااان لاذه

يحكتلأح لةف لب افووىةلواهىلاذح لات ن ل  دلوحكتلبحكفىل ل.لا الحد لجتلةو يدالب افوودىةلب  فوأدالحفحملدى للب ويد  ل
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ذحدد لبتلباالحددىملاىحالددثالحفبددوتلبألاللاددولاى افووددىةلبحتددلللة لفددفل ددتلةو يددالب افووددىةلب  فوأددالحفحملددى للب فلوحددال.ل

للملبة ربالبحبلىئلل تلبألا بال
ً
الى  ل  ألةوديالبألح بثلبحتللا ا لبالبحتللحفلةو لخال ىل ىل ىتلولو اىلا ىة لجبثى

اىوللو لبحاوثىةلب خلففالب  فو لة ويو ىل.للبوىلاىحالثالحفبوتلبح ىنيل ىتلباالحىملاولاى افووىةلبحتللالى  ل  ألبحل

وددددتلجأددددللة ويددددملبألادددد بالب ودددددو ال.لاحاددددللججدددد للاجدخدددد لاججددددرتلو دددد د تليحكددددتلبي  ددددوللواهحددددىل  ددددألب افووددددىةل

بإلدى يالذبةلبحاال الاى مل فالاحىاللبيخن بةلبحلىاوالابحتللةرب ح ل ن لبحيوتللملحللب ملى للبحملثههاللاى مل فالو لل

تلبي  ددولل فههددىلوددتلبأل ددرب لبحددذيتلابأ دد هفلوملددى للوحىةفددالبالبحددذيتليلددتةراتلا ر وددالبالبحث ددحل.لاب افووددىةلبحتددلليحكدد

اتخر لوتلاأو لب مل فالبي ىحيال.لاابدىليقدبل  دألو فدللب ملدى للاحدىلح يدولودتلحلىجديالبتليفدرقلاد تلبادبللب وددو يال

بهىل.لاو حدىل دىتلبألودرل دتتل  دألو فدللب ملدى للبحتللاان ل دتلحودىئملوقدر  لاةفد لبادبللب ل  د  لبحتدللالااند لبال دتلبصد ى

باليتفللبيالوافووالح ىل ال الاى مل فالاة وتلاىحلى مل ىوللحىجفللملبيقى لبي للب بىجبلح ى.لاأىإلددى الب دألب  د د تل

ل ددددتتلجحدددد لبحوجددددىئللبح ىوددددالبحتددددللالددددى  ل  ددددألة  يدددد لةو يددددالب افووددددىةلب  فددددو لأحا ددددىلاو ددددى داىلا يفيددددال،لبحلددددىاو ت

ل(ا3أحا ىلات للة ففالوحكبالاولبإلأىاال  ألجفلفالبألجسفالباةيالب وض اللملبي  الل)

 (: تساؤالت أسباب املشكلة3الجدول س

لبح لى لل

لجفو يال....لبيتل(ل.ل،ل بيالل،لب ل ى يالل،ل)لوىحياللوىلهملةو يالب افووىةلباخر لب  فوأال؟

ل،لة  يد لبحل دىحيفلب ود د لي دللب ملد فالل،ل)لو اللحلودديال اد لبحتحدواللدملب ملد فالللوىلاولبحترالوتلأح لب افووىةلبحلىاوال؟

لة  ي لبحشخىصلبحذيتلح فل ال الا للب مل فال...لل(ل.لل

وددددددىلهددددددملب  ددددددى دلبحتددددددللجدددددد لفلبي  ددددددوللواهددددددىل  ددددددألل

لب افووىةلبحلىاوال؟

 هفلةفدددجلوافوودددىةلودددتلبأل دددرب لبحدددذيتلابأ دددل،ل)لبيخنددد  لبحشخ ددديالح دددىحبلب ملددد فال

ل،لبح ددد الةلابحددد  ىةرلل،لوافوودددىةلودددتلبأل دددرب لبحدددذيتلح دددفل ال دددالاى ملددد فالل،لب ملددد فال

ل،لخندددددد بللول   ددددددد تل....لبيددددددت(ل.ل يدددددددفلجدددددد لفلةرة دددددددبلةفدددددد لب افوودددددددىةل؟ل)رح دددددددىئيىةل

لةوىد ر....(.ل

ودددىلادددولوددد  ل  دددالب افوودددىةلب لافودددالال ففدددالحدددلللل

لب مل فال؟

 ب يقددالي ددلللل،لة ففددالةفددوقلبحاوبئدد لب لو اددال،للوبىجددثالاولبىجددثالودد لح ددفلب ملدد فا

لة ففالةولل    بل تلبحاوبئ لب لو اال ب يقال)لي للب مل فا...ل(ل.ل،لب مل فال

ب الحظدددددددالل،لبة دددددددىاةلة ددددددد لدجدددددددحيالل،لب  ىةثدددددددىةلبحرجدددددددحيالل،ل)ب وىافدددددددالبحشخ ددددددديالللوىلهملاجيفالأح لب افووىةلبحلىاوال؟

لب ي بةياللل....لبيتل(ل.

ادددد الوددددتلجفلددددفالبألجددددسفالل– حددددىلةوأدددد لعر وددددالبخددددر لي حدددد لب افووددددىةلبإلدددددى ياللوىلهملاجيفالأح لب افووىةلبإلدى يال؟

ةوددومل  ددألججدى لبحلفر ددالادد تلب افوودىةلب ددؤةر لاذبةلبحاال ددالاى ملدد فالل–بحلدىاوال

لاةف لب افووىةلابي وىئملبحتللخىدللة ىقلب مل فا

 

اان ل: سباب املحتملة للمشكلة وا تبارها لتحديد السبب الحقيقي للمشكلةتحديد الفرو  اليي تشرح األ 

اددددذهلب رحفددددالات دددد ب ل ىئحددددالوددددتلبحفددددراالبحتددددللاملددددرحلججددددثى لب ملدددد فالب خلففددددالاةوةيددددملابخلثددددىدل ددددللجددددببلاى افووددددىةل

راالبحتدددللاملددددرحلابي ودددىئملبحتدددللةدددفلأحا دددىلابحتدددلل ددد لةددد  فل ثوحدددولجالد يدددول.للاابضدددحلجةدددولوبدددذلبحث بيدددال دددىتل اددد لبحفددد

بألجثى لب  لحفالحفحمل فالج لفلحذ  ىلبالد ي ىلح ونهىلة  لذبةل ال البالح ونهىلالةفلرلبحلببلبي ويويلحفحمل فال.ل
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ا ددتلعر دددملباجدددلحربدللدددمل حفيدددالبي ددذالاباجددد ثاى لجي ددد  لة فدددي ل ىئحدددالبحفددراالب دددألبتلة دددللب دددألة  يددد لبحلدددببل

ببلبي ويودديل(لي ددد اثلب ملددد فال.للا فيدددلللدددملاددذهلبي ىحدددال يدددىملو فدددللب ملددد فالبأل ثدد لبحلحدددىال)لاب فتددد البتلي دددوتلبحلددد

اىحذاى لابفلولب ألوو  لبيخفللبحتللةفلة  ي لبجثىاولابحلت  لور لبخر لوتلبةوليح للبحلببلبي ويويلحفحمل فال.بوىللمل

 دىتلاددذبلياند لبتلابدىتلةحدالل،لحىحالد  ل دللبحفدراالبحدوبد  لاوىئحدالبحفدراالبحتدللاملدرحلبألجدثى لب  لحفدالحفحمل فددال

  ددودلبوددىللددملب رحفددالبألا ددأل)لبحلاددرال  ددألب ملدد فالاة  يدد اىل(لباللددملب رحفددالبي ىحيددال)ة  يدد لبجددثى لب ملدد فالابي فددولل

ب حكبالح ىل.للا الح لجةول ثللبح لرتلابحاو  لب ألةو البحث بيال إةوليقبل  ألو فللب مل فالجتليقيبلجاال  ألباجسفال

لااباةي

 

 (: تحديد الفرو  اليي تشرح االسباب املحتملة للمشكلة3الشكل س

ا ايجاد وا تيار الحل املناسب او تحليل القرارات س
ً
 (Decisions Analysisثالث

يالحددد لجةددددولاىة هددددىللب رحفدددالبحلددددىاوال ىةددددوليفتددد البةددددول دددد لةدددفلة  يدددد لبحلددددببلبأل ثددد لبحلحددددىالحفحملدددد فال)لبحلددددببل

ً بلإليقددى لابخليددىدلبي دددللب بىجددبلحفحملدد فالوددتلادد تلبحثددد بئللب لىحددالابحتددللح ددللواهددىلول فثىتهدددىلبي ويودديلحفحملدد فال(لةح يدد

 لاوح  بتهدددىلا يوبهدددىل.للايانددد لذحددد لبتلب  فدددو للدددملةفددد لب رحفدددالادددولةويددديفلبحثددد بئللب لىحدددالابخليدددىدلبحثددد يللبألو دددللابأل ثددد

 ىةددولوددىل بلل فيبددىلبتلةلت دد لبةددوليح ددللل،ل يللابحدد ل وددةل فددىل للددملحددللب ملدد فا.لا قددبلوالحظددالبةددولحتدد لحددول ددىتلبوىوبددىلادد

لبي للبألنلبلابأل ث ل ثوالي للةف لب مل فالاذح ل ثللبتلةث جللملةبفيذهل.

ادول ثدوللابحملدراتللدملل– لدببلبحرةثداللدملجدر الحدللب ملد فالل–ا الح لجتلودتلبألخ دىللبحملدىيااللدملةفد لب رحفدال

ال.للذح لبتلو للةف لبي فولل ى  لالةح للبي للبألو للابأل ث ل فىل لي للب مل فلةبفيذلبي للبحذيلي رجل  ألبحذاتلباا

ل.ابي   لاب وبد اوىليابيولةبفيذهلوتلديىتلحفو  ل
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اأىخل ىدل تتلو ودلباالحىمللدملةفد لب رحفدالادولبإلأىادال  دألبح لدى للبااديلال دىذبلةدفلبخليدىدلادذبلبحودربدلاحد جل

لوخرل؟لللاأىح ث ل تت
ً
 حفيالبخلثىدلبي للب بىجبل  لةلفل تلعر مل ر لابح لبال تلعر ملوقحو الوتلبأل رب لبالل ربدب

ل ر مل حل.

 بالب  فدددو لة ويو دددىلا  دددالااددددوحلالجتليدددلفلبحل  يددد لا  دددال دددىلادددولو فدددو لة ويودددولا ىايدددالبحاوبودددللة  يددد لباادددلل-1

ثىة(ل.لاوتلجأللة ويملذح ل ىةولوتلبأل يللجتلابا لثىدبةلبحتلليقبلجخذاىللملبي لثىتلحل ويملذح لبحفرال)بحاو

ةددلفل حفيدددالة  يددد لبألاددد بال  ددألوربحدددللاذحددد لاىحثددد للباالال  يدد لبألاددد بالبألجىجددديالةدددفلة  يدد لبألاددد بالبحاىوددداللةدددفل

لبحوصوللب ألبألا بالب  فو لة ويو ىل.

 ل للابحلو يملاب وبلوالا تلوح  بةلا يولةوييفلبحث بئدللاة ىذلبحوربدلب بىجدبلالب وبلوالا تلب ل فثىةلب لاىددال -2

 ربدلبالا يللوتلبأدللبة دىذلبحودربدلبحلدفيف.لرتلحدللب ملدكالةليودومل  دأل دبجدالبحوب د لاة  يد لبي ىأدالاد تلبحوب د ل

ل(ا3ا حكتلةلخي  ىلاىحمل لل)ل،لا قبلجتلي وتلبحوربدل فوللوثنلل  ألوب  يال فحيالحلوفيللنلثالبيخ تل،لاب توولل

 

 :  طوات حل املشكالت واتخاذ القرارات(3الشكلس

يادد لججددفو لحددللب ملددكالةلوددتلجاددفلاج ثدد لبألنملدد البحتددللةح دد لبإلنلددىتل ددتلة دد هلوددتلب خفو ددىة.ليانددللججددفو ل

ا حكددتلل،لبالبحدد ادبتلحددولل وثدالجالة  دديللادد الة د لجدد للب بددىلل،لحدللب ملددكالةلاددولجيقدى لعر وددالحل  دديلوملد فالوددى

(.لا  لدددللججدددفو لحدددلل2003ا267،لبحافودددللحفدددذ ىللبحبملدددريلابحددد بلل فيدددول)بحيةفدددوللابحيةفدددوللبحبظدددرلرحيدددول  دددألبةدددولبحبدددىةلل

لذبةلجاحيددالاىحتداللددملوقدىللة ددو تلب افوودىة.لا حددىلجتل فدفلبحددبفجلب ارلدمل ودد لج لحد ل  ددألججدفو لحددلل
ً
ب ملدكالةلو ىةدى

ل  ددألبةفددبلبحاحفيددىةلب ار يددالبألخددر ل ىحلددذب ر
ً
لاوملددلحال

ً
ىللابحل يددللابة ددىذلبحوددربدلاة  اددل،لاباة ثددىهل،لب ملددكالةلوليددحبى

حيددددددحلتهددددددلفلاددددددذهلبحاحفيددددددىةللاىألجددددددىحيبلبحتددددددلليوددددددوملل،لوددددددتلبألوددددددودلبألجىجدددددديالح دبجددددددال يفيددددددالة ددددددو تلاةبددددددىاللب افووددددددىة

اذحدد لودددتلل،لجالحل  ددولل  ددألب افووددىةللدددملبحث سددالبحتددللياددد  ل ههددىل،لاىجددل  بو ىلبحفددر لوددتلجأدددللبي  ددولل  ددألب ار دددا

ىةلرةحىلةلوجةلا تلبحث سالبحتللة   لبحفر لاب ار الجالب افوول،لالجتلبحوظىئفلبحبفليالجالبحاحفيىةلبحاوفياخالللب ت ب

ل،لبحتللة وو لح يوللملبحاهىيالابحتللةظ رللملش لل اد لوظدىارلودتلبحلدفوتلبحوىادللحفحالحظدالابحويدى ل)جةدودلبحملدر ىايل

ل(.ل1991ا86
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 نتائج الدراسة: 

سددؤال األول والددذي يددنص رلدد  "مددا أهددم طددرق حددل املشددكالت لدددى طلبددة الدراسددات العليددا النتددائج املتعلقددة بال

 بطريقة إبدارية؟" 

رتلعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىليح فددوتلب ددود لبحبملددريلبألاددفلابحددرئ جلحفث ددحلبحافوددل لرذليالندد لبحدد  فلب ددى مليخ ددةل

 فثددددىةلبألجىجددددديالح دددددذهلب رحفدددددا.لا الحددددد لجتلبحث ددددحلاحوبأثدددددىةلاووت حدددددىةلبح فثدددددالاجادب  ددددفلبحافحيدددددالب املدددددود لودددددتلب ل

بح ر والب لثااللمل  فلعفثالبح دبجىةلبحافيىلابحثىح  تلوتلخالللحىدبىةلبأل حىللاورب يلبحث وثلة لدىللب دألة دو رل

اة لدد تلإل بحددالبح دداوأىةلابحل دد يىةلبحتددللةددوبأ  فلوحددىل دد ليددؤ يلر ددأل دديا  فلاةددتخرلرةقددى بتهفلبحث  يددالاذحدد ل لددببل

 فلب ددى يلاب ابدويلا ثدد  لبيخ ددوبةلاأدةللبإلأددربلبةلاااودد لبيخ دوبةلا حكددتلةودد يفلةحدوذللبي ددللبإلادد باملددافلبحدد 

حفحملدددكالةلح فثددددالبح دبجدددىةلبحافيددددىلا ر ودددال حفيددددالرأربئيدددالوددددتلخدددالللرشددددربتلعفثدددالبح دبجددددىةلبحافيدددىللددددملحدددللبأل وددددىةل

بحوعبيالابحاى يا لا يدحلي دث وبلأديللدئ ندتللبحربابالا يحلةلح ودلابأثىتهفلاووت حىتهفلاخ   فلحلبلبألاحو ىةل

لدملحدللب ملددكالةلودتلخدالللةددو   لبحد  فلابي ددوب يلاجدثللبحربحدالابحليددىتلج  دىدافلاةببههدىلاة ثيو ددىل  دألجدالبحوب دد ل

ابحلوجدد للدددملحىددددبىةلبأل حددىللاةددد د بلبح فثدددال  ددألوووودددىةلبحث دددحلل،لاالددو و ىلودددتلخددالللابددد لبأل  دددىدلللددمل دددللأىوادددا

نمددددوذج الحددددل اإلبددددداعي للمشددددكالت لطلبددددة للب ملددددكالةلا ددددرقلرا ب يددددالالددددملخحددددجلخ ددددوبةلدئ لددددالابحافوددددللاحدددد

 الدراسات العليا: 

ل،ل(Sensitivity Towards Problemsاذحدددد لوددددتلخددددالللبي لىجدددديالحفحملددددكالةل)ل، (Mess-Findingإيجدددداد املددددأزق: س-

ااشد يا فلل،لالبح  يودالحألشديىلاب الحظدل،لاةليحتلاذهلبيخ و لبحواملح فثالبح دبجىةلبحافيىلحفظراا

اةرة دددددبلب دددددآ قلل،لاة  يددددد لب ملددددكالةل،لوددددتلجأدددددللبجلكملدددددىالخ ددددىئ لب و دددددفل،ل  ددددألبحلفك ددددد لبإلاددددد بام

لا لبل دأالري ىح ى.

ودددتلخدددالللل،لاتهددد الادددذهلبيخ دددو ل  دددى  لبحدددواملح فثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلاى دددت قلل، (Data-Findingإيجددداد املعلومدددات: س-

حددددددوللوددددددت قليددددددلفلل،لاب افوودددددىةلاب ملددددددى رلابي وددددددىئملابأل  ددددددىدلابح لدددددى اةلابادبلأحددددد لاةبظدددددديفلب اددددددىدال

اصددديىةالب ملددد فالا ر ودددالصددد ي الل،لودددتلجأدددللة فيدددللوو دددفلاةوددددي ول،لة  يددد هللدددملبيخ دددو لبحلدددىاوا

لإلةىد لبحرةثاللملحف ى.ل،لةوو لر ألبحلفك  للملبحا ي لوتلبأل  ىدلبي  ي  

ل،ل ددىدلحفلدؤبللجالب ملدد فااةليدحتلاددذهلبيخ دو لبحث ددحل دتلج ندد ل د  لوحكددتلودتلبأل ل ،Idea-Finding)إيجداد األفكددار س-

ل،لابح ددد اللدددملادددذهلب رحفدددالادددولبحلوصدددللر دددألج نددد ل ددد  لودددتلبأل  دددىدلابحثددد بئللحددد  لعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددى

ل،ل فاب  ب ةلبحلحىحيددالجتليح ددلل ايدد ىلحفددوالاب دد  لحفحملددل،ل  فحددىلب  ب ل دد  لبأل  ددىدلبحتددلليحكددتلرةلىأ ددى

اةتأيددللرصدد بدلل،لة دد لجتلذحدد لاليل وددملرالاىجدد ثاى لبحبودد لأليل كددر لر ددألحدد تلباة هددىللوددتلعددرحلبأل  ددىد

 للملةوحي لج ن ل  ل،لاالا لوتلبإلشىد لابىلر ألجاحيالبحا فلبحذانللابحلفك  لبإلا باملابحبى  ل،لبألح ىم

ل  لب تحو ا.وحكتلوتلبأل  ىدلابي فوللب حكبالب ل رد لوتلبحويو  لاة

عفثالبح دبجىةللاذح لوتلخالللة  ي لبحا ي لوتلب اىي  لب حكبالحلوو فلج  ىدل، (Solution-Findingإيجاد الحل: س-

ايللفى لوتلاذهلبيخ و للدملةود يفلج يدللباحلحدىاةلب حكبدالل،لاوتلةفلة فيف ىلا ر والوبظحال،لبحافيى
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ل،لاو دددىدبةلبحلفك ددد لبحبى ددد ل،ليدددىلاجددديحىلبحت  يدددبلابحلودددو فاالدددل  ملو دددىدبةلبحلفك ددد لبحافل،لاخليدددىدلبي دددل

وحدددىلياندددللرةلدددىللوودددىي جلحلويددديفلل،ل ح  دددىةليالحددد ل فههدددىللدددملبي كدددفل  دددألبأل  دددىدلبحتدددللةدددفلةوحيددد اىلجدددىاوى

ااأدددددو لايىةدددددىةلل،لابخليدددددىدلبحفكدددددر لذبةلبحفرصدددددالبأل نددددد لحفبقدددددىحل،لابحبظدددددرلر دددددألبأل  دددددىدلاوب ايدددددال،لبأل  دددددىد

لا  ملبحت   للملبة ىذلبحوربد.ل،لخليىدلبحفكر اوافووىةلة  فلب

حابىصدددددرلبحتدددددللةدددددؤةرللدددددملة دددددو رلباجدددددل  بملبحبدددددى حلحل فدددددوللبحت   ددددد ل  دددددألبل، (Acceptance-Findingإيجددددداد القبدددددول: س-

بحتددلليحكددتلجتلالددى  لجالااددوقلبي  ددو لل،لا ؤخددذلاىي لددثىتلبحا يدد لوددتلبي وبةددبل،لب وت حددالوددتلعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىل

اإةىحددددال رصددددالبحلاثددددؤلاحددددىلل،ل  دددد الاددددذهلبيخ ددددو ليلح ددددلللددددملةرأحددددالبأل  ددددىدلر ددددألج اددددىللةبفددددذل،لحدددداللددددمل ثددددوللبي ددددلب ثذال

ااشدددددد ي لعفثدددددالبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلإل دبتلبحلف ددددديالةلبحتدددددلل دددددد للل،ل بددددد لة ثيدددددملب ملددددد فال)بحلاثدددددؤلابحلبظددددديف(ل،لجدددددي  ث

لىةلب  لحفا.اةبحيالا يولاإو ىةيالاأو لبح اى لابحاوثل،لة ىحبلةبفيذلبيخ ا

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص رل  "ما سبل تفعيل حل املشدكالت لددى طلبدة الدراسدات العليدا 

 بطريقة إبدارية ؟" 

اصديىةالل،لياللل دتلبيخ دوبةلب ل دأدالاب بظحدالحلد د بلعفثدالبح دبجدىةلبحافيدىلي دللب ملدكالةلا ر ودالرا ب يدا

ودتلخدالللو ىاحلدولل،لاادذبلودىليلديألبحلافديفلبحادى ملحدول،لحدللب ملدكالةلا ر ودالرا ب يداخ ال حللبجت بةيقيال اىحاللدمل

اأادددللعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلج ثددد لولدددؤاحيالا ب ايددداللدددملووبأ دددالودددوب ف فلل،لةرجدددي لبحلفك ددد لبإلاددد باملبإليقدددىويلبحبى ددد 

حل فودددللااحدددلل  دددألرةدددىد لةفك ددد لح فثدددالاةبحيدددالداحلبحل ددد يلي ف دددى لبألودددرلبحدددذيلينددد  لجاحيدددالةثندددللو دددىدبةلا دددل،لبي يىةيدددا

او ىاحددالحف ددىلا ددرقلرا ب يددا.لا ددرةثةلوف ددوملبة ددىذلبحوددربدلاحف ددوملحددللل،لبح دبجددىةلبحافيددىلة ددولب ودددو ىةلابحويددىيى

ىلاةيًوى
ً
حيدحلل،لرذلجتل حفيالحللب مل فاللملحويولولح جلجو لوو فليل فبل ربدبلي للادذهلب ملد فال،لب ملكالةلبدةثىع

وحددىليدد   لبحفددر لر ددأل حفيددالل،ل ددىد لدددحبىلر ددألاأددو لوقحو ددالوددتلبحثدد بئللب  لحفددالي ددللب ملدد فال يدد لبحث ددحاملدد  لاددذهلب 

لةفك  لور ثالاب يا.

ل،لاحتدد لة ددوتلوؤجلددىةبىلبحت او ددالةىويددال،لابإلادد بتوددتلبادبللبحربئدد  للددملوقددىللباال ددىدللبيخندد بللوقحو دداحودد لاددد ل

 ل اد لب ثدى نلبألجىجديالودتل ثدللجصد ى لبحودربدلحد  فلعفثدالبح دبجدىةلبحافيدىلياثندملورب دىل،لاخال دااججدىحيمهىلوث  دال

ل:اهمحلفايللجثللبحلفك  لبإلا بامللملحللب ملكالةل

 ااددد لوددددتلر  دددىللبي ر ددددالح فثدددالبح دبجددددىةلبحافيدددىلوددددتلجأدددللةبحيددددالو دددىدبةلبإلادددد بتلاباال دددىدلابحلفك دددد لبحبى ددد لي ددددلل

اةلبحرئ لديالحفث ددحلبحافوددللاحدللب ملددكالةلابأل وددىةلبحربابدالاة ددبللددملةت  دديلاددذهلبي ر داللددملب  ددىلب ملدكالةلاجت

لبألا بالبألافلاالىافللملبحل و رلابحلتي  لابحر ى  .ل

 لااد لودتلبا لبدىللا فثدالبح دبجددىةلبحافيدىلألنهدفلو د دلبحودو ل ؤجلددىةلبحلافديفلبحادى ملابا لبدىللا بحيد هفلاد ددىي هف

  ددىدافلااشدد يا فلاة ف دد افلاة ثيددملج  ددىدافلاةددو   لجددثللبحربحددالإلةلددىللاةبحيددالو ددىدبتهفلبحث  يددالابحليددىتلج

لج  ىدلرا ب يا.ل

 بحتددد بملعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلااشددد يا فلاةبحيددد هفلاإةىحدددالبحفدددرصلح دددفلحفحملدددىد اللدددملبحودددربدلاة ويدددملبحبقىحدددىةل

لحفحبظحالابحل  مل تلبحالور ي اللملبحلاىوللوحىلال فللملةبحيالبحو د لبإلا ب يا.
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 ودددتلخدددالللبحل ىودددلللدددملبحاحدددللابح دبجدددالل،لبحلق يددد لب لدددلحرلح فثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلحفدددبفجلابحفكدددرلابح حوحدددىة

 دددإتلادددذبلبحملددداودلبي ويودددديلل،لادددلليثنددددللجخ ددديالبح فثدددالجيًيدددىل،لاجتلبحاحدددللحددد جلاظيفدددال ودددةل،لابحث دددحلبحافودددل

ل.ألا بالاحللب ملكالةلابحل و رلابإلا بتاةوظيف ىللملخ والبل،لي  اولحلفق  لبح ى البإلا ب يالبح ىوبالا بخفو

 عفثدالبح دبجدىةلبحافيدىلر دألبحاحدللاأدذللب ي د لحملداودافلاىحرددىللي درتلحدوب يبحل ف لر ألبأل  أل بئًحىلوتلشدتةولجتل

لاى وأو لياو ل كلًيىل  ألبي حي لا رأ لاى ؤجلالر ألبحو وال  ألوىلةقيلااولاذبةولةربأ لاخلىد .ل

  ألنهفل دبجىةلبحافيىلجاحيالاىحتالألنهفلبح ر ملحأل يللحل و رلبحكفىلبةلاةوجي لبحاملىعىةيقبلر  ىللعفثالبح

 يقددددددبلةددددد د مهفلاةدددددتايف فلاإ  ددددددىاهفلبحفرصدددددالحلددددد ديجلول فثددددددىةلعفثدددددالبحث دددددىحود و ل فرصددددددالل،ل دددددى  لب لدددددلوثل

لحالجلفى  لابيخن  لاب ار البحال والحفلالبأل ملجوىملج ياهف.ل

 حافيدددىل  دددألب  ددددىدبةلب  فوأدددالحل ويدددملبأل بللبإلادددد باملبحبدددى حلاحدددللب ملددددكالةلاذحددد لوددددتلةددد د بلعفثدددالبح دبجددددىةلب

لخالللريقى لةتة  لجاج لاو  لأاللر رب لب بظحالج ث لرا ب ى

 بجل  بمل حفيىةلبخليىدلاةوييفلعفثالبح دبجىةلبحافيىل بد ل ثدوح فلابشدت ب لبألا دىثلبحافحيدالاو دىدبةلاوادىدال

ل ب ل ثوح ف.

  الخاتمة 

ةتوللبحثىح ال ب لة د بلعفثالبح دبجىةلبحافيىل  ألو دىدبةلحدللب ملدكالةلا ر ودالرا ب يدالاةد د مهفلب لدلحرل

ابأل ودددىةلب لالحودددالبحتدددللجدددبث هىلجتلل19اإ دد ب افليحدددىليلوب دددبلوددد لول فثدددىةل  دددرلب ار دددالخ وًصدددىل اددد لأىئ دددال و يددد 

لوددت بحت او داب ملدكالةلاإاد بتلابال دىدللددملة دو رلب ؤجلدىةللةدباكجلاآةدىدلبيقىايداليلد فلبهددىلعفثدالبح دبجدىةلبحافيدىلا ددل

لخاللل

ة ويدملبحكفددىل لالرذلجد فللددملبجدد  حىدلعفثدالبح دبجددىةلبحافيددىللاذحد لاإيقددى لوبفاددالوفحوجدال ؤجلددىةلبحلافدديفل -1

بحاددى مل ملددد للخدددىصلا ى دددالوؤجلدددىةلب  لحددد ل ملددد لل ددىم لرذليدددلفلب لثدددىدافلدج لب دددىللبحفكدددريللدددملبا ل دددى ل

 م.ب ارل

ااي ددديلب بظوودددالبحالور ي دددالابإل بد لبح يحوربعيدددالالودددتلخدددالللر لدددىحلب  دددىللح فثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىللللدددملحدددلل -2

 . ب ملكالةلا ر والرا ب يالالمل حفيالصب لبحوربدلابي  لوتلبحل ىدلبحوربدل  ألبإل بد لبحافيى

ىللاةوددد يفلبأل يدددللودددتلب خرأدددىةل لدددبلةودددالبأل دددرب لالودددتلخدددالللة لددد تلصدددود لبأل بللح فثدددالبح دبجدددىةلبحافيددد -3

 . اب لىاحاللملخ والب  لح لب   ملوتلخالللبحلاىاتلواول يحىلي وملب  ل البحاىوا

ةوو دددالبحملددداودلاددددىا ت ب لاباةلحدددىللالاةبحيدددالبحملدددداودلحددد  لعفثددددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلللاإو ىةيددددالبحلوددد ملابحل ددددو رل -4

 . اةو يفل للوىلوتلشىةولااي يلاةو ملب ؤجلا

لدىاحاللددملخفددمل درصلووبةيددالحفلتي دد لالاذحد لوددتلخددالللبإل بد لبحبى  دالبحتددللةددؤ يلر دألر لددىحلب  ددىللح فثددالب  -5

 . ااذبليؤ يلاىحاهىيالر ألتهيسالا سالووبةيالحفلتي  ل،لبح دبجىةلبحافيىللحالال ىدبةلابحر ى  
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  ددأل يدىمل وفيدالأ يدد  لةر ديل  ددألةدوب رلةوى دالةبظيحيددال ب حدالحالال دىدلالابحتددللاشد  لعفثددالبح دبجدىةلبحافيدىلل -6

اذحدد لوددتلخددالللوحيددىةلو لففددالودددتلاياهددىلةوظيددفلاةاملددسالاةددو رلةظددىمل ددى للحلويددديفلبأل بللل،لبحلفك دد لب حكددت

 . اب  ى آةلابحلو يرلا لالب  ىللحفلقر بلابحلاففلب للحر

  ددددألابدددىللبحفر ددددملا حددددللللااي ددديلداحلبحفر ددددملاب ملدددىد الالابحاحددددلل  دددألاشدددد ي لبحلدددد د بلعفثدددالبح دبجددددىةلبحافيدددى -7

جا ىثلأحى يالا  أل يفيالبحلفىاالحوللر ىوالةرة ثىةلةبظيحيالأ ي  لحفاحللب ملت تلو لب  لح لب   مل

 . ابحو ىتلبيخىص

اشددد ي لبحددددلاففلوددد  لبي يددددى لالرتلريقددددى لاة ثيدددملباال ددددىدبةل دددد ليلادددذدلادددد اتلد دددد لولدددلو ىةلواددددىدالاو ددددىدبةل -8

لبحاىوف تلا ود لوللحر ل.

ل إتلبجت بةيقيالبي دللبإلاد باملحفحملدكالةاوتل ااحدلل حرةكديبةللدملل،لاالحد ل  دألوقحو دالججدجلجال بىصدرل،لةفن

ا حكددتلةلخددي لاددذهلبألجددجلدددحتلب ربحددللل،لوددتلجأددللبحلوصددللر ددألحفددوللرا ب يددال،لرةددىد لبحا ددفلبحددذانللحدد  لبح فثددا

لباةياا

لاةثو مهدىلودتلجأدلل ردد ىلحفحبى ملداللدملأفلدال،لىصدراىلبألجىجديااة فيف دىلر دأل بل،ليلفل ههىلةودديالب ملد فالاملرحلة األول :

لبحا فلبحذانللب ليحتلةفك  بلرا ب يى.

حيدحلل،لاولدؤاحيالة ثيدملادذهلب رحفدالةود ل  دأل دىةملب افدفلجالدئد جلبي فلدال،لاةوومل  دألحر دالبحلفك د لاملرحلة الثانية:

ألةول فحىل ب لل،لج ن ل   لوحكتلوتلبأل  ىدااش ي لب ملىد  تل  ألر  ىللل،ليووملالوديال يفيالبحاحل

 ب لبحلحدىللافدو ل د دلج ند لودتلبأل  دىدلب ايبدال  دألبي دللب ثد تلل،ل   لبأل  ىدلب وت حالوتل ثللبح فثدا

ابجدددد ثاى لجيلةددددوتلوددددتلبي كددددفلجالبحبودددد لجالبحلوددددو فلأل  ددددىدلل،لودددد لبحت حيددددبلاىأل  ددددىدلبحتر ثددددال،لحفحملدددد فا

لباخر ت.

اجتلل،لودددتلخددددالللرةدددىد لححددددى لب ملدددىد  تلألتلييدددديفوبلأل  دددىدلباخددددر تل،لااحيدددملج  ددددىدلباخدددر تلاة و راددددىالاملرحلدددة الثالثددددة

ايلل ي لجيل يولجتلي وللا تلل،ل  راحالوف لحل حي  ىأل  ىدلبل،ليو ووبلوىليح للة ل بىلجالة و رب

وحددىلل،لدلابخلثىداددىل حفيددىةددفلةوددو فلبأل  ددىل،لجاليلددل  ملج  ددىدلباخددر تلحلخددراللات  ددىدلأ يدد  ل،ل كددرة ت

لاوىليلافملبهىلوتلو ىدبةلاواىدا.ل،ليل فبلجتلي وتلب ملىد وتل  أل دبيالووثوحالاحودوتلب مل فا

جتلباالحددىملاتجددفو لحددللب ملددكالةلجدد  لبحك  دد لوددتلب خل دد تلال ددو رلةحددىذللبحلدد د بلاججددىحيثول  ددألججددفو ل

حبحىذللبحتللةليحتلخ وبةلي للب ملكالةلاة يد لبحا يد لودتلحللب مل فال و لاد لبحافحىللابحثىح وتلبحا ي لوتلب

(.للابحبو دالبألادفلهدملةد د بلعفثدالProblem spaceاذهلبحبحىذلللملة  ي لبيخ وبةلب ألوف دوملججدفو لحدللب ملدكالةل)

فيدىلااعبيدىلبح دبجالبحافيىلي للب ملكالةلا ر والرا ب يالابحلفك  لخىدللبح ب اقلات  ىدلرا ب يالابال ىد دالحفر دى  لو 

لا ى ًيى.

ل

ل
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 التوصيات : 

 دراد لنملرلةوى الحللب ملكالةلابحلفك  لبحبى  لاباا بتلاباال ىدلح  لعفثالبح دبجىةلبحافيدىلاج يدىللايسدال

ل.بحل ديجللملبي ىواىة

 ددددراد ل حدددلل ادبةلح فثدددالاج يدددىللايسدددالبحلددد ديجلحن وقيدددىةلبي ىجدددو لب لاددد   لابحلفك ددد لبإلاددد باملابحبى ددد ل

ل.وللحرليلحىشت لاول فثىةلبحا راومل لل

 اةددد د بلل.  دددى  ل ددد  لب دددوب لبحاحفيدددالابحت   ددد ل  دددألبحن وقيدددىةلبي ىجدددوأيالبي  ي ددداللدددملخ دددالةكبوحوأيدددىلبحلافددديف

لبح فثال  ألة حيفلووب  لبحكت اةيالاةفايللخ ىئ  ىلاحىلي بىجبلاول فثىةلبحل   

 عفثددددددالبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلابحليددددددىتلج  ددددددىدافلبحلوجدددددد للددددددملحىدددددددبىةلبأل حددددددىللحلددددددو   لوبددددددى لوالئددددددفلحفثددددددىح  تلال

 اة ثيو ى.ل

 .ب ملىد اللملب لىاوىةلبحاى يالاب  فيالاة ف  لبحثىح  تلوى يىلاوابو ىلحلو يرافلابي  لوتلب ر لبحاوول 

 ردددددددى البجددددددت بةيقيىةلاوبددددددىب لبحث ددددددحلبحافوددددددللابحلفك دددددد لبإلادددددد باملابحبى دددددد للددددددملب بددددددىب لب  دجدددددديالابي ىوايددددددال

  د بل  ألو ىدبةلبحث حلبحافول.لابح ش ي لابحل
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لاملراج 

 املراج  العربية:

لددملةبحيددالل،ل(.لجةددرلارةددىوللةدد د بللولدد ب لر ددألبي ددللبإلادد باملحفحملددكالة2011بةل ددىدل)ل،ل ر ددىللا ملددىل،لجاددول ددوب  -

ويددددددة مجلددددددة العلددددددوم التربل،لحدددددد  ل يبددددددالوددددددتلعىحثددددددىةلبح ددددددفلبحلددددددى  لبألجىسددددددتلللددددددملبألد تل،لبحلفك دددددد لبح ملددددددايبل

ل.69-96صل،ل(1بحا  ل)ل،ل(12ب  ف ل)ل،لأىواالبحث ر تل،لوالنفسية

لو رال بدل ثىللحف ثى الابحاملر.ل،لبحوىار ل،لاإلبداع في حل املشكالت(.ل2000صفىلل)ل،لبأل لر -

والقدددرة رلدد   ، أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية حددل املشددكالت فددي تنميددة التفكيددر اإلبددداعي(.ل2009اراددىتل)ل،لاىايددو -

أىواددالل،لدجددىحال  لددودبهل،للدددى طالبددات الجامعددات األردنيددة ، فددي مبحددث الثقافددة اإلسددالمية ، كالتحددل املشدد

لبألد ت.ل،ل حىتل،ل حىتلبحارأيا

 ،ل حىتال بدلبحافوملحفاملرلابحلو ي .تمويل املنشآت االقتصادية(.ل2008اودب ،لبحح ) -

 ، قياسدد  ، مراحلدد    ،  صائصدد  ، نظرياتدد  ، مكوناتدد  ، معدداييره ، مفهومدد  ، اإلبددداع(.ل2002 لحددمل)ل،لأددرابت -

لبألد تال بدلبحفكرلحف ثى الابحاملر.ل،ل حىتل، تدريب 

لال بدلبي ىواالحفاملر.(. اساسيات التمويل واإلدارة املالية، االسكندريةل2002حبفي،ل ث لبحتفىد) -

لي فددددي السددددودا ،أثددددر التعملددددر املصددددرفي رلدددد  التمويددددل الزراعدددد(.ل2019خر ددددف،لو حدددد ل ددددىورلابألودددد ت،ل  ددددملبححدددد ) -

لأىواالبحلو بتلحفافوملابحلكبوحوأيى،لبحلو بت.

ةددرلبجددل  بملعر وددالبحا ددفلبحددذانلللددملةبحيددالو ددىد لبة ددىذلبحوددربدل(.لج2009  دد ل)ل،لوددىارلابحادد ابتل،لبحي ددى بة -

ل،لمجلددة الجامعدة اإلسددالميةل،لحد  لعفثدالبح دفلبحلىجدد لبألجىسدتلللدملوث دحلبحت ايددالبحوعبيدالاب  ةيداللدملبألد ت

ل490.-465صلل،ل(2بحا  ل)ل،ل(17  ف ل)ب

أثددر اسددتخدام طريقددة حددل املشددكالت فددي تنميددة مهددارات التدددريب العملددي لدددى طلبددة (.ل2011جوجددتل)ل،لجددحودل -

أىوادال حددىتلل،لدجددىحالوىألدل  ل،لواتجاهداتهم نحدو التدددريب العملدي ، التعلديم التمري د ي فددي كليدات املجتمدد 

لبألد ت.ل،ل حىتل،لبحارأيا

ل،لالسدمات الشخصدية ورالقتهدا باتخداذ القددرار لطلبدة كليدة القدانو  فدي جامعدة بغددداد(.ل2001يحدىتل)رل،لبح دىيي -

لأىواال ت ب .ل،ل فيالبحت ايال)باتلدش (ل،لدجىحالوىألل  

دددي االسدددالمي رلددد  الربحيددددة(.ل2019بح يبدددل،ل ىعحدددالاحبيندددل،لد يدددال ثدددد لبحدددرححت) - ،لدور ايدددرادات التمويدددل البنكد

لبد.أىواالبحح ل دبيا،لب دل

التحليدددل االئتمددداني ودوره فدددي تر ددديد رمليدددات االقدددرا  والتوسددد  النقددددي فدددي (.ل2008 ملددد  ،لحلدددتلجدددح  ) -

ل،ل حىتال بدلب  لح لبحاروي.1، البنوك

،لأىوادددالمصدددادر التمويدددل الحديثدددة وأثرهدددا رلددد  األدا  املدددالي للمؤسسدددات االقتصدددادية(.ل2014 دددربح،لدبئددد  ) -

لبحارويلاتلو ي ي،لبملبحثوبةم.

ل،ل فيالبح دبجىةلبحافيى،لأىواال ةوال.التمويل اإلسالمي للتنمية(.ل2018ل،لأ ىت)و  ةن -
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 :املراج  األجنبية

- Andres,Caceres;Pablo,Leonor (2011). Effect of a learning-based methodology model on critical 

thinking, creative thinking and problem-solving ability in students with academic talent ل،ل Spanish 

Journal of Pedagogy, vol.248, no.2, p.39-55. 

- Goldman,Susan (2011).Choosing and using multiple information sources: Some new findings and 

emergent issues, Learning & Instruction,vol.21,no.2, p.238-242. 

- Houtz, John; Selby, Dwin (2009). Problem solving style, creative thinking, and problem-solving 

confidence, Educational Research Quarterly, vol.33, no.1, p.18-30. 

- Kale,Ugur;Whitehouse,Pamela (2012).Structuring video cases to support future teachers problem 

solving, Journal of Research on Technology in Education,vol.44,no.3, p.177-204. 

- Krasch,Delilah;Carter,Deborah (2009).Monitoring classroom behavior in early childhood: using 

group observation data to make decisions, Early Childhood Education Journal,vol.36,no.6, p.475-

482. 

- Lavonen,Jari;Autio,Ossi;Meisalo,Veijo (2004).Creative and collaborative problem solving in 

technology education:A case study in primary school  
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 مية لطلبة الدراسات العليا في جامعة البيضا متطلبات نشر األبحاث العل

Requirements for Publishing Scientific Research for Higher Studies Students at Al-

Baydaa University 

باحثتا /لل  

 صفا  ناصر العبيدي

Safaa Nasser Al-Abidi 

يمنيةالجمهورية ال-جامعة صنعا -لية التربية ك –طالبة دكتوراه   

Hp Student- Faculty of Education- Sanaa University- Yemen 

 أسما  محمد الثجري 

Asma Mohamed Al-thajri 

الجمهورية اليمنية –جامعة ذمار -لية التربيةك–باحثة   

Researcher- Faculty of Education- Thamar University 
 

 امللخص:       

لاةلح دللوملد فالبح دبجداللدمل،ل فثىةلنملرلبحث حلبحافوللح فثدالبح دبجدىةلبحافيدىللدملأىوادالبحثييدىلته البح دبجالبي ىحيالر ألوار الولللللللل

بإلأىاددال دددتلبحلدددؤبللبحددرئ جالودددىلول فثدددىةلنملددرلبحث دددحلبحافودددللح فثددالبح دبجدددىةلبحافيدددىللددملأىوادددالبحثييدددىل؟لب لحدد ةلبح دبجدددال  دددألب دددب  ل

حتددللةح ددلللددملوقحف ددىلوقلحدد لبح دبجددالا يب هددى.لالددملدددوللذحدد لةوصددف لبح دبجددالر ددألحادد  لوددتلبأل ايددىةلبل،لبحوصددفيلاتجددفو لة فيددللب يددحوتل

عفثدالبح دبجدىةلبحافيدى(لاودتلل،لوقفدالبي ىوادال،لأىوادالبحثييدىلل،لهمالول فثىةلخىصالاددل)جدوقلبحاحدللاب  لحد ل،لجدواالول فثىةلدئ لياللم

حافيدددىلجدددوبًلللدددملب دددؤةحرلاادملبحاحدددللاب  ىددددربةللدددملظدددللبة ملدددىدلجادددفلودددىلجاصددد لادددولبح دبجدددالددددراد لاشددد ي لوملدددىد ىةلعفثدددالبح دبجدددىةلب

لةكبوحوأيىلباة ىاة.ل

لأىواالبحثييىل.ل،لعفثالبح دبجىةلبحافيىل،لبحاملرلبحافولل،لول فثىةلمصطلحات الدراسة:

Abstract:  

The study aims at identifying the requirements for publishing scientific research for Higher Studies at Al-Baydaa 

University. The problem of the study is to answer the main question: What are the requirements for publishing scientific 

research for graduate students at Al-Bayda University? The study relied on the descriptive approach, in the style of content 

analysis, for a number of literature that in total represented the study community and its sample. In light of this, the study 

found four main requirements in Requirements specific to (the labor market and society, Al-Baydaa University, the 

university magazine, Higher Studies Students). The spread of communication technology remained. Study terms: 

requirements, scientific publishing, graduate students, Al-Baydaa University.  
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 : مقدمة

 لحادددددىةلابحددددد اللاى لثدددددىدهلبحلدددددبيللبحوحيددددد لإلحددددد بثلبحل دددددو رليك لدددددبلبحلافددددديفلبي دددددىويملجاحيدددددالاىحتددددداللدددددملحيدددددى لب للللللل

  دددولودددتلةىحيددداليح دددللجادددر لوقدددىاةلباجددد  حىدلبحبملدددريلاو ودددملجاددد ب  ىلل،لبي يدددىديلابا ل دددى يلابح ودددىلملاباألحدددىام

للدملدج لب دىللبحبملدريلابحدذيلياد لجادفلاجدةدألجةدوبتلباجد  حىدل  دألبإللل،لاووىح ى
ً
ذلرل،لعدالقاوتلةىحيالجخدر ليح دللبجد  حىدب

ل(للل1ل،ل .ةل،لجتلبإلنلىتللملب   فالبحاهىئيالاولةرا لبألوفلاح يفالرةلىأ ىلبحفكريلاباال ىديلابإلا بامل)بي ىادي

فديفلا وتلةبحيالب  لحاىةلةل فبلاىحيراد لرةلىللب ار الاة ثيوىتهدىل دإتلب  دى دلبحرئ لديالإلةلدىللب ار دالهدملبحلالللللل

ااذبليانللجتلابىللب  لح لداتلاحد  لة دودلادذهلب  دى دلأحيادىلًاأىح دأدالبألا دألبحث دحلل،لوحويمابحث حلبحافوللابحلكب

لاحفافحدىللب  ىةدالبحتدلل،لا حكدتلوالحظدالجةدرلذحد للدملبحد اللب لو ودالبحتدللايدتةلحفث دحلبحافودللووووىةدول،لبحافوللبي دىويم

للذحدد لولددلو ىةل ىحيددالوددتلبحرةددملابحلودد مللددمل ى ددالاحوودد لوددتلخددالل،ل لودد و لاددذح لولدد   لب ار ددال ههددىل،ليلددل وونهى

ل(.11ل،ل2013ل،لاأىح دأالبألا أللُيا لرح  لاظىئفلبي ىواال)شىا تل،لوقىاةلبحلبحيا

 ذح لاىإلج ىملحولوتلبألاحيالوىلين دل دبجلولرذليلضحل ادهللملةبحيالبي ر البحفكر الحفحقلح لاحلل يىيىهلاوملكالةول

ذح لجتلبألةفثيالبحاظود لودتلبا  ملدى ىةلبحافحيدال د لة وود لودتلل،لبحلبحيالبألصيفالاب للحر  حىليل فللملل،لب لبو ا

ل(لAkuegwu, et al, 2006,10خالللرأربللبحث وثللملا سالبحلافيفلبي ىويمل)

  يددددالا ح دددللنملدددرلبألا دددىثلبحافحيدددالبي فودددالبألخ ددد  لحفث دددحلبحافودددلل وظيفدددالاى  دددالر دددأل  دددفلبحاحفيدددالبحلافيحيدددالابحثللللل

ابيخ ويالحل ىواالوتلخالللنملرلبحكلبلابح اد ىةلاب وىاةلاجادبقلبحاحللابحاملربةلبحافحيالاة  اىلوتلجا يدالبحاملدرل

ل(.9ل،ل2009ل،لب خلففال)ووثل

رالجتلبحدديحتلرحدد  ل اللبحاددىحفلبح ىحددحلحددذبل هددللا ىأددالر ددألووبأ ددالبحل ددودبةلبحبىةقددال ددتلبةفلددىحلبحلددوقلحفلقددىد لللللللل

الابحاو ددالاىحاحددلل  ددألة ددو رلووبد اددىلبحبملددر الاى لثىداددىلو دد دلو ددفلاججىسددتللحل ويددملجادد بالبحلبحيددالابحل ددىقلبحاى يدد

اى ل ددى يىةلبحوددرتلبحوبحددد لابحاملددر ت.لاادددذبليل فددبلةفايدددللبحدد ادلبحث ثدددللحل ىواددىةلانملدددرلب ار ددالودددتلحيددحلبحبو يدددال

اي دددديلبحدددد ادلبح ددددىمللددددملابددددىللبحودددد دبةلبحذابيددددالابحفكر ددددالابحكفددددىل لوددددتلو رأىتهددددىلاةوجددددي لنملددددىعولا  دبةددددولباجدددد ياىايالحل

ابح وى يدددددالحألأيدددددىللاةحكياهدددددىلودددددتلباة دددددرب للدددددمل  فدددددالبحلبحيدددددالابحلوددددد ملباألحدددددىاملابا ل دددددى يلاب ارلدددددملحثبدددددىللبح احدددددال

ل(.لHkimi,2011, 4بي  ي البحا ر ال)

لودددتلبح دبجدددىةلبحافحيدددالواهدددىل دلللللل
ً
(لبحتدددللةبىاحددد لاب ددد لحر دددال2003بجدددال فيدددىتل)الدددملرعدددىدلذحددد ل وددد لجأر ددد لحوحدددول ددد  ب

(ل     لر أل  فلوىلبحذيل2005جوىل دبجال ثى  )ل،لبحاملرللملبألد تلوتلاأ الةظرلب ؤحف تلابحبىشر تلاج يىللب كلثىة

جملجنهددىلوثددى دبةلوثلددود لاأ ددو لل،لاادللةوأدد لجيىجددالابضدد الحفاملددرل،ليدل كفللددملحر ددالبحاملددرلبحافوددلللددملبحاددىحفلب اىصددر

لاحا.لوايل

ا دبجددالل،ل(لةى ملدد لوف ددوملبحاملددرلبحافوددللاجةددرهللددملابددىللنملددى لبحث ددحلبحافوددللا  حددو2006 حددىلجتل دبجددالبحثبدد بقل)لللللللل

(ل2019 يحدددددىل دبجدددددالولددددداو يلاوخدددددرات)ل،ل(لد ددددديةل  دددددأل يددددديالبحاملدددددرلبحافودددددللاقىواددددالب فددددد لجددددداو 2010جودددديلبيخيدددددلل)

لجوددىمل لددا لر ددألبحلاددرال  ددألجاددفلبح دداوأىةلبحتددللةوبأددولبحث
ً
ىحددحلحاملددرلووىاةددوللددملب  ددالةلبحوعبيددالبحتددللاملدد لل ىئوددى

(لددراد لاشد ي لبحثدىح  تلبحملدثى ل  دأل2021ة و رلاةر يالوادىي  لبحث دحلبحافودللب احدوللبهدى.لح دذبلجاصد ل دبجدالةدرهل)

ىلا دأال فحيالجالةر يا.
ً
ل خولللملوقىللبحاملرلبحافوللا يحلالي وتلورةث 
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 لبحك  ددد لودددتلبحل دددايفىةلبحاى يدددالحل ىوادددىةلحليددد للدددملب لثىدادددىلاواىي  ادددىلةويددديفلبي ىوادددىةلالدددملبحو ددد لبحدددذيلبةق دددللللل

اة  يدد لةرةيمهددىل  دددألب لددلو لبحدد ا ملح دددفلبحاملددرلبحدد ا ملبحافودددللح ددذهلبي ىواددىة.لرالجتلبي ىوادددىةلبحيحبيددال ملدد لل دددىمل

بحاملدرلبحافودل.لالدملددوللودىلجددثم لاأىوادالبحثييدىلل ملد للخدىصلاادىنيلودتلجودربال د  لودتلةدللل اهدىلاملىشدالبحث دحلال

يتايلبحث حلبي ى مل ح ىاحال فحيالحفكملفل تلجادفلول فثدىةلنملدرلبألا دىثلبحافحيدالح فدبلبح دبجدىةلبحافيدىللدملأىوادال

اذحدد لوددتلخددالللبحو ددوال  ددألاب دد لبحاملددرلبحافوددلللددملبي ددىو لاة  يدد لجاددفلواو ىةددولابنا ددى لذحدد ل  ددألعفثددالل،لبحثييددىل

لايىتلجافلول فثىةلبحاملرلبحافولل نملة و رلبحوب  لاىاج بى لر ألةقىد لباخر تلاخن بتهف.لةفلل،لبح دبجىةلبحافيى

 مشكلة البحث:

ادىحرةفلوددتلجتلبألاد بالباجددت بةيقيالحل ويدملد  ددالأىواددالبحثييدىللةددب ل  دأل"رأددربللبحث دوثلبحبظر ددالابحل ثيويددال      

نملى لبحث دحلبحافودللودتللبجلحربد،لابا ل ى ياةولباألحى ياليخ والب  لح لاب ملىد اللملريقى لحفولل فحيال ملكال

لب وددددددد لب دددددددؤةحرل-خدددددددالللبةلظدددددددىملرصددددددد بدلوقفدددددددالبي ىوادددددددالبحافحيدددددددال
ً
وأيدددددددولبألا دددددددىثليخ ودددددددالبحليىأدددددددىةلة-حافودددددددللجدددددددبو ى

(.لابحتدددللأدددىلةلا دددملحلوصددديالبحك  ددد لودددتلبح دبجدددىةلابألا دددىثلبح ب يدددالر دددألددددراد ل6ل،ل2021،لبحثييدددىلبحلبحيا")أىوادددال

وب ثالبحل ودبةلاة ل تلأو  لج بلاىلاو رأىتهدىلاحدىليفبدللباحليىأدىةلاىا لحدى ل  دألنملدرلبحث دحلبحافودللبحودىئفل  دألو

لواىي الومل ف هىلاووبأ الة  يىتهى.ل وةولوتلجافلب ؤشربةلة و رلبي ىواىةلاو رأىتهىلب خلففا.ل

اللدددملدددددوللب لت ددد بةلب اىصدددر .للحددددذبلةثددد البي ىأدددالب ل ددددلرالجتلأ دددو لبي ىوادددالبحل و ر دددالوددددىلةددديبلللدددملخ وبتهددددىلبألا دددأللللل

الااليلتا لذح لرل،لحل و رلبحر  لانملرلةوى البحث حلبحافوللانملرهلاوار الب يبيىلابحل ودبةلبحتللي  ثهىلبحاملرلبحافول

بحبحولابحرةم.لرالاق و لوب لبللبي ىواالاأىألخ لعفثالبح دبجىةلبحافيىل ونهفلبحوفبلبحبىا لحفحقلحاىةلاج بتهىلة ول

جنهفليوبأ وتلبحا ي لوتلبح اوأىة.لاأبىًلل  ألذح ل و لبج ملارةلبحثىح لىتلبي ىأالر أل دبجال هدللحدفلةكدتللدملا د ل

لحلاي يلو ىة هىلاة ويمل
ً
لاأ  يى

ً
ل فحيى

ً
وضت لجافلواهىللملبحو  لبي ى مل وةوليفرال  ألأىواالبحثييىللدراد لخفملا يى

بدةددتةلبحثىح لددىتلبحث ددحل ددتلول فثددىةلبحاملددرلبحافوددللح فثددالبح دبجددىةلبحافيددىلي ىواددالبحثييددىل.لحددذح لل،لةىيىتهددىلبحث  يددا

لاةل   لومل فالبحث حللملبحلؤبللبحرئ جلبحلى ما

وددىلول فثددىةلنملددرلبألا ددىثلبحافحيددالح فثددالبح دبجددىةلبحافيددىللددملأىواددالبحثييددىل؟لاجدد لفلة ويددملذحدد لوددتلخددالللبإلأىاددال

لاال  ألبألجسفالبحفر يالباةي

 وىلاب  لنملرلبألا ىثلبحافحياللملأىواالبحثييىل؟ 

 وىلجافلواو ىةلنملرلبألا ىثلبحافحيالح فثالبح دبجىةلبحافيىللملأىواالبحثييىل؟ 

 وددددىلجاددددفلول فثدددددىةلنملددددرلبألا دددددىثلبحافحيددددالح فثددددالبح دبجدددددىةلبحافيددددىللدددددملأىواددددالبحثييددددىللبيخىصدددددال لددددوقلبحاحدددددلل

لبح دبجىةلبحافيى؟لفثاع،لبي ىواالوقفا،لبحثييىللأىواا،لاب  لح 

 أهداف البحث:    

ليه البحث حلبي ى ملر أالبحلارال  ألول فثىةلنملرلبألا ىثلبحافحيالأىواالبحثييىل.لاذح لوتلخاللال

 .اشخي لاب  لنملرلبألا ىثلبحافحياللملأىواالبحثييىل 

 يىللوتلاأ الةظراف.لبحلارال  ألجافلواو ىةلنملرلبألا ىثلبحافحيالح فثالبح دبجىةلبحافيىللملأىواالبحثي 
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 بحلادددرال  دددألول فثدددىةلنملدددرلبحث دددحلبحافودددللح فثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلودددتلحيدددحلأىوادددالبحثييدددىللبيخىصدددال لدددوقل

لعفثالبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواا.لل،لوقفالبي ىواال،لأىواالبحثييىلل،لبحاحللاب  لح 

 أهمية البحث: 

لةلح للجاحيالبحث حلبي ى مللما

 ىوولودد لبحلوأ ددىةلباجددت بةيقيالابي  ددو لب ثذاحددالة ددولرنملددىللوبظووددالول ىوفددالحفث ددحلةدديبوتلاددذبلبحث ددحلابن دد 

 بحافوللي ىواالبحثييىلللملدوللبحل ودلبحافوللابحلكبوحويم.ل

 اذحد لحكملدف ىلي وبةدبلبحو دودلبحتدلليادىنيلل،لال فلةلىئقوللدملة دو رلاة لد تلبحاملدرلبحافودللاةقد  لجدثللة  يحدو

 ىملابحاملرلبحافولل  ألاأولبيخ وص.واهىلبحث حلبحافولل مل لل 

 ابحتللةحكتلبحويى  للدملل،ليكملفلحويى  لبي ىواالأحفالوتلبحلفثيىةلاأوبةبلبحيافلةرب مل حفيالبحاملرلبحافول

 دواهىلوتلاد لد  البجت بةيقيالابض ا.ل

 لح دبجدددالأوبةدددبلجخدددر لحدددفلُيت ل دددىلبحث دددح
ً
يفدددلالب  دددىلل حدددىل ددد لل،ل ددد لي  ددد لادددذبلبحث دددحلبالحدددىملبحثدددىح  تلولدددلوثال

 خلففلب ؤجلىةلبحلافيحياللملل،لجوىو فلحفويىملا دبجىةلجخر لوحىةفالحل و رلبحاملرلبحافوللوتلاأ ىةلو لففا

 ا فيىةلب  لح لابي ىواىةلبيخىصا.لل،لابحلافيفلب نهللابحفنلل،لبي ح ود البحيحبيال ىحت ايالابحلافيف

 من جية الدراسة:

ل،لوصفلاى لثىدهلوتلجنلبلب بىب لا ًوىلح ثيادالووددوتلبحث دحح- ب  لبحوصفيلبحل في مبجل  و لبحثىح لىتلب           

اودددتلج ثددد لب بدددىب لبجدددل  بًوىلاواللوددداللدددمل دبجدددالبحظدددوبارلبإلنلدددىةيالاباألحى يدددا ل وةدددوليالحددد ل  دددألبي حددد لبي  ددديفل

ةوددالاب لددو ر لذبةلبح ددفالاحودددو ا.لابحدد  يملحادد  لوددتلو ددى دلب افووددىةل ىح دبجددىةلاب وددىاةلابحلوددىد رلبحافحيددالب ول

ل،لجددوبللب  ثددوتلواهددىلجالب املددودل  ددألبإلةت ةدد ل،لابةولددح لورحفددالبحث ددحلر ددألوددرحفل تلبألا ددأالورحفددالأحدد لب ددى  لبحافحيددا

وتلجأللبجل الصلبحبلىئللل،لاب رحفالبح ىةياالهملورحفالة فيللبحثيىةىةلاب افووىةلاىجل  بملججفو لة فيللب يحوتل

 حددىلةددفلبجددل  بملب وىافددالحفلاددرال  ددألجاددفلواو ددىةلبحاملددرلبحافوددللوددتلاأ ددالةظددرلل،لوددالحإلأىاددال ددتلججددسفالبحث ددحبحال ل

لةفلةو يفلأحفالوتلبحلوصيىةلاب وت حىةلذبةلبحاال ا.للل،لبح فثا

 مصطلحات البحث:

حافيددىللددملأىواددالبحثييددىللر ددألاددولبحاحفيددالبحتددلليددلفلوددتلخالح ددىلري ددىللبحبلددىللبحفكددريلح فثددالبح دبجددىةلبالنشددر العلمددي:  

لبحثىح  تلاب للفي يتلوتلخاللل بوبةلنملرل فحيالو كحالةيحتلبي ووقلبحفكر الابحافحيالح ف.

هدددملبإلو ىةدددىةلب فحوجدددالاة ددد لب فحوجدددالا دددللودددىلياثندددملةوب رادددىللدددملأىوادددالبحثييدددىللابحتدددللودددتلخالح دددىلمتطلبدددات النشدددر: 

لييىللوتلوحىدجالبحاملرلبحافول.يلحكتلعفثالبح دبجىةلبحافيىللملأىواالبحث

لطلبدددة الدراسدددات العليدددا: 
ُ
ادددفلبح فثدددالبحدددذيتليفل ودددوتلاتحددد ل فيدددىةلأىوادددالبحثييدددىللح دبجددداللدددملارةدددىوللب ىألدددل  لوبدددذ

 .حبظفلبي ىواالاج ر  ىلا ًوى،ل2019
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 الدراسات السابقة:

 دألبحاملدرلبحافودلللدملجاداأدىلخدالللبالحد لارصد لةدتة  لبحل دودلبا ل دى يلابحلوندلل ( (Alexis &Around, 2008  دبجدا

ل،لاو ددددد ةلبح دبجدددددالاددددد تلةدددددو  تلودددددتلوقدددددالةلبحاملدددددرلبحافودددددللاحدددددىالب  دددددالةلبحرأ يدددددال،لبحادددددىو تلبحلدددددىاو تلإلةقدددددى لبح دبجدددددا

اأدو لل،لب  الةلة  لبحرأ يا لاجشىدةلبح دبجالر ألجتلة ففالب  الةلبحرأ يالةالثلجدداىالب  دالةلبحتدللالتهد الحفدرأا

ل،لبحتددددللة ددددولل اتلب بى لددددالبحفاىحدددداللددددملوقددددىللبحاملددددرلبحافوددددللابحتددددللوددددتلجاح ددددىالبجددددت بةيقيىةلبح لددددا  ل ادددد لب او ددددىة

لاصاوأالباة وىللا تلوؤجلىةلبحاملرلبحافول.لل،لابحلوج للملوقىللبحاملر

ا دبجدالل،لجا لر ألابىللوقالةل فحيدالجةحوذأيدالالفايدللبحد  فلب دى يلاب ابدويلحل  دىةلبحافيدى( 2011 ، سهلول  دبجال

اةوصددددف لل،لواو ددددىةلاوملددددى للااددددىنيلواهددددىلب  ددددالةلبحافحيددددالاقىواددددالاىاددددللحلخددددراللا فددددوللة دددد ملبحاملددددرلبحافوددددللبحاربةددددم

لاالددثال)
ً
لذبةيددى

ً
%(.لا ىةدد لب  ددالةلبحافحيددال ثددىد ل ددتل100بح دبجددالر ددألجتلأحيدد لب  ددالةلبحافحيددالاىي ىواددالةحددوللةحددو ال

لوةا.لوال ملاد يالاليح  اىلجو لجةفف هىلب ف

اجادفلب ملدكالةلبحتدللل،لادص لجادفلوادىي  لبحاملدرل،لا   لر ألبحلارال  ألاب  لبحاملرلبحافول( 2019، سالطر اني دبجا

ةوبأ ددددوللددددملبي ىواددددىةلبحفيبيددددال تيددددالاددددد لة ددددودلووتدددد حل وبأ ددددالبح دددداوأىة.لاحل ويددددملذحدددد لبجددددل  ملبحثىحددددحلب ددددب  ل

للايسددددالبحلدددد ديجلهددددملج ب لأحددد لبحثيىةددددىة.لاجاددددفلوددددىلخف دددد لرحيددددول ىةدددد لباجدددد ثىةالب و  ددددال  دددألج يددددىل،لبحوصدددفيلب لددددحم

لة يقددال دد  لوددتلبح دداوأىةلجاح ددىلبحذبةيدداللددملبحل كدديف
ً
ل،لبح دبجددالاب دد لبحاملددرلبحافوددلللددملبي ىواددىةلبحفيبيددالدددايفلأدد ب

لا دددد ملاأدددددو لواددددىي  لابضددددد الابدةفدددددىتلة ففددددالبحاملدددددرلاة  اددددىلاخف ددددد لبح بدجدددددالر ددددألددددددراد لاأددددو لبجدددددت بةيقيالة ثو دددددى

  بي ىواىةلبحفيبياللملةو يفلخ وىتهى.

وددتلاأ ددالةظددرللISIادد   لر ددألبحلاددرالر ددألواو ددىةلبحاملددرلبحافوددللاوى دد  لبحثيىةددىةلبحاى يددال( 2019 ، ساملغدددوري دبجددال

ج يدىللايسددالبحلد ديجلوددتلاأ دالةظددرلج يدىللايسددالبحلد ديجللددملددولل ادد لبي ىوادىةلبحلدداو يا،لود لايددىتلةدتة  ل ادد ل

رب يالاذح لاىجل  بملب ب  لبحوصفيلاب لح ةل  ألباج ثىةال ت ب لي ح لبحثيىةىةلب  ثوال  أل يبدالب لت  بةلبح يحت

ودددددتلج يدددددىللايسدددددالبحلددددد ديج،لاةوصدددددف لبح دبجدددددالر دددددألوقحو دددددالودددددتلب او دددددىةلجار ادددددىالةيدددددى لبي دددددوب ي،لةيدددددى لبحلار دددددفل

 ت،لادددافلب خ  ددىةلب ىحيددا،ل حددىلجظ ددرةلاىألا ددىثلب املددود ،لددديملبحفتدد  لبحيوبيددالب  دد   لإلأددربللاادد يالةلب  كحدد

لاأو ل راقللملبجلقىاىةل يبالبح دبجالاااي لحفحلت  بة.

ل،لاددد   لر دددألبحلادددرال  دددألحر دددالبحوصدددوللبي دددرلحفحافوودددىةل بظدددىملأ يددد لحفاملدددرلبحافودددل( 2019، سصدددالح ورابدددح  دبجدددا

ر حيددددالاووب ثددددالبحثددددىح  تلاىي ىواددددىةلاوار ددددالبحل ددددودبةلبي ىصددددفاللددددملويدددد بتلبحث ددددحلبحافوددددللاباجددددلفى  لوددددتلبحث سددددالبح

بحلو بةيالحفحلدلق بةلبحر حيدا.لاحل ويدملذحد لب لحد ةلبح دبجدال  دألب دب  لبحوصدفيلبحل في دم.لاخف د لبح دبجدالر دأل

 حددىلةوأدد لل،ل دد  لوددتلبحبلددىئللجاح ددىالاأددو لرجدد ىملريقددىويل ث دد لحإلةىحددالبي ددر لحفحافووددىةللددملبحاملددرلبحافوددللاىي ىواددىة

اباة هدىتلي ودوقلب فكيدالل،لجدلفى  لبحو دو لودتلبحوصدوللودتلبحوصدوللحفث دوثلواهدىلباشدت ب ىةلب ىحيداواو ىةلةحب لبال

لبحفكر الحفحؤحف ت.لل

اددد   لر دددألوار دددالول فثدددىةلةوظيدددفلب خرأدددىةلبحث  يدددالح دددىيحلبحلبحيدددالاخ ودددال( 2021 ، سالخطيدددب والقبددداني  دبجدددا

اب لح ةلبح دبجال  ألب ب  لبحوصدفيلاىجدل  بملججدفو لة فيدللل،لب  لح لاىي ح ود البحيحبياللملدوللبحر  البحوعبيا

اةح فددد لبأل ايددددىةلهدددملوقلحددد لبح دبجددددالا يب هدددى.لاودددتلجاددددر لودددتلةوصدددف لرحيددددولبح دبجدددالجتلول فثدددىةلةوظيددددفلل،لب يدددحوتل
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ثددد لهدددمالةتجددد جلاحددد  لخىصدددالاىحث دددحلبحافودددللة ل،للدددملجدوادددالول فثدددىةلدئ لددديال2030ب خرأدددىةللدددملددددوللبحر  دددالبحوعبيدددال

اااي دديلبحملددرب الادد تلب ؤجلددىةلبحث  يددالل،لةقو دد لبحث ددحلبحافوددلل،لةددتو تلابجددل بوالبحلحو ددلل،لوكلددبلدئىجددالبي ح ود ددا

لابإلةلىأيالابحلوبيالاب  لح .للل

 التعليق رل  الدراسات السابقة:

لففدالجدوبللودتلحيدحليلضحلوتلخاللل رالبح دبجىةلبحلىاوالبحتللةبىاح لبحاملرلبحافوللجنهدىلةبىاحلدولودتلوبظدودبةلو 

احلددبلل،لردددى الر ددألباةددىدلبا ل ددى يالابحلوبيددال  ددألة ددودلبحاملددرل،لواو ىةددولجالاب اددولاأبددىللب  ددالةلبحافحيددالب  كحددا

اادولودىليح د لادذهلبح دبجدال حدىلل،ل ففلبحثىح ل تل و لحوح لةيى لبح دبجىةلب  فيالبحتللة بىاللبحاملرلبحافوللبي دىويم

ابجددلفى ةلبح دبجدالبي ىحيددالوددتلل،لثددىةلبحاملدرلبحافوددللح فثدالبح دبجددالبحافيددىللدملأىواددالبحثييدىلةلح د لات    اددىل  دألول ف

ةفدد لبح دبجدددىةللددمل دددرالبإلعددىدلبحبظدددريلالددملة  يددد لب ملدد فالاجاددد ب  ى،لاإاددرب لأوبةمهدددىلاول فثددىةلبحاملدددرلبحافوددللح فثدددال

لبح دبجىةلبحافيىلاقىواالبحثييىل.

 الخلفية النظرية:

 وم النشر العلمي املحور األول: مفه

 مفهوم النشر العلمي:

يبظددددرلحفاملددددرلبحافودددددلللددددملبي ىوادددددىةلاب ؤجلددددىةلبحلافيحيدددددالخىصددددالابألاجددددى لبألخدددددر ل ىوددددالاتةدددددولبح ر ددددملبحفى فددددداللللللللل

إلي دددىللب ار دددالبحرصددد بالر دددألودددتلي لىأ دددىلحدددذبل دددإتلباالحدددىملبهدددذبلبي ىةدددبلودددتلبألاحو دددىةلبحرئ لددديالبحتدددللةوددد ل  دددأل دددىةمل

رذبلحدفلل،لحافيىلاذبةلبحاال الحفاهوالاولاةدذحيللبحاوثدىة.لحيدحلجتلب افوودىةلاب ادىدالب ك ملدفالةفود لجاحي هدىبي  ىةلب

اوحددددىلالشدددد ل يددددو لجتلابددددىتلوافووددددىةل يحددددال   دددد  ل ددددتلوسددددىةلب ملددددى للبح ىوددددالل،ليددددلالحفبددددى لب  لحدددد تلبهددددىلباعددددالتل فههددددى

ل،لكلثدددددىةلبي ىوادددددىةللدددددملشددددد للدجدددددىاةلب ىألدددددل  لابحددددد  لودبهاادددددذهلب افوودددددىةلةظدددددلل ى ادددددال  دددددألد دددددوالول،لاىحالدددددثالحبدددددى

ابألا ددددىثلابحكلددددبلاب وددددىاةلرذبلحددددفلةاملددددرلجددددوبًللاىح ر وددددالبحلوفي يددددالبحود يددددالجالاىا لحددددى ل  ددددألبحوجددددىئللبحلكبوحوأيددددال

لبي  ي ا.ل

(ل323ل،ل2005،لذبت")بحددرب يلالددملو لددىدلبحصدد ىحل"جة ملددرلبيخندد لجيلل،لاياددرالبحاملددرللددملبحفتدداال"اىإلذب ددالادد تلبحبددى "لللللللل

(لالددملباصدد الحال"ةوددلل921ل،ل2004ل،لالددملب ع ددفلبحوجدديةالبحاملددرلاددوال"عثدد لبحكلددبلابحصدد فلاأيا ددى"ل)وةدد جلاوخددرات

لحت لي للي ل
ً
ج  ىدلبح ىةبلر ألبحوربل.ل حىليارالاتةولوقحو الوتلبحاحفيىةلبحتلليحرلبهىلب  ثوتلوتلجالل وةولو  وعى

(ل ددددددذح لاددددددوال"لذحدددددد لبحاملددددددى لبحددددددذيليليددددددحتلبخليددددددىدلب ددددددى  لبحافحيددددددالاةق   اددددددىلاالددددددو و ى"ل13ل،2010بحوىدن") فيددددددىت،ل

(لاتةددوال"ة حدد تلحاملددى لبحثىحددحلااددولب خرأددىةلبحرجددحيالحفثىحددحلبحتددلليلددل ي ل1996،ل406(لا ددر لادد د)2015،ل)بحملددىوي

  ددددألصددددىحمهىلرذبلحددددفليددددلفلاوبجدددد  هىلبعددددالتلبي ح ددددودلب خددددل ل  ددددألب  ملددددى ىةولبي  يدددد  لبحتددددلل دددد لة ددددثالوول ددددر ل وددددةل

البحتدد بملبحثىحددحلجوددىمل ودداللهلبحثددىح  تللددملاعبددولابحاددىحفل فددو.ل  ددوليكلددبلوددتلجأددللجتليلدد فللددملب ار ددال
ً
نملددراى".لااددولجييددى

(لجتلبحاملدددددرلبحافحددددديال" حفيددددددالري دددددىللبحبلددددددىلل2020ا املدددرلإل ددددالملبي ح دددودلب  دددلفلاالىئق ددددى".لا دددر ل يددددى يل)ل،لبإلنلدددىةيا

لحبظر ددددددىةلباة ددددددىلليادددد لبحاملددددرلبحافوددددللب   ددددفالبحاهىئيددددالحفث ددددوثلبحافحيددددال،لوددددددتلورجددددددللرحدددددد لولددددلوثللبحفكددددددريل
ً
ل،لا ددددددوى

لحل يددددىد لبإلنلددددىةيال،لابحثددددددى لبحرئ لدددددديلحاملددددددرلبحافددددفلاب ار ددددددا
ً
لججىجدددديى

ً
 حددددىلجةددددولبحثايددددالبألجىجدددديالحلتجدددد جلل،لاو دددددد دب

ل،لكدتلاار فدولاتةدولاجدديفال ى فدالإلي دىللبحبلدىللبحفكددريلبحرصد تل ند ل بدوبةلخىصددااة ددو رلبحلافدديفلاقحيد لوربحفددو".لا ح
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لبهددىلح دديلاا دديلبي حىيددالبحفكر ددالابيخ وصدديالح ددذبلبحبلددىل
ً
اوددتلةددفلبحفىئدد  لبحافحيددالب رأددو لل،للددملجةفمهددىلو كحددالاوات  ددى

ل ،لاب ار دا بحافدف حاملدر بحدرئ ج ابحثدى  ،لبحافحيدا حفث دوث بحاهىئيدا اياد لبحاملدرلبحافودللب   دفال.وبدو
ً
ل او د دب

ً
ججىجديى

ل(.2010ل،لوربحفول)بحاوضتل اقحي  اة و ره بحلافيف حلتج ج بألجىجيا بحثايا يا   حى .بإلنلىةيا حل يىد 

 حددددىلجتلبحاملددددرلُيادددد ل حفيددددالري ددددىللبحبلددددىللبحفكددددريلوددددتلورجددددللر ددددألولددددلوثللا ددددملةظر ددددىةلباة ددددىللايادددد لب   ددددفالللللللل

الاو د ًدبلججىجديىلحل يدىد لبإلنلدىةيا.ل حدىلجةدولبحثايدل،لبحافدفلاب ار دا ابحثدى لبحرئ ندتللحاملدرلل،بحاهىئيدالحفث دوثلبحافحيدا

حلتج جلاة و رلبي يى لاقحي لأوبةمهى.لاُيار ولبحثىح لىتلاتةول"اجيفالإلي ىللبح حر لبحفكر البي  ديفال ند ل بألجىجيا

يدددددددا(لوددددددتلجأددددددللجتلاا دددددديلبي حىيددددددالبحفكر دددددددال بددددددوبةلخىصددددددالحددددددذح لة ددددددوتللددددددملبةفمهدددددددىلو كحددددددالاواتدددددد البهددددددىل) اد ددددددىةل فح

(.لاأحدىلجتلبحث دحلبحافودلل7ل،ل2015ل،لابيخ وصيالح ذبلبإلةلىللبحرصد تلاودتلةدفلبحفىئد  لبحافحيدالب تووحدالوبدول)بيخملدى 

لالملجبيللذح ل الل،لاولبح ر ملبحافوللي للب او ىةلاإةلىللب ار الحذبل إةولاا لحبلىئقولوتلبحوصوللر ألوتلي لىأ ى

وتل حفيالبحاملرلحيحلجتل دأالبإل ى  لوتلبحشدتللةكحدتللدمل حفيدالنملدرهلاإي دىحولر دألودتليلدلفي لوبدولجدوبًللبحفدر لجاللا 

لب ؤجلىة.للل

 أهمية النشر العلمي والحاجة إلي :

 دددوتلجحددد لاظدددىئفلبي ىوادددالةدددللخ للدددملرةلدددىللب ار دددالنملدددراىلاإةلىأ دددىلحدددذح لااددد لودددتلبحدددرأةلاددد تلادددىذيتلبي دددىةث ت.ل      

ولةب فملجاحيالبحث حلبحافوللاوصفولج ب لحفلبحيالادب االحلو ملبألوف.لاوتلب لفحىةلبحاى يالبحيوملةثوةلبا لبىتلاتةال

ظدددفلأ يددد  لحال ل دددى لاجدددثللأ يددد  ل وبأ دددالب لت ددد بةل
ُ
الةوأددد لةبحيدددالودددتل اتلاافددديفلاأ دددحل فودددللُيحكدددتلودددتلبال دددىدلة

ةو جلةحوهلاحىليو وولوتلبال ىدلاإا بتلاتذيلب  لح لل،لاحو الخىصاب  لحايا.ل  بىتل اللأاف لوتلبحث حلبحافوللج

مل ب ل  ددفل ادد لبحدد اللحفاملددرلبحافوددل.ل حددىلجتلبحاملددرلبحافوددللاددولب ددرو ل2008اةباملددو.لاودد لبأل وددالبا ل ددى يالبحاى يددال

بحل  يدددد لاوار ددددالحيددددحلال يحدددالإلةلددددىلل فوددددللرالااملدددرهلاإخيددددى ولب ثىشددددرلحفل كددديفلالل،لب باكلدددال ددددتلبحث دددحلبحاح ددددم

 ددإتلل،لاىإلددى الر دألودىليملدد فولودتل يحدال فحيددالالدىافللدملبحرةدملبحافوددللاة دو رلبألا دىثل،لولدلو لب ار دالاود  لصدد  هى

لحفثىححللملبحث حل تلوي  لوتلبإلا بتلابحلح  .لاةكحتلجاحيالبحاملرلبحافولل يحىلذ 
ً
ل و ى

ً
رلبي وب يلب ى يالامل لل ب اى

ل(13-11ل،ل1995بيخملى لابحود يل)

 وىلاو   أل ل باعالت خالللوت اب ؤجلىة بأل رب  ح   بحاحل اججىحيب عرقل ة و ر لم بحفى فا ب لىاحا 

 أ ي .

 بحافول. بحث ح حر ا ةاملية 

 بح دبجىةلبألخر . لم ب املود لبحث وث ر أ بإلشىدبة     وار ا خالل وت بحافول بحث ح وار الدصىةا 

 ة ىق. جاج    أ ب  لح  ج رب  ا ت بحافول بحث ح ايراد  بحافول بحوام ةبحيا 

 حذح . ةوةيم يح لل حفيا ألةو ب املود  ا وثهف لم ب ؤحف ت حووقل دحىت 

    ةفل ى. بحث وث رأربل ةكربد ةقبب لم ب لى 

لي مال(لر ألوىل2021ل،ل لبيخ يبلابحوثىني83ل،ل2000اةظ رلبي ىأالر ألبحاملرلبحافولللملبي ىواىةلبحيحبياالجشىدلبي ىلل)ل

 اةضخفلبا  ملى ىةلبحافحيالابحلوبيا.لل،لباةفقىدلبحافوللاب ارلم 

 وحىلاح لبي ىأالر ألةتايللبح وب دلبحبملر ا.لل،ل  ى  لبح فبل  ألبحلافيفلبي ىويم 
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 . لوتلبحلاوي
ً
 ح اثلة ودل ث  للملوبىب لبحث حلبحافوللاججىحيثولاج ابةولافت لح ب

 لحىأالبي ىواىةلر ألبحكفىيىةلبحافحيا.
ً
لاوللوثال

ً
 ابحث  يالب لح   لحىدرب

 ل
ً
ة و تلبألعرلبحفكر الب خلففدالودتلبحافحدىللاباخل ىصدي تلابحفبيد تلبحال ود تلحل دو رلب  لحد لاةبحيلدولب ل دى يى

.ل
ً
لاةوى يى

ً
 ابألحى يى

ل دىلةود ملجتلجاحيدالنملدرلبألا دىثلبحافحيدالةكحدتللدملظ دودل فدوملأ يدلللللللللل
ً
  لحدفلةكدتلووأدو  لااالو لبحثىح لدىتلرددى ا

ددىليك لددثولبحثىحددحلوددتلخندد  لاحر يدداللددمل ددىحفلبحكلىاددالةحكبددولوددتلبحف ددفلابحلاحددملبح ىوددلللددملشددت ل فددومل ل ح 
ً
ل يددال

ً
ولددىاوى

 بي يى للمل وتل و البحاففلاب لافح ت.

 أهداف النشر العلمي:

لحبظر ددددى     
ً
ايادددد لبحاملددددرلبحافوددددللل،لةلباة ددددىلاحددددىلجتلبحاملددددرلياحددددلل  ددددألبحلوبصددددللبحفكددددريلادددد تلب رجددددللاب لددددلوثللا وددددى

(لر دددأل ددد  لودددتل2020ابحثدددى لبحرئ ندددتللحاملدددرلبحافدددفلاب ار دددالحدددذبل وددد لجشدددىدل يدددى يل)ل،لب   دددفالبحاهىئيدددالحفث دددوثلبحافحيدددا

لبألا بالجاح ىاللل

 نملرلبألا ىثلبحافحيالحيلحكتلبح ال لابحثىح وتلوتلباعالتل فههىلابي  ولل  ألولل ف ىتهى.ل 

 لنملرلبحكلبلاب رب.
ً
 أ لبأل ى يحيالحت ليلحكتلبحثىح وتلابح ال لبي  ولل فههىلرحكت اةيى

 دددديحكتلألجددددىةذ لبي ىواددددىةلنملددددرلجادب  ددددفل ندددد لوددددوب ا فلبحشخ دددديال  ددددألل،لنملددددرلبألادبقلاب  ىدددددربةلاب ددددذ ربة 

 بإلةت ة .ل

 بأل ددرب لب  بيدد تللنملددرلبأل حددالبحلوبيددالاهددملرحدد  لبحوجددىئللبحتددللةحكددتلوددتلةو يدد لاددذهلبأل حددال ملدد للجددري ل  ددألوسددىة

 ابحفبي تل اتل بىللحالجلفى  لواهىللملوقىاةل حف فلوحىليلى  ل  ألة ويملبحلوبصللا تلبألعربالب ابيا.ل

 فلجةظحالبح ث ل ب لبح فبلحيحليلى  لبحاملرلبحافول.ل   

 أنواع النشر العلمي:

ليحكتلجتلة   لجةوبتلبحاملرلبحافوللاىاايا

 :النشر التقليدي

حاملدرلبحدذيلاد جل اد لبختد بتلوحدالبح ثى دالابجددلاحىللبحدودق.لاودتلب حكدتلجتلُيادرالاتةدولوقحو دالودتلبحاحفيددىةلادولبلللللللل

ا دل كفلبهدذهلبحاحفيدالوقحو دالودتلبألعدربالل،لبحتلليحرلبهىلب  ثوتلبال بلل وةولو  وعىلحت لي للحفودىدنلجالب لدلفي 

اةو يد لب  ثو دىةل ىودا.لا د لي دوتلحدول ادللدملعثا دىلاحد جلودتلةث جلاىح ىةبلاب  ثاالابحبىشرلبحدذيليودوملاإصد بدلاأيد ل

بحيدددراديلجتلي دددوتلبحبىشدددرلادددولةفلدددولبحدددذيليودددوملادددىح ث لجالبحلقفيددد لا ددد لاليودددومل احفيدددالبحثيددد لابحلو يددد لحيدددحليل حدددلل

ودددتللبحبىشدددرلولدددتحالبحلحو دددللر دددألأىةدددبلة حفدددول خدددىعرلبحاملدددرلحفحدددؤحف تلا ددد لجةدددرةللدددمل حفيدددالبحاملدددرلبحلوفيددد يلوقحو دددا

ل(ا16،ل2010،لبألوودلهملوىلذ رل) فيىت

 ا تراع الكتابة.

 بخت بتلج ابةلبحكلىاالاخىصالبحودقل  ألي لبح  بي ت.

لبخت بتلبح ثى الاىي راالب ل ر ال  ألي لبأل ىنيلةوةبن  للملوبل فلبحورتلبيخىوجل ملر.



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 89

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

 النشر املكتبي:

حفددر لو دىد لبي ىجددو لحيددحلةقحيدد لج ثد لوددتلخىصددياللددملولدد ب لةدوتلوددتلبحاملددرلي ددوتلب لحدى هلبحك ددمل  ددألبجددل  بملبللللللل

ابحدد ليلح دد لاقددو  ل ىحيددالوحددىلج  لر ددألعفددر لاىئفدداللددمل ددىحفلبح ثى ددالابحاملددرلج ةلر ددألةودد لبحل ففددالبحتددلل ىةدد لةدد   لر ددأل

للشر ىةلبحكرب ي ل يالل تلةوفي لبألي يلبحاىوفا.لا ل وتلةظىملبحاملرلب كلبللبي  يحلوتلبألأيبللباةياا

 بي وبج بلاول وىتهى.

لبح ى اىةلبحف  د ا.

 (لحلا يللبإلشىدبة.modem(لاوو مل)scannerأ ى لب  حلبحيوييل)

 بحفى جلو م.ليلحالاإدجىللب ل ب بةل ن لأ ى لب و م.

 ةظىملصوايلي يالبحوصوللر ألب  ى دلب لحو ا.

 برامج النشر املكتبي:

لةل وتلوتلةالثلوقحو ىةلهما

o (page maker Ventura publisherلاهدملأيد  لحفحملدرا ىةلذبةلبحب دىقلب  د ا لابحتدلليحكدتلرةقى ادىل  دألشد لل)

 صف الصف ا.

o . اربوللة ثيوياللملوقىللبحل حيفلحفذيتلح جلح يهفلخن  ل ث   لاىي ىجو 

o .االح ل  ألبحو دبةلبإلا ب ياللملبحل حيفلبحفنل 

 النشر اإللكتروني:

خددرلبحوددرتلبحاملددر تلاحددفلي دد  لوف ووددولا ددود ل  يوددالي دد لباتلدةددفلب  ددىااةلبحك  دد  لوف ددوملحدد يحلظ ددرللددملجابللللللللللل

ا حكددددتلرييددددىحولاتةددددول حفيددددالرةلددددىللبحكلددددبلابحدددد اد ىةلاب  ثو ددددىةلب خلففددددالاب لبو ددددالاىجددددل  بملبحل ثيوددددىةلل،لحددددذح 

ةوبيىةلبحلبيي لبا ملبحلرياالل،لو البحن بوللباحيالب لبل،لبي  ي الابحلوبيىةلبي  ي  لابحتللةليحتل)بي وبج بلباحيال

 optical character(ل)(ocrاددربوللبحلاددرالبحث ددريل  ددألبي ددراالل،لبجددل  بملجأ ددي لجخددر لح ي ددال ى ىسددحلبحيددوييلل،ل

recognitionاجددىئللبحل ددي تلل،ل(ل يددالل ددتلبجددل  بملب بى ددذلبحتددللة دديال حفيددىةلبإل خددىللابحلادد يلل  ددألبيخددةلب ثىشددرل

اجدددىئللةودددللبحب دددوصلابحرجدددومل دددتل اددد ل دددتلعر دددملل،لبأل دددربصلب رةدددالودددتلجأ دددي لبي وبجددد بلبحشخ دددياب خلففدددالو دددلل

خ و لبح ىةفلاووأىةلب يكراا فلابأل حىدلبح بى يا.(لا حكتلجتلةقحللجادفلب  وةدىةلبألجىجديالحفاملدرلبإلحيكت انديل

ل(ل57،ل2011،لاأإيقى ل ث  لا  ألبحب ولباايال) فيىت

 ب ؤحف. -

 ب افووىة. -

 بخل ىصتللب افووىة. -

 شثكالبإلةت ة . -

ل(الل47ل،ل1999،ليحكتلرأحىللجافلجا بالبحاملرلبإلحيكت انيلا  ألبحب ولباايل)بح ى  لأهداف النشر اإللكتروني:

 باة ىللبحافوللا تلج رب لب  لح . -

 ج وحالبحث حلبحافولللملدوللبحي ى  لبحكث   للمل فلاةوتلوىلياملرلوتلوافووىة. -
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ى   لبحبىشددر تلبحلقددىد  تل  ددألةوجددي لة ددىقلبحاملددرلوددتلخددالللبإل الةددىةلبحلفى فيددال حددىلي دد دلبحاحددلل  ددألولدد -

 ح ي ىلوتلأىةبلةىشرلو   ل  ألشثكالبإلةت ة .

لودددددتلخدددددالللة و دددددللوقحو دددددىةلب كلثدددددىةلبحتدددددللةالق دددددىل -
ً
رةىحدددددالو دددددى دلب افوودددددىةلحدددددثا ل اللبحادددددىحفلرحكت اةيدددددى

 بحملر ىةلب خلففا.
 

 مي: طوات نشر البحث العل

لرتل حفيالنملرلبألا ىثلةحرلاحقحو الوتلبيخ وبةلجالب ربحلل ىااي.

 ورحفددددالبحلددددتحيفالاةثدددد جلوددددتلة  يدددد لبحثىحددددحلبحددددذيليددددرامل لىاددددالا ددددحلوادددد تل ودددددوتلا  ددددولجالب ملدددد فالبحتددددللي ددددىالل

جدالاأحد لبحكلىاال ههىل يالل تلجوودلجخر لولافوالاذح ل ىحث حل تلب  ى دلاة  يد لا لىادالبإلعدىدلبحادىملحف دب

ب افووىةلابحثيىةىةلات ابةلبحث دحلب ارا دالابحل فيدللابحلبظديفلابحتدللاملدحللجييدىلبي د باللاب خ  دىةلبحثيىةيدال

اوددددىلر ددددألذحدددد لاوادددد اىلبحبلددددىئللابحلوصدددديىةلا لىاددددالبح ددددوبو لحلددددبلادا اددددىللددددملب ددددتت.لاجخ دددد بليوددددوملبحثىحددددحلاكلىاددددال

 ىةلبحاملرلبيخىصالا للوقفا.ولو  لبحث حلاوتلةفلبح ثى البحاهىئيالاحلبلاافيح

 ورحفدددالبحلويددديفاللددددملادددذهلب رحفدددداليودددوملبحثىحددددحلا لدددفيفلا  دددولب بقدددديلاأدددت ث لوددددتلن دددخالاحلددددبلاافيحدددىةلبحاملددددرل

بيخىصالا للوقفالابحملىي لي وتلةو يفلبحث وثلاد الثلن دتلبةبدىتليرجداللر دألوودوو تلالدملحىحدالددر لبحث دحلودتل

ح ىحدددحلا  دددوتلذحددد ل فدددولا دددملبجدددلحىد لواددد  لحدددذح ليوددديفلبحث دددحلا و دددىلجحددد افلةرجدددللبحا دددخالبح ىح دددالر دددألب ودددوملب

 حي لن لحفحقفال ثوللبحث حلجالد يو.ل

 ورحفالبحلا يالةال ا لجتليووملب ووووتلال ث  لوالحظىتهفلحوللبحث حليرأ لر ألب  فالحت ليلفلرشداىدلبحثىحدحل

حدىلة دوتلبحاحفيدالودتلخدالللب ربأادالب لبىاأدالا  لحوح لجتل حفيالبإلشداىدلادذهلة دى لة دوتلة د لوفافدالاإةل،لاذح 

 حفثىح  تلاجؤبح فل تلذح .لجوىلبحلا يالةلب وت حال هلل  ألبحب ولباايا

  ثوللبحث حلا يتلولبي ىحيالاأ اتلاا يالة. -

  ثوللبحث حلو لاا يالةلعفيفا. -

  ثوللبحث حلو لاا يالةل ث   . -

 إدأىتلبحث حلرحيوللملحىحالر حىللبحلا يالة.و لشر لب ووملال،ل ثوللبحث حلو لاا يالةل ث    -

 د  لبحث حلنهىئيى. -

 ورحفددال ثددوللبحاملددرال ادد لجتليوددوملبحثىحددحلاىحلادد يالةلب  فوأدداليوددوملاىجلالددى ل ددرصلح دد ديلاىحث ددحل يددالل ددتل

ن خالاد يالاةو يح ىلحفحقفالبحتللةووملا اداىلا دبجال ثوللبحث حل  ألدوللبحلاد يالةلبحلدىاوالحتدرالوب دول

لوللبحاملرلاة  ي لب  ف لابحا  لابحلىد  لحذح . ث

 ورحفددددالبحاملددددراللددددملاددددذهلب رحفدددداليددددلفلنملددددرلبحث ددددوثلب وثوحددددالحفاملددددرلولددددثوىلاب  دددد  لةددددىد  لنملددددراىلاإخددددربللب  فددددال

لا يت هىلاش ف ىلبحاهىييلا ملبحاحفيىةلبحفبيالباةياال

ىلالىد  لوا تلو لاا يالةل لي الحفث وثلبحلقحي لابحلا يللابحلبيي لحفث وثلب وثوحالحفاملرلاب     لولثو -

 بحتللة لىللر ألذح .
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بحاحلل  ألردى البحثيىةدىةلبيخىصدالاى  فدالاحلدبلجيىجدالب  فدالااافيحدىةلبحاملدرل ههدىلاواهدىلصدف البحابدوبتل -

 ااافيحىةلبحاملرلاججحىللبح يسىةلب لؤاحال تلب  فالاد فلب  ف لابحا  لاجبالبحاملرلاة  اى.

 ب فوةالبيخىصالاى  فا.عثى البألةففال -

 بجلالى لبحكحيالب  فوأالاب     لوتل   لب  فا. -

 بحفر لابحلقحي لحأل  ب لب للا خا. -

  بجلب  فالاإخربأ ىل مل ف ىلب تحوا. -

 بحلو ي . -

 قنوات النشر العلمي:

ةلبحافحيدددددالابحلودددددىد رلة بدددددوتل بدددددوبةلااجدددددىئللبحاملدددددرلبحافودددددللحليدددددفلجفلدددددفالعو فددددداليدددددتايلودددددتلاياهدددددىلبحكلدددددبلاب  ددددداللللللللللل

اب ف ددوىةلاج ابةلبحاملددرلبإلحكت انددي.لااالندد لبحدد اد ىةلبحافحيددالاب ددؤةحربةلبحافحيددالوددتلجاددفل بددوبةلبحاملددرلبحافوددلل  ددأل

بإلعدالقلادىحبظرلر دألجنهددىلة يد لإلأدربلبةلوربأاددالاةويديفلودتل ثدللو كحدد تلاودربأا تلياد اتلخندد بل.لجودىلصدبى البحاملددرل

لابحاملرلبإلحكت اني.ل،لابحاملرلب كلبلل،لحلوفي يبحافولل لللخ للملبحاملرلب

ل

ل
 ( يوضح تصنيف النشر العلمي1 كل رقم س

 من إرداد الباحثتا 

اق  نشر األبحاث العلمية في جامعة البيضا   و

هدىلاثيالن لنملرلبحبلىئللبحث  يالابح دبجىةلابحلوىد رلابحكلبلبحافحيالدراد الحاملرلب ار الاب لىاحاللملافدودةلوودللللللل

الددملاددذبلبح دد  لالدديألبي ىواددىةلاب رب دديلبحث  يددالاور دديلبح دبجددىةلا ددذبلبحثددىح  تلحاملددرلجا ددىثهفلل،لبحفكددريلبحت ب وددل

بحافحيالجوبلل ىة لوقالةلجال اد ىةل فحيالول   الجال لبلجالحفوىةلةوىمل فحيالاودؤةحربةلاذحد ل تدرالةثدى لل

 ب ار الاةلىئق ىلاة ويو ىلألا ب  ى.ل



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 92

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

.لاإتل ددىتلب حددذبللللللل
ً
لا ى يددى

ً
ادد للبحكوددللُيادد لبحاملددرلبحافوددللجحدد لجاددفلوحيددىةلرةددربللب ار ددالبحافحيددالابحث  يددالاةرةيمهددىل رأيددى

ا دذبل يحدالل،لحفاملرلبحافوللي ظ لاتاحيالاىحتالرالجتلب افوتل فيولاولبحويحالبحافحيدالابأل ى يحيدالحفث دوثلابح دبجدىة

ىليندددد  لبالحددددىملب رب دددديلاب ؤجلددددىةلبحافحيددددال ى ددددالاىحويحددددالبحافحيددددالحف دبجددددىةلااددددولوددددل،لبألا يددددالبحتددددلليددددلفلبحاملددددرلدددددحاهى

ل(11ل،ل2019ل،لابحث وثلاجا يالبحاملرلبح ى د ل اهىل)ور يلوؤشربةلحالجل التلابحل فيالة

الحددفليا دد لبألاحيددالبح ى يددالحفث ددحلبحافوددللل للللللل
ً
ا ددألرالجتلنملددرلبحث ددحلبحافوددلللددملبحدديحتلالددملأىواددالبحثييددىللخ وصددى

لدةددددفلب  ددددىااةلبحلددددىاوالاوأددددو ل  ددددىتلاا يددددللا بد لو ددددلفل
ً
ولددددلو للبيخ ددددةلاباجددددت بةيقيىةلبحتددددللاادددد اىلبحددددو بد لحىحيددددى

اىحث حلبحافوللابحث لللملةتج جلوقفجلحفث حلبحافوللااد لخ البجت بةيقيالابحث حل تلو ى دلبحلحو للرالجنهىلحفل

لدددديالحدددفلةل دددد ثل دددتلبحث ددددحلبحافودددلل ملدددد للولدددلوللاإةحددددىللدددملجدددديىقلةقددد لعر و دددىلر ددددألبحبدددود،لاب الحدددد لجتلبيخ دددالبيخح

بي ددد يحل دددتلبحلافددديفلبحادددى م،ل ددد لجا دددىثلب ىألدددل  لابحددد  لودبهل ونهدددىلأددديللاليلقددديجلودددتل ادلبي ىوادددال،لالدددملبحوب ددد لهدددمل

ل،ل دددىل لبيAlHkimi,2005, 10اةددديبللحنددد ليلددد رل  دددألادقلاحدددفليدددلفلةرأح هدددىلر دددألخ دددوبةل افيدددالا ى فدددالة يقدددالح اددديا)

ل(ا2019

 رتلبألاددد بالابحليىجدددىةلحفث دددحلبحافودددلللدددملب ؤجلدددىةلب بدددى لبهدددىلبحث دددحلبحافودددللابضددد الرالجتلةقدددىا لصدددبىتل

ل  ألجنمل البحاملرلبحافول.
ً
لبحوربدلجالب حوح تلدايفلوحىليباكجلجفثى

 حا دد لابددىتل  ددودلا دد ملاأددو لجيىجددىةلااملددرياىةلحفث ددحلبحافوددلللددملبي ىواددىةل ددوتل ايدد ىلاليدديبللحدد يحلب

 قىواددالبحثييددىللابحددثا لباخددرليتفددبل فيددولبي ىةددبلبحلافيوددلل  ددألبي ىةددبلبحث ثددللابيخدد وىايلاجتلاأدد ةل هددلل

لةفلورلحفل ثيم.ل

 لح جلابىتلاي للحفث حلبحافولللملبي ىواىةلدةفلا بيلولبي ى  لي ىواتللصباىللا  ت.ل

 .ل  ملة  ي لو  بةيالحفث حلبحافوللاب رب يلبحث  يا

 لحث حلبحافوللة  ل ىافاليخ والب  لح لجالحالجلفى  لواهى.ةثو لو رأىةلب

 ةبوتلبحاوبئملاب ملكالةلبحتللةوبأولبحاملرلبحافوللبحلبظيفلابإل بد ا.ل 

 .دافلوار البحثىح  تلاووب  لبحثيىةىةلب لىحالاووىاوالبجل  بو ىل تح لججثى لبألويالبحلكبوحوأيا 

 ى لبحفوبئالبح بخفيالحل ىواىةلةيل،لةيى لجا بالو    لاابض الوكلوأالاوافبا 

احاثددد ل ادلل،لاودددتلأ دددالواى لدددالظفددد لبي ىوادددىةلاحفتددد بةلعو فدددالو ددد دل دددللودددىليلدددلق ل  دددألبحلدددىحالودددتلج  دددىدلللللللل

حددذبلةحددىييةلبي ىواددىةللددمل يىو ددىلاوظىئف ددىلاج باهددىلل،لب  ددرتلحع فددالبحل ددودلابحلبحيدداللددملبحا يدد لوددتلب  لحاددىةلبحبملددر ا

اواهددىلوددىلاودديلو ىةددولاةوفدد ل ادهلودد لوددرادلل،لى ل حاهددىلوددىل دد لةقحددول حؤجلددىةلج ى يحيددالاأ  يددال اىحدداحددأل ابدلب بوعددالبهدد

حددذح لاالندد لبي ىواددىةلجاددفلوؤجلددالةو ددللرحههدددىلل،لا ددوتلبحث ددحلبحافوددللجحدد لبحوظددىئفلبألجىجددياللدددملبي ىواددىةل،لبحدديوت

جا ددددىثل فحيددددالا دبجددددىةللددددملو لفددددفلويددددى يتلابحاحددددلل  ددددألة وياددددولابجدددد ياىاولاإأددددربللل،لو حددددالووب ثددددالبحلودددد ملبحافوددددل

الددملبحظددراالل،لالددملوو وددالبالحددىمل يى بتهددى اوددتلب فتدد الجتلي لددللاددذح ل حددالبألاحو ددىةلبحيوويددالحل ىواددىةل،لب ار ددا

اجتلةودددديفلبحا يدددد لوددددتلب ددددؤةحربةلبحافحيددددالاحفوددددىةلل،لبح ثيايدددالياثنددددملجتلةاملددددرلبي ىواددددالبحا يدددد لوددددتلبحث ددددوثلبحلددددبو ا

جاحيدالخىصداللدملبحا يد لودتل ح دذبليا د لبحث دحلبحافودلل،لبحاحللب رةث الاىحويىيىلبحلبحو الاب  لحايالبحبوىملجالادم

جودىلل،لبحال ودالحدولودتلودوبد ل ملدر الا بيدالاوى يدالاوىحيدا اةو   ل دللب دوبد ل،لبي ىواىةلب روو الوتلخالللةحو للوملىدياو
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لااددددولوددددىلبي ىواددددىةلبحارأيددددال  هددددلفل احفيددددالبحلدددد ديجلاى لثددددىدهلبحول
ً
لةىةو ددددى

ً
ظيفددددالبألا ددددألاالةددددو ملاددددىةملبحوظددددىئفلرالبالحىوددددى

 (.ل2ل،ل2007،لا ب ثملاذبلبحوب  ل  ألبي ىواىةلبحيحبيالبي  وويال)ب ب و ل،ليقاف ىلج ر لر ألأىواىةلبحلافيف

جاد ب  ىلبحث  يدالابحتدللةح فد لل2030ابحلبيللحفلتفبل  ألبح اوأىةلابحاهوالاىحث حلبحافوللج فب لبحر  دالبحوعبيدالللل

ل(35ل،ل2019ل،لأيللدئ جلوتلبحر  البحوعبياللملو وداىلبحلى  لوتلب  ىادللمال)بي ح ود البحيحبيا

 رنملىللوبظووالاعبيالول ىوفالحفث حلبحافوللابحلكبوحويم.ل 

 دددفلااشددد ي لبحث دددحلبحافودددللودددتلخدددالللد ددد لح دددالبحث دددحلبحافودددللودددتلبحبدددىةللبحودددوويلاة دددو تلصدددبى يمل  دددفل  

 بحافول.للبألا ىث

 اإنملىللوقفجلحلاليملا تلب ث   تلاب ثلكر ت.ل،لرعالقلاربوللاعبيالحلاي يلب بى لاللملبحث حلبحافول 

 ةو   لاة و رلبحثايالبحل ليالذبةلبحاال الاىحث حلبحافول.ل 

 لبحلقل  لا تلو رأىةلوؤجلىةلبحث حلبحافوللابحلبحيا.ل

ل،لا  ددلل حدرهلر ددألة ددفل ددرتلل،لحافوددلللدملبحدديحتلوددتلج ندد لبحو ى دىةلبيخ ويددااياد ل  ددىتلبحلافدديفلبحادى ملابحث ددحلبللللللللللل

ةداللذحد لةتجد جل ملدربةلبي ىوادىةلل،لااحدىلأدىواتللصدباىللا د تل،ل1970حيحلةدفلةتجد جلجاللأدىوال تليحب لد تل دىمل

ل(72لملبحيحتلحوب م)ر ألجتلل،ل2019امل  لبإلح ىئيىةلحاىملل،ل حتلةىحيالبحل و تلب ؤجنتلل،لاب رب يلبحث  يالحت لبحيوم

.لاوتلةىحيالبإلةلىللبحاف92ا ههىلوىليرأول تل)ل،لأىواال)ح وويالاجافيا(لو لبحفراتللمل ا لب  ى ظىة
ً
لا  يى

َ
ولل(لور يب

بلحتد ل لىادالادذ-حيحلاف ل   لبحرجىئللبحافحيال،ل يوأ لح  لبحيحتلرةلىلل فوللةي رلااب   ل،لاب ارلملح ذهلب ؤجلىة

جودىل يحدىلي  د ل د  لب  دالةلل،ل(ل دبجدالاأ دح9298ا)ل،ل(لدجىحال فحيال)وىألل  لا  لودبه(17188ب وىللوىليوىد )

ل(.1ل،ل2019،ل(ل)بيخ يب262 يحىل   لبإلص بدبةل)ل،ل(لوقفا42بح ى د ل و لافت ل)

الادةث هفلبي ىو لاجوىلأىواالبحثييىلل  ألاأولبيخ وصلاىحرةفلوتلبحراحلب ابو البحاىحيالح  لا  ههىلاوب لثههىلللللللل

لددملة ويددملبحر  ددالبحوعبيدددالاجادد ب  ىلرالجتلابددىتل اددد لبح تددربةلبحتددللااددىنيلواهدددىلبي ىواددال ونهددىلح ي دددالبحددوا لحيددحلةدددفل

 ددددذح لبحثايددددالبحل ليددددالل،لحددددذبل هددددللااددددىنيلوددددتلدددددافلبحث سددددالبحلبظيحيددددالابحبملددددر ال،لم2008بإل ددددالتل ددددتلةتج لدددد ىلجددددبال

حث سددالبيخىدأيددالحل ىواددالوحددىلييددافلوددتلةودد يفلبي ىوادداليخدد وىتهىلب بوعددالبهددىل ددذح لدددافلبل،لحل ىواددالالةدديبللاملددا

الدددملووددد و هىلبحث دددحلبحافودددل.للا فيدددول دددإتلأىوادددالبحثييدددىللال بحددد لة  دددولخ وبتهدددىلبألا دددأل وب ثدددالبحل دددودبةلبي ى ةددداللدددمل

بحادىو تلبألخ د يتلاةقلد لذحد للو لففلب  ىاةلدةفلو ىاح هىلبي ى  لحلاي ديلو ىةدالبحث دحلبحافودللابحدذيلةود لاة دودللدم

للما

: انطالق برنامج الدراسات العليا في العام الجامعي 
ً

  2018/2019أوال

جة فملارةىوللب ىألل  لرالجةولاىحرةفلودتلح بةلدول ود لحوديلج ثدىلل ث د ل حدىلحظديلادىحلبوتلب لدلحرلح ملدحللو فد لبحادىمل

يوضدددحلبي ددد اللبحلدددى ملبيخىدعدددالل،لفدددفلبحل   دددىةلبحافحيدددابحافدددوملبحت او دددالا فدددوملبي يدددى لاح لل2021/2022بي دددىويمل

لبحا  يالح فثالبح دبجىةلبحافيىللملأىواالبحثييىلا

ل
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 في جامعة البيضا  2018/2021( يوضح أرداد طلبة املاجستير للفترة 1جدول س

 التخصص القسم العام الجامعي
الدرجة 

 العلمية

 العدد

 مجموع إناث ذكور 

 16 3 13 أكاديمي ياسياتر  رياسيات 2018/2019

 105 10 95 منهي تنمية محلية اإلدارة 2019/2020

2020/2021 

 رياسيات الرياسيات

 أكاديمي

5 2 7 

 اإلسالمية
دراسات 

 إسالمية
41 2 43 

 16 9 7 إنجليزي  اإلنجليزي 

 18 1 17 تنفيذي إدارة اإلدارة

 ثانًيا: صدور مجلة: 

ملة ددد ل2019(لحلدددبال37حيدددالب  كحددداللدددملو لفدددفلبحل   دددىةلاودددربدلأدددىويملد دددفل)صددد دةلوقفدددالأىوادددالبحثييدددىللبحاف

اددللااادد ةلل،لولددو ل"وقفددالأىواددالبحثييددىللحفث ددوث"لاهددملوقفددالة ددفلجددبو الااندد لااملددرلبحث ددوثلبحافحيددالابإلنلددىةيا

يليددحتل وب دد للب  فددالبحافحيددالاىحفتددالبإلةقف  يددا.لر ددألأىةددبلرنملددىللوو دد لخددىصلاى  فددال2022ذحدد لحل دد دلو فدد لبحاددىمل
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ددددى يول2022-2021بحث ثدددددللحل ىوادددددالاا دددددخ هىلبألا دددددألو فددددد لبحادددددىملبي دددددىويمل ل،ل دبجدددددىةل فيدددددىل،ل لاأحلدددددلو ىتهىلبح الةدددددال)ج د
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لبي ىواالحفاهوالاح ىة هىلبحافحيالابحث  يالباألحى يالاة ويملج بللأىويملولح  .بي    البحتللةثذح ىل يى  ل
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 معوقات نشر البحث العلمي في جامعة البيضا 

ل الل لاأىحرةفلوتلب  ىااةلابي  و لبحتللةثذلللملبإلةلىللب ارلملانملرهل ن لبحوبوبةلب خلففالرالجتلذح لح جللللللللللل
ً
ى يى

ملددرلبحافوددلللدددملبي ىواددالبحا يدد لودددتلبحاوثددىةلابح دداوأىةلاب او دددىةلاحفكملددفل ددتلذحددد لةددفلووىافدددال بحدد لةوددفلجودددىملبحا

مددا معوقددات  دد  لوددتلعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىللددملأىواددالبحثييددىللوددتلو لفددفلبحل   ددىةلحإلأىاددال ددتلبح لددى للباادديال

 يدى  لبي ىوادالبي دى  لحفاهدواللج د لأحديا فلدةدفلو ىاحدالالنشر العلمدي لطلبدة الدراسدات العليدا فدي جامعدة البيضدا ؟

ااملددرلبألا دددىثلبحافحيددالرالجتلبحاملدددرلبحافودددلليوبأددول ددد  لودددتلب او ددىةلابح ددداوأىةلبحتددللة ددد لودددتلوحىدجددلوللدددملبحوجدددةل

ددددى يوللحل ىوادددددالةدددددللخ للدددددملددددددافلبحث سدددددالبحلبظيحيدددددالابحث سدددددالب ى يدددددالاب ىحيدددددالابحبملدددددر الحل ىوادددددالوحدددددىلي دددددولل اتل بأل د

لودي  ىلوتلخالللبااياة ويوولألا ب ولا حكتلة

 .لدافلةوب رلخ ةلوةيالاوللوثفيا

 .بحراة تلب حللابحبح ياللملبألجىحيبلب لل  والاو ىاحالبي فى ل  ألبحو يفلابحلحل لاو 

 اتفبلبي وبةبلبحبظر ال  ألبي وبةبلبحافحياللملورحفالبح دبجا.ل 

 .دافلاأو لاربوللحلتايللاة د بلاصوللب  ىدبةلبحث  يا 

 بللحفح ددىدبةلبحفكر ددالبحتددلليحلفك ددىلج يددىللوقفددجلبي ىواددالا دأددال ىحيددالرالجنهددىلحددتلة ددللر ددألولددلو لولددلو لبألل 

 بح حوحللملبحوب  لبحاح م.ل

 .دافلجثللباة ىللابحلوبصلللمل  رلبحلكبوحوأيى 

 بة فدددددىالج بللب  دددددىدبةلبإلنلدددددىةيالا رأددددد لادددددذبلر دددددألأحفدددددالودددددتلبألجدددددثى لواهدددددىلةيدددددى ل ب دددددرلبحكفدددددىل لحددددد  لواظدددددفل

 أل ى يحي تللملبي ىواا.ب

 ملدأةلةلىللبحاملرلبحافوللاىحوب  لابح لو ملح ىلاحي بتلبحاحل.ل   

 وى  بلباالحىملاىحاملرلبحافوللحل  ولل  ألبح دأالبحافحيا.لل،لدافلر بىتلبح فثالاتاحيالبحاملرلبحافول 

 .   دافلاأو لوكلثىةلاد يالاإحكت اةيالول ىوفالاولق 

 ىح  تلدافلبإلو ىةىةلب ىحيالحفث 

 ةيى لةظفلب افووىةلبحذيليل للبحوصوللر ألب افووىةللملبحو  لب بىجب.ل 

 وىليحرلاولبحيحتلوتلرح بثلجيىجيالاب ل ى يالابألحى يا.لابنا ى لةيى لبحربةبل  ألبحوب  لبأل ى يوللابحافولل

 ابحاح ملأىواالبحثييىل.

  دددولل،لىلاح ىةدددالنملدددرلبألا دددىثلبحافحيدددالةح دددللبحادددىئملبألا دددأاةدددر لبحثىح لدددىتلجتلددددافل بى دددالعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددلللللللل

يبظدرلرحيددول ادبلل بئدد ل  دأل لفددولاحدىليل فثددولودتلول فثددىةلوىحيدالاا دد لاأ د لوددتلبحث دحل ددذح لددافلبوددلالتلب كلثددال

وددلل حددىلجتلول فثددىةلبي يددى لة ل،لا دد ملح ددوحول  ددألو ى ددآةلوى يددالجالوابو ددالووىاددللةلىأددولبحفكددريلابحافوددلل،لب ار يددا

ل ىافولحذبل  ولير لاتتلبحث حلابحاملرلبحافوللةرال بئ لاليوو ل  ألححللةثاىةو.

ل
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 متطلبات النشر العلمي لطلبة الدراسات العليا في جامعة البيضا :

تلوددتهدلفلبي ىواددىةلاىحاملددرلبحافوددللح و هدىلاددتتلبحاملددرلبحافوددللحدولبنا ىجددىةلريقىايددال  ددألبي ىوادالاب  لحدد لابح احددالللللللللل

ةحوادددىلاد ههدددىلاةوددد و ى،لا دددوتلأىوادددالبحثييدددىللرحددد  لةفددد لبي ىوادددىةلبحتدددللالددديألحبيدددللو ىةدددالاة دددايفل دددى ملاددد تللحيدددح

ددى ليحههدددىل دددونهفلجادددفلو دددى دلبحثددد ا لبحافحيدددا،لا  دددىئفلبحودددو للدددملب  لحددد لحيدددحلجتل بي ىوادددىةلااليلدددتا لذحددد لرالاق دددو لج د

بحتدلليقدبلبجد  حىداىلودتلخدالللباج ملد ى لب رأيدملألا دىثهفللدملبحبلىللبحافوللابحاملى لبحث ثدلليالند بتلبح ى دالبحفى فدال

بألاجدى لبحافحيددا،لاألاحي هدىللددملةوصدديللبإلةلدىللبحفكددريلل ملدد لل دىلحددولوددتل ادلادىمللددملةقو دد لخد وىةلبي ىواددالبحلافيحيددال

ااذبلح جلراللاب  لحايالوتلأ ا،لاوتلأ الجخر لبي  ولل  ألو   لةبى ليالاة ويملبحر ى  ل  ألبي ىواىةلبألخر ،

ة يقددالح حددرةلبحث ددحلبحافوددللبحددذيليلددوللاى رحفددالبألخ دد  ل ربحددللبحث ددحلاب لح فدداللددملبحاملددرلبحافوددللااليل وددملذحدد لرال

لالوب رلول فثىةلاب لح فاللما

 متطلبات  اصة بسوق العمل واملجتم 

 لالةلب  لح لاة و ره.اش ي لعفثالبح دبجىةلبحافيىل  ألرأربللبحث وثلبحافحيالبحتللال فللملحللوملك

 اإأدربللا ددوثلل،ل خدوللبي ىواداللدملشددرب الود ل  ى دىةلب  لحدد لبحادىملابيخدىصلوددتلخدالللرنملدىللورب دديلوملدت  ا

لوملت  الا تلججىةذ لبي ىواالابحثىح  تل ههى.ل

 ةفايلل ادلبحو فلبإلجالويلح  فلبحث حلبحافول.ل 

 . لرأربللبحث وثلابىلل  ألعفبل  ى ىةلاوؤجلىةلب  لح

 لعفثالبح دبجىةلبحافيىل  ألبحاحللح  لوؤجلىةلا  ى ىةلب  لح .ولى    

 بالحىملب ؤجلىةلبح بى يالابإلةلىأيالا ن بةلبحثىح  تلذايلبحو د ل  ألبإلا بتلاباال ىدلاإاربملبحاوو لوا فل

 حفويىملاىألا ىثلبحافحيالبحتللااىي لوملكالتهى.

  لح لااد لبي فوللب بىجثالح ىلاةوييح ىل ا لذح . و لبحب ابةلاادملبحاحللبحتللة بىاللوملكالةلب  

 .لنملرلا وثلعفثالبح دبجىةلبحافيىلاالو ملةلىئق ىل ؤجلىةلا  ى ىةلب  لح لذبةلبحاال الاىحث ح

 بحلبظيفلحيوملجبويلة  ول يولبي ىواالبحوىئح تل  ألوؤجلىةلا  ى ىةلب  لح لحفلار فلاإو ىةىةلبي ىوادال

لا  دبةلوب لثههى.

 دددددؤةحربةلابحبددددد ابةلبحتدددددللة بددددىاللوملدددددكالةلب  لحددددد لا  دددددو لبحوددددىئح تل  دددددألوؤجلدددددىةلا  ى دددددىةلب  لحددددد ل ودددد لب 

لي يوداى.

 متطلبات  اصة بجامعة البيضا 

 ةثنللخ ال حللاجا بالاأربوللا  يالاىحملرب الو لبي  ىةلذبةلبحاال الاىحث حلبحافول.ل 

 ةلوحدىليلدىافللدملحر دالبحث دحلبحافودللابحلوبصدللب ارلدملةفايللوث جلبحلثى للبحافوللاد تلوقفدالبي ىوادالابي ىوادى

لح لو ملوقف هىل
ً
 ابح وىلملاججىجى

 .ر فىلل ا لبأل ى يحي تلوتلب  ىدربةلجالوب  فلرأى بةلحفلفر لحفاحللبحث حلجوبلل بخللبي ىواالجالخىدأ ى 

 لةلىئق ىلر ألةوبيىةل ىحيا.لاة و ل،لبحافحيانملرلبحث وثلبحتللةقر للملب  الةل
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 لنملىللور يلا ثلللملبي ىواا.ر

 .لة  ي لو  بةيالات يلةفوىةلبحث حلبحافولل خلففلوب لبللبي ىواالب لح  يت

 اش ي لب فكيالبحفكر ال ب لبللبي ىواا.ل 

 .ةو   لبإلو ىةىةلب ى يالح فثالبح دبجىةلبحافيىل لى  تهفل  أل  ىد لبي ىواىةلاوكلثىتهىلاو لن بتهىلبحافحيا 

 بجىةلبحافيىلو ى آةلوى يالاوابو الووىاللبألا ىثلبحتلليووووتلبهى.وبالعفثالبح دل 

 ةددددو   لب كلثددددىةلبي ىوايددددالب دددديا  لاددددى ربأ لبحافحيددددالبي  ي ددددالابحدددد اد ىةلبحارأيددددالابألأببيددددالاىإلدددددى الر ددددألشددددث ىةل

لباة ىللاحرب يلب افووىةلبيخىدأيا.

 الإلأددددربللبحث ددددوثلاىإلدددددى الر ددددألبح يسددددالبحفبيددددالبحتددددللةددددو   لب اىوددددللاوددددىلة لو ددددولوددددتلجأ ددددي لاوادددد بةلاو ىحيددددللا ودددد

لالى  لبحثىح  تللملرأربللبحث وثلب احفيا.

 متطلبات  اصة بمجلة جامعة البيضا  

 ر ىوال ادبةلة د بيال ب لبلللملو ىدبةلبحل ر رلبحافوللابحاملرللملب  الةلبحافحيالب الن  .ل 

  فلخن  لاى وبصفىةلاب اىي  لبحافحيالحفث ح.ةو   لول ملىد تلول    تللملو لففلب  ىاةلح 

 .ر ىوالولىاوىةللمل ا لبحل   ىةللملوقىلل لىاالجا ىثل فحيالو كحا 

 .    رنملىللوو  لاجلوثىللبألا ىثللملولىاوالةوى يالاأقوبئيل يحالوتلأ ال فحيالو 

 .ريقى لوقالةلو كحاللملبأل لىملبحافحيالب ل   ا 

 ا تلبحثىح  تلاب  كح ت.لدراد لةو   لوحيالحفلوبصلل 

 جتليلفلبحاحلل تلعر ملشثكالبإلةت ة لوىلا تلبحثىح  تلاب  كح تل(Online). 

 .بحاحلل  أل  ملاأو ل رب يللر بد الاوىحيالاةو   لجا ىةلوبىجثالحفثىححلااش ياول  ألبحكلىاالابإلا بت 

 حلبحافوددددللانملددددرهللددددملبي ىواددددىةلاب رب دددديلرنملددددىلل بددددوبةلبة ددددىللادددد تلبحثددددىح  تللددددملبي ىواددددالابيخندددد بلللددددملوقددددىللبحث دددد

 بح احيا.

 .باالحىملاىألا ىثلابح دبجىةلبحتللال ه الة ثيملب اىدالبحافحيالابحلكبوحوأيا 

 .بإلدشى لحفحل فثىةلبإل فيحيالاب  فيالاورب ىتهىل ب لر  ب لبألا ىثلابح دبجىة 

 احللابي  ىةلذبةلبح فا.رنملىللاح بةلالو ويالح لو ملةلىئللبألا ىثلاة ثيو ىللملجوقلبح 

 متطلبات  اصة بطلبة الدراسات العليا في جامعة البيضا 

 .بإليحىتلبحلىملاتاحيالنملرلبألا ىثلبحافحيالا ادهللملااي يلب  ىةالبأل ى يحيالابحث  يال ب لبللبي ىواا 

 بي يودلب للحرلحفحؤةحربةلابحب ابةلبحافحيالاحفوىةلبحبوىم.ل 

 وي بتلبحث حلبحافوللح وللب  ىدبةلبحث  يالاة و راى.لولى اال للب للق بةللم 

 بإلج ىمللملنملرلبألا ىثلبي ىوايالب ملت  ا.ل 

 .لوتلبحلكبوحوأيىلابحوبوبةلبحث  ياللملنملرلبألا ىث
ً
 ةوظيفل ال

 .باشت بتللملب  الةلبح احيالحالعالتل  ألوىلاولأ ي لاوثلكرللملبحث وث 

 يا.رأى  لبحفتىةلبألأببيالخىصالبإلةقف   
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 اافددددفلبحندددد بوللب لددددى   للددددملرةقددددى لبألا ددددىثلواهددددىلارةددددىوللبإلح ددددىلل(SPSS)ا ددددذح لاددددربوللر بد لب ربأدددد لل،لاجوددددو ل

 ابا لثى ل ىوب  م.ل

 التوصيات: 

للملدوللوىلجثملةوصللبحث حلر ألأحفالوتلبحلوصيىةلواهىالل

 يحبياةتج جلور يلجا ىثلوللوللي ثاول  ً بلوتلبحفراتللملو لففلبي ىواىةلبح 

 نملرلةوى البحاملرلبحافوللااش ي لحر البحث وثلاح لففلوقىاتهىلبحافحيالابحل ثيويا.لل 

 ابىللشر ىةل فحيالو لبي ىواىةلاب  الةلاور يلبحث حلبحافوللحلثى للبيخن بةلاب  ىدبة. 

لةو   لا سالا  يالوالئحالاولق   .ل 

ادملبحاحدددددللاب  ىدددددددربةللددددددملظدددددللبة ملددددددىدلةكبوحوأيددددددىلاشددددد ي لوملددددددىد ىةلعفثدددددالبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلجدددددوبًلللددددددملب ددددددؤةحرلال 

لباة ىاة.لل

لدأةلوو  لأىواالبحثييىلل ا  لوتلب وب  لبحث  يالبإلحكت اةيالبحاى يا.ل 

 بحاحلل  ألبحلوبصللبحثبىللا تلب  الةلبحافحياللملأىواالبحثييىللوتلخالللري بتلن تلوتلج  ب لب  الةلب املود . 

  ىةلبحث  يالانملراىلحإل ى  لواهىللملجوقلبحاحللاة ويملول فثىةلبحلبحيا.للبحلوةيملب للحرلحفحملرال 

لبحلوييفلب للحرلحأل بللبحث ثللح فثالبح دبجىةلبحافيىلاة و رهلة ولبأل يل.ل 
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اقية املجلة ،لبحافحيا" حفحقالة  .13-11ل،ل(١)١ ، واملعلومات للمكتبات العر
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لبحوىار .لل،لبأل ى يحيا

(.لبإلةىحدددالبي دددر لحفحافوودددىةلاإجددد ىو ىللدددملة دددو رلبحاملدددرلبحافودددلل2019ححددد لجححددد .ل)ل،لوددد ةرلجححددد لادبادددال،لصدددىيح -

ل.ل264-257صل،ل8ت.ل، مجلة جامعة السالماىي ىواىةل) دبجالة ثيويال  ألججىةذ لأىواىةل ر  ىت(.ل

املددددددرلبحافوددددددلللددددددملبي ىواددددددىةلبحفيبيددددددال دبجددددددالةوو حيدددددداالأىواددددددال(.لصدددددداوأىةلبح2019بحدددددد ا ى ملوفلددددددىح.ل)ل،لبح رشددددددىني -

.ل
ً
ل،لوددددىد ل30-29لاملددددؤتمر الدددددولي األول: تقيدددديم جددددودة أوريددددة النشددددر العلمددددي فددددي العددددالم العر ددددي.بحي لوةددددالبةحوذأددددى

ل.77-50صل،لج ىةيىل،لارح ت

بحافحيدداال دبجدددالوي بةيدداللدددمل(.لبحاملدددرلبحافوددللاجددفوتلبألجدددىةذ لبحثددىح  تللددملنملدددرلج حددىح فل2005شدد ر ب .ل)ل،ل ثددى   -

لأىواالواللوديل لب يبا.لبي يبئر. ، رسالة ماجستيرابحر ىديىةلا فيالبحافوم.لل،لابحكيحيىلل،لج لىملبحف  يىل

(.لب ل فثدددىةلبحاى يدددالحفاملدددرلبحددد ا ملأل يدددىللايسدددىةلبحلددد ديجللدددمل2019جدددي ل ثددد لبحظدددىارلو حدددو .ل)ل،ل ثددد لبحافددديف -

لو ر.ل،ل يلحن ل،ل2ل.ل،ل12ت.ل،ل25ب  ف .ل، مجلة جامعة أسيوطةا.ل دبجالووىدلل،لبي ىواىةلب  ر ا
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ً
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للمجلة بحوث كلية التربية.ل،ل(.لبحاملرلبي ىويمللملبحا رلبحر ول2009ددىلجاي .ل)ل،لووثل -

ل ن بير.ل5باةب تلل،لصحيفة الجمهورية نتل،ل(ل.ادايالبحث حلبحافولللملأىواىةبىلل2007عىدق.ل)ل،لب ب و  -
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 ليات تفعيل برامج الدراسات العليا اإلدارية وربطها بخطط التنمية املستدامة في 

 فلسطي 

Mechanisms for activating administrative postgraduate studies and linking them to 

sustainable development plans in Palestine 

 إرداد الباحثة

 بهية مصباح محمود صًباحأ. 

 فلسطي  -محاسر بجامعة األقص ى 

 مللخص:ا

ادد   لاددذهلبح دبجددالر ددأالوار ددالودد  لبدةثددى لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  ددةلبحلبحيددالب لددل بواللددمل فلدد  تلاوحيددىةلةفايددللاددذهل

ويدملاد البح دبجدالبجدل  و لبحثىح دالب دب  لبحوصدفيلبحل في دملاذحد لاىجدل  بملج ب لباجلو ددىللبحاال دا.للودب  لبح دبجدالاإأربلبتهدىالحل 

ل26)باجدد ثىةا(لحيددحلةدددفلة ددحيفلبجدد ثىةل تلرحددد باحىلحاحدد بللبح بدجدددىةلبحافيددىلا حدد بلل فيدددالبإل بد لابحلحو ددللحيددحلافددد ل دد  افل)
ً
ل،ل(ل حيددد ب

اودددتلةدددفلل،ل(لعىحدددبلاعىحثدددا465بحففلددد يايالبحاىوفددداللدددمل  دددىتلةدددي لابحثدددىح ل ددد  افل)ابألخدددر لح دددال لبح دبجدددىةلبحافيدددىلبإل بد دددالاىي ىوادددىةل

لاحل  ولل  ألبحبلدىئللب ي بةيدالةدفلواىي دالبحثيىةدىةل،لحيحلا   لج بايلبح دبجال فههحىل،لبخليىدل يبال ملوبئيالوتلب  لح لبحك ملحف دبجا

ب لوجددددد ىةلل،لحيبلبإلح دددددىئيالبحلىحيدددددالبحلكدددددربدبةلابحالدددددبلب سو ددددداحيدددددحلبجدددددل  و لبألجدددددىل(SPSS)اىجدددددل  بملارةدددددىوللبحل فيدددددللبإلح دددددىيي

الجتلابدىتلووب ودالا دأدال ث د  لودتل ثدلل حد بللبح دبجدىةلبحافيدىلا حد بلل فيد .لوتلجافلبحبلىئلا(t)ابخلثىدل،لبي لىايالاباة رب ىةلب ايىد ا

ليىل  ألاب د لبادةثدى لاوؤشدربةولاوحيدىةلااي ديلادذبلبادةثدى لاد تبإل بد لابحلحو للا بحىلووب والا دأالولوج الوتل ثللعال لبح دبجىةلبحاف

لاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الاخ ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  ت.

لخ ةلبحلبحيالب لل بوا.ل،لبح دبجىةلبحافيىلبإل بد اكلمات مفتاحية: 

ل

Abstract: This study aimed at: Knowing the extent to which administrative postgraduate studies are linked to 

sustainable development plans in Palestine and the mechanisms for activating this relationship. 

Study methodology and procedures: To achieve the study’s goal, the researcher used the descriptive analytical method   

and the study tool was a questionnaire, where two questionnaires were designed, one for the deans of postgraduate 

studies and the deans of the College of Administration and Finance, where they numbered (26), and the other for students 

of postgraduate administrative studies in Palestinian universities operating in the Gaza Strip. The number of (465) male 

and female students, and then choosing a random sample from the total complex of the study, where the study tool was 

distributed on it, and to obtain the field results, the data was processed using the statistical analysis program (SPSS), where 

the following statistical methods were used: frequencies, percentages, arithmetic averages and deviations Normative, (t) 

test. 

The most important results: that there is a large degree of approval by the deans of postgraduate studies and the deans of 

the College of Administration and Finance, while there is a medium degree of approval by post graduate students on the 

reality of the link and its indicators and the mechanisms for strengthening this link between postgraduate administrative 

studies and sustainable development plans in Palestine. 
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 مشكلة الدراسة:

دددى يوللبي ىأددددالب ىجددددالحوأددددو لخ ددددالةيددددحتلةوأيددددولبحاحددددللبي ددددىويملحل ويددددملجادددد بال احظدددد لبحثىح ددددالجةبددددىلل حف ددددىلبأل د

ا لادذهلبي ىأدالل،لبحلبحيالب لل بوالوتلخالللاظىئف ىلبح الثلب لافوالاىحلافيفلابحث حلبحافوللاخ والب  لح 
ُ
حيحلا

للدملب رحفدالبحوى ودالحل
ً
لو حدى

ً
ودوملبي ىوادىةلاد اداىلافى فيدالالود ملب  لحد لاددحىتلبجد  حىدلب دوبد ل ملد لل والنديلو فثدى

ا ددوتلبحثىح ددالةالوددللحل  دد لر بد لبأل حددىللب ل ددرةل دبجدد هىل  ددألبح دبجددىةلبحافيددىلل،لييددحتلحوددوقلبألأيددىللبحوى وددا

لاو ل،لحل   لر بد لبأل حىل
ً
.ابحذيليلىافلولىاحال ى فاللملة ودلب  لحاىةلج ى يحيى

ً
لبيى

ا فيوليحكتلة  ي لومل فالبح دبجاللملاأو لحىأالول الحل  ي لوحيىةلةفايللاربوللبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دالا  دةل

وددتلخددالللبإلأىاددال  ددألبحلددؤبللبحددرئ جلبحددذيليددب ل  ددأالوددىلوحيددىةلةفايددللاددربولللاذحدد ،لبحففلدد يايابحلبحيددالب لددل بوال

ليالب لل بوا؟لابحذيلةلفرتلوبولبألجسفالبحلىحياابح دبجىةلبحافيىلبإل بد الادأ  ىلا  ةلبحلبح

وددىلاددولاب دد لبدةثددى لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  ددةلبحلبحيددالب لددل بواللددمل فلدد  تلوددتلاأ ددالةظددرل حدد بلل (1

لبح دبجىةلبحافيىلا ح بلل فيالبإل بد لابحلحو للوتلأ الاعفثالبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الوتلأ الجخر ؟

بدةثى لاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  تلوتلاأ الةظرل ح بللوىلهملوؤشربةل (2

لبح دبجىةلبحافيىلا ح بلل فيالبإل بد لابحلحو للوتلأ الاعفثالبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الوتلأ الجخر ؟

ب لددل بواللدمل فلدد  تلودتلاأ ددالةظددرلودىلهددملباحيدىةلبحال وددالحدرأةلاددربوللبح دبجدىةلبحافيددىلبإل بد دالا  ددةلبحلبحيدال (3

  ح بللبح دبجىةلبحافيىلا ح بلل فيالبإل بد لابحلحو للوتلأ الاعفثالبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الوتلأ الجخر ؟

اددللةوأدد ل ددراقلذبةل احددالرح دددىئيالحددوللوحيددىةلةفايددللاددربوللبح دبجدددىةلبحافيددىلبإل بد ددالادأ  ددىلا  ددةلبحلبحيدددال (4

ل0.05بح يحوةرب يال ب لوللو ل احاللب لل بوالااي لحفحلت  بة

 أهداف الدراسة:

تهدد البح دبجددالر ددألايددىتلباحيددىةلبحوبأددبلةبفيددذاىلحددرأةلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  ددةلبحلبحيددالب لددل بواللددمل

ل فل  تلوتلخاللا

 ت.بحكملفل تلاب  لبدةثى لاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل   (1

بحلارال  أل ا لب ؤشربةلبحتللة لل  ألو  لبدةثى لاربوللبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دالا  دةلبحلبحيدالب لدل بوال (2

 لمل فل  ت.

 ب ت بحلوحيىةلحلفايللبحاال الا تلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الاخ ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  ت (3

 أهمية الدراسة:

ل،لب  ىلب خلففدددالجاحيدددالاىحتدددالحاال  هدددىلب ثىشدددر لاقوبةدددبلبحلافددديفلبحادددى ملابحث دددحلبحافودددلح دبجدددالبحلبحيدددالب لدددل بوالاجاددد 

ل
ً
لاولددلوثال

ً
الددملدددوللذحدد ل ددإتلابددىتل دد  لو ددىادلاملدد لللددملوقحف ددىلبألاحيددالل،لاحدد اداىلبحفى ددلللددملةبحيددالب  لحدد لحىدددرب

لبحبظر الابحل ثيويالح ذهلبح دبجالاواهىا
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ل .1
ً
لحثويددالبح دبجدىةلبحلددىاوالاإةددربللحفحكلثدالبحارأيدداللدملوقددىللبح دبجددىةليحكدتلجتلة ددوتلادذهلبح دبجددالدب دد ب

ً
لوكحدال

لب لافوالاىحلبحيالب لل بوالا ال  هىلاىحلافيفلبحاى م.

 دددد لالدددددىافلاددددذهلبح دبجددددداللددددملة  يددددد لبأل ابدلب لددددلوثفيالحف دبجدددددىةلبحافيددددىلاىي ىوادددددىةلبحففلدددد ياياللدددددملة ويدددددمل .2

جتليلددلفى لواهددىلوددتل ثدللولددؤا ملدجددفلجيىجددىةلبحلافديفلبحاددى مللددملدجددفلليحكدتلابحتددل،لب لددل بواجاد بالبحلبحيددال

لبيخ و لبحار يالأل ابدلبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الوللوثال.

 دد لالددىافلاددذهلبح دبجدداللددملدجددفلخىدعددالا  يددالأل  ددىدل فحيددالولافوددالاددت ابدلبي ىواددىةلبحففلدد ياياللددملة ويددمل .3

وت حددىةلبحث  يدددالبحتددلليحكدددتلةبفيددذاىلودددتلجأددلل  دددفلج حدددملأل ابدلخددالللايدددىتلب لودددت،لب لددل بواجادد بالبحلبحيدددال

لبحلافيفلبحاى مللملة ويملبحلبحيالب لل بوا.ل

 حدود الدراسة:

: الحدددود املوسددورية: 
ً
ب ل ددرةلاددذهلبح دبجددال  ددألوودددوتلوحيددىةلةفايددللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملوقددىللبحافددوملأوال

 (.اباحيىة،لب ؤشربة،لبحوب  )لبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بوالوتلخالل

 الحدود البشرية: 
ً
لب ل رةلاذهلبح دبجال  أاثانيا

 حدددددد بللبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلا حدددددد بلل فيددددددىةلبحافددددددوملبإل بد ددددددالاب ىحيددددددالوبددددددذلنملددددددت لارةددددددىوللبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلبإل بد ددددددال (1

 اىي ىواىةلبحتلليالحوتلح ى.

اىةلبحففل يايالبحذيتلودىل بحدوبللدملعدودل دبجدالب لدى ىةلجالعال لاعىحثىةلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الاىي ىو (2

 لملعودلبإل  ب لحفرجىحا.

: الحدود الزمانية:
ً
 ثالثا

ل(2021/2022عثو لاذهلبح دبجاللملبحف للبح دبستللبألالل مل رلج لوأرلوتلبحاىمل)

 التعريفات اإلجرائية:

 فحيدددالو ددد   لي دددللوملدددكالةلر بد دددالةبحو ددداللهدددمل دبجدددىةل فحيدددالووأ دددال  دددألججدددجلاوبدددىب لبحدددوث الدراسدددات العليدددا:

يووملبهىلعال لبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الاإشربالججدىةذ لل،ل ىئحالجالوللوثفياليخ والبألا بالبإل بد اليخ ةلبحلبحيا

ول    تلي  للاحوأمهىلبح بد ل  أل دأالب ىألدل  لجالبحد  لودبهلودتل فيدالبا ل دى لابحافدوملبإل بد دالاىي ىوادىةل

ل يايا.بحففل

بحليىجددددىةلابإلأددددربلبةلبحتددددللوددددتلشددددتنهىلةفايددددللبحاال ددددالادددد تلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلبإل بد ددددالاخ ددددةلل ليددددات التفعيددددل:

لبحلبحيالب لل بوا.

ل،ل حفيدددالةثددد يللبحدددبحةلبحلدددىئ لحفاملدددى لبحلبحدددويللدددملبجدددلتالللب دددوبد لابجدددل  بملبحلوبيدددالبحبظيفددداالتنميدددة املسدددتدامة: 

ب تلا تلباةفقىدلبح يحوةربلملوتلأ الاةفثيالحىأيىةلبألأيىللبحبملر البي ىحيالاب للوثفيالاومل للولبىجملي  ثلبحلول

لوتلأ الجخر .
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 األدب النظري:

 الدراسات العليا اإلدارية بالجامعات الفلسطينية:

ارالبح دبجىةلبحافيىلاتنهىل لل دبجالج ى يحياليت ةبل فههىل دأال فحيال ا لبح دأالبي ىوايدالبألا دأ
ُ
ى  لاتهد الر دأل  دلل،ا

اةح لب  لح لاحل    تلذايل فىل ل ىحياللملو لففلل،لاةرجي ل ى   لبحث حلبحافولللملبي ىواال،لب ار البإلنلىةيا

ل(2021ل،لبحل   ىةلبحافحيال)ةظىملبح دبجىةلبحافيىلاقىواالبأل ار

ةدددفلأىوادددالبحبقدددىحلبحوعبيدددال دددىملل،لملودددتلأىوادددالا    ددد 1976نملدددتةلبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبي ىوادددىةلبحففلددد يايال دددىمل

 وىودد لاى للددىحلاددربوللولبو ددالل،لاأدد جلباالحددىملاىح دبجددىةلبحافيددىللددملاويددالبي ىواددىةلخددالللبحاودد يتلبألخ دد يتل،لم1982

اج ىو ل ا لبي ىواىةل ال دىةلج ى يحيدالود لل،لةفل فيىةلخىصالحف دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةل،ل بالش ى  لب ىألل  

ل،لحفلاددىاتللددملةبويددذلاددربوللوملددت  ال ددبالشدد ى ايلب ىألددل  لابحدد  لودبه.ل)ا بد لبحت ايددالابحلافدديفل،لجأببيدداأىواددىةل رأيددالال

ل(.2021

ل،لاليألبي ىواىةلبحففل يايالبحكن  للمل  ىتلةي لر ألةفثيالبحليىأىةلب  لح لبحففل ينللودتلب دوبد لبحبملدر الب ؤافدا

وددددددتلخددددددالللووب ثددددددالبحل ددددددودلبحلكبوحددددددويملااشدددددد ي لبحث ددددددحلبحافوددددددللل،ليلابحاهددددددوالاى لددددددلو لبحافوددددددللابح وددددددىلملابي يددددددىدل

لود لب  ى ظدال  دألجصدىحالبحتد بثل،لحفحلىاحاللملبحلبحيالب لل بوالاذح لا فملا سالو في ل  ألبحر ى  لابحلح  لابإلاد بت

لبحارويلابإلجالوي.

 ىواىةلبحففل يايا()ب و  لباحكت انيلحل الغايات الرئيسة اليي تسع  الجامعات إل  تحقيقها: 

ل.ة ل تلأو  لبحن بوللبأل ى يحيالا ًوىل اىي  لبي و  لبحملىوفا .1

لادأةلو رأىةولال ويملبحلبحيالب لل بوا.ل،لة و رلوللو لبحث حلبحافوللا  حولابج  حىده .2

لد  لوللو لبحملرب الب لل بوالا تلبي ىواالاب ؤجلىةلب  فيالابإل فيحيالابح احيا. .3

 لح لبحففل ينللوتلخالللةو يفلبيخ وىةلباج ملىد الابحل د بيالابحث  يا.دأةلبي ىواالاى   .4

 برامج الدراسات العليا اإلدارية في الجامعات الفلسطينية:

اخىصدالادربوللب ىألدل  لبحتدللل،ليالن لر د ب لبحث دوثلابح دبجدىةلودتلول فثدىةلبي  دولل  دألبح دأدالبحافحيدا

ليللاليلقيجلوتلول فثىةلبي  ولل  ألبح دأا.االن ل ههىلبحرجىحالبحافحيالبحل ثيويالأ

للاألهداف التنموية اليي تسع  برامج الدراسات العليا اإلدارية في الجامعات الفلسطينية إل  تحقيقها:

ل(2006ل،ل) حيللارةىوللوىألل  لر بد لبأل حىل

 إل بد الاب ىحيا.بحاهوالاى للو لبحافوللح فثال فل  تلاإ  ب لبح وب دلب ل   اللملوقىللبحافوملب .1

ابحاحددددلل  ددددألة ددددو رل  ددددىتلل،لب لددددىاحاللددددمل ددددالللوملددددى للبإل بد لابحلحو ددددللبحتددددللةوبأددددولدأددددىللبأل حددددىلللددددمل فلدددد  ت .2

 بأل حىل.

لب لىاحاللملرةربللبحث حلبحافوللبحلقىديللملوقىللبحافوملبإل بد الاب ىحيا. .3
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 في قطاع  زة: نشأة الدراسات العليا اإلدارية بالجامعات الفلسطينية العاملة

لددمللا بحددىلةددفلرنملددى هل،لم2001ةددفلرنملددىللارةددىوللب ىألددل  للددملر بد لبأل حددىلللددمل فيددالبحلقددىد لاىي ىواددالبإلجددالوياللددملبحاددىمل

خ ودالحفث دحلبحافودللاولدىاحاللدملبي  دو لل،لم2018الدملأىوادالبأل صدت لنملدتللدملبحادىملل،لم2008أىواالبأل ارللدملبحادىمل

ل لبحففلدد ينللاو ىاحدالحددللوملدكالةولب ىحيددالابا ل دى يالاةفثيددالاحليىأدىةلبحلبحيدداللدملب  لحدد بحربويدالحالدةوددىللادى  لح

لبحففل ينل.ل

اأحدددىليلافددددملل،لا ددد لأدددىلةلولدددى ىةلاددددذهلبحنددد بوللال   دددىتهىلب خلففدددالاحددددىليلدددىافللدددمل  دددى  لبحف ددددفلبإل بديل ملددد لل دددىم

لا.اةبحيالب وبد لبحبملر الاحىلح ىلوتلوةىدلب ل ى يالاةبحو لاىي وبةبلبحل ثيويال يحىليلافملاىحويى  لابإل بد لب ىحيا

الجالا لوللبحن ةىوللاإ  ب لدجىحالوىألل  لولافوالاىحبوبحملبحلبحو البحل ثيوياللملبحويى  لجالبح لو ملجالب وبد لبحبملر 

وحددىليؤ دد لبحدد ادلل،لتلبيخددىصيددلفلبخليىداددىلحلددبلحىأدالبحو ددىتلبحاددىملجالبحو ددىل،لبإل بد لب ىحيداللددملبألدبضددتللبحففلدد يايا

لبحلبحويلحفن بوللاجةرهل  ألة ويملبحلبحيالب لل بواللمل فل  ت.

 الطالب الخريجي  الطالب املسجلي  مؤسسة التعليم العالي

ل1083ل181لبي ىواالبإلجالويا

ل249ل190لأىواالبأل ار

ل116ل94لأىواالبأل صت 

ل-ل32لأىواالبإلجربل

 1448 497 املجموع

 م2021/2022الفصل الدرا  ي األول من العام الجامعي  ، رمادة القبول والتسجيل بالجامعات املصدر:

رةحددىلبة فودد لحفحلددىاحاللددملل،لاةب فددملبح دبجددالوددتل رددديالجتلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالاىي ىواددىةلبحففلدد يايا

 دبجددددالحفلاددددرال  ددددألاب دددد لاوؤشددددربةلا فيددددولجةدددد لاددددذهلبحل،لة ويددددملبحلبحيددددالا ددددالللوملددددكالةل  ددددىتلبأل حددددىللبحففلدددد ينل

لبدةثى لاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بوالابألحيىةلبحال والحلفايللاذبلبادةثى .

 التنمية املستدامة

 تعريف التنمية املستدامة:

ادددرالوبظحددددالبحفدددىالبحلبحيددددالب لدددل بوالاتنهددددىال" حفيدددالر بد ل وب دددد لب دددوبد لبح ثيايددددالابحاحددد
ُ
لل  ددددألةوأهه دددىلة ددددولبحلت دددد لا

لبحلونللاب ؤجنتللا ود لةيحتلة ويملابجلحربدلرشثىتلبي ىأىةلبحبملر الحألأيىللبي ىحيالا ذح لب للوثفيا"

بحلبحيددالب لددل بوالاتنهددىلبحتدد بملجصدد ى لبحاملددىعىةلبا ل ددى يالاى لددىاحالباألحى يددالوددتلل(Asongu, 2007:2)ا ددرال

ا  د ملبحلبحيداللدملل،لبهد الة لد تلولدلو لوا ملدالبحلد ىتلاتجدفو لي د ملبا ل دى ل،لخالللبحاحللود لب  لحد لب   دم

 حددىلجتلبحدد ادلبحلبحددويلبحددذيليوددوملاددولبحو ددىتلبيخددىصليقددبلجتلي ددوتلاحثددى د ل بخفيددالا ددو لذبةيددالوددتل بخددللل،لوتلابحدد 

اهملةر يلل،للح لبحذيلااحلل يو حىليحكتلاار ف ىلاتةولبحاال الا تلبحوح  لبا ل ى يالاب  ل،لصبىتلبحوربدللملب ؤجلا

  دددألباحت بودددىةلبحتدددلليلوأدددبل  دددألبحوحددد  لبا ل دددى يالبحو دددىللبهدددىلرذبلجدب ةلجتليدددلفلب لثىدادددىلولحلادددالا دددفىةلب وبعبدددال

لبي ي  .
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ليدداودتلابدىلالديألبح دبجدالر ددألدأدةلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد ددالاحد خالتهىلا حفيىتهدىلاو رأىتهدىلإل بد لب دوبد لبح ثيا

اةوأهه دىلة دولرحد بثلبحلتي د لبحلوندللاب ؤجنددتللاحدىلييدحتلرشدثىتلبي ىأدىةلحألأيددىللبي ىحيدالود لددحىتلحودوقلبألأيددىلل

لبحوى والاة يمهىلوتلب وبد لبح ثيايا.

ل(2010ل،ل)جاول ةةلاةبيفلأبعاد التنمية املستدامة:

 البعد البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي

لبحبظفلبألي وحويملب لىاب للملبحلو ي ل بمبحبحولبا ل ى يلب لل

لبح ى البي ربتلباألحىامل فىل لدج لب ىل

لبحلبوتلبحثيوحويملب ملىد البحملاثيالرشثىتلبي ىأىةلبألجىجيا

لبإلةلىللبحثيوحويملبحلبوي لبح وىلملبحا بحالبا ل ى يا

لبحو د ل  ألبحلكيفلبجل بوالب ؤجلىةلبجل  بملبحلكبوحوأيى

لوددتل دبجددالجددبى ولاوخددراتلبة ال
ً
ةوصددتللاىاالحددىملاىأل اددى لبح الةددال  ددألبحلددوب يل اتلةفيدديللأىةددبل  ددألوخددرلل2018 ددى

لحب   ل ع فالبحلبحيالب لل بوا.

الادد لجتلاالحدد ل  ددألاب دد لو ددياتلدج لب ددىللبحددذيليدد يح ىلحيددحليملددحلل دددللل،لح دديلةوددوملاددذهلبحلبحيددال  ددأل ى دد  لصددفثا

 (Goodwin, 2003) ىةلبحلبحيالااولخحجلجةوبتالوو دبةلب  لح لاياكجلو لول

لادج لب ىللباألحىام.ل،لدج لب ىللبحبملريلل،لدج لب ىللبإلةلىيمل،لدج لب ىللبح ثييمل،لدج لب ىللبحبو ي

ل(2012ل،ل) مل  لمكونات وأنماط االستدامة:

 ددى د ل  ددألج بلل اداددىللددملخ ودداللاانددللر ددألجيلودد  لةحلفدد لب ؤجلددىةلبي  وويددالايى ددللةبظيحيددالاالسددتدامة املؤسسددية:

لب  لح لاقىةبلوؤجلىةلب  لح لب  نيلاحملىد البحو ىتلبيخىصللملخ والجا بالبحلبحيا.

ا د د لبا ل دى ل  دألل،لةليحتلبحليىجىةلبحتللةكفللبجلحربدلبألنمل البا ل ى يالادى  لح لاالستدامة االقتصادية:

للة ددد لولدددو لا يدددحلةفبدددللبحليىأدددىةلب  لحددد لاحكدددتلا ر ودددالةددد  فل  دددفلولدددلو لواددد تلودددتلبإلةلدددىللبا ل دددى يلر دددألجأددد

لب وبد لبح ثيايالابحثيسيالحألأيىللبحوى وا.

  دد   ىلبي دد لوددتلبحلدد اودلبحثيئددللالتذيلددولل،لااانددلل دد د لبحث سددال  ددألووبصددفالبحاحددللا ددود لجددفيحالاالسددتدامة البيةيددة:

لبحل  يةلحفلبحيا.ا ل وملذح لا وللبا لثىدبةلبحثيسيال ب لل،ل مل للعثييم

ل،لاملدد  لر ددألريقددى لةددوب تلادد تلبحلدد ىتلاب ددوبد لب لىحددالبهدد الدددحىتلحيددى لبألأيددىللبحوى وددالالتنميددة البشددرية املسددتدامة:

لحيحلاليوأ لةبحيالولل بوالا اتلبحلبحيالبحبملر ا.ل،لااذبليل فبلدأةل يىيىلبحث سالاىحلبحيال مل للو   لاوللحر

 لدراسات العليا اإلدارية بإحداث التنمية املستدامةاملبحث الثالث: دور برامج ا

املدددد  لبح دبجددددىةلجتلباجدددد  حىدللددددملبحلافدددديفلبحاددددى ملاددددولةحددددةلوددددتلباجدددد  حىدللددددملدج لب ددددىللبحبملددددريلابحددددذيليملدددد لل ب ددددرل

(للدمل دبجدلول2010أواريلوتل بىصرلبحلبحيالبا ل ى يالايلىافل مل للوثىشرللدملبادةودىللبهدى.لا ؤ د لبحلدي ل) رأدىنيل

ل ألجاحيالا ادلبحلافيفلبحاى مللملة ويملبحلبحيالبحملىوفا. 
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حددذبل ل ويددملبحلبحيدددالب لددل بوالودددتلجاددر لة ددد يىةلبحلافدديفلاوأدددول ددىملابحلافددديفلبحاددى ملب لح دددللاىي ىواددىةلبحففلددد يايال

لر ددألو رأددىةلوفيدد  لا
ً
لددىافللددملاوأددولخددىصل ددىلةحفكددولوددتلعى ددىةلا  يددالاإةلىأيددالالددىافللددملبحلبحيددالب لددل بوالاصددوا

ل  ى  لبإلةلىل.

م(لةقرأالبحيىادىتللدملوقدىللبحلبحيدالاأد تل ادلبحلافديفلبحادى مللدملبحيىادىتللدملخفدملااملدكيلل2008ل،لا  لةى  لبحلي ل) ر وي

بدددد فا ل احفيدددالبحل ددد يحلاةفى فددد لوا ددىلا  اددد لبهدددىلر دددألو دددىقل ايددد  .لاياتددد البحيىادددىةيوتلل،لعثوددالولوجددد الاولافحدددا

الابحت او ددددالاوصددددف ىلد  دددد  لججىجددددياللددددمل حفيددددالبحل دددد يحلبحتددددللججدددد ح للددددملبادةوددددىللاددددت بللبألأ ددددي لاتاحيددددالبح ددددود لبحلافيحيدددد

ددددى ددددىلاةكبوحوأيًّ ددددىلاإ بد ًّ ىلابألحى يًّ اخىصددددالل،لاب ؤجلددددىةلبحاىوددددالابيخىصددددالاشددددر ىةلبحو ددددىتلبيخددددىصلب لادددد   لب ل ددددى يًّ

لالاددذهلبألعددرللددملب  لحدد لبحيىاددىنيلج ثدد ل ى فيددالاج ددلبحلكبوحوأيددىلبحر حيدداللددملأحيدد لب  ددىاةلبي يىةيددا.لااددذبلوددىلأاددللو حدد

لصاوأالاجأ  للملوقىللة ويملبحلبحيالبا ل ى يا.

 ب وبد  ةبحيا لم  ث    ا دأا يلىاف بح الل وت اة  اى  فل  ت لم بحاى م  اتلةىد  (لجتلبحلافيفل،لايمل  لبحلي ل) ا  ىة

   فدا بحلتي  لا    إلح بث وؤافا و دأا ا بيا ج ى يحيا وب دا   ملر ا  و ل وت بي ىواىة ةحلفكو وى دول بحبملر اللم

 بحافيدى بح دبجدىة  دت ةل د ث احد تل،لبحففلد ينل حفملداب ابي يدىديل بح ودىلم بحتد بث   دأ بي فدى  ر دأ رددى ا ،لبحلبحيدا

 ح دوحو ودب  بحملد ى بة ودت جةدوبت ةالةدا   أ بحفر  او ي  ل بحذي بحلافيفلبحاى م وت بح ىحح ب للويل ابى ةو    إةبى

ملا ؤ د ل ا  دىةللدمل دبجدلولجاحيدالبحلافديفلبحادى ل.بحد  لودبه جا ب ىألدل   جا بحادى م بحد افوم بحث دىحود و لاهدم شد ى     دأ

لابحث حلبحافولللملوقىللبحلبحيالبا ل ى ياللمل فل  ت.

لةليدحتلوف دوملججدى لال
ً
ادولرةىحدالج يدللبحفدرصلدةفلاا  لبحلار فدىةل ف دوملبحلبحيدالبحبملدر الب لدل بوال إنهدىلأحيادى

ب حكبالاجلتالللبح ى ىةلبحبملر الب لىحالوتلجأللة ويملوللو لد ىايالج يللحأل رب .ل ىحبملرلافلبأل ب لبألجىجيال

حل ويدددملادددذهلبحلبحيدددا.ل حدددىلجتلبحلبحيدددالبهدددذبلب اندددللالااندددلل ودددةل  دددى  لبحثددد ا لجالبحددد خللحفحقلحددد لجالحتددد لبأل دددرب لاإةحدددىل

لاةفايدللوملدىد  هفللدملب  لحد لاحلدتلبحاهوالاتادى  فلبح 
ً
وى يالاباألحى يالابحص يالابحلافيحيالاةحكيداهفلجيىجديى

 حدددىلجتلددددافلبحوددد دبةلبحبملدددر الةودددي لحفلبحيدددال  دددولجشددد لل،لةوظيدددفلعى دددىتهفلا ددد دبتهفليخ ودددالجةفلددد فلاوقلحادددىتهف

ل  أل دللوبدىحملبي يدى لألةدولي د لودتل د دبةلب دوبعب تلاب  ل
ً
حد ل  دلل  دألباجدل  بملبأل يدلل دوبد افلاعت لاج ث لةتة  ب

لبإلنلىةيالاب ى يال  ألح لجوبل.

لوالثداني:ابىللبحو دبةلبحبملر الحل ل تلوللو لبحصد الاب ار دالاب  دىدبة.للاألول:احفلبحيالبحبملر الب لل بوالأىةثىتال

ىللبح وى ددالاب  لحدد لابحليىجددا.لبةلفددىتلبحبددى لوددتل دد دبتهفلب ك لددثاللددملا دد لبحفددرب لاألةددربالبإلةلددىللابحاملددى للددملوقدد

ل(2007ل،ل)بحوريشتل

  ألجتلبحلبحيداللدملةيق  يدىلااحدلل ملد للأيد ل  دأللAkinsoots & Akpomuje(ل2018ةؤ  ل دبجالب يالوةولاب ثووويمل)

ابدددىللبحوددد دبةلبحبملدددر الوحدددىلج  لر دددألة لددد تلولدددلو لب ار دددالاب  دددىد لحددد يلبأل دددرب لاأاف دددفل دددى د تل  دددألد ىيدددالجةفلددد فل

لجراف.اج

ل،لحذح ل إتلج ظفلاج و لبج  حىدليقبلجتلةلببىهلب  لحاىةلاولبج  حىدللمل  دبةلاو ىدبةلووبعبههىلألةولبج  حىدل بئف

لاأىحلى مل إتلجاللخ و لي  واىلب  لح للملعر ملة وحولر ألوقلح لب افووىةليقبلجتليث جلوتلبحت ايالابحلافيف.
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وجدي لخيدىدبةلبحبملدرلا د دبتهفلاةحكداهفلودتلبحلتفدبل  دألبي رودىتلب دى يلاأبدىللحيحلالدىافلبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دالال

وحددددىليحكاهددددىلوددددتلل،لوقلحاددددىةلوي اددددر .ل حددددىلالددددى  لالددددو   لب افووددددىةل ؤجلددددىةلبأل حددددىللاةقاف ددددىلج ثدددد ل دددد د لةبى لدددديا

حىتلةحددددولبحوصددددوللر ددددألججددددوبقلأ يدددد  لاخفددددمل ددددرصل حددددللأ يدددد  لااددددذبلجدددديؤ يلاىحب يقددددالر ددددألخفددددملبحثدددد ا لاوددددتلةددددفلددددد

ل(2003ل،لب ل ى يلولل بمللملب للوثل.ل)بااةكلى 

لاوملى للجخر ليوبأ  ىلبحلافيفلبحاى ملواهىلدافلبحلاليملا تلبي ىواىة2000ا  رحلد  ىتل)
ً
ابحلكربدلبحذيلل،ل(لججثىاى

ابنادد بملل،لدبةياددو لحلددبلدجيددولر ددألبجددلحربدلةوىحيدد لبحلبددى جلابا لثددىدبةلبحليىجدديالاو  ا يددالبحودد دبةلبإل بد ددالحفددو ب

ةلوحدىل  د لبي ىوادىةلر دألات يدال  يادىلاتيدالعر ودالوحكبدال اتلباالحدىملاىا لثدىدبل،لبح  فلب ى ملبح ىا لحفلافيفلبحاى م

ل.بألخر ل

ودددتلابدددىلاأبدددىلل  دددألودددىلةوددد ملةددد دتلبةدددولاليحكدددتلجتلةل دددودلحددد اثلةبحيدددالودددىللدددملاال ةدددىل اتلجتليدددلفلادددذبلبحلتي ددد لب املدددو ل

لاجتلي وتلابىتلةبىجملاةبىةفلا تل،لبحذيليقبلجتلةوو ل  لولاربوللبح دبجىةلبحافيىلبا بد ال،لبحاففلحفحقلح للملبةقىه

حيدددحلرتلبحلبحيدددالبحيدددوملةفدددرالل،لو رأدددىةلبحلافددديفلبحادددى ملاةوظيف دددىللدددملب  لحددد لاخ ودددال يدددىيىلبحلبحيدددالاجدددوقلبحاحدددل

لدراد ل"بحل وللبحفكريلحفحقلح لاتجرهلة ولبحراحلبحافحيا".ل

 اسات السابقة:الدر 

اة وةدد لل،لادد   لر ددألةوددو فلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاىي ىواددالبإلجددالويال تددي ل(2004وأبددو دقددة س ، دراسددة الحددولي -

خر للودتلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاىي ىوادالبإلجدالويال تدي للدمل فيدىةلبحملدرياالاجصدوللبحد يتلل91 يبالبح دبجالوتل

ىئف فلبحافحيدددالابجدددلو وبلرأدددربلبةلب بى ملدددالحيدددحلبةثددد لبحثىح دددىتلب دددب  لبحدددذيتلجةحدددوبلر ددد ب لدجدددل،لابحت ايدددالابحافدددوم

بحوصفيلبحل في ملابجل  وىلباج ثىةال ت ب لي ح لبحثيىةىةلاةوصاللر ألجتلخر يملبحند بولليدراتلجتلابدىتل فدىل للدمل

ابةضدحلل،لبحلافديفلبإلشربالبأل ى يوللا اىحياللملعرقلبحل ديجلاججىحيثولا ذح للملبجدل  بملبحلوبيدىةلبي  ي داللدم

جنهددفلير ددد اتلة ددو رلخددد وىةلب كلثدددالا بحددىلبخلفدددفلج دددرب لبحايبدداللدددملودد  لةفثيدددالادددربوللبح دبجددىةلبحافيدددىلاحليىأدددىةل

 بح فثالوىلا تلوؤ  لاواىدا.

حيحل ىملا دبجال ادلاربوللوىألل  ل فيالبحلقىد للملبي ىواالبإلجالويال تي للملب لىاحاللملل(2011دراسة مقداد س -

 حددىلل،لملبحلبحيددالبا ل دى ياللددمل فلد  تلحيددحلحفدللولددى ىةلادربوللب ىألددل  لا بدىا تلبحرجددىئللاولخ دىتهىة ويد

اادددددرال  دددددألوحيدددددىةلبخليدددددىدلووبددددددي لدجدددددىئللب ىألدددددل  لودددددتلخدددددالللب ودددددىاالةلاادشدددددىةلبحاحدددددللاىإلددددددى الر دددددألة فيدددددلل

ألجتلبح فيددال حفدد لاج لددىو ىلب خلففددال  ددألاجشددىدةلبحبلددىئللر ددل،لبحثيىةددىةلب املددود لاب لافوددالاددىحن بوللوودددوتلا  ددو

ةفددى يلوملدد فالبحث ددوثلبحبظر ددالبحتددللالةفيدد لبحوب دد لاةثودد ل  ددألبحر ددوال ندد لحوددىلبةلولددلحر لودد لبحو ددىتلبيخددىصل

 ابي  ووالاوبظحىةلب  لح لب  ني.لحفلارال  ألوملكالتهىلابحليىأىتهىلحفث حلبحافوللاحقىاةولب خلففا.

ا ادلبإل بد لبحافيىلاقىواالل،ل لر ألوار ال ادلبحث حلبحافولللمل  فلبحلبحيالب لل بواا  ( 2011دراسة حالوة س -

حيدددحلبجدددل  ملبحثىحدددحلب دددب  لبحوصدددفيلاأحددد لبحثيىةدددىةلودددتلخدددالللب ودددىاالةلل،لبحوددد  للدددملاشددد ي لبحث دددحلبحافودددل

ةلبح ددددددى د ل ددددددتلبي ددددددر لودددددد لذايلباخل ددددددىصلاىإلدددددددى الر ددددددألة فيددددددللب يددددددحوتلحددددددثا لبحوةددددددىئملابحلوددددددىد رلابحاملددددددرب

حيدحلادد لبحثىحدحلد  لدول حوظدفللدملل،لاىإلدى الر ألب وىاالةلب وببدالود ل اد لب لدسوح تلذايلبحاال دال،لبي ىواا
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  دددددرللاالدددددىئللوفى ادددددىلجتلواظددددددفلبألا دددددىثلةودددددد ل  دددددألبحر دددددوالالدددددملب خدددددى تلااليؤخددددددذلل،لبي ىوادددددالوبدددددذلةتج لددددد ى

حيددددحلجنهددددفلل،لفلدددد فلاليلددددى اوتلوددددىلرذبلجخددددذلالوصدددديىتهفلجملا ددددذح لبحثددددىح  تلجةل،لالوصدددديىتهىلا تنهددددىلحندددد ل  ددددألادق

 ددذح ل  ددى  ل دد  لبح فثددالحددفلة ددللوملدد فالبحع دديلل،ليهلحددوتلاىي  ددولل  ددألبحملدد ى  لاحدد جلاب يقددالا اىحيددالجا ددىثهف

 حيحلجتلب ر ا لوتلبحث حلبحافوللاليذ ر.ل،لب ى مللملبي ىواا

بحاوبودللب ؤ يدالر دألددافلبدةثدى لا دوثلبح دبجدىةلبحافيدىللا   لاذهلبح دبجالر دألوار دا( 2011دراسة محضر س -

بجدددددل  و لبحثىح دددددالب دددددب  لبحوصدددددفيلاذحددددد لاىجدددددل  بملل،لاوحيدددددىةلبحاحدددددللبحال ودددددالحل ويدددددملذحددددد ل،لا  دددددةلبحلبحيدددددا

اخف د لل،لباج ثىةالي ح لبحثيىةىةلوتلج يىللايسالبحل ديجلوتلأ الاوتلعال لبح دبجىةلبحافيىلوتلأ الجخر ل

اأددددو ل قددددو للددددملبحاال ددددالادددد تلبحوددددىئح تل  ددددألبحث ددددوثللددددملبح دبجددددىةلبحافيددددىلاب لددددلفي يتلوددددتلةلددددىئللةفدددد لةلىئق ددددىلر ددددأل

ةرةبل فيولجتلا وثلبح دبجىةلبحافيىليلفلبخليىداىلا دود ل ملدوبئيالل،لبحث وثلابحوىئح تل  ألاد لخ ةلبحلبحيا

 ب لودتلةفد لل،لالحدىملبحثدىح  تلجةفلد فالاالح ل  ألباحليىأىةلبحوب اياليخ ةلبحلبحيدالادللة دوتلة يقدالويدوللاب

 بحفقو ل  ملاأو ل وبئفلة   لجاحو ىةلباحليىأىةلبحث  يالاس الةلرح ىئيالاا يلايىةىةل  يوالحفثىح  ت.

ادد   لر ددألوار دال ادلبحث ددحلبحافوددللابح دبجددىةلبحافيددىللددملبي ىواددىةلبحففلدد ياياللددملة ويددمللل(2013دراسددة رلددي س -

(ل يددولايسددالةدد ديجللددملبي ىواددىةلبحتددلل180ىملالو يدد لج ب لبح دبجددال)باجدد ثىةا(ل  ددأل)حيددحل ددل،لبحلبحيددالب لددل بوا

اخف دددددد لبح دبجددددددالر ددددددألجةددددددوليوأدددددد لوملدددددد فالألدددددديحاللددددددملاب دددددد لبحث ددددددحلبحافوددددددللل،لااحددددددلللددددددملوقددددددىللبح دبجددددددىةلبحافيددددددى

ل،لبحافيددددى لددددببل دددد ملاأددددو لبجددددت بةيقيالاعبيددددالااحددددلل  ددددألةوأيددددولبحث ددددحلبحافوددددللابح دبجددددىةلل،لابح دبجددددىةلبحافيددددى

 حدىل ملدف لبح دبجدال دتلاأدو لةدتة  لذالذاحدالرح دىئيال بد لل،لحالجلفى  لوتلةلىئقوللملة ويملبحلبحيالب لدل بوا

 ا تل اللبحث حلبحافوللابح دبجىةلبحافيىلابحلبحيالب لل بوا.ل(ɑ= 0.05)وللو ل احال

ل،لةفثيدددددالبحليىأدددددىةلجدددددوقلبحاحدددددللاددددد   لر دددددألبحلادددددرال  دددددأل ادلادددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددىللدددددمل(2013دراسدددددة قيطدددددة س -

اخر يددددملل،لاجصددد ى لب ؤجلدددىةل،ل(لووىافدددالوددد لججددددىةذ لبي ىوادددىة20ا حفددد ل)ل،ل ىةثاددد لب دددب  لبحوصدددفيلبحل في ددددم

اخف دد لبح دبجددالر ددألاأددو ل قددو لادد تلاددربوللبي ىواددىةلاجددوقلل،لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاىي ىواددىةلبحففلدد يايا

ل،لالبحلددددوقل ملدددد للأدددد يلحفلاددددرال  ددددألباحليىأددددىةلبحفافيددددالحفحقلحدددد حاحددددللااددددو لحادددد  لججددددثى لجاح ددددىل دددد مل دبجدددد

ا  دوتلذحد لل،لا  ودلبحن بولل تلرةلىللو رأىةل وبصفىةل ىحيالبي و  ل ى د ل  ألةفثيالبحليىأىةلجوقلبحاحدل

الودددتلخدددالللر ددد ب لبحكفدددىلبةلبحافحيدددالبحودددى د ل  دددألبحويدددىملادددىح ود لبحافحيدددالابحوصدددوللر دددألب ار دددالبحيدددراد الحفاهدددول

 اى  لح .

ابحتددللادد   لر ددألبحكملددفل ددتل ادلبحلافدديفلبي ددىويمللددملة ويددملبحلبحيددالب لددل بوالوددتلاأ ددال( 2015دراسددة نصددير س -

اذحد لادىحرأوتلر دألبأل  لبحبظدريلابح دبجدىةلل،لاصحح لبحثىح البج ثىةالال د للخحىستلل،لةظرلعفثالأىواالأرم

اجظ ددرةلبحبلدددىئللجتلل،لافلاىح ر وددالبحاملددوبئيالب بلظحدداةددفلبخليددىدلل253اعثودد لبح دبجددال  ددأل يبددالوددتلل،لبحلددىاوا

بحلافدددديفلبي ددددىويملي وددددملبحلبحيددددالب لددددل بوالا دأددددالولوجدددد اللددددملوقددددىاةلخ وددددالب  لحدددد لابح فثددددال  ددددألب لددددلو ل

 بإل بدي.
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بحتللا   لر ألايىتلججىحيبلة ويملجا بالبحلبحيدالب لدل بواللدملبحلافديفلبي دىويملل(2017دراسة إلياس وسراي س -

اجشىدةلةلىئللبح دبجدالر دألجةدوليحكدتلرحد بثلة دو رلةدوامللدملبحلافديفلبحادى ملل،لىا لحى ل  ألو خللبي و  لبحملىوفاا

اوادددىي  لبا لحدددى لل،لابح دبجدددىةلبحذبةيدددال،لودددتلخدددالللةوظيدددفلأحفدددالودددتلباجدددت بةيقيىةلبحوىئحدددال  دددألا دددوثلبحاحدددل

لبأل ى يوللاةفايللوثى نلبحلوو فلبحذباي.

ةحددد لادددذهلبح دبجدداللدددملةيق  يدددىلااددد   لر دددأللAkinsoots & Akpomuje( 2018واكبومدددوجي سدراسددة اكينسدددوتو  -

اجشىدةلةلىئللل،لبحلارال  ألوحيىةلة ويملبح  البإلةحىييلحألوفلب ل   لحفويىلل  ألبحفورلوتلخالللاافيفلبحكثىد

فلودددتلخدددالللب  دددىدبةلبحتدددللبح دبجدددالر دددألجتلواظدددفلبأل دددرب ل يبدددالبح دبجدددالحددد يهفلبحوددد د ل  دددألد ىيدددالجةفلددد فلاججدددرا

 وحىليمل  لجتلاافيفلبحكثىدللملةيق  يىليلىافللملة ويملجا بالبحلبحيالب لل بوا.ل،ليحلف ونهى

ل،لحيدددحل ددىووبلاىجددل التلدجيل ملددتتل ال دددالبحلافدديفلاىحلبحيددالب لدددل بوالSinakou( 2018دراسددة سددناكو و  ددرو  س -

لو دددددل للدددددمل249اةح فددددد ل يبدددددالبح دبجدددددالودددددتل)
ً
ةتايدددددللب افحددددد تللدددددملأىوادددددىةلو لففدددددالاىحوايدددددىةلب ل ددددد  ل(لج ى يحيدددددى

اجشدددىدةلبحبلدددىئللر دددألجتلبأل دددى يحي تل يبدددالبح دبجدددالاليددد د وتلوف دددوملبحلبحيدددالب لدددل بوالل،لبألور كيدددالاو دددرلا بددد ب

احدددد يهفلبالحددددىملاىي وبةددددبلباألحى يددددالابا ل ددددى يالج ثدددد لوددددتلبحثيسيدددداللددددملبحاوبوددددللب لافوددددالاىحلبحيددددالل،ل ملدددد لل  ددددم

 ب لل بوا.

ادد   لبح دبجدالر ددألبحلادرال  ددأل ادلبحث ددوثلبحت او داللددملأىواددالججدوبتلحدد  فلجادد بالل(2019دراسدة ربددد املددول  س -

اب لحدددد ةلبح دبجددددال  ددددألب ددددب  لبحوصددددفيلبحل في ددددملاىإلدددددى الر ددددألة فيددددللل،لاول فثددددىةلبحلبحيددددالب لددددل بواللددددملو ددددر

ب لدددددىحالل،لبملخحدددددجلاحددددد بةلاهدددددمل)ب وددددددوتلجالبحفكدددددر اىجدددددل  ل،لب  لدددددو لاب لح دددددلللدددددملاحددددد بةلبحل فيدددددللا سىةدددددو

ل2016(لدجىحالوىألل  لا  لودبهللدملبحفتد  ل)59ابحمل ل(لا ىو لبحثىح الال فيلل)ل،لب فر بةل،لبحشخ يال،لابحيوت

(لاةوصددف لبح دبجددالر ددألوقحو ددالوددتلبحبلددىئللجاح ددىالةددتايلب ودددو ىةللددملب  ددىللبا ل ددى يللددملب رةثددالبألا ددأل2018-

ا بحددىلةددتايلب ودددو ىةلب لافوددالل،ليفيددولب  ددىللباألحددىاملةددفلب  ددىللبحثيئددلل،لحيددحلبألاحيدداللددملوقددىاةلبح دبجدداوددتل

اىاال دددىدلابحث دددحلبحافودددلللدددملب رةثدددالبألخ ددد  لودددتلحيدددحلبألاحيددداللدددملب  دددىللبا ل دددى يلا فيدددوليقدددبل  دددألبي ىوادددىةل

يد ليلحىشدت لود لباحليىأدىةلبحلبحو دالب لقد   لودتل تد  لوربأاالب وردبةلبح دبجيالبحتللةود و ىلاةوصديف ىل ملد للأ

ا ددد ملراحدددىللودددىلأدددىللودددتلةوصددديىةللدددملبألا دددىثلبحتدددللةبىاحددد لل،لح ددديلة دددوتلووب ثدددالحفلت ددد بةللدددملجدددوقلبحاحدددلل،لألخدددر ل

 بحلبحيالاادا ىللملب خى تلاد والب كلثىة.

ةلبحلدداو ياللددملة ويددملجادد بالبحلبحيددالابحددذيل ددىملا دبجددالبأل ابدلب لددلوثفيالحل ىواددىل(2020دراسددة املنتشددري س -

ل16ب لل بوالوتلخالللاظىئف ىلبح الثل)بحل ديليالابحث  يالابيخ ويا(لحيحلبج ه   لبح دبجال)
ً
لج ى يحيدى

ً
(لخث  ب

ليقدبلجتلةلقدولة دوهلبي ىوادىةللدمللاجشدىدة،لبحلداو يالملبي ىوادىةل
ً
لولدلوثفيى

ً
بحبلدىئللر دألجاحيدالجدلالاجدواد تل ادب

 ب  لح (لاخ وا،لبحث  يا،لبحلافيحياةو   لاذهلبأل ابدل  ألبحوظىئفلبي ىوايالبح الثل)لحيح،لب للوثل

 التعقيب رل  الدراسات السابقة:

ودددتلخددددالللبجددددلاربالبحا يددد لوددددتلبح دبجددددىةلبحلددددىاوالبحارأيدددالابألأببيددددالب لافوددددالاىح دبجدددىةلبحافيددددىلا ال  هددددىلاىحلبحيددددال

 حىلجةبىلةق لجتلاذهلبح دبجدىةلل،للىاحىةلبحتللجى  ةللملرةربللاذهلبح دبجاةفلبحلوصللر ألبحا ي لوتلب ل،لب لل بوا



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 111

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

لبحث سددالبحتددللةحدد لبهددىل
ً
 دد لةبو دد لااادد  ةلاددىخلالالب لت دد بةلبحتددللةبىاح هددىلا ددذح لبألادد بالبحتددللالدديألحل ويو ددىلاجييددى

يىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بوالاةلح  لاذهلبح دبجالا ونهىلد يةل  ألاب  لبدةثى للاربوللبح دبجىةلبحافل،لبح دبجا

ل،لاوؤشدربةل،لا حكتلب لثىداىلوتلبح دبجدىةلبحوفيفدالبحتدللب لحد ةل  دألبحكملدفل دتل)اب د ل،لاوحيىةلةفايللاذبلبادةثى 

اوحيددىة(لدأددةلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  ددةلبحلبحيددالب لددل بوالوددتلاأ ددالةظددرلوودد ويلبيخ وددالوح فددال احدد بلل

ااأ دددددالةظدددددرلولفوددددديلبيخ ودددددالعدددددال لاعىحثدددددىةلل،لافيدددددىلا حددددد بلل فيدددددالبا ل دددددى لابحافدددددوملبإل بد دددددالودددددتلأ دددددابح دبجدددددىةلبح

اات ديلبح دبجددالج ند لاج د ملبي ىوادىةلب الحدد لحد يهىلادربوللبح دبجدىةلبحافيددىلل،لبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دالوددتلأ دالجخدر ل

لبإل بد ال.

ل ددىلادد جهلبحثددىح وتللددملاددذبلب  ددىللاجددل رحل حددىلااالندد لاددذهلبح دبجددالابددىللوارلددملاةرب وددللحف دبجدد
ً
ىةلبحلددىاوالابجددلكحىا

ل حفيالحفل  يىةلبحتللةوبأولب بد لبي ىواىةللملدأةلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بوالل
ً
ملحفوا

ل فل  ت.

 اجرا ات ومن جية الدراسة

للمل دبجالبحظوبارلباألحى ياللبجل  و لبحثىح الب ب  لبحوصفيلبحل في ملألةولوتلج ث 
ً
،لابإلنلىةياب بىب لبجل  بوى

لوودوتلبح دبجال مل للو ى م.لا بىجب

ليل وتلوقلح لبح دبجالوتامجتم  الدراسة: 

أحيددد ل حددد بللبح دبجدددىةلبحافيدددىلاأحيددد ل حددد بلل فيدددالبا ل دددى لابحافدددوملبإل بد دددالاب ىحيدددالوبدددذلنملدددت للاملجتمددد  األول: (1

بإل بد الاىي ىواىةلبحففل يايالبحاىوفاللمل  دىتلةدي لبحتدللةحدبالشد ى  لبح دبجدىةلبحافيدىللدملاربوللبح دبجىةلبحافيىل

ل(ل26بأل صدددددت (لا ددددد  افل)لأىوادددددا،لبأل ادددددرلأىوادددددا،لبإلجدددددالويابحافدددددوملبإل بد دددددالاهدددددمل)بي ىوادددددال
ً
حتددددد للاذحددددد ،ل حيددددد ب

 (.2021/2022بحف للبألاللوتلبحاىملبح دبستلل)

بحدذيتلودىل بحدوبللدملعدودل دبجدالل–ةلبح دبجدىةلبحافيدىلب فل ود تلادىحن بوللبإل بد دالأحي لعال لاعىحثىلاملجتم  الثاني: (2

بحففلدد يايالبحاىوفدداللددمل  ددىتلةددي لبحتددللةحددبالشدد ى  لبح دبجددىةلللددملبي ىواددىةل-ب لددى ىةلجاللددملعددودلر دد ب لبحرجددىحا

(لعىحددبل465ابحثددىح ل دد  افل)لبأل صددت (لأىواددا،لبأل اددرلأىواددا،لبإلجددالويابحافيددىللددملبحافددوملبإل بد ددالاهددم"ل)بي ىواددال

 (.2021/2022اعىحثالاذح لحت لبحف للبألاللوتلبحاىملبح دبستلل)

 رينة الدراسة:

ةددفلبجددل  بملججددفو لبي  ددرلبحملددىوللودد ل حدد بللبح دبجددىةلبحافيددىلا حدد بلل فيددالبحافددوملبإل بد ددالاب ىحيدداللالعينددة األولدد :

 %(.50ىةالاالثال)(لبج ث13ةفلبجت  ب ل)لا  ،لبج ثىةا(ل26حيحلةفلةو ي ل)

(لبجدد ثىةال  دألوقلحدد لبح دبجددال250ةددفلةو يد ل)لحيدح،لبحبلددي اةدفلبجددل  بملججدفو لبحايبددالبحاملدوبئياللالعيندة الثانيددة:

 %(.53.6(لاالثالبجت  ب ل)250(لبج ثىةالوتلجصلل)134%(لا  لةفلبجت  ب ل)53.7(لجيل يبالاالثال)465بحثىح ل)
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 أداة الدراسة

وحيددىةلةفايددللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالادأ  ددىلا  ددةلبحلبحيددالب لددل بوالاةل ددوتلوددتللةددفلر دد ب لبجدد ثىةل تلحددولل

ل لح تلدئ لي تلاحىا

: بالنسبة لالستبانة الخاصة بعمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ملحق رقم  
ً
 ( 1سأوال

 بحتللياحللبهى(.لبي ىواا،لبحافحيالرةثابح،لبحاحر،لبي اجبحثيىةىةلبحشخ يالحفحللقيث تل) .1

،ل وددددر ل34وددددتللا ل ددددوتل،لب لددددل بوااب ددد لاوؤشددددربةلاوحيددددىةلدأددددةلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلبإل بد ددددالا  ددددةلبحلبحيددددال .2

 جؤبل.ل14ججسفالح للو ودلوىل  بلو ودلباحيىةلل10(لاوب  لباحيىة،لب ؤشربة،لبحوب  و ىادل)ل3  أللوو  ا

: االستبانة الخ
ً
 ( 2اصة بطالب وطالبات الدراسات العليا اإلدارية ملحق رقم سثانيا

،لب ىألل  بحتللي د لبهىللبي ىواا،لبحاحللو ىت،لبحاحللعثياا،لبحاحر،لبي اجبحثيىةىةلبحشخ يالحفحللقيث تل) .1

 بحتلل د لبهىلبحث ىحود و (لبي ىواا،لبحث ىحود و بحافولللمللبحل   

،ل وددددر ل30وددددتللا ل ددددوتل،لب لددددل بوابجددددىةلبحافيددددىلبإل بد ددددالا  ددددةلبحلبحيددددالاب ددد لاوؤشددددربةلاوحيددددىةلدأددددةلاددددربوللبح دل .2

 ججسفالح للو ود.ل10(لاوب  لباحيىة،لب ؤشربة،لبحوب  و ىادل)ل3  أللوو  ا

 لل  ددددألل5(لحفوددددربةلباجددددلبيىتلا يددددحل فحددددىلب ت ادددد لبح دأددددالوددددتل5ل–ل1ا دددد لةددددفلبجددددل  بملوويددددى لحيكددددرةلبيخحىسددددتلل)

لاد للملبحفور لابحاكجلص يا.ب وب والب رةفاال  ألوىل

 تحليل البيانات وا تبار فرسيات الدراسة:

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

 (: توزي  رينة الدراسة سالعمدا ( حسب البيانات الشخصية1جدول س

 النسبة املئوية % العدد الفئة البيانات الشخصية

 الجنس

ل84.6ل11لذ ر

ل15.4ل2لجةث 

 100.0 13 املجموع

 العمر

 7.7 1 جبال30 للوتلجل–ل20وتل

 23.1 3 جبال40 للوتلجل–ل30وتل

 69.2ل9 جبال ت ث ل40

 100.0 13 املجموع

 الرتبة العلمية

 76.9 10 ججلىذ

 15.4 2لبجلىذلولى  

 7.7ل1لبجلىذلوملىدت

 100.0 13 املجموع

 مكا  العمل

 23.1 3 أىواالبأل صت 

 23.1 3لواالباجالويابي ى

 23.1 3لأىواالبا ار

 30.8ل4لأىواىةلجخر ل

 100.0 13 املجموع



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 113

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

 (: توزي  رينة الدراسة سالطالب( حسب البيانات الشخصية2جدول س

البياندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 الشخصية
 النسبة املئوية % العدد الفئة

 الجنس

 65.7 88لذ ر

 34.3ل46لجةث 

 100.0 134 املجموع

 العمر

 34.3 46 جبال30تلج للول–ل20وتل

 47 63 جبال40 للوتلجل–ل30وتل

 18.7ل25 جبال ت ث ل40

 100.0 134 املجموع

 طبيعة العمل

 57.5ل77 ب بديل

 3 4لب ل ى ي

 10.4 14لو ىجبل

 29.1ل39لوقىللوخر

 100.0 134 املجموع

الجامعدددددددة اليدددددددي 

درسددددددددددددددددددددت بدددددددددددددددددددد  

 البكالوريوس

 15.7 21 أىواالبا صت 

 29.1 39لواالباجالويابي ى

 22.4 30لأىواالبا ار

 21.6 29لأىواالبحو  لب فلوحا

 3.7 5لأىواال فل  ت

 7.5ل10لأىواىةلبخر ل

 100.0 134 املجموع

الجامعدددددددة اليدددددددي 

درسددددددددددددددددددت بهددددددددددددددددددا 

 املاجستير

 29.9ل40 أىواالبا صت 

 49.3 66لبي ىواالباجالويا

 15.7 21لأىواالبا ار

 0.7 1لب فلوحالأىواالبحو  

 4.5ل6لأىواىةلبخر ل

 100.0 134 املجموع

 تحليل فقرات االستبانة

لtحل فيدلل ودربةلباجد ثىةالةدفلبجدل  بملب لوجدةلبي لدىويلاباة دربالب ايدىديلابحدو تلبحالدبللابحت ة دبلا يحدالبخلثددىدل

ل ار ال دأالب وب والي حي ل وربةلباج ثىةال حىلاولووضحلج ةىها

وددىلاددولاب دد لبدةثددى لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  ددةلبحلبحيددالب لددل بواللددمل فلدد  تلوددتلسددؤال األول: تحليددل ال

 ؟اأ الةظرل ح بللبح دبجىةلبحافيىلا ح بلل فيالبإل بد لابحلحو للوتلأ الاعفثالبح دبجىةلبحافيىلوتلأ الجخر ل
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: من وجهة نظر رمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية اإلد
ً
 ارة والتمويلأوال

 ويل( يوضح تحليل فقرات املحور األول من استبانة رمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتم3جدول س
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اقدددد  ارتبدددداط بددددرامج الدراسددددات العليدددد ا املتوسددددط العددددام لو

 االدارية بخطط التنمية املستدامة في فلسطي 
ل0.000ل5.438ل72.78ل0.423ل3.639

ووب ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لا دأال ث   

لTا يحددالبخلثددىدلل،ل%(72.78ابحددو تلبحالددبلل)ل،ل(3.639 ملدد لل ددىملافدد لب لوجددةلبي لددىويلبحك ددملي حيدد ل وددربةلب  ددودل)

ثدددددى لادددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلبإل بد دددددالا  دددددةلبحلبحيدددددالحدددددذح ليالنددددد لاب ددددد لبدةل،ل(0.000ابحويحدددددالباحلحىحيدددددال)ل،ل(5.438)

ل ب لوللو ل احدال
ً
وحدىليد لل  دألجتلولوجدةل دأدالباجدلقىاال د ل ب ل دتلل،ل0.05ب لل بواللمل فل  تل"ل بللبح ىئيى

حلبحيدالااذبليانللووب والا دأال ث   ل  ألاب  لبدةثى لاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد دالا  دةلبل،ل(3 دأالبي يى لاهمل)

اياددددي لذحدددد لر دددددألجتلل،لب لددددل بواللددددمل فلددددد  تلوددددتلاأ ددددالةظدددددرل حدددد بللبح دبجددددىةلبحافيدددددىلا حدددد بلل فيددددالبإل بد لابحلحو دددددل

حيدددحلياحددد لبحن ةدددىوللر دددألةبحيدددالب ادددىدالاب  دددىدبةلل،لب لدددى ىةلبحتدددلليدددلفلة ديلددد ىلاىحن ةدددىوللةلكيدددفلوددد لول فثدددىةلبحا دددر

وب دلب ل   ددالبحوددى د ل  ددألب ملددىد البي ويويددالابحفى فدداللددملابددىللوقلحدد لبح ى يددالحدد  لبح فثددالبهدد الد دد لب  لحدد لاددىح 

 ندددد لة ددددر للعددددال لوادددد  لاو دأددددال  ددددألولددددلو ىةل فيددددىلوددددتلبحافددددفلابحلوبيددددا.ل حددددىليشدددد  لبحن ةددددىوللداحللوؤجلددددىايلول ددددودل

بحبظدددرللدددملوملدددكالةلبحث ددحلبحافودددللاججدددىحيثولب لادددىدال فههدددىلبهدد الرةدددربللب ار دددالبإلنلدددىةيالاااو ددد لجأيددىللبحملدددثى ل  دددأل

 نددد لةدددو   لسددد الةلاأبدددوتلحفحافوودددىةلبح  يودددالحفثدددىح  تلحيلحكبدددوبلودددتلل،لب  لحددد لودددتلخدددالللبحث دددحلبحافودددللب وددددوام

ا بحىلالل،ل2020ر  ب ل دبجىةلابىًلل  ألاب  لوافووىايل  يملاووح .لااذبلا ادهليلفملو لوىلأىلةلاول دبجالب ب ملريل

ل.2013ا دبجال  ملل،ل2011يرليلوب ملو لوىلأىلةلاول دبجالو 

: من وجهة نظر طالب الدراسات العليا اإلدارية
ً
 ثانيا

 ( يوضح تحليل فقرات املحور األول من استبانة طالب الدراسات العليا اإلدارية4جدول س
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اقدددد  ارتبدددداط بددددرامج الدراسددددات العليددددا املت وسددددط العددددام لو

 االدارية بخطط التنمية املستدامة في فلسطي 
ل0.000ل7.123ل67.26ل0.591ل3.363

ووب ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

ا دأدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لولوج ا

لTا يحددالبخلثددىدلل،ل%(67.26ابحددو تلبحالددبلل)ل،ل(3.363 ملدد لل ددىملافدد لب لوجددةلبي لددىويلبحك ددملي حيدد ل وددربةلب  ددودل)

حدددددذح ليالنددددد لاب ددددد لبدةثدددددى لادددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلبإل بد دددددالا  دددددةلبحلبحيدددددالل،ل(0.000يحدددددالباحلحىحيدددددال)ابحول،ل(7.123)

ل ب لوللو ل احدال
ً
وحدىليد لل  دألجتلولوجدةل دأدالباجدلقىاال د ل ب ل دتلل،ل0.05ب لل بواللمل فل  تل"ل بللبح ىئيى
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بدةثددى لادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلبإل بد دددالا  دددةللاادددذبلياندددللووب وددالا دأدددالولوجددد ال  دددألاب ددد ل،ل(3 دأددالبي يدددى لاهدددمل)

ايادددي لذحددد لر دددألجتلبيخ دددةلبح دبجددديالوف حدددالل،لبحلبحيدددالب لدددل بواللدددمل فلددد  تلودددتلاأ دددالةظدددرلعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددى

دددد لاددددىح  تل ددددى د تل  ددددأل دبجددددالوملددددكالةلب  لحدددد لل،ل)و فددددي (لحف ددددال لالددددى  افل  ددددألبحاهددددوالاددددى  لح  ألتلبحن ةددددىوللُيال

لاإيقى لح
ً
لاجدفو ى

ً
لاددح  ب

ً
لاداحدى

ً
ل ودال

ً
ل،لفوللوالئحالح ىلددحتلوب  يدال فحيدال  يودالودتلخدالللابدىللبإلنلدىتلابدىًللول دىوال

احددددىليدددد  فلايشدددد  لبإلادددد بتلابحث ددددحلبحافوددددللا ددددملل،لحيددددحليلح دددد لبحن ةددددىوللاكفددددىل لججددددىحيبلبحددددلاففلابحلافدددديفلب لددددل  وا

 ىليلح د لادولبحن ةدىولللودتل فدىل لبإلشدربالبأل دى يولل  دألل،لجيىجىةلاخ ةلورةث الا  ةلبحلبحيالب لل بوالحفحقلح 

 حدددىلجنهدددىلةلوب دددملوددد لةلدددىئلل دبجدددالة ددد  لل2004بحرجدددىئللبحافحيدددا.لاادددذبليلفدددملوددد لودددىلأدددىلةلادددول دبجدددالبي دددو ملاجادددول  دددال

ل.2015

لددل بواللددمل فلدد  تلوددىلهددملوؤشددربةلبدةثددى لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  ددةلبحلبحيددالب تحليددل السددؤال الثدداني: 

 ؟وتلاأ الةظرل ح بللبح دبجىةلبحافيىلا ح بلل فيالبإل بد لابحلحو للوتلأ الاعفثالبح دبجىةلبحافيىلوتلأ الجخر ل

: من وجهة نظر رمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتمويل
ً
 أوال

 ويلات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتم( يوضح تحليل فقرات املحور الثاني من استبانة رمدا  الدراس5جدول س
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املتوسددددط العددددام ملؤ ددددرات ارتبدددداط بددددرامج الدراسددددات 

العليددددددددددا اإلداريددددددددددة بخطددددددددددط التنميددددددددددة املسددددددددددتدامة فددددددددددي 

 فلسطي 

ل0.000ل5.070 73.84ل0.492ل3.692

ووب ودددددددددددددددددددددددددددددددال

ا دأدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

ل ث   

لTا يحددالبخلثددىدلل،ل%(73.84ابحددو تلبحالددبلل)ل،ل(3.692 ملدد لل ددىملافدد لب لوجددةلبي لددىويلبحك ددملي حيدد ل وددربةلب  ددودل)

حددذح ليالندد لوؤشددربةلبدةثددى لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  ددةلبحلبحيددالل،ل(0.000ابحويحددالباحلحىحيددال)ل،ل(5.070)

ل ب لوللو ل احدالب لل بواللمل فل  تل"ل
ً
وحدىليد لل  دألجتلولوجدةل دأدالباجدلقىاال د ل ب ل دتلل،ل0.05 بللبح ىئيى

ااددذبليانددللووب وددالا دأددال ث دد  ل  ددألوؤشددربةلبدةثددى لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  دددةلل،ل(3 دأددالبي يددى لاهددمل)

اودددددتلادددددذهلل،ل فيدددددالبإل بد لابحلحو دددددلبحلبحيدددددالب لدددددل بواللدددددمل فلددددد  تلودددددتلاأ دددددالةظدددددرل حددددد بللبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلا حددددد بلل

ب ؤشربةلة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد البه الة و تل فىلبةل فحيالول   الال لبهىلبي ىوادىةلحىأ هدىلودتل

ج يددىللايسددالبحلدد ديج.لابشددت ب لاحدد  لبحل  دد لادد تل دأتددللا ددىحود و لاوىألددل  لبحافددوملبإل بد ددالير دد لوددتلولددلو ل

للوتلبحو دبةلبحل فيفيالاباال ىد الاياي لوتلأدو  لبحلافديفلبحادى مللدملبحند بوللبإل بد دالودتلخداللبحل  يللب ارلملا وويل

اادذبلالل،لبج ملرب ولحفحللوثللاعرحل يىيىلاة  يىةلبحيوتلبحوى ملاةو يفلبي فدوللابحثد بئللودتلخدالللجا دىثلبح فثدا

)دجددددىحلولاجا ب ددددو(لاة و راددددىلاحددددىلي بىجددددبلل حددددىلياحددددلل  ددددألوربأاددددال،ل2011يلوب ددددملودددد لوددددىلةوصددددف لرحيددددول دبجددددال ي ددددال

لابحل ودلبح وىلملابا ل ى يلاباألحىاملابحافوللحفحقلح .
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 ثانيا: من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا اإلدارية

 ( يوضح تحليل فقرات املحور الثاني من استبانة طالب الدراسات العليا اإلدارية6جدول س
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املتوسدددددط العدددددام ملؤ دددددرات ارتبددددداط بدددددرامج الدراسدددددات العليدددددا 

 اإلدارية بخطط التنمية املستدامة في فلسطي 
3.391 0.697 67.82 6.495 0.000 

افقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  مو

بدرجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 متوسطة

لTا يحددالبخلثددىدلل،ل%(67.82ابحددو تلبحالددبلل)ل،ل(3.391  ددودل) ملدد لل ددىملافدد لب لوجددةلبي لددىويلبحك ددملي حيدد ل وددربةلب

حددذح ليالندد لوؤشددربةلبدةثددى لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالا  ددةلبحلبحيددالل،ل(0.000ابحويحددالباحلحىحيددال)ل،ل(6.495)

ل ب لوللو ل احدال
ً
ال د ل ب ل دتلوحدىليد لل  دألجتلولوجدةل دأدالباجدلقىال،ل0.05ب لل بواللمل فل  تل"ل بللبح ىئيى

ااددددذبليانددددللبتلابددددىتلووب وددددالا دأددددالولوجدددد ال  ددددألوؤشددددربةلبدةثددددى لاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلل،ل(3 دأددددالبي يددددى لاهددددمل)

اوتلاذهلب ؤشربةلةح د لبحن ةدىوللل،لبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  تلوتلاأ الةظرلعفثالبح دبجىةلبحافيى

ل  ددددألووب ثددددالبحل دددد يىةلاب لت دددد بةلل،لباال ددددىدلابإلادددد بتاو دةددددول  ددددألةبحيددددالبحددددواملوحددددىليددددؤ يلر ددددأل
ً
ل ددددى دب

ً
اةو يحددددولاافيحددددى

ل،لوتلخالللب لحى هل  ألبحل ديجلبحلفى  ملبحذيليلدى  لب دلاففل  دأل  دفلبحوب د لابحلاثدؤلاى لدلوثلل،لبحلريااللملبحاىحف

سددالاافددفلووبددالا ب حددالحلفودديلبحافددوملا ددذح ل حفددوللددملا ل،ل2004ااددذبليلفددملودد لوددىلخف دد لرحيددول دبجددالبي ددو ملاجاددول  ددال

 حددىلياحددللبحن ةددىولل  ددألابددىللبحشخ دديالب ل ىوفددالبحتددللةددؤوتلاىحويددىيىلب ملددت  الل،لب  لددوالودد لخ ددةلبحلبحيددالب لددل بوا

احددددىليبودددللو ددددىدبةلب لدددؤاحيالبحذبةيددددالحددد  لب ددددلاففلبحتددددللل،لذبةلبحاال دددالاحلددددىدبةلبحلبحيدددالب لددددل بوالاجاددد ب  ىلب خلففددددا

.لااذبليلوب ملو لأىلةلاول دبجالرحيى لاجربيلةقاللو
ً
لاوؤةرب

ً
ل ى ال

ً
ل.2017بول ب رب

 

وددددىلهددددملباحيددددىةلبحال وددددالحددددرأةلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلبإل بد ددددالا  ددددةلبحلبحيددددالب لددددل بواللددددملتحليددددل السددددؤال الثالددددث: 

اعفثالبح دبجىةلبحافيىلوتلأ ال فل  تلوتلاأ الةظرل ح بللبح دبجىةلبحافيىلا ح بلل فيالبإل بد لابحلحو للوتلأ ال

 ؟جخر ل

: من وجهة نظر رمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتمويل
ً
 أوال

 ويل( يوضح تحليل فقرات املحور الثالث من استبانة رمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتم7جدول س
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املتوسدددددددط العدددددددام لرليدددددددات الالزمدددددددة لدددددددربط بدددددددرامج الدراسدددددددات 

 العليا اإلدارية بخطط التنمية املستدامة في فلسطي 
3.517 0.621 70.34 3.000 0.011 

افقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  مو

 بدرجة كبيرة
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لTا يحددالبخلثددىدلل،ل%(70.34ابحددو تلبحالددبلل)ل،ل(3.517 ملدد لل ددىملافدد لب لوجددةلبي لددىويلبحك ددملي حيدد ل وددربةلب  ددودل)

حددددذح ليالندددد لباحيددددىةلبحال وددددالحددددرأةلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلبإل بد ددددالا  دددددةلل،ل(0.011ابحويحددددالباحلحىحيددددال)ل،ل(3.000)

ل ب لوللو ل احال
ً
وحىلي لل  دألجتلولوجدةل دأدالباجدلقىاال د لل،ل0.05بحلبحيالب لل بواللمل فل  تل"ل بللبح ىئيى

اادددذبلياندددللبتلابدددىتلووب ودددالا دأدددال ث ددد  ل  دددألباحيدددىةلبحال ودددالحدددرأةلادددربوللبح دبجدددىةلل،ل(3 ب ل دددتل دأدددالبي يدددى لاهدددمل)

بحافيددددىلبإل بد ددددالا  ددددةلبحلبحيددددالب لددددل بواللددددمل فلدددد  تلوددددتلاأ ددددالةظددددرل حدددد بللبح دبجددددىةلبحافيددددىلا حدددد بلل فيددددالبإل بد ل

اددربولل دبجدىةل فيدىلر بد ددالج ى يحيدالاجخدر لو بيددالوحدىلي لدتلوددتلاودتلاددذهلباحيدىةلبحاحدلل  ددألبحف دللاد تلل،لابحلحو دل

أددددو  لو رأددددىةلبحندددد بولللددددمل  ددددفل حفيددددالبحلبحيادددددللاة ددددو رلبيخ ددددةلبح دبجدددديالاىجددددلحربدلحلوفيددددللبحفقددددو لادددد تلو رأددددىةل

خداللللودتل،لل2019ااذبليلوب ملو لبحلوصيىةلبحتدللخف د لرحههدىل دبجدال ثد لب دو أل،لبحن ةىوللابحليىأىةلخ ةلبحلبحيا

اأو لوقفجلبج ملىديلاىحن ةدىوللييدفلج يدىللودتلبي  دىةلب خلففدالبحتدلليحكدتلجتلالدلفي لودتلةلدىئللا دوثلبح دبجدىةل

 حددددىلجتلةددددوب رل بئددددر لحفويددددى لابحلوددددو فلاىحن ةددددىولل ار دددالرو ىةيددددالباجددددلفى  لوددددتلةلددددىئللا ددددوثلبح دبجددددىةلبحافيددددىلل،لبحافيدددى

ااأدددو لحدددوبئالةدددبظفل ددد ملةكدددربدلل،ل2011احدددالا لل2011 دبجدددالو يدددرللبإل بد اددددلاادددذبليلادددىدالوددد لودددىلأدددىلةلادددول دددللودددت

ااذبليلوب ملو لأىلةلادول دبجدالل،لبألا ىثلاوودو ىتهىل  ألوللو لبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الاىي ىواىةلبحففل يايا

يسددالبحلدد ديجل(للددمل دبجدلولحددوللاب د لبدةثددى لاددربوللبح دبجدىةلبحافيددىللدملبح و دد لوددتلاأ دالةظددرلج يدىللا2000بحبلدلىتل)

لجتلواظفلج رب لبحايبالج  ابل  ألدراد لوربأاالجا بالبح دبجىةلبحافيىلاايى ف ىلبحلبظيحيالاجيىجىةلبحوثولل ههى.ل

 ثانيا: من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا اإلدارية

 ( يوضح تحليل فقرات املحور الثالث من استبانة طالب الدراسات العليا اإلدارية8جدول س
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املتوسدددددددط العدددددددام اآلليدددددددات الالزمدددددددة لدددددددربط بدددددددرامج الدراسدددددددات 

 العليا اإلدارية بخطط التنمية املستدامة في فلسطي 
ل0.005ل2.869ل63.70ل0.747ل3.185

ووب ودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

ا دأدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لولوج ا

لTا يحددالبخلثددىدلل،ل%(63.70ابحددو تلبحالددبلل)ل،ل(3.185لوجددةلبي لددىويلبحك ددملي حيدد ل وددربةلب  ددودل) ملدد لل ددىملافدد لب 

حددددذح ليالندددد لباحيددددىةلبحال وددددالحددددرأةلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلبإل بد ددددالا  دددددةلل،ل(0.005ابحويحددددالباحلحىحيددددال)ل،ل(2.869)

ل ب لوللو ل احال
ً
وحىلي لل  دألجتلولوجدةل دأدالباجدلقىاال د لل،ل0.05بحلبحيالب لل بواللمل فل  تل"ل بللبح ىئيى

ااذبليانللبتلابىتلووب والا دأالولوجد ال  دألباحيدىةلبحال ودالحدرأةلادربوللبح دبجدىةلل،ل(3 ب ل تل دأالبي يى لاهمل)

بحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  تلوتلاأ دالةظدرلعفثدالبح دبجدىةلبحافيدى.لحيدحلةليدحتلادذهلباحيدىةل

بحف ددللادد تلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالبأل ى يحيددالاجخددر لب  بيددالح دديلة لددتلوددتلأددو  لو رأددىةلبحندد بولللددمل  ددفل

 حفيالبحلبحيدالب لدل بوال حدىلجتلوملدىد البح فثدالاوؤجلدىةلب  لحد لب خلففدالاىجدلحربدللدملة لد تلبيخ دةلبح دبجديال

حورتلبي ى يلابحاملر تلإل  ب لأيلليؤوتلاويىيىلبحلبحيالب لل بوالحن بوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الااي لوتلو ىدبةلب
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اةبوللخيىللب لاففلحلحكيبولوتل ربل لبي ىدرلابج ملربالب للوثللافى فيال ىحيالودتلخدالللبحلفك د لبحبى د لاججدىحيثول

ةددو   لا سددالا  يددالوددتلخددالللل،لحيددحىتلةتايددللولافحدد تليلددل ياوتلبي كددفل  ددألب حىدجددىةلب لافوددالاىحلبحيددالب لددل بوا

وأيدولا دوثلبح فثدالي دللوملدكالةلبحاحدلل
ُ
و في لح دبجالبحويىيىلبي وار الب لافودالاحلدىدبةلبحلبحيدالب لدل بوالود لة

إليقدددى ل ال دددالةثى حيدددال-ب ؤجلدددىةلب  ثدددمل فههدددىلبحث ددح-وددتلخددداللل وددد لحودددىلبةلادد تلبح دددال لاب لدددلفي يتلودددتلبألا ددىث

ااددذبلوددىلل،لوددتلةلددىئلل2011ا.لااددذبلادد ادهليلفددملودد لوددىلخف دد لرحيددول دبجددالوودد ب لةرةددألاددىحث وثلي ددللب ملددكالةلبحوب ايدد

ل–ل2014يؤ  هلص ادل حيللجاحو ىةلبحث حلبحافولللمل فل  تل   الخحليالاحليىأىةلبحث دحلبحافودلللدمل فلد  تل)

و لشسوتلبحث حلبحافولللا بد لبحت ايالابحلافيفلبحاى ملاىحلاىاتل-م(لابحذيلةفلر  ب هلوتل ثللوقفجلبحث حلبحافول2019

 اىي ىواالبإلجالويال تي .

اللةوأ ل راقلذبةل احالرح ىئيالحوللوحيىةلةفايللادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دالادأ  دىلتحليل السؤال الراب : 

ل؟0.05ا  ةلبحلبحيالب لل بوالااي لحفحلت  بةلبح يحوةرب يال ب لوللو ل احال

: من وجهة نظر رمدا  الدر 
ً
 اسات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتمويلأوال

لادد تل .1
ً
وحيددىةلةفايددللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالادأ  ددىلا  ددةلبحلبحيددالب لددل بوالةوأدد ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

ل.ااي لحفحلت  بةلبح يحوةرب يال)بي اج(

بحفددراقلادد تلبحددذ ودل ار دداللIndependent sample t testحفل وددملوددتلصدد البحفرددديالةددفلبجددل  بملبخلثددىدل"ة"ل

 .اباةىث

 (: يوضح العدد واملتوسط الحسا ي واالنحراف املعياري وقيمة ا تبار "ت" ومستوى الداللة9جدولس

 مستوى الداللة قيمة ا تبار "ت" االنحراف املعياري  املتوسط الحسا ي العددل

ل0.433ل3.627ل11 الذكور 
ل//0.838ل0.665

ل0.583ل3.555ل2 االناث

ل//ة  ل بحالللل0.05* بحال ب للل0.01ب ل** بحال 

لاد تلوتلخالللبي  اللبحلىامليلضحلبةولاليوأ ل راقل
ً
وحيدىةلةفايدللادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دال بحدالرح دىئيى

ل.0.05ااي لحل اجل ب لوللو ل احالادأ  ىلا  ةلبحلبحيالب لل بوال

لادد تل .2
ً
بجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالادأ  ددىلا  ددةلبحلبحيددالب لددل بوالوحيددىةلةفايددللاددربوللبح دلةوأدد ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

ل."0.05لبي ىواا(ل ب لوللو ل احال،لبحرةثالبحافحيال،لااي لحفحلت  بةلبح يحوةرب يال)بحاحر

(لOne WayلAnovaيوضحلبي  اللبحلى ملب لوج ىةلبي لىايالا دأدىةلبي ر دالا يحدالبخلثدىدل)ة فيدللبحلثدىيتلبألحدى يل

لحفحلت  بةلبح يحوةرب يا.ح للو ودلوتلو ىال
ً
لدلبح دبجالا وى

ل
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(: نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات املبحوثي  تعزى 10جدول س

افية  للمتغيرات الديمو ر

املتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات 

افية  الديمو ر
 مجموع املر عات مصدر التباين

درجدددددددددددددددددات 

 الحرية
 متوسط املر عات

 Fقيمددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 املحسوبة

ة القيمددددددددددددددددددددددددددددددد

 االحتمالية

 العمر

 0.081 2 0.161 ا تلب  حو ىة

 0.206 10 2.058  بخللب  حو ىة 0.686 0.392

  12 2.219 ب  حوت

 الرتبة العلمية

 0.112 2 0.224 ا تلب  حو ىة

 0.199 10 1.995  بخللب  حو ىة 0.587 0.562

  12 2.219 ب  حوت

 الجامعة

 0.093 3 0.279 ا تلب  حو ىة

 0.216 9 1.940  بخللب  حو ىة 0.735 0.432

  12 2.219 ب  حوت

ل05.0//لبحويحالباحلحىحيالة  ل بحالرح ىئيىل ب للللللللللل05.0*لبحويحالباحلحىحيال بحالرح ىئيىل ب ل

لاد تل وتلخالللبي  اللبحلىامليلضحلبةولاليوأ ل راقل
ً
وحيدىةلةفايدللادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دالبحدالرح دىئيى

بي ىواددا(ل بدد لولددلو لل،لبحرةثددالبحافحيددال،لااددي لحفحلت دد بةلبح يحوةرب يددال)بحاحددرادأ  ددىلا  ددةلبحلبحيددالب لددل بوال

ل.0.05 احال

: من وجهة نظر طالب الدراسات العليا اإلدارية:
ً
 ثانيا

لادد تل .1
ً
يددىةلةفايددللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالادأ  ددىلا  ددةلبحلبحيددالب لددل بوالوحةوأدد ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

ل."0.05ااي ل)حل اج(ل ب لوللو ل احال

 ار ددالبحفددراقلادد تلبحددذ ودللIndependent sample t testحل وددملوددتلصدد البحفرددديالةددفلبجددل  بملبخلثددىدل"ة"ل

 .اباةىث

 ف املعياري وقيمة ا تبار "ت" ومستوى الداللة(: يوضح العدد واملتوسط الحسا ي واالنحرا11جدولس

 مستوى الداللة قيمة ا تبار "ت" االنحراف املعياري  املتوسط الحسا ي العدد 

ل0.592ل3.359ل88 الذكور 
ل//0.220ل1.233

ل0.617ل3.225ل46 االناث

ل//ة  ل بحالللل0.05* بحال ب للل0.01** بحال ب ل

لاد تليوأ ل راقللوتلخالللبي  اللبحلىامليلضحلبةولا
ً
وحيدىةلةفايدللادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دال بحدالرح دىئيى

لل0.05ااي لحل اجلا ب لوللو ل احالادأ  ىلا  ةلبحلبحيالب لل بوال

لا تل .2
ً
ااي لوحيىةلةفايللاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الادأ  ىلا  ةلبحلبحيالب لل بوالةوأ ل راقل بحالرح ىئيى

بحل  د للدملبحث دىحود و لل،لو دىتلبحاحدلل،لبح دبجداللدملب ىألدل  ل،لبح دبجداللدملبحث دىحود و ل،لياالبحاحلعثل،ل)بحاحر

ل."0.05 ب لوللو ل احال
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(لOne WayلAnovaيوضحلبي  اللبحلى ملب لوج ىةلبي لىايالا دأدىةلبي ر دالا يحدالبخلثدىدل)ة فيدللبحلثدىيتلبألحدى يل

ل ل
ً
لت  بةلبح يحوةرب يا.ح للو ودلوتلو ىادلبح دبجالا وى

املبحوثي  تعزى  متوسطات استجابات(: نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في 12جدول س

افية  ملتغيرات الديمو ر

املتغيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات 

افية  الديمو ر
 مجموع املر عات مصدر التباين

درجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 الحرية

متوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط 

 املر عات

 Fقيمددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 املحسوبة

القيمدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 االحتمالية

 العمر

 0.518 0.189 2 0.378  تلب  حو ىةا

 

 

0.597 

 

 

 0.365 131 47.851  بخللب  حو ىة

  133 48.229 ب  حوت

 طبيعة العمل

 0.540 3 1.621 ا تلب  حو ىة

 0.359 130 46.608  بخللب  حو ىة 0.216 1.507

  133 48.229 ب  حوت

الدراسدددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددي 

 البكالوريوس

 0.395 5 1.975 ا تلب  حو ىة

 0.361 128 46.254  بخللب  حو ىة 0.367 1.093

  133 48.229 ب  حوت

الدراسدددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددي 

 املاجستير

 0.438 4 1.753 ا تلب  حو ىة

 0.360 129 46.475  بخللب  حو ىة 0.307 1.217

  133 48.229 ب  حوت

 مكا  العمل

 0.843 4 3.370لا تلب  حو ىة

 0.348 129 44.859ل بخللب  حو ىة 0.051 2.423

  133 48.229لب  حوت

التخصدددددددددددص فدددددددددددي 

 البكالوريوس

 0.541 6 3.247لا تلب  حو ىة

 0.354 127 44.982ل بخللب  حو ىة 0.174 1.528

  133 48.229لب  حوت

ل05.0حويحالباحلحىحيالة  ل بحالرح ىئيىل ب لبل//       05.0*لبحويحالباحلحىحيال بحالرح ىئيىل ب ل

لاد تلوتلخالللبي  اللبحلىامليلضحلبةولاليوأ ل راقل
ً
وحيدىةلةفايدللادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلبإل بد دال بحدالرح دىئيى

ل،لملبحث دىحود و بح دبجاللل،لعثياالبحاحلل،لااي لحفحلت  بةلبح يحوةرب يال)بحاحرادأ  ىلا  ةلبحلبحيالب لل بوال

ل.0.05بحل   للملبحث ىحود و (ل ب لوللو ل احالل،لو ىتلبحاحلل،لبح دبجاللملب ىألل  

لالنتائج:

: من وجهة نظر رمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتمويل:
ً
 أوال

 ابىتلووب والا دأال ث   ل  أا .1

 لاخ ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  ت.جتلابىتلبدةثى لا تلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد ال

 .لجتلوؤشربةلبادةثى لا تلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الاخ ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  تلابض ا

 .لدراد لةوب رلباحيىةلبحال والحرأةلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بوا
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لاددد تلوحيدددىةلةفايدددللادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلبإل بد دددالادأ  دددىلاليوأددد ل دددراقل بحدددالرل0.05 بددد لولدددلو ل احدددال .2
ً
ح دددىئيى

ابي ىواالبحتدللياحدللبهدى(ل حد بللبح دبجدىةلل،لبحرةثالبحافحيال،لبحاحرل،لا  ةلبحلبحيالب لل بوالااي لر أال)بي اج

ل.بحافيىلا ح بلل فيالبإل بد لابحلحو ل

: من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا 
ً
 ثانيا

لوالا دأالولوج ال  أاابىتلووب  .1

 .لاب  لبدةثى لاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  ت

 .لوؤشربةلبدةثى لاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بواللمل فل  ت

 .لباحيىةلبحال والحرأةلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد الا  ةلبحلبحيالب لل بوا

لاددد تلوحيدددىةلةفايدددللادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلبإل بد دددالادأ  دددىلل0.05ولدددلو ل احدددالل بددد  .2
ً
اليوأددد ل دددراقل بحدددالرح دددىئيى

ل،لبي ىواددالبحتدددلليدد د لبهددىلب ىألدددل  ل،لو ددىتلبحاحددلل،لعثياددالبحاحدددلل،لا  ددةلبحلبحيددالب لددل بوالاادددي لر ددأال)بحاحددر

لواهىل  أل دأالبحث ىحود و (.لابي ىواالبحتللح لل،لابحل   لبحافولللمل دأالبحث ىحود و 

لادد تلوحيددىةلةفايددللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالادأ  ددىلا  ددةلبحلبحيددالب لددل بوال .3
ً
اليوأدد ل ددراقل بحددالرح ددىئيى

 ددد بلب  دددودلباالليادددي ل لت ددد لل0.05باأحدددى م(لاادددي لحل ددداجلا بدد لولدددلو ل احدددالل،لب  دددودلبح ىحدددحل،ل)ب  ددودلبح دددىني

لل.بي اجلح ىيحلبحذ ودل

 التوصيات: 

: التوصيات بنا  رل  استجابات رمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتمويل:
ً
 أوال

اق  ارتباط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط التنمية املستدامة:  املحور األول: و

لوتلبحثىح  تلبي   لابي  ىةلبحلبفيذيالابح .1
ً
لل  ي يال  ألبخلال  ى.نملرلةلىئللبألا ىثلح للفي لواهىل ال

لاا يلل بىصرلب اهىللاحىليلوب ملو لبحل ودبةلبحافحيالاباألحى يالابح وى يالابا ل ى يا.ل .2

 املحور الثاني: مؤ رات ارتباط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط التنمية املستدامة:

ل ا لبحل رللاحوأبلحىأىةلبحث سالب لت   .ااي يلولىاحالبحن ةىولللملة و رلبحكفىيىةلب  فو لر لىبهىلحف فثال .1

ل و لة ابةل فحيالول   الحي ى  لةفى للبحن ةىوللو لوؤجلىةلب  لح ل  ألبخلال  ى. .2

 املحور الثالث:  ليات تفعيل برامج الدراسات العليا اإلدارية وربطها بخطط التنمية املستدامة:

الحفثدددىح  تلودددتلبج ملدددىدبةلورةث دددالاى افوودددىةلبيخىصددددالة دددو رلأ دددالبج ملدددىد الاىحن ةدددىوللةوددد ملبح لددد يالةلبحال وددد .1

لا  ةلبحلبحيا.

ةددو   ل ملدددىالا ثدددللي لدددويل دددوبئفلاتاحو دددىةل بدددىا تلبحث دددوثلبحتدددللة لىأ دددىلخ دددةلبحلبحيدددالاىحلادددىاتلوددد لخنددد بللودددتل .2

ل  ى ىةلبأل حىللب خلففا.

 التوصيات بنا  رل  استجابات طلبة الدراسات العليا اإلدارية:

اق  ارتباط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط التنمية املستدامة:املحور األول:   و

لر  ب ل وبئفلة   لجاحو الباحليىأىةلبحث  ياللملبحافوملبإل بد ا. .1

لبخليىدل بوبتلبحث حلا ود لو بيالورةث الاى ملكالةلبحوب ايالحفحقلح . .2
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 بخطط التنمية املستدامة:املحور الثاني: مؤ رات ارتباط برامج الدراسات العليا اإلدارية 

لولى   لبح ال لب فل و تلاىحن ةىوللوتلبحاملرللملب  الةلبح احيا. .1

2. .
ً
لا ى يى

ً
لةو يفلبح  فلحف ال لي يودلب ؤةحربةلابحب ابةلاب ملىد ال ههىلو فيى

 املحور الثالث:  ليات تفعيل برامج الدراسات العليا اإلدارية وربطها بخطط التنمية املستدامة:

لفلأددىئي لةو ير ددال  ددألولددلو لا بد لبحت ايددالابحلافدديفلبحاددى ملألا ددىثلبح دبجددىةلبحافيددىلبإل بد ددالبحربئدد  للددملخ ودداةودد ي .1

لب  لح لاةبحيلو.

ةثى حيدددالةرةدددأللإليقدددى ل ال دددا- ثدددمل فههدددىلبحث ددحب ؤجلدددىةلب - ودد لحودددىلبةلاددد تلبح دددال لاب لدددلفي يتلوددتلبألا دددىثل .2

لاىحث وثلي للب ملكالةلبحوب ايا.
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 ملراج ا

"تطبيددق مددد ل إدارة الجددودة الشدداملة فددي التعلدديم العددالي لتحقيددق ل،ل(2018جملبحلددا لجددربيل)ل،لرحيددى لجددىحف .1

لل108-98صلصال،ل2   لل،ل1وقف لل،لأىواالبحيد ىلل،لب  فالبح احيالحيحىتلبي و  ل،لالتنمية املستدامة"

اقددد  بدددرامج الدراسدددات العليدددا بجامعدددة ل،ل(2000جححددد ل)ل،لبحبلدددلىت .2 الكويدددت مدددن وجهدددة نظدددر أرضدددا  هيئدددة "و

 52-37صلصلل،ل70بحا  لل،لبح و  ل،لب  فالبحارأيالحفافوملبإلنلىةيال،ل"التدريس: دراسة استطالرية

 ةي .ل،ل فل  تل،لبإلص بدلبح ىنيل،لم"2017/2018الدليل اإلحصائي السنوي "ل،ل(2018أىواالبأل صت ل) .3

في درم التنمية املستدامة: دراسة حالة جامعة القدس في  "دور البحث العلميل،ل(2011أحىللددىل)ل،لحالا  .4

ل.31-21صلصالل،ل4   لل،ل2وقف لل،لجوىدباىتل،لالضفة الغربية"

تقددويم بددرامج الدراسددات العليددا فددي الجامعددة اإلسددالمية بغددزة مددن "ل،ل(2004جددبىلل)ل،لجاددول  ددال،ل فيددىتل،لبي ددو م .5

ل391صلصالل،ل2 د  لل،ل12وقفد لل،لبي ىوادالبإلجدالويال،لوقفدالبح دبجدىةلبإلنلدىةيال،ل"وجهة نظر الخدريجي 

ل.424ل–

 التنميدة فددي تحقيدق العلمددي والبحددث العليدا الدراسدات دور "لل،لبي فيددلل) اتلةدىد  (  ثد  خىحد ل،ل ا  دىةل .6

  فل  ت.ل،لب فلوحا بحو   أىواال،لفلسطي " في املستدامة

عليددا فددي الجامعددات الفلسددطينية فددي تحقيددق "دور البحددث العلمددي والدراسددات الل،ل(2013جشددراليددونجل)ل،ل  ددم .7

 جامعدات  دزة نموذ –التنمية املستدامة 
ً
ل،لي ةدل-بي ىوادالبإلجدالويالل،ل)دجدىحالوىألدل  لة د لواملدود (ل،ل"-جدا

ل فل  ت.

ددددحتل لدددى لبحت ايدددالابحلبدددو رللدددملل،ل""دور التعلددديم العدددالي فدددي تنميدددة البلددددا  املتخلفدددةل،ل(2010ةدددى دل)ل،ل رأدددىني .8

 .للwww.balagh.comل،ل لبحارويلةبحيالب  لح

أهميددددددددة التعلدددددددديم فددددددددي التنميددددددددة البشددددددددرية والتطددددددددور االقتصددددددددادي "ل،لم(2008جححدددددددد ل ثدددددددد لبحددددددددرححتل)ل،ل ر وددددددددي .9

وبلدد  لبح فحدددالل،لاددد1429/لل2008صددديفلل-بحلددبالبيخىولددال ملددر لل(60بحاددد  ل)ل،لوقفددالبح فحددال،ل"واالجتمدداعي

 حف دبجىةلابألا ىث.

 بدلل،ل حددىتلل،"-ظريددات وسياسددات موسددوريةن –"التنميددة االقتصددادية ل،ل(2007ودد ح لو حدد ل)ل،لبحوريشددتل .10

 ل179ل-ل178صلصلل،ل1 ل،لابئللحفاملرلابحلو ي 

ل . فيالبحلقىدلل،ل.لبي ىواالبإلجالويافي إدارة األرمال"دليل برنامج املاجستير م(ل"2006)ل،ل لفلر بد لبأل حىل .11

"دور برامج الدراسات العليا في فلسطي  في تلبيدة احتياجدات سدوق العمدل ل،ل(2013نهفال ث لبحوى دل)ل،ل ي ا .12

ا دددحلوودددد مل ددددؤةحرلبح دبجدددىةلبحافيددددىلادددد تلبحوب ددد لاو ددددىقلبإلصددددالحللوالتكيدددف مدددد  متطلبددددات مجتمدددد  املعرفددددة"

لم.30/4/2013-29ي ىواالبإلجالوياللملبحفت  لبل– ل احى  لبح دبجىةلبحافيىلابحل و رلب باو

"  ليات ربط بحوث الدراسات العليا بخطط التنمية في اململكة العربية ل،ل(2011ا ىلل ث لبحاي يل)ل،لو ير .13

ل.977-962صلصالل،ل23بحا  لل،لأىواالب ب ود ل،لوقفالا وثلبحت ايالبحبو يال،لالسعودية"

http://www.balagh.com/#_blank
http://www.kalema.net/v1/?wri&cv=-1
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دور بددرامج ماجسدتير كليددة التجدارة فدي الجامعددة اإلسدالمية بغددزة فدي املسدداهمة م(ل"2011 حد لرادربايفل)وود ب لو .14

بي ىوادددالل،لا دددحلووددد ملر دددألودددؤةحرل حدددى  لبح دبجدددىةلبحافيدددىل،لفدددي تحقيدددق التنميدددة االقتصدددادية فدددي فلسدددطي "

 م.2011لملجار للل،لةي ل–بإلجالويال

األدوار املسددتقبلية للجامعددات السددعودية فددي سددو  أهددداف التنميددة "ل،ل(2020 ثدد لهللال خددياللهللل)ل،لب ب ملددريل .15

ل304-331صلصالل،ل3   لل،ل28وقف لل،لأىواالبحوىار ل،لوقفالبحافوملبحت او ال،لاملستدامة"

ودددفلبأللل،ل(2003)ل،ل"تقريدددر التجدددارة االلكترونيدددة والتنميدددة"ل،لودددؤةحرلبألودددفلب ل ددد  لحفلقدددىد لابحلبحيدددال)بااةكلدددى ( .16

ل18صل،لةيو ودتلاأبيفل،لب ل   

ل،ل فلدد  تل،ل"2019-2014دليددل أولويددات البحددث العلمددي فددي فلسددطي  "ل،ل(2014ا بد لبحت ايددالابحلافدديفلبحاددى مل) .17

لةي .

ملؤسسدددات التعلددديم  2020/2021"الددددليل اإلحصدددائي السدددنوي (.ل2021ا بد لبحلافددديفلبحادددى ملابحث دددحلبحافودددلل) .18

  فل  ت.ل،لدبملهللال،ل"العالي الفلسطينية

أىوادددالل، "إ دددكاليات مفهددوم التنميددة البشدددرية املسددتدامة فددي فلسدددطي  ومقاييسددها"ل،ل(1998دودديي)ل،لد  ددىت .19

  فل  تل،لدبملهللال،لا     

20. Akinsooto, T.C., Akpomuje, P.Y. (2018) "Achieving sustainable development goals through 

adult informal learning". Australian Journal of Adult information learning. Australian Journal 

of Adult Learning, Vo. NO. 3 PP 426 – 448 EJ1199853 

21. Sinakou.E, Boeve- de..J, Maarten. P, Petegem. P.V. (2018). "Academics in the field of Education 

for Sustainable Development: Their conceptions of sustainable development". Journal of 

cleaner, 184, pp.321-332 

22. Asongu, J.J,(2007). "The Legitimacy of Strategic Corporate Social Responsibility as a 

Marketing Tool" , Journal of Business and Public Policy, Vol 1,N1,p2-4 

23.  https://www.iugaza.edu.ps/ل

24. http://www.alazhar.edu.ps/arabic/index.asp 

25. https://www.alaqsa.edu.ps/ar/home/ 

26. https://www.mohe.pna.ps/ 
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 حق:املال 

 ( االستبانة الخاصة بعمدا  الدراسات العليا ورمدا  كلية اإلدارة والتمويل1ملحق س

: البيانات الشخصية:
ً
 أوال

لبي اجال)للل(لذ رلللللللللللللللللل)للل(لجةث 

لجبال ت ث ل40)للل(للللل40 للوتلجل–ل30جباللللللل)للل(لوتلل30 للوتلجل–ل20بحاحرال)للل(لوتل

ل)للل(لججلىذلولى  للللللللل)للل(لججلىذلوملىدتللللللللل)للل(لججلىذبحرةثالبحافحياال

و ىتل

لبحاحل

ل)لل(

لبي ىواالبإلجالويا

 )لل(

 أىواالبأل ار

ل)لل(

لأىواالبأل صت 

ل)لل(

لأىواالبحو  

ل)للل(

لو ىتلوخر
 

: محاور االستبانة:
ً
 ثانيا

اق  ارتباط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط ا  لتنمية املستدامة في فلسطي املحور األول: و

 الفددقدددددددددددرة م

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

 
ً
 جدا

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

افق  مو

 بدرجة

 متوسطة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

 
ً
 جدا

للللللةلكيفلب لى ىةلبحتلليلفلة ديل ىلاىحن ةىوللو لول فثىةلبحا ر.ل .1

 دأال  ألوللو ىةل فيىلوتلبحاففليه البحن ةىوللر ألة ر للعال لوا  لاول .2

لابحلوبيا.
للللل

لرةربللل .3 لبه ا ل فههى لب لاىدا لاججىحيثو لبحافول لبحث ح لداح لبحن ةىول يش  

لب ار البإلنلىةيا.
للللل

يه البحن ةىوللر ألة د بلبح ال لاااو  افل  ألبحبظرللملوملكالةلب  لح لل .4

لوتلخالللبحث حلبحافوللب ودوام.
للللل

لحفثل .5 لر  ب لةلوب ر لوت لحيلحكبوب لبح  يوا لحفحافووىة لس الةلاأبوت ىح  ت

ل دبجىةلابىًلل  ألاب  لوافووىايل  يملاووح .
للللل

لابي  ىةلل .6 لبي    لبحثىح  ت لوت
ً
ل ال لواهى لح للفي  لبألا ىث لةلىئل لنملر يلف

لبحلبفيذيالابحل  ي يال  ألبخلال  ى.
للللل

 الفددقدددددددددددرة م

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

 
ً
 جدا

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

افق  مو

 بدرجة

 متوسطة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

 
ً
 جدا

لب  لح لل .7 لد   لبه ا لبح فثا لح   لبح ى يا لاب  ىدبة لب اىدا لبحن ةىول يبول

لوقلح ل لابىل للم لبي ويويا لب ملىد ا ل  أ لبحوى د  لب ل   ا اىح وب د

لوؤجلىايلول ود.

للللل

للللللجيىجىةولااافيحىةول وب ثالبحظراالب لت   .ياحللبحن ةىولل  ألة و رلل .8

لبحافحيالل .9 لبحل ودبة لو  ليلوب م لاحى لب اهىل ل بىصر لالا يل لبحن ةىول يووم

لاباألحى يالابح وى يالابا ل ى يا.ل
للللل

يوأ لي بال فيىلو وةالوتلذايلبيخن  لبحافحيالابحاحفيالحيحىتلبي و  للملل .10

لا.اربوللبح دبجىةلبحافيىلبإل بد 
للللل
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 املحور الثاني: مؤ رات ارتباط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط التنمية في فلسطي 

ل فحيالل .1 ل فىلبة لة و ت لبه ا لبإل بد ا لبحافيى لبح دبجىة لاربول لة و ر يلف

لول   الال لبهىلبي ىواىةلحىأ هىلوتلج يىللايسالبحل ديج.
للللل

لبحث ىحولل .2 ل دأتل لا ت لبحل    لاح   لبحافوملبشت ب  لاوىألل   د و 

لبإل بد الير  لوتلوللو لبحل  يللب ارلم.
للللل

لبحافوملل .3 لبحث ىحود و لاوىألل   لا تل دأتل لبحل   لبحافول شر لاح  

لبإل بد اليوويلوتلبحو دبةلبحل فيفيالاباال ىد ا.
للللل

بشت ب لبحل   لب وح لا تلبحث ىحود و لاوىألل  لبحافوملبإل بد الياي لل .4

ل  لبحلافيفلبحاى مللملبحن بوللبإل بد ا.وتلأول
للللل

لو لل .5 لبي ىواا لةفى ل لحي ى   لول   ا ل فحيا لة ابة لبحن ةىول ياو 

لوؤجلىةلب  لح ل  ألبخلال  ى.
للللل

لبحوى ملل .6 لاة  يىةلبحيوت ل يىيى لاعرح لاىج ملربالب للوثل لبحن ةىول يووم

لا و ملبي فوللابحث بئلللملجا ىثلبح فثا.
للللل

 دددددددددددرةالفددق م

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

 
ً
 جدا

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

افق  مو

 بدرجة

 متوسطة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

 
ً
 جدا

لبحوى ملل .7 لاة  يىةلبحيوت ل يىيى لاعرح لاىج ملربالب للوثل لبحن ةىول يووم

لا و ملبي فوللابحث بئللوتلخالللجا ىثلبح فثا.
للللل

ل الل .8 لاحربأاا لبحن ةىول لابحيافليووم لبحوو  لةوى  ل  أ لحفو وا د ا

لاوللو ىةلبإلةقى .
للللل

لبح وىلملل .9 لابحل ود لي بىجب لاحى لا  وداى لاجا ب و( ل)دجىحلو لبحن ةىول يربأ 

لابا ل ى يلاباألحىاملابحافوللحفحقلح .
للللل

لبحل رللل .10 ل ا  لحف فثا لر لىبهى لب  فو  لبحكفىيىة لة و ر للم لبحن ةىول يل ف

لب لت   .احوأبلحىأىةلبحث سال
للللل

لبيخر قوتلل .11 لبهى لياحل لبحتل لب ؤجلىة لوت لول    ت لبجليى ا يقري

لحالجلفى  لوتلةوو ح فلي و  لخر يملبحن ةىول.
للللل

 املحور الثالث: اآلليات الالزمة لربط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط التنمية في فلسطي 

لل .1 لر بد ا ي لتلوتللمهنيةاجخر للةأكاديميبحف للا تلاربولل دبجىةل فيى

لأو  لو رأىةلبحن بولللمل  فل حفيالبحلبحيا.
للللل

لو رأىةلل .2 لا ت لبحفقو  لحلوفيل لاىجلحربد لبح دبجيا لبيخ ة لة و ر يلف

لبحن ةىوللابحليىأىةلخ ةلبحلبحيا.

للللل

لبحع يل .3 لات يا لبحن ةىوللر أ لي    لبح ىا لحفلافيفلبحاى م لبنا بملبح  فلب ى م

ليملشر لاح  لبحل   لحفوثوللاىحن ةىول.وتلخاللل  ملة ث
للللل

ياح لبحن ةىوللر ألواىي الوملى فولب ىحيالافلالة   ىةلوكرد لالىافللملل .4

لحفلبحيالب لل بوا.
ً
ل  ى  لبحث ىحالاالامل للدب  ب

للللل

 الفددقدددددددددددرة م

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

 
ً
 جدا

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

افق  مو

 بدرجة

 متوسطة

افق  مو

 رجةبد

 سعيفة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

 
ً
 جدا
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لل .5
ً
لاولى اا

ً
لاوملىد ا

ً
لر  ب ب لخ ةلبحلبحيا للم لبحن ةىوللاعالاو يملىدتلعى ف

.
ً
لاةوو حى

للللل

لبج ملىدةولحوللوملكالةولل .6 ل  أ لابي  وويا لبحن ةىوللبي  ىةلبيخىصا ي في

لبحلبحو الي ف ىلاتا ىثلبح فثا.
للللل

لبحلبفيذيال .7 لابي  ىة لبحوربد لول ذي لاوبى ملالليملىدت لبخليىد للم ب خلففا

لا وثلبح دبجىةلبحافيىلبإل بد ا.
للللل

لوتلل .8 لحفثىح  ت لبحال وا لبح ل يالة ليو م لاىحن ةىول لبج ملىد ا لأ ا يوأ 

لبج ملىدبةلورةث الاى افووىةلبيخىصالا  ةلبحلبحيا.
للللل

لبحتللل .9 لبي  ىةلب خلففا لوت لج يىل لييف لاىحن ةىول لوقفجلبج ملىدي يوأ 

للفي لوتلةلىئللا وثلبح دبجىةلبحافيى.يحكتلجتلال
للللل

لي لويل وبئفلاتاحو ىةل بىا تلبحث وثلبحتللل .10 لاىحن ةىولل ملىالا ثل يلو ر

لة لىأ ىلخ ةلبحلبحيالاىحلاىاتلو لخن بللوتل  ى ىةلبأل حىللب خلففا.

للللل

لةلو رل بئر لحفويى لابحلوو فلاىحن ةىولل ار الرو ىةيالباجلفى  لوتلةلىئلل .11

لوثلبح دبجىةلبحافيىلبإل بد ا.ا 
للللل

يوأ لحوبئالةبظفل  ملةكربدلبألا ىثلاوودو ىتهىل  ألوللو لبح دبجىةلل .12

لبحافيىلبإل بد الاىي ىواىةلبحففل يايا.ل
للللل

لبي  ىةلل .13 ل ى ا لوت لواهى لحالجلفى   ل اد ا لا ود  لبألا ىث لةلىئل املر
ُ
ة

لبحل  ي يالابحلبفيذياللملب  لح .
للللل

لبحل  يةليلوب رلةل .14 لبحت ايالابحلافيفلبحاى ملابي ىواالاا بد  اليملا تلا بد 

لاإأربلل لب للوثل للم لبحلبحيا لول فثىة ل ىول لات يا لةكفل لوحيا ا لحى 

لبح دبجىةلابحث وث.

للللل

ل

 ،،، نشكر لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
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 ة( االستبانة الخاصة بطالب الدراسات العليا اإلداري2ملحق س

: البيانات الشخصية:
ً
 أوال

لبي اجال)للل(لذ رلللللللللللللللللل)للل(لجةث 

لجبال40)للل(للللل40 للوتلجل–ل30جباللللللل)للل(لوتلل30 للوتلجل–ل20بحاحرال)للل(لوتل

لعثياالبحاحلال)للل(لر بديللللل)للل(لو ىجبلللللللل)للل(لب ل ى يللللللل)للل(لوقىاةلجخر ل

لح وويللل)للل(لخىصللل)للل(ل ا مللل)للل(لوقلح لو نيللل)للل(لالج حللو ىتلبحاحلال)للل(

ل

بي ىواالبحتللة د /ل

ل دج لبهىلب ىألدل  ا

ل)لل(

بي ىواال

لبإلجالويا.

ل)لل(

أىواال

لبأل ار.

ل)لل(

أىواال

لبأل صت .

ل)لل(

أىواال

لبحو  .

ل)للل(

أىواال

لجخر ل
ل

ل

ل

ل

ل

بحل   ل

بحافولللمل

لابحث ىحود و 

ل)لل(

ر بد ل

لل.ج حى

ل)لل(

 فومل

وىحيال

لاو ر يا.

ل)لل(

ةظفل

وافووىةل

لر بد ا.

ل)لل(

لو ىجثا.

ل)لل(

لب ل ى .

ل)للل(

لالو م.

ل)للل(

ة   لللللل

لوخر.

ل

ل

ل

ل

بي ىواالبحتلل

 دج لبهىل

لبحث ىحود و ا

ل)لل(

بي ىواال

لبإلجالويا.

ل)لل(

أىواال

لبأل ار.

ل)لل(

أىواال

لبأل صت .

ل)لل(

أىواال

لبحو  .

ل)للل(

أىواال

ل فل  ت.

ل(ل)لل

أىواال

لجخر ل

: محاور االستبانة:
ً
 ثانيا

اق  ارتباط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط التنمية املستدامة في فلسطي   املحور األول: و

لبحفددودددددددددددر لم

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

 
ً
 جدا

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

افق  مو

 بدرجة

 متوسطة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

 
ً
 جدا

االن لبيخ ةلبح دبجيالوف حال)و في (لحف ال لالى  افل  ألل .11

لبحاهوالاى  لح .

للللل

للللللاالن لب وردبةلبح دبجيالوفثيالاحليىأىةلجوقلبحاحل.ل .12

لللللليوأ ل وبئفلة   لجاحو الباحليىأىةلبحث  ياللملبحافوملبإل بد ا.ل .13

الةليلفلبخليىدل بوبتلبحث حلا ود ل ملوبئيالاحايلل تلب ملكل .14

لبحوب ايالحفحقلح .
للللل

ُيال لبحن ةىوللاىح  تل ى د تل  أل دبجالوملكالةلب  لح لاإيقى لل .15

لحفوللوالئحالح ىلدحتلوب  يال فحيال  يوا.
للللل

لادح ل .16
ً
لاداحى

ً
ل وال

ً
لياحللبحن ةىولل  ألابىللبإلنلىتلابىًللول ىوال

ً
 ب

.
ً
لاجفو ى

للللل

للللللابحلافيفلب لل  وا.يلح  لبحن ةىوللاكفىل لججىحيبلبحلاففلل .17
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بيخ ةلبح دبجياللملارةىوللبح دبجىةلبحافيىل ى د ل  ألرح بثلل .18

لبحلبحيالب لل بواللملب  لح .

للللل

ي  فلبحن ةىوللايش  لبإلا بتلابحث حلبحافوللا ملجيىجىةلل .19

لاخ ةلورةث الا  ةلبحلبحيالب لل بوالحفحقلح .
للللل

للللللأل ى يولل  ألبحرجىئللبحافحيا.يلح  لبحن ةىوللاكفىل لبإلشربالبل .20

 املحور الثاني: مؤ رات ارتباط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط التنمية املستدامة في فلسطي 

لبحفددودددددددددددر لم

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

 
ً
لجدا

افق  مو

 بدرجة

لكبيرة

افق  مو

 بدرجة

لمتوسطة

افق  مو

 بدرجة

لسعيفة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

 
ً
لجدا

لح  لبحن ةىوللاو دةول  ألةبحيالبحواملوحىليؤ يلر ألباال ىدليل .12

لابإلا بت.

للللل

ل  ألووب ثالبحل  يىةلاب لت  بةلل .13
ً
ل ى دب

ً
يو ملبحن ةىوللاافيحى

لبحلريااللملبحاىحف.
للللل

يلح  لبحن ةىوللاح رأىةولبحوو البحتللةلحكتلوتلب بى لاللملل .14

لبألجوبقلبح احيا.
للللل

  ألة ثيملبحث وثلاة و ف ىلر ألةحىذللي للليش  لبحن ةىولل .15

لوملكالةلب  لح .
للللل

يلى  لبحن ةىوللبح ال لب فل و تلاولوتلبحاملرليلب  الةلل .16

لبح احيا.
للللل

ي  فلبحن ةىوللحيودلبح ال لحفحؤةحربةلابحب ابةلاب ملىد الل .17

.
ً
لا ى يى

ً
ل ههىلو فيى

للللل

ذيليلى  لب لاففل  أليالح لبحن ةىولل  ألبحل ديجلبحلفى  ملبحل .18

ل  فلبحوب  لابحلاثؤلاى للوثل.
للللل

ياحللبحن ةىولللملا سالااففلووبالا ب حالحلفويلبحافوملب  لوالو لل .19

لخ ةلبحلبحيالب لل بوا.
للللل

ياحللبحن ةىولل  ألابىللبحشخ يالب ل ىوفالبحتللةؤوتلاىحويىيىلل .20

الاجا ب  ىلب ملت  الذبةلبحاال الاحلىدبةلبحلبحيالب لل بو

لب خلففا.

للللل

يبوللبحن ةىوللو ىدبةلب لؤاحيالبحذبةيالح  لب لاففلبحتللةقاللل .21

.
ً
لوؤةرب

ً
ل ى ال

ً
لوبول ب رب

للللل

 املحور الثالث: اآلليات الالزمة لربط برامج الدراسات العليا اإلدارية بخطط التنمية في فلسطي 

لبحفددودددددددددددر لم

افق  مو

 بدرجة

 كبيرة

 
ً
لجدا

افق  مو

 بدرجة

لكبيرة

افق  مو

 بدرجة

لمتوسطة

افق  مو

 بدرجة

لسعيفة

افق  مو

 بدرجة

 سعيفة

 
ً
لجدا

لمهنيةاجخر للأكاديميةبحف للا تلاربولل دبجىةل فيىلر بد الل .15

لي لتلوتلأو  لو رأىةلبحن بولللمل  فل حفيالبحلبحيا.
للللل
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يملىدتلبح فثالاوؤجلىةلب  لح لب خلففالاىجلحربدللملة ل تلل .16

لبح دبجيالحن بوللبح دبجىةلبحافيى.بيخ ةل

للللل

وأولا وثلبح فثالي للوملكالةلبحاحللحوىللة حللب ؤجلىةل .17
ُ
-ة

ل ىحيفلبحث ح.ة-ب  ثوال فههىلبح دبجا
للللل

يلوب رل ملىالي لويل وبئفلباحليىأىةلبحث  يالباةيالل .18

لاباجت بةيقياليخ ةلبحلبحيا.
للللل

- للفي يتلوتلبألا ىثيو رلبحن ةىوللحوىلبةلا تلبح ال لابل .19

ةثى حيالةرةأللإليقى ل ال ا-ب ؤجلىةلب  ثمل فههىلبحث ح

لاىحث وثلي للب ملكالةلبحوب ايا.

للللل

ياي لبحن ةىوللو ىدبةلبحورتلبي ى يلابحاملر تلإل  ب لأيلليؤوتلل .20

لاويىيىلبحلبحيالب لل بوا.
للللل

يبوللبحن ةىوللخيىللب لاففلحلحكيبولوتل ربل لبي ىدرلل .21

لابج ملربالب للوثللافى فيال ىحيا.
للللل

يهلفلبحن ةىوللاىحلفك  لبحبى  لاججىحيثولحيحىتلةتايللولافح تلل .22

ليلل ياوتلبي كفل  ألب حىدجىةلب لافوالاىحلبحيالب لل بوا.
للللل

يو رلبحن ةىوللا سالا  يالو في لح دبجالبحويىيىلبي وار الل .23

لب لافوالاحلىدبةلبحلبحيالب لل بوا.
للللل

يو ملبحن ةىوللأىئي لةو ير ال  ألوللو لا بد لبحت ايالابحلافيفلل .24

بحاى ملألا ىثلبح دبجىةلبحافيىلبإل بد البحربئ  للملخ والب  لح ل

لاةبحيلو.

للللل
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 املراكز العلمية والدراسات العليا ودورها في تحقيق تنمية مستدامة

Scientific centres and graduate studies and their role in achieving sustainable 

development 

 سماح رلي محمد الكميم

 جامعة تعز / اليمن

 

 البحثملخص 

ب دألبحلار دفلادى رب يلبحافحيدالابح دبجدىةلبحافيدىللا ادادىللدملة ودملةبحيدالولدل بوالحيدحلياد لبحث دحلبحافودللجادفلنملدى للح ددذهللبحث دحاد ال

اددددذهلب رب دددديلخدددديبئتلحففكددددرلابإلادددد بتلانملددددتةلابة ملددددرةلا ددددملبحليىأددددىةلب  لحدددد لبجددددل  ملبحث ددددحلبي ددددى ملب ددددب  لبحوصددددفيللب رب دددديلاشدددد ف 

ولبحل في ملاةوصللبحث  لب ألةلىئللبار ةل ادلب رب يللملنملرلب ار الحدوللبحادىحفلالدملوقدىاةلبحث د لبحافودللحل ويدملةبحيدالولدل بوال،لابةد

  ودلبالوتلخالللةفى للب رب يلبحافحيالابح دبجىةلبحافيىلحل ويملةبحيالولل بوال.اليحكتلحفث حلبحافوللبتليل

 ، الدراسات العليا التنميةاملستدامة، املراكز العلمية   :الكلمات املفتاحية

Abstract : 

   The goal of research to focus on the definition of scientific centers and graduate studies  and its integration into the 

realization of sustainable development . 

    Where scientific research is the most important activity of these centers and this centers are cabinets for thought and 

creativity and spread the needs of the community to use the current  research analytical approach and find the search 

results in the results of the centers in the deployment of knowledge about the world  and research can  not  develop  

through reaction of  scientific centers and graduate studies in universities to a achieve sustainable time.  

Key words : Scientific centres, graduate studies.Sustainabledevelopment. 
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 :مقدمة

ل،لح دددىلاح رأىتهدددىلو ددد ًدبااددد لب ار دددالجادددفلورةكددديبةلبحلبحيدددالب لدددل بوالاةح دددللب رب ددديلبحافحيدددالالبح دبجدددىةلبحافيدددىل

باةفقددىدلب ارلددملجاحدد لبحدد اللجاحيددالإلنملددىللب رب دديلبحافحيددالاة ددو رلبح دبجددىةللاألاحيددالبحث ددحلبحافوددلللددملبحلبحيدداللددملظددل

لبحافيىللااي ًيبلحف ادلبحذيلياو لةلىئقولاىحلو مل  ألبح ال،لرذبلوىلةوب رةلحولخ ةلابض الاشىوفولح للبحويىيىلبحتدللتهدف

لب  لح ل.

حلوددد مل ب ةلجاحيدددالب رب ددديلبحافحيدددالودددتلجأدددللاة يقدددالحكثددد  لب ملدددكالةلاباحليىأدددىةلاو ىحدددبلبحددد اللة دددولبحبحدددولاب

(ل حدىلجتلبحادىحفل16،ص2006بحويىملاىحث وثلي للبحويىيىلاوصفلبحث حل  ىوالحفلبحيالب لل بوالاوؤشًربلح دىل) باا ،ل

للددملبحل ىوددللابا لحددى لب لثددى لل  ددألبحث ددحلبحافوددللةظددًربلح ملددىاولبحظددوبارلابألحدد بثلاب  يدد
ً
لو لددىد ى

ً
ى لب اىصددرليملدد  لةحددوب

بحل بخللاياهىلاجصث  ل    لوتلبحوربدبةلبحتللةل ذلةحجلحيى لبحبملرلا للو دىتلةظدًربلألتلبحادىحفلادىةل ر دال وةيدالابحد  ل

(ر ددألدددراد لبحابىيددالل2009(.البشددىدةلخ ددالة ددو رلبحلافدديفلبحارودديلب باودد  للددملةددونجل)3،ص2014)ةور ددرلب ار ددالبحارودديل،

 ددددالبحتددددللالددددى  ل  ددددألبة ددددىذلبحوددددربدللددددملابددددىللبحليىجددددىةلاباجددددت بةيقيىةلابيخ ددددةلاحرب دددديلبألا ددددىثلاإنملددددىللب ربصدددد لبحت اول

اة و رلبحن بوللالب بىب لا ملد  الوودو يالال فللمل   ل حفيالبحل و رلابحل  يحلر ألبألوىملابحابىيدالبحفىئودالاىحث دحل

لبحافولللملو لففلب  ىاةلبحل ثيويالابإلنلىةيا.

رب ددديلبحافحيدددالجدددوبللبيخىصدددالبالبحلى ادددالحل ىوادددىةلاحملدددىد  هىللدددملصدددب لبحليىجدددىةلالدددملادددذبلبح ددد  لةنددد  لجاحيدددالب 

ل(.16،ص2007بحاىوالحف احالوتلخالللردجىللبألججلبحفكر الابحففلفيالاباألحى يالحفن بوللابحليىجىةل)لو  ف ،

دبجدىةلبحافيدىل ند لب د ب لالاالن لبي ىواىةلب ؤجلىةلبحتلليلح للوتلخالح ىلبحلافيفلبحادى ملااجديحىللدملورحفدالبح ل

(لحيددددحلاادددد لبحلبحيددددالب لددددل بوالبيخيددددىدل115،صل2000 دددوب دلول   ددددال ددددى د ل  ددددألةفثيددددالبحليىأددددىةلبحلبحيدددال)و حدددد ل،ل

(لحيدحليود ل  دألبي ىوادىةل35ص،لل2015ل،لباجت بةييملب لىحلحفويى بةلبي ىوايالحلحكياهىلوتلج بلل اداىلبحلبحويل) ىورل

فلددفىتهىلاأربوق ددىلحل ويددملب  ىحددبلبحتددللةحفههددىلبحلبحيددالب لددل بوالودد للبألخددذلاحبحددألباجددل بوالولددؤاحيالر ددى  لبحبظددرللددمل 

ل(.68ص،لل2016ل،لحفوصوللاحؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملب ألبي  لبحذيليحكاهىلوتلةفثيالول فثىتهىل)ة ل  ل

رأيدددالا ىأدددالب دددأل(لب دددألبتلبي ىوادددىةلبحا2000الدددمل دبجدددالاصدددفيالة فيفيدددالحدددوللبي ىوادددىةلةوصدددللوفي دددىتل)

ة ر ددددرلبحلافدددديفلبي ددددىويملوددددتلبجددددىحيبلبحلدددد ديجلبحاويحددددالب ددددألبجددددىحيبلب ثدددد لة ددددردبلاادددد لبح فثددددال ل فثددددىةلبحلبحيددددال

(ل دبجددالد ددديةل  ددألباحيددالبحل ددو رلابحلبحيددالبحملدددىوفالحندد بوللبح دبجددىةلبحافيددىلودددتل2000بحوعبيددالابأددر لو حدد ل)

(ل2000حافحيالابحلوبيىةلبحاى يالاةوصف ل دبجدال ثد لبحاي ديل)بأللبتلي ثالبحبظىملبحلافيوللووب ثىلحفل ودبةلب

ب ألدراد لوربأاالاربوللبح دبجىةلبحافيىللملظراالوودو يالأ ي  لة بىجبلو لبحا رلب افووىايلب ل دودلودتل

خالللةوظيفلب  دى دلبحبملدر الاب ى يدالحل  دولل  دأل ىئد لبألحدىاملاب ل دى يلاوارلدملح دللودتلبحفدر لاب  لحد ل

(لب دددددألبحلادددددرال  دددددألاب ددددد لوؤجلدددددىةلبحلافددددديفلبحادددددى مللدددددملو دددددرلاددددد تلخر  دددددالبحوب ددددد ل2005   ل دبجدددددالويحوةدددددال)ااددددد

(ل2007ابج ملدددددربالب لدددددلوثللاةوصدددددف لب دددددألددددددراد لبجدددددل  بملادددددربوللاةوبيدددددىةلاافيحيدددددالح ي دددددا.لابأدددددر لو حددددد ل)
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بهددددىلاحددددىليفبددددللبحليىأددددىةلل دبجددددالادددد   لب ددددألبجددددلوربللاب دددد لبح دبجددددىةلبحافيددددىللددددملبي ىواددددىةلبحففلدددد يايالابادةوددددىل

لبحلبحيالبحملىوفالاةوصف لبح دبجالب ألاأو لو  ا ياللملوقىللبحث حلبحافوللاباةلىللبحافول.ل

م(ال دبجدددددالحىحدددددال دددددتلور ددددديلبح دبجدددددىةلبألجددددديو الاقىوادددددال2007ل،لابة دددددىالادددددى رب يلبحافحيدددددالاباحي هدددددىلب ددددد ةل)ةيف دددددملل

ح دبجددىةلباجدديو الاصددىنيملبحوددربدلاوددىهملحدد ا لباجددلفى  لوددتلبحبلددىئللبحوددىار لبهدد الوار ددالعثياددالبحاال ددالادد تلورب دديلب

لبحتللةلوصللبحههىلبح دبجىةلبحتدلليودوملبهدىلب ر دي.لاةوصدف لبح دبجدالبتلب رب ديلبحث  يدالالد فللدملة دو تلصدود لبحدربيلبحادىم

لابتلصبىتلبحوربدليي  لب لحى افل  ألباا ىثلبحتللةالق ىلور يلبح دبجىةلباجيو ا.ل

م(ل دبجدالاد   لحفلاددرال  دأل ادلورب دديلبحفكدرلابح دبجدىةللددملبحث دحلبحافوددلل2012)جدىويلاعددىدقللدمل ددىمللجأدر لال

لوددددتلل،لااددددد لبحليىجددددىةلاةوصددددف لبح دبجددددالجتلحفحرب دددديل اًدبللددددمل وفبددددالبحوددددربد
ً
ردددددى الر ددددألجتلبحاحددددللاددددى رب يليح ددددللشددددكال

لدددد فللددددملبحل فيددددللبحافوددددللااددددد لبي فددددوللبحاحفيددددالاج دددد ةلجشدددد ىللوحىدجددددالبحلفك دددد لبي حيددددملادددد تلبحثددددىح  تلابيخندددد بللوحددددىلي

لبح دبجال  ألدراد لااي يلبحملرب الا تلب رب يلبحث  يالاصىنيملبحوربد.

لدملبحادىحفلا ادادىللا  ىليه الر ألةو   ل ى   لايىةىةل تلب رب يلبحافحيدال2014)أىواالاالففىةيى(للمل ىمللالجأرة

 لدداللددملبحث ددحل ددتلبحلوأ ددىةلابحل دد يىةلبحتددللةوبأددولورب دديلبحث ددوثلاصددبىتلبحليىجددىةلالحدد  ةلبألادد بالبحرئلددملصددب ل

بحليىجددىةل،لاأبددىلل دد دبةلورب دديلبحفكددرللددملبحاددىحفلاباحلفددى لبهددىلاةوو  هددىل،لاةددو   ل ى دد  لايىةددىةل ددتلج ثدد لوددتلجددلالجاال

 يلبحث حلاةوو فلج بلاىل،لور يل كريل.لاجج فللملاذبلبحث حلللالاالباالوتلب ل    تل حفوبل  ألةرشيالججحىللورب

ل  دددألوادددىي  لأافددد لادددذبلبإلةقدددى لجادددفل ىئحدددالورأايدددال رب ددديل
ً
اخيدددا لبحثيىةدددىةلبحتدددللةدددفلأحا دددىلحل فيدددللةف دددي ملب لحدددى ب

بحث دددحلذبةلبأل بللبحادددى مللدددملبحادددىحفللاةيدددحتللبحث دددحللة دددايفىةل رب ددديلبحث دددوثلاأوبةدددبلبإلةقدددى لاةرة دددبل رب ددديلبحث دددحل

(لور ديبلةف هدىلبح د تلةدفلار  ىةيدىلابح بد ل1828حوايىةلب ل   لاىولال  ىلورب يليثف ل   اىل)حلبلبحل   ل،لالحوو لب

،لالددملبحادددىحفلبحارودديلحفددد لو دددرلولفو ددال  دددألورب دديلباا دددىثلات  يدددىلابيددربتل.لاةدددتايلجاحيددالادددذبلبحث دددحلبحددذيلجةقيةدددولادددذهل

ىحيدددددالودددددتلبحيدددددثةلاجفلدددددفالودددددتلبإلأدددددربلبةلب  حو دددددالحددددد جلودددددتلبحبلدددددىئللادددددللودددددتل ونهدددددىلب حدددددىللوب  يدددددالذبةلولدددددلو ىةل 

لابيخ وبةلشىدتللملة  ي اىلاوحىدج هىل   ل ث  لوتلبحثىح  تل.لا ىتلحفبلىئللجةراىل  ألب رب يللملاروقالج حىح ىلاةو يا

ل((1بالحىوىتهىل.لبةظر)ب و  لبحكت انيللد ف)

رب دددددددديلبحث ددددددددوثلابح دبجددددددددىةلاأ لددددددددبلةويدددددددديفلورب دددددددديلبح دبجددددددددىةلابحث ددددددددوثلبحارأيددددددددالابح احيددددددددالةددددددددفلةرة ددددددددبلجاددددددددفلو

(ل احدددالة ددد ل رأيدددالججدددفرةلبحبلدددىئلل دددتلح دددولل25(لور دددَيل دبجدددىةلبجدددت بةيقياللدددم)ل219باجدددت بةيقيالبح احيدددال  دددألة دددول)

ا رأًيدددىل وددد ل ددد لبحلدددللور ددديلل،لور ددديلبح دبجدددىةلباجدددت بةيقيالابح احيددداللدددملبحوايدددىةلب ل ددد  لبألور كيدددال  دددألبحت ة دددبلبألالل

ليىجديالاباجدت بةيقياللدملأح ود دالو درلبحارأيدالبحت ة دبلباالل)ور ديلباودىدبةلحف دبجدىةلابحث دوثلبااربملحف دبجدىةلبح

ل(.2018.2019باجت بةيقيا

م(ل دبجددال ددتل ادلب رب دديلبحث  يدداللددملحددللوملددكالةلب  لحدد لب اىصددرلادد   لب ددألة  يدد ل ادل2016انملددرل) ظدديف،ل

ةلبحثدددىح  تلا ال  هدددىلاى  لحادددىةلاةوصدددف لبح دبجدددالبتلوؤجلدددىةلب رب ددديللدددملواىي دددالوملدددكالةلب  لحددد لاجاحيدددالوافوودددى
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ب  لحددددد لحددددد جلح دددددىلبيدددددال ال دددددالاىخليدددددىدلووددددددو ىةلبحث دددددحلابتلوؤجلدددددىةلب  لحددددد لالاادددددرال يدددددىيىاىل  دددددألب رب ددددديلابتل

تللدملبحثىح  تلي كح فلوايىدلبحل   لابيخن  للملبةلوىللوودو ىةلبحث وثل،لابتلباأولبجلاىةالب ؤجلىةلادى رب يل دى

ب ىودددالب دددؤةحربةلابحبددد ابةلاب  ىددددربةل،لاج ددد للدددمل دبجدددلولبةدددولبذبلودددىلبد ددد لح دددذهلب رب ددديلبتلة دددوتلووب ثدددالي ر دددالبحل دددودل

بحافوددددلل  بددددىتلشددددرا لواهددددىاللبحبيددددوللبحليىسددددتللحف احددددالاحر ددددالبحث ددددحلبحافوددددللابحوبى ددددالاددددى ابدلاددددذهلب رب دددديلابجددددلوالح ىل

لاأو  لبحثىح  ت.لل

و وةدددالودددتلاللةدددربنجلاربلدددم(لبور كيدددالا)ب ووةددد لجدددى ربلحألخال يدددىةللدددملاىد دددىد (لاوؤجلدددالللاجأدددرةلوقحو دددالا  يدددا

م(لل دبجالحوللاب  لورب يلباا ىثلابحكملفل تلعثيادال حف دىلا ادادىلاىحالدثال2016ار  ىةيالبجح ىل)وتليحوحكفل ىمل)

ةلفوىاددىلب رب دديلاودد  لبحملددفى يالبحتددلللحرأددىللبحليىجددالابا ل ددى لاوددىلةو وددولوددتلوندد دبةلحوددربدتهفلالو ددى دلبحدد  فلبحتددل

(ل احدددالبنهدددىلالةل دددفلاىحملدددفى يالوحدددىلي  ددد لالدددى اةل47ةظ رادددىلا ملدددف لبح دبجدددال دددتلسددد للددددايفلودددتلحيدددحلبا بلللدددم)

حدددوللباددد ب  ىلاأدددربولل حف دددىلبيخفيدددالاأياددد لبح دبجدددالبتلحك  ددد لودددتلب رب ددديل ادلبيقدددىويللدددملبأدددربللبحث دددوثلاةبدددو رلبحلىجدددال

ل((.1  لباحكت انيلد فل)اب  لح ل)ب ول

ج  جتلةحدولجيل(النملرل)  ىم،ل .ةل(ل(للاد ول فحيال تلب رب يلبحث  يال...لبألا بالبح حوحالابي فوىةلب فوو  ل

ظىار لبألحى يالاجيىجيالاةوى ياليبن يلح ىلجاللبيخن  لاباخل ىصللملبإلعىدلب ؤجنتللبحذيليقحا فلح دبجالبحظىار ل

اإ دددألجيلحددد ليحكدددتلجتلالدددىافللدددملحدددلل يدددىيىلل،لوددديلا ىأدددالر دددألادددذهلب رب ددديلجملجنهدددىلةوفيددد لحفتدددر ويدددحوةولادددللبحادددىحفلبحارل

ادصدد ةلوقحو ددال ث ددد  لوددتلودبللبحثددىح  تلاب فكددر تلبحدددذيتلج دد ابل  ددألاأددو لواو دددىةلحاحددللب رب دديلللددملبحدددثال لل،لب  لحدد 

بدىتلددافللدملبحلحو دللحاحدللب رب ديلااتيدبلبحملدفى يالبحارأيالاجتلبحث سالة  لووبةيالاالاات الاتاحيالبحاففلابحافحدىللاا

مل(للر دددددأل2013،للدددددملبحلاىودددددللوددددد لب افوودددددا.)وو  لوفكدددددر لباجدددددالم(ل،للابة دددددىالاحوددددددوتلبحلبحيددددداللاددددد   ل دبجا)اوح دددددثىتل

تلبحلادددرال  دددألول فثدددىةلة ويدددملبحلبحيدددالبحبملدددر الب لدددل بوالاب ل دددى لب ار ددداللدددملبحددد اللبحارأيدددالاةوصدددف لبح دبجدددالر دددألج

باوددددىدبةلبجددددل ى  لبتلةثفدددد لولددددلو ىةل ىحيدددداللددددملبحلبحيددددالبحبملددددر الب لددددل بوالالددددملعر و ددددىلة ددددولب ل ددددى لب ار ددددا لا بحددددىل

بي يبئدرلابحديحتلاةدديبللا يسدالا فيددول دإتلبحل دد يىةلبحتدللةوبأ  حدىللددملجدبيللة ويددملبحلبحيدالبحبملددر الب لدل بوالاب ل ددى ل

لحل  يىةلاووبصفالبي  و لبحلبحو الابي فى ل  ألب بقيبةلب  ووا.لب ار الا بح ل ث   لا ل فبلووبأ الةف لب

 مشكلة البحث

جح ة لبحل ودبةلبحافحيالابحلوبيالخالللبحب فلبح ىنيلوتلبحورتلبحاملر تل ى   لججىجيالح مل للحىحالأ ي  ل

جاحفدد لب ملددى للب لافودداللحكاهددىللددملبحو دد لةفلددول،لوددتلبي يددىد لبإلنلددىةيالةح دد ةلال ويددملرةقددى بةلوذافدداللددمل ددللب  ددىاة

افددددرصلاوددددىللبإلنلددددىةياللددددملظددددراالبأل وددددىةلبحثيسيددددالب  ددددىحثالح ددددذهلبي ىحددددالبي  يدددد  لوددددتلبي يددددىد لحيددددحليحكددددتلوالحظددددال

باة فدددىالبحالدددبلللدددملبالحدددىمل دددللودددتلبي حى دددالبحافحيدددالاوؤجلدددىتهىلبحافحيدددالب خلففدددالالفددد لب ملدددى لل،الددددافللبي فدددولل

ل.نلبيىل اىي الو للةف لب ملى ل
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جتلباةفدددىقل  دددألبحث ددددحلبحافودددللاوؤجلددددىةولب خلففددداللددددملبحدددثال لبحارأيددددالاليفددديلاحل فثددددىةلبي ددد لبا ندددد لحثبدددىللاايددددال

ة ليددددددددالحفث دددددددددحلبحافودددددددددللا ددددددددد لجدددددددددىافلذحددددددددد لجدددددددددفًثىللدددددددددملب خرأدددددددددىةلبةلىًأدددددددددىلانملدددددددددًربلاةوظيًفدددددددددىلابناكدددددددددجلجةدددددددددرهل  دددددددددألبحلبحيدددددددددال

ل(ل.196،صل2013ب لل بوا)اوح ثىت،ل

تلبي ىواىةلبحارأيالااأو ل فيىةلاب لىملةو مل دبجىةل فيىلولبو الالةحبال دأىةل فيدىلاو لاأو ل   ل ث  لول

بالبتللب لدددىاحىةلالةرةودددديل لدددلو لباوددددفلباخدددر لاأ لددددبلبخددددرلة دددايفلحل ىواددددىةلحدددفلةل دددد دلبي ىوادددىةلبحارأيددددالبيددددال

بحاففللاف لوىل اتلبتليلفلاذبلبحلتي  للملبةقىه ىئحالاالحى ةل  ألب ربةبلب سىةلباا أل،ل حىلبةوللاليحكتلح اثلةبحياللمل

ابحلوبيددالبحددذيليقددبلبتلةوددو هلبي ىواددىةلا فيددىةلاأددربوللبح دبجددىةلبحافيددىل،ابتلي ددوتلابددىتلةبددىةفلادد تلو رأددىةلبحلافدديفل

ل(.12د11،صل2009بحاى ملاةوظيف ىليخ وول يىيىلبحلبحيال)خىح ،

 يددد لوددتلبي ىوادددىةلهدددملوقدددر لدجددىئللاأ دددوثلةظر دددالاح لددد لبدددى الب دددألبتللبحك  ددد لودددتلباعراحددىةلبحافحيددداللدددملبحا

(لبتلل2006(لاللييدددديفل)دوددددييل،ل3،لصل2011ا وةددددىلة ثيويددددالاالةرةودددديلر ددددألخ وددددالب  لحدددد لابحاهددددوالاىحلبحيددددال)و حدددد ،لل

وادد للباال ددىدبةلبحافحيددالابح وى يددالابحلوبيدداللددملبحدد اللبحارأيدداليوتدد  لوددتلبح ددفرل،لا  ددذدلوددتلةدد نيلولددلو لبحل  دديلل

ب ارلدددملاددددافلبحوددد دبةلوحدددىليهددد  لاىحويدددىلل  دددألأدددو  لبحلافددديفلبحادددى ملبحدددذيليادددىنيلودددتلجدددوللبحل  ددديةلاةددد اودلةو يدددال

ى دالالبحث وثلبالوب  ي هىلا ى في هىلابدةثىع دىلا ىأدىةلةبحيدالب  لحد ل.لابشدىدلبحلور درلبحاهدىييل بظحدالبحت ايدالابحافدوملابح و

حرةفلوددتلاأددو لة ددودللددملة ويددملاافدديفلأددىويملوددتلبأددللبحلبحيددالب لددل بوال  ددألبةددولاددى  , ودد لبحت ايددالوددتلبأددللباجددل بوا

ب لددددددددددددلو لبحادددددددددددددى يللبالبتلبحددددددددددددد اللبحارأيدددددددددددددالهدددددددددددددملب اددددددددددددد لبحددددددددددددد الل ددددددددددددتلب دددددددددددددى  لةوأيدددددددددددددولاافيح دددددددددددددىلبحادددددددددددددى ملاىةقدددددددددددددىهلبحلبحيدددددددددددددال

ل(UNESCO,2014, 116)ب لل بوا

 وفقا ملا سبق تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي 

 ملراكز العلمية والدراسات العليا في تحقيق تنمية مستدامة؟ مادور ا -

لاة   ةللالى اةلبحث حل  ألبحب ولبحلى مالل

 ما االطر النظرية ملفهوم التنمية املستدامة ؟ -

 ما  املنطلقات النظرية  للمراكز العلمية وما دورها في تحقيق تنمية مستدامة ؟ -

 حقيق تنمية مستدامة؟ما أهمية الدراسات العليا وما دورها في ت -

 اهداف البحث :

لبحلار فللاىحلبحيالب لل بوا. -

 بحلار فلاى ب فوىةلبحبظر اللحفحرب يلبحافحيالال اداىللملة ويملةبحيالولل بوا. -

 ايىتللجاحيالبح دبجىةلبحافيىلال اداىللملة ويملةبحيالولل بوا. -

 اهمية البحث :  

لةلح للباحيالبحث حل يحىلي مالل



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 136

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

 ل ددددى يالابحليىجدددديالاباألحى يددددالابألوبيددددالابحلكبوحوأيددددالابحصدددد يابحاى يالبحتددددللب ةلحل ىأددددالبحل دددد يىةلبا .1

لحفحرب يلبحافحيال وب ث هى.

ة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بواليوبأدددولصددداوأىةلةدددرةثةلادددىحوب  لب   دددملابحادددى يلادأحدددىلاادددىي لبي ىوادددىةلودددتلخددداللل .2

 ح اوأىة.لبح دبجىةلبحافيىللاب رب يلابةلىأ ىلبحث ثلللاذهلب

جاحيدالبح دبجدىةلبحافيدىللدملبي ىوادىةلبحفى دلللدملة ر د ل  فدالبحلبحيدالودتلخدالللودىلةؤ يدولودتلو دىملانملدىعىةل .3

 ولا   لةرةثةلارج لب ىللبحبملريلاوصفولججىًجىللملاملكيللخ ةلبحلبحيالب لل بوا.

ملة ويدددملةبحيدددالولددددل بواللدددملحددد ا ل فدددفلبحثىح ددداللبالل دبجدددالة بدددىاللبحددد ادلحفحرب دددديلابح دبجدددىةلبحافيدددىلوادددىللددد .4

 ا حكتلبتليللفي لواهىلبحثىح وتلابح بدجوتل

بجددل  و لبحث ددحلبي ددى ملب ددب  لبحوصددفيلبحل في ددمل تددرالباعددالتلوددتلب  ددى دلابح دبجددىةلذبةلبح ددفالادأددةل .5

 .ب اىدالب  لوالاثاي ىلاةوظيف ىللملبحليىقلبحص يا

جىةلبحافيدىلاب رب ديلبحافحيداللدملة ويدملباد بالبحلبحيدالح بةالوف وملبحلبحيالب لل بوالابارب لبج ىوىةلبح دب .6

 ب لل بوا.ل

 حدود البحث: 

يل   لبحث حلبي ى ملا دبجدالاة فيدللباحيدالال ادلب رب ديلبحافحيدالابح دبجدىةلبحافيدىللدملة ويدملبحلبحيدالب لدل بوال

 ىةلذبةلبحاال ال.وتلخالللبجلوربللب  ى دلابح دبجىةلبحافحيالابحلوىد رلبح احيالبح ى د ل تلبي  

 من ج البحث 

ب لحدد لبحث ددحلب ددب  لبحوصددفيلبحل في ددملحل فيددللبا ايددىةلاباا ددىثلذبةلبح ددفالاحودددوتلبحث ددحلانهددىلاملدد للللل

ظر الللحفلبحيالب لل بوالاب رب يلبحافحيالابح دبجىةلبحافيى.ل
لبألعرلبحبن

 ادوات جم  البيانات البيانات واملعلومات 

البحث ددحلاهددملبحلوددىد رلذبةل يدد لوددتلبا ابةلبحبظر ددالي حدد لبحثيىةددىةلاب افووددىةلب لافوددالاىادد بب لحدد لبحث ددحل  ددألبحا

لابح دبجىةلابحرجىئللبحافحيالابحكلىاىةلب لافوالاىبحلبحيالب لل بوالاب رب يلبحافحيالابح دبجىةلبحافيى.لبح فال

 مصطلحات البحث

لاملراكز العلمية

ل–االااندد ل ددتلةوأددولحيودديلوادد تلل،لةلذبةلةوأددولا ثددللالتهدد الر ددألبحددرأا(ل"لايسددىDonaldل10 ,2002,)لاار ددف -

اةلح ددددددددللجادددددددد ب  ىلبحرئ لدددددددداللددددددددملبحلددددددددتة  ل  ددددددددألبحددددددددرجيلبحاددددددددىملل– اتلجتليبفدددددددديلذحدددددددد ل اهددددددددىلبح ددددددددفالبإلي يوحوأيددددددددال

لابحليىجىةلبحاىوا".

،ل2014د،"وبظحددددىةلةوددددوملاتنملدددد الا  يددددالة دددد لوظفددددالة ويددددفلب  لحدددد لاةودددد يفلبحبصددددحلح ددددبىتلبحوربد")بةحددددى -

ل(.ل28ص
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وؤجلىةلةووملاىح دبجىةلابحث وثلب وأ الح بىتلبحوربدلابحتلل  لةليدحتلةوأههدىةلاةوصديىةلوايبدالحدولل -

بحويددىيىلب  فيددالابح احيددالبهدد الةحكدد تلصددبىتلبحوددربدلاب ددوبعب تلوددتلصدديىةالبةقىاددىةلحددولل يددىيىلبحليىجددال

أحى ددىةلجالشددر ىةلالددمل   دد لوددتلبألحيددىتلهددمللبحاىوددالا دد لة ددوتلب رب دديلورةث ددالاددتحيب لجالأ ددىةلح وويددالجا

وؤجلدددىةلاجدددي التهددد اليخ ودددالب  دددىيحلحاىودددالاةتددد أفلةلدددىللبحث دددوثلح دددبىتلبحودددربدلابحدددرجيلبحادددىمل)وملدددراتل

 م(.2008ورب يلبحفكرلبحاى يل،

لايالح لبحث حلبي ى ملبحلار فلللباخ  لاار فىلبأربئيى.ل -

  الدراسات العليا 

 حددالبح ددرملبحلافيوددلل،لاةددتايل ادد لبحث ددىحود و ل،لاةل فددبلشددراعىلخىصددالحف فثددال"ورحفددالذبةلعثياددالخىصدداللددمل -

 (.183،صل2003ب فل و تلبهىللااانلل دبجىةل رحفتللب ىألل  لبالبح  لودبهل")حلتلا  اب،

 لدددىنج،للاهدددملا بيدددالبحل  ددد لحيدددحليالودددللبح ىحدددبلودددتلف"لبح دبجدددالبحافيدددىلياددد لةيدددللشددد ى  لبحث دددىحود و لابح -

بجىةلة  لب احواللب ألورحفالبحل د بلاباجلو دىللابحل فيدللاباجدلالىللابحود د ل  دألبحلاىودللود لورحفالبح دل

 (.140صل،ل2017،لو ى دلب افووىةلل)جوجتلاو ح ل

بحلار ددددفلباأربيدددديالبحندددد بوللبحافحيددددالبحل   دددديالبحلى اددددالحل ىواددددىةلبحتددددللةؤاددددلل ددددو ل ملددددر اليخ وددددالبحلبحيددددال -

لاالىافللملة و رهللملو لففلب  ىاةل.ل،لااىي ل يىيىلب  لح لاوملكالةولب لل بوالالةو ملا وثل فحيا

 التنمية املستدامة:

بحوى وددددددال  ددددددألةفثيددددددال"هددددددملبحتددددددللةفبددددددللبحليىأددددددىةلبي يددددددللبي ىدددددددرل اتلللبحلضدددددد يالجالبادددددددربدلاودددددد د لبألأيددددددىلل -

ل(.11ص،لل2009،ل(ل)دا بح ت104ص،ل2012ل،ل ىور)لبحليىأىتهى"

 بوالاىنهىلال حفيالة دو رلبادالاب د تلاب  لحادىةلابا حدىللبحلقىد دالاهدملةبحيدالةربادملالاارالبحلبحيالب لل -

.لابحث ددحل(.12صلل،لل2019ل،لولدلو ىةلباجدد هالتلحلفثيددالول فثددىةلبا بوددال  ددألب دد  لبحثايدد ل) رباددالابخددراتل

لبي ى مليالح لاذبلبحلار فلاار فىلرأربئيى.

 االطار النظري : 

 تدامة  اوال:التنمية املس

 ددىحثا ليلاىوددللودد لبحلبحيددالل،ل(لهددمل كددر لبحلبحيددالب لددل بوا21بحفكددر لبألجىجدديالبحتددللاب دد ل فههددىلجأبدد  لبحوددرت)ل

ابحثا لير لجتلبحلبحيالب لل بوالةحدوذللةبحدويلل،لب لل بوال ر  الجخال يالة بىجبلابالحىوىةلبحبظىملبحاى يلبي  ي 

ل،لجالدأحدىلججدفوأىلإلصدالحلجخ دىللا ثد بةلادذبلبحبحدوذلللدمل ال لدولاىحث سدال،لى ماأ يللو لففل دتلبحبحدوذللبح دبىاملبحرججدح

ل،ل هددللةلاىوددللوددد لرأددربلبةلب  ى ظدددال  ددألبحث سدددالا حفيددالبحبحددولبا ل دددى يل  ددألجنهدددىل حفيددىةلول ىوفدددالاح لدد لولبى يدددا
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ألتلل،لثد لرنلدىةياللدملبي ىددرلاب لدلوثلاابدىلةثد ابل حفيدالج ثد ل والةيدالاج ل،لاأىحلى مل هللةر يل  دألبي ىةدبلبحبدواملحل يدى 

لأواراىلاأو لجالةووالب حىدجىةلبي ىحيالوللو ىةلب ا ملاللملب للوثل.

اأددد جلي دددللو دددىتلارةدددىولل"بحلبحيدددالاددد اتلل،لاجصدددثالوف دددوملبحلبحيدددالب لدددل بواليح دددللةحوذأدددىلوار يدددىلحفلبحيددداللدددملبحادددىحف

لملبحلدثايايىةلاوف دومل"بحلبحيدالبإلي وحوأيدا"لبحدذيلةدفلة ثيودوللدمللUNEPة و  "لبحذيل  وولارةىوللبألوفلب ل   لحفث سال

لبح حىةيايىة.لااصللباالحىملبحاى يلاىحويديالبحثيسيدالذداةدولود لةثندللوف دوملبحلبحيدالب لدل بوال  دألة دىقل دى يللدملودؤةحر

االحدىملبحادى يلاويديالبحث سدالم.لا د لادر لادذبلب1992بحذيل و للملو يبالد ول يلأىة  ال دىملل Earth Summit حالبألدا

  ددددأل ب ددددرلل1995ا وددددىلحلور ددددرلبحلبحيددددالبإلنلددددىةيالبحاددددى يلبح ددددى دل ددددىملل،لاودددددوحللددددملةت يدددد لوب  يددددالبحلبحيددددالبإلنلددددىةيا

باجددل بوالوددتلخددالللبحلت يدد ل  ددأل دد ملري ددىقلبحيددردلاىألأيددىللبحوى وددالجددوبلل لددببلبجددلن بالب ددوبد لبح ثيايددالاةفو ددحل

 يوتلبحاىودددالبحتدددللةل حدددلل ثلهدددىلبألأيدددىللبحالحودددالجال لدددببل ددد ملبا تددد بثلا بحيدددالب دددوبد لبحبملدددر الوحدددىلبحث سدددالجال لدددببلبحددد

لصاثاللملب للوثللة يقالخيىدبةلبي ىدر
ً
ل.(UNDP,1995)ي فملظرا ى

ل ىددددرل اتلبحلبحيددالب لددل بوالةدددفللاار ف ددىلجاللوددر للدددملةور ددرلاودةالةدد لاتنهدددىال"بحلبحيددالبحتددللةفددديلاىحليىأددىةلبي يددللبيللل

ووأ دالا دملردب  لاعبيدالل،لاهملل حفيالوقلحايدالاب يدالا بئحدال،لباخالللاو د لبألأيىللبحوى وال  ألبحو ىللاىحليىأىتهف"

ولددددلوفالوددددتلجأددددللريقددددى لة ددددواةلاي فيددددالاإحدددد بثلات دددد بةلجيىجدددديالابألحى يددددالاب ل ددددى يالالددددحالال ويددددملةحددددولو ددددر ل

ل(.34م،صل2010يالبي يى ل يول)  حىتلاوىأ  ل،لحو دبةلب  لح لب انللاة ل تلوللحرلحبو 

الة لدددفلبحلبحيدددالب لدددل بوالاحقحو دددالودددتلبيخ دددىئ لاهدددمالبحلددد بخللابحلاويددد لخىصدددال يحدددىليلافدددملاحدددىلادددولعثييدددملللل

اةبحيدددددالاة دددددو رلبي وبةدددددبلبحراحيدددددالل،لاة ويدددددملول فثدددددىةلب  لحددددد لابحلوفيدددددللودددددتلواددددد اةلبحفودددددرل،لابألحدددددىامللدددددملبحلبحيدددددا

اح دددىل اددد ل ا دددملرذليلددديألب  لحددد لبحددد ا ملر دددألةك يدددفلل،لب  ى ظدددال  دددألبيخ وصددديىةلبي يدددىد الح دددللوقلحددد ابح وى يدددالوددد ل

(لردددددى الب ددددألبح يحووددددالاباجددددلحربد الاجدددداههىل26مل،لص2012ل،لبي  ددددو ل لددددى   لبحدددد اللبحفو دددد  للددددملبحوصددددوللبحههى)و ددددبل

ل،لى وبد لجدددوبلل ىةدددد ل ملدددر الجالايسيدددالجالوقلحايددددا(لةىايددد ل دددتلبالحىو ددددىلاددد136،لصل2010،لإلحددد بثلبحلدددوب تلبحثيئل)وددددرب ل

اورب ىتهددىلبحثادد لبحيونددلل هددللةبحيددالعو فددالب دد  لاالحدد ل  ددألةودد يرلرو ىةددىةلبي ىدددرلودد لورب ىتهددىلحددملبألأيددىللبحوى ودداللددمل

يىجدح ت،للابحل ىودللاد تلبجدل  بوىةلب دوبد لابةقىادىةلباجد  حىدلابحملد للب ؤجندتلل)ود ح لال،لب وبد لب  لحايالب لىحدا

ل(.83,84،لصل2017

ددىلوددتلبحلبحيددالالةفددرن للددملبجدد  حىدلو ددى دلبحثدد ابةلبح ثيايددال
ً
ل،لا وددىل ددىلجددثمليلضددحلبتللبحلبحيددالب لددل بوالاانددللةح 

بحتدللةرةكديل فههدىلادذهلبحلبحيداللالل  دألةق يد لب دوبد لابحثد ابةل ملد للييدحتلا سدالةظيفدالاصدىي الي يدى لبألأيدىللبي ىددر ل

لابحوى وا.

احفلبحيددددالب لدددددل بوال ددددد  لوددددتلبألاددددد بالواهدددددىالة ويدددددملةو يددددالحيدددددى لج يدددددللودددددتلخدددداللل حفيدددددىةلبحل  ددددديةلاةبفيدددددذلللللل

اااي دديلااددملبحلدد ىتلل،لاااي دديلبحتدد بملبحث سددالبح ثيايددال،لبحليىجددىةلبحلبحو ددالحل لدد تلةو يددالبي يددى لللددملو لفددفلبحبددوبحم

احمهفل  ألب ملىد البحفى فاللملريقى لحفوللوبىجثالح ىلل،لىا ىاى ملكالةلبحثيسيالبحوىئحالاةبحيالرحلىج فلاى لؤاحيالةق

ل،لابجدددلتالللب دددوبد لا ر ودددال والةيدددال،لودددتلخدددالللوملدددىد  هفللدددملر ددد ب لاةبفيدددذلاةويددديفلادددربوللاوملدددىدي لبحلبحيدددالب لدددل بوا
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ب  لحدد لاةو يددالادأددةلبحلكبوحوأيددىلبي  ي ددالاتادد بالب  لحدد لوددتلخددالللةوظيددفلبحلكبوحوأيددىلبي  ي ددالاحددىلي دد ملجادد بال

اإحدددد بثلاتي دددد لولددددلحرلاوبىجددددبللددددملحىأددددىةلاجحو ددددىةلب  لحدددد لل،لبأل ددددرب لاتاحيددددالبحلوبيددددىةلب خلففدددداللددددملب  ددددىللبحلبحددددويل

ابحلددي ر ل  ددألل،لاأ ر وددالةالئددفلرو ىة لددولاالددحالال ويددملبحلددوب تلبحددذيلاوبجدد لوليحكددتلوددتلةفايددللبحلبحيددالبا ل ددى يا

 (.69،صل2014للب بىجثالح ى)بح ىم،أحي لب ملكالةلبحثيسيالااد لبي فول

 ً بللملاةؤ يل اًدبل ثل،ل ونهىلاجيفالحلوفي لبحفقو لا تلبح اللب لو والابحبىويال،لاةظ رلجاحيالبحلبحيالب لل بواللللللل

اد د للل،اة لد تلولدلو لب ا ملدال،لابحا بحالباألحى يال،لةوفيللبحلثايالبا ل ى يالحلخىدللاةو ي لبإلةلىللاححىيالبحث سا

،صل2017د  لوللو لبح خللبحووويل)ود ح لاليىجدح ت،ل،لةو   لد ا لبألووبلل،لةوفي لنلثالبألويال،لوللو لبحلافيف

(لاته الر ألةبحيالبانلىتلاأيسلولاةوى لولاة و رلألادى ولباألحى يالوتلحيدحل وةدولاجديفالحفلبحيدالااد   ىلاةىي هدىل91

ل،ل ياى لبحلكبوحوأيدىلبي  ي دالب الئحدالاة ويا دىلاجدلتالح ىللدملبحاحفيدالبحلبحو داابحلوج للملبإلةلىللاة دو رهلودتلخدالللبجد

حيالا حىلته الر ألة ويملبحلوب تلابان  ىمللملةبل،لاةرشي اىلبألو للحفحوبد لب ى يالاةو يا ىلاحىليلفملاول فثىةلبحلبحيا

بحيددددالب لددددل بوالجتلةددددؤ يلبح احددددال اًدبلو ًحددددىل(.ايملددددت  لحل ويددددملبحل104ص،لمل2006ل،لو لفددددفلبحبددددوبحملبي يىةيددددال)دشددددي ل

اةفثيدددالل،لودددتلخددداللل يىو دددىلالدددو   لبحثايدددالبألجىجددديال،لاذحددد لاحملدددىد ال دددللودددتلبحو دددىتلبيخدددىصلاوبظحدددىةلب  لحددد لب ددد ني

ا قددبلجتليحلفدد لبي يددللبي ددى ملبحر  ددالل،لحىأددىةلبإلنلددىتلبألجىجدديال اتلةقددىا لبي دد ا لبيخىدأيددالحودد د لب  دديةلبي يددويل

ل،لابحو ددىللا ىأددىةلبي ىدددرل اتلبي دد لوددتل دد د لجأيددىللب لددلوثلل  ددألبحو ددىللا ىأىتهددىل،لى لحىأددىةلبألأيددىللبحوى وددا رب دد

اةددوب رلبإل بد لبحوب يددالحفح ددى دلب لىحددالابحودد دبةلبحثيسيددالاإ ددى  لةتايددللبحث سددالبحتددللاارددد لحفلدد اودلاجددوللباجددل  بمل

ل(.113،صل2011)و  ي،

  ددألة ويدددملبحلددوب تلاددد تلبحبحددولبا ل دددى يلاد ىايددالبانلدددىتلاححىيددداللب لددل بوالةر ددديلابتلبحلبحيدددوحددىلجدددثملنلددلاللل

.لبحث سالا  ملبإلدربدلبهى،لااملحللبحلبحيالب  ىاةلبا ل ى يالابحليىجيالاباألحى يالابحثيسيالابح وى يالابحلكبوحوأيا

بحلبحيالاحقىاتهدىلب خلففدال ند لاشدخي لبحوب د للبحاال الا تليوةملح ذهبحافولل ن لوؤجلىةولب خلففالبتللا حكتلحفث ح

لا للوىل يولااد لواىي ىةلأليالواو ىةلة ولل اتلة وملبا بالبحلبحيا.

 ثانيا: املنطلقات النظرية  للمراكز العلمية وما دورها في تحقيق تنمية مستدامة

لاودددت،لة دددايف ىىةلو لففدددالجالوادددىي  لاليوأددد لاار دددفلو ددد  لحفحرب ددديلبحافحيدددالاذحددد لبجددد بىً بلألنملددد  هىلاةثاي هدددىلي  دددل

لاار فىتهىلوىلي مال

"جيددددالوبظحددددالةوددددوملاتا ددددىثلاجنملدددد الا  يددددالجيىجدددديالة دددد لوظفددددالة ويددددفلاةبددددو رلب  لحدددد لب دددد نيل ملدددد لل ددددىمل -

ل(.28،ص2014اةو يفلبحب ي الح بىتلبحوربدل مل للخىص"ل)بةحىد،

ةليدحتلةوأههدىةلاةوصديىةلوايبدالحدولللوؤجلىةلةووملاىح دبجىةلابحث وثلب وأ الح بىتلبحوربدلابحتلل   -

بحويددىيىلب  فيددالابح احيددالبهدد الةحكدد تلصددبىتلبحوددربدلاب ددوبعب تلوددتلصدديىةالبةقىاددىةلحددولل يددىيىلبحليىجددال

بحاىوددالا دد لة ددوتلب رب دديلورةث ددالاددتحيب لجالأ ددىةلح وويددالجالأحى ددىةلجالشددر ىةلالددمل   دد لوددتلبألحيددىتلهددمل
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ىودددالاةتددد أفلةلدددىللبحث دددوثلح دددبىتلبحودددربدلابحدددرجيلبحادددىمل)وملدددراتلوؤجلدددىةلاجدددي التهددد اليخ ودددالب  دددىيحلحا

لم(.2008ورب يلبحفكرلبحاى يل،

و لن بةلااحلل  ألةقحي لبحافحىللابحكفىلبةلابحثىح  تلحياحفوبلواىللملو ىتلابح لدحتل كر لابح  لاا ال -

ل(.77،صل2005ووح ل)بوالبحف يف،ل

ادددددولاهدددددملبجدددددلقىاالحفلوبصدددددللبحدددددذيلي لدددددىللرحيدددددولبحثدددددىح  تلورب ددددديليخ ودددددالبحثدددددىح  تلابحث دددددحلبحافودددددللابادةودددددىلل -

ل(.3،صل2009)خىح ا

يلضدددددحلودددددتلبحلار فدددددىةلبحلدددددىاوالي ثددددد تلجتلب رب ددددديلُ ر ددددد لبجددددد بىً بلر دددددألةدددددوتلب ؤجلدددددىةلبحتدددددللة ثا دددددىلأىوادددددىةلا اللللل

لهلاة ويملجا ب و.اوؤجلىةلاو لذح ل إنهىلجأحا ل  ألبح ادلبحتللةووملاولب رب يليخ والب  لح لاواىي ال لل يىيى

ىل مل للابضدحلاول دو للدملبحاودو لبألخ د  لودتلبحودرتلبحاملدر ت.ل ود لللل ةيبي لباالحىملاحرب يلبألا ىثلابح دبجىةل ى ين

دددال  دددألة دددودلبح احدددالاةوييح دددىلحفث دددحلبحافودددللابج ملدددرب  ىلو دددىقلب لدددلوثل لاذحددد لا دددمل دددللجحددد لبحددد ائللبح ىون ل
ن
جصدددث  لةح 

لةفد لب رب ديلوؤشدربلحفحبقديبةلبي يدىد الابحاهيدو اللابة ال ى،ل حوًوى لحاىةلبإلنلىةيالب بظودلب ارلملحل ودلب  وتل د ن

دددربةوللدددملبحلبحيدددالادجدددفلبحليىجدددىة.لاصدددىدةلج ب لدئ لدددالإلةلدددىللبحا يددد لودددتلب ملدددىدي ل ل
ن
ابح وى يدددالا بوبةدددىلحفلوددد ملاجحددد لوؤش

 يولجحد لبحفدى ف تللدملدجدفلبحلوأ دىةلبحليىجدياللجصث  ،لح نلبإلجت بةيقيالبحفى فا..لا  لبدةو لةف لب رب يلبي  ي الر أل

ر تل ل
ن
ب ملدددىد  تللدددملادددد لبي فدددوللح دددى لاذحددد لودددتلخدددالللةوظيدددفللاجحددد ،ل ههدددىاباألحى يدددالابا ل دددى يالابحت او دددالاجحددد لب دددؤة

ل (.1صل،لم2013خىح ،ل (بحث حلبحافولللملخ وال يىيىلب  لح 

حيددددددحلةتجلدددددد ل بخددددددللل،لبيددددددالبي ويويددددددالحلتجدددددد جلب رب دددددديلبحافحيددددددالاةدددددد للبحكلىاددددددىةلجتلبحوددددددرتلبح ددددددىوتل ملددددددرلاددددددولبحث 

اةتجدددجلجاللور دديللددملار  ىةيدددىللددملب ا دد لب ف ددديلحف دبجددىةلبح  ى يدددالل،لبي ىواددىةللددملباداأدددىلا  فددمل فههددىلبحكربسدددتللبحافحيددا

اب لنددد لل،لمل(لاججلددد لار  ىةيدددىلجاللا فيددداللدددملأىوادددالبا لدددفود لح شددد ي لبح دبجدددىةلبح يايدددا2016،ل ثدددى مل)1831جدددبال

اابدددىتلودددتليدددر لجتلورب ددديلباا دددىثلل(2016،املدددىمبحثدددىح وتلبتلةفددد لبحكربسدددتللبحافحيدددالهدددملوثلددد جلب رب ددديلبحافحيدددال ى ًيدددىل)

ظىار لح ي دالنلدبيىللدملحودللبحاال دىةلبح احيدال اد لبي در لبحاى يدالباا دألا ىةد لوبدىارلحفبودىملا دبجدالبحويدىيىلبحتدللتهدفل

عفدددمل  ددألب رب ددديلبحافحيدددال10،صل2012ىدقل،ب  لحدد لاصدددبىتلبحوربد)جددىويلاعددد
ُ
(لالدددمل تدد  لبألدوايايدددىةلودددتلبحوددرتلب ىضدددتللب

عفمل فههىلبجفل) فبلبا وتا(لاهمل ى ىةليقلح ل ههىلباجت بةيقيوتل بى ملال
ُ
بجفلوؤجلىةلالملبي ر لبحاى يالبح ىةيالب

حافحيالال ودلبح ود لبحافحيدالبحتدلل ىةد ل(.لاأ ودهل ىوالبدةث  لنملتةلب رب يلب6،صل2007، ث لبي ى  خ ةلبي ر ل)

بحددد  لةلىأددددىةلبح ددددود لبح ددددبى يالا بحدددىل ىةدددد لاددددذهلب رب دددديللدددملادددد للنملددددتتهىلورةث ددددالاىي ىوادددىةلاب ؤجلددددىةلبحلافيحيددددالةددددفل

بة وق لاك   لاى ؤجلىةللمل  ى ىةلو لففالاجصث  ل    لوتلبحملر ىةلابي  ىةلةرجفلجيىجد هىل ند لرأدربللبحث دوثل

 م(2009ل ىظف)

 يددىيىلبحلىأدد للاحوأددو ،لبي كدفا   د لوددتلب رب دديلاملد ف لة يقددالجحدد بثلو حدداللدملةددىد  ل ددلل احدالجالحلتي دد للددملجةظحددال

اب  ب ل   اىلحل للب ألل21حث حلواحملاة ودةلب رب يلبحث  يال ى ًيىللمل ت  لوىل ا لبي ر لبحاى يالبح ىةيالاحت لبحورتل
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بحدد اللاب  ددىاةلباألحى يددالابا ل ددى يالابحليىجدديالابحافحيددالبحتددللتهددفللور دديلول  دد للددملوقددىللبحدد  ىتلاباوددتل6480

ل(ل2بحكت انيلد فل)لب و  )

احددفليادد لرنملددىللب رب دديلشددىد لةتدد يتلبهددىلب  لحاددىة لاددللاددولجددالحلبحا ددرلبي ددى ملحيددحليدد يرلاددذهلب رب دديل ثددىدلبيخندد بللللل

ىللابحل ددددو رلحثفدددد بنهفللالددددملبحددددثال لبحارأيددددالبنملددددس لب رب دددديللددددملابحثددددىح  تلبحددددذيتلاليار ددددوتلة دددد لحتددددالبحافددددفلاادددد   فلبادةودددد

ابحدذيلبدةدثةلاقىواددالبحد اللبحارأيدالوةدذبتلاوددتلل،لم1952خحلديايىةلبحودرتلب ىضدتللحيددحلةتجدجلوا د لبحث دوثللددمل دىمل

يىةلوددتلالددملبحلددل بيىةلابحلددثايال،لةددفلة ددوللحفت   دد ل  ددألبحلدد ديجلابحلتايددللاوددبالبحملدد ى بةل  ددألحلددى لبحاحددللبحث ثددل

اأحددرادلبحو دد لظ ددرلة ددودللبحوددرتلب ىضددتللظ ددرةلورب دديلو لففدداللددمل   دد لوددتلبحدد اللاد دديةل  ددأل يددىيىلتهددفلب  لحدد لبحاروددي

ل،لخ وًصددىلبي ىوادددىةل،لجيلجتلي ددوتلح ددللب ؤجلدددىةل،لأ يدد ل يحددىليلافدددملاحرب دديلبألا ددىثليلدددو لب ر دديلبحث ثددللب ؤجندددتل

ايلددىافللددملر ددى  لل،لبحبددوتلوددتلب رب دديليرشدد لصددىن لبحودربدل بخددللب ؤجلددالادذبل،لور ديلجا ددىثل بخف ددىليوددومل  ددألبحل  ددية

ل(.ل12دلصل4،ص2013ل،لةوظيفلابجل  بملوىلاولولىحلوتلب افووىةليخ والب ؤجلالادجفلعر و ىلب للوث م)خىح ل

دتالل1972اأىحالددثالحفدديحتلظ ددرلجاللور دديل فوددلللددملبحاددىمللللل ور دديل فوددلللددململااددولور دديلبحث ددوثلابح دبجددىةلبحيحنددلل د

ةفلبنملىةلأىواالصباىلل   لوتلب رب يلبحافحيالابحفكر اللمل ت بةلو لففاليخ وال يىيىلب  لح للةفلل،لبي ي ر لبحارأيا

ل(.2013،و ح بجل لبي ىواىةلبحيحبيال  ً بلوتلب رب يلبحلى االح ىل)

م(لاهدددددملوادددددىي  لباجدددددلوالحيال2012دقل،ل)جدددددىويلاعدددددىلاة دددددبفلب رب ددددديلبحافحيدددددالابحث  يدددددالا دددددملةالةدددددالوادددددىي  لجاد ادددددىلللل

لابحلحو للاباةقىهلبحليىستللابحفكريلاا وىل ايىدلبحلحو لالةوأ لورب يلح وويالو للوا  لبحثب لبح ا ملابح ابئرلب فكيا

يلا ملوايىدلباجلوالحيالةوأ لورب ل،لب ل   لح دبجىةلبح  ىتلابألوتلاور يل دبجىةلبحث وثلبح احيالبحلى االحفلودأوتل

اا دددملباةقدددىهلبحفكدددريلابحليىسدددتللةوأددد لورب ددديلحين بحيدددالا يايدددالابألحى يدددالل،لج ى يحيدددالاحيأيدددالاولدددلوفالاشدددثولولدددلوفا

لايلىد ا.ل

يحكددتلبحوددوللبتلاددذهلب اددىي  لالاادد لنهىئيددالحل ددايفلب رب دديلحيددحلجدديق لبحثىحددحلةدد بخللادد تلبحل ددايفىةلاحكددتلوددىللل

لحويىيىلب  لح ليقاللح ذهلب رب يلجةراىلاول اداىلاوىلة
ً
لو وولحفحقلح لبحتللةوأ لاولاوىلةالقولوتلا وثلة رحلحفوا

اةددددو   ل ددددرصلل،لاإشددددى الداحلبحث ددددحل،لا يددددى لبحددددرجيلبحاددددىمل،لاوددددتلج بادلب رب دددديلبحافحيددددالرأددددربللبألا ددددىثلابح دبجددددىة

جاحو دىةلبحلبحيدالا  دفلأ و ادىلابحث دحل دتلل،لاةقلد  لبحفقدو لاد تلب ار دالابحل ثيدمل،لاد ىيدالب ثد   تل،لبحكلىاالابحاملر

ل،لباالحددددىمل افددددفلب لددددلوثللابح دبجددددىةلباج ملددددرب يالبحتددددللجضدددد  لججددددى لحفل  دددديةلباجددددت بةييمل)خىحدددد ل،لو فًيددددىلا احًيددددى

دىتلاددذبل19.صل2013 (لااددذهلبح دبجددىةلبحتددللاادد لبجىجددىلحفل  دديةللددملبحدد اللب لو وددالابحتددللاالحدد لةلىئق ددىل افددفل،لابتل د

لددددملبحاددددىحفلبحارودددديليوددددوملا ددددملةودددد يربةلاةاثددددؤبةلحدددد  لبحثددددىح  تلب ثدددد لوبددددولبا لحددددى ل  ددددألبجددددجل فددددفلبحبددددوتلوددددتلبح دبجددددىةل

ل(2018ل،ب للوثفيىة)وىأ 

دددىللدددملاة بدددوتلج ابدلب رب ددديلبحافحيددداللل
ً
  بدددىتلورب ددديل فحيدددالةر ددديل  دددألبحويدددىيىلبحليىجددديالابحملدددؤاتلبحاى يدددالاةوددد ملا وة

(لاوايددد ىلااددد لا دددوثلةر ددديل  دددأل يدددىيىلب  لحددد لاالدددلح لو دددى دلةحو دددللودددتل6،ص2012بحليىجدددالابحددد  ىتلبألودددتل)احيددد ،

https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=928675&catid=288&Itemid=601
https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=928675&catid=288&Itemid=601
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 ددددوثللدددملاددددذبلب  دددىللالددددملاابددددىتلورب ددديلب ى يحيددددالتهدددلفلاىحويددددىيىلبأل ى يحيدددالابحاىودددالاةودددد ملخ دددةلاأل،لو دددى دلولاددد   

(لاااحددللب رب دديلبحافحيدال  ددألولددى   لصددىنيملبحوددربدلاعددرحلبحثدد بئلل17’14،لصل2012بحويدىيىلب  لحايددال)جددىويلاعددىدق،

ل(.22،ص2012ب  حالبحتلليلفلباجلفى  لواهىل)  ىم،

اددددى  لح ل ددددوتللاهددددملوؤجلددددىةلاى  ددددالإلةلددددىللبيخدددد وىةلااحددددلل  ددددألبجدددد  حىدلبحاوددددللبإلنلددددىنيلاةوددددو ل حفيددددالبحاهددددوا

(لاااحلل  أل وفبالاةرشي ل1134م،صل2007بألا ىثلهملبحتللةوو لحلبحيالوقلحايالشىوفالاولل بوال) حى لالو ح ،لل

بحوددربدلحفحلددوح تلاالددىافللددملة ددو بلاةح دديفلبحلحىحيددالبيخ ددتلاب خددىعرللددملصددب لبحوددربدلالةددو   لبحددر  لبحافحيددالابأل  ددىدل

(لالدملواظدفلبحد اللجصدث  لب رب ديلةدؤ يل اًدبللدملرةلدىللب ار دالاحدللب ملدكالةل16لمل،ص2012بإلا ب يال)جىويلاعىدق،ل

اةوأيددددولاصدددديىةالبحليىجددددىةلبحاىوددددالحفدددد الللددددملو لفددددفلب  ددددىاةلالددددمل   دددد لوددددتلبألا ددددىةلةل ددددذلبحوددددربدبةلا ددددملةلددددىئللةفدددد ل

لوجد للدملنملدت لادذهلب رب دديلااملد  لبحكلىادىةلذبةلبح دفالجتلبحثفد بتلب لو وددال د لخ د لخ دوبةلابجداالة ددولبحل،لبحث دوث

نملدًربللا  ح ىلةظًربل ىلةو وولوتلأ و للملجبيللواىي البحويىيىلو فًيىلا احًيىلا  ألجبيللب  ىللب رب يلبحتدللتهدلفلاى ار دا

(لاحدثا لب رب ديلنملددىعىةل142’ل11،ص2013ابال دىًدبلاتهدلفلاى وباددبلاالد فللدملبحلبحيددالبا ل دى يالاباألحى يدال)خىحدد ،

دبلو لففدددالودددتلخدددالللبحاال دددىةلاددد تلبحددد اللابحودددىدبةلحيدددحلجدددىاح لاودددد لحفدددوللحفويدددىيىل بخدددللاخدددىدللبحددد الل نددد لاج اب

ل(.7مل،ص2007ردجىللبيخن بللابحثىح  تلحفحملىد اللملاد لحفوللحف رب ىةلابأل وىةل)ةيف م،

بحافودددللا  دددفلب ملدددرا ىةلاااحدددللب رب ددديلبحافحيدددال  دددألةفايدددللجدددثللبحلوبصدددللاددد تلبحثدددىح  تلاااي ددديلخ ودددالبحث دددحللللل

ابيخ دةلاإيقدى لعدرقلةبفيدذاىلاةبحيددالو دىدبةلبحثدىح  تلاةاثندللوملدرا ىتهفلبحافحيددالاة دو رلبيخ دةلبحلبحو دال)خىح ددال،ل

(لاإي ددىللب ار ددالب ل   ددالوددتلخددالللوددىلةو وددالوددتلرصدد بدبةل فحيددالا دبجددىةلوددتلشددىنهىلجتلةيددى فلوددتل4،ص2009

(لالااحلل  ألرةىحالبحفرصلحإلا بتل2005ؤجلىةل)ورب يلبحث وثلاصبى البحلت  ل،وللو لبحواملح  لصىنيملبحوربدلاب 

اباال ددددددددىدلحأل ددددددددرب لاااحددددددددلل  ددددددددألححىيددددددددالبي وددددددددوقلبحفكر ددددددددالح ددددددددفلاةفايددددددددللبحوددددددددوبة تلبيخىصددددددددالاأحددددددددىليحبدددددددد لب ددددددددر لبأل وتددددددددال

ب افوودىةلبي  يد  للدمل(لاااحلل  ألةو يفلبح دبجىةلب للوثفيالابحويىملاىألنمل البح وى يدالاعدرحل115،صل2011) ىور،

(لالال فللملةوأيولبألةظىدل ملكالةلب  لحد لااار دفلب  لحد ل2009 للب  ىاةل ىح ىلوتلباحياللملة و رلب  لح )ناحا،

اىحليىجددددىةللدددددملوقددددىاةلبحصددددد الابحث سددددالابحلافددددديفلابا ل ددددى لابح ى دددددالة ددددو رلبحث دددددحلبحافوددددللاج ابةدددددولاة دددد يحلبحدددددبظفل

ل(76،صل2016)احي ،

ورب دديلبحث ددحللددملجور  ددىل ددتلة  اددىلوددتلةددىحيل تلةوأ  ددىلألصدد ى لبحوددربدلبحليىسددتللابحالددكريلابا ل ددى يللاة لفددف

(لالحدذح ل دىتلح دىل اًدبل19،صل2005اجتلبص ى لبحوربدليلق وتلحفحرب يلوتلجأللابىللبحل ودبةلاإص بدلبحودربدبةل)  دم،

ل
ً
للددددددددددملة  يددددددددددد لبحويددددددددددىيىلباجدددددددددددت بةيقياللددددددددددمل  ددددددددددفلب ؤجلدددددددددددىةلوددددددددددتلخدددددددددداللل  دددددددددددفلبحليىجددددددددددىةلاة فيف ددددددددددىلاجصدددددددددددث  ل ددددددددددىوال

(لاتهددلفلجيًيددىلب رب دديللددملجاداأددىلاجور  ددىلاددإاربملبحاوددو لاياهددىلاأدد تلوؤجلددىةلباةلددىللبحتددللةحددوللباا ددىثل6،ص2013)خىحدد ،

(لااالن لب رب ديلبحث  يدالابحافحيدال308،لصل2005اة   لبي  ووىةل  حىلح ىللملب وب ةالبحاىوالحف الل)حبفيلاو ح ،ل

 ىلبي بوأيالبحث حلبحافوللاجيفالو حالحلبحيالب  لح لاحمل لبحو ىتلبيخىصلحلحو للبحث حلاة و رلبحلافيفلاحلللمل ودل

(للاااحللب رب ديلبحث  يدالبأل ىةيدال  دألرأدربللبحث دوثلب رةث دالاىحلبحيدالب لح فداللدملحد بئمل92،صل2014ب ملكالةل)وى ت،
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ث حللملداجيىلاىاالحىملاىحث حلبحافودللحل دو رلو لفدفلبحو ى دىةلاد د لب ار الوتلخاللل  فلبحلوبيال،اةووملورب يلبح

ل(.153د147،صل2013وللو لبح احالا ى الب  ىاةل)خىح ،

اتهلفلبح اللب لو والاىحث حل دتلو دى دلةحو دللح لدو ملجنملد  هىلبحث  يدالاب ملدرا ىةلوحدىلي ديالح دىل رصدالبحل دو رل

(ل45،صل2009اة ثيملب فىايفلبحلقىد ال وبأ البحلبى جلبا ل ى يل)ورا ،ل حىلةتخذلاذهلب رب يلاآحيىةلا و لبحلوقل

ابالحددد لادددذهلبحددد اللاددد  فلب رب ددديلابحلوجددد لاإنملدددىاهىلوحدددىلوكاهدددىلودددتلب  لدددى لبيخنددد  لابحوددد د ل  دددألبحلاىودددللوددد لبحلوبيدددىةل

ابح ى دددالب لقددد   ،لا دددلفلة  يددد لبي  يددد  لو دددللب دددوب لبي  يددد  لابحبدددىةولابحلوبيدددالبي يو دددالابح ب جدددالبحودبةيدددالاباة دددىاةل

(.لابالحددد ل100،ص2010وقدددىاةلبحاحدددللبهدددذهلب رب ددديلودددتلخدددالللة فيدددللجدددوبةلبحرأدددىامل)بحلور دددرلبحاروددديلبح ىحدددحلحفلبحيدددال،

ورب يلبألا ىثلب  ر الاىحث حلبحافوللاإ  ب لبحليىجىةلاباشت بتللملبا ىثلبحلوبيىةلابح ى الابح دي اةيىةلاب ىود ل

(لابجددددل  ة لةددددونجلاحثبددددىتل62،ص2013بحافحيددددالاب ددددؤةحربةليخ وددددالبحث ددددحلابحلبحيددددال) ثدددد لبحتنددددل،لبحا يدددد لوددددتلبحددددودم

ورب دددديلحفث ددددحلابحل ددددو رلبحلونددددللةل ددددللاتاحو ددددىةلبحلبحيددددالاباة ددددىاةلابح ى ددددالبحذد ددددال)بحلور ددددرلبحارودددديلبح ىحددددحلحفلبحيددددا،ل

ةلب  فيدددددالابإل فيحيدددددالاجصددددد دةلبح دبجدددددىةل(لاةى اددددد لب رب ددددديللدددددملبح و ددددد لبحويدددددىيىلبي يو دددددال  دددددألب لدددددلو ى102،صل2010

ل(.35،صل2005ابحلوىد رللملجبيللرةربللب ار ال)ور يلبح ىشفلحف دبجىةل،

ابالددا ل بئددر لنملددى لب رب دديللددملبحددوعتلبحارودديلوددتلحيددحلبيح ددفلبحكوددللاةددو ألبحو ددىتلبيخددىصلرنملددىللورب دديل دبجددىةل

لدددبلبحددد اب  لودددتلافددد لألخدددرلاصدددىحبلة ودادددىل  دددى  للدددملاوافوودددىةل حثدددى دبةلةو يدددالابخلففددد لججدددثى لبحل دددودلابح ددد الح

ىلادددىدً بللدددمل
ً
ب دددؤةحربةلاب املدددودبةلبحافحيدددالاأدددىللادددذبلباة ملدددىدل اددد لبتل ىةددد لورب ددديلبحث دددحللدددملجور  دددىلاجاداأدددىل  اددد لشدددوع

(لاودددتلب افدددوملجتلب رب ددديل2،ص2013باالحدددىملاويدددىيىلبحددد اللاصدددىدةلأددديللدئددد جلودددتل حفيدددالصدددبى البحليىجدددىةل)احيددد ،

افحيددددددالابحث  يدددددداللددددددملبحدددددددثال لبحارأيددددددالالةحلفدددددد لبحلددددددتة  لابحددددددد ادلابحدددددد  فلبحددددددذيلةحفكددددددولب رب ددددددديلاىحدددددد اللب لو وددددددال)جدددددددىويلبح

ىللددددملبحثايددددالبحلبظيحيددددالابحل ليددددا17،صل2012اعددددىدق،
ً
ردددددى الر ددددألجتلل،ل(لرالجتلب رب دددديلاىحدددد اللبحارأيددددال دددد ل  ادددد لشددددوع

يددددىةلابإلةلددددىللبحيدباددددملاواىي ددددالباةذيددددالابحث سددددالابحر ىيددددالبحصدددد يالبحا يدددد لواهددددىلبالحدددد لاويددددىيىلول ددددفالاىحلبحيددددالابحلوب

ل(للااليددديبلل ادلب رب ددديلبحث  يددداللدددملبحدددثال لبحارأيدددالددددايًفىل يحدددى102،لص2010ابح ى دددال)بحلور دددرلبحاروددديلبح ىحدددحلحفلبحيدددال،ل

(ل30،ص2013ى يدال)خىحد ،يل للا بى البحوربدبةلادجفلبحليىجدىةلبحاىودالةظدًربلحفث سدالابحلاويد بةلبحليىجديالاباألح

األتلبحا ي لوتلورب يلبحث حلبحارأيالأىلةلة يقالبول ب لةظفلجيىجيالوايبالجا لحلوجي لد ا هىلابجدلو ى لبحب دبل

بحفكر ددالحل ددثاللأدديللوددتلبألجددى لبحفكددريلابحاودد يلبحددذيليلدديألاوبجدد النملددىعىةلبحث ددحلر ددألةوظيف ددىلاحددىليا دد فلودد ل

ل(.لل2012ةف لبحلوأ ىةلبحفكر ال)  ىمل،ل

ل،لوددتلبحبىحيددالبحاحفيددالودد لاوددىللبحاحددلللددملبحبىحيددالبحوصددفيالبحاىوددالابحبىويددالو دد ا رتل ادلب رب دديللددملبحدد اللبحارأيدداللل

ددىظف،ل رددددى الر دددألجتلو رأدددىةلادددذهلب رب ددديلةثوددد للدددملد دددوالب  ىةدددبل اتلبحاحدددللاح رأىتهدددىللدددملحدددللب ملدددكالةلب خلففدددال) د

وبةلجدريااللدملبحث دحلبحافودلل ند لبنملدىلب رب ديلاةفايف دىلحل ويدملجاد بال(لبتلبح اللب لو ودال د لخ د لخ د4،صل2009

ىلحفلبحيالاحكتلبح اللبحبىويالابحارأيالا بحد لاالحد لبحبظدر لب  ديج لحألودودل ىحث دحلحد جلددحت
ً
لب  لح لابحتللةح للجا ب 

ل(.14،لص2007باجت بةيقيىةلبحاىوالحلبحيالةف لبح الل)ةيف م،ل
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وحىلجثملبتلحفحرب يلبحافحيال ادللب لل بوالا  ث ت   لبجىجيالةؤججل فههىلوثى دبةلبحلبحياليا لبحث حلبحافولل ىل

لبحلبحيا.لملاذهلب ثى دبةلوتلخالللنملىع ىلبحث ثللب لوب ملو لبا بال

،لابحث ثددددلباالحددددىملبحفكددددريللاذايل،لبحثددددىح  تيرأدددد ل  ددددأللوحددددى،لب ثذاحددددابحافحيددددالاادددد لب رب دددديلا ددددىلليلددددلو بلبلي  ددددو ل

ب  لحدد لوددتلرةلددىللوار ددداللايلدددلفي ،لب رب ددييلدددلفي لوددتلبحددلال البحفكددريلبحدددذيلةددو رهلةفدد لل ىحثىحددح،لاىحفىئدد  لب  لحدد ال

ىتلاب بدىب للدملبحلادىعيلود ل يدىيىلبح احدالاب  لحد لابإلنلدلابحبحدىذل،لباجدت بةيقيىةواهىلحثبىلللاباة الق،لاىحوب  ورةث ال

،لاب ابةددواالدد فلب رب دديلبحافحيدداللددملة ددو رلبحث ددحلبحافوددللاوبىب ددولل . .ب  ددىاةاأحددىلي وددملبحلودد ملحفحقلحاددىةللددمل ى ددال

ل.بحثف لاتح ثلوىلةوصللبحيولبحاففللملوي بتلبحث حلابحل فيللابحاملرلاد  ،لاجيىجىةوةظفلبحلافيفللاة ل ت

ار يدالابحثبدىللب ؤجندتللورب يلبألا دىثللدملجيل احدالودتلبأل حدالبا يد  ل  دألةود ملبي يدى لب لجثملبتلاأو نللالللوحىلل

ةقددد ل اددد للحدددذب،لبحلدددتة  حوحددد هلالياندددلل ددد دتهىل  دددألل وأو ادددى،ل يدددوجتلةتخدددذل ادادددىللدددملو ي  دددىلبحدددذيلااحدددللل ملدددر ،ل ههدددى

 اللجخددر لة دوتلاىوملدديالادددايفاللالددم،لابانلدىتبحد اللةاملددةل ههدىلاددذهلب ؤجلددىةل لتد تلةتة  اددىلبحوبضددحل  دألب ار ددال

لاو  ا  لبحلتة  .ل

 الدراسات العليا و دورها في تحقيق تنميةمستدامة ثالثا: 

اليحكتلحفث حلبحافوللجتليل ودلرالوتلخالللباالحىملاىح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلاأربوق ىلاةفى للنملىعىتهىلو ل

بحو دددددىتلبيخدددددىصلاتاحيدددددالولدددددىاحلوللدددددملبحث دددددحلبحافودددددللاةحو دددددللوملدددددىدياولي دددددلللاب لبدددددىت،لابيخدددددىصبحو دددددى  تلبي  دددددوويل

ل.ب ملك
ً
لولح  ب

ً
لالةلبحلبحو الوحىليقاللحفث حلبحافوللحيودب

(لبا بالبح دبجىةلبحافيىلاهمالللة و تل فىلبةل فحيالول   الال لبهدىلبي ىوادالحىأ هدىلودتل1998ا    ل)و ح ،ل

ب يددىللايسددالبحلدد ديجل،لاةدد د بلبحملددثى ل  ددألبحيددىةلبحث ددحل،لاووب ثددالحر ددالبحلبحيدداللددملب  لحاددىةلاب ملددىد اللددملخ ددةل

بحلبحيددالب دد ب بلاوملددىد ال،لاولى ادداللبحث ددحل ددتلوملددكالةلبحلبحيددالبحبىةقددال ددتلبحلبفيددذلاةثددىيتلبجددثى لب ملددكالةلاةودد يفل

و لبي فوللح ى.لا لو فلةقىحلبح دبجىةلبحافيىللملب بلل اداىل  ألود  ل فدىل لب بدتهدىلابحاحفيدىةلبا بد دال ههدىل،وحدىليفديملاأد

(لب ملدىدلبحههدىللدمل383صل،ل2004ل،ل(.لاةدذ رل دبجدال)جححد ل3،صل2004) والهللا،ر بد ل اي  ل تلبحبحةلبا بديلبي ىود 

(لبادد بالبح دبجددىةلبحافيددىلاواهددىللدأددةلبح دبجددىةلبحافيددىلاىي ىأددىةلب رحفيددالي فدد لبحلبحيددال16صل،ل2014،ل دبجددال)و حدد 

بةلاولى اددالبحل ددودلل،لحافددوملب خلففددالةبحيددالب اددىداللددملبل،لبأددربللبحث ددوثلبحافحيددالبحتددللااددىي ل يددىيىلب  لحدد لل،لب لددل بوال

بحافحيددالاةودد يفلبيخدد وىةللاباج ملددىدبةل ؤجلددىةلبح احددالاب  لحدد لاب دد ب لبحثددىح  تلالذايلباحليىأددىةلب  بيددالحل ددو رل

لباةلىلللملو لففل  ى ىةلبحلبحيال.

ربأاددالبادد بالبح دبجددىةل(للددمل دبجددلولحددوللاب دد لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملبح و دد لب ددألدددراد لو2000ةوصددللبححدد ل)

(ل2003بحافيدددىلاب للددددىحلبحندددد بولليقدددبلبتليددددلفل ادددد لبأددددربللو دددحلويدددد بنيلحفلاددددرال  ددددألبحليىأدددىةلب  لحدددد لا ؤ دددد ل)لو حدددد ،ل

(لبتلوملددددكالةلبح دبجددددىةلبحافيددددىلورةث ددددال تيددددى لبح لدددد يالةلب ى يددددالادددددافلبدةثىع ددددىلا ىأددددىةلب  لحدددد ل2003ا)بشددددرا،

ملاب  لبحث حلبحافوللابح دبجىةلبحافيىل لببل  ملاأو لبجت بةيقيالاعبيالااحللحفلبحياللابةولةوأ لوملكالةلأليحالل



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 145

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

  دددألةوأيدددولبحث دددحلبحاودددللابح دبجدددىةلبحافيدددىلحالجدددلفى  لودددتلةلىئق دددىللدددملة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوا،لاباد )لو حددد لاولدددىمل

افيىلبتلبح بدج تليفيفوتلبحن بوللبحتلل(للمل دبج هحىلبح ى  الب ألبجل التلبدبللبح بدج تلة ول لالاربوللحف دبجىةلبح004،

لاللقيبلي ىأىةلب  لح لاول فثىةولو للبا بد لابحر ى  لادةثىع ىلا ىأىةلبحلبحيالادراد لووب ث هىل.

ا لدددوب رلحددد  لبي ىوادددىةلبحك  ددد لودددتلبيخ وصددديىةلبحتدددلللةحكاهدددىلودددتلحل ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوالاى لثىدادددىلوؤجلدددىةل

ل  يةلعو للباأل،لل حدىلةليدحتلبحل دو تلابحث دوثلل ونهحدىلودتلبي وبةدبلبحرئ لدالحاحفيىتهدىلوللور للاالح لاةحىد للبح

بي يو ال،لل هلل يىلبةلو ىحيالحالة القللملب حىدجىةلب لل بوالاة دو رلب ملدىدي ل  دألة دىقلابجد لابأدربللباا دىثلذبةل

لددل  لابحدد  لودبهللددملووبدددي لبحث سددالابةلددىللبح ى ددالبحاال ددالاىحلبحيددالب لددل بوالاعددرحلب وددردبةلابحث ددوثللددملورحفتددللب ىأ

بحتددددددللةودددددد ملحفددددددولل خددددددىعرلبحلت دددددد لب بددددددىخملل)باخيددددددرلاةى يددددددال’لبحث يفددددددالابحبوددددددللب لددددددل بملاوبدددددد لبحلفددددددوثلاإةقددددددى لبحث ددددددوث

ل(.412،صل2016،

لئللابو ىةيدىةلوى يداالاا لبح دبجىةلبحافيىلوتلب اىي  لباجىجيالبحتللةودى لبهدىلو ىةدالبي ىوادىةلاهدملة لدىللب دألاجدىلل

(لاابددىتلبحتدد بملوددتل ثددللبي ىواددىةلةقددىهلة ويددملبحلبحيددالب لددل بوالااددذبل40،ص2002اوملددر الحل ويددملبادد ب  ىل)حلددتل،

لباحت بملةى  لوتل ونهىلال

(Alkhateeb,  Al nsari,Knutsson, 2014,  p323)وؤجلدىةلح وويدالا ىودالاحد يهىلبحليىأدىةلودتلبح ى دالاب دوبد ل

دى دل ملدددريليقدددبلة د ثدددول  ددألوحىدجدددالبحبحدددىذللبي يىةيدددالب الئحددالحفث سدددال،لابي ىوادددالوقلحددد لب خلففددال  حىدجدددالب  دددىملابهدددىل د

يوددد ملب افوودددىةلبحاىودددالاباجىجددديالحفحلافحددد تل،لاوؤجلدددىةلالدددلقيبل ل فثدددىةلبحليىجدددالبحووويدددالابح احيدددالابا الةدددىةل

ل الب ددألبحتدد بملبي ىواددىةلباخالةددملاىاجددلقىاالحفل دد يىةلبحاى يددابحتدللة ىحددبلال ثيددملباجددل بواللددملبحلافدديفلبي ددىويمل،لبددى

ا  دتهىل  ألةو يفلوافووىةلابأربللبا ىثلبصث  لولؤاحيالبخال يالةلح لللملولى   لب ؤجلىةلاىحاىحفل  ألة ل تل

لأ و اىلاىةقىهلباجل بوالااافيفلبجل  بملب ار البحتللةؤ يلب ألة و تلا سالولل بوال.

فلافدديفلبحيددومل  ددألبةددولحددوتلوددتلبحددوبتلباجدد  حىدللددملبانلددىتلاةبحيددالب ددوبد لبحبملددر البوددرلو ددفلحل لدد تلةو يددالاليبظددرلحل

بي يى لا رصلبحاحلل مل لل ىملاحذبليقبلبتلة وتلبحت ايال وةىلادب  بلحفلبحيالا ى البش ىح ىلاولحيىتهىللابتلة وتلاربولل

(ا)خىحددددد ،ل2010فيادددددالب لدددددىاح تللدددددملبحددددد بثلةبحيدددددالولدددددل بوا)ةى دلبح دبجدددددىةلبحافيدددددىللدددددملوؤجلدددددىةلبحلافددددديفلبحادددددى مللدددددملع

(لبةحوذللووتد حلحدرأةلبحث دحلبحافودلللدملبي ىوادىةلبحيحبيدالاىحلبحيدالبا ل دى يال2017(لملاذبلباةقىهل  لمل)ةبيل،ل2009

ث ددحلبحافوددلل،لالة ثيددملبحل،لةحو ددللبحث ددحلبحافوددلل،لالددو ملبحث ددحلبحافوددلل،لاباألحى يددالوددتلخددالللبةلددىللبحث ددحلبحافوددل

(لد  البجت بةيقيالحرأةلبحث حلبحافوللاىحلبحيالبا ل ى يالاباألحى ياللوتلخالللوار دالبحاوبودلل2018،لب  للل)و ح ل

ب ؤ يدددالر دددألددددافلبدةثدددى لا دددوثلبح دبجدددىةلبحافيدددىلا  دددةلبحلبحيدددالبا ل دددى يالاباألحى يدددالاوحيدددىةلبحاحدددللباجدددت بةييمل

بحتلليحكتلعرح ىلالبحتللوتلشتنهىلةفايللبحاال الا تلا وثلبح دبجدىةلبحافيدىلابجدت بةيقياللبحال والحل ويملذح لابحث بئل

(لب دددألابدددىلللجةحدددوذللبي فدددياتلل2019بحلبحيدددالابحتدددلليحكدددتلجتلالددد فللدددملة ر ددد ل  فدددالبحلبحيدددالب لدددل بوا،لاةوصدددلل)و حددد ل،

ب ار الاةوديالو وةىةولا ال ىةولابنمل لولبحلثىاملحل و رلةظىملوقلح لب ار اللوتلخالللة و رلبةحوذللةظىملوقلح ل
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لملة ويملبحلبحيالب لل بوالبجل  ملبحثىححلب ب  لباجلاثىعيلاباجلوربييلاة فيللبحدبظفلحأل ايدىةلاةوصدللب دألة دو رل

لبحبحوذللب وت حلحل و رلةظىملوقلح لب ار ا.للل

 فثدددددالابحثدددددىح  تلاب لدددددىبهفلب  دددددىدبةلبا ودددددالاةفادددددبلبح دبجدددددىةلبحافيدددددىل ادبللدددددملة لددددد تلبا ل دددددى لودددددتلخدددددالللب ددددد ب لبح

ا دددوتلبي ىوادددىةلبحيدددوملاملددد  لل،لحالحل دددىقللدددملجدددوقلبحاحدددللاى لثدددىدافلبحودددوهلبحبملدددر البحتدددللالددد فللدددملبحلبحيدددالبا ل دددى يال

ولت  بةل فحيدالاوار يدالاةوبيدال دىتلودتلب بىجدبلبتلااحدلل  دألة د يحلاربوق دىلاووردبتهدىلودتلبأدللةحكد تلب فل ود تلودتل

 احيالىدبةلب ل ود للملوقىللبح وى البحلوبيالاحىليحكاهفلوتلب لىاحاللملةبحيالب  لح للملدوللب لت  بةلبا فيحيالابحب  

ل(.150صل،ل2014،ل)صثىحل

(لةقرأدددالبحيىادددىتللدددملوقدددىللبحلبحيدددالاأددد تل ادلبحلافددديفلبحادددى مللدددملبحيىادددىتللدددملخفدددمل2008الدددملجددديىقلول دددلليوضدددح)بحح ،

 احفيدددددالبحل ددددد يحلاةفى فددددد لوا دددددىلا  اددددد لبهدددددىلر دددددألو دددددىقل ايددددد  .لاياتددددد اللاولافحدددددالبدددددد فا لااملدددددكيللعثودددددالولوجددددد ا

بحيىادددىةيوتلاتاحيدددالبح دددود لبحلافيحيدددالابحت او دددالاوصدددف ىلد  ددد  لججىجدددياللدددمل حفيدددالبحل ددد يحلبحتدددللججددد ح للدددملبادةودددىللادددت بلل

ددددددىبألأ ددددددي لاب ؤجلددددددىةلبحاىوددددددالابيخىصددددددالاشددددددر ىةلبحو ددددددىتلبيخددددددىصلب لادددددد   لب ل ددددددى  ددددددىلاةكبوحوأيًّ ددددددىلاإ بد ًّ ىلابألحى يًّ ل،ليًّ

لاخىصالبحلكبوحوأيىلبحر حياللملأحي لب  ىاةلبي يىةيا.ل

حودد ل ودد ةلوددؤةحربةل فحيددالةوضددحللجاحيددالبحلافدديفلبحاددى مللددملرحدد بثلبحلبحيددالبحملددىوفالوليددحبالبحلبحيددالبا ل ددى يالل

ةددو حن لل19-18حلبحيددالبحملددىوفال"بحددذيلبناودد للددملبحفتدد  لوددتلاوددتلذحدد لوددؤةحرلأىواددالبأل اددرل ابددوبتال ادلبحلافدديفلبحاددى مللددملب

حلافديفلرارب ل ادلبل-2ب  لبحلافيفلبحاى مللملرح بثلبحلبحيالبحملىوفا.البحلارالر ألل-1مللأىواالبأل ارل تي لايه الر أال2009

لدلل-3بحادددى مللددددملرحدددد بثلبحلبحيددددالبحملددددىوفا.
ً
.صدددد لبي  ددددو لب ثذاحدددداللدددملة ويددددملبحلبحيددددالبحملددددىوفال احيددددى

ً
لاو فيددددى

ً
ةثددددى للل-4ا رأيددددى

ةل فحيدالجصديفالحبحدىذللو لففدالحفلبحيداللدملددوللةود يفلةوصديىل-5اب  فياللملوقىاةلبحلبحيدا.لبيخن بةلبح احيالابحارأيال

لوف وملبي و  للملبحلافيفلبحاى م.

 والب  لحد لاأد  فللملاذبلبحليىقل و لوؤةحرل فولللملبي ىواالباجالويال تي ل ابوبتلبح دبجىةلبحافيىلا اداىللملخ

 د و ل ههدىل د  بلودتلبادبقلبحاحدللحدوللبح دبجدىةلبحافيدىلل19/20/4/2011وتلبحب ا لبحاى يالحفملثى لاقد  لخدالللبحفتد  ل

اأربوق دىلا اداددىللددملبحلبحيددالا ودد ةلةد ا ل  ددألاددىو لب ددؤةحرل ددتلودد  لباجدلفى  لوددتلبحرجددىئللبحافحيددالح فثددالبح دبجددىةل

لخ الا  يالحفل و رلابادةوىللاىحث حلح  لعفثالبح دبجىةلبحافيى.لبحافيىلالباصت لب ؤةحرلاود 

وؤةحرلحف فثالبح دبجىةلبحافيىلاىي ىوادىةلللل11/2021ل/29/30ا و ةلأىواالر للملبي ح ود البحيحبيالخالللبحفت  ل

وددددتلباا ددددىثل يددددول دددد  للابحاملددددر تل دددد و  بددددوبتلة ددددولب بد لبجددددت بةيقيال وبأ ددددالولت دددد بةلبحودددرتلبي ددددى يللبحيحبيدددالة دددد 

ل(.ل2020 لى لب ؤةحرلبحافوللباال،)بحافيىلب  كحالوتل ثللعفثالبح دبجىةل

 بدددوبتلةرجدددي ل ددديفللبحافيدددىلة ددد ودددؤةحرلةدددىتلح فثدددالبح دبجدددىةللملحاوددد 2021االدددلا لأىوادددالب لولدددلوثالللدددمل يلدددحن 

لبحيحت.ب وبعبالاأبىللبحلففلباألحىامللملظللب خىعرلاب ؤبوربةلبح احيال  أل
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حددوللبحاددى ملالبةقدديةلبحا يدد لوددتلبحث ددوثلح فثددالبح دبجددىةلبحافيددىلاىي ىواددىةل رأيددىلاو فيددىلحددوللة ددو رلبحلافدديفللحودد 

بحلبحيالب لل بواللاجةلق ل   بلوتلبحرجىئللبحافحيدالوحدىلياكدجلبحد ادلبحفى دللحف دبجدىةلبحافيدىلاأربوق دىلاةدذ رل ايدىل

لة حيف ىل ل وحالوتل  ألباةت ة للاللوتلاذهلباعراحىةلل  ألجبيللب  ىللالبي  ر،لا حكت

لدجىحالوىألل  ()بحيوبيالبج ملربالبحلافيفللملأىواالب لاىجل  بملبحلالجللل2019 -

 حددددى بةلخ وددددالب  لحدددد لابحلافدددديفلب لددددلحرلاىي ىواددددىةلبحلدددداو ياللددددملة ويددددملول فثددددىةلبحلبحيددددالل(ل ادل2017) -

لب لل بوالة ودلووت حل)بعراحال  لودبه(لل

ووتددددد حلحبظدددددىملباجددددد  حىدللدددددملبي ىوادددددىةلبحيحبيدددددالبي  وويدددددالا دددددملبحبحدددددىذللبحاى يدددددالب اىصدددددر ل(لبةحدددددوذلل2017) -

ل)دجىحالوىألل  (

ل(لبةحوذللووت حلي و حالبي ىواىةلبحيحبيال)دجىحالوىألل  (2017) -

ةحذأددال ابللبح فددبل  ددألبحلافدديفلبحاددى مللددملبي ح ود ددالبحيحبيددالابج ملددربالب ى  ددىلب لددلوثفيا))بعراحالل2017 -

للودبه(لل  

ووت حددالحل ددو رل يددى  لبحلتي دد للددملوؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى ملاقىواددالةددي للددملدددوللوثددى نللا(لبجددت بةيقي2016)ل -

لبحلبحيالب لل بوالبي ىواالباجالويال دبجالحىحال)دجىحالوىألل  (ل

ثللةفايفدول(ل ادلبي ىواىةلبحففل يايالاح ى ظىةلةي للملةفثيالول فثدىةلبحلبحيدالب لدل بوالحد يهىلاجد2016) -

لوىألل  ()

ل(لحفلارال  ألاب  لبجل  بملعال لبح دبجىةلبحافيىلحالةت ة للملبحث حلبحافولل)دجىحالوىألل  (2016) -

 (لبحلبحيالب لل بواللملب فيفل ر جلىتلبحوب  لاد  البج ملرب يال)بعراحال  لودبه(2015)ل -

ا ال  هدىلا دأدالة وددملوؤشدربةلبحلافدديفلة ثيدملبي ىواددىةلبحففلد يايالإل بد لبي دو  لبحملددىوفاللا(ل دأد2015) -

لوىألل  (وتلبأللبحلبحيالب لل بوال)دجىحال

حفل دددددو رلبحلافدددديفلب نهدددددللابحلوندددددلللدددددملأىوادددددالبحثفودددددىللبحل ثيويدددداللدددددملبحلبحيدددددالب لدددددل بوالاووت حدددددىةللدل(ل ال2014) -

ل  لودبه(بعراحال)

 (  لودبهلب لل بوال)بعراحاال(لبحل  يةلباجت بةييملحفلافيفلبي ىويملحلبحيالول فثىةلبحلبحي2010) -

لحو لب  ةلبح دبجىةلذبةلبح فالاىحلافيفلبحاى ملابح دبجىةلبحافيىل  ألبحيىةلحلفايللوادىي  لددحىتلأدو  لبحلافديفلللللللل

ل،لةتجددد جلبحدددواملايدددراد لبحلافددديفلودددتلجأدددللباجدددل بوال،لبحادددى ملبحال ودددالحفلبحيدددالب لدددل بوالاهدددملالاأدددو ل يدددى  لولدددل بوا

ةثندللود خللبح وى دالل،لبح يبىويكيدالابحلفى دلللدملوؤجلدىةلبحلافديفلبحادى مل،ل  لبي دىواي تلحل دو رلبحليىجدىةرعالقلبحوى

ة ددددو رلاددددربوللولبو ددددالوددددتلجأددددللباجددددل بوالاحملددددىد الل،لبحل لدددد تلب لددددلحرل،لة ددددو رلب بددددى لبإلادددد بامل،لولادددد   لبا اددددى 

 ل(.2010ل،لوقلحايال) ث لبحر االالجشرال

يحكتلبحودوللاللبتلاظيفدالبي ىوادىةللدملخ ودالب  لحد للااد لودتلصدحيفل حدللبح دبجدىةلبحافيدىلودتل  ألدوللوىلةو مللل

خالللبانمل البحث  يالابح وى يالاإ ىوالبحب ابةلاةبظديفلب دؤةحربةل،لاةوأيدولبحند بوللابح دبجد تلحفث دحل دتلبحليىأدىةل

 ادبل دى الللدملوقدىللبحث دحلبحافودللا يدحليدؤ يللب  لح لاحدللوملدكالةول ند لباةلدىللبحث ثدل.للاليحكدتلحل ىوادىةلجتلةفادب
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ل ددراتلاأددربوللبح دبجددىةلبحافيددىل
ً
ر دألةبحيددالةوى يددالاب ل ددى يالابألحى يدداللددملظددراالة ددو رلةدواملح ددذهلبي ىواددىةلاخ وصددى

ةلة ددددولباالحددددىملاويددددىيىلةددددرةثل،لالاليحكددددتلحل ىواددددالجتلالدددد فللددددمل حفيددددالبحلبحيددددالرالالفايددددللوحيددددىةل حف ددددىلبحث ثددددللل،ل ههددددى

اةوددد يفلةلددىئللبألا ددىثلبحافحيدددالل،ل ندد ل دبجددىةلوي بةيدددالألنملدد الب ؤجلددىةللدددملبحو ى ددىةللبإلةلىأيددالب خلففددال،لاىحلبحيددا

لحفحؤجلىةلحالجلفى  لواهىللملة و رلجنمل  هىلبإلةلىأيا.

 االستنتاجات :

تل يددىملجيلنهيددال فحيدداللبحتددللاليحكددل،لاادد لورب دديلبألا ددىثللددمل ى بددىلب اىصددرلوددتلب ؤجلددىةلبحل و ر ددالبحربئدد   -

يلااليحكتلبي  يحل تلورب ل،لاأو  لخن باهىلاأىح ههىل،لا انهىللابتل و لب رب يلةاث لوتل حملا وثهىلا دبجىتهى

ل.جا ىثل ى فالوىحفلة لفلبهذهلبحلحىة

بحيددراديلوددتلبحر دىئيلبحتددللةلددو ألبحث دحلبةلىأددىلانملددربلاة ثيودىل إةددولوددتللبحافيدىلاادد ب رب ديلبحافحيددالابح دبجددىةل -

 اياهىلاأ تل  ى ىةلبحلبحيالب خلففا.لبحافيىلابحلاليمةبوي لبحاملىعىةلبحث  يالحفحرب يلابح دبجىةل

لاىح اللب لو وا.لبةلىأ ىلووىدةا فال   لب رب يللملبحوعتلبحارويلادافل -

ب لدل بواللدمللاةيبللا وثلبح دبجىةلبحافيىللملبحوعتلبحارويلةفلورلب ألخ البجدت بةيقيالةيد ل يدىيىلبحلبحيدا -

لللاو.باحو ىةلبحث حلبحافوللابانمل الب رةث ال

بحث ددددحلبحافوددددللاخ وددددال يددددىيىلب  لحدددد لب   ددددملابحاددددى يلوددددتلصددددحيفل حددددللب رب دددديلبحافحيددددالابح دبجددددىةلبحافيددددىل -

لاىي ىواىة.لل

لى دددىةبي ىواددىةلابحو رتلاأددو ل حددللوؤجندددتللي ثندد لشددرب ال ى فدددالادد تلب رب دديلبحافحيدددالابح دبجددىةلبحافيددىللدددمل -

بولالتلد  لابضد الةلقدولة دولجاد بالل ملر ل،لابجل بو هىبحاىوالابيخىصاللملبح اللجي  فلأ و لبحلبحيال

لب خلففا. ىوالاشىوفاللملو لففلب  ىاةلا وبأ البح ه ي بةلبحثيسيال

ل،ل لأ بو حال ث  للبحافيىلهم ن لبح دبجىةللبألا ىثلابي ىواىةبتلو حالةفايللبحث حلبحافوللوتلخالللورب يل -

لابح احاللمابحبقىحللملبحوصوللب ألجا ب  ىلجل وتلب ايىدلبألجى لإلةثىةل  د لبانلىتلل،لبالبتلةُ حللب ثىاهى

لابحلوبيا.بحل ودللملواىصرلو ئلاى لت  بةلب ار يال

حفل ددولللا ددىل دىتلب  لحدد ليوبأدولة دد يىةل،لبحويددىيىحود لباحدد لبحد اللبالحددىملاىحلبحيددالب لدل بوال اىي ددال ى دال -

ةقىهلةحىذللحيدى لاة ثيودىةلولدل بوال ىحث دحلبحافودلل ند لب رب ديلبحافحيدالابح دبجدىةلبحافيدىللب ل   دالحدول

 ادللملبح بثلاذبلبحل ولل ن لةفايللبحث وثلب خ  الابدشى لب  لح لحفلبحيالب لل بوال حث جلبجىسدتلللدمل

لحيىتهف.

 التوصيات

بحل د يىةللب  لحد لووبأ دا ىوادىةل لى ادالاة  يد لاحدللوملدكالةلةوأيولخ ةلبحث حلبحافودلللدملب رب ديلابي -

لب ار يالابحثيسيالب خلففا.
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ي دددوتلح دددىلودددتلبألاددد بالابيخ دددةلابحملدددرا لودددىليقاف دددىلوؤافدددالإلةدددربللل،لبجددل  بثلادددربولل دبجدددىةل فيدددىلأ يددد   -

ااتددد الةبفيدددذلخ دددةلاب لدددىاحاللدددملب تددد بحلبي فدددوللب بىجدددثالحفحملدددكالةلبحتدددللل،لب  لحددد لودددتلبحبدددوبحملبحافحيدددا

لبحلبحيالب لل بوال.ل

ةوأيددددالاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلحفحلددددىاحاللددددملبحلبحيددددالبا ل ددددى يالاباألحى يددددالب لددددل بوالوددددتلخددددالللةفثيددددال -

لبحليىةىةلجوقلبحاحللبحذيليل فبلو ىدبةلولبو ا.ل
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 :املراج  العربية

اق  برامج الدراسات العلي(ال2000بحح لبحبلدلىت) - ا بجامعة الكويت من وجهة نظر ارضا  هيئة التددريس و

ل.52دل37(لصل7،ب  فالبحارأيالحفافوملبانلىةيال.بح و  ل،بحا  ل) ، دبجالبجل ال يا

.ل،لصدادي واالجتمداعيأهميدة التعلديم فدي التنميدة البشدرية والتطدور االقتم(الل2008)لجحح ل ث لبحرححتل ر وي -

 (.60بحا  ل)ل،لوبل  لبح فحالحف دبجىةلابألا ىثل،لوقفالبح فحا

اقدد  الجامعددة (ال2016باخيددرل ددييلالةى يددالباربايوددل) - دور الجامعددة فددي تحقيددق التنميددة املسددتدامة دراسددة لو

 .ل، السودا ب ؤةحرلبحارويلبحلى  لحيحىتلأو  لبحلافيفلبحاى مالجزائرية ،

دورالبحددث العلمددي والدراسددات العليددا فددي الجامعددات الفلسددطينية فددي تحقيددق التنميددة (ال2013)ل،لجشددرال  ددم -

  فل  ت.ل،لةي ل،لة ماجستير  ير منشورةرسال ، جامعات  زة أنموذًجا -املستدامة

اد دددال حدددللوو ودددالالبحدددث والتطدددوير كركيدددزة إلقامدددة مجتمددد  املعرفدددة ، م(ال2005جودددالبحف يدددفلشدددرالشددد ثىت) -

 ادلبا بد للدملب ىوددالوقلحدد لل،بحادىملبحلددى  للددملبا بد لابااد بتلوددتلبأدللبحلبحيددالبانلددىةيالحفحدؤةحرلبحلددبويل

لمل،لولوة.2005جبلحن لل10/14ب ار ا،ل

وددؤةحرلبحلافددديفلل،ل: أهدددداف وسياسددات التعلددديم العددالي ودورهدددا فددي التنميدددةم(ل2000جودد تلبححدد ل  دددملبحملدد ثىني) -

 م.ل،ل لى لبألا ىث.2000يوةيول/1وىيولددددددل/30ل،بحاى ملبألا م،لأىواالب فكالبدا ،لصباى

،لوقفدال دبجدىةللمراكز االبحاث في الواليات املتحددة األمريكيدة تحليدل وتقدويممل(لال2014بةحىدلو ح لأحيدل) -

لبي ىواالباد ةيال،لبحا  لبحرب  ل.

اقتصددددداد املعرفدددددة فدددددي الددددددول الم(ل2013ادددددولح دددددثىتلد دددددىال) - اقددددد  : التنميدددددة البشدددددرية املسدددددتدامة و عربيدددددة الو

،لأىوادددال رحدددىةل ثدددى للرسدددالة ماجسدددتير  يدددر منشدددورة،لوالتحيدددات دراسدددة مقارندددة الجزائدددر االمدددارات الددديمن

 ج يفل،لبي يبئرل

لم(البح ثاالباا أ،لوؤجلالبحفكرلبحارويلا  اة.ل2010)التقرير العر ي الثالث للتنمية الثقافية -

باودددىدبةلبحارأيدددال، ،لارةدددىوللبألودددفلب ل ددد  لبإلةحدددىييرفدددةم (الشدددباب وتدددوطي  املع 2014س ةور دددرلب ار دددالبحارودددي -

 ب ل   ل.

معوقدات اسددتدامة التعلديم العددالي مدن وجهددة نظدر أرضددا  هيئدة التدددريس فددي (ال2016ة لد  لو حد لبيخوبحدد  ل) -

ل.1بحا  ل،ل43ب  ف ،ل دبجىةلبحافوملبحت او ال،لالجامعات األردنية

،دجىحالأىواالبحو  لب فلوحال،بحا  للعلمي والدراسات العليابرنامج البحث ال(لال2002حلتلبحلفوب يل،) -

ل.40،لصل2002( ىةوتلبح ىنيل4)

،لبحددددد بدلب  دددددر البحفثبىةيدددددال،ل:معجدددددم املصدددددطلحات التربويدددددة والنفسدددددية (ل2003حلدددددتلجددددد ىةولا  ادددددبلبحبقدددددىد) -

 بحوىار .

التدددددريس رلدددد  سددددو   : تطددددوير املهددددام الوظيفيددددة ألرضددددا  هيئددددة مل(ل2005حبفددديلحلددددتلو لددددىدللاو حدددد لعددددول)ل -

ل.للل24،لوقفال  تلشحجل،لبي يللبح ىني.لبحا  للبع  االتجاهات املعاصرة

http://www.kalema.net/v1/?wri&cv=-1
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اقددددد  الدددددراهن و دددددروط االنتقدددددال  م(ل2013خىحددددد لاحيددددد لو حدددددو ل) - : دور مراكدددددز االبحددددداث فدددددي الدددددوطن العر دددددي الو

لجفلفال دبجىةلب ر يلبحارويلحألا ىثلا دبجالبحليىجىة،لبح احال،ل  رل.للفارلية اكبر،

: دور الدراسددددات العليددددا والبحددددث العلمددددي فددددي تحقيددددق التنميةاملسددددتدامةفي (ل2009خىح  ثددد بي فيلل ا  ددددىةل)ل -

ل فل  ت.،ل،أىواابحو  لب فلوحافلسطي 

مراكز البحث العلمدي ودورهدا فدي تفعيدل التواصدل العلمدي سدلطنة رمدا  (اللل2009خىح ال ث لهللالبح بىئيدال)ل -

 
ً
 مل.ل2009ةو حن لل3/5 حفيىلبحرب  ل ملرل،ل)ةوى البحلوبصل(ل، دبجالوو وال ؤةحرل يالللنموذجا

،لةدددد ا لبحث ددددحلبحافوددددلللمعوقددددات البحددددث العلمددددي فددددي الجمهوريددددة اليمنيددددة(الل2006 باا ل ثدددد لب فدددد لبي دددد بويل) -

 اوملكالةوللملبي ح ود البحيحبيال،لوؤجلالبحلاي لحفافوملابح وى ال،بحيحتل.ل

للددملبحافددومللأطروحددة دكتددوراه،ليئددة فددي التنميددة االقتصددادية فددي الجزائددرأثددر تلددوث البمل(اللل2006دشددي لجددى يل)ل -

لأىواالبي يبئر.ل،ل فيالبحافوملبا ل ى يالا فوملبح لي  ل،ل رتلبح لي  ل،لبا ل ى يا

،لبح ثاددالباا ددأل، بدلبحو ددىللحدد ةيىلبح ثى ددالابحاملددرل،لالتعلدديم العددالي والتنميددة(ال2006دوددييلبححدد ل ثدد لبححددمل) -

 .باجكب د ا

سلسددلة منشددورات برنددامج .لقيبددة تعليميددةح -التعلدديم مددن أجددل التعلدديم املسددتدامة(ال2009دا بحدد تلوددى و تل) -

 أىواالبحثفوىللبحل ثيويا.ل،ل.ل فيالبحاوثالبي ىواياالتعليم من أجل التنمية املستدامة

ي ووس  السياسات دور مراكز الفكر والدراسات في البحث لعلممل(لالل2012جىويلبيخية بدلالعىدقلبألجا ل) -

 ،ل  ىةرلبحليىجالابحوىةوت،لبحا  لبحلى  ل،لباد ت.لالعامة

الصدعوبات اليدي تواجدة طلبدة الدراسدات العليدا فدي كليدة (الل2017و ح لو حو ل  مل)ل،لجوجتل ث البحع و ل -

-133صلل،ل(ل14بحادد  ل)ل،ل(ل39وقفدد )ل،لوقفددالأىواددالبحثاددحل، التربيددة جامعددة دمشددق فددي ظددل االزمددة السددورية

ل.ل178

ل دبجدددالة فيفيدددولحالةقىادددىةلبا بد ددداللدددملدور التعلددديم العدددالي فدددي تنميدددة املجتمددد  املحلدددي :(الل2014صدددثىحلةروددديلل) -

لبي يبئرل.ل،لبعراحال د لوبدهلواملود لل،لأىواالو ح لخييرلابلكرهل

ل،لىابحر دددددل،ل بدلأىوادددددالةدددددىيفلحفاملدددددرل،لدراسدددددات حدددددول التنميدددددة املسدددددتدامة(الل2015 دددددىورلخيددددد  لبحكث ندددددتلل) -

لبحلاو يا.

وؤجلالوقد لل،ل1 ل،لاملسؤولية الدولية واملدنية في قضايا البيئة والتنمية املستدامة(ال2012 ىورلعربال) -

 حثبىت.ل،لبي ىوايالحف دبجىةلابحاملر

،ل بدلابئدللحفاملدرللالقدانو  الواجدب تطبيقد  رلد  مسدائل امللكيدة الفكريدةم(لالل2011 ىورلو حو لبحكلوبني)ل -

ل حىتلباد تل.

،لورب ديلباا دىثلاد تلصدبى اللمراكز االبحاث وإنتداج املعرفدة ومسدؤوليات املثقدفم(لالل2016 ثى لاولةىةف) -

 مل.ل22/6/2016با  ىدلاةرشي لبحليىجىةل،لوو  لباتلبجالمل
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 دبجددددالوت أحددددال،لوقفددددالور دددديللمراكددددز الدراسددددات والبحددددوث فددددي العددددالمم(الل2007 ثدددد لبي ددددى  ل ثدددد لبي ثددددىد)ل -

 روي،بحا  لبح ىنيل. دبجىةلبحوعتلبحا

: سما  جودة التعليم العالي مد ل للتنمية املستدامة (2010)ل،لالجشرال ث لب  فبل،ل ث لبحر االو ح  -

ل.61،لبحا  17وقفالوللوثللبحت ايالبحارأيا،لب  ف ل،لفي املجتم  املصري 

اقدد  الدراسددات العليددا بجامعددة االمددام محمددد بددن سددعود (ل2000 ثدد لبحاي دديلبحراودديل) - ،لةدد ا لوكلددبلبحت ايددالل: و

 بحارأيالح اللبيخفيلل،بحر ىا.

دداديميمل(لاللل2013 ثددد لبحتندددللبي دددىادي)لل - ،للتطدددوير ادا  ارضدددا  هيئدددة التددددريس فدددي سدددو  معدددايير االرتمددداد االكد

 دجىحال  لودبهل،لوا  لبح دبجىةلبحت او ال،لأىواالبحوىار ل.

ا دددددددحلووددددددد مل فلوددددددد لتطلبدددددددات تحقيقهدددددددا، التنميدددددددة املسدددددددتدامة ومم(لال2011 ثددددددد بلحدددددددرححتلو حددددددد لبي لدددددددت)ل -

/لل11/لل16ل–ل15رجدددت بةيقيالبي  ووددداللدددملبحويدددىلل  دددملبحث ىحدددالاة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوال،لأىوادددالب لددديفال

ل.لبحلو بت.ل2011

ل،للالتنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهام(لالل2010  حىتلةبيفلالوىأ  باو ةةل)ل -

ل حىتل.ل،لملرلابحلو ي ل بدلبح فىللحفا

ل،لل: محددات التنمية املستدامة ومستقبل تحقيقها(ل2019 رباالبي ىللابحيى لشىا لا ث لبحبايفل  رادلل) -

 .152-115صلل،ل(ل137بحا  ل)ل،لوقفاللأحايالبح وى الوتلبأللبحلبحيال

لوو  لوفكر لباجالم.،لاملراكز البحثية ... األهداف الطموحة والحلقات املفقودة  ىمل   بتل) .ة(لال -

،لوو دددد لابحدددداللاملراكددددز البحثيددددة ودورهددددا املفقددددود فددددي االسددددتراتيجيات العربيددددةم(الل2012  ددددىمل ثدددد لبحملددددىلمل)ل -

 بحار ل

،لور دددددديلاىاددددددلللدور املراكددددددز البحثيددددددة فددددددي حددددددل مشددددددكالت املجتمدددددد  املعاصددددددرمل(لال2016 ظدددددديفل ىوددددددللبي حي ددددددم)ل -

 بدلخىصلاى ؤةحرلبحوعنللحفافوملابا ب ل،لأىواالاىال.(لبص 4(لبحا  )6حف دبجىةلبانلىةيال،لب  ف ل)

 مل.ل9/4/2005،وو  للبيالال: مراكز الدراسات االستراتيجية م(لل2005  ملاتلشو للبحورني)ل -

: مشددددكالت البحددددث العلمددددي فددددي العددددالم العر ددددي فددددي  مل(2007 حدددى لبححدددد لبحن ةددددو يلالو حدددد لبححدددد لبادددولجددددحر )ل -

،ا ددددحلوودددد ملر ددددألوددددؤةحرل حددددى  لبح دبجددددىةلبحافيددددىل.لقتصددددادية فددددي فلسددددطي املسدددداهمة فددددي تحقيددددق التنميددددة اال

،ل2،لبحاددد  ل15ةدددي ل،لوقفدددالبي ىوادددالباجدددالويال،لجفلدددفالبح دبجدددىةلبانلدددىةيال،لب  فددد ل–بي ىوادددالبإلجدددالويال

لأىواال فل  ت.ل

مشددددكالت  تطددددوير ادارة الدراسددددات العليددددا بكليددددات التربيددددة فددددي سددددو (لالل2004 ددددوالبحددددولجددددفيحىتل ددددوالهللال) -

 ، فيالبحت ايالااهىل،أىواالبحي ى  م،و ر.لرسالة دكتوراه  ير منشورة،لالطالب

،وقفددالبحفددربة،للبحادد  لبح ددىني،ل:  البنددا  العلمددي وأهميددة مراكددز الدراسددات والبحددوث م(2009 ددىظفلبحث ددى ل) -

 أىواال رأالل.
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،للدور املراكددددز البحثيددددة األكاديميددددة فددددي القضددددايا اليددددي تهددددم املجتمدددد  والدولددددةمل(الل2018وىأدددد لبححدددد لبحيبو ددددمل) -

 (.4308ص يفالب  وفلبحا  )ل

،لدجدىحال  لدوبدهل،للتصور مقتدرح لتمويدل الجامعدات فدي سدو  مفهدوم النمذجدةم(الل2014وى تل باا لجفيحىتل) -

  لفلب بد لاة  يةل،ل فيالبحت ايا،لأىواالصباىل.

ل،لوقفدددددالاافددددديفلبي حدددددىا  ل،ل: دور تعلددددديم الكبدددددار فدددددي تحقيدددددق التنميدددددة املسدددددتدامة(ل2012و دددددبل ىودددددللبحرب يدددددمل) -

 ةونج.ل،ل(لب بظحالبحارأيالحفت ايالابح وى الابحافوم59بحا  )

 : دور برامج ماجستير كلية التجارة فدي الجامعدة اإلسدالمية بغدزة فدي املسداهمة فدي(ل2011و ح لراربايفلوو ب ) -

،لا حلوو ملر ألوؤةحرل حى  لبح دبجىةلبحافيدىل.لبي ىوادالبإلجدالويالة في فلسطي تحقيق التنمية االقتصادي

لةي ل–

اقد  الدراسدات العليدا فدي الجامعدات الفلسدطينية واالرتقدا  بهدا بمدا يلبدي (ل2007و ح لبادولجدحر ) - : اسدتقرا  و

وددوظفيلبي ىواددىةل،لاد ددال حددللوو وددالحفحددؤةحرلبح ىحددحلاة ددى لةوىاددىةلبجددىةذ لاللاحتياجددات التنميددة الشدداملة

لبحففل يايال.بي و  لابحلح  لابا لحى للملوؤجلىةلبحلافيفلبحاى مل،لب  ف لباالل،أىواالبحو  ل.

،ا ددد اةل،ب ؤجلدددالبي ىوايدددالل: التنميدددة رسدددالة املاجسدددتير  الجامعدددة فدددي االلدددف الثالدددث(ل2000و حدد لباجدددا ) -

 حف دبجىةلابحاملرلابحلو ي ل

،للم الدراسات العليا  في جامعدة امللدس سدعود و عد  الجامعدات االمريكيدة:  اسس تقوي(2000و ح لب بي ل) -

لة ا لوكلبلبحت ايالبحارأيالح اللبيخفيلل،بحر ىا.

تسدددددويق الخددددددمات الجامعيدددددة مدددددد ل لتحسدددددي  التعلددددديم الجدددددامعي، رسدددددالة م(لال2009و حددددد لجدددددح  لب دددددويم) -

  فيالبحت ايا،أىواال  تلشحج.للماجستير 

ليدديم ارضددا  هيئددة التدددريس والطلبددة لبددرامج الدراسددات العليددا فددي جامعددة القدددستق(لال2003و حدد ل ىادد يت) -

ل.220د173(لص1(لبحا  )17،وقفالبحبقىحلحألا ىثلابحافوملبانلىةيال،ب  ف ل)

،لوقفددالباةدد حجلللانمددوذج الحلددزو  السددباعي  لتطددوير نظددام  مجتمدد  املعرفددة(الل2019)و حدد ل ثدد لبي فيددللب في ددي -

 (للأىواالباة حجل.لصباىلل23(لبحا  ل)6اباألحى يالللب  ف ل)حفافوملبانلىةيال

،لوقفددددالأىوادددداللتصددددور مقتددددرح لتطددددوير االدا  البحثددددي للجامعددددات اليمنيددددةم(اللل2013و حدددد ل ثدددد لهللالححيدددد ل)ل -

لبحبىصرل،لبحيحتل،لبحا  لباالليبىيرل/ليوةيو.ل

 فيدددالل، خصدددص منددداهج وطرائدددق تددددريس : تقدددويم بدددرامج الدراسدددات العليدددا ت(2014)و حددد ل ثددد هلدأدددولبي روددديل -

 أىواال  تلبحيحتلل،لبعراحالل  لودبهلواملودلل،ل  تلل-بحت ايال

ل،لرؤية اسدتراتيجية لدربط البحدث العلمدي بالتنميدة االقتصدادية واالجتماريدة(الل2018)ل،لو ح ل  ملبحمل ثىني -

ل.237-214بحيحت.ل،لج لوأر1-جبلحن 29حففت  ل"وو والحفب ا لبحافحيالبألا أ"لج ىقلب للوثلورقة رلمية 

 (ل.أىواال  ر.127(لبحا  )27،لوقفالبحت ايا،ب  ف ل)اهداف الدراسات العليا (ال1998و ح لورستلل) -

https://www.almothaqaf.com/qadayaama/b1d/928675-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.almothaqaf.com/qadayaama/b1d/928675-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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اتجاهددددات الدارسددددي  فددددي جامعددددة القدددددس املفتوحددددة نحددددو فددددتح برنددددامج (الل2004و ح شددددىا تلال لددددىملابددددىةل) -

 (.4بح دبجىةل،بحا  )،وقفالأىواالبحو  لب فلوحالحألا ىثلالللالدراسات العليا

ل،للمؤ دددددراتها ، أبعادهدددددا  ، التنميددددة املسدددددتدامة : مفهومهددددا مل(اللل2017ودددد ح لجاددددولبحب دددددرلاليىجددددح تلو حددددد ل)ل -

 ب  حو البحارأيالحفل د بلابحاملر.

ل،ل فيدددالبحافدددوملبا ل دددى يالا فدددوملبح لدددي  ل،لالتنميدددة املسدددتدامة وتحددددياتها فدددي الجزائدددر(ال2010ودددرب لةىصدددرل) -

لفي  .لأىواالبحث

 مل(لاوؤجلالبحث بالحإل المل.ل2005البحوث وصنارة التغييرس ورب ي -

،للبحولدفلبح دىنيلمراكز االبحداث والدراسدات االسدتراتيجيةم(لالل2005ور يلبح ىشفلحف دبجىةلباجت بةيقيا) -

 ،لبافلورب يلباا ىثلباجت بةيقياللملبحاىحفلبحاروي.ل

،لبحدددد بدلب  ددددر اللدد ودراسددددة فددددي مراكددددز االبحدددداث الغربيددددة: املستشددددرقو  الجدددد(لل2007و دددد ف ل ثدددد لبحتنددددل)ل -

 ابحفثبىةيالحفاملرل.

صلل14،ب  فدالبحت او دالبحاد  للالجامعات نشأتها. وظائفها  دراسدة وصدفية تحليليدة(الل2000وفي ىتل.بح بيتلل) -

ل.260د211

 ،ل بدلبحاففلحفحالي تل،ا  اةل.لقاموس املورد انجليزي رر يوب  لبحثافث يل) .ة(ال -

 مل(لل2011 د يلصدىيحل)لو -
ً
ل،لل: التنميددة البشددرية املسدتدامة مفدداهيم التكدوين وأبعدداد التمكدي  العددراق أنموذجددا

 .لل31بحا  لل،لب  فالبحارب يالحفافوملبا ل ى يال

،ا دددحلووددد مل ؤجلدددالبحفكدددرلبحاروددديل،ب فلوددد لبحاروددديللالتعلددديم العدددالي رؤى مسدددتقبلية(لال2005ويحوةدددالجدددفيفل) -

لبح ىنيل.ا  اةل.

يددالدددحتل لددى لبحت ايددالابحلبددو رللددملةبحل،لدور التعلدديم العددالي فددي تنميددة البلدددا  املتخلفددة(لال2010ةددى دل رأددىنيل) -

 ب  لح لبحاروي.ل

: أنموذج مقترح لربط البحدث العلمدي بالجامعدات اليمنيدة بالتنميدة االقتصدادية (2017ةبيللجحح لبحاف  يل) -

 .240-213(.33بحا  )ل،لبانلىةيالوقفالبحثىححلبي ىويملحفافومل،لواالجتمارية

ل: مراكز االبحاث في العراق نظرة مستقبلية.م(لل2009ناحالبحاثى ي)ل -

،ل دبجددالحىحددالور دديللدور املراكددز البحثيددة فددي تشددكيل الددراي العددام وصددورة اال ددرم(الل2007ةيف ددمل حددىللباو دد ) -

ىةلابة دددىذلبحودددربدل،لبجدددل التلبحدددرجيلبحادددىملبح دبجدددىةلبألجددديو الاقىوادددالبحودددىار ل،لب دددؤةحرلبحددد ا مل ر ددديلب افووددد

 مل.2007 ن بيرلل/6/8ابة ىذلبحوربد،لبحوىار ل

:دور اسدددددتراتيجية الجدددددودة الشددددداملة فدددددي تحقيدددددق التنميدددددة املسدددددتدامة فدددددي املؤسسدددددة م(لل2014)ل،لبح دددددىملشدددددي مل -

لبي يبئرل.ل،لأىواال رحىةل ثى لبا ل ى يالل،لجعراحال  لودبهلل،لاالقتصادية 

 ،ل)وو  ل ةيىلبحوعت(ل.لمراكز االبحاث وأهميتهام(اللل2016بحمل وبنيل)لاملىمل ثى  -

جفلددددفالبادبقل حددددلل: دور مراكددددز و ددددئو  االبحدددداث فددددي صددددنارة القدددرار السيا دددد ي ،م(لل2012احيددد ل ثدددد لبححدددمل)لل -

لوا  ل  ىمل ىد لحفليىجىةلبحاىوالابحملسوتلبح احيال،لبي ىواالباور كيال،لا  اة.ل
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ادد البحث ددحلبي ددى ملر ددألةودد يفلة ددودلووتدد حلحل ددو رل ادلبحلافدديفلبي ددىويملاىي ح ود ددالبحيحبيددالةقددىهلب اددى لبحلبحيددالب لددل بوا،للللامللخددص:

لثذاحدالحل دو راوار دالبي  دو لب ل،لاذح لوتلخالللبحلارال  ألاب  ل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالةقىهلب اى لبحلبحيالب لل بوا

،لبحل في دددددملا ددددد لبجدددددل  و لبحثىح ددددالب دددددب  لبحوصددددفيلابو يدددددول،ل ادلبحلافدددديفلبي دددددىويملاىي ح ود ددددالبحيحبيدددددالةقدددددىهلب اددددى لبحلبحيدددددالب لددددل بوا

حيددددحلةح ددددللوقلحدددد لبحث ددددحل يبددددالخندددد بللوددددتلذايلبحكفددددىلبةلابحودددد دبةلاباخل ىصددددىةلذبةلبحاال ددددالاحودددددوتلبحث ددددح،ل حددددىلل،لبحل ددددو ريلال

ىح دددالج ب لودددتلةدددوتلبجددد ثىةالحدددثا لج دددرب ل يبدددالبحث دددحل،لاةوصدددف لبح دبجدددالر دددأل ددد  لودددتلبحبلدددىئللجاح دددىلودددىلي دددمالجتلاب ددد ل ادلبجدددل  و لبحث

بحلافدددديفلبي ددددىويملةقددددىهلب اددددى لبحلبحيددددالب لددددل بوالأددددىللا دأددددولصددددت   ل، حددددىلجتلبي  ددددو لب ثذاحددددالحل ددددو رل ادلبحلافدددديفلبي ددددىويملاىي ح ود ددددال

 حدددىلةدددفلبحلوصدددللر دددألةوددد يفلة دددودلووتددد حلحل دددو رل ادلبحلافددديفلبي دددىويمللل،للبحيددداللدددملة ويدددملباددد ب  ىلب املدددو  بحيحبيدددالحدددفليوب دددبل  فدددالبح

ل.اىي ح ود البحيحبيالةقىهلب اى لبحلبحيالب لل بوا

لبحلبحيالب لل بوا.لل،لبي ح ود البحيحبيا،لبحلافيفلبي ىويملل،لبحل ودلب وت حلاللكلمات املفتاحيةب

Abstract: The current research aimed to present a proposed vision for the development of the role of university 

education in the Republic of Yemen towards the dimensions of sustainable development, and to answer the main 

question in the current research, which states: What is the proposed vision for developing the role of university education 

in the Republic of Yemen towards the dimensions of sustainable development?   Sub-goals have been set: Knowing the 

reality of the role of university education in the Republic of Yemen towards the dimensions of sustainable development, 

and knowing the efforts made to develop the role of university education in the Republic of Yemen towards the 

dimensions of sustainable development. The researcher used the descriptive approach, with its two types of analysis, 

which is represented in the analysis of literature related to university education and sustainable development, and  the 

developmental by presenting a proposed vision for developing the role of university education in the Republic of Yemen 

towards sustainable development. The research community represents a sample of experts with competencies, 

capabilities and specializations related to the topic of the research. The researcher also used a questionnaire-type tool for 

some members of the research sample. By collecting the data resulting from the questionnaire, the current research 

reached the following results: The reality of the role of university education towards the dimensions of sustainable 

development came to a small degree, and the efforts made to develop the role of university education in the Republic of 

Yemen did not keep pace with the development wheel in achieving its desired goals. It was also reached to present a 

proposed vision for developing the role of university education in the Republic of Yemen towards the dimensions of 

sustainable development..                                                    

Keywords: A proposed vision, university education , Republic of Yemen, sustainable development. 
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للل:مقدمة

فلبحلافدددددديفلبألخددددددر لاددددددولبنا دددددددى لحظددددددراالب  لحدددددد لا دددددددوبهلشددددددتةولشددددددتتلةظدددددددل-بحلافدددددديفلبي ددددددىويمللددددددملجيلوقلحددددددد ل

لاويحوًةىلوتلب  لح لبحذيلنملتل يدول،لباألحى يالابحليىجيالابح وى يالابحافحيا
ً
ل،ل  وليمللملخ ىئ ولاصفىةولشكال

اواهىلوىليللح لودتلظدراالل،لاجخ  لولبحوعبيال،لد  يااخ وص لولبحلىل،ل اًيىلواهىلوللح  لوتلوىضتللاذبلب  لح 

اذبلب  لح لاول فثىةلورحفالة و ره لة يقال ىليلفلوتلةفى للا تلو وةىةلب  لح لبح ثيايالاباألحى يالابحليىجيا.ل

بإل بد ددال حددىلجتلحىأددالبحلافدديفلبي ددىويملب ىجددالحفوددو لبحاىوفددالب ؤافددالاب  دأددال رددد لعثياددالبحل ددواةلبا ل ددى يالال

اةددو   ل ددو لبحاحددللل،لاإةحددىلجيًيددىلحل ددو رلب  لحدد ل،لاباألحى يددالابي ىأددالب ىجددالح لدد لحل دد يحلجأ ددي لبح احددال  لددب

ل(.24ال2005ل،ل)واراال،لبحال والحلوقلبحاحللاحفلبحيالب لل بوا

اجتلةقددددىحلل،ليددداااملددد  لواظدددفلبأل ايدددىةلب لافودددالاىحلبحيدددال  دددألجتلبحلافدددديفلياددد لح دددرلباجدددى للدددمل حفيدددالبحلبح

ل  دألةقدىحلبحبظدىملبحلافيودلللدملادذبلب  لحد 
ً
ل ث د ب

ً
فلا درةثةلبحلافديل،لبحلبحياللملجيلوقلح لوتلب  لحاىةليالحد لب لحدى ب

لاىحلبحيدددا ل دددوتلبح ىحددبلادددولو دددودل حفيدددالبحلبحيدددالبحتددللالدددىافللدددملب لدددىاولب افوودددىةلاب  دددىدبةل
ً
لوثىشدددرب

ً
بي ددىويملبدةثىعدددى

لبحلافددديفلودددتلجادددفلداب ددد لبحلبحيدددالادددى  لح للدددمل ى دددالبحال ودددالودددتلجأدددللة ويدددمل ةبحيدددالولدددل بوالاكفدددىل لا  بحدددا.ل حدددىلياددد ن

 ددددى  لح لبحددددذيلي لددددتلاافدددديفلاةتايددددللجابىئددددوليلددددى  للددددملةددددو   لب ددددوبد لبحبملددددر البحوددددى د ل  ددددألاملددددتيللاإ بد لل،لب  ددددىاة

ل،لاباجدددددلوربدلبحليىسدددددتللابا ل دددددى يليلدددددىافللدددددملابدددددىللوقلحددددد ل دددددويلجدددددفيفليلدددددو هلبألودددددتلباألحدددددىامل،ل بىصدددددرلبحلبحيدددددا

ل(.84ال2014ل،ل) ىشودل

،لبحلبحو دااو لبحلو ملب  لىدتللملبحافدوملب ار يدالابحلكبوحوأيدالاالد فللدملردجدىللنهيدال حفيدالة د ملبحافحيدال

ل
ن
،لبحددد املودددىلجةث لدددول دبجدددالاادددذب،لب لدددل بواجتل ادلبحلافدديفلبي دددىويمللدددملبحددديحتلودددىليددديبللي لدددفلاىحو ددودلر بللبحلبحيددداللرا

ل(.2003)

بحثىح دددالجتلبحلافددديفلبي دددىويمللدددملبي ح ود دددالبحيحبيددداليوبأدددولة ددد يىةلأحدددالأل بلل ادهللةدددر ل،لجدددثمالدددملددددوللودددىل

جتل ددد  لبيخدددر ق تلودددتلححفدددالل حدددى،لبي دددىويمجتلابدددىتل قدددو لاددد تلبيخ دددةلبحلبحو دددالاوؤجلدددىةلبحلافددديفللجي،لادددوب بدددى ل

لحرلا دددرصلبحاحدددللو ددد ا  لااليوأددد لخ دددةلابضددد الاجددد ياى لبحث دددىحود و للدددملبحل   دددىةلبحلوفي يددداللدددملةيبيددد لولددد

لبيخر ق تلاةوظيفلعى ىتهفللملوقىاةلة   ىتهفلبحافحيالاحىلي  ملبحاحفيالبحلبحو الا  وملبجل بو هى.

للمشكلة البحث: 

ل ددتلجادد بالبحلبحيدداللددملواظددفل اللبحاددىحفل
ً
جصددثالو ددلللحتدد ،لبحدديحتلاواهددى،لبح ىحددحظددللبحلافدديفلبي ددىويمل ايدد ب

لجدددددوبلل ل-تهددددىملبي  وودددددىةلابحملدددداو لب يدددددحلجةددددولحدددددفليوددددوملاددددد ادهلب بدددددو لاددددولةقدددددىهلة ويددددملة فاىتهدددددىلبي ىددددددر لحل- دددددألحدددد ك

ل،لاب للوثفيا
ً
ل تل حملبحفقو لا تلو رأىةولاول فثىةلجوقلبحاحل.لل يال

بوالبحلبحيددالب لددل ل–الجدديحىلل–ملرشدد ىحيالبةف ددىملبحلافدديفل ددتلخ ددةلبحلبحيددال2015اج دد لةور ددرلبحيوة لدد ول

بة دددذةلبي حايدددالبحاىودددالحألودددفلب ل ددد  لخ دددو لة دددود الاةىد  يدددالا ثندددللارةدددىوللل،لالدددملادددذبلبح ددد  ل،لات اى ادددىلاجاددد ب  ى

يدددددلفلاقدددددالللر دددددربدل ادلبحافدددددوملابحلكبوحوأيدددددىلاباال دددددىدلل،لاحفحدددددر لبألا دددددألا  دددددألادددددذبلب لدددددلو لل،لحفلبحيدددددالب لدددددل بوال2030

لحالجددل بوالابحتددللا
ً
لججىجدديى

ً
دى الحدد ل  ددأل دد د لبحثفدد بتل  ددألاددد لبحافددفللددمل فددبلبجددت بةيقيىتهىلبحوعبيددالوددتلاوصددف ىلو ر د
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لل،لجأددللبحلبحيددالاااي دديل دد دبتهىلابجدد  حىدبتهىل وبأ ددالبحل دد يىةلبحتددللةوبأ  ددى
ً
)ةور ددرلل،لابحتددللوددىليدديبللبحددثا لواهددىلوق ددوا

ل(.22ال2018ل،ل2030بحيونل ولحفافوملة ول ىمل

الحدديحتلابحدديحتلبحتددللةددتايللددملذيددلل ىئحددال اللبحاددىحفللددمل يددىيىلبحلبحيددالب لددل بواأبددىًلل  ددألوددىلذ ددرل إةبددىلةددر لجتلب

ااتدد الاددذح لبي  ووددالوددتلخددالللةوىد راددىلبح ددى د لوددتلبي  ددىةلذبةلبحاال ددالجتلةفدد لب  ىةددالب لددتخر لااددي لحتيددى ل ادل

لبحلافددديفلبي دددىويملبي  دددوويلابألا دددمل دددتلة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل
ً
 بوال  دددألب لدددلو لبا ل دددى يلبحلافددديفلبحادددى ملاة  يددد ب

ل  دددددألبحودددددد لب ا شدددددتللابيخددددد ويلل،لاباألحدددددىاملابحليىسدددددتللابح ودددددىلمللاو لفدددددفلب  دددددىاةلذبةلبح دددددفا
ً
وحدددددىلبناكدددددجلجدددددفثى

لالدددملةددد اودلولدددلحرل.الدددملددددوللودددىلجدددثملةل ددد  لوملددد فالبحث دددحلاىحلدددؤبللبحدددرئ جل
ً
حفحقلحددد لبحيحندددللابحدددذيلجصدددثالوؤجدددفى

 دور التعليم الجامعي بالجمهورية اليمنية تجاه ابعاد التنمية املستدامة؟  لتطوير لما التصور املقترحباايال

يك لددبلبحث دددحلبي ددى ملجاحيلددولودددتل ظددفل ادلبحلافددديفلبي ددىويملاىي ح ود دددالبحيحبيدداللدددملة ويددملبحلبحيدددالأهميددة البحدددث: 

فيفل وتلبحلال،للبحيالبحلكبوحوأيابحل،لبحلبحيالبحثيسيال،لبحلبحيالبا ل ى يال،لب لل بواللملوقىاةالبحلبحيالباألحى يا

لجددوبل الجدديحىلاجتلأحيدد لب  لحاددىةلجصددث  لل،لبي دىويمليح ددللجاحو ددىةلول دداللددملب  لحاددىةلب لو وددالابحبىويدال  ددألحدد ك

 ةحلف ل بى الاتتلبحلافيفلبي ىويملاولج ب لة ويملبي يى لبحكر حالااولجبيللاة  لبحل ودلابحلو ملابحر اا.ل

حل و رل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود دالة ودلووت حلبح  البحرئ نتللحفث حلبي ى مللمال"ةو يفليلح للأهداف البحث: 

 اجواليلفلة ويملاذبلبح  الوتلخالللة ويملبألا بالبحفر يالبحلىحياال،لبحيحبيالةقىهلب اى للبحلبحيالب لل بوال"

 وار الوف وملبحلبحيالب لل بوالاج اى اى.ل -1

ابحلبحيدددددددددددالل،لبي دددددددددددىويملاىي ح ود دددددددددددالبحيحبيدددددددددددالر بلل)بحلبحيدددددددددددالباألحى يدددددددددددالوار دددددددددددالاب ددددددددددد ل ادلبحلافددددددددددديف -2

 ابحلبحيالبحلكبوحوأيا(لب لل بوا"ل.ل،لابحلبحيالبحثيسيال،لبا ل ى يا

 .ةو يفلة ودلووت حلحل و رل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالةقىهلب اى لبحلبحيالب لل بوا -3

 ى ملاىااياةلح للح ا لبحث حلبي حدود البحث: 

بي  ا لب ودو ياالوودو ىةلبحلافيفلبي ىويملابحلبحيدالب لدل بوالا ال دالب لت د يتلادثا لودتلخدالللرادرب ل -

  ادلبحلافيفلبي ىويملةقىهلب اى لبحلبحيالب لل بوا.

بي دددد ا لبحبملددددر االب ل ددددرلبحث ددددحلبي ددددى مل  ددددأل يبددددالوو ددددو  لوددددتلبيخندددد بللاب  لحدددد تلابحاددددىوف تللددددملوؤجلددددىةل -

 يفلبحاى ملاوقفجلبا لحى لبأل ى يولللملبحيحت.لبحلاف

 بي  ا لب  ىةياالوؤجلىةلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيا. -

 م.2021ل-م2020بي  ا لبحيوىةياالبحاىملبي ىويمل -

للمصطلحات البحث: 

: تعريف التعليم الجامعي: يقصد ب :
ً
 أوال

 بي ىويم بحلافيف لملوؤجلىة) بحث ىحود و  (بأل ى يول بحن ةىول لم بحافحيا بأل لىم  ى ا بي ىويم بحلافيف 

)ب دؤةحرلبحافودللل،لبحوثدولل ا وب د  شدرا  ا دم بحاىودا بح ىةو دا   دأ ح دوح ف  اد  بح فثدا ادو يفل دم بحتدل

ل(.36ال2018ل،لبألاللحفل و رلبأل ى يوللادحىتلبي و  
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 ل فيددول ددوبة تلااملددرياىةلبحلافددديفلبحلار ددفلباأربيدديلاددوالابحدد لودددتلجةددوبتلبحلافدديفللددملبحدديحتلابحدددذيلااىد دد 

بحادددى ملادددىحلافيفلبي دددىويملبي  دددوويلابألا دددملابحدددذيليلددديألر دددألة ويدددملجا ب دددولااظىئفدددولابنملددد لولاأربوقدددول

ىحالةقىهلبحلبحيالباألحى يالابا ل ى يالابحثيسيالابحلكبوحوأيالب لل بوا. لبحفان

: تعريف التنمية املستدامة: يقصد بها:
ً
 ثانيا

 لحر للدددملبحددد خللبحفدددر يللدددمل تددد  ل وبيدددالعو فدددالا قدددبلجتليصددد بلةفددد لبحي دددى  للدددملبحددد خللبدةفدددىتللدددملبحي دددى  لب لددد

ال2009ل،ل)بحافيدىت،لوللو لوا ملدالبحفدر لاد ىايلدولا  دى  ل د د لبحفدر ل  دألبإلةلدىللاإصدالحلو د بتلب د  و ىة"

3.) 

 بي ددىويملاىي ح ود ددالبحيحيبددالابحتددللبحلار ددفلبإلأربيدديالبحليىجددىةلاباحيددىةلبحتددللتهدد الر ددألةفايددلل ادلبحلافدديفل

لجواليليحبولبحل ودلب وت حلحل ويملة فاىةلبألأيىللبي ىحيال.

 احىال،ل رد لعثياالبحث حلبي ى ملاجا ب ولبجل  بملب ب  لبحوصفيلاحلىد تلمن ج البحث: 

  :بحلافيفلبي ىويمب لحملبحل في مالاذح لي ح لب افووىةلابحثيىةىةلاب ؤشربةل تلاب  ل ادلاملسار األول 

لاىي ح ود البحيحبيالر بللبحلبحيالب لل بوا.ل

 :بحل ددو ريالاذحدد لوددتلخفددللةودد يفلباجددت بةيقيالب وت حددالاوصددف ىلااحددلل  ددألة ددو رل ادلبحلافدديفللاملسددار الثدداني

لبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالةقىهلب اى لبحلبحيالب لل بوا.

 دراسات سابقة

: دراسات رربية:
ً
 أوال

بعندوا : " رالقدة البحدث العلمدي بالتنميدة مدن وجهدة نظدر أرضدا  هيئدة التددريس  ، (2003س ، الددو دراسدة  -1

 بجامعة رد ".

لا   لبح دبجالر ألبحلارال  ألبحاال البحوىئحالا تلجا ىثلايسالبحل ديجللملأىواال  تلخالللبحلبوبةلبيخحجلللللللللل

لدايىللايسددددالبحلدددد ديجلاأدددد تلة ويددددملبحلبحيددددالب رأددددو لاوودددد بدلاودددد  لبحاال ددددالادددد تلباا ددددىثلب بقددددي لوددددتل ل،لب ىددددديال ثددددل

اةوصدددللةلدددىئللواهدددىالل،لاب لحددد لبحثىحدددحلب دددب  لبحوصدددفيلبحل في دددمل،لبحفىئددد  لبحتدددللة ووددد لودددتل  ح دددىلةلدددىئللةفددد لبحث دددوث

  يدالدافلبدةثى لبألا ىثلبحافحيالب بقي لاتا بالاجيىجىةلخ دالبحلبحيدالبا ل دى يالاباألحى يدالاةيدى لخ دالا

لشىوفال  ألوللو لبي ىواالابح فيىةلابأل لىم.

ة املسددتدامة بعندوا :" جددودة التعلديم العدالي وأهميتهدا فددي تحقيدق التنميدة البشدري ، (2008س ، ونعيمدا ، دراسدة منيدرلل-2

لفي الوطن العر ي ".

ل،للددملبحددوعتلبحارودديادد   لبح دبجددالر ددألبحلاددرال  ددألجاحيددالأددو  لبحلافدديفلبحاددى مللددملة ويددملبحلبحيددالب لددل بوال

الا ىة لجار لبحبلىئلالجتلبحل ودلبانلىنيلابي يىديلاولة يقالب ار الاهملا اداىلاا لو خللحفلبحيالب لل بوا.ل وب ث

ل
ً
لا ى يى

ً
لاإ فيحيى

ً
لاا لوتلبحاهوالبحلبحويلبحملىوللح للأوبةبلب  لح .ل،لبحل ودبةلاب لت  بةلب  لىد الو فيى

اجدات بعندوا :" اسدتراتيجية إلنتداج املعرفدة فدي جامعدة صدنعا  فدي سدو  احتي ، م(2016س ، دراسة الحاجلل-3

 التنمية املستدامة في اليمن".
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ا   لبح دبجالر ألةو يفلبجت بةيقيالإلةلىللب ار اللملأىواالصدباىلللدملددوللبحليىأدىةلبحلبحيدالب لدل بوال

ةدددد لجاددددر لبحبلددددىئلالجتلأىواددددالصددددباىللوددددىل بحدددد لااددددىنيلوددددتلا ىل،لابجددددل  و لبحثىح ددددالب ددددب  لبحوصددددفيلب لددددحمل،للددددملبحدددديحت

وملكالةلا وبئملوى يالا وبئملجخ ديالج ةلر دألددافلرةلدىللب ار داللدملبي ىوادالودتلخدالللبح دبجدالبحل فيفيدالحوب د ل

رةلدددىللب ار ددداللددددملأىوادددالصددددباىللةدددفلةوددد يفلبجددددت بةيقيالووت حدددالحل ددددو رلرةلدددىللب ار ددداللددددملأىوادددالصددددباىلل فيدددالبحت ايددددال

.
ً
 جةحوذأى

: دراسات أجنبية:
ً
 ثانيا

 قدادة مداذا يعتقدد :السدر بعندوا : " اكتشداف and Horst (Wright ، T. ،  ، N.2013) دراسدة رايدت وهورسدتلل-1

  "العالي؟ التعليم مؤسسات في االستدامة رن الكليات

"Exploring the ambiguity: what faculty leaders really think of sustainability in higher education"  

 ال ددودلبحلبحيددا بحكب يددا بي ىواددىة لددم بحلدد ديج ايسددا  يددى بة ةوددوم  يددف وار ددا ادد   لبح دبجددالر ددأ

 ةوبأدو بحتدل ابحويدىيىلبحرئ لديا ،لولدل بم ولدلوثل ة ويدم لدم ةفاثدو بحدذي ابحد ادلل،لب لدل بوا ابي ىوادىة ،لب لدل بوا

ل،لابجدل  ملبحثىحدحلب دب  لبحوصدفيل،لبي درملبي دىويم لم باجل بوا ثى دبةو ةبفيذ  اتل ة ولل بحتل اب ايوىة ،لبي ىواا

 يادرال دت بحوفيدل حكدت ،لب لدل بم بحل دو ر  دت ولدثوا  كدر  حد يهف جت ب ملدىد  ت جةفدب ا ىةد لجادر لبحبلدىئلالادرات

 بحلافديف ىاةوقد لدم وفدىايفلباجدل بوا لدم وب وقدا وؤجلد هف د  دا لدم ب ملدت   ت ةىحثيدا ب لدل بواليرةدب بي ىوادا

لبحيوويا. ابحاحفيىة ابألا ىث

 Campusاألدا "؟ " الجامعي م  الحرم في االستدامة مبادرات ترتبط بعنوا : "هل ، (Lang ،2015س ، دراسة النغل-5

sustainability initiatives and performance: do they correlate"?ل

 اباةدىد بي دىويم بي درم لدم وثدى دبةلباجدل بوا اد ت بدةثدى  ابدىت تتاد ةودولل بحفردديالبحتدل بخلثدىد ر دأ اد   لبح دبجدا    

 ب دب   بحثىحدح ا د لبجدل  مل.بحثيئدل بأل بل وؤشدربة ودتلخدالل  يىجدو ةدف ابحدذي بي دىويم ح دذبلبي درم ب ثىشدر  بحثيسيدا

بي درمل لدم باجدل بوا اةثندللوثدى دبة بحثيئدل ب ؤجلدا ج بل اد ت أد ب و د ا  بدةثدى  بحبلدىئلالاأدو  ا ىةد لجادر لل،لبحوصدفي

 ودت  دل بي دىويملابجد هالت بي درم لدم باجدل بوا وثدى دبة ا ت و حا رح ىئيا ذبةل احا`بدةثىعىة جي يوأ  بي ىويملا

ل.اب ىل ،لبألخير بحتى  ،لبح ى ا

 مناقشة الدراسات السابقة

: أوج  الشب  بي  البحث الحالي والدراسات السابقة:
ً
 أوال

حيددددالبحلافددددديفلبي دددددىويملاجاحيددددال ادهلب بدددددى لادددددو،ل حددددىلبةفوددددد لبح دبجدددددىةل  ددددألجاحيدددددالبحلبحيدددددالبةفودددد لبح دبجدددددىةل  دددددألجا

ب لددددل بوالا اداددددىللددددملة ددددو رلبحلافدددديفلبي ددددىويملاجددددثللة ددددو رهلاةوظيفددددوليخ وددددالب  لحدددد لاة ويددددملبحلبحيددددالب لددددل بوا،ل

لبةفدملبحث ددحلبي دى ملود لبح دبجددىةلبحلدىاوال  دألبجددل  بملب دب  لبحوصدفيلبحل
ً
ابجدل  بملباجد ثىةال ددت ب لل،ل في ددمابييدى

لي ح لبحثيىةىةلاب افووىة.
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: أوج  اال تالف بي  البحث الحالي والدراسات السابقة:                                       
ً
 ثانيا

لدل بوال حدىل  ملبحث حلبي ى ملة ودلووت حلحل و رل ادلبحلافيفلبي ىويمللملبي ح ود البحيحبيالةقدىهلج ادى لبحلبحيدالب   

اهددددمل)بحثادددد لل،لشددددحللبحث ددددحلبي ددددى مل  ددددألة ددددو رلبحلافدددديفلبي ددددىويملاذحدددد لالوظيددددفلج اددددى لبحلبحيددددالب لددددل بوالبحرئ لدددديا

لاذحد لودتلجأدللةبحيدالبحلافديفلبي دىويمل،لبدى الب ألبحثا لبحلكبوحدويم(ل،لابحثا لبحثيئلل،لابحثا لبا ل ى يل،لباألحىام

دددللبحث دددحلبي دددى ملبحلافددديفلبي دددىويمللدددملبي ح ود دددالبحيحبيدددالااب ادددولودددتلحيدددحللدددملبي ح ود دددالبحيحبيدددال ملددد للولدددل بمل
ن
احف

 ة ويملبحلبحيالب لل بوا.

 االطار النظري:

 التعليم الجامعي

ىلودد لجادد بالبحث ددحلبي ددى م
ً
 ددتتلل،لابحددذيلأددىلل ههددىلوار ددالوف ددوملاجادد بالااظددىئفلبحلافدديفلبي ددىويملل،لبالددى 

ل ولباايالبحثىح الجل بىاللاذبلب  ودل  ألبحب

: مفهوم التعليم الجامعي: 
ً
 أوال

ل،ل(لبحلافيفلبي ىويملاتةوالورحفال فيىلوتلبحلافيفلا  لففل تلبحلافيفلب  دستل2009)ل،ل رالبحو ب

لبحاحلل ا لجتليبىللرح   حيحليلاففلبح ىحبللملوقىللول   ليؤافولحفاحلللملجح لويى يتل

ليا".بحمل ى بةللملة   لوا تلجةبىلل دبجلولبي ىوال

ل اددد لب رحفددالبح ىةو دددالحدددولة   دددىةلولبو ددالة لفدددفلادددىخلالالوقىاةدددولاااددرالبحثىح دددالبحلافددديفلبي ددىويملاتةدددوال"
ً
اافيحدددى

ل".ب لح فالات بلل ادهلب بى لاو

: أهداف التعليم الجامعي :
ً
 ثانيا

 (.47ال2016،لخالللوىلي مال)  ىشا وت ب لل بوا اىحلبحيا بي ىويم جا بالبحلافيف ةرةثة 

 و دى دلب افوودىة اةدو    ،لاباال دىدبة ابألا دىث ،لابحل دو ر اى ار دا يدرةثة ودى  دل املدحلمعرفيدة:  أهدداف -1

 . اىحلبحيالب لل بوا ب لافوا ابحويىيى ابحلكبوحوأيا بحافحيا ب ودو ىة حولل

 ودتلب دوبد  اىحليىأدىة اةيا د ه   دل ب  لحد  ب ل دى  ة دو ر   دأ ياحدللبحلافديفلبي دىويماقتصدادية:  أهدداف -2

،ل  ألوملكالة حفلتفب ابيخن بة ،لابحلبحيا ب ار ا و  حفلفى ل ابحلكبوحوأيا   دبتهىلبحث  يا اااي ي بحبملر ا

 .با ل ى يا ا يف و ىدبة اةبحيا 

 بألحى يال.ل وملكالة وت يوبأو اوى ب  لح  بجلوربد   أ ااحل بحتل اهمة: اجتماري أهداف -3

 :
ً
 : وظائف التعليم الجامعيثالثا

بحوظدىئفلبحتدللااحدلل  دأل ودت اىحا يد  بي دىويمليودوم بحلافديف(لجتل2013(لا  لوتل)2014ير ل للوتلبحشخيبلل)

ل اى لثىداىل،لة ويملدةثىةلب  لح لاةحوه
ً
 ي مال  حى اةبحيالب  لح  بحبملر ل ب ىل اة و رلدج  حلبحيا و  دب

لج ى يحي ب ؤافا بحبملر ا بحوو ل ر  ب  -1
ً
لى

ً
لاةوى يلاو بيى

ً
 جا با حل ويم ب خلففا بحل   ىة مل ى

 .بح  يوا ب ل   ا ب  بيا بحوظىئف وت بحاحل جوقل اول فثىة ب  لح ل -2
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 بحلبحو ا بإلنلىةيالابألا با ب ار ا اة و ر ،لاب  لح  ب وبعب ت  ملكالة حفولل ريقى  به ا بحافول بحث ح -3

 .ب  ىاة و لفف لم

 ،لاب ثدى نلبألخال يدا بحوديف اةدر  ،لب  دىدبة اةبحيدا ،لب ار دا يفةود  خدالل ودت بحث سدا اةبحيدا ب  لحد  خ ودا -4

لب اىدا. ةبلية خالل وت ج رب لب  لح  ا ت ابح وى ا ب ار ا انملر

 التنمية املستدامة

معرفددة مفهددوم احل ويددملجادد بالبحث ددحل ددإتلاددذبلب ث ددحليلدديألر ددألة ويددملبح دد البح ددىنيلابحددذيليددب ل  ددأال

لل.لاجوالة بىاح ىل  ألبحب ولباايالتنمية املستدامةوأهمية ومبادع وأبعاد ا

 :
ً
لر ددألج ادد لبي دد ا لابأ هدد ةل سددىةلوددتلبحثددىح  تلمفهددوم التنميددة املسددتدامة: أوال

ً
جصددثالاار ددفلبحلبحيددالب لددل بوالورةددى

قددىاةلاو ىاحددالةبددىالل حفيددالبحلبحيددالب لددل بوالاحددىلي دد ملول،لاودتلذايلبحل   ددىةلب خلففددالحفدد خولللددملاددذبلب يدد بت

 ا حكتلاار فلبحلبحيالب لل بوالاتنهىال،لة   ىتهف

 باجدل  بم خدالل ودت حىأىتهدى ةفثيدا   دأ ب لدلوثفيا  د د لبألأيدىل ودت بي د   اتل ،لبي ىددر حىأدىة ةفثيدا" -

 (،77،ل2013 ،ل)بح يتللباألحىام". ان  ىمببال با ل ى ي بحبحو و  ر ألأبب أبثى بح ثيايا حفحوبد  ب لل بم

لةو يالحيى لبحفر للمل دللب  دىاة تلجتلاارالبحثىح البحلبحيالب لل بوالاتنهىال"لبحليملب للحرلحل ل تلاة و راليحكل

 بي يىةيا".

: أهميدة التنميدة املسدتدامة:
ً
  ى دا لدم ب لدل بوا بحلبحيدا اويديا بحلدوبل   دأ ابحبىويدا ب لو ودا بحد الل بالحد لثانيدا

 اىح دأدا يادو  باالحدىم ادذبادبلل ب ب ويدا ابحد اب   بحاوالةيدا ابألجدثى  ،لحى يدااباأل ابا ل دى يا بحبملدر ا أوبةمهدى

للللللللللللللللبحلبحيدالبألجىجدياللللللللللل  بىصدر اودت ج يدل وا ملدا ولدلو ل حفحدوبعت ةكفدل ب ل دى يا عحوحدىة ة ويدم لدم بحرةثدا بألا ألر أ

 (.51ل،ل2009،لو  ودلللل(

 . بخفيا وقلحايا  حفيا بحلبحيا -1

 .وؤافا  ملر ا ح وب د ة لىل حلبحياب -2

 .ا  ا  أى   ملريل ي    او  فا ابال ىد را بت  حفيا بحلبحيا -3

 بحلبحيدا يل فدب بحيدوم  حقلحد  ،لابحل فدف بحلود م اد ت  ىد دا ددراد  ب ار دا لدم باجد  حىد جصدثا احود 

 ياندل اادذب ،لة د لب  لدو  بحبحدو لدم باجد  حىد جي ب ار دا لدم باجد  حىد   دأ ةلو دف ب لدل بوا ابحلبحيدا" ،لب لدل بوا

 لدم باجد  حىد ودت ااد  جي ،لابحلكبوحوأيدىلبي يو دا دةيدا ب بحدو ابح ب جدا اباة دىاة ب افوودىة ةوبيدىة لدم باجد  حىد

   دأ ب لدل بوا بحلبحيدا ااحدل  حدى ، ب دوبد  بهد د اليلدحا  ملد ل ،لاب  دىن  بألدا ر دأ رددى ا بحبملدريل بحاودل ة ويدف

  (.33ل،ل2001ل،لبحلبحيا.ل)راربايف عر م لم  ث     وثا  ىحل فف ،لل ففبح ح    لر

: مبدددددددادع التنميدددددددة املسدددددددتدامة 
ً
لتلب ووودددددددىةلبحليىجددددددديالثالثدددددددا

الةلح دددددددللب ثدددددددى نلبحرئ لددددددديالحفلبحيدددددددالب لدددددددل بوالبحتدددددددللة دددددددون

ل،ل2012ل،ل)بحيةف دمل،ل(33ل،ل2005ل،ل)ادىدا ل،ل(51ل،ل2001،لاباألحى يالابألخال يالإلدجىاهىلاةتو تل اىحي هىلاىحلى ما)بحلاثل

ل(ا61
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جيلح دولل دللرنلدىتل  دألح دالل،لبإلة دىا   دأ ب ثايدا بحا بحدا   دأ ب لدل بوا بحلبحيدا الةودوماإلنصداف -1

ل ى حالوتلةرابةلب  لح لاعى ىةو.

ىحاللملصب لبحوربدبةلجالبحلتة  ل فههى.التمكي  -2 لالجيلر  ىللج رب لب  لح لرو ىةيالب ملىد البحفان

 الجيلخيوتلجاللبي كفلابإل بد لر ألوثى نلبحملفى يالابي وبدلابحر ىاالاب لسوحيا.ن اإلدارة واملسا لةحس -3

 جأدددل وددتل،لالادد تلبألأيددىللاأدد تل دددللبحفسددىةلباألحى يددال بخددللب  لحدد لاأددد تلب  لحاددىةلبألخددر لالتضددامن -4

 .بحالحوا حألأيىل بح ثيايا اب وبد  بحث سا بي فى ل  أ

: أبعاد ال
ً
لالتنمية املستدامةرابعا

 اىحيدثة ي لدف ةفدى  م رعدىد لدم اول ىوفدا وت با دا ةالةدا ات ادى  ةبحيدا"أنهدا    دأ ب لدل بوا بحلبحيدا يادرا ودت ابدىتللل

أدىللبهدىل بحتدل بيخ دىئ  جادف جت وخدرات ادىح وتل (لا در ل39.لص2006ل،لاةبديفل،لحفحدوبد ل)جادو ةة ابحت شدي  ابحلبظديف

با ل دى لابحث سدالاب  لحد لا حكدتلةودديالج ادى لبحلبحيدال اد ت ودى بحلدىم بحايدويل رأةبحد ادو بحلبحيدالب لدل بوا وف دوم

 :ب لل بوالاىحمل للبحلى م

 

للللللبحثا لبحثيئلللللل  با اى لللبحثا لباألحىاملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللل environnene ntللللللللللللللللللل                                Socialلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللللللللوالب لل بللللللللللللحفلبحيالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لEconomyبحثا لبا ل ى يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 (.195.لص2003ل،ل.)اىةرلحيالب لل بوا.(ليوضحلج اى لبحلب1ش لل)

 :للتنمية املستدامة( البعد االجتماعي 1

 بحوصولل جثل اة ل ت ،لبحبى  ار ىايا ابحاهوا ،لابح ثياا بحبملر ا ت بحاال ا ر أ امل   باألحى يا بحلبحيا 

 ،لابحلبدوت ،لىةلب خلففدابح وى د اةبحيدا ،لبإلنلدىت حدم ابحتد بم ،لبألودت ةدو    ود  ،لابحلافيحيدا ،لبحصد يا حلخد وىة

 بحلبدوت يح دل بحدذي بحثد يل بحتد بملبحالديل  فىحدا ود  ببحودربد صدب  لدم بحملداثيا حفووب د  بحفافيدا اب ملدىد ا ،لابحلا  يدا

ل.(114.ل2014ل،لوللوثف ف.ل)بح يتل ةور ر وت ب  لح  ج يىل اةحك ت ،لاباألحىام بح وىلم

 (.17ل،ل2002ل،ل)لةور رلوؤةحرلبحوحالبحاى يلحفلبحيالب لل بوا   ااةلح للبحت بوىةلبحلبحيالباألحى يالاحىلي م

 بحويىلل  ألبحفورلب  فملا فوللوو  لي   هل للاف . .ج

   فلبحاحىحالبح ىوفالاى لثىداىلجح لبألا بالبألجىجيالحفليىجالبحاىوا.ل . 

 اش ي لبحل ىوللباألحىاملبحوىئفل  ألااي يلأحي لحووقلبإلنلىتلاححىي هى.ل .ل

  لىاب لابإلة ىالا تلب رج لابحرأل.ة ويملبل . 

 بإلجربتلا   لبحلبحياللملر ر ويىلبحثف بتلبأل للةحًوب. .ه

 

 السمنالنياالتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9#_ftn9
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9#_ftn9
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  فىحالر دبللجا بالبحلبحيالباألحى يالدحتلاربوللبحلكيفلبح يك م. .ا

تهيسدددددددال"ا سدددددددالب ل دددددددى يالاجيىجددددددديالابألحى يدددددددالاةوى يدددددددالا ىةوةيدددددددالةحكدددددددتلبحلددددددد ىتلودددددددتلة ويدددددددملبحلبحيدددددددال . 

 باألحى يا.

 ي حي ل  أل  ملب لىاب لوتلبي  ولل  ألبحلافيفلابحر ىيالبحص يالبألاحيا.ةحك تلب .ح

 . ل   بلااي يلبحلاىاتلوتلجأللبحلبحيالباألحى يال تلعر ملبألوف . 

  البعد االقتصادي للتنمية املستدامة: (1

ةفثيددددددالاةلفددددددملجل،لة دددددد ثلبحلبحيددددددالافاددددددلل ددددددو لاإأددددددربلبةلتهدددددد الر ددددددألبحلتي دددددد لا بحددددددى،لةفوىئًيددددددىرتلبحبحددددددولي دددددد ثل

با ل ددى ي تل  ددألجتلبحبحددولاددول  ددى  للددملبحلدد ىتلجاللددملبحثدد ابةلب لىحددالجاللددملجيلوؤشددرلوخددرلا  ددألة ددولعثييددملاوددتل اتل

 اددددللجالةددددتة  بةلولددددثوا لا بحددددىلاملددددحللبحلبحيددددالحدددد  لأحيدددد لبا ل ددددى ي تلبحبحددددولاةليددددحبولاةحددددجلبح يى ددددللبا ل ددددى يال

لوتلبحلبحيالابحبحدولبا ل دى يليليدحتلبحي دى  للدملبحبدىةللبحودوول،لاأىحلى مل،لاباألحى يالاب ؤجلىةلابحاى بة
ً
يل إتل ال

ر ددددأل  ددددى  لبحبددددىةللا  ددددى  ل بىصددددرللاىإلدددددى ا،لةليددددحتجال  ددددى  لبحابىصددددرلب لددددل  والا  ددددى  ل فىلتهددددىلبإلةلىأيددددا.ل ىحلبحيددددال

 .(17ل،ل1999،لبحوى دل ث )،لا بوةواتي  بةلأذد اللملةبظيحىةلبإلةلىلللرأربل،لبحابىصربإلةلىللا فىل لاذهل

بخلالالا تلو حوللبحلبحيالبا ل دى يالاة  ادىلودتلو د ل ىةلبحبحدولبا ل دى ي.ل دىحبحوللابىت،لوخراحان ل

با ل ى يلاولوا للبحبحوللملبحبىةللبحووويلبإلأحى ملحيحلجاىتل تد  ل وبيدالوايبدال دى  لة دوتل ىًودى ل حدىلجةدول ثدىد ل دتل

يلراىتل ت  لو  ا  لوتل اتلجتلي ىحبلذح لجيلات  بةلاايىةيا.للدملحد تلجتلبحلبحيدالوقر لبدةفىتللمل خللبحفر لبي ويو

ل حفياليي ب لاوبج  هىلبح خللبحووويلبي ويويلحفبظىملبا ل ى يللملةيوتل ت  ل وبيالعو فدالنلدبًيى.ل با ل ى يالاا ن

جادددىتلب ددوبعب تلاةت بيدد ل ددد دبةللخدددالللذحدد لةل لددتلاوددت،لبحفددر ا  ثدد لاددذبلبحبحددول  ددى  للددملبحددد خللبحوددوويلالددملة دد بل

وادولنلدثالولدلو ىةلبحكفددىل للاةرةفد ،لبحرججدحى ماي دى  لبحتد ب فللةلح دل،لاايىةيدابا ل دى لبحودووي.لي دىحبلذحد لات د بةل

ااادددرالبحلبحيدددالبا ل دددى يال بحكفدددىل لبا ل دددى يالحفحقلحددد ل  دددل.ل ىحلبحيدددالبا ل دددى يال حفيدددالولدددل بوا.لادددل،لبحفبيدددا

،لبي ويودياي ى  للدملولوجدةلبحد خلللوص و ،لاولوبصلهىلبحاحفيالبحتللي  ثلوتلخالح ىلات  لشىوللاوأول ىمل  ألجن

،لبحلار ددفلددملةو يددالبي يددى لاات دد لاي فيددالبإلةلددىل.لاا ددملاددذبللاة لدد ت،لبحفو دد  لددملةو يدد لبحدد خللح ددىيحلبح ثودداللاة لدت

 (Bruxelles, 2004: 22بحلبحيالة لويل  أل   لوتلبحابىصرلجاح ىا)لل إت

جيًيدددددىلبح ودددددىلملابحليىسدددددتلللاإةحدددددى،ل ودددددةات ددددد لشدددددىولليب دددددويلحددددد جل  دددددألبحاىودددددللبا ل دددددى يلل ىحلبحيدددددا،لبحملدددددحوحيا .أ

 اباألحىام.

يددوحملاددتتلبحلبحيددال حفيددالعو فدداللااددذب،لبحدديوتحدد اثل  ددى  لولددلحر للددملولوجددةلبحدد خللبي ويودديل تدد  لعو فددالوددتل .ب

 بألأل.

 دو   لابحل فيفلوتلظىار لبحفور.حد اثلة لتل ديلةو ي لبح خللح دىيحلبح ثوالبحف .ل

 حأل رب .لوو وادراد لبحل لتللملةو يالبحلف لابيخ وىةل . 

  :للتنمية املستدامة البعد البيئي (3

 ب دوبد  ود  بحلاىودل احلدت بحدبظف اجدالوا ححىيدا   دأ بحثيئدل بحثاد  خدالل ودت ب لدل بوا بحلبحيدا ااحدل

 (.47 ، 2012 ،ل)بحلاي ل،لابح وبل حألدالاب ىل بحث سا و وةىة مل بيخفل رح بث  اتل بإلنلىت ح ىيح اةوظيف ى بح ثيايا
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 باجد هالت ودت ةقىا ادى يحكدت ا وايبدا احد ا  ا سدا ةظدىم ح دل ا يدح بحثيسيدا بي د ا   دى ورب خدالل ودت اذحد 

 بي  ا   اد يقب بألجى  اذب ا  أل،لبحثيئل بحبظىم ة اودل ر أ يؤ ي  إةو بي  ا  ةف  ةقىا ل حىحا لم جوى ،لاباجلن با

 اادو ،لبحت ادا ابةقدربا بألجد ىد ا  د  بحلد سالابجدلن بالب يدىه بإلةلدىل اجةحدى  ابحلفدوث بحل ىني ابحبحو باج هالت جوىم

 بحلبدوت   دأ اب  ى ظدا ب لقد    ة د  حفحدوبد  بحاوالندي ة د  اةقبدبلباجدلتالل بح ثيايدا ب دوبد  ةثدىة  ى د     دأ ير دي

 بحث سدا   دأ ب  ى ظدا ياثندم بحثيئدل بحلدوب تل اة ويدم بحلكيدف   دأ ابحود د  ،لىلبحبظيفدابحلكبوحوأيد ابجدل  بم بحثيوحدويم

 و دودل بحثيئدل بحلدوب تل ،لب لقد    ة د  ب دوبد  بجدلن با  د م ود  ب لقد    ب دوبد  رةلدىل جفيحالادحىت عثياا ييحت احى

ل ا يح بحثيسيا ب وبد  يفاةبظ بي وبةب أحي  و  ب ا شتل وللو ل د   ر أ يه ا بح ثيايا دىاةلحفحوبد 
ً
 املد لل ب درب

ل
ً
 ر دأ يهد ا احدى اووب د لوملدىديا ى جنملد  هى ابخليدىد بحلبحيدا ةوأ دىة   دأ ةدؤةر ا يدح ةبحدويل نملدى  جي ددحت ججىجديى

 (.21.ل2010ل،ل)ةىصرل،لبحث سا جالوا   أ ب  ى ظا

 ( البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة:4

لدمل اج فدت جةظدف ةكبوحوأيدى ر دأ بح دبى يا بحد الل لدم ااجديحى حل دوللب ااندل ب لدل بوا بحلبحيدا جت يلدلالل

   در ر أ ب  لح  ةبول بحتل بحلبحيا هم ب لل بوا بحلبحيا حيحلجتل.بح بى يا  رب مب لم جةظف بحلكبوحوأيى بجلاحىل

.ل2015،ل)و حد ،لاة ففدحاحفيدالبحلتي د لابحل دو رللدملج دللا د لاأ د لاب دلل الدل  م بحتدل ابحلوبيىةلبحبظيفدا بح بى ىة

ل(.81

ا و دد لاىحلكبوحوأيددىللددملب ؤجلددىةلبي ىوايددالبجددل  بملاة ثيددمل ددللوددىليلوصددللحددولبحلودد ملبحافوددللوددتلجأ ددي ل

باة دىاةلابحل دولللاةكبوحوأيدى،لبا دمةكبوحوأيدىلبي ىجدبللو ل،لبي ىويماج ابةلح ي الالل  مللملوبظحىةلبحلافيفل

ل(62ل،ل2001،لبحر ول.ل)جالوا

ل
ً
ىللجتلةلت  لبي ىواىةلوتلورحفالبحلافيفلبحلوفي يلر ألورحفالبي ىواالبحر حياللملر بدبتهىلااي في هداجدحألحيبوى

اوددددتلةىحيددددالجخددددر لر ددددألب لددددىاحاللددددملر دددد ب لابجددددل بوالجأيددددىللأ يدددد  لحدددد يهىلوددددتلل،لا حفيىتهددددىلبحلبظيحيددددالاددددذبلوددددتلةىحيددددا

 ل حددىلا ل فددبلبحلح دد للددملبأل بللدددراد لبحودد دلل،لملبحر وددلب  ددىدبةلبحافحيددالابحكفىيددىةلوددىليحكاهددىلوددتلبحلاىوددللودد ل ددىحفلبحيددول

حيدددحلجتلدةثدددىةلب لددد هفك تلبي  يددد  لاب بى لددد تلاظ دددودلةوبيدددىةلل،ل  دددألووبصدددفالبحاحدددللاىجدددل  بملبحلوبيدددىةلبي  ي دددا

لااذبليانللبجدل  بملةوبيدىةلح ي داللدملبح ملدتيل.ل،لأ ي  ل للذح لي  وبلر ألةو يفلجةوبتلأ ي  لوتلبحلف لابيخ وىة

ل(.ل22صل،ل2002،لبحفو ي)

جتلبحلافديفلبي دىويملاىي ح ود دالبحيحبيدالاليديبلللدملودؤخر لبحر دبلحيدحلجةدولحدفليوب دبللبحثىح دا،وحىلجثملةدر ل

لجمل
ً
لجملايسيددددددى

ً
لجملب ل ددددددى يى

ً
دددددىتلبألحى يددددددى ،لااددددددذ  فددددددالبحلبحيددددددالابحل ددددددو رلجددددددوبلل د

ً
ي ددددددلفل  ددددددأل ددددددللبحوددددددىئح تللبةكبوحوأيددددددى

لةثنللو خللبحلبحيالب لل بوالحيحلجةولاىي ىواىةلبحيحبيالبحاحلل  أل
ً
ليبىش هلبحاىحفلبأح .للجصثالو خال

اق  التعليم الجامعي في اليمن تجاه أبعاد التنمية املستدامة لو

 اةيى  ا والبح احا بنا ى  ااو وللو ىةو  ل املحل اايو ا ات وا يل ف بحيحت بحلافيفلبي ىويمللم رتلةظىم

ل ،لبي  ب ي وملرا  ى
ً
 بحفقو  ةقل     أ ياحل ا اةو يالد يسا أو   ذا اافيول ةظىم بحيحت لم بحوولل يحكت حذح  اا وى

 بإلةحدىيي ا  دو بحلافديف يفود  بحتد  ي ر دألب  لحد لاادذب ييديف اا بأل درب  اوادىدا اح دىدبة يرةودي اا بي الد ت اد ت
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ل ا دباكج ابإلنلدىني
ً
 ب دؤد  يملد  ابجدل بو هى.لحيدحل بيخال دا بإلنلدىت اةبحيدال د دبة بي يدى  ةو يدا ة لد ت لدم جدفثى

  يودولل جد ر ة دف لدم بحديحت ر دأ ابحاملدر ت بي دى ي حفورتل باجلا ب    ب وجوم  لىاو  يب يللم اولل بحمل    بألور  ي

لبح تاا. وت بحلافيف ةظىم  ل ياىني بحيحت لم

 ةدر ي لدم ةلح دل يبحارود بحدوعت لدم بحلافديف وملدكالة جخ در جت بحارأيدا بإلنلدىةيا ةور درلبحلبحيدا يؤ د  اابدى  

 بحفبيدا ب ار دا ب  لدى  لدم وملد ف هى ةكحدت ا بحديحت لدم  ىحلبحيدال،لا د ملووب ثلدول ل فثدىةلبحلبحيدالب لدل بوال،لةو يلدو

ابودلالتل ،لبحبملدر ا بحلبحيدا حاحفيدا والئدف بألحدىام ةبظديف خفدم   دأ بحود د  لدم ادل ،لىابجدل  بو لبحلكبوحوأيدا ابأل ابة

 ماخف ،لبأل رب لابي حى ىة  ههى ةالظف بحتل ابح ي فيا بحثبىئيا اىحظراا بح ىوفا ب ار ا حلبحويلب بحل  ية   أ بحوىئح ت

 بحبملدر ا بحلبحيدا بت ذحد  واند  .ةوثدللبحلق يد ( )جي ابحلبحيدا بحل د يح  حفيدىة ةوثدل   دأ اباجدلا ب  ابحرةثدا بحود د 

 ب رأيدم بإلعدىد جيللدم ابح ودىلم باألحدىام بحثبدىل لدم أذد دالاتي د بة ر خدىل عر دم  دت را ةل ودم جت يحكدت ا ب لدل بوا

عدرلاجنلدىق اأبدىل ريقدى  : خدالل ودت ،  بحادىم
ُ
 و دأدا  يدى بة ،ل بي  ي دا بإل بد  ابجدىحيب ةظدف ،لأ يد   و ةيدا ةبظيحيدا ج

 بحلكبوحوأيددا بحاوبوددل   ددأ ة وو ددى يلو ددف ا  ىحلبحيدا ،ل بي  يدد   ابأل حددىل ة حددللب لددؤاحيا   ددأ  دد د  ذبة

جاحيال ةن   ابىاوتل .  بىصراى ا ى ا اب ار ا حف وى ا بألو ل بحل ثيويلالبحلوظيف بأل بل حلت اإةحىل  أ ابا ل ى يا

 ب لدل بوالابحظدوبار بحلبحيدا حاحفيدا ابح وى يدا باألحى يدا بحملدرا  يد د  ول  د   افدف بحلبحيدا جوجديوحوأيا

ل.(34ل،ل2009ل،ل)بح الحم. فيو ب ت ةثا با ح ى ب  ىحثا

لورةكديل ي دوتل جت ةظدىملبحلافديفلبي دىويمللدملبحديحت ودت ب  فدو حيدحلجتل
ً
لججىجدي ب

ً
 اادذب ب ار دا وقلحد  حثبدىلى

ل يودوم ب  لحد لبحدذي نار دولاتةدو بألخ د 
ً
ب  لحيدملبحاملدى ل أحيد  لدم اكفدىل  اةوظيف دى اإةلىأ دى ب ار دا نملدر   دألججىجدى

ل(.37ال2009ل،بح الحم هما) جد ىت خحلا ب ار ا وقلح  اإل ىوا

 بح ىيح. اىي كف بلةهادحى ابحلبظيف ابحلاث   بحرجي حر ىة رعالق -1

 بحبو يا. دبةم حفلافيف بح ىول بحاملر -2

 بحاملى . أحي  لم بحلوىني ابحل و ر بحث ح ااحيف -3

 اااحيح ى. ب ار ا رةلىل -4

لاول ب  . اوبفلا جصيل وارلم ةحوذل ةتج ج -5

يمل ىلاب  لبحلافيفلبي ىويملج ةلر ألدافل فىلةولةقىهلبحلبحيالب لدل بوالالملدوللوىلجثمل إتلابىتلات  بةليلاىلللللل

ل  ألبحوأولب  فو لوبولوتلاذهلبحلت  بةلوىلي مال

 التغيرات في التنمية االجتمارية: (1

ادددولبحي دددى  لبحلددد ىةيالبي ىوايدددالب وراةدددالل،لحادددللجادددر لبحل ددد يىةلابح حدددوملبحتدددللةوبأدددولبحلافددديفلبي دددىويملبحيحندددل

 ثقىةددددبلبدةفدددددىتلبحبحددددولبحلدددد ىنيللددددملب  لحدددد لبحيحنددددلل ىةددددوليل دددددفلل،ل فددددبلباألحددددىامل  ددددألبحلافدددديفلبي ددددىويمال ددددى  لبح

ل(لجدبوبةلا6%(لوتلجد ىتلبحديحتلاد تلجدتل)50حيحلامل  لبحثيىةىةلبحرجحيالجتلب ث لوتل)ل،لاىحت  يبلبح يحوأربلملبحفتل

ل،ل2009ل،ل.ل)ا بد لبحل  ددددديةلابحلادددددىاتلبحددددد ا م%(لودددددتلبحلددددد ىتللدددددملجدددددتلبحلافددددديف60جدددددبالاادددددذبلياندددددللجتلج ثددددد لودددددتل)(ل26)

 (.144ص
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بح  دددر لبح بخفيدددالبالبحنددد احلبحلددد ىنيلر دددألب ددد تلل،لاودددتلبحاوبودددللباألحى يدددالب دددؤةر للدددملج بللبي ىوادددىةلبحيحبيدددا

رصلرذلجتلبدةفدىتلبألأدودلاةدو رل دل،لابحتللهملودتلجادفلباخدلالاةلبح ي فيدالحفلد ىتللدمل دللودتلبي يدرلابحر دفل،لبحرئ ليا

ج يددللحفاحددللخددىدللبحو ددىتلبحيدباددمل دد لأاددللبح  ددر لوددتلبحر ددفلر ددألب  يبددالخددالللبحلددبوبةلب ىددديالوددتلجاددفلب او ددىةل

بألورلبحذيلج  لر ألبدةفىتلو رأىةلبألاللابدةفىتلو خالةلبح ىنيلا ب لوتلوملكالةلل،لبحتللةوبأول  ىاملبحاىملابي ىويم

ل(.46ال2010،ل) ثو ل،لةضخفلب  ب لبح ال للملبي ىواىة

 التغيرات في التنمية االقتصادية:  (2

وحىلجثملةق لجتلبإل ثىللب ت بي ل  ألبحلافيفلبي ىويمليفرالة  يىةلاج ثىللأ ي  لة   لر ألةق ي لبحلافيفل

ابحث ددحل ددتلجةحددى لاججددىحيبلأ يدد  لحفلافدديفلل،لاةبددوتلولددىدبةلباخليددىدلجوددىملبح ددال ل،لبي ددىويملوددتلحيددحلة ددو رلاب لددو

 فدددبلباألحدددىاملب ت بيددد ل  دددألبحلافددديفلبي دددىويملاإنملدددىللأىوادددىةلأ يددد  لاودددىليل فثدددولذحددد لودددتلودددوبد ل ملدددر الاووبأ دددالبح

ال2008،ل)لشدرالبحد يتل،لالملباةقىهلب وب بلحف فدبلباألحدىامل  دألبحلافديفلبي دىويمل،لاوى يال وبأ البحي ى  لبحل ىةيا

31.) 

لووىدةدالود لودىلل،لي دىويم%(ل وةلودتلو  بةي هدىل  دألبحلافديفلب3ة   لبح احال)
ً
اادذهلبحالدثالااد للددسيفالأد ب

 حددددىلجتلبح احددددالحددددفلةفاددددلل ادلل،ليقددددبلجتلة  ددددلل فيددددولوؤجلددددىةلبحلافدددديفلبي ددددىويملحاهددددوالبهددددىلةقددددىهلبحلبحيدددداللددددملبحثفدددد 

)ا بد لل،لبي ىواددددددىةلة ددددددولبحملددددددرب الودددددد لبحو ددددددى  تلبحاددددددىملابيخددددددىصلوحددددددىلج  لر ددددددألأحددددددو لنملددددددى لبي ىواددددددىةلباجدددددد  حىديل

ل(.29ال2006،لبحلاىاتلبحل  يةلال

 حىلج ةلبحل واةلبا ل ى ياللملبحيحتلر دألبحلدحىحلافدلالبي ىوادىةلبألافيدالبحتدللتهد الر دألبحدرأال اتلبحت   د ل

ا د مل د د لبي ىوادىةلبي  وويددالل،لر دألأدو  لبحلافديفل ههدىل حدىلذ رةدىلجدىاوىلة يقدالبح فددبلب ت بيد ل  دألبحلافديفلبي دىويم

األتلبحلافيفلبي ىويملحفليوب بلبحليىأىةلبحلبحيالاحىأدالجدوقلل،لرأىةلبح ىةو البحاىوابج ياى لبحكفلبح ىئللوتلو 

للدملةحدولبا ل دى لبحدوعنل
ً
لحويويدى

ً
اة يقدالحفبحدولبحلد ىنيلابحليىأدىةلبحلبحيدالاةيدى لل،لبحاحللاأىحلى ملحفليلد فلبجد ىوى

يدال دللذحد لج  لر دألةوفدي لب وب ةدالبحاىودالبحليىجىةلبا ل ى يالاة نيلوللو لبأل بللابإلةلدىللاةد اودلبحاحفدالبحوعب

بحتللة رال  ألبحلافيفلبي ىويملبألورلبحذيل رال فههىلب دى  لبحبظدرللدملعدرقلبحلحو دللحدولود ل  د لبي ىوادىةلر دألريقدى ل

و ددى دلةحو ددللذبةيددالاالحدد ل  ددألبجدد ىملب  لحدد لا دد لظ ددرلذحدد لأفيددىللددملبحلددحىحلحل ىواددىةلبي  وويددالاى لحددى لبحبظددىمل

لحل ىوادىةلبي  وويدالودتلبحرجدوملبحتدلل ردد هىل  دألبح دال للدملادذبلبحبظدىملب وب يل
ً
لبددى يى

ً
ل،للملبحلافيفلابحدذيلا درل خدال

ل(.6ال2000،ل)بحوروي

 التغيرات في التنمية البيةية:  (3

رتلبحلافدديفلبي ددىويمللددملبحدديحتلحددفليددؤ يل ادهلب بددى لاددولةقددىهلبحلبحيددالبحثيسيددالب لددل بوالة يقددالحوأددو ل وبوددللل

ل(.ل2013،لر ألر ى ال ادهلة ولبحث سالاوتلاذهلبحاوبوللوىلي مال) ىورلج ة

 ةيى لبحواملبحثيئللح  لب وبد لبحبملر الاىي ىواىةلبحيحبيا. -1

   ودللملبحووبة تلابح ملرياىةلبحيحبيالبيخىصالا حىيالبحث سا. -2

 دافلاش ي لبح احالحفحفكر تلاب ث   تللملباج  حىدلبحثيئللبحلفيف. -3

 ي  ىةلبي  وويالاحؤجلىةلبحلافيفلبي ىويمللملاذبلبي ىةب.دافل ال الب -4
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 ددددد ملاأدددددو لو  بةيدددددالخىصدددددالةددددد  فلبحادددددىوف تلااشددددد  لر ىودددددالبنملددددد الاافيحيدددددالاأدددددربوللوملدددددت  الاددددد   ىل -5

 باالحىملاىحث سا.

لجدددوبللاددد اتلااددددملاالد  ل -6 بح ددد دلابجدددلن بال اددد لب دددوبد لبح ثيايدددالودددتل ثدددللبح احدددالاب  لحددد ل  دددألحددد ك

.اافيحيالوقلحا
ً
لاأيسيى

ً
 يالإل دبتلب خىعرلب ت ةثال  ألذح لب ل ى يى

دددددددللبحددددددد ادلب ملدددددددت تلاددددددد تلوؤجلدددددددىةلبحلافددددددديفلبي دددددددىويمل -7 ددددددددافلبحنددددددد بوللبحلو و دددددددالابإلدشدددددددى يالبحتدددددددللةفان

لاوؤجلىةلباةلىل.ل

 التغيرات في التنمية التكنولوجية:  (4

حيددددحل حفدددد لا بد لل،لملبحلافيوددددلة ددددىاللبي ىواددددىةلبحيحبيددددالووب ثددددالاددددذبلبحل ددددودلا وددددللبحلكبوحوأيددددىللددددملبحبظددددى

بحلافيفلبي ىويملابحث حلبحافولل  ألاد لبيخ ةلبحكفيفالحل ل تلبحو دبةلبحلوبيالاباة ىاةللملوؤجلىةلبحلافيفل

ةثا هىلخ الاعبيالل،لاج ةلاذهلبي  و لر ألصيىةالجيىجالاعبيالحلوبيالب افووىةللملوقىللبحلافيفلبي ىويمل،لبي ىويم

ةدددفلةف هدددىلخ دددالةبفيذيدددالةدددفلة و رادددىلاىحلادددىاتلوددد لل،لافوودددىةلاباة دددىاةللدددملبحلافددديفلبي دددىويمللدددملبحدديحتدئ لدديالحلوبيدددالب 

بح ددد الودددتلادددذهلب ملدددىدي لابيخ دددةلحفلافددديفلبي دددىويملبي  دددوويلادددولةتجددد جلاايدددالة ليدددالحلوبيدددالل،لول ملدددىد تلاوحبددد ي ت

لادددتتلل،لىةلاباة دددىاةللددملبي ىوادددىةلبحيحبيدداب افووددىةلاباة دددىاةلبحتددللةودددو لر دددألبجددل  بملاة دددو رلةوبيددالب افووددد
ً
 فحدددى

لو حددىلوددتلبيخ ددالبحرئ لديالحفل ددوللر ددألبي  ووددالباحكت اةيددا.ل)ا بد ل
ً
بحلوبيدالبحلددرياالحالة ددىاةلاب افووددىةلاالند لأدديلب

 (.29ل،ل2007،لبحافولبحلافيفلبحاى ملابحث حل

ت ددد بةلبحلكبوحوأيددداليكحددددتللدددملةدددو   لباأ ددددي ل حدددىلجتلبحل ددد يلبحدددذيليوبأددددولبي ىوادددىةلبحيحبيددداللددددملووب ث هدددىلحفل

ج يدددىللايسدددالبحلددد ديجلاى  دددىدبةلبح ى يدددالاجدددل  بملبحلوبيدددىةلبي  ي دددالحلوظيف دددىللدددمل حفيددداللاةددد د ب،لبحال ودددااب اددد بةل

 (.169ال2008،لبح يتشرال)،لبحلوبيىةةيا  لبح ال لاى  ىدبةلبحلوبيالبحال والحفلاىوللو لاذهللا ذح ،لابحلاففبحلافيفل

احددددفليددددلفلة دددد يمهىلوبددددذلجددددب تلل،لاوددددتلب الحدددد لجتلبألأ ددددي لب لددددل  والللددددملبي ىواددددىةلبحيحبيددددالجصددددث  ل  يحددددا

لل،ل  يد  
ً
ل ى يدى

ً
ل فحيدى

ً
 حدىليالحدد لل،ليلفددملود لول فثدىةلبحا ددرلبي ىددرل،ل حدىلجنهدىلح لدد لوبىجدثالإل د ب لبح ددال لر د ب ب

لددددددافلبحثايدددددالبحل ليددددداللدددددملب  دددددىاةلبحفبيدددددالابحلوبيددددداللددددد
ً
ل،ل تيدددددى لشدددددثكالباة دددددىاةلبحلدددددرياال،لملادددددذهلبي ىوادددددىةجييدددددى

 د لحدرملبي ىوادىةلبحيحبيدالودتلباجدلفى  لبحو دو لوحدىلل،لادافلباج  حىدبةللملوقىللةوبيىةلب افوودىةلاباة دىاة

 حددددىلةفلوددددرللل،لابحث ددددحلبحافوددددلل،لةددددو رهلةفدددد لبحلوبيددددالوددددتلبو ىةددددىةلاعى ددددىةليحكددددتلباجددددلفى  لواهددددىللددددمل حفيددددىةلبحلدددد ديج

ل،ل ىوادىةلبحيحبيدال ملد لل ددىملحفح لند بةلابحلوبيدىةلبي  ي ددالابحلق  د بةلاب دوب لب احفيددالابحد اد ىةلبألأببيدالبي  ي ددابي

ل(.10ال2013ل،ل)بح ولم

مللددملرةلددىللبحلكبوحوأيددىلااللددلا،لبحاى يددا حددىلجتلبي ىواددىةلبحيحبيددالحددفلةلاددىاتلودد لبحملددر ىةلب ل   ددالاالبي ىواددىةللللل

جةدددولحددفلةلدددو رلل حددى،لبحلكبوحوأيددىأدددللباجددلفى  لوددتلخنددد بتهفللددملرةلددىللبحنددد بوللب ملددت  الاب الحدد  ل  دددألبجددل  بو ىلوددتلج

ا فيدولحدفلةقدرلجيددالل،للدملبحاحدللبإل بديللاا،لب  ىددربةبألأ دي لبحلكبوحوأيدالبح ى يدالاحدفلالدل  ملبحلكبوحوأيدىللدمل ى دال

ل
ً
ليوأددد ل دددرتل فودددللول  ددد للدددملبجدددل  بملبحلكبوحوأيدددىللدددمل حدددىلال،لةددد د ثىةلول   ددداللدددملبجدددل  بو ىلر بد دددىلااافيحيدددى

ل(.22ل،ل2003ل،ل)بحاثي يل،لبي ىواىةلبحيحبيا
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لادور برامج الدراسات العليا في تحقيق التنمية املستدامة

 اجدىئل ر دأ ة لدىل اهدمل،لبي ىوادا بهدىلو ىةدا ةودى  بحتدل بألجىجديا بحلودو ف وادىي   ودت ااد  بحافيدى بح دبجدىة ادربولرتللللل

 لدم بحافيدى ابح دبجدىة بحافودل بحث دح ارةدىول ةتجد ج ودت بألاد بالب لوخدى    ىحا لم ا لخ ل،لاوابو ا وى يا و ىةىةاب

 ب  لحد  ة دو ر يلد فللدم وحدى ب خلففدا ابحل   دىة بحند بول ودت ب  لحد  بحليىأىة ةفثيا "  أ بحتللةرةكي بي ىواىةلا

بي ىوادىة،ل لدم حفاحدل ب فلدوح بي دىويم  اد لابحلافديف  دت فبحدلاف وقدىل لدم ول   د ت ة در ل ر دأ رددى ال،لاةو ودو

ل(.2002)بحلفوب ي،ل

 من جية البحث وإجرا ات 

: من ج البحث و 
ً
لاألسلوب املتب  في إجرا ات البحث:أوال

ب لحد ةلبحثىح دال  دألب دب  لبحوصدفيلب لدحملابحدذيلةح ددلللدملاشدخي لاب د ل ادلبحلافديفلبي دىويملبحيحبيدالر بللبحلبحيددالل

ججددفو ل حفديلب ادد للحيددحلجةدوللددملحددىلل حددىلبجدل  و لبحثىح ددالللدل بواللددملددوللوقىاتهددىلبحتددللةيدحب هىلج ب لبحث ددح.ب 

ل.ل%(لا تلبيخن بلللملبي وحالبألا أل الل باملجتليذابلبحثىححلر ألبي وحالبحتللةفههى68بي  ولل  ألنلثالرأحىتلةي  ل تل)

: مجتم  البحث:
ً
 ثانيا

دددللوقلحددد لبحث دددحلودددتل
ً
ابإل بد لابحل  ددديةلبحت ادددويللدددمل فيدددىةلل،لخنددد بللبحت ايددداللدددملة   دددىةلجصدددوللبحت ايددداةح 

اخندد بللبي ددو  لابا لحددى لبأل دى يولللددملوقفددجلبا لحدى لبا ددى يوللادددحىتلأددو  لل،لبحت ايدالاىي ىواددىةلبحيحبيددالبي  وويدا

لبحلافيفلبحاى مللملبي ح ود البحيحبيا.

: رينة البحث و صائصها:
ً
 رابعا

 الةفلة  ي لابخليىدل يبالبحث حللملورحفل تلاحىاة البحثأ( رين 

ل12بخليددىدل يبدداللددملبحل كدديفلبألا ددملحالجدد ثىةالا ددىتل دد  افل) يددحلةددفحاملرحلددة األولدد : مرحلددة التحكدديم:  -  
ً
الةددفل ،ل(لخث دد ب

ل رالباج ثىةال  أل   لوتلبيخن بللحل كيفلباجلبيىتلا ودةولبألاحيا.ل

 ددرالباجدد ثىةالا ددودةوللحيددحلةددفل،لبخليددىدل يبددالحل ثيددملبجددفو ل حفدديلب ادد ل ةددفالتطبيددق:  املرحلددة الثانيددة: مرحلددة -

لل،لا قوحالجا ألحل ثيملبجفو ل حفيلب ا لل،لبحاهىئيال  أل   لوتلبيخن بل

ل21ةددفلة ددايفلج ددرب ل يبددالبحث ددحل)بيخندد بل(لبحثددىح ل دد  افل)رينددة البحددث:  ب(  صددائص
ً
 ة  يدد  خددالل وددتل،ل(لخث دد ب

 و ىتلبحاحل.ل،لبح دأالبحافحيا ،لبحل   ل:و ل بح يحوةرب يا ت  بةب ل  ا 

 
ً
 ا: أدوات البحث و طوات إردادها امسا

لبجل  و لبحثىح الج ب لوتلةوتلبج ثىةالاذح لي ح لبجلقىاىةلبيخن بللحولل دأالبحل وملاووب و هف( أداة البحث: 1

 بحلبحيالب لل بوا.لحل و رل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبياللملر بلل

 (  طوات إرداد األداة: 2
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رأربلل دبجالة فيفيالي  و لبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالااب اولر بللبحلبحيالب لل بوالوتلخالللةوصتلل (ج

لبحوةىئويلحوب  ل ادلبحلافيفلبي ىويملر بللبحلبحيالب لل بوا.لابحل فيل،لبحلبو ابحلوىد رل

 بحتللةفلبا لحى ل فههىللملصيىةالوفر بةلباج ثىةا.للة  ي لب  ى دلاب ربأ  ( 

لال ىو لبحثىح الا يىةال وربةلباج ثىةال  ألبحب ولبحلى ما( تصميم أداة البحث3

 ار دالاب د ل ادلبحلافديفلبي دىويمللدملل(ل ودر 51ةتحفد لباجد ثىةالودتل)لالرذالنهائيةصيا ة فقرات االستبيا  بصورت   -

ل(ل51  دأل)لبحلوة،لوقىاة(ل4للبحلبحيالب لل بوالا  لاف ل   اىل)بي ح ود البحيحبيالر ب
ً
دلبألالال اللاهدمالب  دىل،ل ادب

.14بحلافيفلبي ىويمللملبحلبحيالباألحى يالابحلو ل  أل)
ً
ل(ل ادب

.13ب  ىللبح ىنيال ادلبحلافيفلبي ىويمللملبحلبحيالبا ل ى يالابحلو ل  أل)ل
ً
 (ل ادب

.13فيفلبي ىويمللملبحلبحيالبحثيسيالابحلو ل  أل)ب  ىللبح ىححال ادلبحلا
ً
 (ل ادب

.11ب  ىللبحرب  ال ادلبحلافيفلبي ىويمللملبحلبحيالبحلكبوحوأيالابحلو ل  أل)
ً
ل(ل ادب

 (1جدول س

 يوضح صيا ة أداة البحث

 

 

 

       

: املقياس املستخدم في أداة البحث:
ً
لسادسا

اب ددد ل ادللأل ودددربةلبأل ب للدددملحل  يددد ل دأدددالرأىادددالبيخنددد بلل  دددل(3-1(ل)لLikert-3)لبملوويدددى لحيكدددرةلبح ال ددديةدددفلبجدددل  

لللللللللللللللللللللللللبحلافيفلبي ىويمللملبي ح ود البحيحبيالر بللبحلبحيالب لل بوال،لابي  اللبحلى مليوضحلذح اللللللللللللللللللللللل

 (2جدول س

 الثي املستخدم في األداةتدرج املقياس الث

 

 

 

: صدق أداة 
ً
 بحثىح الاىحلت  لوتلص قلج ب لبحث حل  ألبحب ولباايال ىو البحث: سابعا

،لر لأىواددا،لاادديبي  ددىةل)أىوادداللوددت،لبحت اددويلبخليددىدلي بددالو كحدد تلوددتلب ل   دد تللددملبإل بد لابحل  دديةل (1

لاى لثددددددىدافل12بحلافددددديفلبحاددددددى ملابحث دددددحلبحافوددددددللافددددد ل دددددد  افل)لاا بد ،ل دددددد تلاأىوادددددا،لباىلصددددددلاأىوادددددا
ً
(لخث ددددد ب

 و كح تلاخن بلللملبحل كيف.

 ةفلةو ي لج ب لبحث حل  ألي بالبيخن بللب  كح تلاولى ا هفلجوبًللوتلخالللبحفوىللبهفلجالوتلخالللبحلوبصل (2

 ردد الفقرات اسم املجال م

 14 دور التعليم الجامعي في التنمية االجتمارية املجال األول 

 13 دور التعليم الجامعي في التنمية االقتصادية ل الثانياملجا

 13 دور التعليم الجامعي في التنمية البيةية املجال الثالث

 11 دور التعليم الجامعي في التنمية التكنولوجية املجال الراب 

 51 االجمالددددددددددددي

افقة الخبرا   درجة مو

3 2 1 

 صغيرة متوسطة كبيرة
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لبحث دددددددددحلابحددددددددر ل  دددددددددألج ب نيلبهددددددددد الةوددددددددديالبحتدددددددددرالوددددددددتلوا ددددددددفل ندددددددد لبحن يددددددددد لبإلحكت اندددددددديلابحلوبصدددددددددللبحلفيفددددددددولل (3

 باجلفلىدبة.

،لب  ددد   ة  دددلل دددلل ودددر ل  دددألنلدددثالباةفدددىقللا يدددح،لبحفودددر %(لوايدددىًدبلا لحدددى ل80ةدددفلب لحدددى لنلدددثالباةفدددىقل) (4

لل-باايال حفيالبحل فيللحبلىئللب  كح تلاىجل  بملبحوىةوتلل ا ،ل%(80)وتلبحفور لبحتللة  لل  ألج لللاحذا

ل100×للل قلبأل ب لالص

 

: ثبات أداة البحث:
ً
 ثامنا

الح ل و لةفلبحل وملوتلةثىةلج ب لبحث حلاىجدل  بملاحلدى ل
ُ
ةظًربلح ترلح فلبحايبالا ملججفو لبحث حلب 

حث دحل ار الباالدىقلبحد بخ ملأل ب لب(لCronbach-Alpha)ل-رالةثى لاليحكتلةوديالواىوللبحفىل راةثى ل ل-واىوللبحفى

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل حىلاولوث تللملبي  اللبحلى ما

 (3جدول س

اق  واألهمية(  االتساق الدا لي لكل مجال باستخدام معادلة الفا كرونباخ للمحور االول سالو

ال
ملج

ا
 

 

 ددالددددددداسم املجدددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اق   الو

ردد 

الفقرا

 ت

امل الفا مع

 كرونباخ

 0.923 14 دور التعليم الجامعي في التنمية االجتمارية األول 

 الثاني
دور التعليم الجامعي في التنمية 

 االقتصادية
13 0.940 

 0.919 13 دور التعليم الجامعي في التنمية البيةية الثالث

 الراب 
دور التعليم الجامعي في التنمية 

 التكنولوجية
11 0.730 

 0.965 51 ددددددددددددالياالجم

: األساليب اإلحصائية املستخدمة:
ً
 تاسعا

اذحدددد ل ار ددددالودددد  لووب وددددال)بيخندددد بل(ل ددددتل ددددلل وددددر لاوقددددىللوددددتل وددددربةلاوقددددىاةللMeanب لوجددددةلبي لددددىويل -1

 باج ثىةا.

 لحفلارال  ألو  لبة ربالبجلقىاىةل يبالبحث حل)بيخن بل(لح ل(Standard Deviation)باة ربالب ايىديل -2

 وقىللوتلب  ىاةلبحرئ ليال تلولوج  ىلبي لىوي.لاح ل،لباج ثىةا ور لوتل وربةلل

حل  يددد لبجدددلقىاىةلج ددددرب ل يبدددالبحث دددحلة ددددول ادلبحلافددديفلبي دددىويمللددددملبي ح ود دددالبحيحبيددداللددددملبألا بتلبحالدددبيال -3

 ة ويملبحلبحيالب لل بوا.

 بخلثىدلجحفىل راةثى ل ار الةثىةل وربةلباج ثىةا.ل -4

 
ً
 : تحديد معيار الحكم رل  مستوى نتائج البحث:را را
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 اأذح ل إتلبي  ا لبي ويوياليخاليىلب ويى لةوضحلاىي  اللبحلى ما

 (4جدول س

 حدود بدائل املقياس الثالثي
 1 2 3 درجة البديل

 حدود

 البديل

 1 1.67 34 .2 من

 1.66 2.33 3 إل 

اق   صغيرة متوسطة كبيرة املقياس املستخدم للو

 

 النتائج ومناقشتها: رر 

 اددد لجتل ىوددد لبحثىح دددالال ثيدددملج ب لا مهدددىلاإخيدددى  ىلحفل فيدددللبإلح دددىييلودددتلخدددالللبجدددل  بملارةدددىوللبي ددديمل

لواهددىلحل ويدددملل وددد ،لبحث ددح(لاةكحدديفلبجدددلقىاىةل يبددالSpssبإلح ددىئيال)
ً
 ىودد لبحثىح ددال ادددرالبحبلددىئللاةفلدد  اىلجدددايى

اقدد  دور التعلدديم الجددامعي بالجمهوريددة اليمنيددة ذيليددب ل  ددأالحفث ددحلابحددلالهدددف الثددانيلاواهددى،لا مهددىجادد بال معرفددة و

 راللا يحىلي مالتكنولوجية( املستدامة"  التنمية، البيةية التنمية، االقتصادية التنمية، االجتماريةإزا  سالتنمية 

لحبلىئللبحل فيللبإلح ىييلاوبى مل هىا

اقدد  دور التعلديم ال : النتدائج املتعلقددة بمعرفدة و
ً
داة جددامعي فدي تحقيددق التنميدة املسددتدامة رلد  مسددتوى مجدداالت األ أوال

ا ار البجلقىاىةل يبالبحث حلحولل ادلبحلافيفلبي دىويمللدملبي ح ود دالبحيحبيدالةقدىهلة ويدملبحلبحيدالككل وتفسيرها: 

باادديليوضددحللللابي دد ال،لبحالددبيالابألا بت،لب ايىد ددالبي لددىايالاباة رب ددىةبحثىح ددالب لوجدد ىةللبجددل  و ،لب لددل بوا

     ذح ال

 (5جدول س

افات املعيارية واالوزا  النسبية والداللة اللفظية للمجاالت الرئيسية للبحث لاملتوسطات الحسابية واالنحر

 يتضح من الجدول السابق اآلتي: 

لملأىللا دأال)صت   (ل  ألب للو لحيحبيالر بللبحلبحيالب لل بوالاوأول ىجتل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البل-

ل،ل(43اأددددو تلنلددددبللافدددد ل)%ل،ل(0.336ابة ددددربالوايددددىديلافدددد ل)ل،ل(1.27اأحلوجددددةلحلددددىويل ددددىملافدددد ل)ل،لباأحددددى ملحفحقددددىاةل

ي حي لب  ىاةلب     لحفث ح،ل حىلةث تلوتلبي  اللبحلىاملجتل يفلب لوج ىةلبي لىايالحفحقىاةلبحرئ لالحفث حل

اأدو تلنلدبللل،ل(0.21ل-0.424ابة ربالوايىديلةدرباحلاد تلبحويحلد تل)ل،ل(1.22ل-1.40احلوىلا تلبحويحل تل)اوأول ىمل  لةرب

دددددددا م
جددددددددد

امل
 ل

 اسم املجدددددددددددال

اق   درجة التحقق من الو

بة
رت

ال
 

املتوسط 

 الحسا ي
االنحراف 

 املعياري 

الوز  

 يالنسب

الداللة 

 اللفظية

 صغيرة %47 4240. 1.40 1 دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية االجتمارية األول  1

 صغيرة %42 370. 1.26 2 دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية االقتصادية الثاني 2

 صغيرة %40 0.34 1.20 4 دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية البيةية الثالث 3

 صغيرة %41 210. 1.22 3 دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية التكنولوجية الراب  4

 صغيره %43 0.336 1.27 االجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي
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ابة دددددربالوايدددددىديلافددددد لل،ل(1.40(،لرذلح دددددللب  دددددىللبألالل  دددددألولوجدددددةلحلدددددىويلافددددد ل)41%-47ةدددددرباحلاددددد تلبحويحلددددد تل)%

ابة ددربالوايددىديلافدد لل،ل(1.26جددةلحلددىويلافدد ل)ا بحددىلح ددللب  ددىللبح ددىنيل  ددألولولل،ل(47اا تلنلددبللافدد ل)%ل،ل(0.424)

ابة دددربالوايدددىديلافددد لل،ل(1.20ا بحدددىلح دددللب  دددىللبح ىحدددحل  ددألولوجدددةلحلدددىويلافددد ل)ل،ل(42اا تلنلددبللافددد ل)%ل،ل(0.37)

ابة ددددربالوايددددىديلافددددد لل،ل(1.22اأددددىلةلة يقددددالب  ددددىللبحرب ددددد لاحلوجددددةلحلددددىويلافدددد ل)ل،ل(40اا تلنلددددبللافدددد ل)%ل،ل(0.34)

   ألبحلوب م.ل،ل(41ا تلنلبللاف ل)%الل،ل(0.21)

بحلددللوقدددىل"ل ادلبحلافددديفلبي دددىويملاىي ح ود ددداللرذ،لبي لدددىويةفددىاةلةرة دددبلب  دددىاةلبحرئ لددديالحفث ددحلا دددملب لوجدددةلل-

لوقددىل"ل ادلبحلافدديفلبي ددىويملاىي ح ود ددالبحيحبيدداللددملة ويددملاأددىل،لبألا ددأبحيحبيدداللددملة ويددملبحلبحيددالباألحى يددا"لبحرةثددال

لأددىللوقددىل"ل ادلبحلافدديفلبي ددىويملاىي ح ود ددالبحيحبيدداللددملة ويددملبحلبحيددالا بحددى،لبح ىةيددابا ل ددى يا"للددملبحرةثدداللبحلبحيددا

لوقدددىل"ل ادلبحلافددديفلبي دددىويملاىي ح ود دددالبحيحبيددداللدددملة ويدددملبحلبحيدددالبحثيسيدددا"للدددملاأدددىل،لبح ىح دددابحلكبوحوأيدددا"للدددملبحرةثدددال

لبحرةثالبحرب اا.

ب ب ويددددالابحتددددللة ددددى يلاب دددد لبحلافدددديفلبي ددددىويملبحيحنددددللبحددددذيليظ ددددرلبحفقددددو لادددد تللاااددددي لبحثىح ددددالاددددذهلبحب يقددددا

تلبحلبحيدالبحلكبوحوأيدالودلا دذب،لبحثيسيدالابحلبحيدا،لبا ل ى يالابحلبحيا،لباألحى يابحلافيفلبي ىويملا ال لولاىحلبحيال

و دالبح ى  دالر دألةقلدي لبحاال ددالوبظدودلولدل بم.لا لق دألذحد لبحو دودلوددتلخدالللةيدى لةبفيدذلب ثدى دبةلابيخ ددةلبحلبح

ةبى ملد ىللجوا،لشفى يااحت لنلل ي لر يبللبحبلىئلل مل للج ث للب لل بوا،ب فت دالا تلبحلافيفلاول ه  ىةلبحلبحيال

لحفحلوجددد ىةلبي لدددىايالاباة رب دددىةلب ايىد دددالابألا بتلبحالدددبيال حدددىل
ً
لا  دددأ،لاد ةلدددملجددديىقل دددللوقدددىلل  دددألحددد هلاا ودددى

لبحب ولباايال

اق  دور التعليم الجامعي نحو التنمية االجتمارية املستدامة:امل  جال األول: و

بي لدددددددىايالبجدددددددل  و لبحثىح دددددددالب لوجددددددد ىةل ار دددددددالاب ددددددد ل ادلبحلافددددددديفلبي دددددددىويملة دددددددولبحلبحيدددددددالباألحى يدددددددال

لباايليوضحلذح اللابي  الل،لبحالبيالابألا بت،لب ايىد الاباة رب ىة

 (6سجدول 

افات املعيارية واألوزا  النسبية في مجال: دور التعليم الجامعي في ااملتوسطات الحسابية و   لتنميةاالنحر

 االجتمارية املستدامة

 

 

 م

 راتدددددددددددددددددددددددددددالفق

ق 
دددددددددددد

وفددد
ة 

دددددددددددد
رتبددد

ال

ط
س

تو
امل

 

اق   درجة التحقق من الو

املتوسددددددددط 

 الحسا ي

االنحدددددراف 

 املعياري 

الدددددددددددددددوز  

 النسبي
الداللددددددددددددددددددددة 

 اللفظية

 صغيرة 51% 512. 1.52 3 التساق بي  رسالة الجامعة وأهداف املجتم  وتطلعات .تحقيق ا 1

 صغيرة %44 658. 1.33 6 ربط املناهج والبرامج التعليمية باحتياجات املجتم  ومشكالت . 2

 صغيرة %41 436. 1.24 8 بي  أهداف التنمية واألهداف املجتمعية في كافة املجاالت. الربط 3

 ، املشددكلة السددكانية ، حددل املشددكالت االجتماريددة ومنهددا سال جددرةاإلسددهام فددي  4

 ......(. ، الثأر

 صغيرة %38 359. 1.14 9

 صغيرة 52% 507. 1.57 2تنمية القيم املجتمعيدة اإليجابيدة لددى الطلبدة الدارسدي  والحدد مدن القديم  5
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ليتضح من الجدول السابق اآلتي:

تل ادلبحلافدديفلبي ددىويملاىي ح ود ددالبحيحبيددالة ددولبحلبحيددالباألحى يددالاوأددول ددىملأددىللا دأددال)صددت   (ل  ددألب لددلو لجلل-

ي حيد لل،ل%(47اا تلنلدبللافد ل)ل،ل(0.424ابة ربالوايىديلاف ل)ل،ل(1.40اأحلوجةلحلىويل ىملاف ل)ل،لأحى ملحففوربةبال

لبحفوربةلب     للملب  ىل.

ل،ل(5ابحفوددددر لد ددددفل)ل،ل(7جتلج  ددددألبحفوددددربةللددددمل دددديفلب لوجدددد ىةلبي لددددىايالبحفوددددر لد ددددفل)ل حددددىلةثدددد تلوددددتلبي دددد اللبحلددددىامل-

(لاا تلنلدددبلل0.746)،ل(70.50)ل،ل(0.740(،لابة دددربالوايدددىديلافددد ل)1.57)ل،ل(1.57)ل،ل(1.62حلافددد ل)(لحيددد11ابحفودددر لد دددفل)

ل%(،  ألبحلوب م.52%(،ل)52)ل،ل%(54اف ل)

ل،ل(13ابحفودددر لد دددفل)ل،ل(3جتلج نددد لبحفودددربةللدددمل ددديفلب لوجددد ىةلبي لدددىايالحففودددر لد دددفل)ل حدددىلةثددد تلودددتلبي ددد اللبحلدددىامل-

ل4ابحفودددر لد دددفل)
ً
(،ل3590.(،ل)4360.)ل،ل(4360.)ل،ل(،لابة دددربالوايدددىديلافددد ل1.14)ل،ل(1.24)ل،ل(1.24)ل،لحيدددحلافددد لل،ل(لجييدددى

ل
ً
ل%(،ل  ألبحلوب م.38(،ل)41)%ل،ل(41)%ل،لاا تلنلبللاف لل،لجييى

ااادددي لبحثىح دددالادددذهلبحب يقدددالر دددألجتلاب ددد ل ادلبحلافددديفلبي دددىويملاىي ح ود دددالبحيحبيدددالر بللبحلبحيدددالباألحى يدددداللللل

ل ددتليملددوأ
ً
ولبحك  دد لوددتلجاأددولبحو ددودلودد لاأددو لبحا يدد لوددتلباخددلالاةلاباخفى ددىةلبحتددللأافدد لبحلافدديفلبي ددىويمل ددىأيب

ة ويملبألا بالباألحى يالابحلبحو الب بىعالاو.ل حىلجتلبحلافيفلبي ىويملحفليمل  ل فلدفالوافبدالاابضد الةدبظفلجد  ل

لر ألصاوأاللملة ويملةبحيالبألحى يالول ىوفا.لل حفيالبحلافيفلا ملوا يىةلابحليىأىةلب  لح لوحىلج  

 

 السلبية املؤثرة رل  تطور املجتم  وتقدم .

وُيحددد مددن الفددروق  ، امل لكددل أبنددا  املجتمدد نمددط تربددوي موحددد و ددتقددديم  6

 كا  نورها.
ً
 الطبقية أّيا

 صغيرة 49% 680. 1.48 4

تحقيددددددق مبددددددددأ العدالدددددددة االجتماريدددددددة وتنميتهدددددددا بدددددددي  أفدددددددراد الجيدددددددل الحدددددددالي  7

 واملستقبلي للجنسي .

 صغيرة %54 740. 1.62 1

 قة املتبادلةشاركة املجتمعية في صن  القرارات بناً  رل  الثترسيخ مبدأ امل 8

 بي  املجتم  ومؤسسات الدولة.

 صغيرة %44 658. 1.33 6

إرددداد األ صددائيي  فددي الخدمددة االجتماريددة وتهيئددتهم للعمددل فددي املؤسسددات  9

 الحكومية واألهلية ومنظمات املجتم  املدني.

 صغيرة %49 602. 1.48 4

10  
ً
 اجتماريدا

ً
فدي التعبيدر  تحقيق الحراك االجتماعي السدلمي بكافدة أنوارد  حقدا

 رن الرأي.

 صغيرة %43 644. 1.29 7

11  
ً
تقددديم بددرامج مناسددبة لددذوي االحتياجددات الخاصددة مددن أبنددا  املجتمدد  وفقددا

 للقواني  ذات العالقة بهم.

 صغيرة %52 746. 1.57 2

إيجدددداد  ليددددات للشددددراكة بددددي  الجامعددددات ومنظمددددات املجتمدددد  املدددددني لدددددرم  12

 جات .وتطوير أدا  التعليم وتحسي  مخر 

5 1.43 .746 48% 

 

 صغيرة

 ، بدددددرامج تخصصدددددية فدددددي محدددددو األميدددددة بمفهومهدددددا الواسددددد  ساألبجديدددددةتقدددددديم  13

 التقنية( لكل أفراد املجتم . ، الثقافية ، الوظيفية

8 1.24 .436 %41 

 

 صغيرة

تعزيددددددز الشدددددددراكة الفارلددددددة بدددددددي  مؤسسدددددددات التعلدددددديم الجدددددددامعي ومنظمدددددددات  14

 واضح.املجتم  املدني في سياق وطني 

5 1.43 .507 48% 

 

 صغيرة

 صغيرة %47 424. 1.40 االجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي
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اق  دور التعليم الجامعي نحو التنمية االقتصادية املستدامة:  املجال الثاني: معرفة و

بحثىح دددددالب لوجددددد ىةللبجدددددل  و ،لب لدددددل بوا ار دددددالاب ددددد ل ادلبحلافددددديفلبي دددددىويملة دددددولبحلبحيدددددالبا ل دددددى يال

لباايليوضحلذح اللابي  الل،لبحالبيالتابألا ب،لب ايىد البي لىايالاباة رب ىة

 (7جدول س
افات املعيارية واألوزا  النسبية في مجال: دور التعليم الجامعي في التنمية  املتوسطات الحسابية واالنحر

لاالقتصادية املستدامة

 راتدددددددددددددددددددددددددددالفق م

اق من درجة التحقق   الو

ق 
وف

ة 
رتب
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ط
س
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امل

 
املتوسط 

 سا يالح

االنحراف 

 املعياري 

الوز  

 النسبي

الداللة 

 اللفظية

1 
تخطيط نظام تعليمي مجّود يسارد رل  تلبية االحتياجات من املوارد 

 البشرية املاهرة للتحول إل  االقتصادي املعرفي.
 صغيرة %40 402. 1.19 5

2 
 
ً
تحديد متطلبات سوق العمل في القطاري  العام والخاص وفقا

 و روط ومعايير  غلها.لخصائص املهن 
 صغيرة 41% 436. 1.24 4

3 
افرة في اليمن وتنميتها وإدارته   ا رلدراسة االستثمار األمثل للموارد املتو

 أسس رلمية متعارف رليها.
 صغيرة 41% 625. 1.24 4

 صغيرة %40 402. 1.19 5 تحديد االستراتيجيات االقتصادية األكملر جدوى في بنا  اقتصاد وطني قوي. 4

5 
ربط محتوى التخصصات العلمية والبرامج األكاديمية بمتطلبات سوق 

 العمل املحلي واإلقليمي والدولي.
 صغيرة 44% 483. 1.33 2

 صغيرة %49 512. 1.48 1 إرداد وتأهيل كوادر بشرية وطنية لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات . 6

7 
لصغيرة لدى الخريجي  تنمية مهارات إدارة املشرورات االستثمارية ا

 بناً  رل   روط ومواصفات الجهات املمولة.
 صغيرة 37% 301. 1.10 6

8 
توجي  واستثمار املوارد الطبيعية املتاحة وتر يد إدارة رؤوس األموال 

 وبما يؤدي إل  نمو االقتصاد الوطني بكافة أ كال .
 صغيرة 37% 301. 1.10 6

9 
رل  الجوانب العملية والقيم تصميم برامج و أنشطة متنورة تركز 

 التنظيمية تتناسب واحتياجات السوق وتالئم أصحاب العمل.
 صغيرة 44% 483. 1.33 2

10 
توجي  البحوث العلمية والتجارب املعملية في  دمة التنمية 

 االقتصادية وموا متها للوس  االقتصادي العاملي.
 صغيرة 40% 402. 1.19 5

11 
ن ت والور  العلمية املرتبطة بالتنمية االقتصادية مإقامة املؤتمرات والندوا

  الل دروة الخبرا  في مجال االقتصاد واالستفادة من  براتهم.
 صغيرة 43% 463. 1.29 3

12 
مراجعة التخصصات العلمية الحالية وتحديد التخصصات العلمية الجديدة 

 ي.واليي تتال م م  التقدم املعرفي واالقتصادي رل  املستوى الدول
 صغيرة 44% 658. 1.33 2

13 

التعاو  م  قطارات العمل املختلفة للقيام بالتعليم والتدريب 

واالستشارات ذات العالقة لالستثمار في القدرات البشرية والتخفيف 

 من حدة الفقر.

 صغيرة 49% 680. 1.48 1

 صغيرة %42 37. 1.26 االجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي 
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 يتضح من الجدول السابق اآلتي:

تل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيدالة دولبحلبحيدالبا ل دى يالب لدل بوالاوأدول دىملأدىللا دأدال)صدت   (ل  دألجل-

ل،ل(42اا تلنلدبللافد ل)%ل،ل(0.37ابة دربالوايدىديلافد ل)ل،ل(1.26اأحلوجدةلحلدىويل دىملافد ل)ل،لوللو لباأحى ملحففوربة

لي حي لبحفوربةلب     للملب  ىل.

حيدددحلافددد لل،ل(13ابحفودددر لد دددفل)ل،ل(6فلحفحلوجددد ىةلبي لدددىايالحففودددر لد دددفل) حدددىلةثددد تلودددتلبي ددد اللبحلدددىاملجتلج  دددأل ددديل-

لل،ل(1.48)

ل%(،ل  ألبحلوب م.49)،ل%(49اا تلنلبللاف ل)ل،ل(0.680)،ل(0.512ابة ربالوايىديلاف ل)ل،ل(1.48)

حيدحلل،ل(8 دفل)دلابحفور لل،ل(7  اللبحلىاملجتلج ن لبحفوربةللمل يفلب لوج ىةلبي لىايالحففور لد فل) حىلةث تلوتلبيل-

ل%(،ل  ألبحلوب م.37)ل،ل%(37(،لاا تلنلبللاف ل)0.301)ل،ل(0.301(،لالبة ربالوايىديلاف ل)1.10)ل،ل(1.10اف ل)

أدددددو لبحلافدددددديفلبي دددددىويملاىألجددددددى لألأدددددللبحلبحيدددددداليح دددددللادددددذبلبحثادددددد لجالب  دددددىللوددددددتلجادددددفلاج قلب  ددددددىاةلاوصدددددفلجتلاللللللل

با ل ددى يالاة لدد تلبحوددد لبحلبحددويلب رةكدديل  ددألبا ل ددى لابحددذيليح ددللح ددرلبحيبا دداللددملةودد ملبحدد ال.لابحب يقددالوةفددال

ل اد ليدوملافادلل د  لججدثى ل
ً
ليوودى

ً
لول وظدى

ً
بحذ رلةكملفل تلاب  لور رليادىنيلوبدولبا ل دى لبحدوعنللبحدذيليملد  لةد اودب

لبحلافيفلبي ىويملبحذيلةب للاومل لل ث  ل تل ادهللملد البا ل ى لبحوعنللاىحكفىلبةلبحوعبيالب ىار .لجاح ى

ل  ددددألةو يددددالو رأددددىةل
ً
اااددددي لبحثىح ددددالاددددذهلبحب يقددددالر ددددألجتلبحلوجدددد لبحكوددددلللددددملبحلافدددديفلبي ددددىويمل دددد لجةددددرلجددددفثى

لاتاددد بالبحلبحيدددالحيدددحلجتلبحلافددديفللدددملبحددديل،لبحلافددديفلبحت ددد لووبئحدددالحلدددوقلبحاحدددللاول فثىةدددو
ً
لاةيودددى

ً
حتلحدددفليدددرةثةلبدةثىعدددى

ل حىلجتلبحلافيفلبي ىويمللملبحيحتلوىل بلل ىئفل  ألبجل  بملبألجدىحيبلبحلوفي يدالابحبظر دال اتلبحبظدرلر دأل،لبا ل ى يا

ةلاودوبد لبألجىحيبلبحاحفيالابحل ثيويا،ل حدىلجةبدىلادىحبظرلر دألوبدىب لبحلافديفلبي دىويملةقد لجنهدىل ايد  ل دللبحثاد ل دتلةدراب

عدرل فلدفياللدملبحلافديفلبي دىويملة لدويل
ُ
بحثف لحيحليكلف لاى بدىب لادذ رلخففيدالةىد  يدال اتلبألخدذلاق يدال  دألريقدى لج

جاحيددالج دبللبحل ثيددملبحاح ددملاةدد د بلب ددوبد لبحبملددر ال  ددألبجددل  بثلو رأددىةلاافيحيددالب ل ددى يالةى  ددالادد   ىلد دد ل

لل،للحدددد ولدددلو لبحوددددد لب ا شدددتللبحددددرباتلاةبحيدددالب  
ً
ددىتلجددددبثى  حدددىلجتلدددددافلبحل  ددديةلباجددددت بةييملحفلافددديفلبي ددددىويمل د

لحلثىعمللبحبحولبا ل ى يلبحذيلج  لا ادهلر ألبحلوفيللوتل رصلبحاحللاإ ألبحث ىحا
ً
حيحلجتلو رأىةلبحلافديفلل،لدئ ليى

لاالالددى  للددملة ويددملبحلافدديفلبحل في ددم،لابحبودد ي،لاباال ددىدي،لال
ً
لباادد بام،لحتدد لي لددن لاتي دد بي ددىويملالةي دد لبالجددولب

ىلليفبللبحليىأىةلجوقلبحاحل.ل لبألجفو لبحوىئفل  ألبحلفو تلابحلوفي لوتلجأللرح بثلاافيفل ان

 

 املجال الثالث: دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية البيةية املستدامة:

و لبحثىح ددددددالب لوجدددددد ىةلبجددددددل   ار دددددالاب دددددد ل ادلبحلافدددددديفلبي ددددددىويملة ددددددولبحلبحيددددددالبحثيسيددددددالب لددددددل بوال ودددددد ل

لابي  اللباايليوضحلذح الل،لابألا بتلبحالبيال،لبي لىاياللاباة رب ىةلب ايىد ا
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 (8جدول س

افات املعيارية واألوزا  النسبية في مجال: دور التعليم الجامعي في الت نمية يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر

 البيةية املستدامة

 يتضح من الجدول السابق اآلتي:

ىللا دأالصت   ل  ألوللو لي ح ود البحيحبيالة ولبحلبحيالبحثيسيالب لل بوالاوأول ىملأجتل ادلبحلافيفلبي ىويملاىل-

ي حيدد لل،ل%(40اا تلنلددبللافدد ل)ل،ل(0.34ابة ددربالوايددىديلافدد ل)ل،ل(1.20اأحلوجددةلحلددىويل ددىملافدد ل)ل،لباأحددى ملحففوددربة

لبحفوربةلب     للملب  ىل.

ل،لا ددأ(لابحددذيلح ددف ل  ددألبحرةثددالبألل4بي دد اللبحلددىاملجتلج  ددأل دديفلحفحلوجدد ىةلبي لددىايالحففوددر لد ددفل)ل حددىلةثدد تلوددتل-

(،ل1.29(،ل)1.29)ل،ل(1.52(ل  ددددألبحرةثددددالبح ىةيددددا،لحيددددحلافدددد لب لوجددددةلبي لددددىوي)8(،لابحفوددددر لد ددددف)7اح ددددفلىلبحفوددددر لد ددددف)

ل%(،ل  ألبحلوب م.43%(،ل)43)،ل%(51(،لاا تلنلبلل)0.644(،ل)0.644)،ل(6800.ابة ربالوايىديلاف )

(ل1.00)ل،ل(1.10ل،ل1.10(لحيدحلافد لللللل)12حفودر ل)ابل،ل(3 ل)ابحفودرلل،ل(2اج ن ل يفلحفحلوجد ىةلبي لدىايالحففودربةلد دفل)ل-

ل(  ألبحلوب م.،ل%33%(ل،)37%(،ل)37(،للاا تلنلبللاف ل)000.0(،ل)0.301(ل،ل)0.301ابة ربالوايىديلاف )

 م
 

 راتدددددددددددددددددددددددددددالفق
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ق 
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رتب
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ط
س
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املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الوز  

 النسبي

الداللة 

 اللفظية

1 
مراجعة وتطوير التشريعات ذات العالقة بتنظيم الدور املناط بالتعليم الجامعي تجاه 

 التنمية البيةية.
 صغيرة %41 436. 1.24ل3

2 
لحد جي واكار إليجاد طرق الستثمار املوارد الطبيعية البيةية وحماية التنوع البيولو تعزيز االبت

افها ومراراة حقوق االجيال القادمة.  من استنز
 صغيرة %37 301. 1.10ل6

 صغيرة %37 301. 1.10ل6 تنمية مهارات إدارة االزمات البيةية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية بصورة مستدامة. 3

 صغيرة %51 680. 1.52ل1 ا.طلبة وار ادهم حيال مشاركتهم الفارلة املفترسة في الحفاظ رل  البيئة وحمايتهتورية ال 4

5 
تحقيق مفهوم البيئة الر يدة من  الل إدراج سياسات التنمية البيةية املستدامة في 

 التعليم.
 صغيرة %40 602. 1.19ل4

6 
ن التدهور البيئي واستنزاف املوارد تصميم برامج هادفة ومتنورة تسع  إل  التقليل م

 الطبيعية.
 صغيرة %41 625. 1.24ل3

 صغيرة %43 644. 1.29ل2  رس ثقافة سرورة املحميات الطبيعية للحفاظ رل  البيئة وثرواتها الحيوانية. 7

 صغيرة %43 644. 1.29ل2 درم التنمية الزرارية والريفية واليي تقلل من  ثار التلوث البيئي في املجتم . 8

9 
تعزيز ثقافة الحد من مخاطر االسلحة البيولوجية والنووية والدمار الشامل وأثره رل  

 البيئة.
 صغيرة %40 402. 1.19ل4

10 
 رس ثقافة تر يد استهالك وحماية املوارد الطبيعية كتوفير مياه  رب نقية وحماية 

 األحيا  البحرية بشكل مستدام.
 صغيرة %38 359. 1.14ل5

11 
نماط امة الندوات التوروية الرامية إل  تغيير األنماط االستهالكية املضرة بالبيئة إل  ااق

 ايجابية.
 صغيرة %38 359. 1.14ل5

اقبة التلوث البيئي. 12  صغيرة %33 000. 1.00ل7 تقديم تصورات مقترحة ومشاري  ابتكارية تدرم فكرة إنشا  مراكز ملر

 صغيره %41 436. 1.24ل3 وتشجي  االستثمار البيئي السليم. صيا ة معايير و روط لضما  تدفق 13

 صغيرة %40 34. 1.20 االجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي
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اأحدددىلجتلخحىجددديالبحلبحيدددالب لدددل بوالابحتدددللاملدددحلللدددملرحددد باىلبحث سدددالاوصدددف ىلب  ددد دلبحرئ ندددتللح دددللودددىليلافدددمل

للاحل فثدددىة
ً
ادددللجتلجاددد بالبحلبحيدددالب لدددل بوالابحتدددللة ددد  ةل لدددثاال ملدددرلل،لبي يدددى لحإلنلدددىتلب لددد ه الحفلبحيدددالرأحدددىا

لةرةكددديللدددملواظح دددىل  دددألو دددىادلبحث سدددالا دددللو وةىتهدددى
ً
لر بللل،لاددد  ى

ً
لوفت ددددى

ً
لادددىد ب

ً
 دددأل اأىحلدددى مليفادددبلبحلافددديفلبي دددىويمل ادب

ىحولحلاليملاة و رلبألنمل الب  ىلل ىلي وملبحلبحيالب لل بوا،لة  لجتلدافل  ادلبحلافيفلبي ىويمللملاد لوحيىةل ان

عدددرلبحوىةوةيدددالابح ملدددريايالب لافودددالا حىيدددالبحث سدددالل،لب لافودددالاىحثيسيدددا
ُ
 حدددىلجتلجيىجدددىةلبي ىوادددىةلبحيحبيدددالحدددفلةل دددذلبأل

لحفلت  بةلبحاى يا
ً
ل دتلبحو دودللدملبيقدى لبيخ دةلابل،لاووبئح هىلحفلافيفلبي ىويملا وى

ً
يفلحند بوللبحتدللاادي لودتلبحلويد يال

لر ددددألجتلبح فيددددىةلاقحيدددد لة   ددددىتهىلحددددفلةليددددحتلووددددردبةلحفحدددد خللبحثيئددددلل ل  دددد لحددددولجاحيلددددول
ً
بحثيئددددللبحلددددفيفلردددددى ا

ب دددر ةلةفددد لبحبلدددىئللودددتلاأ دددالةظدددرل يبدددالبحث دددحلابحتدددللج ددد تهىلةلدددىئللبح دبجدددالل،لبحثىحتددداللدددملنملدددرلبحدددواملبحثيئدددللبحصددد يا

ل للملبحف للبح ىححلوتل  وللبحث حلبي ى م.بحل فيفيالبحوةىئويال حىلادل

لابةحىلوب ويالة ى يلعثياالااب  ل ادلبحلافيفلبي ىويمل،لاااييلبحثىح الةف لبحب يقالبحتللحفلةكتلوفىأسا

ل ؤشربةلبص ل  ل فههىلوبظحىةلل
ً
 ملف لةف للحيح،ل احيابحيحنللةقىهل يىيىلةبحيالبحث سالوتلوبظودلولل بملاا وى

لبح و لا تلب حىدجىةلبحلافيحيالاول فثىةلبحلبحيالبحثيسيا.بحب يقال تل حمل

 املجال الراب : دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية التكنولوجية املستدامة:

بجدل  و لبحثىح دالب لوجد ىةل ار الاب  ل ادلبحلافيفلبي ىويملة ولبحلبحيالبحلكبوحوأيالب لل بوال و لللل

لباايليوضحلذح اللابي  الل،لبحالبيالابألا بت،لىد اب ايلبي لىايالاباة رب ىة

 (9جدول س

افات املعيارية واألوزا  النسبية في مجال: دور التعليم الجامعي في الت نمية يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر

لالتكنولوجية املستدامة
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 الحسا ي

االنحدددددددددددددددددراف 
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الدددددددددددددددددددددددددددددددوز  

 النسبي

الداللدددددددددددددة 

 اللفظية

وس   طة  املة للتنمية التكنولوجية في كل املجاالت تهدف إل  مسايرة التقدم التكنولوجي  1

 في جوانب املعرفة التكنولوجية املختلفة.  

 صغيرة 41% 436. 1.24 4

ة والتقنيدددددات فددددي تحسدددددي  رملييددددّي التعلددددديم والدددددتعلم توظيددددف الحواسددددديب والبرمجيددددات واألجهدددددز  2

 وتحقيق مخرجاتها.

 صغيرة 49% 512. 1.48 1

تصميم وبنا  املكتبات الرقمية اليي تسدارد رلد  اسدتثمار بندس املعلومدات مدن  دالل اسدتخدام  3

  بكات االنترنت.

 صغيرة 43% 463. 1.29 3

ات وإدارة قوارددددد البياندددات دا ددددل رقدددد دورات تخصصدددية فددددي مجددداالت تطبيقددددات نظدددم املعلومددد 4

 الجامعات .

 صغيرة 46% 498. 1.38 2

 صغيرة %38 359. 1.14 6 وتسارد رل  التصميم والكتابة. ، ابتكار برامج تكنولوجية تال م التخصصات العلمية 5

 استخدام التعليم االلكتروني املتنوع كبرمجيات األقراص املرندة والحاسدب اآللدي واملعتمدد رلد  6

 نترنت.اال 

 صغيرة 41% 436. 1.24 4

تصدددميم أنظمدددة الكترونيددددة تسدددهل التواصددددل بدددي  الجامعددددة واملؤسسدددات األ ددددرى رلددد  املسددددتوى  7

 الوطني والدولي. 

 صغيرة 37% 301. 1.10 7

 صغيرة %40 402. 1.19 5 تنمية التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة الدارسي  في استخدام التقنيات الحديثة. 8
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 يتضح من الجدول السابق اآلتي:

وحوأيددالب لدل بوالاوأددول ددىملأدىللا دأددال)صددت   (ل  ددألجتل ادلبحلافديفلبي ددىويملاىي ح ود ددالبحيحبيدالة ددولبحلبحيددالبحلكب

ل،ل(41اا تلنلدبللافد ل)%ل،ل(0.21ابة دربالوايدىديلافد ل)ل،ل(1.22اأحلوجدةلحلدىويل دىملافد ل)ل،لوللو لباأحى ملحففوربة

 ي حي لبحفوربةلب     للملب  ىل.

حيددددحلافدددد للل،ل(4ابحفوددددر لد ددددفل)ل،ل(2)ل حددددىلةثدددد تلوددددتلبي دددد اللبحلددددىاملجتلج  ددددأل دددديفلب لوجدددد ىةلبي لددددىايالحففوددددر لد ددددف -

 %(ل  ألبحلوب م.46%(،)49اا تلنلبلل)ل،ل(0.498)ل،ل(0.512ابة ربالوايىديلاف ل)ل،ل(1.38)ل،ل(1.48)

ل،ل(1.10حيددددحلافدددد ل)ل،ل(9(لابحفوددددر ل)7ملجتلج ندددد ل دددديفلب لوجدددد ىةلبي لددددىايالحففوددددر لد ددددفل) حددددىلةثدددد تلوددددتلبي دددد اللبحلددددىال-

ل%(،ل  ألبحلوب م.37%(،ل)37(،لاا تلنلبللاف ل)0.301)ل،ل(0.301ف ل)ابة ربالوايىديلال،ل(1.10)

جتلبحلافديفلبي ددىويملحددفليحلفدد لوب  يددالابضد الاو دد   لحفث ددحلابحل ددو رللددمللااادي لبحثىح ددالاددذهلبحب يقددالر ددأ

لر دألددافل،لحيدحلجتلابدىتل  دودللدملبو ىةدىةلج يدىللايسدالبحلد ديجللدملب  دىللبحلكبوحدويمل،لاذبلب  ىل
ً
بحثايداللرددى ا

 حدددىلجتلبحويددددى بةلل،لبحل ليدددالودددتلةق  ددد بةلا ى دددىةللاشدددث ىةلةددد لاة  ادددىلوحدددىليفددديمللدددملرحددد بثلةبحيدددالةوبيدددالةكبوحوأيدددا

بي ىوايددالحألجددفلبحملدد ي لة دد  للددملبحددودملبحاحفيددالح ددىل ددلالج لددىملأ يدد  لخددىصلاىحلكبوحوأيددىل اتلبحبظددرلاى وىاددللر ددأل

ل  دألو رأددىةلبحلافديفللدملاددذبلب  دىللاىإلدددى الادد لو  بةيدالخىصددالاولدلوفالحل ويدملبألادد بالبح
ً
لوبيدالوحدىليددؤةرلجدفثى

ر دددألجةبددددىلةل دددد للددددملا لبددددىلبحددددرباتلشددد و لبحك  دددد لوددددتلبح فثددددالوحددددتلبحل وددددوبللدددملاددددذبلبحولددددفلحوفددددالةددددو رلبإلو ىةددددىةلب لىحددددال

لحل ويملبألا بالبحلوبيالابحلكبوحوأيا.

لاملقترحات –التوصيات  –االستنتاجات 

 
ً
 ةح ف لجافلباجلالىأىةلاحىلي ماجات: االستنتا –أوال

جةدددددوليح دددددللأدددددوارلل،لجظ دددددرةلبح دبجدددددالبحبظر دددددالودددددتلخدددددالللو دددددحلبأل ايدددددىةلذبةلبحاال دددددالادددددىحلافيفلبي دددددىويم -1

ل دتل د دتهىل  دألل،لبحاحفيدالبأل ى يحيدالحل ويدملد  دالادجدىحالاةىيدىةلبي ىوادىةلبحتدللاأد ةلودتلجأف دى
ً
 يدال

 ل ودبةلب  لىد الا لل فىل لاب ل بد.بحلكيفلو لبحلت  بةلب  ي الاووب ثالبح

 دد لودددرةل ادد  لرداىصدددىةللددملظدددللةيددى لد  دددالبجددت بةيقيالابضددد الل،لجتلوؤجلددىةلبحلافددديفلبي ددىويملبحيحندددل -2

ب ادىحف لوحدىليلددل املر دى  لبحبظددرللدملاددذهلب رحفدال ددىلح دىلوددتلجاحيدال  ددو  ل ونهدىلةح ددللو رأدىةلبحلافدديفل

االيحكددتلذحد لجتليل وددملرالودتلخددالللةثندللبحلفك دد لابحل  دديةلل،لبي دىويملحفلددوقلب   دملابحارودديلابحد ا م

لحفحب  يالبحافحيالب لاىدال فههى.
ً
 ابحلبفيذلباجت بةييملا وى

تطدددوير املقدددررات الدراسدددية وتحويدددل الكتدددب التعليميدددة إلددد  كتدددب إلكترونيدددة مدمجدددة بالوسدددائط  9

 املتعددة.

 صغيرة 37% 301. 1.10 7

إنشا  مراكز متخصصة للتعلم ردن بعدد والحصدول رلد  املعلومدات املتصدلة بدالتعلم مدن أجدل  10

 التنمية. 

 صغيرة 38% 359. 1.14 6

 صغيرة %38 359. 1.14 6 ل  البوابة االلكترونية املشرفة رل  نظم التعليم الجامعي .تصميم بيئة تعلم افتراسية ر 11

 صغيرة %41 21. 1.22 االجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي 
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اب ي بةيدددددالجتلحفلافددددديفلبي دددددىويمل ادلادددددىد للدددددملل،لابح دبجدددددالبحل فيفيدددددال،لجظ دددددرةلةلدددددىئللة فيدددددللبا  لبحبظدددددريل -3

 رةملابحلو ملحفحقلحاىة.اة ويملبحل،لة ويملجا بالبحلبحيالب لل بوا

 حددىلجظ ددرةلةلددىئللبح دبجددالبحبظر ددالابحل فيفيددالاب ي بةيددالجتلابددىتل ال ددالاعيدد  لةبىئيددالول ددفالاورةث ددال -4

ا تلبحلافيفلبي ىويملابحلبحيالب لدل بوالااليحكدتلبتلةدلفلبحلبحيدالب لدل بوالاةل ودملجاد ب  ىلودىحفلي دوتل

 اأ دلحذح .لبحلافيفلبي ىويملبحوجيةلباار لابا و لاب

 
ً
 اأىحلى مل تتلبحث حلبي ى مليوصتللاىااياالتوصيات:  -ثانيا

  ددددددألا بد لبحلافدددددديفلبحاددددددى ملابحث ددددددحلبحافوددددددللاىحملددددددرب الودددددد لوؤجلددددددىةلبحلافدددددديفلبي ددددددىويملر ددددددى  لبحبظددددددرللددددددمل .1

اوصفلجتلبحث سالةح للب   دلبحرئ جلحفحدوبد لبح ثيايداللبالتنمية البيةية املستدامةبحليىجىةلب لافوال

ابحبملر الاب ى يالاهملوتلة رتل  فالبحلبحيالرتلةفلبج  حىداىلاةوأهه ىلوتلخالللاجىئةلولاد   لجاح دىل

 بحلافيف

 بي ىويم.لل

   ألا بد لبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافوللاىحملرب الو لوؤجلىةلبحلافيفلبي ىويملر  ب لوملراتليليحتل .2

 للتنمية التكنولوجية املستدامةبحر حيال حؤشربةللابحل وللر ألبي ىواال،لو ولبويالبحلافيفلباحكت اني .3

.ل
ً
 ابحتللبصث  لدراد لول ال احيى

 ل،لاوبىب  ىلبحلافيحيال،ل  ألبحويى  لبحليىجيالابحت او اللملبحيحتلر ى  لبحبظرللملبحليىجىةلبحلافيحيا .4

 بجى لبا ل ى لب ارلم.ب رةكي ل  أللالتنمية االقتصادية املستدامةاأربوق ىلبا ى يحيالابحتللةلح ودلحولل

تنمية اجتمارية   ألوؤجلىةلبحلافيفلبي ىويملااحيملبحملرب البحفى فالاياهىلاب  لح لب   ملاأحىلي ومل .5

 اوصفلبتلبي ىواىةلاأ ةلوتلجأللب  لحاىةلالبحاكج.لمستدامة 

 
ً
لحففقدو لب ار يداملقترحات:  -ثالثا

ً
لحفكرةدولبي ىددر لل،لى مالحفث دحلبي دلملدوللةلىئللبحث دحلاةوصديىةو لاجد ب

ً
ابجدلكحىا

 ةوت حلبحثىح الرأربللبح دبجىةلبحافحيالباةياال،لاب للوثفيا

 خ البجت بةيقيالووت حالحل و رل ادلبحلافيفلبي ىويملبحيحنلللملدوللجا بالبحلبحيالب لل بوا.ل .1

 وقلبحاحل.د  الوللوثفيال وبئحالو رأىةلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالو لول فثىةلج .2

ة ددددددودلووتدددددد حلحفملددددددرب الادددددد تلوؤجلددددددىةلبحلافدددددديفلبي ددددددىويملاىي ح ود ددددددالبحيحبيددددددالاوؤجلددددددىةلباةلددددددىلل .3

 حل ويملبحلبحيالبا ل ى يا.

 اب  لبحلبحيالباألحى يالابحثيسيالح  لعفثالبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبياال دبجالةوو حيا. .4

 التصور مقترح 

بلددىئللبحتددللةددفلبإل ددى  لواهددىللددملبحلوصددللر ددألة ددودلووتدد حلحل ددو رل ادلبحلافدديفلبي ددىويملججددفرلبحث ددحل ددتلبحا يدد لوددتلبحللللل

 اىي ح ود البحيحبيالةقىهلج اى لبحلبحيالب لل بوال،جيلجتلجةبىلجب بىاللوىلي ما
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  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

: مرتكددزات التصددور املقتددرح
ً
دددوتلالليلدد ب لبحل ددودلب وتدد حل  ددألوقحو ددالوددتلب رةكدديبةلبحتددللةلح ددودلحددوللعثياددالوولأوال

ل-بحث حلات اى هلب خلففا،لاة ثفودلاذهلب ب فوىة،ل  ألبحب ولباايا

دددراد لريحددىتلبحويددى  لبي ىوايددا،لا ى ددالولددلو ىتهىلاتاحيددالبحلبحيددالب لددل بوالات اى اددىلب خلففددا،ل حددىلاليقددبل -1

 لاة ويمل يحال فههفلجتلي د وبلولؤاحيىتهفلةقىهلب لت  بةلبحاى يالبي  ي  ،لاوىليت ةبل  ألذح لوتلبجلا ب

بي دددو  لاب بى لدددا،لاودددىليلدددلفيملذحددد لودددتلة حدددللولدددؤاحيىةلبحلتي ددد ،ل دددىحك   لودددتلبحفدددوبئالابأل حدددىللبحراةيايدددال

 يقبلة و راى،لاى لثىداىلجح  لبحاوثىةلبحتللة ولل اتلبحوصوللر ألةبحيالولل بوا.

جصددددثالدددددراد لول ددددا،لةفرددددد ىلجتلة ددددولل ادلبحلافدددديفلبي ددددىويملاىي ح ود ددددالبحيحبيددددالة ددددولبحلبحيددددالب لددددل بوال -2

ة ددد يىةلبحا ددددرلاتةوب  دددىلب خلففددددا،لبألوددددرلبحدددذيليل فددددبلة لددد تل ادلبحلافدددديفلبي ددددىويم،لحتددد لالددددل ي لةددددو   ل

لحرةثالب للفي يت.ل
ً
 و رأىةل ىحيالبي و  ،لبجلقىاالحل فاىةلب  لح ،لاة ويوى

  ث لواللواللملة و رل ادلبحلافيفجتلو خللبحلبحيالب لل بوالو خلليامل هلبحاى يلجأح ،لحيحلجةولو خللج -3

 بي ىويمل،لاةو ل  أل ىةوولة ويملوو و لبحاحللبحلبحوي.لل

 دراد لبحلوأولة ولةثنللبحلبحيالب لل بوالات اى اىلب خلففا،لبه الرةىحال رصلباحل ىقلاىح ود لب وب ثا -4

 احليىأىةلبحلبحيالوتلبحوو لبحاىوفاللملجوقلبحاحل،للل

: مبررات الت
ً
  صور املقترحثانيا

لاىإلدى الر ألوىلذ ر،لار ةلبحا ي لوتلب ن دبة،ل رد لابىللبحل ودلب وت ح،لجاح ىا

ة دتلبي ىواىةلبحيحبياللجتلو خللبحلبحيالب لل بواليالن لجح لجادفلب د بخلللدملوؤجلدىةلبحلافديفلبي دىويمل -1

 ىللملاذبلبحا ر.للمل اللبحاىحفلبحيوملحللتفبل  ألب ملكالةلالل  ألبحل  يىةلبحتللةوبأ  

حيدددحلجتلب حدددىح فلداةيايدددالوددد خللبحلبحيدددالب لدددل بوالات اى ادددىلب خلففددداللدددملبي ىوادددىةلبحيحبيدددالددددافلة ثيدددمل -2

ةوفي يددا،لابحلددببللددملذحدد لياددو لر ددأل دد ملووب ثددالبحلت دد بةلبي  ي ددا،لاو ىحفددالة ثيددملبحفددوبئالابحددبظفلادددافل

 بحملاودلاى لؤاحيا.

ابحتلليلى  للمل خللبحلبحيالب لل بوال ا لبح اللب لو واللملة ثيو ىل لباعالتل  ألخن بةلاةقىد لاأربول -3

 وقىللبحل و رللملبأل بلل ب لوحىدجالبحاحللحإل ى  لللملجوقلبحاحل.ل

: أهداف التصور املقترح:
ً
 ثالثا

لألاحيالبحلبحيالب لل بوا،لحيحلةو   لبألا بال  ألبحب ولباايا
ً
 حو لةثفودةلجا بالبحل ود،لا وى

لبح  البحاىملحفل ودا

 يليألبحل ودلب وت حلر ألة و رل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالةقىهلج اى لبحلبحيالب لل بوالللللل

لبألا بالبيخىصالحفل ودا

لا  لةثفودةل  ألوللو لب ملكالةل ودوتلبحث ح،لاذح ل  ألبحب ولباايا

 بحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالةقىهلبحثا لباألحىامل.ةو يفلوقحو الوتلباحيىةلبحال والحل و رل ادل -1

  ل ى ي.ةو يفلوقحو الوتلباحيىةلبحال والحل و رل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالةقىهلبحثا لبا -2
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 ةو يفلوقحو الوتلباحيىةلبحال والحل و رل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالةقىهلبحثا لبحثيئل. -3

 و يفلوقحو الوتلباحيىةلبحال والحل و رل ادلبحلافيفلبي ىويملاىي ح ود البحيحبيالةقىهلبحثا لبحلكبوحويم.ة -4

لوحيىةلبحل ودلب وت حا

  ليات التطوير تجاه البعد االجتماعي: -

 ر ىوالب  ىدربةلابحب ابةلبحافحيالب ل   الا  لى لب  ىدبةلبحلبحو الباألحى يا.ل -1

 ابةلبحتددللااددي لوددتلةوى ددالبحلبحيددالباألحى يددال ددىلح ددىلوددتلجاحيدداللددملحددللب ملددكالةلباجددر ال ودد لبحفوددىلبةلابحبدد -2

 اب  لحايا.

باعدددالتل  ددددألباا دددىثلابح دبجددددىةلبيخىصددددالاىحلبحيدددالب لددددل بوالل ار ددددالجاحي هدددىللددددملبأل بللاوددددتلةدددفلدجددددفلخ ددددال -3

 ب لىحا.لبج ملرب يالة د لبحوب  لاااحلل  ألة و رهللملب للوثللا ملباو ىةىة

 ةبظيفلب  ىدربةلابحب ابةلبحتللااي لوتلجاحيالبحلاىوللبحلبحويلباألحىاملا تلجاجى لب  لح .ل -4

 ب ملىد اللملبحن بوللبحل د بيالبحتللااي لوتلبحلبحيالباألحى يا. -5

لةبظيفلاربوللحفبحولباألحىامل اتلبحل   لحل يأيالابحاب ر ا،لا يحلي وملجا ب ولاحىأىةلب  لح .ل -6

لاالقتصادي:ل ليات التطوير تجاه البعدل-

ل ملىد الو لذايلبيخن بةلب ل   اللملبا ل ى لوتلجأللب  لى لب  ىدبةلبحاحفيالبحتللااي لةوالبحاىوف ت.بل-1

ر ىودددالب لدددىاوىةلبحلبحو دددالحفحثددد   تلاب ثلكدددر تلحدددوللباجدددىحيبلبا ل دددى يالبحتدددلليحكدددتلبهدددىلخ ودددالب  لحددد ،ل -1

 لملباا بت.لاة ويمل فىلبةل ىحيا

  و لبحفوىلبةلاباألحى ىةلاحىليبوللباحلى لاتاحيالبحلبحيالبا ل ى يا. -2

  و لبح ادبةلح وللب  ىدبةلابحل ف  ل  ألب ملىد اللملبحفاىحيىةلب لافوال لوقلبحاحل. -3

 ةو   لب بى لبحلبظيوللاباو ىةىةلبحال والحلبحيالب  ىدبةلابحوصوللر ألباا بتلاباال ىد. -4

 ىد اللملعرحلبادبللاب وت حىةلبحتللالى  للملحللب ملكالةلبحتللاايمل حفيالبحلبحيا.ب مل -5

اددددد لةوددددىد رلخىصددددالاىأل  ددددىدلب ثلكددددر لبيخىصددددالاى ملددددىدي لبحلبحو ددددالبح ددددت   ،لاوددددتلةددددفلوبى ملددددالاددددذهلبحلوددددىد رل -6

 ابحاحلل  ألاتي  لاة و رلوىليفيم.

ابودد ب افلاى افوودىةلاب ربأد لبحتدللالد فللدملباجدلفى  لوددتللبحلوأيدولابادشدى لادىاعالتل  دألبحلقدىد لب اىصدر  -7

 ةقىد لاخن بةلباخر تلا ملباو ىةىةلب لىحا.

ل

 البيئي:  ليات التطوير تجاه البعد -

لبظيفلباألحى ىةلبي حى يالابحفر يالاإةىد لبانمل البحثيسيالبحتللاش  ل  ألبحاحللاراحلبحفر ملبحوبح .ةل-1

ة ثيدملبحودوبة تلبحثيسيدالابحل ف د لا ر ودالةبحو دالوالئحدالالدى  ل  دألةبحيدالب  دىدبةلل دوبحلوأيدولةاد لاربولل -2

لاباا ب ىةل بخللبي ىواالاخىدأ ى.ل

 وددد لبحدددد ادبةلبحلبظيحيددددالا  ملددددىالبحوددد دبةلاب  ددددىدبةلابحاحددددلل  ددددألةبحي هدددىلاة ف دددد لب بى لددددالبهدددد الة ويددددمل -3

 بحلفيف.لابحاملى لبحثيئلبحفى فيال
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لوتلخالللر ىوالب لىاوىةلحلبحيالداحلبحلاىاتلبحثيئللاباال ىد.رةىد لب بى لال -4

 التكنولوجي:  ليات التطوير تجاه البعد -1

 وربدبةلبي ىوايالة ولبحلبحيالبحلكبوحوأيا.بحلةفايل -2

 رشربتلذايلبيخن بةلبحلوبيالابحلكبوحوأيالحالجلفى  لواهفللملرح بثلةبحيالةكبوحوأيا. -3

 ب وت حالوتلذايلبيخن بةلابحل   ىةلبحلكبوحوأيا.ة و رلاةبحيالبا  ىدلبحلوبيال -4

 اااحلل  ألةبليةلبحاحللاةي  لوتلةوالبا رب لاة وملدةثىتهفل.لبحلكبوحوأيا،اد لاربوللة  فلباةظحالل -5

 ودددد لبحن اةو ددددواةل بخددددللبحثفدددد لاخىدأددددولحالجددددلفى  لوددددتلذايلبيخندددد بةلبحلكبوحوأيددددالابحتددددللوددددتلشددددتنهىلةي دددد لوددددتل -6

ل.لأو  لبأل بلة ومل

: متطلبات تنفيذ التصور املقترح:
ً
 رابعا

باالحىملات أحالبح وى دالبيخىصدالاىحلبحيدالب لدل بوالر دألوحىدجدىةل  دألجدالبحوب د ،لةلح دلللدملجدفو يىةل دلل -1

 جابىللب  لح .

اددد لبجددت بةيقيىةلةلفددملووبصددفىتهىلودد لبحفددوبئالابحوددوبة تلبحتددللة دد داىلبي  ددالب ابيدداللددملبي ىواددىةلبحيحبيددا،ل -2

  ى لبحكفىلبةلبحتللةؤوتلا وى البحلبحيال.ابجلو

 بي ىواىةلبحيحبيا.للب لل بواللماد لجيىجالا  يالاا يلبألاحو الحل ثيملو خللبحلبحيال -3

ل -4
ً
،بإل الللوتلجاحيالةوى البحلبحيالب لل بوالحيحلُيا لبحلوأولب اىصرلجورب

ً
 ل ىحلوأيولابإلدشى لابحل ف دلو حى

 ل لل بوا.يي  لوتلة ثيملوثى نلبحلبحيالب

ةفدد ل ىةدد لباددر لوا يددىةلبحل ددودلب وتدد حلبحددذيلبجدد ه  ولبحث ددحلبي ددى ملحل ددو رل ادلبحلافدديفلبي ددىويملاىي ح ود دداللل

ل ا يدىةلاب دد لبحلافديفلبي ددىويملاىي ح ود داللب لدل بوا،بحيحبيدالةقددىهلج ادى لبحلبحيددال
ً
لبحيحبيددا،ابحددذيلُيح دللبنا ىجددى

 .ابجلقىاالحفلوأ ىةلبحاى يالب اىصر 
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لاملراج :

احتياجددات التنميددة فددي التعلدديم العددالي: دراسددة وصددفية تحليليددة لقدددرة التعلدديم العددالي (،ل2001راددربايف،لو حدد ،) -1

،لوقفالبحافوملبحت اويلابح دبجىةلباجالويا،لأىواالب ف لرل  تلبية احتياجات سوق العمل والطلب االجتماعي

 .جاو ،لب حفكالبحارأيالبحلاو يا

لل،لالتنميدة املسدتدامة دراسدة نظريدة فدي املفهدوم واملحتدوى ل،ل(2006  حدىتلو حد )ل،لوىأ  لجحح لاةبيفل،لجاول ةة -2

 (،ل حىت،لبألد ت.1بحا  )ل، (12ب  ف ل)ل،لوقفالب بىد 

ال حفاملدر بألافيدا  بد ،لاملسدتدامة التنميدة رلد  العوملدة مخداطر حد جلحفثيد لال بحادىحف ،ل(2003  دم،ل) و حد  ادىةر -3

 .بألد ت ،ل حىت ،لبحلو ي 

،لبي ىواددددالمتطلبددددات التنميددددة املسددددتدامة واملتكاملددددة مددددن املؤ ددددرات اإلحصددددائية(،ل2005اددددىاد ،لنادددديفلجددددفيحىت،ل) -4

 .بإلجالويا،لةيه،ل فل  ت.

اسدددتراتيجية مقترحدددة إلنتددداج املعرفدددة فدددي جامعدددة صدددنعا  فدددي سدددو  احتياجدددات التنميدددة (،ل2016بي دددىل،لةقدددو ،) -5

(،املستدامة في اليمنس كلية 
ً
 بعراحال  لودبه،لصباىل،لبحيحت.لالتربية انموذجا

رالقة البحث العلمي بالتنمية من وجهة نظر أرضا  هيئة التدريس بجامعة (.ل2003بح ام،ل  أل ث هلو ح .) -6

ل،ل فيالبحت ايال،لأىواال  تل،لبحيحت.لدجىحالوىألل  لة  لواملود لرد .

ي للتعلدددديم الجدددامعي ودوره فدددي تلبيددددة متطلبدددات التنميددددة التخطدددديط االسدددتراتيج(،ل2012بحيةف دددم،لجححددد لو حدددو ،) -7

 ،لوكلثالباةقفولب  ر ا،لبحوىار ،لو رل.لاملستدامة

،لباشدددد ىحيىةلاب خددددىعرلابحر  ددددالب لددددلوثفيا،لور دددديلالتجددددارة بددددالتعليم فددددي الددددوطن العر ددددي(،ل2013  لددددوت،لو يددددى،) -8

  دبجىةلبحوح  لبحارأيالحف ثى الابحاملر،لا  اة،لحثبىت.

 ،ل . ،ل .ت،لبحاربق.التنمية املستدامة نحو مجتم  أفضل(،ل2012،لةظىل،)بحلاي  -9

 بحاد  : القدس املفتوحة جامعة رسالة .بحافيى ابح دبجىة بحافول بحث ح ارةىول.( 2002 ) حلتل،لبحلفوب ي -10

 .40ص،ل 2002 ةىني  ىةوتلل،لبحرب  

ها في مؤسسات التعليم العالي، الحلقة التكنولوجيا اإلدارية واستخدامات(،ل2001جالوا،ل ىلل ث لبحفلىح،) -11

جةلددد ج،لل8-4،لب باوددد للدددملبحفتددد  لودددتلالدراسدددية الوطنيدددة لكبدددار املسدددؤولي  ردددن إدارة وتخطددديط التعلددديم العدددالي

 ب بظحالباجالويالحفت االابحافوملابح وى ا،لعربافج.

ى يحيددالةددىيفلبحارأيددالحفافددومل،لج لدور املنظمددات العربيددة فددي التنميددة املسددتدامة(،ل2001بحلدداثل،ل ثدد لبحاي ددي،) -12

 بألوبيا،لبحر ىا،لب حفكالبحارأيالبحلاو يا.

اقدددد  الجامعددددات املصددددرية فددددي رددددالم متغيددددر(،ل2014بحشددددخيبل،ل  ددددملبحلددددي ،) -13 "ل دبجددددالحىحددددا"لجحددددوبللو ددددر ا،لو

 ،لور يلبااربملحف دبجىةلبحليىجيالاباجت بةيقيا،لو ر.54بحا  
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،ل بدلبحكلدددبلبحيحبيدددا،لا  رمددددا  الكليدددات فدددي الجامعدددات اليمنيدددةفعاليدددة أد(،ل2008شددرالبحددد يت،ل  دددملي  ددد ،) -14

 صباىل،لبحيحت.

 بحيحت.ل،لالتعليم العالي في اليمن :  صائص  ومشكالت ل،ل(2009)،ل ؤب ل،لبح الحم -15

-http/www.yemen ،ا10(،لبحلافددددددددددددددددديفلبحادددددددددددددددددى ملابحث دددددددددددددددددحلبحافودددددددددددددددددل،لص2013بح دددددددددددددددددولم،لو حددددددددددددددددد ،) -16

nic.info/contents/education/studies/12.pdf.لل

م(لبحاال ددددددالادددددد تلبحلافدددددديفلابحلبحيددددددالبحملددددددىوفا.لووىحددددددالوددددددتلأر دددددد  لبحددددددرجي،ل  ددددددألبحددددددرباةل2014و حدددددد ل)ل،ل ىشددددددودل -17

http://www.alrai.com/article/683259.html 

ة فدددي الجمهوريددة اليمنيةسأماندددة العاصدددمة التنميدددة املسدددتدامة فددي املخلفدددات االنشددائي(،ل2013 ددىور،لناحددىت،) -18

)
ً
  ،لبي ح ود البحيحبيا.روىد ،لأىواال-يبىير-29،لوقفالبحثىححلبي ىويم،لبحا  انموذجا

 ،لبألاربم،لبحوىار ،لو ر.مفهوم التنمية االقتصادية(،ل1999 ث لبحوى د،لو ح ،) -19

،لبحاددد  لبيخدددىوج،لمجلدددة امللكدددة أروى(،لا سدددالبألحيدددىللبحفو ددد  للدددملجوىةدددالبحاىصدددحالصدددباىل،ل2010 ثدددو ،لي  ددد ،) -20

 صباىل،لبحيحت.

،لب ر ددددديلبحدددددوعنللتفعيدددددل دور الجامعدددددات اليمنيدددددة فدددددي تحقيدددددق األهدددددداف النوريدددددة(،ل2003بحاثيددددد ي،لجددددديالت،) -21

 حفحافووىة،لصباىل،لبحيحت.

،لدجدىحالوىألدل  ،لأىوادالبحودىار ل،لدور الجامعدة فدي تحقيدق االسدتدامة املجتمعيدة(،ل2016  ىشا،لشى ي،) -22

 ر.و 

 ، .ت،لبحوىار ،لو ر..ما املساق/ اقتصاديات التعليم(،ل2009بحافيىت،ل ث هللا،ل) -23

 ددمل،لوددؤةحرلبحلافدديفلبحاددى ملبألاالتعلدديم العددالي الحكددومي فددي اليمن...الدد  ايددن(،ل2000بحوروددي،لجاددولاكددرل ثدد هللا،) -24

 يوةيو،للأىواالب فكالجدا ،لبحيحت.1ل–وىيول30ب باو للملبحفت  ل

،لجفلددفالبشددرب ىةلةرأو ددا،لفلسددفة التميددز فددي التعلدديم الجددامعي نحددو جامعددة متميددزة(،ل2009بحو ددب،لجددح  ،) -25

 اثالبحبيللبحارأيالحفاملرلابحلو ي ،لبحوىار ،لو ر.ل،ب ر يلبحارويلحفلافيفلابحلبحيا

 ،ل بدلابئللحف ثى الابحاملر،ل حىت،لباد ت.التنمية اإلدارية(،ل2002بحفو ي،لووست ،) -26

،لوقفددددال يددددى م،للأىواددددالالتنميددددة املسددددتدامة املفهددددوم والعناصددددر واالبعدددداد(،2015ات،)و حدددد ،ل ثدددد هللا،لاوخددددرل -27
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 ملخص: 

لح دذبل،لاا لبح دبجىةلبحافيىلبحوبأ البألجىجيالبحتللااكجلو  لة ودلب  ىاةلبألخر لأليلاف لير  لووب ثالبحلو مللملشت لب يدى يت

ل،لا ل ددوتلبحبظددىملبحلافيوددللوددتلبحابىصددرلبألجىجدديالبحلىحيدداالبألادد بال،لبح بدجددىةلبحافيددىللددملبي ىواددالاأددبلة دد يحلبحندد بوللبحل و ايددال لددلو ل

 اب خرأىة.لل،لاب  خالةل،لاب بى  ل،لابإلةلىل

لددملاد لبددىلبحث  يددالاددذهلة ددىاللر  ددىللبح ددود لبحبح يددالحف بدجددىةلبحافيددىللددملبي يبئددرل ادد لر  ددىملبحلكبوحوأيددىلبحر حيددال  ددألاربوق ددىل

لي فددفلاددذبلبألخ دد لبح احددالوثددىح لعىئفدداللددمل،ل"للددملبي يبئددرلةحوذأددىSndlب لحدد ةىللددمل دبجدد بىل  ددألباجددلوربللبحلوجدديوحويملحبظددىم"لل،لبحل و ايددا

وددددتلشدددتةولجتليدددداه للددددملب لدددلوثللاىحلبحيددددالي حيدددد لل،ل وةددددول ب دددرل ى ددددلللددددملبحن ةدددىوللبحل ددددو نلل،لو ىاحدددالة لدددد تلولددددلو لبح ىحدددبلبي ددددىويم

لب  ىاة.

لsndlةظىملل،لبي ىواال،لبحاو البحلكبفوأيىل،لاربوللبحل و تل،لبح دبجىةلبحافيىلكلمات املفتاحية: ا

Abstract : 

Postgraduate studies are the main interface that reflects the development of other areas of any country that wants 

to keep pace with progress in various fields, so the training programs for the level of higher studies at the university must 

be updated, and the educational system consists of the following basic elements: goals, production, benefits, inputs and 

outputs.  

In this research paper we try to give the stereotype of higher schools in Algeria after digital technology is 

incorporated into its training programs, we relied in our study on the sociological extrapolation of the "Sndl" system in 

Algeria as a model, the latter costing the state huge amounts in trying to improve the level of the university student, as an 

active element in the training program, that would promote development in the future for all fields. 

Keywords: Postgraduate, Training Programs, Technology Globalization, University, Sndl System. 
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 :مقدمة

بحبفدددملبحدددذيلاانددد لودددتلخالحدددولبحددد اللر دددألة ويددددملل،لااددد لبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبي ىوادددىةلجدددوبللب  فيدددالجالبحاى يددددا

با  اددددددددىدلابحرةددددددددملبإلنلددددددددىنيلا ددددددددذبلووب ثددددددددالبحر ددددددددبللددددددددملبحلودددددددد ملاقحيدددددددد لب يددددددددى يتالبا ل ددددددددى يالاباألحى يددددددددالابح وى يددددددددال

ةفدددد لبحدددد اللوددددوب ب لودددد لبحل ددددودلبحلكبوحددددويملبي دددد يحلبحددددذيل ددددرالاهددددملبحتددددللااكددددجلحددددىللبحلبحيدددداللددددملل،لابحليىجدددديا...بيت

ةلاوتلوح  بةلبحث سالبحر حيالجنهىلبحلوةل للب  ىاةلاخىصالبحلافيفلبحاى ملوحىلحدولودتلوح د بل،ل"اىحاو البحلكبوحوأيا"

ل. بتا  ألجبيللباجل اللبح ى ىةلبحبملر البح ىوبالبحتللةث حل تلجثللبحبفىذلر أل ىحفلب  ىد لابإلا

احان ل اداىللملبحث دحلل،لاأحىلجتلبح دبجىةلبحافيىلهملبألاوب لب فلوحال  أل يىللريقى لب فوو لاة و رلب وأو 

حدددوللبي فدددوللب فودددو  لحفحملدددى للبحتدددللةحدددجلأحيددد لةفددد لبحو ى دددىةلا دددذبلبإلجددد ىمللدددملة دددو رلودددىلةوصدددف لرحيدددولبح دبجدددىةل

ابحلبويددبل  ددألةو يددالبحث ددوثلابح دبجددىةلل،لت   دد ل  ددألووددد لبإلشدد ىلودد لباخل ددىدلابحل،لبحافيددىل ادد لبحلقددىد لاباخلثددىد

ابتلالةاملددتللاددىحث وثلبحتددللالة دد ملبح دبجددىةلاالل،لادد الوددتلوددىلودد  لح ح ددىلا حي هددىلحلفددى يلبحلدد  ياللددملب ودددوت

 لدددددالبأل دبللاددددددراد لنملددددرلادددددىلاحدددددىلةددددو رلودددددتلاجدددددىئللحتدددد ليلدددددلفي لواهدددددىلبحبددددى لاالةثوددددد لحثل،لةي دددد للدددددملةرب ح ددددىلب ارلدددددم

ة وتلصفالاصللا تلبحثىح  تلابحوب  لبحذيلي لىللر ألحفوللألأللحللب ملى للبحوب االاو ىاحالبحل و رلل،لابي وبج ب

لانملرلاذهلبحث وثلابح دبجىةل  ألجاج لة ىقلحالجلفى  لواهى.ل،ل ههى

بحتدللح دىلاظدىئفل د  لجاح دىاللرتل ادلاربوللبحل و تلحف دبجىةلبحافيىللملبي ىوادالياكدجلصدود لبحاحفيدالبحلافيحيدا

دىتلل،لأددو  لبحث ددحلبحافوددللاةبحيددالب  لحدد لب رةث ددالجصدداللاىحوظددىئفلبحلددىاوا ديلة وددملب ؤجلددالبي ىوايددالجادد ب  ىل د ا د

 دددألإ  وددد ل حددد ةلبي ىوادددالبي يبئر دددال،لحيبودددىل فيدددىلبحددد خولللدددمل"بحاو دددالبحلكبوحوأيدددا"لحلوب دددبل  دددرلبحر حبدددالباحكت اةيدددا

لدملر د ب لادربوللة دو تلةرةكديل  ددألوثد جلباجدل  بملب بىجدبل دىلةو ودولبحلكبوحوأيدىلبي  ي داللدملا سددالر  دىللجاحيدالاىحتدال

ةح فددددد للدددددملبحا يددددد لودددددتلل،لد حيدددددالجصدددددث  لةفدددددرالةفلددددد ىل  دددددأل دددددللبحو ى دددددىةلاخىصدددددال  دددددألولدددددلو لبحلافددددديفلبي دددددىويم

د لرادبلر دأل دللبحاحفيدىةلبحتدللةدلفللدملبإل بباجل  بوىةلبال بللوتلبح   يالةلبألاحيالحف فثال ن لب ب ىةلباحكت اةيدالود

لوتلاياهىلرحوىللب  ىدربةلابحب ابةلبحافحيال تلعر ملبحلوبصلل تل ا للملبحفيىللباحكت انيلرتلصحلبحلاث  .

ادددولبحث دددحل دددتلودددىلايدددالبحوجدددىئللابحلوبيدددىةلل،لحكدددتلودددىلحفددد لبة ثىابدددىلا دددفلبىلادددىح  تللدددملويددد بتلبحلوجددديوحوأيى

اودددددىلوددددد  للل،ل لبحتدددددللج دأددددد للدددددملادددددربوللبحل دددددو تلبي دددددىويملحف دبجدددددىةلبحافيدددددىلاوددددد  لةقى  هدددددىللدددددملذحددددد ابحل ثيودددددىةللاب وب ددددد

ل،لاب  لددى لو ددىدبةلأ يدد  للددملا ددوثهفلبحافحيددال،لولددى   للعددال لبحلافدديفلبحاددى مللددملبي  ددولل  ددألةددرب فللب اددىدالحدد يهف

 ىودد لا بد لبحث ددحلل،ل ل حفيدداللددملاددذبلب  ددىلا   ددولل،لاباجددلفى  لوددتلبخل ددىدل ىوددللب  ددىتلابحيوددىتلل  ددألةددربدلبحلددىام

لبحدددو بد املدددرال فيدددولالل،ل2011ةدددو حن لحلدددبالل01"لةيبوبدددىلوددد لSndlبحافودددللابحلافددديفلبحادددى مللدددملبي يبئدددرل  دددألرةىحدددالةظدددىمل"ل

بحلوةيددملباحكت اندديلاو لفددفلو ددى دللر ددأي دديالحفثددىح  تلبحوصددولل"CERIST " بحافوددللابحلونددللبإل ددالماور دديلبحث ددحللددمل

يلدددلفي لوبدددولل،لحت  يدددالبحث دددحلبحافودددلللدددملبي يبئدددرليالنددد لادددذبلبحبظدددىملج ب ل اىحدددال،لىةلبحوعبيدددالابحارأيدددالابحاى يددداافوودددب 

جى ال ملدر لبي  دوللل24/24ا  أللجيىملل7/ل7ابةقى لا وثهفلادجىئف فلااولولىحل  ألو بدللرأربلللملبح ال لبحثىح  ت

حيحلبتلبي  ولل  ألبي لى ليفدلال،ل ب ر ي ال ن ل ىوللبي ىواىةلب كلثىةلجا  ألحلى ليو مل  ألوللو لب خىارل

حدىلو ىقل  ألبحا ي لوتل وب  لبحثيىةىةلبحاى يالبحتللةلح  لاىح  الاب وةو يالاةق ي لب  لو لاولىير لبحلود ملبحافودللو

 .(121-117صل،ل2017ل،ل)ا ىحيقاللبحثىح  تل  ألبعالتل بئفلالو ملبحافوملالمل للب  ىاةلابحل   ىة
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ر ألةىيالا لبدىلبي دى ملادولةدوتلودتلبحث دحلل2011لملبي يبئرلوبذلجبالل"Sndl"لرتلبحت    ل  ألوودوتللرةىحالةظىمل

جاال ددتلجاحيددالاددذبلبحبظددىمللددملولددى   لعىحددبلبح دبجددىةلبحافيددىلللددملبي  ددولل  ددألب ددوبد لب ار يددالا ددود لي ل ددرل ههددىل

لالوىذبلة ومل ا لرةىحالاذبلبحبظىملاوىلهملبإلدى ىةلبحتلل  و ىللملخ والعىحدبابألورلبح ىنيلاولوار ل،لب  ىتلابحيوىت

وحددىلجددثملةندد  لجاحيددالةبددىاللاددذبلب ودددوتلوددتلخددالللبحو ددوال  ددألاددذهلبحلقرأددالابحث ددحل ههددىلحافبددىلالل،لبح دبجددىةلبحافيددى

يىةلب افووىةلوتلةبحيدالاعبيدالاة  يفل رديالوىلةو وولةكبوحوأل،لبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافوللصرحلنلىافللملابىل

لاة ويددددملاددددذهل،لا ى دددد تهىلبألجىجدددديالابددددىلاددددولة ددددو رلبحلافدددديفلبحاددددى ملابحث ددددحلبحافوددددللابحلونددددلل،لةحددددجلو لفددددفلب  ددددىاة

ل.(23-19صل،ل2015ل،ل)بحرش بتبح حوحىةلب للوثفياللملبي يبئر

لدملوقدىللبحث دحلبحافودللاة ويو دىلل"lSnd" اوتلاذبلب ب فملةثى دلر ألجذاىةبىلبح لى للحوللو  ل ى فيالوو  لل

فددددي درددددم وتطددددوير الطريقددددة ل"Sndl" نظددددام هددددل سدددداهملوحددددىلجددددثملة ددددرحلبإلشدددد ىحيالبحلىحيدددداالبحوب دددد ،لابة ال ددددى  ددددألبدال

اوددتلاددذبلبح لددى للةلفددرتلحدد يبىل دد  لل البحثيددة لطددالب الدارسددات العليددا فددي بددرامجهم التكوينيددة بالجامعددة الجزائريددة؟

لججسفاالل

الدل ملادذهلبحاحفيدال دللادذبللادل ىةو ى،ل  أللاة حللبحو بد ل للب  ىد فلب ىحيالب الن  "لSndlل"ةظىمرةىحال -

 بحابىل؟ل

 بي يبئر؟لرةىحلوللم ا ل"لSndl"ل يفلااىوللعال لبح بدجىةلبحافيىلو لةظىمل -

 لملبي يبئر؟"لSndl"لوىلو  لة كفلعال لبح دبجىةلبحافيىللملبحلاىوللو لةظىم -

ودددتلحيددحلبحلدددر الابحلددد وحاللدددملةدددو   لب ادددىدالبحتدددللي لىأ دددىل"لSndl"لر لج يدددللودددتلةظدددىماددللابدددىتلودددوبد لجخددد -

 عال لبح دبجىةلبحافيىللملاربوق فلبحل و ايا؟

فددي تطدوير مهددارات الباحددث ل"Sndl" نظدام سدداهم ذحد ا اد لادذهلبألجددسفالاحإلأىادال فههددىلب لحد ةىل ردديالحل ويددمل

 حولي رشرة سنوات من إتاحت  في الجزائر. بعد، لدي ج التكوين للدارسات العليا وأساف نمط جديد في البرام

ةكحدددتلجاحيدددالبح دبجدددالجااالبنملدددتىحبىلاحار دددالوددد  لبنا دددى لر خدددىللبحلكبوحوأيدددىلبي  ي دددالال اددد لةوبيىتهدددىل  دددأل

لل،بي يبئددرللاو ىاحددالوار ددال ى في هددىلبي ويويددال  ددألبحاحفيددالبحلافيحيدداللددمل،لبحندد بوللبحل و ايددالبي ىوايددالحف دبجددىةلبحافيددى

ابحتدددللاددد اداىلالدددىافللدددملبي  دددولل  دددألو رأدددىةلاودددؤاالةلة حدددلل  دددأل ىةو دددىلريقدددى لبي فدددوللحفحملدددكالةلبحاىحودددال ملدددت ل

اة دددو رلبي فدددوللب لوصدددللرحههدددىل تدددرالبا  ادددىدلابحرةدددملبإلنلدددىنيل ل ثيدددمل  دددألبدالبحوب ددد لابةلادددىملبحلبحيدددالل،لب يدددى يت

بحثىح  تللاحف لبة ثىهل،لىوبىلبهذبلب ودوتلألألل  ى  لبحت ب فلب ارلمللملاذبلب  ىلاةىةيىل ىتلبالحل،لبحلافيحياللملبي يبئر

حفويدددىملاددد اداىلبح ىودددلللدددملل،لاب خل ددد تلألأدددللبحث دددحل دددتلحفدددوللحل دددو رلبحنددد بوللبحل و ايدددالحف دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبي يبئدددر

لبوحويملبي  يح.اظىئف ىلبحا ي  لاب رأو لواهىلحت لالل ي لووب ثالبحلو ملبحافوللابحلك

بحوددىئح تل  ددألل ددل بددىالل يدديالاملددتللالاتهدد ال دبجددالاددربوللبحل ددو تلحف دبجددىةلبحافيددىللددمل  ددرلبحث سددالبحر حيددال

جييدددىل ددللودددتلحدددولصددفالبهدددذبلب وددددوتلوددتلادددىح  تلا بدجددد تلالل،لشددؤاتلبحلافددديفلبحادددى ملابحث ددحلبحافودددللابحلوندددلللددملبي يبئدددر

اجاح دىلجييدىلل،لابا  اىدلح لل احالبالح لاحقىللبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافولألةوليالن لوفلىحلبحل ودلل،لاحت لبح فثا

بحلوأدددددولة دددددولةثندددددللجيىجدددددالاعبيددددداللدددددملوقدددددىللب افوودددددىةل دددددتلعر دددددملااحددددديفلبجدددددل  بملةكبوحوأيدددددىةلب افوودددددىةللدددددمل دددددلل
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ل،لي ىوادالبا ت بدديابحو ى ىةلاخىصالبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافوللو للبحلوأدولة دولبحلافديفل دتل اد لابا ت بضدتللاب

اأىحلددددى ملل،لا ف ددددىل بىصدددرلججىجدددديالحفلوأدددولة ددددولوقلحددد لب افووددددىةل،لاااحددديفلبجددددل  بملبإلةت ةددد للددددملب ؤجلدددىةلبحث  يددددا

لباةلوىللوتل احالال هف لبحلوبيالر ألوبلقالح ى.

ي يبئددرلللا بيددال"للددملبSndl اددرالاة فيددللحدد ثلرةىحددالةظددىم"لل،لب لحدد ةىللددملاددذهلبح دبجددالوددب  لبحوددربل لبحل فيفيددا

جاالحدددد  ةىلبح ددد الاب ودددددوتلبحدددذيلجدددال رقلبحيددددولاللادددربوللبحل ددددو تلحف دبجدددىةلبحافيدددىللددددملظدددللبحاو ددددالل،ل2011ودددتلجدددبال

"ل ادلSndlحولل كر لرذبل ىتلحبظىم"لل،لبة ال ىلوتلبحفرديالبحتلل  وبىاىلجىاوىل،لبحلكبوحوأيالا ملد  الجوجيوحوأيى

او ىاحدددالا دد يللبأل حددالبح ب حدددالحثبددىللاأادددللل،لبحافودددللحدد  لعدددال لبح دبجددىةلبحافيددىلولددىافللددملرةدددربللرو ىةيددىةلبحث ددح

ح لبددىل بوتددالاووباددالاوددد لخ ددو ل ر يددالا بيددالوددتلبح فحددىةلب فلىحيددالر ددألةىيددالبيخىةحددالاهددملة ددودةىلاةظرةبددىل ددتل

لبحوييالاب ودوتلب  راح.

لبحبظدددري،لاحانددد  لرحههددىلبح دبجددداللدددملأىةمهددىلالددد بل يحددا،لو ددد ل ىةبحل ددرقلأليلووددددوتلوح دد لجالا دددحل فودددللذال

جدددوالةودددومل ادددرالجملب فدددىايفلاب  ددد ل ىةلبحدددوبد  للدددمل دبجددد بىللح دددى،لا فيدددوة  يددد لأوبةمهدددىلبحث  يدددالبحوبأدددبلبحل دددرقل

ل ىاايا

 :الدراسات العليا 

حددددبلحملدددد ى  لي يددددرلبح ىل،لاةدددد األجييددددىل دبجددددىةلبحلددد دلل،لبحفددددو ل ملدددد ى  لبحث ىحود دددىلب رحفددددالبحتددددللة دددملورحفدددداهدددمل

جوىلباتللملةظىمل)ل.م. (للملورحفالبحبيللحمل ى  لب ىجدت لةدفلبي  دوللل،لب ىألل  لابح  لودبهلااذبللملبحبظىملبحكالجي ي

ابحتدددللةليدددحتلةوددد يفلا دددحل فودددللل،لب رحفدددالب لححدددالحرحفدددالبح ىحدددبلبح و فدددالخدددالللجدددب تلبح دبجدددالاهدددمل،ل  ددألبحددد  لودبه

اأإو ددىتلبح ىحددبلبا لفددىللاحرحفددالابحدد  لل،لالددملدحفددالبحف لددىنجلاب ىجددت لابحدد  لودبهل،لاذالردددى الاجاحيددال ث دد  ل،لوفيدد 

رذلةتد باحل دبجدالل،لاة لففلو  لبح دبجىةلبحافيىلادىخلالالبح دأدال،لة ولبح  لودبهلجالووبصفالبحل  ل،لوتلاذهلب ربحل

لجوددىلاىحالددثالحفدد  لودبهل ل ددوتلل،لجددت لجددال تىا بحددىلةثفدد ل دبجددالب ل،لبحف لددىنجللددملبحبظددىملبي دد يح)ل.م. (لةالةددالجددبوبة

ا  لفدددفل،لبي  دددولل  دددأل دأدددالبحددد  لودبهللجدوددد لجدددبوبةلا ددد لةي ددد لحلدددبلح دددفلبح دبجدددالاودددىليوىاف دددىلودددتلواو دددىةوددد  ل

ل،لحدتلي دوتلبح ىحدبلا ىأدالحفويدىملاث دحل ث د لبحف لدىنجل فديل،لح فلبألا ىثللمل للورحفالوتلوربحللبح دبجدىةلبحافيدى

ل دتلوقحو ددالودتلب ددوب لبح دبجدياادللة ددوتلب رحفد
ً
اإ دد ب لودذ ر لج ثدد لل يليددحتلبحويدىمب ىجدت للجوددىلاىحالدثالر ددأل،لال ثددىد 

لجودىلجعراحدالبحد  لودبهل يقدبلجتليي د لح ح دىل،لصدف اأو  لوتلجىاو هىللملح ا لوسالا ملراتللر ألةىيدالوسدالاةحدىة تل

لابحتلليقبلجتليو ملوتلخالح ىلبحثىحل،لصف الاخحلوتلللوىئت تل
ً
لاجصيال

ً
لأ ي ب

ً
بي  دولل  دألشد ى  للاياي لل،لحلا  ى

اىإلدددددددى الر ددددددألاصددددددوحولر ددددددألب  ىةددددددالب روو دددددداللددددددملل،لبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلوددددددتل ددددددرصلبح ىحددددددبللددددددملبي  ددددددولل  ددددددأل ددددددرصل حددددددل

ل.(112صل،ل2015ل،ل)دوييلب  لح 

 :برامج التكوين 

ل،لاالابي ىأددددىةلحفحقلحدددد لاوؤجلددددىةورتلاددددربوللبحل ددددو تلبح دبجددددىةلبحافيددددىللاادددد لجتلةرباددددمللددددملوى تهددددىلات دددد لبحظددددرل

لملبحل   ىةلب ار ياللب  فوأالحلدوقلبحاحدللاذحد لودتل االىافللملة و تلعفثالذايل فىلبةلاوؤاالةل فحيالوحلى  

بأددللجتلي ددوتلح ددذبلبحل ددو تل ادللددملةبحيددالب  لحدد لاخ ولددولادأددةلبحث ددوثلاىحليىأددىةلب  لحدد لاأددذح لة وددملبي ىواددال
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بحن ةددىوللاددولوقحددوتلوددتلب وددردبةلب الحدد  لاب خلففددالوددتلحيددحلل،لاألحددىاملابا ل ددى يلابح وددىلمبةدد وىأ ىللددملب  دديةلب

اإذبلة دد ةبىل ددتلادربوللبحل ددو تلبي دىويمل هددللوقحدوتلب ددوب لاب وددردبةلل،لو لوبادىلبحددذيليروديلر ددألة ويدملجادد بالو د   

لدملجيلة  د ل دىتلحفوصدوللر دألب لدلو لبحلافيودللبح دبجيالبحتلليلفوىاىلبح ىحبلبي ىويملخاللل ت  ل دبجلولاىي ىواال

لب  فو .ل

بجدددلاحىللادددذيتلب  ددد ل  تللدددمللاو ددد لحلوودددرد،لا رأددد حوددديلو ددد لحلارةدددىوللةددد بخالل ث ددد بلوددد لو ددد لحلودددب  ل

ياندللة دودلاإ دبتلاةبظديفلاأروقدالبحاملدىعىةلحفلافديف.لةفادبلادربوللبحل دو تل ادبلاىودىلاججىجديىللبحترأيدا،لاادوب  بد ل

لبحند بول،لا  دأتلبح ىحبلاذح لحفكفلبح ىئللودتلب ادىدالابيخند بةلبحتدلليحكدتلجتليتد ا لبهدىلبح ىحدبلودتلخدالللادذهللملة و 

 ىحيددددا،لبحاحددددومل ىةددددولوددددتلبحيددددراديلجتلي يدددد لاددددد لبحندددد بوللحادددد  لوددددتلبألجددددجلابحملددددرا لبحتددددللةقاددددللواهددددىلذبةلأددددو  ل

لح راىللملةالةالوللو ىةاللاوحكت

 اددد تلبا لثدددىدلبحليىجدددالل ددد  ،لبألخدددذحل دددتلبحتىيدددىةلابألاددد بالاة لدددويلوربحدددلليدددلفل يدددولبحث دددلاملسدددتوى األول:

بحفسدددىةلب لدددد ه  اللب دددلافف،ل دبجددددا ادليددددلفل ههدددىلة  يدددد لب  دددىملابأل ابدلب بلظدددر لوددددتلل ىوددددا،لبألاددد بابحلافيحيدددالا دددفال

تو دالحفحلافحد تلاة  يد لاذح ل تلعر مل دبجالبيخ وصيىةلبحلي وحوأيالابحثي بةوأيالابح وى يدالاباألحى يدالابحف

لوفحوجداصديىةالبألاد بالبإلأربئيدالبحتدلليدلفل ههدىلة  يد لبألاد باللدملشد للج ادىللجنملد ال وفيدالاجخدر للب  لو ىة،لةدف

ل.ل(71،لص2017ةبيحا،لاتل)

يدددددلفل يدددددولبحث دددددحلحدددددوللبح دددددرقلابحوجدددددىئللا  دددددوتلا  دددددوبةلوللىحيدددددالةح دددددلللدددددملرح دددددىللب دددددوبد للاملسدددددتوى الثددددداني:

ل دذح لادد لبجدت بةيقيىةلحف درقلل،لاىحلارال  ألبي  ا لب ى يالابإل بد الاباألحى يالاب وبد لب لدو ر لاب او ىةلاذح 

اواددد اىل دبجدددالل،لابحوجدددىئللبحتدددللةحكدددتلودددتلة ويدددملبحبلدددىئللب رأدددو لاببدددىلل حفيدددالباةلودددىللبة ال دددىلودددتلبألاددد بالب لددد ر 

ةظددددىملجالنلددددملوادددد تلاو ىاحددددالةكييف ددددىلودددد لبحوجددددىئللشددددرا لبإل وددددىللاذحدددد ل ددددتلعر ددددملر وددددىللبح ددددرقلابحوجددددىئلل بخددددلل

ل،لا دددتايلة  يددد لاددددايىةلبحدددلاففلحف دددال لاوحىدجدددالجنملددد  هفللبة ال دددىلودددتلبألاددد بالب  ددد   لرأربئيدددىل،لب وأدددو  لجدددىاوى

ل،ل)اددتلةبيحددااجخ دد بلة  ددي لبحوجددىئللا  ددالبحتددللة دديالة ويددملاددذهلبحودددايىةلودد لافددود لبحلوبيددىةلاةقر مهددىلةددفلةصدد ي  ى

ل.(73صل،ل2017

ةدددفللدددملاددددذهلل،ليدددلفل يددددولة  يددد لبحلويددديفلودددرادبل  دددأل دددد  لوربحدددللواهدددىلر ددد ب لاة ددددحيفلبحلويددديفلاملسدددتوى الثالدددث:

ل،ليملدددحللبح ددد الاب ادددىي  لابح دددرقلابي وبةدددبلبحتدددللج ب دددبل فههدددىلادددذبلبحلويددديفل،لب رحفدددالة  يددد لو  دددةلابضدددحلبحلويددديف

ة  يددد لعدددرقلاج ابةلبحلويددديفلا يدددحليقدددبلل،لئللب دددرب لبجدددلاحىح ىاحانددد لورب دددى لبخليدددىدلبحوجدددىل،لبخلثدددىدلاإ ددد ب لبأل ابة

اإدددى الر دددألاددذهلبحابىصدددرلبح ىودددالالادد لجتلةتخدددذللددمل ددد تلبا لثددىدل بددد لر ددد ب لل،لر دد ب لبأل ابةلاةقر مهدددىلاخلثددىدلصددد  هى

ىأدالجدوقلبحاحدللاربوللبحل و تلالوقحو الوتلبحاوبوللبحتدللةدل كفللدملابىاهدىلاة و رادىلةلح دلللدمل وبودللخىدأيدالو دللح

ا دددددددذح ل وبودددددددلل بخفيدددددددالو دددددددللبإل دددددددىملاىحاوبودددددددللبيخىدأيدددددددالابةقىاىتهدددددددىلل،لا يددددددىيىلبحلدددددددى الابحودددددددد لب نهدددددددللابحل  ددددددد 

رذتلإلةقدىحلجيلو  دةلل،لاب بى لىةلوتلبحافوملابأل لىملبألخر لاب  ىدبةلبحل ديليالابحث دحلبحافودللابحاحدللب يد بني

ولبألخذل ا تلب لثىدل للبحاوبوللبحتدللذ رةىادىلجدىاوىلاتلةقدىحلبحن ةدىولليدباكجلارةىوللة و تلح ال لبح دبجىةلبحافيىلا

ل.(41-36صلل،ل2014ل،ل)اتلجحح لملوللو لبح ال لبي ىوا تلحف بدجىةلبحافيى

ل
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 :العوملة التكنولوجية 

حيدددىةلةبددد دللبحاو دددالبحلوبيدددال قددديلليلافدددملادددلاففلوادددىدالاو دددىدبةلة دددحيفلبحافل،لوددتلوبظدددودلةكبوحوأيدددىلبحلافددديف

لااددولوف ددومليلدد ب لر ددألةظر ددال"جددكن "للددملبحلافدديفل،لاب  ددى دلابحلوددو فلاإ بد للب افووددىةلبحلافيحيددالا لى اددىلبإلحكت انددي

ابحاو ددالبحلكبوحوأيدددالةلح ددلللدددملةدد بخللبحدددبظفلل،لودددتلب  لددو لب ددألب  دددر ل،لب ندد وللا وددومل  دددألوفددىايفلةيدددفلباة ددىل

ابجددددددلاحىللباحيددددددىةلل،ل  ددددددألة  دددددديةلبحلدددددد ديجلااي فددددددالب افووددددددىةلااب جدددددد هىلاةلحر دددددديل حفيىةددددددول،لابحوجددددددىئةلب لادددددد   

اإ بد لب ملدددىدي لبحلافيحيدددالاو دددى داىلاحدددىل ههدددىلر بد لةظدددفلةودددللب افوودددىةلل،لاةوظيدددفلبحلوبيدددىةلبإلحكت اةيدددالا دددللجةوب  دددى

اةبحيالل،لحرلاة ل تلبحبو يا للذح ل ترالبإلةلىللب ارلملاة ويملة ى ؤلبحفرصلابحلافيفلب للل،لاواىي  هىلاةوو ح ى

ل.(121-113صل،ل2016ل،ل)ة ل  بحث حلبحافوللابحوصوللر ألبي و  

جنهدددىلبجدددل وىللبحفيدددىللبحر ودددللل،لبحافيدددىلةاناندددللاىحاو دددالبحلكبوحوأيدددالجالبحلوبيددداللدددملبحلادددىحيفلبي دددىويملحف بدجدددى

ملبحثيددد بةويملبحلافيودددلللدددملددددوللةكبوحوأيدددىلجيلة دددحيفلبحبظدددىل،لب ادددوحفللدددملبحفيدددىللبحف  يوددديلبح ثييدددملاب حى أدددالاياهحدددى

اهدددملودددىلااندددللبجدددلتالللب دددوبد لب افووىةيدددال ح ددد دلةحدددو تلوارلدددملحفلافددديفلالل،لب افوودددىةلااجدددىئ  ىلبإلحكت اةيدددالب اوددد  

لا يحلة ل رل  ألبح ىحبلبحثىححلبحوصوللر ألب ار الوتلو ى دلولا   .ل،لبحلافف

ضددددخحالوددددتلجأددددللة ويددددملاددددذبلبحددددبحةلوددددتلبحلافدددديفلبي ددددىويملحف دبجددددىةلا ددددرةلةكبوحوأيددددىلب افووددددىةلرو ىةيددددىةل

اهدددملةحدددىذللةلقدددىا لر دددربهلبحيودددىتلاب  دددىتلل،ل ىحادددىحفليل ددد ثلباتل دددتلبي ىوادددىةلبا ت بدددديالابحلافددديفل دددتل اددد ل،لبحافيدددى

 ؤلبحفددرصلابختدد بللب لددى ىةلاالدد يلل حفيددالبحلوبصددللاباةلوددىللبحلددفجلر ددألب افووددىةلاب اددىدالاولددةلاب ددرلوددتلة ددى

ل.(legault, 2013, p54)ح ال لبي ىواالذايلوللو لبحلافيفلبحاى مللملرعىدلبحث حلبحافول

 :الجامعة 

 حدداللج  ددأهددملالحف دبجددالابحث ددحلاب ار ددالبي ىوادداللجةفلدد فوقحو ددالوددتلبحافحددىللااثددوبللجنهددىبألصددلللددملبي ىواددال

ب ار داللر دأالشدحوحيالول ىوفدالايلدلايبوتللدملبإلددى البي يدى لاوملدى للب  لحد لةظدر ل فحيدلر دأا بظدراتللبأل دى يولبح رمل

بح دبجدددددالب ي بةيددددالاابددددىتلاار فدددددىةل  يدددد  للددددملبحو ددددد لبي ىدددددرل  ددددد لحللجاودددد لعالبهددددفلاىحكلدددددى لاب افووددددىةلاب خلندددد ل

الو بدالبلب  بد لبحافيىلبحتللةوومل  ألاافيفلبحوفالب خلىد ل حىدجالجاة ودلوف وو ىلوتلوقر لبح فيىةللجتبي ىواال ا ل

ج ث لوتلب  تلبي ر لالدملادذبلبح د  ليحكدتلر  دىللبحلار دفلحل ىواداالبي ىوادالهدملوؤجلدالاافيحيدالة لدويل  دأل فيدىةل

 فيدددىةلحف دبجدددىةللجااوددد بد لل،لابإلنلدددىةياح دبجدددىةلبا ب لابحفبدددوتلابحودددىةوتلابح دددبلابح ب جدددالابحافدددوملباألحى يدددال

رحفدددالبي ىوايدددالبألا دددأل حدددىلةودددوملبي ىوادددالاىح دبجدددىةلبحافيدددىلابحث دددوثللددددملب  بيدددالاةوددد ملبي ىوادددالبح دبجدددىةلح دددال لب 

لل.)Gardt, 2014, p32(ب ذ ود لبال تلعر مل فيالبح دبجىةلبحافيىلابحث وثلبح فيىةلاب  بد 

ااادد  ةللجادد ب  ىبي ىواددىةل دد لوددرةل ندد لةىد   ددىلبح و ددللاحربحددللو لففددالة ددودةلخالح ددىللجتا  ددألبحددرةفلوددتل

 ،لوددددىلةدددديبللهددددمل حددددالبح ددددرملبحلافيوددددللا حددددالبحث ددددحلبحافوددددلللددددملجيددددال احددددالوددددتلبحدددد الللجنهددددىلرابالددددا لولددددؤاحيىتهىلدجددددىاتهىلال

 فدددىلبةل ملددر الول   ددداللاإ دد ب اافددديفل لددملة ويو دددىللر ددأبحتدددللالدديأللابألادد بااددذبلا حكددتلةلخدددي لدجددىحالبي ىوادددال

اوددتلةددفل ددإتلحل ىواددال اداددىلبحويددى يللددملل،ل(37صل،ل2019ل،ل)ار  ددىت ددى د ل  ددألة حددللولددؤاحيىةلبي يددى لبحاحفيددالابحافحيددا

لابحودى د ل  دأل
ً
ل ىحيدى

ً
بحث دحلا دذح لودتلجاد ب  ىل،للدمل حفيدالبحلبحيدالبإلجد ىمةيا  لب  لح لاىحوو لبحاىوفالب ؤافدالةدتايال

املددى ل فوددللبي ىواددالهددملوقلحدد لبحثددىح  تلابحافحددىللبحددذيتليوووددوتلالجت دداللشدد لل،لجحوبنهددىبحافوددللاةبحيددالب ار ددال ملددت ل

بحث ددوثللرأددربل  ددألرذلالةول ددرلو حددالبي ىواددالل،لاالدديألبي ىواددالجييددىلر ددألبحاملددرل،لبهدد الرةددربللب ار ددالاةودد و ىوح دد ل
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ةوددد يفلةلدددىئللبحث دددوثلبحتدددللةقريهدددىل دددتلعر دددملاجدددىئللبحاملدددرلب ارا دددالاااددد لو ثادددالبي ىواددداللر دددألاإةحدددىبحثدددىح  تللاإ ددد ب 

ابي فددى ل  ددأللبإلنلددىنيححىيددالبحتدد بثلل،لبحويددى  لبحفكر ددالاخ وددالب  لحدد ل،لاجدديفالحاملددرلا ددوثلج يددىللايسددالبحلدد ديج

ل.(59-58صل،ل2016ل،ل)ي يىايلدجىحالبي ىواالهملدجىحالاافيحيال فحيالجتجيل،لةلىللبحفكرلبحبملريل

 نظام "Sndl"ل : 

احاند لبحبظدىملل،ل)Sndl, 2021 (لSystème National de Documentation en Ligneةدتايلالدحيلولرخل دىدبللحدددددلال

للاىحد ادلب و دلل ر ديلبحث دحللدملبإل دالملبحافودل"لSndl"لأدىلةل كدر لبنملدىللةظدىملل،لبحوعنلللحفلوةيملباحكت انديل ند لبيخدة

لة دددد لل،ابحلوبيددددالبحافحيددددالحفحافووددددىةلعنددددلاللةظددددىملإلنملددددىلل ر دددديبلاددددذبلهدددد ايل ددددىتلل،1985لجددددبالوبددددذل"CERISTابحلونددددلل"

لددملل"لSndl"لللجنملددتلل،بحافوددللابحث ددحلحاددى مبلبحلافدديفلاا بد لل،بحلكبوحددويملبحل ددو راللبحافوددللححفث ددلبحاىوددالب  ير ددالاصددىيا

ابي  دوللل،لولىحل وةلح فثدالبحلدبالةىةيدالوىجدت لابحد  لودبهلاب بلحد تلب دألو دىارلبحث دوثلبحافحيدا،ل2011ةو حن لجبال

ل.)Koji, 2015, p18-12(حف فثالب ابي تل  ألحلى لب لل  ملي وتل تلعر ملب كلثالب ر ي الحل ىواالاىحالثا

رو ىةيالبحوصوللب ألاةىئملبحكت اةيالاعبيالا احيال يحالاولبو دالل"لSndl"ليحبالبحبظىملبحوعنللحفلوةيمل تل ا ل

يدو رلوقحو دالودتلبحوةدىئملبح احيدالب ك لدثالودتلباشدت ب ىةلاهدملل،لحفتىيالات يلأحيد لوقدىاةلبحلافديفلابحث دحلبحافودل

بحفسددالبألا ددأالهددملولىحددالا حكددتلبحوصددوللرحههددىل اتل يددو ل  ددألأحيدد لبح ددال لل،لأل سلدد تلوددتلحيددحلبحوصددوللرحههددىوولددحالر دد

ابحفسددالبح ىةيدداال للافددملاقىةددبلبحث ددوثلا ددلفلبحوصددوللل،لاب  ىدددر تلابحثددىح  تلبحدد بئح تللددملبي ىواددىةلاورب دديلبألا ددىث

رجالحألجىةذ لبحثىح  تلبح بئح تلاعال لوىل ا لبحل دلل)لاهملوكل،لرحههىل اتل ي لاحكتليقبلبي  ولل  ألحلى ل ر ي

ل.)Dunnings, 2016, p102(عال ل"ب ىجت "لابح  لودبهل(

ل،لب لح فاللدملب ؤجلدىةلبي ىوايدال،ل"الال يللبحلاىاتلا تلبي  ىةلبحفى فاSndl"لاوتلبألا بالبحتللأىللبهىلةظىم

ور دددديلبحث ددددحللددددملبإل ددددالملبحافوددددللل،ل ددددحلبحافوددددللابحل دددو رلبحلكبوحددددويمو ير ددددالبحثل،لا بد لبحلافددديفلبحاددددى ملابحث ددددحلبحافوددددل

ايهد الل،ل2011يووملبحبظىملاود لجيىجالووحد  لاباشدت بتللدملبحووب د لبحثيىةيدال كدجلبحدذيل دىتل ثدللجدبالل،لابحلونل

تلبحثيىةيدالاىاشدت بلادىحوحولل دتلعر دملبحثوبادالر دألبحا يد لودتلبحووب د ل،لبحبظىملر ألرةىحدالب لدل  و تلب ب لدث تلحفبظدىم

اباحل دددىقلل،لايهددد ال دددذح لالوددد يفلخددد وىةلحفحلدددلفي يتلودددتلاياهدددىلة حيدددللبحكلدددبلاىحفتدددالبحفرنلددديالاباةقف  يدددال،ل ههدددى

ل.)Ssvidovithl,  2015, p76-79(اىح ادبةلبحل و ايالحف ال لابألجلىذ لبحثىح  ت

اإ دددى  لةر يددبلب افووددىةلبحتددللةوصدددفبىللالفكيدد لاة فيددللبح دبجددا،لةوددوماوادد لبحل ددرقلر ددألوفددىايفلاو ددد ل ىةل

بحلكبوحوأيدددددالبحر حيددددداللدددددملة دددددو رلادددددربوللبحل دددددو تلبي دددددىويمللبيخففيدددددىةلاجدددددلتاللاحيى يدددددالوددددد لرادددددرب للرحههدددددى،لاحوددددددو يا

لددملبي يبئددرل بددوتلوددتلة دد يحلبألعددرلابحددر  للددملوقددىللبحث ددحلبحافوددللاوددىليددباكجلل"Sndl" لاإةىحددالةظددىمبحافيددىللةحف بدجددى

  فيددالحفددثال لابحلودد ملبإلنلددىنيللددملأحيدد لب  ددىاةلاى لثددىدلبتلبي ىواددىةلح ددىلو رأددىةلولددىاحالحل ويددمل  ددألبحلبحيددالب

لذح .

 .املناقشة:1

  استفادة طالب الدراسات العليا من نظام "Sndl ": 

لمبح درق،لا دي لىللعال لبح دبجىةلبحافيىلإلةقى لا وثهفلبحافحيالر دألب  دى دلاب ربأد لابي  دولل فههدىلاتجد لل

بختد لل ههدىلب  ددىتلابحيودىتلا دالالبح درقلبحلوفي يددالاهدملبحلبودللابحث دحللددمللبي  ي ددا،لبحتدلودىلةدو رهلاجدىئللبحلكبوحوأيدىل
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بحبظىملووأولر ألبحلبالبح ىةيالوىجت لوتلبح ودلبح ىنيلر ألج  أل دأاللملبحث حلبحافولللبحلوفي يا،لاذبب كلثىةلاىح رقل

لةظىملبحلوةيملباحكت انيل  ألةالةالجصبىالوتلبحووب  لبحثيىةياال لويلبحثىح  ت،ليوتلبح ال لابألجىةذ ل

ةدفلباة لدى لر دألل2021جدباللباشدت بت،لالدم وب  لايىةىةليلحال ههدىلحفثدىح  تلاىاشدت بتل د  لجدبالود لةق يد ل -

يلدددل ي لبحثىحدددحلباشدددت بتليقدددبلجتلي دددوتلوب لدددبلل،لاحتددد Science Direct  ى ددد  لايىةيدددالودددتلجاح دددىل24

 حل ىواا.لAdres AP ذح لبح خولل تلعر مللبحا م،لا حكتلىةلأىوايالجالو ىارلحفث حل ؤج

ل،ل"لSndl"للبحوحدوللرحههدىل اتلبودلالتلحلدى للدملةظدىمللليحكدت  accessOpen  وب د لايىةدىةلحدر لاولىحدالحل حيد  -

 ابح خوللر ألجيل ى   لايىةىة.

ةلح د لا  دراىلحإلةلدىللبحددوعنللاالدىافل ههدىل ددللل،لر دداب  فدالبحوعبيدالبي يبئلASJPو ددلللل،ل وب د لايىةدىةلاعبيدا -

و دددللوكلثدددىةلبي ىوادددالاو لفدددفلب ؤجلدددىةلبي ىوايدددالاو دددىارلبحث دددحلة ددد لرشدددربالا بد لل،لبي  دددىةلبحفى فدددا

بحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافوللاإشربالو ير البحث حلبحافوللابحل و رلبحلكبوحويملة  لاصىيالور ديلبحث دحل

ل.(61-ص58ل،ل2016ل،ل)ووست فوللابحلونلللملبحل حيفلابحلبفيذلإلةىح هىلي حي لب لل  و تبحا مللملبإل الملبحا

   ألش للبشت ب ىةلب   فابح خوللر ألبحولفلبألاللوتلب  ى دلبألأببيالةقىهلبيلفلبة ىذلبإلأربلبةلب بىجثال

بحثدىح  تل ملد لل دىملحدثا لب  دى دلبألجدىةذ لالل،لاىحالثالح ذبلبحولفل ىح خوللولحوحلي حي لب للاحف تلودتلبح فثدا

فالوتلبيخىدللالب وأ الي حي لبحفسىةلبي ىوايال،لبي ر  اولوو ودلاىحالثالحدثا لب  دى دل  دأللرذت،لب  ى دلب   ن

  ددددددددرقلبحدددددددد خوللاىحالددددددددثالي حيدددددددد لل،لب خل دددددددد تلالباخل ىصددددددددىةلب رةث ددددددددالبهددددددددفلوددددددددتلخددددددددالللحلددددددددى لرحكت اندددددددديلخددددددددىص

لبحل  ي بةلول  و تب لل
ً
اب لدلفي يتللدملل،لولدثملودىلاد تلب دود يتلحفح دى دلابحث دوثلبحافحيداف فاللدملبةفدىقلالجييى

بحددددد خوللر دددددألب  دددددى دلبحوعبيدددددالولدددددىحلي حيددددد لبحفسدددددىةلالل،لوب دددددوصل فههدددددىللدددددمل ودددددو لب لبدددددىللب  دددددى دلال،لبي  دددددولل فههدددددى

لي ودوقلبحلدتحيفلالاىحلدى مل  دلحفلوييد بي ىوايالاىجل بىلل ا لب  ى دلبحتدللة يد ل
ً
ولولدحوحلودتلخدالللبي  دوللعثودى

 .(93صل،ل2019ل،ل)د يم  ألحلى لرحكت انيلخىص

يفتدد البحدد خوللب رب ددبلر دألب  ددى دلبي  ددولل  ددألحلددى لرحكت اندديلخددىصللابي لدىاىةلبإلحكت اةيددالاجددلاحىللب  ددى د

لاولؤاحيالو لففلبحابىصر

لب كلثددددىةللددددسو مولالج لددددىملل،و ددددىارلد جددددىلل ددددفاحلبي ددددىوف تلحفحل ددددر  تلحكت اةيددددارلحلددددىاىةلة  ددددي  -

  ) CERIST(حلونلبلالبحافوللبإل المللملحث حبلور يلبخل ىصلتولاولبي ىوايا

لبحلدددى ا تلفثدددىح  تحلاىحالدددثال خدددىاربلد جدددىلل:بخل دددىصلودددتلادددولحاهدددىئي تبلحفحلدددلاحف تلحلدددىاىةلة  دددي  -

 بحث حل خىار

  حبحثلاح بةلالورب يلوللو لل  ألح بئح تبلحفثىح  تلىحالثاالبأل لىملد جىل -

لال دددددو اهفةلعدددددودللرنهدددددىللورحفدددددالملدددددلحفح ب جددددد تلىحالدددددثاالحفحؤجلدددددىةل ر ي دددددابلي ىوايدددددابل كلثدددددىةبلولدددددسو م -

لجلالب ىجدددل  لتوددلبح دددىنيلح دددودلبللدددملب  ب جدد ت
ً
لحفافدددوملاىحالدددثال ويحددد تبلال خدددىارلب بلحدد تلة ددد لبألجدددىةذ لييدددى

 .بح ثيا
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لولدسو ملالبحث دحلج لدىملل،ب خدىارلد جدىللا )ISTCER( بحلوندللالبحافودللمبإل داللللدملبحث دحلر ديولودتل دلليل حدل -

 .بي لىاىةلوبالي  ليحى لبح ىوفالاب لؤاحيلب ر ي الب كلثىة

 .يلجخ ليللاحللحلىاولألةربالةقىد الجاليحبالبجلاحىحولألجخىصلوخر تب -

ل،ل د لبحثيىةدىةابىتل وبئملةوبيالولح فاللمل  ملاصدوللب لدل  و تلر دأل وبجحيىةىلة وتلل"Sndl"لالي  لةظىمللمل

بإليحيدددددددلللفاوبئددددددمحىحلكفدددددددللاب  فددددددفللييددددددد ل ر ددددددملبحاحدددددددلل،ل لددددددببلاأددددددو لخفدددددددلللددددددملدبادددددددةلبحل حيددددددللجالخ دددددددتللددددددملبحلوةيددددددم

www.sndl.cerist.dz     بل  دددألب لدددلو لبحلوندددللب رةث دددالاىحثوبادددالالل فبحتدددلل ددد لاات ددددلطدددرح انشدددغاالت املسدددتخدمي

احلقبدبلادذبل فدولل،لوو وداحد  لبحبىشدر تلالةو يدالبإلةلدىللالبيخد وىةللحولادىحولبحاوبئملب رةث الالل،لبح خوللر ألب  ى د

اىحلاددىاتلودد لولدددسو ملب كلثددىةلبي ىوايدددالال ،لأىادد بل بددد لح ددوللذحدد لور دديلبحث دددحللددملبإل ددالملبحافودددللالبحلونددلياحددلل

ل،لةبو  ددىل،ل يددالب  ددى دبحل بددالب ح فددالحلقحدد لب كلثددىةلبي ىوايددالأحيدد لوالحظددىةلالب ت بحددىةلب لددلاحف تلب لافوددالابول

ل.(Unesco, 2016, p191-201)وو واةو يالبح خوللالبيخ وىةل

  مجانية«Sci-Hub » :في البحوث العلمية 

ا دللادذبلبحابدىللودتلبأدللل،لادولة د لوقدىنيلا  فدفلبحدو بد لوثىحتدالوىحيدالوالند  لا  دوصلباشدت بتل"Sndl"لاحدىلجتلةظدىمل

بحث  يددالبحتددللالددىافل ملدد للوثىشددرللددملرةددربللعددال لبح دبجددىةلبحافيددىلاى اددىدالالدد يلل حفيددالاإو ىةيددالبحوصددوللحفود ددىةل

لاباعالتل  ألوخرلبحث وثلب لو والبحاى يالاب  فيا..ل

لبحث ددددحلجادبقلوددددتلب اليدددد تلر ددددألبحوصددددولللحر دددداليددددو رلبحددددذيلبحظددددللوكلثددددالوو دددد لاددددول«Sci-Hub»لبحملددددثكالبح احيددددا

-Sci»لةتجلدددد ل،لو لففددددالا ددددرقللبحبىشددددر تلpaywallsلةقددددىا للخددددالللوددددتل،لابحاملددددرلبح ثدددد لي وددددوقللب لثددددىدل اتلل،لابحكلددددب

Hubلادبللبحث  يدددددددالبألادبقلة ففدددددددالادةفدددددددىتلبجدددددددلقىاال ى بخلدددددددلىتللدددددددمل2011ل دددددددىمللدددددددمل"رحثى يدددددددىتلجحكلدددددددب دبل" ثدددددددللودددددددتل«ل

paywallsلملب و ددد  ددد ل"لودددىح و"ل دددىلل،ل2019لجدددبلحن للدددمال،لبحادددىحفلجة دددىللأحيددد للدددملابجددد لة دددىقل  دددألب و ددد ليلدددل  مل،ل

-Sci»لوكلثدداللدملب ودىاةل د  لة د يحليدلفل،ليوويدىلعفدبلوفيدوتلل2لر دألبحاد  لبدةفد ل2021لالدمليوويدىلعفدبلجحدفل400لحدوب م

Hub»ل ن بيرللملووىللوفيوتلل85لةقىا للحيحل،لحفحو  لبحرئ ليالبح ف ال  ألولكردلل مل لل(Daneil, 2017, p67)2021.ل

لةكبوحوأيدددددىلح دبجدددددالبح ى بخلدددددلىةيالبحوعبيدددددالبحلوبيدددددالبي ىواددددداللدددددملبي ىوايدددددالشددددد ى تهىل  دددددأل"رحثى يدددددىت"لح دددددف 

للددمل ربيثددود لأىوادداللددملا ثددلل ر ددملر ددألبةيددح لةددفل،لووجدد وللددملبحكحثيددوةرلجوددتلشددر اللددمل ددىمل دد  ل حفدد لةددفل،لب افووددىة

لحيددودللادد اولtranshumanismل لو لحددالجصددث  لةددفل،لابحكحثيددوةرلبحدد وى لابأ ددال  ددألياحددلل ددىتل2010ل ددىمللددملج ىةيددى

ل وا ددللددملبحث ثددللاىحلدد د بلحفويددىملبحددثال للددملب لثودديلا  هددىل"رحثى يددىت"لجويدد ل،لب ل دد  لبحوايددىةللددملبإلنلددىةيال ندد لوددؤةحر

ل". ى بخللىةيا"لأىوااللملبألا ىثلا جةلحيحل،ل" ى بخللىت"لر ألذح ل ا ل ى ة.لحفلكبوحوأيىلأودأيى

«Sci-Hub»حيدددددال دددددملاب  دددددىنيل  دددددألة دددددىقلابجددددد لحفحودددددىاةلابألادبقلبحافادددددولجاللوو ددددد لوادددددراالي يددددد لبحوصدددددوللبال

دىل  دألة دل،لب  حيالا وبئةلوىحيا.للملبحلىام ول ىتلبحثىح وتلي فثوتلا  ملىد وتلبألا ىثلبحافحيال ند لبحت بجدللرحكت اةيًّ

 دددألبإلةت ةددد لجالجالا فددبلبألا دددىثلبحافحيدددال نددد لوبلدد  لا ثدددلل ل،لوثىشددرلوددد لودددؤحفيلبألادبقلبحافحيددالجالوددد لادددىح  تلوخدددر ت

ل.    ألةوة CanHazPDF و للاجفل،لشث ىةلبحلوبصللباألحىام
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ا دددذح للدددملاى لدددلىتلاإيدددربتلابح ددد تلل،لب  لدددبلب و ددد لشددد ر لابضددد اللدددملبحثفددد بتلبحبىويدددالو دددللبح بددد لاإة اة لددديى

بح دد البحرئ نددتللإلنملددىللااداجدديىلابحن ب  ددل.لا ددىتلةددو   لبحوصددوللر ددألبألادبقلبحث  يددالحفثفدد بتلاب ؤجلددىةلبأل ددللةًندد لاددول

ددددددىللددددددملأىوادددددداللددددددملل،لب و دددددد 
ً
رذل ىحدددددد لجحكلددددددب دبلجنهددددددىل ىةدددددد لاملددددددىدتلبألا ددددددىثلبحافحيددددددال اتلرذتل بدددددد وىل ىةدددددد لةقددددددريلجا ىة

ل.(John, 2019, p116-117)اذح لي ىأالباعالتل  ألوسىةلبألادبقلبحث  يال،ل ى خللىت

ليوحد اىلحتدلبلب ار دالر ألبحوصولللحلو   ل"Sci-Hubل"لابحاملر الابأل ى يحيالبحافحيالبألاجى للملبحثا لجشى لا  

لريددرب بةلخفدد لبحاملددرلحوددوقللاة هى ددولذحدد لبحبىشددراتلبةلودد ل،لبحادىملبحلحو ددللوددتلوددىلح ددالوددتلاةىحثددىل،لبحافوددللب  لحد 

للللللللللللللليملدددد فولبحددددذيل"بحلددددين بني"لبألوددددتلته يدددد لجتلوددددتلبحددددرةفل  ددددأاللحلخ ددددرلبي ىواددددىةلشددددثكالجوددددتلياددددرال دددد لوحددددىل،لبحبىشددددر ت

«Sci-Hub» لوادددابي ىلودددوظفيل ثدددللودددتلبألادبقلر دددألب ملدددراتلبحوصدددولللااادددر  ل،لبحبىشدددر تل ثدددللودددتل يدددولوثىحتدددىلي دددوتلل ددد

ل.حلخ ر

لا دد يللوملددت مل ثددللوددتلحظددرهلةددفلاوايدد ىل،لبحب ى ددىةلججددحىللخددالللوددتل«Sci-Hub»لةقوحدد للابحوددىةونيلبحوددد 

لر ألبحوصوللليحكتل ىتل حىلbz.الcc.لةفلال،لioو للا يفالوقىاةل ن لحفوصوللل ىااللبحافوللبيخيىللور يلظلل،لبحب ى ىة

«Sci-Hub»ل بدددوبتلر ددألوثىشدددر لبحددد خولللعر دددمل ددتلبألحيدددىتل اددد للددملIPخ وددالخدددالللودددتلجال،ل.onion Tor Hidden 

Service. .ل

للددملي وةددوبلحددفلبحددذيتل،لبح ددال لواليدد تلوددتلابحدد  ل ىةدد "لجنهددىل،ل2015ل ددىملوا ددىلجأر دد لووىافدداللددملرحثى يددىتلذ ددرة

لبحتددددلل،ل"بألادبقلوسددددىةلابددددىتل ىةدددد "ا"لاد ددددالح ددددلل اادبل32ل  دددد ل فددددههفلجدددد لا تلابحددددذيتل،لبحاددددىحفللددددملأىواددددال100لج يددددل

لر دأل لبد لودىلجدر ىتلاحكدتل،ليد ايللا دحلعر دمل دتل،لة لىأ دىلبحتدلل،لبألادبقل  دألح دف ل،لبحث بيداللدم.ل ربلتهدىلر دألة لىل

ل.(Lam, 2019, p46)ةفوىئيىلpdfلبجت أىتلي اللدوي

لبحث ددددددحل ددددددتللرتل خددددددولل  ددددددرل"بحاو ددددددالبحلكبوحوأيددددددا"لابجددددددلتالللب  ددددددىللبحر وددددددللحفحافووددددددىةل دددددد ليا دددددديلبحملددددددر ياللددددددم

جل  ددأل  ددألجددبيللب  ددىللاحدد ل«Sci-Hub»ذ رةددىلوو دد لل،لباجددلفى  لوددتلو ددى دلحفحافووددىةلي ددوتلبي  ددولل فههددىللوقددىني

ل  ىةيا.ألةوليوأ لبحا ي لوتلب وب  لبل،لجبيللبي  ر

 :.النتائج املستخلصة2

ألاة حددللبحدددو بد ل ددللب  دددىد فلب ىحيددالب النددد  ل  دددل"Sndl"لللددملرأىا بدددىل ددتلبحلدددؤبللب  ددراحلجدددىاوىالرةىحددالةظدددىمللل

لاللالل ملاذهلبحاحفيال للاذبلبحابىل؟.ل،ل ىةو ى

حدد تلي ددثالبي  ددولل فههددىلةظددىملبحلوةيددملباحكت اندديل ندد لبيخددةليوددوملادد ادلح ددرلب  ددى دلبحافحيددالاةوةيو ددىللددمل

اىجددددلاحىللبجدددفلب لدددل  ملا فحددددالبحلدددرلب ل  ددددلل فههدددىلوددددتلعدددرالبح ددددال لل"Sndl"لي دددوتل دددتلعر ددددملب دددرادل ندددد لاوبادددال

لب ابي تلاىحث حلبحافول.

يوددوملالوةيددملبحث ددوثلابح دبجددىةلبحافحيدداللددملل،ل( plagiat )ج دللاددذبلبحبظددىملألأددللبي دد لوددتلبحلددر البحافحيددالل

لةلا ذبلبحرجىئللبحافحيالب وأ الر ألعال لبحث حلبحافوللحف دبجىةلبحافيى.أحي لب  ىال
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بحتددددللاددددا للددددملل،لةدددو   لوقحو دددالبحثيىةددددىةلبحب ددديالبحملدددد   لبحتدددللحدددفلةكددددتلولدددو ر لاح ددددللادددذهلبحلددد وحالوددددتل ثدددل

ل.ولبىاللبألجىةذ لابح ال لبحثىح  تلب ب رع تللملبحبظىمل تلعر ملبةلحىاهفلي ىواىةلاعبيالاىي يبئر

بحدذيليفادبل ادلبحوجديةلاد تلبي ىوادىةلل(Cerist)أ دو لب ر ديلبحدوعنللحفث دحلحدوللب افوودىةلبحافحيدالابحلوبيدال

لاو ىارلبحث حلبحافوللاوود يلبحثيىةىةلب خلففا.

 ادد لرةىحلددوللددملل"Sndl"لجوددىلاىحالددثالإلأىا بددىل ددتلبح لددى للحددولال يفيددالااىوددللعددال لبح دبجددىةلبحافيددىلودد لةظددىمل

لملبي يبئر؟لةقيبل ا لبجلو ىئبىلاأ  بدىلحدوللل"Sndl"لاو  لة كفلعال لبح دبجىةلبحافيىلحبظىملبحلوةيملللل،بي يبئر؟

ةوصفبىلر ألجتللعال لبحث حلبحافوللحف بدجىةلبحافيىليلي لىأوتلحفوصوللر ألا وثلا دبجىةل يحالل،لوودوتلبح دبجا

لا ظ رلذح للمال،لوتلحيحلبي و  لبحافحيالاجصىح هىلبحث  يا

صدددرحلبهدددىلبألجدددلىذل" بيددد يلجددداي "لب  فدددفلادددىإل الملبحافودددللابحلكبوحدددويملاح دددل الةظددددىملل2021رح دددىئيالحلدددبالل

 ى دددد  لايىةددددىةلاىحالددددثالحف فثددددالبحثددددىح  تلل24جةددددولةددددفلباشددددت بتللددددملبحلددددبالبي ىحيددددالر ددددألل،لبحلوةيددددملبإلحكت اندددديل ندددد لبيخددددة

ل.لل"Sndl"لب   ف تللملحلى ل

ةيبيددددد ةلعفثدددددىةلبح  ددددد يللا ددددد دل ددددد  اىلادددددىااال خلفدددددفلل،للل"Sndl"لار دددددفلابظدددددىم اددددد لبح لدددددو ملبإل الوددددديلابحل

لاخ وصىلبح فثالب ابي تلاىحث حلبحافوللحفلبالبي ىحيا.ل،لبحثىح  ت

ةثندد لعددال لبحث ددحلبحافوددللة دد يحلةظددىملبحلوةيددملبحدددوعنللات حيددبلشدد ي لألةددولي وددللبي وددوقلبحفكر ددالابحرجدددىئلل

لبحافحيالوتلبحلر البحافحيا.

وملبح ال لبحثىح  تلاىةقى لج حىح فلاجا ىثهفلبحافحيالاافليلووتلةحىوىلجتل حف فلجي ظ لاىي حىيالا  ابليو

لبجلتالحولوتلعرالوخر تل اتلذ رلو  دهلبألص م.

ة يقددددالة فاددددىتهفلر ددددألل،لجدددد  لبح ددددال لبحثددددىح  تل  ددددألبإلةقددددى لابحلفددددر لات حددددىللةح  اددددىلبي  يددددالابي ددددو  لبحافحيددددال

لجحفلجعراحالوىألل  لا  لودبهل ىافالحفل حيل.ل60بحتللة يالحوب ملللPSTو للاوباالل،ليال ى يا دبجىةلاأ وثل فح

الدددحالادددىحوحوللر دددأللASJPرةقدددى لب ودددىاةلبحافحيدددالاخ وصدددىلب  دددبفال"ل"لحلددد وحالباشدددت بتللدددملب ب دددالبحوعبيدددال

لحلحفل حيل.جحفلووىلل فوللولىل159احقحللج   لوتلل،لوقفال فحيالو بفالاة  لو بفال695

بحتدللالدى  لبح دال لبحثدىح  تللدملرو ىةيدالنملدرلب ودالةلللWeb Of scienceاللScopusبحوحدوللب دأل ى د  لبحثيىةدىةل

بحافحيددددالح ددددبفل" "لال"ل"ل ددددتلعر ددددملباشددددت بتللددددملبحووب دددد لبحثيىةيددددالبحلددددىحفالبحددددذ رلاإدجددددىللب وددددىاةلبحافحيددددالا ددددمل

 بحملرا لب بىجثالح للوقفا.

ل،لحكددتل اتلبحل حيددللحل فددى ل  ددألحوددوقلوفكيددالب ددؤحف تل،لابحوددربل لحفا يدد لوددتلبحكلددبلبحوعبيددارو ىةيددالباعددالتل

جحددفل لددى لادددىحفتل تلل150 لبح دددال لبحثددىح  تلوددتلخالح ددىللة حيددلل دددتلوددىليي دد للددل ييلOpeneuا وأدد ل ى دد  لبحثيىةددىةل

لبحفرنليالاباةقف  يا.

للSPZحثيىةددىةلبحثيبيوةرب يداالبحف ددر لب ملدت تلحل يبئددرلح دوللبح دال ل  ددألب ربأد لرحكت اةيددىل دتلعر ددمل ى د  لب

لبحذيلي لويل  ألأحي ل  ىد لب كلثىةلباحكت اةيالح ل يلل حفيالبحث حلبحافولل تلب  ى د.ل
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ل

الددملبي ىةددبلبألخددرالالحظبددىلجتلبحا يدد لوددتلعددال لبح بدجددىةلبحافيددىلاخ وصددىلذايلب لددلو لبح ىةيددال"وىجددت "للددمل

ل،لاوددددىلجاحيلددددوللددددملوقددددىللبحث ددددحلبحافوددددلل"Sndl"لبحدددد  لودبهلاليافحددددوتلشدددد سىل ددددتلةظددددىملبحلوةيددددملاوادددد لعفثددددالل،لبي ىواددددا

ابحا يدددد لحدددد جلحدددد يهفلبحلوبيددددالبحصدددد ي الاالبحكيفيدددداللددددملبحلاىوددددللبي يدددد لودددد لب افووددددىةلبحثيىةيددددالب وأددددو  ل  ددددأل وب دددد ل

لبحثيىةىة.

يرأدد لر ددألةودد لبحل ددو تللددملوقددىللبحلاىوددللل،لوددتلعددرالبح ددال لبحثددىح  تل"Sndl"ل دد ملبالحددىملابجددل  بملةظددىملل

لو لبحثيىةىةلبإلحكت اةيالابحلقرأالبحبلي اللملوقىللبحث حلبحافول.

بنا بملبي  يال ب لبح ال لبحثىح  تللملبةقدى لبحث دوثلبحافحيدالابا لحدى ل  دألةوظيدفلب افوودىةلاةرب ح دىل اتل

بحثىحدحل ههددىل لدلولبحافحيددالحل ويدملبحتددرالودتلبحث ددوثللورب دى لجاحيدالةفكيك ددىلاة فيف دىلاإ ددى  لةر يمهدىلا دديىةالييد 

لبحافحيالابحوصوللر ألةلىئللورديا.

ل،لبنا بملةىملحثا لبح ال لبحثىح  تلبولال  فلخففيالحوللجاحيالةوةيملب  دى دلابح دبجدىةلابحرجدىئللبحافحيدا

ب لافدملا ودوقلل19/07/2003ؤد للدملب دل03/05اأ للخ ود لبحو وتللملو ىحفالبحلر البحافحيدالا ودىلحووب د لبحودىةوتال

ل.((101-100صل،ل2018ل،ل)بيخيى ب ؤحفلاب فكيالبحفكر ا

با لحددى ل  ددألبحلوبيددىةلحوجددىئللبحلكبوحوأيددىلبي  ي دداللددمللجتل،لنلددلاللللددملبألخ دد لوددتل ددرالاددذهلبحود ددالبحث  يددا

اخىصدددال  ددددىتلل،لاللدددملأحيددد لب  ددددالةظدددللبحث سدددالبحر حيددددالبحتدددللاملددد ف لوالو  ددددىلودددتلخددددالللبحاو دددالبحلكبوحوأيدددالب لح فدددد

ل،لةاأحددىلجةبددىلةث دحللددملرو ىةيددالة ددو رلاددربوللبحل دو تلحف دبجددىةلبحافيددىللددملبي يبئدرلاوددىليوبأ ددىلوددتلة دد يىل،لبحلافديفللبحاددى م

جالودددىليلدددو لادددىح ود للفكدددريل ث ددد بحلةلدددىلبإلللاحادددللجار ادددىابحوحدددولللدددملا سدددالب دددللودددىليحكدددتلجتليودددىلل اهدددىلد حيدددالحاددد  لججدددثى ل

  لاىإلددى الر دألبحلثايدالبحتدللجصدثل،لاظ ودلو  لحلبحاو الاةتة  بةولبحلفثيال  ألبح اللبحبىويال،لافووىةيالابحر حياب 

ةوةيملب  ى دلاة ب يىتهىلحوللظ ودلرش ىحياللبا ذل،لةفرد ىلبح اللبح ىناالاب بلقالحلكبوحوأيىلب افووىةلاباة ىل

 دددللل،لابح دددرقلبحكفيفدددالألودددتلاجدددالوالب افوودددىةلودددتلبحلدددر الابحورصدددبالةت ةددد الببجدددل  بملالل،لبحفكر ددداال وددوقلب فكيدددالبي

  ألجةظحالبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافوللابحلونل. للاذهلبحابىصرلاليحكتلةقىاف ىل ىلح ىلوتلجةىد

 الخاتمة:

حدددددىلح ىحدددددبلح ددددديلي دددددثالولىل"Sndl"لةل حدددددللا بد لبحلادددددىحيفلبحادددددى ملابحث دددددحلبحافودددددلل  دددددأل ىةو دددددىلو دددددىد فلةظدددددىمل

بح دبجىةلبحافيىلااذبلبألخ  لي لىللر ألولىير لبحل ودلبحلكبوحوأيىلاولى االبحرجىئللبحافحيالبي  ي دالب  فيدالابحاى يدال

االيحكددتلبي  ددولل فههددىلوقىةددىلرال ددتلعر ددملب كلثددىةلباحكت اةيددالبحاى يددالبحتددللة ددوتللددملبحتىحددبلاى وىاددللاة فددفلوثددىح ل

بحافيدددىللدددملولددد  ةولبحث  يدددالو ىحدددبلاىحوصدددوللر دددألحفدددوللو راحددداللدددملبحلدددىحالبحافحيدددالا  دددى  للاعىحدددبلبح بدجدددىةل،ل ث ددد  

بحدذيل درالاحو د لبحتدرب لاادولل«Sci-Hub»ا حكدتل دذح لباجدلاىةالاىحملدث ىةلبح احيدالو دللل،لة و رلبي فوللب وأو  

 لددببلبحويددىيىلبح احيددالب ر و ددداللحكددتليثوددد لو دد  لاىيح ددبل ددتلبحثددىح  تل،لوقددىنيلباجددل  بمل حددىلة ر بددىلرحيددولجددىاوى

ااذبلاليانللجتلو للاذهلب وب  ل  لج ف لبحك   ل  ألعدال لبح دبجدىةلبحافيدىلخدالللل،لد هلألةولاليرباملحووقلب فكيا

حدددفليكدددتلبخليىد دددىلل،لاإتلولدددىير لبحاو دددالبحلكبوحوأيدددالابحوحدددولللدددملا سدددالد حيدددالشدددحف لأحيددد لب  دددىاةل،لدحفددد هفلبحث  يدددا
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اوثى د لرةىحالل،لحو بد لبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافولللملبي يبئرلاللاولجورلدراديليفرالةفلول وب ثالبحاىحفاىحالثال

لددملبي يبئددرلوددتلعددرالبحددو بد لاددولوثددى د ل ى فددالجددىاح ل   دد بللددملولددى   لة ددو تلعىحددبلبح بدجددىةلبحافيددىلل"Sndl"لةظددىمل

ل ةىوللبحل و نللجصثالي ي لحفحاىي  لبحاى يا.اوب ول رصالب ن للملاذللبي  و لبحث  يالاة و رلبحن

حددللبي ىواددىةللددملبحا ددرلبي ىدددرلادد ادلاددىح لبألاحيدداللددملحيددى لبألوددفلابحملدداو ل  ددألبخددلالالوربلاةب  ددرلو حددا

ب ار ددددالابحويددددىملرذلحدددفلااددد لوو دددود ل  دددألبألادددد بالبحلوفي يدددالودددتلحيدددحلبحث دددحل دددتلل،لبا ل دددى يلاباألحدددىامة ودادددىل

بألودددرلبحدددذيلأادددللودددتلجادددفلل،ل لبحافحيدددالابحلوبيدددالابحلكبوحوأيدددابولددد ةلبحرجدددىحالح ملدددحلل دددللةدددوبحملبي يدددىادددللل،لاىحلددد ديج

الددددملا  بدددىلاددددذبل حبدددىلال فيددددللةحدددةلاددددربوللل،لفى دددللودددد لب  لحددد لاةددددو   لول فثىةدددوابأثدددىةلبي ىواددددىةلب اىصدددر لاددددولجتلةل

لملا سالد حيال ىتلح ىلخ وصيىةلاو  بةلة لففللبحل و تلحف دبجىةلبحافيىللملبي يبئرلة  لوظفالبحاو البحلكبوحوأيا

لددددملبي يبئددددرل تدددددرال ملددددفلبحلددددلىدل دددددتلل"Sndl"لاحوددددد لد يةددددىل  ددددألرةىحدددددالةظددددىملل،لةو ددددىلوددددىل  ددددأل ىةددددد لبحندددد بولللددددملبحلددددىام

ل،لب لدىاحىةلبحتدلليو رادىلادذبلبحبظددىملح ىحدبلبح بدجدىةلبحافيدىلإل د ب لجاددفلو رأدىةلب ؤجلدالبي ىوايداللحفلافديفلبحاددى م

اكجلاددددذبل  ددددألأحيدددد لب  ددددىاةلبا ل ددددى يالاباألحى يددددالابح وى يددددالاة  اددددىلبحتددددللةوددددفل  ددددألوددددىلودددد  لأددددو ةلرةلددددىللا ددددب

ل.ب ار الاى لثىداىللةلىللب  خالةلبي ىوايالحلبحيالأحي لوقىاةلبح احاللملو ىاحالحال  اىدلابحلو ملابحرةملبإلنلىني

اب خرأىةلبحبملر البحتدلللوتلجافلوؤجلىةلرةلىللب ار ابي ىواىةللملبحو  لبي ىدرللوتلخالللوىلة ر بىل ىت

اادذبليلدل املوبدىلل،للدملجيلافد لودتلبحثفد بتةلح لللملعىحبلبح دبجىةلبحافيىلبحذيلياكجلصود لبا  اىدلابحرةملبإلنلدىنيل

اجدل ى الاىجدلتاللل د دلبلدراد لبحبظرلبي ى للمل يفيالة و رل  دبةلبي ىواىةلاوؤجلىةلبحلافيفلبحاى مللملبي يبئدر

لل ىلة ي ولبحث سالبحر حيالوتلووب  لابحل ثيوىةلب لىاحاللملولى   لعىحبلبح دبجدىةلبحافيدىللدملااي ديلبحن ةدىوللبحل دو ن

ح دديلةل ددوللوددتلوقددر لوؤجلددىةلةى فددالحفحار ددالر ددألل،لابح ددرقلبحثي بةوأيددال،لاة دد يحلب بددىب لبحلافيحيددال،لبحددذيليلفوددىهل

اب ار دددالل،لح ددديلاملدددىدتلافى فيددداللدددملرةلدددىللب ار دددال حوودددىل،لىل ملددد لل ث ددد لاولدددلحراذحددد لاددد  ح ل،لوؤجلدددىةلوبلقدددالح دددى

ابحلافديفلب رةكديل  دألل،لاففلبحودىئفل  دألبحث دحلاباجلو دىلابجل  بو ىللملبحلافيفلابحلل،لاة و راىلل،لبحافحيالخ وصى

اجحدد بثلبحلبحيددداللللدددمل  ددى  لبإلةلىأيددداابجددل  بملذحددد ل فددولل،لحلوبيدددىةلجالبحلكبوحوأيددىلب الئحدددااة ددو رلبل،لحددللب ملدددكالةل

لبحوعبيالبحملىوفالاب لل بوا.

ااذبلااللش لالملبألخ  لةوصتللاذهلبح دبجال  ألة ىةفلبي  و لحو ىتلبحلافيفلبحاى ملابحو بد لبحوصيال  ألذح ل

ة ددد لوظفدددالبحث سددداللب ار ددداح دددودلبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددمل  دددى  لليل فدددبلر دددى  لبحبظدددرللدددمل ادلبحلافددديفلبحادددى ملابحث دددحلبحافودددل

ل،لاباألحى يدددال،لابحلوبيددال،لهددملبي ىواددىةلاورب دديلبحث ددوثللددمل ددللب  ددىاةلبحافحيددالب ار ددالاوؤجلددىةلرةلددىلل،لبحر حيددا

افووددىةللددملةلب   يوددالةثدد تل يفيددالبجددل  بملةكبوحوأيددىاللاجاحيددىةلابضدد الاو دد   ل،لت بةيقياابإلنلددىةيالا ددملد  ددالرجدد

اصدوالة دولل،لجلفى  لواهىللملحلل للوملكالةلبحلبحياللملبحثال ل ا لةو   لبحملرا لبحال واابالل،لحللب ايالةلابأل وىة

ل.وقلح لب افووىةلبحوىئفل  ألب ار الاباج  حىدلبألو للحفلوبيىةلبي  ي ا

اأددذللب ي دد لوددتلبي  ددو لا  ددوصلبي ىةددبلبحل ددو نللح ىحددبلبح دبجددىةلبحافيددىلاة ددو رلبحندد بوللب وددرد لللددملبحددو بد لل

ا ملوىلةل فثولبي ىأالب ار يالبحتللة بىجبلو لبحث سالبحر حيالاخىصيالبخت بللب  ىتلابحيوىتلابي  وللب ن لبحث وثل

ابحلافيفلبحاى مللملب ؤجلالبي ىوايالاوىلح ىلوتلو رأىةليلح دلل ادادىللدملل،لاوخرلوىلةوصف لرحيولبحافومللملذح لب  ىل
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حدددد  لد يةددددىللددددمل دبجدددد بىل  ددددألة ددددو رلبحندددد بوللبحل و ايددددالح ىحددددبلل،لاللبحبىويددددا  دددد ل  فددددالبحلبحيددددالأليدددديلافدددد لاخ وصددددىلبحدددد 

لبح دبجىةلبحافيىلألةوليمل للبي فوالبألافللمل اد لب  لى لب ار الاإةلىأ ى.

بحلاددددددرال  ددددددألاب دددددد لب بددددددىب لبحلافيحيددددددالابحثي بةوأيدددددداللددددددملبي ىواددددددىةلاةوتدددددد حلبح دبجددددددالر  ددددددىللبألاحيددددددالبحال وددددددال

ب تدد بحلباحيددىةلاباجددت بةيقيىةلب بىجددثالبحتددلل،لولددىيرتهىلحفل ددودلبحلكبوحددويملاودد  للىلبح دبجددىةبي يبئر ددالبحتددللجلحلدد 

بي ىوادددىةلاب ملدددر  تل  دددألادددد للولدددسو ملةبو دددول،لاار دددلل ادلةكبوحوأيدددىةلب افوودددىةللدددملبحلافددديفلبحادددى ملابحث دددحلبحافودددل

الا اداىللملبحلبحيل،لابج ياى لةكبوحوأيىلب افووىةلب بىب لبحلافيحيالاايسالبحل ديجلابحثىح  تلابح فثالاتاحيالة ثيم

رأدربلل اد لبحث دوثلب ي بةيدالحدثا لبحلقدىد لبيخىصدالاىجدل  بملبحلكبوحوأيدىةلبي  ي داللدملبحلافديفلبحاددى مل،لبحوعبيدا

ادددددد لوقحو دددددالودددددتلبي فدددددوللإلةقدددددىحلوملدددددرا ىةلبجدددددل  بملةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةللدددددملبحلافددددديفلبحادددددى مل،لابحث دددددحلبحافودددددل

ل.حلبحافولابحث 

ب ي دد لودددتلبحث دددوثلبحافحيددداللدددملادددذبلب  دددىللبحدددذيليبظدددرل  دددألجتلادددربوللبحل دددو تلح ىحدددبلبح دبجدددىةلبحافيدددىلهدددملبحتدددلل

ةددددباكجل  ددددألرةلددددىللب ار ددددالابحتددددللح ددددىل ادللددددملريقددددى لبي فددددوللحفحملدددد فالاة ددددو رلب وأددددو لااددددذبتلبحاددددىوالتلاحددددىلووووددددىةل

ا ددددذح لةوتدددد حلبح دبجددددالاددددىحلاحملج ثدددد للددددملخثىيددددىلبحث سددددالبحر حيددددالل،لنلددددىنيبحاهددددوالالودددد ملبحثفدددد بتلابا  اددددىدلدلابحرةددددملبإل

لل.ا دبجالبي وبةبلبحلفثيالواهىلحلفى يهىلو للبحلر البحافحيا
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املعلومات في برامج الدراسات العليا في  سأنموذج مقترح لتوظيف تكنولوجيا

 (الجامعات اليمنية في سو  أهداف التنمية املستدامة

(A Proposed Model For Employment of Information Technology (IT) at Post- Graduate's  
Programs in Yemeni Universities According to the Goals of Sustainable Development.) 

 الباحثة : أ.  ادة ربدالوهاب يحيى الحبيش ي

 ghadmad124@gmail.comكلية التربية، جامعة صنعا ، الجمهورية اليمنية

ل

بحيحبيدداللددملدددولللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملبي ىواددىةلهدد البحث ددحلر ددألابددىللجةحددوذللووتدد حلحلوظيددفلةكبوحوأيددىلب افووددىةللددمليلللامللخددص:

وددددتلخددددالللاشددددخي لبألاحيددددالب لددددلوثفيالحلوظيف ددددى،لبجددددل  و لبحثىح ددددالب ددددب  لبحوصددددفيلابو يددددولبحل في ددددملل،لجادددد بالبحلبحيددددالب لددددل بوا

دددت ب لي حدددد لبحثيىةددددىةل ابحل ددددو ري،لاة وةدددد ل يبددددالبحث ددددحلوددددتلبيخندددد بل،لةددددفلبخليددددىدافلا ر وددددال  دددد يا،لاب لحدددد ةلبحثىح ددددال  ددددألباجددددلبيىتل د

 .(لابحملث ىةل،لجدواالوقىاةلهملال)ب  وةىةلب ى يال،لابحن وقيىة،لا وب  لبحثيىةىةل(ل ور لةو   ل  أ27اب افووىةل،لاة وة لبأل ب لوتل)

(،لSpssبجدددددددل  و لبحثىح دددددددال اددددددد لبألجدددددددىحيبلبإلح دددددددىئيالحل فيدددددددللبحثيىةدددددددىةلاىجدددددددل  بملبحن ةدددددددىوللبإلح دددددددىييلحفافدددددددوملباألحى يدددددددا)

أل ددد  لودددتلبحبلدددىئلللجاح دددىلبااددديالجتل دأدددالبألاحيدددالب لدددلوثفيالاةوصدددللبحث دددحلر دددل،لابحفدددىل راةثدددى ،ابألا بتلب سو دددا ى لوجددد ىةلبي لدددىايا،ل

للجادد بالبحلبحيدالب لددل بوال ىةدد ل ث دد  لحل ويددمبحيحبيدداللاددربوللبح دبجددىةلبحافيدىللددملبي ىواددىةحلوظيدفلةكبوحوأيددىلب افووددىةللددملل
ً
،لاأبددىًللأدد ب

بي ىوادددىةلادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلللدددملليدددىلب افوودددىةللدددمللوظيدددفلةكبوحوأح  دددألةلدددىئللبحث دددحلذبةلبحاال دددالاىج ملدددربالبألاحيدددالب لدددلوثفيال

جادددد بالبحلبحيددددالب لددددل بوال ىودددد لبحثىح ددددالاببددددىللبألةحددددوذللب وتدددد ح،لاة ددددوتلوددددتلةالةددددال بىصددددرلهددددملةكبوحوأيددددىلب افووددددىة،للحل ويددددمبحيحبيددددال

لبي ى ملر ألأحفالوتلبحلوصيىةلاب وت حىة.للبحيحبيا،لا  لخف لبحث حلاأربوللبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةاجا بالبحلبحيالب لل بوا،ل

ل.بحلبحيالب لل بوال،ةكبوحوأيىلب افووىةلاربوللبح دبجىةلبحافيى،لل,بألةحوذللللالكلمات املفتاحية:

Abstract: This study aimed  to build a proposed model for the employment of Information Technology  at post- graduate's 

programs in Yemeni  universities according to the goals of Sustainable development, through knowing the importance  

future of employment of(IT) in Yemeni Universities . 

The researcher used the descriptive approach, and sample of experts, the researcher adopted the questionnaire as a tool 

for collecting data  and information. The tool consisted of (27) items distributed to four areas:(Hardware, software , 

Databases,  and Networks ). The researcher used some statistical methods to analyze the data using the Spss  program for 

social sciences, such as arithmetic means, standard deviations and alpha cronbach .The research revealed the following 

findings:-The future importance of employment the information technology in Yemeni Universities  according to the goals 

of sustainable development was  very large. According to the goals of sustainable development  was very large.    

According to the results of this study, the researcher built a proposed model  consisted of three elements 

were:(information technology, the goals of Sustainable development and Yemeni Universities .And the research 

concluded with series of recommendations and proposals 

Key words: , Model ,Employment ,Information Technology , Post- Graduate's  Programs ,Sustainable Development 

,Yemeni Universities 
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لامقدمة

اأدددددربوللجصدددددثالابدددددىتل ال دددددالاةيودددددالاددددد تلوبظوودددددالةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةلل،للدددددملظدددددلل  دددددرلب لت ددددد بةلبحلكبوحوأيدددددا

لحل ويدددددملجاددددد بالبحلبحيدددددالب لدددددل بوالاةوظيف دددددىللدددددملبي ىوادددددىةل،للدبجدددددىةلبحافيدددددى بح
ً
ل،حيدددددحلجصدددددث  حيدددددحلااددددد لوددددد خال

ل،لحادىحفلجدوبلل ىةد لب لو ودالجالبحبىويدال  دألحد لبحلدوبلةكبوحوأيدىلب افوودىةلودتلب وددو ىةلبح ىودالبحتدللتهدلفلبهدىل اللب

حيحلجتل  دىتلةكبوحوأيدىلب افوودىةليالند لجحد لبحو ى دىةلبحتدللالدى  ل  دألة ويدملبحلبحيدالب لدل بوالار ىئيادىلبحد الثل

ب لددل بواللاة ددتللدمل  درلب افووىةيددالجصدث  لبحلبحيدال،لاححىيدالبحث سدا(ل،لاباةد وىللباألحددىامل،ل)بحلبحيدالبا ل دى يا

لل،لهملب وأولح ى الب ؤجلىةلااا لظىار ل ى يالةوحههىلبي  ووىةلاب ؤجلىةلاواهىلبي ىوادىةلبالحىودىل ث د ب
ً
اخ وصدى

حيددحليل فددبلةوظيددفلةكبوحوأيددىلب افووددىةلل،للددملظددللوددىليملدد  هلبحاددىحفلوددتلولت دد بةل ىحلكبوحوأيددىلب لو وددالابحلبى لدديا

للا.لأيىلبي  ي اللمل ى البحثن لابحوظىئفلبحلافيحيالابإل بد الاباألحى يال بخللب ؤجا سالوابيالاى افووىةيالابحلكبوحول

اللملظللبح دود لبحلكبوحوأيدالبصدثالابدىتلة د يلابضدحلبودىملبي ىوادىةللدمل يفيدالباجدلفى  لودتلادذهلبحلكبوحوأيدىل

يدالل ديجلبالبح فثدالبالةدو   لا سدالاافيحو ىدبةلبحاىوف تلجالب يىللايسالبحلجالاربوق ىلبأل ى يحيالجوبلللملةبحيالاة و ر

ا ددد لج ةلادددذهلبحل دددودبةلر دددألةيدددى فلب ار دددالبحافحيدددالابحلكبوحوأيدددالاظ دددرةل اددد لب  ددد ل ىةلبي  يددد  للدددمللل،لذ يدددا

الوددددتلابددددىلاددددىةلوددددتلبحيددددراديلة دددددو رل،لابحلافددددديفلبحددددذ ي(ل،لبحلافدددديفل ددددتل ادددد ل،لوقددددىللبحلافدددديفلو ددددلا)بحلافيفلباحكت انددددي

 (.55،ل2013،لحت لةلوب بلو لاذهلبحلت  بةل)و ح اة  يحلبي ىواىةل

حيحلجتلباجل بوالاحف وو دىلبحملدحو ملااندلل د د لبي ىوادىةل  دألةوظيدفلةكبوحوأيدىلب افوودىةلحل لد تلاة دو رلل

ل،لحدددذبل دددإتلبادددفلورةكددديبةلباجدددل بوالورةث دددالاوظدددىئفلبي ىواددداللدددملباجدددل بوالبا ى يحيدددال،لاظىئف دددىلاج ابتهدددىلباجىجددديا

ل(.2،ل2019بحاحري،اباجل بوالباألحى يال)ل،لبوالبحث  يااباجل 

(ل  دألجاحيدال ادلبي ىوادىةل(Mohammedbhai,2015ال دبجدا)ل(Ekene and Suleh,2015 ) ا د لبشدىدةل دبجدا)ل

ل ويملجا ب  ى.حلااي يلبحلبحيالب لل بواللة و رلاربوق ىلاللم

رالجنهدددىلوى بحدددد لةوبأددددولل،لبي ىواددددىةللدددملبحددددوعتلبحارودددديلا  دددألب لددددلو لبحاروددديلالابددددىتلأ ددددو لةثدددذلللددددملجددددبيللة دددو ر

جتلةبحيدال  دىتلبحلكبوحوأيدىلاب افوودىةل 2019)،لحيحلبشدىدةل دبجدا)بحتوبللاةى يدال،لدافللملبجل  بملبحلكبوحوأيى

ل،لا ىأدالر دألبجد  حىدبةل ث د  لودتلعدرالبي  وودالابحو دىتلبيخدىصلحلبحيدالبيخ ودالبحاحوويداللدمل ى دالب  دىاةل)بحلافدديف

لابحص ا(لاحىليل فللملة ويملجا بالبحلبحيالب لل بوا.ل

(لواهددىلب ددؤةحرلبحافوددللبحدد ا ملحفلافدديفلبا ت بضددتللا دد ل2020ا د ل ودد ةل ادد لبي ىواددىةلب ددؤةحربةلبحاى يددالحفاددىمل)

انديل)ر بد لبحلافديفلاب ؤةحرلبحد ا ملبحرب د لحل دو رلبحلافديفلباحكت ل،لبأل وىةل)بحوب  لابحل فاىة(لب باو للملأىواالج ىد ى

ل،لبحددددددر  ل،لباحكت انددددديلددددددراد لحلحيدددددالي ددددددللب ملدددددكالةلبحلافيحيدددددالبحبىأحددددددال دددددتلبة ملدددددىدلأىئ ددددددال  ددددد ا ل وداةى)با دددددىق

اجاص لةف لب ؤةحربةلايدراد لباجدلفى  لودتلبحلقدىد لبحاى يدالابحارأيدالبحربئد  للدملل،لبي فول(ل،لابحل  يىةل،لبحل فاىة

 .(4،ل2021،ل)شح ج،لاذبلب  ىل
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رالل،لا  ددألب لددلو لب   ددملا  ددألبحددرةفلوددتلبي  ددو لبحتددللةثددذح ىلبي ىواددىةلبحيحبيدداللددملةوظيددفلةكبوحوأيددىلب افووددىة

ا ذح لدافللملوللو لبح وى ال ,  ى يالابحلوبيالحل ىواىةلبألا مجتلبحوب  ليمل  لر ألاأو ل  ودللملبحثايالبحل ليالاب

ادافللملوللو لوبظووالبحل د بل  دألبحلكبوحوأيدىلاة ثيوىتهدىلل،لبدتهىبحلكبوحوأيالح  ل ا لوب لبللبي ىواىةلاإ 

 (.ل126،ل2019،ليلبحلافيحيال)بحاي يل

دددىتلابددددىتلأ ددددو لابضدددد الاددددذح هىلبي ىواددددىةلبألافيددددالل،لالددددملرعددددىدلبحلوأددددولة ددددولبحل ددددوللبحر وددددللحل ىواددددىةلبألافيددددا  د

لاةتوددللباجددلفى  للبحيحبيددالاصددبىتلبحوددربدل وب ثددالبحلت دد بةلبحلوبيددا
ً
ل،لواهددىلاة ثيو ددىللددملبي ىواددىةلبي  وويددالبحيحبيددالبييددى

حيحل و لخالللبحفت  لل،لاد  لوللو لباال ىدلابإلا بتل،لاة و رلبةظح هىلاةوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةللمل لل حفيىتهى

اب دددد للمللددددملأىواددددالبحافددددوملابحلكبوحوأيددددىلصددددباىللب ددددؤةحرلبحافوددددللبحدددد ا ملبألاللة دددد لشدددداىد"2015(لجددددبلحن ل18_16وددددت)

بحلافديفلب فلدوحللددملبحدوعتلبحاروديلاو ددىقلة دو رهل"للا دىتلوددتلبادر لةوصديىةولحددحلبي ىوادىةل  دألةددو   لول فثدىةلبا لحددى ل

لافديفلادأدةلادربوللبحل،لابحل  يحلب للحرلحن بوللبحلافيفلب فلوحلابحلافيفلباحكت انديل،لبا ى يوللحن بوللبحلافيفلب فلوح

)ب ددددؤةحرلبحدددد ا ملاقىواددددالبحافددددوملل،لللاحددددىليلدددد فللددددملة ويددددملجادددد بالبحلبحيددددالب لددددل بواب فلددددوحلاىحليىأددددىةلجددددوقلبحاحدددد

 (.2017ل،لابحلكبوحوأيى

اودتلل،لر دألجاحيدالةوظيدفلةكبوحوأيدىلب افوودىةللدملبي ىوادىةلبحيحبيدا 2019) ،لا  لبشىدةل دبجال)  ربتلابحفويدو

بحث دددحلبي دددى ملاأددد ةلةددد د للدددملل دبجدددىةلةوظيدددفللخدددالللبعدددالتلبحثىح دددال  دددألبحا يددد لودددتلبح دبجدددىةلابألا دددىثلاحوددددوت

 يددالل حددىلل،لجادد بالبحلبحيددالب لددل بوالحل ويددمبي ىواددىةلبحيحبيددالاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددمللةكبوحوأيددىلب افووددىةللددمل

ىلةلح  ل بولوتلةلىئلل د لةفيد لبحا يد لودتلبي  دىةلاصدبىتلبحودربدللدملا بد لبحلافديفلبحادى ملابحث دحلبحافودل.لاأبدىلل  دألود

حلحلوظيدددفلةكبوحوأيدددىلاأددد ةلبحثىح دددالةفلددد ىللدددمل بئدددر لباالحدددىملبهدددذهلب ملددد فاللدددملبي ىأدددالر دددألابدددىللجةحدددوذللووتددد لل،لجدددثم

ليا.احىليالئفلبحث سالبحيحبل،لجا بالبحلبحيالب لل بوالحل ويمي ىواىةلبحيحبيالاربوللبح دبجىةلبحافيىللملبلب افووىةللم

لالالبددددحثلمشددددكلةللل

 دأل وةدوليدؤ يلرل،لفلبحاى مللملبي ح ود البحيحبيالرح  لبحر دىئيلباجدت بةيقيالحفلبحيدالبحملدىوفالاب لدل بوايا لبحلافي

ايلد فل ملد لل ى دلللدملةيا د لو رأىةدولاى ادىدالاب  دىدبةلبحتدللةحكاهدىلودتلج بلللل،لة ل تل ب رلبحاحللا  ى  لباةلىأيا

 (.2021،6،ل)لجاولجصث ل،ل حف ىلاق بد لا فىل 

ل،لةلبحلودددىد رلبحرجدددحيالبح دددى د ل دددتلبي  دددىةلذبةلبحاال دددالجتلادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبي ىوادددىةلبحيحبيددداىدلاجشددد

حيدحلة ملدىاولل،ل( 28،ل 2012لل،ل)بي دىلليداوبأولبحا ي لوتلب ملكالةلجاح ىلب لحى اىل  دألججدىحيبلر بد دالا بيدالاةوفي ة

حيددحلة ددى لبح فيددىةلابأل لددىملل،لفددبل فههددىلبح ددى  لبحبح دديتايل،لبحندد بوللبأل ى يحيددالددملواظددفلبي ىواددىةلبحيحبيددالابح فيددىةل

لددددملبحت  يثددددالبح ي فيددددالحاال ددددىةلبي ىواددددىةللب  ابأيدددداج  لاددددذبلبحوددددد لر ددددألل،لة ددددوتلن ددددخالابحدددد  للددددملج لددددىو ىلاأربوق ددددى

 ددددددددىل حدددددددىلجتلولددددددددلو لأدددددددو  لبحندددددددد بوللاةظدددددددفلةوييحل،ل(73،ل2018،لادددددددى  لح ل)لب  فددددددددجلبأل  دددددددألحل  دددددددديةلبحلافددددددديفلبحاددددددددى م

(ردددى الر ددألدددافلريقىايددالبحندد بولل638،ل2018ل،لاب ل فثددىةلبألجىجدديالح ددىل ملدد لل ددىمل اتلب لددلو لب  فددو ل)شددح ج
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لبح فثددالح هددىلحرةثددالبح فثددالاةو اددىتهفلاالةلددوب رلأحيدد لبحل   ددىةلبحل و ر دداللاحل ددىقئبأل ى يحيددالبحلددىئ  لا دد ملوالل

ويل دددد ملووب ث هددددىلحل ددددودبةلبحا ددددرلاول فثددددىةلجددددوقلبحاحددددلل)بحاددددوحااأددددو ل  ددددودليلح ددددلللددددملب وددددردبةلبح دبجدددديالالل،لبهددددى

اب لح فددداللددددملل،ل(لاأدددىحرةفلودددتلبي  ددددو لبحتدددللةثددددذح ىلبي ىوادددىةلبحيحبيددددالحالدةودددىللاكفىلتهددددىلاة لددد تلأو تهددددى246 ،ل2018،

الدمللل،لبحل ليدااىإلددى الر دألةدو   لاة د يحللدملبحث سدالل،لةوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةلابج ياى لبحل ودبةلبحلكبوحوأيدا

رالجتلبحوب دددد لبي ويودددديلحل ىواددددىةلبحيحبيدددداليكملددددفل ددددتلاأددددو ل ادددد لب ؤشددددربةلبح بحددددال  ددددألل،لبحلق  دددد بةلبحلكبوحوأيددددا

ددددافلةفدددد لبي  ددددو ،لا ددددذح لاأدددو لدددددافللددددملبألجددددجلبحافحيددددالابحلكبوحوأيددداللددددملوقددددىاةلبحث ددددحلابحل و ر)بحوددددىة ،ل

لةوأ لخ الابض اللملبإل بد لباحكت اةياللملبي ىوادىةلولد ب  لجةولا ،ل(2019ابشىدة)ل دبجالبحاث ي،ل ) 239،ل2011

لر ألد   هىلادجىح هىلاجا ب  ىلا دأال ث   .

ما االنمدوذج املقتدرح لتوظيدف تكنولوجيدا املعلومدات ا حكتلة  ي لومل فالبحث حلبي ى ملاىحلؤبللبحرئ جلباايالل

 داف التنمية املستدامة ؟الجامعات اليمنية في سو  أهبرامج الدراسات العليا في في 

لا لفرتل بولبألجسفالبحفر يالباةياال

بي ىواىةلبحيحبياللملددوللجاد بالبحلبحيدالاربوللبح دبجىةلبحافيىللمللوىلاب  لةوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةللمل -

 ب لل بوال حىلبشىدةلح ىل ا لبح دبجىةلابألا ىث؟

بي ىواددىةللددملدددوللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددمللافووددىةللددملوددىل دأددالبألاحيددالب لددلوثفيالحلوظيددفلةكبوحوأيددىلب ل-

 جا بالبحلبحيالب لل بوال حىليرباىلبيخن بلل؟ل

للللبي ىواددىةلبحيحبيدداللددملدددوللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددمللوددىلبألةحددوذللب وتدد حلحلوظيددفلةكبوحوأيددىلب افووددىةللددملل-

 جا بالبحلبحيالب لل بوال؟

لالالبدددددحثلأهميةل

لألاحيالبحبظر الابحل ثيويالحفث حلوتلخالللباايلاةلضحلب

 جاحيالوقىللاوودوتلبحث حلبحذيليتايلووب ثىلحفل ودبةلبحلكبوحوأيالحل ويملجا بالبحلبحيالب لل بوا. -

 ددد ليفيددد لبحث دددحل بو دددالبة دددالقلحفثدددىح  تللدددملادددذبلب  دددىللابحت   ددد ل  دددألةوظيدددفلةكبوحوأيدددىلب افوودددىةلابحلبحيدددالل-

 حلافيفلبحاى م.ب لل بواللملب

يوددد ملبحث دددحلوافوودددىةل ددد لةفيددد لبي  دددىةلب لدددؤاحاللدددملا بد لبحلافددديفلبحادددى ملاصدددبىتلبحودددربدلادبجدددوللبحليىجدددىةلل-

احىليل فللملة ويدملجاد باللملاربوللبح دبجىةلبحافيىلب للوثفيالاآحيىةل حفياللملةوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةل

 بحلبحيالب لل بوا.

احدىليهد الل،لحل ىوادىةل)بحلافديفالبحث دحلبحافودللالخ ودالب  لحد (للاىحلبحيدالب لدل بوالدأةلبحوظىئفلباجىجديال-

لانملرلةوى الباجل بوال،لر بدبةلبي ىواىةلبحيحبيااربوللبح دبجىةلبحافيىللمللااي يل ادلةكبوحوأيىلب افووىةللمل

 لملاذبلب  ىل.ل

بي ىوادىةلبحيحبيداللدملدددوللبوللبح دبجدىةلبحافيدىللدملاددرللةود يفلجةحدوذللووتد حلحلوظيدفلةكبوحوأيدىلب افوودىةللدملل-

لجا بالبحلبحيالب لل بوا.ل
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لالالبحثلأهداف

بي ىواددىةلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىللدملليهد البحث دحلر دألةود يفلجةحددوذللووتد حلحلوظيدفلةكبوحوأيدىلب افوودىةللددملللللل

لبحيحبياللملدوللجا بالبحلبحيالب لل بوالاذح لوتلخالللبحلارال  أال

بي ىواددىةلبحيحبيدداللددملدددوللجادد بالبحلبحيددالاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددمللاب دد لةوظيددفلةكبوحوأيددىلب افووددىةللددمل -

 .ب لل بوال حىلامل  لبحههىلبح دبجىةلابحلوىد رل

البي ىواىةلبحيحبياربوللبح دبجىةلبحافيىللملللمللب للوثفيالحلوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةبحلارال  ألبألاحيالل-

 جا بالبحلبحيالب لل بوال حىليرباىلبيخن بل.للملدولل

بي ىواىةلبحيحبيالاربوللبح دبجىةلبحافيىللمللبحلارال  ألبألةحوذللب وت حلحلوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةللمل

ل.لملدوللجا بالبحلبحيالب لل بوال

لالالبحثلحدود

لباةيااللبحث حلاىي  ا يل   ل

بي ىوادىةلاربوللبح دبجىةلبحافيىللدمللحلوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةللمللالةو يفلجةحوذللووت حةاملوسوري ودالحد

 بحيحبياللملدوللجا بالبحلبحيالب لل بوا.

 .بي ح ود البحيحبيالمللبأل ى يحي توتلبيخن بللل   الةالبشري ودالحد

 .لوتد (ل–اايللل- حربتلل–  تلل–لر )لبحيحبيالالبي ىواىةةاملكاني ودالحد

 م(.2021ج لفلرأربللاذبلبحث حلخالللبحاىملبح دبستلل)لاةد الزمانيدو الح

لالمن ج البحثل

 ةفلبا لحى ل  ألب ب  لبحوصفيلبحل في ملاب ب  لباج ملربلم.ل،لة ويوىلألا بالبحث حلاججسفلو

لالبحثلمصطلحات 

ليليحتلبحث حللب   ل ىةلباةياالللل

ا ددددددددد لي دددددددددوتلولخ دددددددددىةلييدددددددددفلل،لودددددددددالجالبحوب ددددددددد ةح يدددددددددللوبلدددددددددةل و دددددددددفل ا دددددددددملجال وددددددددددوتلجالحل ويللاألنمدددددددددوذج: -

ألتلباةقدرباللدملل،لبيخ وصيىةلب  حدالحفوب د لبحاح دملبحدذيليح دللبة ال دىلودتلعثيادالب ملد فالب  راحدالذبتهدىلاو وةىتهدى

 (.ل129ل،ل2007ل،لو لعثيالولبألجىجيال)بحملحىت  لعرحلبحلفىصيلليقاللبألةحوذللواو بلا  بى

ل،لابحن وقيددىةل،لب اددىحفليملددحللو وةددىةلةكبوحوأيدىلب افووددىةل)ب  وةددىةلب ى يددالالو  دةلابضددحالتعريددف اإلجرائددي-

بي ىواددىةلبحيحبيددالاحددىليبىجددبلا س هددىلاأ لددبلوددىلحلوظيف ددىللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملا ى دد  لبحثيىةددىة،لابحملددث ىة(ل

مل  لرحيولةلىئللاذبلبحث حللابإلعىدلبحبظريلابح دبجىةلبحلىاوا.
ُ
لج 

الوقحو دددالودددتلب  وةدددىةلب ى يدددالابحن وقيدددىةلاباأدددربلبةلبحتدددللااحدددلل  دددألأحددد لاواىي ددداللاملعلومدددات تكنولوجيدددالل-

 (.ل12،ل2000اخيتلابجت أىتلةو ي لب افووىةلبه ال  فل حفيالبة ىذلبحوربدبةل)دشوبت،ل
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لملددددل لودبهبحدددد لجالب ىألددددل  لشدددد ى  ل  ددددألحل  ددددولللبحث ددددىحود و لوى ادددد ل فيددددىلأىوايددددالورحفدددداالالعليددددا الدراسددددات -

لا بد لوددددتلصددددى د لحوددددوبة تلة يدددد لجددددبوبةلةددددالثلبحدددد  لودبهلودددد  لالددددمل،لجددددالىتلب ىألددددل  للددددملبح دبجددددالودددد  ل،لبحل  دددد 

ل(ل164ل،ل2004،لابحا ىدلبحاىني)بحافوللابحث حلبحاى ملبحلافيف

لااملستدامةالتنمية ل-ل

لدملادربوللةوظيدفلةكبوحوأيدىلب افوودىةللحيحبيدال  دألباجدلحربد اللدمىةلباليو  لبهىل د د لبي ىوادالتعريف اإلجرائي

لاة و راى.لااظىئف ىلبألجىجيااكفىل لو لب  ى ظال  ألاي ف ىلبحاىملاووبد اىلبح دبجىةلبحافيىل

 الدراسات السابقة: -  

لوفابح دبجىةلب  فيالابحارأيالابألأببيالب لافوالالكبوحوأيىلبحلافيفلابحلبحيالب لل بوالاةظربلحلبحثىح الج بىاللل

لدددملددددوللجاددد بالبحلبحيدددالب لدددل بوالحدددفلالدددر لللدددملادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلالوظيدددفلبحلكبوحوأيدددىلةلافدددمبح دبجدددىةلبحتدددلل

 بحثىح ال دبجىةلالةلافملاى ودوت،لاهمل ىاايا

ة ددددحيفلجةحددددوذللووتدددد حلحفل  دددديةلبحملددددث يلحندددد بوللبح دبجددددىةلادددد   لبح دبجددددالر ددددألل(:2018الشددددرربي ، دراسةس -1

اددددالر للددددملبي ح ود ددددالبحيحبيددددالوددددتلخددددالللوار ددددالاب دددد ل حفيددددىةلاددددربوللبح دبجددددىةلوددددتلحيددددحلة  يدددد لج وبددددالبحافيددددىللددددملأىو

اجنمل البحن بولل،لبجل  و لبحثىح الب ب  لبحوصفيلابو يولب لحملابحل و ري،لابجل  مل يبال  د يالودتلبيخند بلل،ل

صدددف لبح دبجدددالر دددأل ددد  لودددتلبحبلدددىئللجاح دددىلاةولاحتدددرالأحددد لبحثيىةدددىةلاب افوودددىةلبجدددل  و لبحثىح دددالج ب لباجدددلبيىت،ل

لحفل  يةلبحملث يلحن بوللبح دبجىةلبحافيىللملأىواالر للملبي ح ود البحيحبيا.لابىللبألةحوذللب وت حلباايلال

لةوو فلأو  لاربوللبح دبجىةلبحافيىللمل فيالبحت ايالاقىوااا   لبح دبجالر أل(: 2019، جبارة و  رو دراسةس -2

لودددتلب ربحدددللبحاهىئيدددالح فثتدددللب ىألدددل  للل(75 ل يبدددالبح دبجدددال)اة وةدددل،لب دددب  لبحوصدددفيلب لدددحمجدددل  ملابلاادددي،
ً
خر قدددى

ل،24ابح  لودبه،لةفلبخليىدافلا ر وال ملوبئيالال)
ً
لأىوايى

ً
اةوصدف لل،لج ب لباجدلبيىتللاب لح ةلبح دبجدال  دأل(للبجلىذب

اديلارلبي دو  للدملادربوللبح دبجدىةلبحافيدىللدمل فيدالبحت ايدالاقىوادال دأدالةدوب بح دبجالر أل   لوتلبحبلىئللجاح دىلبااديلالجتل

ل ىة لولوج ا.

تهددددد البح دبجدددددالر دددددألبحلادددددرال  دددددألةوظيدددددفلةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةللدددددملر بد للل(:2019دراسدددددةسقطرا  والفقيددددد  ، -3

بحملدددث ىةلل،لجدددو بي ىوادددىةلبحيحبيدددال)بحوب ددد لاب دددتوول(لودددتلخدددالللة  يددد لوقدددىاةلةوظيدددفلةكبوحوأيدددىلب افوودددىةل)بي ى

ل،لابحكملفل تلوللو لةوظيف ىللملر بد لبي ىواىةلبحيحبيالبي  وويالابألافيال،لبح ىةف(ل،لاشث ىةلباةت ة ل،لبح بخفيا

 (أىواىةلح وويالا(9أىواالواهىل(16) ور لةفلةو يا ىل  ألجدواالوقىاةلالل(112)ابجل  وىلبحثىح ىتلج ب لة وة لوت

دبجددددالر ددددأل دددد  لوددددتلبحبلددددىئللجاح ددددىلباادددديلاالجتلولددددلو لج ابةلبإل بد لباحكت اةيدددداللددددملأىواددددىةلجافيددددا.لةوصددددف لبح  (7)

ا بحددددىللددددملر بد لبي ىواددددىةلبألافيددددالاحلددددلو ل ددددى م،لاجتلشددددثكالباةت ةدددد لةوظددددفللددددملر بد لل،لبي ىواددددىةلبي  وويددددالولوجددددة

لا بحىلةوظفللمللبي ىواىةلبألافيالاحللو لولوجة.ل،لبي ىوايالاحللو لوب ف 
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بح دبجالر دألبحلادرال  دأل ادلةكبوحوأيدىلب افوودىةللدملة دو رلبحث دحللا   ل(:2020 ،  ل قاسم و باديسة دراس-4

ل،لبحافودددلودددتلخددالللبحلادددرال  ددألبإلعدددىدلب فددىايوللحلكبوحوأيدددىلب افووددىةلابحث دددحللاذحدد ل،لبحيحبيدددابحافوددلللدددملبي ىواددىةل

بح دبجددالب ددب  لبحوصددفيللابجددل  و ل،لبحيحبيدداي ىواددىةل  ددألاب دد لةكبوحوأيددىلب افووددىةلابحث ددحلبحافوددلللددملبلابحلاددرا

اةوصددددف لبح دبجددددالر ددددألوقحو ددددالوددددتلباجددددلالىأىةلباح ددددىلجتلحلكبوحوأيددددىلل،لبحل في ددددمل ملددددويولباجددددلاثىعيلاباجددددلوربيي

 بحلافيفل ادللملة و رلبحث حلبحافول.

بي ىوادددىةلبألافيدددالبحيحبيددداللالاددد   لبح دبجدددالر دددألةوددد يفلبجدددت بةيقيالووت حدددالحل دددولل(2021، دراسدددةسأبو أصدددب -5

اة دددوتلوقلحددد لبح دبجدددالودددتلل،لاب لحددد لبحثىحدددحل  دددألب دددب  لبحوصدددفيل ملدددويولبحل في دددملاب لدددحمل،لة دددولبي ىوادددالبحذ يدددا

دددددى يحي تللددددددملبي ىواددددددىةلبألافيدددددالبحيحبيددددددال)أىواددددددالبحافددددددوملابحلكبوحوأيدددددى اأىواددددددالل،لابي ىواددددددالبحوعبيددددددال،لبإل بد ددددد تلابأل د

ل،ل وددددر ل (69)حفافدددوملبإلنلدددىةيالابحل ثيويددددا(لابجدددل  ملبحثىحدددحلج ب لباجدددلبيىتلو وةدددالوددددتلاأىوادددالبحوفدددفلل،لباةددد حج

ل،لاةدفلبخليدىدلبحايبدالاىح ر ودالبحاملدوبئيالبح ثويدال،لشدحف لجدوادالوقدىاةلةح دللبحل فيدللباجدت بةييملحل ىوادىةلبألافيدا

ةلييم)بحود لباجت بةييم(لب الئفلحل وللبي ىواىاةوصف لبح دبجالر أل   لوتلبحبلىئللجاح ىلباايلالجتلب و فلباجت بة

لبألافيالبحيحبيالة ولبي ىواىةلبحذ يالاولباجت بةيقيالبح  ى يال)بجت بةيقيالبح ثىةلاباجلوربد(.

ابدددددىللجةحدددددوذللووتدددد حلحبظدددددىملبي ىوادددددالبا ت بددددددياللدددددملبي ح ود دددددالادددد   لبح دبجدددددالر دددددألل(:2021،  دددددميسدراسةس-6

ل،لاب ددب  لباج ملددربلملاب لحدد لبحثىحددحل  دألب ددب  لبحوصددفيل ملددويولبحل في دملاب لددحمل،لبحاى يددابحيحبيداللددملدددوللبحلقدىد ل

لوددددتلبي ىواددددىةلبحيحبيددددال،لل(45 ل يبددددالبحث ددددحلوددددتل)اة وةدددد
ً
باجدددد ثىةالا ددددملججددددفو ل حفدددديلابجددددل  ملبحثىحددددحلج ب لخث دددد ب

وذللووتدددد حلحبظددددىملبي ىواددددالبا ت بدددددياللددددملابددددىللبألةحدددداةوصددددف لبح دبجددددالر ددددأل دددد  لوددددتلبحبلددددىئللجاح ددددىلباادددديلالل،للب ادددد لل

ل.بي ح ود البحيحبياللملدوللبحلقىد لبحاى يال

ادددددددد   لبح دبجددددددددالر ددددددددألةودددددددد يفلد  دددددددالشددددددددىوفالحددددددددوللةكبوحوأيددددددددىلب افووددددددددىةلل(:2019 ، الغددددددددوال وناديددددددددةسدراسدددددددة  -7 

لددىاحلوللدددملة ويددملبحلبحيدددالاو ىاحدددالةويدديفلبحوب ددد لاودد  لول،لاباة ددىاةللددملة ويدددملب اددى لبحلبحيدددالب لددل بوالاددىي يبئر

لرالجنهدىلالةديبلل دىأي ل دتلولدىير لبحل دودبةل،لاةوصف لبح دبجال  ألبحرةفلوتلبي  و لبحتللةثذح ىلبي يبئرل،لب لل بوا

لة لىللاج  حىدبةل ث   لوتلعرالبي  ووالابحو ىتلبيخىص.لل هلل،لبحاى يا

لحكملدفل دتل ادلوؤجلدىةلبحلافديفلبحادى مللدملااي دي(الاد   لبح دبجدالر دألبEkene and Suleh ,2015دراسدة س -8

ل،لاأربوق ددددىل،لجادددد ب  ىل،لحيددددحلة دددد ة لبح دبجددددال ددددتل ادل فيددددالوىديلدددد لوددددتلحيددددحلد   هددددىل،لبحلبحيددددالب لددددل بواللددددمل يايددددى

ب لحددد ةلبح دبجدددال  دددألل،لاجدددا لحفكملدددفل دددتلبحل ددد يىةلبحتدددللةوبأدددولبح فيدددالابحاحدددلل  دددألريقدددى لحفدددوللح دددذهلبحل ددد يىة

اةوصدف لبح دبجدالر دأل د  لل،ل در بلابجدل  و لج ب لب وىافدالاج ب لة فيدللبحوةدىئم(15) ا ىةد لبحايبدالودتلل،لمب دب  لبحبدوا

ودددتلبحبلدددىئللجاح دددىلبااددديلالةوبأدددولبي ىوادددال وبئدددملة دددولل اتلة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوالو دددللبحويدددو لب ىحيدددالاو  ا يدددال

لبحن بول.
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ر دددددألةودددددديال ادلبحلافددددديفلبحادددددى مللدددددملة ويدددددملبحلبحيددددداللبح دبجدددددالاددددد    (اMohammedbhai,2015دراسدددددة س، -9

بجددددل  و لل،لاد دددديةل  ددددألجاحيددددالبحلافدددديفلا ادهلبحوددددويللددددملة ويددددملجادددد بالبحلبحيددددالب لددددل بوال،لب لددددل بواللددددملب ر ويددددى

لدمللادى ماةوصف لر أل   لوتلبحبلىئللجاح ىلبااديلالجتلبحلافديفلبحل،لابح دبجىةلب كلبيال،لبح دبجالب ب  لبحوصفيلبحل في م

للملااي يلبحلبحيالب لل بوا.
ً
لبي ىواىةليفابل ادبلاىوى

 التعقيب رل  الدراسات السابقة:

بةفودددد لبح دبجددددالودددد ل ادددد لبح دبجددددىةلبحلددددىاواللددددملب ددددب  لبحافوددددللالددددملأيئيددددالوددددتلبحابددددوبتللددددملةوظيددددفلةكبوحوأيددددىلل

 لضدددحلاددددتتلبحفقدددو لب ار يددددالبحتدددللةبىاح ددددىلالل،لبحلبحيدددالب لددددل بوالدددملاددددربوللبح دبجدددىةلبحافيددددىللدددملدددددوللجاددد باللب افوودددىة

بي ىواددىةلبحيحبيدداللددملدددوللاددربوللبح دبجددىةلبحافيدىللددمللابددىللجةحددوذللووتدد حلحلوظيدفلةكبوحوأيددىلب افووددىةللددملبحث دحلهددمل

لالملبإلأربلبةلب ب  يا.ل،لبحثىح الوتلبح دبجىةلبحلىاواللملبإلعىدلبحبظريللةابجلفى ل،لجا بالبحلبحيالب لل بوا

 ار النظري:اإلط 

 درال  دألوؤجلدىةلبحلافديفلبحادى ملاب رب ديلبحث  يدالولدىير لادذبلل،لرتلوىليملد  هلبحادىحفلودتلة دواةلد حيدال ث د  ل

بحدددب  لبحلوندددللودددتلخدددالللةوظيدددفلةكبوحوأيدددىللدددملةظح دددىلبحلافيحيدددالابحث  يدددال دددىلح دددىلودددتلجاحيددداللدددملة ويدددملجاددد بالبحلبحيدددال

لاب افووىةيا.للب لل بوالاووب ثالبحلت  بةلبحلكبوحوأيا

 املحور األول: تكنولوجيا املعلومات: 

ل،ل(لجيلبحفدددتTechnoبشدددلو لودددتل فحلددد تليوةدددىة ل تلاحدددى)ل(Technology)جتل فحدددالأ: مفهدددوم تكنولوجيدددا املعلومدددات:

أفلالاةرل(لابحتللاانللبحاففلجالبح دبجlogiest(ل هللوتخوذ لوتل فحال)logyجوىلبي يللباخر)ل،لبي ر ال،لبح بى ال،لب  ىد 

جنهدددددىل حفيدددددال:(Karami(، حدددددىليار  دددددى)52ل،ل.2019 ثددددد بحاي ي)بحلوبيدددددىةلبحدددددثا ل فحدددددا)ةكبوحوأيى(لر دددددألبحارأيدددددال  دددددألجنهدددددىل

ل)
ً
ل(.Freedom,etall,2012, 5ب ار الاعرقلة ثيو ىلاواىي  هىلاةوف ىلاأاللب افووىةلج ث لة ودب

 التطور التاريخي لتكنولوجيا املعلومات :: ب

لرالجةولورل ا  لوربحلل حىلبشىدبل)لبحلحربنيلال ةبجتلو  لحلةكب
ً
  ،ل2004ل وحوأيىلب افووىةلدةفلح بةلولنلبيى

 اهما120 _118)

اللةلح ددددلللددددملبختدددد بتلبحكلىاددددالاوار ددددالبإلنلددددىتلح ددددىلو ددددللبحكلىاددددالمرحلددددة ثددددورة املعلومددددات واالتصدددداالت األولدددد  1- 

دلبي دددراالبحتدددلل حفددد ل  دددألبنهدددىلل  ددد لب افوودددىةلبحملدددف يالبحتدددللةدددفلبحكلىادددالبحل دددود الحتددد لظ دددولل،لبحلدددوور الاب لدددحىد ا

لةالهللاو ى لبإلنلىتلجالدافل  دبةولبانلىةيا.

الابحتددددللاملددددحللظ ددددودلبح ثى ددددالاتةوب  ددددىلب خلففددددالاة وداددددىلابحتددددلل_ مرحلددددة ثددددورة املعلومددددات واالتصددددال الثانيددددة2   

ل ىةلا  ى  لنملراىل ن لووب  لب ث لبة ملىدب.جى  ةل  ألنملرلب افووىةلابة ىاتهىل تلعر مل ث  لب  ثول
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ل،لاب رئيدددددال،لالةلح ددددد لاظ دددددودلجةدددددوبتلابشددددد ىللب  دددددى دلب لدددددحو ا_ مرحلدددددة ثدددددورة املعلومدددددات واالتصددددداالت الثالثدددددة3   

لاددذهل،لأىةددبلب  ددى دلب  ثو ددالبحود يددا،الابحالجددفكيالل،لشددرعالبح ددوةياابالل،لابأل ددرب ل،لابحلففي ددوتلل،لاب يددىهل،لابح ددىةف

ل  ى دلاجا للملةوللب افووىةلا  ى  لحر الباة ىاة.ب

الةلح دللادىخت بتلبي ىجدو لاة دودلوربحفدولابأيىحدولب خلففدالودد ل_ مرحلدة ثدورة املعلومدات واالتصداالت الرابعدة4لللل

ل ى الوح  بةولالا وبئ هل  ألحر الةبوللب افووىةل ن لاجىئللباة ىللبدةث  لاىي وبج ب.ل

ل،ل ل ددددود بالةلح ددددلللددددملبحتدددد باةلوددددىا تلةكبوحوأيددددىلبي وبجدددد بلاملعلومددددات واالتصدددداالت الخامسددددة مرحلددددة ثددددورة -5    

لبحتللحوو لةبى لل حيىةلاىئفالوتلبحثيىةىةلاب افووىةلالمل ح هىلباةت ة .ل،لاةكبوحوأيىلباة ىاةلب خلففا

لال صائص تكنولوجيا املعلوماتج:

هددىلالددىافللددملة ويددملبحلبحيددالبا ل ددى يالوددتلخددالللبح ددود لبحر حيددالةلح ددللجاددفلخ ددىئ لةكبوحوأيددىلب افووددىةلاتن

ل،لا  ددى  ل دد د لبأل ددرب ل  ددألباة دىللابي  ددولل  ددألب افووددىةلاب اددىدال،لبحتدللةددؤ يلر ددألبحلفى ددللباألحددىاملابا ل دى ي

 تللدددملأحيددد لبة دددىللاودددتلبادددفلبيخ دددىئ لبحلدددر اللدددملواىي دددالبحثيىةدددىةلبحكت اةيدددىلابو ىةيدددالةوصدددفههىلر دددألأحيددد لب لدددل  و

(،لا ذح لدافللدملولدلو لبح وى دالبحلكبوحوأيدالحد  ل 39_38ل،ل2017بحاىحفلاىحو  لب بىجبلاة ىذلبحوربدبة)بحفويو

ل،لاددددددافللدددددملولدددددلو لوبظوودددددالبحلددددد د بل  دددددألبحلكبوحوأيدددددىلاة ثيوىتهدددددىلبحلافيحيدددددال،ل اددددد لوب لدددددبللبي ىوادددددىةلاإ بدتهدددددى

ادتتلةكبوحوأيدىلب افوودىةلةلح د لاحقحو دالودتلبيخ دىئ ل 99_98  )،ل2002،ل،ابددىال)اأدو  2019  126)،ليل)بحاي ديل

لجاح ىلباايا

و دددىلل  دددألذحددد لشدددثكالباةت ةددد لبحتدددللل،لالةوفدددي لبحو ددد ال ىحلكبوحوأيدددىلةقادددلل دددللباودددى تلباحكت اةيدددالولقدددىاد 1

لالحالح للابح لاىي  ولل  ألوىيفيوولوتلوافووىةلاوا يىةللملا  ل    .

لاالااحللةكبوحوأيىلب افووىةل  ألد  لباةلىأيال مل لل اىل.الد  لباةلىأي2

لالب راةاالاا  لبحلاىوالةلةكبوحوأيىلب افووىةلحلا  لبحليىأىةبىلح ى.3

لالباةحلالاليو  لبهىلباجرتلابأل للة ففالاهملوتلبافلو  بةلةكبوحوأيىلب افووىة.ل4

 : وظائف تكنولوجيا املعلومات :د

(لAnderson and Post,2000,122افوودىةلاقحفدالودتلبحوظدىئفليحكدتلةوددي  ىل حدىلذ رادىل)ة ل لةكبوحوأيىلب 

لاىاايلا

الاا لاذهلبحوظيفالباا ألبحتلليحكتلجتلةو راىلةكبوحوأيىلب افووىةلوتلخدالللةكد يجل_ الحصول رل  البيانات1

ل،لبثلباخدر لبيخىصدالاىحث سدالبيخىدأيداابي  دولل  دألبحثيىةدىةلبيخىصدال احفيدىةلب ؤجلدالاباحد ل،لبحثيىةىةلاةقحيا دى

ا وددوملبأل ددرب لا  د يللاددذهلبحثيىةدىةل  ددألباجددى لل،لاا دد يف ىلاة ر رادىلاإ د ب اىلحفحاىي ددالودتلخددالللر خددىللبحثيىةدىة

دىحودقلااددولر خىح ددىلوثىشددر لر ددألبي ىجددو لاوبجدد البأل ددرب لبحاددىوف تللددملبحبظددىم ااادد لبح  ددالابي ددو  لوددتلجاددفللل،لوى يددال د

للملر خىللبحثيىةىةللا ود لص ي الا لو فل فههىل  الاأو  لو رأىةلبحبظىم.لبحاحفيىة
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ل،لوددددىةاليو دددد لبهددددىلرأددددربللبحاحفيددددىةلبي لددددىايالاب ب وددددالب خلففددددال  ددددألبحثيىةددددىةلاة و ف ددددىلر ددددألوافولاملعالجددددة - 2

 حاىي الل،لفيىةلولا   اةليحتلة و للأحي لبش ىللبحثيىةىةلبالب افووىةلاة فيف ىلاةر يمهىلااملحللب اىي ال  أل ح

لاواىي البح ودلابألصوبة.لل،لاحىللملذح لبحلوىد رلاباخثىدلاب ربجالةلل،لاواىي البح فحىةلابحوةىئمل،لب افووىة

 ىيخيتلي فد ل يدولبحثيىةدىةلاب افوودىةل ملد للودبظفلاجدل  بملل،ليا لو وتلبجىستللحبظفلب افووىةللا_ الخز  3

لللفي .و رأىةلبحبظىملح تلي لىأ ىلب 

يو ددد لادددولردجدددىللب افوودددىةلودددتلوو ددد لر دددألوخدددرلاذحددد لاىجدددل  بملاب لحدددى لباجدددى لو لففدددال ىأل حدددىدللا_ اإلرسدددال 4

لبح بى يالابألحيىالبحيوئيالاة  اى.

لال: معوقات استخدام تكنولوجيا املعلوماته

با لحددددى بةلب ىحيددددالبحتددددللابحتددددللةلح ددددلللددددملةيددددى للل،لدددددافلبحثايددددالبحل ليددددالبحتددددللةوب ددددبلةددددود لةكبوحوأيددددىلب افووددددىة

جالحوفدددددالبيخنددددد بةلا ددددد ملةو رادددددىلاىحملددددد للبحدددددذيليوىادددددللبحل دددددودبةلل،لة   ددددد ىلبحددددد اللحل ثيودددددىةلةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىة

بحل ففددددددالبحثىاظددددددالألأ ددددددي للل،لجالحادددددد ملاأددددددو لبحكفددددددىلبةلابيخندددددد  للددددددملبحو ددددددىتلبحلكبوحددددددويمل،لب لوبحيددددددالح ددددددذهلبحلكبوحوأيددددددى

ا  ملاأو لااملاةوى الحوللوىيحكتلجتلةدو رهللل،لحل ىدلجو  ىلوتلخيتلبحملر ىةلبحكن  لةكبوحوأيىلب افووىةلة يقالب

ل(.18،ل،ل2014ا ذح لو  ا يالةو رلب  ىدبةلبحال وا)جىحفل،لةكبوحوأيىلب افووىة

اب دددددد لةوظيددددددفليليددددددحتلاددددددذبلب  ددددددودلوار ددددددالل:الدراسددددددات العليددددددا فددددددي الجامعددددددات اليمنيددددددة  الثدددددداني: ب  ددددددودل

 ابي ىواىةلبحيحبيال حىلبشىدةلح ىل ا لبح دبجىةلابألا ىثاربوللبح دبجىةلبحافيىللمللوىةللملةكبوحوأيىلب افول

حيددحلادد جةللددملأىواددالل،لظ ددرةلبح دبجددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحيحنددللودد لنملددت لاظ ددودلبي ىواددىةلبحيحبيددالل: :  نشددأتها ج

اد جةلبح دبجدىةلبحافيدىللدملأىوادالصدباىلل فديلو فد لبح حىة بدىةلودتلبحودرتلبحاملدر تللل،ل(1970صباىللبحتدللجنملدس ل دىمل)

الددملبحب ددفلبألخ دد لوددتل ودد لبح حىة بددىةلادد جةلبي ىواددالاحددبال دأددالب ىألددل  للددمل فيدداللل،للددملشدد لل افووددىةلة   دديا

بحتللجا لحلفايللبيخ ةلاب ملىدي لبحتلللل،ل(لةفلرنملىلل حى  لبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافول1985المل ىمل)لل،لبحافوم

 ل دددد لاددددربوللبحدددد افووىةلبحل   ددددياللددددمل فيددددالبحملددددرياالابحلقددددىد للل،لوالإليقددددى ل دبجددددىةل فيددددىللددددملبي ىواددددا ىةدددد لورجددددول

(ل1984المل فيالبحت ايالا جةلبح دبجىةلبحافيىل ىمل)ل،ل( 63،ل2004ل،لاأرةىوللب ىألل  للمل فيتللبحت ايالابحفتىةل)بألةن يل

ل.(1994،15ل،للملبح افووىةلبحاىوال) يىا

لدملو ىاحدالجاحيدالحبيدلل دأدالبحد افومللدملة   د تل (1982) تل ود لاد جةلبح دبجدىةلبحافيدىللدمل ن بيدرل)جوىلأىوادال د

ملةدددفل دددلالةالةدددالادددربوللحبيدددللب ىألدددل  للدددل،ل(1991اواددد لبحوحددد  ل)لل،لةو دددفلادددذبلبحن ةدددىوللل،لاحدددىلبحت ايدددالابحفتدددالبإلةقف  يدددا

لل،ل(ل دلالارةدىوللب ىألدل  للدمل فيدالبا ل دى لابإل بد 1991أرل)اواد اىللدملج لدولل،لبحلىد  لابي ترب يىلابحففلفالا فيدال د ت

لل،لب ىألددل  للددملو لفددفلبح فيددىةلابحل   ددىةلبحافحيددالابحبظر ددال،لةددفلةددوب أل ددلالاددربولل  يدد  لحف دبجددىةلبحافيددىلبحدد افوم

اذحدد للددملة   ددىةل،ل(2001)وللبحدد  لودبهلبالدد بًللوددتلب لددوأرلاة يقددالحفبحددولبحكوددللب ت بيدد للددملبح دبجددىةلبحافيددىل ددلالارةددى

ودددىلاج(.لاجودددىلبي ىوادددىةلبحيحبيدددال207 ،ل2004ل،لابي ترب يدددىللدددمل فيتدددللبا ب لابحت ايددال)بحو دددريللل،لابحت ايدددال،لبحفتددالبحارأيدددا

.لل،لبي  ي  ل،لذوىدل،لاايل،لبي  ي البحاملت لاهملأىواالر لبي  وويا
ً
لحيرووةل تتلبح دبجىةلبحافيىلاا لظىار لنلبيى

ل
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 دراسات العليا في الجامعات اليمنية :أهداف ال -ب 

جشددددىدةلبحالئ ددددالب وحدددد  لحف دبجددددىةلبحافيددددىللددددملبي ىواددددىةلبحيحبيددددالجتلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلالدددديألر ددددألة ويدددددمللل

ل(ال2-2001،1ل،لبألا بالباةيال حىلاد ةللم)ا بد لبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافول

لالبإلنلىةيالاباالحىملاىإلدى ىةلبحافحيا.البإلج ىمللملحر البحث حلبحافوللاإةربللب ار 

لالر  ب لبحكفىل لبحافحيالب ل   اللملوقىاةلب ار البحبظر الابحل ثيويا.

لالر ت بحلب اىي ىةلبحافحيالحويىيىلبحلبحيالباألحى يالابا ل ى يالابح وى يا.ل

لبجىةل فيىلول ود .الة و رلبحن بوللبح دبجيالحفحرحفالبي ىوايالابحاحلل  ألةتج جلاربولل دل

لاحيىد ىليل فللملابىللاة و رلبحت بثلبحيحنللبحلىد خملابح وىلم.
ً
ل فحيى

ً
لالااي يلو ىةالبي ىواالاى لثىداىلور يب

لالال يللح وللبحثىح  تلابح بدج تل  ألبحث وثلبحافحيالابحاى يالا ود لوبلظحا.

لبإل فيوللابحاى ي.لالنملرلبألا ىثلب ثلكر للملوقالةل فحيالول   ال  ألب للو ل

لالباالحىملاىحل   ىةلبحلو يالبحافحيالب  فوأالحلوقلبحاحللب  فيالابحاى يا.

 أنواع برامج الدراسات العليا :-ج 

الددملبحك  دد لودددتللل،لة ددى لةلح ددللاددربوللبح دبجددىةلبحافيدددىلا دأىتهددىلب حبوحدداللددملبي ىواددىةلبحيحبيدددالبي  وويددالابألافيددا

 حددددىللالاشددددرا لبحوثدددوللابح  ددد يللأليلوددددتلبحددد دأىةلبحافحيدددالاةل دددوتلاددددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىو لدددو لب بدددىب لبح دبجدددي

لوتلبح ايا230) ،ل1970،لبشىدةلرحههى)ل حيللأىواالصباىل

لارةىوللبح  لودبهلل-ل  3ارةىوللب ىألل  لل- 2الارةىولل افووىةلبح دبجىةلبحافيى.ل1

 الجامعات اليمنية :الصعوبات اليي تواج  الدراسات العليا في  -د 

ل(ا23،ل،ل2000ابىتلبحا ي لوتلبح اوأىةلبايلةوبأولبح دبجىةلبحافيىل حىلذ راىل)بي ىلل

وكلوأددالاوافبددالحف دبجددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحافوددلللددملبي ىواددىةلبحيحبيددالل،لالةيددى لجادد بالو دد   لابضدد الا  يوددا

ابحث دحلل،لبحاىوالألنمل البح دبجدىةلبحافيدىلاةقىاىةبامللملوتلجا بالبي ىواىةلبحيحبيالحت جفلل،لبي  وويالابألافيا

اب ت أحدددددالحلفددددد لبألاددددد بالب  ددددد   لحالة دددددىاةلاب لدددددؤاحيىةللل،لاقىةدددددبلةيدددددى لبحفدددددوبئالبح بخفيدددددالح دددددللأىوادددددالل،لبحافوددددل

لب بظحالأل بللب  ىملابحوظىئف.

لل  ذهلبحثن لة ملىاوللدمل دلل،لحلبحافولالدافلبحثن لبحلبظيحياالبأل ى يحيالابإل بد الابحفبيالحف دبجىةلبحافيىلابحث 

.ل
ً
لبي ىواىةلبحيحبيالةور ثى

لالعتيىتلبألةحى لبحلوفي يال  ألان لبي ىواىةلاةظح ىلب خلففا.

الدددددافلبحلاددددىاتلابحلالدددديملادددد تلبأل لددددىملابح فيددددىةلابي ىواددددىةلإل دددد ب لاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلابحث ددددحلبحافوددددلل

ل
ً
لي  وويالحالجلوالللب ى ملابإل بديلابي ر البأل ى يحيا.لاب لوىدلبي ىواىةلبلل،لة  ي ىلاةبفيذب

 التنمية املستدامة :املحور الثالث :

 أ: مفهوم التنمية املستدامة: 
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(لاتنهددددىلةحوذأددددىلحفلفك دددد للددددملب لددددلوثللبحددددذيلةلدددد بخلل يددددولبأل اددددى لبا ل ددددى يالRalph&Stubbs,2014يار  ددددىل)

ل ويملةو يالبي يى .االيأل مل للولوب تلحلل،لابحث سالاباألحى يا

 ب: أبعاد التنمية املستدامة:

لل،ابحلونلل،لابحثيئلل،لاباألحىامل،لجتلبحلبحيالب لل بوالح ىلج اى بلول ىوفالحبقىح ىلةليحتلبحثا لبا ل ى يل

لا(2014،لا يحىلي مل رالحلف لبأل اى ل)وىارلجاولب اىعي

ا ل دددى يللدددملب  لحددد ل ملددد للصددد يالحل ويدددملج يدددللاليليدددحتللدددملددددراد لر دددى  لبإلصدددالحلبالبعدددد االقتصدددادي 1-

 حددددىليليددددحتلريوددددىالةث يدددد لب ددددوبد لل،لولددددلو لوا ملددددولأل ددددرب هلا  ددددى  لة دددد بلبحفددددر لوددددتلبحدددد خللبحوددددوويلبي ويوددددي

وتلخالللبحلارال  ألجةوبتلدج لب ىللجوبللل،لاىإلدى الر ألب لثىدلبحلبحيالب لل بوال رصلب ل ى يال،لبح ثيايا

لجالبألحى يى.ل،ل ملر ىجالل،ل ىتلعثيايى

ابحاهددددوالاىحلبحيددددالل،لالوددددتلخددددالللة بيدددد لةحددددولبحلدددد ىتلحتدددد لالي دددد لبحت بيدددد لوددددتلأ ددددو لبحلبحيددددا_ البعددددد االجتمدددداعي2

لاب لحى لبحلكبوحوأيى.لل،لبحر فيا

يو دددد لاددددولةثنددددللجيىجددددىةلبحلبحيددددالب لددددل بوالااددددد لبجددددت بةيقيىةلة وو ددددىلاباحتدددد بملا بفيددددذلل_ البعددددد السيا دددد ي:3

لوتلخالللرأربلبةلااملرياىةلبحبظىملبحليىستلللملب  لحاىة.لاربوق ى

رتلبحلبحيدددالب لدددل بوالتهدددلفلال ويدددملبحلدددو بتلبحثيئدددللودددتلأ دددو لاجنملددد البإلنلدددىتلابحث سدددالاةددد  فل_ البعدددد البيئدددي: 4

لل،ل لبحث سااوب لبجلن بالبإلنلىتل وبدلل،لبي  و لبإليقىايالابحلتفبل  ألبحلفثيىةلبحتللة  ثلخفالللملبحلو بتلبحثيئل

لحت لاليؤةرلذح ل  ألوللوثللبحلبحياللملب  لح .ل

ا ددددذح لل،لالوددددتلخددددالللاشدددد ي لبجددددل  بملبحلكبوحوأيددددىلبحبظيفددددالابح دددد يوالحفث سددددا_ البعددددد التكنولددددوجي أو التقنددددي5

ا ددلفلذحدد لل،ل ىحث سددادددراد ل ددرال ووأددىةل لددل  ويلبحلكبوحوأيددىلب فوةددالحتدد لالي ددوتلابددىتلوي دد لوددتلبحلدد اودل

لتلخالللباج  حىدللملبحلافيفلابحلبحيالبحبملر الاحىلي وملجا بالبحلبحيالب لل بوا.لو

لامجاالت التنمية املستدامةج:

 (لجتلب  ىاةلبحرئ لالبحتللةرةثةلال ويملبحلبحيالب لل بوالهما7،ل2009،لجاد )لار ىةلاحلت

احددىللل،لةظحددالابحوددوبة تلبا ل ددى يالبحاى يدداالوددتلخددالللبيقددى لةددرباةلادد تلبالوالعدالددةلاالقتصدداديلالنمددولتحقيددقل_1

ليكفللبحبحولبا ل ى يلبح و للبألأللي حي ل اللاوقلحاىةلبحاىحف.ل

بحددذيليل فدددبلبحث دددحلب لددلحرل دددتلريقدددى لبي فدددولللل،لاملقبلدددةللألجيددداللالبيةيدددة والطبيعيدددةلرلددد  املدددواردلاملحافظددةال2

لاذبلاىإلدى الر ألبي  لوتلبحاوبوللب فوةالحفث سا.ل،لل ى يابحكفيفالحل  لوتلباج هالتلة  لب ن دلحفحوبد لبا 

ل،لالوددتلخددالللريقددى ل ددرصلبحاحددللاةددو   لبحتددذبللابحلافدديفلابحر ىيددالبحصدد يالحل حيدد االجتماريددةلالتنميددةلتحقيددقال3

لاحىللملذح لةو   لب ىللابح ى ا.

 ملستدامة: توظيف تكنولوجيا املعلومات في الجامعات ا لتحقيق أهداف التنمية اد

لل،لالدملادذبلبحا ددرلبحدذيلة د  ل يددولبحلكبوحوأيدىلبحود دبةلبحلبى لدديال
ً
لو حددى

ً
الدل ي لةوبيدالب افووددىةلجتلةفادبل ادب

رذليحكددتلةوظيددفلةوبيددىةلب افووددىةلحل ويددملةبحيددالولددل بوالب ل ددى يالابألحى يددولاأيسيددالوددتلل،للددملبحلبحيددالب لددل بوا
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حلوظيف دددىللدددملةكبوحوأيدددىلب افوودددىةلاب لحدددى لباحيدددىةلبحوىافدددالحالجدددل بوا،للخدددالللبااددديالااي ددديلجنملددد البحث دددوثلابحل دددو ر

ةوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةللملأحي لبحويىيىلب لافودالادى  لح ل دتلعر دملادمل حدل،لالجتل ادلةكبوحوأيدىلب افوودىةل

ىةلةلافدملادىألوربالابة ملدىداىليكحدتللدملةدو   ل ى د  لوافوودل،لخىصاللملبة ملىدلبألاأسدالو دلل وداةدىل،للملبجلحربدلبحلافيف

ل.اعرقلو ى  لولا الأ ى

 : متطلبات تحقيق التنمية املستدامة في الجامعات اليمنية :ه 

احتدددد لةددددبعحلبي ىوادددداللددددملل،لجتلة ويددددملجادددد بالبحلبحيددددالب لددددل بواليل فددددبلأ ددددو بلشددددىوفالاولادددد   لبحل   ددددىة

للو ىةلباةياايقبلجتلةووملال وللأذديل بخللبي ىوااليملحللب لل،لة ويملذح 

ا ل فددبلذحدد لج يددىللل،لالبي ىواددالا ددللو وةىتهددىلاج يددىاهىلا ىأددالحلبحيددالولددل بوااملؤس دد ي التنظيمددي املسددتوى 1-

ايسدددالةددد ديجلحددد يهفلةظدددر لابضددد الحاحدددللبي ىوادددال كيدددىتلاةظدددىمليلددديألحل ويدددملجاددد بالبحلبحيدددالب لدددل بوال  دددأل

ل(.Beringer& Adombent,  2008أحي لب للو ىة)ل

ودددتلبحيدددراديلرأدددربللاتي ددد بةلابجددداالبحب دددىقل  دددألبح وى دددالب ؤجلددديالحل ويدددمللتوى الثقافدددة املؤسسدددية:مسددد -  2

جادددددد بالبحلبحيددددددالب لددددددل بواللددددددملبي ىواددددددالا ظ ددددددرلةتة  اددددددىل  ددددددألبحوددددددربدبةلابإلأددددددربلبةلبإل بد ددددددالاب بددددددىب لابألا ددددددىثل

Ralph&Stubbs, 2014).ل(ل

عحلبي ىوادداللددملة ويددملجادد بالبحلبحيددالب لددل بوالاادد لجتلالحتدد لةددبمسددتوى األنشددطة التشددغيلية والعمليددات 3 -

و لجاحيالرشربتلبح فثاللملاذهلبألنمل الب لىاحاللملل،لةرأةلا تلبألنمل البح ملتيفيالابحث حلبحافولللملبي ىواا

ل(.Woolworth&Palmer&Steele,2011ة ويملجا بالبحلبحيالب لل بوال)

ةلبي ىواددىةلوددتلردددفىللبح ددى  لب ؤجنددتللحل ويددملجادد بالبحلبحيددالالحتدد لةددلحكتلر بدبمسددتوى سياسددة الجامعددة ا4

ىةلابحلودىد رل،لوتلاد لجيىجالبجل بوالخىصالاىي ىواداا لالل،لب لل بوا اادذهلل،لاملدحللبيخ دةلاباجدت بةيقين

ل(.Listone, et al, 2015بحليىجالة   لبحويفلبألجىجيالحالجل بواللملوؤجلىةلبحلافيفلبحاى مل)

يقددددددبلجتلةيدددددد لبي ىواددددددالخ  ددددددىلل،لالحل ويددددددملجادددددد بالبحلبحيددددددالب لددددددل بواواالسددددددتراتيجّيات _ مسددددددتوى الخطددددددط5

ابحث ددددحلبحافوددددللبحددددذيلل،لابجددددت بةيقيىةلاوب  يددددالخىصددددالجددددوبلللددددملبحلافدددديفلبحددددذيليملددددحللب بددددىب لاعددددرقلبحلدددد ديج

ل،لبح فثددددا بخددددللبي ىواددددالو ددددللر بد لشددددؤاتللابحاحفيددددىةلبحتددددللةددددلفل،ليملددددحللجا ددددىثلج يددددىللايسددددالبحلدددد ديجلابح فثددددا

يدىيىلاحدىللدملذحد لرشدربتلب  لحد لب   دملاول،لاىإلدى الر ألبحلو يالب  لحايال،لاب وبد لبحبملر ال،لب ثىنيل،لبح يىةا

ل(. Liston, et al, 2015) هىبحلبحيالب لل بوالاةو يلولاتاحي

رل حفيالبحبحولابا  اىدللملحت لاللحل،لالوتلخالللةو   ل رصلة و ر الحوى  لب للوثل_ مستوى القادة التربويي 6

ل(. Driscoll, et al, 2013بي ىواا)

 :إجرا ات البحث امليدانية
لحفحب  يالابإلأربلبةلبحتللبةثا هىلبحثىح اللملر  ب لا مهىلوتلحيحلة  ي لوب  لبحث ح،للي بىالل

ً
اذبلبحف للاصفى

  ىلاةثىتهددددى،لاأيددددىتلرأددددربلبةلبحث ددددح،لاوقلحدددد لبحث ددددحلا يالددددو،لاإ دددد ب لج ب لبحث ددددحلاخ ددددوبةلابىاهددددى،لابحلت دددد لوددددتلصدددد 
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ابألجدددىحيبلبإلح دددىئيالبحتدددللبجدددل  و للدددملة فيدددللبحثيىةدددىةلاب افوودددىةلبحتدددللةدددفلأحا دددىلودددتلخدددالللج ب لبحث دددح،لا حكدددتل

لبجلاربد ىل ىاايال

 من ج البحث -

لدددىاوا،لبحثىح ددالب ددب  لبحوصددفيلب لددحملبحوددىئفل  ددألاصددفلبحظددىار لوددتلبأل  لبحبظددريلابح دبجددىةلبحلبجددل  و 

 .وظيف ىابج ملربال بىصرلبألةحوذللب للوث ملحل

 ورينت : مجتم  البحث -

دى يحي تللددمل دد  لوددتلبي ىواددىةلة ددوتلوقلحدد لبحث ددحلا يالددولوددتلوقحو ددالوددتلبيخندد بلل ل–اادديلل- دد تل–)ر لبحيحبيددابا د

دددت ب لي حدددد لاب لحدددد ةلبح دبجددددال  ددددألباجددددل،لةددددفلبخليددددىدافلا ر وددددال  دددد يال،ل(لخندددد بل7وددددتد (لا دددد  افل)ل- حددددربت  ثىةال د

ل،لةفل رد ىل  ألبيخن بلل،لاوا لبحلت  لوتل يى لص قلبأل ب لاةثىتهىل،لة وة لوتلجدواالوقىاةل،لبحثيىةىةلاب افووىة  
بحثىح دددددددالات و ددددددد لباجددددددد ثىةىةلاةفريت دددددددىللدددددددمل)بي ىجدددددددبلبا دددددددم(لاة فيف دددددددىلاىجدددددددل  بملبحن ةدددددددىوللباح دددددددىييلحفافدددددددوملل ىوددددددد 

ل(.للSpssباألحى يال)ل

 ليب اإلحصائية: األسا

 بحلكربدبةلابحالبلب سو االحوصفل يبالج رب لبحث ح،لاي لى لةكربدبةلوللو ىةلباجلقىاالل  ألبحفوربة.لل .1

 (الي لى لواىوللبح ثىةل ف وملباالىقلبح بخ ملحفوربةلبحث ح.لCronbach Alphaواىوللجحفىل راأبى ) .2

بللج ددددرب ل يبددددالبحث ددددح،ل ددددتلوقددددىللا ددددلل وددددر لوددددتلحتددددرالاصددددفلجدللابألا بتلب سو ددددا(لMeans)لبحوجددددةلب ددددر ح .3

  وربةلبأل ب ل  أل ا لبألاحيالب للوثفيا.ل

لل ويى لحي ىدةلبيخحىستل.لبل-ل4لل
ً
لا وى

ً
 جل  و لبحثىح الو  ى

ة  يدد لبي دد ا لبي ويويددالحثدد بئللب ويددى الاإدددى العددوللبحفتدد  لر ددألج ددلل يحدداللددملب ويددى لاأددذح ل ددإتلبي دد ا للل -

  لةوضحلوتلخالللبي  اللباايابي ويويالحفحويى

 (1جدولس

 معيار الحكم رل  استجابات أفراد العينة

درجة 

 املقياس

 املتوسط الحسا ي
 معيار الحكم

 إل  من

5 4.20 5.00  
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 4.19 3.40 4

 متوسطة 3.39 2.60 3

 سعيفة 2.59 1.80 2

1 1.00 1.79  
ً
 سعيفة جدا
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 نتائج الدراسة: 

البالللل
ً
اددددددربوللبح دبجددددددىةلبحافيددددددىللددددددمللوددددددىلاب دددددد لةوظيددددددفلةكبوحوأيددددددىلب افووددددددىةللددددددمللالاألول  رددددددن السددددددؤال إلجابددددددةاا

بإلأىادالةليدحتللبي ىواىةلبحيحبياللملدوللجا بالبحلبحيالب لل بوال حىلبشدىدةلح دىل اد لبح دبجدىةلابألا دىث؟

 وتلخالللبإلعىدلبحبظريلابح دبجىةلبحلىاوالحوللاذبلب ودوت.ل

 
ً
     : النتائج املتعلقة باإلجابة رن السؤال الثاني: ثانيا

لدمللبحيحبيدابي ىوادىةلبح دبجدىةلبحافيدىللدملللدملادربولوىل دأالبألاحيالب لدلوثفيالحلوظيدفلةكبوحوأيدىلب افوودىةلل-

 لبيخن بل؟دوللجا بالبحلبحيالب لل بوال حىليرباىل

ي حيدد ل وددربةلب  ددىاةللابحرةددب،لب سو ددالابألا بت،لب ددر حبحثىح ددالبحوجددةللبجددل  و ،لبحلددؤبل ددتلاددذبللاحإلأىاددا

ل رد ىلوتلخالللبي  اللباايالا حكت،لحفحقىاةاوقحللبأل ب ل

 (2جدول س

الوسددط املددراح واألوزا  املئويددة لألهميددة املسددتقبلية لتوظيددف تكنولوجيددا املعلومددات فددي بددرامج الدراسددات العليددا فدددي 

 املستدامة حول مجاالت البحث الرئيسة؛ ومجمل األداة للمجاالت.في سو  أهداف التنمية  الجامعات اليمنية
 

 الوز  املئوي  الوسط املراح املجاالت م
رتبدددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 الخبرا 
 مستوى الداللة 

  4 88% 4.40 املكونات املاديةمجال  1
ً
 كبيرة جدا

  كبيرة 3 %90.2 4.51 البرمجياتمجال  3
ً
 جدا

  كبيرة 1 %92.8 4.64 قوارد البياناتمجال  5
ً
 جدا

  كبيرة 2 91% 4.55 الشبكاتمجال  2
ً
 جدا

  كبيرة  %90.4 4.52 املتوسط العام         
ً
 جدا

 
جتلبألاحيددددددالب لدددددلوثفيالحلوظيددددددفلةكبوحوأيدددددىلب افووددددددىةللدددددملاددددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيددددددىللددددددملل(2سوددددددتلبي ددددد اللليلضدددددح

ل حدددددىلأددددىللللدددددملبدبللل،لبي ىواددددىةلبحيحبيددددداللددددملددددددوللجاددددد بالبحلبحيددددالب لدددددل بوال
ً
اذحددددد لا احدددددالل،لبيخندددد بلل ىةددددد ل ث ددددد  لأدددد ب

(،لاادددددذبلياندددددللجتلة دددددودبةلبيخنددددد بللة دددددولبألاحيدددددال%90.4بحدددددذيلافددددد ل)لابحدددددو تلب سدددددويل(،ل4.52ب لوجددددةلبحادددددىملبحدددددذيلافددددد ل)

ب لدددلوثفيالحلوظيدددفلةكبوحوأيددددىلب افوودددىةللدددملاددددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللددددملبي ىوادددىةلبحيحبيددداللددددملددددوللجاددد بالبحلبحيددددال

لااايالبحثىح الذح لر ألاأو لدةثالاعحوحلوللوث ملاذح .ل،لملب للو لب  فو ب لل بوالل

 األهمية املستقبلية لتطبيق مجال قوارد البيانات:ل

بحوجةلب ر حلاباا بتلب سو الحألاحيالب للوثفيالحل ثيمل وربةلوقىلل وب  لبحثيىةىة لاب لوجةل:  (3جدول س

لبحاىم.
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لبحفور لم
بحوجدددددددةل

لب ر ح

تلبحددددددددددددددددددددددو ل

لب سويل

دةثدددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لبيخن بل

لولددددددددددددددددددددلو ل

لبح احا

3 
ةوظيدددفلجةظحدددالب افوودددىةللدددملوقدددىللبحلددد ديجلابحث دددحلبحافودددللاباال دددىدبةل

لبحلكبوحوأيال.
ل 1 94.4% 4.71

ً
ل ث   لأ ب

ل 1 %94.4 4.71 يوأ ل ى دلول   للملر بد ل وب  لب افووىة 1
ً
ل ث   لأ ب

5 
أد لبحافحيدالب  فيدالابحارأيدالبولالتل وب  لايىةىةلبحكت اةيالحألا ىثلاب رب

لابحاى يا.
ل 1 94.4% 4.71

ً
ل ث   لأ ب

ل 2 %91.4 4.57لةو رلةظفلوافووىةيالا ى الشؤاتلبحاحل. 2
ً
ل ث   لأ ب

ل 2 %91.4 4.57لبي رصل  ألة  يحل وب  لبحثيىةىةلاىجلحربد.ل7
ً
ل ث   لأ ب

لل2 %91.4 4.57لت أى  ى.ةل فل ى   لبحثيىةىةلاو دتهىلبحاىحيال  ألة ي تلبحثيىةىةلابج 4
ً
ل ث   لأ ب

لل2 %91.4 4.57لباحلفى لاا تلبحليىعيالوتلبحن بوللابحثيىةىةلب خيةالاىي ىجو . 6
ً
ل ث   لأ ب

لل %92.8 4.64لب لوجةلبحاىملللللللللللللللللللللللللللللللللل
ً
ل ث   لأ ب

ل

فدددي بددرامج الدراسدددات العليدددا فدددي  البياندددات لتوظيدددف مجدددال قوارددد (لجتلبألاحيدددالب لددلوثفيا3ودددتلبي دد الل)ليلضددحل

لل حددى،لاليمنيددةالجامعددات 
ً
لابحددو ت،ل(4.64ا احددالب لوجددةلبحاددىملبحددذيلافدد ل)لاذحدد ،ل(أددىلةلة ددودبةلبيخندد بلل) ث دد  لأدد ب

ل%(.92.8ب سويلبحذيلاف ل)

 :الشبكاتاألهمية املستقبلية لتطبيق مجال 

 : (4جدول س

 ؛ واملتوسط العام.الشبكاتاملستقبلية لتطبيق فقرات مجال  الوسط املراح واالوزا  املئوية لألهمية

 الفقرة م
الوسدددط 

 املراح

الددددددددددددددددددددددددوز  

 املئوي 

رتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 الخبرا 

 مسدددددددددددددددددددددددددددتوى 

 الداللة

  1 %94.2 4.71 توجد  بكة اتصاالت حديثة لخدمة النظام في الجامعة . 1
ً
 كبيرة جدا

توظيدددددددددددف منصدددددددددددة إلكترونيدددددددددددة للتعلددددددددددديم االلكتروندددددددددددي ربدددددددددددر الشدددددددددددبكة  2

 ية.العنكبوت
4.71 94.2% 1  

ً
 كبيرة جدا

4 
اسددددددددتخدام  ددددددددبكة تكنولوجيددددددددا للتواصددددددددل مدددددددد  العدددددددداملي  والطلبدددددددددة 

 باستمرار.
4.71 94.2% 1  

ً
 كبيرة جدا

3 
القيدددددددام بتوريدددددددة الطلبدددددددة بأهميددددددددة توظيدددددددف تكنولوجيدددددددا املعلومددددددددات 

 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من  الل منصات الجامعة.
4.57 91.4% 2  

ً
 كبيرة جدا

5 

إقامدددة املدددؤتمرات تشدد جي  الطلبدددة رلددد  انتددداج االبحدداث والدراسدددات و

العلميدددددددة وتبدددددددادل الخبدددددددرات مددددددد  جامعدددددددات ا دددددددرى لتحقيدددددددق التنميدددددددة 

 املستدامة .

4.57 91.4% 2  
ً
 كبيرة جدا

6 
تحفيز الطلبة بمنح دراسية للمبددري  فدي مجدال االبتكدار التكنولدوجي 

. 
4.57 91.4% 2  

ً
 كبيرة جدا

7 
اسات من مجدالت الكترونيدة رلميدة محكمدة رلد  نشر االبحاث والدر 

 موقعها لالستفادة من تجارب اال رين.
4.57 91.4% 2  

ً
 كبيرة جدا

   %92.8 4.55 املتوسط العام                                  
ً
 كبيرة جدا
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ا فدي الجامعدات في برامج الدراسات العلي الشبكاتلتوظيف مجال  (لجتلبألاحيالب لدلوثفيا4وتلبي  الل)ليلضح

(ل،لاليمنية
ً
يلابحو تلب سويلبحذل،ل(4.55اذح لا احالب لوجةلبحاىملبحذيلاف ل)ل،ل حىلأىلةلة ودبةلبيخن بلل) ث   لأ ب

  %(.92.8اف ل)

 :البرمجياتاألهمية املستقبلية لتطبيق مجال 

جال قوارد البيانات؛ واملتوسط الوسط املراح واالوزا  املئوية لألهمية املستقبلية لتطبيق فقرات م:  (5جدول س

 العام.

لبحفور لم
بحوجدددددددددددددددددددددةل

لب ر ح

بحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو تل

لب سويل

دةثدددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لبيخن بل

لولددددددددددددددددددددلو ل

لبح احا

1 
بجددددل  بملاروقيدددددىةلةكبوحوأيددددىلب افوودددددىةلحتددددرالةبظددددديفل ال دددددال

لاح بةلبي ىجو لو ل اي ى.
ل 1 91.4% 4.57

ً
ل ث   لأ ب

 ددددىدبةلةوظيددددفلبي ىواددددالةلددددىئللبحث ددددوثلابح دبجددددىةللددددملةبحيددددالباال 5

 بحلكبوحوأيا.
ل 1 91.4% 4.57

ً
ل ث   لأ ب

ل 2 %88.4 4.42لةوأ لجةظحالححىيالول ود لي حىيالايىةىةلبي ىواا. 3
ً
ل ث   لأ ب

ل 2 %88.4 4.42لةو رلخن بلللملبحلاىوللو لجةظحالبح ملتيللبي  ي الحل ىجو . 2
ً
ل ث   لأ ب

ل4
ااحدددددددللبحن وقيدددددددىةلب لدددددددل  واللدددددددملبي ىوادددددددال  دددددددألأحددددددد لبحثيىةدددددددىةل

لاواىي  هىل لر الاةح  .
ل 2 88.4% 4.42

ً
ل ث   لأ ب

6 
بجل  بملاروقيىةلحوجدثالب كلثدىةلحلدو   لا سدالوملدت  الحفلادىاتل

لو لب كلثىةلاب رب يلبحث  يالباخر .
لل2 88.4% 4.42

ً
ل ث   لأ ب

7 
ة ددددو رلةظدددددفلةكبوحوأيددددىلب افوودددددىةلبي ىحيدددددال وب ثددددالبحل دددددودبةللدددددمل

لوحوأيال.بحلوبيىةلاباال ىدبةلبحلكب
ل ث   لل3 80.2% 4.11

لل %90.2 %4.51     لب لوجةلبحاىملللللللللللللللللللللللللللللللللل
ً
ل ث   لأ ب

ل

فددددددي بددددددرامج الدراسددددددات العليددددددا فددددددي  البرمجيدددددداتلتوظيددددددف مجددددددال  (لجتلبألاحيددددددالب لددددددلوثفيا5وددددددتلبي دددددد الل)ليلضددددددح

(ل،لالجامعات اليمنية
ً
ابحدو تلل،ل(4.51اذحد لا احدالب لوجدةلبحادىملبحدذيلافد ل)لل، حىلأىلةلة ودبةلبيخند بلل) ث د  لأد ب

  %(.90.2ب سويلبحذيلاف ل)
 :املكونات املاديةاألهمية املستقبلية لتطبيق مجال 

بحوجةلب ر حلاباا بتلب سو الحألاحيالب للوثفيالحل ثيمل وربةلوقىلل وب  لبحثيىةىة لاب لوجةلالل(6أ الل)

لبحاىم.

لبحفور لم
بحوجدددددددددددددددددددددةل

لر حب 

بحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو تل

لب سويل

دةثدددددددددددددددددددددددددددددددددددال

لبيخن بل

لولددددددددددددددددددددلو ل

لبح احا

ل 1 %91.4 4.57لةقو  لبأل بللبحلكبوحويملابإل بديلابأل ى يوللل. 3
ً
ل ث   لأ ب

بح حددددددددددددوحلر ددددددددددددألةوظيددددددددددددفلبحلكبوحوأيددددددددددددىلبحر حيددددددددددددال)بي وجددددددددددددثال 5

 بي ىواالبحذ يا(.ل،لبي ىواالبا ت بديال،لبح  ىايا
ل 1 91.4% 4.57

ً
ل ث   لأ ب

ل 2 %88.4 4.42لب افووىةيالبي  ي ال ىي ىجو لاول وىةو.لةو رلبحلوبيىة 1
ً
ل ث   لأ ب
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2 
ةددو رلبحث سددالبحل ليددالوددتلبألأ ددي لاةوبيددىةلب افووددىةلبي  ي ددال

لح ل يللبي  ولل  ألب ار البحافحيال.
ل 3 85.6% 4.28

ً
ل ث   لأ ب

ل6
ةوظيفلبحلوبيىةلبي  ي اللملورب دملبي ىوادالحل ويدملجاد بال

لال.بحلبحيالب لل بو
ل 3 85.6% 4.28

ً
ل ث   لأ ب

4 
ةوظيدددددددفلةكبوحوأيددددددددىلب افووددددددددىةللددددددددملةبحيددددددددال دددددددد دبةلبحاددددددددىوف تل

لابح فثا.
ل ث   لل4 82.8% 4.14

لل %88 4.40لب لوجةلبحاىملللللللللللللللللللللللللللللللللل
ً
ل ث   لأ ب

ل

رامج الدراسدددات العليدددا فدددي فدددي بددد املكوندددات املاديدددةلتوظيدددف مجدددال  (لجتلبألاحيدددالب لدددلوثفيا6ودددتلبي ددد الل)ليلضدددح

(ل،لالجامعات اليمنية
ً
ابحدو تلل،ل(4.40اذحد لا احدالب لوجدةلبحادىملبحدذيلافد ل)ل،ل حىلأىلةلة ودبةلبيخند بلل) ث د  لأد ب

  %(.88ب سويلبحذيلاف ل)
لاددددربوللبألةحددددوذللب وتدددد حلحلوظيددددفلةكبوحوأيددددىلب افووددددىةللددددملوددددى: الثالددددث النتددددائج املتعلقددددة باإلجابددددة رددددن السددددؤال

للملدوللجا بالبحلبحيالب لل بوال؟للبح دبجىةلبحافيىلللملبي ىواىةلبحيحبيا

اللدملددوللرعدالتلبحثىح دال  دألبح دبجدىةلبحلدىاوالذبةلبحاال دالالوظيدفلةكبوحوأيدىلب افوودىةللسجابة رن السؤال

كبوحوأيدىلب افوودىةللدملرددى الر دألاب د لاشدخي لبح دبجدىةلبحلدىاوالحلوظيدفلةل،لابإلعىدلبحبظريلل،لابحلبحيالب لل بوا

 دددددملةلدددددىئللبح دبجدددددالذبةلبحاال دددددالاىج ملدددددربالبألاحيدددددالب لدددددلوثفيالالالل،لادددددربوللبح بدجدددددىةلبحافيدددددىللدددددملبي ىوادددددىةلبحيحبيدددددا

لل،لجاددد بالبحلبحيدددالب لدددل بوالحل ويدددمبحيحبيدددالبي ىوادددىةللادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبوحوأيدددىلب افوودددىةللدددمحلوظيدددفلةك

لللا حكتل ردولاىاايلا ىو لبحثىح الاببىللجةحوذ

للل ث  ل  ألب  ى دلباةيااب لح ةلبحثىح اللملابىللبألةحوذلل مل للامصادر بنا  األنموذج-1

لل.بأل ايىةلابح دبجىةلذبةلبحاال الاحودوتلوقىللةكبوحوأيىلب افووىةلابحلبحيالب لل بوا -

بي ىوادىةلبحيحبيدالودتل دبجدىةلىةلبحافيدىللدملادربوللبح دبجدلةلىئللة فيللبحوب د لحلوظيدفلةكبوحوأيدىلب افوودىةللدملل-

لجىاوا.

بي ىوادددىةلبلادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددمللدددملبألاحيدددالب لدددلوثفيالحلوظيدددفلةكبوحوأيدددىلب افوودددىةللدددملةلدددىئللبح دبجدددال-

لبحيحبياللملدوللجا بالبحلبحيالب لل بوا.ل

 منطلقات بنا  األنموذج: - 2

ب ب فودددددىةلب لدددددلح  لودددددتلبإلعدددددىدلبحبظدددددريلحفث دددددحلا دددددذبلب ب فودددددىةلةدددددفلة دددددايفلوب فودددددىةلبألةحدددددوذللب وتددددد حلر دددددأل

ب لددلوثفيالالوظيدددفلةكبوحوأيددىلب افوودددىةللدددملبي ىواددىةلبحيحبيددداللددملددددوللجاددد باللبحث دددحلحألاحيددداب لددلح  لودددتلةلددىئلل

لا يحىلي مل رالاذهلب ب فوىةل ىاايلال،لب لل بوابحلبحيال

 اأو لةوأولدجوللحل و رلبحلافيفلبحاى م. -

لبحوب  لبا ت بضتللاةود لب ار الابحاو ا.ل،لر رب بةلةكبوحوأيىلب افووىةل-
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لبأل وىةلابألاأسال ىة ملىدلأىئ ال   ا ل وداةىلبحذيلبا فلبجلحربدلبحلافيف.ل-

لمل(لبحتددللتهدد اللر ددألر خددىللاتي دد لأددذديللددملجةظحددالبحلافدديفللحل ددثال ددى د ل  ددأ2025بحر  ددالباجددت بةيقيالحفاددىمل)للل-

لبحا ر.لووب ثا

لاىااياللةلح للجا بالبألةحوذلل أهداف األنموذج املقترح: -3

لالةو يفلاربوللبحلاففلو  لبي يى لةفبللبحليىأىةلب  لح لب ار يا.

لالرةىحالب ملىد البحافحيال تل ا لا تلبحثىح  تللملو لففلويى يتلبحث حلبحافول.ل

ابحلو و دددددالبحتدددددللالددددد ه الل،لابح وى يدددددال،لر يددددداالةوددددد يفلخددددد وىةلوقلحايدددددالولدددددل بوالودددددتلخدددددالللبيخددددد وىةلب ا

لو لففل سىةلب  لح .

لباايا(ل1)يل وتلبألةحوذللب وت حلوتلةالةال حىليوض  ىلبحمل لللرناصر األنموذج:-4

 

ل

 الجامعات اليمنية في سو  أهداف برامج الدراسات العليا في أنموذج مقترح لتوظيف تكنولوجيا املعلومات في

ل(إرداد الباحثةس                                            ة                                                                        املستدام التنمية

يل ددوتلبألةحدوذللودتلةالةددال بىصدرلهدملةكبوحوأيدىلب افووددىةلاب لح فدال ال)ب  وةدىةلب ى يددال،لا(1اودتلخدالللبحملد لل)

لل،لحلبحيددددددددالب لددددددددل بوالب لح فددددددددالاتادددددددد ب  ىلاج اى اددددددددىلبحثادددددددد لبا ل ددددددددى ي،لابحملددددددددث ىة(ل،لبحثيىةددددددددىةلابحن وقيددددددددىة،لا وب دددددددد 

حث دحلببي ىواىةلبحيحبيالب لح فاللملاظىئف ىلبألجىجيالبحلافيفلالأربوللبح دبجىةللملالل،لابحلونللل،لابحثيئللل،لاباألحىام

ىةلحددول ادل ث دد للددملة ويددملجادد بالبحلبحيددالب لددل بواللددملبحافوددللالخ وددالب  لحدد لا لضددحلجتلةوظيددفلةكبوحوأيددىلب افوودد

لاذح لوتلخالللاظىئف ىلبألجىجيال)بحلافيفلالبحث حلبحافوللالبيخ والب  لحايا(.لل،لبي ىواىةلبحيحبيا

 :: تتكو  من اآلتيتكنولوجيا املعلومات       

 : قوارد البياناتاألول املجال             لللللل

 ىةللملوقىللبحل ديجلابحث حلبحافوللاباال ىدبةلبحلكبوحوأيال.ةوظيفلجةظحالب افوو -



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 222

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

لأ ل ى دلول   للملر بد ل وب  لب افووىة.يول -

لبولالتل وب  لايىةىةلبحكت اةيالحألا ىثلاب ربأ لبحافحيالب  فيالابحارأيالابحاى يا.ل-

لةو رلةظفلوافووىةيالا ى الشؤاتلبحاحل.لل-

لىةلاىجلحربد.بي رصل  ألة  يحل وب  لبحثيىةل-

لةل فل ى   لبحثيىةىةلاو دتهىلبحاىحيال  ألة ي تلبحثيىةىةلابجت أى  ى.ل-

لباحلفى لاا تلبحليىعيالوتلبحن بوللابحثيىةىةلب خيةالاىي ىجو .ل-ل

 : الشبكات الثانياملجال             

لةوأ لشثكالبة ىاةلح ي اليخ والبحبظىمللملبي ىواال. -

لحفلافيفلباحكت انيل ن لبحملثكالبحابكثوةيا.ةوظيفلوب الرحكت اةيالل-

لبجل  بملشثكالةكبوحوأيىلحفلوبصللو لبحاىوف تلابح فثالاىجلحربد.ل-

بحويدددددىملالو يدددددالبح فثدددددالاتاحيدددددالةوظيدددددفلةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةلحل ويدددددملجاددددد بالبحلبحيدددددالب لدددددل بوالودددددتلخددددداللللل-

لوب ىةلبي ىواا.

جدددىةلاإ ىودددالب دددؤةحربةلبحافحيدددالاةثدددى للبيخنددد بةلوددد لأىوادددىةلبخدددر لاشددد ي لبح فثدددال  دددألبةلدددىللباا دددىثلابح دبلل-

لحل ويملبحلبحيالب لل بوال.

لة ف  لبح فثالاحبال دبجيالحفحث   تللملوقىللباال ىدلبحلكبوحويمل.ل-

لنملرلباا ىثلابح دبجىةلوتلوقالةلبحكت اةيال فحيالو كحال  ألوو ا ىلحالجلفى  لوتلةقىد لباخر ت.ل-

 

 : البرمجياتالثالثال املج     

لل  بملاروقيىةلةكبوحوأيىلب افووىةلحترالةبظيفل ال الاح بةلبي ىجو لو ل اي ى.بج -

لةوظيفلبي ىواالةلىئللبحث وثلابح دبجىةللملةبحيالباال ىدبةلبحلكبوحوأيا.ل-

لةوأ لجةظحالححىيالول ود لي حىيالايىةىةلبي ىواا.ل-

لتيللبي  ي الحل ىجو .ةو رلخن بلللملبحلاىوللو لجةظحالبح ملل-

لااحللبحن وقيىةلب لل  واللملبي ىواال  ألأح لبحثيىةىةلاواىي  هىل لر الاةح  .ل-

لجل  بملاروقيىةلحوجثالب كلثىةلحلو   لا سالوملت  الحفلاىاتلو لب كلثىةلاب رب يلبحث  يالباخر .بل-

 لوبيىةلاباال ىدبةلبحلكبوحوأيال.ة و رلةظفلةكبوحوأيىلب افووىةلبي ىحيال وب ثالبحل ودبةللملبح -

 املجال الراب  :املكونات املادية

 .لابأل ى يوللابإل بديللبحلكبوحويملبأل بللةقو  ل-

 بي ىواالبحذ يا(.ل،لبي ىواالبا ت بديال،لبح حوحلر ألةوظيفلبحلكبوحوأيىلبحر حيا)بي وجثالبح  ىايال-

لول وىةو.و رلبحلوبيىةلب افووىةيالبي  ي ال ىي ىجو لالةلل-

لةو رلبحث سالبحل ليالوتلبألأ ي لاةوبيىةلب افووىةلبي  ي الح ل يللبي  ولل  ألب ار البحافحيالللل-

لةوظيفلةكبوحوأيىلب افووىةللملةبحيال  دبةلبحاىوف تلابح فثا.ل-ل
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لةوظيفلبحلوبيىةلبي  ي اللملورب ملبي ىواالحل ويملجا بالبحلبحيالب لل بوال.ل-

 املقترح : يي تواج  تطبيق األنموذجالتحديات ال -5

لابىتلبحا ي لوتلبحل  يىةلبحتللةوبأولة ثيملبألةحوذللواهىاللللل

لةيى لةوى البحلبحيالب لل بوالاةوظيف ىللملةكبوحوأيىلب افووىةللملبي ىواىةلبحيحبيا.ل -

لبيخوالابحوفملوتل كر لبحلق ي لابحلتي  .-ل

لبألةحوذللب وت ح.للةيى لبح وب دلبحبملر الب ؤافالحلبفيذل-

لالة اودلبألادىتلبحليىجيالابا ل ى يالا  ملباجلوربدلأربللبي ر ل  ألاعببى.

لادافلبحثايالبحل لياللملبي ىواىةلبحيحبيا.ل

لحيحىتلةقىحلبألةحوذللةوت حلبحثىح الباايالالنات املقترحة لنجاح األنموذج املقترحالضما-6

ل ثللا بد لبحلافيفلبحاى ملحلثنللبألةحوذل.لالاأو لردب  لاإ بد لجيىجيال و الوت

لالةوب رلةوى الوالئحالحل ثيملبألةحوذل.

لابحل د بيالحل ثيملبألةحوذل.لل،لابح ملريايالل،لاب ى يا،لب ىحياالةوب رلباو ىةىةل

  

 التوصيات: 

لألةحوذللب وت ح.لاا لجافلةوصياللملبح دبجالهملةثنللا بد لبحلافيفلبحاى مللملبي ح ود البحيحبيالة ثيملب

        

 املقترحات: 

لةتوللبحثىح الجتلاللحرلبحث وثلبحافحيالب للوثفياللملاذبلب  ىللاةوت حلباايلاالللل

لا ادلةكبوحوأيىلب افووىةللمللة ويملجا بالبحلبحيالب لل بواللملبي ىواىةلبحيحبيا.لل

لحل ويددددمبي ىواددددىةلبحيحبيدددداللللبح دبجددددىةلبحافيددددىللددددماددددربولبجددددت بةيقيالووت حددددالحلوظيددددفلةكبوحوأيددددىلب افووددددىةللددددمل-

ل.بحلبحيالب لل بوا

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 قائمة املراج : 

 الكتب:

 لأىواالحفوبت،لو ر.مقدمة في الخدمة االجتمارية(،ل2014ب اىعي،لوىارل  م،لاوخرات،ل)لجاو، 

 ىللحفاملددرلابحلو يدد ل، حددىت،لل،ل بدلبح ددفنظددم املعلومددات اإلداريددة(ل،ل2004،ريحددىت،لال ةبدد ،لايدد فلو حددو ،ل)لبحلددحربيي

 بألد ت.

 ل،لبح ثادالبألاحتد ل،ل بدلب لد  للمبدادع اإلدارة مد  التركيدز رلد  إدارة األرمدال(،ل2007بحملحىت،لخفيللو حد لحلدت،ل)ل 

 حف ث لابحاملر،ل حىتل،لبألد ت.

 املختلفددددة  مؤ ددددرات التعلدددديم فددددي الجمهوريددددة اليمنيددددة مراحددددل أنواردددد ل،ل(2011)،لبأل  ددددألحل  دددديةلبحلافدددديفلب  فددددج

 بحيحت.ل،لصباىلل،لدئىجالبحو بد ل،ل،لبألوىةالبحاىوال،ل207_2006 ، لتخطيط التعليم العام

 :الدوريات واملجالت والتقارير

 (، ادلةكبوحوأيىلب افووىةللدملة دو رلبحث دحلبحافودلل2020 ىجف،لأحيللجحح ل  ملالاى يل،صفىلل ث بي كيف،)لول

 ،لبحا  لبحرب  ،لب ر يلبح يحوربعيلبحاروي.ات العلمية الدوليةمجلة املؤتمر بي ح ود البحيحبيا،لللم

 (ل،لاب  ل ادلبي ىواىةلبحارأياللملةبحيالوقلح لب ار الوتلاأ الةظرلوتل يبدال2011،ل  ى ،لا والجحح ،ل)لار ىة

 .لمجلة اتحاد الجامعات العربية، فلسطي ج يىللايسالبحل ديجل ههى،ل

  املجلدددة ل،لةودددو فلأدددو  لادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددمل فيدددالبحت ايدددالاقىوادددالااددديل،ل(2019)،لجدددح   ل  دددملاوخدددراتل،لأثدددىد

 بحيحت.ل،لبحا  لبحلى  ل،لب  ف لبح ىوتل،لالتربوية الدولية املتخصصة

 لل،لبح دبجددددىةلبحافيددددىلابحث ددددحلبحافوددددلللددددملبي ىواددددىةلبحيحبيددددالابجددددت بةيقيالة و راددددىل،ل(2009)ل،لجححدددد ل فدددديةل،لبي ددددىل

 بحيحت.لل،لأىواالصباىلل،لبحا  لبيخىوجل ملرل،للدراسات التربويةمجلة البحوث وا

 جةحوذللووت حلحل ل تلبي و  للمل فيالبحت اياللملأىوادالر للدملددولللودب  لل،ل(2018)،ل ث بحر يبلو ح لل،لشح ج

Six Sigmaداديمي وسددما  الجددودة املنعقددد فددي الفتددرة ل،ل  29_28بحددث مقدددم للمددؤتمر العلمددي األول للتطددوير األكد

ور دددديلل،ل685 _668ل،ل(11تل)ل،ل(6وددددل)ل،ل دبجددددىةللددددملبحلافدددديفلبي ددددىويملادددددحىتلبي ددددو  لل،لنددددوفمبر بجامعددددة صددددنعا 

لبحيحت.لل،لبحل و رلبأل ى يوللادحىتلبي و  للملأىواالصباىل

 الندددوة ، تقددويم أدا  الدراسددات العليددا فددي جامعددة بغدددادل،ل(2004)،لو ددىل ث بي حيدد لأددوب لابجددا لبحا ددىدل،لبحاددىني 

 بحيحت.ل،ل  تل،لالعلمية حول الدراسات العليا في الجامعات العربية

 تطبيددددددق معددددددايير الجددددددودة الشدددددداملة فددددددي اإلدارة االلكترونيددددددة بالجامعددددددات (،ل2019،لوب ددددددودلصددددددىيحلو حدددددد ،)بحاثدددددد ي

 (.2(،لبحا  ل)1،لور يلة و رلأي ر لبحار لحفث وثلبحت ايالابإلنلىةيا،لب  ف )اليمنية

 لل،لة ددودلووتدد حلحل ددو رلج بللبي ىواددىةلبحيحبيدداللددملدددوللب ل ددى لب ار ددال،ل(2019)ل،ل ثدد هلحلددتو حددو للل،لبحاي ددييلل

لبحيحت.ل،ل(6ب  ف ل)ل،ل(25بحا  ل)ل،لمجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتمارية



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 225

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

 فدددي  دور إدارات الجامعدددات الحكوميدددة السدددعودية فدددي التحدددول نحدددو االسدددتدامةل،ل(2019)ل،لوىأددد لادددتل  ددد لل،لبحاحدددريل

لبحلاو يا.لل،لأىواالباوىملو ح لاتلجاو لل،ل فيالبحافوملباألحى يالل، سو   برات بع  الدول 

 ل،ل(2018)،ل ثددد هللالجححددد لل،لبحادددوحوي( يدددى لأدددو  لبيخ ودددالبحلافيحيدددالاىجدددل  بملوويدددى Servperلاجةرادددىللدددملدددددىل)

 _125.ل،ل(37تل)ل،ل(11ول)ل،لتعليم الجامعياملجلة العربية لضما  جودة الل،لأىواالر ل،ل دبجالوي بةيالل،لبح فثا

148. 

 بحاددد  لل،لمجلددة أبجديددةل،لجاحيددالةكبوحوأيددىلب افووددىةللدددمل  ددفلبحل ددو رلبحلبظيوددلل،ل(2017)ل،ل  اددبلو حدد ل،لبحفويددو

لبة اة ليى.ل،ل(2ب  ف ل)ل،ل(1)

  أطروحدددددة لل،لبحيحبيددددداة دددددودلووتددددد حلحل دددددو رلبي ىوادددددىةلبألافيددددداللدددددملبي ح ود دددددالل،ل(2011)ل،لةىحدددددبلححيددددد لل،لبحودددددىة

 و ر.ل،لأىواال  تلشحجل،ل فيالبحت ايا ، دكتوراه  ير منشورة

 توظيدددف تقنيدددات املعلومدددات واالتصددداالت فدددي ل،ل(2019)،ل ث بحثىجدددةلجددداي ل،لي  ددد ل ثددد بحر بقلالبحفويدددول،ل  دددربت

اق  واملأمول   بحيحت.لل،لأىواالصباىلل،ل(إدارة الجامعات اليمنية سالو

  راسددددة مقارنددددة لصدددديغ التعلدددديم الجددددامعي املفتددددوح فددددي سددددو   بددددرات بعدددد  الدددددول العربيددددة د(،ل2013،لاثددددو،ل)و حددد

 (،لو ر.1،لأىواال فيالبحت ايا،لبحلويج،لبحا  ل)واألجنبية وإمكانية اإلفادة منها

 ل،لة و رلر بد لبح دبجىةلبحافيىلاقىواالب بيىللملدوللول فثىةلوقلح لب ار ال،ل(2018)ل،ل بحيىلعولو حو ل،ليوجف

 و ر.ل،ل(18بحا  )ل،لأىواالب بيىل،ل فيالبحت ايال،لجلة اإلدارة التربويةم

 املنشورات االلكترونية:

  لب ددؤةحرلبحافوددللبحدد ا ملبألاللاقىواددالبحافددوملابحلكبوحوأيددىل،لشددثكالددديىللحفحددؤةحربةلابح دبجددىةلابألا ددىثلوو دد، 

https:/diae. net/12424 

 :رسائل املاجستير

 جةحددوذللووتدد حلحفل  دديةلبحملددث يلحندد بوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملأىواددالر للددملل،ل(2018)ل،ل هللارا لددىمل ثددل،لبحملددر بلل

 بحيحت.لل،لأىواالر ل،ل فيالبحت ايالل،لرسالة ماجستير  ير منشورةلل،لبي ح ود البحيحبيا

 لدددالبة دددىاةل دبجدددالحىحدددالوؤجل،ل ادلةكبوحوأيدددىلب افوودددىةللدددملة ويدددملب  ددد  لبحلبى لددديال،ل(2014)ل،لججدددىوال،لجدددىحف

لبي يبئر.لل،للل،لرسالة ماجستير  ير منشورةل،لبي يبئر

 رسدددددالة (،ل ادلب افوودددددىةللدددددملةوأيدددددولبجدددددت بةيقيالب ؤجلدددددا)ل دبجدددددالحىحدددددالوقحددددد لصدددددي بل(،ل2002حدددددو ،لةبيدددددو،)لا

 (.ل99-89،ل فيالبحافوملبا ل ى يالا فوملبحل ل  ،لة   لر بد لج حىل،لأىواالبي يبئر،ل)ماجستير  ير مشورة

 أطروحات الدكتوراه:

 بجددددت بةيقيالووت حددددالحل ددددوللبي ىواددددىةلبألافيددددالبحيحبيددددالة ددددولبي ىواددددالل،ل(2021)لل،لجصددددث ل،ل  ددددمل ي ددددللجححدددد لجاددددو

بي ح ود ددددالل،لأىواددددالر ل،ل لددددفلبإل بد لاجصددددوللبحت ايددددالل،ل فيددددالبحت ايددددالل،لأطروحددددة دكتددددوراه  يددددر منشددددورةل،لبحذ يددددا

 بحيحبيا.للل
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 جةحددوذللووتدد حلحبظددىملبي ىواددالبا ت بدددياللددملبي ح ود ددالبحيحبيدداللددملل،ل(2021)ل،لحدد  ثدد بحر يبلجححدد لو ل،لشددح ج

لبحيحت.ل،لأىواالر ل،ل فيالبحت ايال،ل ير منشورةلأطروحة دكتوراهل،لدوللبحلقىد لبحاى يا
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 .ةالعربي التربوية السياسات في قرا ة: التعليم رملية ترقية في ودورها الخبيرة األنظمة

Expert systems and their role in promoting the education process, reading in Arab 

educational policies. 
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لوقدىللاجديحىلة ثيوىةدولةوظيدفلودتلوقدىللي فدولالرذل "باصد بىاملبحدذ ىل"لوقدىلللدمل فحيالةود لبألخ   لجبوبةوللملبحاىحفلش     امللخص:

لل،بحارأيدالبحلافديفلا بدبةل دىةمل  دألادد "ل وداةدىل ت ودا"لبحصد يالا ذبل،لبحليىجيالابأل وىةل،لبحلري لبحلكبوحويملبحتياللاذبلاحالل،لبحلافيف

ل،لبي يدددد لابحلاىوددددلل،لبي  ي ددددالباصدددد بى يالبح ددددود ل وب ثددددالابجددددت بةيقيىتهىل،لاوبىب  ددددىل،لجيىجددددىتهىلحل ددددو رلألدددديحالولددددؤاحيىةلابي ىواددددىة

ل يدددولنادددىنيلا ددد للدددملذحددد لاأدددىللل،ل" وداةدددىل  ددد ا لأىئ دددا"ل لدددببلبحلالويدددذلودددتلب اليددد تلبةو دددىتلللدددملاأ ىصدددال،لب خلففدددالبأل ودددىةلوددد لاب ثددد ت

لى بي يددللددملي لىأونهددىلبحتددللبألجىجدديالب  ددىدبةل ههددىليلفوددوتللالحكدداهفل،لب دد بد للددملبح ددال لوددتلبحك  دد ل  بددىتل،ل رأيددالاافيحيددالج وددالوددتلاىحفاددل

ل،لابأل ودلودتلب رحفدالادذهللدملبحوفدملة  د لابحتدلل،لابحملدثى ل،لألعفدىلبل  دألاادو لبحتدللب ثىشدر لباةدىدل اد لاأدو ل فيدولةرةدبلادذبلاحالل،لبحاحفيا

لبحثفدد بتلةىحثيدداللدملابحافوددللبحلافيودللبحوب دد لحويوددال ملدف "ل وداةددىلأىئ ا" دددد .بح دبجدالوددتلبح لددر لواد اةلا  ددى  ل،لبحدلاففلخلددىئرلاواهدى

لادددذهلاتهدد ال،لبأل وددالبة هددىلل ادد لحددللحددوليوددد لجتليقددبلوددىلااددول،لبحلافيوددللبي ىةددبل  ددألبحيددايفالبحلكبوحوأيددالبإلةىحددالاحويوددال،لبحارأيددا

لللحل ويددملب لددلو ىةلو لفددفل  ددألبحال وددالابحلدد با  ل،لبإلأددربلبةلبة ددىذلادبللبحلدديملر ددألب  بخفددا للبحملددىوللبحر وددللبحل ددون لبحفقددوبةلوددتلحل دد ن

دالجيىجدىةلادد ل  دألابحاحدلل،لحلافديفبلوقدىلللدمل،لباصد بىاملبحدذ ىللبجدل  بملودتلحإل دى  لول ى سدال درصلادحىتل،لبحر حيا لاخ دةل،ل ىون

لبجدددت بةيقيالرعددالقلرو ىةيدداللددملب  بخفددالاددذهلةلددىئللجاددفلاةكحددتل .بحافوددللابحث ددحل،لبحلافدديفللددملباصدد بىاملبحددذ ىللةوظيددفلحلاي دديلةبفيذيددا

لةبفيدددذلا دددذبل،لبيخث ددد  لبألةظحدددال  دددألحدددى اىا للاذحددد ل،لبحلافددديفللددملباصددد بىاملبحدددذ ىللإل خدددىللابحلادددىاتلل،لحفلالددديملةبفيذيدددالاخ دددةل،ل رأيددا

لبحثاددددد ل  دددددألبحوىئحدددددالحفلبحيدددددالج ب لاوصدددددفولباصددددد بىاملبحدددددذ ىللاحف دددددوملاة ويف دددددىل،لححقلح بلة سىل ياةدددددولر دددددألتهددددد الاجنملددددد ال،لوملدددددرا ىة

ل.باص بىاملبحذ ىللبجل  بمليل  حللبإلنلىتلحووقللاوثى نل،لبإلنلىني

ل.بحلافيفل،لبحذ يالبحلاففلةظفل،لبحارأيالبحت او البحليىجال،لبيخث   لبحبظفل،ل وداةىل   ا ل،لباص بىاملبحذ ىل الكلمات املفتاحية:

Abstract: In its last years, the world witnessed a scientific revolution in the field of "artificial intelligence"; As there is no 

scope for employing its applications, especially in the field of education, and perhaps this rapid technological invasion, 

political crises, as well as health “such as the Corona crisis” placed on the shoulders of Arab ministries of education and 

universities great responsibilities to develop their policies, curricula, and strategies to keep pace with the modern artificial 

revolution, and this came in At a time when we are already experiencing an Arab educational crisis, there are many 

students in schools, but they are not receiving the basic skills they need in practical life. This intervention aims to seek to 

take the necessary measures and measures at various levels to achieve a comprehensive digital transformation to reduce 

digital divides, ensure equal opportunities to benefit from the use of artificial intelligence in the field of education, and 

work on developing public policies and implementation plans to enhance the employment of artificial intelligence in 

education. , and scientific research. The most important outcome of this intervention lies in the possibility of launching an 

Arab strategy and executive plans for coordination and cooperation to introduce artificial intelligence into education, 

relying on expert systems, as well as implementing projects and activities aimed at educating groups of society and 

educating them about the concept of artificial intelligence as a tool for development based on the human dimension. and 

human rights principles to facilitate the use of artificial intelligence.لل 

Key words: artificial intelligence, coronavirus, expert systems, Arab educational policy, smart learning systems, education. 
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 :مقدمة

 فههدددىل دددتلعر دددمل دبجددداللبحدددذ ىلوقدددىاةلبي يدددى لحدددذبلةدددفلرددددفىلل ددد دلودددتللمحوددد لجحددد ة لبي ىجدددثىةلةدددود لضدددخحاللدددللللل       

 ف جلبإلنلىتلبيخث  لاح هلوتلل،لوللةود ل  ألبي ىجباربلماو ىاحالو ىکىةوللل،ل ب لبإلنلىتلبحذ يلتوظىارلبحلفول

بجدددل  بملليحكاهددىللجييددىلوددىليلدددو لاددىحبظفلبيخث دد  لابحتدددلت  بدددىل،لة دددىقلة   ددولميلددل ي لةودد يفلج بللد يددد لب لددلو للدد

دللموافووددىةلو  ددود للدد تلکىةدد لکددللب  ددىاةلح لدد لإةفددجلبحب ددىقلاللمةودد ملةفددجلج بللبإلنلددىتلبيخث دد للددلية ددىقلو دد  لکد

اب  ددىدبةلکتةظحددالخث دد  لحيددحلرتل ادد لاددذهلل،لحثبددىللجةظحددالخث دد  ل ههددىلالحددىلجةددولاليحمببددىلصديىةالأحيدد لبيخندد بةخ دثال

ةقد دلبإلشدىد لر دألجتلبحبظدىملبيخث د لالرنلدىتلل االيحمتلصديىةلولاود لذحدل،لبيخن بةلالةوأ لجو لح  لبإلنلىتلبيخث  

ل.خث  

ل،لايالحددددد لبجدددددل  بو ىل،لبي دددددواريلابألجىسدددددتلللدددددملابدددددىللب  لحادددددىةلبي  ي دددددالحدددددذح ل ى ار دددددالبحيدددددوملااددددد لبحاب دددددرللللللللللللل

اةبىاح دددىل ملدددد لل ث دددد ل  ددددألبحن وقيددددىةلبحذ يددددا لحيددددحلجصددددث  لاددددذهلبحن وقيددددىةلهددددملبحر  دددد  لبألجىجددددياللددددملةوحيدددد لب ار ددددال

اةظددربل ددىلل،لبدبةلبهددىابحتددللالددل  ملحإلجددربتلا دللب ملددكالةلب خلففددالاصددب لبحوددرلل،لاب ثلكددر لا ى ددالب ؤجلددىةل،لبي  يد  

 و لا جلبحلوأولة ولابىللوقلحاىةلااففلبهذهلب ؤجلىة لحيحلل،لةوبأ ولب ؤجلىةلبحلافيحيالوتلوملكالةلاة  يىة

ان لوقلحاىةلبحلاففل تلا سىةلااففلةر يل  ألبجدل  بم
ُ
ابألجدىحيبلبحلكبوحوأيدال بخدللب ؤجلدالل،لاة ثيدملب ار دال،لا

 حدددىلاادددي لادددذهلب  لحادددىةلل،لاعدددال ل،لاوافحددد تل،لبأددد يتلادددى  لح لب  دسدددتللودددتلوددد ير تبحلافيحيدددالودددتل ثدددللأحيددد لب لول

تلب  ير تلوتلةثى للبيخن بةلبحبى  الو لةظرباهفل،لبحلاففلبحلاىانيلح ف
ن
ابحذيليلى  ل  ألرةقىحل حفيىةلل،لابحذيليحك

لل.(للSupovitz: 2005, p 649ابحل ل تلب  دستللبحتلليووووتلبهىل)ل،لبإلصالح

ل،ل لواهدىاة د لبحبى  دالحالجدلفى ل،لاب حىدجدىةلبحبى  دال،لاىإلدى الر ألةحك تلب افحد تلودتلةثدى للبي دوبدبةلب  بيدالللللللللللل

اىإلددددى الر دددألجتلادددذهلب  لحادددىةلل،لا  ودددملح دددفلبحبحدددولب نهدددللب لدددلحرل،لابحدددذيليلدددى  ل  دددألةددد  يفلبي ىةدددبلب نهدددللحددد يهف

ة فدديلبح ددال ل  ددألل،ليحددىد لب افددفل ههددىلججددىحيبلة ديلدديالولبو ددال،لاددال بخددللبحف ددلالددى  ل  ددألابددىللا سددىةلاافددفلأىذ

اوايددد فلل،لاةثددى للب ار ددالادد تلبح ددال ل،لاعالبهددفل،ل حددىلة دديالاددذهلبحث سددالبحلوبصددللبي يدد لادد تلب افحدد تل،ل حفيددالبحددلافف

أدوارهلادولل،لتلبي دى ملصدربً ىل ث د ب  لبحودرلشدا الا ل  ألوىلجثمل ود لل،ل(Svanbjörnsdóttir : 2016, p 91-92بحثا ل)

اة دددوللب  لحددد لودددتلب ف دددوملبح دددبىاملر دددألب ف دددوملبإلةلدددىيملب لحر ددديل  دددألبأل بللل،لجدددثىقلبأل  دددىدلبحافحيدددالابحلكبوحوأيدددا

اولت ددد لادددوة   لو لدددىد ا لاادددولودددىليل فدددبلجعدددربل ىئودددالل،لدصدددي لوارلدددملةي دددرلبحدددذيلُاندددلل  دددأل،لبحلكبوحدددويملبحفدددىئملبحل دددودل

ابحددددذيلأادددددللل،ل(253صلل،ل2014ةحكددددتلب  لحددددد لوددددتلبإلةلددددىللاحوبصدددددفىةل ى يددددال)شددددد يبلالل،لبحفكر ددددالاب  ىد دددددالبحكفىيددددا

لابحيتو لب لافوالا هيسالب خرللبحلافيوللب الئفلح ذبلب  لح .ل،لب ؤجلالبحلافيحيالةوبأولب ي  لوتلبحل  يىة

اةددددددوب رلججددددددىحيبلل،لى ل إنهددددددىلة لددددددىللر ددددددأل ى دددددد هلوار يددددددالابجدددددداااحتدددددد لة وددددددملوقلحاددددددىةلبحددددددلاففلو دددددد ب ي هللللللللللللللللللللل

ل ث د بللدمل   د لل،لابحذيليل فبلدص لو  بةيال ث د  لح دللوؤجلدالاافيحيدال،لةكبوحوأيالح ي ا
ً
اادولودىلجدواليوبأدولة د يى

ةلبحلاففلااولوىلأاللبحلوأولة ول وللاب جالب ار الاحقلحاىل،لاخىصاللملبح اللبحبىويال،لوتلب ؤجلىةلبحلافيحيا

يحكددددتلوددددتلخالح ددددىلحددددللل،لر ددددألة ثيددددملجةظحددددالةوبيددددا حيددددحلاملدددد  ل"اب جددددالب ار ددددا"ل،لجودددربلحلحًيددددىلحاددددالللاددددذهلبإلشدددد ىحيا

احكدتلل،لادذبلبحل دو رلحد جلبحتدرالوبدولرحدالللبحلوبيدالو دللبحادىوف تل،لابحليمل اوىلة دولة و رادىل،لوملكالةلب ؤجلا

 ىح دددد الاددددولاشدددد ي لبحبملددددرل  ددددألبحويددددىملاحددددىلل،لا فىلةددددول،لبإلنلددددىتلبحلددددحىحلاىجددددل  بملبألةظحددددالبحتددددللةي دددد لوددددتل اىحيددددا
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حيدددحلةكحدددتلبي ىأدددالب ىجدددالر دددألاب جدددالب ار ددداللدددملل،لو حدددىل دددىتلذحددد للدددملبحو ددد لب بىجدددبل،ليووودددوتلادددول  دددألج يدددللاأدددو

 ار دددالبهدددىلادددذهلبحدددبظفليدددلفلر دبللبل،لر دددألجنهدددىلة ددديال ى ددد  لوار يدددال حثيوةر دددالاادددرالادددىحبظفلبيخث ددد  ل،لوقلحادددىةلبحدددلافف

ابحذيتليو ل  أل ىةو فلل،لاأاف ىل ىافالحالجل  بملوتل ثللب لوبأ يتلاى ؤجلالوتلخالللو ب ستللب ار ال،لاةوةيو ى

وحدددىليلددد فل ملددد لل ادددىلللدددملةتجددد جلل،ل(del Aguila: 2014, p 10 دددذح لة ددد يحلبحوى ددد  لب ار يدددال ملددد للولدددلحرل)

لوقلحاىةلااففلولح   لاى ؤجلىةلبحلافيحيا.

ملاب لثىداددىلدددراد لو حددوللددل،لاوددىلاملدد فولوددتل ب ددرلو ددفللددملحيىةددولبحاحفيددال،لاحاددللبالحىوددىةلبانلددىتلاى افوودداللللللللللللل

لحفحافوودال هدللةح دللج  دىدل،لاةودديال،لةرشي لج  ىده
ً
اة دودبةلولدلوثلل لودد لل،لابةقىاىةدول افيدوليهدلفلبالحىودىل ث د ب

اودتلل،لاةظدفلجدىئ  لح دىل،لاةظفلول بخفالحفحافووال،لاصللبي ىللجتلجةظحااحف لر ألجتلل،لة ي تل،لاعرقلل،لح ىلجدشيف

لذح لبألةظحالبيخث   لا اداىلبحفاىلللملةر يال حفيالبحلافيف.

 لرذلةح للذح للملو لجظ رةل"أىئ ال وداةى"لاب  لبحاحفيالبحلافيحياللملواظفلبحث بتلبحارأياحأسباب ا تيار املوسوع: 

لال،لحلقددددىا لاددددذهلبأل وددددابيخ ددددةلب بىجددددثالادددددافلل،لابحثايددددالبحل ليدددداللددددملا سددددالبحلدددد ديجل،لو  ا يددددالأىاي ددددالب افحدددد ت

احويودددالبإلةىحدددالبحلكبوحوأيدددالل،ل ملدددف لحويودددالبحوب ددد لبحلافيودددللابحافودددلللدددملةىحثيدددالبحثفددد بتلبحارأيدددا "أىئ دددال وداةدددى"

اجتل  دأل دلل احدالجتلةاشدت لح دىلةظدىملل،لااولودىليقدبلجتليودد لحدولحدلل اد لبة هدىللبأل ودال،لبحيايفال  ألبي ىةبلبحلافيول

ىةلا دت ب لججىجدياللدملجا دل،لاافيحيدالرحكت اةيدالاد ياللةدلفلرةىحلدوللدملبألا دىةلبحاى يدال دت ب لولدى   للدملبحاحفيدالبحلافيحيدا

ل،لااذبلوىليؤ يلر ألامل  ل،لا  ملةرتلبألوودلح لل ر ليلل  ملبأل ابةلبحتللير  اىل مل لل ملوبييل،لابح وبدثل،لبأل وىة

ا قبلادد لبيخ دةلبحال ودالحلدو   لةظدىملةبحيدالل،لابأل ابةل،لحليي لبي  و لا تلبحا ي لوتلب ب ىةل،لااملل  لبي حي 

احادددللادددذبلل،لاج يدددىللايسددالبحلددد ديجللددملبي ىةدددبلبحلونددلل،لاولدددلحر لحل ددو رل ددد دبةلب افحدد تل،لو بيددالرحكت اةيدددالحويويددا

ل.وتبحلببلاىحل  ي ل  ىنيلر ألبحث حللملاذبلب ود

"بحددددذ ىللباصدددد بىام"لر ددددأل  ددددفلعثياددددالبحددددذ ىللالةكحددددتلجاحيددددالاددددذبلب ودددددوتللددددملجدددديملبألةظحددددالبيخث دددد  لأهميددددة املوسددددوع:

دددى لبحلددددفوتلبإلنلددددىنيلب  لددددفلاىحددددذ ىل  دددد د لاددددربوللالل،لبإلنلددددىنيل ددددتلعر ددددمل حددددللاددددربوللحل ىجددددبلبا ددددمل ددددى د ل  ددددألو ى د

ايالندد لاددذبلةو ددالة ددوللو حددالةلادد  لوددىلاددولواددراالل،لوو ددفلوددىجالبة ددىذل ددربدللددملل،لبي ىجددبلبا ددمل  ددألحددللولددتحالوددى

اةب  ددددرلجاددددفلججددددثى لبجددددل  بملل،لابحتددددللةددددلفل ههددددىلبحاحفيددددالباجددددل احيال ددددتلعر ددددملبإلنلددددىتل،لاىجددددفلةوبيددددالب افووددددىة

لبي ىجبللملجر لولبحفىئوا

 احيددددالحددددوللبألةظحددددالبيخث دددد  لابحددددذ ىللةر يددددال حفيددددالبحلافدددديفل وددد ةل دددد  ل اىحيددددىةلاألاحيدددالبألةظحددددالبيخث دددد  للددددملللللللللللللل

احادللودتلجادفلب دؤةحربةلبحتدللةبىاحد لووددوتلبحدبظفلبحذ يدالابيخث د  لا دذبلل،لباص بىاملا ادل للواهىللدمل حفيدالبحلافديف

ابحددذيلل،لبحدذ ىللباصد بىاملب دؤةحرلبحلددى  ل ملدرلحفدو دبللب لددؤاح تل دتلبحلافديفلبحاددى ملابحث دحلبحافودلللددملبحدوعتلبحارودي

ابحددددذيلأددددىللة دددد ل بددددوبتل"بحددددذ ىللباصدددد بىاملابحلافدددديفالبحل دددد يىةلابحراىةددددىة"لل،لمل"اىحوددددىار "ل2019لددددمل يلددددحن لل ودددد 

حلاي ددديلةوظيدددفل"بحدددذ ىللباصددد بىام"للدددملبحفتدددالابح وى دددالودددتلخدددالللااظددديفلل،لايدددراد لبحاحدددلل  دددألادددد لخ دددةلةبفيذيدددا

اإةلددىللل،لاب ار ددال،ل لوددتلو لفددفلافدد بتلبحاددىحفلباعددالتحتدد ليلددىحلحأل ددربل،لباجددلفى  لوددتلبحلوبيددىةلبي  ي دداللددملبحت أحددا

اقىةددبلة  ددي لاروقيددىةلخىصددالل،لحفت أحددالبحفود ددال خلفددفلبحفتددىةل،لةلاىوددللودد لبي الدديىةلب خلففددال،لاددربوللذ يددا

ؤ د بلول،لح ونهفل  أل دبيالبهدىلج ثد لودتلة د افل،لو لدراد ل حللبحن وقيىةلاوبج الجاللبحفتالجةفل فل،لاىحفتالبحارأيا
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اذحددد لودددتلخدددالللودددىليلدددو لاىحن وقيدددىةلل،لجدددي لفيلةددد د قيىلوددد ل"بحدددذ ىللباصددد بىام"ل،لجتلبحملددداودلاىح ددداوأاللدددملبحدددلافف

لبح وةيا.

ابحددذيلةظحددولا بد لبحت ايددالل،لا  ل  ددألذحدد لوفلودد لبحددذ ىللباصدد بىاملابحلافدديفل"بج ملددربالب لددلوثل..لاة ثيوددىةلدبئدد  "ل

اأ يدددودلل2020اذحددد للدددملةدددو حن لل،لبدددالبحوعبيدددالبحاحىةيدددالحفت ايدددالابح وى دددالابحافدددومابحلافددديفل لدددف بال حدددىتلوح فدددالاىحل 

لابحفاىحيىةلبح احيالابحوعبيا.ل،لابحب ابةل،لاة  اىلوتلب فلويىةل،ل"وبظحالبألحكلو"

ف لادللاارد ل دبجىةل     لحفذ ىللباص بىاملابحبظفلبيخث   لا اداحىللملةر يالبحلافديلالدراسات السابقة واملشابهة:

اأىحفتدددالبحارأيدددالابألأببيدددالاحتددد لب ت أحدددالواهدددى لاودددتلجادددفلبح دبجدددىةلبحربئددد  للدددملوقدددىللبحدددذ ىللباصددد بىامل دبجدددال"واتل

اوددتلذحدد لجييددىل دبجددال" ددى لل ثدد لبحبددود"للددمل لىاددول"ودد خللر ددألل،لاوةيددو"للددمل لىاددول"بحددذ ىللباصدد بىاملاب اددولاولددلوثفو"

بح ددى يللددمل لىاددول"بحددذ ىللباصدد بىاملابحددبظفلبيخث دد  للددملب كلثددىةلودد خللةقر بددللا دبجددال  ددتل ثدد لل،لبحددذ ىللباصدد بىام"

 :Artificial Intelligence"للددمل لىاددول"Joost .N, Kاوددتلبح دبجددىةلبألأببيددال دبجددال"ل،لحفددبظفلبيخث دد  للددملوقددىللب ربأدد "

Definition, Trends, Techniques, and Cases.ل"لاة  اىلوتلبح دبجىة

ل،لااددللحألةظحددالبيخث دد  لابحددذ ىللباصدد بىامل ادللددملةر يددال حفيددالبحلافدديفل؟ل،لوددىلهددملبألةظحددالبيخث دد  ل؟للبحددث:إ ددكالية ال

 لدددى ل"ةرأو دددىةلبي ىجدددو لاة ددد يىةللاحوددد لبجدددلاب للدددملبإلأىادددال  دددألادددذهلبإلشددد ىحيالاقحفدددالودددتلب ربأددد لحادددللودددتلجاح دددى

ا لى ل"ةكبوحوأيىلبحلافيفلابحلافيفلبإلحكت اني"لل"ألحح لل،ل"و ف لبحورتلبي ى يلابحاملر ت"ل"إلاربايفل ث لبحو يللبحفىد

ا لى ل"بحبظفلبيخث   لابحذ ىللباص بىاملاإو ىةيالبجل  بو ىللملب كلثىةلاورب ديلب افوودىة"لل"حافدىالجدىويلل،لجىحف"

 Systèmes exoerts vers la maitriseاددددذبلاىإلدددددى الر ددددأل ادددد لب ربأدددد لبألأببيددددالو ددددلل لددددى ل"لل،لبحوددددر لةددددو م"

technologiqueلحددددددل"ل"Alain Bonnetا لدددى ل"ل،ل"لMultimedia Electronic Tools for Learning"لحددددددل"William 

Sweeters"لاة  اىلوتلب ربأ .ل،ل

ابحددحودوتلبة هدىللبحددحب  لبحوصدفيلبحل في دملبحودىئفلل،لحلح ل  ملعثياالبحدحيحوتللبحث ححإلأىاال  ألرش ىحيالاملن ج:  

لبحليىجىةلبحت او البحارأيالا ادلبألةظحالبيخث   لابحذ ىللباص بىامللملة و رلاةر يالبحاحفيالبحلافيحيافل  ألاص

ل،لاواد لبحابىصدرلبحرئ لديال،لا   لود ىاداىلر ألوو ودال،لحفوصوللرحد لوىلجالتيولوتلخالللاذهلبح دبجا  طة البحث:

ل:بىللبحاىملحفث حلوو  ىل  ألبحمل للباةدي  ىتلبحثل،لوب هيىلاف ر لحفح ى دلاب ربأ ل،ل  ىةدحا

ل.وو وا .1

ل.بألةظحالبيخث    .2

ل.وفىايفلحوللبألةظحالبيخث    .3

ل.اي فالبألةظحالبيخث    .4

ل.ح ا لبألةظحالبيخث    .5

ل.جةوبتلب ملى للبحتللياىي  ىلبحبظىملبيخث   .6

ل.ةحىذللوتلة ثيوىةلبألةظحالبيخث    .7

ل.ابحبظفلبيخث   ل ت ب لإل بد لبحاحفيالبحلافيحي .8

ل.خ ىئ لبحبظفلبيخث    .9
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ل.ب وردبةلباحكت اةيا .10

ل.بحليىجىةلبحت او البحارأيا .11

ل . بي  و لبحليىجيالبحارأياللملوقىللةوحي لبألةظحالبحت او البحارأيا .12

ل.خىةحا .13

 األنظمة الخبيرة:أوال: 

ل،لافوددالاحقددىاةلول   ددا"لجاحيددال ث دد  للددمل ونهددىلتهدد الر ددألحددللب ملددى للب لSystème expert"حألةظحددالبيخث دد  "ل"       

احاددللب  ددىللبحلوفيدد يللددملاددذبلبح دد  لااددولبح شددخي لبح بددل لاذحدد لحل  يدد لب ددرالل،لا فددىلبةل،لابحتددللةل فددبلوددؤاالة

اب ل  دد لر ددألجتليقدد لل،لولددىاحالبحبظددىملبيخث دد لةلح ددلللددمل يددىملب لددلاحللاقحيدد لب افووددىةلب لافوددالاى ملدد للب اددىي 

جاليق ادددىللددملوففددىةلابحتددللة دددوتلل،لادددذهلب افووددىةليقحا ددىلب لددلاحلل،لللحفحملدد للب  ددراحجالحفددولل،لبحبظددىملبيخث دد لحددل

جالو ىاحالريقى لبي لليحكتلجتلي درحلبحبظدىملبيخث د لل،لالملةفجلا  لبحلفك  ل،لا لفلبجلالىأ ىلا ر والوحيدال،لووأو  

 للاحللاحكتلا ر ودالة  ل  يودا.ججسفالحفحللاحلل حىليحكتلجتليلل ف لوافووىةلوتلةف لبحتلل  و ىلحولب 

 حول األنظمة الخبيرة: مفاهيم.1

 .ملحة تاريخية: 1

اح ددذبلل،لادد جلبحث ددحللددملبألةظحددالبيخث دد  لاىة فددىال ىئدد  لب ي ىة  وددىةلبحاىوددالبحتددلل ىةدد لااددىي لب ملددى للبحاىوددال

ةظدددددددربلحالالحدددددددىملاىحاحوويدددددددالل"efficacitéاأىحلدددددددى ملةوددددددد لبحفاىحيدددددددال"ل،ل  ددددددديةل دددددددتلحدددددددللب ملدددددددى لللدددددددملب  دددددددىاةلبيخىصدددددددا

"généralité"ا ددد لاددد جل"ر ابد ل يتبثدددوم"ل"ل،لEdward Albert Feigenbaum" لدددملجابئدددللبحلدددل بىةلاىاالحدددىملالوددد يفل

اب مل للبحذيلل،ل"Mécanisme de raisonnement et empiriqueابيخن  ل"ل،لوي ىة  وىةلبحلفك  لبحوىئحال  ألباجلالىل

لتل رديالاان ل  ألوقحو الب ا يىةلب لو ر .ابأ ولاول يفيالاد لجحل

"لحدددبفجلبحثىحدددحلجبدددددالDendralا ددد لج ةلبحرةثددداللدددملةحذأددددالادددذبلبحبدددوتلودددتلبحلددددفوتلبحافودددللر دددألظ دددودلوملددددراتل"لللللللللللل

 Universitéاادددولجاللة يقددددالحفث دددحللدددملبألةظحدددالبيخثيددددر للدددمل"أىوادددالجدددلىةفود "ل"ل،لابيخدددىصلاحقدددىللبحكيحيدددىلل،ل1971

Stanfordلادددذبلل،ل"ل"ا ىحيفودةيدددى"ل"اىحوايدددىةلب ل ددد  "لو حلدددولة فيدددللاة  يددد لبح ي دددللبحكيحيدددىييلحفابىصدددرلب  داجدددا اددددفن

اب لن ةلادذهلبأل حدىللحاد  لجدبوبةلجحد لوقدىاةلل،لاوخرللملبح بل،لب ملراتلب ل   للملب افووىةيالخث  للملبحكيحيىل

ح ذبل ىملب  لحوتلا رحلب مل للبحرئ نتللل،لألنهىلحفلةكتلةيىدلجىئ لحفث حل"Intelligence artificielle"بحذ ىللبح بىام"لل"

ااي فالب اىدالاحىلجنهفلحفلياىي وبل ودةلب ملدى للبحبلدي البحتدللة لدويل  دأل د  لو د ا لودتلل،لااولةح يلل،لوتلأ ي 

لبحوجىئة.

ادددددددد"أىواالل1974ظ دددرلجدددبالل،لقدددىاةلبيخىصددددا اددد لبحلوددد ملب النددد لبحبددددىةلل دددتلبحث دددحللددددملوي ىة  ودددىةلبحلفك ددد لحفحلللللللللللل

لددددملل"Prospectorا"ب بوددددب"ل"ل،لجاللةظددددىملخث دددد للددددملوقددددىللبح ددددبلو حلددددولبح شددددخي لبح بددددللاةوصدددديفلبحدددد ابل جددددلىةفود "

 حددىلجةقدديةلل،لاأددذح لظ درةلوثددى د لحل دو رلاجددىئللأ يد  لحلح يددللب ادىداللددملو لفدفلب يددى يتلبيخىصدال،ل"بي يوحوأيدى"

"لابحتددللةوصددف لر ددألرةلددىلل وب دد لةظر ددال ب  يددالNewell Simonاحددللب ملددى لل  ددأليدد ل"ل،لابددالبحبظر ددىةا ددوثلتهددلفلان ل

دىتلابددىتل وددللاددد تلب اددىدالبيخىصددالاحقدددىللBase de connaissanceبألةظحددالبحوىئحددال  ددأل" ى ددد  لب اددىدا"ل" "ل حدددىل د
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يالبجددل ربللوددتلبحبظددىملبيخث دد لب ي ىة  وددىةلاأل ددودلبحث ددوثلظ ددرةلدددراد لبحف ددللاياهحددى لجل،لاوحيددىةلبحلفك دد ل،لوادد ت

اودددددتلابدددددىلأدددددىلةل كدددددر لو دددددرتلباجدددددلالىأىةلل،لابحتدددددللالدددددل ي لر دددددى  لبجدددددل  بو ىللدددددملوقدددددىاةلجخدددددر لل،لبحاىودددددالحفلفك ددددد 

"Moteur d’ inférenceابحتللة  لوقىللوا تللل،ل"لبحذيلةود ل يولب اىدالة د قيى(Bonnet: 1986, p 42- 43ل.)ل

 نظام الخبير:. تعريف ال 2. 1

اد لاار فلوث ييلةح لللملجتلبحبظىملبيخث  لاول ثىد ل تلارةىوللييفلح دفل ث د لودتلب ادىدالبيخىصدالاحيد بتلل         

حكدددتلادددذبلاليوضدددتللل،لا دددى دل  دددألبحوصدددوللحدددأل بللبحبدددى حللدددملوقدددىللخن ةدددول،لواددد ت لادددذهلب ادددىدالو ددد داىلخث ددد لودددلحكت

لب اىدالب وأو  للملبحكلبلحىحالوىل
ً
رذبل ىة لوكلوأالوتلعرالخند بللودؤاف تلة د لجتلبحلقرأدالجاضد  لجتلبيخند بلل فديال

اودتلو دىملبحبظددىملبيخث د لبحكملدفل  ددألل،ل"للدملبحكلدبلبحتدلليؤحفونهددىFont de leur expertise"ودىلييداوتلأدوارلخندد تهفل

لفكرلبحبملري.ابحتللالة  رل  ألبحل،لوقحو الب اىدالبحت  لظىار ل)و لفيا(لبيخىصالاحي بتلوا ت

لح فاللملاب ل،لاحان لعثياالبحاحللةفل ىل،لرتلاذبلبحلار فلاليتخذل ا تلبا لثىدلبي ىةبلب اهيملحألةظحالبيخث   للللللللللل

" لااددددددولذحدددددد لب ل  دددددد للددددددملب افووىةيددددددالLe Cogniticien""ب ارلددددددم"لاددددددد لخندددددد  لبإلنلددددددىتللددددددملبي ىجددددددو لياددددددرالاددددددددددل

"Informaticienاادا ىل"ل،لااملكيف ىل،لىصالو ففلاى لى   للملبي  ولل  ألب اىدا"لوتلعثياالخImplantation."ل

احددذبليددلفلل،لاة ددوتلادد اتلرعددىدلولددثملاجددلاحىح ىل،لةتخددذلب اددىدالب   ددلل فههددىلوددتلعددرالبيخث دد لشدد للرخثددىديلللللللللللللللل

ل.(لBonnet: 1986, p 44)ااتي  اىلحألج للحفوصوللرحههىللملبحن ةىوللل،لر ى  لةبظيح ى

اا  دولل،لحيحليا يل   لحفدوللل،لةظىوىلحفحافووىةليووملا للب ملى للخىصا اابىتلوتليالن لبألةظحالبيخث   لللللللللللل

 :Lallem) ...بيدت،لجالةرأحدال،لجالة  ديةل،لجالرنملدىلل،لاولدجحفالب اىدالبيخىصالاحوددوتلواد تلحفوصدوللر دألاشدخي 

2002, p 02.)ل

 ة الخبيرة:: هيكلة األنظمثانيا

لاهملةل وتلوتالللللللللللللللللللل

اة لدويل  دألجحد بثل بئحدال)يادى لل دىلةقد هللدملل،ل"الاهملذب ر ل حدللبحبظدىملبيخث د Bases des Faits ى   لبألح بثل"ل1-

ل"وا يىة".ل،لاجح بثلخىصالاى مل للب  راحل،ل ى   لب ا يىة(
ً
لابحتللنلحههىلجييى

لاىجدددل ربللBases des Règles ى دد  لب اددىدال"ل2-
ً
"الةل ددوتلودددتل وب دد لي فدددمل فههددىل وب دد لبإلةلدددىللبحتددللالدددحال حووددى

.لللللللل،لبجلالىأىةلبحتللةييفلجح بثلأ ي  للمل ى   لبألح بث
ً
لاذح لبة ال ىلوتلبألح بثلب ارا الجىاوى

لل،لب ملد للب  دراحل"الو ففلاىجلتاللل ى   لب ادىدالحفلفك د للدمMoteur d’inférenceو رتلباجلالىأىةل"ل3-
ً
بة ال دى

يادىي لودىلرذبلل،ل"Paterne Machine"  ل(Filtrage)ي لدويلادذبلب  درتل  دألخدوبد مليادراللل،لودتلو لدو ل ى د  لبألحد بث

ل .ل(Voyer: 1987, p 11- 12) ىة ل رديال ى   لوىلو ووالاىألح بثلب وأو  للمل ى   لبألح بث

اليووملاىح ادلب بو لرحيولحل ويووليقبلجتليمللحلل  أل   لوتلب  وةىةلبألجىجيلحت لي لن لحفبظىملبيخث  لجتاللللللللللل

 ال(37ل-ل36صلل،ل2005) ليونيالبحلىحيال

ل Knowledge Base  ى   لب ار ال .1

لInference Engineل و رتلباجل ال .2

لUser Interfaceل ابأ البحلفى ل .3
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لExplanation Facilityل اح  لبحملرح .4

لKnowledge Update Facilityل  يحاح  لرج ىةيالبحل  .5

 حدود األنظمة الخبيرة:ثالثا: 

رالجتلابددىتل وبوددللة دد اىلابحتددللةح ددللحىحيددىلادد الا ددوثلل،لدةددفلوددىلحوولددولبألةظحددالبيخث دد  لوددتلةلددىئللوالندد  ل

لبحذ ىللبح بىاما

لبألاحيالبيخث   لحلخث  لبحوحي للملة و تل ى   لب اىدا. .1

االيلددددل ي لةبحيددددالل،ل ىحبظددددىملبيخث دددد لاليل لددددتلاىجددددلتالللخن ةددددول،لاددددىدا دددد ملاأددددو لبحودددد د ل  ددددألةق يدددد لب  .2

  ى   لواىد ولراللملبجل بىلبةلو  ا  .

 و  ا يال ا لوقىللب  داجا. .3

 ااملتيللب اىدا.ل،لابىتلصاوأىةللملةح يلجتللدةفلبحل ل بىةلبي  ي الرال،لو  ا يالعرقلةح يللب اىدا .4

 ابحتللال لتلبحلفك  .ل،لبحاحيوالحفظوبارلاوىلي يةلبهىب لوىدلبحبظىملبيخث  لحفحاىدال .5

 و  ا يالعرقلبحلفك  . .6

 ىحبظىملبيخث  لاليو ملبحملرحلبح ىلمل للاحفيولخىصالحفحثل ئ ت. ل با لوىدلحو دبةلبحملرح .7

"ل"ب فدددلوة"لRéseaux ددد مل فىيدددالبحلدددتة  لاددد تلبحبظدددىملبيخث ددد لابحادددىحفلبيخدددىديم لجيل ددد ملبة دددىحول"اىحملدددث ىة"ل" .8

"Capteur"بادةثى لو ل ى   لب ا يىة...بيت.ل،ل 

 .للللللل (Yves: 1989, p 120)ل  ملوراةالوب  يالبألةظحالبيخث    لجيلالةلت ففلو لبحود لبي  يح .9

 أنواع املشاكل اليي يعالجها النظام الخبير:      رابعا: 

اهدملوملدى للاليحكدتلل،لةظحدالبيخث د  يوأ ل   لوا تلوتلب ملى للبحبحوذأيدالودل كفل ههدىلودتلعدرالةوبيدالبأللل

لا( Bonnet: 1986, p 79/86)احكتلبي للح جلجو ل لادذهلب ملى للهملل،لجالةفلحف ىل،لحف ىلاىحلوبيالبحلوفي يال)بيخوبد م(

جالبي فوللبحتللةوت حلل،لابخليىدلبي لل،لةلافملا للومل لللملةرأحالب ا يىة : Ponctuelالتشخيص اآلني في الزمن .1

 تلعر والبي ىاةلب  ففا،لالب مل فالهملجةولاليحكتلبي  ولل  ألاشخي لابح لحألجثى لبحلىحياااتحل

لب ا يىةليحكتلجتلة وتلة  ل ىوفا. .1

 ابىتل   لججثى لحفظىار لب  داجا. .2

لودددىلة ودددملل،لابي ىحدددالب  داجدددالة دددوتلاب ايدددال،لبح شدددخي لادددولشددد للو دددى ملولح ددد ل اددد  لودددتلبيخ دددىئ  .3
ً
اةدددى دب

اوبولةوبيالبألةظحالبيخث   لهملبحتلليحكتلجتلل،لظريلب  ى ملبحذيلاليوأ لراللملدح  لب ل    تبحوصفلبحب

لة للاذبلبحبوتلوتلب ملى ل.

جدلاحىلل ثىإلدى الر ألبل،لبي ىحالب ل ود لج ث لااوي بل ب لب اىي الوتلبي ىحالبح ىالا الحاالت املتطورة س ير ثابتة(:.2

ل،لبحل وملوتلبحلاثؤبةل،ل وب  لبحلت  بةل،ل وب  لبحلاثؤل،لىللجييىل وب  لاتي  لبي ىاة وب  لبح شخي ليقبلبجلاح

 حددىليلددل ي لةودد يفلة ددىئالحل ددو رلل،لبحبظددىملبيخث دد لاددد لحف ددفلة ددودلبي ددىاةلبي ددى ثل لددببلبحلت دد بةلب لددلوفال بددو

 ابأل وىة.ل،لبي ىحاللملباةقىهلبحذيلي للب مل للا تو فاالة ودلب را
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رالجتلبألةظحدددالبيخث ددد  لل،ل"Pert"ةدددفلحدددللادددذبلب ملددد للا دددرقلخوبد ويدددالواهدددىلعر ودددال يف املهدددام وتعيدددي  املدددوارد:توصددد.3

اةرة بل   لوا تلوتلب  ىملو ل ا لبحويو للملةور درلجفلدفالل،ليلح للاذبلب مل لللملااي تل،لجظ رةل  د لج ن للملحف ى

تلج ددذح لاايدد تلب ددوبد لاددولوملدد لليحكددتلل،لاةرةيمهددىل،لاللددملةبفيددذلب  ددىمبحويددو لبأل ثدد لشدديو ىلهددملبحدديوتلابألاحو ددل،لبحلبفيددذ

 ي وتلوللولل تلةوصيفلب  ىمل حىليحكتلجتلي وتلورةثةلاولو لبحاففلجتلب وبد لةلح  لاىحب د .

لىلل ث دد ا لح ددلللددملراحددل،لاددذبلب ملدد للة دد لو فددوللأيدد بلاىحلوبيددىةلبحلوفي يددالب افووىةيددا ا تيددار املعلومددات املالئمددة:.4

اذبلياندلل د ملاأدو ل"ةرشديالذ دي"لحفحافوودىةل ثدللل،لحفحافووىةلبحذيليحكتلجتليو فلةظىملوملتلللملبحو  لبي ويوي

 ىألةظحالبيخث   ليحكتلجتلةفابل ادلب رجح. ل،لبجلاحىح ى

 اللاذحدددد لودددد لأدددددل،لجالبحملدددد للبيخددددىديملحلق  دددد ل ىودددددللوافووددددىايل،لو ددددللة ددددحيفلو   دددددىةلب بددددى لل تصددددميم األ دددديا :.5

ب  دحفلبي يدد لادولبحدذيليحكبدولبة ددىذل دربدلبحل  دمل ددتلل،لاجددىحالبحل دحيفل،لادى  ة دىحيفلواد تلاادول يدد لاىإلددى الر دألج

ل
ً
يلدددددلاحلللCAOبحل ددددحيفل دددددتلعر ددددملبي ىجدددددو لل،لاذحددددد لحل ويدددددملة ددددحيفلج يدددددلل،ل ادددد لبحويدددددو لودددد الالب  ففدددددالأدددد ب

 بألةظحالبيخث   لحل و رلبألشيىل.

ح لدددد لخث ددددد  ل هددددللالة ددددللابفلددددد ىللEAOحندددد بوللب ل ددددود للددددملبحلافددددديفلاحلددددى   لبي ىجددددو لب املسدددداردة فددددي الدددددتعلم:.6

ل
ً
اأىحلددددى ملالل،لاالالدددل ي لةودددديالعددددرقلةفك  ادددىل،ل هدددللون وقددددال،لب ملدددى للبحتدددللة رح ددددىلحفلالويدددذلاالاملدددرح ىلح ددددفلأيددد ب

ظحالبيخث   لح  الاي بةويملأىلةلألنهىلفكر لبجلاحىللبألة ل،لاح جلبجت بةيقيالبي لل،ليحكتلبحلاففلواهىلرالبألح بث

 اةوضحلاىحلف يللب اىدالبحتللة لويهى.ل،ليحكتلجتلاملرحلةفك  اى

  امسا: نماذج من تطبيقات األنظمة الخبيرة:

ل،ل دددىتلحيبودددىل  دددألبحثدددىح  تلحدددذح ل،للدددمل  دددرلب افوودددىةلاةكبوحوأيدددىلبحدددذ ىللباصددد بىاملا املدددتلبحيدددومبح ىحدددبلليوحددد للللللللللل

بحل  ددددديلللدددددمللبح فثدددددالابحثدددددىح  تر دددددألة دددددودلووتددددد حليلدددددى  للبحوصدددددولللابحددددد  ا حددددد تلبهدددددذبلبحملدددددتتلبحث دددددحلب لدددددلحرلاب  ل

ل،ليل فددددبل  ددددرلب افووددددىةلبحددددذيلنادددد  ل يددددولوددددتل ددددلل ددددر لجتلي ددددوتل  ددددأل دبيددددالأيدددد  لاددددت ابةلاددددذبلبحا ددددربح دبسددددتل لرذل

 ىي ىجثىةلل،لةف لبأل ب لبحتللاا لحتالبحا رل،لاجافلاذهلبأل ابةل  ألبإلعالقلج ب لبي ىجبلبا مل،لا يفيالبجل  بو ى

ل،لجوبللج ىتلاىح ىل،ل(11صلل،ل2002ال داي بحشخ يال  لجصث  لج ب لرةلىأيالججىجيالاحيو الح لل ر للملب  لح ل)

ي لااملدتيللبحند بوللبي دىال،لاة فيدللبحثيىةدىةل،لاذح للملوقدىاةلبحكلىادالحفب دوصل،لجالعىحثىل،لجالول ذل ربدل،لىفوظوجال

لل.لل(359صلل،ل2000الر ديج)لاب اىا لبحافحيال،ل...لاذح ل مل للوذالللملبي ىواىة

ل،ل ودددددد لجدددددددى  لةكبوحوأيددددددىلبحددددددذ ىللباصدددددد بىامل ادددددد بلأ يدددددد بلحل ىجددددددثىةلباحيددددددالجددددددىافللددددددملبحا يدددددد لوددددددتلب  ددددددىاةلللللللللل

ل،لابة ىذلبحوربدبةل،لاحللب ملكالةل،لملىاابي يو الواهىلبحبظفلبيخث   لب لى   ل  ألبحلاففلاىا  ل،لابحل ثيوىةلبح ىوا

ابحدددل كفللدددملبحر دددوةل دددتل اددد لاىإلددددى الر دددألل،لابحدددلاففلودددتلبيخنددد  ل،لواىي دددالبحفتدددىةلبح ثيايددداالل،لاةحي ددد لبحكدددالملب ب دددوقل

ابحدبظفلبيخث د  لل،لا ىتلاجل  بثلوقىللةكبوحوأيدىلبحدذ ىللباصد بىامل،ل(31صلل،ل2004البحفىد)للوقىاةلجخر ل  ي  

ل. ابي فوللب لا   ل،لاد  ل فىل لبحث حل تلبحث بئلل،لاأو  لبة ىذلبحوربدل،لاىوىلا اىاللملد  لبحكفىل ل ادب

اإذبلل،لاابجددااللددملوقددىللة   ددول،لاةقدد دلبإلشددىد لر ددألجتلبيخث دد لبحبملددريلذحدد لبحشددخ لبحددذيليحفدد لةقرأددال ث دد  للللللللل

ح دىئثال ددإتلبي ىجدثىةليحكدتلجتلالددف لجدفو ىلو ملددىبهىلرذبل ا ةلاإ  ددىللبحودربدبةلبل،ل دىتل دى دبل  ددألراد بللباج ملدىدبة
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) لديونياللاإ دى  لصديىة هىل  دألشد للادربوللة ليداهىلبي ىجدثىةل،لبهذهلب ار الاىجدل الصلب ار دالبيخىصدالودتلبيخند بل

للملوقىللبألةظحالبيخث   اللللللللنللارالابىل ا لبح دبجىةلاحافبىلل،ل(129صلل،ل1994

لابىللةظىملخث  ليالح ل  أل ى   لوار يالة لويل  ألبيخن بةلب لدو ر ملل2006"ل ىملبحتىو ی"   ل دبجالبج هللللللللللل

حيدددحلةدددفلبجدددل الصلب ار دددالةدددفلاددددا ىللدددملبإلعدددىدلل،لحددد  لبيخنددد بللبحادددىوف تللدددملبحددد  ىتلب ددد نيللدددملوقدددىللحدددوب ثلبي ر دددم

للةوصف لبح دبجدالر دألجتلبحبظدىملبيخث د لبحدذيلةدفلابدى هلجةبدىالل،لب بىجبلعثوىلحفلوبيىةلب لل  واللملابىللبحبظىملبيخث  

بح دبجدداليح ددللجحدد لبحوجددىئللبحفاىحددالحلوةيددملبيخندد  لبحتددللالةودد دلادد حتل حددىليلح دد لاو دةددول  ددألر  ددىللةور ددرلوف ددلل ددتل

ل. حى ثلبي ر ملبحذيلا  لا  لويلبحبظىملبيخث  ل  ألة ث لح ى البإلأربلبةلبحتللبةثا للملبإلدشى 

ابحلفك د لباال دىديلا ر ودالة د لل،لةبحيال ا لو ىدبةلبحلفك د لبحبى د لمل2008"ل ىملحىج "ا ذبلبج ه   ل دبجالللللللللل

وثىشر لح  ل يبالوتلعىحثىةلبح فلبألاللبح ىةويلبحاىملوتلخالللر  ب لارةىوللةد د بلل دىئفل  دألةبحيدال اد لو دىدبةل

الر دألاأدو ل دراقلذبةل احدالرح دىئياللدملواد للةبحيدالو دىدبةلودىلادبللبح دبجلاةوصف ل،لوىلادبللب ار الا ر والوثىشر 

ل.ب ار الخالللبي فلىةلبحفر يالابي حى يالبحللى ايالحفن ةىوللبحل د بللب لل  مللملبح دبجالبي ىحيا

ةحددوذللةظددىملاب اددىي  لبحال وددالإل دد ب لل،لبحلاددرال  ددألجاددفلبألجددجللمل2009 ددىملل"بحملدداربایل" حددىلبجدد ه   ل دبجدداللللللللل

ا دذح لر د ب لةحدوذللارويدملووتد حلحبظدىملخث د لاافيودللاجدل  بووللدملل،لاىإلدى الر دألجادفلوربحدللابدىلهلل،لخث  لاافيولل

اب ادددىي  لبحال ودددالحثبدددىللةظدددفلخث ددد  لل،لألادددد لوقحو دددالودددتلبألجدددجر ددداةوصدددف لبح دبجدددالل،للويددديففبحلافددديفل ثدددللبي دددىويملح

يفلبإلحكت انيلحل  يلل دأىةلبحلالويذلوتلخالللبحن ةىوللب وت حلولوىد لب دألحد لودىلاجتلبحلويل،لة لحللملوقىللبحلافيف

ل. ر ألبحلوييفلبحلوفي ي

بحلاددرال  ددألود  لبي ىأددالر ددألبجدل  بملبحددبظفلبيخث دد  ل بخددلللمل2009"ل ددىملحلددايالو حد ی"ابجد ه   ل دبجدداللللللللللل

دددىتلبح دددد البألجىسددددتللواهددددىلة ددددحيفل،لبحبظددددىملبيخث دددد لاأبددددىلل،لاة  يدددد لججددددجلاواددددىحفلة ددددحيفل،لب ؤجلددددىةلبحلافيحيددددا ل،لا د

ل ألةظىمراةوصف لبح دبجالل،لبا مةلىللةظىملخث  ل لى   لبح ال ل  ألبخليىدلب  وةىةلب ى يالب لوب والو لبي ىجبلإال

فلةح يدددللاأيىةىةدددولودددتلخدددالللرأدددربللبحودددىاالةلوددد لخنددد بللويددد بتلةقحيددد لجأددديبللبي ىجدددو لةدددفلةدددل،لخث ددد لةدددفلب  لدددى لواىد دددو

ب ار الوتلخدالللبحووب د لةدفلاار ف دىل بخدللبحبظدىملبيخث د ل حدىلةوصدف لبح دبجدالر دأل اىحيدالبحبظدىملبيخث د للدملولدى   ل

ل.بح ال ل  ألبخليىدلب  وةىةلب لوبئحالحلقحي لبي ىجبلبا م

اب لدددددلو لل"و ددددر"لددددمللة  يددددد لعثياددددالج وددددىةلبحلافدددديفلبي ددددى ململ2010"لحاددددىملجوددددلل ددددربل"ا ددددذح لبجدددد ه   ل دبجدددداللللللللل

فالابحل فل،لاأبىللةظىملخث  ليلىافللملحللاإ بد لاذهلبأل وىةلي لفلاىحفى فيال،لاإ بدتهىل،لالل تلووبأ  هىؤل بديلب لبإلل

اةوصدددف لبح دبجدددالر دددألاأدددو ل دددراقلذبةل احدددالرح دددىئيال بددد لبجدددل  بملبحبظدددىملبيخث ددد لبإل بد لل،لبا ل دددى يالب بىجدددثا

ابحل ففدددددددالل،لابحفاىحيدددددددال،لاأددددددد تلبح دددددددرقلبحلوفي يددددددداللدددددددملر بد لبأل ودددددددىةلودددددددتلحيدددددددحلبحلدددددددر ال،لادددددددى مبح اددددددد لج ودددددددىةلبحلافددددددديفل

ل.اج وحالبحل ثيملح ىيحلبحبظىملبيخث  ل،ل ألرو ىةياربا ل ى يالاىإلدى ال

ةد ديجلاد لة ودلووتد حلحن ةدىولل دىئفل  دألبحدبظفلبيخث د  للدملللمل2012"لحاىملجفيحىتلراربايف"ابج ه   ل دبجاللللللللللل

 ددددألوقحو دددالوددددتلرةوصددددف لبح دبجدددالالل،لب ب دددملا يددددى ل ى فيلدددوللددددملةبحيدددالبحلفك دددد لب ب وددديلحدددد  لعدددال لب رحفددددالبح ىةو دددا

بحبلددىئللوددتلجاح ددىلجتلعىحثددىةلب  حو ددالبحلقر بيددال دد لحووددتلةحددوبل ث دد بللددملو ددىدبةلبحلفك دد لب ب ودديلاحادد اةلج  ددألوحددىل

اجتلاذبلبحلفوقلبحذيلحوولولعىحثىةلب  حو دالبحلقر بيداليد لل  دألل،ل اب  حو البحيىالحوولول ر بىتهتلوتلعىحثىة
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ظ دددرلبحل فيدددللبإلح دددىييلحفبلدددىئللجتلبحفدددراقلاددد تلب  حدددو ل تلجةدددرلبجدددل  بملبحن ةدددىوللبحودددىئفل  دددألبحدددبظفلبيخث ددد  لحيدددحلج

ااولبحن ةىوللبحوىئفل  ألل،لل ألبحاىوللبحلقر براإةحىلةرأ ل حىلير لبحثىححلل،ل ألبح   ارابحيىا الالااي لل،لبحلقر بيا

ل،لملبجددل  بملةظدىملخث دد للددملوقدىللبحثبددىللبحب ددويلل1993"لحاددىملGisolfi et.alا دذح لبجدد ه   ل دبجددال"ل،لبحدبظفلبيخث دد  

ا دل كفللدملأحيد لل،لا  ل  و لبح دبجالةحوذلليليدحتلاي دللحبظدىملة ديندتللذ ديليدبظفلبحلفى دللاد تلبحن ةدىوللابح ىحدب

اةوصدددف لبح دبجددددالر ددددألجتلبحددددبظفلبيخث ددد  لاى لثىداددددىلرحدددد  لوقددددىاةلبحددددذ ىللل،لبيخىصددددالاىحن ةددددىوللابإلأددددربلبةل،لبألنملددد ا

باص بىاملاا لوتلجافلة ثيوىةلبجل  بملبي ىجبلبا مللملوقىللبحلافيف لرذلبنهىلاا د لحف ىحدبلرو ىةيدالبحلفى دللود ل

لبحبظىملاأىحلى ملي ثالبح ىحبل ب رلبيقىويللملبحاحفيالبحلافيحيال.ل

ل،ل9001خث دددد لحل ثيددددملبأليددددياللملةودددد يفلةظددددىملبج ملددددىديلل2004"لحاددددىملHsien-Tsung Liaoابجدددد ه   ل دبجددددال"لللللللللللللل

حيحليا لاذبلبحبظىملباج ملىديلوكحللحبظىملبي و هلبیيال "Visual Studio Rules" اذح لاىجل  بملةظىملخث  ليلو 

ولدل  وىل (MBNQA) ىئي لودىح وملاىح د د للبحوعبيدالحل دو  "ابحذيلي ث لودبج لبحلويديفل  دألججدى لوادىي  ل"أدل،ل9001

ل،لاةوصدددددف لبح دبجدددددالر دددددألرةلدددددىللةظدددددىملبج ملدددددىديليددددديا لب بظحدددددالاالدددددىئلل حفيدددددولحفلويددددديفل،ل ى ددددد  لوار يدددددالحفبظدددددىملبيخث ددددد 

ى ملاووىدة هدددددىلادددددت بللبي دددددو  لبي دددددل،لاىإلددددددى الر دددددألةوددددد يفلب ت بحدددددىةلحفحبظحدددددالودددددتلخدددددالللة  يددددد لبحابىصدددددرلب  حدددددالحأليددددديال

لاةفلبحل  يمل فيولوتل ثللوقحو الوتلب ل    تللملبي و  ل.ل،لحفحبظحا

ل،لابة ددىذلبحوددربدل،لحدد  فلملةوظيددفلبحددبظفلبيخث دد  ل وجدديفال2004حاددىملل "Kwon.0 et.alاجييددىلبجدد ه   ل دبجددال"لللللللل

ل،لي دللب لدىئللب اود  لحيحلجاض  لبح دبجالجتلبحك   لوتلب ؤجلىةلبح بى يالعثو لبحدبظفلبيخث د  لحلدو   لبحد  ف

ااددددذبلبحبحددددوذللي ددددفلوددددىليقددددبلورب ىةددددوللددددملل،ل ددددألب تدددد بحلةحددددوذلل ىوددددللاة ددددىذلبحوددددربدرةوصددددف لبح دبجددددالل،لاب ل   ددددا

ل. الملظللاذبلبحبحوذللةفلةبىاللرعىدل ح ملحبظفل  فلبحوربدل،لب للوثلل يحىليلافملابظفل  فلبحوربد

اواهىلل،لاو ثواللملو لففلب  ىاةل،لىةلبةفو للملجتلبحبظفلبيخث   لووأو  اوحىلجثملةق لجتلأللاذهلبح دبجللللللللللل

ل،للدملباخليدىدل ا ذبل  فلابة ىذلبحوربدلحيحلةبىاح لبحك   لوتلبح دبجىةلبحبظفلبيخث   ل ت ب لولى  ل،لب  ىللبحلافيول

  ألولدى   لبح دال ل  دألبخليدىدلبحملداثالا ب حالحولوحىلي  فلبح دبجالبي ىحياللمل  د لبحبظفلبيخث   لل،لابة ىذلبحوربد

حيحلجاض  ل دبجدىةلجدىاوالجتلبحك  د لودتلب ؤجلدىةلعثود لبحدبظفلبيخث د  لحلدو   لبحد  فلي دللل،لبح دبجيالب بىجثا

 إتللاااب ايىلا ر والةوى يل،لتلبيخن  لو ححاللملبألصللحلوحي لا بئللوحكبال حفيىاأللل،لاب ل   ال،لب لىئللب او  

وحددىليدد  فلل،لا ى فددال،لجدديحىلصددىنيملبحوددربدلي فثددوتلجتليددلفلةدد  يفلبحوددربدلوددتلخددالللةظددفلخث دد  لذ يددالاال،لتب لددل  و 

ل،للدملود  ل د د لبحدبظفلبيخث د  ل  دألولدى   لبح ىحدبل حل دذل دربدلو د ا لبيخند  للدملب  دىللا ر ودال حفيدالاذهلب  بخفا

وددتلخددالللةحكددد تلل،لا  لحاددولبحددذيلادددولحثالددولبألا ددأل ىوددالل، ددألبحوددربدلبحددذيلي ودددملب بفاددالحددولخىصدداراةوى يددالةالهددللاددول

ل،ل  دددألبحاحدددللب بدددللللدددملجدددوقلبحاحدددللهفاةبحيدددال ددد دتل،لبي يدددى لودددتلباجدددلحربدللدددملبحدددلاففلوددد  لب ددد بد لابي ىوادددىةخدددر لل

ل.ل(ل47صلل،ل2008ال يب يل)لفألاعىنهلفاااحيملاااه

 :النظم الخبيرة كأداة إلدارة العملية التعليميةلسادسا:

ر دددددألبحلوجددددد للدددددملبجدددددلتاللللبحادددددى يحوددددد لج  لبحل دددددودلبحلدددددري للدددددملةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةلاباة دددددىاةل  دددددألب لدددددلو للللللللللل

جةدوبتلأ يد  ل دىحلافيفللرحد بثابحدذيلج  لاد ادهلر دألل،لو ىةيىةلادذهلبحلوبيدىةللدملة دو رلبجدت بةيقيالبحدلاففلاىي ىوادىةر
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ف لر ددألعدددرقلبحلافددديفلبحلوفي يددالب لادددىدال فههدددىلوحددىل دددىتلحدددولجةددرل ث ددد للدددمل  دددى  لابحتدددللجدددديل،لحكت اندديلابحلافددديفل دددتل ادد بإل

ل.ابال ىدلجش ىللأ ي  لج ث ل ىحيال،ل فىل لةظفلبحلافيف

 دألاحوردبةدولبحافحيدالجالبحبظر دالليقدبلجتلي دحفل لبحد بخ ماأبىلل  ألذح ل إتلب  لدو لبحافودللحن ةدىوللبحل دحيفلللللللللللل

اذحد لودتلخددالللل،لىي  لو لففددال ملد لل ث د ل ددتلو يف دىلودتلبحند بوللبحتددللةد د لادىح رقلبحلوفي يددااأحادل،لمججدى لووددوا

احدد جل  ددألةكبوحوأيددىلبي  ددولل  ددألل،لب لدد ه  الا يددى لودد  لةقددىحلبحلقر دداليددابحت   دد ل  ددألبحبلددىئللاب خرأددىةلبحلافيح

يفلبإلحكت انديلاحدىلي بىجدبلود لوادىي  لبي دو  لوؤجلىةلبحلافديفلبي دىويملر دألر بد لوحىدجدىةلبحلافدلااليأل،لاذهلبحبلىئل

اااحدددلل  دددألادددد لوادددىي  لةحكاهدددىلودددتلورب دددى لأدددو  لبحلافددديفلل،لابحلافددديفلبإلحكت انددديلا دددفالخىصدددال،لحفلافددديفلا دددفال ىودددا

ل،لاعددرقلأ يددد  لحفلافددديفلة ددد لب ثىشدددرل،لججدددىحيبلودلاحوددد لج  لبحلودد ملبحلكبوحدددويملر دددألظ دددل،لبإلحكت اندديللدددملب ؤجلدددالحددد يهى

اذحد لل،لاولدل  ةىةول،لواهدىلبجدل  بملبحكحثيدوةرل،لح ل  ألةوظيفلولل  ةىةلةكبوحوأيالحل ويملبحلاففلب  فدو اال

بجددل  بملشددثكالل،لبح ددودلب صدد وأالاىإلييددىحل،لبحب ددوصلب كلوأددال،لوددتلخددالللبحوجددىئللب خلففددالو ددللج ددالملبحفيدد يو

لال و دللب ودردبةلبح دبجديالر دألوودردبةلبحكت اةيدالةبىجدبلحىمباالاة يقال ىلجثمل ىتلوتلبألاحيالل،لب افووىةلبح احيا

ل.اوافووىةيال،لىلاولجتلةود لةكبوحوأياواللمبحا رلبي ى 

ىةلحدوللاذح لةىةللوتلجتلب افوول اة و ف ىلوتلاد يالر ألرحكت اةيال،ل  ودللملرةلىللب وردبةلبإلحكت اةيالاابىتللللللللللل

يووودددوبلاقحددد لولدددلفيوىةلرةلدددىللب ودددردللحددد  لج يدددىللايسدددالبحلدد ديجل دددالليلدددل ياوبلجتل بةلددىللب ودددردلباحكت انددديلو ددد ا 

ابحرجدددددوملل،لودددددتلبح دددددودللاجالحتددددد لبحلادددددرال فههدددددىل احفيدددددالبحل و دددددللح لددددد ل ودددددةلة و دددددللبحب دددددوصلر دددددألوقحو دددددل،لا ىوفددددد

بهدىللباحتد بمادىي  ليقدبلا  يوالته الر ألبحوصوللادىحلافيفلر دألج  دألبحد دأىةل  بدىتلول،لاحكاهىل حفيالوبظحال،لاب ل ر 

احدذح ل  دوليقدبلجتلي دوتل  دأل دبيدالبهدذهلل،لا قبلجتليفت ملبهىل يولايسالبحلد ديجلودتلبحث بيدال،للمل حفيالرةلىللب وردل

ل.اتلي وتل  أل ففلاحل فثىةلبإلةلىللاوىلة لىأولاذهلبحاحفيجييىلجالل،لب اىي  

حيدددحلظ دددرةلة يقدددالي  دددو لادددىحثللبحدددذ ىللباصددد بىاملل،لباصددد بىاملاااددد لبحدددبظفلبيخث ددد  لودددتلجةعدددحل دددراتلبحدددذ ىللللللللللللل

ا ددد لةثاددد لبحك  ددد لودددتلب ؤجلدددىةلادددذهلبحلوبيدددالل،لاباجدددل اللو دددللبحبملدددرل،لحل دددو رلادددربوللحىجدددبلو دددملالدددل ي لبحلفك ددد 

ودددتلجاددددفل ددددىحبظفلبيخث ددد  لاى لثىدادددىلابحددد  لل،لاة لددد تلأدددو  لبأل بللوددددتلخدددالللبة دددىذل دددربدبةلج يدددلل،لحي دددى  لبإلةلىأيدددا

ة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملتهدد الر ددألةوددللبحددذ ىللبحبملددر لر ددألةظددفلبي ىجددثىةل ددتلعر ددملة ددحيفلاروقيددىةلاحىجددثىةل

ل،لا لفلذح ل تلعر ملبجل  بثلةحوذللحىجدبلليدوب يلبحبحدوذللبحدذانللبحدذيلحد  لبيخث د ل،لة ى يلجفوتلاةفك  لبحبملر

لبملرجالبحبظفلجتلة وتلذ ياللملبحل ر ىةلب ملىبهالبحتلليووملبهىلبحل،لاحذبليلا تل  ألاذهلبحن بولل،لاة ي تلب افووىةلاو

(Cebi: 2009, p 219)او دىملل،لا د دبةلبحدبظفلبيخث د  لأل بللج حدىلل،لايهد الادذبلبحدبحةلر دألباجدلفى  لودتلرو ىةيدىةل،ل

ل(ال11صلل،ل2005البحور لةو م)لذح لأاوتلبألو فال  ل،لر بد الي ابلج باهىلاىجل  بملبألةحى لبحلوفي يا

لد  الجفيحا.لاب ثايال  أل،ليحكتلبجل  بملةظفلخث   ل اىحالحفويىملاح ىملبة ىذلبحوربدبةلبإل بد الب او   .1

لابح شخي يالب رةث الاىحاحفيالبحلافيحيا.ل،لبجل  بملبحبظفلبيخث   للملبة ىذلبحوربدبةلبحلافيحيا .2

اى افووىةلب بىجثالل دبجيالاذح ل ا لجتليلفلةيا  اىاةو ي لبي  باللبحل،لبجل  بملبحبظفلبيخث   للملة حيف .3

لاج  ب لبح فثا.ل،لابحوىئح تل  ألبحل ديجل،لابحوى ىةل،ل تلبألوى ت
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اةويديفلل،لة فيدللا  دأل،لابإلأىادىةلب لو ودال،لرأربللباخلثىدبةلة د لبحلوفي يدالابحتدللاالحد ل  دألجةحدى لبألجدسفا .4

لاة  ي لوللوبه.لل،لج بللبح ىحب

بحلددد ديجل بخدددلللبظفلبيخث ددد  للدددملب  دددىملبحراةيايدددالاة ددد لبحراةيايدددالبإل بد دددالبحتدددلليودددوملبهدددىل يدددولايسددداةوظيدددفلبحددد .5

لاوتلةفلةو   لاذبلبحو  ليخ والبحاحفيالبحلافيحيا.ل،لاأ  لب اففل،لابحتللال بفذلا  ل،لبحولف

 : صائص النظم الخبيرةسابعا: 

 اة ددحيفلبحددبظفلبيخث دد  لاواهددىل،لالبحتدددلليقددبلرةثى  ددىل بدد لابدددىلجل،لابددىتل دد  لوددتلبيخ ددىئ لبحتدددللةح دد لبحددبظفلبيخث دد  

(Waterman: 2008, p 25/28) ل(Negnevitsky: 1989, p 33-34(ل)Langholz: 1996, p 03)   :ل

احان لجتلل،لااحللاكفىل لابيخ ىئ لبحتلليقبلجتلةلوب رللملبحبظفلبيخث   لح يل،لاا لبيخن  لوتلجافلبألججلالخبرة: -أ 

 دىحبظفلبيخث د  ليحكاهدىلجتلة دللل،لحبظفلبيخث   لةفدجلولدلو لبأل بللبحدذيلي وودولبيخند بللبحبملدرللدملوقدىللواد تة وملب

ل،لابح رقلب خل ر لبحبىأحال تلبيخن  لبحتللةحلفك ىل،لاأكفىل لوالح  للملذح ل  ألبي يلل،لر ألحفوللحفحملكالةل لر ا

لاذح لابفجلججفو لبيخث  لبحبملري.ل

اةفلد  لل،لوتلح يدولبحود د ل  دألشدرحح ديلي دى يلبحبظدىملبيخث د لج بللبيخث د لبحبملدريليقدبلجتلة دلشدرح: القدرة رلد  ا -ب 

جالبة ددددىذل ددددربدلوادددد ت لرذلجتلة ففددددالجيل ددددربدلخ ددددتليددددلفلبة ددددىذهل دددد لة ددددوتلل،ل ربدبةددددولب لافوددددالا ر وددددالحددددللوملدددد فالوايبددددا

لفدملادىح رقلبحتدللة ثا دىلبحدبظفلبيخث د  للدملباجدلالىلا و  لاىحملرحلبإلأىاال  ألججسفالوايبدالةلال،لا ث   لأ بل،لورةفاا

لابة ىذلبحوربدبة.لل،لجالريقى لبي فوللحفحملكالةل،لب ب وي

بحلاففلوتلةقىدأولبحلىاوال كحىلاولبي دىللود لبيخند بللل ىحبظىملبيخث  ليقبلجتلي وتل ى دبل  أالقدرة رل  التعلم:  -ج 

بيخث د لجدي وتل دى دبل  دألبحوصدوللر دألحفدوللوملدىبهال لدر الج ند ل بد وىللبحبملرل إتلبحو د ل  دألبحدلاففلااندللجتلبحبظدىم

لاارال فيولةفجلب مل فالج ث لوتلور .ل

احاندد لبخليددىدلوقحو ددالوددتلل،لاجددلالىللبحروددييلبالددل  ملبحددبظفلبيخث دد  ل بدد لحف ددىلحفحملددكالةلاالسددتنتاج الرمددزي:  -د 

جالب مل فالل،لبحووب  لبحتللة  لب لتحال،لب فىايفل،لي وىئمحلح يللجةوبتلو لففالوتلب اىدالو للب "Symbols" بحروو ل

بحتدددللةودددومللاذحددد ل  دددأل مدددجلبحنددد بوللبحلوفي يدددال،ل دددىحبظفلبيخث ددد  ليدددلفلابىلادددىل اىي دددالب ادددىدال،لب  فدددو لريقدددى لحدددللح دددى

 وبةلب     لجففىلاذح لاىجل  بملبيخوبد ويىةلاحان لجنهىلة ث لالفلاللوتلبيخل،لاحاىي البحثيىةىةلبحا  يالبحر حيا

رذلجنهددىلالددحالا دد اثلةبك دد لل ا بحددىلبحددبظفلبيخث دد  لالة ثدد لالفلدداللوددتلبيخ ددوبةلب  دد   لوددتل ثددلل،لح ديلة ددللر ددألبي ددل

ابألد ددىملةح ددللل،لا و دد لاددىحرويل"جفلددفالوددتلبي ددراال،لاب ملوشددال،لبحلاىوددللودد لبحثيىةددىةلبحبى  ددالا حكاهددىل،لة دد ل  يددم

 ."وفىايفلبحاىحفلبي ويوي

ل،لما فدددىل للدددملوقدددىللة ثيدددمل  يدددل،لياحدددللافى فيدددالاجيل يقدددبلجتليلح ددد لبحبظدددىملبيخث ددد لادددىحاحم: الكفدددا ة والفارليدددة - هدددد

اودتلابدىل دإتلبحووب د لبحتدللي لويهدىلبحبظدىملل،لاو  ا لا  لويل  ألوملدى للة لدفلاىح داوأالةح دللة د يىلحفبظدىملبيخث د 

ددددىتلادددددذبلبحلاويددددد   دددددىحبظفلبيخث ددددد  لل،لجالر دددددأل ددددد  اىل،لدبأادددددىلر دددددألعثيادددددالةر يمهدددددىلبيخث ددددد لة دددددوتلواوددددد  لاىحيدددددراد لجدددددوبلل د

لاحويويا.لل،لالل  ملةىحثىللملوقىاةلةل للاحملى للاب ايا

يقبلجتليحلف لبحبظىملبيخث  لب ار البحتللة وملحولباجل اللب ب ويل يحىليووملاولاولةفلولوتل: املعرفة الذاتية -و 

اذحددد ل تدددرالبخلثدددىدلل،لايدددالججىجددديالودددتلب ار دددالة ودددملةبلددديةلادددذبلباجدددل ال حفيدددىةلادددذبلاىإلددددى الر دددألبولال دددولحث
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 دددددالا ل  دددددألبجدددددلاثى لبيحجددددد لابحنددددد با تلبحتدددددللاملدددددرحلل،لبحبظدددددىملبيخث ددددد ل ددددد  ل  دددددالاواووحيدددددالبحب يقدددددالبحتدددددللةوصدددددللرحههدددددى

ل البحذبةيا.لا  فمل  ألاذهلب ار البجفلب ارلل،لباجل اللب ب ويلبحذيلج  لر ألبحب يقالبحتللةوصللرحههى

لااملقررات االلكترونيةثامنا: 

ج ابةلالد للبحلوبصدللاد تللأنهدىلوودردبةلاافيحيدالحىجدوأيالةفى فيدالة لدويل  دجيحكتلاار فلب وردبةلباحكت اةيال  دألل

اةود ملحفحلافحد تللدملصدود لل،لجالة د لوالحد  ل  دملشدثكالبإلةت ةد ل،لاة دوتلوالحد  ل،لاب لافحد تل ايد فلبحدثا ل،لب افف

 ل"Course Management Systemجةظحدددالر بد ل"ب ودددردبةلبإلحكت اةيدددا"ل"جالة ددد لوت بوبدددالاىجدددل  بملجحددد لل،لت بوبددداو

"CMS"لا ل وتلب وردلبإلحكت انيل ى  لوتالل،ل

لظي.لفوافووىةلةظر الو ود لوص وأالالافيملح .1

لةح يللحفح ىدبةلبحاحفيالو  ووالافو ىةل ي يو.ل .2

اياحدددللل،ليودددوملودددتلخالح دددىلا بفيدددذلج بلبةلة فدددبلوبدددولجةبدددىللبحن ةدددىوللباحكت انددديل،لشىشدددىةلةفى فيدددالوددد لب دددلافف .3

لبحن ةىوللباحكت انيل  ألةوييح ى.ل

ب افووددىةللاوحىدجددال،لاهددمل تدد بةلةو ددفلجةبددىللبحن ةددىوللة دديالحفحددلاففلوربأاددال،لولددىحىةلحفححىدجددىةلبحفافيددا .4

لاب  ىدبةلبحتللةفلبحلارالح ىلاىحن ةىول.ل

لاليخ والجا بالبحن ةىول.حاى لاافيحيج .5

 : صائص املقرر اإللكتروني.1

صلل،ل2004الجددددداى  )احدددددىلي دددددمللرادددددربايف" ثددددد لهللال"ال"جححددددد لجددددداى  " حددددد  اىلي لدددددفلب دددددب  لبإلحكت انددددديل اددددد  لخ دددددىئ 

لا(180/185

ألا ب ددولوددتللحيددحليب فددملاددذبلب ددب  للددملصدديىةلول،ليالحدد لاددذبلب وددردل  ددألباةقددىهلبحلددفو يللددملصدديىةالجا ب ددو .1

 حفيددالبحددلاففلوددتلجاأددوللاحاندد لجةددوليهددلفلال  يدد لوددىليحكددتلجتليوددوملاددولب ددلاففل ادد لبة هىئددولوددتل،لوب فددملجددفو ي

لا يىج ى.لل،لجفوتلوايباليحكتلوالحظ هى

جالل،لحيددددحليددددلفلةودددد يفلب وددددردلبإلحكت اندددديل  ددددألشدددد للرعددددىدبةل،ليودددد مل ملدددد للوندددد ولليبإلحكت انددددو لددددو لب وددددردل .2

ا دود للىورةث دلتلب ودردلي دوتلإالدملبحتىحدبل دل،لجالو ملابل،لن وقال مل للخ ياول،لاح بةلاافيحيالو لفلفا

لصاوألو.لللماول دأىلل،لاةيوالاىألا بالبحلفو يا

 بىصدرللةود يفلحيدحليدلفل،لاباجدلقىاال،ليالح لبحلفى لللملب و فلبحلافيوللوتلأىةبلب لاففل  أل كدر لب   د  .3

ل،ل   بةلةظ رل  دألبحملىشدال بد لبجدل  بملبي ىجدبلبحلافيودلب  لو لبح دبستللاحوأبلاذبلب وردل  ألش للو

ل احللبجلقىاىةلوايبالاللفيو ىلةف لب    بة.ل،لا ووملب لاففللملدوللةفل  هلحلف لب    بة

حتد لييدحتلحدولل،ل ثدللجتليثد جللدمل حفيدالبحدلاففل،لحد  لب دلاففليملت  لب وردلبإلحكت انديلةدوب رلول فثدىةلجدىاوا .4

ل.ةلبحن ةىوللبحلافيوللاتجفو ل ى لبحلاىوللو لو لو ى

ب وردلبإلحكت انيل  ألب ملىد البإليقىايالوتلأىةبلب لاففالحيحلي يالاذبلب ودردلبحفرصدالحفحدلاففلح ديلليالح  .5

ليووملااملى لريقىويلوللحر.
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هلبجددلحربدللجيلجتلب ددلاففل فددفلةفلددولابفلدولوددتلخدداللل يودوملبحددلاففل  ددأل كدر لبيخ ددولبحددذبايلاىحالددثالحفحدلافف .6

ا  دةددولل،لاااي دديهلاجددلقىالول حددىلجةددوليلددحالحفحددلاففلاىحلدد  للددمل حفيددالبحددلاففلا ددملجددر لولبيخىصددال،لاددىحلافف

ل  ألباج ياى .

حفكملددفللرذليوددوملب ددلاففلالوددو فلةفلددول ملدد للولددلحرل بحلوددو فللددملب وددردلبإلحكت اندديليددلفلا ر وددالة دد لةوفي يددا .7

لب ان لبحص يالحفلوو فلب للحر.لاأذح ليل ومل،ل تلبألخ ىللاة و مهىلجاالاتالل

 :أسس تصميم املقرر االلكتروني.2

ل،لاب ادىي  لبحففلدفيال،لوقحو دالودتلبألجدجلأح يلةؤايلب وردبةلبإلحكت اةيالةحىداىلب رأو لاا لجتلال ب للملة حيح ىلر د

ل(ال368صلل،ل2009الجىحف)للابحلوبيالوتلجاح ىل،لابحبفليا

اة دددددددددو رهللدددددددددملددددددددددوللبحبظر دددددددددالبحتدددددددددلليلببىادددددددددىلب  دددددددددحفال"بحبظر دددددددددالبحثبىئيدددددددددا"لل،ليددددددددلفلة دددددددددحيفلب ودددددددددردلبإلحكت اندددددددددي .1

"Constructivism"جال"بحبظر دالبحلددفو يا""ل،لBehaviorism"جال"بحبظر ددالب ار يدا"ل،ل "Cognitive" جالبي حدد ل

لا تلج ث لوتلةظر ا.

ب ددددددددب  لل،لب  لبي فيانددددددديب دددددددل،لب لحدددددددى لبحل دددددددحيفل  دددددددألوف دددددددوملب ددددددددب  لبحدددددددذيليلببدددددددىهلب  دددددددحفالب ددددددددب  لبحلوفيددددددد ي .2

ل،لبحودىئفل  دألب د خالة "Systein Approach"  ذح لاا لودتلب لحدى هل  دأل فلدفالود خللبحدبظفل،لبحلكبوحويم

لاب لفى فاللملابىللب بىب .لل،لابحلتذيالبحربأاالب ل ىوفال،لاب خرأىةل،لابحاحفيىة

جملا ر وددالل،لللةددلفلا ر وددالةوفي يددالأحى يدداب لحددى لبحل ددحيفل تجددى لةفنددتلل  ددألبحبظددر لر ددأل حفيددالبحددلاففلادد .3

اورب دددددى لبحفدددددراقلبحفر يدددددالاددددد تلل،لوفدددددر   لجيلةودددددومل  دددددألةفر ددددد لبحلافددددديفلبحدددددذيليلددددد ب لر دددددأل كدددددر لبحدددددلاففلبحدددددذباي

ا دددذبلة دددوللباالحدددىملر دددألب دددلاففلل،لاب  دددى دلبحلافيحيدددال،لب لافحددد تلودددتلخدددالللةوددد يفلوقحو دددالودددتلبيخيدددىدبة

ل لو للبإلدشى لابحبصح.لاأاللحفحاففلج ابدبلأ ي 

اإ ثدىللل،لا ى فيدال،لب لحى لبحل حيفل  أل ا لبألججلبحلوبياللملة حيفلب وردلباحكت انيلحت لة ودمل فدىل  .4

ل(لاSweeters: 1994, p 50)اةلح للاذهلبألججللملبحبوى لبحلىحيالل،لب لاففل  ألولى الو

لاةبظيحولوملو ا.لل،لجتلة وتلعر وال رالب  لو ل .ج

لابايقىايالو لب ورد.لل،ل ادلب لاففل  ألبحلفويل وةلاللبحلفى للجاليول ر . 

ل،لبح ددددددددوةل،لبي ر ددددددددال،لبح ددددددددود ل،لابحوجددددددددىئةلب لادددددددد   لباحكت اةيددددددددال)بحددددددددب ل،لجتليالحدددددددد لب وددددددددردل  ددددددددألبأل ابة .ة

حلفددددد للوددددد لبحت   ددددد ل  دددددألبي ىةدددددبلبحدددددوظيفيل(بإلي دددددىلبةلبحلافيحيدددددال،لبألحادددددى لبحلافيحيدددددال،لب خ  دددددىةل،لبحرجدددددوم

لوجىئة.لبح

لج وحالة حيفلصف ىةلب وردلي حي لب لافح ت.ل .ث

 جاحيالةوو فلب وردل ا لباة هىللوتلة حيحو.ل .ل

باة ددددددىلللدددددددراد لةودددددد يفلبحلتذيددددددالبحربأاددددددالب لددددددلحر لحفحوددددددردلبإلحكت اندددددديلاباجددددددلفى  لوددددددتلبأل ابةلااجددددددىئلل .ح

اافيحيدددالحويويددداللاة ددديال دددرصلل،باحكت اةيدددالبحتدددللة ودددملبحلافددديفلبحفادددىللاولدددلو ل دددىللودددتلباةقدددى لبحلافيودددل

للجالبحل ففا.ل،لبحو  لأل  ب ل ث   لخىدللبحف للبح دبستللبحلوفي يل اتلبحلوي لاح فلبحف للجا
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 :السياسات التربوية العربيةتاسعا: 

لةقرأددددال حدددللةرأو ددددالةل ددددفل،لوبددددذل قددددرلباجدددلوالللحتدددد لبحيدددومل،لبحارأيدددالابحليىجدددديا،لبح وى يددداشددد  ةلبي يددددى لللللللللللللل

ل،لوديبحوأدو لبحارلل  ته اإ ألا ملبي وبأيلبحت او البحو ر البحتلل،لابحملحوللجايىلر ألابىللبحت ايالبحارأيالبحوبح  ل،لاىحتن 

لاةحي ىةدول،لأربحلبحود لبحاروديلاوبذلبحث بيالبحتللبة فو ل ههىلاذهلبحلقرأالةرةبل فههىلجتلااىنيلوتل،لااح ةولبح وى يا

الددددملو لفددددفلل،لاواىةىةددددول  دددألشددددت لبح دددا ل،لةددد د قيىلودددد لحر ددددالبحددديوتلبحارودددديللدددملوآجدددديولاةتحو ددددىل،ل ثددد جةلةفودددد لار و دددى

ل.ب يى يت

لرلبحارودددديوددددو للددددملادددددايالبحل،ل حددددىللددددملة  اددددىلجييددددىل،لاةلقلدددد لواىةددددى لاددددذهلبحلقرأددددالبحوح ا دددداللددددملوقددددىللبحلافدددديفللللللللللللل

ااددولبح ددىحوثلبحرايددبلبحددذيلةرجددولل،ل(86صلل،ل2005الاددتلةبددل)لابحل فددفل،لابحلقيئددال،لبحددذيليلح ددلللددملبحلثايددال،لب اىصددر

ل دللالدمل،لا بحيدوللدمل دلل اد لودتل ادبةلبحديوتلل،لاوىل بلليل رل  ألةرجولاذبل،للملةرأالبحوأو لبحارويلباجلاحىدل ابىيا

ل.المل للشن لوتلبي ل لبحارويل،لوبىجثالوتلب بىجثىة

او دالبحت للاب حىدجدال،ل  ألااي يلباةقىادىةلبحو ر داللدمل حدملبحبظر دال،لةوبذلبحث بيىل،لحو ل حللباجلاحىدلبحترويلللللللللل

 لوخرلوىلةثو لوتلووىللبي حىا لحيق يل  أل،لاوىل بلليكر لاذهلبحلوأ ىةلبحت او البإل فيحياللملبحوعتلبحارويل،لبحارأيا

ل،لاحفحدددولبحوحيددد لودددتلجأدددللبحوأدددو ل،لبحاروددديلبحتدددللودددىل بحددد لجودددللبإلنلدددىتل،لاجحالو دددىللدددملة ويدددملبحوحددد  لبحارأيدددال،لبحارأيدددا

حو لةر لباجلاحىدلبحترويلل،لاباجلتاللل،لابحيافل،لاوتلجأللبحل ردلبحملىوللوتلبحو رل،لاوتلجأللبحثبىللبي يىديل

ل،لةرجدددي لادددذبلباةقدددىهلجددايىلر دددألة دددفيالحر دددالبإلحيدددىللبي يدددىديللا حدددلل  دددأل،ل ددالبحو ر ددداللدددمل فدددبلب  دجدددالبحارأيددان لبح

الاهملةر ل،لب  دجالبحارأيالادة لاذهلبحت  البحو ر الوبذلبحا  لباجلاحىديللاوتلابىل إتل،لف بتلبحارأياابحووويللملبحث

لل.لاب   ا  ل،لبحارأيالبح تر للةحواىللملظللبحكيىةىة

  دددأللاجخ ددد لول،لاحدددفلةلو دددفلأ دددو لب لدددلاحرل بددد لحددد ا لةدددر لبحو ر دددالالادددللبجدددل ىتل...جتليفدددرالةفلدددوللللللللللللللل

ورب دديلة دد مللابجددل ىتلجييددىلجتليقاددللوددتل ابئددرلبحت ايددالبحارأيددال،لاددالبحل  دديةلحفت ايددالابحلافدديفللددملبحددوعتلبحارودديعثي

جالل،لباةلحددىللر ددألبحددوعتلبحارودديلابجددل ىتللددملجدديىقلذحدد ل فددولجتليق دديلةفلدديىل  ددألوملددى رلبألأيددىللبحارأيدداللددمل،لةوأ ىةددو

للل.(37صلل،ل2006الاتلةبل)لبح وى البحارأيا

لىيلاردددددوتلحاحفيددددالبجددددلال ل وبو ددددل،لىلتهددددا لدددد دأوتللددددملووىوىل،ل ىألعفددددىللبحددددذيتليلافحددددوتللددددملب  دجددددالبحارأيدددداللللللللللللللل

بألعفدىللجتللرذليت ةدبل  دألادؤالل اااي يلوملى رلباةلحىللر ألبحكيىةىةلبحو ر دالبح دتر لل،لبج س ىللوملى رافلبحووويا

جتليؤوبددددوبلريحىةددددىلل،لباجددددلالايال فدددههفلجييددددىلاأفاددددللب حىدجددددىةلبحت او دددالا ت ةددددبل،ليلافحدددوبل يددددفليالحددددوتلر دددأل يددددىتلصددددت  

 ى  دجدالبحارأيدالةقدىا ةل دللحد ا لوحكبداللاابدىليكحدتلبيخ درل،لفلبحو ر البحكيىةيالبحييواتهاشىواللاىةلحىلبل،ل حيوى

ةفلدددد ىلخ ددددربليهدددد  لباةلحددددىللجصددددث  لادددذهلب  دجدددداللذببهددددالل،لااتذيددددالبحدددراحلبإل فيحيددددالبحارأيددددال،ل ددددالبحو ر ددددان للدددملابددددىللبح

ل.اب ملى رلبحارأيالوتلجيلةوتل،لبحوووي

بحارأيددالبحتددللل آاى ةددىلجالحبوددللبألأيددىلل،لاوددتليبظددرللددملاب دد لبألأيددىللبحارأيددالب اىصددر ليدد دتلح ددفلبيخ ددرلاب تجددى لللللللللللل

جوددىلل،ل  ددألجددبيللب  ددىلئددرلاةددونج...لب تددر لابي يبةالوددللر ددألبحب ددفلبألاللوددتلبحوددرتلبحاملددر تلالةددر لا بددىلجال را ددىلادد تل

جالل،لو درجالل،لبي يبئدربحو درلجالذبتلر دأللةلفدىخرلاىاةلحدىللر دألادذبل،لجأيىللبحيومل هدلللاأفادلل حفيدالباجدلال لبحت ادويل
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ددددتتلادددددذبلباةلحدددددىللبحو دددددريلب  دددددترلبحيدددددايفل ددددد لجصدددددثالةىأدددددىل،لبألد ت لااجدددددىوىليودددددد ل  دددددألبح ددددد ادلل،ليدددددي تلبح ىودددددىةلا د

لل.(21صلل،ل1979البحملر ف)

 : الجهود السياسية العربية في مجال توحيد األنظمة التربوية العربيةرا را: 

ل دددو ةو ددالبحث بيددداللددملنلدددملبي ل1947 دددىملللددملحثبدددىتل"ا دد لودددريل"يادد لب دددؤةحرلبح وددىلملبحاروددديلبألاللبحددذيل وددد للدددمللللللللللللللل

باألحى يداللدمللبحذيلادا ل يولجججلوملدت  ال بدىب لب دوب ااولب ؤةحرلل،لبحارأيالب ملت  الة ولاح  لبح وى البحارأيا

حيددحلج دد لل1950 ددىمللاح ددرلةددفليددتايلب ددؤةحرلبح وددىلملبحارودديلبح ددىنيلبحددذيل ودد للددملبإلجددكب د ا،ل و لفددفلوربحددللبحلافدديف

ؤةحربةلبحتدددللةدددفلااى ثددد لادددذهلب دددل،لابحلت يددد ل  دددألبح دددى  لبحودددوويلحفلافددديفللدددملبحثفددد بتلبحارأيدددال،لبحارأيدددال  دددألاحددد  لبحفتدددا

لةاوددتل ادد اىلب بظحددالبحارأيددالحفت ايددالابح وى ددالابحافددوملاهددملالدد لوددؤةحربل،لبإل بد لبح وى يدداللددملبي ىواددالبحارأيددالةظح هددى

ل:ااى ث ل وبيىلاو ىةيىل  ألبحب ولبحلى م

لابحرب ددد للدددمل وملدددملل،1957ابح ىحدددحللدددمل تددد ب لل،ل1950ابح دددىنيللدددملبإلجدددكب د الل،ل1947ب دددؤةحرلبح ودددىلملبحاروددديلبألاللحثبدددىتل

ةفلبح ىوتللدملبحودىار ل دىملل،ل1967بحوىار للابحلى  للمل،ل1964ابحلى  للملبي يبئرلل،ل1961ابيخىوجللملبحرأى لل،ل1959

ل،لب ددؤةحربةلأحيا ددىلبي  ددو لوددتلجأددللابددىللةرأيددال رأيددالابحدد  لا دد لد دديةلاددذهل،ل1970ابحلىجدد للددملبحوددىار ل ددىملل،ل1969

ل. فبلبألةظحالبحت او البحارأيالىاىةلبحووويالابحارأياللماااي يلباةقل،لاول ىوفا

ب بظحداللالملنلملبي  و لبحارأيالب ملت  اليملىدلاىحثبىتلجييىلر ألبيخ دالبحملدىوفالحف وى دالبحارأيدالبحتدللاددا هىللللللللللللللل

 فل يددول دد  ل ث دد لوددتلججددلاةح ددللاددذهلبيخ ددالح ددى ل حددلل رودديلوملددت تل،ل1981بحارأيددالحفت ايددالابح وى ددالابحافددومل ددىمل

ل:(46صلل،ل1986)بألحكلواللب فكر تلب ارا  تللملبحوعتلبحارويلاة  لاذهلبيخ ال  ألبألا بالبحلىحيا

لباجلوالللابحل ردللملووبأ البح  حالبألأببيال. .1

ل. بحوح  لبحوووياللملووبأ البحلقيئا .2

ل. ملووبأ الباج ث ب لبح يحوربعيال .3

ل. بحا بحاللملووبأ الباجلتالل .4

ل. بحويحالبحذبةياللملووبأ البحلتر بلابحلثايا .5

لابحلوفي .ل،لابإلةلىلللملووبأ الحيىد لباج هالتل،لبي يودلبحووويلا تلبألوفلاىإلا بت .6

 الخاتمة:

ا قبلجتلياىي ل حملراتلبج  حىديلاحاند لل،لوتلجافلب ملىدي للملبي ىةبلبحلافيولوملراتلبألةظحالبيخث   ليا لل

ل،لابا ل ددددددددى يال،لبحت او ددددددددالذحدددددددد لاددددددددىحبظرلحففددددددددرصل،لأددددددددولحفحبى لددددددددالودددددددد لوملددددددددىدي لجخددددددددر للحدددددددد بثاأإل،لا ر وددددددددالةظىويددددددددا

ل،لجييددددىلي دددد ابهلبحلوبيددددداالل،لجالاجدددديفالحإلةلددددىلل،لاب بفاددددالبحتددددلليودددد و ىل حبلددددولل،لاحفىئ ةددددول،لاباجددددت بةيقيالبحتددددلليودددد و ى

حكدتلودتلأ دالجخدر لبحبظدىملبيخث د لادولل،لقجاللدملبألجدوبل،لاحفدرصلبحاملدرلودتلأىةدبلب لدلاحلل،لابإلنلدىةيال،لابحلافيحيا

اودؤاالةلل،لجال حدىللذايل فدىلبةل،ل  دوليل فدبلولدل  و تل جالبإلةلدىلل،لاصاثالبإلةقى ل،لاحكتلواو  ل،لاجيفالج فا

لاة و اهفلصاثا.ل،لةوظيف فحيحلجتلعر والل،ل ىحيا
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فلة لدددىللب ؤجلدددىةلبحلافيحيدددالر دددألبيخنددد  للدددملاحل ويدددملج صدددت لر دددى  لودددتلةوبيدددىةل"بحدددذ ىللباصددد بىام"للدددملبحلافددديللللل       

ل،لا دددذبلةدددو   لبحثايدددالبحل ليدددالبحال ودددالحفلبفيدددذل،لاإ بدتهدددىل  دددألة دددىقلابجددد ل،ل يفيدددالرنملدددىللوبظوودددال"بحدددذ ىللباصددد بىام"

ا ددددذبلاددددد ل وب دددد لابضدددد الل،لاإجددددت بةيقيىةلبإل بد لحيددددحىتلةقددددىحلةوبيددددال"بحددددذ ىللباصدددد بىام"ل،لابحاحفيددددىةل،لابأل ابة

ل،لحتد ليحكدتلجتلةدؤ يلة ثيودىةل"بحدذ ىللباصد بىام"لاظىئف دىلب بوعدالبهدىل،ل لو  لا يفيالولى االبح دا لرحكت اةيداة  

ل :اوتلجاح ىلوىلي م

رنملىللب  لو لبحذ ي"لوتلبأل حالبحر حيالر ألبحكلبلب  دجيالر ألابأ ىةلبحلاففلبحر حيالبحوىافالحفل  دي ل .1

ل.فالباال بئيالر ألورحفالوىل ا لبح ىةو اوتلب رحل،ل  ألأحي لب للو ىة

اوار دالل،لةو رلةظفلبحلاففلبحذ يالب لل  والحلوبيال"بحذ ىللباص بىام" لوار الخىصدالاى  دىللبحلافيودل .2

ل.اوار الةلافملاإجت بةيقيىةلبحلافيفل،ل تلب لافف

ت بددددىةلب  فوأدددالحل و ف دددىلر دددألاإددددى البا ل،لرةىحدددال اددد لبحل ثيودددىةلرأدددربللو دددحلددددوييلحفحدددوب لب  ثو دددا .3

ل.اة ف  لب لاففلحفحملىد البحامل ال،لصف ىةلةفى فيالاىجل  بملةظىملبحاالوىة

اأىحلدددى ملبجددد  حىداىللدددملحدددلل   ددد لودددتلب ملدددكالةلل،لاب  ى ظدددال فههدددىل،لاة ددد يمهىل،لبحاحدددلل  دددألب  لدددى لب ار دددا .4

ل .بحلافيحيا

لاأ تلبحبوبحملبحل ثيويا.ل،لياابيخن بةلبحافحل،لة ل  لبحرأةلا تلب ار ال.5

 ومن جملة التوصيات:

لوددددتلل،لبة ددددىذلبإلأددددربلبة .1 للبحر وددددللبحملددددىوللحل دددد ن ابحلدددد با  لبحال وددددال  ددددألو لفددددفلب لددددلو ىةلحل ويددددملبحل ددددون

ابحدددبظفلبيخث ددد  للدددملل،لاددددحىتل دددرصلول ى سدددالحإل دددى  لودددتلبجدددل  بملبحدددذ ىللباصددد بىامل،لبحفقدددوبةلبحر حيدددا

لبحاحفيالبحلافيحيا.

ددا .2 ابحث ددحلل،لاخ دةلةبفيذيددالحلاي دديلةوظيدفلبحددذ ىللباصدد بىامللدملبحلافدديفل،لبحاحدلل  ددألادد لجيىجددىةل ىون

ل.بحافول

ابحاحدددددلل  دددددألددددددحىتلل،لابي و حدددددالا  دددددوصلب بظوودددددالبحوعبيدددددالحفدددددذ ىللباصددددد بىامل،لةثندددددللوحيدددددىةلحفلبظددددديف .3

ل يدددددىيىاىل،لاحو ح هددددددىل،لاة  يددددد ل بىصدددددراىل،لخ وصددددديىتهى ل،لحو ددددددىةلحاحف دددددىلةبىجدددددبلبح احددددددااادددددد لجالل،لاحدددددلن

ل.ابألافيالح ىل،لابيخىصال،لاةتو تلو ى دلبحلحو للبحاىوال،لاب  لح 

لاىحدددددذ ىللباصددددد بىامل،لةتايددددللبألجدددددىةذ  .4 دددددتك
 
حددددد تلحفاحدددددلللدددددملاافددددديفلُوَحك

ن
اةحكيددددداهفلودددددتلب  دددددىدبةلبحر حيدددددالل،لاب اف

ل. بد الحفذ ىللباص بىامابإللل،لابحلافيحيال،لبي  ي  لبحال والحالجل  بوىةلبأل ى يحيا

بلبالحىملل،لاأيىةىةلر بد لبحلافيفل،لاشىوفال ا يىةل،لاة و رلوبظووىةلذبةلأو  ل ىحيال،لريقى  .5
ن
ااوليل ف

لل،لب لدددؤاح تل ددددتلبحلافدددديفللددددملبحدددد اللبحارأيددددالاإ ددددى  لبحبظددددرللددددملبحثيىةددددىة
ً
لل،لاب ا يددددىةلة  دددديال

ً
لل،لاةو ددددى

ً
ددددى ل،لا حن

لل،لاأو  
ً
ل.اةوبةرب

ثددددىةلبحودددديفلورب ددددى  .6
ن
ابحلددددالواللددددملل،لابألوددددتل،لاحوددددوقلبإلنلددددىتل،لاب فكيددددال،لابيخ وصدددديال،لابحملددددفى يال،لول ف

ل. اة باح ىل،لاب ا يىةل،لأح لبحثيىةىة
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ل.ابحلافيفلاة ثيوىةول،لاباال ىدللملبحذ ىللباص بىامل،لابحل و رل،ل  فلبحث ح .7

ل،للدددملشدددر ىةلبحدددذ ىللباصددد بىامللدددملوقدددىاةلبحلافددديفلب لحدددى لوثدددى د لحل ف ددد لبحو دددىتلبيخدددىصل  دددألباجددد  حىد .8

ل.ااش ي لر ىوالبي ىدبىةلحفملر ىةلبحبىشسالبحارأياللملة و رلبجل  بوىةلبحذ ىللباص بىامللملبحلافيف

ل،لابحث حل،لا ى فاللملحوللبحذ ىللباص بىاملا تلبحو ى  تلبحاىملابيخىصللملبحلافيفل،لابىللشرب ىةل حيوال.9

لا  فلد ى  لبأل حىل.ل،لاال ىدابل،لابحل و ر

جلددىةلباجددلفى  لوددتلبحبظددىملب وتدد حللددملبةلددىللب وددردبةلباحكت اةيددال بخددللب ؤللاأبددىلل  ددألوددىلجددثمل يقددبل فيبددىللللللللللللللل

ا د دبةلل،لباجدلفى  لودتلرو ىةيدىةالل،لاة ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىاملادؤد لبالحدىملبحثدىح  تل،لإ خىللةوبيىةالل،لبحلافيحيا

بجل  بملبحبظفلبيخث   لحفويىملاح ىملبة ىذلبحوربدبةللحيحليحكتل،لبظفلبيخث   ل بخللب ؤجلىةلبحلافيحيالب خلففابح

ابحو ددودلب وأددو لل،لةوظيددفلبحددبظفلبيخث دد  لا ددود لابجدداالحفلتفددبل  ددألوملددكالةلةودد لبيخندد  لا ددذبل،لبإل بد ددالب اودد  

لبد لبإلحكت اةياللملب ؤجلىةلبحلافيحيا.لفايللا سىةلبإل اذح لال،لب ؤجلىةلبحلافيحيالح  
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 قائمة املراج :

 .باللغة العربية:1

لجفلددددفال،لةرأو دددىةلبي ىجدددو لاة ددد يىةلو فددد لبحودددرتلبي دددى يلابحاملدددر ت(ال2004)لرادددربايفل ثددد لبحو يدددللبحفدددىد .1

ل،لبحودددددىار ل،لرودددددي بدلبحفدددددربةلبحا ،لةرأو دددددىةلبي ىجدددددو البجدددددل  بملبي ىجدددددبلاةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةللدددددملبحت ايدددددا

لو ر.

لو ر.ل،لبحوىار ل،لوكلثالبحرش ل،لةكبوحوأيىلبحلافيفلابحلافيفلبإلحكت انيلا(2009) جحح لجىحف .2

ل،لبحددددددد بدلبي ىوايدددددددال،لةظدددددددفلب افوودددددددىةلبإل بد ددددددداللدددددددملب بظحدددددددىةلب اىصدددددددر ال(2000) ةىاددددددد ل ثددددددد لبحدددددددرححتلر ديدددددددج .3

لو ر.ل،لبإلجكب د ا

لبألد ت.ل،ل حىتل،ل بدلبحفكرل،لب ب  لب  دستللب اىصرال(2004) راربايفحح لجاى  لا ث لهللالجأو ةل .4

ل،ل بدلبحكلددددددبلبحافحيدددددددالحفاملددددددرلابحلو يددددددد ل،لبحددددددذ ىللباصددددددد بىاملابحو يددددددللبحدددددددذ يال(2005)  ثدددددد لبي حيدددددد ل لددددددديون  .5

لو ر.ل،لبحوىار 

ادددىةلبحاملدددرلحل ىول بدل،لوو ودددالبحدددذ ىللباصددد بىاملحفكحثيدددوةرلاوو ودددالاراحدددولال(1994)  ثددد لبي حيددد ل لددديون  .6

ل.01 لل،لو رل،لبحوىار  ،لب  ر ا

ب كلثدىةلاورب ديللبحبظفلبيخث د  لابحدذ ىللباصد بىاملاإو ىةيدالبجدل  بو ىللدمال(2005) يلبحور لةو مو فىالجى .7

لبألد ت.ل،ل حىتل،ل بدلصفىللحفاملرلابحلو ي ل،لب افووىة

للدددددددددلوثللد  لاةوأههدددددددددىةة دددددددددو رلبحلافددددددددديفلبح دددددددددىةويلاددددددددد تلبحوب ددددددددد لاة ددددددددد يىةلب ال(2008)  دددددددددىةتلو حددددددددد ل ددددددددديب یل .8

ل.01 لل،لو رل،لبحوىار ل،لب  حو البحارأيالحفل د بلابحاملرل،لرجت بةيقيا

وقفدال دىحفلل،لبأل ودىةلابحل د يىةلبحت ايالابحلافيفلبحارويللمل  رلبحاو االاد تلا(2014) للش يبلب ىعحالبحيارل .9

 .للللل24للبحا  ل،لب تر ل،لبح بدلبحثييىلل،لواملودبةل ث لبحكر فلةر ب ،لبحت ايا

ل.جود ىل،ل وململ،ل بدلبحفكرل،لومل فالبح وى الا(2005ل)لوىح لاتلةبلللل .10

 .جود ىل،ل وململ،ل بدلبحفكرل،لويال لوقلح للا(2006)لوىح لاتلةبل .11

بحد يتلصدىارلاو حدد للةود يفلوحددمل،لبجدت بةيقيالة دو رلبحت ايددالبحارأيدالا(1979) و حد لجححد لبحملدر فلاوخددرات .12

لب املددددددت لبحملدددددداثيالحفاملددددددرلابحلو يدددددد الل،لةددددددونج ،لارأيددددددالحفت ايددددددالابح وى ددددددالابحافددددددومب بظحددددددالبحل،لجححدددددد لبحملددددددر ف

لحيبيى.ل،لعربافج ،لابإل الت

ل،لو رل،لبحوىار ل،لب كلثالبأل ى يحيال،لبحل  يةلحفحملرا ىةلب افووىةياال(2002) و ح لأحىللبح يتل داي  .13

ل.01 ل

ل،لذبةلبحلالجدددلوكلثدددالل،ل دددالبحملدددىوفالحف وى دددالبحارأيدددابيخلا(1986)لب بظحدددالبحارأيدددالحفت ايدددالابح وى دددالابحافدددوم .14

 .01وقف لل،لبح و  

ل

ل
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ا   لبح دبجالبي ىحيالر ألبحلارال  دألة د يىةلة ثيدملبحدذ ىللباصد بىامللدملادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلودتلاأ دالةظدرلج يدىلل امللخص:

الةدددفلل،ل البح دبجدددالبجدددل  و لبحثىح دددىةلب دددب  لبحوصدددفيلب لدددحمل اللولدددولح ثيادددالبح دبجدددااحل ويدددملادددل،لايسدددالبحلددد ديجللدددملأىوادددالر 

حل  يدد لجاددفلبحل ددد يىةلبحتددللةوبأددولة ثيدددملبحددذ ىللباصدد بىامللدددملل،لالبحلت ددد لوددتلصدد   ىلاةثىتهدددىل،ل(ل وددر 27ة ددحيفلبجدد ثىةالو وةدددالوددتل)

ثودد لباجدد ثىةال  ددأل يبددالبح دبجددل،لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددى
ُ
(ل يددًوبلوددتلج يددىللايسددالبحلدد ديجللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىل31البحثىحتددال)اع

اةوصدف لبح دبجدالر دألبحا يدد لودتلبحبلدىئللجاح ددىالبجدل  بملج يدىللايسددالل،ل فيدالبحلقدىد (لاقىواددالر ل،ل فيددالبا ب ل،لبحفافيدال) فيدالبحت ايدا

لبحلدددد ديجللددددملأىواددددالر لحل ثيوددددىةلبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملبحلافدددديفلأددددىلل
ً
ا ددددذبلبجددددلحربد البا لحددددى ل  ددددألبحكلددددبلل،لا دأددددالوب فيددددالأدددد ب

لادافلبحثايالبحل ليالذبةلب ل فثىةلب ى يالبحثىاظا.ل،لبحود يا

لاربوللبح دبجىةلبحافيى.ل،لبحذ ىللباص بىاملالكلمات املفتاحية:

Abstract: The current study aimed to identify the challenges of applying artificial intelligence in high studies 

programs from the point of view of faculty members at Ibb University.  To achieve the goal of the study, it was 

designed a questionnaire consisting of (27) items and an open question.  Its validity and reliability were 

confirmed, to determine the most important challenges facing the application of artificial intelligence in high 

studies programs, and the questionnaire was applied to the research sample of (40) members of the teaching 

staff of the departments of high studies programs (College of Education, College of Arts, College of Commerce 

at Ibb University. After analyzing the data statistically, the study reached several results, the most important of 

which were the following: 

1- Lack of qualified faculty members to use artificial intelligence applications in the learning process in high 

studies programs. 

2- The total accreditation is on paper books instead of electronic library. 

3- Weak (unstable) infrastructure as well as exorbitant physical requirements. 

Keywords: artificial intelligence, high studies programs. 
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ل:مقدمة

يل  لبحاىحفلا ملة ودبةلةكبوحوأيالووب ثدالحا درلبحاو دالالبحلود ملب ارلدملبحدذيلودتلشدتةولةود يفل دللودىلادول

أ ي لوتلةظر ىةلاولفحىةلبحافوملبإلنلىةيالب لا   لاب في  للملشت لوقىاةلبي يى لب اىصر  لااولوىلجى  لأيلل

وددرتلبي ددى يلابحاملددر تل  ددألاحلفددىةلر ددألبحاددىحفلبحر وددل رذليملدد للبحددذ ىللباصدد بىاملةكبوحوأيددىلججىجدديالحلبفيددذلجيلبح

اااحددللل،لو ددىمل ندد لجأ ددي لاأددربوللبي ىجددو لبا ددملبحددذيليحلفدد لصددفىةللددملبح لدد يللابحل لدد  لحفح ددىملاملددثولبح ددىئتلبححددم

املبحدذيليحلفد لبحود د ل  دألبحلافديفلاإ لدى ل دللب د خالةلذح لبحذ ىللباص بىل،لا اداىل  ألة فيفلبحابللبحبملريل

اودتلل،لودتلجأدللريقدى لبحودربدبةلبحلدفيحال،لحلبلبحبظىملب لىحلرحيولاة فيللةف لبحثيىةىةلاإيقى لبحرأةلاد تلبحاال دىة

لخالللذح ل ىة لباجلفى  لوتلاذهلبحلوبيالو حالدراد الوتلجأللووب ثال للبحل ودبة.

يحكدتلودتلل،لحد  لبحد  ىئفلبألجىجديالبحتدللةودومل فههدىل كدر لبحلكبوحوأيدىللدمل  درةىلبحدربات ىحدذ ىللباصد بىاملر

ل دتلل،لخالحولة و رلاربوللحىجوأيالة ى يلججفو لبحذ ىللبإلنلىني
ً
 يليلحكتلبي ىجدبلبا دملودتلج بلل اد لب  دىملاد ا

ل(.2011ل،لبإلنلىتل)بحملر ىايل

 ىحددددددذ ىللباصدددددد بىامليلددددددحالل،لابحل دددددد ثلابحلددددددح لابي ر دددددداا  ددددددألاأددددددولبحل  يدددددد لب  ددددددىملبحتددددددللةل فددددددبلبحلفك دددددد ل

دددى ل ادددد لبحوظددددىئفلبيخىصدددددالاحدددد لاددددذبلبإلنلددددىت لحيددددحلبحوددددد د ل  ددددألبحددددلافف ل،لاب  لددددى لب افوودددددىةل،لحل ىجددددو لو ى د

ابجددل  بملل،لابة ددىذلبحوددربدبةلابددىلل  دأل حفيددىةلة فيددللب افووددىةل،لاأحا دىلاة فيف ددىلاخفددملاإيقددى ل ال ددىةل يحدىلاياهددى

ةلبحو يحالوتلجأللةوظيف ىللملووب فلأ ي  لحت لة ل للباجدلقىاىةلبحلدرياالحفحوب دفلابحظدراالبي يىةيدالبيخن ب

يالابحل و رلابإلا بتلا  فل للبألوودلب رئيالاة  لب رئل،لابحلاىوللو لب وب فلبحتىويالو لةيى لب افووىةل،لبي  ي  

لاإ دب  ى.

دلبحا يد لودتلبحل ثيودىةلابألةظحدالبحذ يدالب لد ب  ل  دألبحدذ ىلل(لر دألظ دول2019)Malik & Vijايملد  لوفد لا ديلل

اأد جةلب  دىااةلب  حدر للدمل ودللادذهلل،لا ى فيدالبجدل  بو ىل،ل ى  ل دللبي د ا للدملارب دالرةلىأ دىل،لباص بىاملوؤخًرب

لبحل ثيوىةلابألةظحالبحذ ياللملبحلافيف.

ةلح دددلللدددملل،لبجدددل  ثلحدددولودددتلة ثيودددىةللدددملبحلافددديفجددد  لةقحدددولبحدددذ ىللباصددد بىامللدددملبااةدددالبألخ ددد  لافيدددللودددىل

ا حلدددددى لبجدددددل  بملادددددذهلل،لاةوددددد يفلبحلتذيدددددالبحربأادددددالب بىجدددددثالح دددددللودددددلاففل،لاة فيدددددللرأىادددددىتهفل،لةويددددديفلب لافحددددد تلوحًيدددددى

ل)بي يىديل
ً
ل(.2018،لبح ر والالوةملبيخ تلاب  ىاى لةحىوى

للددددمل2020اةددددر لبحددددريجل)
ً
وقددددىللبحلافدددديف لحيددددحلاادددد لب ؤجلددددىةلبحلافيحيددددال(لجتلرجدددد ىملبحددددذ ىللباصدددد بىامل ث دددد ب

لحفثيىةددىة
ً
ل ث دد ب

ً
يحكددتلوددتلخالح ددىل حددللجةظحدددال ددى  ل  ددألر بد لايىةددىةلب ؤجلددىةلبحلافيحيددالاب لافحدد تللدددملوتلل،لو دد دب

لددل  مللددملةدد د بلشددث ىةل  ددبيا
ُ
الددل ي لبحلاثددؤلاىحيددافل  ددألل،لابحدد لاحفظ ددىل  ددألشدد لل وب دد لايىةددىةلضددخحالا

 حدىلجتلل،لابحبو للملب وبد لب ى يالابحبملر ال  ألولدلو لب د بد لابي ىوادىةل ثدللح اةدال،ليلحفحلاففب للو لبحفر 

ااذبليرأد لر دألحويودال دونهفلين فدوتلودتلل،ل ا لب لافح تليحيفوتلحألةظحالب افووىةيالج ث لوتلب اففلح رحلبألجسفا

.جالخمليالر  ىللب افف ل لل،لعرحلبألجسفالجوىملاىةمل والاهف
ً
ليلاليؤةرلجفًثىللملةوييح فلوللوثال
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اوتلب ؤ  لبتلاذهلبحن بوللاأ ةلحر  لوللو لب  لح ل ا ل دبجالحىأىةلادةثىةلب  لح لب لل  لةفثيال ل فثدىةل

ل،لب  لح 

دوح لبتلادذهلبحند بوللاأد ةل
ُ
وتلخالللبح دبجىةلبحا ي  لحفحقلح لاحىأىةدولبحفافيدالاجدل  بملبحدذ ىللباصد بىاملح

للددملأحيدد لب  ددىاةلبحافحيددالابحاحفيدداحر دد ل
ً
لا فحيددى

ً
لاوددتلبأددلل  ددى  لبحودد دبةل،لب لددلو لابحلتايددللحف ددوب دلبحبملددر ال بيددى

دىتلاادد لوددتلةبحيدددال دد دبةلبح فثدداللددملب بددىب لبح دبجددديالل،لب ار يددالبإلنلددىةيالاحت جددي ل ى دد تهىلبح دبجددياللدددملبي ىواددا  د

لو دتل ل فثىةلاحىأى احذبلصىدلوتلبحيراديلبح وللا تلبحذ ىللباص بىاملل،لةلب  لح اإ  ب افل  ألوللو ل ىلك

احددىليفبددللة ويددملبألادد بالبحلافيحيددالل،لاة ثيوىةددوللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلدددراديلاو ددفل وبأ ددالبأل وددىةلبحلافيحيددا

لبملر.بحلافحيا.لابحذ ىللباص بىاملجح ل راتل فوملبح ووثيوةرلب ابيالاكيفيالو ى ى لبااةلحلفوتلبح

ىلودددددتلججدددددىحيبلبحدددددلاففلبحتدددددللظ دددددرةلة يقدددددال خدددددولل
ً
اياددددد لبجدددددل  بملة ثيودددددىةلبحدددددذ ىللباصددددد بىاملججدددددفوًأىلحددددد ي 

اىإلددى الر دألأحيد لاجدىئللل،لبحلوبيىةلبحلكبوحوأياللملوقىاةلبي يى  لحيحلةوظفل يدول دللوحيدىةلبحلوبيدىةلبي  ي دا

ل(.2019ل،لباة ىللابحلوبصلل)باةروي

 ددألجتلبح ددد الوددتلبحدددذ ىللباصددد بىاملاددولة دددو رلجةظحددالحىجدددوأيالة وددملولدددلو لودددتل(لر2018اجشددىدةلو دددىايل)

دحتلوىلُيارالاووب د لل،لا ت أفلذح للملاد لب اىدالبحبملر ال بخللبي ىجو ل،لبحذ ىللشبيولاذ ىللبحبملرلجالج يل

ملاى وىدةدددالابحل فيدددل لابحويدددىل،لاودددتلةدددفليلدددل ي لبي ىجدددو ل نددد لبأل ابةلبحن وقيدددالبح دبجددداللدددملادددذهلبحووب ددد ل،لب ار دددا

لاجل الصلابجلالىللج يللبألأوأالابي فوللحفحملكالةلب خلففا.ل

لودددتل  دددىني)
ً
(لر دددأل2019)لFaggellaا دددىأياللل،ل(2019)لRicherاداملدددرلابخدددراتلل،ل(2020 حدددىلةوصدددف ل دبجدددال دددال

ل،لً بلودددتلبح  دددالابحكفدددىل جتلة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىامليحكاهدددىلبحويدددىملاح دددىملبحويدددى لابحلويددديفلاحلدددلو ىةل ىحيدددالأددد

ل،لاايسدالبحلد ديجل،لاخفدملشدرب الاد تلبحوبحد يتلاب  لحد ل،لردى الر ألجنهىلالى  للملة ويملبحلح  لبأل ى يوللحفحلافحد ت

 حدددىليحكددتلحل ثيوددىةلبحدددذ ىللباصدد بىاملبة ددىذل دددربدبةلل،لاأاددللبحث سدددالبحلافيحيددالووبددوًلل،لابحت   دد ل  ددألبحلودددو فلب ثكددر

اللرنهىلالل ي لبحلاىوللو لبحثيىةدىةلل،لحت لو ل  ملب لحىللبحثيىةىةل،لىةلاىئفالحفلوصللي للب لىئلاإو ىةل،لواو  

ألابإلج ىمللملةو   لاب د لاد يللحفحلافحد ت لرذلاادو افل  دل،لب لبى يالاب ليى  لجحيىًةىلر ألأىةبلةو   لبحو  لابي   

جدد ىمللددمل ددرالبألجددسفالا ر وددالةكملددفلةوددى لبحيددافلح ددللاالددل ي لبإللل،لاووب ثددالبحلكبوحوأيددىلبي  ي ددال،لب وبأ ددا

لاىإلدى الر ألولى االابجلكملىالججىحيبلب لافح ت.ل،لاباجلا ب بةلبحاوفيالحول،لولافف

اح ددددوتل يددددولايسددددالبحلدددد ديجللددددملاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىليادددد  لبحوب دددد لبحددددذيلياملددددولعفثلددددو ل ودددد لحفدددديلذحدددد ل

بحتدددلليتودددللباجدددلفى  لواهدددىلودددتلخدددالللةوأيدددولجةظدددىدلصدددبىتلبحودددربدللدددملبحلافددديفلبحثىح دددىةل  دددألبحويدددىملاىح دبجدددالبي ىحيدددالال

بحادددى ملالبي ىوادددىةلر دددألجاحيدددالة ثيدددملبحدددذ ىللباصددد بىاملةظدددًربلر دددألعثيادددالب او دددىةلاح دددفلب ملدددكالةلبحتدددلليادددىنيلواهدددىل

اة دد لوددتلبحملددرب البحافحيددالل،لابحتددللة ددولل اتل يددىو فلاىألا ددىثلبحافحيددالبحتددللة دد ملبحلبحيددال،لعفثددالبح دبجددىةلبحافيددى

 حىلجتلبحثىح ىةلحر  ىةل  ألريقدى لبي فدوللب وت حدالحفلتفدبلل،لا تلبي ىواىةلاوؤجلىةلبحو ى  تلبيخىصلابحاىم
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  ددألةفددد لبحل دد يىةلابحتدددلللددملددددواهىليحكددتلة دددو رلاددربوللبح دبجدددىةلبحافيددىللدددمل فيددالبحت ايدددالابا ب لابحلقددىد لاحدددىلي ددد مل

للففا.بحلبحياللملوقىاتهىلب خ

 مشكلة الدراسة:

وتلب ؤ د لبتلأل ودال وداةدىلبألةدرلبحكث د ل  دألبحاحفيدالبحلافيحيدا لاودتلبأدللبي فدى ل  دألبي يدى لابجدلحرباىل ود ل

اودتلخدالللذحد ل دىتلااد لودتلووبأ دالادذهلبا ودالابحل د يىةلابحاحدلل  دألل،لةو ف لبحاحفيالبحلافيحيال ملد للولُ دو 

لبي  لوتلةف لباةىدلبحلفثيا.ل

ودددددللاادددددي لأ دددددو لبحال،ل(لال ددددد يىتهىلبحتدددددللةيدددددر لو لفدددددفلب  دددددىاةCOVID-19ىلةددددديبللج ودددددال  ددددد ا ل وداةدددددىل) حددددد

الجدديحىلاجتلورحفددالل،لبحبملددريلة ددولبحلفك دد لباال ددىديلاالددري لباجددلفى  لوددتلبحلكبوحوأيددىلبي  ي دداللددملج صددت لوربحف ددى

دلباجددلفى  لودددتلبحلكبوحوأيددىلبي  ي ددداليدددتايلالدددملصدد بد لصدددولل،لبحلاددىي لوددد لبحف دد ا لاددد جةل اتلة  يدد لوو ددد لباة هددىل

للملووبأ الة  يىةلبحف  ا ل)جالوا
ً
ل(.2020ل،لوودوتلبحذ ىللباص بىاملاى لثىدهلبحاىوللبأل ث لةتة  ب

لأ يد  للدملب بدىب لبح دبجديالابجدت بةيقيىةلبحلد ديجلاةوبيدىةلبحلافديفل
ً
ا حكتلجتليفلالبحذ ىللباصد بىاملو ى دى

ااددددددذبلودددددد  ى لحفت اددددددو  تلاةلبددددددىملبيخدددددد وىةلاب يبيددددددىلبحفر دددددد  لبحتددددددللةو راددددددىلة ثيوددددددىةلبحددددددذ ىللل،لحل وددددددوللب ار يددددددال ى ددددددا

ثنددد ل ملددد للأيددد  لا يدددحلالدددل  ملابقدددىحللدددملبحنددد بوللبحلافيحيدددالل،لباصددد بىاملألةدددربالبحلافددديف
ُ
اجتلي رصدددوبل  دددألجتلة

ل(.2017ل،ل)ةايىت

ىحبف ل  ددألبحاحفيددالبحلافيحيددالرالجةددول دد لةفىاةدد لاأددىحرةفلوددتلريقىايددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملبحتددلليحكددتلجتلااددو لادد

ودددىلل،لبحبظددر لحل ثيددملاددذبلبحبددوتلوددتلبحلافددديفل بخددللب ؤجلددىةلبحلافيحيددالوددىلادد تلج  دددىدلشدد ي  لبحلفددى للاج  ددىدلجددفثيا

جددببلواىةددى ل ادد لب لددل  و تلح ددذهلبحددبظفلوددتل دد ملاأددو لووتدد حلجالوحيددالجالةحددوذللحل حيدد لادد تلبحددذ ىللباصدد بىامل

ل(.2019ل،ليفل)بألةرويابحلاف

اة دوللادذبلبح دىاو لر دألو دالتهد  لبحادىحفلادىاةوربالل،لالملظللأىئ دال وداةدىلجصدثالادذبلبح دىاو ليهد  لبحادىحف

اةدددفلبإل دددالتلودددتل ثدددللوبظحدددىةلبحصددد البحاى يددداللدددملو لفدددفلبحثودددىتلاتةدددول)اأدددىللل،للدددملحىحدددالبإلصدددىاالبهدددذبلبحوأدددىللب خيدددف

قلاةتأيددددللوؤجلددددىةلبحلافدددديفلوددددتلووبصددددفالاافحههددددىلاح لفددددفلبحو ى ددددىةلادددد اتلجيلاددددذبلبألوددددرلالددددببللددددملرةدددداللل،ل ددددى ي(

ل،لبجددل بىلبة لاوددتلابددىلظ ددرةلجاحيددالبي ىأددالحفددذ ىللباصدد بىامللددملبحاحفيددالبحلافيحيددالابحصدد يال وأددولبحل  يدد لاوددو 

ل،لجالاح لفدددفلجشدددد ىح ىحياهدددىلجدددا لبحدددد اللر دددألةدددو   لبحلافدددديفلابحدددلاففلألابىاهدددىلخددددىدللب ددد بد لجالب اىاددد لجالبي ىواددددىةل

ل،لا  هىلة وح لب بىب لودتل دىحفلبحوب د لر دألبحادىحفلبا ت بضدتلل،لجصثالبحلاففل تل ا لشتلللججىستللابأثىديلالبخليىديل

وددو ر لحددول ددللوددىل دد لي لىأوةددولوددتلايىةددىةلاوافووددىةلاة فدديالةلادد   لادد اداىلر ددألبحلوفيددللوددتلبإلصددىاالجالوددتلبة ملددىدل

للقحاىةللملجوى تلو لففالجالو ىتلابح .  ا ل   ا ل وداةىل لببلبح

اوتلجدثملبةب ود لوملد فالبح دبجدالبي ىحيدالايدراد لوار دالة د يىةلة ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىامللدملادربوللبح دبجدىةل

لاة   ةللملبحلؤبللبحرئ جلباايال،لبحافيىلوتلاأ الةظرلج يىللايسالبحل ديجللملأىواالر ل
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برامج الدراسات العليا من وجهة نظدر أرضدا  هيئدة التددريس فدي جامعدة  ما تحديات تطبيق الذكا  االصطناعي في

 إب؟

لا لفرتلوبولبألجسفالباةياا

ىلولدددلو لبجددل  بملج يدددىللايسددالبحلددد ديجلحل ثيوددىةلبحدددذ ىللباصدد بىامللدددملاددربوللبح دبجدددىةلبحافيددىللدددملأىوادددالودد-1

 ر ؟

ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىامللدملادربوللبح دبجدىةلىل دأالبحل  يىةلبحتللةوبأولبجل  بملج يىللايسالبحل ديجلال و-2

لبحافيىللملأىواالر ؟

 أهداف الدراسة:

لا   لبح دبجالر ألة ويملبألا بالباةياال

بحلاددددددرال  ددددددألولددددددلو لبجددددددل  بملج يددددددىللايسددددددالبحلدددددد ديجللددددددملأىواددددددالر لحل ثيوددددددىةلبحددددددذ ىللباصدددددد بىامللددددددملاددددددربولل

 بح دبجىةلبحافيى.

ولبجددل  بملج يددىللايسددالبحلدد ديجلال ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامللددملاددربوللبحكملددفل ددتل دأددالبحل دد يىةلبحتددللةوبأدد

 بح دبجىةلبحافيىللملأىواالر .

 أهمية الدراسة:

 وتتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي:

ل،لةودددد يفلج ب لا  يدددددالووببددددولحويدددددى لاب دددد لبجدددددل  بملة ثيوددددىةلبحدددددذ ىللباصدددد بىامللدددددملاددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددى .1

 جل  بو ى لحيحلوتلب حكتلجتليللفي لواهىلبحثىح وتللمل دبجىةلوملىبهالح ى.ابحل  يىةلبحتللةوبأولب

   لةفي للملبحكملفل تلجافلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملبحتلليحكتلةوظيف ىللملاربوللبح دبجىةلبحافيى. .2

ولاةوأيدددددولبالحدددددىو فلة ددددددل،ل ددددد لةفيددددد لج يدددددىللايسددددددالبحلددددد ديجللدددددملأىوادددددالر لر ددددددألجادددددر لة ثيودددددىةلبحدددددذ ىللباصدددددد بىام

 اةوظيف ىللملة ل تلاربوللبح دبجىةلبحافيى.ل،لبجل  بو ى

 ة د لبح دبجىةللملة  يىةلبحذ ىللباص بىامللملة ثيملاربوللبح دبجىةلبحافيىلاووبأ البأل وىةلبح ىدئا.

ح بةالبح دبجالابإل ى  لوتلوتل ثللب ؤجلدىةلبحلافيحيدا ل ونهدىلادتوجلبي ىأدالبحفافيدال  دللادذبلبح دبجدالحفلاىودلل

لدددملووبأ دددالبحظدددراالل،لوددد لبحا يددد لودددتلبألةظحدددالابحل ثيودددىةلبحتدددللةددد  فلبحاحفيدددالبحلافيحيدددالاح لفدددفلو وةىتهدددى

 بح ىدئالبحتللةحرلبهى.

 حدود الدراسة:

الة ددد يىةلحل ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىاملبحتدددللةوبأدددولج يدددىللايسدددالبحلددد ديجللدددملادددربوللبح دبجدددىةلالحددددود املوسدددورية -

ل ب لابحلقىد للملأىواالر .بحافيىلا فيىةلبحت ايالابال

 ةفلة ثيملبح دبجاللمل فيىةلبحت ايالابا ب لابحلقىد للملأىواالر .لالحد املكاني: -

 م.2022-2021الةفلة ثيملبح دبجاللملبحاىملبي ىويملالحد الزماني -

 ج يىللايسالبحل ديج.لا فيىةلبحت ايالابا ب لابحلقىد للملأىواالر .لالحدود البشرية: -
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 راسة:مصطلحات الد

(لاتةددوال"جدديملباحددالجالبي ىجددو لحال تدد ب لج ثدد لوددتل دد دبةلاإو ىةيددىةلبحاوددلل2019 ر ددولب ددوونلل)لالددذكا  االصددطناعي:

لابحلفوقل فيوللمل ا لبألحيىت".ل،لبحبملريل

(لاتةددوال"جددفوتلاخ ددىئ ليددلفلولى ا هددىلوددتلاددربوللبي ىجددبلبا ددم لحتدد لة ددثال2020ا ر لددولبحفربندديلابيح ي ددمل)

ل ى ى لبحو دبةلبحذابيالحإلنلىتلاتجىحيبلاجةحى لو لففا". ى د ل  ألو

دددىلريدددىهلاتةدددوال فددفلاب جدددالرنملدددىللواةلذ يدددا
ً
ارا  ل،لا دد ل دددىملأدددوتلو ددىد يلاودددد لب  ددد لحل)بحدددذ ىللباصدد بىام(لو 

لاأ ددود لخىصددالاددربوللبح ووثيددوةر ل  ددول فددفلرنملددىللجأ ددي لاأددربولل ووثيددوةرل ددى د ل  ددألبحلفك دد لاىح ر وددالةفلدد ىلبحتددل

وردل حىلةوردلاةل ًرال حىلةل ًرال)نل بلشحجل،لياحللبهىلبح وى لبحبملري لةلاففلو فحىلةلافف
ُ
ل(.2020،لاة

ابحدلاففلودتلادذهلل،لا وصفلبحذ ىللباص بىاملاتةوال"  د لبحبظىمل  ألةفل  لبحثيىةىةلبيخىدأيال مل للصد يا

 Kaplan and,2019)الللبحلكيدددفلب دددرت)لابجدددل  بملةفددد لب ار دددالحل ويددملجاددد بالاو دددىملو ددد   لوددتلخدددل،لبحثيىةددىة

Haenlein.ل

لاتةددددوالةفدددد لبحندددد بوللب  خفددددالحفل لدددد تلابحلادددد يللابحل ددددو رلدددددحتلة ثيوددددىةلبحددددذ ىللباصدددد بىامل
ً
اياددددرالرأربئيددددى

 به الة ويملو رأىةلذيل فىل لاأو  ل وب ثالجافلبحلت  بةلبحافحيالابحاحفيا.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 راسات السابقة:رر  الد-1

ااددد   لر دددألوار دددالباةدددىدلب  لحفدددالحفدددذ ىللباصددد بىامل  دددألبحلافددديفلبي دددىويمللدددمل، (2020س Aldosariدراسدددة  -

احل ويددملاددذبلبح دد الةددفلبجددل  بملوددب  لبح دبجددالبحبددواملوددتلخددالللل،لأىواددالبألو دد لجددف ىتلاددتل ثدد بحاي ي

ددددى يحي تلافددددد ل ددددد  افل) ى يحًيدددددىلودددددتلأىوادددددالبألو ددددد لجدددددف ىتلادددددتل(ج ل30عدددددرحلجدددددؤبللوفلدددددوحل  دددددأل يبدددددالودددددتلبأل د

ابظ درةلبحبلدىئللجتلابدىتلبة فىًددىللدملولدلو لبحدواملل،لةفلبخليىدافلاىجل  بملججفو ل) حفدي(ل،ل ث بحاي ي

اجتلابددددددىتلحىأددددددال ي دددددد لوددددددتلنملددددددرلبحددددددواملحددددددوللرو ىةيددددددىةلل،لاآحيددددددىةلة ثيددددددملبحددددددذ ىللباصدددددد بىامللددددددملبحلافدددددديف

اجاصد لبحد دب لايدراد لر د ب لج يدىللايسدالل،لحفيدالبحلافيحيدابجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللدملبحا

بحلدددددد ديجلحي وةددددددوبلولددددددلا يتلاجددددددل  بملة ثيوددددددىةلبحددددددذ ىللباصدددددد بىامل ملدددددد لل اددددددىللوددددددتلخددددددالللبحدددددد ادبةل

لابحب ابة.ل،لاادملبحاحلل،لبحل د بيا

ظددالبيخددرللاادد   لر ددألبحلاددرال  ددأل دأددالبوددلالتلوافحددىةلب رحفددالبح ىةو ددالاح ى ( 2020دراسددة الخبيددري س -

اة  يددد لجادددفلب او دددىةلبحتدددللاايدددملب افحدددىةل دددتلل،ل  دددىدبةلةوظيدددفلة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىامللدددملبحلافددديف

اة  يدد لجاددفلب او ددىةلبحتددللاايددملب افحددىةل ددتلبجددل  بملبحددذ ىللل،لبجددل  بملبحددذ ىللباصدد بىامللددملبحلافدديف
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(ل34ب لحددد ةل  دددألبجددد ثىةالو وةدددالودددتل)ل حدددىل،لبجدددل  و لبح دبجدددالب دددب  لبحوصددفيل،لباصدد بىامللدددملبحلافددديف

ابدددددً بلحويدددددى ل دأدددددالبودددددلالتلوافحدددددىةلب رحفدددددالبح ىةو دددددالاح ى ظدددددالبيخدددددرلل  دددددىدبةلةوظيدددددفلة ثيودددددىةلبحدددددذ ىلل

اةوصدف لبحبلدىئللر دألل،ل(لوافحالوتلوافحىةلب رحفالبح ىةو ا130اة وة لبحايبالوتل)ل،لباص بىامللملبحلافيف

و دددددالاح ى ظدددددالبيخدددددرلل  دددددىدبةلةوظيدددددفلة ثيودددددىةلبحدددددذ ىللباصددددد بىامللدددددملجتالبودددددلالتلوافحدددددىةلب رحفدددددالبح ىة

دددددددىل  دددددددألاأدددددددو لبحا يددددددد لودددددددتلب او دددددددىةلحلوظيدددددددفلادددددددذهلل،لبحلافددددددديفلأدددددددىلةلا دأدددددددالوب فيدددددددا
ً
لابدددددددىتلبةفى  اجت 

 حىلةوصف لر دألوقحو دالودتلبحلوصديىةلبحتدللودتلب حكدتلجتلالد فللدملبودلالتلب افحدىةل  دىدبةلل،لبحل ثيوىة

لحذ ىللباص بىامللملبحلافيف.ةوظيفلة ثيوىةلب

اجددا لر ددألبحكملددفل ددتلااددملوافوددللبحافددوملاى رحفددالباال بئيدداللددملأح ود ددالل(2020س Shin & Shinدراسددة -

ابجددددل  و لل،لاعددددرقلة ثيو ددددىل،ل ود ددددىلال ثيوددددىةلبحددددذ ىللباصدددد بىاملاوار ددددال يفيددددالةوظيف ددددىللددددملبحلدددد ديج

ثىةالعثوددددد لاىح ر ودددددالبحاملدددددوبئيال  دددددأل يبدددددالودددددتلاب لحددددد ةل  دددددألبجددددد ل،لبح دبجدددددالب دددددب  لبحوصدددددفيل)ب لدددددحم(

اجظ دددرةلبحبلدددىئللجتلاادددملل،ل(لوافًحدددىلاوافحدددا95افددد ل ددد  افل)ل،لاب ددد تلبحكنددد لبحفر يدددال،لب افحددد تللدددملبحاىصدددحا

ووددردبةللاجتل،لب افحدد تلال ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملبحتددلليحكددتلةوظيف ددىللددملبحلافدديفلأددىللا دأددالوب فيددا

يحكدددددتلودددددتلخالح دددددىلةوظيدددددفلة ثيودددددىةلبحدددددذ ىللباصددددد بىاملاددددد تلوودددددردبةلب رحفدددددالبحافدددددوملة ظددددديلادددددت  ألنلدددددثال

%لي دىاةل32.6%لحفلحدر تلابح ى دالا54.7ال،ل%68.4باال بئيا لحيحلافتد للدملووددو ىةلبألدالابحفيدىلل

الدددملدددددوللبحبلددددىئللجاصددد لبح دبجددددالايدددراد لةدددد د بلب افحدددد تل  دددألة ثيوددددىةلبحددددذ ىللل،ل%لحل يددددى 27.4ب دددى  لا

لاملبحتلليحكتلةوظيف ىللملبحل ديج.باص بى

اادد   لر ددألبحلتصدديللبحبظددريلحفددذ ىللباصدد بىاملوددتلحيددحلل(2020س .Yufeia et alدراسددة يوفيددا و  ددرو   -

اج يددددللل،لابي وبةددددبلبحل ثيويددددالحفددددذ ىللباصدددد بىامللددددملبحلافدددديفل،لاإاددددر لب   ددددىةلب  حدددداللددددملة ددددودهل،لةىد  ددددو

ا  ودددددملل،لحتدددددرالب دددددب  لبحوصدددددفيلبحدددددذيلي بىجدددددبلوددددد لعثيا هدددددىااظفددددد لبح دبجدددددالح دددددذبلبل،لبحلدددددثللحل ثيوىةدددددو

ابحكملدفل ددتلجاددر لل،لاةوصددف لر دألة  يدد لجاددر لب   دىةلب  حدداللدملةددىد  لبحددذ ىللباصد بىاملاة ددودهل،لجاد ب  ى

ل،لابحلودو فلبحيوندلل،لبي وبةبلبحل ثيويدالحفدذ ىللباصد بىامللدملبحلافديفلاب لح فداللدمالةديبملبحد دأىةلبإلحكت اندي

ابحددلاففل ددتلل،لابحوب دد لب اددي لل،لابحوب دد لبا ت بضددتلل،لابحددلاففلبحلكيفدديل،لبحددلاففلب خ دد ل،لفلبا ت بضددتلب افدد

ل،ل حدددىلب ت حددد لبح دبجدددالوقحو دددالودددتلبحلدددثللحل ثيدددملج يدددللحفدددذ ىللباصددد بىامللدددملبحلافددديفل،لاة  ادددىل،ل اددد 

لددددددملة لدددددد تلبحاحفيدددددداللاجاصدددددد لبح دبجددددددالايددددددراد لةوظيددددددفلة ثيوددددددىةلبحددددددذ ىللباصدددددد بىامل ددددددىلح ددددددىلوددددددتلجاحيددددددا

لبحلافيحيا.

اادددد   لر ددددألدصدددد لجيىجددددىةلاأددددربوللاة ثيوددددىةلبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملبحلافدددديفلل،ل(2019دراسددددة بكددددر وطدددد  س -

ااظفدددد لبح دبجددددالح ددددذبلبحتددددرالب ددددب  لبحوصددددفيل)بحل في ددددم(لبحددددذيلي بىجددددبلودددد لل،لبي ددددىويملوددددتلوبظددددودل ا ددددم

ل،لاة ددودلبحددذ ىللباصدد بىاملا ددود لاصددفيالوبلددد ااةوصددف لر ددأالة  يدد لةدددىد  لل،لا  وددملجادد ب  ىل،لعثيا هددى
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اجاددر لة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملاوددتلجاح ددىلل،لابجددل  بوىةوللددملبحافددوملب اىصددر ل،لاورب  ىةددول،لاب  دد لح

لبألةظحالبيخث   لاةح  لبحكالملاواىي ىةلبحفتىةلبح ثيايالابحراأوةىة.ل

  ددددأل ادلبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملة لدددد تلأددددو  للاادددد   لر ددددألالددددفيةلبحيددددولل،ل(2020دراسددددة زروفددددي وأميددددرة س -

اةوصددف لر ددألجتالبحددذ ىللباصدد بىامليي دد لوددتل ددرصلل،لابةثادد لب ددب  لبحوصددفيل)بحل في ددم(ل،لبحلافدديفلبي ددىويم

بحنددد بوللل حدددىلجتل،لا قاف دددفلل دددى ف تللدددملبحاحفيدددالبحت او دددالالوقدددر لولفوددد تلجدددفثي تل،لبحدددلاففلبحدددذبايلحفحلافحددد ت

اة  يدددد لبحر ةىوددددالل،لابح  دددداللددددملة  يددد لب اددددىي  ل،لابي  بةدددال،لباصددد بىاملةلح دددد لاى راةددددالب الحددد  ل  ددددألبحددددذ ىل

 ددالا ل  ددألبنهددىلالددى  لب ددلاففلل،لب لافوددالاتادد بالبحن ةددىول لوددتلشددتنهىل  ددفلب لافحدد تل  ددألباال ددىدلابإلادد بت

يملييدددحتلبحا يددد لودددتلاادددذبلبليقادددللبحلافددديفلبي دددىول،لاأت دددللا ددد لاأ ددد لوحكدددتل،ل  دددألبحدددلاففلاتجددد للبح دددرقل

اودتلةدفليدباكجل  دألأدو  لبحند بوللبحلافيحيدالا دفالل،لبحبلىئللبإليقىايالبحتللااو لاىحبف ل  ألب افدفلاب دلافف

اجاصدددددددد لبح دبجددددددددالايددددددددراد لباالحددددددددىملاىحددددددددذ ىللل،لا  ددددددددألوؤجلددددددددىةلبحلافدددددددديفلبحاددددددددى ملا ددددددددفال ىوددددددددال،لخىصددددددددا

اإ دد ب ل ددوب دلةرأو ددال ددى د لل،لدبةلبحلكبوحوأيدداباصدد بىام ل وةددولجاددفلبحل ثيوددىةلبحا ددر الب وب ثددالحفل ددول

ل  ألةوظيفلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام.

اادد   لر دددألبحلاددرال  دددألبجددل  بملة ثيودددىةلبحددذ ىللباصددد بىامللددمل  دددفلبحلافددديفلل(2019دراسددة اليددداجزي س -

تصدديللبحبظددريلاةوصددف لر ددألبحلل،لابةثادد لب ددب  لبحوصددفيل)بحل في ددم(ل،لبي ددىويمللددملب حفكددالبحارأيددالبحلدداو يا

اإحوىللبحيولل  دألجادر لة ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىامللدمل  دفلبحلافديفلل،ل ف وملبحذ ىللباص بىاملاخ ىئ و

الددددملدددددوللبحبلددددىئللجاصدددد لبح دبجددددالايددددراد لبجددددل  بملة ثيوددددىةلبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملبحاحفيددددالل،لبي ددددىويم

افحددد ت لحلبحيدددالو دددىدبةلبجدددل  بملة ثيودددىةلاإ ددد ب لادددربوللة د بيدددالأل يدددىللايسدددالبحلددد ديجلاب لل،لبحلافيحيدددا

لبحذ ىللباص بىام.

 التعقيب رل  الدراسات السابقة:-2

(لللددملبحل درقلحفحاو دىةللددملبجدل  بملبحددذ ىللباصد بىاملاددىحلافيفل2020،لبةفود لبح دبجدالبي ىحيددالود ل دبجددال)بيخث د يل -

لابخلفف لو لاويالبح دبجىةللملب لت  بةلبحلى اا

 لواللودددددالودددد لبح دبجدددددىةلبحلددددىاواللددددملبجددددل  بملب ددددب  لبحوصدددددفيلبحل في ددددم ل وةددددولبأل ثددددلبةفودددد لاددددذهلبح دبجددددال-

لل،لح دبجالبحظوبارلاب ملكالة

ثىيادد لبح دبجددالبي ىحيدداللددملوقلحدد لبح دبجددالا يالددول ونهددىلبالحدد لاىح دبجددىةلبحافيددىلا بحددىلبح دبجددىةلبحلددىاوالة-

ل دبجىةلبحافيى.للبالأىويمل اتلبحل،ل ىتلوقلحا ىلا يب هىلروىلاافيفلةىةويل

ليحكتلة  ي لجاأولبجلفى  لبح دبجالبي ىحيالواهىال،لوتلخالللبجلاربالبح دبجىةلبحلىاوا

 باجلفى  لوتلبي ىةبلبحبظريلحف دبجىةلبحلىاوالاةربللبح دبجالبي ىحيا 

 ة  ي لب  لح لابحايبا 
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 بخليىدلباجىحيبلباح ىئيالب بىجثا 

 اووىدةالبحبلىئل.ل،لحفقو لبح دبجيالوتلخالللبح دبجا.بي ىحياباجلفى  لوتلبحبلىئللبحلىاوالحل لب 

 

 اإلطار النظري:

 مفهوم الذكا  االصطناعي: 

ا و د لاىحدذ ىللبحود د ل  دأل  دفلبحظدراالجالبي دىاةلل،لاولو  لحليل وتلوتل فحل تلاحىالبحذ ىللاباصد بىام

ل،ل حفددددىةيالبحددددذ ىللهددددملبإل دبتل،لبحظددددراالبي  يدددد  لبي  يدددد  لاب لت دددد   لجيلبحودددد د ل  ددددألر دبتلا  ددددفلااافددددفلبي ددددىاةلجا

اة فملبح فحال  أل للبألشيىللبحتللةاملدتلل،لجوىل فحالباص بىامل ت ةثةلاىحفالل"ي ب "لجال"ي  ب "ل،لابحلاففل،لبحف ف

  لة يقددالبحاملددى لجالبحفاددللبحددذيليددلفلوددتلخددالللبصدد بىتلااملددكيللبألشدديىللةحي دد بل ددتلبألشدديىللب وأددو  لاىحفاددللاب وحدد

ا  ألاذبلبألجى ليانللبحذ ىللباص بىاملا فال ىودالبحدذ ىللبحدذيلي دباولل،لا ود لعثيايالوتل اتلة خللبإلنلىت

ل(.2012،لاوتلةفل إتلبحذ ىللباص بىاملاول ففلبااةلبي  ي ال)جا ل،لجالي  باولبإلنلىتللملباحالجالبي ىجو 

ر أل  فلعثياالبحدذ ىللبحبملدريل دتلعر دملة دو تلادربولل  دألل حىليارالبحذ ىللباص بىاملاتةوال"ب  ىللبحذيليليأ

ل(.2015،لبي وبج بلبحتللةوف لبأل اىللجالبأل حىللجالبحل ر ىةلبحذ يا"ل)بحاثي ي

ملدددىاولةفددد لبحتدددللةودددوملبهدددىلبح ىئبدددىةلوكدددذلس يعدددرف بأنددد : 
ُ
 دددى يلاا

ُ
 ددد د لبااةلابي وبجددد بلبحر حيدددال  دددألبحويدددىملاح دددىملة

فلوددتلبحلقددىد لبحلددىاوال،للفك دد بحذ يددا ل ىحودد د ل  ددألبح
ُ
جالة  اددىلوددتلبحاحفيددىةلبألخددر لبحتددللةل فددبل حفيددىةلل،لجالبحددلاف

ل(.2019ل،لذابيال)ووست لاحث ب

ابحتدللاانددللاإةحدىمل حفيددالجخدذلبحوددربدبةلل،لا يدفلبحدذ ىللباصدد بىامل دللبيخوبد ويددىةلابح درقلبحبظر ددالواهدىلبحل ثيويددا-

ود لبحود د ل  دألبحلدت ففلجالبحلاثدؤلجالبا لثدى لل،لفيالجالأيئيالاحايدالبإلنلدىتجوبلل ىتلذح لا ر وال ل،لو ىتلبإلنلىت

ل(.2019ل،ل)حلت

  صائص الذكا  االصطناعي:

ل(لوقحو الوتلبيخ ىئ ل ىحو د ل  أا2010ذ رةلبحبقىد)

 .بجل  بملبحذ ىلللملحللب ملى للب ارادالو لةيى لب افووالبح ىوفا 

 .بحلفك  لابإل دبت 

 اة ثيو ى.لب  لى لب ار ا 

 .بحلاففلابحف فلوتلبحلقىد لابيخن بةلبحلىاوا 

 .  بجل  بملبيخن بةلبحو يحالاةوظيف ىللملووب فلأ ي 

 .  باجلقىاالبحلرياالحفحوب فلابحظراالبي  ي 

 .  بحلاىوللو لبي ىاةلبح اثالاب او 

 .بحلاىوللو لب وب فلبحتىويالو لةيى لب افووا 
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 بي ىاةلب ارا ا.ةحي  لبألاحيالبحالبيالحابىصرل 

 .بحل ودلابإلا بتلا  فلبألوودلب رةثالاإ دب  ى 

 .ةو يفلب افووالإلجبى لبحوربدبة 

(لر دددألجتلودددتلجادددفلخدددوبصلة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىاملجنهدددىالااحدددللاحلدددلو ل فودددلل2012اجشدددىدل  حدددىتلاأحيدددل)

يخىصددالاحقددىللوادد تلااددىي لبحثيىةددىةليل فددبلابى اددىلةح يددلل حيددىةلاىئفددالوددتلب اددىدالبل،لابج ملددىديلةىادد ل اتلةذاددذ 

د لاتهدلفلاإةدىل،لبحروي الة  لبحر حيالوتلخداللل حفيدىةلبحل فيدللاب وىدةدالب ب ويدالتهد ال  ى دى لبإلنلدىتل كدًربلاججدفوًأى

ااحدددلل  دددألةدددو   لج ثددد لودددتلن دددخالودددتلبحبظدددىملاادددوال ددددتلل،لة فددد لبيخنددد  لبحبملدددر ال،لج  دددىدلأ يددد  لةدددؤ يلر دددألباال دددىد

لتيبلوا ىلشاودلبإلنلىتلاىحلابلاب فل.يل،لبيخن بل

 أهداف الذكا  االصطناعي:

ل(لر ألوقحو الوتلبألا بالحفذ ىللباص بىامل ىاايا2020يمل  لولل ىجف)

 .ةكربدلبحذ ىللبإلنلىني 

 .حللومل فالب  ىملب ك فالحفحار ا 

 .حللبة ىللذ يلا تلبإل دبتلابحفال  

 بي ىجوويلبي ىجووي.ل،لبإلنلىنيلبي ىجوويل،لة ل تلةفى للباة ىللبإلنلىنيلبإلنلىني 

ل(ل يحىلي ما2014يحكتلح رلجافلجا بالبحذ ىللباص بىامل حىلةر ل فيفي)

 احاندددد لوخددددرلب اىي ددددالل،لةحكدددد تلبااةلوددددتلواىي ددددالب افووددددىةل ملدددد للج ددددر لح ر وددددالبإلنلددددىتللددددملحددددللب لددددىئل

 ب لوب  ا لحيحليلفلةبفيذل   لجابورللملبحو  لةفلو.

 حددددىلادددولواددددراالجتلل،للل ىايددددالبحدددذ ىللبحبملددددريل دددتلعر ددددمل ددد لجةدددوبدلبحدددد وى لحتددد ليددددلحكتلو ى ىةدددو  دددفلج يددد 

 ااحىلياحالتل مل للوت باةلا بئفللملاارالبألشيىل.ل،لبي  ى لبحا بللابح وى لبحبملريلج ث لبأل يىللااويً ب

 أهمية الذكا  االصطناعي:

ل(2004،ل لبحبودلةلح للجاحيالبحذ ىللباص بىامللملبحبوى لباةياال) ث

 .يل فلبحذ ىللباص بىامللملب  ى ظال  ألبيخن بةلبحبملر الب ت ب حالابوف ىلر ألبااةلبحذ يا 

 دتلحتدىةللىودتلبجدل  بملبحفتدالبإلنلدىةياللدملبحلاىودللود لبااةل وًددلنلدىت لببلبحذ ىللباصد بىامليدلحكتلبإل 

حت لوتلذايلباحليىأىةلل،للبىالل للشربئالب  لح بحن وقالبي ىجوأيا لااولوىليقاللبااةلابجل  بو ىللملو

  ددددألذايلبيخندددد بةلاب خل دددد تللددددملوقددددىللبحلكبوحوأيددددىللب ددددىتلبحلاىوددددللودددد لبااةلب لو وددددالحكددددرًللبيخىصددددال ادددد لجت

 ابحن وقا.

 لدددمل   ددد لودددتلب يدددى يتلبي لىجدددا ل ى لدددى   للدددملاشدددخي لبألودددربالااصدددفللىو ًحدددلبيدددؤ يلبحدددذ ىللباصددد بىامل ادًل

لاىإلدددددى الر ددددأل،لاب  ددددىاةلبألوبيددددالابحالددددكر ال،لابحلافدددديفلبحلفددددى  مل،لاباج ملددددىدبةلبحوىةوةيددددالاب  بيددددال،لبأل ا ددددا

  ههى.لىججىجيًللبب  ىاةلبي يىةيالبألخر لبحتللجصثالبحذ ىللباص بىاملأيلًل
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 شددديىللج ثددد لاةقافدددولير دديل  دددألجل،لة فددفلبااةلبحذ يدددال دددتلبإلنلددىتلبحك  ددد لودددتلب خدددىعرلابحيددتوعىةلبحبفلددديا

ل،لابجلكملددددددىالبألوددددددى تلب   وحددددددال،لا  ددددددوتلذحدددددد لالوظيددددددفلبااةلحفويددددددىملاىأل حددددددىللبحملددددددى الابيخ ددددددر ل،لرنلددددددىةيا

 حدددىليلددد وتلح دددذهلبااةل ادل ادددىلللدددملب يدددى يتلبحتدددللل،لاب ملدددىد اللدددمل حفيدددىةلبإلةودددىذللدددملجةبدددىللبح دددوبدثلبح ثيايدددا

ر دددألةر  ددد ل و دددملولادددبلاحيدددودلذاندددللولوبصدددللا دددربدبةلابحتدددللة لدددىللل،لةليدددحتلةفىصددديلل   ددد  لة لدددفلاىحلاويددد 

 حلىجالاجرياالالة لحللبحلتخ  لجالبيخ ت.

 اودتلل،لايلد للبحوصدوللر دألوي د لودتلبا  ملدى ىةل،ل  لي وتلبحدذ ىللباصد بىاملج ثد ل د د ل  دألبحث دوثلبحاحفيدا

للةف
ً
 ا.للمل  ى  لالىدتلبحبحولابحل ودللملب يى يتلبحافحيال ى لىو ًحلليا ل ىوال

 ودتلخداللل يدىملبي ىجدبلبا دملل،للدملبحا يد لودتلبي وبةدبلاب  دىاةلنلدىت ياو لبحذ ىللباص بىاملاىحبف ل  دألبإل

ا يحلي ثالح  لبي ىجدو لب ود د ل  دألحدللب ملدكالةلل،لاح ى ى ل حفيىةلبحذ ىللبحتللةلفل بخللبحاوللبحبملريل

 ملريلةفلو.األفك  لبحاوللبحبل،لاتجفو لوب ويل،لابة ىذل ربدبةلجرياا

 أنواع الذكا  االصطناعي:

ل(لجةوليحكتلةوليفلبحذ ىللباص بىاملر ألةو  تلوتلب  ىملابحوظىئفل ىاايا2007يذ رل رةو )

 وظائف حياتية ذكية:  -النوع األول 

لاةليحتال،لةووملبهىل مل لل اديلح يلةل رالاةلفى لللملبحاىحفلااانلل للةف لب  ىملبحتلليحكتلجت

 د ل  أل  فلوىلةربه.بحر  الو لبحو  

 .بحفتالبح ثياياالبحو د ل  ألباة ىاةلو لباخر تللملبحفتالبحارأيالابإلةقف  يالجالة  اى 

 . بحل  ةالبحو د ل  ألة  يةلجفلفالوتلبأل حىللحبيللبألا بالب رأو 

 .بي ر االبحو د ل  ألبحل رالابحل رتلاىي يى لحلبفيذلب ل فثىةلبي يىةيا 

 : وظائف الخبيرةال-النوع الثاني

للجيلجت
ً
ا حكدتلل،لبحذ ىللباصد بىاملياندللب  دىملبحتدلليبفدذاىل اد لبحبدى ل ملد للأيد لابحتدللةل فدبلةد د ًثىلشدىوال

ل،لا يدددحليحكددتلجتلي ددوتلابدددىتلةودد لاددىيخن بلل ح دددىللحفلفك دد لبيخث ددد ل،لة ددوتلوفيدد  لخ وًصدددىللددملرةحددىملادددذهلب  ددىملجت

ابحل  ددديةلل،لاصددديىةالبألأ دددي لاةرة دددبلبي ىجدددو ل،ل ثوددداللدددمالبح شدددخي لبح بدددلاودددتلبألو فدددال فههدددىلبألةظحدددالبيخث ددد  لب 

لب ى م.

لة  يىةلبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاما

التحديات اليي تعيق استخدام تطبيقات الذكا  االصطناعي في العملية التعليميدة بشدكل ردام كمدا وردت فدي 

 ما يأتي:، (2020دراسة الخبيريس

حاىحيالب وب والحلق   لبحوى ىةلبح دبجيالاجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملوتلبحل ففالب ىحيالب .1

 ابحملث ىةلاة  اى.ل،لابحن بولل،لبألأ ي 
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 دد ملةددوب رلبحندد بوللبحل د بيددالبح ى يددالحلتايددللج يددىللايسددالبحلدد ديجل  ددألبجددل  بملة ثيوددىةلبحددذ ىلل .2

 باص بىامللملبحلافيف.

 حيالبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملبحلافيف. فالااملج يىللايسالبحل ديجلاتا .3

 ووىاوال ا لج يىللايسالبحل ديجلحألةحى لبحلافيحيالب لل  ةا. .4

  ددودل ادلبي  ددىةلب خل ددالذبةلبحاال دداللددملأىةددبلة ددو رلو ددىدبةلج يددىللايسددالبحلدد ديجللددملوقددىلل .5

 بهى.بجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملبحاحفيالبحلافيحيالابادةوىلل

ب لوى ل ا لج يىللايسالبحلد ديجلجتلبجدل  بملة ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىامللدملبحلافديفلي لدىللر دأل .6

 وق و لج ن لوتلبحلافيفلاىح ر والبحلوفي يا.

   ملةوب رلبحو  لبح ىلملاجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملجةبىللب  ىدر . .7

 ا فالةفى ف فلواو.ل،لفدافلبجلقىاالب لافح تلو لبحبحةلبي  ي لوتلبحلاف .8

 ا  ملوبىجث هىلإل خىللجيلة ثيوىةلحفذ ىللباص بىام.ل،لدافلبحثايالبحل ليا .9

   ملةوب رلبح  فلبحفنللبحال ملاىح ود لب  فوأا. .10

 أل يىللبحذيتليلل  ووتلبحلوبيىةلبي  ي ا.لوو وادافلبي وب يل .11

ملة ثيوددىةلبحدددذ ىللباصدد بىامللدددمل دد  لب لافحدد تللدددملبحوى ددالبح دبجددديالاليلددحالادددىحل كفللددملبجدددل  ب .12

 بحلافيف.

 ثددد  لبأل ثدددىللب فودددى ل  ددددأل ىادددللج يدددىللايسددددالبحلددد ديج لودددىليحدددبا فلوددددتلبحلفدددر لاجدددل  بملة ثيوددددىةل .13

 بحذ ىللباص بىامللملبحلافيف.

ددددددددافل ددددددد د لب لافحددددددد تل  دددددددألحدددددددللب ملدددددددكالةلبحتدددددددللةدددددددوبأ  فللدددددددملجةبدددددددىللبجدددددددل  بملة ثيودددددددىةلبحدددددددذ ىلل .14

 باص بىامللملبحلافيف.

لاالل ف لبحثىح ىةلوحىلجثملجةولاىإلو ىتلبحلوفيللوتلبحل  يىةلاىاايا

 .بحل ف  لابح ش ي لأل يىللايسالبحل ديجل  أل يفيالبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام 

 .بح  فلب ى يلاب ابويلح للوتليلل  ملايل فلااملرلةف لبحل ثيوىةلب لل  واللملبحذ ىللباص بىام 

 دأ تلذايل فىل ل ىحيالحف  فلبحفنللاب نهل.بحل د بلوتل ثللو  

 ودد لبحبدد ابةلابحدد ادبةلابحددودملبحل د بيددالأل يددىللايسددالبحلدد ديجلالدد للعر وددالبجددل  بملة ثيوددىةلبحددذ ىلل 

 باص بىاملاةوظيف ىل مل لل ا مللملاربوللبح دبجىةلبحافيى.

 تطبيقات الذكا  االصطناعي في برامج الدراسات العليا:

 حدددددددددددىلاضددددددددددد لولبحفربنددددددددددديلل،لبحدددددددددددذ ىللباصددددددددددد بىامللدددددددددددملادددددددددددربوللبح دبجدددددددددددىةلبحافيدددددددددددىلودددددددددددتلجادددددددددددر لة ثيودددددددددددىة

لوىليتايال،ل(2019ابحيىأيي)ل،ل(2020ابيح ي م)

ةدو رلل،لالهملادربوللحىجدوأيالو دححال  ى دى لذ يدالحفح ى ةدىةلبحبملدر اChatbotsداأوةىةلبح د شالبحذ يالل -1

لودددتلجشددد ىللبحلفى دددللاددد تلب لدددل  ملابحن ةدددىول
ً
لفى دددللودددتللخدددالللبحدددب لجالبح دددوةلجال فههحدددىلا دددلفلبحل،لشدددكال
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لو لففددددالو ددددلالة ثيودددددىةلب ربجددددفال،لوًاددددى
ً
جالة ثيودددددىةلل،لجالووب ددددد لبحو ددددبل،لاةتخددددذلادددددذهلبحل ثيويددددىةلجشددددد ىا

اوددتلل،لا حكدتلحفحلافحد تلبحلفى دللوا دىلا درحلججدسفالولافودالاحقدىللواد تل،لجال ند لبح دىةفل،لبألأ دي لبحذ يدا

اةوددد يفلل،لابحددد  فل،لابي دددلل،لودددتلخدددالللبإلأىادددال دددتلبألجدددسفالبحتدددللة دددرحل فيدددولةدددفليودددوملبحراأدددوةلاددد ادل ى دددل

 ب لحىً بل  ألوىلي لىللرحيولب لل  ووت.ل،لجالحت لبحلاىعفل،لب ملود لابحبصح

،لصدددوةل،لصدددود ل،لةودددوملاإددددى العثودددالوافووىةيدددال)ةددد ل،لالةوبيدددالةفى فيدددالةيبوبيددداAugmentedبحوب ددد لب ادددي ل -2

   ألبحوب  لب ملىا .ل،ل  لبأل اى ...بيت(لاأتش ىللولا 

 ديالحفحدلاففل رصدالبحلفى ددللل،لالو ى دى لحىجددوأيالةفى فيدالحفوب د لبي ويوديVirtual Realityبحوب د لبأل ت بضدتلل -3
ُ
ة

جالب ملدىد اللدمل  دىد لجودى تلوايبدالل،ل دإأربللبحلقدىد لب احفيدالبيخ در ل،لابانتحى لابحل كفلابألا ىدل بخف ى

 ابحلبولل بخف ىلابحلفى للوا ى.ل،لجالبح فل،لففا ل ى ن للااول ى  للملا سالو ل

ةودوملال و دللبحب دوصلب كلوأدالر دألولدحو ا لا ًودىلحفتدالل،لالهدملادربوللد حيداAudio Industyصدبى البح دوةل -4

 جالبحكلبلبحر حيا.ل،لجالة ثيوىةلب  حوللل،لاوتلةفلبجل  بووللملووب  لبحو بل،لبا ت بديالب     

ل،لة دددددى يلجدددددفوتلبإلنلدددددىتلبيخث ددددد للدددددملبجدددددل  بملب ار دددددال،لالادددددربوللحىجدددددوأياExpert Systemsلبحدددددبظفلبيخث ددددد   -5

 اةو يفلبحب ىئالابي فوللب بىجثالحفحملكالة.ل،لا وب  لباجلالىلل،لاإص بدلبألح ىم

تلالهملوحال  راوي ىةيكيال ى د ل  ألبحويىملاح ىو ىل تلعر ملبةثىتلوقحو دالودRoboticsبحراأوةىةلبحلافيحيال -6

ا ددددددلفلة ددددددحيفلاددددددذهلبألابوددددددرل ددددددتلعر ددددددملاروقيددددددىةلل،لبحلافيحددددددىةلب  فوظدددددداللددددددملبحددددددذب ر لبإلحكت اةيددددددالحل  ددددددى 

 اول فالاتأيبللبحراأوة.ل،لول   اللملبي ىجو 

الاددددولةوظيددددفلججدددددىحيبلبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملةفثيدددددالIntelligent Adaptive Learningبحددددلاففلبحلكيفدددديلبحددددذ يل -7

لدلح لودتلل،لفدالح دللودلاففباحليىأىةلبحلافيحيالب خلف
ُ
ا يدحليحكدتلبجدل  بملخوبد ويدىةلبحكحثيدوةرلبحتدللا

 رأىاالب لاففل تلبألجسفاللملةكييفل رالب وب لبحلافيحيا.

الجحاى لون وقالاوبج البي ىجو لحل ويدملاد الاافودللSmart Educational Gamesبألحاى لبحلافيحالبحذ يال -8

ا يددددحليددددلفلة ددددحيح ىلا ر وددددالة فدددديلبحاملددددى لل،لاب بى لددددال،لابحل دددد يلابيخيددددىلل،لة لددددفلاىح ملددددو مل،لو دددد  

 اةي  لوللو لبحت    .ل،لبحذانل

اةصدددددد يالل،لالدددددل ي لةويدددددديفلو دددددىدبةلبحلفك ددددد لبحافيدددددىل،لالادددددربوللحىجدددددوأياSmart Evaluationبحلويددددديفلبحدددددذ يل -9

 اباخلثىدبةلب او  ل مل للو م.ل،لبحوبأثىة

كاهدىلةلخدي لبحب دوصلبح و فدالا  دالولبىايدالاأ ر وداليحل،لالاربوللحىجدوأياSummarizeةلخي لبحب وصل -10

 ابجل الصلجافلوافووىةوللملا  ل يىستل.ل،لا يحليحكتل لل  وههىلبج ياى لبحللخي ل،لج فالبحوربل 

 من جية الدراسة وإجرا اتها:

لجسف هى.بجل  و لبحثىح ىةلب ب  لبحوصفيلبحل في مل بىجبلولح ثياالبح دبجالاة ويملجا ب  ىلابإلأىاال تلج
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 مجتم  الدراسة ورينتها:

ة دددوتلوقلحددد لبح دبجدددالودددتلج يدددىللايسدددالبحلددد ديجلحنددد بوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددمل فيدددىةلبحت ايدددالابا ب لابحلقدددىد ل

الاحقحو ددددالوددددتلج يددددىللايسددددالبحلدددد ديجل يبددددالبح دبجددددلاةح فدددد ،ل(40 دددد  افل)لبحثددددىح ،لم2021-2020حفاددددىملبي ددددىويمل

ل(لحلبلبي  اللباايا31  افل)حن بوللبح دبجىةلبحافيىلابحثىح ل 

 ( يوضح رينة الدراسة1جدول س

 اإلجمالي إناث ذكور  التخصص

 18 3 15 التربية

 9 2 7 اآلداب

 4 0 4 التجارة

 31 5 26 املجموع

ل ددددوتلبحادددد  ل فيددددل
ً
لحل دددد اللبحلددددىامل ددددإتلبحثىح ددددىةل دددد لب لحدددد تلب  لحدددد ل ددددىوال

ً
احكددددتلة يقددددالحادددد ملل،لاةودددددي ى

ل(ل يدًوبلودتلج يدىللايسدالبحلد ديجلاجصدث  ل يبدالبح دبجدالبحاهىئيدا9حيحلاأ ل د  لب لتيثد تل)لبجلقىاال   لواهف 

.ل(31)
ً
  يوب

 أداة الدراسة:

خددالللوالولددالبحوب دد لاوالحظددالج يددىللايسدداللاوددت،لاى ودددوت ادد لباعددالتل  ددألبح دبجددىةلبحلددىاوالذبةلبح ددفال

خدددالللب وىافدددالبحتدددللجأر ددد لوددد للاودددت،لبحلددد ديجبدددىلل حفيدددىةلبحلددد ديجلبحدددذيتليووودددوتلالددد ديجلب ودددردبةلبح دبجدددياللدددملجة

بحثىح ددددىةلاببددددىللباجدددد ثىةالوددددتلةفدددد لل ىودددد ،لةددددوبأ  ف يبددددالوددددتلج يددددىللايسددددالبحلدددد ديجلحفلاددددرال  ددددألبحل دددد يىةلبحتددددلل

،لرحيددو ددلل وددر لاى  ددىللبحددذيلةالوددلللااددد ،لباجدد ثىةا وددربةللاصدديىةا،لبحرئ لددابحل دد يىة لحيددحلةددفلة  يدد لب  ددىادل

لااحى،لو ود ت(ل ور لوو  ول  أل27   لبحفوربةل)ل ثف ،لبح دبجاي  ملجا باللاأحى

ب  دددودلبألالالولدددلو لبجدددل  بملج يدددىللايسددددالبحلددد ديجلحل ثيودددىةلبحدددذ ىللباصدددد بىامللدددملادددربوللبح دبجدددىةلبحافيددددىل

لاقىواالر .ل

ذ ىللباصددددد بىاملحنددددد بوللب  دددددودلبح دددددىنيالبحل ددددد يىةلبحتدددددللةوبأدددددولبجدددددل  بملج يدددددىللايسدددددالبحلددددد ديجللدددددملة ثيودددددىةلبحددددد

ا  لب لح ةلبحثىح ىةل  ألب ويدى لبحرأدىامللدملابدىللباجد ثىةالبحدذيليل دوتللدملل،لبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر 

لاوبا وا.ل،لوب فيال،لولوج ال،لة  ي لجففلباجلقىاالوتلجدواالوللو ىةلهمل ث   

 الصدق الظاهري لألداة:

ألاحيددددال ىولددددىل ارددددد ىل  ددددألوقحو ددددالوددددتلب  كحدددد تلوددددتلذايلبيخندددد  ل ادددد لجتلج دددد ةلبحثىح ددددىةلبأل ب لا دددديت هىلب

حفلت ددد لودددتلصددد قلل،لافددد ل ددد  افلجحددد  ل ملدددرلو كًحدددىل،لابحل  ددد لودددتل فيدددالبحت ايدددالابا ب لابحلقدددىد للدددملأىوادددالر 

 د لبحل،لباالىقلبح بخ ملحأل ب 
ُ
لاث د لاحل كفل  ألو  لواللوال لل ودر لودتل ودربةلبأل ب لحفلاث د ل دتلب ملد فالبحتدلل 
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ا دذح لود  لةقدىنجل ودربةل دللل،لاحل كفل  ألو  لبةلحدىلل دلل ودر لودتل ودربةلبأل ب لحفح دودلبحدذيلةالودللرحيدول،ل اهى

ل تلو  لةح يلل لل ور لوتل وربةلبأل ب .ل،لوقىللو ل اي ى
ً
ل يال

حفودربةلةدفلحدذال د  لودتلبلا  ،لب  كح تةفل ىو لبحثىح ىةلاإ ى  لصيىةالبحفوربةلب لحى بل  ألوالحظىةل

ل(لاأ لبلبي  اللباايا27 ا لبحل كيفل)

 ( يبي  ردد فقرات كل محور قبل و عد ررسها رل  املحكمي 2جدول رقم س

 املحور  الرقم

رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الفقدددددددددددددددددددددددددددددددددرات 

قبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

 التحكيم

رددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الفقدرات بعدد 

 التحكيم

العدددددد 

 النهائي

ولدددددددددددلو لبجدددددددددددل  بملج يدددددددددددىللايسدددددددددددالبحلددددددددددد ديجلحل ثيودددددددددددىةلبحدددددددددددذ ىللل1

ل دبجىةلبحافيىللملأىواالر .باص بىامللملاربوللبح

15 14 14 

بحل ددد يىةلبحتدددللةوبأدددولبجدددل  بملج يدددىللايسدددالبحلددد ديجللدددملة ثيودددىةلل2

لبحذ ىللباص بىاملحن بوللبح دبجىةلبحافيىللملأىواالر 

15 13 13 

 27 27 30 إجمالي الفقرات

ل

 صدق االتساق الدا لي لالستبانة:

بحد بخ م لرذلةدفلبجدل ربللواىودللبادةثدى لاد تل صد قلباالدىق مرح دىئًيىلاىجدل  ب بأل ب  صد ق ودت بحلت د  ةدف

(ل4ابي دد الل)ل،لا  جددوتل واىوددللبدةثددى  اذحدد لاىجددل  بمل،ل دأددال ددلل ثددىد لابح دأددالبح فيددالحفح ددودلبحددذيلةالوددللرحيددو

ليوضحلذح .

 ( معامل ارتباط درجات العبارات بالدرجة الكلية للمحاور 3جدول س

ل.ذكا  االصطناعي في برامج الدراسات العليا بجامعة إبأرضا  هيئة التدريس لتطبيقات المستوى استخدام  -املحور األول 

 درجة االرتباط العبارة
مستوى 

 الداللة

( وسيلة تعليمية في برامج الدراسات Mechanical Robotاستخدم الروبوت اآللي س -1

 العليا.
0,615** 0,000 

وظف التعليم اإللك -2
ُ
( في برامج الدراسات العليا بوصف  Electronic learningتروني سأ

 فرًرا من فروع الذكا  االصطناعي.
0,436* 0,014 

ثري املوس -3
ُ
ورات املقررة لبرامج الدراسات العليا من  الل استخدام تطبيق جوجل أ

 (.Google Homeهوم س
0,658** 0,000 

4-  
ُ
الدراسات العليا مثل  شج  تطبيقات الفصول االفتراسية كذكا  اصطناعي في برامجأ

 (.Google Classroomجوجل كالس روم س
0,485** 0,005 

نمي مهارة -5
ُ
استخدام الذكا  االصطناعي حسب االحتياجات التعليمية لبرامج  أ

 (.Educational Platformsالدراسات العليا من  الل منصات تعليمية س
0,424* 0,017 

 ارك الحلول الالزمة لذوي الخبرة  -6
ُ
 0,041 *0,369البسيطة من متعلمي برامج الدراسات العليا من أ
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 (.Exploratory Programs الل البرامج االستكشافية س

سارد بعمل -7
ُ
 الحتياجات املتعلمي  من  الل أ

ً
ية تطبيقات الذكا  االصطناعي تلبية

 (.Educational and Exploratory Programsبرامج استكشافية وتعليمية س
0,707** 0,000 

8-  
ُ
اق  االفتراض ي سأ  Virtual Reality.) 0,819** 0,000مكن املتعلمي  من التفارل واإلبحار بتقنيات الو

ات الذكا  االصطناعي من الرد رل  استفسارات املتعلمي  من  الل ُيمكن تطبيق -9

 (.Smart Chattingالدرد ات الذكية س
0,728* 0,017 

ملقررات الدراسية إل  ملفات صوتية مسمورة ومرئية ة في اأحول النصوص املكتوب -10

 (.Making Audio and Videoمن  الل تطبيق صنارة الصوت والفيديو س
0,547** 0,001 

رطي للمتع -11
ُ
لمي  فرصة القرا ة من مصادر متنورة من  الل تزويدهم بالكتب أ

 (.Smart Booksالذكية س
0,672** 0,000 

( للقضا  Speaker IPadالصطناعي األيباد الناطق ساالذكا  أسمح باستخدام تطبيق  -12

 رل  الشرود الذهني للمتعلمي  في أثنا  رملية التعليم.
0,388* 0,031 

( بترجمة Google Translatorمنح املتعلمي  بتطبيق برنامج جوجل ترانزلريتر سأ -13

 النصوص إل  لغات متعددة لالستفادة منها حسب الحاجة.
0,377* 0,036 

درب املتعلمي  رل  تصميم برمجية تطبيق الذكا  االصطناعي وفق ما تم  -14

 تعلم  لتيسير وتبسيط التعلم.

 

0,477** 0,007 

امعة يي تواج  استخدام أرضا  هيئة التدريس في تطبيقات الذكا  االصطناعي في برامج الدراسيات العليا في جالتحديات ال -املحور الثاني

 إب.

 الرتباطدرجة ا العبارة
مستوى 

 الداللة

ة بي  ثقافة أرضا  هيئة التدريس وتطبيقات الذكا  االصطناعي في اتساع الفجو  -1

 0,000 **0,718 برامج الدراسات العليا.

بكيفية توظيف تطبيقات الذكا  االصطناعي بطريقة فعالة تخدم برامج  قلة املعرفة -2

 0,000 **0,629 الدارسات العليا.

طبيقات الذكا  تالثقافي في املجتم  بأهمية وكيفية استخدام  سعف الوعي -3

 0,002 **0,529 االصطناعي.

اق  املفتر  لتطبيق تطبيقات الذكا   صعوبة تطابق -4 البنية التحتية رن الو

 0,005 **0,485 االصطناعي في برامج التعليم.

افز املادية واملعنوية ألرضا  هيئة التدريس لن -5 تشجيعهم رل  درة وجود الحو

 0,001 *0,578 استخدام تطبيقات الذكا  االصطناعي.

الية الباهظة لتجهيز قارات دراسية مناسبة ومالئمة ومزودة بتقنيات التكلفة امل -6

 0,050 *0,355 تطبيقات الذكا  االصطناعي.

 رن استخدام تطبيقات الذكا  استمرارية ا -7
ً

ملعلمي  بالطرق التعليمية القديمة بدال

 0,000 **0,685 االصطناعي في التعليم.

ملعلمي  بكيفية استخدام تطبيقات الذكا  االصطناعي لبرامج الدراسات قلة معرفة ا -8

 العليا.
0,618** 0,000 
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ج التدريبية والتأهيلية لتعليم كيفية استخدام تطبيقات الذكا  ندرة البرام -9

 االصطناعي لبرامج الدراسات العليا.
0,660* 0,000 

افر ا -10 لخدمات التقنية الحديثة إلقحام تطبيقات الذكا  االصطناعي لبرامج قلة تو

 الدراسات العليا.
0,806** 0,000 

  امللقاة رل  أرضا  هيئة التدريس اليي تحد من استخدام تطبيقات كملرة األربا -11

 الذكا  االصطناعي لبرامج الدراسات العليا.
0,379** 0,035 

تطبيقات الذكا   رة املتعلمي  رل  كيفية حل املشكالت من  اللصعوبة قد -12

 االصطناعي في مقررات برامج الدراسات العليا.
0,372* 0,039 

من ج تعليمي يلبي احتياجات املتعلمي  الستخدام تطبيقات الذكا   صعوبة إيجاد -13

 االصطناعي.
0,841** 0,000 

ىوالةلبدةثددددى لبحاثددددىدبةلاىح دأددددالبح فيددددالحفح ددددودلةرباحدددد لوددددتل(لجتل دددديفلوادددد3اةالحدددد لوددددتلخددددالللبي دددد اللد ددددفل)

اجتلأحيدد ل دديفلواددىوالةلبادةثددى لووأثددالاورةفادالاذبةل احددالرح ددىئيال بدد لولددلو لبح احددالل،ل(0,841(لر دأل)0,355)

ثددىدبةل(،لااملد  لر ددألباالددىقلبحد بخ ملادد تل دأددال دلل ثددىد لا دأددالب  دود لااددولوددىلي بد لصدد قلةفدد لبحا0,05ا)ل،ل(0,01)

لاةحلا ىلا دأال ىحيالوتلبح  ق.

 ثبات االستبانة:

ل(ليوضحلذح .4)لابي  الل،لحأل ب ةفلبجل  بمل)واىوللجحفى راةثى (لإليقى لبح ثىةل

 ( معامالت الفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة4جدول س

ل يحالبحفى راةثى لب  ودللم

 0,84 مستوى استخدام تطبيقات الذكا  االصطناعيل1

 0,93 ديات اليي تحول دو  استخدام تطبيقات الذكا  االصطناعيالتحل2

جيلجتلوادددد للةثددددىةلل،ل(0,84(لجتل دددديفلواددددىوالةلجحفى راةثددددى لحفح ددددودلبألالل ىةدددد )4اةالحدددد لوددددتلبي دددد اللد ددددفل)

لألتلبحالدددثالةفىاةددد لوددددىلاددد تل)
ً
يلجتلجل،ل(0,93احفح ددددودلبح دددىنيل ىةدددد )ل،ل(0.90(لر دددأل)0.80بأل ب لحفح دددودلبألاللأيددد  لأدددد ب

( لاادولياندللجتلباجد ثىةالةلحلد لا دأداللةثدىةل0.90وا للةثىةلبأل ب لحفح ودلبح ىنيل ىحيالألتلبحالدثال ىةد لج  دألودتل)

ليحكتلبحر وتلرحههى.ل

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

 اإلجابة رن السؤال األول:

ىللباصد بىامللدملادربوللبح دبجدىةلبحذيليب ل  أالوىلوللو لبجل  بملج يىللايسدالبحلد ديجلحل ثيودىةلبحدذ ل

لبحافيىلاقىواالر ؟

بجددل ربللب لوجدد ىةلبي لددىايالاباة رب ددىةلب ايىد ددالاجددلقىاىةلج ددرب لبحايبدداللددمللةددف،لبحلددؤبل  ددت احإلأىاددا

ل(ليوضحلبحب يقا.5)لابي  الل،لباص بىاموللو لبجل  بو فلحل ثيوىةلبحذ ىلل

ل
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 (5س جدول 

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة في مستوى استخدامهم لتطبيقات الذكا   املتوسطات الحسابية واالنحر

 االصطناعي

 العبارة
املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

درجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 االستخدام

(ل وجددديفالاافيحيددداللدددملادددربوللMechanical Robotبجدددل  ملبحراأدددوةلبا دددمل)ل-1

لبح دبجىةلبحافيى.
لوبا وا 14 0.72 1.58

الل-2
ُ
(للملاربوللبح دبجدىةلبحافيدىلElectronic learningظفلبحلافيفلبإلحكت انيل)ج

ل فرتلوتل راتلبحذ ىللباص بىام.
 وب فيا 3 0.81 2.10

ةريلب ودو ىةلب ورد لحن بوللبح دبجىةلبحافيىلوتلخالللبجل  بملة ثيدملل-3
ُ
ج

ل(.Google Homeأوأللاومل)
 وب فيا 7 0.76 1.87

ةريلب ودو ىةلبل-4
ُ
 ورد لحن بوللبح دبجىةلبحافيىلوتلخالللبجل  بملة ثيدملج

ل(.Google Homeأوأللاومل)
 وب فيا 4 0.79 2.03

ةوددددددللو ددددددىد لبجددددددل  بملبحددددددذ ىللباصدددددد بىاملحلددددددبلباحليىأددددددىةلبحلافيحيددددددالل-5
ُ
ج

 (.Educational Platformsحن بوللبح دبجىةلبحافيىلوتلخالللوب ىةلاافيحيال)
 وبا وا 12 0.68 1.61

لل-6
ُ
شددىدتلبي فددوللبحال وددالحددذايلبيخندد  لبحبلددي الوددتلولافوددللاددربوللبح دبجددىةلج

ل(.Exploratory Programsبحافيىلوتلخالللبحن بوللباجلكملى يال)
لوبا وا 11 0.66 1.61

لاحليىأددىةلب لافحدد تلوددتل-7
ً
جددى  ل احفيددالة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملةفثيددا

ُ
ج

 Educational and Exploratoryخدددددالللادددددربوللبجلكملدددددى يالااافيحيدددددال)

Programs.)ل

 وب فيا 5 0.79 1.97

وكددتلب لافحدد تلوددتلبحلفى ددللاباا ددىدلالوبيددىةلبحوب دد لبا ت بضددتلل)ل-8
ُ
 Virtualج

Reality.)ل
 وبا وا 10 0.75 1.65

ُيحكددتلة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملوددتلبحددر ل  ددألبجلفلددىدبةلب لافحدد تلوددتلل-9

ل(.Smart Chattingخالللبح د شىةلبحذ يال)
 وبا وا 9 0.78 1.71

جحدددددددوللبحب دددددددوصلب كلوأددددددداللدددددددملب ودددددددردبةلبح دبجددددددديالر دددددددألوففدددددددىةلصددددددددوةيالل-10

 Making Audioولحو الاورئيالوتلخالللة ثيملصبى البح وةلابحفيد يول)

and Video.)ل

 وب فيا 6 0.87 1.97

  ددديلحفحلافحددد تل رصدددالبحودددربل لودددتلو دددى دلولبو دددالودددتلخدددالللةيا ددد افلل-11
ُ
ج

ل(.Smart Booksبحذ يال)اىحكلبل
 وب فيا 1 0.70ل2.35

 Speakerبجدددحالاىجدددل  بملة ثيدددملبحددددذ ىللباصددد بىاملبايثدددى لبحبدددىعمل)ل-12

IPad.ل(لحفويىلل  ألبحملرا لبحذانللحفحلافح تلبةبىلل حفيالبحلافيف
 وبا وا 13 0.76 1.61

(لGoogle Translatorجوددددبالب لافحدددد تلال ثيددددملارةددددىوللأوأددددللةربةيد تدددد ل)ل-13

لات أحالبحب وصلر ألحتىةلولا   لحالجلفى  لواهىلحلبلبي ىأا.
لوب فيا 2 0.79 2.10

 د لب لافحد تل  دألة ددحيفلاروقيدالة ثيددملبحدذ ىللباصد بىاملا ددملودىلةددفلل-14
ُ
ج

لاافحولحل ل  لاةبليةلبحلافف.
 وب فيا 8 0.82 1.84

لوب فيا دددددددددددددددددددددددددددد 0.45 1.85لب لوجةلبحك م
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لات(لج5يلضحلوتلخالللبي  اللد فل)

 لملاربوللبح دبجىةلبحافيىلل للو لبجل  بملج يىللايسالبحل ديجلحل ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملب لوجةلبحك م

( لااولوىلياندللجتلولدلو لبجدل  بملج يدىللايسدالبحلد ديجلحل ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىامل1,85اقىواالر لاف ل)

  فيا.لملاربوللبح دبجىةلبحافيىلوب

 (ل ثدددددددىدبةل  دددددددألولدددددددلو لبجدددددددل  بملوبا ودددددددا6ح ددددددف ل)(ل ثدددددددىدبةل  دددددددألولدددددددلو لبجدددددددل  بمل8ا بحددددددىلح دددددددف ل)ل،ل

 وب فيا.

 لددملاددربوللبح دبجددىةلل لددلو لبجددل  بملج يددىللايسددالبحلدد ديجلحل ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامب لوجددةلبي لددىويل

  ددددديل11ثددددىد ل)ا الحدددد لجتلبحال،ل(2,35ا)ل،ل(1,58بحافيددددىللددددملأىواددددالر لةرباحدددد لوددددىلاددددد تل)
ُ
(لبحتددددللةددددب ل  ددددألجتال"لج

(."لابحاثددددىد لSmart Booksحفحلافحدددد تل رصددددالبحوددددربل لوددددتلو ددددى دلولبو ددددالوددددتلخددددالللةيا دددد افلاىحكلددددبلبحذ يددددال)

(لات أحدالبحب دوصلر دألGoogle Translator(بحتدللةدب ل  دأال"لجودبالب لافحد تلال ثيدملارةدىوللأوأدللةربةيد تد ل)13)

ل،لىلحلددبلبي ىأدا."لح دفلىل  دألبحت ة ددبلبألاللابح دىنيلاحلدلو لبجدل  بملوددب ف حتدىةلولاد   لحالجدلفى  لواهد

 Speaker(لبحتللةب ل  أال"ججحالاىجل  بملة ثيملبحذ ىللباصد بىاملبايثدى لبحبدىعمل)12ا بحىلح ف لبحاثىد ل)

IPad(لحفويددددىلل  ددددألبحملددددرا لبحددددذانللحفحلافحدددد تلبةبددددىلل حفيددددالبحلافدددديف."لابحاثددددىد ل)ددددأال"لبجددددل  مل(لبحتددددللةددددب ل 1 

(ل وجديفالاافيحيداللدملادربوللبح دبجدىةلبحافيدى."للح دفلىل  دألبحت ة دبل ثدللبألخ د لMechanical Robotبحراأدوةلبا دمل)

 ابألخ  لاحللو لبجل  بملوبا وا.

اياي لذح لر ألجتلبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامليل فبلججخىصليحلف وتلو ىدبةل ىحياللملةكبوحوأيىل

اللل،لوىدةالو لوقىاةلجخر  لاذح لألتلاذهلبحل ثيوىةلالةلفل تلعر ملبجل  بملارةىوللوا تلا  لذبةوب افووىةلو

لياثنملةكييفلبحن بوللبحذ يالو لوقحو الايىةىةلو    ليلفلأحا ىلابجل  بو ى.

لاحول ددبلةددوب رلجأ ددي ك
ن
بصددفىةل حددىلياددي لر ددألجتلول فثددىةلبجددل  بملة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملو ففددا لرذلةل ف

ثددىةلب ى يددال،لوايبددال ددى د ل  ددألاملددتيف ى
ن
  بددىتلحىأددالاجددلو بملب ددوب لبيخددىملوددتلجأددللرةلددىللل،لاةددو   ل دد  لوددتلب ل ف

لالي صت لوتلبي وبج بل،لجأ ي لحىجوأيا ا ذح لةوب رلشدث ىةلل،لا ل فبلجيًيىلرو ب بةلوللحر لوتلبح ى الحا  ك

تلابددىتل دد ً بلوددتلب ل فثددىةلبألجىجدديال يحددىليلافددملاىحثايددالبحل ليددالاوددتلةددفل ددإل،لرحكت اةيددالةددرأةلادد تلاددذهلبي وبجدد ب

لا يحليحكتلة و رلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملااملتيف ىلاىحمل للب  فو .

 اإلجابة رن السؤال الثاني:

بحددذيليددب ل  ددأالوددىلبحل دد يىةلبحتددللةوبأددولبجددل  بملج يددىللايسددالبحلدد ديجللددملة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامللددمل

لح دبجىةلبحافيىلاقىواالر ؟اربوللب

ةفلبجل ربللب لوج ىةلبي لىايالاباة رب ىةلب ايىد الاجلقىاىةلج رب لبحايباللملل،لبحلؤبل اذب  ت حإلأىاا

ل(ليوضحلبحب يقا.6ابي  الل)ل،لبحل  يىةلبحتللة ولل اتلبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام
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 ( 6س جدول 

افات املع  ييارية الستجابات أفراد العينة في التحديات اليي تحول دو  استخدام تطبيقات الذكا  االصطناعملتوسطات الحسابية واالنحر

 العبارة
ب لوجةل

 بي لىوي

باة ربال

 ب ايىديل
 بحت ة ب

 دأدددددددددددددددددددددددددال

 بحل  ي

جالدددددددددىتلبحفقدددددددددو لاددددددددد تلةوى دددددددددالج يدددددددددىللايسدددددددددالبحلددددددددد ديجلاة ثيودددددددددىةلبحدددددددددذ ىللل-1

لباص بىامللملاربوللبح دبجىةلبحافيى.
  ث    6 0.70 3.68

 فدددددالب ار دددددالاكيفيدددددالةوظيدددددفلة ثيودددددىةلبحدددددذ ىللباصددددد بىاملا ر ودددددال اىحدددددالل-2

 ة  ملاربوللبح بدجىةلبحافيى.
  ث    9 0.76 3.48

دددافلبحددواملبح وددىلمللددملب  لحدد لاتاحيددالا يفيددالبجددل  بملة ثيوددىةلبحددذ ىللل-3

 باص بىام.
  ث    5 0.52 3.71

بحوب دد لب فتدد الحل ثيددملة ثيوددىةلبحددذ ىللصدداوأالة ددىاملبحثايددالبحل ليددال ددتلل-4

 باص بىامللملاربوللبحلافيف.
  ث    1 0.39 3.90

ة د لاأدو لبي دوب يلب ى يدالاب ابو دالأل يدىللايسدالبحلد ديجلح شد يا فل  دألل-5

 بجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام.
  ث    2 0.42 3.87

وبىجدددددثالاوالئحدددددالاوددددديا  لبحل ففدددددالب ىحيدددددالبحثىاظدددددالحلق  ددددد ل ى دددددىةل دبجددددديالل-6

لالوبيىةلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام.
  ث    4 0.48 3.71

لوددتلبجددل  بملة ثيوددىةلل-7
ً
بجددلحربد الب افحدد تلاددىح رقلبحلافيحيددالبحو يحددالادد ا

لبحذ ىللباص بىامللملبحلافيف.
  ث    7 0.70 3.65

حنددد بوللل فدددالوار دددالب افحددد تلاكيفيدددالبجدددل  بملة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىامل-8

لبح دبجىةلبحافيى.
  ث    11 0.84 3.42

ةددد د لبحنددد بوللبحل د بيدددالابحلتايفيدددالحلافددديفل يفيدددالبجدددل  بملة ثيودددىةلبحدددذ ىللل-9

 باص بىاملحن بوللبح دبجىةلبحافيى.
  ث    12 0.87 3.42

 فددالةددوب رلبيخدد وىةلبحلوبيددالبي  ي ددالإل  ددىملة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملل-10

لةلبحافيى.حن بوللبح دبجى
 ولوج ا 13 0.96 3.16

 ثدددد  لبأل ثددددىللب فوددددى ل  ددددألج يددددىللايسددددالبحلدددد ديجلبحتددددللة دددد لوددددتلبجددددل  بملل-11

لة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملحن بوللبح دبجىةلبحافيى.
  ث    8 0.55 3.61

صددددداوأال ددددد د لب لافحددددد تل  دددددأل يفيدددددالحدددددللب ملدددددكالةلودددددتلخدددددالللة ثيودددددىةلل-12

 اربوللبح دبجىةلبحافيى.لبحذ ىللباص بىامللملووردبة
  ث    3 0.52 3.71

صدداوأالريقددى لوددب  لاافيوددلليفبددللبحليىأددىةلب لافحدد تلاجددل  بملة ثيوددىةلل-13

 بحذ ىللباص بىام.
  ث    10 0.80 3.42

  ث    دددددددددددددددددددددددددددد 0.70 3.68لب لوجةلبحك م

ل

ل(لجتا6يلضحلوتلبي  اللد ف)

   يىةلبحتللةوبأدولبجدل  بملج يدىللايسدالبحلد ديجلال ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىامللدملادربوللب لوجةلبحك ملحفل

( لاادولوددىليانددللجتل دأددالبحل د يىةلبحتددللة ددولل اتلبجددل  بملج يددىلل3,68بح دبجديىةلبحافيددىلاقىواددالر لافدد ل)

 ايسالبحل ديجلحل ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملاربوللبح دبجىةلبحافيىللملأىواالر ل ث   .

 (ل ثىد ل  أل دأالة  يل ث   .13ا بحىلح ف ل)ل،لح ف ل ثىد لابح  ل  أل دأالة  يلولوج ا 
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 ب لوجددددددةلبي لددددددىويل دأددددددالبحل دددددد يىةلبحتددددددللة ددددددولل اتلبجددددددل  بملج يددددددىللايسددددددالبحلدددددد ديجلحل ثيوددددددىةلبحددددددذ ىلل

(ل4جتلبحاثدىد ل)لا الحد ل،ل(3,90ا)ل،ل(3,16باص بىامللملاربوللبح دبجدىةلبحافيدىللدملأىوادالر لةرباحد لودىلاد تل)

بحتللةب ل  ألجتال"لصاوأالة ىاملبحثايالبحل ليال تلبحوب  لب فت الحل ثيملة ثيوىةلبحذ ىللباصد بىامللدمل

(لبحتدددللةدددب ل  دددأال"لةددد د لاأدددو لبي دددوب يلب ى يدددالاب ابو دددالأل يدددىللايسدددالبحلددد ديجل5ادددربوللبحلافددديف."لابحاثدددىد ل)

 بىام."ل دد لح ددفلىل  ددألبحت ة ددبلبألاللابح ددىنيلا دأددالة دد يلح شدد يا فل  ددألبجددل  بملة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد

(لبحتددللةددب ل  ددأال"لةدد د لبحندد بوللبحل د بيددالابحلتايفيددالحلافدديفل يفيددالبجددل  بمل9ا بحددىلح ددف لبحاثددىد ل)ل،ل ث دد  

(لبحتدددللةدددب ل  دددأال"ل فدددالةدددوب رلبيخدددد وىةل10ة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىاملحنددد بوللبح دبجدددىةلبحافيدددى."لابحاثدددىد ل)

للوبيالبي  ي الإل  ىملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملحن بوللبح دبجىةلبحافيى."ل  ألبحت ة بل ثللبألخ  لابألخ د بح

 (.10ا دأالة  يلولوج الحفاثىد ل)ل،ل(9ا دأالة  يل ث   لحفاثىد ل)

اياددددي لبحلددددببللددددملذحدددد لر ددددألبحظددددراالبا ل ددددى يالبحتددددللةحددددرلبهددددىلبحدددديحت لااددددولوددددىلجددددببلدددددافلبحثايددددالبحل ليددددال

اىإلدى الر ألدافلو ىدبةلج يىللايسالبحل ديجللملبجل  بملة ثيوىةلل،لحل ىواىة لرذلالةلو رلاايالة ليالول ود 

لبحذ ىللباص بىام.

 مناقشة النتائج:

لملدوللوبى ملالبحبلىئللالل ي لبحثىح ىةلبجل الصلجافلب ملدكالةلبحتدلليادىنيلواهدىلج يدىللايسدالبحلد ديجللدمل

لا فيىةلبحت ايالابا ب لابحلقىد لابحافوم.لاربوللبح دبجىةلبحافيى

 بجددل  بملج يددىللايسددالبحلدد ديجللددملأىواددالر لحل ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامللددملبحلافدديفلأددىللا دأددالوب فيددال

 أ ب.

 ابىتلبةفىقلول و ل  ألاأو لبحا ي لوتلبحل  يىةلبحتللة ولل اتلبجل  بملج يىللايسالبحل ديجللملأىواال

 باص بىامللملبحلافيف.ر للملة ثيوىةلبحذ ىلل

 توصيات الدراسة:

لةوصتللبح دبجالبي ىحيالاىاايال،لوتلخالللبحبلىئللبحتللةفلبحلوصللرحههى

 باالحىملاىجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملأىواالر . .1

 ورب ى لبي وب يلب ى يالاب ابو اللملرةبىللة ثيملبحذ ىللباص بىامللملاربوللبح دبجىةلبحافيى. .2

  بللاةتايللج يىللايسالبحل ديجل  ألبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام.ة دل .3

 ر ى  لابىللبحثايالبحل ليالاحىلي بىجبلو لة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام. .4

 ر ىوال ادبةلةوى يالحاملرلجاحيالبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملاربوللباص بىام. .5

وب  لوفحو ل ترالة فيفلبأل ثىلل  ألج يىللايسالبحل ديجلبحث للال ثيملبجل  بملبحذ ىللباص بىامل  .6

 اال يللو ىملاربوللبح دبجىةلبحافيى.
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ر دددددد ب لوددددددب  لاافيودددددددلليفبددددددللبحليىأددددددىةلج يدددددددىللايسددددددالبحلدددددد ديجلاجدددددددوقلبحاحددددددلليحددددددىلي ددددددد ملةوظيددددددفلبحدددددددذ ىلل .7

 باص بىام.

 البحل ديج.رنملىلل لفلخىصلاىحذ ىللباص بىامللملبي ىواىةلحإل ى  لاباجلفى  لأل يىللايس .8

 باالحىملبحكث  لاىحثايالبحل ليالاحىلي بىجبلو لبحذ ىللباص بىاملوفثًيىل ل فثىةلاربوللبح دبجىةلبحافيى .9

 املقترحات:

لابىًلل  ألةلىئللبح دبجالاةوصيىتهىلةو ملبحثىح ىةلوقحو الوتلب وت حىةل حىليتايا

 . ة ثيملا وثلوملىبهالحفث حلبي ى مللملبي ىواىةلبألخر 

 لل دبجىةلحوللة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملدوللبحذ ىللباص بىام.رأرب 

 . لبحويىملا دبجالألافلول فثىةلةوظيفلبحذ ىللباص بىامللملاربوللبح دبجىةلبحافيىللملأىواالب
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 املراج :

(.لور ددددددددديلبحدددددددددذ ىللباصدددددددددد بىامل1.ل) الدددددددددذكا  االصددددددددددطناعي والشدددددددددبكات العصددددددددددبية(.ل2011.)و حددددددددد ل،لبحملدددددددددر ىايل -

 ثىة،لبحوىار .حل ىج

(.لة ثيوددددددددىةلبحدددددددذ ىللباصدددددددد بىامللدددددددملبحلافددددددديف.لوو دددددددد لوقفدددددددالو  ددددددددىة.لةدددددددفلبجددددددددت أى ول2018ريحدددددددىت.)ل،لبي يدددددددىديل -

 Tn https://cutt.us/Ncb   ألبحرباةالل}ه28/12/1441[لم

صدددددد ى الابحاملددددددر.لةددددددفلبجددددددت أى وللددددددمل(.لبحددددددذ ىللباصدددددد بىامل"لددددددملبحلافدددددديف.لشددددددر البحددددددوعتلحف2020جوددددددل.ل)ل،لبحددددددريج -

  https://cutt.us/FMKOA  ألبحرباةال}ه28/12/1441{

(.لة ددددد يىةلبحدددددذ ىللباصددددد بىاملاةوظيفىةدددددوللدددددملبحلافددددديف.لاافددددديفلأ يددددد .لةدددددفلبجدددددت أى وللدددددمل2020اىةيدددددا.ل)ل،ل  دددددىني -

 4q9https://cutt.us/VP   ألبحرباةالل}ه28/12/1441{

البحثيىةدىةلبحكند  لةحوذًأدى.لأهمية وأثر الذكا  االصطناعي في مسدتقبل العمدل الشدرطي(.ل2019حلت.)ل،لب وونل -

حفحدددددؤةحرلبحلدددددبويلبيخدددددىوجلابحاملدددددراتلي حايدددددالب كلثدددددىةلب ل   دددددال دددددرتلبيخفددددديللبحاروددددديالرةت ةددددد لل حدددددلجادبقل

جاددددولظبددددلالل،لل   ددددال ددددرتلبيخفدددديللبحارودددديبألشدددديىلالولددددلوثللوقلحاددددىةلبإلةت ةدددد لب ت با دددداالأحايددددالب كلثددددىةلب 

 .373-348ل،لأحايالبل]وكلثىةلب ل   ال رتلبيخفيللبحارويلا بئر لبح وى الابحلثىحا

.لولددددددددددددددددددىحل  ددددددددددددددددددأالأزمددددددددددددددددددة فيددددددددددددددددددروس كورونددددددددددددددددددا وتطبيقدددددددددددددددددات الددددددددددددددددددذكا  االصددددددددددددددددددطناعي(.2020نلدددددددددددددددددد ب.)،لشدددددددددددددددددحج -

/10.29009/ijres.34.4http://dx.doi.org 

 بحوىار .ل،ل.لبحارويلحفاملرلابحلو ي التعليم بالتخيلل،ل(2019شر ف.ل)ل،لبألةروي -

جدبو دددولب حفكددددالل،ل.لوقفدددالبحوى فددددالدددذكا  االصددددطناعي رلدددد  أبدددواب التعلدددديم(.لب2018ودددربمل ثدددد بحرححت.ل)ل،لو دددىايل -

 (.6)67ل،لبحارأيالبحلاو يا

رية ألدا  دراسدة اسددتطال  -كا  االصددطناعي فدي تحقيدق اإلنتدداج األ ضدر دور الدذ(.ل2015دج د ل ىصدف.)ل،لبحاثيد ي -

أىوادالل،ل.لوقفالأىواال ر وتلحفافدوملبإل بد دالابا ل دى يااملديرين في رينة من الشركات الصنارية العاملة

 .62-37ل،ل(1)5ل،ل ر وت

ل،لي ىود للحفاملدرلابحلو يد ،ل حدىت بدلب،ل2.ل نظم املعلومات اإلدارية منظدور إداري (.ل2010 ىييلأحاا.ل)ل،لبحبقىد -

 بألد ت.

إمكانيددة اسددتخدام تقنيددات الددذكا  الصددناعي فددي سددبط (.ل2012جححدد ل ددى ل.ل)ل،ل  حددىتلحلدد ت،لاأحيدلل،ل  حدىت -

ل،لاأىواددالبحي لوةددل،لبار ددلل-(لة لددىت26-23.لب ددؤةحرلبحافوددللبحلددبويلبي ددى يل ملددرلوددتل)جددودة التدددقيق الدددا لي

 .251-ل239ل،لبألد ت

 (.لو خللر ألبحذ ىللباص بىام.لولىحل  أا2020   .ل)ل،لولل ىجف -

lintelligence.htm-www.myreaders.info/html/artificiai 

  ىا..ل بدلبحفي للبح وى يا،لبحرلمد ل إل  الذكا  االصطناعي(.ل2004 ى ل.ل)ل،ل ث بحبودل -

  حىت.ل،ل(.لبحذ ىللباص بىاملابألةظحالبيخث   .ل بدلجوق لحفاملرلابحلو ي 2014أ ى لجحح .ل)ل،ل فيفي -

https://cutt.us/Ncb
https://cutt.us/Ncb
https://cutt.us/VP9q4
https://cutt.us/VP9q4
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.34.4
http://www.myreaders.info/html/artificiai-intelligence.htmi
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 بحوىار .ل،ل.ل بدلبح  ى لحفاملرلابحلو ي الذكا  االصطناعي(.ل2007 مل  .ل)ل،ل رةو  -

عي باململكدددة اسدددتخدام تطبيقدددات الدددذكا  االصدددطناعي فدددي دردددم التعلددديم الجدددام(.ل2019 دددىةتلحلدددت.)ل،لبحيدددىأييل -

 .282-257(ل11)ل،لدبا البحت او  تلبحار ل،ل.ل دبجىةل رأياللملبحت ايالا ففلبحبفجالعربية السعودية

 العوامدل املدؤثرة رلد  قبدول املعلدم السدتخدام الدذكا  االصدطناعي فدي(.ل2020جدحر.ل)ل،لابيح ي مل،لحيبىل،لبحفربني -

.لب  فدددالبحارأيدددالحفادددوملبحت او دددالUTAUTكنولوجيدددا التعلددديم فدددي سدددو  النظريدددة املوحددددة لقبدددول واسدددتخدام الت

 .252-ل215ل،ل14،لابحبفلياالب ؤجلالبحارأيالحفت ايالابحافوملابا ب 

درجددة امددتالك معلمددات املرحلددة الثانويددة بمحافظددة الخددرج ملهددارات توظيددف الددذكا  (.ل2020صددن يا.ل)ل،لبيخث دد يل -

 .152ل-119(،ل119)ل،لففلبحبفجالدبا البحت او  تلبحار .ل دبجىةل رأياللملبحت ايالا االصطناعي في التعليم

أيدال.لب  فدالبحارلدور الذكا  االصطناعي في تحسدي  جدودة التعلديم العدالي(.ل2020جو   .ل)ل،لا ىحلال،لد ىال،ل داةم -

 (.12)ل،لحفت ايالبحبو ياالب ؤجلالبحارأيالحفت ايالابحافوملابا ب 

اةددددددددددددددددددددددددددددىلاة ثيوددددددددددددددددددددددددددددىةلبحددددددددددددددددددددددددددددذ ىللباصدددددددددددددددددددددددددددد بىاملولددددددددددددددددددددددددددددىحل(الب وددددددددددددددددددددددددددددال  دددددددددددددددددددددددددددد ا ل ودل2020حلددددددددددددددددددددددددددددت.ل)ل،لجددددددددددددددددددددددددددددالوا -

  http://www.mobtada,com/details/935147  أا

بحل ثيوددددددددىةلبحت او ددددددددالحفددددددددذ ىللباصدددددددد بىامللددددددددملبح دبجددددددددىةلل،ل(2017جددددددددىد لاادددددددد لةايددددددددىتلاددددددددتلو حدددددددد .ل)ل،لوللجدددددددداو  -

 فيددالل،لى يدداو ندد لة فيددللب ا يددىةلبحكحيددالابحكيفيددالحفلددفو يىةلبحبفلدديالاباألحل،لوقفدد لجددفوتلل،لباألحى يددا

 .136-133صل،ل3تل،ل3وللل،لبي يبئرل،لأىواال ث بي حي لاتلاى يجل،لبحافوملباألحى يا

بةرلبجل  بملدأوةل د شالبحذ ىللباصد بىاملحلبحيدالبي وبةدبلب ار يداللدملودى  لبحافدوملل،ل(2019 اود.ل)ل،لحلت -

 .48-23صلصل،ل46تل،لي ىواالب ف لجاو ل،لب  فالبحلاو يالحفافوملبحت او ال،لح  لعىحثىةلب رحفالباال بئيا

و دددرالب  حو دددالل،لبحدددذ ىللباصددد بىاملةدددود للدددملةوبيدددىةلبحا دددرل،ل(2019بححددد لحث دددبل)ل،ل ثددد هللا لاددداللل،لووسدددت  -

 بحارأيالحفل د بلابحاملر.

ل(.لبحدددذ ىللباصددد بىاملجيىجددلولاأربوقدددولاة ثيوىةدددوللدددملبحلافددديفلبحادددى ما2019و حدددو .ل)ل،لاعدددول،ل ثددد بي وب ل،لاكددر -

 .432-383ل،ل3لل،ل184تل،ل فيالبحت ايال،لوبظودل ا م.لوقفالبحت اياالأىواالبا ار

 بدلب بدددىب لحفاملددددرلل،لبجىجددديىةلةظدددفلب افووددددىةلبإل بد دددالاةكبوحوأيدددىلب افووددددىةل،ل(2012يىجددد تلجددددا .)ل،لةىحدددب -

 بألد ت.لل،ل حىتل،لابحلو ي 

ل

 Malik, Tayal, & Vij,(2019). An analysis of the role of artificial intelligence in education and 

teaching. In Recent Findings in Intelligent Computing Techniques , 407-417. Springer, 

Singapore. 

 Kaplan,A,&Haenlein, M.(2019). On the interpretations, illustrations, and implications of artificial 

intelligence. Business Horizons, 26(1),15-25. 
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 الذكا  االصطناعي: إستراتيجية الجزائر في التعليم لتحقيق التنمية املستدامة

"Artificial Intelligence" :Algeria's strategy in éducation to achieve sustainable 

développement. 
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 لخص:امل

ا د لل،لبئرته الاد لبىلبحث  يالر ألبحلارال  أل ادلاربوللبح دبجىةلبحافيىلاىي يبئرللملة ويدملبحر  دالبإلنلدىةياللدملبحلافديفلابحلبحيدالادىي يل     

ةددولبي يبئددرلحثبددىللب ل ددى لاعنددللب لحدد ةلاددذهلبح دبجددال  ددألب ددب  لبحوصددفيلبحل في ددمل ودددوتلبحددذ ىللباصدد بىامل ح  ددةلبجددت بةييملب لح 

لولد تليالحدد ل  ددألد ددىئيلجددفيحاللددملبحلافدديفلبحاددى ملاة ويددملةبحيدالشددىوفالولبو ددا.للا دد لةوصددف لبح دبجددالر ددألجتلبحثددىح  تلاب خل دد تلاددىي يبئر

ادلبحفاىلللملاد لبحفثبالبألا ألحفح  ةلبحوعنللباجت بةييملحفذ ىللباص بىاملددحتلد  دالاعبيدال (لودتل2030-2020ولدلوثفيا) ىتلح فلبح ن

 حددىلة دد ن ةلجاحو ددىةلب خ ددةلباجددت بةييمللددمل  ى ددىةلةبحو ددالل،لخددالللب تدد بحلرنملددىللجالللو دجددال فيددىللددملبحددذ ىللباصدد بىامل رأيددىلاإ ر ويددى

ل ليدددالحلىجدددال ىحصددد الابألودددتلبحتدددذبييلابح ى دددا.لحكدددتليوبأدددولةقلدددي لادددذبلب خ دددةل اددد لبحل ددد يىةلاب او دددىةلجار ادددىلددددافلبحثايدددالبح

لبحر حيالاصاوأالا سالبحاحللاىي يبئرلوتلخالللةو لب  فيبةلابإلو ىةىةلبحال وا.

ا  لجاص لبح دبجال  ألدراد لردجىللاايالة ليالد حيالول بالااش ي لبحكفىلبةلابيخن بةلبحوعبيالحفحلىاحالبحويحداللدملرةقدىحلبحلقرأدالللل

للملبحلافيفلاىحذ ىللباص بىاملحالة القلاىا ل ى لبحوعنللة ولة ويملةبحيالشىوفا.لاأبىللد    ل و الل،لبي يبئر اللملبحذ ىللباص بىام

ب خ ددددددةلباجددددددت بةييملحفدددددددذ ىللل،لبحلوبيددددددىةلبحر حيدددددددال،لبحلبحيدددددددالب لددددددل بوال،لبحثيىةددددددىةلبحضددددددخحال،لبح فحددددددىةلب فلىحيدددددداالبحددددددذ ىللباصددددددد بىام

لباص بىاملاىي يبئر.ل

Abstract: 

 Our research paper aims to identify the role of graduate studies programs in Algeria in achieving the humanitarian لللللل

vision in education and development in Algeria.  .  The study found that researchers and specialists in Algeria had an 

effective role in laying the first building block for the national strategic plan for artificial intelligence within a future 

national vision (2020-2030) by proposing the establishment of the first higher school in artificial intelligence in Arab and 

African countries, and the priorities of the strategic plan were identified in the sectors of  Sensitive development as health, 

food security and energy.  However, the implementation of this scheme faces some challenges and obstacles, most 

notably the weak digital infrastructure and the difficult work environment in Algeria through a lack of incentives and 

necessary capabilities. 

 The study recommended the need to establish a solid digital infrastructure and encourage national competencies and للللل

experiences to contribute valuable to the success of the Algerian experience in artificial intelligence, and to build a strong 

foundation in education with artificial intelligence to launch the national economy towards achieving comprehensive 

development 

 Key words : Artificial intelligence ل- Enormous data - Sustainable development- Digital technologies- The Strategic plan for 

artificial intelligence in algeria. 

ل

ل
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 :مقدمة

يالنددد لووددددوتلبحدددذ ىللباصددد بىاملووددددوتلبحلدددى الاو دددللبالحدددىملبحددد اللب لو ودددالاحتددد لادددىةملبحددد اللبحتدددللة دددىاللللللللللللل

حيل دودلبألودرلل،لاودىلجةلقلدولودتلةوبيدىةلاىئفدالب   د  لأحيد لب  دىاةل،لوقىدب لبحلود ملبح ىئدلللدملبحلكبوحوأيدىلبي  ي دا

حلدددبلوقدددىللة   دددوللاادددذبلودددىللاو ى دددى ل دددللبألنملددد البحتدددلليحكدددتلجتليوددد و ىل دددل لر دددألرو ىةيدددالاادددو  لبإلنلدددىتلاىاحدددال

ل،ل" للرنلىتلاوللدملعدودلبحل دوللل(Carmody, 1952) (اPaul Valeryاولل ىح  يل)ليب ثمل  ألوووحالبحفيفلوالبحفرننتل

ل.الاللبألصحلاولجتلباحالهملبحتللا   لة وداىلحلل وللر ألرنلىت"ل،لحي ثالوحا

ذبلرتلةضخفلبحثيىةىةل لدببلبح دودبةلبحلوبيدالابحلكبوحوأيدالب  لدىد الج  لر دألظ دودل كدر لبحدذ ىللباصد بىاملبهدلللللللللللل

اةلاثدددتلل،لئفدددالودددتلجأدددللة ويدددملبح دددىيحلبحادددىمبح دددرحلبحودددويلابحدددذيلودددىلادددىةليل دددودل ملددد للو لدددىدتل دددىلحدددولودددتلرو ىةيدددىةلاى

"جةدوللدملةيدوتلبحاملدرلجدبوبةلبحوى ودالجدوالل(2018ل،لال درامل،لادىيل،ل)شديلل حدود لةو اىةل فحىللبحذ ىللباصد بىام

ةر فيدددوتلل15اةلو دد ل دبجددىةلةحدددولبا ل ددى لبحاددى يلا ددوب ملل،لوددتلب  دددىملب لكددرد لجالبح دداثا"ل%80ةددلحكتلباحددالوددتلج بلل

بجددت بةيقيالل،ل احدداللددملبحاددىحفل150 حددىلب لحدد ةلج ثدد لوددتلل،لجددبوبةلب وثفددالافيددللبحددذ ىللباصدد بىامل10 اادلخددالللبل

لملح تل ب ل   لب ؤجلىةلب الح  ل  دألبحدذ ىللل،لاواهىلوتلبجل  ة لا بد ل ىوفالحفو ىتل،لاعبياللملبحذ ىللباص بىام

ل(2021ل،ل)حذب الخالللجدو لجبوبةلب ىديا.ل%270باص بىامل ى يىل 

للادى ود لبألحد بثلحثد ل،ل2017للبناود ةل دىملاحو ل ىة لبحوحالبحاى يالحفذ ىللباص بىاملوتلجأللبح ىيحلبحادىملبحتد       

ل،ل) دالدتلالوخدراتلحوبدل ى يل ملتتلرو ىةيىةلبحذ ىللباصد بىاملحي دوتل دو ل ب ادالحل ويدملجاد بالبحلبحيدالب لدل بوا

لبالحددىملبحدد اللبهددذبلب ودددوتلجصددثالاب ايددىلاوفحوجددىلوددتلخددالللباةقددى بةلبحفىئودداللحفددذ ىللباصدد بىامللددملل،ل(2018 احاددلن

احتددد للدددملات ددد للاةل  يددد  ل ىح دددبلابح دددبى ىةلاةددد باللبألجددد فللدددملبألجدددوبقلاحتددد لبألةظحدددالبألوبيددداللدددملةددد باللبح دددودلوقدددى

 لوتلب بى لابحلبوتلبحثيوحويملابي فى ل  ألجالوالب  ي ىةلاجوتلب يىهلابح وبللبحبويلاو ىعرلبح وبدثلبحتللةبىاح هىلج ث

ااددولبألوددرلبحددذيلأاددللاىحا يدد لوددتلبحدد اللةفددر لح ددذبلل،ل(2018 , ا قددرا ) ة ثيوددىلوددتلة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامل80

حيدحلة لدللج يدللبي ىوادىةللدملخحدجل اللح دبجدالل،لب ودوتلة   ىلج ى يحيىل  ألصاي لبي ىواىةلبحاى يالبحثىد  

ا حدددددجللب حفكدددددالبحن ي ىةيدددددالب ل ددددد  ل،لة  ددددد لبحدددددذ ىللباصددددد بىاملاهدددددمل)بحوايدددددىةلب ل ددددد  لبألور كيدددددال املدددددرلأىوادددددىة

احوددد ل ىةددد ل احدددالل،ل(2021ل،ل) ويدددللج ىةيددىلادددتدو لأىوادددىةللا بددد بلا حدددجلأىواددىة(ل،لبح ددد تلا حدددجلأىوادددىةل،لأىواددىة

بإلوىدبةلبحارأيالب ل   لوتلبح اللبحارأيالاحت لبحاى يالبحلثى الإلنملىللأىواالول   اللملبحدذ ىللباصد بىاملا يدىل

لب للوثفيالبحتللاىة لحلحياللملوللوثللجوقلبحاحل.واهىلألاحيالاذبلبحل   للملةو   لبحوظىئفل

احدددفلةكدددتلبي يبئدددرلاحبدددت ل دددتلادددذهلبحل دددواةلبحلوبيدددالحيدددحلجصدددثالبالحىو دددىلاحقدددىللبحدددذ ىللباصددد بىامليتخدددذلوب دددىللللللللل

ل،ل حدىلجنملددتةلو دجدال فيدىلخىصددالاىحدذ ىللباصدد بىامل،لة دى  يىلودتلخدداللل دلالة   دىةلأىوايددالتهدلفلبهددذبلب وددوت

ااذبلجايىلوتلبي  وودالبي يبئر دالح ملدكيللل،لو لأى  لحالج  حىدللملبح ى ىةلبحوعبيالب لح   لاب  لحالبهذبلب  ىل   

ل80حيدحليحكاهدىلةبحيدالب ل دى اىلاحدىليبدىايلل،لاايالة ليالوتلجأدللة ويدملجاد بالبحلبحيدالب لدل بواللدملأحيد لب  دىاة
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ىللوتلخالللحكتلبألورليثو لوراوةىلاح  ةلبجت بةييمل انلل،ل(2021ل،لا)حذب لوفيىدل اادل يىجىلر ألوؤشرل   لبحل ىت

لةو   ل وبوللبحذ ىللباص بىامل ىةت ة  ل ىحيالبحل  ملاد حبالبأل حىلللملأحي لب  ىاة.

لرتلبح رحلبحلىامليوو ةىلر ألعرحلبح لى للبحرئ نتللبااياللللل

  االصددطناعي الددذي ارتمدتدد  الجزائددر مددن أجددل تحقيددق أهددداف مددا  ددي مقومددات املخطددط االسددتراتيجي للددذكالللللللللللل

 التنمية املستدامة؟

لبألجسفالبحفر يالبحلىحياال،لا ب دللة  لاذبلبح لى للللللل

لوىلهملبألدديالبحلوبيالبحال والحذ ىللباص بىام؟ل-للللللل

لوىلجاحيالبحذ ىللباص بىامللملوقىللبحلافيف؟ل-للللللل

لبحذ ىللباص بىامللملة ويملبحلبحيالب لل بوا؟لوىلو  ل اىحيال-للللللل

حل ويدملةبحيدالب ل دى ياللولبح احدالبي يبئر دابحذيلب لح ةدلحفذ ىللباص بىاملب خ ةلباجت بةييملوىلهملوؤشربةل-للللللل

ل؟اب   ل

ب  ددد   لددددحتلتدددللةوبأ  دددىلبي يبئدددرلب لافودددالال ثيدددملبحدددذ ىللباصددد بىاملحل ويدددملجاددد بالبحلبحيدددالودددىلهدددملبحل ددد يىةلبحل-

لفههى؟ل ا يفليحكتلبحلتفبلل،ل(2030-2020ب خ ةلباجت بةييمل)

لاحإلأىاال تلاذهلبح لى اةلجل وتل دبج بىلا ملبيخ البحلىحياا

لبحذ ىللباص بىامل  لحيالةوبيالاداىةىةلأ ي  لاملحور األول:

لجاحيالبحذ ىللباص بىامللملبحلافيفلابحلبحياللاملحور الثاني:

لبي يبئرلابحذ ىللباص بىامل)ة  يىةلاو ىق(لالث:املحور الث

لثللبيخن بل(ة فيللةلىئللبح دبجالاةوصيىةل)ةظر لبج ملرب يالوتل ل-

 أهمية البحث: 

لةكحتلجاحيالبحث حللملأوبةبل   لجاح ىا  

 . األهمية العلمية1لللل

حتلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىل وب ثدال.لةاث لجاحيالبحث حلوتلبألاحيالبحكث   لح ادلبحذ ىللباصد بىامل ل  د لو دفلدد1

لاأ سالجوقلبحاحللب للوثفيا.ل،لبحل   ىةلبي  ي  لبحتللة رح ىلبحث سالبحلوبيالابح ود لبح بى يالبحرب اا

يل فبلةفايللة   لبحذ ىللباص بىامللملل،ل.لورحفالبحل وللبحوعنللبحتللجلار  ىلبي يبئرللملوقىللب ل ى لب ار ا2

لادص ل ى البإلو ىةىةلبحال والحذح .ل،لبي ىواىةلبي يبئر ا

بحددذيليحكددتلبح ىحددبلودتلة فيددللو ي ددولاوار ددالل،ل.لبحثاد لبإلةلددىيملاباال ددىديلبحددذيليلح د لاددولوقددىللبحددذ ىللباصد بىام3

ةددفلة ددو رلوبلددوللاوؤجلدددالل،لاا دد يللاددربلبةلبختدد بتل،لحيالوددلل ادد لذحدد لر ددألاروقددالحفددوللذ يددالح ددىل،لب لددىئللب اودد  

لةىشسا.
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ةو يفلوؤشربةلب خ ةلباجدت بةييملبحدذيلااحدلل فيدولبي يبئدرللدملوقدىللبحدذ ىللباصد بىاملودتلخدالللجاحيدالر دبأدولل.4

ملاإارب لبأل اى لبحتللااحلل فههىلبي ىواالبي يبئر الحل و تلو ب ج تلول    تللملب  ىللباص بىال،للملبحلافيفلبحاى م

ل لى لوثاي تل  ألة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملابحلكبوحوأيىلب ل ود .إلنملىللو يتلةكبوحوأيالة وتلد    لح بى الاب

 . األهمية العملية2

اوددتلةددفلرةحددىملل،ل.لاالندد لبح دبجددالو ىاحددالحفلتصدديللبحبظددريل ودددوتلحدد يحلنلددبيىلاخىصددال  ددألا سددالبحاحددلللددملبي يبئددر1

لا وثلة ثيوياللملب للوثل.

لب ثدددالبحل دددودبةلبحبىةقدددال  دددألبح دددود لبح دددبى يالبحرب ادددالبحتدددللج دددر ةلبحدددذ ىل.لرادددرب ل ادلبح دبجدددىةلبحافيدددىلاجاحي هدددىللدددملوول2

اإظ دددىدللجةدددولوقددىللجصدددثالالاددد لودددتلة ثيودددوللدددملل،لباصدد بىامل ل  ددد لالاددد لودددتلر دبأدددولاةودد يفل دبجدددىةل   ددد  لحوحدددو

بحلبحيدددددالاودددددتلةدددددفلابدددددىتلجاحو دددددالحل ثيودددددول ل  ددددد للدددددملبحلافددددديفلابحدددددذيليودددددو لولددددد   لل،لأحيددددد لبحو ى دددددىةلبا ل دددددى يا

لب لل بوالاب ل ى لب ار ا.

 أهداف الدراسة:

تهدد الاددذهلبح دبجدددالر ددألةفايددلل ادلبحدددذ ىللباصدد بىامللدددملبحلافدديفل ن ةددىوللودددتلاددربوللبح دبجددىةلبحافيدددىلحل ويددملد  دددال    

لبالباةياابألا ل،لا لفرتلوتلاذبلبح  ال،ل(2020/2030ولل بواللملبحلبحياللملبي يبئرللملرعىدلو    ىلباجت بةييمل)

و يفلرعىدل كريلاةظريلاأر  الول ىوفال تلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملا ادهللملبحلافيفل ل  د لجصدثالج ثد لودتلةل-

لبحيراديلحثبىللاايالة ليالا ل ى لول ت.

لوابحلدددديملر ددددألبجددددل  بولواددددلباالحددددىمصدددد بىاملادددددراد لبالفلبحددددذ ىللفددددىل هددددبحتددددلليلحلدددد لبلبألاحيددددالأ ددددبحيددددولل لالددددفية -

ل.بإلو ىت  دللووبلاجلفى  اب

   ىةلبحذ ىللباص بىامللملبي ىواىةلوتلخالللبجل  بثلاظىئفلبحتللوتلشتنهىلةلفاثو لبح ادلبحفاىللبحذيلةبرلرال-

لجل وتلاظىئفلب للوثل.

للدملب لدلوثللبحاحدللاولدىير لجدوقلأ يد للادوأل للودىل  لابا لحى ألدراد لبحلو مل  لوؤجلىةلبحلافيفلبحاى مةو يال -

حفاهدوالاىا ل دى لبحدوعنللاة ويدملةبحيدالابحلاليملا تلو لففلبحو ى ىةلجيحىللدملبحلافديفلالبحو ى دىةلبا ل دى يال

لبي يو ا.ل ىاةولل بواللمل للب 

بحل ددد يىةلبحتدددللةوبأدددولبي  وودددالبي يبئر دددالودددتلجأدددللة دددو رلبحدددذ ىللباصددد بىاملاااحددديفلة   دددىةوللبحلادددرال  دددألجادددر لل-

ودد  لجاحيلددوللددملة ويددملةبحيددالولددل بوالوددتلجأددللبح ددىيحلالر ددألأىةددبلو ددىقلاددذبلب  ددىللبي  يدد لل،لاىي ىواددىةلبي يبئر ددا

لبحاىم.

تج جلا ل ى لول ود.ب ل- لت بحلد  الول ىوفالحلفايلل ادلبحذ ىللباص بىاملحثبىلل فىلبةلاعبيالُيالح ل فههىللملبحلن

 من ج البحث

في ملبحوةىئويلباحكت انيلحايبالوتلبح دبجىةلبحافحيالابحوةىئملبحرجحيالاالح لاذهلبح دبجال  ألب ب  لبحوصفيلبحل للللل

اب ودددىاةلبحصددد فيالب لبىاحدددال وددددوتلبحدددذ ىللباصددد بىاملاح دددللودددىلحدددول ال دددالادددى خ ةلباجدددت بةييملحفدددذ ىللباصددد بىامل
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وبئدد لاب يبيدىلب ت ةثددال  ددألةفايددللاىإلدددى الر ددألب دب  لباجددلوربييلحلو دد لبحفل،لبحدذيلب لح ةددولبي يبئددرلخددالللبحلدبالبي ىد ددا

ل(.2020/2030 ادلبحذ ىللباص بىامللملبحلافيفلابحلبحيالخالللبحر  الب للوثفيال(

  مفاهيم الدراسة

 مفهوم الذكا  االصطناعي -1

(ل"باصدد بىامل بدةحددوث".لAIلددملوددؤةحرل ودد للددمل)ل1956صددى ل"أددوتلو ددىد ي"لألاللوددر لو دد لحل"بحددذ ىللباصدد بىام"ل ددىمل

حلدأددةل كدر لبحددذ ىللباصد بىاملاودد د لبااةل  دألبحويددىملاددثا لاظدىئفلبحدد وى لبحبملدريللددملة ثيودىةلو لففددالو ددلالحيد

لةحىلباالحىملاىحذ ىللباص بىامل مل لل ث  .ل،لوبذلذح لبي  تل،لحللب ملكالةللملبحر ىديىة

ة ى يلبحو دبةلل،لبحن بوللبي ىجوأيااارالووجو الا كيبي يىلبحذ ىللباص بىامل  ألجةوا"لجفوتلاخ ىئ لوايبالبهىل

ودددتلجادددفلادددذهلبيخىصددديىةلبحوددد د ل  دددألبحدددلاففلاباجدددلالىللاد لبحفادددلل  دددألجاددددىتلحدددفلل،لبحذابيدددالبحبملدددر الاجةحدددى لل حف دددى

ل(2020ل،ل)حىي لةن ولللملباحا"

لب  دددىملابحتدددلليحكاهددددىلجتايار دددولبحددد  لودلو حدددو ل فدددفلبحددد يتلاتةدددوال"بألةظحدددالجالبألأ ددددي لبحتدددللة دددى يلبحدددذ ىللبحبملدددريلأل بلل

لااوليلافملاىحو د ل  ألبحلفك  لبحفىئملاة فيللبحثيىةىةلج ث لودتل،لة لتلوتلةفل ىلبج بى بلر ألب افووىةلبحتللةقحا ى

اافوددددول ملدددد للوادددد تلجالاظيفددددالوايبددددا.لا  ددددألبحددددرةفلوددددتلجتلبحددددذ ىللباصدددد بىامليودددد ملصددددودبل ددددتلبحراأوةددددىةل ىحيددددالبأل بلل

رةدددوليهددد الر دددألااي ددديلبحوددد دبةلل،لرالجةدددولاليهددد الر دددألجتلي دددللو دددللبحبملدددرل،لللالدددي رل  دددألبحادددىحفبحملدددثههالاىإلنلدددىتلبحتددد

ل.(2020ل،ل)بح يتلوحىليقافولجصاللذبل يحال ث   لوتلجصوللبأل حىل".ل،لاب لىاحىةلبحبملر ال مل لل ث  

ل1956اددذبلب  دد لحللددمل ددىمل(لب فوددبلاددت لبحددذ ىللباصدد بىاملابحددذيلصدد لJohn McCarthyا دد ل ر ددول"أددوتلو ددىد ي"ل)

  ددول فددفلرنملددىللجأ ددي لاأددربولل حثيدددوةرلل،لاأ ددود لخىصددالاددربوللبحكحثيددوةر"ل،لاتةددوا"لاددول فددفلاب جددالرنملددىللواةلذ يددا

اةل دددرالل،لاةودددردلو فحدددىلةودددردلل،لةدددلاففلو فحدددىلةدددلاففل،ل دددى د ل  دددألبحلفك ددد لادددبفجلبح ر ودددالبحتدددللياحدددللبهدددىلبحددد وى لبحبملدددريل

ل(2019لل،)خفيفالو فحىلةل را".

 ىحدددددددذ ىللباصددددددد بىاملادددددددولذحددددددد لب  دددددددىللبحدددددددذيلأدددددددىلل ح رأدددددددىةلبحث سدددددددالبحر حيدددددددالاةددددددديباللاددددددد تل ددددددد  لداب ددددددد لادددددددذهلبحث سدددددددال

ل،لابحتللجةىح لرو ىةيالو ى ى لبحاوللبحبملريلوتلةىحيالبحلفك  لابحاحلل،ل ىيخوبد ويىةلابحثيىةىةلبحضخحالابي ىجوأيا

للملأحي لب  ىاةلبإلجت بةيقيا.لااولاذح ليي ف لاحلىاحىةلأفيفاليخ والبحبملر ا

 تعريف البيانات الضخمة:  -.ل2

اددددرالوا دددد ل"وددددى ن يلبحاددددى ي"لبحثيىةددددىةلبحضددددخحال  ددددألجنهددددىال"وقحو ددددالوددددتلبحثيىةددددىةلبحتددددلليفددددوقلح ح ددددىلبحودددد د ل  ددددأليل-

لددملةيددوتلل،للوددتلبحلوددى لاوملددىد الاةوددللاة ددي تلاإ بد لاة فيددل،لواىي  هددىلاىجددل  بملج ابةل وب دد لبحثيىةددىةلبحلوفي يددا

ل ت  ل وبيالووثوحا".

 ىحثيىةددددىةلبحضددددخحالاملدددد للوقددددىالاب جدددديىليددددو رلوقحو ددددالوددددتلبأل ابةلابحلوبيددددىةلبحتددددللالددددل  مللددددملة ددددي تلاواىي ددددال

لبحثيىةىةلبحتللةفوقللملح ح ىل  دبةلاإو ىةيىةلبح رقلابأل ابةلبحلوفي ياللملا  ل يىستل.
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 . التنمية املستدامة:3

 هددلل احفيددالو ددر  لل،لل بوال حفيددال يبىويكيددالولددلحر لةاثدد لوددتلبحكيددىتلااملددحللأحيدد لباةقىاددىةاادد لبحلبحيددالب لددلللللل

ىلته الر ألةث يللبح يى للباألحى يالااا يللبأل ابدللاب رب يلاة ر  لبإلو ىةىةلب لا   لبي وبةبل ا لدص اىلاةوأهه 

ئفلبح احددالبحا ددر الاذحدد لوددتلخددالللة ى ددللبحوددو لة ددولة ويددملادد البحلتي دد للددملب ا يددىةلبحفكر ددالابحويحيددالاأبددىلل  ددى

لبحبملددددددر الحت أحددددددالبيخ ددددددةلبحافحيددددددالبحلبحو ددددددالر ددددددألوملددددددرا ىةل ى فددددددالةددددددؤ يلو رأىتهددددددىلر ددددددألرحدددددد بثلبحلتي دددددد بةلب  فوأددددددا

ل.ه(1426ل،ل)بحياربني

يددالا دد ل ر دد لبحلبحلل،1987ا د لاد لوف ددوملبحلبحيددالب لددل بوالألاللوددر للددملةور ددرلبحل بدالبحاى يددالحفث سددالابحلبحيددال ددىملللل

لهف"ب لل بوال  ألجنهىال"لةف لبحلبحيالبحتللةفبللحىأىةلبي ىدرل اتلب لىاوال  أل  د لبألأيىللب وثفاللملةفثيدالحىأيدىت

ل(1989ل،ل)بحل بالبحاى يالحفث سا

لاوتلبحلاىد فلحفلبحيالب لل بوالير يل  ألأىةبلوتلبي وبةبلاواهىالل

يلر أل بىاهىلجالة اوداىلجالةبو ل د دبتهىلاىلالل"بجل  بمالجانب البيئي   حالدثالب وبد لبح ثيايالب لق   لا ر والالةؤ ن

ل.(1987ل،لGoodland)لحألأيىللب وثفالو لبي فى ل  ألدصي لةىا لة  لولبى  لوتلب وبد لبح ثيايا"

ولل  دددألبي ددد لبأل صدددت لودددتلوبدددى  لال"جتلبحلبحيدددالب لدددل بوالةر ددديل  دددألبإل بد لب   دددألحفحدددوبد لحل  دددالجاندددب االقتصدددادي

بحلبحيالبا ل ى يالشر لبي فى ل  ألةو يالب وبد لابجل  بملب وبد ل  ألجتليوفللوتلبح خللبي ويوديللدملب لدلوثل"ل

دددىلاىحالدددثالحفددد اللبحبىويدددالةوظيدددفلل،ل حدددىلاااندددللاىحالدددثالحفددد اللب لو ودددالخفيدددىللدددملولدددلو لبجددد هالتلبح ى دددالاب دددوبد  جون

د  لوللو لوا ملالب وبعتلابي  لوتلبحفورلاومل للجشحللدحىتلةبحيال خللبحفر للدملب لدلوثللحد جلب وبد لوتلجألل

ل.(1988ل،لAmil)لات للوتلبي يللبي ى م"

ال"لبجددل  بملةكبوحوأيددىلأ يدد  لجةظددفلاج دد دل  ددألرةوددىذلب ددوبد لبح ثيايددالبهدد البي دد لوددتلبحلفددوثلالجانددب التكنولددوجي

اىإلدى الر ألد  لوللو لبيخ وىةلبحص يالل،ل بى لابج ياى لبحبحوللملج  ب لبحل ىتاب لى   ل  ألة ويملبجلوربدلب

ل.(1998ل،لGustare)لابحلافيحيالخىصاللملبحر ف"

ددللة ثيوددىةلبحددذ ىللل،لالددمل دبجدد بىلاددذهلل
ن
ناددرالبحلبحيددالب لددل بوال  ددألجنهددىال"لبجددل  بملبحلكبوحوأيددىلبي  يدد  لابحتددللةح 

 ملددددد للجدشددددد لاجو دددددللحفحدددددوبد للابإلو ىةدددددىةلب لىحدددددالحلفثيدددددالبحليىأدددددىةلبحلبحيدددددالل،لبي  يددددد  باصدددد بىاملاأ دددددىلودددددتلجاأ  دددددىل

لابحر  لوتلوللو لبيخ وىةلبحص يالابحلافيحيا".ل،لب للو ثالأل  ب لبحل ىتلب ت بي 

 . التقنيات الرقمية: 4ل

لوقددددىللبحلوبيددددالبحر حيددددالوددددتلب  ددددىاةلب ل ددددود لبحتددددللةل فددددبلب لى اددددالب للللللل ا يفيددددالل،للددددلحر لحفحلددددلق بةلبحلوبيددددايادددد ن

اجديحىلل،لااملد للبحلوبيدالبحر حيدالبي  ي دالة د يىل رئيدىةلبحت ادو  تل دتلوىايدالب ار داللدملبحا درلبحر ودلل،لبحلاىوللوا دى

لرذلجصث  لشثكالبإلةت ة  لوتلبحوجىئللب  حاللملبي  وللل،لجتلبحلوبياللملحيىةبىلبحيوويالةؤةرللملة ودةىلحفلاففلاأيسلو
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اذحدددد للددددملظددددللبحكددددفلبح ىئددددللوددددتلل،لاجصددددث  لبحودددد د ل  ددددألبحوصددددوللر ددددألب ار ددددالاةوو ح ددددىلجاددددفلوددددتلوىاي هددددىل،ل  ددددألب ار ددددا

رتهىلبحلوبيالبحر حيا.
ن
ل.م(2019-ه1440ل،ل)ايسالةوو فلبحلافيفلب افووىةلبحتللا 

ابحددد (لبحتددددللل،لبىئيدددالب ي اأدددال)صدددفرا ددد ل ر ددد لبحلوبيدددالبحر حيدددالاتنهدددىا"لهدددمل ثدددىد ل دددتلحتدددالةوبيدددالخىصدددالاىحفتدددالبح لللللل

ا ددددد لةتخدددددذلادددددذهلبحرجدددددىحالجشددددد ىالو لففدددددالو دددددلالل،لفرصددددد-الدددددل  مللدددددملة و دددددللجيلدجدددددىحالرحكت اةيدددددىلر دددددألبحدددددر ح تلابحددددد 

اة ددديتلادددذهلبحرجدددىئلللدددملذب دددر لبي ىجدددو لا دددلفلة و ف دددىلر دددألأ دددالجخدددر لل،لجالبح دددودلجالة  ادددىل،لجالبألصدددوبةل،لبحب دددوص

ا دد لجةدددرةلبحلوبيدددالبحر حيددال  دددألبي يدددى لل،لذلجنهدددىلورةث دددالاحددىليادددرالاإدجدددىللبإلشددىدبةل دددتل اددد اجددت أى  ىل بددد لبح فددبلر

اة وداددددددددىلابناكدددددددددجلذحددددددددد للدددددددددملبألأ دددددددددي لابأل ابةلودددددددددتلبحلففوةدددددددددىةلبحر حيدددددددددالابحلدددددددددلىاي لبحر ودددددددددللاب  دددددددددىن لاباة دددددددددىاةل

ل.(2018ل،ل)وبىصر الال لحيالابحلففي وت...بيت

ةلبحل ودبةلب للحر للللل ملبحلوبيالبحر حيالر ألظ ودلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملبحدذيلجصدثالبجدل  بوىةولدبئد  ل حىلج ن

ل،لحيددحليالندد لبحددذ ىللباصدد بىاملوددتلبحلوبيددىةلبحل و فيددالبحتددللج ددى ةلاملددكيللبحاددىحفلا ددللواى ددول،للددملو لفددفلب  ددىاةل

 لب ملددددكالةلااشخي دددد ىللددددملوقددددىاةلحل ثددددل،لحيددددحلالددددل  ملبحلوبيددددىةلبحر حيدددداللددددملةقحيدددد لبحثيىةددددىةلابحددددذ ىللباصدددد بىام

لجالأل بللو ىمليوويا.ل،لبحيدب الابحص الابحث سا

بىللاولوقحو الوتلبحل با  لاب ي ىة  وىةلب ل ذ للابحتللته الر ألااي يلا. املخطط االستراتيجي للذكا  االصطناعي: 5

ا  دفل د دبةلبحدذ ىللباصد بىاملل،لتلأ داابحث حلودل،لبحل د بل،لوتلحيحلبحلافيفل،ل  دبةللملوقىللبحذ ىللباص بىامل

بحددددوعنلل ددددت ب لحفلبحيددددالحلحكدددد تلو لفددددفلبحو ى ددددىةلبا ل ددددى يالاباألحى يددددالحلددددذحيللبح دددداوأىةلجوددددىملبحل ددددوللبحر وددددلل

ل.ل(2021ل،ل)بحثال .ة لبي  ي لوتلأ الجخر ل

 : الذكا  االصطناعي كحتمية تقنية ورهانات جديدةاملحور األول 

حتددد لجتلل،للدددمللبأل دددالملبح وحيو يدددال   دددىل دددتلباحدددالبحتدددللة دددى يلبإلنلدددىتللدددملةحدددةلةفك ددد هلالدددملج حىحدددوح ى دددىلشدددىا ةىلللللللل

ااولوىلل،لواظفلاذهلبأل الملة رحل كر لااىي لبحبملرلو ل ىئبىةلجخر لوتلصباوللملظللصربتلاوب مل"بحثوىللحأل و "

ل،لحتددد لجصدددث  لبحفكددر لباتل ىئحدددالا دددللحي يىتهدددىحكددتلادددذهلبحفكدددر لاويدد للدددملبيخيدددىللبحافوددللل،لياددرالاىحدددذ ىللباصددد بىام

اة وودد لد  ددالبح ىةددبل"صددحوئيللالفددر"للددملدابيلددول"رد واددوت"ل ددتلبااةلابحدد ادلبحكث دد لبحددذيلجددلفاثوللددملة ددو رلبحبملددر ال

لاةوللبحاىحفلر ألبحل ودلابا  اىد.

 التطور التاريخي للذكا  االصطناعي -1

 دددىمللDartmouth فبددد لوقحو دددالودددتل فحدددىللبحكحثيدددوةرللدددملودددؤةحرل بدةحدددوثلظ دددرلبحدددذ ىللباصددد بىاملألاللودددر ل بددد وىلج

اوبددددذلذحدددد لبي دددد تلجصددددثالبحددددذ ىللباصدددد بىامليبملددددرلاحلددددلوثللةكبوحددددويملوملددددرقلل،ل ددددتلاا  لبحددددذ ىللباصدددد بىامل1956

لحل يىد لبإلنلىةيا.ل
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 و لج  ل حللل،لةلبحا بيالبألا أ(لاح ىاالبيخ وبةلبألا ألحفذ ىللباص بىاملو لرنملىللبحملث ى1950-1940اا لبحفت  ل)

ر دألحلدى لل1943لدمل دىمللWalter Pittsابحتد لايد جلل،ل Warren McCullochKبةبد تلودتلجعثدىللبأل  دى لابدتلوى دىحومل

لبحا بلباص بىام.ل،لابحلوصللرأل لبحبحوذللبحر ىضتللبألاللبحثيوحويمل،لوب ويلحأل  ىدلبألجىجياللملبحاملى لبحا بل

 دىتلب دؤةحرلل،ل(لاويى  ل فحىللبحكحثيوةرDartmouthنللو  لحلبحذ ىللباص بىاملجخ  بل ا لوؤةحرل)ةفلةثل1956لمل ىمل

لحوللوودوتلبحذ ىللا كر ل"ذ ىللباحا"ا

 يفلة ى يلبحفكرلابحفتالوتلخالللبحووب  لبحرجحيا؟  

 يفلة ب لشثكال  بيالةفكر؟  

 يفيالةق   لوحالح ىلبحو د ل  ألبحلاففلبحلفوىيي؟  

 (2019ل،ل) ث لهللالالجحح لحث بةق   لوحالو لبإلا بت؟ل يفيال 

ا ىةدد لةو اددىةلل،لا فددوللوبل ددفلبحلددل بىةلجصددث  لةفدد لبحث ددوثلةحددوللل  ددخىللوددتلا بد لبحدد  ىتلبألور كيددا

حكتلةو اىتهفلخىاد لادىحرأوتلر دألبحوب د للة يقدالحاد لاأدو لل،لوتل ثللاىح  تل للوثللاب  لحفذ ىللباص بىام

لحوب   لوتل ثل.لةلىئللحفو و لب

لملجابئللبح حىة بىةلش  ةلجا ىثلبحذ ىللباص بىاملص و لأ ي  لوتلخالللبحبقىحلبحلقىديلحفبظفلبيخث   ل

لاهملجح لاربوللبحذ ىللباص بىاملبحتدللة دى يلب ار دالاب  دىدبةلبحل فيفيدالحوبحد لجالج ثد لودتلبيخند بللبحبملدر  ت

اىحلبحذ ىللباص بىل1985ا فولل ىمل لامللملبحلوقلر ألج ث لوتلوفيىدل ااد.اصف لجك

اجصددثاليلددل  مللددملل،للددملبح لددايبىةلاجابئددللبحوددرتلبحوبحدد لابحاملددر تلحوددملبحددذ ىللباصدد بىاملةقىحددىةلج ندد 

لملأحي لجة ىللصدبى الل،لابحا ي لوتلب  ىاةلبألخر لل،لابح شخي لبح بلل،لابجل ربللبحثيىةىةل،لبحفوأل يا

ل ل وبوللجاح ىابحلكبوحوأيىلا رأ لذح لر أل  

لبحوو لبحكث   لحل وبج بلبحيومل-

وقدىللبحدذ ىللباصد بىاملاة  ادىلودتللاخفدمل ال دىةلأ يد  للدمل،ل  ى  لبحت    ل  ألحللوملى لل ر يالو    ل-

لوقىاةلبحاحلللملوملى للوحىةفال.

ل(2014ل،ل)ا كيبي يىفحيالصىدوا.ل لبحت بملبحثىح  تلاحبىب لد ىديال و الاواىي  لل-

  ذكا  االصطناعي والخوارزميات والبيانات الضخمة: سياق واحد و دمات مشتركةال -2

 الخوارزميات والذكا  االصطناعي: 1.2

 فدديلبااةددالبألخ دد  ل ملددف لةوددىد رلح ي ددالجتلل،ليلكددردليوويددىلوودددوتلبحددذ ىللباصدد بىاملوددتلخددالللبيخدد وىةلبحتددلليودد و ى

ةىاي ل دتلبجدل  بوىةوللدملل،لوالدأحىلجلالوللوتلبي يوبةىةلر ألبحبملروحيالذ ىللبص بىامل  لةلاثتلاف  اجىةل ىةفال ى 

بحدددذ ىلللLoanCnapالZillowاللCompassحيدددحلجصدددث  ل اددد لبحملدددر ىةللدددملوقدددىللبحاودددىدبةلو دددللالل،لوقدددىللبحاودددىدبةل

لباص بىامل لى   لب ملت يتللملبي  ولل  ألبحراتلبحاوىديلبألنلبلابحا ودل  ألب ن للب  ى م.
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وتلس الةلبألدبضتللر ألول ب بةلب فكيالاجارلبحملربللل،لىةىةلبحاوىدبةلب ارادالحفثي لجالباج  حىدلهمل ىواواظفلاي

ةحكددتلب ملدد فاللددملبحددذاى لر ددألب  ىةددبلب  فيددالابي  ددولل  ددألأحيدد لب افووددىةل حفيددالل،لاحتدد لبوليددى بةلبحددراتلبحاوددىديل

ابحث دددحللددمل ددديفلب حلف دددىةلل،لرادلر ددألواليددد تلب لددد ب بةللددملةدددوبتحدددذبل دددىتلبي ددلللدددملخوبد ويدددىةلبحكحثيددوةرل نددد لب دددل،لشددى ا

اولددددلو ىةلبحدددد يوتلاةق يدددد بةلب بددددى للاحتدددد ل ادددد لب افووددددىةلبحشخ دددديا.لا ددددلفلبجددددل  بملبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددمل ددددلل

يلرقلو باللبحذ ىللباص بىام) بيخ وبةلب لافوالاىحاوىدبة.ل حىلهملبيخوبد ويىة؟لاوىلهمل ال  هىلاىحذ ىللباص بىام؟

ل(2021 ,يبقيلا وبنيلوىليع يل بولبحبملر... اللبحاوىدبة

 مفهوم الخوارزميات: -

 فحددال"خوبد ويددا"لةددتايلوددتلبجددفل ددىحفلبحر ىددديىةلبحاظدديفلبحفىدسددتلللددملبحوددرتلبحلىجدد ل"و حدد لاددتلووسددت لبيخددوبد وي"للاهددمل

 دىحفلبحكحثيدوةرلودتلأىوادالج لدفود لل،ل John MacCormickاا وىلي دوتلوى ودويد لل،لAlgoritmi فحالاىحفتالبحالةيايال

 إتلبيخوبد ويىةلح ل لج ث لوتل"اصفالة د  لبح لفلدللبحد  يملل،لاوؤحفل"الاالبيخوبد ويىة"لبحتللة  ةلب للوثل"

ل،لابحتدلليحكدتلبجدل  بو ىلحفل دايفل،لااذبلبحذيلجةدىدلولدتحالخوبد ويدالبحكحثيوةرددل،لحلخ وبةلب  فوأالي للومل فالوى"

ل(2019ل،ل)ووست لالحث بلاالللابحلاثؤ..ريت.ل،لباةيحىمل،لبحل  ي 

رنهددددىلل،ل ىيخوبد ويددددالهددددملجفلددددفالوددددتلبحلافيحددددىةلبحتددددلل لمهددددىلب ندددد وللحفندددد بولل تددددرالرةثى  ددددىلحل  ددددولل  ددددألة يقددددالوايبددددا

ةليدددددحتلجفلدددددفالودددددتلبيخ دددددوبةلبحتدددددلليقدددددبلرةثى  دددددىلحر يدددددى.لبيخوبد ويدددددىةلهدددددملبحفثبدددددىةلبألجىجددددديالحفدددددلاففلبا دددددملابحدددددذ ىلل

لباص بىام.

 العالقة بي  الخوارزميات والذكا  االصطناعي:  -

جالادددول" ددد د لل،لرتلبحددذ ىللباصددد بىامل دددرتلودددتل فدددوملبحكحثيددوةرليلاىودددللوددد لو ى دددى لبحلدددفوتلبحددذ يللدددملجأ دددي لبحكحثيدددوةر

ا يددحلل،لىلعفدلةدفلة دحيفلبحدذ ىللباصد بىاملحفدلاففلاىح ر ودالةفلد ىلبحتدلليدلاففلبهدل،لباحدال  دألةوفيد لبحلدفوتلبحبملدري"

ي   لح ىلوقحو الوتلبحاال ىةلا تل وبوللولا   ل)بيخوبد ويا(لحثبىللب ت بدىةلال ب لر ألةف لبحبلىئل.لااذبلوىليلو ل

 هدللون وقدال ودةلحويدىملل،لالة لىللبيخوبد ويىةلر أل  فلجببلةص ي  ىلاة لياهىلذبةيدىل،لبحلاففلبحوىئفل  ألبحبحوذل

لاذح .

 لىادددالبحلافيحدددىةلبحن وقيدددال)بيخوبد ويدددىة(لحن ةدددىوللو ددد  لاىجدددل  بملوقحو دددالودددتلبإلدشدددى بةل ىحدددذ ىللباصددد بىاملادددول

ل(2019ل،ل)ووست لالحث بلاالللإلةقى لو حالو    .

 البيانات الضخمة والذكا  االصطناعي 2.2

 ثورة البيانات وتضخمها: -

ل،ل"لذح لو لظ ودلوقحو الودتلبحافدوملبي  يد  بحا ي لوتلبيخن بللاب خل  تليبظراتلر ألبحثيىةىةلاتنهىل"ةفةلب للوثل

و ددددللالبحلبويددددبللددددملبحثيىةددددىةلبحتددددللتهددددلفلاىح ددددود لبيخددددىملحفثيىةددددىةلاواىي  هددددىلاة و ف ددددىللددددملشدددد لليحكددددتلباجددددلفى  لوبددددوللددددمل

وددتلاافددفلباحددالابحددلاففلبحاحيددم.لحيددحليحكددتلبحوددوللجتلبحثيىةددىةلل،لوقددىاةلب ار ددالابحددذ ىللباصدد بىاملا را ددولب خلففددا

ل،لو للوىلاولبي ىلللملبحو  لبي ىدرل،لهملبألجى لجالبحو و لحلف لبحافوملبحتللحفلة ظ لاك   لوتلبحبقىحللملةف لبحفت  

ة يقددددالل،لذحددد لألتلح دددفلبحثيىةددددىةلاو دددى داىلبحتدددلل ىةدددد لووأدددو  لوةددددذبتلحدددفلةكدددتلاددددبفجلبحكحيدددالابحاددد  لب وأددددو لبحيدددوم
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ةيدددالابألةظحددددالبحذ يدددالابجددددل  بملووب ددد لبحلوبصددددللباألحدددىامل ملدددد للبحل دددوللبحر ودددللابا لحددددى ل  دددألبيخدددد وىةلباحكت ال

ل(2021ل،ل) ث لبحلالملابحلوأولة ولبحملربللباحكت اني.ل،لججىستللا ووي

 الذكا  االصطناعي والبيانات الضخمة -

ل،لبحدلاففلبحدذبايا دذح لبإلأدربلبةلباحيدالالل،لبحذ ىللباص بىامليبودللبحت   د لاباالحدىمل  دأل حفيدىةلةبفيدذلابة دىذلبحودربد

ذيللملعىدل ونللاليلقىا لاياالجأيبللوتلبألحفلوتلبح ىةيدا.لرتل  دى  ل د  لبألأ دي لب ل دفالبحتدللةد  ح ىلد حبدال ى بدىلبحد

ل،لGoogleا دحللدملل40.000اتر د  لل6000ةادلللل،لنا  ل يولباتلحتليؤ يلر دأل  دى  لح دفلب افوودىةلب لىحدال)لدمل دللةىةيدا

اودتلابدىليثد البحلودىد لاد تلبحثيىةدىةلبحضدخحالابحدذ ىللباصد بىاملابحدذيلجديقاللودتلب حكددتلل،لاندي(وفيدوتلار د لرحكت ل2

ل(2019ل،ل) ث لهللالالجحح لحث بلبجل ربللب افووىةلبحويحالوتلاذهلبحثيىةىةلبح ىئفالاب ت بي  ل لر الولبىايا.

بحل ددودبةلبحلكبوحوأيدالب  لددىد العرحد لبحا يدد لوددتلودتلخددالللودىلجددثملي ثد تلجتلبحث سددالبحر حيدالاوددىلج ر ةددولة يقدالللللللل

ددددىتلح دددددىلةددددتة  بل ث ددددد بل  دددددألو لفددددفلأوبةدددددبلبي يدددددى لا ر وددددالحلحيدددددالاددددددراد ال ردددددلولجييدددددىلباةفقدددددىدلبح ىئدددددلل و رأددددىةل د

اذبلبألخ  لبحذيلل،لحفحافووىةلابحثيىةىةلابحتلل ىتلوتلبح ابلبحل كفل ههىلحوالباجلفى  لوتلةويىةلبحذ ىللباص بىام

جل  ملصي لبيخوبد ويىةلاةقى لبحا ي لوتلب  حىةلبح اثالاحللبحك   لوتلب ملكالةلابحل كفللدملةبظديفلاة دايفلب

لبحثيىةىةلبحضخحاللملظللةبىوههىلة يقالباجل  بملبحكث  لحفلوبيىةلااجىئف ىلب لبو ا.

 أهمية الذكا  االصطناعي في التعليم والتنميةاملحور الثاني: 

 عي والتعليم:الذكا  االصطنا -

ياىلدبحد لب  لحادىةلةلت د لجدرلل،لوبذلظ ودلبإلةت ة  لاأرا لبحلكبوحوأيىلبإلحكت اةيالاب افووىةياللمل قرلبألحفيالبح ىح ا

لاأددذد ىلحيددحلج ةلبألاحيددالب ت بيدد  لحفحار ددالر دددألأىةددبلبحاو ددالاباةددىدلب ت ةثددال  دددألبحل ددودلبحلكبوحددويمللددمل  ددرلبح دددود 

ذحدددد لجتلاددددذهلبح ددددود لبح ددددبى يالبحرب اددددالبحتددددللة لفددددفل ددددتلبح ددددودبةلل،ل ددددألريقددددى ل ددددىحفلو لفددددفلةحىوددددىبح ددددبى يالبحرب اددددالر

ا كدفلبجد بى اىللدملأوارادىلر دألظدىار لةكبوحوأيدالأ يد  لبجدح ىلبحل دوللل،لبحلىاواللملش تهىلاااوي اىلابالدىتلة ى  دى

اددددذهلل،لل ليددددالح ددددللشددددر الاوؤجلددددالاح ووددددابحر وددددللجيلبةدددد وىللبحلكبوحوأيددددىةلبحر حيددددالااتفتف ددددىلبحلددددري للددددملبحثايددددالبح

ل،لبحل ودبةلبحكث د  لشدحف ل دللبحو ى دىةلاحدفليكدتلبحلافديفلبحدذيلياد لججدى ل دللبحو ى دىةلا دللب  لحادىةلاحبدت ل اهدى

ابحتدددللجصددث  لوددتلبحوب دد لب  لددومللباةلوددىللوددتلبحلافددديفلل،ل ودد لشددحف لبجددل  بوىةلبحددذ ىللباصدد بىاملوقددىللبحلافدديف

لافيفلبللد وللب الح ل  ألة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامل دىلحدولودتل وبئد ل  يد  للدملةودللب افوودالاجد وحابحلوفي يلر ألبحل

ل) ثد لبحلدلىدلاوتلجافلباةىدلبايقىايالاجل  بملبحذ ىللباص بىامللملبحاحفيالبحلافيحيالةذ رلودىلي دمال،لبي  ولل فههى

ل(2009ل،لالوخرات

اذحدد لوددتلخددالللة و ددللل،لإل بد ددابهدد الة فيددفلبأل ثددىللبل،لوددوملاددىإل بد لب  دجدديايحكددتلحددبظفلبحددذ ىللباصدد بىاملجتلةل-

اةو يد لب ودردبةلابي  د لبح دبجديالل،لاحىليل فللملبة ىذلبحودربدبةلبإل بد دالبحصد ي ال،لةظفلبإل بد لر ألةظفلرحكت اةيا

اةدو   لل،لا دذح لذايلصداوأىةلبحدلاففل،لاب  ملىالبح ال لب وادوأ تلاااي ديافل،ل  ألب افح تلا مل  دبتهفلابةقىاىتهف

لاربوق فلبيخىصا.

 ح اللة ثيودىةلبحد دا لبحذ يدالاوب دىةلل،لالى  لبحل ثيوىةلبحذ يالب لاففل  ألبحل ردلوتلبحلافيفلاتجفو لابح لل-

لبحلافيفلب لبو الجصث  لولوبئحالو ل للعى ملا وىل يوحولابةقىاىةولابحليىأىةو.
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ل،لابحلصد يالبحدذبايل،لب دم دآاةلبحلافديفلاب ل،لو رلبحذبةلوتلخالللاربوللبحدذ ىللباصد بىامابىتلرو ىةيالحلافيفلاة ل-

لابحن وقالبحذبةيا.

حيددحلجدد   يل  ددألبحلافدديفلبي نددتللل،لل ثيددملوثددى نلبح ددود لبح ددبى يالبحرب ادداةظددىملبحلافدديفلجدد لت  ل حف ددوملا ب يقددالحل-

لحيفبللول فثىةل  ىتلبح بى الابحذ ىللباص بىام.

حيدددحليدددلفلة دددي تلب افوودددىةل ملددد لل ادددىللحتددد ليدددلحكتلبحادددىوفوتللدددملب ؤجلدددالل،لنملدددىلل ى ددد  لايىةدددىةلوار يدددالوبظحدددارل-

بلاااففلبحووب  لبحلقر بيالبحتللالةلو رللملبحكلل،لاخىصالبحاىوفوتلواهفللملبإل بدبةلب ار يالوتلبي  ولل  ألب ار ا

لجالو ى دلب افووىةلبألخر .

يخىصالوتلبح لر لبحيحليحكتلب ؤجلالوتلححىيالب ار الل،ل ار الب رةث الاىحذ ىللباص بىامة ي تلب افووىةلابل-

ل لببلالر لبحاىوف تلاىاجلوىحالجالباةلوىللوتلب ؤجلالجالبحو ى .ل،لابحييىت

ودتللخىصالةرأحالبحب ل،لألجخىصلذايلباحليىأىةلبيخىصالاتجىحيبلولا   يحكتلحفذ ىللباص بىاملجتليلى  لبل-

اأدددددذح ليحكدددددتلجتليلدددددى  لبألجدددددخىصلذايلبإل ى دددددالبحث دددددر الجالذايلل،لاودددددتلبح دددددوةلر دددددألبحكلىادددددال،لبحكلىادددددالر دددددألبح دددددوة

لبإل ى البحلحاياللملبجلاحىللةكبوحوأيىلب افووىةلاباة ىاة.ل

 أنظمة التعليم الذكي:-

ابلجةظحال حثيوةرلو ححاللITS(لب ارا البخل ىدبل لINTELLIGENT TUTORING SYSTEMSجةظحالبحلافيفلبحذ يل)

اهددملةودددوملالددو   ل دا ل ود ددال اتلبي ىأدددالر ددألةدد خللودددتلل،لحدد  فلاة لدد تل حفيددالبحدددلاففلابحلدد ديجللددملوقدددىللب ار ددا

ر ألة ل  لبحلاففلا ر والوق يالا اىحيالاىجل  بملوقحو الولبو دالودتلةوبيدىةلبي وجدثاللITSاته الل،لو د ل ملريل

لابحذ ىللباص بىام.

(ل ددىحلافيفلبحددذ يلاددولةظددىملييددفلاددربوللاافيحيددالة لددويل  ددأل ب ددرلبحددذ ىللKatie Hafner ددفل ددىايلاددىةفرل)احلددبلاارل

باص بىاملحيحليووملبحبظىملال ث لج حىللبح ال لاإدشى افل فحىلة فبلبألورلاذح لوتلخالللأح لوافووىةل تلج بلل

اةوددد يفلبحددد  فلبحدددال ملحدددوللدددملبحو ددد لل،للافف حدددىليحكدددتلجتلينددد  لةودددى لبحودددو لابحيدددافلحددد  ل دددللودددل،ل دددللعىحدددبل  دددألحددد  

لب بىجب.

(لب ددلاففل  ددألةبحيددال  دبةددولوددتلخددالللبحويددىملVR لبا ت بضددتلل) حددىلالددى  لة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامل لوبيددالبحوب ددل-

ال لبح بىئيدداقدواةلب ت بددياللددملجودى تلةىد  يدالا  ددفلر دبتل اد لبحثيىةدىةلبحافحيددالب اود  لابحتدللالة دديال دبجد هىلاىأل ادى

(ل هددللة لفددفلARبحف ددفلب  فددو ل حاىيبددالةظددىملب  حو ددالبحملحلدديال ددتل ددر لودد ال.لجوددىلاىحالددثالحلوبيددالبحوب دد لب اددي ل)

اة ديالادذهلبحلوبيدالوقحو دالودتلل،ل تلجىاو هىللمل ونهىلةبوللب ملىا ل ارالةبىييلجالةال ديلبأل ادى للدملو ديةلب لل  ودد

ددى ل حفيددد ىةلواوددد  ل ىحاحفيدددىةلبي ربحيدددالجالبحويدددىملا ملدددر الألدددفلبإلنلدددىتلاىحالدددثالح فثدددالبيخيدددىدبةلبحلافيحيدددال ح ى د

ل(2019 ,ح في) بح بلو ال.

 حددىلجنهددىلةقاددللل،ل حددىلةلح دد لبحندد بوللب الحدد  ل  ددألبحددذ ىللباصدد بىاملاتنهددىلةي دد لوددتل ددرصلبحددلاففلبحددذبايلاىحالددثالحف فثددا

لفودددد تلجددددفثي تليالحددد اتل  ددددألبحملددددرحلجالب  ىدددددر لوددددتل ثددددللبح فثدددال ددددى ف تللددددملبحاحفيددددالبحلافيحيددددالاحددد جل وددددةلوقددددر لو

 حدددىلجة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصدد بىاملةلح ددد لاى راةدددالابي  بةدددال حددىلجنهدددىلة لدددفلاىح  ددداللددملة  يددد لباال دددىدلاة  يددد لل،لبألجددلىذ

 دددددألةدددددتو تلبحرن ةىودددددالب لافودددددالاتاددددد بالبحن ةدددددىوللاودددددتلشدددددتنهىلجييدددددىل  دددددفلبح دددددال ل  دددددألباال دددددىدلابإلاددددد بتلاذحددددد لاىحاحدددددلل 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 283

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

 ىحددددذ ىللباصدددد بىامليالندددد لوددددتلجاددددفلباحيددددىةلب لددددى   ل  ددددألبجددددل  بملل،لو رأددددىةلج ثدددد لبالددددى ىلودددد لبألادددد بالب لدددد ر 

ااذبلوىليقاللبحلافيفلبحاى ملييدحتلبحا يد لودتلل،لبحل ودلبحلكبوحويمللملب  ىللبحلافيوللخىصاللملوقىللبحلافيفلبحاى م

  ب بلأي بلوتلخالللا خ  ل ى دالبإلو ىةدىةلب لىحدالحالجدلفى  لودتلة ثيودىةلبحبلىئللرذبلوىلخ ةلح ىلة  ي ىلأي بلاإ

لبحذ ىللباص بىامللملبحاحفيالبحلافيحيا.

 الذكا  االصطناعي والتنمية:

ودددددتلبحيدب ددددالابحصدددد الابحلافددددديفلر ددددألبحل  ددددديةلل،لي ثددددملبحددددذ ىللباصددددد بىاملاىحفاددددلللدددددمل  ى ددددىةلبحلبحيددددالبح احيدددددال ى ددددا

لولبىملح  خ  لاذهلبحلكبوحوأيىلوتلجأللبح ىيحلباألحىام.لاةحالبالحىمل،لبي يريل

وفيدددوتل اادلل522.6لدددملبحيدب دددالجتلح دددفلبحلدددوقلجددد بحولودددتللصدددبى ال دددى يلأ يددد ل دددتلبحدددذ ىللباصددد بىاملليدددذ رلةور دددرل

-ح فدددبلايملددد  لبحلور دددرلر دددألبحبحدددولبحلددد ىنيلاةيبيددد لبل،ل2023وفيدددوتل اادلا فدددولل دددىملل1756.98ر دددألل2017جور  ددديللدددمل دددىمل

وفيدىدبةلل7.6ا بد ل  دى  ل د  لجد ىتلبحادىحفلودتلل،ل  دألبإلةلدىللبحيدبادملا لدثىةول دىواللدئ لديىللدملادذبلبحبحدول-بحلى  لحذح 

جدددل وتلابددىتل  ددى  ل ث دد  للدددملل،لا ودددىلحلودد يربةلبألوددفلب ل دد  ل2050وفيددىدبةللددمل ددىملل9.6ر ددألج ثدد لودددتلل2018نلددحال ددىمل

ةلارالب وبد لبح ثيايالو لالب يىهلابألدبضتللبحيدب يالبيخ دثالحيدتو لوت بيد  للاوتلةىحيالجخر لل،لبح فبل  ألبحتذبل

ةوبيىةلبحدذ ىللل،لا وىل بظحالبألةذيالابحيدب الحألوفلب ل   ل،لحذبلةح للباال ىدبةلابحلوبيىةلبحر حيالأيلبلوتلبي لل،ل

حلث دددرلادددىحظراالبي و دددالادعوأدددالبحت ادددالاجودددربالة ددديالحفحددديبد  تلبل،لباصددد بىاملو دددلالبحدددلاففلبا دددملابحل فددديالةلبحلاثؤ دددا

حيدددحلي دددثالب يبد دددوتل دددى د تل  دددألبي ددد لودددتلةفدددفلب  ىصددديللافيدددللة ثيودددىةلبح وبةدددفلبحذ يدددالل،لب  ىصددديللابا دددىةل

ا قدريلل،لالملب  ىللبح دحملا حكدتلحفلدف ىةلبحصد يالبحلاثدؤلاىحلفشدتللب وثدللحفحدرال،لبحوىئحال  ألبحذ ىللباص بىام

حل  يد لبحفقدوبةللدملب دوبد .لا  دألأىةدبلوخدرلة دىاللبي  وودىةلل،لخدربئةلحف  د يلللدملب د بد لحدوللبحادىحفحىحيىلدجفل

وددتلجأدللبحلاثددؤلاددىح وبدثلبح ثيايدالو ددلالبحدديا للابحفييددىةىةلل،لابحملدر ىةلباجددلفى  لوددتلةكبوحوأيدىلبحددذ ىللباصدد بىام

 ,حودىئملاجد ددىم...بحددذ ىللباصد بىاملوددتلجأدللبحلبحيددا) .اوتيدالبحل دد يلي دىاةلبح ددوبدنلافى فيدال،لابي فدىالاورب ث هددى

ل(2019

يلددددل  ملبحددددذ ىللباصدددد بىامل)لددددملة فيددددللبحثيىةددددىةلبحضددددخحا(لبهدددد البي  ددددولل  ددددأل ابللج ثدددد لةاثددددؤلل،لالددددملوقددددىللبح ددددب

اجدد لفلةيا دد لبألجددخىصلب ارددد تليخ ددرلل،لوددتلب ددر حلجتلنملدد  لةددود للددملوقددىللبحصدد اللددملبحاوددو لب وثفددال،لااشخي ددى

ابحتلليحكتلوتلخالح ىلبجلاى  لل،لب رالاتأ ي لورب ثالعثيال)جأ ي لبج ملاىدلول فا(لاول فال ملثكالرةت ة  لبألشيىل

ا د ليدؤ يلل حد لل،لابحتدللجد لفلة فيف دىل ند لوب دىةلبحدذ ىللباصد بىامل،لب افووىةلبح ثيالابحص يالوتلورب ثالب رضت 

لحربدلا ث بلب ت بضتللاوبج البحذ ىللباص بىاملابحثيىةدىةلبحضدخحا.ر ألظ ودل ابلل"ةفى  م"لحيحليل للب ر  لاىجل

ل.(2019ل،ل) ث لهللالالجحح لحث ب

جتلة ثيودددددىةلبحدددددذ ىلللب لدددددل بوا،ل حدددددىر دددددألة ويدددددملجاددددد بالبحلبحيددددداللوبدددددو،لاجدددددبيل ىحدددددذ ىللباصددددد بىاملولدددددلوثللالاددددد ل

اي ددددى  لرةلىأيددددالبحو ى ددددىةلبحيدب يدددداللةبملددددرلبحث ددددر،باصدددد بىاملاودددد دتهىل  ددددألبحددددلاففلابحل فيددددللابة ددددىذلبحوددددربدبةلافحددددال

 بحبحولبا ل ى ي.لبح بى ا،لاة ويم فىل للب  فيا،لاااي ياىحلبحيالبح بى ياللبحلبى ليا،لابحاهواا  دتهىل

ل

ل
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 الجزائر والذكا  االصطناعي ستحديات و فاق(: املحور الثالث

 وددددةلاددددىحبظرلحفح ددددىدبةلاباةقددددى بةلبحفىئوددددالبحتددددللحودددد لادددد بلبحددددذ ىللباصدددد بىامل  فددددر ل فحيددددالخددددالللبحاودددد يتلبألخ دددد يتل

ةلابح لي  لبا ل ى يلاواىي البحفتىةلبح ثيايالاة باللبألج فلىجصث  لةاللل بولوقىاةلولا   ل ىح بلابح بى 

اوحددىلالشدد ل يددولجتل ددللاددذهلبحلتي دد بةلابح ددود لل،للددملبألجددوبقلابألةظحددالبألوبيدداللددملة فيددللصددودلاةحي دد لبألصددوبةلاة  اددى

لافحيالابحذ ىللباص بىاملجصث وبل بحال  ألبحث ا لاو  دبلججىجيىلحفبحولاو ر ىل ى اللحفحقلحاىةللملشت لب  ىاةبح

 ودد لجدددحألة ددودلب  لحاددىةلب اىصددر ليلددتةرلج ندد لاحدد  لبجددل  بو ىلحفلوبيددىةلبحلكبوحوأيددالل،ل(2020ل،ل) داةددملال ىحلددا

بح ىئللوتلب افووىةلاواىي البحثيىةىةلبحضخحا.ل للاذهلبحلتي  بةللاحل ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملاباجلفى  لوتلبحكف

بحلوبيددددالجحودددد لاظف ددددىل  ددددألةو يددددالبحوظددددىئفلب لددددلوثفيالبحتددددللجددددل وتلبأل ثدددد لعفثددددىللددددملجددددوقلبحاحددددللا ددددمل ل فثددددىةلاددددذهل

لبحل  ي ىةلب الح  ل  ألبحذ ىللباص بىاملاداب  ه.

ل،ل اللملوقىللووب ثدالبحلتي د بةلب رب ودال دىلة رحدولبحلكبوحوأيدىةلبي  ي دارتلبح اللب لو وال ىة ل  ألبح ابملبحلثىلللل

حتد لجنهدفلب لحد ابلبجدت بةيقيىةلل،لا  لبة ذلبحا ي لوتلاذهلبح اللباج  حىدللملوقدىللبحدذ ىللباصد بىاملوقدىالورأ دى

ل،لذهلبحلتي دد بةل ملدد لل ث ددد اعبيددالحل ثيددملبحددذ ىللباصددد بىامللددملبحلددبوبةلبألخ ددد  .لاحددفلةكددتل اللبي بدددو لاحبددت ل ددتلاددد

حكددتلخ وبتهددىلبحاحفيدداللددملجددبيللبحددل كفللددملوحيددىةلة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملاو رأددىةلبحث سددالبحر حيددالاالندد لا يسددال

أددد بلووىدةدددالاىحددد اللب لو ودددال  دددألةدددربدل احدددالبإلودددىدبةلبحارأيدددالب ل ددد  لبحتدددللاددد جةلا  دددوبةلأدددى  للدددملوقدددىللبحلوبيدددىةل

لملربالبحوظىئفلب للوثفيالبحبىةقال تلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام.ابحذ ىللباص بىاملابج 

ل،ل ثددددللجيددددىمل بددددىلنلددددح ل ددددتلب لحددددى لح ووددددالبي يبئددددرل خ ددددةلبجددددت بةييملا نددددلللددددملوقددددىللبحلوبيددددىةلابحددددذ ىللباصدددد بىاملل

جددت بةييملاحرصدىلواهددىل  ددألة ويددملةبحيددالولددل بواللددمل ددللب  ددىاةلبدةددتةلجتلةثدد جلا  ددوبةل حفيددالحل ثيددملو    ددىلبال

ا بيددددالاددددإ دبللة  دددد لبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملبي ىواددددىةلاة ديلددددولبج ملددددرب ىلحفوظددددىئفلب لددددلوثفيال وظيفددددالواىي ددددال

لب افووىة.

ل حىلهملبيخ وبةلبحاحفيالبحتللب لح تهىلبي يبئرللملو    ىلباجت بةييمللملوقىللبحذ ىللباص بىام؟

للت  بةلبحلوبيالاباجلفى  لوتلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام؟اوىلهملبحل  يىةلبحتللةوبأولبي يبئرل وب ثالبح

لاوىلهملو ىقلبحذ ىللباص بىامللملبي يبئر؟

 لخطوات العملية اليي ارتمدتها الجزائر في مخططها االستراتيجي في مجال الذكا  االصطناعي:ا -1

لبدةدتةلبي يبئدرلجتلةيد لجاللخ دو ل حفيداللدمل،ل   و ل حفيالحفح  ةلباجت بةييمللملوقىللبحذ ىللباص بىاملللللللللللللل

دتالل اددذبلبإلعددىدلوددتلخدداللل ددربدلدجددولللددملبي ر دد  لبحرجددحياللبحددذيليوددرلاإنملددىللجاللو دجددال فيددىللددملبحددذ ىللباصدد بىاملل د

اأى لثدىدلبحلافديفل ى د  لابدىللب  لحادىةلابحوى د  لبألجىجديالبحتدلليب فدملواهدىلجيل(2021 , دى ديل)أىوادال رأيدالاب ر ويدا

و دجددالل46 ددإتلح ووددالبي يبئددرلج دأدد لة  دد لبحددذ ىللباصدد بىامللددملبي ىواددالبي يبئر ددالبحتددللةلددو رل  ددألل،لرلأددى جودد

اى لثدىدلبحدذ ىللل2021/2022 فيىلر ألأىةبلبجل  بثلو دجال فيىللدملبحر ىدديىةلابحدذ ىللباصد بىاملحفحوجدفلبح دبسدتلل

لألووب ثالحىأيىةلبي ىواالبي يبئر الابا ل ى لبحوعنل.احرصىل  ل،لباص بىامل حى لب ل ى لب ار اللملاذبلبحا ر

)ب وجدددفلبي دددى م(لحي وةدددوبلجالل  ادددالودددتلل2021ةفدددلالب  دجدددالبحوعبيدددالحفدددذ ىللباصددد بىاملجاوببهدددىلحفبدددى   تللدددملا ىحود دددىل

يبئر ددددال ر ددددملخندددد بللوروددددو  تلاحلددددىاحال فحددددىللبي ىحيددددالبي ل،لعالبهددددىلب ل  ددددف تل  ددددألوادددد اةلولفو ددددا.لا يادددد لبحددددو بد 
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ل،ل كددفل  ددألر دد ب لاددربوللاي بةوأيددال) فددفلبحت ايددا(لةو يددالالددلقيبلحفحاددىي  لبحاى يددالاول فثددىةلجددوقلبحاحددلل،لاددىيخرل

ل،لاهددددمل)بح دددد تل،لافدددد بتللددددملورحفددددالجا ددددأل5اإلدجددددىلل حددددللجددددفيفلح ددددذهلبي ىواددددالبحبو يددددالجددددل وتلابددددىتلورب وددددالجأببيددددالل

ل.(2021ل،ل)حذب ال ى يىل-بحتللة د لاىحفتالباةقف  يا-ىواالي اللوللو لبي ل،لبحوايىةلب ل   لبألور كيا

اة حدددالبي يبئدددرلودددتلرنملدددىللب  دجدددالبحافيدددىلحفدددذ ىللباصددد بىاملحل دددو تلو ب جددد تلحددد يهفل  دددفل حيدددملحفدددذ ىللباصددد بىامل

للة رح ددىلا فددوملبحثيىةددىةللددمل ادد احىلبحبظددريلاحدد يهفل ددذح ل دد د ل ىحيددال  ددألة ددو رلانملددرلبي فددوللبحاحفيددالحفحلددىئللبحتدد

بحو ى ىةلباألحى يالابا ل ى يالب خلففالاةر  لحفوالةىأااللملو لففلب  ىاةل حقىللبحص الابح ى دالابحيدب دال

حذبل إتلبح  الب املو لوتلاذهلب  دجالاولة و تلو ب ج تللملبحذ ىللباص بىامليووووتل  ألةو يفلل،لابحبوللاة  اى

 حدددىلةر ددد لب  دجدددالجتلة دددوتلو لففددداللدددملل،للبحيدددالبحافحيدددالابا ل دددى يالحل يبئدددرحفدددوللوثلكدددر لودددتلشدددتنهىلجتلالددد فللدددملبح

وملدد  لبحلافددديفلبحاددى ملادددىي يبئرللوددتلخددداللل وددللرةودددىتلبحددذ ىللباصددد بىاملا فددوملبحثيىةدددىةلودد ل  دددفل ددىحفلبأل حدددىللاد دددى  ل

ل ج تللملنهىيالة و اهف.ل(لحفح بsoft skillsو لرياللللبالحىملخىصلحفح ىدبةلبحفيبال)ل،لاباال ىدل،لبأل حىل

ب  دجال)  إتلب  دجالح  تهىللملبحبوى لبحلىحياال،لا يحىليلافملاىألا بالب ل ر لحفح دجالبحوعبيالحفذ ىللباص بىام

لا(2021 ,بحوعبيالحفذ ىللباص بىام

يدددددىلحفويدددددىمل وتلرعدددددىدبةلاىودددداللدددددمل  فدددددالبا ل دددددى لبحدددددوعنللا  وةددددوتلودددددؤاف تلةدددددتايالل ىحدددددحىتلةددددد د بلخدددددر ق تلي دددددثل-

لاح ىو فللملبحو ى ىةلباألحى يالابا ل ى يا.

لوللاةو   لبحل د بلوتلخالللبحث حلاوتلجأفو.ر خىللبح ال لوتلججىحيبلبحث حلبحافل-

لب لىاحاللملرةلىللانملرلب ار الاب  لىبهىلاة و راى.ل-

لى ىةلباألحى يالابا ل ى يا.أل بللاإ ى  لبحل د بلإلعىدبةلبحو ااي يلجنمل البحلافيفلب لوبصللاة ل تلبل-

لااحيفلبح وى البحر حيا.ل-

 ددإتلب  دجددالبحوعبيددالبحافيددىلحفددذ ىللباصدد بىاملح ددىلو حددالججىجدديالل،لا يحددىليلافددملاىحث ددحلبحافوددللابحل ددو رلبحلكبوحددويم

لةلح لللما

للكبوحويم.ب لىاحاللملبي   لبحوعنللحفث حلبحافوللابحل و رلبحل-

لحلكبوحوأيى.ااي يلة و رلبحافوملابل-

لب ملىد اللملااي يلبإلو ىةىةلبحلوبيالبحوعبيا.ل-

 لىاحاللملة و رلبحث وثلبحافحيالبألجىجيالابحل ثيويال بخللبحملر ىةلاب ؤجلىةلبحوعبيالبحتللةالوللر ألو لففلبل-

لبحو ى ىةلباألحى يالابا ل ى يا.

لا.وبية ح تلةلىئللبحث حلبحافوللانملرلب افووىةلبحافحيالابحلل-

لار الاإةرباهى.ب ملىد الدحتلب  لح لبحافوللبح ا مللملةثى للب ل-

لبإلةلىللبحافوللااش ي لبحلوفي .ل،لبوحوأيىلاد ى  لبأل حىلل يحىليلافملاىحث حلبحافولر خىللج اى لباال ىدلاةوللبحلكل-

لب لىاحاللملبي   لبحوعنللإلةلىلل فولل ى ملبي و  .ل-

لويملجا بالبج ملرب ىلحفوظىئفلب للوثفيالااحليىأىةلبا ل ى لبحوعنللوتلخاللا حىلجلاحللب  دجال  ألة 
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فثيالةو اىةلبح ال لب واوأ تلبحذيتليحكاهفلجتلي ث وبلبحب ثالبحتللج لو ألوملراتلة دو رلبي يبئدرللدملوقدىللبحدذ ىللةل-

لباص بىام.

ا  ددددفلةظددددريل حيددددملحفلوبيددددىةلب خلففددددالحفددددذ ىللل،لر ىددددديىةةدددد د بلب  ب جدددد تلبحددددذيتلجددددي وتلحدددد يهفلججىجددددىلولدددد تللددددملبحل-

لاو ىدبةل حفيالةقاف فل ىاف تلحفلوظيفل ودلة رأ ف.ل،لباص بىاملا ىحفلد ى  لبأل حىل

اىي ددددددالبحدددددددبو للدددددددملب ل   ددددددد تلد ييددددددملب لدددددددلو للدددددددملوقدددددددىاةلو دددددددلال فددددددوملبحثيىةدددددددىةلابحدددددددذ ىللباصددددددد بىاملابحر  دددددددالولل-

لالبحكالم.بي ىجوأيالاب اىي الباحيالحفتالاواىي 

ل.2030-2020ة ثيملبيخ البإلجت بةيقيالبحوعبيالحفذ ىللباص بىاملل  فلبح احالبي يبئر اللمل-

االندد لب  دجددالبحافيددىلحفددذ ىللباصدد بىامللددملبي يبئددرل   ددو لردددى ياللددملوقددىللردجددىللة  دد لبحددذ ىللباصدد بىامللددمللللللل

وددتلأىواددالادوبديلاوودد يتلحفافددوملابحلكبوحوأيدىلبحددذيل ددىلالالددملو بخفدالحفن ا  لددودلجححدد ل لدوملل،لبي ىوادالبي يبئر ددا

ا ددددد لبدةفددددد لل،لاى ىئدددددالودددددتلبح فثدددددالبي يبئدددددر  تلو ددددد فوتللدددددملة   دددددىةلبحدددددذ ىللباصددددد بىامل26ال"للجتل(2019ل،ل)اوجدددددىعا

ث ددددحل حددددىلي صددددتللبحلل،ل2022-2021خددددالللجددددبالل4400ر ددددألل2017-2016عىحثددددىللددددملبحلددددبالبح دبجدددديالل2044 دددد  افلوددددتل

للاىإلدى ال،لاى ىئالوتلوقحوتلب خىارلبي ىوايالبي يبئر ال8احىلياى للل،لو ن بلو ل ىللملبحذ ىللباص بىامل116بحافولل

لدملبحدذ ىللل40وملراتلا حللملوقىللبحذ ىللباص بىاملابحراأوةيال.لاة لللبي يبئرلب رةثالل67 ر ملا حل ههىتلال500ر أل

لحكدتل،لبألا دألر ر ويدىللدمل اد لباخل ىصدىةل  دألةدربدلبحدلاففلبا دملابألةحلداا بحدىلة لدللب رةثدالل،لباص بىامل ن لبحادىحف

لبي يبئرلا بح لولتخر للملبح بى الب الح  ل  ألبحذ ىللباص بىام".

ل،لاالدديألبي يبئددرلوددتلخددالللو    ددىلباجددت بةييملحفددذ ىللباصدد بىامللة ويددملجاحو ددىةللددملوقددىاةلةددالثلاهددمالبحصدد اللللل

ودددتلخددالللباجدددلفى  لوددتلة ثيوددىةلبحدددذ ىللباصدد بىاملابحل دددودبةلبحلددرياالاب لالحودداللدددملاددذبلب  دددىلللبحفالحددالابح ى ددا

ا حكددتلحل يبئددرلحلددبلبحدد  لودلل،لاذحد لحفلوفيددللوددتلةفوددىةلبحلبويددبل ددتلبحثتدد اللاة ويددملةحددولوالندد للددملوقددىاةلجخددر ل

 يىجددىلر ددأل دد  لل،لوفيددىدل اادل80احددىليبددىايلل"خرلددم"لبحدد لو ب سددتللوملددراتلبي ىواددالاددتتلبي يبئددرليحكاهددىلةبحيددالب ل ددى اى

لبحل ىت.

ااحدللبي يبئدرل  دألةدو   ل دبجدالذبةلولدلو ل دىللاب لحدى ل دبجدالة ثيويدالود لل،لاحالجلفى  ل افيدىلودتلادذهلبحلقرأداللللل

وددتلل،لهف حددىلااحددلل  دألةددو   لبي ددولب الئددفلحثودىللب ل ددرأ تل بخددللبحددوعتلاباجدلفى  لوددتلعى ددىتل،لبحملدر ىةلبا ل ددى يا

وددتلشددتنهىلب لددىاحاللددملةبحيددالبا ل ددى لبحددوعنللاة لدد تلبيخدد وىةلل،لخددالللرنملددىللوؤجلددىةلأ يدد  لاوملددىدي لحويويددا

ل.(2021ل،ل)حذب البحاحوويالاإيقى لحفوللةىأاالي ىأيىةلب  لح 

 لتحديات اليي تواج  الجزائر في تجسيد الذكا  االصطناعي واالستفادة من ا -2

 الصطناعي العامليمؤ ر الذكا  ا  1.2

 ثددللجددبوبةلا دبجددالرح ددىئيالحددوللبحددذ ىللباصدد بىامللددملبحاددىحفلاودد  لللTortoise Media ىودد لب ؤجلددالبإل الويددالل

ل،لبي  وويددددددال،لبأل ى يحيددددددال،لاذحدددددد لاىاجدددددلاىةالاب ددددددولةالةدددددد تلخث ددددد بل ى يددددددىلودددددتلو لفددددددفلبحو ى ددددددىةالبح دددددبى يال،لةو ودددددو

ا دددد لةوأدددد لل،لباددددتلبحددددذ ىللباصدددد بىاملابحل دددد يىةلبحتددددللي رح ددددىللددددملشددددت لب  ددددىاةبإل الويا...يودددد ملل ددددللودددداهفلدجيددددوللددددملدل

 احداللدملبحادىحفلل62بح دبجالاإص بدلوىلجدولل ل"ب ؤشدرلبحادى يلحفدذ ىللباصد بىام"للبحدذيليلدلارالادد لادذبلبحافدفللدمل

 لدئ لددديالهدددمالوددد  لةدددو رلوايدددىدبل ر يدددىلوو  دددال  دددألجدددثاالوادددىي ل143ا رةكددديلادددذبلب ؤشدددرل  دددألل،لشدددحف هفلادددذهلبح دبجدددا
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ل،لابإلجدددددت بةيقيالبي  وويدددددال،لابحلبحيدددددال،لابحث دددددحلبحافودددددلل،لاأ سدددددالبح ملدددددتيلل ههدددددىل،لاأاي هدددددىلبحل ليدددددال،لب وبادددددبللدددددملبحدددددثال 

ابحلدوقلبحلقىد دا.لاب و دو لاى وباددبلةدو رلب  ب جد تلابحثددىح  تلب  در لبحودى د تل  دألةودد يفلحفدوللحفحملدى للب  راحددال

جودددىلوايدددىدل"بحثايدددالبحل ليدددا"ل يوددد جلح دددفلب رب دددملبحتدددللالدددحالل،لىةلاىجدددل  بملبحدددذ ىللباصددد بىاملدددملو لفدددفلبحو ى ددد

 حدددددىلجتلبي ىةددددددبلبحلقدددددىديل   ةكدددددديل  دددددألولددددددلو لباجدددددد  حىدلل،لاىحوصدددددوللر ددددددألبحك رأدددددىللابإلةت ة دددددد لاب افووىةيدددددالب لو وددددددا

ل(2020ل،ل)جا لهللالاب ثى دبةلبحلقىد البحوىئحال  ألبحذ ىللباص بىام.

ىللرتلبح وللب اهيملحفذ ىللباص بىامللملبحلافيفلبحاى مليحبالبحو د ل  ألووبأ دال اد لج ند لبحل د يىةلحل ثيدملبحدذ للللللل

حيددددددحليادددددد لر دددددد ب لو ل دددددد تلاأددددددىح  تللددددددملوقددددددىللبحددددددذ ىللل،لباصدددددد بىامللددددددملو لفددددددفلب  ددددددىاةلابحو ى ددددددىةللددددددملبي يبئددددددرل

 حددىلجتلة  يدد لجاحو ددىةلاعبيددالح ددذبلل،لبةييملبحددوعنللحفددذ ىللباصدد بىامباصدد بىاملبحفثبددالبألا ددألحلبفيددذلب خ ددةلباجددت ل

 يدددالل دددتلةدددو   لا سدددالاملدددتيللل،لب خ دددةللدددملوقدددىللبحصددد الابألودددتلبحتدددذبييلابح ى ددداليادددي لبحوددد دبةلبحلبحو ددداللدددملبحدددثال 

د لادذبليقلن  لوادىي  لب ؤشدرل ى فالوتلخالللخفملوؤجلىةلةىشسالوالح  ل  ألبحلوبيالبحر حيالابحذ ىللباصد بىام.ل دلُّ

لبحاى يلحفذ ىللباص بىامللملبي يبئرلوللوثال.

حللقددىا لاددذح لبي يبئددرلورحفددالبحلقرأدداللددملل،لاادد لوددتلووبأ  هددىلاةددذحيف ىل،لحكددتلةثودد لابددىتل ادد لبحل دد يىةلاواو ددىةلللل

اددد بالب لددد ر لددددحتلوقدددىللبحدددذ ىللباصددد بىامللدددملبحلافددديفلابحلبحيدددالر دددألورحفدددالبادة دددى لاباة دددالقلبحفا دددملحل ويدددملبألل

لب خ ةلباجت بةييملبحوعنللحفذ ىللباص بىامل.

 التحديات اليي يجب رل  الجزائر تخطيها لتطبيق مخططها االستراتيجي في الذكا  االصطناعي 2.2

للردجددىلةقدد لبي يبئددرلا بحدد للددملبيخ ددوبةلبألا ددألوددتلجأددلل،لاىحويددى ل  ددألواددىي  لب ؤشددرلبحاددى يلحفددذ ىللباصدد بىاملللللللللل

اذح لألتلبحثايالبحل ليالا بح لااىنيل ا لب ملى لل لببلدافلة  ملبإلةت ة  لااصوللل،لبحاحللاىحذ ىللباص بىام

ادذهلب بدىعملبحتدللجصدث  لو دللبالحدىملبي  وودالبي يبئر دالل،لبحك رأىللر أل ا لب بىعملبحتللي فدمل فههدىلاحبدىعملبحظدل

لب ملىدي لألألل وللاذهلب بىعمللملبي يى لب اىصر .حىحيىلابحتللاليألر ألةقلي لبحا ي لوتل

الددملوقددىللبحث ددحلبحافوددللا بحدد لجد ددىملبحث ددوثلبحافحيددالابح دبجددياللددملوقددىللبحددذ ىللباصدد بىامليودد ملجد ىوددىلدددسيفاللللللل

يدالبحبددىةولا ودوللبحدد  لودل ثد لبحبددودل ثدى ل)ججددلىذلاولدفلو لندد لب ل ملداربةلبي يو ددالابحلوبل،لووىدةدالاىحد اللب لو وددا

جتلل،لةكبوحوأيددددىلاقىواددددالويب لددددوةىلبألور كيددددا(لحددددوللبحل دددد يىةلبحتددددللةوبأ  ددددىلبي يبئددددرلحر ددددو ل  ددددىدلبحددددذ ىللباصدددد بىام

ل(2021ل،ل) ياقابىتلةالثلوملى للجاحيالابحتلليقبلحف ىلاةلح لللمال

 Data حفيىةلابىللورب يلبحثيىةىةل)لاال يللل،لا لح لللملةو   لرةت ة  لجري لاولىحلح للبحل ىتل،لةلافملاىح يى للأوال:ل-

Center)اإنملىلل  دبةل"ل،لsupercomputing.ل"لح ىيحلبحثىح  تلالو   لب وبد لب ىحيالبحيراد ا

(لاابدددىليقدددبلادددد لبإلعدددىدلب الئدددفلحفحوبادددبلبحملدددىاالودددتلجأدددللخفدددملوؤجلدددىةلL'entreprenariatد دددى  لبأل حدددىلل)ثانيدددا:  ل-

لب  في تللملبحلكبوحوأيىةلبي  ي ا.للHi-Techابحت ا للألا ىلللللو تر للملوقىللبحذ ىللباص بىام

ي حىيدددالب افوودددىةلل،لةبظددديفلاةوبددد تلنملدددى لبحملدددر ىةلب لاددد   لبي الددديىةلو دددلالبحفىيلدددثوتلاةوةدددلللدددملبي يبئدددرثالثدددا: ل-

بحتدددددللةدددددفللاأإصددددد بدلجيىجدددددالابضددددد الاصدددددىدوالحدددددوللةدددددوع تلورب ددددديلبحثيىةدددددىةلاب افوودددددىةل،لابي يدددددى لبيخىصدددددالحل يبئدددددر  ت

يلدل ي لجيلجدخ لبحيدوملودتلبيخدىدللنملدرلرشد ىدلجيىسدتلل  دألبحفىيلدثوتللدملبي يبئدرل اتلة  يد لل،لرنملدى اىللدملبيخدىدل

ااولجورلولل يلللملبحوايىةلب ل د  لبألور كيدالجالبحد اللبألاداأيدا.لبحلبظديفلج لدحال دذح لا حىيدالبحملدر ىةلل،لاو لو



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 288

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

الدددملادددذبلبح ددد  لةح دددللنملدددت لاةحدددولبحملدددر الل،لحفملدددر ىةلب لاددد   لبي الددديىةبحبىشدددسالبي يبئر دددالجودددىملب بى لدددالبحملرجدددال

لو ىاليول  لاو.لUBERجوىمللDIDIبح  بيال

اددددا لبي يبئدددرلبيخ دددوبةلبألا دددأل وب ثدددالبحل دددودبةلبي ىصدددفاللدددملبحادددىحفللدددملوقدددىللبحلوبيدددالابحدددذ ىللباصددد بىاملودددتلللللللل

او ىاحددالة ددو تلل،لدجددالاعبيددال فيددىللددملبحددذ ىللباصدد بىاملابحر ىددديىةخددالللبا لحددى ل  ددألبحلافدديفلبحاددى ملاإنملددىللجاللو 

اةقلددددي لوايددددىدلوددددتلواددددىي  لب ؤشددددرلبحاددددى يلحفددددذ ىللباصدددد بىاملل،لو ب جدددد تلاأددددىح  تلو ل دددد تللددددملاددددذبلبحافددددفلبي دددد يح

 خل ددوتلاأ سددالبح ملددتيلل)ااددولبألوددرلبحددذيلحددرصلبل،لاةثودد لابددىتلة دد يىةلولافوددالاىح يى ددللابحث ددحلبحافوددلل،لبحلددثاا

 حددددىلياددد لبألوددددتلبحلدددد ث  بنيلوددددتلل،ل فيدددولوددددتلخددددالللةدددو   لبحث سددددالب الئحددددالحفح ب جددد تلابح ددددوب دلبحوعبيدددداللددددملادددذبلب  ددددىل(ل

بحل  يىةلبحتللةوبأولبي يبئرلابحتلليقبلجتلةوأ  دىلاحقحو دالودتلب دوب لبحوىةوةيدالبحتدللةدبظفلوقدىللبحاحدللباجد  حىديل

حت لة وتلوافووىةلب وبعتلبي يبئريلو حيالوتلبحملر ىةلبحتللاللتللبحثيىةىةللوتل ثللبحملر ىةلب لا   لبي اليىة

لبحشخ يا.ل

 . فاق الذكا  االصطناعي في الجزائر3

جدددد هللاإنملددددىللو دجددددال فيددددىللددددملبحددددذ ىللابحددددذيلبل2030-2020ج ددددرةلبي يبئددددرلو   ددددىلبجددددت بةيقيىلحفددددذ ىللباصدددد بىاملللللللل

ةبد دللددحتلبحدذ ىللبحبملدريلاةدو رل  يد لبحفدرصلي دللوملدى للاجدر البة دىذلباص بىاملابحتللج لحالاإةقدى لاظدىئفل

لبحوربدلابحر  لوتلبحفاىحيالاةوفي لبحل ىحيفلاباأىل.

ا ددد لج ددد ةلبي يبئدددرلارةدددىوللةحدددو  ملووأدددولحفث دددحللدددملبحدددذ ىللباصددد بىامل وب ودددالبحملدددثى لبحثدددىح  تلابحلدددحىحلاإ ودددىأ فل

بحند بوللبح دبجديالاى  دجدالبحافيدىلحفدذ ىللباصد بىاملحتد ليلدل ي لبيخدر للدحتل حفيالبحلبحيالاباال ىد.للا د لصدحح ل

ل(2021ل،ل)ب  دجالبحوعبيالحفذ ىللباص بىاملجتا

ل(ل..AI.DATA. Scienceياحلل ح ب  للملبحذ ىللباص بىاملا فوملبحثيىةىةل)لل-

لياحلل  ث  للملبإل الملبا ملاجيحىل ح ودلاروقيىة.ل-

لحل ويملبال ىدلوىلجال كر لاب   ل  ألبدالبحوب  .لياشت لوؤجلالصت   ل-

لولى اال  لودبهللملوقىاةلبحذ ىللباص بىام.ل-

دددى يوللجددددا يلجددددالويالبألوددددتلبحلدددد ث  بنيليولضددددتللباجدددد  حىدللددددملبحددددذ ىلل،لالددددملوقددددىللبألوددددتلبحلدددد ث  بنيلللللللللل ل)بيخث دددد لبأل د

جنملددتةلبي يبئددرلجاللور دديل حفيددىايلذالو لددو لاعنددللحألوددتلل(2021ل،لباصدد بىاملحلاي دديلوبظوولبددىلبح  ى يددالابح  وويددا

يلدددحالحفا يددد لودددتلب ؤجلدددىةلابح يسدددىةلباجدددلفى  لودددتلخ وىةدددول وبأ دددالبح  حدددىةلبحلددد ث  بةيال فههدددى.ل حدددىلل،لبحلددد ث  بني

ىليدددلاللملوددد ل ىوددد لا بد لبحلافددديفلبحادددى ملال يددد تلادددربوللبحل دددو تلابحث دددحلبحافودددلللدددملوقدددىللبإلحكت اةيدددىةلابإل دددالملبا دددملاحددد

بحلكبوحوأيددىةلبي  ي دددالحل دددو رلبحدددوب لاجودددتلبحملدددث ىةلاة ثيودددىةلبح ددىةفلبحبودددىللولدددىير لحالةلودددىللبي ىصدددلللدددملجأيدددىلل

لباة ىاةلوتلبي يللبحرب  لر ألبيخىوج.

لجددديحىلواهدددىلودددىلبة دددذللدددملوقدددىللبحلافددديفلبحادددى مليددد لل  دددألجتلبي ىوادددالبي يبئر دددالح لددد لشدددىذ ل دددتل،لرتلادددذهلبيخ دددوبةللللل

 حىلجتلرنملىللجاللو دجال فيىلحفذ ىللل،ل ى   لبحلبحيالابحل وللبحوعنللبحذيلاار ولبي يبئرللملوقىللبحذ ىللباص بىام
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ددىتلودددتلب تددد بحل اددد لبألجدددىةذ لابحثدددىح  تلاى لثدددىدلخنددد تهفللدددملوقدددىللبحث دددحل باصددد بىامل)جاللأىوادددال رأيدددالاب ر ويدددا(ل د

لباص بىامللملوقىللبحلافيفلابحلبحيالب لل بوا.لبحافوللا ر  الوللوثفيالحف ادلبحفاىللحفذ ىل

 نتائج وتوصيات الدراسة  

لنتائج الدراسة -   

حوددد لةوصدددف لاد لبدددىلبحث  يدددالبحتدددللب لحددد ةل  دددألبحل فيدددللبحوصدددفيلبحوةدددىئويلباحكت انددديلحايبدددالودددتلبح دبجدددىةلبحافحيدددال   

-2020يملبحددددوعنللحفددددذ ىللباصدددد بىامللددددملبي يبئددددر)ابحوةددددىئملبحرجددددحيالاب وددددىاةلبحصدددد فيالب لبىاحددددالحفح  ددددةلباجددددت بةي

ل(لر ألبحبلىئللبحلىحياا2030

ابحل ددودلبحلكبوحددويملجددى  ل   دد بللددملة ويددملىاةلبحددذ ىللباصدد بىاملرتلبحلودد ملب  لددىدتلبحددذيليملدد  هلبحاددىحفللددملوقددل-1

ا.لل،لبحلفوقلابحر ى  لابحلبحيالب لل بوا لحكبولخفمللملب وىاللة  يىةلأحن

لااحللبل-2
ن
يحىلو لجل،لرةلا ر وال ث   ل  ألحيى لب  لحاىةي يبئرل  ألوقىدب لبح اللب لو واللملوقىللبحلوبيىةلبحتللجة

ا دددد لل،لاذحدددد لوددددتلخددددالللاددددد لو  ددددةلاعنددددللبجددددت بةييملحفددددذ ىللباصدددد بىامل،لبحث ددددحىةلبحوبضدددد الحفددددذ ىللباصدددد بىام

لادا لبي يبئرلجا ألبيخ وبةلحلبفيذلو    ىلاب لح فاللما

و ب جد تلاأدىح  تلول   دد تللدملبحددذ ىللباصد بىاملاو لفددفللحل ددو ت،لباصد بىامملدىللجاللو دجدال فيددىللدملبحددذ ىللرنل-

لداب  هلوتلواىي البحثيىةىةلابحلاففلبا ملاواىي البحفتىةلبح ثيايالاة  اى.

تلبح  حددىةلاباخت ب ددىةلحثيىةددىةلاب افووددىةلوددبلي حىيددا،لبحلدد ث  بنيرنملددىللجاللور دديل حفيددىايلذالو لددو لاعنددللحألوددتللل-

لبحل ث  بةيا.

وددتلخددالللةوصدديللل،لاايددالة ليددال تدددديالحلقلددي لوملددرا  ىلباجددت بةييمللددملبحددذ ىللباصدد بىاملااحددللبي يبئددرل  ددألابددىلل-

لبحك رأىللاشث ىةلبإلةت ة  لر ألوبىعملبحظللدحتلو    ىلبحلبحوي.

اللجثفياللدملبحلافديفلابحلبحيدالادىي يبئرلودتلخدالللب تد بحلرنملدىلل.لار ل ادلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملة ويملبحر  الب للو3

اب تددد بحلو  ددةلبجددت بةييملاعندددللحفددذ ىللباصدد بىاملددددحتلد  ددالولدددلوثفيالل،لأىواددالول   دداللدددملبحددذ ىللباصدد بىام

ل بةييم.و لب ت بحلةتحيفل لى ليلو ل ل"بحكلى لبألاي "لحود لج اى لاواىحفلب خ ةلباجتل،ل(2020-2030)

ح  ةلبي يبئرللملو    ىلباجت بةييملحفذ ىللباص بىاملجاحو ىةلاليألحل ويو ىللملوقىللبحص الابألوتلبحتدذبييل.ل4

 يىجىلحا  لبحل ىتلالملوقىللبح ى اللحفلوفيللوتلةفوىةلبحلبويدبل دتلبحثتد اللاو ىاحدالبحل  دمل دتلبحريد لبا ل دى يل

للملوقىاةلجخر .بألجىستللاىي يبئرل)بحثت ال(لحل ويملةبحيالولوب ةال

وتلخالللاأدو لل،لو    ىلباجت بةييمللملبحذ ىللباص بىامل مل للابضحلل ةوبأولبي يبئرل ا لبحل  يىةلحيلق.ل5

ل.ةو   لب اىي  لبحلثاالحفحؤشرلبحاى يلحفذ ىللباص بىام

ألبيخندددد بةلابحكفددددىلبةل.لالدددديألبي يبئددددرلإلةقددددىحلةقرأ هددددىلبحلافيحدددداللددددملوقددددىللبحددددذ ىللباصدددد بىاملوددددتلخددددالللبا لحددددى ل  دددد6

لبحوعبيالب لوبأ  لاىيخىدل.



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 290

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

.لااحددددللبي يبئددددرلإلشددددربتل ى ددددالبحفددددى ف تلابحو ى ددددىةلب خلففددددالحثبددددىللب ل ددددى لورةكدددديل  ددددألووووددددىةلاة ثيوددددىةلبحددددذ ىلل7

باص بىاملوتلخالللرشربتلبي ىواال ر    لججىجيالحل و تلو ب ج تلول    تلاو لفدفلب ؤجلدىةلبا ل دى يال

لةرأ لح ؤاللبحثىح  تلإليقى لبي فوللح ى الب ملى للبحتللاات الب ؤجلالبا ل ى يا. ث سال حللال

 : توصيات الدراسة -

.لدددددددددراد لب لى اددددددددالب ي بةيددددددددالاب لددددددددلحر لابحو ددددددددوالل  ددددددددألودددددددد  لةقلددددددددي لبألادددددددد بالب لدددددددد ر لحفح دجددددددددالبحافيددددددددىلحفددددددددذ ىلل1

ةلبحوعبيددددالحل ددددو تلو ب جدددد تل ددددى د تل  ددددألوددددتلخددددالللة ددددىةفلأ ددددو لبح احددددالودددد لب خل ددد تلابحكفددددىلبل،لباصددد بىام

لبحاحللو لو يةلبحاحلللملو لففلب ؤجلىة.

ل.لالا لوتلةو   لبح  فلبح ىلملحفث حلبحافولللملوقىللبحذ ىللباص بىاملاوقىدب لبح اللب لو واللملاذبلب  ىل.2

ل  تلالو   لب وبد لب ىحيالبحيراد ا.(لاإنملىلل  دبةلح ىيحلبحثىحData Center.لال يلل حفيىةلابىللورب يلبحثيىةىةل)3

حتددددد ليل ودددددملل،ل.لددددددراد لةدددددو   لايىةدددددىةلضدددددخحالاأايدددددالة ليدددددالأدددددىاي للدددددمل ى دددددالوؤجلدددددىةلبحو دددددىتلبحادددددىملابا ل دددددى يا4

لالريقى لحفولل خلففلب ملكالةلبحتللاات الب ؤجلىةلال ثيملبحلوبيىةلابحذ ىللباص بىام.ل،لب  فو 

ا ددىثلبحافحيدداللددملوقددىللبحددذ ىللباصدد بىاملاب ؤجلددىةلبا ل ددى يالاوؤجلددىةلبحو ددىتل.لبحاحددلل  ددألبحلالدديملادد تلبألل5

ااددد لبإلعددىدلب الئددفلحفحوباددبلبحملددىاالل،لحي ددوتلحفح دجددالبحافيددىللددملبحددذ ىللباصدد بىامل ادل اددىلللددملب يدد بتل،لبحاددىم

لوتلجأللخفملوؤجلىةلو تر للملوقىللبحذ ىللباص بىام.

ادددراد لبي ددرصل  ددألةقلددي لجادد بالب خ ددةلل،لب رحفددالبحل وحيددالبحتددللاار  ددىلبي يبئددرل.لرشددربتلو لفددفلبحفددى ف تللددم6

لابح ى ا(.ل،لبألوتلبحتذبييل،لباجت بةييملحفذ ىللباص بىامللملبحو ى ىةلبي يو ال)بحص ا

ادددالابةل.لبحاحدددلل  دددألة لددد تلا سدددالبحاحدددلللدددملبي يبئدددرلودددتلخدددالللوربأادددال دددىةوتلبحاحدددللاةفايدددللبحاحدددللاىاوليدددى بةلابح7

 ى ل وتللملوقىللبحذ ىللباص بىاملبحذيلااحللبي يبئرل  ألابىلافلل،لب  فوأال وبأ الظىار لب ر لبحي لبحاىوفا

لي لىللر ألا سال حللوبىجثالاة ف  بةلولوبصفال خلففلج  ىدهلاوملىدياولبحويحا.ل،لوتلخالللوملرا  ىلبي ىويم

وربأاددالبحوددىةوتلبألجىسددتللبحددذيلودد لل،ل تلبحاحددللاىحددذ ىللباصدد بىام.لة دد يحلبح ملددرياىةلابحوددوبة تلابحليىجددىةلحلحكدد8

لويلدىيبظفلوقىلل حللبحملر ىةلب لا   لبي اليىةلابحملر ىةلبحاى يداللدملوقدىللب افوودىةلابحثيىةدىةلو دلالشدر ال

لاةوةل.) ىيلثوت(ل

لة  ..لة و ر"ةظفلخث   "لحفو ىيالوتلجخ ىدلبحت باةلا تلبحبظفلبحتللااحللاوبج البإلةت ل9

ح دوتلبحدذ ىللباصد بىاملجصدثالو دودلل،لوصتللبح دبجدالاىجدل  بثلا بد لحفدذ ىللباصد بىامل  دألة د ل اد لبحد اللةلل-10

اىإلدددددى الر ددددألدددددراد للباجددددلفى  لوددددتلةقددددىد لبحدددد اللذبةلل،لبحل ددددواةلبا ل ددددى يالابحر حيددددالبحتددددلليملدددد  اىلبحاددددىحف

لتلو حوللجةظحالبحذ ىللباص بىام.ابا لحى ل  أل   لول،لبحلثملاحقىللبحذ ىللباص بىام
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  اتمة

الددديألو لفددددفلبحددد اللوقددددىدب لبحلوددد ملبح ىئددددلللدددملوقددددىللبحلوبيددددىةلابح فدددر لبحبو يددددالبحتدددللجحدددد ة هىللدددملوقددددىللبحددددذ ىللللللللللل

 دددىلبجدددت بةيقيىلاعبيدددىللدددملبحددددذ ىللل،لباصددد بىام
ن
ةلبي يبئدددرلو   اجدددايىلواهدددىلحر دددبلادددذبلبحو دددىدلبحلكبوحدددويملابحافوددددللج دددرن

 بىام.ل ىةدد لجا ددألخ وبتهددىلرنملددىللو دجددالاعبيددال فيددىللددملبحددذ ىللباصدد بىاملحل ددو تل ددوب دلاعبيددالو ل دداللددملاددذبلباصدد

حكتلةثو لبحا ي لوتلبحل  يىةلةوبأ  ىلبي يبئرللل،لب  ىللابج ملرب ىلاحليىأىةلبا ل ى لبحوعنللاجوقلبحاحللبحاى ي

ثاللاجاح ىلةدو   لاايدالة ليدال و دالابحد  فلبح دىلمل  دىللبحث دحلحلقلي لو لففلداب  لبحاحللاىحذ ىللباص بىاملوللو

رددددى الر دددألة ددد يىةلة ددد لبألودددتلبحودددوويلابألودددتلب افوودددىايلابحدددذيلييدددحبولوملدددراتلبألودددتلبحلددد ث  بنيل ب يقدددالل،لبحافودددل

لجييىلبحوجيفالبحبىأاال وبأ الو ىعرلالر لبحثيىةىة. لحل ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملابحذيليا ن
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 قائمة املصادر واملراج 

ةددىد  ل ./https://www.elbiled.net/national :ةد .بحدثال  sur ,  دفلبحث دحللددملوقدىللبحدذ ىللباصدد بىام .ةد .بحدثال .1

ل.18 01 ,2021) بحاملرا

 :بألاربم sur ,و بالخ    لجمل رصالةحيبا؟..بحذ ىللباص بىام ..ت .م ,بح يت.ل2

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203306/4/752696/ل(27 02 ,2020) ل

-https://sp :بحف دد  لبحيددوم sur ,يبقدديلا ددوبنيلوددىليع دديل بددولبحبملددر...بحددذ ىللباصدد بىامليلددرقلو بددال اللبحاوددىدبة.ل3

today.com/news/12435. (2021, 09 30).ل

 .ل،لأيالبحلاو يالخاللل ت  لبحل  يةلبحلبحووملكالةلبحلبحيالباألحى ياللملب حفكالبحارل،له(1426)  .  ,بحياربني.ل4

 بحلاو يا.ل،لبحثىحال،لبحبى يلبأل ويللملبحثىحا ،لبح ثاالبح ىةيا

بدوتلب  فجلبحوعنللحف وى الابحف ،ل ىدا .ت .م،لةرأحا) وللوثفبىلب ملت  ا .(1989) .بحلبحياال ,بحل بالبحاى يالحفث سا.ل5

لبح و  .ل،لابا ب 

 :ب  دجدددددددددددالبحوعبيدددددددددددالبحافيدددددددددددىلحفدددددددددددذ ىللباص بى ندددددددددددتل sur ,.فدددددددددددذ ىللباصددددددددددد بىامب  دجددددددددددالبحوعبيدددددددددددالح.ل6
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 امللخص:

ادد   لبح دبجددالبي ىحيددالر ددألبحلاددرال  ددأل" ادلبحددذ ىللباصدد بىامللددملة ددو رلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملأىواددالر "لاحل ويددملادد ال

ل،لىةلابحكلددبلاب وجددو ىةلبحافحيددالاة فيف ددىبح بدجددالبجددل  و لبحثددىح وتلب ددب  لبحوصددفيلبحل في ددملبحوددىئفل  ددألبجددلوربللبحث ددوثلابح دبجدد

حددىلجدداًيىلاأ ددً بلحييدد لواددىي  لوفيدد  لحل ددو  لبحملددىوفالبحتددلل  حددىلجتلباالحددىملاىحددذ ىللباصدد بىاملحدد جلوددتلجأددللووب ثددالبحل ددودبةل وددةلاإة 

لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىل بئحددالبحث ددحل ددتلعددرقلاججددىحيبلاب تًّ
َ
جخددذةلل،لجددت بةيقيىةلح ي ددالاو ددود ااحددلل  ددألاددد لةظددىملاافيوددللجددفيف لَاألل

لحتدالبحا درللدمل دللب  دىاةلبي يىةيدالودتلبي ىجدو لبحبلديةل بح دبجىةلبحافيىل ت  اىلوتلبح دبجىةلةث حل تلبحذ ىللباص بىاملبحدذيلُيَاد ُّ

لاةوصف لبح دبجالر ألبحا ي لوتلبحبلىئلل ىتلجاح ىلباايالوراًدبلاىألأ ي لبحذ يا.

 لملال يللر ىوالوىليارالاىح ادبةلبحضخحالب فلوحال ن لبإلةت ة .لرج ىملبحذ ىللباص بىام

 يلى  لبحذ ىللباص بىامل  ألجر الاج وحالبحلوبصللا تلبحثىح  تللملو لففلبحثف بتلا ود لجرياالاعرقليل   .

  ادلبحذ ىللباص بىامللملةو يفلبحبصحلاباج ملىدبةللملو لففلب  ىاةلحفحلافح ت.

 بىامليحكتلب لافح تلوتلووبصفالبحلافيفلبحاى ملدةفلو لففلبحظراالابأل وىةلو للل)أىئ ال وداةى(.جتلبحذ ىللباص 

 اربوللبح دبجىةلبحافيى.ل،لة و رل،لبحذ ىللباص بىامالكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

The current study aimed to identify “the role of artificial intelligence in developing  high studies programs at Ibb University 

”.To achieve the goal of the study, the researchers used the descriptive analytical approach based on the extrapolation and 

analysis of research, studies, books and scientific encyclopedias. The interest in artificial intelligence is not only in order to 

keep pace with developments, but rather an effort and effort to set useful standards for comprehensive quality that work 

to develop a sound educational system. Moreover, because high studies programs are constantly searching for modern 

and developed methods and strategies, high studies, like other studies, are looking for artificial intelligence, which is the 

language of the age in all areas of life, from simple computers to smart devices. Within these lines, we put in your hands 

this research paper to search for the role of artificial intelligence in the development of high studies programs. After deep 

reading and searching, they reached several results, the most important of which were the following: 

 1- The contribution of artificial intelligence to facilitating the establishment of what is known as the huge open online 

courses.  2- Artificial intelligence helps to quickly and easily communicate between researchers in different countries in a 

quick and easy way.  3- The role of artificial intelligence in providing advice and consultations in various fields for learners 

 4- Artificial intelligence enables learners to continue higher education despite the various circumstances and crises 

between them (the Corona pandemic).  

Key words: artificial intelligence, high studies programs, development. 
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 :مقدمة

لبح دبجددىةلبحافيددىلوددتلادد تلب رةكدديبةلبي يىةيددالب  حددالبحتددللةوددومل  ددألبحافددفلاب ار ددالابحثبددىللبح ددى ا َادد ُّ
ُ
ظددلللالددمل،لا

 للبحلاىوللاجر اللملبإلةقى بةلب و فالرحههى.لاةووملبحلكبوحوأيىلب اىصر لجصث  لبح دبجىةلبحافيىلذبةلعى  لشيملاج

دى دلوؤاددللاوددد د ل  ددألو لفددفلب  دددتلابحل   ددىةلبحتددلل ددد لي لىأ ددىلبحفددر للدددملبي يددى لةفثيدددال بح دبجددىةلبحافيددىلاإ ددد ب ل د

 ههدىل ل فثىةلجوقلبحاحللشدىوفالح دللب ل فثدىةلبحبملدر الودتلجأدللةبحيدالب  لحد لاة دودهلاووب ثدالبحلكبوحوأيدىلا دللودىل

ودددتلةوبيدددىةلابال دددىدبةلاإاددد ب ىةلاة يقدددالةيبيددد لباالحدددىملاىح دبجدددىةلبحافيدددىلجصدددثالودددتلبحدددال ملابحيدددراديلر  دددىملبحدددذ ىلل

لباص بىامللملاربوقو.

ا ددددد لة وحددددد لبةقىادددددىةلواظدددددفلب ؤجلدددددىةلودددددتلبإل بدبةلبحلوفي يدددددالر دددددألبإل بدبةلبي  ي دددددالبحتدددددللةلح ددددد لاىجدددددل  بمل

بحددذ ىللباصدد بىاملاباجددلفى  لواهددى لرذلااحددللادد اداىل  ددأل  ددى  ل فددىل لج بللب ؤجلددىةلاذحدد ل ندد لةوبيددىةلل،لبحلكبوحوأيددى

(.لا ددد لظ دددرةلبحا يددد لودددتلبحلوبيدددىةلبحذ يدددالب الحددد  ل  دددألبحدددذ ىلبةلباصددد بى يالLuo,2018 ىودددالابي ىوادددىةلخىصدددال)

بحد ج لابح دبجدال ههدىلحل ويا دىللدمللاأىةد لبحاودوللبحبملدر اللدمل،لبحتلل ى  لبي  ا لوتلارب البإلةلدىللا ى فيدالباجدل  بم

للDeesing, 2017)خ والب ؤجلىةلبحلافيحيالاوىليبفا ىلاوىليحكتلوتلخالح ىلجتلة لتلأو  لج بللةف لب ؤجلىةل)

(لجتلحفددذ ىللباصدد بىاملبحا يدد لوددتلب يبيددىللددملأحيدد لب  ددىاةلبحتددللةددؤ يل2017)Nadimpalli اجاضدد  لةددى وثيالل

ا دددذبليحكدددتلحفادددىوف تلبجدددل  بملل،لو لبأل بللحفادددىوف تلودددتلو لفدددفلبأل لدددىملابحفدددراتلحل ىوادددااىاجدددل  بملر دددألد ددد لولدددل

ةلبألةظحالب  ود لح ل يللاالري لب  ىملابأل حىل.لاةح ف لةف لب يبيىلحفذ ىللباص بىاملةمل  دةول  ألبحل فيللحفحملكالل

لوتلبحكفىل ا  الاةو   لب افووىةلب بىجثالحفحوب فلاحىلي وملوتلةلىئلل  ألو اال فلبألةظحاللملالد يللل،لللو ل ىلك

 حفيدالصدب لبحودربدبةلاةددو   لبحو د لحل دوبدبةلابحبوددىمل ملدتتلبحا يد لوددتلبحويدىيى.لاواد لة  دديللبح فثدالودتلوؤشددربةل

أو  لبأل بللبي ىويم لحذح لة بلبألا بالبي ىوايداللدملد د لادذبلبحل  ديللودتلجأدللةقو د هلاة و فدولا  حدولاىحا يد ل

ل(.Zhao, Chen, Liu, &Copland, 2019 بوىةلبحذ ىللباص بىام)وتلبجل 

 ى لح ةلةظىملبحلافديفل دتلُ اد ل ند لشدث ىةلبإلةت ةد لل،لابة ذةل ا لبح اللوقحو الوتلبإلأربلبةلباحت ب  ا

لل%(لودددتلبحدددذيتلالييبحدددوتلخدددىدل50وفيدددوتلةفحيدددذل)ل826لدددملظدددللاأدددو لل،لحيدددحىتلةدددو   لبحلافددديفلخددداللل تددد  لرةدددالقلب ددد بد 

%(ليفلودددراتلر دددأل43وفيدددوتلعفدددلل)ل706ال،لب  دجدددال لدددببلج ودددالةفشدددتلل  ددد ا ل وداةدددىلاليحكددداهفلبحوصدددوللر دددأل حثيدددوةر

ل(.2020،لوفيوتلعفلليا ملوتللملوبىعملالات ههىلشث ىةلب  حول)أحىلل  مل56باة ىللاىإلةت ة لا

تلب  لحددللأددً بلجتلي ددوتل وداةددىلاأددىًللةددوال"وددجل-صددرحل"أدد تلاشددتل"لودد يرلوا دد لبأل ى يحيددالبح دد بيالحفافددوملبح ثيددا

 ا دددددألبحبملدددددر الل،لا  دددددثالووجدددددحًيىلاولدددددلحًربلاىحلوبأددددد ل بخدددددللبألألدددددىملبحبملدددددر ا"لل،ليلادددددىي لوادددددولبحبملدددددرلحفتددددد  لعو فدددددا

ل(.2020،لبحلاىي لو ل   ا ل وداةىلاجل ىحالبحويىلل فيولنهىئًيىل)أحىلل  م

دددى لبااةلحلددددفوتلبحبملددددر.لا دددد ل ددددىملأددددوتلابحددددذ ىللباصدددد بىاملجحدددد ل ددددراتل فددددوملبحكحثيددددوةرلب ابيدددد الاكيفيددددالو ى د

ىلرًيدىهلاتةدوال فدفلاب جدالرنملدىللواةلذ يدال John McCarthyو ىد يل
ً
اأ دود لل،لاود لب   لحل)بحذ ىللباص بىام(لُوار 
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للبهدددىل  دددول فدددفلرنملدددىللجأ دددي لاأدددربولل حثيدددوةرل دددى د ل  دددألبحلفك ددد لاىح ر ودددالةفلددد ىلبحتدددللياحدددل،لخىصدددالادددربوللبحكحثيدددوةر

ل(.1ل،ل2020،لاةوردل حىلةوردلاةل رال حىلةل رال)نل بلشحجل،لةلاففلو فحىلةلاففل،لبح وى لبحبملريل

ا دددد لادددد جلبحددددذ ىللباصدددد بىاملاوصددددفولعفددددر ل فحيددددالخددددالللبحاودددد يتلبألخ دددد يتل وددددةلاددددىحبظرلحفح ددددىدبةلابإلةقددددى بةل

 لبا ل دددى يلاواىي دددالبحفتدددىةلبح ثيدددالبحفىئودددالبحتدددللجصدددث  لةادددللل بدددولوقدددىاةلولاددد   ل ىح دددبلابح دددبى ىةلابح لدددي 

(لاوحددىلالشدد ل2ل،ل2018،لاةدد باللبألجدد فللددملبألجددوبقلابألةظحددالبألوبيدداللددملة فيددللبح ددودلاةح دد لبألصددوبةلاة  اددىل) حددود 

دىل
ً
 يولجتل للاذبلبحلتي د بةلابح دود لبحافحيدالابحدذ ىللباصد بىاملجصدث  ل بحدال  دألبحثد ا لاو د ًدبلججىجديىلحفبحدولاو ر 

ل
ً
 ودددد لجدددددحألة ددددودلاةبحيددددالب  لحاددددىةلب اىصددددر ليلددددتةرلج ندددد لا دأددددالبجددددل  بو ىلل،لحفحقلحاددددىةللددددملشددددت لب  ددددىاةل ددددى ال

دىئيلل،لحفح ددى دلبحلكبوحوأيددالاحفددذ ىللباصدد بىام ايادد لبحلافدديفلا ددفال ىوددالابحلافدديفلبحاددى ملا ددفالخىصددالوددتلجاددفلبحر د

فلبحاددددى ملادددد ادلججىسددددتلللددددملااظدددديفلبحودددد د لب ار يددددالبحتددددللةوددددومل فههددددىلبألوددددفلاب  لحاددددىة لحيددددحلالدددد فلوؤجلددددىةلبحلافددددي

ىلابجل  بًوىلاة ثيًوىلودتلخدالللوحىدجدالنملدىعىتهىلودتلةد ديجلانملدرلب ار دالاإةلدىلل فودللاخ ودالب  لحد ل
ً
حفحقلح لا  

ثدالاوتلاذبلب ب فملجصثالبحلافيفلبحاى مليث حل تلن دخلولب  دود ل وب ل،ل(10ل،ل2014،لوتلخالللة ثيملب ار ال)د ى 

خىصدددالاجتلبحبقدددىحللدددملة ثيو دددىلوف وًودددىلاوحىدجدددالل،لا دددذبلاددد جلباالحدددىملاويددديالددددحىتلأدددو  لبحلافددديفلبحادددىلل،لبحا دددرةا

ليمل للبحفثبالبألجىجيالحل ثيملوب  لبي و  لابحوصوللة ولبا لحى يالبحاى يا.

حىجددددوأيالة وددددملل(لر ددددألجتلبح دددد الوددددتلبحددددذ ىللباصدددد بىاملاددددولة ددددو رلجةظحددددا2018اجشددددىدةلوددددربمل ثدددد لبحددددرححتل)

دددحتلودددىلل،لا تدد أفلذحدد للددملاددد لب ادددىدالبحبملددر ال بخددللبي ىجددو ل،لولددلو لوددتلبحددذ ىللشددبيولاددذ ىللبحبملدددرلجالج يددل

ابحويددىملاى وىدةددالل،لاوددتلةددفليلددل ي لبي ىجددو ل ندد لبأل ابةلبحن وقيددالبحث ددحللددملاددذهلبحووب دد ل،لُياددرالاووب دد لب ار ددا

لأوأالابي فوللحفحملكالةلب خلففا.ابحل فيل لاجل الصلابجلالىللج يللبألل

 ود لحدرصلبحثدىح وتل  دألبحويدىملل،لاح وتل يدولايسدالبحلد ديجللدملادذهلبحند بوللياد  لبحوب د لبحدذيلياملدولعفثلدو

 دألبهذبلبحث حلابحفذبتليتوالتلاتتليللفى لوبوللملةوأيولجةظىدلصبىتلبحوربدللدملبحلافديفلبحادى ملاب لدؤاح تللدملأىوادالر لر

 ىللباصددد بىام لةظدددًربلر دددألعثيادددالب او دددىةلاح دددفلب ملدددكالةلبحتدددلليادددىنيلواهدددىلعفثدددالادددربوللبح دبجدددىةلجاحيدددالة ثيدددملبحدددذ

بحافيىلابحتللة ولل اتل يىو فلاىألا ىثلبحافحيالبحتللة  ملبحلبحيالاة  لوتلبحملرب البحث  يالا تلبي ىواالاوؤجلىةل

ثيويدددىةلحفدددذ ىللباصددد بىاملودددتلشدددتنهىلد ددد لاة دددو رل حدددىلجتلبحثدددىح  تلحرصدددوبل  دددألريقدددى لة ل،لبحو دددى  تلبيخدددىصلابحادددىم

لاربوللبح دبجىةلبحافيى.

 مشكلة الدراسة:

بةق ددد لواظدددفلبي ىوادددىةلابألةفدددبللدددملبحددد اللبحبىويدددالر دددألبحل لددد تلابحل دددو رلابإلاددد بتلابحلحكددد تللدددملر بدتهدددىلخددداللل

(.ل2015،لثاللدددملبإل بد ل)بيخ ىايدددااذحددد لاىجددل  بملبحدددذ ىللباصددد بىاملاةوظيفددولاىح ر ودددالابحكيفيدددالب بىجددل،لا دد لاأ ددد 

ىلأ ي  لاو لففال تلبإل بدبةلبحلوفي يالوتلخالللوىلةو وولوتل
ً
 ىإل بد لبحتللاظف لبحذ ىللباص بىاملجصث  لجةحىع

اجصدددثالودددتلبح دددابلباجدددلتبىلل اهدددىل بددد لباجدددل  بم لرذلجصدددث  لواظدددفلبي ىوادددىةلبحبىويدددالةتخدددذلل،لرو ىةدددىةلول دددود 
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،لحلكبوحوأيدددىلبي  ي ددداللدددملةبفيدددذلو ىو دددىلاخ   دددىلاةبظددديفلاةوأيدددولاد ىادددالرحكت اةيدددال)رادددربايفاىي لدددثىتلبجدددل  بوىةلب

ل(.2010

لةح ف لومل فالبح دبجاللملبإلأىاال تلبحلؤبللبحرئ جلباايا

لوىل ادلبحذ ىللباص بىامللملة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملأىواالر ؟

لىاال تلبألجسفالبحفر يالباةيااا حكتلبإلأىاال تلبحلؤبللبحرئ جلوتلخالللبإلأ

 وىلو  لةوظيفلجةظحالبحذ ىللباص بىامللملاربوللبح دبجىةلبحافيى؟ .1

 وىلو  لة و رلأو  لبأل بللبي ىويمللملأىواالر ؟ .2

 أهداف الدراسة:

ل،لته البح دبجالبي ىحيالر ألةوديال ادلبحذ ىللباص بىاملا ال لولال و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىللدملأىوادالر 

لاوتلخاللللباايا

 .بحلارال  ألوف وملبحذ ىللباص بىام 

 بحلارال  ألاربوللبح دبجىةلبحافيىلاة و راىلوتلخالللبحذ ىللباص بىام.ل 

 .ةوظيفلبحذ ىللباص بىاملاأيىتلبألةرللملاربوللبح دبجىةلبحافيى 

 .لبحلارال  ألأو  لبأل بللبي ىويمللملبي ىواىة

 أهمية الدراسة:

ل دبجالبي ىحياللملبحبوى لباةياااةكحتلجاحيالبح

 .بحث حل تلعثياالبحاال البحوىئحالا تلبحذ ىللباص بىاملاأو  لاربوللبح دبجىةلبحافيى 

 جاحيالر دبللبحدذ ىللباصد بىامللدملادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاذحد لحالةفلدىحل  دألبحبظدىملبحادى يللدملوقدىللب ار دال

 بحافحيا.

 بحافيددددىلاودددد  ل ى فيددددالبحددددذ ىللباصدددد بىاملابحوجددددىئةلبي  ي دددداللددددملرحدددد بثلباالحددددىملال ددددو رلاددددربوللبح دبجددددىةل

 ة ل تلبحاحفيالبحلافيحياللملبحلافيفلبحاى م.

 دددلالوقددددىاةل  يدددد  لولددددلوثفيالة بددددىاللة ددددودبةلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلاة ثيوددددىةلبحددددذ ىللباصدددد بىامل فههددددىل 

 اأيىتلجةراىللملب خرأىة.

 مصطلحات الدراسة:

 اعيالذكا  االصطن-1

ياددرالأددوتلو ددىد يلبحددذ ىللباصدد بىاملاتةددوال فددفلاب جددالبااةلبحذ يددالاأ ددود لخىصددالاددربوللبحكحثيددوةر لحيددحل

رةددوليوددومل  ددألرنملددىللاددربوللاجأ ددي لحىجددوأيال ددى د ل  ددألبحلفك دد لاىح ر وددالةفلدد ىلبحتددللياحددللبهددىلبحدد وى لبحبملددريلا  ددى يل

ل(.24ل،ل2019،لة ر ىةلبحبملر.)بح املىت
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بيدددديالاددددولةددددود لوافووىةيددددالج ةلر ددددألات دددد بةل ث دددد  لا حيودددداللددددملب بددددىعملبحتددددللالددددل  ملبحلكبوحوأيددددىلبحلار ددددفلباأرل

ابااةلابحن بوللبحتللااحلل  ألال يللاالري لةبفيذلب  ىملات للة ففالاجيلرلبح رقلو لردى الأىةبلب لاالابح ملدو مل

لابإلةىد .

 تطوير برامج الدراسات العليا:-2

رلادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلاتةدددوال حفيدددالة دددو رلاة لددد تلج بللادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلا دددملايادددرالبحثدددىح وتلة دددو 

واىي  لبحل و رلبأل ى يحيدالودتلخدالللةوظيدفلبحدذ ىللباصد بىاملبحدذيلياحدلل  دألالد يللاة لد  لب  دىملات دللا د لاج دلل

لة ففالاج  ألأو  لةفثيال ل فثىةلبحن بوللبحافيى.

 حدود الدراسة 

دبجالبي ىحيالاحار ال ادلبحذ ىللباص بىامللدملة دو رلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىللدملأىوادالر للدملبحادىملةب  رلبح 

لم.للملبي ح ود البحيحبيا.2021

 من ج الدراسة:

بجل  ملبحثىح وتلب ب  لبحوصفيلبحوىئفل  ألباجدلوربللابحل فيدللحف دبجدىةلابألا دىثلابحكلدبلابألادبقلبحافحيدال

لح دبجا.بحتللةرةثةلاحقىللب

 الدراسات السابقة:

 رر  الدراسات السابقة:-1

ر ألبحلارال  أل ى فيالارةىولل ىئفل  ألبجت بةيقيىةلبحذ ىللباص بىامللملةبحيالل(2005هدفت دراسة شحاتةس

و دددىدبةلبحلفك ددد لباال دددىديلحددد  لعفثدددالبحلدددبالبح ىةيدددالةدددىةويللدددملو دددرلابحكملدددفل دددتل ى فيدددال اددد لبجدددت بةيقيىةلبحدددذ ىلل

ابجل  و لبح دبجالب ب  لبحوصفيلبحل في دملاب دب  لل،لىامللملرةلىللاربوللبي ىجو لبحلافيحيالولا  لبحوجىئلباص ب

ُوليوأ ل راقلذبةل احالرح ىئيالا تلبحويىجدي تلبحوث دملابحثاد يللدملبخلثدىدلبحلفكل،لشثالبحلقر بل ة 
َ
 د لاجظ رةلبحبلىئللج

ل ا.باال ىديلاذح لح ىيحلبحل ثيملبحثا يلحفحقحول

ااددددد   لر دددددألبحلتصددددديللبحبظدددددريلحفدددددذ ىللباصددددد بىاملودددددتلحيدددددحلل،ل(2020 دبجددددداليو يدددددىلاجدددددف بلاأيمهو ددددد لاجدددددي ل)

اج يددددددللبحلددددددثللل،لابي وبةددددددبلبحل ثيويددددددالحفددددددذ ىللباصدددددد بىامللددددددملبحلافدددددديفل،لاجاددددددر لب   ددددددىةلب  حدددددداللددددددملة ددددددودهل،لةىد  ددددددو

اةوصددف لر ددألل،لا  وددملجادد ب  ىل،لجددبلودد لعثيا هددىااظفدد لبح دبجددالح ددذبلبحتددرالب ددب  لبحوصددفيلبحددذيلي بىل،لحل ثيوىةددو

لة  ي لجار لب   ىةلب  حاللملةىد  لبحذ ىللباص بىاملاة وده.

اادد   لر ددألدصدد لجيىجددىةلاأددربوللاة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامللددملبحلافدديفلبي ددىويملل،ل(2019 دبجددالاكددرلاعددول)

اةوصدف لل،لا  ودملجاد ب  ىل،لذيلي بىجدبلود لعثيا هدىااظف لبح دبجالح ذبلبحترالب ب  لبحوصفيلبحل،لوتلوبظودل ا م

ابجددل  بوىةوللددملبحافددوملل،لاورب  ىةددول،لاب  دد لحل،لر ددأالة  يدد لةددىد  لاة ددودلبحددذ ىللباصدد بىاملا ددود لاصددفيالوبلدد ا
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لاجادددر لة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىاملاودددتلجاح دددىلبألةظحدددالبيخث ددد  لاةح ددد لبحكدددالملاواىي دددىةلبحفتدددىةلبح ثيايدددال،لب اىصدددر 

لابحراأوةىة.

(لر دددددألالدددددفيةلبحيددددولل  دددددأل ادلبحدددددذ ىللباصددددد بىامللدددددملة لددددد تلأدددددو  ل2020اادددد   ل دبجدددددال دالدددددملاجو ددددد  ل ىحلدددددو)

اةوصف لر ألجتالبحذ ىللباص بىامليي  لوتل رصلبحدلاففلبحدذبايلل،لابةثا لب ب  لبحوصفيل)بحل في م(ل،لبحلافيفلبي ىويم

اادددذبليقاددددللل،لاأت دددللا ددد لاأ ددد لوحكدددتل،لت او دددالالوقدددر لولفوددد تلجدددفثي تا قاف دددفلل دددى ف تللدددملبحاحفيدددالبحل،لحفحلافحددد ت

اودتلةدفليدباكجل  دألأدو  لل،لبحلافيفلبي ىويملييحتلبحا ي لوتلبحبلىئللبإليقىايالبحتدللاادو لادىحبف ل  دألب افدفلاب دلافف

ايددددراد لباالحددددىملاجاصدددد لبح دبجددددالل،لا  ددددألوؤجلددددىةلبحلافدددديفلبحادددى ملا ددددفال ىوددددال،لبحنددد بوللبحلافيحيددددالا ددددفالخىصددددا

لاىحذ ىللباص بىام ل وةولجافلبحل ثيوىةلبحا ر الب وب ثالحفل ودبةلبحلكبوحوأيا.

دىل دبجددالجددالوال) و 
َ
(ل  دد   لر ددألة دو رلارةددىوللرحكت اندديل ددىئفل  ددألبحدبظفلبيخث دد  لحلبحيددالبحل  دديللب ارلددمل2016ج

ابجددل  و لبح دبجددالب ددب  لل،لحفددالبح ىةو دداللددملبحث ددر تاو ددىدبةلبحلفك دد لاحددللب ملددكالةللددملووددردلبحف  يددىللحدد  لعفثددالب رل

لا ملف لجافلبحبلىئلل تل ى فيالبحن ةىوللبحوىئفل  ألبحبظفلبيخث   لاى وىدةالو لبحن ةىوللبحلوفي ي.ل،لشثولبحلقر بل

(لر دددددألةوددددد يفلجددددد بىد ولووتددددد حلحل دددددو رل ادلج يدددددىللايسدددددالبحلددددد ديجللدددددمل2017ااددددد   ل دبجدددددالبحاوضدددددتللاحلدددددوةا)

ل،لابةثادد لبح دبجددالب ددب  لبحوصددفيلبحل في ددمل،لبحففلدد ياياللددملظددللول فثددىةلبحددلاففلبحددذ يلاب وبعبددالبحر حيددالبي ىواددىة

اعثودد لبجدد ثىةالوو  ددالل،ل(لوددتلج يددىللايسددالبحلدد ديجللددملبي ىواددىةلبحففلدد ياياللددمل  ددىتلةددي 286اةح فدد لبحايبدداللددمل)

 بحددددالرح ددددىئًيىللددددملبجددددلقىاىةلج يددددىللايسددددالبحلدددد ديجلاجظ ددددرةلبحبلددددىئللجةددددولةوأدددد ل ددددراقلل،ل  ددددألأحيدددد لوقددددىاةلبح دبجددددا

 حدددىلجظ دددرةل ددد ملاأدددو ل دددراقلذبةل احدددالرح دددىئيالاددد تلج دددرب لل،لجدددبوبةل10ح دددىيحلجصددد ى لجدددبوبةلبيخنددد  لج ثددد لودددتل

ل،لابح دأدددددالبحافحيدددددال،لبحايبدددددال  دددددىاةلول فثدددددىةلبحدددددلاففلبحدددددذ يلاب وبعبدددددالبحر حيدددددالاادددددي لر دددددألولت ددددد يلأددددداجلب لدددددلقيب

لالة وًدبلحفل بىد ولب وت ح.ا  و لبح دبج

(الااددد   لر دددألة  يددد لول فثدددىةلةوظيدددفلبحدددلاففلبحدددذ يللدددملبحاحفيدددالبحلافيحيددداللدددمل2017 دبجدددالبحك فدددوةلاب ويددد )

 بوللاب لح فداللدملبألاايدالابألأ دي لاب اد بةلابحندل،لبي ىواىةلبحففل يايالبحوىئحال  دألبحدذ ىللباصد بىاملابحدال ملةوب رادى

اعثو لج ب لبج ثىةال  ألل،لرلب ب  لابح ى دلبحبملريلابحلبظيف.لابجل  و لبح دبجالب ب  لبحوصفيا بىصل،لابحلوبيىة

ل،ل(لولددلقيبلوددتلخندد بلل فيددالبحت ايددالا فيددالجةظحددالب افووددىةلبي ىجددوأيالوددتلةددالثلأىواددىةل فلدد يايا100 يبددالافتدد ل)

ةىةًيدددىلل،ل ددديةلب  ىحددبل  دددألججدددىحيبلبحلودددو فاجاضدد  لبحبلدددىئللجتلول فدددبل بىصدددرلب دددب  لأددىلللدددملصددد بد لباحلقىأدددىةلادل

و فبلبي ىأالر ألبح ى دلبحبملريلبحلبظيوللاد ديةل  دألايسدالبحلد ديجلبحودى دل  دألبجدل  بملةوبيدىةلاة ثيودىةلبحدلاففل

اد دددديةل  ددددألةددددو   لاددددربوللبجددددلقىاالل،لاأددددىلللددددملب ر دددديلبح ىحددددحلو فددددبلبي ىأددددالر ددددألبحن ةددددىوللابحلوبيددددىةلبي  ي ددددال،لبحددددذ ي

لاأىللجخ ً بلو فبلبي ىأالر ألبألاايالابألأ ي لاب ا بةلاد يةلب  ىحبل  ألةو   ل ى ىةل دبجيالة لدويل  دأل،لةفى فيا

لبألأ ي لبي  ي البحال وا.

ل

ل
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 التعقيب رل  الدراسات السابقة:-2

و دد  لاملددىبه لبح دبجددالبي ىحيددالودد لبح دبجددىةلبحلددىاوالوددتلحيددحلب ددب  لبحوصددفيلبحوددىئفل  ددألباجددلوربلل  دبجددالج

ابخلففلوتلةىحيالب ب  لبحوصفيلبحل في ملاشثولبحلقر بلل  دبجالج ىةالاأو يىلاأكرلاعدولا وضدتللاحلدوةالل،ل ىحلا

ااملددددىبهوللدددملبألةفددددبلوددددتلةىحيددددالادددد لبحلوصدددديىةلجالبحبلددددىئللابألاددد با.لابةفددددر ةلبح دبجددددالبي ىحيددددالل،لابحك فدددوةلاب ويدددد 

 دبجددددىةل فحيددددالا دبجددددال ادلبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملة ددددو رلاددددربوللاحب   ددددىلبحوصددددفيلبحوددددىئفل  ددددألباجددددلوربللوددددتل لددددبلال

لبح دبجىةلبحافيىللملأىواالر .

 اإلطار النظري:

 الذكا  االصطناعي:-املحور األول 

 مفهوم الذكا  االصطناعي:

(لر ددألجةددوالعر وددالحفلفك دد لجيلخوبد ويددىةلاكيفيددالأاددللبي ىجددبليوددوملا ددللب ملددكالة لحددذبل2002يملدد  لبي لددينلل)

ددددُولةوأدددد ل ادددد لحتددددىةلبحن وقددددالل،لاددددربوللاجةظحددددالبحددددذ ىللباصدددد بىامليددددلفلاروق هددددىلاددددتيلحتددددالوددددتلحتددددىةلبحن وقددددا ددددإتل ة 
َ
رالج

جاللب خ  الحكلىاالاربوللاجةظحالبحذ ىللباص بىام لألتل ههىلال يالةلحفحن ول لرذليووملب ند وللةىحًثدىلاكلىادالبحثيىةدىة

لاجش رلاذهلبحفتىةالحتالاراحوللاحتالح لب.ل،ل احفيالبحث حلاىألحر ل حفيالةح يللبحثيىةىةلاةووملبحفتا

 حىلجةوليح للو ىاحالإليقى لبحلثللبحتلليحكتلل،ليا لبحذ ىللباص بىامل دبجالحفلفوتلبحذ يل ب لبحبملرلابااة

رةدددىد لايادد لبحددذ ىللباصددد بىاملوددتلجصددابلب ودددو ىةلاج ث اددىلل،لبهددىلر خددىللو ددللاددذبلبحلدددفوتل  ددألبااةلباصدد بى يا

ل(.15ل،ل2008ل،لحل  للاىحالثالحفثىح  تلاب  لح تل)ي ثاليلا  بد

دُوالذحد لبحفدرتلودتلبي ىجدو لبحدذيليحكدتلاوبجد لولخفدملاة دحيفلادربوللبي ىجدثىةل ة 
َ
ايارالبحدذ ىللباصد بىاملات

ل ددتلبإلنلددىتلابحتددل
ً
ةل فددبلبحلفك دد للبحتددللة ددى يلججددفو لبحددذ ىللبإلنلددىنيلح دديليددلحكتلبي ىجددبلوددتلج بلل ادد لب  ددىملادد ا

ابحلف فلابحلح لابحل ففلابي ر الاتجفو لوب ويلاوبظفلاةرأ لا بيلدولر دألبحل دوللودتلبحدبظفلبحلوفي يدالر دألبجدل  بثل

لااد لبي فوللب بىجثالحثا لبألحتى لبحتللج ةل،لاربوللبي ىجثىةلبحتللة لفلاح ى ى لبحذ ىللبإلنلىنيللملرأربللبألحاى 

ل(.20ل،ل2012،لابحتللةثفودةل ا لذح لاجصث  لةظًحىلحفذ ىللباص بىامل)جحح ل،ل ى ا اداىلر ألةظفلج ن لحفح ى

ا حكددتلاار ددفلبحددذ ىللباصدد بىاملاتةددوالجحدد ل ددراتل فددوملبحكحثيددوةرلب ابيددالاكيفيددالو ى ددى لبااةلحلددفوتلبحبملددرل

ةدلاففلو فحدىلل،لىلبحد وى لبحبملدريل  ول ففلرنملدىللجأ دي لاأدربولل حثيدوةرل دى د ل  دألبحلفك د لاىح ر ودالةفلد ىلبحتدللياحدللبهد

ل(.20ل،ل2018،لاةوردل حىلةوردلاةل رال حىلةل رال)ريهى ل،لةلافف

اةدلفلودتلخداللل دبجدالل،لابهذبلب اند ل دإتلبحدذ ىللباصد بىامل حفيدالو ى دالحفدذ ىللبحبملدريل ند لجةظحدالبحكحثيدوةر

ب ثدالد ل اف دفلاةحدةلةفك د افلاااددىوف فلجدفوتلبحبملدرل ند لرأدربللةقدىد ل  دألة در ىتهفلاادددا فللدملووب دفلوايبدالاورل

دى لعر وددالبحلفك دد لبحبملددر ال ندد لجةظحددال حثيددوةرلواودد  ل،لودد لاددذهلب وب ددف  ف دديلة لددفلباحددالجالل،لاوددتلةددفلو ىاحددالو ى د

اروقيددالاىحددذ ىللباصدد بىاملاادد لجتلة ددوتل ددى د ل  ددألبحددلاففلاأحدد لبحثيىةددىةلاة فيف ددىلابة ددىذلبحوددربدبةلابددىلل  ددأل حفيددال

ل(.62ل،ل2018ل،لا ود لة ى يلعر والةفك  لبحبملرل)ريهى ة فيلل
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دى ل دد دبةلبحددذ ىللبحبملددريل ااددولأدديللوددتلل،لوف ددوملبحددذ ىللباصدد بىاملُيملدد  لر ددألبح ر وددالبحتددلليددلفلوددتلخالح ددىلو ى د

ظ دددرلوقحو دددالودددتلبيخ دددىئ لبحتدددلليدددلفلدأ  دددىل
ُ
 فدددفلبي ىجدددو لبحدددذيليلاىودددللوددد ل حفيدددالة دددحيفلبألةظحدددالبحذ يدددالبحتدددللة

لب لافملاىحا ي لوتلبحلفو يىةلبحبملر ا.لاىحذ ىل

(لر ددددألجتلبحددددذ ىللباصدددد بىاملاددددولبحافددددفلبحددددذيليلدددديألر ددددألة ددددو رلةظددددفلحىجددددوأيالااحددددلل2018 ددددذح لجشددددىدل  ددددىوي)

ددى لبحاحفيدددىةلبي ر يدددالابحذابيدددالحإلنلدددىتل،لاكفدددىل ل ىحيدددا اعر ودددال حدددلل وفدددوللدددملل،لجيلجةدددول ددد د لبااةل  دددألةوفيددد لو ى د

لابحر لاباجلفى  لوتلبحلقىد لبحلىاوالاد ا لبحفاللبحذ يا.بحلفك  لاباجلالىلل

 أنواع الذكا  االصطناعي:

اا  ةلولحيىةلبحذ ىلبةلباص بى يالحلبلحىأ لبحفر لر ألبجل  بو ىلواهىللملب  ىللبحافوللاواهىللملب  ىلل

دىلبةب نهددللاواهددىللددملبحلونددللاوددتلخددالللبألا ددىثلابحوددربل لاب  ىحاددالحأل ايددىةلةثدد تلجتل لبحودد د لبحاوفيددالةل ددوتلوددتل دد  لذ د

ل(2013وللوفال تل اي ىلبحثا لااذهلبحذ ىلبةل ىاايال)بيخوبح  لاوخراتا

 د لبحفدددددر ل  دددددألباجدددددل  بملبألو دددددللحفتددددىةلابح فحدددددىةلاوصدددددف ىلاجددددديفالحفلاث ددددد ل ددددبحففظددددديالادددددولل-بحددددذ ىللبحفتدددددويل .1

 اباة ىل.

د لبحفدددددددر ل  دددددددألبحلفك ددددددد لبحلقر ددددددد يلاباجدددددددلاثىعيللالا لح دددددددودلادددددددذبلبحدددددددذ ىللحدددددددولل ددددددد بحر ىضدددددددت-بحدددددددذ ىللب ب ودددددددي .2

 ابحل وديلاإأربللبحافحيىةلبي لىايالافى فيا.

 بحلح يللبي تربلملحأل  ىد.لجا  ىنيالايان ل تلو  ل  د لبحفر ل  ألبحل ودلبحث ريلبل-بحذ ىللبحث ريل .3

دددديالادددددول ددددد د لبحفدددددر ل  دددددألبجدددددل  بمل  دبةدددددولبي ر يدددددالابي لدددددحيالحفلب-بحدددددذ ىللبي لدددددولل .4 اث ددددد ل دددددتلبأل  دددددىدلي ر د

 اب ملى ر.

بحدددذ ىللب وجددديويالا لح دددلللدددملبحلادددرال  دددألبألصدددوبةلابحبتحدددىةلب وجددديويالابإليوى دددىةلابحلقدددىد لابحدددلحكتلودددتل .5

   فلبحروو لاب فىايفلب وجيويا.

حدددددذبايالا لح دددددللذحددددد لاوددددد د لبا ددددرب ل  دددددألبا دبتل ملددددد للصددددد يالابحدددددواملاويحدددددالب ملدددددى رلبل-بحددددذ ىللبحشخصدددددتلل .6

 ابأل  ىدلابح اب  لا يفيالبجل  بملب افووىةلب لىحاللملبة ىذلبحوربدبة.لاب الو بة

بحددددذ ىللباألحددددىامالااددددول دددد د لبحفددددر ل  ددددألبحلاددددرالا ددددود لجدددد فالابحل  يدددد لب ددددلوتلحل ددددىللبحبفلدددديالاب يبأيددددال .7

 ح خر ت.

ل(ل  ألبحب ولباايا2018ا حكتلذ رلجةوبتلجخر لحفذ ىللباص بىامل حىلذ راىلجيهى )

ىللباصددد بىاملبحيددديمالاادددولج لدددةلجةدددوبتلبحدددذ ىللباصددد بىاملاةدددلفلاروق هدددىلحفويدددىملاوظدددىئفلوايبدددال بخدددللبحدددذ ل .1

 ا سالو    .ل

بحوويالا لح  لاىحو د ل  ألأح لب افوودىةلاة فيف دىلا حدللةدرب فلخند بةلودتلخداللللجابحذ ىللباص بىاملبحاىمل .2

 ب وب فلبحتلليك لمهى.
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ددى لبإلنلددددىتلا حكدددتلبحلحي ددد لادددد تلل،لىذللالةددديبللة دددد لبحلقرأدددابحدددذ ىللباصددد بىاملبيخدددىدقالاهددددملةحددد .3 االدددو ل  ى د

 ةح  تلوح  يتلبألاللي ىالل  فلبأل  ىدلبحبملر الابح ىنيلةحوذللحبظر البحاول.

 أهداف الذكا  االصطناعي:

ل(لجتلجا بالبحذ ىللباص بىامل ىاايا2020،ل6يذ رل   لولل ىجفل)

 .ةكربدلبحذ ىللبإلنلىني 

 ب  ىملب ك فالحفحار ا.حللومل فال 

 .حللبة ىللذ يلا تلبإل دبتلابحفال  

 بي ىجوويلبي ىجووي.ل،لبإلنلىنيلبي ىجوويل،لة ل تلةفى للباة ىللبإلنلىنيلبإلنلىني 

 (ل يحىلي ما2014،ل24ا حكتلح رلجافلجا بالبحذ ىللباص بىامل حىلةر لأ ى لجحح )

 احاندددد لوخددددرلب اىي ددددالل،ل ر وددددالبإلنلددددىتللددددملحددددللب لددددىئلةحكدددد تلبااةلوددددتلواىي ددددالب افووددددىةل ملدددد للج ددددر لح

 ب لوب  ا لحيحليلفلةبفيذل   لجابورللملبحو  لةفلو.

 حددددىلادددولواددددراالجتلل،ل  دددفلج يدددلل ىايددددالبحدددذ ىللبحبملدددريل ددددتلعر دددمل دددد لجةدددوبدلبحددد وى لحتدددد ليدددلحكتلو ى ىةدددو 

 للوت باةلا بئفللملاارالبألشيىل.ااحىلياحالتل مل ل،لبي  ى لبحا بللابح وى لبحبملريلج ث لبأل يىللااويً ب

  صائص الذكا  االصطناعي:

 ف لد لل،لاأحىلجتلبحذ ىللباص بىاملاولو ى ى لحفذ ىللبحبملريلوتلخالللبحل ثيوىةلبي  ي دالاجأ دي لبحكحثيدوةر

اح دديلة فددملو دد لحلبحدذ ىللباصدد بىامل  ددألةظددىمل حثيددوةرلل،ل دللبألأ ددي لابحل ثيوددىةلة ددبفلدددحتلبحدذ ىللباصدد بىام

ل(63لل،ل2018،ليقبل فيولجتليلو رل  أل   لخ ىئ لأوار الجاح ىال)بيهى 

 .د لبحلاففالجيلب  لى لب افووىةلااد ل وب  لةف لب افووىة   

 .رو ىةيالأح لاة فيللةف لبحثيىةىةلاب افووىةلاخفمل ال ىةل يحىلاياهحى 

 .ايل فللملذح لباة ملىدلب ت بي لحفثيىةىةلبحاحال ا 

 ابىًلل  أل حفيالة فيللب افووىة.بة ىذل ربدبةل 

 .لبحذ ىللباص بىامليلح  ل تلبحذ ىللبحبملريلاتةول بئفلنلبًيىلاجةولج للأ  لاج للة ففا

ل(لبحا ي لوتلبيخ ىئ ل ىحو د ل  أا170ل،ل2010اذ رةل ىييلأحاال)

 .بجل  بملبحذ ىلللملحللب ملى للب ارادالو لةيى لب افووالبح ىوفا 

 .بحلفك  لابإل دبت 

 .ب  لى لب ار الاة ثيو ى 

 .بحلاففلابحف فلوتلبحلقىدلابيخن بةلبحلىاوا 

 .  بجل  بملبيخن بةلبحو يحالاةوظيف ىللملووب فلأ ي 
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 .  بإلجلقىاالبحلرياالحفحوب فلابحظراالبي  ي 

 .  بحلاىوللو لبي ىاةلبح اثالاب او 

 .بحلاىوللو لب وب فلبحتىويالو لةيى لب افووا 

 حالبيالحابىصرلبي ىاةلب ارا ا.ةحي  لبألاحيالب 

 .بحل ودلابإلا بتلا  فلبألوودلب رةثالاإ دب  ى 

 .ةو يفلب افووالإلجبى لبحوربدبة 

(لر ألجتلوتلجافلخ ىئ لبحدذ ىللباصد بىاملجةدوالياحدللاحلدلو ل فودلل2012اجشىدل  حىتلحل تلا ى للجحح )

ئفدددالودددتلب ادددىدالبيخىصدددالاحقدددىللواددد تلاادددىي لبحثيىةدددىةليل فدددبلابى ادددىلةح يدددلل حيدددىةلاىل،لابج ملدددىديلةىاددد ل اتلةذادددذ 

لاتهددلفل،لاتهدد الر ددألو ى ددى لبإلنلددىتل كددًربلاججددفوًأىل،لبحروي ددالة دد لبحر حيددالوددتلخدداللل حفيددىةلبحل فيددللاب وىدةددالب ب ويددا

بظدىملاادوال دتلاااحلل  ألةو   لج ث لوتلن دخالودتلبحل،لاة ف لبيخن  لبحبملر ال،لاإةىد لج  ىدلأ ي  لةؤ يلر ألباال ىد

لايتيبلوا ىلشاودلبإلنلىتلاىحلابلاب فل.ل،لبيخن بل

 دور الذكا  االصطناعي:

 حىلناففلجتلواظفلب ؤجلىةلبجل  و لبحذ ىللباص بىامل ىلحولوتلخ ىئ لاوح  بةلةح ف ل ل وحالبحاحدلل

ا دددذح لل،لملابحافودددلل ملددد لل ث ددد  حدددىليلددد فللدددمل  دددى  لبحلوددد ملبحلكبوحدددويل،لاةوفدددي لبي ىأدددالر دددألب دددوبد لبحبملدددر ال،لا  لدددو

 و لحوللبحذ ىللباصد بىاملبحافدفلب ؤجندتلللدملو لفدفلب  دىاة.ل  ثيادالبحدذ ىللباصد بىاملل،لال ففالاأ  لا  لج ل

  بىتلو ىملأ ي  لااب  لل،لاخ ىئ ولةفرالوقحو الوتلبحوظىئفلبحتللحفليكتلاحو ادلبحوجىئللبحلوفي يالوحىدج هى

باصدد بىامل اده لحيددحليكلددرلبحددذ ىللباصدد بىاملعددوقلبحايحددالبحددذيلةدد ادل بخفددالوحىدجددىةلللو لفددفليحددىد ل يددولبحددذ ىل

ل(.لGadiesh,2001 يحكتلوتلرو ىةيالباة وىلللملبإلةت ة ل)ل،لبحوجىئللبح بخفيا

ا حكتلبحووللرتلةود لبحذ ىللباص بىاملج ةلر ألات  بةل حيوالاأذد الا حكتلوالحظالادذهلبحلت د بةلودتلخداللل

لىئ لباةياابيخ 

 باةلوددىللودددتلوبظووددالب افوودددىةلب  وجدددثالب لددلوفالر دددألوبظووددالب افوودددىةلب  وجدددثالبحملددثكياالة يقدددالبةب دددىقل

ح ود لباة ىاةل و لة وح لةظفلب افوودىةلب  وجدثالر دألةظدفلوافوودىةلشدثكيالااحدللاالدلفي لودتلبحلوبيدىةل

 (.2013،لانيلحفثيىةىةل)ةوبةحاب لو واللملوقىللشث ىةلباة ىاةلابحلثى للبإلحكت 

 فددفللباةلودىللودتلبحويدى  لب رةكدي ل  دألب  دىملجال  دألبحاددىوف تلر دألبحويدى  لب رةكدي ل  دألودي للبحلكبوحوأيدىلابحيأدوتل 

ىلولدددلحًربلحفحافوودددىةل لوددد ملةظدددفلب اىي دددال
ً
ااددد لةبىجدددبلعثيادددالب لت ددد بةلبحلدددرياالحأل حدددىللبحتدددللةل فدددبلة ددد ي 

رصلردى البحذ ىللباص بىاملإلةلىللةوىد رلوافووىةيالولا   لاةو   ل  دبةلبح خوللب رتلبحل فيفيالبحفود ال 

 (.2013،لابحلري لألح ىمل حفيىةلة ي لو بخالتهىلحفلت  بةلب للحر ل)ةوبةحا

 بحاحددددللوددددتلخددددالللشددددث ىةلبإلةت ةدددد  لحيددددحلياحددددللبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملب ؤجلددددىةلوددددتلخددددالللبحددددرأةلادددد تلةظددددفل

وبيددىةلباة ددىاةلو دللشددثكالبإلةت ةدد لب بظحدالابيخىصددالاىجددل  بملبحلكبوحوأيدىلاب  ددححالحلفثيددالب افوودىةلاة
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حىأدددىةلبحادددىوف تلودددتلب افوودددىةلبح بخفيدددا لحيدددحلاليلدددل ي لة ددد لبحادددىوف تلاى ؤجلدددالودددتلباجدددل  بوىةلح دددذهل

وددددوبد لبحملددددثكا.للبحملددددث ىة.لاحكددددتل دددد لالددددحالب ؤجلددددالاإ  ددددىللووب وددددال  حو ددددىةلوددددتلب لددددلفي يتلاجددددل  بم

اأىجدددل  بملةوبيدددىةلبي ددد دبتلبحبىد دددالبحتدددللالدددل ي لب بظحدددالددددحىتلجتلب لدددلاحف تلبحملدددر ي تلادددفلبحدددذيتلحددد يهفل

 (.Turban, 2008رو ىةيالبح خوللر ألبحملكا)

 بحاحدددلل  دددألججدددى لةوبيدددالوددديا لبيخ وددداالهدددملةوبيدددالب يددديفلبحتدددللااددد لججدددى ل حدددلل دددللبحملدددث ىةلابا لدددت بة ل

 (.2010ل،لبإلحكت اةيالبحفود ال)راربايفلاةوبيىةلبيخ وا

 ة وللب ؤجلالوتلبح يى للب ر ي الر ألبح يى للب رةاالة وح لاذهلب ؤجلىةلود لاديا لظ دودلبحدذ ىللباصد بىامل

اف للوتلب ر ي الر ألبحالور ي الر ألبح ي فيالبحلبظيحيالب ل ب  لر ألب افووىةلاح جلر ألجح ىملبحفر ملا حفولو حى

 (.Robbins, 2001و لاخن  ل)وتلةث

 لبحل وللوتلوف وملب    لبحالبيالر ألب    لبحلبى ليالب ؤ   البحتللاان ل دتلةدو   ل د دبةلةود يفلبيخ ودالب حلدى  

حدفلياد لادذبلب ف دومل ى يدىلي ىأدىةلل،لا ود ل ود الاأىحو د لب  د  لحفحلدلفي يتلاحففسدىةلبألخدر لذبةلب  دل ا

 (.2007،لبى لالبي  ي  ل)ب لاو يبإل بد لا وب  لحاثالب 

ا ددولل،ل(247ل،ل2015)لVan Nuland& Rogres ا ددىتلةواةدد لل،ل(2015)لTreleaseاجشددىدةلبح دبجددىةلو ددلالةددىح  ل

اة لد تلبحاحفيدالل،ل(لر دألجتلةوبيدىةلبي ىجدبلبا دملةدؤ يل اًدبلو ًحدىللدملافدود لاظيفدالبحلافديف2015)لYoo& Hunagاادوةلل

بوللبي ىجددبلبا ددمل ملدد للابجدد لبحيددوملحفوصددوللر ددألبحبلددىئللبحلافيحيددالب رأددو للددملظددراالاافيحيددالبحلافيحيددالاالددل  ملاددرل

اذحدد لل،لو لففددا لااددولوددىليلدد فللددملر دبتلبأل ددرب لحفلددثللبحاحفيددالبي  يدد  لحفوصددوللر ددألب افووددىةلب  فوأددال ملدد للججددرت

لافيللبألجىحيبلابحلوبيىةلبي ىجوأياللملب بىب لبحلافيحيا.

ل،لخدىللججدىحيبلاةكبوحوأيدىلبحدذ ىللباصد بىامل ث د لبألةددرللدمل  دى  لبجدل  بملبي ىجدثىةلباحيداللدملبحلافدديفا دىتلإل 

 ددددىلةو وددددولوددددتلرو ىةيددددىةلا دددد دبةلل،لالددددملد دددد لاة لدددد تل فددددىل لبحاحفيددددالبحلافيحيددددالابحل د بيددددالاأاف ددددىلج ثدددد لرةددددىد لا ى فيددددا

ل(.34ل،ل2012ل،لحل ىجبل)و ح لخفيفالبحلي لبحبقىدحل ىجبلبا ملج ث لوتلةف لبحتللةو و ىلبحبظفلبحلوفي يال

لودددتلوقدددىاةلبي ىجدددبلبا دددملير ددديل  دددألة دددو رلجةظحدددالل Artificial Intelligenceاياددد لبحدددذ ىللباصددد بىامل
ً
وقدددىا

تلبألأ ي لابحن بوللبحتللال فللملحللب ملكالةلاإةقى لب  ىملبحتللرذبلجةقيةلوتل ثللبحبملرلااد لةوً دىلودتلبحدذ ىل لحيدحلر

بحبظر دددددىةلابحل ثيوددددددىةللدددددملوقددددددىللبحدددددذ ىللباصدددددد بىاملةدددددؤ يلر ددددددألة دددددو رلوقحو ددددددالابجددددداالوددددددتلبأل ابةلبحذ يدددددال ملدددددد لل

اأددذح ليلضددحلجاحيددالبحددذ ىللباصدد بىاملحف ددال لل،لا ددى د ل  ددألحددللجالب لددى   للددملحددللبحا يدد لوددتلب ملددكالةل،لو دد ب 

ل.(Daboliņš. Janis & Grundspeņķis .Jānis, 2013,.88-93)اب افح تلابحبظىملبحلافيوللا لل ىمل

يلللملب ؤجلىةلبحلافيحيدالة دحيفلادربوللاالحد ل(لرةولُيف619-616ل،ل2015);Harley, et, aاةؤ  لاىد ملاوخراتل

  ألبحذ ىللباص بىاملة  فلج بىد واىةلبحلاففلبإلحكت انيلاة ثيو دىللدملو لفدفلبألنملد البحلافيحيدالودتلجأدللة لد تل

لحيا.بحلافيفلابيخن بةلبحاف
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اوحىلجثمليلضحلجتلةظفلبحل ديجلبحوىئحال  ألبحذ ىللباص بىاملهملةف لبحبظفلبحلكبوحوأيالبحتللالل  مل ههىل

 Anohina .Naumeca).ةوبيىةلالى  ل  ألةفر  لاإدفىللبح ى  لبحفر يل  أل حفيالبحلاففلا ًوىلاحليىأىةلب لافح تل

& J. Grundspeņķis, 2010, pp. 8-15).ل

 ب فمل  لنملتةلاربوللبحل ديجلبحوىئحال  ألبحذ ىللباص بىاملاح يلااوالباحليىأىةلبحتللاليحكتلاوتلاذبلب

ل(Gisolfi, A, et al, 2000, 25).ووبأ  هىلاىح رقلبحلوفي يالب لل  والحن بوللبحل ديجلبحلوفي يالاىي ىجبلبا مل

 أهمية الذكا  االصطناعي:

ل،لىلشىيًاىللملأحي لب  ىاة لرذلةفلةوظيف ىلاةفايف ىللملب  ىاةلبحلوبياصىدةلجةظحالبحذ ىللباص بىاملو  لً ل

ابحافددددوملبإلنلدددىةيا لرذلااحددددللجةظحدددالبحددددذ ىللباصدددد بىامل  دددألة ددددو رلج بللب ؤجلدددىةلاخ وًصددددىلب ؤجلددددىةلل،لابحافحيدددا

اافدددددفلل-لدددددىنيال)  دددددفلبحفتدددددااة لددددد تلو رأىتهدددددى.لايهدددددلفلبحدددددذ ىللباصددددد بىاملاىألةظحدددددالبحتدددددللةوضدددددحلبحدددددذ ىللبإلنل،لبحلافيحيددددا

حددللب ملددى ل(لا ددذح ليوددوملاىحكملددفل ددتلجاأددولبحددذ ىلللددملبحاملددى لبحددذانللبإلنلددىنيلبحتددللباجددل اللالل-وافووددىةلأ يدد  

بحملددداود لاذحدددد لبهددد الة ثيو دددىلاةفايف دددىلاىي ىجددددثىةلل،لحدددللب ملددد فال،لبإل دبتل،لبحلافدددديفل،لبإلاددد بتل،لودددتلجو ف هدددىالبحف دددف

ل(.2019ل،لباحيال)خوبح لاوخرات

اى لحى اددىل  ددألاددربوللاجةظحددالد حيددالل،ل حددىليلح دد لة ثيددملجةظحددالبحددذ ىللباصدد بىامللددملبي دد لوددتلبألخ ددىللبحبملددر ا

دىللبإلنلددىت ر ددألأىةددبل اداددىلب  ددفللددملةددو   لبحلتددذيلل،لح ي دداليحكددتلجتلالددل  ملحل ددو رلجةظحددالة  دديل ادد ل بىصددرلذ د

ةلابحوددربدبةلحفلت دد لوددتلبي  ددو لة ددولر حددىللب ملددىدي لافى فيددالبحربأاددالا ددود لوثىشددر لااددولوددىليلددى  للددملاادد يللبيخ دد

ل(.2019،لاأت للبي  و لابحل ىحيفل)بحيىأييل

ل(9ل،ل2004ل،لةلح للجاحيالبحذ ىللباص بىامللملبحبوى لباةياال) ى لل ث لبحبودل

 يا.يل فلبحذ ىللباص بىامللملب  ى ظال  ألبيخن بةلبحبملر الب ت ب حالابوف ىلر ألبااةلبحذ  

 لببلبحذ ىللباصد بىامليدلحكتلبإلنلدىتلودتلبجدل  بملبحفتدالبإلنلدىةياللدملبحلاىودللود لبااةل وًددىل دتلحتدىةل 

حتددد لودددتلذايلباحليىأدددىةلل،لبحن وقدددالبي ىجدددوأيا لودددىليقادددللبااةلابجدددل  بو ىللدددملولبدددىالل دددللشدددربئالب  لحددد 

يلبيخندددد بةلاب خل دددد تللددددملوقددددىللبحلكبوحوأيددددىلبيخىصددددال ادددد لجتل ددددىتلبحلاىوددددللودددد لبااةلب لو وددددالحكددددًربل  ددددألذال

 ابحن وقا.

 ى لدددى   للدددملاشدددخي لبألودددربالااصدددفلل،ليدددؤ يلبحدددذ ىللباصددد بىامل اًدبلو ًحدددىللدددمل   ددد لودددتلب يدددى يتلبي لىجدددا 

لاىإلدددددى الر ددددأل،لاب  ددددىاةلبألوبيددددالابحالددددكر ال،لابحلافدددديفلبحلفددددى  مل،لاباج ملددددىدبةلبحوىةوةيددددالاب  بيددددال،لبأل ا ددددا

 ىاةلبي يىةيالبألخر لبحتللجصثالبحذ ىللباص بىاملأيًلبلججىجًيىل ههى.ب  

 اةقافدددولير دديل  دددألجشددديىللج ثددد لل،لة فددفلبااةلبحذ يدددال دددتلبإلنلددىتلبحك  ددد لودددتلب خدددىعرلابحيددتوعىةلبحبفلددديا

لل،ابجلكملددددددىالبألوددددددى تلب   وحددددددال،لا  ددددددوتلذحدددددد لالوظيددددددفلبااةلحفويددددددىملاىأل حددددددىللبحملددددددى الابيخ ددددددر ل،لرنلددددددىةيا

 حدددىلجدددي وتلح دددذهلبااةل ادل ادددىلللدددملب يدددى يتلبحتدددللل،لاب ملدددىد اللدددمل حفيدددىةلباةودددىذللدددملجةبدددىللبح دددوبدثلبح ثيايدددا
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ابحتدددللة لدددىللر دددألةر  ددد ل و دددملولادددبلاحيدددودلذاندددللولوبصدددللا دددربدبةلل،لةليدددحتلةفىصددديلل   ددد  لة لدددفلاىحلاويددد 

 حلىجالاجرياالالة لحللبحلتخ  لجالبيخ ت.

 اودتلل،لايلد للبحوصدوللر دألوي د لودتلبا  ملدى ىةل،ل د لي دوتلج ثد ل د د ل  دألبحث دوثلبحاحفيدابحذ ىللباص بىامل

لو ًحىللمل  ى  لالىدتلبحبحولابحل ودللملب يى يتلبحافحيال ى ا.
ً
 ةفليا ل ىوال

 وددتلخدداللل يددىملبي ىجددبلبا ددملل،لياددو لبحددذ ىللباصدد بىاملاددىحبف ل  ددألبإلنلددىتللددملبحا يدد لوددتلبي وبةددبلاب  ددىاة

ا يحلي ثالح  لبي ىجدو لب ود د ل  دألحدللب ملدكالةلل،لاح ى ى ل حفيىةلبحذ ىللبحتللةلفل بخللبحاوللبحبملريل

 األفك  لبحاوللبحبملريلةفلو.ل،لاتجفو لوب ويل،لابة ىذل ربدبةلجرياا

 أهمية الذكا  االصطناعي في تطوير العملية التعليمية:

وتلخالللةبلديةلو دىملبحلد ديجلبألجىجديالاووبأ  هدىللدملب يد بتليو رلبحذ ىللباص بىاملب  ل ليخن  لبألجىةذ ل

ل(ا24-23ل،ل2018ل،لبحلافيولل)و ىايل

ليحكتلحفذ ىللبح بىاملب  ل ليخن  لبألجىةذ لجتليي  لوتل اىحي هف.ل،ل ب لب لوىدلبي ىواىةلر ألبألجىةذ لبيخن بل .1

بإلةت ةدد لة دد لة ددرالبألجددىةذ لبأل ددللأددو  لةظ ددرلبألا ددىثلر ددألبتلاددد لوبددىب ل ددى ملبي ددو  لاوددوب لاافيحيددال ندد ل

 يحكتلبتلي لتلبأل بللبأل ى يوللحف ال .

حتدد لب  دجددد تلذايلبحكفدددىل لل،ل بدد وىلي دددوتلبألجددىةذ لبيخنددد بلللدددملحىأددال اىي دددالوملدددكالةلوددتلبحليىأدددىةلبح فثدددا .2

بي ىواددىةلالدد د مهفلل لوددومل،لبحاىحيددالجحيىةددىلوددىليقدد اتلصدداوأاللددملةفثيددالباحليىأددىةلبحلافحيددالب لبو ددالح فثدد هف

 ددددديحكتلحفدددددذ ىللباصددددد بىاملةدددددو   لبحا يددددد لودددددتلأوبةدددددبلب  لدددددو لبألجىسدددددتللاو دددددىدبةلل،ل  دددددألبحلحي ددددد للدددددملبحلددددد ديج

 اإ  ىللبألجىةذ لايىةىةلةوييفلج يل.ل،لبحل ديج

 دددد ل ددددإتلبحددددلاففلبحاحيددددملاب  ددددىدبةلةل،ل بدددد وىلي لددددىللبألجددددىةذ لبيخندددد بللر ددددألبحلدددد ديجلج ثدددد لوددددتلب  لددددو لبأل ددددى يول .3

املاحدبالبحدذ ىللباصدد بىل،لب ار يدالةدؤ يل اًدبلو ًحدىلر دألأىةدبلبةودىتلب  لدو للدملبحبلدىئللبأل ى يحيدالاحيدى لبح فثدا

 ب  ل ليخن  لبألجىةذ ل  د لج ن لح فل  ألولى   لبح فثاللملة و رلب  ىدبةلب  حا.

حىتلح دددولل دددللعىحدددبل  دددألاافددديفلوحلدددى لألتلددددل،ليالنددد لبألجدددىةذ لبيخنددد بللودددود بلج ثددد ل يحددداللدددملبحبظدددىملبحلافيودددل .4

 يل فبلةبليةلباال ىدبةلابي وبةبلوح   لوتلبحل ديجل تلعر ملبحذ ىللباص بىام.

الددحالة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملال فيددفلواىةددى لبألجددىةذ لوددتل ثدد  لبأل حددىللب كلبيددال لصدد يالباول ىةدددىةل .5

لاة و رلب  لو لبح دبستللحف فثا.لدأالاذبلبحو  لحيلفر لحفث وثلاوتلةفل،لاةوييفلبحوبأثىة

 رؤية الباحثي :

ددددىلحددددوللبحددددذ ىللباصدددد بىاملاذحدددد لحكثدددد  لباجددددل  بوىةللددددملشددددت ل
ً
حودددد لشدددد  لبحاددددىحفللددددملبااةددددالبألخ دددد  لة ددددوًدبلول وظ

اب لو دددد لجيًيددددىلجتلةبحددددولةفدددد لباجددددل  بوىةل ملدددد للولوبصددددللل،لب  دددىاةلب لادددد   ل ىحصدددد الابح  دددد بتلابحافددددوملابحلافدددديف

للملو لففلبحو ى ىةلابحملر ىةلاذح لةفثيالح للول فثىةلبحا رلبحربات.لاوللحر

ُولو ىاحالةقلي لحفذ ىلبةلبحبملر ال ة 
َ
ااا  ةلاار فىةلبحذ ىللباص بىاملحلبلبي ىأالرحيول حاهىلوىلجشىدلر ألج

ا.لاأىحفاللةعحلبحذ ىللوتلجأللبإلةلىللح للبحن وقيىةلاح للبحل ثيوىةلاىحو دبةلبحتللة ى يلبحو دبةلبح ثيايالبحبملر 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 307

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

او ددددىللذحددد البحلاىوددددللودددد لل،لباصددد بىاملةقددددىًحل وً دددىللددددملبحويددددىملاى  دددىملبحوظيفيددددالب اوددد  ل ددددىليلحلدددد لادددولوددددتلوح ددد بةلذ يددددا

لبحفرديىةلا  الاجر الاجييىلبحو د لبح ىئفالي للب ملكالةلاتجىحيبلو لففالولا   .

ملدد لل دىملالددملأىوادالر ل ملدد للخددىصل  دألشدد للاروقيددىةلاليديبللبجددل  بملادذبلبحددذ ىلللددملبي ىوادىةلبحيحيبددال 

اة ثيوددىةل وددةل  ددألبحددرةفلوددتلوار لبددىلبحفافيدداليخ ددىئ لاددذبلبحددذ ىللاوار لبددىلحو دةددوللددملبحلوجدد للددمل ددللب  ددىاةللددمل

خ والأحي لبحو ى ىة لحيحليدر لبحدثا لادتتلادذهلبحدبظفليحكاهدىلبحويدىملاح دىمل ث د  لحفل فيدفلودتلبأل ثدىللاب  دىملودتل

ا ددددذبلةددددو   لاددددربوللولددددلوثفيالااحددددلل  ددددألةفثيددددالباحليىأددددىةلبحافحيددددالل،لللباجددددل  بملبألو ددددللحفل ثيوددددىةلب لادددد   خددددال

لابحلافيحيالحلبلول فثىةلبي يى للملأحي لبحبوبحملحلبلبح ود لبحلكبوحوأيالب لل  وا.

 توظيف الذكا  االصطناعي في الجامعات:

لاواهى،لبحيووياةللملبي يى ليحكتلةوظيفلبحذ ىللباص بىامللمل   لوقىال

 
ً

 املجال اإلداري: -أوال

ذحدد ل لددببلبحلت دد بةلبحبىةقددال ددتلبح ددود للا ددل،لولددثو اة دد للة دد يىة،لبحلافيحيدداةوبأددولبي ىواددىةلاب ؤجلددىةل

،لابإل بد ددددداةفددددد لبي ىوادددددىةلبنا ى دددددىةلاة ددددد يىةل ث ددددد  ل  دددددألب لدددددلو ىةلبحفكر ددددداللاشددددد  ة،لاب افووىةيدددددابحلكبوحوأيدددددال

ل(.2012،لاخوبح   ىواىةل لببل  ى  لبحفى فياللملبحاحفيالبإل بد الا فىلتهىل)ةالأالبيلاة ودة

احل ويملجا بالبي ىواىةلاة و رلبحلفو يىةلابحت    ل  ألورب ثالأدو  لب خرأدىةلابحل دو رلبحلبظيودلل دىتلال

جح ثلوحيدىةلر بد لبي ىوادىةللاوت،لابحثوىلا لوتلبحث حل تلرعىدلول ىوللحفل و رلي وملحبىلبحو د لوتلجأللبحلبى جل

ةوظدفلبحدذ ىللباصد بىام لحيدحلجظ درلووددوتلبح دبجدالب  حددالابي  ي داللدملوقدىللبإل بد لابحدذيليليدحتلوقحو دالوددتل

ل(.2019،لب ثى نلب رةث الاثاي ىلبحثا ل)جاولاكر

لاحل ويم،لىةبحاحفياظف لبي ىواىةلبحذ ىللباص بىامل ترالبحل ل تلحفح رأىةلبحلافيحيالوتلخالللأو  ل

اذهلبألا بالالاد لودتل  دى  لبحلفى دللاد تلبي ىوادىةلاب  لحادىةل ند لادربوللاجنملد الولقد    لحدذبل هدللةل فدبلبحود د ل

ل(.2014،ل  ألووبأ الب لت  بةلابحل  يىةلبحكث   لابحذيتليحف وتلبحو د لابحل حيفل  ألبحبقىحل) فيفي

(ل2019بةلأذد الاحفىايفلأىوايالاةظدفل حف دىل حدىليدربهلوب د )رتلةوظيفلبحذ ىللباص بىاملاوىليل فثولوتلات  ل

ل،ل حددىلة فددفلوددتلبحلويدد بةلبإل بد ددال،لاة فددي لبحل ددىحيفل،لااحددلل  ددألة لدد تلولددلو لج بللبيخدد وىةل بخددللبي ىواددا

لاة وملبحملفى يالبإل بد ا.

،لولدددددثواب بةلجنهدددددىلة لدددددىللر دددددألر ددددد ليالحددددد ،لبي ىوادددددىةاودددددتلخدددددالللوربحدددددللةوظيدددددفلبحدددددذ ىللباصددددد بىامل بخدددددلل

جنهدددىلل حدددى،لبألاددد بار ددألريقدددى لبحث سدددالابحثايدددالبحل ليدددالب بىجددثالحيدددحىتلة ويدددمللاىإلددددى ا،ل  يدددمابادددملاةبفيدددذللاة  ددية

لةل فبلب لى اىةلابإلشرب ىةلحيحىتلج يللوللو لوتلبيخ وىة.

حفيىةلبإل بد الذبةلاوحىلجثمليلضحلجتلوتلةوظيفىةلر بد لبي ىواالحفذ ىللباص بىاملاانللبحل واةلح ى البحا

باص بىاملجواليت د لودتلل ىحذ ىل،لبإل بد بح ثياالبحود يالجالبإلحكت اةيالاىجل  بملبحن بوللابحلوبيىةلبإلحكت اةياللمل
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اظدددددددىئفلبإل بدبةلبحلوفي يددددددددالودددددددتلحيددددددددحلظ دددددددرلاظددددددددىئفلح ي ددددددددالو دددددددللبحل  دددددددديةلبإلحكت انددددددديلابحلبظيحددددددددىةلبإلحكت اةيددددددددال

لبإلحكت اةيا.لابحلوأههىةلبإلحكت اةيالابحر ىاا

 املجال األكاديمي: -ثانًيا

رتلبحل ددودبةلبحكث دد  للددملبإلو ىةيددىةلبح ىئفددالبحتددلل دد ليودد و ىلحبددىلبحددذ ىللباصدد بىاملحألةددربالبحلافيحيددالوددتلخدداللل

ظ ددودلشددثكالب افووددىةل)بإلةت ةدد (لاوددىلدب و ددىلوددتلة ددودبةلج ةلر ددألرو ىةيددالح ددوللبح فثددالاج يددىللايسددالبحلدد ديجل  ددأل

ىئددللودتلب افووددىةلبحتددلل د لي لىأونهددىلا رةثددوتلاىي  دولل فههددىلإل حددىلل حفيدالبحددلاففلابحلافدديفل بد افلااددفللددملبحكدفلبح 

ىل  ي  لحل  ولل  ألب افووىةلاةثى ح ىلو لباخر تلا ود لحفلةكتلوتحو ا.
ً
لووب ا فلبح دبجيا لحيحلجدى  لعر 

دددُولياثندددملباجددلفى  لودددتلبجدددل  بوىةلبحدددذ ىل ة 
َ
باصددد بىاملحألةددربالبحلافيحيدددالاخىصددداللدددملة دددو رللاةددللل دددتلذحددد لج

ل(.2019،لعرقلبحل ديجلابحلافيفلحل  ولل  ألااففل اىلل)بح ثى 

يادددد لبحددددذ ىللباصدددد بىاملوددددتلبحلوبيددددىةلبحتددددللااحددددللعثوددددىل  حو ددددىةلاافيحيددددالوايبددددالح ددددىلبحودددد دبةل  ددددألبجددددلوثىلل

وللبحتللةفبللحىأالبح فثال لد وحالايلدرلاإتلبجدل  بملب افووىةلاة ي اهىلاواىي  هىلابجل  بو ىلوتلخالللر  ب لبحن ب

ددىلي دد ملجادد بالااي دديلبحلافدديفلبحددذباي لااددولوددىليلددى  ل يددولايسددال ددىلاافيحيًّ بحددذ ىللباصدد بىاملاوصددفولججددفوًأىلةكبوحوأيًّ

وفيددلل وددتلاىإلدددى الر ددألةل،لبحلدد ديجللددملورب ددى لبحفددراقلبحفر يددالاوددتلةددفليددو يلر ددأل حفيددالة لدد تلةو يددالبحددلاففلابحلافدديف

بحلاففلا  ى  لبحل  يللاة بي لب فىايفلبحافحيالحفحلاففلا رالب ى  لبحافحيدالاة  يد ل دللةودى لبحودو لابحيدافلبحتدلل

ل تلب و د للملة ويدمل2018،لة  لبح فثالاإو ىةيالعرحلبألنمل البحاالأيالبحتللةلفملاحىأالبح فثا)جاول  يا
ً
(.ل يال

 ,Gunea, Ciftcia ح دددىدبةلبحدددلاففلاو دددىدبةلباجدددل  بملبا دددملاحدددللب ملدددكالةل)لبألاددد بالبحلافيحيدددالبيخدددىصلاى  دددىدبة

&Ustundaa, et al ,2010.)ل

اةظ رلجاحيالبحذ ىللباص بىامللملبحلافيفلوتلخالللةو رلبأل  ب لبحكث   لوتلبحن وقيىةلبي ىاي لب وأ الحفلاففل

ا  دألبأل د ب لبحضدخحالودتلبألا دىثلل،لالاىجدل  بملبإلةت ةد بحذبايلجالبحدلاففلاحلدى   لب افدفلاب الحد  ل  دألةودللب ار د

ابح دبجددددىةلابحكلددددبلبإلحكت اةيددددالب لددددو ر ل  ددددألشددددثكالبإلةت ةدددد لابحتددددلليحكددددتلحفحافحدددد تلباجددددلفى  لواهددددىللددددملة ددددو رلذبتهددددفل

لاد تلب افحد تلردى الر ألرو ىةيالبجل  بملاربوللبحدذ ىللباصد بىاملحفبودىملاةثدى للبادبلل،لاججىحيبلة ديل فلاو ىدبتهف

ااددددذبلادددد ادهليددددباكجل  ددددألة ددددو رلبحاحفيددددالل،لجةفلدددد فلاوبى ملددددالوملددددكالتهفلاباعددددالتل  ددددألبألجددددىحيبلبحلافيحيددددالبي  ي ددددا

ل(.2017،لبحلافيحيالبحلافحيال)حلت

 حىليحكتلوالحظالوودوتلجتلبحذ ىللباص بىامليؤ يل اًدبللملأو  لبأل بللبي ىويم لرذلجشدىدةل اد لبح دبجدىةل

(.لر ددددألجتل ددد د لبي ىواددددال  دددألةودددد يفل2011 لدددى ل)لا دبجددددا،ل(2015)خ ىيثددداللا دبجددددا،ل(2019)لGhangلل  دبجدددالأدددىة

خ وىةلول ود لاىجل  بملبحذ ىللباص بىامليا لوؤشًربلي و  لبأل بلل ههى.لاوتلابىلبجل ف لبحثىح وتلة  يد ل دأدال

لبإل بديلابأل ى يول.لةوظيفلبحذ ىللباص بىامل ههى لحيحلرتلو ىملبي ىواالةب بلحوللب  ىل

 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 309

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

 جودة األدا  الجامعي:-املحور الثاني

خاللل ادهللمل حفيالبحلاملدسالبح وى يداللوت،لبي يىد ايملىدتلبحلافيفللملابىللبحشخ يالبحوعبيالاةكريجلبح و ال

لاوت،لحاحلبيح للبحر    لبألجىجياللملخفمل و ل حللو دأالةفبللبحليىأىةلبحلبحيالاجوقللااو،لابح وى يااباألحى يال

خالحوليلفلخفملجأيىلل ى د ل  ألبحلوبصللو لبحادىحفلابحلاىودللود لولدلق بةولافى فيدالاب لد بد.لاوبدذلجدبوبةلحدفلةلدوبتل

بحدددد الللددددمل قلةددددى و لبيخ ددددرلوددددتلجأددددللبة ددددىذلبيخ ددددوبةلبي ذد ددددالحيددددحىتلأددددو  لبأل بللبي ددددىويمل ههددددىلادددددحىتلجددددالوال

لو رأىةلاذبلبحبظىم.

 مفهوم جودة األدا :

 فلب
ُ
اوتلخالللل،لي و  لاىحملحوحيا لألنهىلشحف لأحي لوقىاةلانملىعىةلب ؤجلىةلبي  وويالاة  لح ووياة

بحل دددودلبحفكدددريلابإل بديلاحدددىليلافدددمللدددملبي دددو  ليحكدددتلوالحظدددالةلدددى  لوددد بخللبي دددو  ل نددد لة ثددد لوربحدددللة ودادددىلبحدددذيلال

بحل ودلةى ًاىلحلفلالبا  ملى ىةللملبحورتللرةحىلي وتلوتلخالللة ودلوبظفلوللورلا ىتلاذبل،لي  ثلوتلخاللل فيبة

اااددددرالر بد لبي دددو  لاتنهددددىالبألجدددرتلر ددددألبحلت ددد لاب ويددددى لبألجىسدددتللحأل يددددفيالاددد تلب ؤجلددددىة لحيدددحلب  ملددددف لل،لب ىضدددتل

لقلاوددتل دد دتهىل  ددألبحثوددىلللددملبحلددولل،لبحك  دد لوددتلب ؤجلددىةلجاحي هددىلباجددت بةيقيالبحكث دد   لااددولوددىل ب للددملةحواددىلا ى في هددى

ل(.2010ل،لبحلبى ليال) ب يل

 مبادع إدارة جودة األدا  الجامعي:

ل،ل(لجتلةظددىملر بد لبي ددو  ليلح ددودللددملوقحو ددالوددتلب ثددى نلابحووب دد للددمل)بحت   دد ل  ددألبحاحيددل2009جاضددحل  يددال)

لي وىئم(.بةلب ث بال  ألبحوربدبل،لاباحت بملوتل ثللبإل بد لبحافيىل،لابحل ل تلب للحرللملبإلا بتل،لاإ بد لب وبد لبحبملر ا

وددددتلخددددالللل،لحددددذبل ددددإتلبي ىواددددىةلبحتددددللةددددؤوتلاففلددددفالبي ددددو  لالدددديأللددددملبحاحددددلل  ددددألتهيسددددالولددددلفيوىتهىلبحيددددراد ا

ابحلدددفوتلباألحدددىاملحففدددر لبحددددذيلجعفدددمل فيدددوللدددملا بيددددالل،لاحكدددتلجييدددىلأدددو  لبحاحددددلل،لة ويدددملبحل ثيدددملبحبدددى حلابحفاددددىل

ل(.2010،لوبعبالبحلبظيحيال) ب يلبح حىةيايىةلوتلبحورتلب ىضتللجفوتلب 

 ىي ىواددددالبحبى  ددددالاب لح دددد  للهددددملبحتددددللالدددديألل،ل حددددىلجتلابددددىتل دددد  ل وبوددددلليقددددبلةوب راددددىلحي ددددثالبأل بللولح ددددً ب

حل لد تلج باهدىلا لضددحلاأو ادىلوددتلاددوحلجاد ب  ىلبألجىجدديالب لح فداللددملبحر  دىلبحتدللةفتدد ملاقحيد لولددلو ىةلبحويدى  لوددتل

ل(.2013،لاحل ويملجا ب  ىلابجلحربد  هىل) ثي خالللجاههىلحفل و رل

 أهمية جودة األدا :

جوبللج ىة لحفحؤجلالجملحفيأوت لحذبلاالن لأو  لبأل بللوتلجافلبحاوبوللبحتللل،لرتلأو  لبأل بللذبةلجاحيال ث   

 دوتلودتلة   لح فلبح فبل  ألوبلقىةلةف لب ؤجلدا لحيدحليودى لةقدىحلب ؤجلدالودتلخدالللولدلو لأدو  لج باهدىلب 

حاحالللب ؤجلالبحتللةفبلللوو وااوللو لبيخ وىةلل،لاخن  لبحاىوف تلاو ىدبتهفل،لبحاال ىةلبحتللةرأةلب ؤجلالاىحيأوتل

ل(.2010ل،لأحي لحىأىتهفل) ب يل
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ل،لاالددددىدتلب ار ددددالابحلكبوحوأيددددىل،لاوددددتلخددددالللوددددىلجددددثمليلضددددحلجتلبحا ددددرلبحددددذيلةددددي حفل يددددولبحاو ددددالاب افووددددىة

جاحيال ث   لولح   لألتلواظفلبي ىواىةلاليألر ألة ويو ىلبه الةحكاهدىلودتلة ويدملبألاد بالب بى لدالُيكلبلبي و  ل

اة ل تلج باهىل  فحىلبة في لولدلو ىةلبي دو  للدملبي ىوادالج ةلر دألبة فدىالبأل بللاودتلةدفلري دىقلبحيدردلبهدىل ملد لل

ل ىم.

 أهداف جودة األدا  الجامعي:

 لةددددو  تلوددددتلجادددد بالبي ددددو  لبحبددددوتلبألالالااددددولوددددىليلافددددملاى اددددىي  لبحتددددللالدددديأل(لر ددددألاأددددول2007جشددددىدلةددددودلبحدددد يتل)

 ى ل  ألوللو ىةلج بللبي ىواال،لبي ىوااللملبي فى ل فههى
ُ
اذح لوتلخالللبجل  بملول فثدىةلذبةلولدلو لل،لابحتللة

ىوادددالودددتلجأدددللبي ددد لودددتلج نددد لةلافدددملا دددفىةلو دددللبألودددىتلابحرددددىلاة  ادددى.لابحبدددوتلبح دددىنياليكحدددتللدددملة لددد تلبي دددو  لحل 

لحف فثال مل للج يل.لوو وابألخ ىللاة و رلبيخ وىةل

ل(لجتلجا بالبي و  ل ىاايا2004يذ رلبحاثىستل)

 لحف فثالاإشثىتلحىأىتهف.لوو وابأل بللبيخىديملحل ىواالابحذيليليحتلبحث سالاب  لح لابيخ وىةل

 ل ل.  د لبي ىواال  ألب بى لالادثةلبحاحفيىةلبحوىئحال  ألبحلفى

 ل،لبأل بللبحد بخ ملحل ىواددالبحددذيليكحددتللددملوودد د لبي ىوادالا ى في هددىلاودد  لبجددلقىا هىلحفلت دد بةلب  ي ددالاىحاحددل

 اوللو لج بللبحاىوف تلوتلو ىدبةلا  دبةلاخن بة.

 :العوامل املؤثرة في األدا  الوظيفي

ل(لر ألجتلبحاوبوللب ؤةر للملبأل بللبحوظيفيل ىاايا2016جشىدلبحكر يل)

   ملاأو لجا بالحل ىواااللالةحلف لبي ىواالخ ةلةف يفيالحاحف ىلاجا ب  ىلاوىل د ليحكدتلجتلة وودولودتل

رةقدددى بةلجالو ىجدددثالووظفههدددىل حدددىلجتل ددد ملبودددلالتلبي ىوادددال ادددىي  لاوؤشدددربةللدددملبإلةلدددىللابأل بللب لح ددد ليدددؤةرل

 ا ادهللملبأل بلل.

 ددددددألدددددددافلبحملدددددداودلاى لددددددؤحيىةلا يفيددددددال دددددد ملة ويددددددملةيددددددى لبحاحددددددللبي حددددددىاملادددددد تلب وظددددددفلابإل بد اليددددددؤ يلر 

بألاددد بالودددتلخددداللللددددافلبحاحدددللبي حدددىاملبحدددذيليدددؤ يلاددد ادهلر دددألةددد نيلولدددلو لبأل بللحددد  لادددؤاللب دددوظف تل

 حملاودافلاتنهفلحفليملىد وبللملصب لبألا بالاادا ى.

 ةلبأل بللاب دددر ا بةلب ى يدددالبحلفدددىاةللدددملج بللب دددوظف تالرتل ددد ملةقدددىحلبألجدددىحيبلبإل بد دددالبحتدددللةدددرأةلاددد تلواددد ال

اب ابو دددددالبحتددددددلل دددددد لي  دددددفوتل فههددددددىل دددددد ليدددددؤةرلجددددددفًثىللددددددملبأل بللبحوظيفي.  فحدددددىلبدةددددددثةلولددددددلو لبأل بللاددددددى وظفل

 اىحت  يىةلابحاالابةلاة  اىل ىة ل وبوللبحل ف  لة  لوؤةر للملبحاىوف ت.

 يفيلا دد ملبحردددىلجالبة فىدددوليددؤ يلوملددكالةللددملبحردددىلبحددوظيفيالبحردددىل ىوددللججىسددتلللددملولددلو لبأل بللبحددوظ

ر ددألدددافلبإلةلىأيددا لرذلرةددوليلددتةرل ادد  ل ث دد لوددتلبحاوبوددللبحشخ دديالحفحوظددفلاباألحى يددال ىحلددتلابي دداجل

 ابحاى بةلابحاوبوللبحلبظيحيال ىحوبأثىةلابحت  يىةلابي وب ي.

 حاحلللدملجودودلة د لوبلقدالبح ل بلبإل بديالة يقالألجفو لبحويى  لابإلشربال ىح ل بليانللبحييىتلحلى ىةلب

 (.2015،لالل  لة وتلوؤةر ل مل للجفبلللملج بللأحي لب وظف تل)بحتيال
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اوحددىلجددثملبجددلالللبحثددىح وتلجتلأددو  لبأل بللوددتلادد تلجاددفلبحاوبوددللبحتددللة دد  لح ددفلبح فددبل  ددألبيخدد وىةلبحتددلل

ةلادد تلبي ىوادددالابح فثددالاخنددد  لةودد و ىلبي ىواددا لحيدددحليوددى لةقددىحلبي ىوادددالوددتلولددلو لأدددو  لج باهددىلب  ددوتلودددتلبحددرأ

لحف فثالحلبلباحليىأىة.لوو وابحاىوف تلاو ىدبتهفلاوللو لبيخ وىةل

وادددىي  لأددددو  لبأل بللبي ددددىويمالأحيا ددددىلةلفددددمللددددملب  لددددو لاب يددددحوتلابحلوأ ددددىةلاة لفددددفللددددملب ؤشددددربةلاب اددددىي  ل

لي  ل  ألبحب ولبااياابح يىةالاباالىتلاىخلالالبح اللبحتللة ثو ى.لا حكتلريقى لةف لب اى

 .واىيرلبحرجىحالابحتىيىةلابألا با 

 .واىي  لبيخ يةلابحل  ي لحفحوبد لابحلق ي لب ؤجنتل 

 واىي  لب وبد لب ؤجليا.ل 

 ابإل بد لابحا بحالابحن باا.ل،لواىي  لبحويى  لبي ىوايا 

باصدد بىاملياددو ل  ددألولددلو لاأبددىًلل  ددألوددىلجددثملوددتلايىةددىةلحددوللأددو  لبأل بلليددر لبحثددىح وتلجتلة ثيددملبحددذ ىلل

ب ؤجلددددال ملدددد لل ددددىملحدددد جل وددددةل  ددددألولددددلو لبحفددددر  لحددددذبلظ ددددرلباالحددددىملبحبلدددديةلوددددتلب ؤجلددددىةلاخىصددددالبي ىواددددال

بي  وويددا لحيددحلرنهددىلجصددث  لةر دديل  ددألبحددذ ىللباصدد بىاملاوصددفولةكبوحوأيددىلح ي ددالةودد ملخدد وىتهىلحفحؤجلددىةلوددتل

لجأللبحوصوللر ألبي و  للملبأل بل.

 ودة األدا  الجامعي:دراسات ج

(ل دبجدددالاددد   لر دددألبحلادددرال  دددألوددد  لة ثيدددملوادددىي  لبحبو يدددالاددددحىتلبي دددو  للدددملأىوادددال2013جأدددرةلاددد دخىتل)

ابحكملدددفل دددتلجةدددرلولت ددد يلبح فيدددالل،ل حدددىتلبألافيدددالادددىألد تلاذحددد لودددتلاأ دددالةظدددرلج يدددىللبح يسدددالبحل ديلدددياللدددملبي ىوادددا

(ل يددولايسدالةد ديجلوددتلبحادىوف تللددمل100ا د لة وةد ل يبددالبح دبجدالودتل)ابيخند  للدملةودد يربةلج يدىللبح يسدالبحل ديلدديال

ةفلةفلبحل وملوتلل،لبح فيىةلبإلنلىةيالابحاحفياللملأىواال حىتلبألافيا لاحل ويملجا بالبح دبجالةفلة و رلباج ثىةا

بألافيددالأددىللا دأدداللاجظ ددرةلبحبلددىئللجتلودد  لة ثيددملواددىي  لبحبو يددالادددحىتلبي ددو  للددملأىواددال حددىتل،لصدد   ىلاةثىتهددى

 حدددىل ملدددف لبحبلدددىئلل دددتل ددد ملاأدددو لجةدددرل لت ددد يلبيخنددد  لابح فيددداللدددملةوددد يربةلج يدددىللبح يسدددالبحل ديلددديال ددد  لل،لورةفادددا

لة ثيملبحبو يالادحىتلبي و  للملأىواال حىتلبألافيا.

ب لدددو لل،لبيخنددد  لجدددبوبةل،لب ؤادددللبحافوددلل،ل(لر ددألبحلادددرال  دددألجةددرلب لت ددد بة)بي اج2020ادد   ل دبجدددالبأل دددرتل)

بحددددوظيفي(لة ددددول ادلبإل بد لبإلحكت اةيدددداللددددملة لدددد تلبأل بللبحددددوظيفيلحدددد  لبحاددددىوف تللددددملب ؤجلددددىةلبي  وويددددالبحاىوفدددداللددددمل

(لودددتلبحادددىوف تللدددمل19ا ددد لبجدددل  ملبحثىحدددحلب دددب  لبحل في دددملاباجددد ثىةالاة وةددد ل يبدددالبحددد دب لودددتل)ل،لو ى ظدددال فويفدددا

لب ؤجلىةلبي  ووياللملب  ى ظا.

(ل دبجددالادد   لر ددألبحلاددرال  ددألبحاال ددالادد تلبإل بد لبإلحكت اةيددالابي ددو  للددملخدد وىةلبحلافدديفل2020جأددر لأحددىل)

بحاى مللملج اى اىلب خلففالاحل ويملجا بالبح دبجالةفلبجل  بملب ب  لبحوصفيلبحل في ملاةفلبجل  بملباج ثىةالج ب ل

ل(لووظفىةل.204ب وظفىةلةلتحفلوتل)ي ح لبحثيىةىةلاةفلةو يا ىل  أل يبال ملوبئيالوتل

 التعقيب:

ةث دحللبألا دألبحتدلل-ح  تحلبل فدفلبحثدى-يحكتلبحووللرتلبحثىح  تلةفر ابلوتلحيحلبح  ا لرذلاا لاذهلبح دبجال

ل تل ادلبحذ ىللباص بىامللملة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملأىواالر .ل
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 النتائج والتوصيات:

 :ما يأتين النتائج كان أهمها توصلت الدراسة إلى العديد م

 رج ىملبحذ ىللباص بىامللملال يللر ىوالوىليارالاىح ادبةلبحضخحالب فلوحال ن لبإلةت ة . -1

يلدى  لبحددذ ىللباصدد بىامللدملجددر الاجدد وحالبحلوبصدللادد تلبحثددىح  تللدملو لفددفلبحثفدد بتلا دود لجددرياالاعددرقل -2

 يل   .

 ملىدبةللملو لففلب  ىاةلحفحلافح ت ادلبحذ ىللباص بىامللملةو يفلبحبصحلاباج  -3

لبحذ ىللباص بىامليحكتلب لافح تلوتلووبصفالبحلافيفلبحاى ملدةفلو لفدفلبحظدراالابأل ودىةلو دلل)أىئ دال -4 ت 
َ
ج

 . وداةى(

 :باآلتيوتوص ي الدراسة 

لااي يلبجل  بملبحذ ىللباص بىامللملاربوللبح دبجىةلبحافيىل يقىواالر .ل .1

فيلبح دبجددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحافوددللإلييددىحل ادلبحددذ ىللباصدد بىامللددملووب ثددال ودد ل ادبةلة د بيددال ددوظ .2

 . للوىلاولأ ي لاو   
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 قائمة املراج :

 حىت.ل،ل بدلجوق لحفاملرلابحلو ي ل،ل(.لبحذ ىللباص بىاملابألةظحالبيخث   2014أ ى لجحح .ل)ل،ل فيفي  

 لىحل  أاول،لو خللر ألبحذ ىللباص بىامل،ل(2020   .ل)ل،لولل ىجف 

  www.myreaders.info/html/artificiai-intelligence.htmiل

 (.لرو ىةيدالبجدل  بملةوبيدىةلبحدذ ىللبح دبىامللدملددثةلأدو  ل2012جححد ل دى ل.ل)ل،ل  حدىتلحلد ت لاأحيدلل،ل  حىت

ل،لبألد تل،لأىوادددالبحي لوةدددال،لبار دددلل-(لة لدددىت26-23 دددؤةحرلبحافودددللبحلدددبويلبي دددى يل ملدددرلودددتل)بل،لبحلددد  يملبحددد بخ م

 .251-ل239ص 

 بألد تال بدلبي ىودددد للحفاملددددرلل،ل حددددىتل،ل2 ل،لةظددددفلب افووددددىةلبإل بد ددددالوبظددددودلر بديلل،ل(2010 ددددىييلأحاددددا.ل)ل،لبحبقددددىد

 ابحلو ي .

 بدلبحفي للبح وى يا.ل،لبحر ىال،ل بىامو خللر ألبحذ ىللباصل،ل(2004 ى ل.ل)ل،ل ث بحبودل  

 جدبو دولب حفكدالبحارأيدالل،لوقفالبحوى فدال،لبحذ ىللباص بىامل  ألجاوب لبحلافيفل،ل(2018وربمل ث بحرححت.ل)ل،لو ىايل

 .22ا25ص ،ل6ت،ل67ولل،لبحلاو يا

 ل،لوبظحددىةلبأل حددىلل(.لة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامل لوأددولحدد يحلحلاي دديلةبى لدديا2019اوخددرات)ل،لخوبحدد لجاددولاكددر

 ج ىةيى.-ارح تل،لب ر يلبح يحوربعيلبحارويلحف دبجىةلباجت بةيقيالابحليىجيالابا ل ى يا

 بجددل  بملة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامللددمل  ددفلبحلافدديفلبي ددىويملاى حفكددالبحارأيددالل،ل(2019 ددىةتلحلددت.)ل،لبحيددىأييل

 .282-257صلص،ل11تل،ل البحت او  تلبحار دبال،ل دبجىةل رأياللملبحت ايالا ففلبحبفجل،لبحلاو يا

 ولىحل  أال،ل(الج وال   ا ل ودابلاة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام2020نل ب.)ل،لشحج 

 http://dx.doi.org/10.29009/ijres.34.4ل

 (2020أحددىللخاملددو)تلأددو  لخدد وىةلبحلافدديفلبحاددى مللددملبي يبئددرلادد تلبحوب دد لولددىاحالبإل بد لبإلحكت اةيدداللددملة لددل،ل 

 .357-377(ل2)ل12بي يبئر،ل،لوقفالو ىقل فحيال،لاب توولل

  (لبحلوب ملب نهللا ال لولا للب ملكالةلح  لب رش يت.لوقفالنلم2017حلتل  ملجي ل.)276-242ل،ل(5)11ل،ل. 

 ددى يحي تل دددتلة ثيدددملبإل بد لبإلحكت اةيدددالا ال  هدددىلل(.ل دأدددالبحرددددىلحددد  لبحودددى  2015ةدددودل ثددد بي فيف)ل،لبيخ ىايدددا بأل د

أىواددددددالل،لاقددددددو  لبأل بلللددددددملبي ىواددددددىةلبي كحيددددددالبألد ةيدددددداللددددددملو ى ظددددددىةلبحملددددددحىلل)جعراحددددددال  لددددددودبهلة دددددد لواملددددددود (

 بألد ت.ل،لردأ ل،لبح  ووت

 تلب فددددىايفلبحبظر ددددال(.لجةظحددددالب افووددددىةلب الحدددد  ل  ددددألبحددددذ ىللباصدددد بىاملادددد2012جاددددولاكددددرل)ل،لةددددو لاخوبحدددد ل،لةالأددددا 

ابحل ثيوددىةلبحافحيدداللددملب ؤجلددالبا ل ددى ياالب فلودد لبحددوعنللبحاىشددرلحددوللجةظحددالب افووددىةلب الحدد  ل  ددألبحددذ ىلل

 بي يبئر.ل،لأىواالجكيك  ل،لباص بىاملا اداىللملصب ل ربدبةلب ؤجلالبا ل ى يا

 تلبأل بللبحوظيفيلحد  لبحادىوف تللدملب ؤجلدىةلبي  وويدال(.ل ادلبإل بد لبإلحكت اةياللملة ل 2020ةودلعىار)ل،لبا رت

 .164-133،ل(2)ل28،لبحاىوفاللملو ى ظال فيوفا.لوقفالبي ىواالبإلجالويالحف دبجىةلبا ل ى يالابإل بد ا

http://www.myreaders.info/html/artificiai-intelligence.htmi
http://www.myreaders.info/html/artificiai-intelligence.htmi
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.34.4
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.34.4
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 بإلجكب د االبح بدلبي ىوايالحفاملرلابحلوي .ل،ل(.لبإل بد لبإلحكت اةيا.لبح ثاالبألا أ2010خىح ل)ل،لراربايف 

 (.لبجت بةيقيالووت حالحل و رل يى  لبحلتي  للملوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملاح ى ظالةي ل2016 ا  لو حو ل)ل،لبحكر ي

  فل  ت.ل،لةي ل،لبي ىواالبإلجالويال،ل)دجىحالوىألل  لة  لواملود (ل،للملدوللوثى نلبحلبحيالب لل بوا

 وادىي  لر بد لبي دو  لبحملدىوفالودتلاأ دالةظدرل(.لاب  لةظىملبحلافديفللدملأىوادالبحود  للدملددولل2004 حرل)ل،لبحاثىستل

 بحو   ل فل  ت.ل،لأىواالبحو  ل،لج يىللايسالبحل ديجلابح فثا)دجىحالوىألل  لة  لواملود (

 (.لأددددو  لبحلافدددديفل إجددددت بةيقيالحل ددددو رل فددددىل لج بللبي ىواددددىة.ل فيددددالبحافددددوملبا ل ددددى يال2007حىودددد ل)ل،لةددددودلبحدددد يت

 .389-357ل،ل(5)22ل،لوقفالبحافوملبإلنلىةيال،ل لكر لأىواال،لابحلقىد الا فوملبح لي  

 بحوددددىار  لوؤجلددددالعيثددددالحفاملدددددرلل،ل(.لبي ددددو  لبحملددددىوفاللدددددملبحافحيددددىةلبإل بد ددددا.لبح ثاددددالبألا دددددأ2010و حدددد ل)ل،ل بدددد يل

 ابحلو ي .

 فىيدىةل(.ل دأالوحىدجالج يىللايسالبحل ديجللملبي ىواىةلبألد ةيداللدملشدحىللبألد تلحفك2015جشرالو فمل)ل،لبحايال

 لدددفلبإل بد لابصدددوللل،لبحلكبوحوأيدددالا ال  هدددىلادددت باهفلبحدددوظيفيلودددتلاأ دددالةظدددرافل)جعراحدددال  لدددودبهلة ددد لواملدددود (

 أىواالبح  ووت.ل،ل فيالبحت ايال،لبحت ايا

  دبجددالل،ل(.لر بد لبي ددو  لبحملددىوفالا اداددىللددملة ددو رلوؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى مللددملاايددالبيخرعددوم2013ةددى  ل)ل،ل ثيدد 

 .147ص،ل4ل،لوقفالو ىقللةرأو ال،ل فيالبحت ايال،لواالبحلو بتلحفافوملابحلكبوحوأيىحىحالأى

 (.لبي و  لبحملىوفالابي  ي للملبحل ديج.لا  اةال بدلبح فىللحف ثى الابحاملرلابحلو ي .2009و لتل  مل)ل،ل  يا 

  لملبي ىواىةلبحففل يايالاو ىتلل(.لبحاال الا تلب لت  بةلبحلبظيحيالاة ثيملبإل بد لبإلحكت اةيا2011د  )ل،ل لى

 .102-73ل،ل(1)ل14ل،لجفلفالبحافوملبإلنلىةيال،لةي .لوقفالبا ار ل تي 

 (.لبحاال دالاد تلوود بدلبإلاد بتلباجدت بةييملاجدفو يىةلبحويدى  لبحل و فيدالابةراحدىللدمل2007و حد لبصدث ل)ل،لب لداو ي

 أىواال ت ب .ل،لبحاربق(ل،لب    لبحلبى ليالب لل بوا)دجىحالوىألل  لة  لواملود 

 وقفدال فيدىةلل،ل(.لجةظحدالبيخند  للدملبحدذ ىللباصد بىاملاةوظيف دىللدملبحلافديفلابحت ايدا2018خ يقالوب ودل)ل،لجاول  يا

 .126-111،ل(23)12ل،لبحت ايا

  ل(.لة دددحيفلا سدددالاافدددفلرحكت اةيدددال ىئحدددال  دددألةحدددةلباخلثدددىدبةلبحلكيفيدددالبحثبىئيدددا02019حلدددبىلل ثددد بحاىعيل،لبح ثدددى

ابةراددددىل  ددددألةبحيددددالبحل  دددديللب ارلددددملاحوددددردلبي ىجددددبلابوددددتلبحثيىةددددىةلاو ددددىدبةلبحفاىحيددددالبحذبةيددددالحدددد  لعددددال لوافددددفل

ل فيالبحت ايال،ل لفلةكبوحوأيىلبحلافيفل،لبي ىجبلبا م.لب  فالبحافحيالب  كحالحل حايالب  ريلحكحثيوةرلبحلافيول

 .64-1،ل(2)7ل،لأىواالعب ىل،لبحبو يا

 ةل(.ل دأالة ثيملبإل بد لبإلحكت اةياللملو بد لو ير الةرأيالحوبللب يبدلبحملحى ملاب ملكالل2013يل ؤب ل) ى ل،لةوبةحا

 ردأ .ل،لأىواالبح  ووتل،لبحتللةوبأ  ىلاب ت بحىةلحفل و رل)جعراحال  لودبهلة  لواملود (

 حلافدددديفلبحاددددى م.لب  فددددالبحارأيددددال(.ل ادلبحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملة لدددد تلأددددو  لب2020جو دددد  .ل)ل،لا ىحلددددال،لد ددددىال،ل داةددددم

 .1-ل12،ل12ل،لحفت ايالبحبو ياالب ؤجلالبحارأيالحفت ايالابحافوملابا ب 

  (.لبحدددددذ ىللباصددددد بىاملاددددد تلبحوب ددددد لاب دددددتوولل دبجدددددالةوبيدددددال2018ا دددددراملخ  يدددددا.)ل،لادددددىيل،لاو حددددد لل،لجدددددىويال،ل حدددددود

 .2018ةو حن ل27-26ل،لىةوت"لبي يبئراوي بةيال.لب فلو لبح ا مل"بحذ ىللباص بىاملة  لأ ي لحفو
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 (.لولدددددلو لأددددددو  لبأل بللبحل ديندددددتللأل يددددددىللايسددددددالبحلددددد ديجلاقىواددددددال حدددددىتلبألافيددددددالا ًوددددددىل2018جوجددددددت)ل،لاددددد دخىت

 .69-40(،2)21ل،ل ل فثىةلبي و  لبحملىوفا.لوقفالبحثفوىللحفث وثلابح دبجىة

  بأل بللب ؤجنددددددتلللددددددملوؤجلددددددىةلبحلافدددددديفلبحاددددددى ملل(.لجةددددددرلة ثيددددددملر بد لب ار ددددددال  دددددألةح دددددد 2019 ىجددددددوللو حدددددد ل)ل،لوب ددددد

 أىواالةر بيا.ل،ل دبجالحىحال-بي يبئر ا

 بح ثاالبألال.ل،لوكلثالباتلج بىل،لبحر ىال،ل(.لحتالحوأو2002ججىوال)ل،لبي لينل 

 (لحىأدالبحبملددرلر دألوي ددىقلجخالةدملحل ثيودىةلبحددذ ىللباصد بىام.لوقفددالراد ب ىةلةرأو ددال2019أحدىلل  دملبح املددىت.ل.)

(10.) 

  أىواالبإلوىوقافر.ل،ل(.لبحذ ىللباص بىام.ل ت ب ال فيالةكبوحوأيىلب افووىة2012)ل،لجحح 

 (.لبحذ ىللباص بىامللملوقفالباا لىوا.2008ابحفىداقلي بد.)ل،لااليلي ثالي 

 (. 37(.ل رصلاته ي بةلبحذ ىللباص بىامللملبحلبوبةلبحاملرللبحوى والوقفالباح بثل)2018خفيفالريهى.) 

 (.لة ثيدددملةظدددىملددددحىتلبي دددو  للدددملوؤجلدددىةلبحلافددديفلبحادددى ملبي يبئر دددالب ى دددالاواو ىةدددول دبجدددال2014د دددى لصدددفي ا.)

 وي بةيالاحؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملحفملرقلبي يبئريلدجىحال  لودبه.

 د ةيدددددددالب حفكدددددددالبأللل،لا بد لبح وى دددددددالل،ل(.لبحدددددددذ ىللباصددددددد ىاملابةدددددددرهل  دددددددألبحبملدددددددر ا.لوقفدددددددالج  دددددددىد2018جدددددددح  )ل،ل  دددددددىوي

 .40-13ل،ل(357تل)ل،لة ولةوى الو يبال،لبح ىشحيا

 Yufeia, L., Salehb, S., Jiahuic, H., & Syed, S.M. (2020). Review of the Application of Artificial 

Intelligence in Education. Integration, 12(8). 

 Chang, W.y. (2019). A Data Envelopment Analysis on the Performance of Using Artificial Intelligence- 

Based Environmental Management Systems in the Convention and Exhibition Industry. Ekoloji 

Dergisi0(107). 

 Robbins,S, (2001). Organizational behavior. Upper Saddle River , N.J.:Prentice Hall. 

 Turban, E.et al. (2008).A Managerial Perspective.Education Inc., Upper Saddle River. 

 Gadiesh, O. and J. L. Gibert. (2001). Transforming corner- office strategy into frontline action. 

Harvard Business Review (May): 72-79. 

  Luo, D. (2018). Guide teaching system based on artificial intelligence. International Journal of 

Emerging Technologies in Learning(iJET),13 (08),90. 

 Zhao,L., Chen,  L., LIU, Q., Zhang, M.&Copland, H,(2019).Artificial intelligence- based platform for 

online teaching management systems. Journal of Intent & Fuzzy Systems,37(1).45-51. 

 Nadimpalli, M.(2017). Artificial intelligence risks and benefis. Of Innovative Research in Science, 

Engineering and Teachnology,6(6),1-5. 

 Deesing, J. (2017). The Role of Artificial Intelligence in The Aviation Industry, retrieved 2018-8-8-11 

FROM www. Lifewire.com, Edited. 

 

 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 316

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

 

 ر برامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنيةيمد ل لتطو  :طبيقات الذكا  االصطناعيت

 لتحقيق التنمية املستدامة

Artificial Intelligence Applications: Introduction to the development of graduate 

programs in Yemeni universities to achieve sustainable development 

 إرداد الباحثا :

 أ/ بجا  حميد مار  راص 

  لودبهللمل لفلب بىب لاعربئملعىحبل

ل-أىواالر –لر -البحت ايا في–بحل ديجل

لبي ح ود البحيحبيا

bagashhameed@gmail.com 

 بأ/ سمية محمد حمود  ال 

عىحثال  لودبهللمل لفلب بىب لاعربئمل

ل-أىواالر –لر -البحت ايا في–بحل ديجل

لبي ح ود البحيحبيا

smwalbdr4@gmail.com 

 د. سلوى يحيى محمد الحداد: إ راف

بجلىذلب بىب لاعربئملة ديجل
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 بحيحبيا

 

  دددأل وبئددد لة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىامللدددملة دددو رلادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبي ىوادددىةل تهددد البح دبجدددالبي ىحيدددالر دددألبحلادددرا :امللخدددص

بحث ددوثلابح دبجددىةلاحل ويددملاد البح دبجددالبجددل  ملبحثىح ددىتلب ددب  لبحوصدفيلبحوددىئفل  ددألبجددلوربللل،لبحيحبيدالحل ويددملبحلبحيددالب لددل بوا

 اةوصف لبح دبجالر ألوقحو الوتلباجلالىأىةلجاح ىال،لابحكلبلابح اد ىةلبحافحيالذبةلبح فالاى ودوتلاة فيف ى

جتلحل ثيودىةلبحددذ ىللباصد بىاملجاحيددال ث دد   لحيدحلااحددلل  دألة ددو رلبحاحفيددالبحلافيحيداللددملةدو   لا سددالةفى فيددالةبيدالاولادد   لب  ددى دل -

 حلافيحيالا ى الو ىاداىلات  ألأو  لاج للة ففا.ة  ملبحاحفيالب

 جتلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملة وملةلىئللوفحوجال  ألوللو لبحبظر الابحل ثيمللملة و رلبحاحفيالبحلافيحيا. -

 انملرلةوى  هى.يلى  لبجل  بملبحذ ىللباص بىامللملدأةلب بظووالبحلافيحيال -

 ى حالبالب  خللبحاوالنيلحلاحيمل كرلبحلبحيالب لل بوا.اا لاربوللبح دبجىةلبحافيىلهملبحوو لبحب -

رتلة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملا ملبحذ ىللباص بىامليلى  ل  ألة ويملبحلبحيالب لل بوالبحتللاا لوتلب وددو ىةلذبةلبألاحيدال -

 بحكث   لبحتللاليألبح اللاب بظحىةلابحكيىةىةلر ألة ويو ى.

لبحلبحيالب لل بوا.لل،لاربوللبح دبجىةلبحافيىل،ل ىللباص بىامالبحذالكلمات املفتاحية

Abstract: The current study aims to identify the benefits of artificial intelligence applications in the development of 

postgraduate programs in Yemeni universities to achieve sustainable development. To achieve the goal of the study, the 

researchers used the descriptive curriculum based on extrapolation researches, studies, books and scientific courses. The 

study reached a set of conclusions. The most important are the following: Artificial intelligence applications have great 

importance; they develop the educational process in providing a rich and multi-sources interactive environment in all axes 

with the highest quality and lowest cost.  Artificial intelligence applications achieve concrete results at the level of theory 

and application  in the development of the educational process. The use of artificial intelligence helps to link the 

educational system and spreading its culture. Postgraduate programs are the soft power or rational entrance to deepen 

the thought of sustainable development. The development of graduate programs according to the artificial intelligence 

helps to achieve sustainable development. It is one of the major importance topics, which are seeking countries, 

organizations and entities to achieve them. 

-Keywords: artificial intelligence, graduate programs, sustainable development. 
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 :مقدمة

   أ اةوومل،لد ىئيهلبألجىجيا باص بىاملجار ل بحذ ىل امل للةكبوحوأيى ،لأ ي  د ول  ىحف ة و بحيوم بحاىحف يلقو

   دأ بحود د احد يهى ،لبحبملدريل بحد وى  ياحدللبهدى بحتدل اىح ر ودا بحلفك د    دأ  دى د  حىجدوأيا جأ دي لاأدربول رنملدىل  كدر

 باجدلفى   جصدث   ا فيدو بحلدفيف  بحودربد ابة دىذ ،لبحاال دىة اة فيدللبحثيىةدىةلاإيقدى  ،لب افوودىة اب  لدى  ،لبحدلافف

 صدب  ودتلجأدل اةاباة دى ب افوودىة ةدود  وقدىل لدم بحكث د   بحل دودبة  وب ثدا ول دا بحلكبوحوأيدىلددراد  ادذه ودت

 بحوى وا. ج يللحألأيىل وللوثال

بااةدالبألخ د  ل لدم ةقحدو جد   باصد بىام بحدذ ىل (لجت2020( حدىلاد للدملبح دثحمل)2018 ) بي يدىديل ريحدىت اةؤ د 

 ةويديف لدم ةلح دل ابحتدللل،لبحلافديفل ملد لل دىملالدملبحلافديفلبحادى مل ملد للخدىص لدم ة ثيودىة ودت حدو افيدللودىلبجدُل  ث

ل،ل دأدىة ودت  فيدو ح دفوب احدى اإخثدىداف ،لح دف ب بىجدثا بحربأادا بحلتذيدا اةود يفل،لاة فيدللرأىادىتهف ،لوحًيدى ب لافحد ت

رجدف  فيدو اأبدىلًل
ُ
 بيخ دت الدوةم ادذهلبح ر ودا بجدل  بم ا حلدى  ،لودلافف ح دل ب بىجدثا بحشخ ديا بحل د بيدا بيخ دة ة

 ل.اب  ىاى لةحىوى

 رذ بحلافديف  وف دوم لدم ةدود لأذد دا جحد ث باصد بىام بحدذ ىل جت لدملجدثم ودى (لود 2020) ا ىحلدول،ل داةدم اةلفدم

 أحي    أ حفل  ي  بحوىافا بحر حيا بحلافف ابأ ىة بح دبجيالر أ بحكلب وت د حيا ج حا وت ذ ي و لو ل رنملىل يحكت

لبحلافيف. ب رحفالباال بئيالر ألوىل ا لبح ىةو اللم وت ،لب للو ىة

 بحلافيحيدا ب ؤجلدىة وقدىللبحلافديفلرجد ىًوىل ث دً ب لحيدحلااد  لدم باصد بىام  ىلبحدذ بإلجد ىملبحدذيل  ودو ياد 

 وت لدم اب لافحد ت بحلافيحيدا ب ؤجلدىة ايىةدىة ر بد    دأ  دى د  حدللجةظحدا خالح دى ودت يحكدت ،لو د ًدبل ث د بلحفثيىةدىة

لدل  م ضدخحا ايىةدىة  وب د  شد ل احفظ دىل  دأ ،لابحد 
ُ
   دأ بحلاثدؤلاىحيداف  الدل ي ،ل  دبيا شدر ىة ةد د ب لدم ا

 جت  حدى ،لح اةدو  ثدل ابي ىوادىة ب د بد    دألولدلو ل ابحبملدر ا ب ى يدا ب دوبد  لدم ابحدبو  ،لحفحدلافف بحفدر ي ب لدلو ل

ودتل  دونهفلين فدوتل حويودا ر دأ يرأد  اادذب ،لبألجدسفا ح درح ب افدف  ودت ج ثد  حألةظحالب افووىةيدا يحيفوتل  ا لب لافح ت

ل(.2020)بحريج،لل ةوييح فلوللوال لم جفًثى يؤةر ا  ي ب افف  ر  ىل جا ،ل والاهفلاىةم جوىم بألجسفا عرح

اةودد يفلخ وددالل،لجتلةظددفلبحددذ ىللباصدد بىامليحكاهددىلجتلةوددوملاددإ بد لبحاحفيددالبحلافيحيدداللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددى

ألةظدفلرحكت اةيدالاالحد ل  دألبحدذ ىللاذحد لودتلخدالللة و دللةظدفلبإل بد لبحلوفي يدالر دل،لج يللذبةلأو  ل ىحياللملبحاحل

باص بىام لااولوىليل فللملبة ىذلبحوربدبةلبإل بد البحص ي الاةو ي لب وردبةلابي   لبح دبجيال  ألب افح تلا مل

ل،لاذايلبح ددداوأىةللدددملبحدددلاففلاةدددو   لادددربوللخىصدددالح دددفل،لاب  ملدددىالبح فثدددالب وادددوأ تلاااي ددديافل،ل ددد دبتهفلابةقىادددىتهف

اىإلددى الر دألل،لو لبحلوبصللب ثىشرلو لجاحيىللبألوودل مل للولدلحرل اتلوق دو ل ملدريلل،لبحلاففلح للولاففلاورب ثالج  

ىل  دألبحاحفيدل،لاووأً دىل،لجصدثالو لدًربل،لجنهىلة  ةلج ابدلب افدفل ثاد لجتل دىتلو د ًدبلحفحافوودالاوقدر لوفودتلح دى
ً
الاوملدر 

ل(.2019،لا ث بح ح لل،لبحلافيحيال)ارجو م

 ةر يدا لدم الدى   بحتدل بحن وقيدىة يدو ر جت يحكدت ب خلففدا اة ثيوىةدو ةوبيىةدو خدالل ودت باصد بىام لبحدذ ى رت

ل يقاف ى وى ل،ل تل ا  حفلافيف اوب ىة اروقيىة
ً
 بحفرص وي ً بلوت ا و ر ،لاىحفى فيا ي لف اافيف ةو يف   أ ج ث لل  د 
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 رددى الر دأ ،لبحاحفيدا بحلد د ثىة حلد ديج با ت بدديا ىةابحلوبيد ،لب اىودل ابجدل  بم ،لاد تلب افدفلاولافحيدو حفلفى دل

 اةود يف ،لةويديح ف اةلدىئل ب لدلحر لحبلدىئق ف اب لى ادا بألجدسفا اأبدوت ،لاأروقيىتهدى ،لبإلحكت اةيدا باخلثدىدبة ةوبيدىة

ل. )2020 ،ل)بح املىت ولافف  ل عثياالا  دبة و  ي بىجب بحذي بحلكيفي ابحلافف بحلافيف وت جةحى 

ملةفلبحل درقلر دألجةدول2/2020حوحالبحاى يال ملتتلبحذ ىللباص بىاملوتلجأللبح ىيحلبحاىملب باو  للملش رلالملب

ايدديبللابددىتلحددوب مل ملددرلجددبوبةلولثويددالحل ويددملجادد بالبحلبحيددالب لددل بوالحألوددفلب ل دد  لاجدديفلويلبحوددى  للددملوقددىلل

ى  الحيددددحىتلجتلةيددددىدتلحفددددوللبحددددذ ىللباصدددد بىاملوددددتلبحددددذ ىللباصدددد بىاملابأل حددددىللبإلنلددددىةياللددددملاددددذهلبحوحددددالاايددددالصدددد

ولددلو لعحوحددىةلجادد بالبحلبحيددالب لددل بوا.لاةح ددللبحوحددالبحاى يددال ملددتتلبحددذ ىللباصدد بىاملل،لة ويددملبح ددىيحلبحاددىمل

وب البألوفلب ل   لبحربئ  لحل وبدلبحملىولل ملتتلبحذ ىللباص بىاملوتلجأدللالدري لاة د  لبحلود ملة دولة ويدملجاد بال

ل(.2020بحيالب لل بوال)بحيونل و،لبحل

االددددديأل دددددلل اللبحادددددىحفلر دددددألة ويدددددملبحلوددددد ملابحرةدددددملاأفدددددو ل  دددددى بةللدددددملواددددد اةلبحلبحيدددددالاإحددددد بثلةوددددد مل ث ددددد للدددددمل

اادددذبلبحلوددد ملودددتلشدددتةولجتلي ددد ثلبحك  ددد لودددتلل،لولدددلو ىةلبحر ىايدددالب ا ملددديالادددىخلالالب لدددلو لبحلبحدددويلح دددذهلبحددد الل

ل بوىةلب وبد لب لىحالابجلن ب  ى لااولوىلج  لاىح اللر ألبحلفك  لبي  يلابحث دحلبحافودلبألدربدلاب خىعرلة يقالبجل 

اادددددذبلل،ل دددددتلبي فدددددوللاحدددددىلييدددددحتلة ويدددددملبن ددددد ىملاددددد تلول فثدددددىةلبحلبحيدددددالبا ل دددددى يالاباألحى يدددددالاول فثدددددىةلبحث سدددددال

هد البحد اللاح لفدفل وتهدىلا دأدالبحل ودلبحذيلةثالولبح اللجصدثاليادرالال دودلبحلبحيدالب لدل بوالبحدذيلودتلخالحدولت

لةو و ىلر ألة فيفلنلثالبحفورلابحليملر ألة ل تلبحظراالب ا مليال وبعبههى.

حيحلظ رلوف وملبحلبحيداللدملبحث بيداللدمل فدفلبا ل دى لابجدلاحللحف احدال  دأل حفيدالرأدربللوقحو دالودتلبحلت د بةل

 يكفدل  ملد ل ب لدلحر بحدذباي بحل دودل بحود د ل  دأ  ب  لحد ذحد  ر  دىل بهد ا ل،لبي ذد دالب و دو  للدملوقلحد لواد ت

 ابي ىأىة بألجىجيا حل ىأىة باجلقىاا   أ ب  لح    د  جيل  ى  ،لج يىئول ي حي  بي يى  ةو يا لم ب ت بي  بحل لت

ب وبد ل اجلتالل بح بئف بحت شي  عر م  ت ،لبي ىأىة ةف  رشثىت  دأىة   ى   ةيحت اىح ود لبحتل ،لأل يىئو ب ت بي  

ل(.2008،لةو ي ل ىئ بتهى)بحلىحف احلت ،لب لىحا با ل ى يا

 وبظحدا ح دللجنملد ا اوصدفولججىًجدىل ب لدل بوا بحلبحيدا  كدر  ب لحدى  بحد ا م بحاحدل ودؤةحر ج در م 1990 دىم الدم

 جيىجىة ةود  اجت ،لبإلةحىئيا بألا با لملرعىد بحثيسيا ابألنمل ا بألا با اارا جت دراد    أ وؤ ً ب بح ا م بحاحل

 اىحن ب  دل أدىة  ا د دو ي لدم ودؤةحر بناودى  م 1992 دىم لدم وادو اةديبوت ب الدملحفحدوبد  اباجدل  بم ي بىجدب احدى بحلبحيدا

بحلبحيدالب لدل بوال)جادولبحب درل ددراد    دأ ج د ة 1995 اكد ت لدم ب درج  ا حدا 1995  وأاهدىأت ا حدا  حدالبألدا اادو

ل(.2017 ،لاو ح 

 دددؤةحرلبحادددى يلحفلبحيدددالب لدددل بواللدددمل"أواىنلدددن ل"لاقبدددو لج ر ويدددىلاج دددرلددددراد لححىيدددالمل وددد لب2002الدددمل دددىمل

بحث سددالب ملددت  الابحويددىلل  ددألبحفوددرلاة لدد تل دد د لبحدد اللبحبىويددال  ددألبحل دد يلحل دد يىةلبحاو ددالاوقىبه هددىلابي دد لوددتل

 ب ملى للبحص يالب ل فالاىحث سا)ب رأ لبحلىام(.
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حملدددددؤاتلباألحى يددددالابحل  ددددديةلبحاددددر للدددددملأىواددددالبحددددد اللبحارأيددددالباةقدددددىهلبحلبحدددددويلج ددددرلا دبللبل2005الددددمل دددددىمل

بي  يد لب لافدملاىحلبحيدالب لددل بوالبيخدىصلاىألاد بالبحلبحو دالحألحفيددال تدرالةحكد تلبحفسدىةلبحتددللياثندملجتلة دوتلج ثدد ل

ذحدد لب دؤةحرلبح ىحددحل بظحددالب ددرج لاج دد لل،لوملدىد اللددملة ويددملبحلبحيددال دى رج لابحملددثى لاوملددىد الوبظحددىةلب  لحد لب دد ني

 (.ل2006،لملة  لشاىدل"ب رج لشر  لججىستلللمل حفيالبحلبحيالب لل بوا)بحتىو ي2010بحارأياللملةونجل ىمل

(لاىة دىذلبإلأدربلبةلابحلد با  لبحال ودال2019ا  لجاصت لودؤةحرل"بحدذ ىللباصد بىاملابحلافديفالبحل د يىةلابحراىةدىة)

ادددددحىتل ددددرصلول ى سددددالحإل ددددى  لوددددتلل،ل ويددددملبحل ددددوللبحر وددددللحل دددد لوددددتلبحفقددددوبةلبحر حيددددا  ددددألو لفددددفلب لددددلو ىةلحل

اخ ددةلةبفيذيددالحلاي دديلةوظيددفلبحددذ ىللباصدد بىاملل،لابحاحددلل  ددألاددد لجيىجددىةل ىوددال،لبجددل  بملبحددذ ىللباصدد بىام

 ب  دىدبة ودت اةحكيداهف ،لبىامباصد  ا دملبحدذ ىل لدملاافديف حفاحدل اب افحد ت بألجدىةذ  اةتايدل ،لبحافول  يىحلافيفلابحث ح

لمل ااربوللاافيحي ابعالق ،لباص بىام حفذ ىل ابإل بد ا ،لابحلافيحيا ،لبأل ى يحيال بحال والحالجل  بوىة بي  ي  بحر حيا

 بح دبى يا بح دود  ددحت ،لبحدذ ىللباصد بىام ة يقدا ب لدلوثفيا بحوظدىئف لدم ح اةدو ةوب دبلبحلت د لب لو د  بي ىوادىة

ل(. 2019 ،لجا بح يت )ةقالل باص بىام حفذ ىل رنملىللو لن بة ةليحت اعبيا اةثنللوثى دبةل،لبحرب اا

لاليل ودملالدوب رلبحلوبيدىةلبي  ي دا ل،لالابىلل  ألوىلةود م ل دإتلةدتة  لبحلوبيدال  دألة دو رلادربوللبح دبجدىةلبحافيدى

ل،لحل ديلددديالاى لدددل  ةىةلبحلكبوحوأيددداادددللاإ دددىملبح يسدددالبل،لودددتلجأ دددي لحوبجددد بلول دددفالاإةت ةددد ل دددى ملبحلدددر ال  لدددب

ابودددلال  فلو دددىدبةل ىحيدددالةلحىشدددت لوددد لبحلوددد ملبحافودددللابحلكبوحدددويملبح ىئدددللودددتلل،لاةوظيف دددىلافى فيددداللدددملبحدددبظفلبحلافيحيدددا

ااددذبليقاددللبحددذ ىللباصدد بىامليادد لاجدديفالذبةلجاحيددالل،لاودد لو ىحددبلةددودلب افووددىةلاباة ددىاةلوددتلأ ددالجخددر لل،لأ ددا

للبجددددل  بووللددددملبحاحفيددددالبحلافيحيددددالوددددتلجأددددللووب ثددددالبحل ددددودبةلبحر حيددددالاولى اددددالولددددل  ةىةلبحاددددىحفل ث دددد  لوددددتلخددددال

اإةىحددالبحفددرصلي حيدد لبأل ددرب للددملبي  ددولل  ددألبحددلافف لل،لبحر وددل لااددولوددىليلدد للب لددى   ل  ددألة ويددملبحددلاففلبحفاددىل

 بألورلبحذيليلى  للملة ويملبحلحيالب لل بوا.

 مشكلة الدراسة:

فلوددد ملبحكث ددد لبحتدددللالددديألرحيدددولبحددد الللدددملة دددو رلاة لددد تلبحاحفيدددالبحلافيحيدددال ههدددىلاح لفدددفلوقىاتهدددىلجدددوبًللةظدددربلح

بحلافددددددديفلبحادددددددىملجالبحلافددددددديفلبي دددددددىويملجالبحلافددددددديفلبحادددددددى م لاذحددددددد لودددددددتللجأدددددددللووب ثدددددددالبحل دددددددودبةلب  لدددددددىد اللدددددددملبي وبةدددددددبل

بحذيليلى  للملة ويملةبحيالولل بوالال فللملةفثيالحفوصوللر ألة ويملبحبحولبحملىوللحففر لل،لبحلكبوحوأيالابحر حيا

 اةيحتل  ملبحلتة  للملولل وىةلبألأيىللبحوى وا.ل،لول فثىةلبي ىدر

احددددددتليددددددؤايلةحددددددىدهلرالرذبلل،ل(لل"جتلبحلافدددددديفلاددددددولبحددددددذيليتددددددذيلبحلبحيددددددالب لددددددل بوا2020ا وصدددددتللوددددددؤةحرلبحيونلدددددد ول)

دىلأ يد  للدملب بدىب لبجلاىتلاىح ود لبحر حيالاالجيحىللبحذ ىللباص بىا
ً
م" لحيحليحكتلجتليفلالبحدذ ىللباصد بىاملج ى 

اادذبلودىلأادللبحت ادو  تليلداوتللر دألبةلبدىملل،لبح دبجيالابجت بةيقيىةلبحل ديجلاةوبيدىةلبحلافديفلحل ودوللب ار يدال ى دا

 ددرصل  ددألجتليددلفلابى اددىلاجتليددلفلبيل،لاددذهلبيخدد وىةلاب يبيددىلبحتددللةو راددىلة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملألةددربالبحلافدديف

ل مل للوحلى لا يحليلفلبجل  بو ىلابقىحللملبحن بوللبحلافيحيا.
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لوددددتلبحيددددىأييل) ك
ا ابجدددد يلل،ل(2020)،لا)اىةيددددال  ددددىنيل،ل(2019اأبددددىًلل  ددددألةوصدددديىةل ادددد لبح دبجددددىةل  دبجددددال ددددلن

ل،لFaggella((2019 أيالل(لا دىلZawacki-Richer, Marin, Bond & Gouverneur, 2019اوةد لا دو   ةر)لل،لداملدرلاودىد ت

ابحث ددحل ددتلأ يدد لاددذهلبحلوبيددىةلاااحيح ددىللددملب ؤجلددىةلل،لايددراد لبحلوجدد للددملبجددل  بملة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىام

بحلافيحيددالاخ وًصددىللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلابحلحكدد تلوددتلو ددىدبةلةوظيف ددىل ملدد لل اددىلللددملجةبددىللبحاحفيددالبحلافيحيددال

 بح فثا.ا ود لةلوب ملو لبحليىأىةل

ددىتلا اددد لودددتلبحلفك ددد للدددملج يدددللبح دددرقلابألجدددىحيبلابحلدددثللبحتدددلليحكدددتلودددتلخالح دددىلجتلنلدددل ي لةوظيدددفلبحدددذ ىللل د

اة و راىلاة ويملجا ب  ىلل،لباص بىامللملبحاحفيالبحلافيحيالاخ وًصىللملاربوللبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلبحيحبيا

 جثملةل   لومل فالبح دبجالبي ىحيالاىحلؤبللبحرئ جلبااياااولوىلاليألرحيولاذهلبح دبجالاأبىًلل  ألوىل

مدددا أوجددد  اإلفدددادة مدددن تطبيقدددات الدددذكا  االصدددطناعي فدددي تطدددوير بدددرامج الدراسدددات العليدددا فدددي الجامعدددات اليمنيدددة 

 لتحقيق التنمية املستدامة؟

 ا لفرتلوبولبألجسفالبحفر يالباةياا

 وىلوف وملبحذ ىللباص بىاملاخ ىئ ولاجاحيلو؟ .1

 ة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملبحتلليحكببىلجتلة ثو ىللملبحلافيف؟وىل .2

 يفليحكتلةوظيفلبحذ ىللباص بىامللملة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلبحيحبيالحل ويملبحلبحيال .3

 ب لل بوا؟

 أهداف الدراسة:

 رلاددربوللبح دبجددىةلتهدد البح دبجددالبي ىحيددالر ددألبحلاددرال  ددأل ىئدد  لة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامللددملة ددول

لبحافيىللملبي ىواىةلبحيحبيالحل ويملبحلبحيالب لل بوالوتلخالللباايا

 بحلارال  ألبحذ ىللباص بىاملوتلحيحلوف ووولاخ ىئ ولاجاحيلو. -

 بحلارال  ألجافلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملبحتلليحكتلجتلة ثو ىللملبحلافيف. -

ةوظيف ىللملة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيدىللدملبي ىوادىةلبحيحبيداللة  ي لة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملبحتلليحكت -

 حل ويملبحلبحيالب لل بوا.

 أهمية الدراسة:

ليحكتلرارب لجاحيالبح دبجالبي ىحيالاىحبوى لباةياا

يادد لبحددذ ىللباصدد بىاملوددتلبحلوبيددىةلبي  ي ددالبحتددللجصددث  لج ب ل ى فددالحل  ددولل  ددألبحكفددىلبةلب  فوأددالوددتل .1

 ى ملاحىليل فللملة ويملبحلبحيالب لل بوا.بحلافيفلبحا
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بحكملفل تلبح ادلبإليقىويلحل ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملاباجلفى  لواهىللملة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىلوتل .2

 بحبىحيالبأل ى يحيالابإل بد الاال يلل حفيالبحل ديجلابحث حلبحافول.

افيدددىللدددملر ددد ب لبحل دددودبةلب وت حددداللدددملة دددو رلادددذهلالدددى  لجصددد ى لبحودددربدلابحودددىئح تل  دددألادددربوللبح دبجدددىةلبح .3

 بحن بوللاةوضحلح فلبي  ا لوتلذح .

الددى  لج يددىللايسدددالبحلدد ديجللددملادددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللدددملبي ىواددىةلبحيحبيددالودددتلةوظيددفلة ثيوددىةلبحدددذ ىلل .4

 باص بىامللمل حفيىتهفلبحل ديليا.

حلاددرال  دددألة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملبحتددلليحكدددتلالددى  لعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىللدددملبي ىواددىةلبحيحبيدداللددملب .5

 باجلفى  لواهىللمل دبج هفلبحافيى.

ااددد لادددذهلبح دبجدددالةوأدددول ي ددد لودددتلبح دبجدددىةلب لدددلوثفيال يحدددىليلافدددملاحوددددوتلبإل دددى  لودددتلة ثيودددىةلبحدددذ ىلل .6

لباص بىامللملة و رلبحاحفيالبحلافيحيال مل لل ىملابح دبجىةلبحافيىل مل للخىص.

 دراسة:مصطلحات ال

 الذكا  االصطناعي:-1

ادددولبحليدددىدلبحافودددللابحلوندددللبحدددذيلييدددفلبح دددرقلابحبظر دددىةلابحلوبيدددىةلبحتدددللتهددد الر دددألرنملدددىللواةل دددى د ل  دددأل

ل(2018ل،لاوخراتل،لو ى ى لبحذ ىلل) حود 

ل،لايادددددرالرأربئًيدددددىلاتةدددددوال ثدددددىد ل دددددتلجأ دددددي لاأدددددربوللحىجدددددوأيالاة ثيودددددىةل  دددددألبحكحثيدددددوةرلابح وبةدددددفلبحذ يدددددا

ابحاحدللاىح ر ودالل،لابة دىذلبحودربدبةل،لاحد يهىلبحود د ل  دألبحل درال،لأ ي لبحفوحيالةح لل  د لبحاودللبحبملدريلابألل

بهددددد البإل دددددى  لواهدددددىلاةوظيف دددددىللدددددملبحلافددددديفلودددددتلجأدددددللة ويدددددملبألاددددد بالل،لةفلددددد ىلبحتدددددللياحدددددللبهدددددىلبحاودددددللبحبملدددددريل

لبحلافيحيالب املو  .

 تطوير برامج الدراسات العليا:-2

اذحد لودتلخدالللل،لاتنهىالبحل ل تلجالبحلت  لبإليقىويلب رةو ل يوللملادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاارالرأربئيى

 ةوظيفلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملاحىليل فللملة ويملجا بالبحلبحيالب لل بوا.

 التنمية املستدامة:-3

 ةوحيد لأ دو   د او الدل  م بحتدل ابح درقل بحوجدىئل ودت وقحو دا: "اتنهدى بحلبحيدا ب ل د   بألودف  ر د 

 لدم ابح وى يدا با ل دى يالاباألحى يدا بحبدوبحم ودت بي يدى  وللو ل ة ل ت جأل وت بحاىوا بحلف ىة و  بألاى م

 لم اح ل ف ،لبحووويا بي يى  لم ريقىاًيى  يح هىلح ملىدت وت ب  لحاىة اذه اإخربل ،لاب  فيا بحووويا ب  لحاىة

ل(.ل2008،لبحثال )بحلىحف ةو م

(ل  دددألجنهددى"لةحدددةلوددتلبحلوددد ملابحرةددمليدددلفلاحوأثددولةفثيدددالحىأددىةلبي ىددددرل اتلجتل2006تىودد يل) ر  ددىلبحال

ل.ي وتلذح ل  ألحلى لبألأيىللبحوى والجالييافل  دتهىل تلةفثيالبحليىأىتهىلبألجىجيا
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اااددددددرالرأربئًيددددددىلاتنهددددددىالب  لددددددى لب ار ددددددالاةبحيددددددالبحددددددواملحدددددد  لعفثددددددالبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلاحددددددىليلددددددى  افللددددددمل

لالللبألو للحفحوبد لبح ثيايالابي فى ل فههىلاحىلييحتلحووقلبألأيىللبحوى والوتلاذهلب وبد .باجلت

 : الدراسة حدود

 ىئ  لة ثيوىةلبحذ ىللباصد بىامللدملة دو رلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلةول رلبح دبجالبي ىحيال  ألوار ال

لبي ح ود البحيحبيا.للمل،للم2021لملبحاىملللملبي ىواىةلبحيحبيالحل ويملبحلبحيالب لل بوا

 من ج الدراسة :

بجدل  ملبحثىح ددىتللددملبح دبجددالبي ىحيدالب ددب  لبحوصددفيلبحوددىئفل  دألبجددلوربللاة فيددللبح دبجددىةلابألا ددىثل

ابحكلددددددبلابحددددددد اد ىةلبحتدددددددللةدددددددرةثةلاحقدددددددىللبح دبجدددددددالاذحدددددد لحفلادددددددرال  دددددددألبألجدددددددى لبحبظدددددددريلحل ثيودددددددىةلبحدددددددذ ىلل

لملة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملدوللبحلبحيالب لل بوا.باص بىاملبحتلليحكتلبإل ى  لواهىلل

 مجتم  الدراسة ورينتها:

ةح للوقلحد لبح دبجدالبي ىحيدالا يب هدىلاحقحو دالودتلبحكلدبلابح دبجدىةلابحث دوثلابحد اد ىةلبحتدللةوصدلل

لابحتللح ىلصفالاحودوتلبح دبجا.ل،لرحههىلبحثىح ىت

 السابقة: الدراسات

 ابقة:استعرا  الدراسات الس-أ

بحتللا   لر ألة  ي لبألاحيالبحالبيالاجل  بملة ثيوىةلبحدذ ىللباصد بىامللدملل(2021دراسة كبداني وباد  س

ملابجل  ل،لوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملبي يبئر الا اداىللملدحىتلأو  لبحلافيفلاىحبظرلر ألب اىي  لبح احيالب لاىدال فههى

بحل في ددددددملا ددددددد لةوصددددددف لبح دبجدددددددالر ددددددألجتالبجدددددددل  بملبحددددددذ ىللباصددددددد بىاملبحثىح ددددددىتللدددددددملاددددددذهلبح دبجدددددددالب ددددددب  لبحوصدددددددفيل

ودتلاأ دالةظدرلوفدر بةلبحايبدال حدىلل81%احؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملبي يبئر اليالن لجاحو اللملا لبدىلبحدرباتلاالدثالةفدوقل

لجتلابىتلحىأالول الاجل  بملاذهلبحل ثيوىةلو لأحي لبحل   ىةلبحافحيالابإلنلىةيا.

بحتدددللتهدددد الر دددألبحلادددرال  دددألوددد  لولددددىاحالبحدددذ ىللباصددد بىامللدددملة لددد تلأددددو  لل(2020وفالتددد س دراسدددة زرو دددي

ابجددل  و لبح دبجددالب ددب  لبحوصددفيلبحل في ددملاوادد لرأددربللبح دبجددالاة فيددللبألعددرلبحبظر ددالل،لبحلافدديفلبحاددى مللددملبي يبئددر

 دددألبحدددذ ىللباصددد بىاملاتنهدددىلةي ددد ل دددرصلبحدددلاففلب لافودددالاىح دبجدددالةوصدددف لبح دبجدددالر دددألبااددديالةلح ددد لبحنددد بوللب الحددد  ل 

حدىل ل،ل حىلجنهىلة لفلاىح  اللملة  يد لب ادىي  لابألاد بالحفن ةدىولل،لبحذبايلحف فثالاةقاف فل ى ف تللملجةبىلل حفيالبحلافف

لجنهىلالى  لبح فثال  ألبإلا بتلاباال ىد.

(لبحتدللجأر د للدملبح د تلZhao, Chan,Liu, Zhang & Copland, 2019دراسدة زهداو  دي  وليدو وزاندغ وكوبالنددس

احل ويدددملل،لابحتددللاددد   لر ددألبحكملدددفل دددتلجةددرلبجدددل  بملجةظحدددالبحلدد ديجلبحوىئحدددال  ددألبحدددذ ىللباصددد بىامل ندد لبإلةت ةددد 

ادد البح دبجددالةددفلبجددل  بملب ددب  لبحوصددفيلبحبى دد لب لدد ب لر ددألة فيددللجةظحددالبحلدد ديجلوددتلجأددللة فيددللبح دبجددىةلبحتددلل

ا د لجشدىدةلبحبلدىئللر دألجتلاجدل  بملجةظحدالل،لبحل ديجلبحوىئحال  دألبحدذ ىللباصد بىامل ند لبإلةت ةد بجل  و لجةظحال

ىل  أل دأالة  يللبح فثالبأل ى يول. لبحل ديجلبحوىئحال  ألبحذ ىللباص بىامل ن لبإلةت ة لجةًربلريقىايًّ
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اففلبحدذ يللدملبحاحفيدالبحلافيحيداللدملبحتللا   لر ألة  ي لول فثىةلةوظيدفلبحدلل(2017دراسة الكحلوت واملقيدس

ن بوللابحل،لابألأ ي لاب ا بةل،لبي ىواىةلبحففل يايالبحوىئحال  ألبحذ ىللباص بىاملابحال ملةوب راىلاب لح فاللملبألاايا

اةح فدددد لبأل ب ل ههددددىلل،لابجددددل  و لبح دبجددددالب ددددب  لبحوصددددفيل،لا بىصددددرلب ددددب  لابح ددددى دلبحبملددددريلابحلبظيوددددلل،لابحلوبيددددىة

ا فيددددددالجةظحددددددالب افووددددددىةلل،ل(لوددددددتلخندددددد بللاول  صددددددتلل فيددددددالبحت ايددددددا100اىجدددددد ثىةالةددددددفلة ثيو ددددددىل  ددددددأل يبددددددالو وةددددددالوددددددتل)

اةوصددف لر ددألجتال ب ددرلب ددب  لأددىلللددملصدد بد لباحليىأددىةلاد دديةلب  ىحددبلل،لبي ىجددوأيالوددتلةددالثلأىواددىةل فلدد يايا

ابحلبظيوددددللاد دددديةل  ددددألايسددددالبحلدددد ديجلبحوددددى د ل  ددددأللةىةًيددددىلو فددددبلبي ىأددددالر ددددألبح ددددى دلبحبملددددريلل،ل  ددددألججددددىحيبلبحلوددددو ف

اأددىلللددملب ر دديلبح ىحددحلو فددبلبي ىأددالر ددألبحندد بوللابحلوبيددىةلبي  ي ددالبحتددللل،لبجددل  بملةوبيددىةلاة ثيوددىةلبحددلاففلبحددذ ي

ةدددو   لاأددىللجخ ددً بلو فدددبلبي ىأددالر ددألبحثايددالابألأ ددي لاب ادد بةلاد دديةل  ددألل،لد دديةل  ددألةددو   لاددربوللبجددلقىاالةفى فيددا

ل ى ىةل دبجيالة لويل  ألبألأ ي لبي  ي البحال وا.

 مناقشة الدراسات السابقة:-ب

ودددتلخدددالللبجدددلاربالبح دبجدددىةلبحلدددىاوالاحددد لبحثىح دددىتلجتلادددذهلبح دبجدددىةل ددد لةبىاحددد ل اددد لو دددىادلبح دبجدددال

لخالللوىلي مالبي ىحيالحكاهىلحفلة بىاللوودوتلبح دبجالبي ى مل مل للوثىشرلاج لفلوبى ملالاذهلبح دبجىةلوت

اددددددد البح دبجددددددداالاددددددد   لبح دبجدددددددىةلبحلدددددددىاوال ف دددددددىلر دددددددألبحلادددددددرال  دددددددألجاحيدددددددالاجةدددددددرلبجدددددددل  بملاةوظيدددددددفلبحدددددددذ ىلل

اودىليح د لبح دبجدالبي ىحيدالجنهدىلاد   لر دألبحلادرال  دألجاحيدالا ىئد  لل،لباص بىامللملبحلافيفلاوىلول فثدىةلة ويدملذحد 

ليف ىللملة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلبحيحبيا.ة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملبحلافيفلا يفيالةوظ

لوب  لبح دبجاالبجل  و لأحي لبح دبجىةلبحلىاوالب ب  لبحوصفيلبحل في ملا  لبةفملو لبح دبجالبي ىحيا.

وقلحددد لبح دبجدددالا يب هدددىالةح دددللوقلحددد لبح دبجدددالا يب هدددىلاحقحو دددالودددتلبألعدددرلبحبظر دددالبحتدددللةلافدددملاحوددددو ىةل

لااذبلوىلبةفملو لوقلح لبح دبجالبي ىحيالا يب هى.ل،ل(ل2017لمل للبح دبجىةلوىل  بل دبجالبحك فوةلاب وي )لبح دبجىة

 اإلطار النظري للدراسة 

لابىًلل  ألومل فالبح دبجالاججسف هىلاجا ب  ىليحكتلة  ي لوثىححلبح دبجال يحىليتايا

ل(.اجاحيلول،لاو وةىةول،لاخ ىئ ول،لبحذ ىللباص بىام)وف ووو .1

لاخ ىئ لبحن بوللبحلافيحيالب الح  ل فيو(.ل،لخ ىئ ول،لبحذ ىللباص بىامللملبحلافيف)جاحيلو .2

لة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملبحتللةفي ةىللملة و رلبحلافيفلبحاى مللملدوللبحلبحيالب لل بوا. .3

 
ً

 الذكا  االصطناعي:-أوال

 مفهوم الذكا  االصطناعي:-1

مل  ددأليدد لأددوتلو ددىد يلدددحتلادشددال حددلللددملوددؤةحرل بدلةحددوةل1956ملظ ددرلوف ددوملبحددذ ىللباصدد بىامل ددى

 (.2000ل،ل  ىة لةو البحث بيالحفذ ىللباص بىام)ل ث لبح ى يل،لبألور كيا
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 ىحددذ ىللحلددبلل،لا ل ددوتلبحددذ ىللباصدد بىاملوددتل فحلدد تلاحددىالبحددذ ىللا فحددالباصدد بىاملاح ددللواهحددىلواندد 

جودىل فحدالبح دبىاملجالباصد بىاملل،لجالبي ىاةلبي  ي  لاب لت   لاولبحو د ل  أل  فلبحظراالWebster ىوو ل

اوتلةفلة فملبح فحال  أل للبألشيىللبحتللةاملدتلة يقدالبحاملدى لجالبحفادللبحدذيلل،لةرةثةلاىحفاللي ب لجالي  ب 

اتليددلفلوددتلخددالللبصدد بىتلااملددكيللبألشدديىللةحي دد بل ددتلبألشدديىللب وأددو  لاىحفاددللاب وحدد  لا ددود لعثيايددالودددتل 

 (.2019ل،لة خللبإلنلىتل)جاولاكرلاوخرات

ل،ل(ر ددألبح ر وددالبحتددلليددلفلوددتلخالح ددىلو ى ددى ل دد د لبحددذ ىللبحبملددريلAIحيددحليملدد  لوف ددوملبحددذ ىللباصدد بىامل)

ااددددددولأدددددديللوددددددتل فددددددفلبي ىجددددددو لبحددددددذيليلاىوددددددللودددددد ل حفيددددددالة ددددددحيفلبألةظحددددددالبحذ يددددددالبحتددددددللةظ ددددددرلوقحو ددددددالوددددددتل

افددددملاىحا يدددد لودددتلبحلددددفو يىةلبحبملدددر ا.لا  ددددبفلبحدددذ ىللباصدددد بىاملر ددددألبيخ دددىئ لبحتددددلليدددلفلدأ  ددددىلاىحدددذ ىللب ل

ابحددددذ ىللل،لاحددددىالبحددددذ ىللباصدددد بىاملبحيدددايفلبحددددذيلير دددديل  ددددألوقحو ددددالودددتلب  ددددىملب  دددد   لابحيدددديوال،لصدددبف ت

 (.2021ل،لباص بىاملبحوويلااذبل ى دل  ألةت يالواظفلبحوظىئفلب ار يالبحتلل  ليحلفك ىلبإلنلىتل)بحايبم

دى يحي تلابحفالجددفالاجاددللبحافددفللددملاار ددفلوف ددوملبحددذ ىللباصدد بىاملاة  يدد هلادل ةددفلباخلال ددىةلادد تلبأل د

 ددددددإتلبإلأحددددددىتلحىصددددددلل  ددددددألجتلبحددددددذ ىللباصدددددد بىاملاددددددولبحليددددددىدلبحافوددددددللابحلونددددددللبحددددددذيلييددددددفلبح ددددددرقلابحبظر ددددددىةل

 (.2018ل،لاوخراتل،لابحلوبيىةلبحتللته الر ألرنملىللواةل ى د ل  ألو ى ى لبحذ ىلل) حود 

ايارالبحذ ىللباص بىاملاتةوالة ودل فوللجصثالوتلب حكتلاحوأثولأاللباحدالةودوملات حدىللةود لددحتل

 (ل2000ل،لة ىقلبحذ ىللبحبملريل آاةلبحلافيفلاب ب ملابحلص يالبحذبايلابحن وقالبحذبةيال) ث لبح ى ي

وبيدددددىةلابألجدددددىحيبلبيخىصددددددال(لبحدددددذ ىللباصددددد بىاملاتةدددددوالوقحو دددددالودددددتلبحل2017)ل Tredinnickا  دددددفل

بجدددلقىاالحفظدددراالبحثيسيدددالبحتدددللالل،لتهدددلفلاوددد د لجأ دددي لبحكحثيدددوةرل  دددألبة دددىذل دددربدبةل والةيدددالورةدددال،لاىي وجدددثا

ىذلابة دل،لابحدو الللابألذ يدىلل،لابحلاففلبا دمل،ليحكتلبحلاثؤلبهىللمل    لوتلبألحيىتلااملحللواىي البحفتالبح ثيايا

 بحوربدبةلب ب ويا.

 ددددرالبحددددذ ىللباصدددد بىاملاتةددددوال دددد دةلبااةلابي وبجدددد بلبحر حيددددال  ددددألبحويددددىملاح ددددىملوايبددددالة ددددى يلا دددد ل

اة  لذح لل،لجالبحلاففلوتلبحلقىد لبحلىاوال،لااملىاولةف لبحتللةووملبهىلبح ىئبىةلبحذ يالو للبحو د ل  ألبحلفك  

ر دددددألبألةظحدددددالبحتدددددللةلحلددددد لاىحدددددذ ىللل حدددددىليهدددد الر دددددألبحوصدددددوللل،لوددددتلبحاحفيدددددىةلبألخدددددر لبحتدددددللةل فدددددبل حفيدددددىةلذابيدددددا

اةل ددرال  ددألبحب ددولبحددذيليل ددرالاددولبحبملددر لوددتلحيددحلبحددلاففلابحف ددفلا يددحلةودد ملةفدد لبألةظحددال لددل  وههىل

 (.ل2019،لخ وىةلو لففالوتلبحلافيفلابإلدشى لابحلفى لل)بألةروي

اإةحددددىمل حفيددددالجخددددذللا يددددفلبحددددذ ىللباصدددد بىامل ددددللبيخوبد ويددددىةلابح ددددرقلبحبظر ددددالابحل ثيويددددالبحتددددللااندددد 

بحوربدبةلو ىتلبإلنلىتلجوبًلل ىتلذح لا ر ال فيالجالأيئيالاحايالبإلنلىتلو لبحو د ل  دألبحلدت ففلجالبحلاثدؤلجال

 (.2020،لبا لثى ل)و حو 
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ىلوددتل فددوملبي ىجددو ليلدديألر ددألة ددحيفلاإةلددىلل
ً
وحددىلجددثمليددر لبحثىح ددىتلجتلبحددذ ىللباصدد بىامل فًحددىلحدد ي 

حللحكتلةفد لبألةظحدالودتلبحويدىملل،ل وجثالبحذ يالبحتللة ى يلبألجفو لبحبملريللملبحذ ىللةفلوجةظحالبحلافيفلب 

ل تلبإلنلىت
ً
لاو ى ى لاظىئفولا  دبةولاىجل  بملخوبص ىلبحكيفيالا ال  هىلب ب ويالابي لىايا.ل،لاى  ىملا ا

  صائص الذكا  االصطناعي:-2

(ل حدددىل2020بهددىلبحدددذ ىللباصدد بىاملابحتددللذ رادددىلبح ددثحمل)ابددىتلوقحو ددالودددتلبيخ ددىئ لبحتددللياثندددملجتليل ددفل

ليتايا

 بحلاففلاب  لى لب افووىة. -

 ابة ىذلبحوربدبةلب بىجثال ملتنهى.ل،لا حلل ال ىةل يحىلاياهىل،لأح لاة فيللب افووىة -

 بحلفك  لابإل دبت. -

 ب  لى لب ار الاة ثيو ى. -

 بحلاففلابحف فلوتلبحلقىد لابيخن بةلبحلىاوا. -

 ملبيخن بةلبحو يحالاةوظيف ىللملووب فلأ ي  .بجل  ب -

 باجلقىاالبحلرياالحفحوب فلابحظراالبي  ي  . -

 بحلاىوللو لب وب فلبحتىويالو لةيى لب افووا. -

 ا  فلبألوودلب رئيالاإ دب  ى.ل،لا بتبحل ودلابإلل -

لهمال،ل(ل  ً بلوتلبحلحىةلحفذ ىللباص بىام2000ا ييفل ث لبح ى يل)

 حذيلةفرتل تل فوملبي ىجبلبا م.اولذح لبحاففلب -

 يهلفلاح ى ى لبحذ ىللبإلنلىنيلاب  ىدبةلبحبملر ا. -

 يلفلوتلخالللر  ب لاربوللاجأ ي . -

 يوومل احفيىةلشثههالاىحذ ىللبإلنلىنيلاب  ىدبةلبحبملر ا. -

لهمال،ل(لجتلبحذ ىللباص بىامليلحل لاحقحو الوتلب ح  بة2019ا ذ رلجاولاكرلاوخرات)

الحيدددحلرتلادددربوللبحدددذ ىللباصددد بىاملة لدددويل  دددألججدددفو لحلح يدددللب افوودددىة لرذلالدددل  ملليدددل املعرفدددةإمكانيدددة تمث -

 اي فالخىصالحوصفلب ار ا.

الوتلبح فىةلب  حاللملوقىللبحذ ىللباص بىاملجتلاربوق ىلةودل فلب لدىئللاستخدام األسلوب التجريبي املتفائل -

انددددللجتلبحندددد بوللالالددددل  ملخ ددددوبةلو لفلددددفالةددددؤ يلر ددددألبي ددددللااددددذبليل،لبحتددددللحدددد جلح ددددىلعر وددددالحددددلل ىوددددالوارا ددددا
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احكاهىلة لىدلعر والوايبالحل للةث الأي  لو لباحلفى لاىحلحىحيالاتي  لبح ر والرذبلبةضحلجتلبيخيىدلل،لبحص يا

 بألاللاليؤ يلر ألبي للبحص يالجريًاى.

حلدد لبهددىلة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامل دد دتهىلوددتلبح ددفىةلبألخددر لبحتددللةللقابليددة التعامددل مدد  املعلومددات الناقصددة: -

   ألريقى ل ا لبي فوللحت لحول ىة لب افووىةلة  لولو ر لات حف ى.

وتلبح فىةلب  حالحفل رالبحدذ يلبحوىافيدالحفدلاففلودتلبيخند بةلاب حىدجدىةلبحلدىاوالرددى اللالقابلية رل  التعلم: -

 حلىاوا.ر أل ىافيالة ل تلبأل بللاىألخذلاىا لثىدلبألخ ىللب

اهملبحود د ل  دألبجدلاثى لبي فدوللب حكبدال ملد فالوايبدالودتلاب د لب ا يدىةلب ارا دالابيخند بةللقابلية االستدالل: -

 بحلىاوالاالجيحىلحفحملكالةلبحتللاليحكتلوا ىلبجل  بملبحوجىئللبحلوفي يالب ارا الحل ل.

 مكونات الذكا  االصطناعي:-3

ل(لاىاايا2005 وةىةلججىجيال حىلذ راىلو ح ل)يل وتلبحذ ىللباص بىاملوتلةالثلو

 يوى لج بللبحبظىملا احالح فلاةو يال ى   لب ار البحتللي لويهى.،ل(لKnowledge Base ى   لب ار ال) -

 بةلون وقالةوو لر ألبي للب  فو .رأربل(لاهملGine Inferenceوبظووالوحيالباجل ال) -

 لددلفي لاددت ابةلوبىجددثالحفلفى ددللودد لببةلبحتددللةق دديلأددربلهددملبإلل(لالUser Interfaceابأ ددالب لددلفي ل)ل-أددد -

لبحبظىم.

 رمليات الذكا  االصطناعي:-4

ابحو وال  ألل،ليان لبحذ ىللباص بىامل تلبحو د ل تلةح يللةحىذللو ىجبيال  ىللوتلوقىاةلبي يى لب لبو ا

ل،لبحتددللةددلاللملودد لجحدد بثلاووب ددفلاددذبلب  ددىللةددفلبجددل  بثلد ا لبأل اددىلل،لبحاال ددىةلبحرئ لددالابألجىجدديالادد تل بىصددره

ل(لاىاايا2020ا لفلذح ل تلعر مل   ل حفيىةليليحاهىلبحذ ىللباص بىامل حىلذ راىلو حو ل)

 احان لبحو د ل  ألب  لى لب افووىةلابحووب  .لالتعليم: -

 بجل  بملبحووب  لبحلىاوالحفوصوللر ألبجلالىأىةلةور بيالجالةىالا.لالتعليل: -

 بحلفوىييلجالبحذباي.ليح:التصح -

لا  ألذح ل ىي ىجو لي لىللر أا

 يلل  ملحلح يللب افووىةلاب ار ا.لنظام معالجة بيانات: -

 البدجفلعر والبجل  بملاذهلب افووىة. وارزميات -

 حلح يلل للوتلبيخوبد ويىةلاب افووىةللملاربول.للغة برمجة: -

 الذكا  االصطناعي في التعليم:-ثانًيا
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جتلبحددذ ىللباصددد بىاملوددتلخدددالللةوبيىةدددولاة ثيوىةددولب خلففددداليحكددتلجتليدددو رلبحن وقيدددىةل(ل2020)لذ ددرلبح املدددىت

ل،لودددىليقاف دددىلج ثددد ل ددد د ل  دددألةوددد يفلاافددديفلي لدددفلاىحفى فيدددال،لبحتدددللالدددى  للدددملةر يدددالاروقيدددىةلاوب دددىةلحفدددلاففل دددتل اددد 

ابحلوبيدىةلبا ت بدديالحلد ديجلبحلد د ثىةلل،لودلابجدل  بملب اىل،لا و رلوي ً بلوتلبحفدرصلحفلفى دللاد تلب افدفلاولافحيدو

ىئللاب لى اددالب لددلحر لحبلددىئق فلاةلددل،لاأبددوتلبألجددسفال،لردددى الر ددألةوبيددىةلباخلثددىدبةلبإلحكت اةيددالاأروقيىتهددىل،لبحاحفيددا

لاةو يفلجةحى لوتلبحلافيفلابحلاففلبحلكيفيلبحذيلي بىجبلو لعثياالا  دبةل للولافف.ل،لةوييح ف

 بحدذ ىل جت (ل  دأ2020اب ملدىدلرحيدوللدملبح دثحم) 2020)  حدىلاد للدملد فيدو) ةكبوحدويم ادي وي رم  وو د ج د  ا د 

وتلخالللبحاحللا ر والاملثولب  د لبيخىصلا يحليحكبدولبحلكيدفلود ل ،لبي ىويم بحلافيف ة و ر لم باص بىاملجج ف

ل،لاةوييًحددددىل لددددلو ىتهفللددددملبحو دددد لبحفا ددددمل،ل حددددىليددددو رلحفحلافحدددد تلوالحظددددىةل ود ددددال  ددددألرأىاددددىتهفلل،ل ددددللوددددلاففل  ددددألحدددد  

جالب لددىدبةلل،لردددى الر ددألجتل ادد لاددربوللبحددلاففلبا ددملحدد يهىلبحودد د ل  ددألةودد يفلبحبصددحلحددوللج يددللب وددردبةلبح دبجدديا

والح  ل  ألة فيللبحثيىةىةلحل  ي لل،ل حىلجتل ا لجةظحالبإلةذبدلب ثكرلةحلف ل  دبةلةببسيال،لبحوظيفيالب بىجثالح ف

 لافحددد تلبحدددذيتليلارددددوتليخ دددرلبحفملدددللجالبح لدددر لودددتلبح دبجددددالاادددذبليحكدددتلب ؤجلدددىةلبحلافيحيدددالودددتلبحلددد خلللددددملب

لبحو  لب بىجبلحلاللملح اثلب مل فا.

اوحىلجثملير لبحثىح ىتلجتلة ثيملبحذ ىللباص بىامللملبحلافيفليا لودتلب وددو ىةلبي  ي دالبحتدللالد فل ملد لل

يددالبحلافدديفلاجددر البي  ددولل  ددألب افووددىةلاة وددملبحلودد ملبحافوددللاةبوددللبحل  دديللحدد  ل اددىللاإيقددىويللددملالدد يلل حف

ل،لبح فثالوتلخالللبحلبوتللملبح درقلابألجدىحيبلبحتدلليدلفل ههدىلةود يفلبحلافديف لاادولودىليدؤ يلر دألد دولولدلو لبح فثدال فحًيدى

لاو ىدً ىلااأ بةًيى.

 أهمية الذكا  االصطناعي في التعليم-1

ل(لر ألجاحيالبحذ ىللباص بىامللملوقحو الوتلبحبوى ل حىليتايا2016باف)جشىدل ث لب 

 ة ويملبألا بالبحلافيحيالاكفىيىةل ىحيالاب ل ى للملبحو  لابي   .

 ة ويملبحلاففلا رقلةبىجبلخ ىئ لب لاففلاأتجفو لوملوقلاوحل .

 بحافحيالابحاحفيا.لي بىجبلو لوا يىةلبحا رل  ولبألجفو لبألو للح هيسالأيللب للوثللحل يى 

 يا لبحذ ىللباص بىاملوتلبألجىحيبلبي  ي اللملوقىللبحلافيفلابحل ديج.ل

 مزايا استخدام تطبيقات الذكا  االصطناعي في العملية التعليمية:-2

ل دىلجاد تهدىل اد لبح دبجدىةلو دلال دبجد
ً
الةللخ لويبيىلبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملبحاحفيدالبحلافيحيدالا ودى

 ا و   ةر اة  ا اوىد ت داملر (لا دبجالا ابج ي2020(لا دبجالبح املىت)2020اىةيال  ىني)

( (Zawacki-Richer, Marin, Bond & Gouverneur, 2019 ل، (ا ىأيالل Faggella, 2019 ل يحىلي ما)ل

 اةو يفلرأىاىةلج ث ل فىل .ل،لابحر ل  ألبجلفلىدبتهفل،لرةىحال رصالبحلفى للو لب لافح ت -

 أاللااففلبحلقرأالابيخ تلج للخ ود لاةرايًثى. -

 ةو يفلجةحى لوتلبحلافيفلابحلاففلبحلكيفيلبحذيلي بىجبلو لعثياالا  دبةل للولافف. -
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(لاواىي دالASRاىجدل  بملةوبيدىةلبحلادرالبحلفودىييل  دألبحكدالمل)ل،لةو   لرو ىةيدىةلاافدفلبحفتدىةلبألأببيدا -

 الاولى   لب لل  و تل  ألةص ي  ى.(لاب  ملىالجخ ىللبحفتNEPبحفتىةلبح ثيايا)

 بحلوصللي للب لىئللحت لو ل  ملب لحىللبحثيىةىةلابحلاىوللو لبحثيىةىةلب لبى يالاب ليى  لجحيىًةى. -

 اب بى لاللملبحاحفيالبحلافيحيال.ل،لر لى لب لافح تل ب رلبح ملو ملابحل  يلابيخيىل -

 فلح يهفلاةو يفلبح  فلبحال ملح فللملبحو  لب بىجب.اإارب لةوى لبحوو لابحيال،لة فيللج بللب لافح ت -

 ة و رلج بللب لافح تلذايلبيخن  لبحبلي الاةو يفلبي فوللب بىجثالحفحملكالةلبحلافيحيال. -

احفي ىل  ألش لل وب  لايىةىةلضخحالالل ي لبحلاثؤلل،لبإلج ىمللملر بد لايىةىةلب ؤجلىةلبحلافيحيا -

لافف.اىحيافل  ألب للو لبحفر يلحفحل

  صائص برامج العملية التعليمية املعتمدة رل  الذكا  االصطناعي:-3

(لITS(لاوملد للخدىصلادربوللبحلد ديجلبحذ يددا)ICALيحكدتلة  يد لخ دىئ لجيلارةدىوللاافدفل دتلعر دملبحكحثيدوةر)

ل(لاىاايال2015ةح  هل تلاربوللبحل ديجلبحلوفي يالبحتللذ راىلأو ةل)

للددملبحندد بوللبحلوفي يددالي ددرحلبحن ةددىولل،لولل  ددألبحلفى ددللودد لبح ىحددبللددملبةقددىا ت دد د لبحن ةددىلتوليددد الحددوار لحظيددا: -

احكدتلود لادذهلبيخىصديالرو ىةيدالبح ىحدبلجتلي درحلالدى حول  دألبحن ةدىولللدملل،لبح لى للابح ىحدبليودوملاىاجدلقىاا

لش للة ىادي.ل

حلحدددىاةلب حكبدددالحلدددفوتلب دددلاففلي ددد  لب ؤحدددفللدددملارةدددىوللبحدددلاففلبحلوفيددد يلباللالشدددبكات الدالليدددة أو املعرفيدددة: -

جودددىللدددملادددربوللبحدددلاففلبحذ يدددال دددإتلب ؤحدددفليادددرال وب ددد لبحلددد ديجلا ددد وق ىلددددحتل ى ددد  لب ار دددالل،لابجدددلقىاىةو

 اىحن ةىوللاحان لوخرلي لويلارةىوللبحلاففلبحذ يل  ألةو  تلوتلب ار اا

لىلحلت  لبحن ةىول.اهملولت   لةثاًلل،لب ار البحتللةلافملاحودوتلبحن ةىوللبحذيلي د  .ج

لاهملةىالالاىحالثالح للوقىللة  صتل.ل،لاذبلب ودوتاهملب ار الب لافوالاووب  لة ديجلل،لب ار البحت او ا . 

لاا لجتلي   لبحن ةىوللب ار البحلىاوالحف ىحبلاوىل  لاافحولاىحفال.لنموذج الطالب: -

لحبلح يليصححل ا لب فىايفلبيخىعسال ب ه.لبحل ديجلبحذ يليللتللجخ ىللبح ىالةظىملقوارد تشخيص األ طا  -

لعثيايالجيلاىجل  بملحتالبإلنلىت.أاللباة ىللا تلبي ىجبلابإلنلىتليلفلا ود للمعالجة اللغة الطبيعية: -

للملبحل ديجلا ملجفوتلوقحوتلبح فثالب لفى ف ت.لل تلعر ملبحكحثيوةرلبحذ يلبحذيل ت  لجفو ولالقدرة رل  التعلم: -

 الذكا  االصطناعي في العملية التعليمة: معوقات توظيف-4

ل(لوتلجاح ىا2017ب او ىةلبحتلليمل  لرحههىلبحبظىديلاو ح ) يوبأولبحذ ىللباص بىاملأحفالوت

ل تلبدةفىتلة ففالبجل  ب لاذهلبحلوبيا.لل،لبدةفىتلة ىحيفلرنملىللبحثايالبألجىجيالحلوبيالب افووىة -
ً
  يال

لاةظفلب افووىة.لل،لاشث ىةلباة ىلل،لبي ىجثىة والح يىةالجأ ي لاأروقيىةل  ملةوب رلبا لحى بةلب ىحيالبحالل -
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ددددافلبألأدددودلابي دددوب يلبحتدددللة ددد لودددتل ددد د لب ؤجلدددىةلبحلافيحيدددال  دددألبألدددذب لب دددوبد لب ؤافدددالحفلاىودددللوددد ل -

 بحذ ىللباص بىام.

 بح اوأىةلب لافوالاتوتلاجالوالب افووىة.ل -

 اة نيلباالحىملاإ  ب لبح وب دلبحبملر ا.ل،لملر اللملةوبيالب افووىةة نيلو ىدبةلا  دبةلبح وب دلبحب -

و دددالودددتلواو ددىةلةوظيدددفلة ثيودددىةلبحدددذ ىللباصددد بىامللدددملادددربوللجتلابدددىتلوقحل-حلدددبلبحوب ددد -ا ددر لبحثىح دددىتل

لبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلبحيحبيالواهىا

 اص بىامل.دافلبحثايالبحل ليالبحتللالى  للملبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللب -

 دافل  د لج يىللايسالبحل ديجل  ألبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامل. -

  فالةو رلبألأ ي لبإلحكت اةيالبح ى يالبحتلليل فمهىلةوظيفلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام. -

ل فالباالحىملال د بلبح وب دلبحبملر ال  ألبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام. -

ددا
ً
االصددطناعي اليددي يمكددن اإلفددادة منهددا فددي تطددوير بددرامج الدراسددات العليددا فددي الجامعددات اليمنيددة تطبيقددات الددذكا  -ثالث

 هما: ، لتحقيق التنمية املستدامة وهنا سيتم التحدث رن محورين

 بحلبحيالب لل بوالا ادلبح دبجىةلبحافيىللملة ويو ى. -

لة ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيى. -

 
ً

ل: التنمية املستدامة أوال

اوددتلةفدد لبألةددوبتلجالبألشدد ىللبي  ي ددالنلددبيىالبحلبحيددالب لددل بوالجالوددىلي فددمل فههددىلل،لاادد  ةلجةددوبتلجالجشدد ىللبحلبحيدداللللل

 .جحيىةىلبحلبحيالب للحر لجالبحلبحيالب لوبصفا

 مفهوم وأسس التنمية املستدامة  -1

لل،لثد لودتلبحكيدىتلااملدحللأحيد لباةقىادىةاا لبحلبحيدالاتةوب  دىل حفيدال يبىويكيدالولدلحر لةا
ً
 هدللاوصدف ىل حفيدا

لتهدد الر ددألةثدد يللبح يى ددللباألحى يددالااادد يللبأل ابدلاب رب دديلاة ر دد لبإلو ىةددىةلب لادد   لبي وبةددبل ادد لدصدد اىل
ً
و ددر  

تلخدالللة ى دللاةوأهه ىلة ولة ويملا البحلتي  للدملب ا يدىةلبحفكر دالابحويحيدالاأبدىلل  دىئفلبح احدالبحا در الاذحد لود

بحوددو لبحبملددر الحت أحددالبيخ ددةلبحافحيددالبحلبحو ددالر ددألوملددرا ىةل ى فددالةددؤ يلو رأىتهددىلر ددألرحدد بثلبحلتي دد بةلب  فوأددال

ايلددددد ب لوف دددددوملبحلبحيدددددالب لدددددل بوالر دددددألوقحو دددددالودددددتلبألجدددددجلجالبحيدددددحىةىةلبحربويدددددالر دددددملة ويدددددملجاددددد ب  ىل حدددددىلذ رادددددىل

لاد(لا ىة لجاح ىال1426)بحياربنيل

بحلبحيددددداللدددددملبا لثدددددىدلبي فدددددى ل  دددددألخ دددددىئ لاولدددددلويلج بللب دددددوبد لبح ثيايدددددالبي ىحيدددددالاب لدددددلوثفياللجتلةتخدددددذ -

 اوصف ىلججىًجىلحملرب البألأيىللب وثفاللملب لىحلوتلةف لب وبد .
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الةرةكيلبحلبحيالر بللاذبلب ف ومل  أل يحال ىئ بةلبحبحولبا ل دى يلاود دلبدة ى ادىل  دملةو يدالا يفيدالةو يد ل -

اوددددىليت ةددددبل  ددددألذحدددد لوددددتلة لدددد تلحفظددددراالب ا ملدددديالحفحددددوبعب تلحددددىللبحددددرأةلادددد تلجيىجددددىةلل،لبحاىئدددد بةلةفدددد 

 بحلبحيالابي فى ل  ملبحث سا.

وددد لااي ددديلبجدددل  بملاجدددىئللةوبيدددالج ثددد لةوب ودددىلوددد لبحث سدددالل،ليلاددد تلر دددى  لبحبظدددرللدددملجةحدددى لباجددد  حىدلبي ىحيدددا -

 بحثيئللابي فى ل  ألبجلحربد الب وبد لبح ثيايا.لال ه البي  لوتلوظىارلبحيردلابإلخالللاىحلوب تل

لاإةحىليللفيملبألورلجييدىلااد يللجةحدى لباجد هالتل،لالياثنملبا لفىللالا يللجةحى لباج  حىدلاايى للبإلةلىل -

 بحلىئ  لبألبىاىلحإلجربالاةث ي لب وبد لاةفوثلبحث سا.

او ل  دملب  لحد لابفد لا يدحلاليول درلذحد لب ف دومل  دملاا لجتليمللحللوف وملبحاىئ لوتلبحلبحيالح ملحلل للوىلي

ةقلدددد لجاأددددولل،لبجدددد بى بلر ددددألوددددر ا لباةددددىدلبحثيسيددددالة دددد لب ثىشددددر لاوددددىليت ةددددبل فههددددىلوددددتل ففددددالبألحى يددددال،لبحاىئدددد لابحل ففددددا

 (.2004ل،لبحو ودللملب وبد لبح ثيايال)راربايف

ىيالوتلبحلحىاةلبنهيىدلووووىةلبحلبحيالخىصالاىحد اللبجل بوالاةوبصللابجلحربد البحبظفلبإلةلىأيالججى لبحو 

 (.Barbara , 1995بحبىويالبحتللاالح ل  ألةظفلةوفي يالةرةثةلاحوووىةلبحث سالبح ثيايال)

اىحملدد للل،لة لدد تلبحظدراالب ا ملدديالي حيد لجدد ىتلبحادىحفل،لا ل فدبلة ثيددملوف دوملبحلبحيددالب لدل بواللددملبحادىحف

اةقبيمهدددىلجتلة دددوتل ردددددالحف ددد دلاباجددددلن بالة ددد لب نددد د.لاحل ويددددملادددذهلب اى حددددالل،ل ثيايددددابحدددذيلي دددى  ل  ددددألب دددوبد لبح

ا دددددد لذ راددددددىلل،لي فددددددبلبألوددددددرلبحت   دددددد ل  ددددددألةددددددالثلوقددددددىاةلدئ لددددددالةددددددرةثةلال ويددددددملوف ددددددوملبحلبحيددددددالب لددددددل بوال،لبح دددددداثا

 (لاىاايا2011بي لت)

احددىلل،لألةظحددالابحوددوبة تلبا ل ددى يالبحاى يدداوددتلخددالللخفددملةددرباةلادد تلبل،لة ويددملبحبحددولبا ل ددى يلابحا بحددا -

 يكفللبحبحولبا ل ى يلب لؤاللاعو للبألأللي حي ل اللاوقلحاىةلبحاىحفل اتلبجل بىللجالةحي  .

ب  ى ظال  ألب وبد لبحثيسيالابح ثيايالحألأيىللب وثفابحتللةل فبلبحث حلب للحرل دتلريقدى لبي فدوللبحكفيفدال -

ادددذبلرددددى الر دددألبي ددد لودددتلبحاوبودددللب فوةدددالل،لب نددد دلاة ددد لب رشددد لحفحدددوبد لبا ل دددى يالحل دد لودددتلباجددد هالتلة ددد 

 حفث سا.

ودددتلخددددالللريقددددى ل دددرصلبحاحددددللاةدددو   لبحتددددذبللابحلافدددديفلل،لة ويدددملبحلبحيددددالباألحى يددداللددددملأحيدددد لجة دددىللبحاددددىحف -

ا ددىملل1972ى يددالوددىلادد تل ددىملاحددىللددملذحدد لةددو   لب ددىللابح ى ددا.لاةوبحدد لبي  ددو لبحال،لابحر ىيددالبحصدد يالحل حيدد 

ودددددتلخددددداللل وددددد لةالةدددددالل،لحفلت يددددد ل  دددددألددددددراد لردجدددددىلل وب ددددد لبحلبحيدددددالب لدددددل بوال  دددددألولدددددلو لبحادددددىحفل2002

لوؤةحربةلجدال احيالو حا.

 :املستدامة التنمية أهداف-2

 ،لولدل بم ةحدولب ل دى ي ة ويدم لدم بألا دأ اىح دأدا ب لح دل بحرئ ج  اداى خالل وت ب لل بوا بحلبحيا ة ىالل

 بي وبةدب ودت اد تلوقحو دا بحلو يدم  دت  يدال بحاملدىعىة و لفدف الدثمهى بحتدل بحثيسيدا ب خدىعر اةوفيدل

ل: ىااي (2018جاح ىل حىلذ رل ت ا ل) ةلخ  بألا با وت وقحو ا الي ر ،لباألحى يا
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 ريقدى لبي فدولل لدم ب ملدىد ا ددراد    دأ احدمهف ب لفى حدا بحثيسيدا اى ملدى ل ا دههف ا  دى   بأل درب  ة لد ج -

 بجل  بو ى   أ ة حلاوتلةف و  ا   ووبد  جنهى   أ بح ثيايا ب وبد  ب لل بوا بحلبحيا االن   حى ،لب بىجثا

  والةيا. ا ر وا

 بجل  بم بحملاو لايراد  ةو يا خالل وت اذح  ب رأو   بألا با ة ويم لم بحلكبوحويم بحل ودل بجل  بم -

لبحث سا.   أ باةىدلبحلفثيا اةوفيل بألا با ة ويم ا ت بحلو يم ييحت بجل  بوى بي  ي ا بحلوبيىة

 بحاىحف. جة ىل أحي  الم جش ىحو ا ل بحفور   أ بحويىل -

 بحلبحيا. يه   بحذي بألجىستل بيخ ر اا  بحتل بي ربديل باحلثى  ظىار  و ىدأا -

لةذبييلولل بم. لىلرة ة ويم دراد    أ بحت     خالل وت بحتذبيي بألوت اة ويم بي وت   أ بحويىل -

لبحبظيفا. ابحلكبوحوأيىلبح ى و ا بحثن  ة و ر خالل وت ،لواووحا اأتجاىد ولل بم  مل ل بح ى ىة بجلتالل دحىت -

لاب نهل. بحلونل ابحل و ت بحلافيف خ وىة وت ة ىق جاج  ا  أ  ى ل  مل ل باجلفى   دحىت -

  .ب ا يا ابألوربا اأسابألل   أ ابحويىل ،لبحاحر ا بحفسىة ح ل بحص يا بحر ىيا دحىت -

للب لددل بوال حددىلاد للددمل)جاددو حفلبحيددا ةف دديفيا جادد با بألخ دد   بحلددبوبة خددالل ب ل دد   بألوددف وبظحددا ادددا   حددى

 :لم (لةلح ل2017ل،لاو ح ل،لبحب ر

ل.جش ىحو ا ى ا بحفور رنهىل .1

 .ابحيدب ا بحلتذيا اة ل ت بحتذبل اةتو ت بي وت رنهىل .2

 .بأل حىد ي حي  وبىجب وا شتل للو لو اااي ي ص يا حيى  دحىت .3

 .حل حي  ب للحر بحلافيف  رص اااي ي حل حي  اافيف أو   دحىت .4

 .ابحفلى  ب رج  اةحك ت بي ال ت ا ت ب لىاب  ة ويم .5

 .حل حي  بح حم ابح را ب يىه خ وىة رةىحا دحىت .6

 .حل حي  اةظيفا ح ي ا عى ا   أ بي  ولل دحىت .7

 .بحاحل   أ بحوى د ت ي حي  ب بلل فابحلوظي با ل ى ي بحبحو ااي ي .8

 .ابإلال ىد بإلا بت اةثنل ولل بم ة اي  ة ويم .9

 .بح الل اأ ت بح الل  بخل ب لىاب    م ةوفيل .10

 .اولل بوا اإنلىةيا ووبا و ت ابىل .11

 .ولل بم اإةلىل بج هالت دحىت .12

 .ب بى  حل ل ت  ىأفا ج اىل بة ىذ .13

 .بي يا ابح ىئبىة ب ىئيا  ل  ىةاب اب  ي ىة ابحث ىد بألنهىد   أ ب  ى ظا .14

 .بحثيوحويم ححىيالاااي يلباجل  بملب لل بملحفالملبألي وحويملابحتىاىةلاو ىدأالبحلص رلاب  ى ظال  ألبحلبوت .15

 .ب للو ىة أحي    أ اب لىئفا حل حي  ابحا بحا بح ا م بحلالم ااي ي .16
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 .ب لل بوا بحلبحيا حل ويم بحملرب ا ةبفيذ اجىئل ةوو ا .17

ل

لوتلخالللوىلجثملير لبحثىح ىتلجتلجافلجا بالبحلبحيالب لل بوالةلح لللملباايا

 بحلو ي لبحاى للحفرصلبحلافيفلادحىتلح وللبأل رب ل  ألحوو  فللملبحلافف. -

 ريقى لأيللح يولب ار الابيخن  للملبجلتالللب وبد لبحثيسيال مل للييحتلحووقلجأيىللب للوثل. -

ل يو الوتلخالللااملبأل رب لاتاحي هىل.ب  ى ظال  ألبحث سالبي -

 أولويات التنمية املستدامة في اليمن:-3

(للدددملةور دددرهلحدددوللبحلبحيدددالب لدددل بواللدددملبي ح ود دددالبحيحبيدددالوقحو دددالودددتلبألاحو دددىةلحفلبحيدددال2015ذ دددرلب لو دددلل)

لب لل بوالاهما

 اجبإلعدىدل ا دذح  ،لبحديحت لدم ب لدل بوا بحلبحيدا جودىم بأل ند  بحل د ي بحلد ىةيا ب لدتحا االند  رذ: االحتياجدات اإلنسدانية

ودددتل ب  دددودل ادددذب ا ب فدددم. اة  ادددى بح دبجدددا ادددذه ة بىاح دددى بحتدددل ب لدددل بوا بحلبحيدددا واو دددىة  ى دددا  اهدددى ةبب دددم بحتدددل ب ظفدددا

  تةبدىاللةدتو ةدف ،لب لىحدا ب دوبد  ود  يلوب دم احدى ةحوه وا اة خف    أ ابحاحل بحل ىت ااو بحرئ ج ب     اشخي 

 خدد وىةلبحلافدديف اة لدد ت ابحث ىحددا بحلتذيددا اجددول بحفوددر اخفدد  اب لوجددة بحور ددب ب دد     ددأ بإلنلددىةيا باحليىأددىة

  ر ف.     حلتو ت اوصف ىلججىجيىة ابحص ا

ظدددلل لدددم و فودددا اوصدددف ىلجاحو دددا ب ىئيدددا ب دددوبد  بجدددل  بم ةرشدددي    دددأ ب  دددودل ادددذب ير دددي حيدددح: البيئدددة واملدددوارد الطبيعيدددة

ابحلصدددد رل بألدا وددددوبد  ةدددد اودل واهددددى احددددى    ث دددد   ايسيددددا وملددددكالة وددددت حيوددددا دددددحت ح ددددى بحكث دددد  اباجددددلن با هىو دددد ا ي 

ل ،لبحنددد يل بحبثدددىاي بحت دددىل ابة لدددىد بي يدددويل بحلبدددوت ةوفددد  ا دددذح 
ً
اةفو دددحل ابحلدددىحفيا بحث ر دددا بحث سدددا ةددد اودل  دددت  يدددال

 ودتلةلدىئل رحيدو ةدؤ ي اودى بي دربديل باة ثدى  أدربل حديحتب لم ب بىخيا بحظراا ات   ر أ بح دبجىة واظف امل    حى. بح وبل

 .جفثيا اوةىد

 بحددديحتلاملددد ل لدددم بحك رأدددىل خ ودددا ات يدددا  دددإت ،لب  حدددا بحو ى دددىة ودددت بحا يددد  ح ملدددحل بالدددى  ى ادةدددف: البنيدددة التحتيدددة 

لل،لوحدد ةلاددرا بحددذي ابحل ر ددب ب رةفدد  بحفى دد  ا ددذح  ابحلت يددا بحلوحيدد  ولددلو ل ةدد ني ظددل لددم بأل ندد  ب ايددفا
ً
  ددت  يددال

 .باألحى يا بيخ وىة اةو يف با ل ى ي ابحبحو باج  حىد   ف لم بحلفبل  اداى

 اولدددلو ل لددملبح ملددرياىة ا ددذح  بإل بد ددا ابألةظحددا ب ؤجلددىة لدددم    دد   جددفثيىة ب  ددودل اددذب ايت ددي األدا  املؤسسدداتي:

 بيخدىص ود لبحو دىت ابحملدرب ا بحاحدل وحيدىة  دأر اةحلد  بحفلدى  او ى  دا بحرشدي  بي كدف وبظوودا الويديف ا ث ج ،لبح وب د

 با ل دددى ي بألةددرلاب دددر ا  اااظددديف بي  دددو  اةالدديم بأل ابد ة  يددد   تدددرا ب ىة ددا بي  دددىة وددد  ا ددذح  ب ددد ني اب  لحدد 

 اب  لح . بحوعنل با ل ى  لم ابحثيئل اباألحىام

الحددددىملابألخددددذلالوصدددديىةلبحلددددي  لاحل ويددددملجادددد بالبحلبحيددددالب لددددل بوالاخ وًصددددىلوددددىلي دددد لبحلافدددديفلياثنددددملبال

ةودولل ههدىال"رتلبحلافديفلادولل(لبحتدل2020ودؤةحرلبحيونلد ول)للدم،لبحيونلد وحفت ايدال بحادىم ب د ير ولدى  ،لأيدىةينلجد يفىةيىل

ليؤايلةحىدهلرالرذبلبجلاىتلاىح ود لبحر حيالاالجيحىللبحذ ىللباص بىام".للاحت،لب لل بوابحذيليتذيلبحلبحيال
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 الدراسات العليا في تحقيق التنمية املستدامة: دور برامج-4

اا لاربوللبح دبجىةلبحافيىللملبحيحتلاة  اىلوتلبح اللولىاحالا دأال ث   للملةبحيالب دوبد لبحبملدر اللدملددوللودىل

لر دألةتايدلل دوب دلردى ا،لبحلبحياةحلفكولبي ىواىةلوتل و ل ملر الاج ى يحيالو دأالاوؤافالإلح بثلبحلت  لا   ل  فال

ل ملر الةحلف لبحواملاب ار ال تلوف وملبحلبحيالب لل بوالاول فثىةلة ويو ى.

لاحاللبحلافيفلبحاى مللملبي ىواىةلبحيحبياليليألر ألة ويملجا بالواهىا

   ى  لب ار البإلنلىةيالاااحيمل ى   لبحث حلبحافول. -

 ملبي ووللب خلففا.ةبحيال  دبةلعفثالبح دبجىةلبحافيىللملوبىب لبحث حلبحافوللاججىحيثولل -

 ر  ب لول    تلوتلوللو ل ىللحلفثيالول فثىةلخ ةلبحلبحيالب لل بوال. -

  دبجالب ملكالةلذبةلبأل اى لب  فيال مل للخىصلابحارأيال مل لل ىم. -

لي لدددفلاىحبفايدددالابحفىئددد  ل اوحدددىلجدددثمليدددر لبحثىح دددىتلجةدددولياثندددملحل ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوالجتليلدددو رلاافددديفل دددىلك

ىلا كلثولو ىدبةلبحاحلاذح لوتل
ً
لاداًحىلادح ً بلاجفو 

ً
ل وال

ً
ل،لدبةوا بولل  ل،لابإلةلىلل،لخالللابىللبإلنلىتلابىًللول ىوال

لا ؤافولحالال ىدلابحلق  لابإلا بتلابحلح  .ل،لا  وللوف ىةولاووباثو

 العليا ثانًيا: تطبيقات الذكا  االصطناعي اليي يمكن االستفادة منها في تطوير برامج الدراسات

 بحدذ ىل   دأ ب لد ب   بحذ يدا ابألةظحدا بحل ثيودىة بحا يد لودت ظ دودل ر دأ Malik, Tayal & Vij, 2019 ) ) يملد  

ادذهل  ودل لدم ب  حدر  ب  دىااة اأد جة ،لبجدل  بو ى ا ى فيدا ،لرةلىأ دى ارب دا لدم  دللبي د ا   ى د  ،لودؤخًرب باصد بىام

لبحلافيحيا. حفاحفيا ذبةلجاحيا ولىاحىة  و ا  ،لبحلافيف لم بحذ يا ابألةظحا بحل ثيوىة

ل(لوىليتايا2021اأى ت)ل،لاةليحتلة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملب ودو الحل و رلبحاحفيالبحلافيحيال حىلذ راىل ث بنيل

و ح هددىلورب ثددالاولى اددالج حددىللبح فثددالاةددوأهه فلل،لأنظمددة بددرامج تعليميددة تحتددوي رلدد  رنصددر الددذكا  االصددطناعي .1

 ووىةلابحثيىةىةل تلج بلل للعىحبل  ألح  .ي ح لب اف

ل،ل،لاح ددددىل وب دددد لايىةددددىةلولددددلوفالةيددددفل وب دددد لوار يددددالحفح لددددو لبحلافيوددددلنظددددم تعليميددددة معتمدددددة رلدددد  الحاسددددوب .2

 ابجت بةيقيىةلبحلافيف.

 نظم التعلم الذكية: .3

ابحبحةلبإل دب ي لرذللةح للةظفلبحلاففلبحذ يالحفوالاصللا تلبألجفو لبحلفو يلحفلاففلب الح ل  ألبي ىجو لللل

 رنهىلةلىللبحث حللملوقىللبحذ ىللباص بىاملألنهىلةيفلةحىذللحوللب  ىللب رب لاافحولاوتلاذهلبحبحىذللوىليتايا

 أنموذج املجال ويتميز بدد :-أ

يوددللو دد دلةوحيدد لو لددو لبحددلاففللابحملددرحلابألو فددالب لافوددالاى ودددوتلجالب ددب  لبحل دينددتللبحددذيليوددوملبحبظددىملبحلاف -

 بحذ يلال ديلو.
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 و  دلةوحي لب لىئللابألجسفالبحتلليو و ىلبحبظىملحف ىحبل لحىد تلجالبخلثىدبةلحيووملبح ىحبلا ف ىل. -

و  دلةوحي لبي فوللابإلأىاىةلبحبحوذأيالحألجسفالاب ملكالةلب لافوالاحودوتلبحلاففل ل  ي لاةوديالبحلفوتل -

 حكتلبةثى  ىللملةف لبي فوللابإلأىاىة.ابيخ وبةلاب لىدبةلب خلففالبحص ي البحتللي

حدد جل وددةل يحددىليل فددبلةودديفلبحب يقددالبحاهىئيددالبحتددلل،لوايددىدليحكددتلوددتلخالحددولةويدديفلاةصدد يالرأىاددالاج بللبح ىحددبل -

 اإةحىلجيًيىللملأحي لبيخ وبةلبحتلليووملبهىلبح ىحبلحفوصوللر ألبي ل.ل،لي للرحههىلبح ىحبللملبي ل

ا يدف(لاحاند ل دإذبلةدفلل،ل دبةلبحال والحفدر ل  دألجدؤبح تلو حد تللدملبحلافديفلااحدىل) دإذبو  دلةوحي لبحلودي ىةلاب ن -

 بجل  بملعر والجالبجت بةيقيالوايبالي للولتحالبالومل فالوى؟للا يفلةفلبحلوصللر ألاذبلبي ل؟

 أنموذج التدريس ومن  صائص :-ب

 بحل كفلا تلبحبحىذللب  وةالحفبظىملبحلافيوللبحذ ي. -

 و للة  ي لججفو لجالبجت بةيقيالبحل ديجلب بىجثالحف ىحب.ل،لربدبةلبحل ديليالحف ىحببة ىذلبحو -

 ةوفي لبحفقو لا تلوار البيخث  لب وأو  للملةحوذللب  ىللاوار البح ىحبلب خيةاللملةحوذللبح ىحب. -

 نموذج الطالب ومن  صائص :-ج

 ففلوودوتلوى.ة  ي لبي ىحالب ار يالبحربابالحف ىحبلاوللو لةو ووللملاا -

 حف لاا  يللبحلو ملبحلافيوللحف ىحبللملبحبظىملاعثياالبألخ ىللبحتلل ىملبهىلبح ىحبلخالللبحلاففل. -

 ر  ىللووىي جلاوؤشربةلحوللجفوتلبحلاففلح  لبح ىحبل مل للوللحر. -

 اب فىايفلب فوو  لح  لبح ىحب.ل،لبحلارالابحلحي  لا تلب فىايفلبيخىعسا -

 بإلأىاال تلبألجسفالبحتلليو و ىلحولبحبظىملوتلحيحلبحو  لا دأالبح وب .لة  ي لج بللبح ىحبللم -

 نموذج واجهة التفارل ومن  صائص :-د

 بحرأةلا تلبح ىحبلابحبظىملبحلافيوللبحذ يلوتلأ الاأ تلبألأيبللاب  وةىةلحفن ةىوللوتلأ الجخر ل. -

 باةقىهلا بولاأ تلبح ىحب.ر  ىللبحبظىملبحلافيوللبحذ يلرو ىةيالبحل ىادلب خلفةلبح بىييل -

اوراةدددالاةبدددوتل دددرالب دددى  لل،ل ودددللاةيدددح تلبح ىحدددبللدددمل حفيدددالبحدددلاففلودددتلخدددالللججدددىحيبلااجدددىئللبحادددرالبي ذبادددا -

 ابحلفى للواولاىحفتالبح ثيايالبحتلليف ح ىل.ل،لبحلافيحيالاحىلي بىجبلو ل ر يالبح ىحبلاول فثىةو

 ةلاعرقلبإلأىاال فههىللملبحوب  لبحافول.ةو يفلججىحيبلاجةحى لولبو الحألجسفالاب ملكالل -
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اق  املعزز  -4 اق  االفتراض ي والو  تقنية الو

(لجتلبحوب ددد لبا ت بضدددتلليملددد  لر دددألةح يدددللحىجدددوويلياحدددلل  دددألرنملدددىللة دددودلحفادددىحفليظ دددرلي وبجدددبىل2019ذ دددرللبحيدددىأييل)

بيخندد بةلر ددألبألذاددىتل ملدد للأددذب ل ملدد للوملددىاولحفاددىحفلبي ويودديل اددتلعر ددملبحوب دد لبا ت بضددتلليحكددتلةوددللب افووددىةلال

اادددددذهلبحاحفيدددددىةلوددددديا  لالتذيدددددالدبأادددددالل،لاج ثددددد ل ى فيدددددالاىجدددددل  بملبي ىجدددددبلبا دددددملاملدددددارلب لدددددل  ملاى  دددددىتلابأل ادددددىل

لصبى يالحوبح  لجالج ث لوتلبي وب لاملارلب لل  ملاى مل  .

جالة دودلل،لبددياللدملجودى تلةىد  يدااالى  لاذهلبحلوبيدالب دلاففل  دألةبحيدال  دبةدولودتلخدالللبحويدىملاقدواةلب ت ل

ا  دددددفلاإ دبتل اددددد لبحثيىةدددددىةلبحافحيدددددالب اوددددد  لبحتدددددللالة ددددديال دبجددددد هىلاىأل ادددددى لبح بىئيدددددالبحف دددددفلب  فدددددو ل حاىيبدددددالةظدددددىمل

لاهدددملةلددددوب رل  دددألةالةدددالجةددددوبتلودددتلجةظحدددالر بد لبحددددلاففلاهدددمالجةظحدددالر بد لب  لددددو ل
ً
ل،لب  حو دددالبحملحلددديال دددتل ددددر لوددد ال

لاجةظحالر بد لب  لو لبحلافيول.ل،لبحلاففلجةظحالر بد 

(لوددد لجدددىاو هىللدددمل ونهدددىلةبودددللب ملدددىا ل ادددرالةبدددىييلجالةال ددديلبأل ادددى للدددملو ددديةلAR ل لفدددفلةوبيدددالبحوب ددد لب ادددي )

ب لل  م لحيحليلفل ودللةفد لب ملدىا لجوىودوليخفدملاب د ل درالور دب.لااملدحللة ثيودىةلبحوب د لب ادي للدملبحلافديفل حدىل

ل(لوىلي ما2020ذ راىلو حو )

 ة ثيوىةلبحف وللبح دبجيالبا ت بديا. -

 ،لبحوبأثىةلب ن حيالب   حالاىحملرح -

 وارالبح ودلبي يا. -

  رالحوللبحكلى لااش ياىةلبحوبح يت. -

 ا ى ىةلاافيحيالحف فلابحثكف. -

 ل حددددىليحكددددتلباجددددلفى  لوددددتلة ثيوددددىةلبحددددذ ىللباصدددد بىاملحلبحيددددالب  ددددىدبةلب خلففددددالحدددد  لب لافحدددد تل ح ددددىدل

،لبي ي باجلذ ىدللاو ىدبة،لبح دبجالاو ىدبة،لبحشخ يالاب  ىدبة،لباألحىامبحلوبصلللاو ىد ،لبحفتويلبحلوبصلل

 بجل  بملبحلكبوحوأيى.لاو ىد ،لبحو  ر بد للاو ىد 

 او ل،لواهىاذح لوتلخالللاربوللبحلاففلبحذ يالبحتلليوأ لبحا ي ل

ب  ثو ددددالاإدددددى البا ت بدددددىةلب  فوأددددالحل و ف ددددىلر ددددألصددددف ىةللو ددددملي دددديالرأددددربللو ددددحلدددددوييلحفحددددوب لLayerة ثيددددمل -

لةفى فيالاىجل  بملةظىملبحاالوىة.

 ايلى  للملة ف  لب لاففل  ألب ملىد البحامل ا. Aurasma ة ثيملجادب وى -

 باجل  بملاوفلوحالب   د لااولوىليقاف ىلولىحالي حي لب لافح ت.اهملة ثيوىةلج فاللAugmented 4ة ثيمل -

وأدددبلذحدددد لياثنددددملبحويدددىملال ددددو رلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيدددىللددددملبي ىواددددىةلبحيحبيدددا،لوددددتلخددددالللبجددددل  بملاأح

(ل2020 حددىلذ راددىل داةددملا ىحلددو)ل،لة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىام لحيددحليادد لة ددو رلبحلافدديفلبحاددى ملحددولجاحيددال ث دد  

لاحقحو الوتلبحبوى لهما

 بحاحلل  ألة و رل يى بةلر بد الحفحللوثلل. -
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 للو لج بللج يىللايسالبحل ديج.د  لو -

 ة ل تلو رأىةلبحبظىملبحلافيول. -

 ة ل تلبجل  بملبحلوبيىةلبحلافيحيا. -

 ة  يفلبي و  لحاحفيالة ل تلبحلافيف. -

 باجل  بملبألو للحفحوبد لب ى يالابحبملر ا. -

مل داةدددددددل حدددددددىلذ رادددددددىول فثدددددددىةلة دددددددو رلادددددددربوللبح دبجدددددددىةلبحافيدددددددىلاىجدددددددل  بملة ثيودددددددىةلبحدددددددذ ىللباصددددددد بىامل

ل(ا2020ا ىحلو)

ل،لابجددت بةيقيىةلاججددىحيبلبحلدد ديجل،لاب  لددو لل،ل ب ددرلب ددب  لوددتلحيددحلة ددو رلو وةىةددولب خلففددالاب  فددالاددد)بألا با -

لاججىحيبلبحلوو ف.ل،لابحوجىئللابحلوبيىةلبي  ي ال،لبألنمل الابيخن بة

ل،لل  بملةوبيىةلاة ثيوىةلبحلاففلبحذ يبح ى دلبحبملريلابحلبظيوللاب لح للاد)ج يىللايسالبحل ديجلبحوى د تل  ألبج -

لابإل بد  تلابحفبي تل(.

لاةو   لشث ىةلرةت ة لذبةل و ل ث   (.ل،لبحن بوللابحلوبيىةلبي  ي البحتللةلح للاد)ةو   لاربوللبجلقىاالةفى فيا -

ةلةدو   لجأ دي لاواد بل،لبحثايالابألأ ي لاب ا بةلاةلح للاد)لةو   ل ى ىةل دبجيالة لويل  ألبألأ ي لبي  ي البحال وا -

 حىجوأيالالى  لبجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىام(.

  اتمة:

رتلحل ثيوىةلبحذ ىللباص بىامللملبحلافيفل مل لل ىملجاحيال ث   لاخ وًصدىللدملة دو رلادربوللبح دبجدىةلبحافيدى،ل

للدددمل 
ً
فدددالاةبدددوتلادددربوللبح دبجدددىةلحيدددحلةقددد لجتلبي ىوادددىةلبحيحبيدددالاادددىنيلودددتلبحا يددد لودددتلب ملدددكالةلبحتدددلل ددد لة دددوتلجدددبثى

بحافيددى،لاةندد  لجاددفلاددذهلب ملددكالةلاوفددالبحوى ددىةلبح دبجدديا،لا فددالةددو رلب اىوددللاح لفددفلجةوب  ددى،لابحتددلليل فمهددىلبي ىةددبل

بحاح دددددمللدددددملبح دبجدددددىةلبحافيدددددى،لا اىي دددددالو دددددللادددددذهلب ملدددددكالةلياثندددددملبحويدددددىملال دددددو رلادددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلودددددتلخددددداللل

 ملدددد للل،لىللباصدددد بىاملبحتددددللالدددى  للددددملة و دددللب وددددردبةلبح دبجدددديالر دددألاددددربوللرحكت اةيدددالذ يددددابجدددل  بملة ثيوددددىةلبحدددذ ل

و  ةلاوبظفلااى ا لحيحليا لأيًلبلو حىلحويدىملب ؤجلدىةلبحلافيحيدالاد اداىللدملذحد لاحدىليلدى  للدملجد وحالة ويدمل

لبألا بالبحلافيحياللملا  ل    .

 ت  ادىل-   لوتلب ملكالةللملاربوللبح دبجىةلبحافيىلرالجنهىلودىل بحد لا  ألبحرةفلجتلبي ىواىةلبحيحبيالااىنيلوتل 

ر لل دددوب دل ملدددر الوؤافدددالالدددى  للدددملة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوالبحتدددللجصدددث  ل دددللبحددد اللالددديألر دددألة دددل-ودددتلبي ىوادددىة

دددىتلالادددد لوددددتلبحلدددديملر ددددألة ددددو رلبحلافدددديفلبحاددددى ملا ددددملودددد خللة ثيل،لاب بظحددددىةلةلتندددد لبهددددى وددددىةلبحددددذ ىللاحل ويددددملذحدددد ل د

باص بىاملبحذيل  ليلى  لبح فثداللدملبي  دولل  دألب افوودىةلاب  لدىبهى لبألودرلبحدذيليدؤ يلر دألة دى ؤل درصلبي  دولل

اياىي لومل فالبحك ى دالبحلد ىةيالبحتدللالدببلبحيدتةل  دألبحثايدالبحل ليداللدملبجد ياى ل ى دالبح فثدالبحدذيلل،ل  ألبحلافيف

اىإلدددى الر ددألبحودد د ل  ددألر بد لعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىلوددتلخدداللل ى دد  لل،لبحدديحتليادد لوددتلجاحو ددىةلبحلبحيددالب لددل بواللددم

لايلى  ل  ألة ر لل وب دلوؤافال ى د ل  ألبحلاىوللو لب وبد لبح ثيايالاةرشي لبجلتالح ى.ل،لايىةىةلخىصالاذح 
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 لدىللبي ىوادىةلبحيحبيدالاحل ويملج صت لر ى  لوتلةوبيىةلبحذ ىللباص بىامللدملة دو رلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلة

لر ألبيخن  لبح ى ياللمل يفيالرنملىللوبظووالبحذ ىللباص بىاملابحل كفلبهىلابحو د ل  ألر بدتهىل  ألة دىقلابجد ،لا دذح 

ًيدىلةو   لبحثايالبحل ليالبحال والحفلبفيذلابأل ابةلابحاحفيىةلاباجت بةيقيىةلبإل بد البحتللةيحتلةقىحلادذهلبحلوبيدالاجي

بحووب دددد لبحوبضدددد البحتددددللة دددد  لودددد  لا يفيددددالولى اددددالبحدددد دا لرحكت اةًيددددى،لاحتدددد لالددددل ي لة ثيوددددىةلبحددددذ ىلللياثنددددملاددددد 

لباص بىاملجتلةؤ يل اداىل مل لل اىل.

 االستنتاجات:

اأبددىًلل  ددألوددىلةددفل ردددوليحكددتلبجددل الصلل،ل ادد لبجددلوربللاة فيددللبألعددرلبحبظر ددالذبةلبحاال ددالاحودددوتلبح دبجددا

لباجلالىأىةلباةياا

جتلبي ىواددىةلبحيحبيددالااددىنيلوددتل ادد لب ملددكالةلبحتددللاايو ددىل ددتل ددلالبحك  دد لوددتلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاح لفددفل -

 بحل   ىة،لاب لح فالابو لب ا بةلاباأ ي لابحوى ىةلبح دبجيالل.

ةلجتلة ثيوددددىةلبحددددذ ىللباصدددد بىاملجددددوالالددددى  لبي ىواددددىةلبحيحبيدددداللددددملبحلتفددددبل  ددددألوملددددى ف ىللددددملاددددربوللبح دبجددددى -

بحافيددى،لوددتلحيددحلجدد وحالبحددلافف،لاجدد وحالبي  ددولل  ددألب ددب  لبحلافيوددل،لاجدد وحالبحويددىملاددثا لبحلقددىد لبحاحفيددال

 وتلخالللبحوب  لبا ت بضتل.

جتلة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىاملجددوالالددى  ل  ددألة ددو رلادددربوللبح دبجددىةلبحافيددى،لوددتلخددالللةددو   لا سددالةفى فيدددال -

 يالبحلافيحيالا ى الو ىاداىلات  ألأو  لاج للة ففا.ةبيالاولا   لب  ى دلة  ملبحاحف

  ددألولددلو لبحبظر دالابحل ثيددمللددملة دو رلاددربوللبح دبجددىةلل،لجتلة ثيودىةلبحددذ ىللباصد بىاملة وددملةلددىئللوفحوجدا -

 اأ سىةلبحلاففلبا ت بديا.ل،لابإل بد ل،لاباجل  بمل،لبحافيى،للوتلحيحلبإلةلىل

 لملدأةلب بظووالبحلافيحيا.يلى  لبجل  بملبحذ ىللباص بىامل -

 اا لاربوللبح دبجىةلبحافيىلهملبحوو لبحبى حالجالب  خللبحاوالنيلحلاحيمل كرلبحلبحيالب لل بوالانملرلةوى  هى. -

بحذ ىللباص بىاملابحلكبوحوأيىةلبحر حيال ى د ل  ألااي يلبحلاففلبي ي لاة ى ؤل رصلبحلاففلي حي لبح فثالااذبل -

  لل بوا.ي وملجا بالبحلبحيالب

جتلة ددددو رلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلا ددددملبحددددذ ىللباصدددد بىامليلددددى  ل  ددددألة ويددددملبحلبحيددددالب لددددل بوالبحتددددللاادددد لوددددتل -

 ب ودو ىةلذبةلبألاحيالبحكث   لبحتللاليألبح اللاب بظحىةلابحكيىةىةلر ألة ويو ى.

ابحث ددحل ددتلب افووددىةلل،للاففلبحددذبايبحددذ ىللباصدد بىامليلددى  لبحثددىح  تللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىل  ددألااي دديلبحدد -

 ايلى  ل  ألبحلوبصللو لبحثىح  تلابحل  ثلوا فلا  فلحت هف.ل،ل ل وحالايلر

بحددذ ىللباصدد بىامليلددى  لر بدبةلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملة فيددفلبأل ثددىللبإل بد ددالاذحدد لوددتلخددالللة و ددللةظددفل -

 بإل بد لر ألةظفلرحكت اةيا.ل
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ل،لب الحدد  ل  ددألبحددذ ىللباصدد بىاملاىح  دداللددملة  يدد لب اددىي  لابألادد بالبحلافيحيددالحفن ةددىولة لددفلبحندد بوللبحلافيحيددال -

ل حىلجنهىلالى  لبح فثال  ألبإلا بتلاباال ىد.

 التوصيات:

حللقولبي ىواىةلبحيحيبالر ألة و رلاربوللبح دبجىةلبحافيىل ههىلا دملة ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىاملابي  دولل  دأل

ل لةوصتللاىحبوى لباةيااباجلفى  لوتلذح

ة دددحيفلاإةلدددىلل)ب  لدددو لبحدددذ ي(لاادددولو لدددو لد ودددللولقدددىا ليو ودددولبألجدددىةذ لب ؤافدددوتلج ى يحًيدددىلاةكبوحوأًيدددىل -

 ا ي لو لففالةبىجبل للاربوللبح دبجىةلبحافيى.

 حيددالباجددلفى  لوددتلة ثيوددىةلبحددذ ىللباصدد بىامللددملرأددربللو ددحلدددوييلحفحددوب لب  ثو ددا،لاة و ف ددىلب ددألوددوب لدل -

 يل للبحلفى للوا ى،لابحتللااحلل  ألة ف  لب ملىد الوتلبح فثا.لل

ةددددو   لةظددددفلبحددددلاففلبحذ يددددالبحتددددللالددددل  ملةوبيددددالبحددددذ ىللباصدددد بىاملاذحدددد لحفحلددددى   للددددملوار ددددالب ددددب  لب ددددرب ل -

للة ديلددددولح فثددددالبح دبجددددىةلبحافيددددى،لابحلاددددرال ددددتلب لافحدددد ت،لاوار ددددالباجددددت بةيقيىةلابح ددددرقلابألجددددىحيبلبحتدددد

 يحكتلبجل  بو ىللملبحلافيف.

دددددراد لباالحددددىملاىحددددذ ىللباصدددد بىاملاةوظيفددددوللددددملاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددى ل وةددددولجاددددفلبحل ثيوددددىةلبحا ددددر ال -

 ب وب ثالحفل ودبةلبحلكبوحوأيا.

 بحاحلل  ألاد لةظىمليالح ل  ألبحذ ىللباص بىاملحيحىتلة و رلاربوللبحلافيفلبحاى مللملبي ىواىةلبحيحبيا. -

اجأ دي لل،ل   لبحث سالبحلافيحيالب بىجثالاجل  بملة ثيوىةلبحذ ىللباص بىاملو للبألأ دي لبي  ي دالبحال وداةول -

 اوا بةلحىجوأيا.

رنملددددىلل لددددفلخددددىصلاىحددددذ ىللباصدددد بىامللددددملبي ىواددددىةلبحيحبيددددالحفاحددددلل  ددددألة ددددو تلول   دددد تللددددملة ثيوددددىةل -

 اةوبيىةلبحذ ىللباص بىام.

حي تلاإ بد  تلةرأو  تل ى د تل  ألةوظيدفلة ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىامللدملادربوللر  ب لاةتايللو دج تلاج ى ي -

 بح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلبحيحبيا.

ةوأيددددولبحثددددىح  تللددددملاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلر ددددألبحث ددددحلاباال ددددىدلابإلادددد بتللددددملوودددددو ىةلبحددددذ ىللباصدددد بىامل -

 ا يفيالة ثيو ى.
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 املراج :

مفدددداهيم التنميددددة املسددددتدامة مددددن منظددددور إسددددالمي. دراسددددة فددددي سددددمانات (.لل2004)للو حدددد لراددددربايف.ل،لراددددربايف -

.لبحبددددددد ا لبحافحيددددددددالبح ىوبددددددددال بظحددددددددالبحاوبصددددددددفلبإلجددددددددالويالاإلدارة الحضددددددددرية املتواصددددددددلة للمدينددددددددة اإلسددددددددالمية

 بار ل.ل،ل)بجت بةيقيىةلبإل بد لبي ير الب لوبصفالاى  يبالبإلجالويا(

.لب  حو ددالالتنميددة املسددتدامة مفهومهددا أبعادهددا ومؤ ددراتها(.ل2017جددح ت.)جاددولبحب ددر،لودد ح ،لاو حدد ،ليى -

 بحارأيا،لبحوىار .

تطبيقددات الددذكا  االصددطناعي كتوجدد  حددديث لتعزيددز تنافسددية منظمدددات (.2019جاددولاكددر،لخوبحدد ،لاجخددرات.ل) -

ل ت،لج ىةيى.،ارحلب ر يلبح يحوربعيلبحارويلحف دبجىةلباجت بةيقيالابحليىجيالابا ل ى يا.لاألرمال

ل.لبحارويلحفاملرلابحلو ي ،لبحوىار ل.لالتعليم بالتخيل(.ل2019بألةروي،لشر ف.ل) -

توظيددف التكنولوجيدا لالرتقدا  بجددودة التعلديم العدالي  مددد ل (.ل2019ارجدو م،ل و  دا،لا ث بح دح ،لجدح   .ل) -

ل(.7،ل)لوففىةلباا ىثللملبا ل ى لابحل ل  .لنظم التعلم الذكية

وودددددددددددددددىللولدددددددددددددددىحل  دددددددددددددددألل،ل(.لةظدددددددددددددددفلبحلدددددددددددددد ديجلبحذ يدددددددددددددددا.لاوبادددددددددددددددالةكبوحوأيدددددددددددددددىلبحلافدددددددددددددديف2015أددددددددددددددو ة،لو ددددددددددددددد ف .) -

 tal.net/archives/13886por-https://drgawdat.edutechا

 .لبحملىوفالبحذاثيا،لبحلو بت.التنمية املستدامة ومتطلبات تحقيقها(.ل2011بي لت،ل ث بحرححت.) -

وقفددالبادد ب ىةل.لي لتطبيقددات الددذكا  االصددطناعيحاجددة البشددرية إلدد  ميثدداق أ ال دد(.ل2019بح املددىت،لأحددىل.) -

ل.23-10،ل10ةرأو ا.ل

ل(.لبحذ ىللباص بىامللملبحلافيف.لشر البحوعتلحفص ى ا.2020بحريج،لجول.ل) -

يدالب  فالبحارأ.لدور الذكا  االصطناعي في تحسي  جودة التعليم العالي(.ل2020 داةم،لد ىا،لا ىحلو،لجو   .ل)ل -

 .12-1،ل12البحارأيالحفت ايالابحافوملابأل ب ،حفت ايالبحبو يال،ب ؤجل

مشكالت التنمية االجتمارية في اململكة العربية السعودية  الل فتدرة  (ل1426جاو لاتلحل ت.)لل،لبحياربني -

 بحبى يلبأل ويللملبحثىحا،لبحثىحا.ل،ل.لبح ثاالبح ىةياالتخطيط التنموي 

الب لدددل بوالحفحقلحادددىةلب  فيددداللدددملوب ودددالعوأدددى .ل(.لاب ددد لابو ىةيدددىةلبحلحيددد2008بحلدددىحف،لةىحدددبلو حدددو .ل) -

 ،ل فيالبح دبجىةلبحافيى،لأىواالبحبقىحلبحوعبيا،ل فل  ت.دجىحالوىألل  

بحافوددل.لوددؤةحرلا دبللبحلافدديفللتوظيددف الددذكا  االصددطناعي فددي التعلدديم والبحددث(.ل2019جددا لبحدد يت،لةقددالل.ل)ل -

لبحاى ملبحار ل،بي ودةىللبا ل ى ي.

(.لاب  لبجل  بملج يىللايسالبحلد ديجلاقىوادالةقدربتلحل ثيودىةلبحدذ ىللباصد بىامل2020)لبح ثحم،لصثىح. -

 .368-319(،44)4،لوقفال فيالبحت ايا،لأىواال  تلشحجلملبحلافيف.ل
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ل.ل بدلبحافومل.لاملنصات التعليمية واملقررات املتاحة ربر االنترنت(.ل2016 ث لب باف،لددوبت.ل) -

مد ل تجريبي للنظم الخبيرة في  –الذكا  االصطناعي والنظم الخبيرة في املكتبات (.ل2000 ث بح ى ي،ل  ت.ل) -

ل.لب كلثالبا ى يحيا،لبحوىار .مجال املراج 

تكنولوجيدددات املعلومدددات واالتصدددال وتحقيدددق التنميدددة املسدددتدامة فدددي قطددداع (.ل2018 تددد ا ،لجددديفلبحددد يت.ل) -

لبعراحال  لودبه،لأىواالاىيملو لىدل بىاو،لبي يبئر..لة حالة مدينة القالةدراس-الصيد البحري في الجزائر

دور الدددذكا  االصدددطناعي فدددي رفددد  كفدددا ة الدددنظم االداريدددة إلدارة املدددوارد البشدددرية (.ل2021بحاددديبم،لةدددود لو حددد .ل) -

ل.394-467(،ل84)1ب  فالبحت او ا،.لبجامعة تبوك

.لالعر دي لألمدن املسدتدامة التنميدة تومتطلبدا املدوارد البشدرية تنميدة (.2006صدور.ل) بحاي دي  ثد  ،لبحتىود ي -

 . ابحلافيف حفت ايا بح ىحح بحاروي حفحفلو  وو وا  حل اد ا

 أىواالل ،لابحلو ي  حفاملر بحفقر  بد .العوملة إل  التحديث من املجتم  تنمية (.2003 (اوخرات. ،ل  م ،لةروي -

لبي يبئر.  –  لكر 

ل.لاافيفلأ ي .وتوظيفات  في التعليمتحديات الذكا  االصطناعي (.ل2020  ىني،لاىةيا.ل) -

اقد  واملدأمول دراسدة  تقنيدة (.2018 حود ،لجىويا،لاو ح ،لاىي،لا راملح  يا.ل) - الذكا  االصطناعي بدي  الو

ل.ل2018ةو حن لل27-26.لب فلو لبح ا مل"بحذ ىللباص بىاملة  لأ ي لحفوىةوت"لبي يبئر،وميدانية

أهميدددددددة اسدددددددتخدام تطبيقدددددددات الدددددددذكا  االصدددددددطناعي (.ل2021)ل ثددددددد بنيل،جدددددددي يلجححددددددد ،لاأدددددددى ت،ل ثددددددد لبحودددددددى د. -

وقفددددددددددال  ددددددددددىةرل.لراسددددددددددة ميدانيددددددددددةد –بمؤسسدددددددددات التعلدددددددددديم العددددددددددالي الجزائريددددددددددة لضددددددددددما  جددددددددددودت التعلددددددددديم 

ل.176-153(1)10اوب  ج،

ل.باج وب.التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية(.ل2015ب لو ل،لي   .ل) -

ل،لبح بدلب  ر البحفثبىةيا.1.ل اللكتروني ربر  بكة االنترنتالتعليم ا(.ل2005و ح لبح ى ي،لو ح .ل) -

أثددر تفارددل بعدد  نظددام الددذكا  االصددطناعي واملسددتوى الدرا دد ي رلدد  الددوعي الددذاتي (.ل2020و حددو ،لريحددىت.ل) -

 دبجددىةل رأيددداللددملبحت ايدددالا فددفلبحدددبفج،ل.لسدددنة17-16وجددودة الحيددداة لدددى ريندددة مددن طدددالب املرحلدددة العمريددة 

ل.298-259،ل119تلبحار ،لدبا البحت او  

 بي ح ود البحيحبيا.ل،ل.لأىواالصباىلالتعلم اإللكتروني(.ل2017جحح .ل)ل،ل حىدلحي د،لاو ح ل،لبحبظىديل -

استخدام تطبيقات الدذكا  االصدطناعي فدي دردم التعلديم الجدامعي باململكدة العربيدة (.ل2019بحيىأي ،ل ىةت.ل) -

ل.282-257،ل113فج،لدبا البحت او  تلبحار ،ل دبجىةل رأياللملبحت ايالا ففلبحب.لالسعودية

لوذ ر لوفىايحيا.لاىديج.ل-الذكا  االصطناعي واالدماج(.ل2020بحيونل و.ل) -

- Barbara , Ingham. (1995) . Economics and Development . Mc - Graw - Hill Book Company Ltd 

London. 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 341

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

- Faggella, D. (2019). Artificial Intelligence in the Classroom. Interface Magazine, Available at: 

/https://interface online.co.nz. 

- Malik, G., Tayal, D. K., & Vij, S. (2019). An analysis of the role of artificial intelligence   in 

education and teaching. In Recent Findings in Intelligent Computing Techniques . (407-417). 

Springer, Singapore. 

- Tredinnick, L. (2017). Artificial Intelligence and Professional Roles. Business Information 

Review, 34(1), 37-41. 

- UNESCO. 2019. Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education. Paris, UNESCO.  

- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of 

research on artificial intelligence applications in higher education–where are the 

educators?. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 39. 

- Zhao,L., Chan,L., Liu,Q., Zhang,M., & Copland,H.( 2019).Artificial Intelligence-Based  

Platform  for Online Teaching Management Systems. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 

37(1),45-51. 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 342

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

 

قتصاد املبني رل  رؤية مقترحة لتطوير الدراسات العليا كمد ل لتلبية متطلبات اال

 املعرفة

A proposed vision for the development of postgraduate studies as an entrance to 

meet the requirements of the knowledge-based economy 

 د. محمود ربد املجيد رساف

Dr. Mahmoud A. R. Assaf 

 تربية والتعليم/ فلسطي وزارة ال –أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املسارد 

Ministry of Education / Palestine 

 

 امللخص:

ا ددد لبجددددل  ملل،لاددد   لبح دبجدددالبي ىحيدددالر ددددألصددديىةالد  دددالووت حددددالحل دددو رلبح دبجدددىةلبحافيدددىل حدددد خللحلفثيدددالول فثدددىةلبا ل ددددى لب ارلدددم

ل،ل فلفيلودتلخدالللة  يد لجادفلول فثدىةلبا ل دى لب ارلدمبحثىححلحإلأىاال تلججسفالبح دبجالجح لبألجىحيبلب للوثفيالب ثايال  ألججى ل

لاذح ل ا لبحو وال  ألعثياالبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلبحففل يايا.ل،لاب لوةىةلبحاىوالحل و رلبح دبجىةلبحافيى

لحو بد لبحت ايالابحلل،لا  لأىلةلبح دبجاللملجدواالو ىادل
ً
لبجت شى يى

ً
حافيدىلبافديفل)بح فيدالبحوعبيدالحف دبجدىةلا يحلةبىاللب  ودلبحرب  لوملرا ى

لووض ىل يولبحفوبئ لب لو االوتلاذبلب ملرات.ل،لابحث حلبحافول(

لبا ل ى لب ثنلل  ألب ار ال،لول فثىةل،لبح دبجىةلبحافيىل،لد  الووت حالاملفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

This study aimed to formulate a vision proposed for the development of postgraduate studies as input to meet the 

requirements of the knowledge economy, the researcher used to answer the study questions one of the methods the 

future based on the philosophical basis through the identification of the most important requirements of the knowledge 

economy, and the credentials General to develop postgraduate studies, and that after reviewing the nature of the 

studies High in the Palestinian universities. 

The study came in four axes, so that took fourth axis, a pilot of the Ministry of Education (National College of Higher 

Studies and Scientific Research), explaining the benefits expected from this project.  

Key words: Suggested vision, postgraduate studies, requirements, knowledge-based economy 
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 :مقدمة

ااددددذهلل،لحيددددباكجلا ددددود لبيقىايددددال  ددددألو رأىتهددددىل،لبحلافدددديفلبحاددددى ملر ددددألة ددددو رلج بللوالددددوأههىالدددديألوؤجلددددىةل

بألوودلةفرالةثاىةلاو ىملأ ي  ل  أل ىةملوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملبحتللةلاىوللو لبحت ايالابحلافيفل احفيالالي  اىل

حددددذح لجددددا لل،ل لب لددددلق بةللدددملايسلددددواالددددلحرلودددد لبإلنلدددىتل  ىأددددالول ددددالادددددراد لح لددد يللةكيفددددولوددددل،ل ودددىتلجالو ددددىت

ددى يوللابي دددو  لبهددد الة لددد تلج باهدددىلاحلاي ددديلو رأىتهدددىلبحلافيحيدددالوحدددىل بحا يددد لودددتلبي ىوادددىةلر دددألة ثيدددملبا لحدددى لبأل د

لوحىليي  لوتلبإلةلىأيالا  لتلوتلب خرأىةلبحت او ا.ل،لجيؤ يلد  لبحكفىل لبيخىدأيالابح بخفيالحفبظىملبحلافيول

 ىي ىواددىةلوؤجلددىةل فحيددالاةرأو ددالذبةلولددلو ىةلل،لافدديفلبحاددى ملاجدديفالحلودد ملب  لحدد لاد يددواح ددذبليادد لبحلل

 لاإ دد بل،لةت  دديلو ىو ددىلبحرئ لددياللددملر دد ب لبح ددوب دلب ؤافددالحل ثددوجلورب دديل يى يدداللددملو لفددفلب  ددىاةللددملب  لحدد ل،لد ياددا

اخ ولدددولودددتلل،لبحلكبوحدددويمللدددملب  لحددد لب وأدددو ل ههدددىبحث دددوثلبحبظر دددالابحل ثيويدددالبحتدددللةل فمهدددىل حفيدددالبحلوددد ملبحافودددللال

االيلو دددفلبحلافددديفلبحادددى مل بددد لبي  دددولل  دددألل،لخدددالللجنملددد ال فحيدددالولاددد   لاو لففدددالحل دددوتل  دددألبة دددىللولدددلحرلادددو

ل،لادددلليحلددد لح ملدددحللبحلافددديفلابحبحدددولب لدددلحر تل اددد اىلودددتلخدددالللودددىليادددرالاىح دبجدددىةلبحافيدددىل،لبحملددد ى  لبي ىوايدددالبألا دددأ

ةظدربل دىلةودوملادولودتل ادل ادىلللدملة ويدملجاد بالجدوقلبحاحدللالدملل،لدبجىةلبحافيىل حالبحلافيفلبحاى ملا وفولبحدوبام ىح 

ل(13صل،ل1998ل،ل   لبحبظىملبح وىلمللملب  لح لا فالوللحر لة ولب للوثل.ل) بار

ف هىلاحلتلبج  حىداىلوتلبحويىيىلحذح لجصث  ل ييالة و رلبح دبجىةلبحافيىلاة ل تلوللوباىلابحل كفللملة فلللللللل

ملاة  ل،لبجلقىاالحل  يىةلبحلت  لبحلري للملأوبةبلبي يى لبا ل ى يالاباألحى يال،لبحرئ لالب  ىد للمل ى بىلب اىصر

لب ار الة يقالحفلو ملبحافوللاة ثيوىةولبحلكبوحوأيا.

اةفددرالل،لاظالح ددىل  ددألبح دبجددىةلبحافيددىلااتلبحل ددودبةلابحلت دد بةلبحلددريااللددملبحوددرتلبي ددى يلابحاملددر تلةفوددي

لر دألب لدلو لبي يدىديلل،ل فههىلة  يىةل ث   لالدلوأبلب وبأ دالاة حدللب لدسوحيالة ويودىلحفلبحيدالب رةدو ل ههدى
ً
اصدوا

ذبةل ادلججىسدتلللدملة  يد ل  دةدول  دألة ويدملل–  ألحد لجدوبللل–ب املو .ل  لجدحألبادةوىللاىحلافيفلبحاى ملاو رأىةول

ل(27ال2002ل،لبحلبحيالبحملىوفا.ل)ب بي لجا با

ح ددددذبلل،ل حدددىلاالندددد لبح دبجدددىةلبحافيددددىلوددددتلجادددفلوقددددىاةلةتايدددللبح ددددوب دلب ل   دددداللدددملو لفددددفلوقدددىاةلبي يددددى 

ابتلة دددوتلجعراحدددىتهفلحدددداللل،ليفتددد الجتلياددد لبح فثدددالب فل ودددوتلاىح دبجدددىةلبحافيدددىلر ددد ب بلأيددد بلحي دددث وبل فحدددىللبحتددد 

ل(Ashwin,2006: 12) لح .ل ملكالةلياىنيلواهىلب 

اأدىلةلادذهلبألاد بالوف دفالشدحف لة  يد لل،لحذح ل و لح  ةلبي ىواىةلجا بالبح دبجىةلبحافيىلاوددوح

ل(38لصل،ل2006ل،ل حىلي مال)أر ول،لحألا بالبحووويالاباألحى يالابحليىجيا

لااي يلو ىةالب  لح لاى لثىداىلور يلرشاىتلخالق. -1

  اللملابىللب  لح .ةو ي لجاحيالبحاففل ت ب لةودل -2

 ةو   لبحثىح  تل  ألبخلالالة   ىتهفلبحتللةل فمهىل  ى ىةلبحلافيفلابحث حلبحافوللا ابئرلبح احا. -3

 تهيسالب ل    تلحل لبحليىأىةل  ى ىةلبحلبحيا. -4

 ااحيملبحلوب تلا تلةو ملبحافوملبحبظر الابي وبةبلبحل ثيويال ههى. -5

 ى يالابا ل ى يالابحافحيا.ريقى لبي فوللبحافحيالحفحملكالةلباألح -6

 ةوأيولبح فثالاةبحيالداحلباال ىدلابإلا بتلح يهف. -7

 ةو يفلبيخ وىةلاباج ملىدبةلبحافحيالحف احالاوؤجلىتهى. -8

 دأةلبح دبجىةلبحافيىلاىي ىأىةلب رحفياليخ ةلبحلبحيا. -9
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لثةلاحل فثىةلخ ةلبحلبحيا.ةبحيالبحث حلب رةل-10

دبجددددىةلبحافيددددىلالالددد ه الر لددددى لبح فثددددالب  دددىدبةلبحلوبيددددالبحاىحيددددالاةيا دددد افلابهدددذبليحكددددتلبحوددددوللرتلوبظوودددالبح 

اةحكيدداهفلوددتلبوددلالتلج ابةلبحث ددحلا ددملوب  يددال فحيددالجددفيحالل،لاى اددىدالبحافحيددالب لو ودداللددملبحل   ددىةلب خلففددا

لاللجنهىلةذابلج ا لوتلذح لاك   .ل،ل  لب

البحث  يالبي ىوايال حىلجتلبحث حلبحافولليي ارلاوأو لبح دبجىةلحيحلرنهىلال فلرج ىوىل ى اللاوؤةربلا فملبحث س

بحافيىلابحاكجلص يالجييىل،ل حىلجتلا وثلعفثالبح دبجىةلبحافيى،لاخىصالا وثلبح  لودبهلهملح ل لةحىد تلحل د بل

ىةل فحيددالبح فثددال  ددألججددىحيبلاوب  يددالبحث ددحلبحافوددلل وددةل،لاددللهددملجييددىلاجددىئللحلددن لةددودلب ار ددالاصددوالر ددألردددى 

ابضدددد الاو دددد   لحلت يدددد ل دددد د لبح ىحددددبل  ددددألبوددددلالتلج ابةلبحث ددددحلبحافوددددللا ددددود لأيدددد  ل،لابجددددل  بوولح ددددذهلبأل ابةل

لصل،ل2001،لحل ويدملجادد بال فحيددالابضدد الة لددفلاىألصددىحالاة  يدد لب ار ددالجالحددللوايددالةلةوبيددالولو وددال.) باددىتل

ل(6

ثلبألخددر لهددملاجدديفالاةىيدداللددملوتلابحدد لرذلا بحددىلة ددوتلجتلا ددوثلبح دبجددىةلبحافيددىلا ددالالبحث ددوللةقدد اوددتلابددىل

ةدر لجتلل،لةىيالبحث وثل ى  لهملةود لبي ودىئملبهد الرةدربللب ار دالاإيقدى لحفدوللحدثا لب ملدكالةلاب ايدالةلبحافحيدا

ياثندددددملجتلة دددددوتلاجددددديفالإل ددددد ب لادددددىح  تلولح ددددد يتل اددددد للىاإةحدددددل،لا دددددوثلبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلالةكلفددددديلبهددددد البحتىيدددددىةل ودددددة

لرأ فلوتلأىواىتهف.ة 

اب دددددألخفدددددملب ددددد بد لل،لجيلجتلوبظوودددددالبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلتهددددد الر دددددألر ددددد ب ل دددددى  لاأدددددىح  تل فحيددددد تللدددددملوتلابحددددد 

اةوظيددفلةلددىئللبحث ددوثليخ وددالب  لحدد لاة ويددملجةربدددوللددملبحلبحيددالبحملددىوفالل،لبحث  يددالبهدد الرةددربللب ار ددالبإلنلددىةيا

اةددتو تلجوبددولابجددلوربدهللددمل ددىحفلاملددل ل يددولبح ددرب ىةلاةددل كفل يددولبحدد الللابحلودد ملحل لدد تلولددلو ىةلب ا ملددالأل ددرب ه

ل(6لصل،ل2007ل،لبيخفىا)ا لبل  دبتهىلبحافحيالابحلوبيا.ل

ل،لاح ذبليقبلب لثىدلبإلةفىقل  ألاذهلبح دبجدىةلرةحدىليح دللبجد  حىدبلحويويدىللدملابدىللبحود دبةلبحافحيدالابحلوبيدا

ا يدددى لأدددو  لادددذهلل،لتلخدددالللح دددفلبحاملدددرلبحافودددلللدددملوقدددالةل فحيدددالو كحدددااادددذبليقادددلل يدددى لبإلةلىأيدددالبحث  يدددالوددد

اود  لبإل دى  لواهدىلا لدبلجاحيدالذحد لبحل  د للدملبحلبحيدالبحملدىوفاللدملل،لبحث وثلاجصىح هىلوتلخالللةوو حىةلبيخند بل

لب ربحللب خلففالحفل ودلبحافوللابحلونللحفثف .ل

ىلاالند لباحيدىةلبحتدللخفود لوقلحد لبحافحدىللاب فكدر ت،لاهدملوتلخالللوىلجدثمليحكدتلبحودوللجتلبح دبجدىةلبحافيد

بألجى لبحلىد خمللملة و رلصبى البحاففلالملبحت ب  ىل ح با،لاا بح لة حللذح لب  حولل،ل هللبحلبيللبحذيلجد  لاتل

تل اتلش لورحفاليلوأولرحيولبيخر قوتلبي ىوايوتلب لفو وتلبألابئللابحربةثوتلواهفللملووبصفالبحاحللبحافول،لجنهىلو

صداثالألنهددىلةح ددللحىحدالباةلوددىللوددتلبحلفوديلر ددألورحفددالبحا دىللاورحفددالبةلوددىللودتلب ار ددالر ددألبحافدفلابحل ددوللوددتلورحفددال

لب ل ى يل.لدبج هالتلب ار الر ألرةلىأ ىللمل  رلجصثالوتلجافلوو وىةولب ار ال ح  

 مشكلة الدراسة:

رباتلافدد لحدد بلوددتلبحوددو ليفددوقللددملجاحيلددول ددو لدج لب ددىللجالب  ددى دلاملدد  لبح دبجددىةلر ددألجتلبحافددفللددمل  ددرةىلبحدد

مللددااددذبليوو ةددىلحلحدىلر ددألةت يد لجاحيددالب لحددى لبجدت بةيقيىةلابضدد الحفلبحيدالبحافحيددالل،لافد لجيبألاحيدالبحال وددالحفلبحيداللددمل

  للددمل ددللورحفددالابحث دحلبحافوددلل ملدد للخددىصلحلددبلجددففلجاحو دىةلابضدد الاو دد ل،لوقدىللبح دبجددىةلبحافيددىل ملدد لل ددىم

وددتلب ربحددللبحتددلليحددرلبهددىلب  لحدد لوددرب  تلذحدد لأدد اباىلبحافحيددالابا ل ددى يا.للاوددتلب ملدد ودلجتلبحاددىحفلبحارودديل دد ل ملددلل

ح دأدددال ث ددد  للدددملة دددو تلوقلحددد لبحافحدددىلل  دددألوددد  لجدددبوبةلبحودددرتلبحاملدددر تلاذحددد لحاددد مل  حبدددىلبحددد  يملابي دددى لحوظيفدددال

لااذبليانللرتل ملفبىليكملفلحبى.ل،لر لبح دبجىةلبحافيىلاألجثى لولا   لجخ
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 ىاةلوىللوتلبج هالتلب ار البي دىاي لر دألبإلجد ىمللدملبحافدفلو حدالصداثاللدملب ىضدتللابي ىددر،لحدذح لأحيابدىل

يددد  ولر دددألو دددولبألويدددالاب دددأل خدددوللبي حيددد لبحلافددديفلبألجىسدددتللابي دددىويملاحكببدددىلاليحكدددتلجتلةددد  ولبي حيددد لر دددألبحلوأدددولر دددأل

،لااددذبليانددللجتلب ار ددالحل حيدد لاوددتلبحيددراديلجتلة ددوتلحل حيدد لرالجتل وب ثددالبا ل ددى لبحوددىئفل  ددألبح دبجددىةلبحافيددىل

ب ار الابحافدفلوقلحا دىلبيخدىصلبحدذيلياحدللج درب هلبهدىل لدفوتليدوويلووأدولة دولبإلددى الابحلق يد ل،لاودرةثةلاحقلحد ل

لالاإةلىأ ىلاةوظيف ىلاكفىل ل.لب ار البحذيليارالاتةولب  لح لبحذيليووملججىجىل  ألنملرلب ار 

لوحىلجثمليل   لومل فالبح دبجالبي ىحياللملبألجسفالبحلىحياا

لوىلعثياالبح دبجىةلبحافيىللملب  لح لبحففل ينل؟لل .1

 وىلجافلول فثىةلبا ل ى لب ثنلل  ألب ار ا؟ .2

 وىلب لوةىةلبحاىوالحل و رلبح دبجىةلبحافيىلحلوب بلبا ل ى لب ارلم؟ .3

ب وت حالحل و رلبح دبجدىةلبحافيدىللدملددولل دبجدىةلب لدلوثللاةفثيدالول فثدىةلبا ل دى لب ثندلل  دأللوىلباحيىة .4

لب ار ا؟لل

 أهداف الدراسة:

لته البح دبجالبي ىحيالر ألوىلي ملا

ل  لواللو هىلي ىأىةلبا ل ى لب ثن ل  ألب ار ا.اول،لة  ي لعثياالبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلبحففل يايال-

لبجلاربالجافلول فثىةلبا ل ى لب ثن ل  ألب ار الل-

لىوالحل و رلبح دبجىةلبحافيىلحلوب بلبا ل ى لب ثن ل  ألب ار اةوديالجافلب لوةىةلبحال-

يىةالد  دددالووت حدددالحل دددو رلبح دبجدددىةلبحافيددىللدددملددددولل دبجدددىةلب لدددلوثللاةفثيددالول فثدددىةلبا ل دددى لب ثنددد ل  دددألصددل-

لب ار ا.

 راسة:الدأهمية 

لددملدددوللبي دد يحلب لددلحرل ددتلبي ىواددالابح دبجددىةلبحافيددىلابحلت دد بةلبحا يدد  لب  ي ددالبهددىلبحتددلل  دد لبحك  دد يتل

بح ود لبحافحيال  ألبجدل  بملبحث دوثلبحافحيدالا دود للجةرل تالل،لبح دبجىةر ألبي  يحل تلبحل ولللملعثياالاذهل

ألاحيدالب وددو يالح دذهلبح دبجداللدمل ونهدىل حدىلةظ درلةظ درلبل،للادىلا ىأدىةلب  لحد لا دود لج يدلج يللةكفللا ى

لجاحي هىللملبحبوى لبحلىحياا

ابحذيليالن لو خاللاىوىللملوقىللة ودلاربوللبح دبجىةلبحافيىللملبحو د لل،ليا ونهىلة بىاللوودوتلةىياللملبألاحل-1

ملبحدددوعتلبحاروددديلاددددراد لرةلدددىللبحدددذيلاملددد  ل يدددولبحلودددىد رلبح احيدددالابألا دددىثلبحافحيدددالر دددألددددافل ددد دتهىلبإلةلىأيددداللددد

لب ار الا  ملبج هال  ىل وة.

بح دبجدداللددملولدى   لبحوددىئح تل  ددألادربوللبح دبجددىةلبحافيدىللددملبي ىواددىةلبحففلد ياياللددملبحلاددرالل د لالدد فلادذهل-2

لابحلارالر ألوللفيوىةلبا ل ى لب ثنلل  ألب ار ا..ل،لر ألعثياالبحن بول

ل،ليددولجا ددىثهفلا يددحلة ددوتلذبةلعددى  لرةلددىللاحدد جلبجدد هالتجددىةلبحافيددىللددملر ددى  لةوأ دد ليلددلفي لواهددىلعفثددالبح دبل-3

لا حكتلباجلفى  لواهىللملب للوثل.

 مصطلحات الدراسة:

 الدراسات العليا: .1

لليلدى  ل ههدىلابحتدل،لبألا دأال"لورحفدال دبجديالة دملب رحفدالبي ىوايدالى(لاتنهد400صل،ل2004ل،ل  دااجاولل،لبي و م)يار  ىلل-

لللبح  لودبه. ال ل دبج هفلاإشربالجح لج يىللايسالبحل ديجلحبيلل دأالب ىألل  لجالبح
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ودالر دألبحلدد د بلودتل دبجدىةلة د لواحل،ل ههدى"لب رحفدالبحتدلليالودللبح ىحدبللااتنهدىل(204صل،ل2009ل،لااار  دىل)بحد ي ل-

اهدددملورحفدددالة دددملورحفدددالل،لافوودددىةب ابحوددد د ل  دددألبحلاىودددللوددد لو دددى دلل،لاباجدددلالىلل،لابحل فيدددلل،لباجلو دددىل  دددأل

لبي  ولل  أل دأالبحث ىحود و ل"ل

ايار  ددىلبحثىحددحلرأربئيددىلاتنهددىال"لبح دبجدددالبحبظىويددالب بلظحددال ادد ل دأددالبحث دددىحود و لبحتددلليالوددلل ههددىلبح ىحددبلودددتلل

بح  الواهىللاةوظيفلو ى دلب افووىةلحلبل،لورحفالبجل  بملب ار الر ألرةلىأ ىلوتلخالللبحل فيللاباجلالىل

ل"ل

 االقتصاد املبني رل  املعرفة: .2

ل،لب  لحيددددم"لنملددددرلب ار ددددالاإةلىأ ددددىلاةوظيف ددددىللددددملأحيدددد لوقددددىاةلبحاملددددى للاتةددددوال(9صل،ل2009ل،ليار ددددول)ب  ددددراقل-

ل"اىعرب .جيلر ىوالبحلبحيالبإلنلىةيالل،لاىعرب اصوالحت  يالبي ىحالبإلنلىةيال

 وللبحلكبوحوأيىلبي  ي اللمل بىصرلبإلةلىللح ل يللرةلىللاوثى حالبيخ وىةللايار  ىلبحثىححلرأربئيىلاتةوال"ل حفيا

ل لفاا.اى لثىدلب ار النملىعىلب ل ى يىلو  دهلب ار الل اذحل،لج يل مل لل

 

 الدراسات السابقة:

احكدتلجد لفل درال اد لل،لاا  ةلبح دبجىةلبحلىاوالبحتللةبىاح لوودوتلبح دبجىةلبحافيدىلودتل ابيدىلو لففدا

لاوتلاذهلبح دبجىةل  ألجبيللب  ىللالبي  رال،لابحلبحيال،لبجىةلبحتللةبىاح هىلوتلحي لبحل و ربح دل

لبح دبجىةلبحارأياا

ادددددد   لبحلاددددددرالر ددددددأل ى فيددددددالارةددددددىوللوىألددددددل  لب بددددددىب لاعددددددرقلبحلدددددد ديجللددددددملبي ىواددددددالل(2011دراسددددددة األسددددددطل سل

عىحثدددىلودددتلعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلب  ددد ف تلحفادددىمل(ل46ا ددد لعثوددد لبح دبجدددال  دددأل)ل،لبإلجدددالويالودددتلاأ دددالةظدددرلبح فثدددا

للددددمل ادددد لل،لا دددد لبجددددل  ملبحثىحددددحلب ددددب  لبحوصددددفيل،ل2011ل/2010
ً
ا ددددىتلوددددتلجاددددفلبحبلددددىئلالجتلددددددىلبح فثددددالأددددىلل ث دددد ب

لملح تلأىللبحردىل تلوقىللججىحيبلبحلوو فلا دأالل،لو لالعرقلبحل ديجلابحلوبيىةلابيخ وىةلبي ىوايال،لب  ىاة

 حدىلجةدولالةوأد ل دراقلذبةل احددالل،ل حدىلجتلجادفلبح داوأىةلبحتدللةدوبأ  فل)بدةفدىتلدجددوملبحلدى الب الحد  (لولوجد ا.

اجاصددددد لبح دبجدددددالادددددإأربللل،لرح ددددىئياللدددددمل دأدددددالةودددددو فلبح فثدددددالحفن ةددددىوللاادددددي لر دددددألولت ددددد لبي ددددداجلاب لددددلو لبح دبجدددددا

لوربأاالشىوفالحفن ةىوللاة و رهلا ملب اىي  لبحاى يا.

ا   لبحكملفل تلبحليىأىةلبحلبحيالب للوثفيالح  لعفثالبح دبجىةلبحافيىللدملل(2009وحسي  س ، ركاتب دبجال

(لعىحبلاعىحثالوتل142ا  لعثو ل يبالبح دبجال  أل يبالوتل)ل،لبحت ايالاثا لبي ىواىةلبحففل يايالبحففل يايا

بحلاىوددددللودددد لبأل وددددىةلاوملددددكالةلبي يددددى لا دددد لجظ ددددرةلبحبلددددىئلالج ثدددد لباحليىأددددىةل ىةدددد ال)ل،لة   ددددىةلةرأو ددددالو لففددددا

ب ار ددالاددىي ووقلل،لةوظيددفلبحث ددحللددملخ وددالب  لحدد ل،لوار ددالبحوصددوللحفحافووددىةلبيخىصددالا دبجدد هفل،لباألحى يددا

ااأددو ل ددراقل بحددالرح ددىئيىللددملبحليىأددىةلل،لابددىلل ال ددىةلعيثددالودد لبحدديوالللاب  دجدد ت(ل،لابحوبأثددىةلر بللةفلددولاة دد ه

اللددددملأحيدددد لب  ددددىاةلح ددددىيحلبحددددذ ود.لا دددد لجاصدددد لبح دبجددددالايددددراد لدأددددةلخ ددددةلبح دبجددددىةلبحافيددددىلبحلبحيددددالب لددددلوثفي

لاىي ىواىةلابحث وثلبحل ثيويالحف فثالا  ةلبحلبحيالبا ل ى يالاباألحى يا.

 ىود ر دأ بهدى بحففل يايالابادةودىل بي ىواىة لم بحافيى بح دبجىة اب   بجلوربل ا   لر أل(2007سسمرة  أبو دبجالل

 ابإلةلدىل بحافودل بحث دح وقدىل و  ا يداللدم اأدو  ر دأ بح دبجدا ةوصدف  ا د  ،لبحملدىوفا بحلبحيدا ة ويدم حىأدىة يفبدل

 :واهدى ذحد   اتل ة دولل بحتدل ب او دىة  اد  ر دأ جشدىدةلبح دبجدا ا د  ،ل فلد  ت لدم بحملدىوفا بحلبحيدا جأدل ودت بحافودل

 بحث دح  لدلفيوىة بي ىوادىة اب لودىد ،لبحافودل حفث دح بحادى م بي ىوادىةلابحلافديف لدم ب رصدو   ب   بةيدىة ةوبدد 

 بح دبجدا جشدىدة ب او دىة ادذه ادبل بألجدثى  ا دت با ل دى يا ابحلبحيدا بحافودل اد تلبحث دح بح دفا ابةو دىت ،لبحافودل
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 ا فدالل،باة دىل اصداوأا اىحلبودل ورةث دا اوملكالة ،لب  فيا با ل ى يا اب وبد  بإلو ىةيىة  فا :بألجثى لباةيا ر أ

ل.ابإل خىل اى رب ثا ورةث ا اوملكالة ،لب ل   ا ابح اد ىة ب ربأ 

ابحلادددددرال  دددددأل ادلل،لاددددد   لبحلادددددرال  دددددألبحوب ددددد لبي دددددى ملحف دبجدددددىةلبحافيدددددىللدددددملبحت ايدددددال(2006سدددددليما  س دبجددددداللل

فلوالودددددالوددددد لةودددددديالجادددددل،لابحث دددددحلبحت ادددددويلا دددددفالخىصدددددال،لةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةللدددددمل  دددددفلبح دبجدددددىةلبحافيدددددىل ىودددددا

اجخ ددددد بلادددددد لصددددديتالووت حدددددالحف دبجدددددىةلبحافيدددددى.لا ددددد لجاصددددد لبح دبجدددددالل،لرجدددددت بةيقيالة دددددو رلوبظوودددددالبحلافددددديفلبحادددددى م

ايددراد لرةدددربللبحث ددحلبحت ادددويلودددتلخدداللالرنملدددىللور دديلحفحافوودددىةلبحت او دددالودديا لاتحددد ثلةكبوحوأيددىلحفددد لابجدددل  ىلل

ا وددد لحودددىلبةلجدددبو الادد تلج يدددىللايسدددالبحلددد ديجلل،لىدلجاجدد اعدددرحلةلدددىئللبحث دددحلبحت اددويلحفبودددىمل  دددألرعدددل،لب افووددىة

ليلفلخالح ىلوبى ملالجافلب ملكالةلبحتللاات البحاحفيالبحلافيحيا.لل،لا فيىةلبحت ايالاب افح تلب لح  يت

ادد   لر ددألصدديىةالة ددودلووتدد حلحل ددو رلبح دبجددىةلبحافيددىلوددتلخددالللة ثيددملججددفو لر بد لل(2006السددلمي س دبجددال

اةوددددو فل ى ددددالل،لحيددددحلةوصددددف لر ددددألجاحيددددالة  يدددد لد  ددددالادجددددىحالاجادددد بالحاحددددى  لبح دبجددددىةلبحافيددددىل،لوفابي ددددو  لبحملددددى

ابحاحدلل  دألبحلوبصدللل،لو لباجلفى  لوتلبحلوبيىةلبي  ي دالاو ر دىةلبحث دحل،لبألنمل الابحن بولللملبح دبجىةلبحافيى

اة  يدد لواددىي  لحفلح دد للددملبحرجددىئللل،ل لحدد ااددد لججددجلحالجددلفى  لوددتلو رأددىةلبح دبجددىةلبحافيددىللددملب ل،لودد لبح ددال 

اة ددددو رلب  ددددىدبةلاب اددددىدالبيخىصددددالاحقددددىاةلل،لبحافحيددددالدددددحتلجادددد بالارةددددىوللبي ددددو  لبحملددددىوفاللددددملبح دبجددددىةلبحافيددددى

لاذح لحل ويملبحلح  للملبأل بللابادةوىللاقو  لبح دبجىةلبحافيى.ل،لبحث حلبحافول

 تدي ل بإلجدالويا اىي ىوادا بحافيدى بح دبجدىة ادربول ةودو ف ر دأ بح دبجدا اد   ل(2004وأبدو دقدة س ، دراسدة الحدوليلل

  فيدىة لدم  تدي  بإلجدالويا اىي ىوادا بحافيدى بح دبجدىة ادربول خر يدم ودت خر قدى (91) ودت  يبدالبح دبجدا ة وةد  ا د 

ابةثد ل . بى ملداب رأدربلبة ابجدلو وب بحافحيدا دجدىئف ف ر د ب  جةحدوب بحدذيت ،لابحافدوم ابحت ايدا بحد يت بحملدرياالاجصدولل

 اجظ درةل.بيخدر ق ت ةظدر اأ دا ودت بحافيدى بح دبجدىة ادربول ةودو ف بجد ثىةا ابجدل  و  ،لبحل في دم بحوصدفي ب دب  

 ادذه خر يدم اجت ،ل ىحيدا اكفدىل  بح دال  بحليىأدىة ةفبد  بإلجدالويا بحافيدىلاىي ىوادا بح دبجدىة ادربول جت بح دبجدا

 بجدل  بم لدم ا دذح  ب لدل  وا بحلد ديج اججدىحيب عدرقل لدم ا اىحيدا بأل دى يول لدملبإلشدربا  فدىل  يدرات بحند بول

 ر دأ بي ىوادا حىأدا بحبلدىئل جظ درة  ود  ب كلثدا ةود و ى بحتدل حلخد وىة اىحالدثا جودى ،لبحلافديف بي  ي داللدم بحلوبيدىة

بحافيدىل بجدىةبح دل ادربول ةفثيدا" و دودل لدم رح دىئيا  احدا ذبة  دراق اأدو  بحبلدىئل اياد   حدى .ادذبلب  دىل لدم بحل دو ر

 اباج ثىة لملو ىادل رح ىئيى  بحا  راق ةوأ  ا جةو بحبلىئل اأيا  ،لبحاحر ا لت   بحبوت  لت   ااي ل "بح فثا ي ىأىة

 ودت  د    درا اةدف ج ايدىةلبح دبجدا ددول لدم بحبلدىئل ةفلد   ةدف ا د  .بحت ب ودل ب اد ل  لت د  اادي ل بح دبجدا وودد 

ل.بيخر ق ت ةظر اأ ا وت بحن بول حل و ر بحلوصيىة

 بحتدل اب ملدكالة ،لبحود   أىوادا لدم بحافيدى بح دبجدىة ارةدىول اب   ر أ بحلارنا ر أ ا   ل(2003رابدين س دبجاللل

 بح دبجدىة ادربول لدم بح لد يالة جت بحث دحلر دأ اخفد  ،ل ههدى ابح فثدا بحلد ديج ايسدا ج يدىل ةظدر اأ دا ودت اات دد ى

ل ،ل فيفدا ا دأدا وب فيا بحافيى  ةدفنل ،لابحث  يدا ب ى يدا بح لد يالة ةيدى  لدم ةكحدت بحلد ديج ج يدىللايسدا وملدكالة اجتن

دى .ب  لحد لحفلبحيدا ا ىأدا بدةثىع دى دداف فد  ،لبح فثدا وملدكالة جون
ن
 اةيدى  ،لبحافيدى بح دبجدىة دجدوم اىدةفدىت  لح 

دبة  ا  اعرح ،لابحث  يا بح ل يالةلب ى يا ل ابح   ورن  ب ورن
ً
ى ل.وردبةبحن بوللاب  ةوييف لم اآدباهف بألخذ ا  م ،لجبو ن

 أىوادا لدم بح دبجدىةلبحافيدى حند بول ابح فثدا بحلد ديج ايسدا ج يدىل ةويديف حدولل 2003 ) س القدادر ربدد دبجدال

دا بح لد يالة ةيدى  خالح دى ودت جظ در ،لبحود   دا ب ى ين  دجدوم ابدةفدىت ،لب  لحد  باالحدىملا ىأدىة ادداف ،لابحث  ين

 ااش ي  ،لحف فثا ب ى ي بح  ف اةو    ،لبح دبجىةلبحافيى حن بول شىوفا وربأاا بلاإأرل بحثىحح جاصت  ا   ،لبح دبجا

ل.ب  لح  ا ىأىة ورةث ا  دبجىة رأربل
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وملددد فالبحث دددحللدددملجتل اددد لبألا دددىثلبحافحيدددالح دددال لبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددمللحيدددحلظ دددرةل(2001كسدددناوي س دبجدددال

حدذيلبألودرلبل،لإلا بتلاباال ىدلاباالحىملب ثىشرلاويىيىلبحلبحيابي ىواىةلة لفلاىحلوفي يالاب  ى ى ل اتلبحل وللر ألب

ودتلادذبلب ب فدمليهد البحث دحلر دألالرادرب لجدثللل،لج  لر أل يللبي ىواىةل تلو ديةلبحلبحيدالبا ل دى يالاباألحى يدا

ةلبحث دحلبحافوددللاةودديالواو دىل،لبحاهدوالاىحث دحلبحافودلللدملبح دبجدىةلبحافيدىللدملبي ىوادىةلحلفثيدالول فثدىةلبحلبحيدا

اة  يدددد لبحارب يدددددللبحتدددددللة دددددولل اتلن دددد لدابادددددةلو حدددددر لااى  دددددالادددد تلجا دددددىثلبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلل،للددددملبح دبجدددددىةلبحافيدددددى

اإارب لجثللبحل ف لوتلواو ىةلبحث حلبحافولللملبح دبجىةلبحافيىلحل ويملل،لا  ى ىةلبحلبحيالبي  وويالابيخىصا

اب تدد بحلل،ل دحلبحافوددلللدملبح دبجددىةلبحافيددىللدملبي ىواددىةلاحل فثدىةلبحلبحيددااة  يدد لبحلدثللبحكفيفددالاددرأةلبحثل،لبحلبحيدا

احوددد للبجدددت بةيقيىةل ى فدددالحكيفيدددالبحلالددديملاددد تلج لدددىملبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبي ىوادددىةلا  ى دددىةلبحلبحيدددالب خلففدددا.

ا بيدددددداللحلاملدددددديةلحر ددددددالبحث ددددددحلبحافوددددددللبي ددددددىويملةددددددرةثةلابددددددوبحملوىحيددددددولةوأدددددد لواو ددددددىةججددددددفرةلةلددددددىئللبحث ددددددحلاتةددددددول

 حدددىلةوأددد لواو دددىةلاصددداوأىةللدددملبحلادددىاتلاددد تلبي ىوادددىةلا  ى دددىةلبحلبحيدددالب خلففددداللدددملوقدددىللبحث دددحلل،لاةبظيحيدددا

ودتلب حكدتلبحدل ف لودتلواو دىةلبحث دحلبحافودللبي دىويملاإيقدى لجدثللبحد  فلب ددى يللو حىلةفلبحلوصللر دألجةدل،لبحافول

لبح بىام.للاب ابويلحلامليةلحر البحث حلبحافوللخىصاللملب  ى

 ةف ا   .بحلاو يا بحبظر الاىي ىواىة بح فيىة لم بحافيى بح دبجىة اربول ةوو ف ا   لر أل(2000العتيبي س دبجال

  يبدا ب  دىادلاة وةد  ودت  د   بأل ب  اة د ل،لبحلدىاوا ابح دبجدىة بحبظدريل حإلعدىد بجد بى ب بح دبجدا ج ب  ة دو ر

ل (156) ودت بح دبجدا
ُ
 بح بخفيدا بحكفدىل  ولدلو ل جت بح دبجدا ةلدىئل جادف ودت ا دىت .ةد ديجايسدال  يدو (178) ا عىحثدى

 ة ويدم لدم الد ف و دىادل جدوادا اابدىت . ىودا ا دفا  ىحيدا بحلداو يا بي ىوادىة بحافيدىللدم بح بدجدىة حبظدىم بحبو يدا

بح دبجدىةل ادربول اةفثيدا ،لبح فثدا ي ىأدىة بحافيدى بح دبجدىة ادربول اهدمالةفثيدا ،ل ىحيدا ا دأدا بح دبجدىةلبحافيدى  فدىل 

 اأيا  ،لبحلافيفلابحلافف اججىحيب ا فىل  ،لبحافحيا بحرجىئل   أ بأل ى يول بإلشربا ا فىل  ،لب  لح  ي ىأىة بحافيى

 ،لبحث  يدا بيخد وىة :اهدم ،لا دأدالولوجد ا بحافيدى بح دبجدىة  فدىل  ة ويدم لدم الد ف و دىادل خحلدا جت جييدى بحبلدىئل

 بي  ي دا بحلوبيدىة ابجدل  بم ،لبحافيدى بح دبجدىة ةودو فلادربول اججدىحيب ،لثداب كل اخد وىة ،لبح دال  ةوو ف اججىحيب

ل ابىت اجت .بحل ديج لم
ُ
ل،ل.ابحبوت ابح فيا بي ىواا ولت  بة ر أ ياي ل ب كلبيا بيخ وىة  فىل  ة  ي لوللو ل لم بخلال ى

ا حدىل .ابح فيدا بي ىوادا  د يلولت ر دأ يادي ل بأل دى يول بإلشدربا  فدىل  ولدلو ل ة  يد  لدم  بللرح دىئيى بخدلالا اابدىت

 وادىي   بخدلالا اهدأل،لبحبو يا بح بخفيا بحكفىل  وللو ل بة فىا لم و ف ةتة   ح ى  وبول الاا اأو  بح دبجا ايا 

 ،لبألعراحىة وودو ىة حل  ي  خ الابض ا اأو  ا  م ،لبحل ديج ايسا ج يىل اىخلالا بح ال  ة  يل ةوو ف

 او دى د ب كلثدا بجدل  بم و دىدبة ر دأ بح دال  ب لودىدل،لب بىجدب بحل  د  ملد ب ملدر  ت  فدا ودت بح فثدا واىةدى 

 ابخليدىد ،لب  لحد  لدم ابيخد وىة بإلةلدىل اوؤجلدىة بحافيدى بح دبجدىة اد تلادربول بح دفا اب لودى  ،لبألخدر ل ب افوودىة

 ج يدىل اب لودىد ،ليدابحلوو ح بح دبجدىة ر دأ بحافيدى بح دبجدىة ادربول اب لودىد ،ل د دبتهف الةبىجدب حل   دىة بح دال 

لابح اد ىة. ب ربأ  ا فا ،لبحل ديج لم بي  ي ا بحلوبيىة بجل  بم و ىدبة ر أ ايسالبحل ديج

 الدراسات األجنبية:

 ب لدىلحا وف دوم ة  يد  ر دألة دو رلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاذحد لودتلخدالل اد   ( 2009س AL-Khawasدراسدة 

 وف وم حولل  بدة بحتل بحبوىشىة اتت بح دبجا جظ رة ا ،لب ل   لبألور كيا يىةبحوال لم بحافيى بح دبجىة لم بأل ى يحيا

 اتت بح دبجا جظ رة  حى ،لبحافيى حف دبجىة بحاىوا بألا با   أ بةفو  احكاهى ،لةبو  لابخلفف  بأل ى يحيا ب لىلحا

 لدملبح دبجدىة بحلافديف حفيدا  و رأدىة لدم بحبقدىح ود   اوار دا ،لب لدىلحا ةبفيدذ وحيدا حدولل و د ا ب ابدىتلبالحىودى

 ب لىلحا اة لىل ب لىلحا لمل حفيا بحابىصر جاف وت بحافيى بح دبجىة لم ب  ىدر جت بح دبجا ةلىئل جظ رة ا ،لبحافيى

 ب تد ح بحافيدى بح دبجدىة لدم ب لدىلحا احلفايدلل.حف دبجدىةلبحافيدى بحلى ادا بحت او دا بإل بد  لدم بحالور ي دا  د م ودت ةدوت ر دأ
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 ،لب لدىلحا االدىئل اباالحدىم ،لباخلثدىدبة اأبدىل ،لبحلودو ف ة دو رل حفيدا خالح دى ودت يدلف ب  دىم ودت فلدفاج بحثىحدح

 أحيد  لدم بحافيدى ةبح دبجدى اح رأدىة باالحدىم ر دأ ا  دى ،لبحافيدى ب وأدو لحف دبجدىة بحوب د  اتي د  ر دأ اباجدلقىاا

ل.  ألة و راى ابحاحل بحل   ىة

لاة دو رل،لاد   لر دألادد لوادىي  ل ربأادالاة دو رلبحند بولللدملبح فيدىةلبحت او دالاتور  دىلet al. (2007) Lillyدراسدة 

ا دد لد دديةلاددذهلبح دبجدداللددملةلىئق ددىلل،لا ددذح لدصدد لودد  ل اىحيددالب اددىي  لب  ثوددال،لجددبوبةل5بحوحدد بةلبح دبجدديال ددلل

 خالةلابحفددوبئالبحلبظيحيددالابحث ددحلا  ددألب ددل،ل  ددألخ وددالبحاحفيددىةلب بفددذ لوددتل ثددللبحوددىئح تل  ددألبحندد بوللبحلافيحيددا

بحافوددددللابيخندددد بةلابإلو ىةددددىةلابحلبددددوت.لاوددددتلجاددددفلةلددددىئللبح دبجددددالر ددددألجتلابددددىتلددددددىلوددددتل ثددددللب لددددلفي يتل ددددتلوحيددددىةل

ل(.%71_%88ا تل)لبحل و رللملبح فيىةليت باحلوى

جظ ددرةلبح دبجدددالجتلادد   لر ددألةوددو فلادددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللددملأىوادددىةلج لددفود لا دد لل(2006س Triceدراسددة 

(لعىحددددبلددددددوبتل ددددتلةددددوتلبيخندددد  لبأل ى يحيددددالبحتددددللةفوواددددىللددددملبحندددد بولل،لا ددددىةوبل928(لوددددتلبح فثددددالابحثددددىح ل دددد  افل)72%)

(لوددتل%39اىحل  يد لدبدد تل دتل فدىل لج يدىللايسدالبحلد ديجل.جوددىلاىحالدثالحإلشدربال  دألدجدىئللب ىألدل  ل ود ل ديفل)

(لل(%66(لبحاحفيدددالجنهدددىلوحلدددى  للدددملب ربحدددللبحاهىئيدددا.ل حدددىلجتل%42ا ددديفل)ل،ليخ دددابح فثدددالجتلبحاحفيدددالأيددد  ل بددد لة دددو تلب

لواهفل يفل حفيالبحل و رل بخللبحن ةىولل اد الحلبلب لل  ةىةلبحافحيال،لابادةثى ل لوقلبحاحلل.

ل (150) وت أحا  بحتل بحبلىئل (لايا (2000ل,Boise State Universityلبجامعة االلتحاق إدارة لجنة دبجال
ُ
 عىحثى

 ةدو ر  د م ر دأ رددى ا ،لبحاحدل اووب يد  ب ىحيدا ب دوبد  هدم بح فثدا ةوبأدو بحتدل بحاوثدىة جادف جت بحافيدى بح دبجدىة لدم

%ل68بح يفيال ب لى ىة ةو ر  ىة   و   فههى جةبوب بحتل بي ىوايا حلخ وىة اىحالثا جوى .ير  اىلبح ىحب بحتل ب لى ىة

  ود   ههدى  دجدوب بحتدل بحند بول  دت ادباهدف اىحالدثا جودى .(% 55)  اد   دت ابحدلافف بحافيدى ةبح دبجدى ح فثدا بي ىوايدا اب دبا

 بحند بول جت بح فثدا ودت (% 62) اذ در ،لبحلد ديج ج يىللايسدا ابو يا ب لافوا بحاثىدبة   أ ب وب وا واهف (% 63) جا  

 ودى  ملد ل اةد  ف ح ي دا اتنهدى بحايبدا ج درب   دفة ذ ر  و  حفحاىوللابحلق   بة اىحالثا جوى .أي   ج ى يحيا جحاا ح ى

لبحافيى بح دبجىة اربول

 التعقيب رل  الدراسات العليا:

م(لةقدددد لجتلاددددذهلبح دبجددددىةلة ر ددددد ل2000 ادددد لبجددددلوربللبح دبجددددىةلبحتددددللة لددددرلبي  ددددولل فههددددىل)لوددددىل ادددد ل ددددىملللللللل

ل،ل(2007ل،لجددحر  جادو(ي ىوادىةلو دلل دبجدالحيدحلةبدىالل ايدد ىلبجدلوربللاب د لبح دبجدىةلبحافيدىللددملبل،ل  دىاةلو لففدا

ابحو وال  ألعثيا هىلو للل،لاواهىلوىلا   لر ألةوييفلاربوللبح دبجىةلبحافيىل،ل(2003ل،ل)ل ىا يتل،ل(2006ل،ل)جفيحىت

لاواهدىلودىل،ل(لTrice, 2006)ل،ل(2000ل،ل)بحاليبدل ل،ل2003 ) ،لبحودى د ) ثد   دبجدال،ل(2004ل،لاجادول  دال،لبي دو م دبجدال)

-ALل،ل(Lillyل(and Other,2007و ددلل دبجددالل،لااددد لة ددودبةلحددذح ل،لا ددحللددملوحيددىةلة ددو رلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددى

Khawas,2009))اودبللل،لاواهىلوىل ملفل تلباحليىأىةلبحال والحلبحيالاة و رلبح دبجىةلبحافيىل،ل(2006ل،ل)بحلفولل،ل

)لل،لل (Hooper & William, 1993)،ل(2009ل،لاحل تل،لال)لار ىةبحايبىةلب خلففالحولل اىحيالاذهلبحن بوللو لل دبج

جنهددىلة ثدد لل،لاحكددتلوددىليح دد لاددذهلبح دبجددال ددتلة  اددىل،لااددذبليدد لل  ددألجاحيددالاددذبلب ودددوتلاحيو لددول،ل(2001ل،ل لددبىايل

 فثدددددىةلجحددددد لبألجدددددىحيبلب لدددددلوثفياللدددددملب تددددد بحلوملدددددرا ىلبجت شدددددى يىلحفاحدددددللادددددولابحاهدددددوالاىح دبجدددددىةلبحافيدددددىلحلفثيدددددالول

لبا ل ى لب ثنلل  ألب ار ا.

 

 محاور الدراسة:

لأىلةلبإلأىاال تلججسفالبح دبجاللملب  ىادلبحلىحياا

لب  ودلبألالالوالوالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاو  لواللو هىلي ىأىةلب  لح لبحففل ينل.
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لب  ودلبح ىنيالول فثىةلبا ل ى لب ثنلل  ألب ار ا.

لىةلبحاىوالحل و رلبح دبجىةلبحافيى.ب  ودلبح ىححالب لوة

لىةلبا ل ى لب ثنلل  أاةفثيالول فثل،لب  ودلبحرب  الد  الووت حالحل و رلبح دبجىةلبحافيىللملدولل دبجىةلب للوثل

لب ار ا.

 

 األول  ر أوال: املحو 

ل.مالمح برامج الدراسات العليا ومدى مال متها لحاجات املجتم  الفلسطيني

بةلودددللبي دددوبدلحدددوللجيىجدددالبحلافددديفلبحادددى ملابحث دددحلل،لبىةلودددتلبحودددرتلب ىضدددتللالدددملظدددللبحاو دددالدددملوبل دددفلبح لددداي

بحافودددددللر دددددألبحلدددددىحالبحاى يدددددالال دددددر  لودددددتلوؤجلدددددىةلبحلحو دددددللبحافودددددللبحاى يدددددالو دددددللبحثبددددد لبحددددد ا ملاايسدددددالبحيونلددددد ول

UNESCOىةلبحافيددىللددملبحادىحفلة دد لوددرالاحافددولبحفدذيتلبةفوددىللددملووب ف حدىل  ددألبتلبحوددد لبي دى ملحفلافدديفلبحاددى ملابح دبجدل

ااذبلوىلي  ولر ألبح ملى مللمل حفيالةوحي لبحو دبةلبحبملر البحال والح خوللل،لج ثو ل ذح ل  ألب   لب لوجةلابحثاي 

 وقلح لب ار ا.ل

(Kent,1996, p71) 

ىوادىةللدملأحيد لجة دىللبحادىحفلياىنيلبحلافيفلبحاى ملابح دبجىةلبحافيدىللدملبي ل،لالملاذبلبحليىقلاحلبلبحثب لبحاى ي

ل(448صل،ل2006ا ث لبحوبح ل،ل،لوتلج واليحكتلةلخي  ىلاحىلي ما) يى 

 ةل ددفلبح دبجددىةلبحافيددىللددملبي ىواددىةللددملأحيدد لجة ددىللبحاددىحفلا دأددالوب فيددالوددتلبي ددو  ل لددببلةضددخفللددمل

لج  ب لبحلوظيفللملظللووبد لو  ا  .

 ا وددد بتل ىئ بةددددولل،لبجدددل  بوولة ددد لب الئدددفلحفحدددوبد لبحاىودددايل دددفلبحلافددديفلبحادددى مللدددمل ددد ملبحكفىيدددالودددتلحيدددحل

 اةوبأ لب  ابأيلوللملاربوقو.ل،ل مل لل ث  

 ر  ىاللملنلبلب لى  بةلاب اوةىةلب ىحيالبحتللالة بىجبلو لبح  فلب ى يلب خ  لحفحقىاةلبألخر .ل 

 ابجلوالحيالبإلةفىقللملوؤجلىةللحيحلجتلججفو لبجل  بملبألووبلل،لولتحالر بد لا يى  لب ؤجلىةلبحث  يا

 بحث حلابح دبجىةلبحافيىل ثىد ل تلولتحالاليحكتلةو  لبحك   للملرصالح ى.

ل

احكددددددتلاأددددددىحرةفلودددددددتلبي  ددددددو لبحتدددددددللةثددددددذللحثبددددددىللةظدددددددىملحف دبجددددددىةلبحافيدددددددىلابحث ددددددحلبحافوددددددلل دددددددو لاليلددددددل ي لبحثودددددددىلل

ل  ولوىلييبلل،لولبا ل ى يالا ي ل  لح لب ار اا  وتل ىوالل ب حىلحفحقلح لا ىولل اىحيلولا  ى ىةل،لاباجلحربد

ل (Alcantara,2001, p 33)يوبأولبحا ي لوتلبحل  يىةلةذ رلواهىال

 ب بدىب لبي ىوايدال/لالة بىجدبلاباحليىأدىةلبحافحيدالابحلوبيدالبحتدللي لىأ دىلبا ل دى لاب  لحد لبحاروديلاجدىئرل

لب  لحاىةلبحبىويا.

 اد تل ة درب للدملبحبظدىملبحلافيودللود ل د ملاأدو لبجدت بةيقيال حدللحلدوب تلاة ىودللودىبح فدبلب ت بيد لحف دبجدالابال

 بأل  ب لب ب لثالر ألبي ىواىةلبحارأيالابحليىأىةلب  لح لبحارويلابحبىوي.

 نمل  لحىحيىلة وللوقلحادىةلبحد اللب ل دود لر دألوقلحادىةلةودومل  دألب ار دال)وقلحد لب ار دا(لاةفحدجلووىادلل

 تللةوبأولوقلحاىةبىللملبحل ىقلار بلبحل ودلبحافوللابحلكبوحويم.ذح لبح اوأىةلبح

ل

اللحرلبألا دىثلبحتدللة درللودتلجدا دالبي ىوادىةلاورب ديلبحث دحلبحافودللا فيدىةلبح دبجدىةلبحافيدىلبألاداأيدالأبثدىلر دأل

بحو دد للاوددىلةدديبللةل دد للددمل،لأبددبلودد لوؤجلددىةلبحو ددىتلبيخددىصلابحاددىمللددملة ددو رلوبلقددىةلةكبوحوأيددالالو يددللح ددى
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لددملبحو دد لبحددذيلالدد  حرل يددولبحدد اللل،لادد تلب ل ددود لابحدد اللبحبىويددالوددىلةدديبللة لدد لاةكندد  بي ىدددرل يددفلجتلبح ددو لوددى

ل%.1 ىتلبح اللبحبىويالةى دبلوىلة للر ألل،ل%وتل خف ىلبحووويللملبحث حلابحل و ر3ا2ا تل بح بى يالوى

افوللابح دبجىةلبحافيىللملأىواىةلبح اللب ل ود ليقاللا تلبح بى الابحث حلبح رتلبحاال الب ل بالبحوىئحالوى

اأى وىاللةىحثىلوىليفلو لبحث حلابحل و رللدملأىوادىةلبحد اللل،لوتلبحث حلابحل و رلج ب لاىواللملبحبحولبا ل ى ي

لوحىليقاللبحث حلابحل و رللملأىواىةلاذهلبحد اللل،لبحبىويالر ألعفبل ا ملاحىأالحويويالوتلبح بى ىةلب  فيا

اةث الاذهلبي ىحالو    لحفوفمل ب وىلةق لبحث حلبي ىويمللملاد لاليلىافلل،ليول رل  ألبحلوأولبأل ى يولل وة

ل(35صل،ل2001ل،ليىنبح  ث مل للول و للملريقى لبي فوللاحليىأىةلب  لح لب  فيالاب ل ال)

ل  ادب اللجصثالح دىل،ل ففلاا لبح دبجىةلبحافيىلةر ىلةوى يى
ً
 يدابحلبح ة لىأ دى بحتدل بحافحيدا ب ف دىة  لدملر د ب و حدى

 ودت أىوادا جيدا لدم دصد با  فيدى  دبجدىة وبظوودا اد اتل بةدو  حدى .بحثفد بت ودت افد  لدملجي ابحلكبوحوأيدا بحافحيدا

 بحافحيدا ب ايدالة ا دل ابإلجد ىم ب ار دا إلةدربل ا ى فدا دصد با  فودل وبظوودالا دح ابدىل اليحكدت بي ىوادىة

 بي ىوادىة جاحد  ب ب فدم ادذب اودت بحافودل بحث دح  فههدى يل دمل بحتدل هدملبحوجدى   بحافيدى  ىح دبجدىة ،لابحلكبوحوأيدا

لبي ىواىة. ادةم ة ودل وؤشربة جاف جح  اة وداى بحافيى بح دبجىة ااا لدصىةا ،لاىحتى بالحىوى بحافيى بح دبجىة

 ة  يد ب شدحف  وف دفا بألاد با ادذه  قدىلة ،لاوددوح بحافيدى بح دبجدىة جاد با بي ىوادىة حد  ة  ود  حدذب

ل(89لصل،ل2000ل،ل)بح ىايل :يتاي  حى ابحليىجيا بأل ى يحيالاباألحى يا حألا با

 خالق رشاىت ور ي اى لثىداى ب  لح  و ىةا ااي ي. 

  ابىللب  لح  لم ةود ا  ت ب  بحافف جاحيا ةو ي. 

    ابحث دحل بحلافديف ى دىة   ةل فمهدى بحتل بخل ىصىتهف بخلالا   أ ابحثىح  ت بحل ديليا بح يسا ج يىل ةو

 .بح احا ا ابئر بحافول

 بحووويا بحلبحيا   ى ىة بحليىأىة حل  ب ل    ت تهيسا. 

 ههى بحل ثيويا ابي وبةب بحبظر ا بحافوم ةو م ا ت بحلوب تل ااحيم . 

  ابحافحيا ابا ل ى يا باألحى يا حفحملكالة بحافحيا بي فولل جيقى. 

 ح يهف إلا بتاب باال ىد داح اةبحيا بح فثا ةوأيو. 

 اوؤجلىتهى حف احا بحافحيا اباج ملىدبة بيخ وىة ةو يف. 

 بحلبحيا يخ ة ب رحفيا اىي ىأىة بحافيى بح دبجىة دأةلاةبحيا  

ل،ل) ا  دددىةحدددىلذ دددرهلللخ ل يةدددل،لبح دبجدددىةلبحافيدددى دددإتلجاددد بالادددربوللل،لاحكدددتل  دددألولدددلو لبي ىوادددىةلبحففلددد يايا

 ال(98لصل،ل2009

 بي ىواا. لم بحافول بحث ح  ى    اةرجي  إلنلىةياب ب ار ا   ى  لل-ج

 ب خلففا. بي وولل لم اججىحيثو بحافول بحث ح وبىب  لم بحافيى بح دبجىة عفثا   دبة ةبحيالل - 

 ب  لح . احىأىة بحملىوفا بحلبحيا خ ة ول فثىة حلفثيا  ىل وللو ل وت ول    ت ر  ب لل-ل

 .. ىم اومل ل خىص  مل ل ابحارأيا اب  في بأل اى  ذبة ب ملكالة  دبجالل - 

ل

بحاىحيدال بحلوبيدا ب  دىدبة بح فثدا ر لدى  بحافيدىللدمل فلد  تلالد ه ا بح دبجدىة وبظوودا جت أفيدى يلضدح ذحد  ودت

وب  يدال ا دم بحث دح ج ابة بودلالت ودت اةحكيداهف ب خلففدا بحل   دىة لدم ب لو ودا بحافحيدا اى ادىدا اةيا د اف

بحث سدال ا فدم اودؤةرب  دى ال رجد ىوى الد ف جنهدى حيدح    د ب ذحد  ودت ج اد  ةدذاب جنهدى ادل ،ل   لدب جدفيحا  فحيدا

 فههدىل يل دمل بحتدل بحوجدى   هدم بحافيدى بح دبجدىة جت وفى ادى وووحدا بي دىوايوتل ودىليدر    ةىحثدى رذ بي ىوايدا بحث  يدا
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  حدى. جييدى صد ي ى ابحاكدج بحافيدى بح دبجدىة اوأدو  يي ادر بحافودل بحث دح جت ادذح  يابدوتل اادف ،ل بحافول بحث ح

ججدىحيبل   دأ بح فثدا حلد د ب ةحدىد ت ح لد  هدم بحد  لودبه ا دوث اأ ىصدا ،ل بحافيدى بح دبجدىة عفثدا ا دوث جت

او د   ل ابضد ا  فحيدا رددى ىة ر دأ اصدوا ب ار دا ةودل حلن  اجىئل جييى هم ال ،ل  وة بحافول بحث ح اوب  يا

 حل ويملجاد با بأل ابة ح ذه ابجل  بوو ،ل أي   ا ود  لبحافو بحث ح ج ابة بولال و   أ بح ىحب   د  حلت ي 

 ولو وا ةوبيا وايالة حل جا ب ار ا اة  ي  اىألصىحا ة لف ابض ا  فحيا

 ة وتل ا بحى رذ ابح  وت لم اةىيا اجيفا هم بألخر ل بحث وث ا الا بحافيى بح دبجىة اح ذبل إتلا وثلل 

 اب ايدالة ب ملدكالة حدثا  بي فدولل اإيقدى  ب ار دا جةدربل  ابهد بحافحيدا بي ودىئم ةوصدتل  دى  لهدم بحث دوث ةىيدا

 اىح  ت إل  ب  اجيفا ة وتل جت ياثنم اإةحى ،ل  وة بحتىيىة الةكلفيلاذه بحافيى ا وثلبح دبجىة جت ةر ل ،لبحافحيا

 وبظوودا جت جي ،ل أىوادىتهف ودت ة درأ ف بجدلاحىح ىل اد  ا  لدبوتل بحث دح يحلف دوتلج ابة أيد يت  فحيد ت

 ب ار ا رةربل بحث  يالبه ا ب  بد  خفم اب أ ،ل ابح  وت لم  فحي ت اأىح  ت ر  ب ل ى   ر أ بحافيىلته ا جىةبح دب

 حل لد ت ابحلود م بحملدىوفا بحلبحيدا لدم جةربددو اة ويدم ب  لحد  يخ ودا ةلدىئللبحث دوث اةوظيدف ،لبإلنلدىةيا

   دبتهى ا لب بح الل  يو اةل كف بح رب ىة  يو املل   ىحف لم جوبولابجلوربده اةتو ت أل رب ه ب ا ملا وللو ىة

  ل اةو    خىصا بالحىوى بحافيى بح دبجىة بيالللوبظووا يل فب ااذبل(22لصل،ل2003،لابحلوبيا.ل)  حىت بحافحيا

 ابحد اد ىة بحكلدب الدو    واهدى ودىليلافدم اأ ىصدا ةكلبفلولد  تهى بحتل بحاوثىة  ل اةذحيل اةو و ى ةقىح ى ججثى 

 بحوجدىئل ا دل ب لو ودا ابي ىوادىة بحث دوث ود لورب دي ابحلوبصدل ،ل بي  ي دا بحافحيدا اب اد بة ابألأ دي  بحافحيدا

 ا  دأ ابحلوبيدا بحافحيدا بحود دبة ابىل لم حويويى  يح للبج  حىدب رةحى بح دبجىة اذه   أ بح را اب لثىد ،ل ب حكبا

 وؤجلدىة ود  اةفى ف دى ا د دتهى بحافيدى بح دبجدىة ةبفيدذلادربول لدم أىوادا  دل  فدىل  ددول لدم ب ثدىح  ادذه ة درا جت

 لدم بحافودل بحاملدر ح دف خدالل ودت بحث  يدا  يدى لبإلةلىأيدا ا حكدت ،ل ا وثهدى ةلدىئل ةوظيدف وقدىاة لدم ب  لحد 

 واهدى بإل دى   اود   ،ل بيخند بل ةوو حدىة ودتلخدالل اجصدىح هى بحث دوث ادذه أدو   ا يدى  ،ل و كحدا  فحيدا وقدالة

ل،ل2000،لحفثف .ل)أر و ابحلونل بحافول ب خلففالحفل ودل ب ربحل لم بحملىوفا بحلبحيا لم    بحل ذح  جاحيا ا لب

 (98لص

 ابحد  وت لدم اورةدا وبظوودالدصد با بح دبجدىة ادذه االحد  جت ااد  أىواىةبدى لدم بحافيدى بح دبجدىة ت  ادراح

 ةقحي  جي بحكث    ب  ىوي لبحث  يا ججفو  االح  اجت ،ل ابحلوبيا بحافحيا اب للق بة ب لت  بة أحي  اج ياى 

  اثد   ا د م وايبدا لدملجودى ت ا اد دىة ا لدب اواد بة جأ دي  ودت ب ى يدا ابإلو ىةدىة ابحبملدر ا بحافحيدا بح ى دىة

   دح ا دذح  ،لةدذ ر  ىئد  ل فحيدا  اتل بي  دو  ااملد   بحافودل بأل بل دداف ر دأ ةدؤ ي صدت    وقدىوي  لدم بي  دو 

 لددم ب لدو ر  اأحيد لبإلو ىةدىة اب ادد بة بألأ دي  ودت اىإل دى   بحافيدى بح دبجددىة اعفثدا بحثدىح  ت جودىم ب  دىل

 بح دبجدىة ةظدىم ةودوللجت اجخ د ب ،ل ب ؤجلدىة ةفد  لدم بحادىوف ت واىوفدا اوادىوف هف  يدو   اتل بألخدر ل ب ؤجلدىة

 بحثدىد   جدحلو فودلبحث دحلبحا ي دوتل ا يدح ابحل دو ر بحث دح يخ ودا ووأ دى ي دوتل جت ياثندم بحد  لودبه  رحفا بحافيى

 بحدذي بحادىملابحد  يم بحل  د  لدم بحافودل بحث دح ي لىأدو بحدذي اىحود د بح دبجديا ب ودردبة ة دوتل اجت ،ل اب ح د  

 بيخفدملابإلاد بت لدم حدو واد ت خ د  حل دوتل ةف ديالةو ابج ياى  ل،لحل   و   حو اااحيم بحث ح ر  ب   يو يقريل

ل . بحل    ذح  لم

 ي وتل جت بح  لودبه وتلعىحب ة فب جت اىئفا وافووىةيا ةود  يمل   بحذي ب اىصر  ى بى ب اوولللملوت  ف ج

 واظدف  ىود  بحدذي لدملبحو د  ،لبحافودل بحث دح لدم ةحدر ت وقدر  بحد  لودبه جعراحدا وت اةقال ب ار ا لم ووجو يى

 بحلافيحيدا ةظح دىبح دبجديالال احبىب  دى اشدىوفا أدى   ةظدر اإ دى   ب لو ودا بأل  دىد جةفدب لدم بحرصد با بي ىوادىة
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 حدذب . دت ث  بحد  يملج ثد  بحل  د  والحد   بألاحيدا ابح دبجدىة ادل ،ل  لدب بحافيدى بح دبجدىة صداي    دأ حد ج

ل(111لصل،ل2009ل،ل) و  ل.اةو ى  حى بهى ابادةوىل بحافيى بح دبجىة اربول حل و ر بيخ    بي  و  ةليى ر جت ياثنم

ل ب لقىاد  بحففل يايا واىةبي ى لم ب ىألل   اربول ووىدةا احكتل ب ل
ً
 لملالحيا روى وكرد  اربول ةق  أترب يى

ل ةقد  اأىوادالا    د  بحبقدىح أىواا ا ت ب  ىل جبيل  ا أ ،ل ههى ب  راحا ب لى ىة و لو ل جا ،لبحن بول
ً
 لدم ةكدربدب

 بحصد ا ،ل يدىهب اب جدا :و دل ،ل دللجدبا لدم عدال   ملدر   دت  ههدى ارةدىول  دل لدم بح دال   د   يي د  ا دأحدى ادربول

  تد  بي دىوال ت اد ت وملدت  ا ادربول لدم ةد ول جت يقدب بحند بول ادذه  ح دلل.بحاحربني ابحل حيف بحل  ية ،لبحاىوا

ل خ وصيا يا ههى ابح   أىواا لم ةر   اى ألت ،لوو ا ىلبي تربلم  ت بحبظر
ً
بحكفىيىةل ةقحي  حل ىواا ا  يا ،لجاا

 .بحل    عال  يخ وا ح يهى وى ج يل اةو يف ،لب  ىل اذب لم حإلا بت ب ل   ا بحافحيا

 أ  د بإلاوىل  يحكتل،لابا ب  ابحوىةوتل ابحت ايا بأل حىل ر بد  و ل  ملر   ت  ههى بح ال      يي   بحتل بحن بول جوى

ل ،ل ههى بحل   ىة ةبوي  و  أىواا  ل لم بحن بول اذه
ُ
ل:و ل اربول ةوأ ل،لبحت ايا  فيا لم  ح ال

  و ابحت ا بإل بد 

  ة ديج اعرقل وبىب 

 بحر ىديىة ة ديج ججىحيب 

 بةقف  يا حتا ة ديج ججىحيب 

 فوم ة ديج ججىحيب  

 بحلد ديج ادربوللججدىحيب عدرح لدم بحلبويد  يدلف ا يدح بحند بول ادذه لدم بي ىوادىة اد ت ة ىودل ريقدى  ة دودل يحكدت اابدى

 بي ىوادىة ودت أىوادا لدم حر ىدديىةلدملب  فحيدا  فدىلبة ةدوب رة رذب ب  دىل جدبيل  ا دأ ،لأىواا  ل رو ىةىة حلب

  ههى  فيكت ،لبحافوم لم  فحيا  فىلبة جخر ل أىواا ةوب رةللم اإذب ،لبحر ىديىة ة ديج ججىحيب ارةىول  ههى  فيكت

 ،ل ههدى ب وأدو   بحكفدىلبة ا لدب ،لبحند بول ادذه   دل ج ى يحيدا ر  دىللو د ب يا  ب ئذ ا حكت ،لبحن ةىول اذب و ل

 (101لصل،ل2009ل،ل) و  ل.بي تربلم جالوو ا ى اابي ىو  ت بحبظر  ت 

 أىوادالبحبقدىح لدم بحافيدى بح دبجدىة ادربول ود  ،لبإلجدالويا بي ىوادا لدم بحافيدى بح دبجدىة ادربول ووىدةدا ا بد 

ل  ملدر ةالةدا ودت ج ثد  ةقد  بحوعبيدا
ً
ل ارةىوقدى

ً
  ر بدل ،لب يدىه ر بد ل،لبحف  يدىل ،لبحر ىدديىة و دل .بي دىوال ت اد ت وملدت  ى

 وللجصد ،لبحلدىد   ،لبإل بد لبحت او دا ،لباةقف  يدا بحفتدا ،لبحافدوم ،لبحارأيدا بحفتدا ،لبحلد ديج اعدرقل ب بدىب  ،ل حدىلبألل

 .بحفوو

 جدثل ريقدى  يحكدت احكدتل،لذحد  لدم ات  اا ،لبحن بول اذه ب  ابأيا الوي  لم بي تربلم بحاىول ي خل جت يحكت اابى

 ادجدىئل ،لبحل ديلديا ابيخ دة لدملب بدىب  اةوحيد  ،لب  راحدا ب لدى ىة لم ةوىد  خالل وت بحن بول اذه ا ت ة ىول

 بحتدل بحل ىودل جدثل ودت ذحد  ة د  ر دأ ،ل دأدالب ىألدل   ودبا ااافيحدىة ،لب الحد   ابحلدى ىة ،لا بىا اهدى ب ىألدل  

ل(115صل،ل2009ل،ل) و  ل.بحن بول اذه لم بح دبجا ااي ل جت يحكت

 :الجامعاتالعليا في  الدراسات كليات دور 

 ة دو تلبحثد ا  ا دت اإ د ب اف بحثدىح  ت ةد د ب  دت ب لدسوحا بألا دأ ب ؤجلدا هدم بحافيدى بح دبجدىة  فيدا

 بحبظر  اةفرد ىل،لبحا ر وب م يفرد ى بحتل بحرئ ليا بحلثل رح   اجنهى ،لحفحقلح  بحاىم بحبحو ا ت ،لبحبملر ا

ل ،لبحو د لبي دى م لدم ي لدل بحافودل  ىحث دح .ب  لحد  لدم بحملدىوفا بحلبحيا حل ويم ب للوثفيا
ً
ل و ىةدى

ً
 ابدىل لدم و حدى ادىد ب

 .ب  دف بحافودل بحاملدى  ح دذب بحرئ لديا ب رب ي بحث وثلهم اورب ي بي ىواىة االن  حيح ،لاةو و ى بحافحيا بحاهيا

 تد ح ابح بدجد ت بح دال  حد   بحافحيدا بي دوب ي اإةدىد  بحافودللاةاملدي و بحث دح ا شد ي  ةودوم جت ابأمهدى ودت بذ

 بحث دح لدم بح دال   د د  رظ دىد   دأ الدى   بحافيدى بح دبجدىة   فيدا ،لج حدللاأدو   دأ بحث دح اح حا بحويىم يحكاهف
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  د د  يثد ت ،لب ادىحف ابضدح رعدىد لدم جدفيحا  فحيدا ا ر ودا ا ردد ى ب افوودىة أحد لاةودو ف ب دأ اةدوأهه ف بحافودل

 اةضد و بحافودل ولدلوبه  دت ةكملف بحتل بحبو يا مبألح ى اإص بد حفث ح بحص ي ا رةثىتلبألجىحيب   أ بح ىحب

 .بأل ى يحيا حف دبجا بألجىجيا ب     ةح ل بحفكريلبحتل

 ل:ر أ بح ىحب يل ف  بي ىويم بحلافيف وت ب رحفا اذه الم

 ابإلنلىةيا بحافحيا بحث وث ا بحافف وللق بة   أ اىحلارا رحههى بحلوصل ةف بحتل ب ار ا و  بحلوبصل. 

 لدم اىحث دح خداللل يىودو ودت وا دى بحلوبصدل اد ت ودى ا ب ار دا وقىل لم ب للق بة وار ا ا ت وى يقح  جت 

للب ار ا. داب   وت دب  بلأ ي ب يمل ل وحى ،ل ا  يللكحل حف وى بجلكحىل جا ،لأ ي    فحيا ولتحا

 

 ثانيا: املحور الثاني: 

 متطلبات مجتم  املعرفة واالقتصاد املبنى رلي :

لاوددىلةدديبللح ددرلل،لبحددذيلة لددىدتل يددولبحلت دد بةلبحلكبوحوأيددالددملاددذبلبحا ددرللل
ً
ةددي ب لجاحيددالب ار ددالبحتددلل ىةدد ل اوددى

ددىةلبألودددفللدددملوقدددىاةلبحلافددديفلابحث دددحلابحل دددو ر لجدددفاالذبةلصدددفالل،لبحيبا ددداللدددملة ر د
ً
 فوددد لجصدددث  لب ار دددالحىحيدددى

لبخت   ل للجاأولبحاملى لبإلنلىني.لا جةلةوومل فههىلب ل ى يىةلبحاىحفلاجيىجىةولاوقلحاىةولح دأالجنهىل،ل ىوا

احلقددىا لبح ددو لب ار يددالوددتلل،لاادذبلوددىلاددد لبحبملددر ال  دألحى ددالبحدد خولل يحددىلبصد لحل  ددألالددحيلول  لحدد لب ار دا

ليقبل  ألبا لحى ل  ألةالثلو بخللوت بوبالاوت با الهمالل،ل ثللبحاىحفلبحاروي

لبجت بةيقيالبج ياى لب ار الل-

لب ار البجت بةيقيالة  يلل-

لبجت بةيقيالنملرلب ار ا.ل-

امل للاذهلبإلأربلبةلخ وبةل حفيالحفل رتلة ولوقلح لب ار الرذليحكتلةرأح هىلاىجت بةيقيىةل حللل،للملبحوب  

لة  ملاربوللبح دبجىةلبحافيىل ملت لبح رق.ل،لولا   لب  ىاة

ودلب  لحدددد ل  ددددللا يددددحلة ددددوتلو ددددد دلاح ددددذبليحكددددتلبحوددددوللجتلبجددددت بةيقيىةلة ددددو رلب ار دددداليقددددبلد   هدددددىلوددددتلوبظدددد

 حددىلياثنددمل  ددألبحت اددو  تلاوددتلخددالللب بظحددىةلبي  وويددالابألافيددالاجددىئرلبح يسددىةلب  ةيدداللددملل،لبالحىوىةددولاةوأ ىةددو

ب  لحددد لجتلةودددوملال دددحيفلاايدددالوبظووددددىةلبحلافددديفلابحلددد د بلابحث دددحلابحل دددو رلاحددددىليدددلاللملوددد لول فثدددىةلبإلةلددددىلل

 ,Gerardىد لجخر ليقبلجتلةلاللملو ل حفيالبحل و رل  للحلفثيالول فثىةلوقلح لب ار ا.ل)لابحر ىهلبإلنلىنيلاواث

2000, p 11)ل

 استراتيجية استيعاب املعرفة:

لاخىصال
ً
اا لجتلي وتلح  لب  لح لوو دبةل ملر الالل ي لبجل  بملب ار ال ن ل حفيالبحلافيفلججىجيى

للملبحلافيفلبحاى ملابح دبجىةلبحافيى.

ل ث   للملويحىدلبج ياى لب ار الاذح لوتلخاللللحو 
ً
اذللبحاىحفلبحبىويلاوقحو البح اللبحارأيالأ و ب

ل،ل2004ل،ل)بي حدىةملبحت بو ىلبح و لللملابىللةظفلاافيحيدالاأدربولل دبجدىةل فيدىلالدلقيبلي ىأدىةلبألأيدىللبي  يد  .

لحفحبى 37ص
ً
ل ددددىاال

ً
ملددددالألنهددددىلجصددددث  لباتلولددددتحالحرأدددداللددددمل(لحيددددحلرتل حفيددددالبحددددلاففلودددد  لبي يددددى لح لدددد لعرحددددى

ا ددذح للددملظددللبحلبددى جلبحدد ا ملل،لابحلت دد لبح وددىلملبحلددري ل،لبجدت بةيقيالب ار ددالالددمل ددىحفليل ددفلاىاةفقددىدلب ارلددم

يبظددرلب  لحدد لبحدد ا ملر ددألبحلافدديفل  ددملججىسددتللحإلنلددىتلل،لبحملدد ي .لاوتدد لبحبظددرل ددتلوودددوتلبجدد ياى لب ار ددا

اىإلدى الر ألجتلبحلافيفلاولاجديفالحرأدالل،لرةلىأيالبحفر لا  ألوقحللبأل اى لبي يىةيالحو ىحولوتلرجوىعىةل  أل
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رالجنهىلالمل للبألحدوبللةثود لل،للملة ل تلبحر ىهلبإلنلىنيلابحبحولابحا بحالاذح لاىحرةفلوتلبدةفىتلة ىحيفلبحلافيف

ل(  (Steve, 2003, p111ب للوتلة ىحيفلبي  للبح بئفلبحتللاليحكتلةو يراى.ل

فلالدملجديىقلبجدت بةيقيالبجد ياى لب ار ددالةقد دلبإلشدىد لر دألجاحيدالةحو ددللب دوبد لبحف  يىئيدالاب ى يدال بظوودالبحلافددي

لابحذيليقبلجتليللكحللاإ  ىللبحابىيالبيخىصالاقو  لج بللوبظووالبحلافيف.ل،لخىصالبح دبجىةلبحافيى

 استراتيجية تحصيل املعرفة:

ملاوللملبحث للاولاتي  لجفو يلحفحقلح لا ى الوللو ىةولوتلحيحلةظرةدولحفافدفلاب ار دالرتلجالل الليفيملبحويى

اب دددألاشددد ياولحإلاددد بتلابحلق يددد لاباال دددىدلا دددذح لر بى دددولال ثيودددىةلب ك ملدددفىةلبي  يددد  لحل لددد تلل،ل ملددد لل دددىم

لبإلةلىأيالبحفر يالاأىحلى ملبح خللبحفر يلاوتلةفلبحر ىهلبإلنلىني.

  حدىلًاولدىة  لودتلل،لو رلاربوللبح دبجدىةلبحافيدىلودتلخدالللاتي د لوو دفلب  لحد لةقدىهلب ار دااىإلدى الر ألة 

خالللبحليىجىةلبحتللةو ملب ثى دبةلحل ل تل للوتلبحود لباألحىاملاةو   ل رصلباجلفى  لحفاىوف تللملحوولل

لرذلي دوتلح دذهلل،لبحلافديفلاب ار دا
ً
بحليىجدال ادلوفلدىحمللدملةدىو تل  ددفلحدذح ل دىتلاأدو لجيىجدال ىودالجودرلاددىملأد ب

 ادىللحث ددحلاة ددو رلوبلقدد تلوددتلخددالللخر يددملبح دبجددىةلبحافيدىلا ددذح لخفددملا سددالةحكددتلبحو ددىتلبيخددىصلوددتلةثنددلل

 .ا دتلةوى ىةلأ ي  لاللقيبلحوو لبحلوقلاذح لاىحلاىاتلو لب ؤجلىةلبحث  يالا فيىةلبح دبجىةلبحافيىلل

 Lundvall,2003, p88))ل

يالة  ددديللب ار دددالالدددلفيملحددد جل ودددةلابدددىلل ى ددد  لوار يدددالخىصدددالاىألودددالحلوحيددد لوار دددالأ يددد  لودددتلرتلبجدددت بةيق

خدددالللبحث دددحلابحل دددو رلاإةحدددىلا دددخ  لاة ويددد لب ار دددالب لدددو ر للدددمل دددللو دددىتلاذحددد ل نددد لباةفلدددىحلاحف وودددولبحوبجددد ل

ل(78صل،ل2004اة  يفلبي ر ىتلبي رلحفحافووىةلابأل  ىد.ل)حي دل،

ل ندددد لوبظووددددالبحلافدددديفنلدددل ي لبحوددددولل
ً
دأحددددىلة ددددوتلب وىدأددددالل،لجتل حفيددددالبجددددل  ب لب ار ددددالاة ويا ددددىلاةوعياهددددىل بخفيدددى

ااددد لح دددىلجتلة دددى لاحقحو دددالودددتلبحملدددرا لل،لاحكدددتلادددذهلب وىدأدددال،لبحاحفيددداللدددملوقدددىللبجدددت بةيقيالة  ددديللب ار دددا

ىةلرةلددىللو تدد  لالددملججددوبقلابجدداالبحيددراد الحبقىح ددىللددملظددللبحل ددودبةلبحلكبوحوأيددالبح يبىويكيددالااأددو لوبظوودد

 للللللللللللللل(kimiz,2008, p3)اةىحثىلوىلااىنيلوتلرش ىحيالةيبي لة ىحيفلبحل و رلبحلكبوحويم.ل

ابحث ددحلبحافوددل(لوددىليدديبللدددايفىلل،لجتلةودد ملبحدد اللبحارأيدداللددمل دداللب  ددىح تل)بح دبجددىةلبحافيددىلةقدد لددملاددذبلبحلدديىقل

ا  لياو لبحلببللملاذبلبحيافلر ألبح ثيادالب  د ا  ل خرأدىةلل،لملبحاىحفلبحبىويحت لاى وىدةالو لوبىعملجخر لل

اةوىدةولب افووىةلوتلحيحلبجل  بو ىلاةوظيف ىلااذبلوىليلدلفيملل،ل للوتلوبظووالبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافول

ة دد ثلل،لتلبألنملدد االةح ددللاحدد بةلوت بصددالوددتلبألنملدد الاإةحددىلرعددىدلولدد بخللاول ىوددللوددل،لجدد ل حفيددىةلدئ لدديا

لاهمال،ل  ألة ولوللحر

حيحليحكتلة  ي لبي ىأالحفحار الوتلخاللالة فيلل حفيىةلبحاحللبحتللةفللتحديد وتشخيص املعرفة: .1

 بد لبحثد لل احدلللدملو حدالأ يد  لاالل،لبةقى اىلاوتلةفلة  ي لجاأدولبحو دودلبحتدللةل فدبلوار دالرددى يا

بحلتي ددد بةللدددملا سدددالل،ل بددد لبحثددد لل احدددلللدددملوبدددىعمل حدددللأ يددد  ل،لالدددل ي لب ار دددالب وأدددو  لبةقدددى لب  حدددا

لة فيددللب ملدىدي ليحكددتلبتليلددى  للددملة  يدد لل،لبحاحدللاأ ىصددالودد ل خددوللجةظحددالاعدرقل حددللأ يدد  
ً
جييددى

ل(.Nyhan,2002, p31ب ار الب  فوأالي للوملكالةلح ة .ل)

بي  دددولل  دددألب ار دددالودددتلو دددى داىلالاهدددملبحاحفيدددالبحتدددللودددتلخالح دددىلالددديألب بظحدددالر دددألاكتسددداب املعرفدددة .2

وددددددتلخدددددالللب ملددددددىد اللدددددملبيخندددددد بةللاادددددذهلب  ددددددى دل ددددد لة ددددددوتل بخفيدددددال)ولددددددلو  ىةلب ار دددددا(لجل،لب خلففدددددا

اب حىدجددىةلاحيددودلب ددؤةحربةلابحبدد ابةلابحبوددىملابي ددوبدلاباة ددىللابحتددلليددلفلوددتلخالح ددىلةوددللب ار ددال

ل(67صل،ل2004ل،بي حىةم)اة و ف ىلوتلدحبيالر ألصر  الابحاكج.ل
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هدىلال حفيالة ي تلب ار الالةتايلرال ا لة فيللب ار الاةبوي هىلابحل ب لوتل   تخزين / استرجاع املعرفة .3

ااددا ىللدملصددود لوالدوالالددملصدودلة ي ايددالالدىافللددملةد باح ىل لدد وحالانملدراىلابجددل ربأ ىلا  دالايلددرل

 (81صلل،ل2004ل،ل)حي دلوتل ثللج رب لب ؤجلا.

ااددذهلبحاحفيدداليلددحههىلبحددثا لةوددللب ار ددالابحددثا ليلددحههىلنملددرلب ار ددالابحددثا لباخددرللرفددة:توزيدد  املع .4

يلددددحههىلةو يدددد لب ار ددددا.لا ندددد لاددددذهلبحاحفيددددالةقدددد لب ار ددددالبي  يدددد  لعر و ددددىلر ددددألب وب دددد لبألخددددر للددددملب  لحدددد ل

جدوبللجةقديلل،لحد حل ثاللملجيد يلب  لحد تلبحدذيلادفلج د دل  دألبجد  حىداىلاحدىليدؤ  لر دأل ديفلويدى الحفحقل

ودددددتلخدددددالللة دددددرتلبحبدددددى لاحادددددىد  فلبحشخ ددددديالجالااملدددددرلب ار دددددالبح دددددر  الودددددتلخدددددالللةظدددددفلةكبوحوأيدددددىل

لب افووىةلاباة ىل.

ا حفيدىةلنملدرلب ار داليحكدتلجتلة ددوتلرودىلووأ دالاىي ىأدال،لجالووأ دالحيددحليحكدتلجتلةدؤ  لافاىحيدال تد لبحبظددرل

لودددددددىلالدددددددل  ملجةظحدددددددالجدددددددفثيال دددددددتلةو يددددددد لبي ىأدددددددالرحههدددددددىل احفيدددددددىةلنملدددددددرلب ار دددددددال
ً
ب ودددددددى  لاىي ىأدددددددالرحههدددددددىل ددددددد بئحى

)خىوفا( لدددى   لبأل دددرب ل  دددألريقدددى لب ار دددالبح دددر  الجالريقدددى لودددتلادددفلابجددديملباعدددالتل)بيخنددد بل(ل بددد وىليملددداراتل

اىي ىأال ار الردى يال،لجودىلجةظحدالنملدرلب ار دالبحفاىحدال لودوملال دايفلب ار دالاجةحدى لبحبدى لبحدذيتليحكدتلجتل

لددددلفي ابلوددددتلجةحددددى لب ار ددددالب لبو ددددال،لةددددفلةوأددددولب ار ددددالبي  يدددد  لا ددددود ل اىحددددالانملددددي الح ددددؤاللبحبددددى لاحلفدددد لي

ل(.(Nyhan,2002, p38بحاحفيىةلحت ليحكتلبج  حىدلب ار الب لىحال مل لل اىلل.

ل،لةفل ىرتلة ثيملب ار الج ث لجاحيالوتلب ار التطبيق املعرفة:   -5
ً
ل حوولار الاحكتلبح ل لبحوو للملب لرذب

لدددددملة ثيدددددملب ار دددددالاة و ف دددددىلر دددددألوحىدجدددددىةلاإأدددددربلبةل حدددددللةدددددؤ  لر دددددألة دددددو رلب  لحددددد لا  دددددى  لرةلىأيلدددددول

ي دددثالة ثيدددملب ار ددداللادأحدددى،لب ار ددداجتلأددد ا لبحاحفيدددىةلبحلدددىاوالورادددوتلاكفدددىل لة ثيدددمللرذ،لاةبى لدددو

ب ار دددددالوحدددددىليلددددد    لبحاودددددوللخ دددددو لو حددددداللدددددملةح دددددي لب ار دددددالاة و رادددددىلاتلادددددىحل ثيملةلضدددددحل دددددود ل

حل و راددددىلاوددددتلةددددفلةوحيدددد لوار ددددالأ يدددد  .لابي دددد يرلاىحددددذ رلبةددددوليحكددددتلبحلحي دددد لادددد تلوحيددددىةلةددددالثلحل ثيددددمل

 (494،لص2006ب ار الهمال)ب بظحىةلبحارأيالحفت ايالابح وى ال،ل

 دللب ار دالبحيدحبيالاهملوقحو الو    لودتلبحووب د لابإلأدربلبةلابحلافيحدىةلبحتدلليدلفلاددا ىلحل وللالتوجيهات: -

لحلخن بللر ألوار الصر  الحت  لبيخن بل.

الجةحدددددى لحدددددأل بللاووبصدددددفىةلحفاحفيدددددىةلالدددددحالحأل دددددرب لال ثيدددددملا ودددددللوادددددر  هفلب ل   دددددال اتلبي ىأدددددالالدددددروتي  -

 حالة ىللاىاخر ت.ل

 دلودددتل ددد ملحيدددحليدددلفلبجدددل  بو ىللدددملب وب دددفلبحتدددللة دددوتل ههدددىلب  دددىملواوددد  لاة لدددفلاودددلفدددرق العمدددل ذات املهدددام: -

لبحفرقلبحل  يلي للب ملكالة.لةلو أباحيالاذهللالم،ل ملتنهىبحلت  لااليحكتلبجل  بملبحلوأههىةلجالبحراة تل

ودتلجتلب ار داللحفلت د ،لأ يد  ابةقى لة ثيملب ار ال  ألة ول ادىلل د ليل فدبلو فديبةلأ يد  لا حفيدىةلورب ثدال

 ددد ليلددد ثا لجاليهحدددللبحدددثا لبجددددل  بمللرذ،لابدددىو تددد تللالدددوةلضددد يالحفكدددر لحددد جلبحتدددللبالكدددرةللدددملو دددىتلوخدددرلا

 خددللحبددىلبهددىللددمللب ار دداللددمل حفيددىتهفلاإأددربلبتهفلادد  و لجنهددىلولددلود  لوددتلبيخددىدللجالادددا ىلباخددراتلأل حددىح فلاا

لبحو  لبحذيلة وتل يولاذهلب ار البي  ي  لووي  ل افيى.لل

ل

 ثالثا: املحور الثالث:

 دراسات العليا:املسو ات العامة لتطوير ال 

ابحاحددلل  ددألأافددولذال ىئدد  للددملرةلددىللل،لي ددلفل فيبددىلبحا ددرلبي ددى ملبحث ددحللددملوحيددىةلة ددو رلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددى

للحيحلجتلبحل  يىةلبحتللة  ولر ألة و رلبح دبجىةلبحافيىال،لب ار الابج  حىداى
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 .لةيبي لبح فبل  ألاربوللبح دبجىةلبحافيى

 اربوللبح دبجىةلبحافيى.لةيبي لب ؤجلىةلبحتللةو م 

 ابحذيليقبلبج  حىدهل مل للج يل.ل،لةوب رلج يىللايسالبحل ديج 

 ا ود لةحكتلبح بدج تلوتلووب ثالبحل ودبةلبحافحيالب لالحوا.ل ذح لل،لبي ىأالر ألصيىةالبحاحفيالبحت او ا

 بحلاىوللو لب للق بةللملب  ىللبحت اوي.

 حلافف.بي ىأالر ألباةلوىللوتلبحلافيفلر ألب 

 . باةلوىللاىحلافيفلوتل وةولورحفالر ألبحلافيفلو  لبي يى 

 ابحلاىوللو ل ىحفلب ار ال ل،لريقى لب ي ىة  وىةلبحال والحفلاىوللو لبحل  يىةل ثللح اثهى 

 ابحث وثلبي حى يا.ل،لةبحيالو ىدبةلبحاحللبحفر وي 

 ا فوملب للوثفيىة.ل،لباالحىملاىج ملربالب للوثل 

 للةلبحافيىلابحث حلبحافوللاىحليىأىةلجوقلبحاحل.دأةلبح دبجى 

،لل،لحيددحلرتلجيلةظددىملاافيوددللأددىويمليبظددرلرحيددول كيددىتلول ىوددل
ً
وؤحددفلوددتلوقحو ددالوددتلبحابىصددرلب ت با ددالةثى حيددى

،لاأحيا ددىلااحددلللددملنلددملولددوب تلحل ويددملدجددىحالبي ىواددال،لحددذح ل ددىتلو ىاحددالة ددو رلجيلو ددوتل
ً
اب ل ىوفددالاظيفيددى

حبظدىمليلددل األالاىحيدراد لالبحلاىوددللود لاددىةملب  وةدىةلاة و راددىلهدملبألخددر لحتد لياددو لحفبظدىملبةيبةددولودتلو وةددىةلب

لا فىلةو.

و وةدددىةللابا ل دددى لب ثندددلل فههدددىل،للددملددددوللوقلحددد لب ار دددال،لابحملدد للبحلدددى مليوضدددحلو وةدددىةلةظدددىملبح دبجدددىةلبحافيدددى

لةظىملبح دبجىةلبحافيى

 املخرجات العمليات املد الت

لحففلفالابألا با.بل-

لبحثايالبحل ليال-

لبحلق   بةلبحافحيال-

ح يسددددددددددددددالبحافحيددددددددددددددالاج يددددددددددددددىللايسددددددددددددددالبل-

ةظدددددددددددددفلل،لبحلددددددددددددد ديجل)ةظدددددددددددددفلبحل ثيدددددددددددددم

لب لى اا(

حنددددددد بوللبح دبجددددددديال)ة ثيدددددددملب ادددددددىي  لبل-

لةوىد رلبحن بوللاب وردبة(ل،لبحاى يا

لوثوللابح   يل.ةظفلا وب  لبحل-

لبألنمل الابيخ وىة.ل-

لدي.بي  ى لبإل بل-

ل وب  لبحثيىةىة.ل-

لب وبد لب ىحيا.لل-

ل،ل ى يحيدددددددددددال)بحلددددددددددد ديجبحاحفيدددددددددددىةلبألل-

لةوو فلب ؤجلا(ل،لبحن بوللاةبفيذاى

حاحفيددددددددددددددددىةلبإل بد ددددددددددددددددالابحلبظيحيددددددددددددددددالبل-

ل،لويكبددددالبحاحفيددددىةل،ل)جةظحددددالباة ددددىل

بحويدى  لل،لا سدالبحاحدلل،لة د بلبح دوب د

لب   ب يالابألخال يىة(ل،لابي و حا

حف دددددددددال للوو وددددددددداوىةلأددددددددو  لبيخددددددددد ل-

ابألجددىةذ لابحادددىوف تل)ججدددفو لبادشدددى ل

ددددددددددددددددددددى يول ولدددددددددددددددددددددلو لبألنملددددددددددددددددددددد الل،لبأل د

ل،لبيخددددددددددددددددددد وىةلب كلبيدددددددددددددددددددال،لبح الايدددددددددددددددددددا

خدد وىةلل،لبألنملدد البحافحيددالابحث ددوث

لب ملىد الب  لحايا(

ل تل فحيىلاو بيى. فىل لبيخر قل-

للل بخفي تلاخىدأي ت.ددىللبحاحالل-

ل،لباج ملدددددددددددددددىدبةبحاملدددددددددددددددى لبحافودددددددددددددددلل)ل-

لب ملىدي (ل،لل د ببح

ل،لو دددددى دلبحلحو دددددللبحلحو دددددلل)ددددددحىتل-

لبجلحربد البحلحو ل(

اجدددددددلفى  لودددددددتلبحلتذيدددددددالبحربأادددددددال)لبل-

ل،لو وةددىةلبحلفددوقلل،لا ددوثلاشخي دديا

لخ ةلبحل ل ت(ل،لبحلوو فلب للحر

للل

لةىةلبحبظىم.ابىًلل  ألب افووىةلبحوبد  لوتلو ولل،لبحلتذيالبحربأااالاةيحتلةفايللبإلأربلبةلبحلص ي يا

ل

لي مالل يحى،لبحافيىاأبىًلل  ألبحمل للبحلىاملةل   لب لوةىةلبحاىوالحل و رلبح دبجىةل

لاالتجاهات العاملية لتطوير القدرات البشرية:ل-1
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حيددددحلالدددديألبحدددد اللر ددددألة ددددو رل دددد دبتهىلبحبملددددر الا ددددود لولددددلحر لبهدددد ال  ددددى  لرةلىأي هددددىلاذحدددد لحل ويددددملولددددلو ىةل

ةحدولب ل دى يل دىلل وبأ دالبحلحدىاةلب لدلوثللبحدذيلاد جةلبحبملدر الاملد  لجا دألوالو دوللوا مليالد ياالاواد اة

ليبملرلااملوللوقلح لب ار ا.للبحذي،لبحر ولااول  رلب افووىةلابا ل ى ل

حددذح لةقدد لةىحثيددالبحدد اللةكددر لجأدديبللوالندد  لوددتلو  بةي هددىلب ىحيددالحدد  فل حفيددىةلةتايددللاةدد د بلبحودد دبةلبحبملددر ال

و رأدىةلادذهلبإلةفى دىةلاآةدىدللةلح دل،لابحل و روبتلبألعرلوتلخالللبي ىواىةلابح دبجىةلبحافيىلابحث حلاجىئرلجة

،لابح وى ددا)ب بظحددالبحارأيددالحفت ايددالة ىحيف ددىلبيقىايددال  ددألبحبحددولبحاددىملحف احددالوددتلحيددحلأددو  لب بلقددىةلاة فددي ل

ل(495صل،2006

ابددددىلاادددد للاوددددت،لبحبملددددر ال ددددو رلبألعددددرلاأبددددىللبحودددد دبةللددددملاددددذبلبح دددد  لةوددددوملبحدددد اللا فددددملوبظووددددىةلوؤجلددددىةيالح

وبظووالبحلافيفلبحاى ملابح دبجىةلبحافيىلب  د دلبحرئ ندتللحلوحيد ل حدىللب ار دالبحدذيتليادى ل أ دفللدملةفد لب بظوودال

بهدد البادةوددىللبهددىلاأوبجدد الحواهددىلاحاددىدالولو وددالاوك لددثالوددتل ثددللاددؤاللبحاحددىللاذحدد لةوعسددالحثبددىللبالحدد  فل

وددددىةلاعبيددددالحفلق يدددد لاباال ددددىدلا ددددخرليخ وددددالوقلحدددد لب ار ددددالاالددددىافللددددملبا ل ددددى لب رب ددددملح ددددذبلب  لحدددد لوبظول

ل  ألب ار ا.
ً
لاب ثنللججىجى

ل
ً
ل،لاح ددذبل ددىتلةودد ملبحدد اللبحارأيدداللددمل دداللب  ددىح تل)بحلافدديفلبحاددى ملالبحث ددحلبحافوددللاةوى ددالب افووددىة(لوددى بللدددايفى

ثياددالب  دد ا  ل خرأددىةل ددللوددتلوبظووددالبحلافدديفلبحاددى ملابحث ددحلبحافوددلللددملب  لحدد لاياددو لبحلددببللددملذحدد لر ددألبح 

ل(Steve,2003, p115جاح ىال)ل،لبحارويلبحذيليوبأولوملكالة

 د لددددايفاللدددملبحلت يدددالب ىحيدددالحل دددىحيفلوقدددىاةلبحلافددديفلابحث دددحلبحافودددللوددد لةيدددى لبي ىأدددالباألحى يدددال دددل-

لب ل ا.

اأو لداباةلاي فالا تللأ ىةلبألحى يالاان لاحلتحالبادةوىللبهذهلب بظووىةلو ل  ملاأو لججوبقل ث   لجال-

لبحو ى ىةلبإلةلىأيالاوبظووالبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافول.

رذتليحكددتلاصددفلبحوددد لبحددرباتل بظووددالبح دبجدددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحافوددلللددملبحددد اللبحارأيددالاتةددوللددملحىحددالةربأددد ل

لحألجثى لبحلىحيااللاذح ،لرةوىذ حفيالرصالحلجالر أللة لىل،لة اودلادأحىل

ةرباةل و لا تلج والبحلافيفلابحث حلبحافوللوتلأ الاأ تلبحليىجىةلذبةلبح دفالودتللابىت،لبحارويلملبحاىحفل .1

أ الةىةيا.لحو لةق ألذح لاودوحلوتلخالللبحاوبئ لبحض فال  أل خللبحفر لاىحرةفلوتلرةفىقلب فيىدبةلخاللل

 (ل(Hirwani,2006, p78ىديال  ألوبظووالبحث حلبحافوللابحل و ر.لبحاملرلجبوبةلب 

بح اللبحارأياللملب للو لبأل ن لوتلحيحلةحو للوبظووىةلبحلافيفلابحث حلح يهىلاذحد لبجد بى بلاىاجد بى لر دأل .2

ل((UNESCO, 2009:177ةور رلوبظحالبحيونل ول

لللبحث:لعليا واتأثير العوملة رل  منظومة التعليم والدراسات ا -2

 يدالحفاو دالجتلي دوتلح دىلةدتة  ل حيدمللدملةودللب ار دالاأبدىللبألعدرلب ارللااد ،لبحاو داتلب ار الججىجدياللدملةيدىدلحيحلر

ودددتلبحددد الللدددملةحو دددللاإ بد لولدددتحاللالدددلفيم،ل كدددر ل حدددىلبتلبي ىأدددالب ل دددالر دددألةبحيدددالدج لودددىلللاب  دددىدبةلب لبو دددا.

يدددالجالب لو ودددالاذحددد لددددحتلرعدددىدلججىجددديىةلاعبيدددالة كدددفل حفيدددىةلبحت ايدددالبحلافددديفلاحقحف دددىلجدددوبلللدددملبحددد اللبحبىو

اددذهلبحليىجددىةلاددىحرةفلوددتلعثيا هددىلبحوعبيددال هددللذبةل ادد للحكددت،لخىصددا حووددىلابحلافدديفلبحاددى ملابح دبجددىةلبحافيددىل

لر ألةوحي لجالخفملوبظووىةلبال ىدلاةق ي .
ً
ل ى يلجالهملواو الا  لذبتهىلألنهىلته الججىجى

يددلفلبحت   دد لوددتل ثددللبحدد اللبحبىويدداللددمللحددذح ،لب ار ددا رأىتهددىلاىحيددراد ل ى يددال لددببلبحلبددى جللددملوقلحدد لة ددوتلو

ل(500،لص2006 يى ،ل)لرةثىتلبحاحفيىةلبحلىحياللملابىللب ل ى لب ار الح يهىال  أ،لوجيى
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 باجلفى  لوتلةلىئق ىللاليألبح الل ىوالر أل  ى  ل  فلبح دبجىةلبحافيىليخفملوبظووىةلاعبيالحالال ىدلبه ا

لجال وبئ اىل حوووىةلججىجيالحفلبى جللملوقلح لب ار ا.

   اددددربوللبحث ددددحلابحل ددددو رلابحلدددد د بلابحلافدددديفلحدددد  لبي ىواددددىةللددددملبحدددد اللب لو وددددالذبةلصددددفال ى يددددالللجصث

 ددألجتلياددو لبحلددببللددملذحدد لرل،لا يددحليحكددتلة ثيو ددىللددملوؤجلددىةلبحلافدديفلابحث ددحلابحل ددو رللددملبحدد اللبحبىويددا

و رأىةلاذهلبحن بوللياثنملبتلة بلاللامل للو وةىةلوبظووىةلبحلق ي لاباال دىدلبحتدللااحدلل  دألبح داي ل

 بحاى ي.ل

 لوار يدالوؤافدالحتد للدملأىوادىةل
ً
ة  يةلبح اللر ألرنملىللشر ىةل ىئحال  ألبح وى الابحافدفلةوظدفلحد يهىلجعدرب

 بحاىحفلبحبىويلحف خولللملبا ل ى لبحر ول.

 ق االبتكار باملعرفة:التصا -3

حيحلااو لبحاال البي حيحالا تلباال ىدلاب ار الر ألبدة دى لباال دىدل  دألبحافدفل)اأىحلدى ملب ار دالبحكيفيدالودتللل

لا  ألبادة ى لبحوو لا ل ى لبحيومل  ألب ار ا.ل،لأ ا

رالبةددولوددتلل،للحدد ل  ددألب ار دداوددتلب ملدد ودلبةددول  ددألبحددرةفلوددتلجتلبألنملدد البا ل ددى يال ىةدد لالددملأحيدد لبحا ددودلاا

ب ؤ دد لجتل اداددىللددملب ل ددى لبحيددوملي لفددفلوددتلبحبىحيددالبحبو يددال ددتل اداددىللددملجيل  ددرلوضددت .لا  ددألبحددرةفلوددتلجتل

عثيادددالاددددذبلباخدددلالالاة ب يىةددددولة ددد لابضدددد ل تل ملددد لل  يددددملرالجتلودددتلبح ىادددد لجتل يبىويكيدددالبا ل ددددى لبي  يدددد ل

ل  ألدج لب ىللبحف
ً
لكريلب ثن ل  ألبحلاففلاةوحي لب ار ال  ألحلى لدج لب ىللبحف  يىيي.ةي ب لب لحى ب

اةثدىتلااملددت  لا ر ودداللاتفددف،ل لدفاالدملبي ويوددالجصدث  لب ار ددال)اةو د لبهددىلب ار دالب روددي (لااىوددللادذهلبأليددىمل

للدددددملذحدددددلاحاثددددد ،ل ثدددددلاحددددد ا لحدددددفليلدددددثملح دددددىلو يدددددللودددددتل
ً
لور ي دددددى

ً
 لودددددتلخدددددالللةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةلاباة دددددىاةل ادب

ر دأل  دى  لب ود د ل  دألبحوحدوللرحههدىللاىإلدى ا،لاج  ىدة في ل ففالا وتلةوللب ار ال  ألش للوا يىةلاوافووىةل

ل(238،لص206،لوةىابول ىص ىلابج  حىداى.لل)

لحل دددو رللرت،لب ار دددااىا ل دددى لبحودددىئفل  دددألل حكدددتلودددىليقدددبلباة ثدددىهلرحيدددولادددولجتلظ دددودلودددىلجدددو
ً
ددىتل ددد لأدددىللورب  دددى  د

ب افوودىةلاباة دىاةلح لد لا د لذبتهددىلل لكبوحوأيدى،لبهدىحدفليكدتلوملدحوالل ىةدو،لاباة دىاةةكبوحوأيدىلب افوودىةل

بحددرةفلوددتل اداددىلبألجىسددتلللددملالددري لل  ددأ،لبحلكبوحوأيددىل  ددذه،لب ار ددااىحيددراد لر ددألخفددملاة ددو رلليوار ددالاالةددؤ 

جنهدىلح لد لراللرا،ل فههدىفي  لودتل  دى  لب لحدى لبا ل دى ل حفيالةوحي لانملرلب ار الاوتل ونهدىللدملذبةلبحو د لولدل

لوددددتلووبد اددددىلاددددذبلبا ل ددددى لبي  يدددد .ل)
ً
(لرتلبي  يدددد للددددملبألوددددرلابددددىلبحلت دددد لبحلكبوحددددويمل511،لص2006،ل يددددى وددددود ب

لب  لىدتلاب  ىةالبح ىوالبحتللجصث  لة لف ىلب ار اللمل فبلبحبحولبا ل ى ي.

ل

 املحور الراب :  رابعا:

متطلبددددات االقتصدددداد املبنددددي رلدددد   وتلبيددددة، املسددددتقبلة مقترحددددة لتطددددوير الدراسددددات العليددددا فددددي سددددو  دراسددددات رؤيدددد

 املعرفة.

 سبل النهو  بالدراسات العليا:

رأربللو حلاعنللشىوللحل  ي لبإلو ىةىةلبحبملر الب ؤافالاح لففلبحل   ىةلوتلححفالش ى  لب ىألل  ل .1

لابح  لودبهلبه الباجلفى  لواهى.

ل التلرو ىةيدددددالباجدددددلفى  لودددددتلةثدددددى للب ل   ددددد تلبحادددددر لابألأىةدددددبل بخدددددللبحدددددوعتلاخىدأدددددولحددددد  فلادددددربوللبجددددد .2

 بح دبجىةلبحافيى.
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ةوعي ل ال ىةلبحلاىاتلا تلبي ىواىةلاب ؤجلىةلب ابيالاحوددو ىةلبألا دىثللدملوقدىللبح دبجدىةلاحدىليدؤوتل .3

 ج يللجثللباجلفى  لوتلاذهلبحث وث.

حب ابةلاب ؤةحربةلبحافحيدالابحارأيدالابح احيدالذبةلبح دفالابودللاةدوع تلبحلكبوحوأيدىلة ل  لجثللب ملىد اللملب .4

 اب ار ال ىلةو رهلوتل رصلوحلى  لحلثى للبيخن بةلاااي يلبحاال ىةلا تلبحافحىللابحثىح  ت.

ر ددددى  لبحبظددددرللددددملبحل   ددددىةلابحنددددد بوللبحوىئحددددالاإ خددددىللة   ددددىةلاأدددددربوللأ يدددد  لة بىجددددبلاةفبدددد لحىأدددددىةل .5

 بح دبجىةلب للوثفيا.لاجيحى،لبحملىوفاحيالبحلب

حددوللحتدد ،لاباال ددىدباالحدىمللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلا شد ي لرأددربللبحث ددوثللددملوودددو ىةلةل دفلاىإلادد بتل .6

 ة فبلذح لةحو اللوتلبي ىواىةلحثا لبحث وثلبحلكحيفيا.

 ةود يف اإو ىةيدا،لاوملدكالتهف باهدفودل حلدحىت بي ىوادىة اإ بدبة بحافيدى بح دبجدىة عفثدا اد ت  اد دا حودىلبة  ود  .7

 اب وردبة بحن بول ةوييف لم ودباهفلاب ت بحىتهف وت باجلفى   ا ذح ،لةوبأ  ف بحتل حفحملكالة ب حكبا بي فولل

 .بي ىواىة لم بحافيى بح دبجىة اربول اة و ر

 ي دوتل جت   دأ،لرادىاة و  ة  يمهى به ا وللحر  مل ل بحافيى بح دبجىة حن بول بح ادي بحلوو ف رأربل ووبصفا .8

ل.بحن بول عثياا حلب اخىدأيى ذبةيى بحلوو ف

ل

لواهدىللدملبا ل دى لب ثندلل  دألاباجدلفى  ،لبحافيدىا فيوليحكتلب ت بحلب ملدراتلباجت شدى يلبحلدى ملحفاهدوالاىح دبجدىةل

لب ار اا

لبجفلب ملرات
لبح فيالبحوعبيالحف دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافول.

لحفرأالول ملاحر يلحألا ىثلاوكلثال فحيالح ي اوملراتلا بديلة  لاى ال

ل

لاصفلب ملرات

الدددد  حرل ههددددىلبحثدددد ا لبحبملددددر الوددددتلل،لرنملددددىللا بد لبحت ايددددالابحلافدددديفل فيددددالة دددد لاى  ددددالحفددددرأا

االحد للدملووب ة هدىلل،لولح د ل،لحلود يفلخ ودالاافديفل دى مل،لبحثىح  تلابألجىةذ للملبي ىوادىة

ا دلفلبجدد  حىدلبحاوبئد للددملل،لأديللوددتلة ففدالبحلافدديف  دألةفلدد ىلا يدحليلدد  لبح دال ل ههددىل

ة و رلادأةلاذهلبح فيالاتدةألبي ىواىةلبحاى يال)لا  ي ل اىي  لبح يسالبحوعبيالحل و  ل

لابا لحى (

لون دبةلب ملرات

ي دد لودددتلةكددربدلبحنددد بوللب الحدد  للدددملبح دبجددىةلبحافيدددىل)ب ىألددل  (للدددملبي ىواددىةلا يدددحلبل-

لووووىةلوبال دأالبح  لودبه.لاعرح،ل ابحة ثالة  لة ىلل

حل فيدددددفلودددددتلواىةدددددى لبح فثدددددالبحدددددربةث تللدددددملبي  دددددولل  دددددأل دأدددددالبحددددد  لودبهللدددددملبحلدددددفرلبل-

ل(وو واابإل ىوالخىدللبحوعتل)لحيحليربتللملاذبلب ملراتلبحلبوي للملبيخن بةل

لوحيىةل حللب ملرات

ل(.بح  لودبه،ل ب ىألل بحافحيال)لي وتلح ذهلبح فيالبي مللملوبالبح دأىةل-

احددددللاددددذهلبح فيدددداللددددملوبظووددددالول ىوفددددالابظددددىملبحل   ددددىةلبحافحيددددالبي  ي ددددالا فددددوملال-

 ب للوثللابحل   ىةلبحثيايا.

 د  لادذهلبح فيددالةظدىملبحوثددوللاجيىجدىةلبحلحو دللابحندد بوللبحافحيدالاعددرقلبحلاى د لودد لةل-

بةلاولددددددلو ليددددددربتلبحلبويدددددد للددددددملبيخندددددد للا يددددددح،لبحافوددددددلج يددددددىللايسددددددالبحلدددددد ديجلحإلشددددددربال

 بح دأىةلبحافحيا.
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لاليملو لب ؤجلىةلبيخ وىةيالابإلةلىأيالحالجلفى  لواهىلاإ ى تهىلاالىئللبألا ىث.بحلل-

لوىليح  لب ملرات

لاةثنددددد ،لبحثدددددىح  تللو  بةي هدددددىلب لدددددلوفالاشددددد ي لبحملدددددثى لالدددددل ي لادددددذهلبح فيدددددالودددددتلخدددددالل-

(لا يدددحليدددلفلة دددو تليخىصددداب،لبحاىودددابأل  دددىدلبي  يددد  لودددتلخدددالللب ؤجلدددىةلبحلافيحيدددال)

لا  ا دددف،لو لففدددا دددرقل حدددللا  يدددالودددتلبي ىصدددف تل  دددأل دأدددالب ىألدددل  للدددملة   دددىةل

لة ولب ي بت.

حكددددتلجتلة ددددرحلبح فيددددالوقحو ددددالوددددتلب ملددددىدي لحلحو ددددللب وت حددددىةلبحث  يددددالاباال ىد دددداليل-

لحفملثى .

بحفوبئددددددددددددددد لب لو ادددددددددددددددال

لوتلب ملرات

و ددىدبةلبحلافددديفلبحدددذبايلب لدددلحرلابحددد بئفلحددد يهفل*لةبحيددال ددد دبةلعدددال لبح دبجدددىةلبحافيدددىلال

لوتلخاللل وللاةرباةلبحلافيفلابحث حلبحافوللو لوملكالةلب  لح لاجثللحف ى.

ل حىليحكتلباجلفى  لوتلاذبلب ملراتلوتلخاللا

لب للو لبحلبظيولا

لحر الابجلوالحيالاةح  لاوراةاللملبحلاىول.

 ب لثى ل.لابا ت با،لحارأياابحر الباةلوىللا تلبي ىواىةلبحففل يايال

 حر الةظفلبحوثوللابإلشربالابحل كيف.

لب للو لبحافوللابأل ى يولا

اشدد ي ل  ددىد لبحافحددىللب لح دد يتلوددتلبي ىواددىةلبحارأيددالابألأببيددالحفلدد ديجلابإلشددربال  ددأل

لعال لبح دبجىةلبحافيى.

 ب  ملىالرا ب ىةلابال ىدبةلبحث حلبحافوللوتلخاللل"لشثى لبحثىح  ت"ل

   فلبحلبى ليا.

 ة   ىةلحافوملب للوثللابحافوملبي  ي  .

 ةو يفلوملىدي لا  يالذبةل ال الاى  لح .

لب للو لبحلحو  ما

 وبالاوا ىةلاةحو للوتلبح يسىةلبألأببيالابحارأيا.

لرنملىللورب يلالو ويالحفث وث.

لبحاال ىةلو لبي ىواىةا

ل ال ىةلةثى حيالا دأىةلوملت  الو لبي ىواىة.

اباجدددلاىةالات يدددىللايسدددالبحلددد ديجلل،ل لوددد لب اىودددللبحث  يددداللدددملبي ىوادددىةلب خلففددداااى ددد

لذايلبيخن  لوتلخالللبإلشربا.
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 قائمة املراج :

 ةونج.ل،لب بظحالبحارأيالحفت ايالابح وى الابحافومل،ل(الباال ىدللملوقلح لب ار ا2006ابةملدجولل)ل،لوةى -

ب ف دددددددوملل–ب دددددددؤةحرل"لوقلحددددددد لب ار دددددددالل،لد  دددددددالةظر دددددددالةو يدددددددال–ب ار دددددددالل(الوقلحددددددد 2004بح دددددددى قل)ل،لبي حدددددددىةم -

 ةونج.لل،لب بظحالبحارأيالحفت ايالابح وى الابحافومل،لابيخ ىئ "

(الةودو فلاددربوللبح دبجدىةلبحافيددىللدملبي ىواددالبإلجدالويال تددي لودتلاأ ددال2004جددبىلل)ل،ل فيدىتلاجاددول  دال،لبي دو م -

 .424-391صلل،ل(2)2ل،لبإلنلىةياجفلفالبح دبجىةلل،لإلجالوياوقفالبي ىواالبل،لةظرلبيخر ق ت

رالجملحددددددللحفحملددددددكالة؟لاد ددددددال حددددددللوو وددددددالر ددددددألبحبدددددد ا لةددددددل-(البحرجددددددىئللبحافحيددددددا2007 ثدددددد ل  ددددددمل)ل،لبيخفددددددىا -

ل-)بي بدددىتبحلدددى  لحاحددد بلل فيدددىةلبا ب للدددملبة دددى لبي ىوادددىةلبحارأيدددالب باوددد للدددملأىواددداللب  دددىحثالحفحدددؤةحر

 .2007ل/ 4ل/22-21ا  اة(للمل

(الودد  ل ى فيددالولددى ىةلبح دبجددىةلبحافيددىللددملةبحيددالب  ددىدبةلابحودديفلبحث  يددالحدد  لعفثددال2009جددىويال)ل،لبحدد ي  -

ا دحلوود ملر دألودؤةحرل)بج ملدربالولدلوثللبح دبجدىةلبحافيدىللدملل،لبح دبجىةلبحافيىللدملأىوادالبحبقدىحلبحوعبيدا

 فج.ةىال،ل17/7/2009-16ل،لأىواالبحبقىحلبحوعبيال،ل فل  ت(

ب  فدالبحارأيدالل،ل(الاب  لبحاال الا تلبي ىواالاب  يةللملبحدوعتلبحاروديلاو ى دو2001 ث لبحللىدل)ل،لبح  ثىني -

 ةونج.ل،ل60-25صلل،ل(1)21ل،لحفلبحيا

(الوددددد خللول ىودددددللحل دددددو رلبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلودددددتلخدددددالللة ثيدددددملججدددددفو لر بد لبي دددددو  ل2006 دددددىيحل)ل،لبحلدددددفول -

بح ددد للبحافودددللحبددد ا لبح دبجدددىةلبحافيدددىلل،لبجدددىةلبحافيدددىلاقىوادددالب فددد ل ثددد لبحاي ددديةقرأدددال حدددى  لبح دللبحملدددىوفاا

 بحر ىا.ل،ل(2006/وىيو/3-2)ب باو للملأىواالبإلوىملو ح لاتلجاو لبإلجالويالل،لاخ ةلبحلبحيا

 دبجدددالة فيفيدددالووىدةددداللدددملددددوللل–(الجاددد بالأىوادددىةل اللوقفدددجلبحلادددىاتلبيخفييدددمل2000و حددد ل)ل،لبح دددىايل -

 138-77صلل،ل(5)ل14ل،لب  فالبحت او ال،ل اىي   ا لب

 بحارأيدا ب حفكدا ،لبحلداو يا بي ىوادىة لدم بحافيدى بح بدجدىة ادربول ةودو ف (2000) :هللا  ثد  ادت خىحد  ،لبحاليبد  -

 .بي  ي ا بحوعبيا ب  ى  ل،لبحلاو يا

اد دال حدللوو ودالل،لرج لبحارأيدا(ال ادلب ل ى لب ار اللملااي يلبحود دبةلبحلبى لديالحفحد2009)وىارلل،لب  راق -

  وملم.ل،ل8/7/2009-6ل،لر ألادشالبحاحللبحووويالبحتللااو اىلوبظحالبحاحللبحارأيا

لب ددؤةحرل،ل(البحلافدديفلبحاددى ملابحث ددحلبحافوددلللددملوقلحدد لب ار ددا2006ب بظحددالبحارأيددالحفت ايددالابح وى ددالابحافددومل) -

 ةونج.ل،لث حلبحافولللملبحوعتلبحارويبحلىج لحفو دبللب لسوح تل تلبحلافيفلبحاى ملابح

ل(الول فثددىةلبادةوددىللاحؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى ملحلبحيددالب ددوبد لبحبملددر اللددملب حفكددالبحارأيددا2002و حدد ل)ل،لب بيدد  -

ل،لا بد لبحل  ددددديةل،لادددددد1440بحبددددد ا لبح احيدددددالحدددددوللبحر  دددددالب لدددددلوثفيالحال ل دددددى لبحلددددداو يلحتددددد لل،لبحلددددداو يا

 بحر ىا.

(البجددلوربللاب دد لبح دبجددىةلبحافيددىللددملبي ىواددىةلبحففلدد يايالابادةوددىللبهددىلر ددألوددىليفبددلل2007)لو حدد ل،لجاددولجددحر  -

ب دددؤةحرلبح ىحددددحلاة ددددى لةوىادددىةلججددددىةذ لبي ىوادددىةلبحففلدددد يايال"لبي ددددو  لل،لحىأدددىةلة ويددددملبحلبحيدددالبحملددددىوفا

 أىواالبحو  .ل،ل1ب  ف لل،لابحلح  لابا لحى للملوؤجلىةلبحلافيفلبحاى م"
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بح يسددددالبحارب يددددالحل ىجددددثىةلل،لاة واةددددو((البحلافدددديفلبي ددددىويملب اىصددددرل)بةقىاىةددددول2006 بخددددللحلددددتل)ل،لأر ددددو -

  ت ب .ل،لاب افووىةيا

ل،ل(البأل ابدلبي  يددد  ل ؤجلدددىةلبحلافددديفللدددملبحدددوعتلبحاروددديللدددملظدددللوقلحددد لب ار دددا2004 ثددد لبحف يدددفل)ل،لحيددد د -

 .21بحا  لل،ل19بحلبالل،لأىواالبإلوىدبةل،لوقفال فيالبحت ايا

ل،ل(ال ادلبح دبجددددىةلبحافيدددددىلابحث ددددحلبحافودددددلللدددددملة ويددددملبحلبحيدددددالب لددددل بواللدددددمل فلددددد  ت2009خىحددددد ل)ل،ل ا  ددددىة -

-16ل،لةدددددددددىافجل،لأىوادددددددددالبحبقدددددددددىحلبحوعبيدددددددددال،لودددددددددؤةحرل)بج ملدددددددددربالولدددددددددلوثللبح دبجدددددددددىةلبحافيدددددددددىللدددددددددمل فلددددددددد  ت(

17/7/2007 

ر بد لل،ل بظحددالبحارأيددالحفت ايددالابح وى ددالابحافددومبل،ل(الب وووددىةلبألجىجدديال  لحدد لب ار ددا2006وصددفل)ل،ل يددى  -

 ةونج.ل،لبحت ايا

(ال ادلبح احددداللدددمل  دددفلبحث دددحلبحافودددللحلفثيدددالول فثدددىةلبا ل دددى ل2006ةقيدددبل)ل،لوصدددفلا ثددد لبحوبحددد ل،ل يدددى  -

 ةونج.ل،لب بظحالبحارأيالحفت ايالابح وى الابحافومل،لب ثنلل  ألب ار ا

وكلبلبحت ايدالل،لةلىأيالبحافحيالأل يىللايسالبحل ديجلاقىواىةلبيخفيللبحاروي(البإلل1998ديىللبح يتل)ل،ل بار -

 بحر ىا.ل،لبحارويلح اللبيخفيل

(الصددددديتالووت حدددددالحف دبجدددددىةلبحافيدددددىللدددددملبحت ايددددداللدددددملددددددوللرجدددددت بةيقيالة دددددو رلوبظوودددددال2006ابدددددىلل)ل،لجدددددفيحىت -

 ىار .بحول،لأىواال  تلشحجل،ل(وىألل  لة  لواملود ل)دجىحالبحلافيفلبحاى م

(الوملدددكالةلعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملأىوادددىةلبحيدددفالبحترأيدددال)دجدددىحالوىألدددل  لة ددد ل2003جدددفيفل)ل،ل  حدددىت -

 ةىافج.ل،لأىواالبحبقىحلبحوعبيال،لواملود (

ودؤةحرل)بج ملدربالولدلوثللل،لادربوللبح دبجدىةلبحافيدىللدملبي ىوادىةلبحففلد يايالل(الة ىود2009خفيدلل)ل،ل دو   -

 ةىافج.ل،ل17/7/2009-16ل،لأىواالبحبقىحلبحوعبيال،ل ت(بح دبجىةلبحافيىللمل فل 

(الةوأيولبحث حلبحافولللملبح دبجىةلبحافيدىللدملبي ىوادىةلبحلداو يالحلفثيدالول فثدىةل2001و حو ل)ل،ل لبىايل -

ةددددددددد ا لبح دبجدددددددددىةلبحافيدددددددددىلاىي ىوادددددددددىةلل،لوأ دددددددددىةلولدددددددددلوثفيا(ةل-بحلبحيدددددددددالبا ل دددددددددى يالاباألحى يدددددددددال)بحوب ددددددددد ل

 أ  .ل،لب ف ل ث لبحاي يأىواالل،لبحلاو يا

وقفددددالبة ددددى لل،ل(البحث ددددحلبحافوددددلللددددمل فيددددىةلبحت ايددددالاىي ىواددددىةلبحارأيددددالااجددددىئللة ددددوده2001جححدددد ل)ل،ل باددددىت -

 .27-5صلل،ل38بحا  لل،لبي ىواىةلبحارأيا

وبظحددالبألوددفلب ل دد  لحفت ايددالل،ل(البحلور ددرلبحاددى يلحرصدد لبحلافدديفلحل حيدد 2009)لUNESCOوؤجلددالبحيونلدد ول -
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 دور دراسة الجدوى في إنجاح البرامج واملشاري  التنموية

 ياسي  محسن محمد العماري 

 لجمهورية اليمنيةا-جامعة إب  ، كلية التربية ، باحث دكتوراه بقسم اإلدارة وأصول التربية

 

احل ويدددملذحددد لةدددفلبجدددل  بملب دددب  لل،ل دددحلر دددألبحلادددرال  دددأل ادل دبجدددالبي ددد ا للدددملرةقددىحلبحنددد بوللاب ملدددىدي لبحلبحو دددااددد البحثامللخددص:     

اوددددتلةددددفلبجددددلوربلل اداددددىللددددملرةقددددىحلبحندددد بوللاب ملددددىدي لل،لاعثياددددالوربحف ددددىل،لحوصددددفلعثياددددال دبجددددالبي دددد ا لل،لاتجددددفوأولبحل في ددددمل،لبحوصددددفي

 ى فيدددددددددددال ادل دبجدددددددددددالبي ددددددددددد ا للدددددددددددملة  يددددددددددد لوددددددددددد  لصدددددددددددالحياللر ألبحا ي لوتلباجلالىأىةلجار اىاللاةوصف لبح دبجال،لاىي ىواىةلبحيحبيا

ى يا(لبا ل ددل،لب ىحيددال،لباألحى يددال،لبحلبظيحيددالابإل بد ددال،لبحفبيددال،لبح لددو ويال،لبحوىةوةيددال،لبحن ةىول/ب ملددراتلوددتلو لفددفلبحبوبحم)بحثيسيددا

ل دددتل ادادددىلبحفى دددللل،لاتجدددفو ل ودددللا فودددل
ً
اة و ف ددددىلر دددألبد دددىملولو اددددالل،للددددملةدددو   لولدددلو لواددد تلوددددتلبحثيىةدددىةلاب افوودددىةلبح  يودددا يددددال

ل تلةتة  اىل  ألبة ىذلبحوربدلب بىجبل،لاحللو لةت  ل ىل
ً
لالدمل،لاب  ى ظال  ألب وبد لوتلبح  دلاجوللباجل  بملابحييىتلابحلففل،ل يال

 دوللذح ل  ملبحث حلبحا ي لوتلبحلوصيىةلاب وت حىة.

لب ملىدي .ل،لبحن بولل،لبي  ا لبحلف يفيال،لبي  ا لب ث ئيال،ل دبجالبي  ا لل،لبي  ا للالكلمات املفتاحية:

     Abstract: The aim of the research is to identify The role of the feasibility study in the success of development programs 

and projects, and to achieve this, the descriptive approach was used, in its analytical method. To describe the nature of the 

feasibility study, and the nature of its stages, and then extrapolate its role in the success of development programs and 

projects, The study reached many conclusions, the most prominent of which are: The effectiveness of the role of the 

feasibility study in determining the validity of the program / project from various aspects (environmental, legal, marketing, 

technical, organizational and administrative, social, financial, and economic) in a quantitative and scientific manner. In 

addition to its effective role in providing a certain level of accurate data and information, and converting them into 

expected numbers with a high level of certainty, In addition to its influence on taking the appropriate decision, and 

preserving resources from waste, misuse, loss and damage, In light of this, the research presented many recommendations 

and suggestions. 

Key words: : feasibility, feasibility study, initial feasibility, detailed feasibility, programs, projects. 

 

 

 

 

 

 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 366

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

: اإلطار العام للبحث:
ً
 أوال

 مقدمدددددة البحث: 

لا دبجددالبي دد ا لل،لرتلبخليددىدلةقددىحلجيلارةىول/وملددراتليل فددبل دبجددالبحاوبوددللب ددؤةر ل يددولللل
ً
ل،لااددذبلوددىليلددوللب ل ددى يى

  دددددأل دأدددددال ىحيدددددالودددددتلبألاحيدددددالحددددد  فلصدددددبى البحودددددربدللابحتدددددللةثاددددد لودددددتلصدددددفبلبحبظر دددددالبا ل دددددى يالحل دددددوتلج ب ل فحيدددددا

ل(.2ل،ل2013ل،لباج  حىد اللملظلل دأالوايبالوتلب خىعر لا  ملبحلت  ل)  ربد

اوددتلابددىلاددر ةل دبجددالبي دد ا ل تحدد ل ددراتلبا ل ددى لبإل بديلبح ددى الر ددألةرشددي لبحوددربدلباجدد  حىديلوددتلخددالللاأددو للللل

(.للاأوصدف ىلوب  يدال فحيدال1ل،ل2012،لبي دىلح الحيالبا ل ى يالاأ ر وال فحيدال) يىملبحن ةىول/ب ملراتل  أل  ىئفلب

دى لحفن ةىول/ب ملددراتليددلفلة ددودهل ثددللبحثدد لللددملةبفيددذهلحيددحىتللاةحددوذل،لبحلت دد اة ددىذلبحوددربدللددملظددللظددراال دد مل و ى د

حكددتلبجددل  بو ىلحلويدديفلب ملددىدي ل(.لاج ب لة فيفيددال اىحددالي60ل،ل2018،لبحلددي بي فددى ل  ددألب ددوبد لبحبددى د لوددتلبحيدديىتل)

لحرةثددىةلاة فاددىةلصددىحبلب ملددراتل)يوجددفلاوددرب لابخليددىد،لو لففدداوددتلاأ ددىةلةظددرل
ً
(.لا دد ل1ل،ل2018ل،لبأل يددللا وددى

بحتدددددللبةب ودددددد لودددددتلصددددددفبلبحبظر ددددددالل،ل ردددددد ل دبجددددددىةلبي ددددد ا لةفلدددددد ىل إحددددد  لبأل ابةلبح ىوددددددالحفل  ددددديةلباجددددددت بةييم

جاحيددال ندد  للددملصددبى البحوددربدبةلبا ل ددى يالب لافوددالاتنملددىللبحندد بوللاب ملددىدي لجالبا ل ددى يالحل ددوتلج ب ل فحيددالذبةل

(.للالددددملاددددذبلبحلدددديىقل ددددإتلجيل دبجددددالحل دددد ا ليقددددبلجتلةثدددد جلاىألا ددددىثلبإل بد ددددالبحتددددلل205ل،ل2010ل،لار يدددد ىل)ةددددودلبحدددد يت

ل،ل  لا وبئدد ل ددلل رصددالولىحدداةوضددحلةددوتلادأ يددالبحفددرصلباجدد  حىد الب لىحددالحتدد ليددلفلاددد لة ددودل ددىمل ددتلعثياددالوبددى

(.لحدددذبل ب لباالحدددىملا دبجدددالبي ددد ا للدددمل7ل،ل2012ل،لاودددتلةدددفلبحويدددىملاى فىددددفالاددد تلادددذهلبحفدددرصلابخليدددىدلجنلدددمهىل)بي دددىل

 دتلعر ددملدجددفلبيخ ددو لبحتددلل  ددألل،لب ؤجلدىةلبحلافيحيددالبهدد الة ويددملبألادد بالبحتدللالدديألر ددألة ويو ددىللددملب لددلوثل

(.لاح ديليحكدتلبي كدفل  دأل306ل،ل2007ل،لبح ى ىةلابإلو ىةيىةلحل ويملادذهلبألاد بال)و حد لدواهىليحكتلةقبي لأحي 

 إةددوليقدددبلبحويددىملاددثا لبح دبجددىةلب ل   ددالبحتددللةحكددتلودددتلل،لودد  لة ويددملبألادد بالب رأددو لوددتلبحن ةىول/ب ملددرات

ل،لدبجدددىةلا دبجدددىةلبي ددد ا )بح ىيياالدددو لادددذهلبح ل،لبة دددىذلبحودددربدلبحلدددفيفلب لافدددملاإنملدددىللبحن ةىول/ب ملدددراتلودددتل  ودددو

ل تلجنهىلالى  للدملبحلاثدؤلاىحل دىحيفلب  فوأدالل،ل(.لابحتللةفي للملةو   ل للب افووىةلب لافوالاىحن ةىول131ل،ل2013
ً
 يال

ل(.132ل،ل2013ل،لابحفوبئ لابحاوبئ لب لو اال)بح ىييل،لاو ى دلبي  ولل فههى

ت بيددد لةقددددىهل دبجدددالبي دددد ا ليدددر لبحثىحددددحلجتلابدددىتلحىأددددالول دددالح دبجددددال ادلاودددتلاددددذبلب ب فدددملالددددملظدددللباالحددددىملب لللل

لااولوىلةبىاحوللملبحث حلبي ى م.ل،ل دبجالبي  ا للملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ا

 مشكلة البحث:

لدملظدللوددىلل،ل  دألبحدرةفلودتلجتل حفيدالر د ب ل دبجدالأد ا لبحند بوللاب ملدىدي لةح دللددراد لول داللدملبي ىوادىةلبحيحبيدالللل

(.لالددملظددللوددىلاملدد  لرحيددولبحك  دد لوددتلبح دبجددىةلبحتددللةؤ دد ل  ددألدددراد لل،ل2021ل،لااىةيددولوددتلجدد الب ددوبد لاةدد دتهى)بحاحىديل

ا د ملبإل د بمل  دألبة دىذلبحودربدبةلب لافودالادىحن بوللاب ملدىدي لل،لر ربدلبحن بوللاب ملىدي لابدىًلل  دأل دبجدالأد ا لول ىوفدا

حيددددحىتلجتلة ددددوتلل يوددددالا ددددملوب  يددددىةل فحيددددا دبجددددىةلأدددد ا ل ىئحددددال  ددددألوافووددددىةلاأيىةددددىةل  رال ادددد لبحويددددىمل احددددلل

(.لرالجتلبحويددى بةللددملبي ىواددىةلبحيحبيددالال2017اج ثدد لرةلىأيددالا ى فيددالابي كيوددل)ل،لبحندد بوللاب ملددىدي لوق يددالاوفيدد  

 ىوددددددددالالةر دددددددديل  ددددددددألبي ىةددددددددبل بحدددددددد لةلقىاددددددددلل ادل دبجددددددددىةلأدددددددد ا لبحن بول/ب ملددددددددىدي لاح ددددددددالجتلبي ىواددددددددىةلوؤجلددددددددىةل
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(.ل ددالل بحدد لبي ىواددىةلبحيحبيددالااددىنيلوددتلدددافللددمل حفيددالبحل  دديةلباجددت بةييملاحؤجلددىةلل،ل2021ل،لبحرأحم)بحاحددىديل

(.ل90ل،ل2015ل،لبحلافيفلبي ىويملاحىل ههىل دبجالبي  ا لبحتللاا لرح  لج ابةولبح ىوال)ب  فدجلبأل  دألحل  ديةلبحلافديف

ل،لحفن بول/ب ملددددىدي ل  ددددألولددددلو لبأل لددددىملابح فيددددىةللددددملبي ىواددددىةلبي  وويددددالبحيحبيددددال)وق ددددم دددداللةوأدددد لخ ددددةلولددددثوال

ةؤ دددد ل  ددددأللل،ل(2017ا دبجددددالبي كيوددددل)ل،ل(2005(.لااددددذبلوددددىلأاددددللبحك  دددد لوددددتلبح دبجددددىةل  دبجددددالبح ال ددددمل)236ل،ل2016

إل بد البحتلليلفل  ألدواهىلرنملىللدراد لبص بدل ىةوتلخىصلاشىوللحفلافيفلاىي ىواىةلبحيحبيالي بىاللجافلبي وبةبلب

ل.شىوفالاةو يفلبح ل يالةلحفوىئحالواهىل  أل دبجالأ ا لل،لاربول/وملىدي لةوب بلبحل ودبةلبحلكبوحوأيا

ا ثدددد  لبح فددددبل  ددددألاددددربوللاوملددددىدي لبحلافدددديفلل،لالددددملاددددذبلبح دددد  لالددددملظددددللبحا يدددد لوددددتلبحاوبوددددللب لح فدددداللددددملةدددد د لب ددددوبد لللل

 دددإتلابدددىتلحىأدددالول دددالإلحدددربللبحا يددد لودددتلبح دبجدددىةلل،ل لبحتدددللةبفدددمل فههدددىللدددملبي ىوادددىةلبحيحبيددداااددد دلب دددوبدلل،لبي دددىويم

بإلجدد ىمللددملحددللب ملددكالةلاحددىليدؤ يلر ددألل،لبحافحيدالحفلاددرال  ددأل ادل دبجددالبي دد ا للدملرةقددىحلبحندد بوللاب ملددىدي لبحلبحو ددا

لاحىليقاللواهىلو رتلحع فال،لبول/وملىدي لج ث لرةلىأياادحىتلةو يفلارلل،لاإ ى  لبحبظرللملبحر  الب للوثفيال،لبي ىحيا

لومل فلولاىحلؤبللبحرئ جلباايال بحذيلةح فل،لاوتلابىلةوح ةلح  لبحثىححل كر لبحث حلبي ى مل،لبحلبحيا

 ا لفرتل بولبألجسفالبحفر يالباةيااما دور دراسة الجدوى في إنجاح البرامج واملشاري  التنموية؟ 

 ل الح دبجالبي  ا لا لبلوىلجشىدةلرحيولبح دبجىةلبحافحيالب ل   ا؟وىلب ب فوىةلبحبظرل

 لوىل ادل حفيىةلبحلارال  ألبحفرصللملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ال؟

 لوىل ادل دبجالبي  ا لب ث ئياللملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ال؟

 بحلبحو ال؟وىل ادل دبجالبي  ا لبحلف يفياللملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي ل 

 وىل ادلبحلوييفلبحاهىييلابة ىذلبحوربدللملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ال؟ 

 وىلوللو لةو يربةلبيخن بللألاحيال دبجالبي  ا للملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ال؟ 

 أهداف البحث:

ل الوتلخالللبحلارال  ألبااياا البحث حلر ألبحلارال  أل ادل دبجالبي  ا للملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحول

 .ب ب فوىةلبحبظر الح دبجالبي  ا لا لبلوىلجشىدةلرحيولب  ى دلبحافحيالب ل   ا 

 .ل ادل حفيىةلبحلارال  ألبحفرصللملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ال

 .ل ادل دبجالبي  ا لب ث ئياللملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ال

 ف يفياللملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ال. ادل دبجالبي  ا لبحل 

 .ادلبحلوييفلبحاهىييلابة ىذلبحوربدللملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ال  

 ل.وللو لةو يربةلبيخن بللألاحيال دبجالبي  ا للملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ا

 أهمية البحث:

لةيااللةكحتلجاحيالبحث حلبي ى مللملبحلارال  ألبحبوى لبا

 يل فلبحث حلبي ى مللملةو   لوافوودىةل دتل دبجدالبي د ا ليهلد يلبهدىلجصد ى لباخل دىصلودتلب لدؤاح تلاصدبىتل

 بحوربدللملبي ىواىةلبحيحبيالاة  اىللملاد لح لح ى.
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 . يلى  للملحف لجةظىدلب لؤاح تلاصبىتلبحوربدلر ألجاحيال دبجالأ ا لبحن بوللاب ملىدي 

   ةيددددىالر ددددألح دددديفالب اددددىدالبحافحيدددداللددددملوقددددىلل دبجددددالأدددد ا لبحندددد بوللاب ملددددىدي للددددملليالندددد لردددددى ال فحيددددالأ يدددد

و دددددد دلوارلددددددمللددددددملوقددددددىللبحث ددددددوثلابح دبجددددددىةلبحافحيددددددالبحتددددددللة لىأ ددددددىلب ؤجلددددددىةللددددددمللااددددددو،لبحيحبيددددددابي ىواددددددىةل

  مل للخىص.لابي ىواىة،ل ىمبي ح ود البحيحبيال مل لل

 لإلةىد لبالحىملبحثىح  تلباخر تلحث
ً
  حلوودوتل دبجالبي  ا للملب ؤجلىةلب خلففا.يح للحى يب

 يادد لبحث ددحلبي ددى ملبألالللددمللرذ،لبحيحبيدداةدد د لبح دبجددىةلبحتددللةبىاحدد ل دبجددالأدد ا لبحندد بوللاب ملددىدي للددملبي ىواددىةل

 بي ح ود البحيحبيالبحذيلةبىالل ادل دبجالبي  ا للملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي لحلبل ففلبحثىحح.

 كالةلبي ىحيددددداللدددددملبي ىوادددددىةلبحيحبيدددددالاإ دددددى  لبحبظدددددرللدددددملد   هدددددىلب لدددددلوثفيا،لاددددددحىتلةوددددد يفلبإلجددددد ىمللدددددملحدددددللب ملددددد

 ،لاحىليقاللواهىلو رتلحع فالبحلبحيال،لاربول/وملىدي لج ث لرةلىأيالابجلحربد ا

 حدود البحث:

ليل   لبحث حلبي ى ملاىي  ا لبألةياال

 دبجالبي  ا للملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ا".يلح للبي  لب ودواملحفث حلادل"ل ادل الحدود املوسورية:  .1

 يلح للبي  لب  ىنيللملبي ىواىةلبحيحبيالبي  وويال وة.الحدود املكانية:  .2

 م.2021ةبفيذلبحث حلبي ى ملخالللبحاىملبي ىويمللالزمانية: تمالحدود  .3

 مصطلحات البحث: 

ليمللحللبحث حلبي ى مل  أل   لو  ل ىةلوتلجاح ىا

يو دددد لبهددددىالوقحو ددددالباخلثددددىدبةلابحلودددد يربةلبحتددددلليددددلفلر دددد ب اىلاايددددالبي كددددفل  ددددألصددددالحيالب ملددددراتلوى: دراسددددة الجددددد

ل،ل) و دد ديلبحاحددرلبا ت بضدتللحفحملدراتللعدوبل،لابحاوبئد لدملددوللةو اددىةلبحل دىحيفللاذحد ،لةقىاددوبحودربدللابة دىذ،لب وتد ح

 (.5ل،ل1997

جددددىةلب ث ئيدددالابحلف دددديفيالبحتددددللةقريهدددىلبي ىواددددىةلبحيحبيددددالحفندددد بوللايار  دددىلبحثىحددددحلاتنهددددىالجفلدددفالوت با ددددالوددددتلبح دبلللل

ل،لااة دوتل دبجدالودتلو لفدفلبحبدوبحملبحثيسيدل،لوبذلا بيال ونهىل كر لر ألةىيدالر دربدل ثوح دىلجالد يد ىل،لاب ملىدي لبحلبحو ا

لب ىحيا.ل،لبا ل ى يال،لبإل بد ال،لباألحى يال،لبحفبيال،لبح لو ويال،لبحوىةوةيا

الابحن ةىولل ثىد ل تلوقحو ل،لاا لبحن بوللج لىمل ث   ل بخللبحوظيفالة   لب بلللبحاهىييلحفوح بةلبحرئ لابرنامج:  ال

 (.25ل،ل1983ل،لوو و  )جربيىوتلب ملىدي لب لبىجوالبحتللةكحلل اي ىلبحثا لحل ويملجا بال

الاتةددددوالوقحو ددددالللل
ً
لحلودددد يف،لبحيحبيدددداتددددلليددددلفلة ددددحههحىللددددملبي ىواددددىةلوددددتلب ملددددىدي لب خ  ددددالبحايار ددددولبحثىحددددحلرأربئيددددى

ل ترالة ويملجا بالوو و  .لا ر وا،لب ل ه  اوقحو الوتلبيخ وىةلحففسىةل
ً
لاوى يى

ً
لوالوالاو    ل وبيى

 (.57ل،ل2010،لجا بال     ل)بي ىللابحتيثللحل ويم،ل ر يانملى لوللوللدحتلارةىوللجالاربوللاملشروع: 

و  ددةليليددحتلوقحو ددالوددتلبألنملدد البحتددلليددلفلة ددحيح ىللددملبي ىواددىةلبحيحبيددالحل  ددولل  ددأللايار ددولبحثىحددحلاتةددولللل

وملددىدي للجا،لبي يىةيدداوبددى  لب ل ددى يالجالخ ويددالااددذهلب ملددىدي لروددىلجتلة ددوتلة ويفيددالة د بيددالو دد   ل لبحيددالب  ددىدبةل

لرنملىئيالة و ر الةتخذلبحمل للب ؤجنتللوللوثال.
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: الدارسات السابقة:
ً
 ثانيا

ة ددددفالب وب دددد لباحكت اةيددددالبحافحيدددداللا ددددذح ،لحفحافووددددىة ددددىملبحثىحددددحلاحربأاددددالب كلثددددىةلبي ىوايددددالاب ر دددديلبحددددوعنلللللل

حل ىواددىةلاب رب دديلبحافحيددالب  فيددالابحارأيددالابألأببيددالب لددو ر ل  ددألشددثكالبحبدد  لاذحدد لاجددل ربللبح دبجددىةلب لافوددال

ليحكتل رد ىل حىليتايالابحتل،لبح دبجىةةفلبي  ولل  أل ا للبي  و لب ياياللملبحث حلاوا ،لبحث حاحودوتل

 (:2013دراسة زيرارس .1

ا   لبح دبجالر ألوار ال ادل دبجالبي  ا لب ىحياللملبة ىذلبحوربدلباج  حىديللمل دبجالحىحدالحودرالبجد  حىديلحد  ل

ايهلفلل،ليالأوبةبلب ودوتلبحبظر ابحذيليحكتلوتلةودل،لاب لح ةلبح دبجالب ب  لبحوصفيل،لبحثب لبحوعنلللملبي يبئر

ل  ألوب  ل دبجالبي ىحال،لالقحي لبحثيىةىةلاب افووىةلاةبظيح ىل مل للالفل م
ً
اةوصف لل،ل حىلب لح ةلبح دبجالجييى

بح دبجدالر دألبحا يدد لودتلبحبلددىئللجار ادىلجتل دبجددالبي د ا لب ىحيددالهدملج ب لح ددىل ادللدمل حفيددالةويديفلاوار ددالود  لصددالحيال

الددملل،لاإتل ددلل دربدلبجدد  حىديليلو ددفل  دألعددرقلبخليددىدلبحثد بئللاب  وةددىةلحلويدديفلبي د ا لب ىحيددال،لباجدد  حىديللب ملدرات

لدوللذح ل  و لبح دبجالبحا ي لوتلبحلوصيىةلاب وت حىة.

 (:2014دراسة  ا  س  .2

لاب لحدددد ة،لاباجدددد  حىدلادددد   لبح دبجددددالر ددددألراددددرب لجاحيددددال دبجددددالبي دددد ا لب ىحيددددال يحددددىلي ددددل لاىة ددددىذل ددددربدلبحلحو ددددللللل

ر أل   لةلىئللواهىلجتل دبجالبي  ا لب ىحيالالى  ل  ألبة ىذل ربدلبحلحو لللاةوصف ،لبحل في مبح دبجالب ب  لبحوصفيل

جاصد لبح دبجدالاإنملدىللو ىةدبل دبجدىةلة دل لاإ د ب ل دبجدىةلل حدى،لبحثد بئلاةرشي هلاىإلددى الر دألةوأههدولر دألج يدلل

لففلب ملىدي لبا ل ى يا.بي  ا لبا ل ى يال خل

 (:2016دراسة العنزي س .3

لاب لحددددد ة،لادددددىحلافيفاددددد   لبح دبجدددددالر دددددألبحلادددددرال  دددددألوف دددددوملبي ددددد ا لبا ل دددددى يالاجاحي هدددددىلا بىصدددددراىلا ال  هدددددىللللل

بح دبجددددالر ددددألبحا يدددد لوددددتلبحبلددددىئللجار اددددىلجتل بىصددددرل دبجددددالبي دددد ا للاةوصددددف ،لبحل في ددددمبح دبجددددال  ددددألب ددددب  لبحوصددددفيل

بحفبيالاةلح لللملبحكفىياللبح دبجا،لحفلافيفيالحفلافيفلاملحللبح دبجالبح لو ويالاةلح لللملبحكفىيالبيخىدأيالبا ل ى 

ب ىحيدددالابا ل دددى يالاةلح دددلللدددملووىافدددالبحوددديفلب ىحيدددالابحبلدددىئللبحكحيدددالبألخدددر لبحبىةقدددال دددتللابح دبجدددا،لحفلافددديفبح بخفيدددال

لبح دبجالبح لو ويالجالجوقلبحاحل.

 (:2017كيمي سدراسة الح .4

ا   لبح دبجالر دألبحلادرال  دأل ادل دبجدالبي د ا للدملةبفيدذلوملدىدي لةظدفلب افوودىةللدملا بد لبحت ايدالابحلافديفلاا بد للللل

ل،لب لدحم(لل،لب ودىدتلل،لاب لحد ةلبح دبجدال  دألبي حد لاد تلب بىب )بحوصدفيلبحل في دمل،لبإل بد لب  فيالاىي ح ود البحيحبيدا

لوتلا بد لبحت ايالابحلافيفلاا بد لبإل بد لب  فيا يحىلةتحفلوقلح لب اةفلبخليىدلبحايبدالا ر ودال ملدوبئياللل،لحث حلوتل ل 

حيددددحلةح فدددد ل يبددددالبحث ددددحلاىحاددددىوف تللددددملر بد لةظددددفلب افووددددىةللددددمل ددددللوددددتلبحددددو بدة تلاىجددددل  بملوددددب  لب  ددددحلل،ل لددددي ا

ددددت ابةلي حددددد لبحثيىةدددددىةلاب افوودددددىةل،ليددددداب وىافدددددالبحفر لل،ل يحدددددىلةدددددفلبجدددددل  بملبحث ح)باجددددد ثىةال،لبحملدددددىول ل،لب الحظدددددا(ل د

اةوصددددف لبح دبجددددالر ددددألبحا يدددد لوددددتلبحبلددددىئللجار اددددىالاأددددو ل ادلنلددددبللح دبجددددالبي دددد ا للددددملةبفيددددذلةظددددفلب افووددددىةللددددمل ددددالل

لحفلبفيدددددددذلبي ييددددددديلة ددددددد لب كلحدددددددلل،لبحدددددددو بدة ت
ً
ابالدددددددىتلبحفقدددددددو لاددددددد تلبألاددددددد بالبحبظر دددددددالابحل ثيويدددددددالابح حوحدددددددىةلل،لةظدددددددرب
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اجتلرةفدددددىللورحفدددددالودددددتلوربحدددددلل دبجدددددالبي ددددد ا ليادددددللل اهدددددىلااثددددد لأييددددديلجال  دددددمل ملدددددىدي لةظدددددفلل،لحل فادددددىةلب لدددددلوثفيااب

لالملدوللذح ل  و لبح دبجالبحا ي لوتلبحلوصيىةلاب وت حىة.ل،لب افووىة

ل

 (:2018دراسة رثما  وإبراهيم س .5

ل،للدملبة دىذلبحودربدبةلبحلحو فيدال ملدىدي لبحثايدالبحل ليداا   لبح دبجالر ألبحلارال  أل ادلب افووىةلاود  لولدىاح هىللللل

اة دددددوتلوقلحددددد لبح دبجدددددالودددددتلأحيددددد لل،لاب لحددددد ةلبح دبجدددددال  دددددألب دددددب  لبحوصدددددفيلبحل في دددددملاججدددددفو لبح دبجدددددالب ي بةيدددددا

يدددددالب ددددربأا تلبيخددددىدأي تلابحادددددىوف تلادددد يوبتلب ربأادددددالبحوددددوويلاب  ددددر ي تلابحادددددىوف تلاددددو بدبةلباجددددد  حىدلابحثايددددالبحل ل

دى يحي ت دت ب لي حدد لبحثيىةددىةلاب افووددىةل،لاب ىحيددالابا ل ددى لبحددوعنللاوادد لبأل د اةوصددف للل،لاةددفلبجددل  بملباجدد ثىةال د

بح دبجدددالر دددألبحا يددد لودددتلبحبلدددىئللجاح دددىالجتلةقدددىحل دبجدددىةلبي ددد ا ل ملدددىدي لبحثايدددالبحل ليددداليلو دددفل  دددألةدددو رلبحثيىةدددىةل

ةلب الئحال تلو ى دلبحلحو لليلدى  ل  دألبة دىذل دربدبةلدشدي  لاةقدىحلوملدىدي لاجتلاا  لب افووىل،لاب افووىةلب الئحا

لبحثايالبحل ليا.

 (:2021دراسة العماريس .6

اب لحددد ةلبح دبجدددالل،لاددد   لبح دبجدددالر دددألبحلادددرال  دددألاب ددد ل دبجدددالأددد ا لبحنددد بوللاب ملدددىدي للدددملبي ىوادددىةلبحيحبيددداللللل

ايهدددددلفلالقحيددددد لبحثيىةدددددىةلاب افوودددددىةلل،لوبةدددددبلب وددددددوتلبحبظر دددددابحدددددذيليحكدددددتلودددددتلةودددددديالأل،لب دددددب  لبحوصدددددفيلبحل فيدددددل

اةوصدددددف لبح دبجدددددالر دددددألبحا يددددد لودددددتلبحبلدددددىئللجار ادددددىالجتلددددددافلوؤشدددددربةل دبجدددددىةلأددددد ا لل،لاةبظيح دددددىل ملددددد للالفلددددد م

 لبحن بول/ب ملىدي للملبي ىواىةلبحيحيباليتايلة يقالحيافل بى ىةلبحويى بةللدملبإل بدبةلبي ىوايدالاد ادل دبجدالبي د ال

ملا دد دتهىل  ددألباجدددل  بملبألو ددللحفحددوبد لب لىحدددا،لابخليددىدلبحندد بوللاب ملدددىدي لبحلافيحيددالبحتددللة ودددل،للددملةرشددي لبحودددربدبة

لالملدوللذح ل  و لبح دبجالبحا ي لوتلبحلوصيىةلاب وت حىة.ل،لحفحقلح لج  ألوبفاالوى يالابألحى يا.

 مناقشة الدراسات السابقة: 

،لابحايبددا،لاب  لحدد ،لاب ددب  ،لبألادد باجةددولا  ددألبحددرةفلوددتلةثىياهددىللددمللةقدد ،لبحلددىاوا دبجددىةلوددتلخددالللبجددلاربالبحلللل

أوبةدبللاة  يد ،لوبى ملد هىلا حكدت،لب ثىشدر ة د للجا،لواهدى ىةد لب ثىشدر للجوبلًل،لبي  ا ل ل إنهىلةبىاح ل دبجىةلابأل ابة

ل ألة ويو ىلوتلخالللوىليتايالب ار يالبحتلليليألبحث حلبي ى ملرلابحفقو ،لاباخلالاباةفىقل

 أهداف البحث: 

اأدذح لي دوتل د لبةفدمللبحلبحو دا،ا البحث حلبي ى ملر ألبحلادرال  دأل ادل دبجدالبي د ا للدملرةقدىحلبحند بوللاب ملدىدي للللل

ل،ل(2017ا دبجددددالبي كيوددددلل)ل،ل(2018ا دبجددددال  حددددىتلاإاددددربايفل)ل،ل(2017ا دبجددددالبي كيوددددلل)ل،ل(2013ودددد ل دبجددددال  ددددربدل)

 بخلففلو لاويالبح دبجىةلبألخر .ال

 من ج البحث: 

لودد لل حفددي،لابجددفو ،لبحل في ددمحل ويددملجادد بالبحث ددحلبجددل  ملبحث ددحلب ددب  لبحوصددفيلللللل
ً
اأددذح لي ددوتل دد لبةفددملأيئيددى

ا دبجدددددال  حدددددىتلل،ل(2017ا دبجدددددالبي كيوددددلل)ل،ل(2016ا دبجدددددالبحاندددد يل)ل،ل(2014ا دبجددددالخدددددىتل)ل،ل(2013 دبجددددال  دددددربدل)

لابخلففلو لاويالبح دبجىةلبألخر .ل،ل(2021ا دبجالبحاحىدي)ل،ل(2018)لاإاربايف
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 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة: 

لوتلخالللبجلاربالبح دبجىةلبحلىاوالةح لباجلفى  لواهىللملبي وبةبلباةياال

 ف لبح دبجىة.رةربللبإلعىدلبحاىملابيخففيالبحبظر الحفث حلبي ى مللملدوللبألعرلب رأايالبحبظر الحل 

 جى  ةللملة  ي لبإلأربلبةلبحلبفيذيالحلارال  أل ادل دبجالبي  ا للملرةقىحلبحن بوللاب ملىدي لبحلبحو ا.ل 

 .وار البأل ابةلبحافحيالابألجىحيبلبإلح ىئيالبحتللة بىجبلو لوودوتلبحث حلبي ى م 

 و ى.جىاح للملوار الاة  ي لبحفقو لب ار يالبحتلليليألبحث حلبي ى ملحل وي 

 .جى  ةللملة  ي لب ب  لبحذيلي بىجبلو لوودوتلبحث حلبي ى م 

 .جى  ةللملبجل الصلباجلالىأىةلابحلوصيىةلاب وت حىة 

 ما تميز ب  البحث الحالي:

لةح ف لاحىليتاياللابحتل،لبي ى ميحكتلبإلشىد لر ألبي وبةبلبحتللةح  لبهىلبحث حل

 ىحلبحند بوللاب ملدىدي لبحلبحو دالحي دوتلبألالل  دألولدلو لبي ىوادىةلةبىاللبحث حلبي ى مل ادل دبجدالبي د ا للدملرةقد

 بحيحبيالي بىاللاذبلب ودوت.ل

 ل،لبحفبيدددددددددال،لبح لدددددددددو ويال،لبحوىةوةيددددددددال،لةبددددددددىاللبحث دددددددددحلبي دددددددددى ملةحىةيددددددددالجةدددددددددوبتلودددددددددتلبح دبجددددددددىةلبحلف ددددددددديفيال)بحثيسيدددددددددا

ذلرل،لة بىاحدولبح دبجدىةلبحلدىاوالبهدذبلبحملد للاادولودىلحدفل،لب ىحيدا(ل،لبا ل ى يال،لبحلبظيحيالابإل بد ال،لباألحى يا

لجتل للبح دبجىةلبحلىاوال ىة لةكلفيلاىحل رقلحثا ل دبجىةلبي  ا لبحلف يفيال وة.

: من جية البحث وإجرا ات :
ً
 ثالثا

 من ج البحث:

لح ثياددددالوودددددوتلبحث ددددحلبي ددددى ملللللل
ً
وددددومل  ددددأليلبحددددذي،لبحل في ددددم ودددد لبجددددل  ملبحثىحددددحلب ددددب  لبحوصددددفيللاجا ب ددددو،ةظددددرب

ر ددألبجددل  بملبجددفو للاىإلدددى ا،لب لددلوث ماحلددىداىللابحلاثددؤ،لبحبلددىئلاةفلدد  اىلابجددل الصللاة فيف ددى،لبحظددىار اصددفل

 ل دبجالبي  ا للملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ا لاذحلبحذيلةووملاول ادلة ولبح حفيل ار الجدبللبيخن بللاب خل  تل

لاىحوصوللر ألرأحىتل ىملا تلبيخن بل.لال ثيملخ وبةولبحرئ ليالبحتللةالهل

 رينة البحث:

لح ثياددددالبحث ددددحلبي ددددى ملللل
ً
اة ويددددملجا ب ددددالةددددفلبخليددددىدل يبددددالبحث ددددحلا ر وددددال  دددد يالوددددتلبحويددددى بةلبأل ى يحيددددالل،لةظددددرب

ل،ليملدملوقددىللبإل بد لبحت او ددالابحل  دديةلباجددت بةيل،لابإل بد داللددملبي ىواددىةلبحيحبيددالوحدتلةددوب رل ددههفلبيخندد  لابحل  دد 

ل45اأف ل   اف)ل،لابحافوملبا ل ى يال،لابحافوملبإل بد ال،لاب ل ى يىةلبحلافيف
 
لج ى يحيى

ً
ل(ل ىئ ب

ً
ل.(2ول ملد ف)لاإ بد ى

 أدوات البحث: 

لح ثيادددالجاددد بال    
ً
ةددددفللحيدددح،لبألاحيدددابجدددل  ملبحث دددحلبي دددى ملج ب لباجددد ثىةال ددددت ب لي حددد لبحثيىةدددىةلل ودددد ،لبحث دددحةظدددرب

ة وةدددددد للا دددددد ،لبحث ددددددحىا لحددددددى ل  ددددددألبإلعددددددىدلبحبظددددددريلابح دبجدددددىةلبحلددددددىاوالذبةلبحاال ددددددالاحودددددددوتلة دددددحيفلباجدددددد ثىةالا

 بحلبحو ا.للل  ا للملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي بي تل ادل دبجاللاان ،لةجدواالوقىال(ل ور لوو  ال  أل79باج ثىةالوتل)
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 الصدق:

اذحدد ل اددرالباجددلبيىتلا ددودةولبألاحيددالل،ل تحفل وددملوددتلصدد قلباجددلبيىتلبجددل  ملبحثىحددحلعر وددالصدد قلب  كحددلللل

ل،لابا ل دى لاب ل دى يىةلبحلافديفل،لم  ألوقحو الوتلب  كح تلب ل   د تللدملوقدىللبإل بد لابحل  ديةلباجدت بةيي

ل12اف ل   اف)
ً
ابي كفل  ألو  لص قلبةلحىلل لل ور لر ألل،ل(اجل التلودباهفل ملتتلباجلبيىت1)ول ملد فل،ل(لو كحى

احذالجالردى الل،لابي كفل  ألو  ل  الوويى لحيكرةلبيخحىستللب لل  مللملباجلبيىتل،لحذيلةب دللة لوب  ىللب

ا دددددىملبحثىحدددددحلا لدددددى لولوجدددددةلةوددددد يربةلب  كحددددد تلح دددددلل ودددددر لودددددتل ودددددربةلل،لجالااددددد يللجيلودددددتل ثدددددىدبةلحالجدددددلبيىت

لريلحالجلبيىت.ل%(ل  ألبأل لل حؤشرل  ألبح  قلبحظىا80باجلبيىتلاةفلبألخذلاالثالبةفىقل)

 الثبات:

واىوددددللجحفددددىللاىجددددل  بم،لبحدددد بخ محفل وددددملوددددتلةثددددىةلبأل ب ل ددددىملبحثىحددددحلا لددددى لواىوددددللبح ثددددىةلا ر وددددالباالددددىقللللل

للملوللو لبح ثىة.،ل(9920.)بح فيالافت ل يحالواىوللبح ثىةللا  ،ل راةثى 
ً
لااا لاذهلبحويحالورةفاالأ ب

 ا  لدور دراسة الجدوى في إنجاح البرامج/املشاري  التنمويةمعيار الحكم رل  مستوى تقديرات الخبرا

،لبحلبحو دددداولدددلو لةودددد يربةلبيخنددد بللحدددد ادل دبجددددالبي ددد ا للددددملرةقدددىحلبحن بول/ب ملددددىدي للةدددفلر دددد ب لوايدددىدلحل كددددفل  ددددأللللل

 بجلقىاىةلبيخن بللب ملىد  تلاذح لا ملبيخ وبةلباةياالا لب

 ل(.4ا1-5 يلللملباج ثىةالوتلجصترل يحالجصترلا يل)حلى لب   لاذح لا رحلج ن ل يحالج ن لا

 (5(ل  ألج ن ل يحاللملباج ثىةالاهمل)4حلى لعوللبحفسالاذح لاولحالب   لااول)ل.(.80ا5÷4)ل،ل

 (1.(لر ددألجصددترل يحدداللددملباجدد ثىةالاهددمل)80ردددى العددوللبحفسددالااددول)حددذبل ددإتلل،لاذحدد لحل  ددولل  ددألبحفسددالبألا ددأل،ل

اذحدد لحل  ددولل  ددألل،لا ددأةددفلردددى العددوللبحفسددالر ددألبي دد لبأل  ددألوددتلبحفسددالبأللل،ل(1.80ل-1وددتل)لبحفسددالبألا ددألجددل وتل

لر أل ى   لبحلور بلبحر ىضتلليحكدتلبحلاىودللود ل ديل،لبح ىةيالبحفسا
ً
فلااكذبلحت لبحوصوللر ألبحفسالبألخ   .لابج بى ب

 ب لوج ىةلبي لىايالاجلقىاىةلج رب لبحايبال حىليتايا
 األولية بصورت لنسب املئوية/الداللة اللفظية لكل بديل في املقياس ب/الحد األدنن واألرل  للمتوسطات الحسابيةلح( يوض1جدولس

قيمة 

 البديل

 الداللة اللفظية الحد األدنن واألرل  للنسبة املئوية لكل بديل الحد األدنن واألرل  للمتوسط الحسا ي لكل بديل

 الحد األرل  الحد األدنن الحد األرل  دننالحد األ  ملستوى تقديرات الخبرا 

 كبيرة جدا 100% 84.2% 5 4.21 5

 كبيرة 84% 68.2% 4.20 3.41 4

 متوسطة 68% 52.2% 3.40 2.61 3

 صغيرة 52% 36.2% 2.60 1.81 2

1 1 1.80 20% 36%  
ً
 صغيرة جدا

لألتلبحبلدددىئللبألاحيدددالب دددملجظ رتهدددىلبجدددلقىاىةلج دددرب لبحايبدددال للللل
َ
لىةددد للدددملبي  دددىةلبح ر يدددالودددتلب ويدددى لبيخحىسدددتلل دددىماةظدددرب

ل،لبحثىحددددددحلالادددددد يللب ويددددددى لالولدددددديفل دأددددددىةلولددددددلو ىةلب لوجدددددد ىةلبي لددددددىايالر ددددددألةالةددددددالولددددددلو ىةلحفحويددددددى ل) ث دددددد  

لا وىلحفحاى حالباةياال،لصت   (ل،لولوج ا

 ردد الفئات.÷ طول الفئة = املدى 
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 نيادالفئة ال –وحيث إ  املدى هنا = الفئة العليا

 .1.33=  3( ÷ 1-5فطول الفئة= س

 (1(لر ددألجصددترل يحدداللددملباجدد ثىةالاهددمل)1.33ردددى العددوللبحفسددالااددول)حددذبل ددإتلل،لاذحدد لحل  ددولل  ددألبحفسددالبألا ددأل،ل

اذح لحل  وللل،لللبحفسالر ألبي  لبأل  ألوتلبحفسالبألا أةفلردى العوللل،(2.33ج للوتلل-1بحفسالبألا ألجل وتلوتل)

ااكدددددذبلحتددددد لبحوصدددددوللر دددددألبحفسدددددالبألخ ددددد  .لاأبدددددىًلل فيدددددولةدددددفلب لحدددددى لب ويدددددى لبحلدددددى ملحل كدددددفل  دددددألل،ل ىةيدددددا  دددددألبحفسدددددالبح

لب لوج ىةلبي لىايالا ملب للو ىةلب وض اللملبي  اللباايال

 تة النهائيةلنسب املئوية/الداللة اللفظية لكل بديل في املقياس بصور ب/الحد األدنن واألرل  للمتوسطات الحسابيةل( يوضح2جدولس

قيمة 

 البديل

 الداللة اللفظية الحد األدنن واألرل  للنسبة املئوية لكل بديل الحد األدنن واألرل  للمتوسط الحسا ي لكل بديل

 الحد األرل  الحد األدنن الحد األرل  الحد األدنن ملستوى تقديرات الخبرا 

 كبيرة 100% 73.2% 5 3.66 3

 متوسطة %73 %46.6 3.66أقل من  2.33 2

 صغيرة %46.4 %20 2.33أقل من  1 1

 اإاددد بلللة كيحدددوأدددللج  دددألوقحو دددالوددتلبيخنددد بللب ل   ددد تللددملبحويدددى لابحلودددو فلوددتللاا يفددو ددرالب ويدددى ل اددد ل

اج ددد ابل  ددألج يدددفيلوللددملحدددىللظ دددرةلل،ل هفل فيددوواأدد ادافلبجل لدددبوبلاددذبلبإلأدددربللاجادد ابلودددوب ل،لوالحظددىتهفل فيدددو

 (.3)ول ملد فل،للملبي  ىةلبح ر يالوتلب ويى لبيخحىستل(و للاكذبلةلىئلل)

: الخلفية النظرية للبحث:
ً
 رابعا

دددىئيلبألجىجددددديالبحتددددلليالحدددد ل فههدددددىلبحثىحددددحللدددددمللللل اادددد لب ب فوددددىةلبحبظر دددددالحفحفددددىايفلبحتددددللي لدددددويل فههددددىلبحث دددددحلجحدددد لبحر د

اوتلاذبلل،ل ب فوىةلبحبظر الب رةث الاىحث حبه البحلارال  ألبل،لبحوصوللر ألبيخففيالبحافحيالحفحمل فالبحتللي دج ى

ب ب فدمل ددإتلاددذبلبي دديللي لددويل  ددأل ددرالب ب فوددىةلبحبظر ددالح دبجددالأدد ا لبحندد بوللاب ملددىدي للددملبي ىواددىةلبحيحبيددا ل

اأحىلي وملا البحث حلب لح للاىحلؤبلالوىلب ب فوىةلبحبظر الح دبجالأ ا لبحند بوللاب ملدىدي للدملبي ىوادىةلبحيحبيدال

لا لبلوىلجشىدةلرحيولب  ى دلبحافحيالب ل   ا؟لا ار الذح لةفلبحرأوتلر ألب  ى دلبحافحيالا رد ىل حىليتايا

 مفهوم دراسة الجدوى:

لر ددألب بددى  لابحاوبئد لابحل ددىحيفلجددوبلل ىةد لوى يددالبالبألحى يددالللل
ً
لاةرأد لجاللوحىدجددالحل فيددلل،لاملد  ل فحددالأدد ا لحتو دى

يلددحالاإ ىوددالوملددىدي لووىاوددالل،لمللددملجور  ددىل بدد وىلصدد دل دىةوتلبحددل كفللددملبحفييددىةىة1936 ددىمللب بدى  لابحل ددىحيفلر ددأ

ل(.27ل،ل2018ل،لحففييىةىةلرذبل ىة لب بى  لب رأو لوتلةف لب وىاوالةي  ل تلة فف هىل) حيل

 ددوتلاددذبلبحاىئدد لوى يددىلا دد لاوددتلاددذبلب ب فددمل ددإتلبي دد ا لاانددللبحفىئدد  لبالبحاىئدد لب لو دد لح اةددولوددتلب ملددراتلا دد ليلللل

لااددولوودد بدلبحفىئدد  لبحتددللجددوالااددو ل  ددألب  لحدد لأددربللبحويددىملاى ملددراتلابحتددللةفبددللبحليىأددىةلب  لحدد ل
ً
ي ددوتلبألحى يددى

ل(.ل2ل،ل2019ل،لا  والوايبال) وشيم

يددددالادددد   ىلاوددددتلب بظددددودلبحلافيوددددلل ددددإتل دبجددددالبي دددد ا لاادددد ل حفيددددالوو ددددو  لوثايددددال  ددددألججددددى لوددددتلبح دبجددددالبحافحلللل

اذحد ل دتلعر دملدجدفلبيخ دو لل،لبألجىستللة ويملبألا بالبحتدللالديألب ؤجلدىةلبحلافيحيدالر دألة ويو دىللدملب لدلوثل
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ل،لبحتددلل  ددألدددواهىليحكددتلةقبيدد لأحيدد لبح ى ددىةلابإلو ىةيددىةلاب ددوبد لب لىحدداللددملب  لحدد لحل ويددملاددذهلبألادد بال)و حدد 

ل ىة ل دبجالبي  ا لرال(.306ل،ل2007
ً
ارالاتنهىاللاجيى

ُ
للجنهىلا

 تدرالةثندللل،ل دبجالةث حللملو  لبحفوبئ لبحتلليحكتلة ويو ىلوتلوملراتلودىل  دألججدجلة فيفيدالحفثد بئللب لىحدا 

 (.38ل،ل2007ل،لبحوربدلبحلفيفل) ا ل

  لاااد لةحدوذللو ى دى لحفن ةىول/ب ملدراتليدلفل،لوب  يال فحيالاة ىذلبحودربدبةللدملظدللظدراال د ملبحلت د لاب خدىعر

 (.60ل،ل2018ل،لة ودهل ثللبحث لللملةبفيذهلحيحىتلبي فى ل  ألب وبد لبحبى د لوتلبحييىتل)بحلي 

 ل،لوقحو دددالول ىوفدددالوددددتلبح دبجدددىةلب ل   دددالةقددددريلحل  يددد لوددد  لصددددالحيالب ملدددراتلودددتل دددد  لأوبةدددبال ىةوةيددددا

حكددددتللددددمل،لب ل ددددى يال،لوىحيددددال،لرةلىأيددددال،لالددددو ويا
ُ
بحاهىيددددالوددددتلبة ددددىذلبحوددددربدللبألحى يددددالحل ودددديلجادددد بالو دددد   لة

 (.4ل،ل2019ل،لبيخىصلاى ملراتلوتل  وولاحان ل ثوللب ملراتلجالد يول) وشيم

وحدددىلجدددثمليلضدددحلجتل دبجدددالبي ددد ا لةح دددللجفلددددفالودددتلب ربحددددللابح بدجددددىةلب للى اددددالبحتدددللةوضدددت للدددملبحل فيدددللبحاهدددىييللللل

للادإ ربدلرنملدىللارةىوللواد تلودتل  وددولجددوبلل ددىتلاددذب
ً
ل،لخدروجالرحدالللوملدراتل دىئفلاحملدراتلل،لبحن ةدىوللأ يدد بلجالةوجدايى

لبحل ثيدددملبحلونددللبحددد  يملحفحف دددوملخىصددال بددد لةودددو فلبحن بول/ب ملددىدي لبحت او دددا ل لدددببل
ً
ا حكددتلبحودددوللرةدددولاليلددىحل بئحدددى

يدالةلبحلويديفلبا ل دى يلحفت ااحدذبل دإتلووىدأدىل،لب لافودالاىحل دىحيفلجالب لافودالاىحفوبئد ل،لصاوأالبحوصوللر ألبحثيىةدىة

لوددىلالدد ب لر ددألوؤشددربةلوملددلوالوددتلب دد خالةلجالبحاحفيددىةلجالب خرأددىة
ً
ل،لودد لبحويحددالبحاىحيددال ؤشددربةلب خرأددىةل،ل   دد ب

لاىحبظرلر ألجتلب  خالةل ى  لوىلة وتلو د الا ود ل ث   لحيبحىليلافملبألورلاى ملىدي لب بفذ للملجدالبحوب  .

 ميزة لدراسة الجدوى:أبرز السمات امل

ل(4ل،ل2019ل،ل) وشيمليلح للجار اىل يحىليتايال،لابىتلوقحو البحلحىةلةح  ل دبجالبي  ا ل

بحبظر لب للوثفياالجيلجنهىلةلاىوللو لب للوثلل  دبجالبي  ا لاانلل دبجالرو ىةيالةبفيذل كر لبجد  حىد اليحلد ل .1

اىألاحيددالبحثىحتددالة يقددالر ددأل دد ملةثددىةلبحفددرصلب لىحددداللا حلددى ل ب ددرلبحو دد ل ههددىل،ل حراددىلر ددأل دد  لوددتلبحلددبوبة

جودددىملب ملدددراتلحفتددد بةلعو دددل لاذحددد ل لدددببلبحل دددودبةلب  لدددحر للدددملا سدددالب ملدددراتلاادددذبليل فدددبلة ددد يحلبح دبجدددىةل

لاىجلحربد.

يىتهىلةو يربةلبحلحىحياالجيلبةولعى ىلابح دبجالةلافملاى للوثلل إتلو لوباىلةح للةو يربةلبحلحىحيالة حلللملع .2

لبألورلبحذيليا يلجاحيالوت بي  ل رب ىةل  البحلو يربة.ل،لبحلحىاةلو ىاوالبحوب  لاباة ربال بو

اادد  لب ربحددللاةربا  ددىالرتل دبجددالبي دد ا لةل ددوتلودددتلوربحددللاخ ددوبةلول   ددالوت با ددالاول بخفددالاوللى ادددال .3

فددالحفدداليدلفلبة ددىذل دربدلروددىلاىاةلودىللر ددألب رحالدملنهىيددال دللورلل،لاةلدىئلل ددللورحفدالةح ددللود خالةلحفحرحفددالبحتدللةفههددى

 احذح ل إتلجيلخ تللملر  ب لجيالورحفاليباكجلجةر ل  ألب رحفالبحالحوالح ى.ل،لبحلىحيالجالبحلو ف

لللملدوللوىلجثمليحكتلبحووللجتل دبجالبي  ا للملب  ىللبحلافيوللةلح  لاحىليتايا

  لملراتلبحلافيوللحفلبفيذلوتل  و ى.ته الر ألة  ي لو  لصالحيال كر لبحن ةىول/ب

 ل،لةبظيحيالاإ بد دال،ل ىةوةيال،لايسيال،ل بيال،لةر يل  ألةوييفلبحن بول/ب ملىدي لبحلافيحيالوتل   لأوبةبل)الو ويا

لا لو فل فههىلبة ىذل ربدبةلةبفيذلةف لب ملىدي لاةحو ف ىلوتل  وو.ل،لوىحيا(ل،لبألحى يا

 ا لدراد الح للبحن بول/ب ملىدي
ُ
ل لبحلافيحيالا رالبحبظرل تلةو  ىلاح ح ى.ا

 رذلاا لو رأىةل للورحفال ح خالةلحفحرحفالبألخر .ل،لةليحتلةوتلوتلبحت باةلا تلوربحلل دبجالبي  ا ل 
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 أهمية دراسة الجدوى في التعليم الجامعي:

ىلوتلخالللرأربلل دبجىةلةلح للجاحيال دبجالبي  ا للملبحلافيفلبي ىويمللملوقحو الوتلبحفوبئ لبحتلليحكتلة ويو للل

ل(34ل،ل2000ل،ل)جاولاكرلاحي دجاح ىالل،لحفن بول/ب ملىدي 

 بألودددرلبحدددذيلل،لةحكدددتلودددتلبخليدددىدلبحنددد بوللاب ملدددىدي لبحلافيحيدددالبحتدددللة ودددملحفحقلحددد لج  دددألوبفادددالوى يدددالابألحى يدددا

ليؤ يلر ألباجل  بملبألو للحفحوبد لب لىحا.

 اةدددو   لل،لتدددللالددد فللدددملحدددلل اددد لب ملدددكالةلبحووويدددالو دددللبجددد ياى لبح دددال ةحكددتلودددتلبخليدددىدلبحنددد بوللاب ملدددىدي لبح

لبحاحالةلبألأببيالابجل  بملب وبد لب  فيالاة  اى.

 ل
ً
ةحكتلوتلةو   لب افووىةلاادوح ىلحفحلؤاح تلاول ذيلبحوربدل تلبحند بوللاب ملدىدي لبحلافيحيدالاأد اباىلةح يد ب

لاة ىذلبحوربدلب بىجبلحلحو ف ىلاةبفيذاى.

 احىليلى  ل  ألة ويملجا بالب ؤجلىةلبي ىوايا.ل،لبجلتالللب وبد لب ى يالابحبملر الب لىحال مل للجو ل 

 (.23ل،ل2000ل،لالى  لول ذلبحوربدللملبي ىواىةل  ألب فىدفالا تلبحث بئللب لىحال)  يا  

  (23ل،ل2000ل،ل ياالى  لول ذلبحوربدل  ألة و بلااا يللبيخ ةلاحىليلاللملو لبحظراالب لت   ل.) 

 (.132ل،ل2013ل،لالى  للملبحلاثؤلاىحل ىحيفلبحتلليحكتلجتلال فمهىلب ملراتلابحفوبئ لب لو اا)بح ىيي 

 الد فللددملبحلوفيددللوددتلو ددىعرل دد ملبحلت دد لوددتلخدالللبألخددذللددملبي لددثىتلبحلددتة  بةلب خلففددال  ددألبأل بللو ددللات دد بةل

ل(.18ل،ل2002ل،لبحلحو للابحل ودبةلبحلوبيال)  بايللاة ىحيفل،لججاىدلوللفيوىةلبحن ةىول/ب ملرات

 حيددحلجتلر دد ب لصددىحبلب ملددراتلح دبجددالة بدد لأدد ا لب ملددراتلوددتلبألوددودلل،لالدد لل حفيددالبي  ددولل  ددألبحلحو ددل

 (.18ل،ل2002ل،لبحتلليملت  لةوب راىللملب ملراتلحت ليلفلوب البحلحو للب  فو ل)  بايل

 قىللبحلافيفلبي ىويمل دىلح دىلودتلجةدرل ادىلللدملة ويدملخ  دولاجا ب دولةك لبل دبجىةلبي  ا لجاحيالخىصاللملو

ل(.307ل،ل2007ل،لاة و رهلحيلحكتلوتلب بى لالبحاى يالاخىصاللملظلل فالب وبد لب ىحيالب لىحال)و ح 

 لةك لددبل دبجددالبي دد ا لجاحيددالجخددر للددمل  ددرلبحاو ددالألتلب اددىدالاب  ددىدبةلبحتددللةو راددىلةظددفلبحلافدديفلهددملججددى 

حدددذبلةودددى لأددد ا لب ؤجلدددىةلبحلافيحيدددالودددتلل،لةقدددىحلادددربوللبحلبحيدددالاخ   دددىلاججدددى لبحلوددد ملابحرةدددملحفحقلحادددىة

ا ددذح لرةلددىللو رأددىةل ملددرا لل،لاةدد ا للج حىح ددىلخددىدللوقلحاىتهددىلب  فيددال،لخدداللل دد دتهىل  ددألب بى لددالبحاى يددا

ل)و ح 
ً
ل(.307ل،ل2007ل،لاووبصفىةلو    لو فوأالو فيىلا ى يى

وتلخالللوىلجثمليلضحلجتل دبجىةلبي  ا لةك لبلجاحيدالخىصداللدملوقدىللبحلافديفل دىلح دىلودتلجةدرل ادىلللدملة ويدملللللل

خىصددداللدددملظدددللجدددوللر بد لب دددوبد للدددملل،لخ  دددولاجا ب دددولاة دددو ره لحيدددلحكتلودددتلب بى لدددالة دددألب لدددلو لبإل فيودددللابحددد ا م

حددذبل ددإتل دبجددالبي دد ا لةددو رلولددلو لوادد تلوددتلبألوددىتلل،لللح ددىب ؤجلددىةلبي ىوايددالا دد ملبحودد د ل  ددألباجددلتالللبألو دد

حكددددتلوددددتلب فىدددددفالادددد تلبحن بول/ب ملدددددىديل،ل  ددددألب ددددوبد لب ددددرب لبةفى  ددددىل  ددددألبحن ةىول/ب ملددددراتلب وتدددد ح
ُ
ل ددددتل ونهددددىلة

ً
 ل يدددددال

 دىذلاوتلةفلبةل،لاب افووىةاىإلدى الر ألجنهىلااحلل  ألة فيللبحثيىةىةلل،لاباجل  بملبحرشي لحفحوبد لب لىحال،لب وت حا

اذحددد لابدددىلل  دددألل،لابحملدددراتللدددملةبفيدددذهلجالبحل  دددمل بدددولاد يدددال،لبحودددربدلب بىجدددبلحدددوللصدددالحيالبحن ةىول/ب ملدددراتلب وتددد ح

لواىي  لوىحيالاب ل ى يالوودو يال اي  ل تلبحاملوبئيا.

 مبررات االهتمام بدراسات الجدوى ملشاري  التعليم:

ل(29ل،ل2009ل،ل  ولر ألباالحىملا دبجالأ ا لاربول/وملىدي لبحلافيفلاىاايال)بحالىويةلح للب ن دبةلبحتللةللل
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 ل حىل ىة ل فيوللملخحليايىةلبحورتلب ىضتل
ً
ل،لبخلالالجا بال حفيالبحلبحيالبا ل ى يالاباألحى يالبحيوملةحىوى

فيددالب  دد  يا)بحلبحيا(ليملددحللاحودد لجأحدد لبا ل ددى يوتلاباألحددى يوتل  ددألجتلبحلتي دد لبحددذيلج خددلل  ددألاددذهلبحاح

ايلددددل  ملج ابةلأ يدددد  لة لفددددفلل،لوفددددىايفلاووووددددىةل  يدددد  لاولثىيبددددالاجةددددوليل فدددد لر ددددألة ويددددملجادددد بالو لففددددا

ل حىل ىة ل فيولخالللبحلبوبةلب ىديا
ً
لل،لأحياى

ً
ااا ل دبجىةلبي  ا لبا ل ى يالوتلجافلاذهلبأل ابةلاةت ي ب

ا دبجدددالبي ددد ا ل ملددد للل،لبدجدد تللدددملحودددللبحافددوملبا ل دددى يال ملددد لل ددىم دددإتلبح ل،ل  ددألو ددد ب يالودددىلذاثبددىلرحيدددو

خىصليؤ  اتل  ألةقىحل حفيالبحلبحيالاإو ىةيىةلةبفيذلجا ب  ىلاةحو للبجد  حىدبتهىلاالحد ل  دألجدالوال دبجدىةل

 لا رةكدديلاددذبلبحبقددىحل  ددألرةقددى لاددذهلبح دبجددىةلا  ددالاحلددبلججددىحيبلاججددجلصدد ي الةثنددل،لب ملددىدي لب  وةددالح ددى

ل  ألرح ىلبةل  يوالا  ألةاثؤبةلةح للولت  بةلب ملراتلب للوثفيا.

 ة  يددد لب ار دددالبح  يودددالابحلف ددديفيال ربحدددللةبفيدددذلب ملدددراتلا حدددرهلبإلةلدددىيملذحددد لألتلبحبحدددولابحل دددودلبا ل دددى يل

ل،لفلخدددد وىةاباألحددددىاملاليحكددددتلجتلي ددددوتلاحادددديلل ددددتلبحثادددد لبحيونددددللروددددىلاىحالددددثالحلفدددد لب ملددددىدي لبحتددددللةلددددو ألةودددد ي

ل ددددإتل حفيددددالب فىدددددفالةددددلفلاىخليددددىدلبحثدددد يللبأل يددددللاىجددددل  بملوايددددىدل ى فيددددولبحل ددددىحيفل
ً
دددىحلافيفلابحصدددد الودددد ال  د

ل.(James S.Ang.1991. 46 ) شر  الورب ى لةو يالبيخ وىةلا حي هىلواى

 أهداف دراسة الجدوى:

ل(26ل،ل2003ل،ل اىا)بحل نتلجارلل،لابىتلبحا ي لوتلبألا بالبحتللاليأل دبجىةلبي  ا لر ألة ويو ى

بألودددرلبحدددذيليدددؤ يلر دددألة ويدددملبحل  دددي لبألو دددللحفحدددوبد لل،لبخليدددىدلب ملدددىدي لبحتدددللة ودددملج نددد لةفددد لصدددىلملحفحقلحددد  -ج

لرذليلا تل  ألب ملىدي لبحتلليو ل فههىلباخليىدلجتلةل فلاىحفاىحيالا ىافيالبحبحولاب الئحا.ل،لبحبى د 

 د مل  بحددالل،لللالدىافللدملحددللب ملدى للبا ل دى يالاباألحى يدالو دلالبحث ىحدارةىحدالبحفرصدالاخليدىدلب ملدىدي لبحتد - 

 ا لفلاذبلوتلخالللر خىلل ا لبا لثىدبةلباألحى ياللمل حفيالبحلوييف.ل،لةو ي لبح خل

 ى ملراتلب وت حلي لىللر ألةود يفل دبجدالل،لبي  ولل  ألةرخي لاإ ىوالب ملراتلوتلبي  ىةلبي  وويالب خل ا -ة

  لر ألبي  ىةلبي  وويالب خل الابحتللا اداىلةووملالا يالةل  ألاذهلبح دبجالحل لن لوللوباى.بي  ال

 أساسيات دراسة الجدوى:

ل(31ل،ل2003ل،لجار اىا)باولبحفلوحل،لياثنمل  ألبحوىئفلا دبجالبي  ا لبإل ىملاحقحو الوتلبألجىجيىة

ابحودددددد د ل  دددددألبحلكيدددددفل وبأ ددددددالل،لبإلجدددددت بةيقيالبألجىجددددديالبإل دددددىملاىحلوأدددددولباجدددددت بةييمالاحاندددددد لةدددددوب رلب راةددددداللددددددم .1

االيلددددددتا لذحدددددد لرالاىاخليددددددىدلبحلددددددفيفلحالجدددددد  حىدبةلبحوددددددى د ل  ددددددألة ويددددددملل،لبحلت دددددد بةلاب خددددددىعرللددددددمل ددددددىحفلبأل حددددددىل

اإ دبتلججدددثى لبحلت ددد بةلبي ى ةددداللدددملب  لحددد لاة دددو رلل،لا  دددألرو ىةيدددالباجدددلحربدللدددملا سدددالة ددد لولدددلور ل،لبألاددد با

ل  ىدبةلبحال والحفثوىل.لب

لباخليىدلا تلبحث بئللابحل وملواهىالةلا  لبحث بئللب لىحالجوىملبحوىئح تل  أل دبجالبي  ا . .2

بي  ددددولل  ددددألبحثيىةددددىةلبحال وددددالاأو تهددددىاليالندددد ل ىوددددللبحو دددد لابحل ففددددالجحدددد لبحاوبوددددللب  دددد   لحبو يددددالبحثيىةددددىةل .3

 اذ رلو ى دلأحا ى.لللل،ل  الابحلالواللملاذهلبحثيىةىةح ذبليقبلةوخملبحل،لب الح  للمل دبجالبي  ا ل

 متطلبات دراسة جدوى البرامج/ املشاري  في الجامعات:

او  ب ي هى لحذبل إتلةوب رلل،لةلو فلجالوالا  البحبلىئللبحتللةو و ىل دبجالبي  ا ل  ألةو يالبحثيىةىةلاب افووىةلللل

لحيحىتلبخليىدلبحث يللبأل يللوتلا تلبحث بئللب لىحاايىةىةلاوافووىةلةف يفيال تلب ملراتلاا لو ف
ً
لججىجيى

ً
جيلل،لثى
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لحف دبجالابحلوييفلاا لجتلةلوب رل يدولأحفدالل،لبة ىذلبحوربدلباجت بةييملبحكفللابحلفيف
ً
األأللجتلي وتلب ملراتلخىداى

ل(19ل،ل2002ل،لجاح ىلوىليتايال)  بايلل،لوتلب ل فثىةلابحملرا 

ب ملددراتلاة  يدد لولددلو لبح ى ددالباجدد ياىايالحتددرالوار ددالبحن ةىول/ وددالبحتددلليودد و ىلة  يدد لعثياددالاح ددفلبيخ .1

لا  ألدوللاذهلب افووىةلي ثالاىإلو ىتلةو يرلبحاوبئ لب لو اا.ل،لال  ألةفثيالبح فبةو  ل  دل

لب ار البح  يوالابحلف يفيال ربحللةبفيذلب ملراتلا حرهلباج ياىوي. .2

لبحابىصرلبحبملر الاة  ي لو ىو ىلاابأثىتهىلاة ىحيف ى.لةو يرلبحليىأىةلب ملراتلوت .3

ل دبجالا سىةلب ملراتلبح بخفيالابيخىدأيالاوار الباةىدلب ت ةثال فههى. .4

لوار الاةو  لبح اوأىةلاب ملى للبحتللجلاملتللملب للوثل. .5

 بإل ىملاىحووبة تلابح ملرياىةلابحملرا لحفثف لبحذيلج لفلاد لب ملراتل يو. .6

لجاح ىال،لجتل دبجالبي  ا لةولضتلل   لوتلب ل فثىةلةيحتلةقىح ىل،ل(24ل،ل2005)ل،ل   لم يحىلير لبح

 فحددددددىل ندددددد لح ددددددفلب ملددددددراتلة فددددددبلبألوددددددرلل،ل ر ددددددمل حددددددللولبددددددوتلبيخندددددد بةلابحكفددددددىلبةلا وددددددىلحبددددددوتلب ملددددددراتلاح حددددددو  

للمل   لبيخن بللابحاىوف تللملب ملرات.
ً
لة   ىةل فحيالاةبو ى

 يذل حفيال دبجىةلبي  ا ل تلعر ملوكلبل نللول   ل  ألحلى لب ملرات.ة و تل ر مل حلليووملا بف 

 مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى:

ل(211ل،ل2009ل،لحىليتايا)ةحقت يتال،لب ملى للابح اوأىةلبحتللةوفلجوىملبةقى ل دبجىةلبي  ا للةلح للجاف

ثالبألا دألجودىملبح دبجدالبحافحيدالي د ا ل  ملةوب رلا  الب افووىةالاالن لومل فال  ملةوب رلا  الب افووىةلبحاو .1

ابحتددللةددؤ يلر ددألصدداوأىةل   دد  للددملر دد ب لبحلودد يربةلبحصدد ي البحتددلليحكددتلباجدد بى ل فههددىللددملبة ددىذل ددربدلل،لب ملددىدي 

الملبحك   لوتلل،لاةي ب لح  لاذهلب ملى للو ل  مل  الب افووىةلبح ى د لوتلبي  ىةلب خلففال،لبج  حىديلجفيف

ا رأدد لذحدد لا دفالججىجدديالر ددألل،لولبددىتل ددتلةيا د لبحوددىئفلاىح دبجددالاى افوودىةلب  فوأددالادد  و لجدر  هىبي دىاةلبال

او للاذهلب ملكالةلةي  لوتلصاوأالبا لحى ل  ألل،ل  ملادوحل ادلجأ ي لب افووىةللملةو   لب افووىةلح ىحثههى

ل ملراتلوى.للوو وابح دبجىةل

ىةلبي  ا الرذليل فدبلبحويدىملا دبجدىةلبي د ا لاأدو ل ر دملودتلبيخند بللبحبو لبحوبضحللملب ل   وتللمل دبج .2

لذايلباخل ىصىةلب خلففا.للل

يلضدحلوحددىلجددثملجتلبحويددىملا دبجددىةلبي دد ا لحفندد بوللاب ملددىدي للددملبي ىواددىةلبحيحبيددالجدديوبأولاىحا يدد لوددتلب ملددى لللللل

 لحد  لادذهلب ملدى للود ل د ملةدوب رلا  دالب افوودىةلاةدي بل،لابح اوأىةلبحتللةوفلجوىملبةقى لاذبلبحبوتلودتلبح دبجدىة

الدملبحك  د لودتلبي دىاةلباولبددىتل دتلةيا د لبحودىئفلاىح دبجدالاى افووددىةلل،لب لافودالا دبجدالبي د ا لاىي ىوادىةلبحيحبيددا

ل،لىحثههىا رأ لذح لا فالججىجيالر أل  ملادوحل ادلجأ ي لب افووىةللملةو   لب افووىةلح ل،لب  فوأالا  و لجر  هى

ل.اىإلدى الر ألبحظراالبحت  لوللور لاب رةث الاى ملراتلجالب  ي الاول ىدةفىتلججاىدلب وب لاب  خالةلبحتلليلل  و ى

 مراحل دراسة الجدوى في مجال التعليم الجامعي:

ليدددال وةددول كدددر لر دددألجتيو دد لاحربحدددلل دبجددالبي ددد ا لب ربحددللبحيوبيدددالب للى اددالبحتدددلليحدددرلبهددىلبحن ةىول/ب ملدددراتلوددتلا بلللل

ل ىئحىل   والوايبال  حو الوتل
ً
/وملرا ى

ً
ل(.ل26ل،ل2009ل،لب للفي يتل)ووست لاجالمي ثالارةىوقى
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ل(.3ل،ل2018ل،ل) حيلا حكتلبحووللجتل حفيال دبجالبي  ا لةحرلاى ربحللباةياال

 دارسة الفرص املتاحة. .1

 دارسة الجدوى املبدئية. .2

 لدارسة الجدوى التفصيلية: .3

 ييم النهائي واتخاذ القرار:التق .4

لا حكتلةوديالةف لب ربحللابح دبجىةلوتلخالللبحمل للباايا

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 ( يوضح مراحل دراسة الجدوى في مجال التعليم الجامعي1 كل س
 املصدر: إرداد الباحث

 املرحلة األول : مرحلة تحليل الفرص:

لالي فدددولودددتلبح ددداوأىةلل،ل  يددد  لجاحيدددال ث ددد  يملددد للووددددوتلة فيدددللبحفدددرصلاب  ملدددىالب بلقىة/بيخددد وىةلبيلللل
ً
اجودددرب

 لاددددرالاددددذهلب بلقىة/بيخدددد وىةلر ددددألبحفملددددلل بدددد لةودددد يح ىلر ددددألبحلددددوقل لددددببل دددد لرشددددثى  ىلباحليىأددددىةلل،لاب خددددىعر

جال د ملوالئحددالبحو د لبحددذيل د و ل يددولر دألبحلددوقلل،لجال حد لبحلت دد لودتلاأددو لعفدبلحويودديلا ادىلل فههددىل،لب لدلفي يت

حدذبل ددإتلادذبليلددل امل دبجدالولتةيددالاخليدىدلبحفددرصلبحتددللل،لاوددتلابدىلةلضددحلجاحيدالة فيددللبحفددرصل،لبألجدثى لاة  ادىلوددت

ا حكددتلبحوددوللجتلورحفددالة فيددللبحفددرصلةلح ددلللددملبحويددىملا  ددوة تلل،لة وددملحفندد بوللاب ملددىدي لبحاىئدد لابحفىئدد  لب  فوأددا

ل(39ل،ل2019ل،لاحىلوىليتايال)ةحقت يتل،لججىج ل ت

 ألول : التعرف رل  الفرص املتاحة :الخطوة ا

ا 
ُ
 (21ل،ل1987ل،لاوتلجافلو ى دلبأل  ىدلباايا) ث بحاي يل حفيالبحلارال  ألبحفرصلبيخ و لبألا ألح دبجالبي  ا لا

 .لبحلارال  ألدةثىةلابحليىأىةلب للفي يتللملوقىاةلبألنمل الب خلففا

 ل،لالابحتددلليددلفلرشددثى  ىلوددتلخددالللب بلقددىةلابيخدد وىةبحلاددرال  ددألدةثددىةلابحليىأددىةلب ؤجلددىةلبحاىوددالابيخىصدد

لاذح ل ح خللح يىةالوملراتلأ ي ليفبللةف لبحرةثىة.
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  جدددوبلل ىةدد لاددذهلبحلدددف لل،لبإلادد بتلبحاو ددملحلوظيدددفلب لددلق بةلبحلوبيددالب اىصدددر للددملرةلددىللجدددف لاخدد وىةلوثلكددر

لابيخ وىةلبج هال يالجالاجي ا.

 بي ددىحي تللددملبح ددبى ىةلابألنملدد البحوىئحددالاتحدد لبحو ى ددىةلبإلةلىأيددالجاللة فيددللخندد بةلاوب ندد لاافددفلب لدد  حر ت

لبيخ ويالاىح احالا دبجالو  لأىذايالاذهلبيخن بةلاةرأح هىلر ألج  ىدلبج  حىد الحىللةثوةلأ اباى.

 .لة فيللبح ملرياىةلب لافوالاىألنمل الابحن بوللبا ل ى يالاىح احالابجلو ىللودبللب ل  حر تلب رةوث ت

ابحتددللااددرالاى لحددى لج يددللل،لايادد لبح دد البحرئ نددتللح ددذهلب رحفددالاددولبحوصددوللر ددألج يددللبيخيددىدبةلب لىحددالاب حكبددالللل

ل(.22ل،ل2018ل،لاهملةو البحث بيالبألنمل الب لافوالاى رحفالب ث ئيا)يوجفلاورب ل،لج بىد ولوحكت

 معايير ا تيار الفرص املقترحة للبرامج واملشاري :

ل(39ل،ل2019ل،لةلح للاحىليتايال)ةحقت يتل،لوقحو الوتلب اىي  لاخليىدلوبلقىة/خ وىةلأ ي  ابىتللللل

ل .1
ً
لا ظ رلذح لة يقال ىليتايال،لجتلي  ملب بلل/بيخ والحىأالة  لو  اوالحىحيى

 لاحفليلفلب  ملىالاذهلبي ىأا.ل،لحفلي وتلابىتلوتليلل ي لجتليو ملب بلل/بحلفاالاملث لاذهلبي ىأا

لحىحيدددددددداليلتفددددددددبل ههددددددددىلأىةددددددددبلبح فددددددددبل  ددددددددألأىةددددددددبلبحاددددددددرالجتلي دددددددد م .2
ً
احاندددددددد لجتلي بددددددددى جلل،لب بلل/بيخ وددددددددالجددددددددو ى

لب بلل/بيخ والو لجخر لوحىةفاللملبحلوقلالالل ي لب ؤجلالب بى لالات يالبح فبلبي ى مل مل لل ىول.

 املرحلة الثانية: دراسة الجدوى املبدئية: .2

اهددمل دبجددالةتخددذلعددى  لجددري لاالةل فددبل  دد لل،لىللددملورحفددالبحثدد للاى ملددراتيو دد لبهددىلةفدد لبح دبجددالبحتددلليددلفلبة ىذاددللل

بح دد الواهددىلبحلت دد لوددتل دد ملاأدد ا لوملددى للأوار ددالااددوقلل،ل  يددملاةف ددي ملحتدد لاليلكثدد لوددتليوددوملبهددىلةفوددىةل ث دد  

حكدتلوددتلخالح دىلبة ددىذل(.لجيلجنهدىل دبجددالبجلكملدى يالحألادددىتلابحظدراالبحتددللي29ل،ل2008ل،لةبفيدذلب ملددراتلب وتد حل) ددالم

اأىحلددى ملة ددثالو ح هددىلبحكملددفل حددىلرذبل ددىتلجدد لفلبحدد خولللددمل دبجددىةلل،ل ددربدلاىحدد خولللددمل دبجددىةلبي دد ا لبحلف دديفيا

ل،لالددملةفددجلبحو دد لهددمللددملحدد لذبتهددىلة دد  لة ففددالرأددربلل دبجددىةلبي دد ا لبحلف دديفيال،لبي دد ا لبحلف دديفيالب  ففددالجملا

ل،لىةلب ث ئيالروىلباجدلحربدللدملر د ب ل دبجدىةلبي د ا لبحلف ديفيالحفحملدراتلجالد يدا)  ربدا  وتلبحوربدللملنهىيالبح دبج

ل(.4ل،ل2013

ل(11ل،ل2009ل،لا حكتلبحووللجتلبح دبجالب ث ئيالةل فبلبحويىملاحىليتايا) ر الاشفبل

 لل دبجدددالبحودددوبة تلاذحددد لودددتلخدددالل،لة  يددد لب وبنددد لبي وار دددالابحوىةوةيدددالبحتدددلل ددد لة دددولل اتلةبفيدددذل كدددر لب ملدددرات

لابحث حل تلجيلووبن ل  لة  لوتلةبفيذلب ملرات.ل،لابح ملرياىةلبا ل ى يالذبةلبحاال البهىللملووعتلبحلبفيذ

  لابحلوصللر أل كر لوث ئيال تلبحلحىلل ثوللب ملراتلجالد يو.ل،ل دبجالبحاى بةلابحلوىحي لبحلىئ  للملب  لح

 ل،لاودد  لبحودد د ل  ددألةقىا اددىلجالة فيف ددىل،لةكحددتلادبللةبفيددذلب ملددراترأددربللو ددحلجا ددملاجلكملددىالبح دداوأىةلبحتددلل

لااد لبحث بئللابي فوللحفحملى للب لو االلملدوللبحبوى لبحلىاوالاأيىتلبحث بئللب لىحا.

 . لر  ىللةو يربةلةور بيال ملتتلب ا اةلب لو االحفح ىعرلووىاللب ا اةلب لو االحففوبئ

ىةلبي د ا لب ث ئيدالااد لاح ىادال دبجدالبجدل ال يالجدرياالالد ه البحلوصدللر دألحكدفلجا دأليلضحلوحدىلجدثملجتل دبجدلللل

وددتلحيددحلووبئحلددولحفودديفلابحاددى بةلابحلوىحيدد لل،ل  ددألودد  لبحلحددىللةقددىحلبحن ةىول/ب ملددراتلب وتدد حللددملبي ىواددىةلبحيحبيددا

 لبحبظددددددىملبحليىسدددددتللابا ل ددددددى يلاودددددد  لبةفى دددددولودددددل،لاوددددد  لعفدددددبلب  لحدددددد ل خرأىةدددددولاخ وىةدددددول،لبحلدددددىئ  للدددددملب  لحدددددد 
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 ددإذبلوددىلايادد لةلددىئللاددذهلبح دبجددالل،لاودد  لة ويوددولحألادد بالب رأددو لوبددولل،لاباألحددىاملابحلكبوحددويملبحلددىئ للددملب  لحدد 

يددلفلباةلوددىللإل دد ب ل دبجددىةلبي دد ا لبحلف دديفيالل،ل دد ملاأددو لوملددى للأوار ددالااددوقلةبفيددذلبحن ةىول/ب ملددراتلب وتدد ح

جودددىلرذبلجظ ددددرةلبحبلدددىئلل ددد ملاأددددو لل،لفدددالاة ددددوتلابدددىتلونددد دبةل ى يددددالحاحدددللادددذهلبح دبجددددىةلبحلف ددديفياات اى ادددىلب خلف

ألةدولحد جلابدىتلل،لا دلفلباةلودىللر دأل دبجدالج  دىدلجخدر لل،لرو ىةيالحفبقىح ل دإتل دبجدىةلبي د ا لةلو دفل بد لادذبلبي د 

 دبجدالب ث ئيدالبحاودتلابدىل دإتلل،ل دىلوووودىةلبحبقدىححفكر لالةلوب رلحل،لون دلحفويىملا دبجىةلأ ا لنهىئيالة وتلو ففا

اةر ديل  دألب وبند لبي وار دالجدوبلل ىةد لجخ ديالجالل،لالل  ملحل كدفل  دألرو ىةيدال حدلل دبجدالأد ا لةف ديفيالجملا

اذحد لحفو دوال  دألرو ىةيدالةقىحدولجالل،لجيلجنهدىلةر ديل  دألبألشديىللبحتدللةقادللودتلةبفيدذلب ملدراتلة د لوحكدتل،لوودو يا

ل ملفولا فالوث ئيا.

 املرحلة الثالثة: دراسة الجدوى التفصيلية: .3

لا  دالاشدحوحياللاحكاهدى،لب ث ئيدااهمل ثىد ل تل دبجىةلاحوالح دبجىةلبي د ا للللل
ً
لاح ىادالةور درلاهدم،لواهدىج ثد لةف ديال

ادىحل  مل دتللرودى،لربدادى   دألججىجد ىلالدل ي لبإل بد لبحافيدىلجتلةل دذللابحتدل،لب وتد حوف لليملحلل ى الأوبةبلب ملراتل

لجالباةلوددىللر دألورحفددال
ً
كددتليحلاا،لاوللىحيدا دبجدىةلبي د ا لبألاحيددالابحلف ديفيالول ىوفدداللااالندد ،لبحلبفيدذب ملدراتلنهىئيدى

ح دذهلبح دبجداليدلفلرودىلبحل  دمل دتلب ملدراتلجاللاة يقدا،لبألخدر لبا لفىللا دبجالابح  لواهىلح يلة وتلا يفال تلبح دبجال

لللل(.16ل،ل2019ل،ل) وشيمليالبحلبفيذبحث لل احف

ال ا لباة هىللوتلر  ب لاةوييفل دبجالبي  ا لب ث ئياليلفلااحيملاةف يللبي وبةبلبحتللةبىاح هىلاذهلبح دبجالحل ثلللل

للملصود ل دبجىةلأ ا لةف يفيالو وةالوتلبح دبجىةلباةياا

 دراسة الجدوى البيةية:  .أ

لحبددوتلاةوأددولبحثىحددحلب  فددللاةظرةددولحفث سدداةلادد  لبحلاددىد فلب لددل  والح دللللل
ً
ا فيدداليحكددتلل،لبجددالبي دد ا لبحثيسيددالةثاددى

لجالاار ف ددىل  ددألجنهددىال حفيددال دبجددالبحلددتة  لب لثددى للادد تلوملددىدي لاددربوللبحلبحيددالابحث سددالبهدد الةوفددي لبحلددتة  بةلبحلددفثيا

ل(.185ل،ل2007ل،لاىحث سال) ىجفاااظيفلبحلتة  بةلبإليقىايال مل للي وملجا بالبحلبحيالاالييرلل،لوبا ى

وحددىلجددثملجتل دبجدددالبي دد ا لبحثيسيددالةر ددديل  ددألودد  لةدددتة  لبحن ةىول/ب ملددراتللددملبحث سدددالبح ثيايددالابحبلددىئللبحتدددللليلضددحلللل

 االلبحبلىئللةلافملاىحث سال وةلجالاىإلنلىتل وةلجال ههحىلواى.ل،ليحكتلجتلةت ةبل فههىل ب لر ىوالاذبلب ملرات

 القانونية: دراسة الجدوى  .ب

اةليدددحتلبح دبجدددالبحوىةوةيدددالبحاال دددىةلل،ليو ددد لبهدددىلوددد  لةوب دددملب ملدددراتلوددد ل دددوبة تلااملدددرياىةلباجددد  حىدللدددملبح احددداللل

بحوىةوةيددالابح ملدددريايال ى دددالبحتدددللةدددرةثةلاى ملدددراتلاةدددؤةرل يدددولخدددالللأحيددد لوربحفدددولبالددد بَللودددتلورحفدددالبإل ددد ب لحيدددحلوددد  ل

ةدفلورحفدالبحلبفيدذلل،لملدراتلاودىلهدملو د  بتهىلبحتدلليحكدتلجتلةدؤةرل فيدولا يفيدال الأ دىواللوالبح ملرياىةلبحوىئحالحبدوتلب 

لورحفدددالبح ملددددتيل
ً
وددددتلحيددددحللودددتلحيددددحلبحلتجدددد جلابإلشددد ىدلابحلاى دددد بةلابحاوددددو لبإلنملددددىئيالاباجدددل  ب يالاة  اددددىلابخ دددد ب

ل(.20ل،ل2018لل،بحاال ىةلبحوىةوةيال بخللب ملراتلجاللملااىوالةولو لبحت  ل) ث لهللالا ث ب  ي 

 دراسة الجدوى التسويقية:  .ج

ل،لبحتدددللةلافددددملاىحلددددوقلبي ددددى ملاب لو دددد لحفحملددددىدي لب وت حددددال،ليو ددد لبهددددىلوقحو ددددالوددددتلبح دبجددددىةلابحث ددددوثلبح لددددو ويالللل

الحالحبىلاىحلاثؤلاح دفلا يحدالب بلقىة/بيخد وىةلبحتدللل،ليبقفل اهىلةو رل  دل ىالوتلبحثيىةىةلاب افووىةلبح لو ويا

جيلجنهىلاانللوقحو الباخلثىدبةلابحلو يربةلابألجىحيبلابألججلبحتللة   لرذبلل،لفلةو يح ىلخالللبحفت  لب للوثفياج ل
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اةلح ودلحوللةو يرلبإليرب بةلب لو االلملل،ل ىتلابىتلعفبل  ألوبلقىةلب ملراتلخاللل حرهلبا ت بضتل)ب لو  (لبملا

ل(.42ل،ل2019ل،ل) وشيملوتلحيحل دأالب بى لال،لدوللو لففلبحظراا

ألةول  ألججىجد ىليدلفلبحلادرال  دألاأدو لجالل،لااالن ل دبجالبي  ا لبح لو ويالورحفالججىجيالح للبح دبجىةلبألخر لللل

 دإذبلةبد لجةدولحد جلابدىتلجدوقلخد وىةلب ملدراتل فد جلابدىتلجيلل،ل د ملاأدو لجدوقل بلقدىةلب ملدراتلووددوتلبح دبجدا

ل،ل دبجالبح فبل،لاةليحتل دبجالبي  ا لبحلو يال دبجالبحارال،لةلبي  ا لبألخر لون دلحالجلحربدللملوربحلل دبجى

ل(.19ل،ل2013ل،لة  ي لبحفقو لا تلبح فبلابحارال)باتلبحاىد ال،لة فيللبح فبلابحارا

 دراسة الجدوى الفنية:  .د

دىتل دبجددالبي دد ا للللل اددللالل،لبح دبجددىةلبحالحوددااهددملبحتددللاالحدد ل فههددىلأحيدد لل،لاادد لبي دد ا لبحفبيددالد ددتلججىسددتللوددتلجد د

ل،ليحكتلرأربللةف لبح بدجىةل اتلاأو لبح دبجالبحفبيالبحتللةوردلصدالحيالرنملدىللبحن ةىوحل/ب ملدراتلودتلبحبىحيدالبحفبيدا

ل،لااالحدددد لبح دبجددددالبحفبيددددالر ددددألحدددد ل ث دددد ل  ددددألبحثيىةددددىةلاب افووددددىةلبحتددددللةددددفلبي  ددددولل فههددددىلوددددتلر بد لبحل ددددىحيفل)بأل ددددول

با ل ددددى يا(ل)باددددول يىةددددا،لل،لبحلقىد ددددال،ل لاح ىاددددالألددددرلبحاثددددودلحف دبجددددىةلبحالحوددددال)بح دبجددددىةلب ىحيددددا(.لااادددد20ل،ل2017

ل(.484،ل1996

بخليدددددىدلل،لا و ددددد لبهدددددىلة  يددددد ل ى دددددالبحليىأدددددىةلب ملدددددراتلبحلوبيدددددالإلنملدددددىئولااملدددددتيفولااملدددددحللح دددددفلب ملدددددراتلب بىجدددددبللل

ل،لة  يددد لبااةلاب اددد بةلبحفبيدددال،لب و ددد ل،لوفدددالاج دددرب لبإل بد ابخليدددىدلبحودددو لب اىل،لب لدددلو لب بىجدددبلودددتلبحلكبوحوأيدددى

ل(.195،ل2008حذح ل)حح بت،للاة ىحيفلبحال وابحل  يةلبح بخ ملحفحملراتل

يلضددحلوحددىلجدددثملجتل دبجددالبي ددد ا لبحفبيددالةر ددديل  ددألبحل  دديةلابإل ددد ب لحف ى ددىةلبإلةلىأيدددالحفن ةىول/ب ملددراتلابدددىلللللل

الدملبحاهىيدالة  يد لح دفلبإلةلدىللل،لةلدىئللاةود يربةل دبجدالبي د ا لبح لدو ويالبحلدىاوالح دىل  ألوىلةفلبي  ولل فيالوت

لاة  ي لبحاحفيىةلبإلةلىأيالوتلب وبد لاةو يرلبحل ىحيف.ل،لاججفو لبإلةلىللب الئفل،لابح ى البإلةلىأيا

 دراسة الجدوى اإلدارية والتنظيمية: .ه

اة ددحيفل ى ددالبحددبظفلل،ل الر دد ب لبحلبظدديفلبإل بديلحفن ةىول/ب ملددراتلب وتدد حيو دد لبهددىلبح دبجددالبحتددلليددلفلرأرب اددىلبهددلللل

االددددلح لل،لبإل بد ددددالح ددددىلابحلت دددد لوددددتلجتلاددددذبلبحلبظدددديفلاةفدددد لبحددددبظفلجددددل وتلصددددىي الوددددتلجأددددللة ويددددملبألادددد بالب رأددددو 

بحبملدددر الودددتلخددداللل دددىحلبظيفلو فدددو لألحدددولاح ىادددالاجددديفال اىحدددالحلالددديملبي  دددو لل،لجاحي هدددىلودددتلجاحيدددال حفيدددالبحلبظددديف

 حدددىلجتل ددد مل فدددىل لبحودددىئح تل  دددأل دبجدددالبي ددد ا لللدددملل،لبحاحدددللبي حدددىاملاإيقدددى لبحلادددىاتلاياهدددىلحل ويدددملبح ددد الب املدددو 

ر ددد ب لبحلبظددديفلبإل بديلحفن ةدددىول/لب ملدددراتلالدددملة دددحيفلو لفدددفلةظحدددولبإل بد دددال ددد يل دددوتلجحددد ل وبودددلل ملدددللبحن ةدددىول/ل

ل(.ل162ل،ل2016ل،لنملىعول) ملومب ملراتل ا ل ت  لاأ   لوتلوحىدجال

 دراسة الجدوى االجتمارية:  .و

ل،ليو ددد لاىي ددد ا لباألحى يدددالوودددد بدلوددددىليحب ددددولب ملدددددراتلحفحقلحدددد لوددددتلخدددد وىةلا وبئدددد لودددتلخدددالللبحن ةىول/ب ملدددراتللل

ي يدد  للدملابدددىللبا ل ددى ليحب دولبحن ةىول/لب ملراتلحفحقلحد ليحكدتلجتليكدوتلودتلخددالللةقىحددولاولدددىاحلولبلابحدرأالبحدذي

اأدذح ليلدلفي لب  لحد لودتل يدىملادذبلب ملددراتلل،لبحددوعنللابحدذيليددؤ يلر ألبحر ىايدالاأددو  لبإلةلىللابحويىلل  ألبحث ىحا

اورب دددملا ادلجيلدددىمللملح تليحكتلجتلي دد ملب ملددددراتلب  لحددد ل ملددد للوثدددىشرل لدددو   لحددد بئملةبددديهلل،لا ر ودالةد  لوثدىشر 

(.للاتهدد الر ددألةويدديفلباةددىدلبحبىأحددال ددتلةبفيددذلب ملددراتل  ددألب  لحدد ل  ددللاذحدد ل79ل،ل2010ل،لاأحايددددىةلاودد بد ل)  ددى
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،ل2013،لبحاىد ددابحاحفددالابحث سدال)باددتللبجددلوربد،لب د  و ىةلو دد بت،لبحوددوويلبحد خل،لبحلوظيددفودتلخددالللوار ددالجةدر ل  ددأل

ح ددرلبي وبةددبللا حكددت،لب  لحدد  لباألحى يددال ا بحددالةو يدد لبحدد خللادد تلبحفسددىةلب خلففدداللددملاتهددلفل دبجددالبي دد الل(.20

ل(22،ل2017،لبأل ول)لباألحى يالبحتللتهفلبحوىئح تلا دبجالبي  ا لباألحى يال حىليتايا

 لبحاحىحالب  فيالواهى.لانلثا،لأ ي  و  لةتة  لب ملراتل  ألخفمل رصل حلل

 سىةلبألحى يالو    .لاللو رأىةلب ملراتلة  م  

 دراسة الجدوى املالية:  .ز

لاة  ي ل يفيال،ليلح للبح  البألجىستللح دبجالبي  ا لب ىحياللملةرأحالةلىئللبح دبجىةلبحلىاوالر ألةو يربةلوىحيالللل

(.ل حددددتلخدددداللل دبجددددىةل44ل،ل2019ل،لاةويدددديفلاددددذهلبح دبجددددالاىجددددل  بملواددددىي  لب ل ددددى يال)ةحقتدددد يتل،لةحو ددددللب ملددددرات

ل.ي  ا لبحلىاواليلضحلجتلح للارةىوللة ىحيفلا وبئ لةل ومل ا لبحلبفيذب

لا لفلة ايفلة ىحيفلب ملراتل حىليتايال،لالملحلى لة ىحيفلب ملراتليلفلبجل  بملة فيللبحل ففالللل

ل،لبحلددتو تل،لا ح ددىللحددذح ل دد لة ددوتلة ففددالبإليقددىدبةل،لةظددللةىالددال تدد لبحبظددرل ددتلولددلو لبإلةلددىللتكدداليف ثابتددة: .1

لة ىحيفلبإلنملىلبةلاب ا بةلبح بئحالالاى ملراتلاة ىحيفلبألدا.

لةت بي ل مل للوثىشرلات بي لوللو لبإلةلىللاوتلجو فالذح لب رةثىةلابألأود.لتكاليف متغيرة: .2

ا  دددألبحدددرةفلوددددتلبحبودددى لبحلددددىاوالرالجتلبحل ففدددالبحاهىئيددددالالة ددد  ل ملدددد لل  يدددملرالحيبحددددىلي دددوتلب ملددددراتل  دددألاشدددد للللل

لاجلكحىللاةل لتلنلثالةو دلبحو  لابحل ففال فحىلب ت  لب ملراتلوتلنهىيلو.ب

 دراسة الجدوى االقتصادية: .ح

لألجداىدلبحظدللبل،لاهملةف لبح دبجالبحتللاان لال ىحيفلب ملدراتلابحاىئد لبا ل دى يلحفحقلحد للللللل
ً
حتدللرذلةود دل يح دىلا ودى

رذليلفلاا يللبألجاىدلب ىحيال)ججاىدلبحلوق(لر أل يفلل،لهلبحل  وىةااكجلبحويفلبي ويويالبا ل ى يالاباألحى يالح ذ

(.للاااددددددددد ل دبجدددددددددالبي ددددددددد ا ل140ل،ل2013ل،لب ل دددددددددى يال ثدددددددددللحلدددددددددى لوودددددددددىي جلبي ددددددددد ا لبا ل دددددددددى يالحفحملدددددددددرات)بح ىيي

ل تلةو يرلاة فيلل وبئ هلاوبى اولبا ل،لبا ل ى يالب  خللبحال ملحلو يرلاة فيللبحل ىحيفلحفحملراتل
ً
ل،لل ى يا يال

ل(41ل،ل2007ل،لباةياا)بحاملحىايلا ل فبلذح لدراد ل دبجالاة فيللاةوييفلوقحو البحابىصرل

 .لو  لولىاحالب ملراتلب وت حللملة ويمل يحالويى الصى يالحويويالحف خللبحوووي

 .لو  لب لىاحاللملة ل تلةو ي لبح خللجوبللا تلبح ثوىةلجالا تلبحو ى ىةلجالا تلبألأيىل

اددددد لواددددىي  لحلويدددديفلبحفىئددددد  للكددددتلبحوددددوللجتل دبجددددالبي دددد ا لبا ل ددددى ياللددددملوقددددىللبحلافددددديفلبي ددددىويملةلح ددددلللددددما حللللل

اة ثيدددملبجدددت بةيقيىةلوادددىي  لل،لباألحى يدددالابحويحدددالب يدددى الودددتلخدددالللبيخ ودددالبحتدددلليوددد و ىلبحن ةىول/ب ملدددراتلب وتددد ح

إلددى الاىل،لاة  يد لب بدى  لابحاوبئد لب لو ادال،لبحب يقدالبحاهىئيدالبأل بللب ىحيال)بحويحالب يى البحل ففدالابحاىئد (لحل ويدم

اة  يددددد لل،لتددددد حبي ىد دددددا(لبحتدددددللةدددددفلجةفى  دددددىل  دددددألبحن ةىول/ب ملدددددراتلب ول،لر دددددألة  يددددد ل تددددد  لبجدددددت  ب لبحل دددددىحيفل)باجددددد  حىد ا

لودتلاأ دالةظدرلب  لحد ل،لب وبدي لذبةلبألةر
ً
ىييلاودتلةدفل لىادالبحلور درلبحاهدل،لاة فيللوىلرذبل ىتلبحن ةىول/ب ملراتلوق يى

 ح دبجالبي  ا .

 املرحلة الرابعة: مرحلة التقييم واتخاذ القرار النهائي: .4

ابددىًلل  ددألوددىلبة هدد لرحيددوللاذحدد ،لاا يفددود يددولجالةتأيفددولجاللجا،لاإنملددىئوتهددلفلاددذهلب رحفددالاىة ددىذل ددربدلةبفيددذلب ملددراتللللل

بحودددىئح تلاىح دبجدددالاى ؤشدددربةلبألجىجددديالحلويددديفل كدددر لب ملدددراتلابة دددىذللةددديا لابحتدددل،لبحلف ددديفيابحل فددديالةلابح دبجدددىةل

ل(.47،ل2000،لاحي دبحوربدلب بىجبل)جاولاكرل
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ةلجةلهد لرحيدولودتلةلدىئللاوؤشدربلاودى،لرأرب ادىاةالهللاذهلب رحفالاإ  ب لةور رلووت حليليحتل ى البحل فيالةلبحتللةدفللللل

بلبحلور ددددرلر ددددألبألأ دددي لابي  ددددىةلبحرجدددحيالاب ىحيددددالبحتدددللج ملددددىدتلجالةحددددوللاذتللدددملصددددود لوالئحدددالة بىجددددبلوددد لةودددد يفلادددذ

ل(.311ل،ل2007،لو ح بحن ةىول/ب ملراتلب وت حل)

اأبددىلل  ددألةلددىئلل دبجددىةلبي دد ا لبحلددىاواليل ددوتلحدد  لوادد لب ملددراتلوقحو ددالوددتلب ؤشددربةلبحتددللالددى  هللددملةودد يرللللل

ل(45ل،ل2019،لةحقت يتجةوليقبلورب ى لبألوودلباةياا)لبحوولللا حكت،لب ملراتو  لصالحيالبحن ةىول/

 .لةوب ملجا بالبحن ةىول/ب ملراتلو لبألاحو ىةلبحوعبيا

 .لو  لاب ايالبحاراالبحفبيالبحتللال ب لرحههىلبح دبجا

 .لبإلو ىةيىةلبحفبياللملةبفيذلب ملرات

 .لبإلو ىةيىةلبإل بد الح ملتيللاإ بد لب ملرات

تهدد الر ددأل يددى لودد  للبحتددل،لب خلففدداألجتلةويدديفلب ملددراتليددلفل  ددألججددى لب وددىي جلبا ل ددى يال حددىلياثنددملبإلشددىد لر ددلللل

اددددذبلبحلويدددديفل دبجدددالب اددددىي  لوددددتلاأ دددالةظددددرلبحاىئدددد للايملدددحل،لولو اددددا ددد د لب ملددددراتل  دددألةودددد يفل ىئدددد لوبىجدددبلا ىئدددد  ل

ل. بىاللبحبوى لبحلىاوايلوييفللىاالةور رلول ىولل تلبحالملبألخ  ليلفل ل،لجالبحاىئ لباألحىامل،لبحرأحم

: رر  النتائج وتفسيرها:
ً
  امسا

يحكددتلبإلشددىد لر ددألجةددولةحدد للاابددى،لاججددسفلوةبددىاللبحثىحددحل ددرالبحبلددىئللبحتددللةددفلبحلوصددللرحههددىللددملدددوللادد البحث ددحلللللل

ى ملدددد هىلةددددفلةلددددىئللاويددددالبألجددددسفالاوبلاحاددددرا،لحفث ددددحبإلأىاددددال  ددددألبحلددددؤبللبألاللوددددتلخددددالللبجددددلاربالبإلعددددىدلبحبظددددريل

ليتايال حى،لبحث حة ايف ىللملوقحو ىةلا لبلججسفال
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للح ادلحإلأىاال  ألبحلؤبللبح ىنيلبجل  ملبحثىححلب لوج ىةلبي لىايالاباة رب ىةلب ايىد ال للو لةو يربةلبيخن بل

لحفحلوجةللا  ،لب ملىدي  دبجالبحفرصلب لىحاللملرةقىحلبحن بول/
ً
لا وى

ً
لةبى حيى

ً
 ا ىااي،لبي لىويةفلةرةيمهىلةرة ثى

افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  لدور رملية التعرف رل  الف3جدول س رص ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 في إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 ملجال األول: التعرف رل  الفرص:ا م
 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

ل1
تشخيص فكرة البرنامج/املشروع من 

 ة. الل إجرا  البحوث والدراسات املسحي

 0 1 0 15 29 التكرار
 كبيرة 0.618 4.60ل4

 0 2.2 0 33.3 64.4 النسبة%

ل2

توظيف رمليات البحث والتطوير كمحرك 

الكتشاف الفرص املتاحة وتحديدها 

 وتحليلها.

 0 0 1 19 25 التكرار

 كبيرة 0.548 4.53ل8
 0 0 2.2 42.2 55.6 النسبة%

ل3
د توظيف البحوث التحليلية لتحدي

 اتجاهات السوق واملؤسسات املنافسة.

 0 0 1 15 29 التكرار
 كبيرة 0.535 4.62ل1

 0 0 2.2 33.3 64.4 النسبة%

ل4
تحليل معدالت نمو السكا  واتجاهات 

 الطلب رل  املنتج/الخدمة.

 0 1 1 13 30 التكرار
 كبيرة 0.654 4.60ل5

 0 2.2 2.2 28.9 66.7 النسبة%

ل5

لتقديم  ، وة التسويقيةتحديد الفج

املنتج/الخدمة من  الل 

 البرنامج/املشروع.

 0 0 2 13 30 التكرار

 كبيرة 0.576 4.62ل2
 0 0 4.4 28.9 66.7 النسبة%

 كبيرة 0.586 4.56ل6 0 0 2 16 27 التكرارتحليل مدى موا مة فكرة ل6
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البرنامج/املشروع املقترح م  متغيرات 

 االقتصاد املعرفي.
 0 0 4.4 35.6 60 لنسبة%ا

ل7
تحليل قوائم املشاري  السابقة وتجارب 

 التنمية في الدول املتقدمة.

 0 0 1 16 28 التكرار
 كبيرة 0.539 4.60ل3

 0 0 2.2 35.6 62.2 النسبة%

ل8
حصر األيدي العاملة املحلية املاهرة 

 واملدربة املتاحة لالستفادة منها.

 0 1 2 13 29 التكرار
 كبيرة 0.693 4.56ل7

 0 2.2 4.4 28.9 64.4 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.485 4.59 3 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

لددددددملرةقددددددىحلل(لجتلرأحددددددى ملولوجددددددةلةوددددد يربةلبيخندددددد بللحدددددد ادل حفيدددددالبحلاددددددرال  ددددددألبحفدددددرص3يلضدددددحلوددددددتلخددددددالللبي ددددد ال)لللل

ا د لل،لا احدالحفظيدال) ث د  (ل،ل(0.485ادىة ربالوايدىدي)ل،ل(4.59  ىلل  للاف )بحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ال  ألوللو لب

ل،لا احددالحفظيددال) ث دد  (ل،ل(0.535اددىة ربالوايددىديل)ل،ل(4.62ةرباحدد ل دديفلب لوجدد ىةلبي لددىايالحلودد يربةلبيخندد بللادد تل)

لل،لبى لددا"لابحلفدد لب رةثددالبألا دددألددملبحفوددر لبح ىح ددال"ةوظيددفلبحث ددوثلبحل فيفيددالحل  يدد لبةقىاددىةلبحلددوقلاب ؤجلددىةلب 

لددددملبحفوددددر لبح ىةيددددال"ةوظيددددفل حفيددددىةلبحث ددددحلابحل ددددو رلل،لا احددددالحفظيددددال) ث دددد  (ل،ل(0.548اددددىة ربالوايددددىديل)ل،ل(4.53ا)

ابحلف لب رةثالبألخ    لااذهلبحب يقالةث تلرأحىتلبيخن بلل  ألل،ل ح رتلا  ملىالبحفرصلب لىحالاة  ي اىلاة فيف ى"

ادل ى ددللحاحفيددالبحلاددرال  ددألبحفددرصللددملرةقددىحلبحن بول/ب ملددىدي لبحلبحو ددال لاى لثىداددىلةو ددالبحث بيدداللددملةظددىملجتلابدىتل 

اب لحددى لج يدددللجددد بىد ولل،لحلودد يفلبيخ ودددال،ل دبجددالبي ددد ا لةحكددتلودددتلبحلوصددللر دددألج يددللبيخيدددىدبةلب لىحددالاب حكبدددا

ولدلو لب  دىلل  دل لاذحد ليرأد لر دألر دبتلبيخند بللاا دههفلرذلجتلوللو لباةفىقلاياهفل دىتلا دأدا) ث   (ل  دألل،لوحكت

حكتلوتلبحلارال  ألوىايالبحن بول/ب ملىدي لبحتللةفبدللبحليىأدىةلب لدلفي يت
ُ
ا حدىلرذبل دىتلابدىتلعفدبلحويوديلل،لاتنهىلة

ل ددددتل اداددددىللددددملة  يدددد لبحليىأددددىةلب لددددلفيل،لا ددددتلودددد  لوالئحددددالبحو دددد لبحددددذيلةودددد مل يددددولحفحلددددلفي يتل،لح ددددى
ً
ل،ل يت يددددال

جيلبحث دددحل دددتلوىايدددالحىأدددالب لدددلفي يتللدددملب  لحددد لل،لاادددولودددىليادددرالاحددد خللبحلوأدددولاىحلدددوقلل،لاب ؤجلدددىةلب بى لدددا

لاوتلةفلةو يفلبحن ةىول/ب ملراتلبحذيليملث لةف لبي ىأا.

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: ما دور الدارسة املبدئية في إنجاح البرامج/املشاري  التنموية؟ .2

أىاددال  ددألبحلددؤبللبح ىحددحلبجددل  ملبحثىحددحلب لوجدد ىةلبي لددىايالاباة رب ددىةلب ايىد ددال لددلو لةودد يربةلبيخندد بللحإللللل

لحفحلوجدةللا  ،لبحلبحو اح ادل بدجالبي  ا لب ث ئياللملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي ل
ً
لا وى

ً
لةبى حيى

ً
،ل لدىويبيةفلةرةيمهىلةرة ثى

لا ىااي

افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  لدور دراسة الجدوى املبدئي( املتوسطات الحسابية 4جدول س ة في واالنحر

 إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 املجال الثاني: دراسة الجدوى املبدئية: م
 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

توسط امل

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

ل1
تشخيص رناصر البيئة الدا لية والخارجية 

 للبرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 13 31 التكرار
 كبيرة 0.522 4.67ل5

 0 0 2.2 28.9 68.9 النسبة%

ل2
تحليل حجم الطلب املتوق  رل  منتجات/ دمات 

 البرنامج/املشروع.

 0 1 1 11 32 التكرار
 كبيرة 0.645 4.64ل7

 0 2.2 2.2 24.4 71.1 النسبة%

ل3
تحديد مستلزمات البرنامج/املشروع املقترح من 

 املواد األولية.

 0 0 1 12 32 التكرار
 كبيرة 0.603 4.67ل6

 0 0 2.2 26.7 71.1 النسبة%

ل4
تحليل حجم االحتياجات من املوارد البشرية 

.املؤهلة معرف
ً
 ومهاريا

ً
 يا

 0 0 1 11 33 التكرار
 كبيرة 0.506 4.71ل2

 0 0 2.2 24.4 73.3 النسبة%
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ل5
الجارية(  ، تقدير التكاليف اإلجمالية سالرأسمالية

 للبرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 12 32 التكرار
 كبيرة 0.514 4.69ل3

 0 0 2.2 26.7 71.1 النسبة%

ل6
نولوجية الالزمة تحديد العناصر التك

 للبرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 11 33 التكرار
 كبيرة 0.506 4.71ل2

 0 0 2.2 24.4 73.3 النسبة%

ل7
تحديد املناف  املتوقعة من البرنامج/املشروع وفقا 

 ملعايير اقتصاد املعرفة.

 0 0 1 10 34 التكرار
 كبيرة 0.495 4.73ل1

 0 0 2.2 22.2 75.6 النسبة%

 تحديد مصادر تمويل البرنامج/املشروع املقترح.ل8
 0 0 1 11 33 التكرار

 كبيرة 0.506 4.71ل2
 0 0 2.2 24.4 73.3 النسبة%

ل9
تحديد طبيعة وحجم الخدمة اليي يقدمها 

 البرنامج/املشروع.

 0 0 1 11 33 التكرار
 كبيرة 0.596 4.69ل4

 0 0 2.2 24.4 73.3 النسبة%

 الستجابات الخبرا ال
ً
 كبيرة 0.486 4.69 1 تقدير اإلجمالي للمجال وفقا

(جتلرأحى ملولوجدةلةود يربةلبيخند بللحد ادل حفيدال دبجدالبي د ا لب ث ئيداللدملرةقدىحل4يلضحلوتلخالللبي  ال)لللل

الحفظيددددددالا احددددددل،ل(0.486اددددددىة ربالوايددددددىدي)ل،ل(4.69  ددددددألولددددددلو لب  ددددددىلل  ددددددللافدددددد )ل،لبحن بول/ب ملدددددىدي لبحلبحو ددددددا

ل،ل(0.495ادددددىة ربالوايدددددىديل)ل،ل(4.73ا ددددد لةرباحددددد ل ددددديفلب لوجددددد ىةلبي لدددددىايالحلوددددد يربةلبيخنددددد بللاددددد تل)ل،ل) ث ددددد  (

لددددملبحفوددددر لبحلدددى اال"ة  يدددد لب بددددى  لب لو ادددالوددددتلبحن ةىول/ب ملددددراتلا ودددىل اددددىي  لب ل ددددى لل،لا احدددالحفظيددددال) ث ددد  (

ةيدداللددملبحفوددر لبح ىل،لا احددالحفظيددال) ث دد  (ل،ل(0.645اددىة ربالوايددىديل)ل،ل(4.64ا)لل،لب ار ددا"لابحلفدد لب رةثددالبألا ددأ

ابحلفددد لب رةثدددالبألخ ددد   لاادددذهلبحب يقدددالل،ل"ة فيدددللح دددفلبح فدددبلب لو ددد ل  دددألوبلقىة/خددد وىةلبحن ةىول/ب ملدددرات"

لبحو ددا لرذلجتلةثدد تلرأحددىتلبيخندد بلل  ددألجتلابددىتل ادل ى ددللح دبجددالبي دد ا لب ث ئيدداللددملرةقددىحلبحن بول/ب ملددىدي لبح

ولدلو لباةفددىقلايدداهفل دىتلا دأددا) ث   (ل  ددألولددلو لب  دىلل  ددل لااددولودىليؤ دد ل  ددألاتنهددىلةح دلل حفيددالا ىئيددال ددىل

اهملاىألجى لحفلديوتلودتلود  لةدوب رلوووودىةلل،ل  ليلفلبا بدهلوتلأ  لاا  لاوىلللمل دبجالبي  ا لبحلف يفيا

 لخن بللاا ههفلاتنهىلةح لل حفيالا ىئيال ىل د ليدلفلباد بدهلودتلأ د لاا د لاذح ليرأ لر ألر دبتلبي،لبحبقىحلحفن ةىول

ل ددتلل،لاهددملاىألجددى لحفلدديوتلوددتلودد  لةددوب رلووووددىةلبحبقددىحلحفن ةددىولل،لاوددىلللددمل دبجددالبي دد ا لبحلف دديفيا
ً
 يددال

ابح والحوأدو للابحوصوللر أل دأالوتلبحليوتل،ل ونهىلةح للبيخ و لبحاىوالح ى الأوبةبلبحن ةىول/ب ملراتلب وت ح

ل،لاةفث لددددول ل فثددددىةلجددددوقلبحاحددددلل،لاودددد  لرجدددد ىووللددددملةودددد يفلحفددددوللحفحملددددكالةلبحتددددللةوبأددددولب  لحدددد ل،لحىأددددالرحيددددو

لل.جالبحلف يفياةو يفلبحدد ائللاب ؤشددربةلبحلدديليحكددتلباجددلاىةالبهددىل دديلبة ددىذلبحوربدلاىحلو فلجالباةلوىللحف دبا

 موية؟التفصيلية في إنجاح البرامج/املشاري  التن دور الدارسةما  الراب :ة رل  السؤال النتائج املتعلقة باإلجاب .3

حإلأىادددددال  دددددألبحلدددددؤبللبحرب ددددد لبجدددددل  ملبحثىحدددددحلب لوجددددد ىةلبي لدددددىايالاباة رب دددددىةلب ايىد دددددال لدددددلو لةوددددد يربةلللللل

لل دددد ال،لبحلبحو ددددابيخندددد بللحدددد ادل بدجددددالبي دددد ا لبحلف دددديفياللددددملرةقددددىحلبحن بول/ب ملددددىدي ل
ً
لا وددددى

ً
لةبى حيددددى

ً
لةددددفلةرةيمهددددىلةرة ثددددى

للملبي  باللباةياالاولووضحل حى،لبي لىويحفحلوجةل

 دارسة الجدوى البيةية: .أ

ليحكتلةوديالةلىئللةو يربةلبيخن بللح ادل حفيالبح دبجالبحثيسياللملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ال حىليتايا
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  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

افات امل5جدول س في  الجدوى البيةية لدور دراسةعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 م
املجال الفرعي األول: الدراسة 

 البيةية:

 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

نحراف اال 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

ل1
تحديد املد الت املادية واملالية والبشرية 

 املختلفة اليي توفرها البيئة املحيطة.

 0 0 0 15 30 التكرار
 كبيرة 0.477 4.67ل1

 0 0 0 33.3 66.7 النسبة%

ل2

تقدير الخدمات املبا رة و ير املبا رة 

ئة اليي يقدمها البرنامج/املشروع للبي

 املحيطة.

 0 0 0 20 25 التكرار

 كبيرة 0.503 4.56ل2
 0 0 0 44.4 55.6 النسبة%

ل3

افقة م   تحليل األساليب التقنية املتو

متطلبات البيئة املحيطة إزا  

 البرنامج/ملشروع املقترح.

 0 0 1 21 23 التكرار

 كبيرة 0.549 4.49ل5
 0 0 2.2 46.7 51.1 النسبة%

ل4

لخدمات البيةية املتوفرة من تحديد ا

كهربا  واتصاالت وانترنت وفقا ملؤ رات 

 اقتصاد املعرفة.

 0 0 3 19 23 التكرار

 كبيرة 0.624 4.44ل6
 0 0 6.7 42.2 51.1 النسبة%

ل5

تقييم اآلثار الصحية والبيةية املتوق  

حدوثها حال إقامة البرنامج/ملشروع 

 املقترح.

 0 1 1 16 27 التكرار

 كبيرة 0.661 4.53ل4
 0 2.2 2.2 35.6 60 النسبة%

ل6
املوازنة بي  مناف  البرنامج/املشروع املقترح 

 وبي  األسرار الصحية والبيةية املتوقعة.

 0 0 2 17 26 التكرار
 كبيرة 0.588 4.53ل3

 0 0 4.4 37.8 57.8 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.481 4.54 7 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

(لجتلرأحددددى ملولوجددددةلةودددد يربةلبيخندددد بللحدددد ادل حفيددددال دبجددددالبي دددد ا لبحثيسيدددداللددددملرةقددددىحل5يلضددددحلوددددتلخددددالللبي دددد ال)لللل

ل،لا احدددالحفظيدددال) ث ددد  (ل،ل(0.481ادددىة ربالوايدددىدي)ل،ل(4.54  دددألولدددلو لب  دددىلل  دددللافددد )ل،لبحن بول/ب ملدددىدي لبحلبحو دددا

ا احددددالحفظيدددددالل،ل(0.477اددددىة ربالوايددددىديل)ل،ل(4.67 لددددىايالحلوددددد يربةلبيخندددد بللادددد تل)ا دددد لةرباحدددد ل دددديفلب لوجدددد ىةلبي

فدددد للددددملبحفوددددر لبألا دددأل"ة  يدددد لب دددد خالةلب ى يدددالاب ىحيددددالابحبملددددر الب خلففدددالبحتددددللةو راددددىلبحث سدددالب  ي ددددا"لابحلل،ل) ث ددد  (

حلوبيالبلملبحفور لبح ىح ال"ة فيللبألجىحيبلل،لث   (ا احالحفظيال) ل،ل(0.549اىة ربالوايىديل)ل،ل(4.49ا)لل،لب رةثالبألا أ

أحدىتلرابحلف لب رةثالبألخ    لااذهلبحب يقدالةثد تلل،لب لوب والو لول فثىةلبحث سالب  ي الر بللبحن ةىول/ ملراتلب وت ح"

جتلولدددلو لباةفدددىقلبيخنددد بلل  دددألجتلابدددىتل ادل ى دددللح دبجدددالبي ددد ا لبحثيسيددداللدددملرةقدددىحلبحن بول/ب ملدددىدي لبحلبحو دددا لرذل

حكدتلوددتلةوفدي لجالوبدد ل
ُ
ايداهفل دىتلا دأددا) ث   (ل  دألولددلو لب  دىلل  دل لاذحدد ليرأد لر ددألر دبتلبيخند بللاا دههفلاتنهددىلة

لا دد لذبةددوليددل،لبحلددتة  بةلبحلددفثيالاااظدديفلبحلددتة  بةلبإليقىايددا
ً
ؤةرلاىإلدددى الر ددأل ددوتلبحن ةىول/ب ملددراتلب وتدد حليادد لةظىوددى

ا وددددوملال و ف ددددىلر ددددألو رأددددىةلل،لرذلجةددددوليوددددوملاىجددددل  ب لوقحو ددددالوددددتلب دددد خالةلوددددتلايسلددددول،ل ي ددددالاددددوا لددددتةرلاىحث سددددالب 

ل دددتلة  يددد لبيخددد وىةلب ثىشدددر لاة ددد لب ثىشدددر لبحتدددلليوددد و ىلبحن ةىول/ب ملددددراتلل،لي ددد داىلحدددذبةلبحث سدددالودددر لجخدددر ل
ً
 يدددال

فددديلجالودددوبد لوى يددالةل،لجددوبلل ىةددد لوددوبد ل ملدددر الوؤافددال،لاإو ىةيدددالباجددلفى  لودددتلب ددوبد لب لدددوب ر ل ههددىل،لحفث سددالب  ي ددا

لاىحترا.

 دارسة الجدوى القانونية: .ب

ل حىليتايالب ملىدي لبحلبحو ايحكتلةوديالةلىئللةو يربةلبيخن بللح ادل حفيالبح دبجالبحوىةوةياللملرةقىحلبحن بول/لللل
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يمالعل  

 

افات املعيارية ملستوى تقديرا6جدول س ي فالقانونية  لدور الدراسةت الخبرا  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 م
املجال الفرعي الثاني: الدراسة 

 القانونية:

 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

لة الدال

 اللفظية

ل1

تحليل األطر القانونية والتشريعية 

والسياسية الدارمة للبرنامج/املشروع 

 املقترح.

 0 0 1 14 30 التكرار

 كبيرة 0.614 4.62ل1
 0 0 2.2 31.1 66.7 النسبة%

ل2
 م  

ً
افقا ا تيار أنسب األطر القانونية تو

 هيكل وحجم البرنامج/املشروع املقترح.

 0 1 1 13 30 التكرار
 كبيرة 0.654 4.60ل2

 0 2.2 2.2 28.9 66.7 النسبة%

ل3
تحديد العوامل املؤثرة في ا تيار اإلطار 

 القانوني حال تنفيذ البرنامج/املشروع املقترح.

 0 1 3 17 24 التكرار
 كبيرة 0.723 4.42ل4

 0 2.2 6.7 37.8 53.3 النسبة%

ل4

افق البرنامج/املشروع م   تقييم مدى تو

والعادات  ، القواني  الرسمية من جهة

والتقاليد واألرراف السائدة في املجتم  من 

 جهة أ رى.

 0 1 3 13 28 التكرار

 كبيرة 0.727 4.51ل3
 0 2.2 6.7 28.9 62.2 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.579 4.54 8 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

لدددددددملرةقدددددددىحلل(لجتلرأحدددددددى ملولوجدددددددةلةوددددددد يربةلبيخنددددددد بللحددددددد ادل حفيدددددددالبح دبجدددددددالبحوىةوةيدددددددا6)يلضدددددددحلودددددددتلخدددددددالللبي ددددددد الللللل

ل،لا احدددالحفظيدددال) ث ددد  (ل،ل(0.579ادددىة ربالوايدددىدي)ل،ل(4.54  دددألولدددلو لب  دددىلل  دددللافددد )ل،لبحن بول/ب ملدددىدي لبحلبحو دددا

ا احددددالحفظيدددددالل،ل(0.614يددددىديل)اددددىة ربالوال،ل(4.62ا دددد لةرباحدددد ل دددديفلب لوجدددد ىةلبي لددددىايالحلوددددد يربةلبيخندددد بللادددد تل)

 للدددملبحفودددر لبألا ددأل"ة فيدددللبألعدددرلبحوىةوةيددالابح ملدددريايالابحليىجددديالبح ب حددالحفن ةىول/ب ملدددراتلب وتددد ح"لابحلفدددل،ل) ث دد  (

ل دؤةر لدملبحفودر لبح ىح دال"ة  يد لبحاوبودللبل،لا احدالحفظيدال) ث د  (ل،ل(0.723ادىة ربالوايدىديل)ل،ل(4.42ا)لل،لب رةثالبألا دأ

تلابحلفددد لب رةثدددالبألخ ددد   لاادددذهلبحب يقدددالةثددد تلرأحدددىل،للدددملبخليدددىدلبإلعدددىدلبحودددىةونيلحدددىللةبفيدددذلبحن ةىول/ب ملدددراتلب وتددد ح"

ىتلبيخن بلل  ألجتلابىتل ادل ى للحف دبجالبحوىةوةياللملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ا لرذلجتلوللو لباةفىقلاياهفل ل

حكدددتلودددتل دبجدددال ى دددالبحاال دددىةلا دأدددا) ث   (ل  دددألولدددلو لب  دددىلل
ُ
  دددل لاذحددد ليرأددد لر دددألر دبتلبيخنددد بللاا دددههفلاتنهدددىلة

ل،ليدذةفلورحفالبحلبفل،لبحوىةوةيالابح ملريايالبحتللةرةثةلاقحي لوربحللبحن ةىول/ب ملراتلب وت حلبال بَللوتلورحفالبإل  ب 

لجالبحويدو لب فراددال  دأل،ليدحلب يبيدىلب حبوحداودتلحل،لاة  ي لاة فيللبحودوبة تلابح ملدرياىةلب لافودالادىحلافيفلبي دىويم

يد لابحادى بةلابحلوىحل،لاو  لةوب ملبحن ةىول/ب ملدراتلب وتد حلوا دىلودتلأ دال،لبحن بول/ب ملىدي لب ابيا،لاة  اىلوتلبحويو 

لابأل ربالبحلىئ  للملب  لح لوتلأ الجخر .

 دارسة الجدوى التسويقية: .ج

ليتايالبحلبحو ال حىللح ادل حفيالبح دبجالبح لو وياللملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي ليحكتلةوديالةلىئللةو يربةلبيخن بل
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  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  7جدول س ي فالتسويقية  لدور الدراسة( املتوسطات الحسابية واالنحر

 إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 املجال الفرعي الثالث: الدراسة التسويقية: م
 رارالتك

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

1 
إرداد الدراسات املسحية للتعرف رل  االتجاهات 

افرة في السدوق.  والفرص املتو

 0 1 0 9 35 التكرار
 كبيرة 0.580 4.73 2

 0 2.2 0 20 77.8 النسبة%

2 
توظيف منظومة البحث والتطوير لتحديد حجم الطلب 

 املتوق  رل  البرنامج/املشروع.

 0 0 2 14 29 التكرار
 كبيرة 0.580 4.60 7

 0 0 4.4 31.1 64.4 النسبة%

 تحليل نورية السوق املستهدف وطبيعة املنافسة. 3
 0 0 1 10 34 التكرار

 كبيرة 0.495 4.73 1
 0 0 2.2 22.2 75.6 النسبة%

4 
تحليل العر  والطلب لتحديد الفجوة التسويقية وفق 

 متطلبات اقتصاد املعرفة.

 0 0 2 11 32 التكرار
 كبيرة 0.564 4.67 5

 0 0 4.4 24.4 71.1 النسبة%

5 
توصيف الخدمة اليي سوف يقدمها املشروع من حيث 

 نوع والجودة.الحجم وال

 0 0 1 11 33 التكرار
 كبيرة 0.506 4.71 3

 0 0 2.2 24.4 73.3 النسبة%

6 
ارتماد  ليات وتقنيات حديثة لجم  املعلومات رن 

 املستفيدين ومستوياتهم االجتمارية وسوق العمل.

 0 0 2 13 30 التكرار
 كبيرة 0.576 4.62 6

 0 0 4.4 28.9 66.7 النسبة%

7 
يف الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل االجتماعي توظ

 لتنفيذ حمالت إرالنية موسعة.

 0 1 2 12 30 التكرار
 كبيرة 0.690 4.58 8

 0 2.2 4.4 26.7 66.7 النسبة%

8 
إرداد التقرير النهائي لدارسة الجدوى التسويقية 

 للبرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 10 34 التكرار
 كبيرة 0.589 4.71 4

 0 0 2.2 22.2 75.6 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.516 4.67 1 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

لدددملرةقددددىحلل(لجتلرأحدددى ملولوجددددةلةوددد يربةلبيخنددد بللحدددد ادل حفيدددال دبجدددالبي دددد ا لبح لدددو ويا7يلضدددحلودددتلخددددالللبي ددد ال)

ا د لل،لا احالحفظيال) ث د  ل(ل،ل(0.516اىة ربالوايىدي)ل،ل(4.67)بحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ال  ألوللو لب  ىلل  للاف 

ل،لا احدالحفظيدال) ث د  ل(ل،ل(0.580ادىة ربالوايدىديل)ل،ل(4.73ةرباح ل ديفلب لوجد ىةلبي لدىايالحلود يربةلبيخند بللاد تل)

ل،ل أدوق"لابحلف لب رةثالبألاللملبحفور لبألا أل"لر  ب لبح دبجىةلب   يالحفلارال  ألباةقىاىةلابحفرصلب لوب ر للملبحل

لملبحفور لبحلى اال"لةوظيفلبحملدثكالبحابكثوةيدالااجدىئللل،لا احالحفظيال) ث   (ل،ل(0.690اىة ربالوايىديل)ل،ل(4.58ا)

لابحلف لب رةثالبألخ    لااذهلبحب يقالةث تلرأحىتلبيخن بلل  ألجتل،لبحلوبصللباألحىاملحلبفيذلححالةلر الةيالووجاا"

دددىتلابددددىتل ال دل ى ددددللح دبجددددالبي دددد ا لبح لددددو وياللددددملرةقددددىحلبحن بول/ب ملددددىدي لبحلبحو ددددا لرذلجتلولددددلو لباةفددددىقلايدددداهفل د

حكتلودتلة  يد لبحليىأدىةلب  لحد ل
ُ
ا دأا) ث   (ل  ألوللو لب  ىلل  ل لاذح ليرأ لر ألر دبتلبيخن بللاا ههفلاتنهىلة

حتددددللي لىأىاددددىلحيددددلفلةودددد يح ىللددددملصددددود لارةىول/وملددددراتلاة  يدددد لوىايددددالبيخدددد وىةلبي  يدددد  لبل،لاول فثددددىةلجددددوقلبحاحددددل

ل ددتلب فىدددفالادد تلبيخيددىدبةلب  راحددالابخليددىدلج يددف ىل،لجالة ددو رلارةىول/وملددراتل ددىئفل،لأ يدد 
ً
  ددألب لثددىدلجتلل،ل يددال

تللبي ىواىةلرذبلجد ةلجتلةو ملارةىول/وملراتلوىل الا لجتلة د لوىلهملول فثىةلجوقلبحاحل لحل   لوىايالبيخ والبح

اىإلدددددددى الر ددددددألبحلاددددددرال  ددددددألل،لابحل دددددىحيفلبحتددددددللة لىأ ددددددىل،لابح ى ددددددالباجدددددد ياىايالح ددددددىل،لاح ددددددفلبح فددددددبل فههددددددىل،لي لىأ دددددى

لاةو يالبيخ والبحتللةو و ى.ل،لب ؤجلىةلب بى لا

ل

ل

ل
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 دارسة الجدوى الفنية: .د

 ل/ب ملىدي لبحلبحو ال حىليتايايحكتلةوديالةلىئللةو يربةلبيخن بللح ادل حفيالبح دبجالبحفبياللملرةقىحلبحن بولللل

افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  8جدول س الفنية في  لدور الدراسة( املتوسطات الحسابية واالنحر

 إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 املجال الفرعي الراب : الدراسة الفنية: م
 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة
ب

رتي
الت

 
 ا مستوى تقديرات الخبر 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

ل1
 ، تحديد الطاقة االستيعابية للبرنامج/املشروع املقترح

 ملعايير اقتصاد املعرفة.
ً
 من املستفيدين وفقا

 0 0 0 12 33 التكرار
 كبيرة 0.447 4.73ل1

 0 0 0 26.7 73.3 النسبة%

ل2
تحديد احتياجات البرنامج/املشروع املقترح من 

 الوسائل التقنية واألجهزة التكنولوجية الحديثة.

 0 0 0 14 31 التكرار
 كبيرة 0.468 4.69ل4

 0 0 0 31.1 68.9 النسبة%

ل3
تحديد املوارد البشرية املؤهلة و ليات تطويرها من 

  الل التعليم والتدريب للعاملي .

 0 0 1 10 34 التكرار
 كبيرة 0.495 4.73ل2

 0 0 2.2 22.2 75.6 النسبة%

ل4
توصيف واضح للوظائف الفنية في البرنامج/املشروع 

 ملعايير اقتصاد املعرفة.
ً
 وفقا

 0 0 2 17 26 التكرار
 كبيرة 0.588 4.53 7

 0 0 4.4 37.8 57.8 النسبة%

ل5
فق العمليات توصيف األنشطة وإرداد  رائط تد

 الخاصة بالبرنامج/املشروع.

 0 0 1 12 32 التكرار
 كبيرة 0.514 4.69ل5

 0 0 2.2 26.7 71.1 النسبة%

ل6
تصميم  طط ملواجهة األحداث الطارئة في 

 البرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 19 25 التكرار
 كبيرة 0.548 4.53ل6

 0 0 2.2 42.2 55.6 النسبة%

ل7
الجارية( اليي يحتاجها  ، التكاليفسالرأسمالية تقدير 

 البرنامج/املشروع املقترح .

 0 0 2 9 34 التكرار
 كبيرة 0.549 4.71ل3

 0 0 4.4 20 75.6 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.413 4.66ل2 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

لدددددملرةقدددددىحللبةلبيخنددددد بللحددددد ادل حفيدددددال دبجدددددالبي ددددد ا لبحفبيدددددا(لجتلرأحدددددى ملولوجدددددةلةوددددد يرل8يلضدددددحلودددددتلخدددددالللبي ددددد ال)لل

ا د لل،لا احالحفظيال) ث د  ل(ل،ل(0.413اىة ربالوايىدي)ل،ل(4.66بحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ال  ألوللو لب  ىلل  للاف )

ل،لظيدال) ث د  ل(ا احدالحفل،ل(0.447ادىة ربالوايدىديل)ل،ل(4.73ةرباح ل ديفلب لوجد ىةلبي لدىايالحلود يربةلبيخند بللاد تل)

ل اددىي  لب ل ددى لب ال،للددملبحفوددر لبألا ددأل"لة  يدد لبح ى ددالباجدد ياىايالحفن ةىول/ب ملددراتلب وتدد ح
ً
ر ددا"لوددتلب لددلفي يتلا وددى

حللملبحفور لبحرب اال"ةوصديفلابضدل،لا احالحفظيال) ث   (ل،ل(0.588اىة ربالوايىديل)ل،ل(4.53ا)ل،لابحلف لب رةثالبألا أ

ل ادىي  لب ل دى لب ار دا"لحفوظىئفلبحفبيا
ً
أحدىتلابحلفد لب رةثدالبألخ د   لاادذهلبحب يقدالةثد تلرل،للملبحن ةىول/ب ملدراتلا ودى

بيخنددد بلل  دددألجتلابدددىتل ادل ى دددللح دبجدددالبي ددد ا لبحفبيددداللدددملرةقدددىحلبحن بول/ب ملدددىدي لبحلبحو دددا لرذلجتلولدددلو لباةفدددىقل

ددددىتلا دأدددددا) ث   (ل  دددددألولدددددلو لب  دددددىلل  دددددل لاذحددددد  حكدددددتلودددددتلة  يددددد للايددددداهفل د
ُ
يرأددددد لر دددددألر دبتلبيخنددددد بللاا دددددههفلاتنهدددددىلة

ل دتل ونهدل،لاة  يد لول فثدىةلاة ففدالةو   ادىل،لبإلو ىةيىةلبحفبيدالابحلكبوحوأيدالبحال ودالحلبفيدذلبحن ةىول/ب ملدرات
ً
ىل يدال

ل،لةدددددول)ب ى يدددددااة  يددددد لبحليىأدددددىةلبحن ةىول/ب ملدددددراتلب وتددددد حلاإو ىةيىل،لادددددىحلق   بةلبحلكبوحوأيدددددال ملددددد للججىسدددددتللورةث دددددا

لب ىحيا(.ل،لبحبملر ا

 دارسة الجدوى التنظيمية واإلدارية: .ه

لالليحكتلةوديالةلىئللةو يربةلبيخن بللح ادل حفيالبح دبجالبحلبظيحيالابإل بد اللملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي ل حىليتايلللل

 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 390

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  9جدول س ية لدور   الدراسة التنظيم( املتوسطات الحسابية واالنحر

 واإلدارية في إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 م
املجال الفرعي الخامس: الدراسة التنظيمية 

 واإلدارية:

 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 ملعياري ا

الداللة 

 اللفظية

ل1
تشكيل فريق رمل من ذوي الخبرة واال تصاص 

 بدراسة جدوى البرامج واملشاري .

 0 0 1 9 35 التكرار
 كبيرة 0.484 4.76 1

 0 0 2.2 20 77.8 النسبة%

ل2
تحديد األهداف املطلوب تحقيقها من 

 البرنامج/املشروع وفق مرتكزات اقتصاد املعرفة.

 0 0 0 13 32 التكرار
 كبيرة 0.458 4.71ل2

 0 0 0 28.9 71.1 النسبة%

ل3
تصميم النظم والقوارد اليي  توج  مسارات العمل في 

 البرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 14 30 التكرار
 كبيرة 0.529 4.64ل5

 0 0 2.2 31.1 66.7 النسبة%

ل4
ي  تخطيط سياسات املوارد البشرية من ا تيار وتعي

 وتدريب في البرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 13 31 التكرار
 كبيرة 0.522 4.67ل4

 0 0 2.2 28.9 68.9 النسبة%

ل5
تصميم هيكل تنظيمي و بكي مر  يتناسب م  طبيعة 

 البرنامج/املشروع ومعايير اقتصاد املعرفة.

 0 0 3 14 28 التكرار
 كبيرة 0.624 4.56ل8

 0 0 6.7 31.1 62.2 النسبة%

 تحليل الوظائف املتعلقة بالبرنامج/املشروع املقترح.ل6
 0 0 3 16 26 التكرار

 كبيرة 0.626 4.51ل11
 0 0 6.7 35.6 57.8 النسبة%

ل7
تحديد املسؤوليات والسلطات في البرنامج/املشروع 

 املقترح..

 0 0 1 17 27 التكرار
 كبيرة 0.543 4.58ل7

 0 0 2.2 37.8 60 النسبة%

ل8
وس   طة تنفيذية مزمنة لتنفيذ البرنامج/املشروع 

 املقترح.

 0 0 1 12 32 التكرار
 كبيرة 0.514 4.69ل3

 0 0 2.2 26.7 71.1 النسبة%

ل9
اقتراح  طط لتدريب وتأهيل العاملي  في 

 البرنامج/املشروع وفق معايير اقتصاد املعرفة.

 0 0 1 15 29 التكرار
 كبيرة 0.535 4.62ل6

 0 0 2.2 33.3 64.4 النسبة%

ل10
تحديد تقنية متطورة ألتمتة العمليات اإلدارية 

 املتعلقة بالبرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 2 17 26 التكرار
 كبيرة 0.588 4.53ل9

 0 0 4.4 37.8 57.8 النسبة%

ل11
تحديد نظام لتقييم األدا  الجزئي والكلي 

 شروع املقترح.بالبرنامج/امل

 0 0 1 20 24 التكرار
 كبيرة 0.549 4.51ل10

 0 0 2.2 44.4 53.3 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.446 4.62ل4 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

لددملل(لجتلرأحددى ملولوجددةلةودد يربةلبيخندد بللحدد ادل حفيددال دبجددالبي دد ا لبحلبظيحيددالابإل بد ددا9يلضددحلوددتلخددالللبي دد ال)لل

ا احالحفظيال) ث   لل،ل(0.446اىة ربالوايىدي)ل،ل(4.62رةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ا،ل  ألوللو لب  ىلل  للاف )

ا احددالحفظيدددالل،ل(0.484اددىة ربالوايددىديل)ل،ل(4.76ا دد لةرباحدد ل دديفلب لوجدد ىةلبي لددىايالحلودد يربةلبيخندد بللادد تل)ل،ل(

 ر ددمل حدللودتلذايلبيخندد  لاباخل دىصلا دبجدالأدد ا لبحند بوللاب ملدىدي "لابحلفدد للدملبحفوددر لبألا دأل"لاملدكيللل،ل) ث د  ل(

لددددملبحفوددددر لبحلى جددددال"ة فيددددللبحوظددددىئفلل،لا احددددالحفظيددددال) ث دددد  (ل،ل(0.626اددددىة ربالوايددددىديل)ل،ل(4.51ا)ل،لب رةثددددالبألا ددددأ

 تلرأحدىتلبيخند بلل  دألجتلابدىتل ادل ى دللابحلف لب رةثالبألخ    لااذهلبحب يقالةثل،لب لافوالاىحن ةىول/ب ملراتلب وت ح"

ددددددددىتل ح دبجدددددددددالبي ددددددددد ا لبحلبظيحيدددددددددالابإل بد ددددددددداللدددددددددملرةقدددددددددىحلبحن بول/ب ملدددددددددىدي لبحلبحو دددددددددا لرذلجتلولدددددددددلو لباةفدددددددددىقلايددددددددداهفل د

ا دأدا) ث   (ل  دألولدلو لب  دىلل  ددل لاذحد ليرأد لر دألر دبتلبيخند بللاا ددههفلاتنهدىلتهدلفلال دحيفلبحليىجدىةلابحووب دد ل

اإ ددد ب لبحووب ددد لبحتددددللة كدددفلبحاحدددلل بخدددللبحن ةىول/ب ملددددراتلل،لةوأدددولولدددىدبةلبحاحددددلللدددملبحن ةىول/ب ملدددراتابحدددبظفلبحتدددلل

لاىإلدى الر أل ونهىلاجيفال اىحالحلاليملأ و لبح وب دلبحبملر الوتلخالللبحاحللب ملت ت.ل،لب وت ح
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 دارسة الجدوى االجتمارية: .و

لالللفيالبح دبجالباألحى ياللملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ال حىليتاييحكتلةوديالةلىئللةو يربةلبيخن بللح ادل حلللل

افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  لدور الدراسة االجتمارية في10جدولس  (املتوسطات الحسابية واالنحر

 التنمويةإنجاح البرامج/املشاري  

 م
املجال الفرعي السادس: الدراسة 

 االجتمارية:

 التكرار

 نسبةال

 بدائل االستجابة
ب

رتي
الت

 
 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

ل1
مراراة التوزي  الجغرافي للبرامج/املشاري  بحيث 

 تستورب املناطق النائية.

 0 0 4 12 29 التكرار
 رةكبي 0.659 4.56ل5

 0 0 8.9 26.7 64.4 النسبة%

ل2
تحليل مدى تقبل البيئة االجتمارية 

 ملنتجات/ دمات البرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 2 14 29 التكرار
 كبيرة 0.580 4.60ل3

 0 0 4.4 31.1 64.4 النسبة%

ل3
توسي  الخيارات أمام املستفيد لتأكيد الثقة 

 روع املقترح.بمنتجات/ دمات البرنامج/املش

 0 0 1 15 29 التكرار
 كبيرة 0.535 4.62ل1

 0 0 2.2 33.3 64.4 النسبة%

ل4
تحليل أثر البرنامج/املشروع املقترح رل  معدالت 

 التوظيف وتوفير فرص رمل ألفراد املجتم .

 0 0 3 13 29 التكرار
 كبيرة 0.621 4.58ل4

 0 0 6.7 28.9 64.4 النسبة%

ل5
ناف /العوائد من تنفيذ البرنامج/املشروع تحديد امل

 املقترح رل  الفرد واملجتم .

 0 0 3 11 31 التكرار
 كبيرة 0.614 4.62ل2

 0 0 6.7 24.4 68.9 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.533 4.60 5 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

يربةلبيخند بللحد ادل حفيدال دبجدالبي د ا لباألحى يداللدملرةقدىحل(لجتلرأحى ملولوجدةلةود 10يلضحلوتلخالللبي  ال)لللل

ل،لا احدددالحفظيدددال) ث ددد  ل(ل،ل(0.533ادددىة ربالوايدددىدي)ل،ل(4.60  دددألولدددلو لب  دددىلل  دددللافددد )ل،لبحن بول/ب ملدددىدي لبحلبحو دددا

 احددددالحفظيدددددالالل،ل(0.535اددددىة ربالوايددددىديل)ل،ل(4.62ا دددد لةرباحدددد ل دددديفلب لوجدددد ىةلبي لددددىايالحلوددددد يربةلبيخندددد بللادددد تل)

ح"للملبحفودر لبح ىح دال"لةوجدي لبيخيدىدبةلجودىملب لدلفي لحلت يد لبح ودالاحبلقىة/خد وىةلبحن ةىول/ب ملدراتلب وتد لل،ل) ث   ل(

و يدد للددملبحفوددر لبألا ددأل"ورب ددى لبحلل،لا احددالحفظيددال) ث دد  (ل،ل(0.659اددىة ربالوايددىديل)ل،ل(4.56ا)ل،لابحلفدد لب رةثددالبألا ددأ

لب ملددىدي لا يددحلالددلو بلب بددىعملبحبىئيددا"لابحلفدد لب رةثددالبألخ دد   لااددذهلبحب يقددالةثدد تلرأحددىتلبيخندد بل/بي تربلددملحفن بول

  دألجتلابددىتل ادل ى ددللح دبجدالبي دد ا لباألحى يدداللدملرةقددىحلبحن بول/ب ملددىدي لبحلبحو دا لرذلجتلولددلو لباةفددىقلايدداهفل

ر دبتلبيخندد بللاا ددههفلاتنهددىلتهددلفلا دبجددالبحن ةىول/ب ملددراتل ددىتلا دأددا) ث   (ل  ددألولددلو لب  ددىلل  ددل لاذحدد ليرأدد لر ددأل

اب بدددددى  لل،لب وتدددد حلوددددتلاأ دددددالةظددددرلب  لحددددد ،لجيلجنهددددىلتهددددلفلاحار دددددالوددددىلبحدددددذيلج لددددلوي هلب  لحدددد لودددددتلبحن ةىول/ب ملددددرات

جيلجةدولل،للاةدو   ل درصل حدل،ل لتايلل حىحالوىار لةفبللبحليىأىةلاول فثىةلجدوقلبحاحدلل،لباألحى يالبحتللااو ل فيو

 وتلب  لح لاولب ل ه البألجىستلللملل،لةكملفل تلو  ل رصلةقىحلبحن ةىول/ب ملراتلب وت حلوتلبحبىحيالباألحى يا

  فحدددددىل ىةددددد لادددددذهلبحن بول/ب ملدددددىدي لج ثددددد ل ىئ  / ىئددددد لبألحدددددىامل فحدددددىلااىظحددددد ل دددددرصلل،ل دددددللبحن بول/ب ملدددددىدي لب وت حدددددا

لبيخن بللب ملىد  ت.لللااذبلوىلظ رلوتلخالللبجلقىاىةل،لةقىح ى

 دارسة الجدوى املالية: .ز

للليحكتلةوديالةلىئللةو يربةلبيخن بللح ادل حفيالبح دبجالب ىحياللملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ال حىليتايالللللل
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افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  لدور   الدراسة املالي11جدول س  ة في( املتوسطات الحسابية واالنحر

 إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 م
املجال الفرعي الساب : الدراسة 

 املالية:

 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

ل1
فق املعلومات اليي تحليل تكاليف املشروع و 

 أظهرتها الدراسة التسويقية والفنية.

 0 0 1 11 33 التكرار
 كبيرة 0.506 4.71ل1

 0 0 2.2 24.4 73.3 النسبة%

ل2
تحليل التكاليف الرأسمالية للبرنامج/املشروع 

 املقترح.

 0 0 2 10 33 التكرار
 كبيرة 0.557 4.69ل2

 0 0 4.4 22.2 73.3 النسبة%

ل3
حليل التكاليف الجارية للبرنامج/املشروع ت

 املقترح.

 0 0 1 15 29 التكرار
 كبيرة 0.535 4.62ل3

 0 0 2.2 33.3 64.4 النسبة%

ل4
ارتماد برامج محوسبة ملعالجة املعلومات 

 
ً
 واستخراج النسب. ، املالية الكترونيا

 0 0 4 13 28 التكرار
 كبيرة 0.661 4.53ل5

 0 0 8.9 28.9 62.2 النسبة%

ل5
تحديد مصادر التمويل للبرنامج/املشروع 

 املقترح.

 0 0 3 10 32 التكرار
 كبيرة 0.661 4.53 5

 0 0 6.7 22.2 71.1 النسبة%

ل6
تقدير درجة مخاطر نفقات التشغيل وألرمال 

 املصاحبة للبرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 14 30 التكرار
 كبيرة 0.614 4.62ل4

 0 0 2.2 31.1 66.7 نسبة%ال

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.517 4.64 3 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

(لجتلرأحدددى ملولوجدددةلةوددد يربةلبيخنددد بللحددد ادل حفيدددال دبجدددالبي ددد ا لب ىحيددداللدددملرةقدددىحل11يلضدددحلودددتلخدددالللبي ددد ال)لللللل

ل،لا احدددالحفظيدددال) ث ددد  ل(ل،ل(0.517ادددىة ربالوايدددىدي)ل،ل(4.64  دددألولدددلو لب  دددىلل  دددللافددد )ل،لبحن بول/ب ملدددىدي لبحلبحو دددا

ا احددددالحفظيدددددالل،ل(0.506اددددىة ربالوايددددىديل)ل،ل(4.71ا دددد لةرباحدددد ل دددديفلب لوجدددد ىةلبي لددددىايالحلوددددد يربةلبيخندددد بللادددد تل)

ا"لابحلفدد للددملبحفوددر لبألا ددأل"ة فيددللة ددىحيفلب ملددراتلا ددملب افووددىةلبحتددللجظ رتهددىلبح دبجددالبح لددو ويالابحفبيددل،ل) ث دد  ل(

لددددددملبحفوددددددرة تلبحرب اددددددال"ب لحددددددى لاددددددربوللل،لا احددددددالحفظيددددددال) ث دددددد  ل(ل،ل(0.661اددددددىة ربالوايددددددىديل)ل،ل(4.53ا)ل،لب رةثددددددالبألا ددددددأ

لابجل ربللبحالب"
ً
ابيخىولال"ة  ي لو ى دلبحلحو دللحفن ةىول/ب ملدراتلل،لو وجثال اىي الب افووىةلب ىحيالبحكت اةيى

ملخ دد   لااددذهلبحب يقددالةثدد تلرأحددىتلبيخندد بلل  ددألجتلابددىتل ادل ى ددللح دبجددالبي دد ا لب ىحيدداللددب وتدد ح"لابحلفلددىلب رةثددالبألل

رةقىحلبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ا لرذلجتلوللو لباةفىقلاياهفل دىتلا دأدا) ث   (ل  دألولدلو لب  دىلل  دل لاذحد ليرأد ل

ل،لبحفبيددددددددال،لبح لدددددددو ويال،لبحوىةوةيدددددددال،ل)بحثيسيار دددددددألر دبتلبيخنددددددد بللاا ددددددددههفلاتنهدددددددىلةح دددددددللبولدددددددد ب لح دددددددللبح دبجدددددددىةلبحلددددددددىاوا

 ونهددىلالدد ب لاىح دأددالبألا ددأل  ددألوقحو ددالبحثيىةددىةلاب افووددىةلبحتددللةح يدد ل اهددىلل،لباألحى يددا(ل،لبحلبظيحيددالابإل بد ددا

لوتلو خالةل دبجالبي  ا لب ىحيال،لةف لبح دبجىة
ً
ليحكدتلاأ انهىلال،لاأىحلى مل إتلو رأىةلةف لبح دبجىةلةح للأىةثى

اأىحلددددى مل إةددددولل،لااليحكددددتلة  يدددد لو ددددى دلبي  ددددولل فههددددىل،لة  يدددد لوودددد بدلبحل ددددىحيفلب  فوأددددالإلنملددددىللبحن ةىول/ب ملددددرات

لااذبللملةىيالبألاحيا.ل،ليلو فل فههىلةقىحل دبجالأ ا لبحن ةىول/ب ملراتلب وت حلجالةو ف ى

 دارسة الجدوى االقتصادية: .ح

لخن بللح ادل حفيالبح دبجالبا ل ى ياللملرةقىحلبحن بول/ب ملىدي ل حىليتايالللليحكتلةوديالةلىئللةو يربةلبيلللل
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افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  لدور   الدراسة االقتصادي12جدول س ة في ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 إنجاح البرامج/املشاري  التنموية

 م
املجال الفرعي الثامن: الدراسة 

 االقتصادية:

 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

ل1
وس  معايير لتقييم القيمة املضافة 

 للبرنامج/املشروع الخدمي املقترح.

 0 1 2 15 27 التكرار
 كبيرة 0.695 4.51 7

 0 2.2 4.4 33.3 60 النسبة%

ل2
تطبيق استراتيجيات مقاييس األدا  املالية لتقييم 

 نتيجة البرنامج/املشروع النهائية.

 0 1 0 14 30 التكرار
 كبيرة 0.614 4.62 2

 0 2.2 0 31.1 66.7 النسبة%

ل3
تحديد املناف  والعوائد املتوقعة من 

 
ً
  ملعايير اقتصاد املعرفة.البرنامج/املشروع وفقا

 0 0 0 14 31 التكرار
 كبيرة 0.468 4.69 1

 0 0 0 31.1 68.9 النسبة%

ل4
تحديد قترة استرداد التكاليف 

 االستثمارية/الجارية للبرنامج/املشروع.

 0 0 0 19 26 التكرار
 كبيرة 0.499 4.58 3

 0 0 0 42.2 57.8 النسبة%

ل5
لبرنامج/املشروع املقترح رل  تحليل  ثار تنفيذ ا

 االقتصاد القومي.

 0 0 2 15 28 التكرار
 كبيرة 0.583 4.58 5

 0 0 4.4 33.3 62.2 النسبة%

 تحليل الكفا ة اإلنتاجية للبرنامج/املشروع املقترح.ل6
 0 1 1 14 29 التكرار

 كبيرة 0.657 4.58 4
 0 2.2 2.2 31.1 64.4 النسبة%

ل7
تغيرات االقتصادية ذات األثر رل  تحديد امل

 البرنامج/املشروع املقترح.

 0 1 2 12 30 التكرار
 كبيرة 0.690 4.58 6

 0 2.2 4.4 26.7 66.7 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.514 4.59 6 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

بللحددددد ادل دبجدددددالبي ددددد ا لبا ل دددددى ياللدددددملرةقدددددىحل(لجتلرأحدددددى ملولوجدددددةلةوددددد يربةلبيخنددددد ل12يلضدددددحلودددددتلخدددددالللبي ددددد ال)لل

ل،لا احدددالحفظيدددال) ث ددد  (ل،ل(0.514ادددىة ربالوايدددىدي)ل،ل(4.59  دددألولدددلو لب  دددىلل  دددللافددد )ل،لبحن بول/ب ملدددىدي لبحلبحو دددا

ا احددددالحفظيدددددالل،ل(0.468اددددىة ربالوايددددىديل)ل،ل(4.69ا دددد لةرباحدددد ل دددديفلب لوجدددد ىةلبي لددددىايالحلوددددد يربةلبيخندددد بللادددد تل)

ل اىي  لب ل ى لب ار ال،ل ل() ث  ل
ً
"لابحلفد للملبحفور لبح ىح ال"ة  ي لب بى  لابحاوبئ لب لو االوتلبحن ةىول/ب ملراتلا وى

ةللدددملبحفودددر لبح ىةيدددال"ة ثيدددملبجدددت بةيقيىل،لا احدددالحفظيدددال) ث ددد  (ل،ل(0.695ادددىة ربالوايدددىديل)ل،ل(4.51ا)ل،لب رةثدددالبألا دددأ

تلابحلفدددد لب رةثددددالبألخ دددد   لااددددذهلبحب يقددددالةثدددد تلرأحددددىل،ل يقددددالبحن ةىول/ب ملددددراتلبحاهىئيددددا"ووددددىي جلبأل بللب ىحيددددالحلويدددديفلة

بيخنددددد بلل  دددددألجتلابدددددىتل ادل ى دددددللح دبجدددددالبي ددددد ا لبا ل دددددى ياللدددددملرةقدددددىحلبحن بول/ب ملدددددىدي لبحلبحو دددددال لرذلجتلولدددددلو ل

بيخند بللاإ دب  دفلاتاحيدالاددراد لووىدةدالباةفىقلاياهفل ىتلا دأا) ث   (ل  ألوللو لب  ىلل  ل لاذح ليرأ لر ألاادمل

لب بى  لابحاوبئ لاىحل ىحيفلابأل ثىللب بفوال  ألبحن ةىول/ب ملراتلب وت حلحفلارال  ألوىلرذبل ىتلبحن ةىول/ب ملرال
ً
تلوق يى

لجملجةولة  لوق يل يلفلبحلو فل ب لبح دبجالبا ل ى يالا  ملبحملراتللملبحلبفيذ.ل،ل يلفلبحملراتللملةبفيذه

 نموية؟النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس: ما دور  التقييم النهائي واتخاذ القرار في إنجاح البرامج/املشاري  الت .4

حإلأىاال  ألبحلؤبللبيخىوجلبجل  ملبحثىححلب لوج ىةلبي لىايالاباة رب ىةلب ايىد ال للو لةود يربةلبيخند بللللللل

لحفحلوجدددةلبي لدددىويل،لدحددد ادل حفيدددىةلبحلويددديفلبحاهدددىييلابة دددىذلبحودددرب
ً
لا ودددى

ً
لةبى حيدددى

ً
الل حدددىللدددملبي ددد ل،لا ددد لةدددفلةرةيمهدددىلةرة ثدددى

لباايا

 



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 394

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  لدور التقييم النهائي وات13جدول س خاذ ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 القرار في إنجاح البرامج/املشاري 

 م
 املجال الراب : التقييم النهائي واتخاذ

 القرار:

 التكرار

 النسبة

 بدائل االستجابة

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

رة
كبي

دا   
ج

رة 
كبي

طة 
س

تو
م

 

رة
غي

ص
  ً دا
ج

رة 
غي

ص
 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

ل1
تحديد  لية واضحة لالتصال والتواصل بشأ  

 صن  القرار املتعلق بالبرنامج/املشروع.

 0 1 1 14 29 التكرار
 كبيرة 0.657 4.58ل5

 0 2.2 2.2 31.1 64.4 النسبة%

ل2
استخدام تكنولوجيا حديثة لجم  البيانات 

 واملعلومات الالزمة التخاذ القرار .

 0 0 3 15 27 التكرار
 كبيرة 0.625 4.53ل7

 0 0 6.7 33.3 60 النسبة%

ل3
 ارداد  ارطة معلوماتية متكاملة لصانعي القرار 

 املتعلق بالبرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 0 14 31 التكرار
 كبيرة 0.468 4.69ل1

 0 0 0 31.1 68.9 النسبة%

ل4
استخدام النظم البرمجية لتسهيل رملية اتخاذ 

 القرار املتعلق بالبرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 19 25 التكرار
 كبيرة 0.548 4.53ل6

 0 0 2.2 42.2 55.6 النسبة%

ل5
توسي  دائرة املشاركة في اتخاذ القرار املتعلق 

 بجدوى البرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 4 14 27 التكرار
 كبيرة 0.661 4.51ل8

 0 0 8.9 31.1 60 النسبة%

ل6
اتخاذ القرار النهائي بناً  رل  معايير حجم ونوع 

 العائد/املنفعة من البرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 16 28 كرارالت
 كبيرة 0.539 4.60ل4

 0 0 2.2 35.6 62.2 النسبة%

ل7
دراسة اآلثار املترتبة رل  اتخاذ القرار املتعلق 

 بالبرنامج/املشروع املقترح.

 0 1 1 12 31 التكرار
 كبيرة 0.650 4.62ل3

 0 2.2 2.2 26.7 68.9 النسبة%

ل8
ائج دراسات إرداد تقرير نهائي يتضمن  طوات ونت

 جدوى البرنامج/املشروع املقترح.

 0 0 1 14 30 التكرار
 كبيرة 0.529 4.64ل2

 0 0 2.2 31.1 66.7 النسبة%

 الستجابات الخبرا 
ً
 كبيرة 0.497 4.59 4 التقدير اإلجمالي للمجال وفقا

يديفلبحاهدىييلابة دىذلبحودربدللدملرةقدىحل(لجتلرأحى ملولوجةلةو يربةلبيخن بللح ادل حفيدالبحلو13يلضحلوتلخالللبي  ال)لل

ل،لا احدددالحفظيدددال) ث ددد  ل(ل،ل(0.497ادددىة ربالوايدددىدي)ل،ل(4.59  دددألولدددلو لب  دددىلل  دددللافددد )ل،لبحن بول/ب ملدددىدي لبحلبحو دددا

ا احددددالحفظيدددددالل،ل(0.468اددددىة ربالوايددددىديل)ل،ل(4.69ا دددد لةرباحدددد ل دددديفلب لوجدددد ىةلبي لددددىايالحلوددددد يربةلبيخندددد بللادددد تل)

بحلفد للملبحفور لبح ىح ال"ب  ب لخىدعالوافووىةيالول ىوفالح ىنيملبحوربدلب لافملاىحن ةىول/ب ملراتلب وت ح"لالل،ل) ث   ل(

ىد اللملبحفور لبيخىولال"ةوجي ل بئدر لب ملدل،لا احالحفظيال) ث   (ل،ل(0.661اىة ربالوايىديل)ل،ل(4.51ا)ل،لب رةثالبألا أ

 بللابحلفدد لب رةثددالبألخ دد   لااددذهلبحب يقددالةثدد تلرأحددىتلبيخنددل،لىول/ب ملددراتلب وتدد ح"لددملبة ددىذلبحوددربدلب لافددملاقدد ا لبحن ة

هفل  ألجتلابىتل ادل ى للحفلويديفلبحاهدىييلابة دىذلبحودربدللدملرةقدىحلبحن بول/ب ملدىدي لبحلبحو دا لرذلجتلولدلو لباةفدىقلايدا

 بللاإ دب  دفلاتاحيدالادد ل ى دالبحاحفيدىةلبحتدلل ىتلا دأا) ث   (ل  ألوللو لب  دىلل  دل لا د ليرأد لذحد لر دألاادملبيخند

لاوددتلابددىل،لجوددىملصددىنيملبحوددربدل،لابحبلددىئللبحتددللةددفلبحلوصددللرحههددىل،لةددفلبحويددىملبهددىللددمل دبجددىةلبي دد ا لبحلف دديفيالب خلففددا

لب وت ح.ير لبيخن بللاتنهىلجلو رل ل ذلبحوربدلوؤشربةلابض الةحكبولوتلبة ىذلبحوربدلبحلفيفلةقىهلبحن ةىول/ب ملراتل

دراسددددددة الجدددددددوى فددددددي إنجدددددداح  دور  النتدددددائج املتعلقددددددة بالسددددددؤال السددددددادس: مدددددا مسددددددتوى تقددددددديرات الخبددددددرا  ألهميدددددة .5

 التنموية؟البرامج/املشاري  

حفلارال  ألوللو لةو يربةلبيخن بللألاحيال دبجالبي  ا للملرةقدىحلبحن بول/ب ملدىدي لبحلبحو دالةدفلبحويدىملا لدى للللللل

لا حىليتايةوديالذح للا حكت،ل  للوللو لب  ىاةاباة رب ىةلب ايىد ال  ألب لوج ىةلبي لىايال
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افات املعيارية ملستوى تقديرات الخبرا  ألهمية دور  دراسة 14جدولس ( يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر

 الجدوى في إنجاح البرامج/املشاري  التنموية رل  مستوى  املجاالت ككل الرئيسية والفررية

 م
جاالت امل

 الرئيسية
 املجاالت الفررية م

ب
رتي

الت
 

 مستوى تقديرات الخبرا 

املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية%

الداللة 

 اللفظية

 كبيرة 91.8 0.485 4.59 3 مجال التعرف رل  الفرص 1

 كبيرة 93.8 0.486 4.69 1 مجال دراسة الجدوى املبدئية 2

3 

مجال دراسة 

جدوى ال

 التفصيلية

 كبيرة 90.8 0.481 4.54 7 الدراسة البيةية 1

 كبيرة 90.8 0.579 4.54 8 الدراسة القانونية 2

 كبيرة 93.4 0.516 4.67 1 الدراسة التسويقية 3

 كبيرة 93.2 0.413 4.66 2 الدراسة الفنية 4

 كبيرة 92.4 0.446 4.62 4 الدراسة التنظيمية واإلدارية 5

 كبيرة 92.0 0.533 4.60 5 الدراسة االجتمارية 6

 كبيرة 92.8 0.517 4.64 3 الدراسة املالية 7

 كبيرة 91.8 0.514 4.59 6 الدراسة االقتصادية 8

 كبيرة 92.2 0.463 4.61 2 إجمالي املجال الثالث

 كبيرة 91.8 0.497 4.59 4 مجال التقييم النهائي واتخاذ القرار 4

 كبيرة 92.4 0.458 4.62 العام للمجاالت ككل اإلجمالي

(لجتلرأحدددى ملولوجدددةلةوددد يربةلبيخنددد بللح دأدددالجاحيدددال ادل حفيدددالبحلويددديفلبحاهدددىييلابة دددىذل14يلضدددحلودددتلخدددالللبي ددد ال)لل

انلددثالل،ل(0.458ابة ددربالوايددىديل)ل،ل(4.62  ددألولددلو لب  ددىلل  ددللافدد )ل،لبحوددربدللددملرةقددىحلبحن بول/ب ملددىدي لبحلبحو ددا

ااذهلبحب يقالةث تلرتلابىتلرأحىتلا تلبيخن بلل  ألجاحيال دبجالبي  ا للملل،لاأ احالحفظيال) ث   (ل،ل%(92.4و ال)وس

دددىتلا دأددددا) ث   (ل  ددددألولددددلو لب  ددددىاةل  ددددل لا دددد ل رةقددددىحلبحن بول/ب ملددددىدي لبحلبحو ددددا لرذلجتلولددددلو لباةفددددىقلايدددداهفل د

رذلح دددللوقدددىلل دبجدددالبي ددد ا لب ث ئيدددال  دددألب رةثدددالل،لبحرئ لدددياةفىاةددد ل ددديفلب لوجددد ىةلبي لدددىايالا لدددبلب  دددىاةل

يفيدولل،لاأ احدالحفظيدال) ث د  (ل،ل%(93.8انلدثالوسو دال)ل،ل(0.486ابة دربالوايدىديل)ل،ل(4.69بألا ألاحلوجةلحلدىويلافد )

انلدددثالل،ل(0.463ابة دددربالوايدددىديل)ل،ل(4.61وقدددىلل دبجدددالبي ددد ا لبحلف ددديفياللدددملب رةثدددالبح ىةيدددالاحلوجدددةلحلدددىويلافددد )

 يحىلبحلللوقىللبحلارال  ألبحفرصلبحوربدلب رةثالبح ىح الاحلوجةلحلدىويلل،لاأ احالحفظيال) ث   (ل،ل%(92.2وسو ال)

يفيدددولوقدددىللبحلويددديفلبحاهدددىييلل،لاأ احدددالحفظيدددال) ث ددد  (ل،ل%(91.8انلدددثالوسو دددال)ل،ل(0.485ابة دددربالوايدددىديل)ل،ل(4.59افدد )

انلدددثالوسو دددالرأحىحيدددالل،ل(0.497ابة دددربالوايدددىديل)ل،ل(4.59احلوجدددةلحلدددىويلافددد )ل،لبألخ ددد  ابة دددىذللدددملب رةثدددالبحرب ادددالال

ددددىتلذحددددد لبحت ة دددددبلرالجةدددددوليالحددددد لجتل ددددديفلب لوجددددد ىةلبي لدددددىايالحفحقدددددىاةلل،لاأ احدددددالحفظيدددددال) ث ددددد  (ل،ل%(91.8) ل د
ً
اجيدددددى

ااددددددذبليدددددد لل  ددددددألبن دددددد ىملل،ليددددددا) ث   (ا احددددددالحفظل،ل(4.69ل-ل4.59بحرئ لدددددديال ىةدددددد لولوىدأددددددا لرذلجنهددددددىل دددددد لةرباحدددددد لادددددد تل)

ل،لاة   دددىةلو لففدددال،لودد لجنهدددفليالحددوتلر دددألودد بد ل كر دددالولادد   ل،لا دد ملاملدددل هىل ددتلب لوجدددةل،لبجددلقىاىةلبيخنددد بل

لاجاحيالةلى ا ىلاةربا  ىلا يحل،لاحاللذح ليرأ لر ألر دبتلبيخن بللب ملىد  تلح ثياالب ربحللبحرئ ليالح دبجالبي  ا ل

ل دددتلر دب  دددفلحددد اداىللدددملة  يددد لوددد  لةدددو رلوووودددىةلبحبقدددىحلل،لفدددال  دددألةلدددىئللب رحفدددالبحتدددللالدددثو ىاالحددد ل دددللورح
ً
 يدددال

لحفن ةىول/ب ملراتللب وت حلوتل  وو.
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: االستنتاجات والتوصيات واملقترحات
ً
 : سادسا

 االستنتاجات:

تلودي ،لاىإلدى الر ألوىلةفلباعالتل فيالبجلاربدوللملب ب فوىةلبحبظر الح دبجالأ ا لبحن بوللاب ملىلملدوللوىلةفللللل

لبح دبجىةلبحافحيالذبةلبح فا،لةفلبحلوصللر ألباجلالىأىةلباةياا

 ل،لبحوىةوةيدددال،لوددد  لصدددالحيالبحن ةىول/ب ملدددراتلودددتلو لفدددفلبحبوبحم)بحثيسيدددا ى فيدددال ادل دبجدددالبي ددد ا للدددملة  يددد ل

ل ددتلل،لبا ل ددى يا(لاتجددفو ل وددللا فوددلل،لب ىحيددالل،باألحى يددال،لبحلبظيحيددالابإل بد ددال،لبحفبيددال،لبح لددو ويا
ً
 يددال

اة و ف دىلر دألبد دىملولو ادالاحلدلو لةت د لل،ل اداىلبحفى لللملةو   لوللو لوا تلوتلبحثيىةىةلاب افووىةلبح  يودا

ل تلةتة  اىل  ألبة ىذلبحوربدلب بىجبل،ل ىل
ً
 ،لاب  ى ظال  ألب وبد لوتلبح  دلاجوللباجل  بملل،ل يال

 اووددو يالبحلود يربةلل،لتلةقىحلجيلارةىول/وملراتلاافيوللووت حليلو فل  أل فىل ل دبجالبي  ا لبيخىصدالادوج

 ابإلأربلبةلاباحليىعىةلب بىجثالحيحىتلةقىحو.ل،لاةوب و ىلو لب لت  بةلب للوثفيا

 اللدملر د ب ل دبجدىةلجتلةقىحل دبجالبي  ا ليلو فل  ألةوب رلبحا ي لوتلب ل فثىةلجار اىلاأو لر بد لول   د

 اأيىةىةلاوافووىةلةف يفيا.لل،لاأو ل ر ملوتلبيخن بللذايلباخل ىصىةلب خلففال،لبي  ا ل

 جتل ادل دبجددددالبي دددد ا ليندددد  لوددددتل ونهددددىلةليددددحتلو  ددددىةلولادددد   لحففتدددد  لبأل  ددددىدلب لافوددددالاىحن بول/ب ملددددىدي لة دددد ل

لل/وملىدي لة  لوق يا.ب   يالابج ثاى اىلا  ملباجلحربدللمل حفيالبح دبجالحن بو

 التوصيات:

للملدوللباجلالىأىةلبحلىاوا ليوصتللبحثىححلبحويى بةلبحافيىلاصبىتلبحوربدللملبي ىواىةلبحيحبيالاىاايا

 ابحويددددددى بةللددددددملبإل بدبةلل،ل  ددددددفلاةتييدددددد لب  فددددددجلبأل  ددددددألحفلافدددددديفلبي ددددددىويملاا بد لبحلافدددددديفلبحاددددددى ملابحث ددددددحلبحافوددددددل

 لملبي ىواىةلبحيحبيا.لبي ىوايالحل ثيمل دبجالبي  ا ل

 .ر ى  لصيىةالبحليىجىةلابحفوبئالابحووبة تلبحتللة لرل حفيالة ثيمل دبجالبي  ا للملبي ىواىةلبحيحبيا 

 بجدددددددددل  بثلر بد لو ل ددددددددداللدددددددددملر ددددددددد ب ل دبجدددددددددىةلبي ددددددددد ا لاىي ىوادددددددددىةلبحيحبيدددددددددا،لابجدددددددددلو ى لجادددددددددر لبيخنددددددددد بللذايل

 احلل فر ملح دبجالأ ا لبحن بول/ب ملىدي .لباخل ىصىةلب خلففالب مل و لح فلاىيخن  لابحلح  لحف

 .باجلفى  لوتلخن بةلاةقىد لأىواىةلبح اللب لو واللملاذبلب  ىل 

 املقترحات:

 .رأربلل دبجال فحيالة بىاللةو يفلجةحوذللووت حلحبظىمل دبجالأ ا لبحن بول/ب ملىدي لبحلبحو ا 

 ملبي ىواىةلبحيحبيا.رأربلل دبجال فحيالة بىاللول فثىةلة ثيمل دبجالبي  ا لل 

 .رأربلل دبجال فحيالة بىاللوحيىةلة ثيمل دبجالبي  ا للملبي ىواىةلبحيحبيا 

 .رأربلل دبجال فحيالح دبجالواو ىةلة ثيمل دبجالبي  ا للملبي ىواىةلبحيحبيا 
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لاقائمة املراج 

 ل،لأىوادالبادولاكدرلافوىيد ل،لوملبا ل دى يا(.لةوييفلب ملدىدي لباألحى يدا.لبعراحدال  لدودبهللدملبحافد2013حل ت.)ل،لباتلبحاىد ا

لبي يبئر.

 لبحد بدل"دليل إرداد دراسات جدوى املشرورات وتحقيق فعالية قرارات االسدتثمار"ل،ل(2000و  ف لو حو .)ل،لجاولاكر.

لو ر.ل،لباجكب د ال،لبي ىوايا

 لو ر.ل،ل.لباجكب د استثمارجدوى املشاري  وفارلية قرارات اال ل،ل(2000واى مل  ول.)ل،لو  ف لاحي دل،لجاولاكر

 و ر.ل،ل.ل بدللبي ىوااللبي  يد  أسس وإجرا ات دراسات جدوى املشاري (.2003ي   ل ث لبحتنل.)ل،لجاولبحفلوح 

 افيا االقتصادية(.ل1996 لحملو ح .)ل،لجاول يىةا  و ر.ل،ل.ل بدلب ار البي ىواياالجغر

 مجلددة الجامعدة األسدمرية للعلددوم بد لبحل دىحيفللددملب ملدىدي لبح ب جديا.ل(.لبحلويدديفلب دى ملاإ2017 ثد بحوى دلو حد .)ل،لبأل دول 

 بي ىواالبألجحر البإلجالويا.ل،لاألساسية والتطبيقية

  ل،لبإلجدددددكب د ال،ل.لبحددددد بدلبي ىوايدددددادراسدددددة الجددددددوى التأصددددديل العلمدددددي والتطبيدددددق العملدددددي(.ل2008 دددددىعفلاحددددديف.)ل،لبةددددد دبا

 و ر.

 ل،لمحلددة الباحددثةلبي دد ا لبا ل ددى يالادد تلب ل فثددىةلبحبظر ددالابإلشدد ىاةلبحاحفيددا.ل(.ل دبجددى2009ةددودلبحدد يت.)ل،لةحقتدد يت

 بي يبئر.ل،لأىواال ىص يلورأىحلاد فا

 (.2010بي ددددىل،لبححدددد ل  ددددملابحتيثددددل،ل ثدددد هللالوثددددىدتل.) التخطدددديط التربددددوي االسددددتراتيجي فددددي املؤسسددددات التعليميددددة سالفكددددر

 بي ح ود البحيحبيا.ل،لصباىلل،ل .لب لفوقلحف ثى الابحاملرلابحلو يوالتطبيق(

 دبجددالحىحدداال“(.لبي دد ا لا اداددىللددملةبفيددذلوملددىدي لةظددفلب افووددىةللددملب ؤجلددىةلبي  وويددالبحيحبيددال2017وندد .)ل،لبي كيوددل 

 بي ح ود البحيحبيا.ل،لبأل ى يحيالبحيحبيالحف دبجىةلبحافيىل،لرسالة ماجستيرا بدايلبإل بد لب  فيالابحت ايالابحلافيف.ل

  بألد ت.ل،ل حىتل،ل.ل بدلب بىب أسس إرداد دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم املشاري (.ل2008 ىجفلةىيم.)ل،لبتحح 

 (.لجاحيددال دبجددالبي دد ا لب ىحيدداللددملة و ددللب ملددىدي لباجدد  حىد ا.ل2004خددىت،ل لحددم.)لأىواددالرسددالة ماجسددتير  يددر منشددورة،

 و ح لخي  ،ل لكر ،لبي يبئر.

 (.لجةدددددرل دبجدددددىةلبي ددددد ا لبا ل دددددى يالاةويددددديفلب ملدددددىدي ل2018الادددددو ،ل  دددددىملبحددددد د تل ثددددد بحواى .) حيدددددل،ل ىعحدددددالا يددددد ل

 ،لأىواالبحبيف ت،لبحلو بت.رسالة ماجستير منشور باةلىأيال  ألج بللب ملراتلبإلةلىيم.ل

 بحاربق.ل،لنصور مجلة امل(.ل دبجالبي  ا لبا ل ى يالابحفبيالحفحملىدي .ل2008ةح  لةقيب.)ل،ل حرل  ملاناومل،لبح ادي 

 و ر.ل،ل.ل بدلبحو ىللحف ثى الابحاملرلبإلجكب د ادراسة الجدوى وإدارة املشاري  الصغيرة(.ل2007و ح لجو ت.)ل،ل ا ل 

 لبي يبئر.ل،لاد فال،لرسالة ماجستير(.ل ادل دبجالبي  ا لب ىحياللملبة ىذلبحوربدلباج  حىدي.ل2013حف ا.)ل،ل  ربد

 (. ة1983جدددربيى،لو حددد لبحلدددي.)دددو رلج ابةلبحر ىاددداليخ ودددالجةدددربالةويددديفلج بللبحنددد بوللبي  وويددداللدددملوقدددىللبيخددد وىةل"وددد ل 

 و ر.ل،ل،ل فيالبحلقىد ل،لأىواالباجكب د الرسالة دكتوراه  ير منشورة دبجالة ثيويال"،ل

  بأل  دددىدلجددد ىون ل(.لجةحدددى لر بد لب بى ملدددالبإلحكت اةيدددالبحوىئحدددال  دددألبجدددت بةيقيالةوحيددد ل2018و ددد ف ل ثددد بحرححت.)ل،لبحلددي

مجلددة اجةرادىللددملةبحيدالوفددىايفلب دبجدالبي دد ا ل ملدىدي لبحل ددوللبحر وددللابحلفك د لباجددل ا ملحد  لعفثددالةكبوحوأيدىلبحلافدديف.ل

 و ر.ل،لأىواال  تلشحجل،لدراسات في املناهج وطرق التدريس

 و ر.ل،لبحوىارل،لاروي.ل بدلبحفكرلبحدراسات الجدوى وتقييم املشاري (.ل2003صالحلبح يتلحلت.)ل،لبحل نتل 
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 حثبىت.ل،لا  اةل،ل.لبح بدلبي ىوايااقتصاديات اإلدارة من ج القرارات(.ل1998و ح ل ر  .)ل،ل  ملابحص تل،لشر ف 

 و ر.ل،لبإلجكب د ال،ل.لوؤجلالحود لبح احيالحفاملرلابحلو ي اقتصاديات املشروع(.ل2005و ح .)ل،لبح   لم 

 بحاربق.لل،لمجلة املثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية ا لب ملىدي لباج  حىد ا.ل(.لو خللو ىجبللي 2013و ح .)ل،لبح ىيي 

 و ر.ل،لباجكب د ا"دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم املشاري ".(.ل1987جح  لو ح .)ل،ل ث لبحاي ي 

 حىد الا ادادددىللدددملبة دددىذل(.ل دبجدددالبي ددد ا لب ىحيدددالبحلف ددديفيالحفحملدددىدي لباجددد  2018خىحددد .)ل،ليوجدددفلا ث ب  يددد ل،ل ثددد هللا

لبحاربق.ل،لمجلة اإلدارة واالقتصادبحوربد.ل

 و ر.ل،ل.لبح بدلبي ىوايادراسات جدوى املشاري  بي  النظرية والتطبيق(.ل2001جاي ل ث بحاي ي.)ل،ل  حىت 

 (.لجاحيددال دبجددالبي دد ا للددملةحو ددللوملددىدي لبحثايددالبحل ليدداللدد2018  حددىت،ل ثدد ب  فبلاإاددربايف،ل ثدد ب  فبل.)ملبحلددو بت.ل

 (،لأىواالج ر ويىلبحاى يا،لبحلو بت.2،ل)مجلة العلوم اإلدارية

 ولر.ل،ل.لوكلثالبحاهيادراسات الجدوى وماذا بعد الجدوى (.ل2005جحيا.)ل،لجحح لاشفبلل،ل ر ا 

 و ر.ل،ل.لبحوىار دراسات جدوى املشاري  االستثماريةسم  نماذج رملية((.ل2007و ح ل ث لبحفلىح.)ل،لبحاملحىايل 

 و ر.ل،ل.لأىواالبحوىار األصول العلمية لدراسة جدوى مشاري  االستثمار(.ل2016و ح لجيحت.)ل،ل ملوم 

 بألد ت.ل،لور يلبحكلى لبأل ى يولل،ل1. الجدوى االقتصادية للمشاري  تحليل ودراسة(.ل2010 لىملحل ت.)ل،ل  ى 

 ل،لجتماريددددة مدددد  تطبيقددددات رلدددد  الحاسددددب اآللدددديدراسددددات الجدددددوى التجاريددددة واالقتصددددادية واال (.ل2000 ثدددد بحوى د.)ل،ل  يددددا

 و ر.

 و ر.ل،لباجكب د ال،ل.ل بدلبحو ىلدراسة الجدوى الفنية واالقتصادية وتقييم املشاري (.ل2008جحح ل ث بحلحي .)ل،ل الم 

 بألد ت.ل،ل حىتل1 ل،لاإلدارة املالية في منظمات األرمال. دار مكتبة الرائد العلمية للنشر(.2002 ثى .)ل،ل  م 

 أىوادالل،ل(.لاب  ل دبجالأ ا لبحن بوللاب ملىدي للملبي ىواىةلبحيحبيا.لب ؤةحرلبحاح ملبح دىني2021يىج تلو لت.)ل،لبحاحىديل

 بي ح ود البحيحبيا.ل،لبحثييىل

 (.لججددددجلووت حددددالح دبجددددالأدددد ا لارةددددىوللبحثا ددددىةلبح دبجددددياللددددملا بد لبحلافدددديفلبحاددددى ملابحث ددددحل2009جداددددىدلاددددى ي.)ل،لبحالدددىوي

 بحاربق.ل،لمجلة العلوم النفسيةللبحاربةم.لبحافو

 (.ل2016بحان ي،لجوللخفف.)لب حفكالبحارأيالبحلاو يا.الجدوى االقتصادية للتعليم في اململكة العربية السعودية. 

 و ر.ل،ل.لبح بدلبي ىواياإدارة البيئة والتنمية املستدامة في ظل العوملة املعاصرة(.ل2007خىح لو  ف .)ل،ل ىجف 

 جود ى.ل،لأىواالححى ل،لدراسة الجدوى االقتصادية. كلية االقتصاد(.ل2019راربايفلةى  .)لل، وشيم 

 لبي يبئر.ل،لرسالة ماجستير  ير منشورة(.لجججل دبجىةلبي  ا لاواىي  لةوييفلب ملرا ىة.ل1997و ح .)ل،ل و  ديل

 بألد ت.ل،ل حىتل،للو ي .لبي ىو لحفاملرلابحإدارة الجدوى االقتصادية للمشاري (.ل2002عالل.)ل،ل  بايل 

 بألد ت.لل،ل حىتلل،ل.لل بدلبحيى اديلبحافحياللحفاملرتقييم  القرارات االستثمارية(.ل2003عالل.)لل،ل  بايل 

 (ل2015ب  فجلبأل  ألحل  يةلبحلافيف.ل.)بي ح ود البحيحبيا.ل،للمؤ رات التعليم في الجمهورية اليمنية 

 و ر.ل،لباجكب د ال،لب كلبلبحارويلبي  يحل.اقتصاديات اإلدارة(.ل2002جحح .)ل،لوىار 

 اطروحددددة (.لةحدددوذللووتدددد حلحددددرأةلخ دددةلاأددددربوللبي ىوادددىةلبي  وويددددالبحيحبيدددالاحوب ةىتهددددى.ل2016دشددددى لجددداي ل ىيدددد .)ل،لوق دددم

 بي ح ود البحيحبيا.ل،لأىواالاايل،لدكتوراه

  املجلدددة الب ت بدددديالاقح ود دددالو دددر.ل(.لبي ددد ا لباألحى يدددالابا ل دددى يالإلنملدددىللأىواددد2007ودددىارلجححددد لحلدددت.)ل،لو حددد

لو ر.ل،لججيو ل،ل فيالبحت ايال،ل1ل،ل(23)،لالعلمية
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 (ل2012ب ر يلبحارويلحفث وثلبحت او الح اللبيخفيل.ل.)لبح و  .اقتصاديات التعليم. 

  و رل،ل.لأىواالبحوىار دراسات الجدوى االقتصادية للمشاري  االستثمارية(.ل2012 ث بحاي يلبحلي .)ل،لو  ف. 

 (. ل دبجدددالبي دد ا لاةويدديفلب ملدددىدي لباجدد  حىد البيخىصددالوددتلوبظدددودلرجددالوي.ل2009ول ددف.لو لددىللوب دد.)ل،لاطروحددة دكتدددوراه

 بألد ت.

 (.دبجالبي  ا لا تلب ل فثىةلبحبظر الابإلش ىاةلبحافحيا.ل2009ةودلبح يت،لةحقت يت .)لبي يبئر.مجلة الباحث، 

 بملبحبظفلبحن وقياللملة و رل ربدبةلأ ا لب ملىدي "جةحوذلل ملراتلاافديفلأدىويم".ل(.لبجل  2005جحح ل ث هللا.)ل،لبح ال م

 بي ح ود البحيحبيا.ل،لصباىلل،لأىواالبحافوملابحلكبوحوأيىل،لرسالة ماجستير  ير منشورة

 (.ل2010ا بد لبحملؤاتلبحوىةوةيا.)ل البحيحيبا.بي ح ودلل،ل.لا بد لبحملؤاتلبحوىةوةيا( بشأ  التعليم العالي13قانو  رقمس

 جود ى.ل،ل.لبي ىواالبا ت بديالبحلود اتقييم املشاري  ودراسة الجدوى (.2018وبذد.)ل،ل  ملاورب ل،ليوجف 

 Alan J. Rowe, Richard O. Mason, Karl E. Dickel,( 1982) "Strategic Management and Business 

Policy, Publishing Company ل،ل 1982, PP. A Methodological and Approach" Addison-Wesley  58-

69. 

 James S.Ang .(1991).Small Business uniqueness and the theory of Financial Management , the 

journal of Entrepreneurial Finance ,volume 1. للل.  
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اق  التحالفات االستراتيجية بي  الجامعات اليمنية ومؤسسات سوق العمل في برامج  و

 الدراسات العليا.

The reality of strategic alliances between Yemeni universities and labor market 

institutions in Postgraduate Programs 
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 امللخص:

اددد البحث دددحلبي دددى ملر دددألبحلادددرال  دددألاب ددد لبحل ىحفدددىةلباجدددت بةيقيالاددد تلبي ىوادددىةلبحيحبيدددالاوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددلللدددملادددربوللبح دبجدددىةل

ا ر ودال  د يالل،لوصف ىلج ب لي ح لبحثيىةىةلاب افووىةبحافيى لاحل ويملذح لبجل  ملبحث حلب ب  لبحوصفيلبحل في ملوتلخالللب وىافالا

اإادربملبحاودو لل،لابحلوصللر دألباحيدىةلابحلدثللبحكفيفدالحلوعيد اىل،لحوللعثياالبحاال ال،لحفحث وة تلوتلبي ىواىةلاوؤجلىةلجوقلبحاحل

بجدل ف لبحثىحدحلبحا يد لل،لدبجدالب ي بةيداالملددوللبأل  لبحبظدريلابح دبجدىةلبحلدىاوالاوؤشدربةلبحوب د لابح ل،لاباةفى يىةلا رقلدجحيا

ل،لودتلبحبلدىئللجار ادىالاأدو لوحيددىةلةالديملة د لوظفدالبحل دىحفلباجددت بةييمليقحد لاد تلجاحو دىةلبحثدىح  تللددملبي ىوادىةلاجاحو دىةلجدوقلبحاحددل

وملدرا ىةلالدلفي لواهدىلوؤجلدىةلااش ي لبي ر البحث  يالا مل ى   لايىةىةلاوافوودىةلول ىوفدال دتلبألا دىثلبحافحيدالبحوىافدالة وح دىلر دأل

لاوتلةفلةوصللبحثىححلر ألبحا ي لوتلبحلوصيىةلاب وت حىة.ل،لجوقلبحاحل

 الدراسات العليا. ، مؤسسات سوق العمل ، الجامعات، االستراتيجية الكلمات املفتاحية: التحالفات

Abstract: 

The aim of the current research is to identify the reality of strategic alliances between Yemeni universities and labor 

market institutions in graduate programs. To achieve this, the research used the descriptive analytical method through the 

interview as a tool for collecting data and information, in an intentional way for respondents from universities and labor 

market institutions; On the nature of the relationship, and finding mechanisms and ways to consolidate it; And the 

conclusion of contracts and agreements in formal ways, and in light of the theoretical literature, previous studies, 

indicators of reality and the field study, the researcher drew many results, most notably: the existence of coordination 

mechanisms under the umbrella of the strategic alliance that combines the priorities of researchers in universities and the 

priorities of the labor market, Encouraging the research movement according to an integrated database and information 

on scientific research that can be converted into projects that benefit labor market institutions, and then the researcher 

came up with many recommendations and proposals. 

Key words: Strategic alliances, universities, labor market institutions, Graduate Studies 
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 اإلطار العام للبحث ودراسات سابقة

: اإلطار النظري 
ً
 أوال

 The introduction: مقدمة

ل،لا ددددرةثةلةقىحددددولاقددددو  لاربوقددددول،لويددددملبحلبحيددددالبحملددددىوفالاب لددددل بوايلدددد فلبحلافدددديفلبي ددددىويملادددد ادلو ددددفللددددملجددددبيللة 

ددى يوللبحتدددللةحلفددد لرو ىةدددىةلبحل دددو رلبحكودددللل،لاألفثيدددالول فثدددىةلجدددوقلبحاحدددل اذحددد ل نددد لبةيدددحىو ىلحنددد بوللبا لحدددى لبأل د

لىللملجيل احا.اوتلةفل إتلأو  لبحلافيفلبي ىويملحفلاا لوتلب لىئللبحتلليحكتلةقىاف ل،لابحبواملحلف لب ؤجلىة

ا فيدددولجدددا لواظدددفل اللبحادددىحفلر دددألةثندددللةظدددىملبي دددو  للدددملبحلافددديف لحيدددحلااددد لبحاال دددالاددد تلبحلافددديفلبي دددىويمل

 ىحلبحيددددالاحف وو ددددىلبحملددددىوللةر دددديل  ددددألبحل ددددولللددددملبحثبددددىللبا ل ددددى ليلاباألحددددىاملل،لابحلبحيددددال ال ددددالةثى حيددددال يددددو ا

ىحدالحدولا  دى  لبيخيدىدبةلب لل،لاإشثىتلبي ىأىةلبحيراد الحففدر لا  دى  ل خفدول،لةؤ ليلر أل  ى  لبإلةلىلل،لاب ارلملابح وىلم

ابحلبحيالبحبملر الا دفالخىصدالل،لوتلبحلافيفلبي ىويملبحاى ملبحذيليح للبحر    لبألجىجيالحفلبحيالبحملىوفالا فال ىوا

 ال ث ددددد   لاإ لدددددىبهىلب  دددددىدبةلاةلحلددددد لبي ىوادددددىةلاوددددد دتهىل  دددددألبجددددد ياى لعى دددددال ملدددددرلل،ل(2043ل،ل2016ل،ل) بةدددددرلاوخدددددرات

ل(.10،لل2010ل،لابيخن بةلبحال واللملوقىللبحث حلبحافوللرةلىأىلاة ثيًوىلاالو ًوىل)بحلىحفلاو ح 

حدددددذبلظ دددددرةل كدددددر لبحلن ىحفدددددىةلباجدددددت بةيقيالاوصدددددف ىل ال دددددىةلةدددددرباةللدددددملبحا يددددد لودددددتلبحو ى دددددىةلبا ل دددددى يال

اددد تلل،لةثددى للب افووددىةلابيخندد بةلاب  ددىدبةلبحلكبوحوأيددالبي  يدد  لابح ددبى يالابحلقىد ددالابيخ ويددالواهددىلبحلافدديفل تددرا

 حدددىلةفيددد لب ؤجلدددىةلب لن ىحفدددال  دددألب ددد  لبحثايددد لحل ويدددملبألاددد بالل،ل(plazibat & filipovic,2010عدددر  تلجالج ثددد ل)

 لبحا يدد لوددتل(.لاوددتلاددذبلب ب فددملبالحددzamik, et al.,2014ب املددو  لاةبحيددال ددرصلااظدديفلبألدأددىحلاخفدد لبحل ففددال)

ل دتلةوى دالب بى لدا
ً
الاةو يدالب ل دىحف تلاتاحيدل،لبح دبجىةلبحافحياللملابىللبحل ىحفىةلباجت بةيقيالا تلب ؤجلىةلاد ا

رادددددربملباةفى يدددددىةلإلحددددد بثلبحل دددددو رلابحل لددددد تللدددددملوقدددددىللبحث دددددحلبحافودددددل ل وةدددددولبي  دددددالب  لحدددددالاإةلدددددىللج  دددددىدلبال ىد دددددال

ل(.ل36ل،ل2011ل،ل الااو ل  ألب ؤجلىةلب ل ىحفالاى    لبحلبى ليال)بحكر ياإا ب يالا ملجججلاواىي  لح ي

جوددىل  ددألولددلو لبحوب دد لبحارودديل ددالليدديبللياددىنيلوددتلاأددو لبةف ددىللادد تلوددىلةر دد هلبحدد اللجالةدداه لاددولوؤجلددىتهىل

بحلبحيددالاحىأددىةلبحاىوفددالاأدد تلوددىلةوددوملاددولبي ىواددىةلوددتلا ددوثلح ددىلجةددربالخىصددالبهددىلالةفلودديلاىحيددراد لودد لجةددربال

ةىايدددد ل ددددتلل،لاةيددددى لبحكربسددددتللبحث  يددددالابحلالدددديملب ملددددت ت لااددددولوددددىلجةددددرللددددملأددددو  لو رأددددىةلبحلافدددديفلبحاددددى مل،لب  لحدددد 

ااددددذبلودددىلج دددد ةل فيددددول تددد لبح دبجددددىةلبحتدددللةوصددددف لةلىئق دددىلر ددددألد ملةفدددد لل،لبحل ىحفدددىةلباجددددت بةيقيالبحدددذيلاددددىةلوتيثدددى

ا دبجددددالبحظددددى يلل،ل(1994ا دبجددددالوقفددددجلبحتددددرالبحلقىد ددددالبحلدددداو يال)ل،ل(2005بحفقددددوبةلواهددددى ل دبجددددالولددددو ملاصددددىي ل)

وددددتلخدددداللللةر   اددددىل  ددددألجاحيددددالبحلاددددىاتلادددد تلبي ىواددددىةلاوؤجلددددىةلجددددوقلبحاحددددلللددددملوقددددىللبحث ددددحل،ل(2012ل،لاوخددددرات

 رل حفيددددال يحددددىليلافددددمللال ددددولل،لاباجددددلفى  لوددددتلة ثيددددملبحث ددددوثلبحافحيددددالبحتددددللةبقياددددىلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىل،لبحافوددددل

(.لايدددد لجتلابددددىتل18ال16ل،ل2016ل،لا  ددددفلوثدددد جلباجددددلوالحيالاححىيددددالب فكيددددالبحفكر ددددالح ددددللحفيددددفل) ثدددد بحاىلل،لبح لددددو م

 اد لبحل ددىحفلباجدت بةييملواهددىلودىلح ددللادد تلبي يبئدرلا رنلددىللدملوقددىللبحث ددحلابحل دو رلابحلتايددللابحلحو دللحادد  لوددتل

لدددددملل2007ابحتدددددللح دددددف لبي يبئدددددرل  دددددألادددددربل لبختددددد بتل دددددىملل،ل لبحلبى لددددديابح دددددبى ىةلبح دددددت   لاب لوجددددد الحل ويدددددملب  ددددد ل

ل(.ل332ل،ل2015ل،لة ىحفىةلصي بللبح بىامل)اوجحيبا
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ىل  ألب لدلو لب   دملالةوأد لة ىحفدىةلبجدت بةيقيالاد تلبي ىوادىةلبحيحبيدالاأد تلوؤجلدىةلجدوقلبحاحدلللدملل و 
َ
ج

احاددللبألجددثى ل   دد  لاولبو ددا لوددتلبح دداوأالل،لبددوتلوبلقىتهددىلبحفكر ددا  ددألبحددرةفلوددتلةيبدتهددىلاةل،لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددى

 ددد لي ددوتلجار ادددىلةيددى لاحددد بةلبح لددو ملابحاملددرلحلفددد لبحث ددوث لحدددذبل  دد ل دبجدددالبح ددثىحملابي ددد ب لل،لاح ددىتلح ددراى

ة د لشداىدللابجلقىاالحلوصديىةلب دؤةحربةلبحافحيدال،لر ألةفايلل ادلبي ىواىةلبحيحبياللملنملرلبحث حلبحافولل،ل(2021)

لدملأىوادالل،لم2016جةلد جلل3ر ألل1"ب رب يلبحث  يالابحافحيالا اداىللملبحلبحيالب  لحايا"للاب باو لخالللبحفت  لوتل

ل/11ل/30ل/29اب باوددددد للدددددملل،لالب دددددؤةحرلبحافودددددللبألاللح فثدددددالبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلابحث دددددحلبحافودددددلللدددددملأىوادددددالر ل،لصدددددباىل

اة  اددددىلوددددتلبي ىواددددىةللددددملابددددىللاااي دددديل ال ددددالل،لم2021ل،لجةلدددد جل/21ل،ل باودددد للددددمابل،لالددددملأىواددددالبحثييددددىلل،لم2020

شرب الحويويالا ى فالا تلب ؤجلىةلبحث  يالابحافحيالاوؤجلىةلجدوقلبحاحدللودتلخداللل  دفلب ملدىدي لبحث  يدالبحتدلل

 دى ملابحدً لودتلب رةكديبةلااىي لبحل  يىةلابح اوأىةلبحتللةودفلجودىملبحو دىتلبحادىملابيخدىص لحدذبلياد لر د ب لبحث دحلبي

وتلخالللاب د لبحل ىحفدىةلباجدت بةيقيالاد تلبي ىوادىةلبحيحبيدالاوؤجلدىةلجدوقلبحاحدلللدملادربوللل،لحل لبحف و لبي ىحا

لبح دبجىةلبحافيى.

 Research problemمشكلة البحث: 

ودددتلل،لدبجدددىةلبحافيددىةكحددتلوملدد فالبحث دددحللددملاأدددو ل قددو لاددد تلبي ىواددىةلبحيحبيدددالاوؤجلددىةلجدددوقلبحاحددلللدددملاددربوللبح 

خددالللوددىلةددفلبحل ددرقلرحيددوللددملوو وددالبحث ددحلاددىحوب  لب   ددمل ددإتلبحفقددو لال ددى  لولددلحرلاو يددفليوًوددىل ادد ليددومللددملظددلل

ا د ملباجدلفى  لودتل د دبةلوؤجلدىةلل،لاحادللجار ادىل فدالبحد  فلبي  دوويل،لبأل وىةلبحتللةحرلبهىلاربوللبح دبجىةلبحافيى

اباجددلفى  لوددتلرةلىأ دىلبحث ثددللبحددذيلياد لبحر  دد  لبألجددى للدملو رأددىةلاددربوللل،لتلأ داجدوقلبحاحددل للددملجد لبحليىأ ددىلودد

(.لاودددددتلخدددددالللةرة دددددبلبحددددديحتللدددددملوؤشدددددرل232ال220ل،ل2017ل،لبح دبجدددددىةلبحافيدددددىل   ودددددالوقلحايدددددالاب ل دددددى يال)بحاف ددددد يل

دىئيلبحلددثاال ددد خالةلة يقددالةدد نيل دديفلاةودددى لب ؤشددربةلبحل،لباال ددىدللبحددذيلبحلفدد ل يددولب رةثددالبألخ ددد  ل رأيددى فر يددالحفر د

ملة  يددد لوؤجلددددىةلدج لب دددىللابحتددددللد ددديةلةفدددد لب  دددىادل  ددددأللبحلافددديفلابحلافدددديفلبحادددى ملابحث ددددحلل2020باال دددىدلبحاددددى يلل

لااملدددىا لبحو ى ددددىةل،لابألجدددددوبقللاوبدددى لباجدددد  حىدل،لبحث سدددالب  فددددي لحالال دددىدل،لبحثايددددالبحل ليدددالحفلكبوحوأيددددىل،لابحل دددو ر

ل،ل2025ل-2021ل،ل ىولللملبحو دبةلاب وبد ل)ةور درلبحودد لبحدرباتلإل د ب لبيخ دالب رحفيدالبح ىةيدالحفر  دالبحوعبيدااأبىللبحل

اوادددد لة  يدددد لااشددددخي لةفدددد لبحفقددددوبةلبحتددددللااددددىنيلواهددددىلبي ىواددددىةلبحيحبيدددداللددددملاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلادددددافلل،ل(18

ادد تلبي ىواددىةلبحيحبيددالالوؤجلددىةلجددوقلبحاحددلللددملبحوددرتللاوددتلة دد لب لو دد لجتلةظددللبحو ياددال،ل لددوقلبحاحددلبدةثىع ددىل

بي ددى يلابحاملددراتلبحددذيلاددىةلياددرالاىحور ددالبحوبحدد  لوالحدد بل  ددألةوظيددفلبحلكبوحوأيددىلاأددو  لبإلةلددىللبحث ثددل لاةددو   ل

ملد مللدملادذبلبحث دحلر دألريقدى لحفدوللالد فللدلجديألبحثىحدحةو يالب  ىدبةلابحكفىيىةلب  فوأالحفلبحيدالاخ ودالب  لحد  ل

ا لدددددفيةلبحيدددددولل  دددددألدأدددددةلبي ىوادددددىةلبحيحبيدددددال لدددددوقلبحاحدددددلللدددددملادددددربوللل،لبحفقدددددو لب ار يدددددالابحث  يدددددالاو ىاحدددددالجددددد اى

 بح دبجىةلبحافيىلوتلخالللابىللبحل ىحفىةلباجت بةيقيا.لا حكتلة  ي لومل فلولاىحلؤبللبحرئ جلباايال

اقدد  التحالفددات االسددتراتيجية بددي  الجامعددات اليمنيددة ومؤس سددات سددوق العمددل فددي بددرامج الدراسددات "مددا و

للالعليا".
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 Research aimsأهداف البحث: 

يهددد البحث دددحلبي دددى ملر دددألاشدددخي لاب ددد لحفل ىحفدددىةلباجدددت بةيقيالاددد تلبي ىوادددىةلبحيحبيدددالاوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددلللدددمل

ةلجدوقلبحاحدلللدملخالللبحلارال  ألاب  لبحل ىحفىةلباجت بةيقيالاد تلبي ىوادىةلاوؤجلدىلوت،لبحافيىاربوللبح دبجىةل

لاربوللبح دبجىةلبحافيىلا ًوىلحفحوىافا.

 research importanceأهمية البحث: 

ة  يدد لبألاحيدداللا حكدت،لة ويو ددىبحتددللجديألر ددأللابألادد با،لةبىاحدوةند  لجاحيددالبحث دحلوددتلجاحيددالب وددوتلبي يددويلبحددذيل

لبحبظر الابحل ثيويالوتلخالللباايال

ىةلبحاى يددددددالبي  ي ددددددالاب اىصددددددر لبحتددددددللةبددددددى يلايددددددراد لبحل ددددددوللة ددددددولبحل ىحفددددددىةليددددددتايلاددددددذبلبحث ددددددحلبجددددددلقىاالحالةقىادددددد

 حدىلةند  لبألاحيداللدمل وةدوليفوديلبحيدوللل،لباجت بةيقيالا تلبي ىواىةلاحؤجلىةلجوقلبحاحدللةدملادربوللبح دبجدىةلبحافيدى

اياددد لودددى  ل فحيددداللل،ل  ددأل يددديالة لدددفلاىي  بةددالودددتلخدددالللبحاال ددالابح ملدددبي لاددد تلبي ىواددىةلاوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحددل

ال فللملةوأيولجةظىدل    لوتلبحثىح  تلة ولبحل ىحفدىةلباجدت بةيقيالادأدةلجا دىثهفلبحافحيدالل،لأ ي  لحفحكلثالبحيحبيا

ااددو ل فددههفلاىحاوبئدد لابحفوبئدد لب ى يددالل،لاحددىلة دديالح ددفل رصددالبحلوبصددللودد لوؤجلددىةلجددوقلبحاحددلل،لاىاال ددىدبةلبحافحيددا

ةفي لجصد ى لبحودربدلودتل يدى بةلادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلل،لتلخالللبجلالىأىةول ى   لوافووىةيا  ليح للولل،لاب ابو ا

لاةرأح هىلر ألوملرا ىةلاأربولليلفلباجلفى  لواهى.ل،لاوؤجلىةلجوقلبحاحللحوللاب  لبحل ىحفىةلباجت بةيقيا

 Search limitsحدود البحث: 

 د لبحل ىحفدىةلباجدت بةيقيالاد تلبي ىوادىةلبحيحبيدالاوؤجلدىةلجدوقلبي  ا لب ودو ياالب ل درلبحث دحلبي دى مل  دأالاب

لبحاحلللملاربوللبح دبجىةلبحافيى.

،ل(بي دددد ا لبحبملدددددر االبحويدددددى بةلبحث  يدددددالابح دددددوب دلبأل ى يحيدددددالانددددد بوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددىللدددددملبي ىوادددددىةلبحيحبيدددددال)ح وويدددددا

ل(.بإلةلىأيا،لبح بى يا،لبيخ وياوؤجلىةلجوقلبحاحلل)لا يى بة

ل  ا لب  ىةياالبي ىواىةلبحيحبيا.بي

لم(.2021بي  ا لبحيوىةيااليل   لاذبلبحث حللملبحفت  لبحيوبيال)

 Search termsمصطلحات البحث: 

 Strategic alliancesحل ىحفىةلباجت بةيقياالا

يؤ يلر ألل ىحف ىحل،لبحلوقليو  لاىحل ىحفىةلرحالللبحلاىاتلو للب بى لالبحتلل  لةؤ يلر ألخراللجح لبألعربالوتل

بحل ىحفدددىةللدددملبألدأدددىحلاب بدددى  لاب  ىجدددبلب فحوجدددالاة ددد لوفحوجدددا"ل) ثددد للااملدددىدت،لابح ه يددد بةبحلدددي ر ل  دددألب خدددىعرل

ل(.17ل،ل2004،لبي فيف

 procedural definitionالتعريف اإلجرائي: 

يددالبحفوبئدد لب لددلح  لوددتلا فىل،ليو دد لاىحل ددىحفلباجددت بةييملاملددبي لبحاال ددالادد تلبي ىواددىةلاوؤجلددىةلجددوقلبحاحددل

بهدىللةوللبحلكبوحوأيىلابيخن بةلاب  ىدبةلاباج ملدىدبةلب ادي  لحفود د لبحلبى لدياللدملب ملدىدي لبحث  يدالب ملدت  البحتدللةودوم

اح دوح فل  دألل،لو لبي فى ل  ألباجلوالحيالبحلبظيحيالح للعدرال بخدللبحل دىحفل،لاربوللبح دبجىةلبحافيىلاالو و ى

لىحلبحتلل ىتلوتلبح ابلأبههىل  ألحىحالبحلفر ا.ب  ىجبلابألدأ
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 The Universityالجامعة: 

ىلهددملةفدد لب ؤجلددالبحت او ددالبحتددللةودد ملح فث هددىلبي ىصددف تل  دددألشدد ى  لبح ىةو ددالبحاىوددالجالوددىلياى ح ددىلاافيحددىلةظرً ددىلوار ًيددد

ددىليال وددولةدد د بل  ددتلرجدد ىو ىللددملل يددال،لوبلقدد تفلج ددرب لرخددربأ فلر ددألبي يددى لبحاىوددالاوصددف لبهدد ا،لونهددلةوى ًيددىلاة ثيويًّ

ل(.ل290ل،ل2002،لبحن ب امواىي البحويىيىلبي يو البحتللةظ رل  أل ت بةلولفىاةاللملب  لح ل)

 procedural definitionالتعريف اإلجرائي: 

لدددىةلجدددوقلبي ىوادددىةلاحؤجلاةدددرةثة،لبحافودددلهدددملب ؤجلدددالبحافيدددىللدددملجدددففلب ربحدددللبحلافيحيدددالبحتدددللتهدددلفلاإةلدددىللبحث دددحل

لبحاحللات ا  اىلاىح وب دلب ؤافالو بيىلاج ى يحًيىلوتلخالللبحل ىحفىةلباجت بةيقيا.

 Labor marketسوق العمل: 

هددددملب ؤجلدددددىةلبإلةلىأيدددددالبيخ ويدددددالبحتدددددللة ثددددد لبحو دددددىتلبيخددددىصلاب حفو دددددالأل دددددرب لجالأحى دددددىةلابحتدددددللةالودددددللبحايبدددددالرحههدددددىل

ل(.13ل،ل2010،لبحاف  يلايللقيثوتلحفوربةلبأل ب ل)

 procedural definitionالتعريف اإلجرائي: 

ادددولب  دددىتلبحدددذيليدددلفل يدددولة و دددللبألا دددىثلبحافحيدددالر دددألوملدددرا ىةلصدددبى يالاة ثيويدددالاادددو ل  دددألبي ففدددىللباجدددت بةيقي تل

لب فكيددااىألدأدىحلابحاوبئد لب ثىشدر لاة د لب ثىشدر لا ددملددوباةلاوادىي  لو فيدالا احيداللددمل حفيدالبحلد باللب ملدراتلاححىيدال

لا تلبألعربالب ل ىحفا.

 Graduate Studiesالدراسات العليا:  

يدددد دُ ل ههددددىلبح ىحددددُبللابحتددددل،لبحث ددددىحود و يملدددد  لوف ددددوُملبح دبجددددىةلبحافيددددىلر ددددألب رحفددددالبحتددددللةددددتايل ادددد لباة هددددىللوددددتلورحفددددال

اللملحيى للااا ،لابح  لودبه،لب ىألل   درلة د لبح دبجىةلبحلاةل فب،لبح ىحبب ربحللبح دبجين
َ
لا حل فوللُوثلك

َ
افيىل لىاا

لhttps://mawdoo3.comةظىمل للأىواالوتلحيحلب اىي  لاب ربحل.للحلب،لولثوقل

 procedural definitionالتعريف اإلجرائي: 

بيددالو دد   لوددتلخالح ددىليحددبال دأددالااددرالاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلوقحو ددالب وددردبةلبحتددللي بىاح ددىلبحثىحددحلخدداللل تدد  ل و

  فحيالي ملحولويباحالب  تلبحتللي لىأ ىلجوقلبحاحللحل لحىأىةولوتلخالللبحل ىحفلباجت بةييم.

 previous studies دراسات سابقة: -ثانًيا

 يدددىيىل ادلادددربولل ودددت ولاددد    ةبدددىاللبحث دددحل ددد ً بلودددتلبح دبجدددىةلابألا دددىثلبحافحيدددال تدددرالبحو دددوال  دددألأوبةدددب

دى،لبحافيدىدبجىةلبح 
ً
 بألجدىحيب   دأ ابحلادرا وقىاةدو وؤجلدىةلب  لحد لاة دو رل ى دا ةبحيدا لدم بحفادىل  اده ودت ابة ال 

ل:بااي بحب و   أ اذح ،لبةثا هى بحتل ابإلأربلبة

 استعرا  دراسات سابقة:-أ

ث دحلبحافودل"لابحدذيلياد لر ألبحلادرال  دأل ادلبي ىوادىةلبحيحبيداللدملنملدرلبحل،ل(2021)لهدفت دراسة الصباحي والحداد

ودددتلجادددر لبيخددد وىةلبحتدددللةالق دددىلادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددى لاحل ويدددملذحددد لبجدددل  و لبح دبجدددالب دددب  لبحوصدددفيلبحل في دددم.ل

اةوصددف لبح دبجددالر ددألبحا يدد لوددتلبحبلددىئللجار اددىال ى فيددال ادلبي ىواددىةلبحيحبيدداللددملرنملددىللاحدد  لولددلوفالحاملددرلبحث ددحل

ى يدددالابحلكبوحوأيدددالاةبحيدددالو دددىدبةلبحثدددىح  ت لج حدددىلياددد لبحاملدددرلبحافودددلل دددىواللو حدددىللدددملدأدددةلبحافودددللاةدددو   لول فثىةدددولب 

بي ىوادددددىةلبحيحبيدددددالاىاال دددددىدلابإلاددددد بتلبحث ثدددددل ل وةدددددوليالحددددد ل  دددددألب ادددددىي  لبحاى يدددددالبحتدددددللةحلدددددى لبهدددددىلبحددددد اد ىةلاب  دددددالةل

https://mawdoo3.com/


 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 407

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

افحيدددالهدددملبحوجددديفالبألادددفللدددملنملدددرلاالدددو ملةلدددىئللب  كحدددا لجتلةدددوب رل ى ددد  لبحثيىةدددىةلاب افوودددىةلب ل ىوفدددالحألا دددىثلبح

بألا ىثلذبةلبحويحالاباال ىدلبحافوللح  لاربوللبح دبجىةلبحافيى.لاجتلةوظيفلبحلكبوحوأيىلابحلوبيىةلبي  ي الابحاملدرل

يلبإلحكت انيل ن لب  الةلابح اد ىةلابحكلبلااش ي لحر البحلتحيفليل فللمل خوللبي ىواىةلبحيحبيالبحل دايفلبحادى 

لب لح  .

(لر دألب تد بحلةحدوذللحلاي ديلبحلالديملابحلادىاتلاد تلجصد ى لجدوقلTrunina and Khovrak, 2019)لبينمدا سدعت دراسدة

حل ويددددملجادددد بالبحلبحيددددالبإل فيحيددددالب لددددل بوا.لاجظ ددددرةلةلددددىئللبح دبجددددالجتللاذحدددد ،لبحاددددى مبحاحددددللاوؤجلددددىةلبحلافدددديفل

بي ىواددددىةلابحملددددر ىةلاة ددددو تل فددددىلبةلاول   دددد تلي وةددددوتلججىًجددددىللددددملرظ ددددىدلبحلاددددىاتلادددد تلليلددددى  ،لب وتدددد حبحبحددددوذلل

ىحالحألنملد البحلافيحيدال  دألججدى لليهلف،لاأىذًاىدىوًبىل ،لبحلافديفأدو  للا  لدت،لواهيدم لوقلبحاحلللملة و تلر بد ل ا 

للملبحلبحيالبإل فيحيالب لل بوا.لايل ف

أىةلبحلافيفلبي ىويملاجدوقلبحاحدل"ل دبجدال  دأل يبدالودتلد  الجدأى لبحاحلل خرلل، (2018لبهنساوي سبوتناولت دراسة 

اود  ل د دبتهفل  دألبحلوب دملل،لجدأى لبأل حىللاىي ير"لاا   لر دألبحلادرال  دألد  دالجصد ى لبأل حدىلليخر يدملبي ىوادا

احل ويددددملذحدددد لوددددتلخددددالللرأددددربللوقحو ددددالوددددتلب وددددىاالةلب لاحوددددالوددددتلل،لودددد لجددددوقلبحاحددددللاجددددثللرحدددد بثلاددددذبلبحلوب ددددم

وددددتلخددددالللل،ل(لوفددددر  لابا لحددددى ل  ددددألب ددددب  لبحوصددددفيلبحل في ددددملحفوب دددد 101ادأددددىللبأل حددددىللبحددددذيلافدددد ل دددد  افل)جددددي بةل

لبحل فيل.

اةوصدددف لر دددألوقحو دددالودددتلباجدددلالىأىةلةدددفللدددملددددواهىلادددد ل ددد  لودددتلب وت حدددىةلحلتايدددللبحملدددثى لحالة دددرب لب ثىشدددرللدددمل

 ملىوفاللملب  لح .اب ملىد اللمل  فالبحلبحيالبحل،لويى يتلبحاحللب خلففا

 دبجدددددلولب وجدددددووالادددددد"بحن بوللبي ىوايدددددالاوددددد  لبجدددددلقىا هىلاحليىأدددددىةلجدددددوقلبحاحدددددل"ل  دددددألل(2017بينمدددددا أجدددددرى زقددددداوة س

ل،لابحل  دد ل) فددفلةفددجل،ل  ددألولت دد لبي دداجل)ذ/لث(ل،لبحكملددفل ددتلودد  لةفدد لباجددلقىاالوددتلاأ ددالبح فثددالبي ددر ق ت

ملاددددذهلبألادددد بالب لحدددد ةلبح دبجددددالباجدددد ثىةالبحتددددللة وةدددد لوددددتلجدواددددال فددددفلبألحددددىتلو ب لاحتددددىةلجأببيددددا( لاألأددددللة ويدددد

.ل230ب ملراتلب نهل.لاعثو لبأل ب ل  ألل،لاب  ىدبةل،لبحكفىل ل،لب وبلوال،لوقىاة لو لو لبحن ةىول
ً
اجظ رةللعىحًثىلاعىحثا

ددىتلا دأدددالددددايفال  دددألبحبلدددىئللبحتدددللةوصدددف لرحههدددىلبح دبجدددالجتلبجدددلقىاالبحنددد بوللبي ىوايدددالاحليىأدددىةلجدددوقلبحاحددد ل ل د

ا بحددىلل،لا دد ملاأددو ل ددراقل  ددألبح دأددالبح فيددالاوقددىللب وبلوددالاوقددىللبحكفددىل  لااددي لر ددألبي دداجل،لولددلو لبأل ب ل  ددل

وددد ل  ويدددالبحفدددراقلبح بحدددال  دددألبح دأدددالبح فيدددالل،لاأددد ةلبحفدددراقلبح بحددداللدددمل اددد لب  لدددو لاب ملدددراتلب نهدددللح دددىيحلبإلةدددىث

لا بحىلاأ ةل راقل بحال،لااي لر ألبحل   لبأل ى يولل،لوقىللب ملراتلب نهل(ل،لوقىللب وبلوال،لحأل ب ل)وقىللب  لو ل

لااي لح ىيحلة   لبا ب .ل،لاب  ىد ل،للملوقىللبحكفىل 

  دألة فيدللباةدىدل  د   لب دد  لإلصدالحلبحلافديفلبحادى ملاجةدرهللددملل،ل(Boccanfuso and et al, 2015)لبينمدا ركدزت دراسدة

 دددددرصللدددددملجددددوقلبحاحدددددللحفاحدددددىللذايلب  ددددىدبةلبحاىحيددددداللدددددملبحلددددبتىل.لاةوصدددددف لبح دبجدددددالر ددددألجتلوثدددددى دبةلبإلصدددددالحلةددددو   ل

اجتلرأددددربللة لدددد بىةل  ددددألأددددو  لل،لب وت حددددالج ةلر ددددأل  ددددى بةل ث دددد  للددددملوادددد للبحلوظيددددفللددددمل  ددددىتلبيخدددد وىةلابي  ووددددا

ااددذبلل،لألةلددىئللجدوقلبحاحددللحأل درب لب دد دأ تل  لدببحلافديفلبحاددى مليحكدتلجتلي ددوتلح دىلوةددىدلريقىايدال ث دد  لحد جل وددةل  د

لا ؤةرللملوا للبح لر لاباحل ىقلاىي ىواا.ل،لي وملبحبحولبا ل ى يل  ألب   لبح و ل
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(لر ألبحلارال  ألب بظحالبحلافيحياللمل اللوقفجلبحلاىاتلبيخفييملMadgali and Taylor, 2015بينما هدفت دراسة س

ودتلخدالللبحفدرصلابحل د يىةلبحتدللةوبأدول اللوقفدجلل،لحلافديفلبحادى ملابحلبحيدالبا ل دى ياا   لبحاال الاد تلأدو  لب

 ترالباجلفى  لاةو يفلردشى بةلحولل يفيالة ثيملاذهلبيخن  للدملل،لبحلاىاتلبيخفييملابحليىجىةلبحلافيحيالبحفاىحا

بظحددددالبحلافيحيددددالودددد لبحليىأددددىةلجددددوقل اللوقفددددجلبحلاددددىاتلبيخفييددددملوددددتلب حفكددددالب ل دددد  لاج ىةيددددى لوددددتلجأددددللووبلوددددالب 

بحاحددل.للاةوصددف لبح دبجددالر ددأال  ددى  لبحت   دد ل  ددألةبحيددالب  ددىدبةلدددحتلاددربوللبح بدجددىةلبحافيددى للددملة ددو رلو ددىد لبحددلافف ل

ودتلخددالللرشدربتلجصدد ى لبحاحدللابح يسددىةلبيخىدأيداللددملة دو رلبحندد بوللاب بدىب لبح دبجدديا لا  دى  لة ددىقلبحند بوللب  بيددال

حيدالود  لبي يدى  لاإنملددىللايى دللاايسدىةلةبظيحيدالأ يدد  لحيدحىتلبحلديملحل  دولل  ددألودؤاالةلأ يد  للدملوقددىللابحاف

لبحافوملابحلكبوحوأيى لأو  لبحل و رلابح ب جا.

(لر ددألة ددو تلرعددىدل حددللووتدد حل وبلوددالو رأددىةلبحلافدديفلبحاددى ملودد لCleary and Noy, 2014لوكددذلس هدددفت دراسددة س

ودددتلخدددالللبحلادددرال  دددألوف دددوملووبلودددالول فثدددىةلجدددوقلبحاحدددللل،لملبحوايدددىةلب ل ددد  لبألور كيددداول فثدددىةلجدددوقلبحاحدددلللددد

لأو  لخر يملبحلافيفلبحاى مل ترالبحلوب ملو لول فثىةلجوقلبحاحل.لل،لبحامل الابحاحفيىةلبحال والحل ويو ى

اودد  لووبلوددالو ددىدبةلل،لظيفيددااةوصددف لبح دبجددالر ددأل دد  لةلددىئللواهددىالاأددو لبحا يدد لوددتلب وددىي جلحل  يدد لبحملددوبةرلبحول

بيخددددر ق تلح ددددذهلبحملددددوبةر لا ددددملجادددد بالووبلوددددالجددددوقلبحاحددددل لةفايددددلل ادلووددددىي جلبحبلددددىئللب لادددد   لدددددراد الحلويدددديفل

لابح بثلةوب تلب  ىيحلا تلجص ى لجوقلبحاحل.ل،لووبلوالجوقلبحاحلل مل لل ث  

أددىةلبحلافددديفلبحاددى ملوددتلاأ دددالةظددرلبي ىوادددىةلحفلاددرال  دددألأددو  لو رلل(2012بينمددا أجريددت دراسدددة الظدداملي و  دددرين س

اواددد لوؤجلددددىةلجددددوقلبحاحددددلال دبجدددالة فيفيدددداللددددملوب وددددالبحفدددربةلبحوجددددةلاددددىحاربق.لاة وةدددد ل يبدددالبح دبجددددال ههددددىلوددددتل

 سل تال سالوتل بخللبي ىواالاب لح فال ايبالبح ى دلبحل دينتللحدثا لبح فيدىةلجودىلبحفسدالبح ىةيدالودتلود ير تلاولدؤاح تل

حفددربةلبحوجددةلا اظددفلوؤجلددىةلجددوقلبحاحددلللددملوب وددالبحفددربةلبحوجددة.لاةوصددف لبح دبجددالر ددأل دد  لوددتللددملأىواددىةلب

باجددلالىأىةل ددىتلجاح ددىالجتلأددو  لب لددلو لبحبددواملحلخددر ق تلاادد لبأل ثدد لجاحيدداللددملو رأددىةلوؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى مل

ل ل فثىةلجوقلبحاحل.
ً
لةفثيا

ة و تلبإلعىدلب رأيملحلفايللبحلاىاتلابحلاليملابحل ىوللا تلوؤجلىةلل( إل 2005بينما هدفت دراسة صايغ ومتولي س

بحلافدددديفلبحادددددى ملاوؤجلدددددىةلبأل حددددىللابإلةلدددددىل.لاإ دددددألةددددو   لرعدددددىدلورأيدددددملحاحفيددددالبحلالددددديملابحل ىودددددللادددد تل  دددددىتلبحلافددددديفل

لردشدد
ً
ىليلدد ب  لاددولصددبىتلابحو ددىتلبيخددىصللددملبحدد اللبأل يددىللاحكلددبلبحت ايددالبحارودديلحدد اللبيخفدديللبحارودديلحي ددوتل حدديال ى يًّ

لددملابددىلل ال ددالوؤجلدديالاةيوددالذبةلورأايددالابضدد الل،لبحوددربدللددملوؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى ملاوؤجلددىةلبأل حددىللابإلةلددىل

جاح ددىالةددو   لو ددى دلةحو فيددالحو ددىتلبحلافدديف لةوجددي لح ددفلاوقددىاةلل،لاو دد   .لابحتددلللةوصددف لبح دبجددالر ددأل دد  لةلددىئل

لدددملوؤجلدددىةلبحلافددديف لة ويدددملب وبلودددالاددد تلو رأدددىةلبحلافددديفلابحليىأدددىةلوؤجلدددىةلالدددو ملوبلقدددىةل  دددىتلبأل حدددىلل

بأل حدىللابإلةلدىللودتلبح دوب دلبحبملدر الب ؤافدا لةدو   لجةحدوذللح ي دللبحثبدىللبحلبظيودللب ملدت تلحو دىاملبحلافديفلابأل حددىلل

 للو لبحوعنل لةدو   لاملدري ليدبظفليمللحلل  ألر بد ل فيىلخفيقيالوملت  الةرةثةلاإ بدبةل فيىلااج  لاةبفيذيال  ألب

بألوودلبألجىجيال يىو تلبحاال الا تل  ىاملبحلافديفلابأل حدىل لابخليدىدلبحند بولللدملددولل دبجدىةلبي د ا لبا ل دى يال

اباألحى يدددا لة  ددديةلبحنددد بوللبحتدددللة لىدادددىلبحل دددىتلب ملدددت  الحفتددد  ل وبيدددالو ددد    لاةبفيدددذلادددربوللوملدددت  الاددد تل  دددىامل

لى ملابأل حىل.بحلافيفلبحا



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 409

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

بهد البحلادرال  ددألبحل دىحفلباجددت بةييملاوصدفولددراد لحفحؤجلددىةلبا ل دى ياللددملل(2005أجريدت دراسددة بدن رددزة سا

جخددذةللددملبا لثددىدلبحا يدد لوددتلبحبحددىذللحل ىواددىةلل،لاأبددىللر بدتهددىل  ددألبحل ىحفددىةلاى ؤجلددىةلبا ل ددى يال،لظددللبحاو ددا

جاح دددىالجتلبحل ىحفددددىةلل،لاةوصددددف لبح دبجدددالر دددأل دددد  لةلدددىئلل،لفدددىةلباجدددت بةيقيا.بألأببيدددالبحتدددلل ددددىتلح دددىلحيدددودللددددملبحل ىح

 حددىلاادد للاجدديفالحلبحي هددىلا ددود لولددلحر  لاجنهددىلةفيدد لبي ىواددىةلوددتلل،لباجددت بةيقيالادد تلب ؤجلددىةلةثنددللو دد  لةبى لدديا

حددىلااددي ل ددرصلبحبقددىحلاددىحوحوللوددوبد لشددر  ىتهىلبحفىئيددالوددتلب ؤجلددىةلبا ل ددى يالحل لدد تلبإلةلددىللب ارلددملبحفاددىل ل 

ر دددألبألجدددوبقلبي يددد   لاالدددى  لب ؤجلدددىةل  دددألبةلودددىللشدددر ىاهىلا  دددالحالجدددلفى  لودددتل ددد دبتهفلبإل بد دددالابحلوبيدددالاب ىحيدددال

الدددددى  اىللدددددملةفثيدددددالحىأدددددىةل أىئاهدددددىلابحددددد  ىتل دددددتلججدددددوب  ىلاوأدددددولب ؤجلدددددىةلبحكنددددد  لذبةلبي يدددددودلبحوبجدددددااللدددددملاوبادددددال

لب بى لالبحاى يا.

 وانب مدى استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة:ج-ب

لاباجدلفى  ،لاةد  يح ىاللملة  ي لوملد فالبحث دحلجاح ى،لبي وبةببجلفى لبحثىححلوتلبح دبجىةلبحلىاواللملبحا ي لوتل

حلب دددب  لبحافوددللب بىجدددبلح ثياددالووددددوتلبحث دددلابخليددىد،لبي دددى موددتلبيخففيدددىةلبحبظر ددالذبةلبحاال دددالاحودددوتلبحث دددحل

 اةو يف،لاة ثيو ىج ب لبحث حلاعر والابىاهىللابخليىد،لولت  بةوعر والبخليىدل يبالبحث حلابحلاىوللو للاوار ا،لبي ى م

  ددألاب دد لبحاال ددالادد تلبي ىواددىةلبحيحبيددالاوؤجلددىةلجددوقلبحاحددلللددملاددربوللبح دبجددىةللحفلاددرا،لاب وت حددىة ب اىي ددىة

لبحافيى.

 دراسات السابقة: ما يتميز ب  البحث الحالي رن ال-ج

يلح ددد لادددذبلبحث دددحل دددتلجةفدددبلبح دبجدددىةلبحلدددىاوالا بىاحدددولاب ددد لبحل دددىحفلباجدددت بةييملاددد تلبي ىوادددىةلاوؤجلدددىةلجدددوقل

وددددتلخددددالللةبىاحددددولعثياددددالبحاال ددددالاةوأيددددولبحدددد  وبةلبحرجددددحيالي يددددودلبحفاىحيددددىةلل،لبحاحددددلللددددملاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددى

اربملباةفى يىةلاوصف ىلا بئللأ ي  للملة دو رلبحث دحلبحافودللاةحو دللادربوللاب ؤةحربةلبحتلليويح ىل  بللبحل ىحف لاإ

 لبح دبجىةلبحافيىلاإيفى لبح فثالبحثىح  تلب لح  يتلوتل ثللدأىللبأل حىللاىإلدى الر ألرنملىلل ربستللا  يالاوصف ىلوودل

يفلوددتلبحلوصدديىةلبحتددللجارو هددىلا بد لبحلافددوب فوددىلل،لو ًحددىلحلحو ددللبألا ددىثلب ملددت  الادأ  ددىلاىحلبحيددالبحملددىوفالاب لددل بوا

ل،لم2021ل-1-12بحاى ملابحث حلبحافوللو لبحترالبحلقىد الابح بى يالب ح فال ؤجلدىةلجدوقلبحاحدللب باود  للدملصدباىل

لاإنملىللوقفجلخىصلاىحث حلبحافوللحفوصول.ل،لاتاحيالبحلاليملبحرجوللا تل  بللبحل ىحف

  لبحوصددفيلبحل في ددملاتجددفوأولبحبددواملحلت يددالوودددوتلبحل ىحفددىةلباجددت بةيقيال حددىليادد لجاللا ددحل فوددللولددل  ملب ددب

وددددددتلخددددددالللب وىافددددددالبحشخ دددددديالحلخندددددد بللب ملددددددىد  تلوددددددتلبي ىواددددددىةلاوؤجلددددددىةلجددددددوقلبحاحددددددللحل  ددددددولل  ددددددألبحثيىةددددددىةل

ل .حفوصوللر ألبجلالىأىةلويثوعالولافوالاى ي بتلابحل ثيمل  ألبحوب لب في  ،لابحوب  اب افووىةلوتل

 الخلفية النظرية

 مفهوم التحالفات االستراتيجية:-أوال

يو دد لبهددىالبيخيددىدلبحلددفيفل وبأ ددالبح ه يدد بةلاةوو ددالبحددراباةلة ددولبحلبددى جلبإليقددىويلي ملدد لبي  ددو لابجدد  حىدلبحفددرصل

.ل حددىلاادد ل(Cheriet, 2015, 15)بألو ددللاجددلتالللب ددوبد لب ى يددالابحبملددر اللددملب ؤجلددىةلب ل ىحفدداللابألجددفو ،لب لىحددا

ددىللددمل  دد ل  فددالبحث ددحلبحافوددلللددملةودد ملب  لحاددىةل تدد لبحبظددرل ددتل لو ود ًّ
ً
ددىلا ددىوال بحل ىحفددىةلباجددت بةيقيال اددً بلر بد ًّ
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اوصدددددف ىلبأل ب لبحتدددددللةحددددد اىلاىي ودددددىئملحدددددوللبحوب ددددد لب ادددددىملح ددددديليدددددلفلبا لحدددددى ل فههدددددىللدددددملدجدددددفلل،ل دأدددددالة ودادددددىلاةوددددد و ى

ل(.126ل،ل2009ل،لاشايبل،لب ملرا ىةلب ملت  ال)خوب م

اوحددىلجددثملنلددلالللجتلوف ددوملبحل ىحفددىةلباجددت بةيقيالحدد  لبحثددىح  تلولادد    لةكلددبلحل ىواددىةلبحبقددىحللددملراددربمل

بي  ددددو للددددمللاةوحيدددد ،لب بددددى  ا ودددد لباةفى يددددىةلودددد لبي فيددددفلباجددددت بةييملجددددوقلبحاحددددل ل تددددرالةثددددى للبيخندددد بةلاأفددددبل

لوأيىلبي  ي  ل اىوللأي للملة ل تلاربوللبح دبجىةلبحافيى.لووبأ الب لت  بةلبحتللج ر تهىلبحلكبوح

 أهمية التحالفات االستراتيجية: -ثانيا

ةكحتلجاحيالبحل ىحفلباجدت بةييمللدمل  دى  ل درصلباال دىدبةلبحافحيدالح دللب بظحدىة لحيدحلة حد لب بظحدىةلبح دت   للدمل

حد لا بحدىلب بظحدىةلبحكث د  لة ل،لةحلفك دىلب بظحدىةلبحكث د  لبي  ولل  ألب  ىدبةلبحوىئحدال  دألب ار دالابحلكبوحوأيدىلبحتدل

اااددي لل،لا ددلالججددوبقلأ يدد  لاةىشددسال ى بظحددىةلبح ددت   ل،للددملبي  ددولل  ددألبحر ددى  لب  فيددالابحاى يددالاب و دد لبحلبى نددتل

حاالوىةلبحلقىد دالاالى  لج يىللبحل ىحفلاىحفوبئ لاب وأو بةلة  لب فحوجال ىألجحىللابل،لبحبحوذللبحويى يلحفحبظحا

اةوجدددي لخ دددو لبحاحفيدددىةلابيخددد وىةلاشدددث ىةلبحلو يددد لابح لدددو ملبي دددرلل،لابجدددلتالح ىلابحددد خوللر دددألبألجدددوبقلبألأببيدددا

(Nataraja, 2014, 17)احاددللباجدد  حىدللددملبحث ددحلبحافوددلليادد لوددتلجاددر لبحلددف لدابأددىللددملبحا ددرلبحددرباتلا وبئدد هل  ددأللل

ل.(Kale & Singh, 2009, 58)ابي  لوتلب ر لبأل وتالل،لب ل ىحف تلانهيالب  لح لارولو

بألجددددوبقلاةوىجددددفللا خددددولل،لاب  ددددىدبةاوحددددىلجددددثملنلددددل ف لجتلجاحيددددالبحل ىحفددددىةلباجددددت بةيقيالا ثددددى للبيخندددد بةل

  ددألبي ىواددىةلاوؤجلددىةلجددوقلبحاحددللاباجددلفى  لوددتلجاحيددالبحل ىحفددىةلباجددت بةيقياللحددذب،لب  ىجددبلاأنددل،لب خددىعر

لبىللبحو دبةلابحل ىوللبحث ثللاالو وولوتلخالللاربوللبح دبجىةلبحافيى.حل  ولل  ألا

ل

ا
ً
 أهداف التحالفات االستراتيجية:-ثالث

لةلخي لاىل  ألبحب ولبااياللا حكت،لجا ب ووتلخالللجاحيالبحل ىحفلباجت بةييملنلل ف لجار ل

،لبي  يدد  بحلكبوحوأيددىللاةوظيددف،لب بى لددالتهدد البحل ىحفددىةلباجددت بةيقيالر ددألر لددى لب ؤجلددىةلبحودد د ل  ددألووبأ ددا

 حدىلتهد الر دألاشد ي لباال دىدلابإلاد بتلل،ل(Zamirr et at, 2014)بيخن بةلاب  دىدبةلابحد خولللدملبألجدوبقلبي  يد  للاةول

لل،انملرهلاالو وول ترالبي فى ل فيولوتلجر البحلوفي لحفحبلللب ثلكدرل ند لاجدىئللبإل دالملابإلشد ىدلب لبو دال،لبحافول

اح ددددوللبألعددددربالب ل ىحفددددال  ددددألبح لدددد يالةلبحوىةوةيددددالابح ملددددرياىةلاب افووددددىةلابحتدددد بخي لاححىيددددالحوددددوقلبحلددددتحيفل

ى يال(.لا  ى  لبإلةلىللبحث ثللابالىتلد الولاةو رلب للفيوىةلب 13ل،ل2011ابي ر الب فكيالابحاالوىةلبحلقىد ال)بحكر يل

ودتلدج لب دىللاشدثكالبإلةت ةد لاة  ادىلودتلوادىدالبحث دحلل،ل للمل حفيالبإلةلدىلوتلو ى دلبحث ا لبحث  يالابحافحيالب ؤةرل

ل(.55ل،ل2004ل،لاب ملىد الاى ؤةحربةلبحافحيال) ث لبي فيفل،لبحافوللبحتللبجلفر ةلبهىلبح اللب لو وا

اد دددى  لبأل حدددىل لل،ل(7ل،ل2008ا  دددى  لبحلحو دددل لاادددولودددىليلدددحالحفحؤجلدددىةلب ل ىحفدددالالقدددىا لادددذهلبحاوثدددال)بي دددىللاأدددىدتل

حيددحلااحددللبحل ىحفددىةلباجددت بةيقيال  ددأل  ددى  ل ددرصلباة ددىللابحلوبصددللبحفاددىللبحتددللةي دد ل ب ايددالةوددللبحددلاففلاااي دديل

 دد دبةلب بظحدداللددملة ثيددملبحلكبوحوأيددىلبي  يدد   لحيددحلالدد فللددملةبحيددالبحاال ددىةلادد تلب ؤجلددىةلبيخ ويددالاب ؤجلددىةل

ل(.14ل،ل2013ل،لالبحتللةوبأول للوؤجلال)  مباج  حىد اللملحللب ملكالةلب ل 
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 ( يوضح أهداف التحالفات االستراتيجية إرداد الباحث.(1 كل

(لب ددالهلجتلبحل ىحفددىةلباجددت بةيقيالتهدد الر ددألبحلاددرال  ددألة  يدد لبحفقددو لادد تلبي ىواددال1نلدد بللوددتلبحملدد للد ددفل)

 وبأ البدةفدىتلح دفلبحل دىحيفلل،لبحث وثلب ملر ااوؤجلىةلجوقلحفاحلل ترالبحلقل  لابحت باةلاةوةيملبحاال اللمل

لاة  ي لةحةلبحملر  لبحذيلياحلل  ألباا بتلاباال ىدلوتلخالللاربوللبح دبجىةلبحافيى.ل،لحفلكبوحوأيى

 محاور التحالف االستراتيجي: -رابًعا

 مشروع التحالف والحاجة إل  ا تيار الشريس املناسب: -1

وددد يفلد  دددالوملدددت  الحلوظيددفلبحلكبوحوأيدددىلودددتلجأدددللة ويدددملو دددىيحلة ىحفيدددالوملدددت  اليادد لب ملدددراتلبح دددود لبحذابيدددالاة

ابحاحدددلل  دددألةقلددد  لبحاال دددالاة دددو تل ر دددملل،لاة  يددد لبحنددد بوللبحلبفيذيدددالحفحملدددراتلحلددد لبحفقددو ل،ل(6ل،ل2011ل،ل)بحكددر ي

ةحو ددددددللب ملددددددراتلا  دددددد لا ددددددؤوتلجاحيددددددالل،ل حددددددلل ددددددويلياحددددددللا ددددددملبح ملددددددرياىةلابحوددددددوبة تلب ن وددددددالادددددد تلبأل يددددددىللب ل ىحفددددددا

اوتلجأللبخليىدلبحملدر  لبحدذيلةلوب دمل يدولبيخ دىئ لل،ل(11ل،ل2016ل،لب خ  ىةلب ىحياللملبحث بيالحلبفيذهل)بح  نتل

ردددى الر ددألأحدد لبحثيىةددىةلوددتلجعددربالجخددر لاحددىللددملذحدد لب ؤجلددىةلب ل ىحفددالودد لبحملددر ىللب  لحفدد تلا ددذح لل،لب ملددت  ا

ل(.ل111ل،ل2003ل،لبةفىقلوا فل)جاول ففاوؤجلىةلباج  حىدلبحتلل و ةل

نلددددد بللودددددتلخدددددالللذحددددد لبتلوملدددددراتلبحل دددددىحفلادددددولبح دددددود لبحتدددددللةحكدددددتلبي ىوادددددالاوؤجلدددددىةلجدددددوقلبحاحدددددلللدددددملبحل دددددرتل

  ملر ك تلوبىجث تللملبةلىللاالو ملاربوللبح دبجىةلبحافيىلا ملوظفالبحل ىحفلباجت بةييم.

 Relationshipالعالقة: -2

وددددتل يددددى  لبحل ددددىحفلل،لخددددللب ؤجلددددىةلب ل ىحفددددالبحكث دددد  لابح ددددت   لاحرحفددددالبحلدددد د بلابحلتايددددلةحددددرلورحفددددالبحاال ددددال ب

ل،ل(20ل،ل2016ل،ل وبأ دالب خدىعرل) دى لل،لابحاىوف تل يولاحىليحكاهفلوتلالو ملب بلقىةلبحث  يالانملراىلاتا يالدص با

وتلو دددددى دلبحلحو دددددللا دددددلالججدددددوبقلأ يددددد  لاةبدددددل،لاة لددددد تل حفيدددددالباة دددددىللابحلوبصدددددللبحفادددددىللاددددد تلبألعدددددربالب ل ىحفدددددا

ل(.10ال5ل،ل2011ل،ل)بحكر ي

نللالللجتلبحاال الجصث  لو ىد لذبةل يحالةقادللبي ىوادالاوؤجلدىةلجدوقلبحاحدلل  دألةوبصدللا ثدللي د ملبحلبحيدال

لبحملىوفالاب لل بوالوتلخالللبحل ىحفلباجت بةييمللملاربوللبح دبجىةلبحافيى.

 Contractالعقد: -3

ودد لاىح دديتالب ت أحددال ملددراتلبحل ددىحفلباجددت بةييملاةددوتل ال لددولبحتددللةندد ملاىةفى يددىةلا ددوبة تلاحددوبئاليفتدد ملبهددىلياندد لبحا

ل،لا د  لبحاحددىلل،لاأيددىتلح د لب لددىاحال،ل حددىلياند ل ددتلبح ي دللبحلبظيوددللحفل ىحفدىةلباجدت بةيقيال،لأحيد لب ل دىحف ت



 تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية دور برامج الدراسات العليا في        

 

 

    ينبرل –نيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المامن مع الي –جامعة إب  إصدار 412

  لدولياالمؤتمر 

يمالعل  

 

ابح ملرياىةلبإل بد الحل  ي لبإلأربلبةلل،ل(8ل،ل2011ل،لوىةوةيال)بحكر يااد لبألعرلبحل،لاةو يالبألا ىثلب بلقالا حي هى

بحلدددددفيحالبحتدددددللااحدددددلل  دددددألةو يددددد لبألدأدددددىحلابيخلدددددىئرل بخدددددللبحل دددددىحفلا دددددللشدددددفى يا لةرسدددددتلب ثدددددى نلبحاى حدددددالحفل ىحفدددددىةل

 لبيخدددىملبحال ودددا ل( لاجددد وحالبي  دددولل  دددألبحودددراالب  فيدددالابألأببيدددالودددتلب دددوب170ل،ل2015ل،لباجدددت بةيقيال)اوجدددحيبا

ل،لاةدددو   لد ا لبألودددوبللبحضدددخحالودددتلو دددى دل احيدددالاو فيدددالإلةلدددىللبألا دددىثلبحل ثيويدددالاادددو لاىحفوبئددد لابألدأدددىحل) دددى ل

ل(.13ل،ل2016

 
 ( يبي  محاور التحالفات االستراتيجية سالباحث(.1 كل س

لو ًحىللملبجلتالللب وبد لب لىحالحل ىو(لج الهلجتلو ىادلبحل ىحفى1ي ث تلوتلبحمل للد فل)
ً
اىةلةلباجت بةيقيالاا ل ىوال

ي ذ لبي ففىللبأل و ىللوتلل،لاىحلاىاتلو لوؤجلىةلجوقلبحاحلل،لاةوجي لة ىقل حف ىلو فيىلاإ فيحيىلا ى يىل،لبحيحبيا

بحث دددحلبحافودددلللدددملبحددد اللبحبىويددداللبي ىوادددىةلبحاى يدددا لب ملددد ود للدددملالدددو ملب بلقدددىةلاباال ىد دددالبحافحيدددالابإلا ب يددداللدددم

لخىصالبي ىواىةلبحيحبيالبحتللالةيبلللمل يحالةىوال تلابىلل ال ىةلة ىحفياللملاربوللبح دبجىةلبحافيى.

 معوقات تكوين التحالفات االستراتيجية: - امسا

ىحلبحل ددددىحفلوددددتلخدددداللل دبجددددالو ددددىادلبحل ددددىحفلباجددددت بةييمليحكددددتلجتلنلددددل ف ل ادددد لب او ددددىةلبحتددددللةوددددفلجوددددىملةقدددد

 ةوأيلواهىلب او ىةلباةياالل،لباجت بةييملانتلبي ىواىةلاوؤجلىةلجوقلبحاحل

 :معوقات قيادية إدارية-1

اةددددددتو تلبي وددددددوقلل،لاوددددددتلبحوبضددددددحلجتلدددددددافلبحلالدددددديملاباة ددددددىللاةيددددددى ل حفيددددددالبح لددددددو ملابحاملددددددرل بلقددددددىةلب ملددددددرات

ا   دد لوددىلل،لاصددوللوبلقددىةلب ملددراتلر ددألبي  ددالب لددلفي  اادد لواو ددىةلحىحدد ل اتلل،لابي ر ددىةلاححىيددالب فكيددالبحفكر ددا

اودىليادلللل،لااىنيل حفيالابىللبحل ىحفىةلباجت بةيقيالباد رب لبحليىستللاباألحىاملابألونللح  لب ؤجلىةلب ل ىحفدا

ل(.4لل،2005ل،ل تلخفللا لى لر بديلي  لوتلةقىحلبحل ىحفىةلباجت بةيقيال)وؤةحرلبألوفلب ل   ل ب لبي ر حا

حددذبل  ددألبي ىواددالاوؤجلددىةلل،لنلددلالللجتلب او ددىةلبحويى يددالابإل بد ددالةفودد لب ؤجلددىةلب ل ىحفددالباة ددىللابحلوبصددل

لجوقلبحاحللبحلوأولة ولبحل ىحفلباجت بةييمللملاربوللبح دبجىةلبحافيى.

 معوقات معلوماتية:-2

حلافيحيددالابيخ ويددالابح ددبى يالبحربويددالر ددألباجددلحربدلاادد لب او ددىةلب افووىةيددالحددىأيبلوبياددىلجوددىلة فاددىةلب ؤجلددىةلب

اخ وصدىلةفد لبحاملدىعىةلبحوىئحدال  دألل،لاب لحى اىل  ألججفو لبحاال الابحلاىاتللدمل حفيدالةوجد لبحاملدى ل،لااملىعىتهى

للةيدددى لبحلكبوحوأيدددىلبحتدددللةددد خلللدددمل  دددى  لبإلةلدددىللاة لددد تلب بدددلللبحتدددللح دددىلدابللا ىافيددداللدددملبألجدددوبقلبي  يددد   لحدددذبليملددد 
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بحوى دد  لب افووىةيددالةوً ددىلوددتلب خددىعرلاوددتلبح ددابلر بدتهددىلاووبأ  هددىل بدد لابددىللاة ددو تلبحل ددىحفلباجددت بةيقيال)داأددرةل

ل(.25ل،ل2007ل،لويل

اوىل  ألبي ىواالاوؤجلىةلجوقلل،لنللالللجتلةيى لب افووىةليقاللب ؤجلىةللملحىحال  يلاشفللةىمللة ولبإلةلىل

 تلبحل ىحفلباجت بةييمللملاربوللبح دبجىةلبحافيىلاةو   ل ى   لوافووىةيالولبو ولاولا   .باجلفى  لول،لبحاحل

 معوقات مالية:-3

ااددددد لب او دددددىةلب ىحيدددددال ىئًودددددىلجودددددىملبحنددددد بوللبي ىوايدددددالابي ددددد لودددددتلأو تهدددددىلاةبىجدددددمهىلوددددد لعثيادددددالب  لحددددد لبحتدددددللة ددددديةلادددددول

اةدد   لاددذبلل،لجالةوى ددالب  لحدد ل،لجددوبلللددملةفو ددحلبحث سددال،ل ؤجلدداب ؤجلددىةلاوددىليت ةددبل ددتلةفو ددحلبحث سددالبحتددللةودد لبهددىلب

ل(.209ل،ل2011ل،لبح حتلب  لح لبحذيلةو للمل بئرةولوؤجلىةلبحل ىحفلباجت بةييمل)اتل ي 

انلددددلالللوحددددىلجددددثملجتل  ددددألبي ىواددددالاوؤجلددددىةلجددددوقلبحاحددددلللددددملاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلاددددىحل رتلبي ددددى لة دددددول

يالابحددددذيلةوبأدددددولبحا يددددد لوددددتلب او دددددىةلجار ادددددىلبخددددلالالبألاددددد بالابحدددددذيلاحكددددتلجتلةدددددؤ يلاتحددددد لبحل ىحفددددىةلباجدددددت بةيق

ل،لاةودد لبحملددفى يال،لبي ففددىللر ددألبجددلتالللبإلو ىةيددىةلب لىحددالحلدد  فلو ىةلددوللددملبحلددوقل  ددألحلددى لب ؤجلددىةلبألخددر ل

ا ادددللل ال ددددىةلددددثىاياللدددمل ددد مل  ددددالل،ل اجةدددول فحدددىلااددد  لاةبدددوتلب لاددددىوفوتل فحدددىل ىةددد لرو ىةيدددىةلابحلحددددىاةلبحنددد بتل ث ددد ل

اومل فالةو ي لبألدأىحلا ود لةف يفيالوبدذلبحث بيدال دتلرأدربلبةلو ىجدبيالذبةلةدتة  لوثىشدرل  دألل،لبحاوو لاباةفى يىة

ل،لحددذبلاادد لوددتلةفايددللبحيددوباةلبحتددللوددتلخالح ددىلبحلتفددبل  ددألةفدد لب او ددىةل،لح ددالبألدأددىحلبحتددللح ددلل ف ددىل ددللحفيددف

ابحث حل دتلوووودىةلةكلدبلحفل ىحفدىةلباجدت بةيقيالبحبقدىحللدملووبأدولل،لبحملفى يالابإلأربلبةلبحوىةوةيالااش ي لوث ج

لب خىعرلاب او ىةلبحتلل  لةؤ يلر أل ملللبحل ىحف.ل

 من جية البحث وإجرا ات  امليدانية-املبحث الثالث

اج ابةددولل،لاوقلحاددول،لال  يدد لوددب  لبحث ددحلادد ًلبل،لجددي بىاللاددذبلبحف ددللوب  يددالبحث ددحلاإأربلبةددوللددملبحث ددحلب يدد بني

لاذح ل  ألبحب ولباايال،لب لل  والا يفيالابىاهىلاة و راى

 Research Methodologyمن ج البحث: -أوال

ااشخي لاب  لبحل ىحفىةلل،لبجل  ملبحثىححلب ب  لبحوصفيلبحل في ملحفلارال  ألبإلعىدلبحبظريلابح دبجىةلبحلىاوا

 ي ىواىةلبحيحبيالاوؤجلىةلجوقلبحاحلللملاربوللبح دبجىةلبحافيى.باجت بةيقيالا تلب

 The research sampleرينة البحث: -ثانيا

ةل ددددوتل يبددددالبحث ددددحلبي ددددى ملوددددتلوقحو ددددالوددددتلبيخندددد بللوددددتلبحويددددى بةلبأل ى يحيددددالابإل بد ددددالحفحؤجلددددىةلبحربويددددالحل ددددو تل

 تدددددرالل،لخث دددددً بلةدددددفلبخليدددددىدافلا ر ودددددال  ددددد يال،ل(15)بحثدددددىح ل ددددد  افلل،لة دددددىحفلبجدددددت بةييمللدددددملادددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددى

اشخي لاب  لبحل ىحفلباجت بةييم ل ونهفلوتلذايلبيخن  لابحل   لاب ح ف تللملوقفجلبا لحى لبأل ى يوللاددحىتل

أدددو  لبحلافددديفلا را دددوللدددملبي ىوادددىةلاب ل   ددد تلادددىحل  يةلابحلوبيدددالاواددد لبيخنددد بللودددتلدأدددىللبأل حدددىلللدددملبحتدددرال

ذبةلبحاال الاب  لح تلاىحث حلل،لابح بى يالابحملر ىةللملوؤجلىةلجوقلبحاحللبحيحبيالبح بى يالابيخ ويالبحلقىد ا

 .(2)بةظرلول ملد فل)ل،لبحافوللا ر وال   يا
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 رر  النتائج امليدانية ومناقشتها-املبحث الر  

لحبلىئللبحث حلب ي بةيالبحدذيلجد لح  ل دتل حفيد
ً
البحل فيدللباجدلوربييلحفثيىةدىةلج ليحتلاذبلبحف لل رًدىلوف ال

اودتلةدفلوبى ملد هىلاةفلد  اىللدملددوللجاد بالبحث دحلاولت  بةدولودتلل،لبحتللأحا ىلبحثىحدحلودتلبيخند بللبحدذيتلةدفل  د اف

اودددتلةدددفلبإلأىادددال دددتلبألجدددسفالب بب ودددالوبدددولبحتدددللةيدددحب هىلل،لخدددالللبإلأىادددال دددتلبحلدددؤبللبألاللودددتلجاددد بالبحث دددحلبي دددى م

ل  ألبحب ولباايالل،ل مل رالوف للحفبلىئللاباجلالىأىةلاب وت حىةلابحلوصيىةا يحىليل،لب وىافا

 الهدف من الدراسة امليدانية: -أوال

لاليألبح دبجالب ي بةيالوتلخالللب وىافالبحشخ يالر ألة ويملبألا بالباةياال

اوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددللحدددوللاب ددد للحلادددرال  دددألودبللبيخنددد بللب ملدددىد  تلاب و دددو يتل ابىيدددالودددتلبي ىوادددىةلبحيحبيددداب-ج

اةيددحب لل،لبحل ىحفددىةلباجددت بةيقياللددملاددربوللبح دبجددىةلبحافيددى لوددتلخددالللب وىافددالبحشخ دديالادد تل  بددللبحل ددىحف

اةوأيددولبحدد  وبةلبحرجدحيالادد تل  بددللل،لابح وددالب لثى حداللددملب  رأددىةلبحث  يدال،لابحر  دالب ملددت  ال،لعثيادالبحاال ددا

اةدددو رلوثددد جلبحوبى دددالاوددد د لبحث دددحلبحافودددلللدددملة دددو رلةفددد لب ؤجلدددىةلحددد  لل،ل دددللعدددراااأدددو لوح دددللحل،لبحل دددىحف

اوتلل،لاإيفى لبحثىح  تلب لح  يتل،لااأو لبحكربستللبحث  يال،لوتلخالللب ؤةحربةلبحافحيالابحودمل،لعرلملبحل ىحف

وددتلاأ ددالل،لفلباجددت بةييمابح وددالاقدد ا لبحل ددىحل،لةددفلبحلوبصددللودد لدأددىللبأل حددىللحلحو ددللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددى

 ودبللبيخن بللب ملىد  تللملبحث حلبي ى م.

يخن بللب ملىد  تل)ب و و يت(للملبحث حلبي ى م لحيحل دىملبحثىحدحلاىجدل  بملبحا يد لودتلبجدت بةيقيىةلة فيللودبللب- 

ب لددددلقيث تلابحلوبصدددللوددد لل،لااي ددديلبح ددد قلابح ثدددىةلبحتدددللوددددتلجاح دددىالااددد  لو دددى دلابجدددت بةيقيىةلأحدددد لبحثيىةدددىة

ا ددذبلبجددت بةيقيالبحل  دديةلب يدد بنيلحفحؤجلددىةلل،لاحددىلياددي لبح وددالادد تلبحثىحددحلاب ث ددوة تل،لادأددةلووب يدد لوا ددف

ل،لابحتددددللح ددددىل ال ددددالاندددد بوللبح دبجددددىةلبحافيددددىل،لب و ددددو  لبحتددددللةح فدددد لاى ؤجلددددىةلبيخ ويددددالابح ددددبى يالابإلةلىأيددددا

حدللةبوي  دىلاأفودتهدى لادىحل ريللدملبجدل  بملبألاصدىالبح  يودالبحتدللالة اب وىدةالبألاحياللدملجةبدىللة فيدللبحثيىةدىةلال

ج ثدد لوددتلواندد  لبح  دد يللبا ددملحفثيىةددىةلبحتددلليددلفلبي  ددولل فههددىلوددتلخددالللب وىافددالبحشخ دديال)ب ثىشددر (لاددىحن الل

جددل  بملةوبيددىةلب يدد بنيلحفثىحددحلر ددألجوددى تل حددللب ث ددوة ت لا ددذح لاىجددل  بملب وىافددالة دد لب ثىشددر لوددتلخددالللب

بحلوبصدددللباألحدددىامل)باة دددىللبح دددىةفي(لةدددياال بددد لدةثدددالب لدددلقيث تلحلدددببلجالألخدددرلبحدددذيلةفيدددفوبلادددولا دددىتلووبددد ل

ا دددذح لبخل دددىدلحل  ددد لابحو ددد لل،لودددتلأ دددال،لحفثىحدددحللدددمل ثدددوللب لدددذبدافل دددتلرأدددربللب وىافدددالبحشخ ددديالب ثىشدددر 

وصددوللر ددألجوددى تلبيخندد بللب ملددىد  تلخ وًصددىلابحدديحتليحددرلاب ددىللبحددذيل ددىتلجددي ففلبحثىحددحلوددتلخددالللبحلددفرلابح

اوددتلةددفلبح  دد يللب يدد بنيللددملبحلاث دد لل،لا دد ملباجددلوربدلابةو ددىتلبحرابةددبلابيخدد وىةلبألجىجدديال،لات وددىةلولالحوددا

لر ألبحلتذيالبحربأاال ارالل،ل تلبألح بثلابألشيىللوتلخالللب لحيىةلبحتلليلل  و ىلب ملىد وتلجةفل ف
ً
اصوا

ودتلخددالللل،لاةل دىاملود لبحل فديالةلبحتدللجدثملحفثىحدحلبحلوصدللرحههدىل،لبحثيىةدىةل  دألادىح  تلوخدر تلحفويدىملال فيف دى

بإلأىاددال ددتلبحلددؤبللبحددرئ جلحفث ددحل"لوددىلاب دد لبحل ىحفددىةلباجددت بةيقيالادد تلبي ىواددىةلاوؤجلددىةلجددوقلبحاحددلللددمل

 بحب ولبااياللا حكتل رد ىل  أل،لاربوللبح دبجىةلبحافيى"لا وىلحفحوىافا

 العليا: الدراسات برامج في العمل سوق  ومؤسسات الجامعة بي  العالقة بطبيعة يتعلق فيما-1

جأحددد لخنددد بللبحث دددحلبي دددى ملجتلاب ددد لبحاال دددالاددد تلبي ىوادددىةلاوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددللوت  يدددالاةحلدددى لايدددافلبحفى فيدددال

ب ثدد جلجتلة ددوتلبحاال ددالبدةثىعيددالا يددحلجتلبحث ددحلاوددتلحيددحلل،لا فيفددالبألةددرلحلفثيددالبحليىأددىةلاول فثددىةلجددوقلبحاحددل

ا دملبحدر  لاب وت حدىةلألدأدى لل،لبحافول لاولبحذيلي د لب ملد فالودتل دللأوبةمهدىلا ود ملبي فدولل ؤجلدىةلجدوقلبحاحدل

جددفلاهددملدلل،لاادولوددتليندد  لب او ددىةلحلدبلب لددى ىةلبألدودد لب لاددىدال فههدىل احًيددىل،لبحاحدللاحفملددر ىةلبإلةلىأيددالابيخ ويددا
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بحليىجددىة لاصددبى البحودددربدبة لاخ وددالب  لحدد  لاة ويدددملبحلبحيددالبحملدددىوفالاب لددل بوا ل حددىلجأحددد لبيخندد بللجتلواظدددفل

 ايدد بل ددتلل،لجاحو ددىةلبحث ددوثلبحافحيددالبحتددللةوددوملبهددىلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىتلرةحددىلةددلفلا ددملجاحو ددىةلبحثددىح  تلجةفلدد ف

لحا  لججثى  لةل   ىلاىاايال،لال الاى تيثاجاحو ىةلوؤجلىةلجوقلبحاحللبحتللاىة لةوصفلبحا

ةيدددى لبيخ ددددةلابحددددر  لابحليىجددددىةلبحتددددللةوددددىد لادددد تلجاحو ددددىةلبحثدددىح  تلاجاحو ددددىةلجددددوقلبحاحددددل لحددددذبلالةدددد خلللددددمل بئددددر ل

بالحىملجدأى لبحاحدل لاةيدى لبحلالديملبي ويوديلاد تلوؤجلدىةلبحلافديفلبحادى ملاوؤجلدىةلجدوقلبحاحدل لج  لر دألددافل

بصدددللبإليقدددىويلا دددمل ى ددد  لايىةدددىةلةوضدددحلودددىهملجاحو ددىةلصدددبىتلبحودددربدللدددملجدددوقلبحاحدددل لاةيدددى لبيخىدعدددالباة ددىللابحلول

ةيددددد لب ادددددىحفلبألجىجددددديالحلدددددد لبحليدددددىللوؤجلدددددىةلجدددددوقلبحاحدددددل لاةيددددددى لل،لبحث  يدددددالحددددد  لصدددددبىتلبحودددددربدللددددددملبي ىوادددددىة

اة  دتلبحويدى بةلبأل ى يحيدالاودالتلاملدرال فههدىلبح احدا لل،لباجت بةيقيالب كلوأالابحوبض ال يحدىلي د لبحث دحلبحافودل

ىلل،لةح ف لاىحفقو لبحتللج ةلر ألأفو لا تل  بللبحل ىحفل،لبحل ديج لججىجيًّ
ً
 اتلباالحىملاىحث حلبحافوللاوصفول ىوال

ودددتل وبودددللبحاهيدددالابحلبحيدددالبحملدددىوفالاب لدددل بوا لاةفشدددتللظدددىار لباجلالدددى لبحث ثدددللحفثدددىح  تل ايددد فل ايدددى لحدددذح ل

اوددتلب ايددبلجتلةل ددرتلر ددألوؤجلددىةلل،لك جددالاليلددلفى لواهددى لجتلبي ىواددالالةدديبللاادد  للددملاددرلل ددىيمةظددللجا ددىثهفلول

جوقلبحاحل لحذبل ح ةلوؤجلىةلجدوقلبحاحدللحل دوتلهدملودتليدذابلر دألبي ىوادىةلحفث دحل دتلبحثدىح  تلب لح د يتلودتل

 يويا.ذبةلةفل ىل اتلةاليملدجوللو لبي ىواىة لخىصالبحثىح  تلوتلبح فيىةلبحل ث

اجاضدددحلبيخنددد بللودددتلخدددالللب وىافدددالبحشخ ددديالجتلبي ىوادددىةلبحيحبيدددالبجدددل د  لودددؤخربلوح فدددالاويدددى بةلبحلافددديفلبحادددى مل

جاحيدددالبحلادددىاتلوددد لوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددل لحدددذبلةدددفلة شددد تلل،لابحث دددحلبحافودددللابح يسدددالبحاىودددالحالال دددىدلابحث دددحلبحافودددل

اوددذ ر لبحلفددىافلل،لاددذبلوددتلأ ددال،لحلو يددملادد تلبحو ثدد تلب ل ددىحف تادشددالحددوللر دد ب لبيخىدعددالبحث  يددالبحتددللتهدد الر ددألب

ب و اددالالددىد  لل،لابحلاددىاتلادد تلا بد لبحلافدديفلبحاددى ملابحث ددحلبحافوددلل)صددباىل(لاوؤجلددىةلجددوقلبحاحددلل)بحتر ددالبحلقىد ددا(

خيددددىدلااددد لوبددددول.لاجتلبحل ددددىحفلباجدددت بةييملودددتلأ ددددالجخدددر للل،م2025ل-2020م لحلقلدددي لبحر  دددالبحوعبيددددال2021ل/1ل/12

لةح ف ل يحىليتايال،لحلفايلل ادلاربوللبح دبجىةلبحافيىلوتلخاللل   لووت حىة

لاو بد لبحلافيفلبحادى ملابحث دحلبحافودللودتلخدالللبح يسدالبحاىودالحالال دىدلل،لاد لجيىجىةلحف احالجاا -
ً
وح فا

لابحث حلبحافوللادأ ولاحؤجلىةلجوقلبحاحللوتلخالللاربوللبح دبجىةلبحافيى.

لا وىل  ىحبلوؤجلىةلجوقلبحاحل.ل،ل لج حالاجيىجىةلألاحو ىةلبحث حلبحافولاد -

بحن اللب ي بنيلحفثدىح  تلر دألب ؤجلدىةلذبةلبحاال دالحلوصدتللوملدكالتهفلاودتلةدفلبحلوأدولبهدىلر دألبأل لدىمل -

اجيلا دددددحلخدددددىدللادددددذهلباحليىأدددددىةليافدددددملبحث دددددح.لودددددتل ثدددددللادددددربوللل،لبأل ى يحيدددددال اىي دددددالةفددددد لبحفقدددددوبة

 ىةلبحافيى.بح دبج

 فيما يتعلق بوجود اتفاقيات أبرمتها الجامعة م  مؤسسات سوق العمل في الجانب البحثي املشترك:-2

ل،لجأح لبيخند بللب ملدىد وتللدملبحث دحلبي دى ملجةدولالةوأد لبةفى يدىةلدجدحيالاوفافدالاد تلبي ىوادالاوؤجلدىةلجدوقلبحاحدل

لة وملذح لوتلجار اىال   لجفثيىةلحىح ل اتلل،لا بحىلاد لبيخن بللب ملىد وتل

  ملاأو ل رقلا  ياللملبي ىواالو ح هىل دبجدالةوصديىةلاةلدىئللبح دبجدىةلبحافحيدالاد ا دىلألصد ى لبحودربدلالدملددواهىل

ل82يددلفلبة ددىذلبحلدد با  لبحلددفيحاللددمل دبجددالبحليددىللبحلددوقلبحددذيلةيخددرلا بددوتلبحث ددحلبحيحنددللبحددذيل دد لي ددللر ددألج ثدد لوددتل

يدددا لالاددولودددىلج  لر دددأل ددد ملاأددو لاحددد  لح لدددو ملذحددد لبحدديخفلب ارلدددملر دددألوؤجلدددىةلجدددوقلو دجددالو فيدددالاإ فيحيدددالا ى 

 حىلاولووأو للملبي ىواىةلب ترأيالابألد ةيالاب  ر الابألور كيالاة  اىلوتلبي ىوادىةلبحارأيدالابحترأيدا لحدذبلل،لبحاحل
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 ادلاب دد لبحل ىحفددىةلباجددت بةيقيالوددتللاددد لبيخندد بللب ملددىد وتلوددتل يددى بةلبي ىواددىةلبحيحبيددا ل دد  لووت حددىةلحلفايددل

لةح ف ل يحىليتايالل،لخاللل و لباةفى يىةلب ن والا تلبي ىواىةلاوؤجلىةلجوقلبحاحلللملاربوللبح دبجىةلبحافيى

لةفايلل ادلبحث حلبحافوللاحرأ ولاىحلبحيالبحملىوفالاب لل بوا. -

لللة رللةف لبحاوولل ؤجلىةلجوقلبحاحل.اا لوتلة ىحفىةلا تلبي ىواىةلا ونهىلب ى بالجالب  ب لبحت -

لةوظيفلةلىئللبألا ىثلبحافحيالبحتللةووملبهىلاربوللبح دبجىةلبحافيىلبحتللح ىلبدةثى لاحؤجلىةلجوقلبحاحل. -

 رنملىللاح  لالو ملبحث حلبحافوللاوصفولو رًأىلحن بوللبح دبجىةلبحافيىلر ألوؤجلىةلجوقلبحاحل. -

ي  املخرجددات البحثيددة الجامعيددة وربطهددا بوصددف  مددورًدا يدددرم بددرامج الدراسددات فيمددا يتعلددق بوجددود ثقددة متبادلددة بدد-3

 العليا:

جأحد لبيخندد بللب ملدىد وتلجتلابددىتلب ودالةوددالادد تلبي ىوادىةلاوؤجلددىةلجدوقلبحاحددلل  ددللعدرالالياددرالودىلبحددذيلير دد هل

حاحفالبح اثالا بحدىليهحدللبح رالباخر لحيحلةذابلب ؤجلىةلبإلةلىأيالر ألول ملىد تلجأىةبلجالول ملىد تل ر لاى

بحثىحددحلب   ددملجالبحيحنددلللددملةفددجلب ؤجلددىةلبي ىوايددال ندد لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبحتددللالة ددىاللجتلة بدد لةفلدد ىلجوددىمل

بحو دددددىتلبإلةلدددددىيمل  دددددألةفثيدددددالول فثىةدددددول هدددددللح لددددد لولدددددو ر لاىحوددددد دلب  فدددددو  ل حدددددىلاادددددىنيلوؤجلدددددىةلجدددددوقلبحاحدددددللودددددتل

ا ددددد لي دددددوتلبحل دددددىحفلباجدددددت بةييملبيخيدددددىدلل،لبح دددددفر لاة لدددددرل فيدددددولبحك  ددددد لودددددتلبألودددددوبلب دددددوظف تلبي ددددد  لاةددددد د مهفلودددددتل

لبي ويويلحثبىللبح والا تل  بللبحل ىحف.

حذبلاد لبيخن بللب ملىد وتلخالللب وىافالبحشخ يال   لووت حدىةلحلاي درل درصلبحل درتلة دولوؤجلدىةلجدوقلبحاحدلل

لةلح للاىحبوى لباةياالل،لبحافيىلوتلخالللبحل ىحفلباجت بةييمللملاربوللبح دبجىة

  ددألبي  ووددالوددتلخددالللا بد لبحلافدديفلبحاددى ملابحث ددحلبحافوددللاأ ددللةت يدد ل  ددألواىي ددال ددللاددذهلبحويددىيىل -

ل هللب لؤاحيالاىح دأالبألا أ.ل،لبحتللج ةلر ألبحفقو 

دى يوللادددحىتلأددو  لبحلافدديفلاحثددىح لوىحيددالحفويددىملادد ادهلبحر ددىو - يل  ددألو رأددىةلد دد لوقفددجلبا لحددى لبأل د

لاربوللبح دبجىةلبحافيى.

   ألبي ىواالاىحلاليملبي ى لو لوؤجلىةلجوقلبحاحلللمل  فلاربوللبح دبجىةلبحافيى. -

رشددددددددربتل يددددددددى بةلوؤجلددددددددىةلجددددددددوقلبحاحددددددددللب ؤافدددددددداللددددددددملبإلشددددددددربال  ددددددددألبألا ددددددددىثلبحافحيددددددددالذبةلبح ددددددددفال -

 احؤجلىتهف.

  تل  بللبحل ىحف.ريقى ل بوبةلباة ىللابحلوبصللبحفاىللبحتللااي لبح والا -

فيما يتعلق بقيام الجامعة بتوجي  دروات رسمية ملؤسسات سوق العمل في فعاليتها وأنشطتها البحثية في برامج -4

 الدراسات العليا:

جأحدد لبيخندد بللب ملددىد وتلجةدددولالةوأدد ل  ددوبةلدجددحيالاددد تل  بددللبحل ددىحفلي يددودلبحفاىحيدددىةلابألنملدد الايدد لجةددولةوأددد ل

  ددألبحاال ددىةلبحشخ دديا لا دد لاددد لبيخندد بللب ملددىد وتللددملبحث ددحلبي ددى م ل دد  لووت حددىةلحلوأيددولل  ددوبةلا بح ددىل ىئحددا

لةح ف ل يحىليتايالل،ل  وبةلدجحيالا تلبي ىواىةلاوؤجلىةلجوقلبحاحلللملاربوللبح دبجىةلبحافيى

لااي يل ادلجنمل الاربوللبح دبجىةلبحافيىل يحىلي  ملوؤجلىةلجوقلبحاحل ل -

ىحويددددىملاىألنملدددد الابحفاىحيددددىةلبحتددددللةبوددددللو ددددىيحل  بددددللبحل ددددىحفلاةح ددددللبالحددددىملحدددد  لةوأيددددولبحثددددىح  تلا -

لجدأى لبحاحل.
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 ةوأيولبح  وبةلبحرجحيالألدأى لبحاحلللمل  فلاةحو للجنمل الاربوللبح دبجىةلبحافيى. -

 فيما يتعلق بوجود ممثل ملؤسسات سوق العمل في مجلس الدراسات العليا أو مجلس الجامعة:-5

ادذبلل،ل بللب ملىد وتلجةولاليوأ للملبي ىواىةلوح للدجولل ؤجلىةلجوقلبحاحللاالبحاكجلح  لبي ىواىةجأح لبيخن

لوىلجأح ل فيولبيخن بللب ملىد وتلوتلخالللب وىافالبحشخ يا لا ىة لبألجثى لبحتللااففوبلبهىل ىاايا

جتلي وةدددددوبلادددددفلبحدددددراب لحفحثدددددى دبةلاااي ددددديل يقدددددبلل،ل دددددونهفلة ثدددددالب  لحددددد لاجدةدددددألبحاودددددوللل،ل ددددد ملب ثدددددى د لودددددتلبي ىوادددددىة

اإةحددىليفتدد ال  ددألبي ىواددىةلاب رب دديلل،لجتلةوددوملاى ثددى د ل  ددألاددذهلبحاال ددال،لبحاال ددىةلااليالظددرلحفحؤجلددىةلبحرأ يددا

بحث  يدددالابحثدددىح  تلحفددد لجةظدددىدلب لدددؤاح تللدددملبي  وودددالجالب لدددؤاح تللدددملوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددللحدددوللددددراد لبحل دددىحفل

ا فت الجتلي وتلابىتلاح  لةقل  لبحاال الاة ث لدئىجالوقفجلل،لا تلبي ىواىةلاوؤجلىةلجوقلبحاحللباجت بةييم

بحددو دبللحتدد لةددرأةلأحيدد لبحلددف ىةلب  فيددالابحددو بدبةلبيخ ويددالابحافحيددالحل فددملو ددللاددذبلبحبددوتلوددتلبحل ددىحف للددملجةبددىلل

ةلا فتدد الةدو   لبحد  فلابإلو ىةددىةلودتلبحبفوددىل،ل لبحيحندلبأل ودىةلابألاأسدالالددملجةبدىللبح دربتلابي ىحددالبحتدلليا ملدد ىلب  لحد

وتلب بظحىةلاوقلح لب  نيلوىلحفل إتلبي ىوادىةلجدوالاتفدملجاوببهدىلجودىملب فل ود تلرذبلحدفلةدلحكتلبحويدى بةلبي ىوايدال

لوتلةو   لب ل فثىةلبحث  يا لحذبل ىي ىأال ىئحاللملب ي  لوتلبحل ىحفىة.

لددملبحث ددحلبي ددى م ل دد  لووت حددىةل يحددىليلافددملاوأددو لوح ددللدجددوللوددتلوؤجلددىةلجددوقللددملا دد لاددد لبيخندد بللب ملددىد وتل

لةح ف ل يحىليتايالل،لوقفجلاربوللبح دبجىةلبحافيى

لرشربتلب ح للبحرجولل ؤجلىةلجوقلبحاحلللمل ربدبةلاربوللبح دبجىةلبحافيى. -

يددددىلوددددتل ثددددللوؤجلددددىةلجددددوقلةودددد يفلد  ددددالول ىوفددددالحددددوللباحليىأددددىةلبحث  يددددالر ددددألاددددربوللبح دبجددددىةلبحاف -

لبحاحل.

 وةدددولوحدددوللل،لرشدددربتلب ح دددللبحرجدددولل ؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددلللدددملر ددد ب لب وب ةدددالحنددد بوللبح دبجدددىةلبحافيدددى -

لدجول.

 فيما يتعلق بوجود القنارة لدى طرفي التحالف بقدرة البحث العلمي رل  تطوير مؤسساتهم وحل مشكالت :-6

يفلبحاددددى ملابحث ددددحلبحافوددددللييخددددرلاددددىحث وثلابح دبجددددىةلب لبو ددددالا دددد لح دددد ابلجأحدددد لبيخندددد بللب ملددددىد وتلجتل  ددددىتلبحلافدددد

اووثدددددوح تللدددددمل اددددد لبحثفدددد بتللدددددمل بددددد بلاجاداأدددددىلالدددددمل اللبي دددددوبدلاجتلبحثىحددددحلبحيحندددددللوتددددد لودددددىلةدددددو رةلحدددددولل،لأددددوبئيل ى يدددددا

يلب افوودىةلخ د ل حيدل لبحفلاىححلوويد اتللدملرح دىئيىةلور د17احاللبحا  لل،لبإلو ىةيىةلابحثيسيالب بىجثال إةوليلح  

ااا لوتلبحدل ف لواهدىلودتلخدالللل،لحذبلح  لخن بللبحث حلبي ى ملوتلخالللب وىافال ا لب ملكالةلبحتللةلافملاىحوبى ا

لبحل ىحفلباجت بةييملوتلحيحلباايال

ل،لبحرددددىلواهدددىلب ملددد فالح لددد لادددى وبد لبحبملدددر الاحكدددتلب ملددد فالووأدددو  للدددملبإل بد ل ملددد للججىسدددتللايملدددارلبحثدددىح وتل اددد م

ل ث  ًلل،لاة  ي لومل فالبحلحو ل
ً
بل  ملباجلوالحيالب ىحيالا    لوتلبألووبللاب ثىح لةود ل اتلجتلة را لااذبلجببلخفال

وويدد اتللددملور دديلل،لبحددفلاىحددحللدملدجددىئللب ىألددل  لابحد  لودبه17حد  لبحويددى بةلاب ابدد تلودتلبي ىواددالجالب ىحيددا لحد يبىل

خالح دددفلنلدددل ي لجتلةقددد لوددداهفلبحكفدددىلبةلبحث  يدددالبحتدددللح دددىلبحوددد د ل  دددألة ر ددد ل  فدددالبحلبحيدددالبحدددوعنللحفحافوودددىةلودددتل

لبحملىوفالاب لل بوالابحتللتهفلاىح دأالبألا ألوؤجلىةلجوقلبحاحل.ل
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ا ددد لادددد لبيخنددد بللب ملدددىد وتللدددملبحث دددحلبي دددى م ل ددد  لووت حدددىةل يحدددىليلافدددملاوأدددو لبحوبى دددالاددد تلعرلدددملبحل دددىحفلاوددد د ل

ةح فد لل،لافولل  ألة و رلوؤجلىتهفلاحللوملكالةولوتلخالللبحل ىحفلباجت بةييمللملاربوللبح دبجىةلبحافيىبحث حلبح

ل يحىليتايال

لةو   لا سالا  يالول ىوفالة يالاىي ر البأل ى يحيالابي  لوتلب ر لبأل وتا. -

لوقلبحاحل.ة  ي لو  بةيالة ث لبحث حلبحافوللاملرال فههىلايسالد ىايالوتلبي ىواالاوؤجلىةلج -

 دص لأوبئيلحألا ىثلب لح   لابحتللبدةثى لاىحلبحيا. -

لةو   ل ى   لوافووىةيالول ىوفالة يالحفث حلبحافوللوتلالو ملةفلولح  لوؤجلىةلجوقلبحاحل. -

 القنارة والر بة في إنتاج بحوث مشتركة م  مؤسسات سوق العمل تعود بالنف  واملردود املادي: بفيما يتعلق -7

ل،لجتليملدىدتلاث دوثلوملدت  ال،لللب ملىد وتلجتلبحرةثالابحوبى دالووأدو  لحد  ل دللاىحدحلودتل  بدللبحل دىحفجأح لبيخن ب

احكتلابىتلةحالوملى للل،لخىصالاىحود لبي ى ملبحذيلةحرلاولبحثال ل حووىلاأربوللبح دبجىةلبحافيىل  ألاأولبيخ وص

ل،للدملحىحدال د ملاأدو لاحد بةلحف لدو مل،لثال دبجىةل فيىة ثفودللملبحثىح  تلجةفل فلجوبًلل ىةوبلججىةذ لج ى يحي تلجالعف

اةيددى لل،لاليار ددوتلر ددألجيددتليددذاثوت ل حددىليوبأددولبحثددىح وتلبحددذيتليالقددوتلبأل  ددىدل دد ملباجددل ى ال  ددألةددو   لبحلحو ددل

لب اىي  لبحيىا الحإلةلىللبحث ثللابدةثىع ىلاىحلبحيالبحملىوفالاب لل بوا.

خددالللب وىافددالبحشخ دديال دد  لووت حددىةل يحددىليلافددملاىحوبى ددالابحرةثدداللددملرةلددىللا ددوثلحددذبلاددد لبيخندد بللب ملددىد وتلوددتل

لةح ف لاىاايال،لوملت  الو لوؤجلىةلجوقلبحاحللااو لاىحبف لاب ر ا لب ى ي

لاأو لاح بةلبح لو ملحلاي يلبي حى لابحرةثاللمل حللا وثلوملت  ا. -

إلةلددىللبحث ثددللابدةثىعددولاىحلبحيددالبحملددىوفالابحملددىوفالر لددى لب ؤجلددىةلب ل ىحفددالبحلددحاالبح يثددالوددتلخددالللب -

ل.اخ والوقلح لباج  حىد

 نملرلبحث حلبحافولللملب  الةلبحرص با. -

 فيما يتعلق بالقيام بمؤتمرات رلمية في برامج الدراسات العليا لها رالقة مبا رة بتنمية مؤسسات سوق العمل: -8

 يحددىليلافددملاىحث ددحلبحافوددللابحلبحيددالل،لر ددألاددذبلب  فددللبحافوددللبحرصدد تج دد لبيخندد بللب ملددىد وتلجتلبي ىواددىةل دد لةبمهدد ل

اب باود للدملل،لم2015ل،لواهىالب ؤةحرلبحافوللبيخىوجل ابوبتل"حولل ادلورب يلبحث حلبحافولللدملبحلبحيدالاخ ودالب  لحد 

اب باودد للددملل،ل ىواددىةلبحيحبيدداا ددذبلب ددؤةحرلبحافوددللبألاللح فثددالبح دبجددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحافوددلللددملبيل،لأىواددالصددباىل

حثييددددددىللاأىواددددددالاادددددديلاأىواددددددال دددددد تلاأىواددددددالحيددددددرووةلاوددددددؤةحرلأىواددددددالبل،لم2020ل/11ل/30ل-29أىواددددددالر ليددددددوويل

اوددىل دد و لوددتلةوصدديىةلا دد و لبحك  دد لوددتلبحلوصدديىةلةددوحملح ددىن لبحوددربدبةللددملل،لاأىواددالذوددىدلاة  اددىلوددتلبي ىواددىة

اصدددوالر دددألب ددؤةحرلبحافودددللبحدددذيلة دددتلا ددد  هلل،لحافودددللادأ دددول لددوقلبحاحدددلبة ددىذل دددربدبةلدشدددي  لحدددوللجاحيددالبحث دددحلب

ة ددد ل بدددوبتل"ل ادلادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملة ويدددملبحر  دددالبإلنلدددىةيالابحل ثيويدددالحفلافددديفلابحلبحيدددا"لحكاهدددىل ىةددد لودددتل

ىدرلبهذهلبأل  دىدلابحلببللمل  ملاأو لوللو تلد وللحل،لاحفليكتل ؤجلىةلجوقلبحاحللجيل ادليذ رل،لأىةبلابح 

اد ددد لصدددبىتلبحودددربدلحتددد ليل دددذلبحودددربدبةلبحرشدددي  ل ملددد للأيددد  لحدددذبلب تددد حلبيخنددد بللب ملدددىد وتل  دددألبي ىوادددىةلودددتلخددداللل

لةح ف لاىاايالل،لب وىافالبحشخ يال   لووت حىة
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ل،لدبجدددىةلبحافيدددىددددراد لرشدددربتلوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددلللدددملب دددؤةحربةلبحافحيدددالب رةث دددالاىحلبحيدددالبحتدددللةودددوملبهدددىلادددربوللبح 

لاأو لوللو تلد وللحىدرلاىأل  ىدلبحبىةقال تلبحثىح  تلاربوللبح دبجىةلبحافيى.ل

 فيما يتعلق بوجود كرا  ي بحثية دارم  لالبتكارات العلمية:-9

لحا  لججثى لةح ف لاىاايالل،لجأح لبيخن بللب ملىد وتلجةولالةوأ ل ربستللا  ياللملبي ىواىةلبحيحبيا

لددددملو ددددللاددددذبلبحلوأ ددددىةلودددد لجتلابددددىتلل،لامللددددملاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلحددددوللجاحيددددالبحكربسددددتللبحث  يدددداةدددد نيلولددددلو لبحددددول

وبظحىةل ب حالحذح لو للبحيونل ولالمل اللبيخفيلليوأ لاح للاذهلبحكربستل ل حىلةفلودرلبي ىوادىةلبحيحبيدالر دأل   د ل

  دألولدلو لب  ى ظدىةلابي ىوادىة لودىلج  لر دأللوتلب وووىةلحإلاد بتلاباال دىدللدملبحث دحلبحافودللبحتدلليفتد الجتلةوأد 

وددددتلباحل ددددىقلاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلابحث ددددحلل،لحروددددىتلبحثددددىح  تلب ثدددد   تلاب لح دددد يتلاب اددددو  تلوددددتلب بددددىعملبحر فيددددا

اوقحو ددددالشددددر ىةلاىيددددللجدددداي لجناددددفلل،لا دددد ملبجددددلتالللب ثددددى دبةلبحتددددلليوددددوملبهددددىلدأددددىللبأل حددددىللودددداهفلاوملددددىتل،لبحافوددددل

حفل دددىحفلباجدددت بةييملاددد تللوقدددد وسددد   بدددرا  البحدددث الحدددالي رددددة مقترحددداتابحلالددديملوا دددفلا دددود لدجدددحيا.لل،ل ددااأى دل

لبي ىواىةلاوؤجلىةلجوقلبحاحلللملاربوللبح دبجىةلبحافيىلواهىلباايا

 رنملىلل ربستللا  يالح  فلاةحو للبحثىح  تلب لح  يت. -

لةثى لاىحلبحيالبحتللة لىأ ىلوؤجلىةلجوقلبحاحل.دص لأوبئيلحفثىح  تلابألا ىثلب ح   لبحتللح ىلبدل -

لراربملبةفى يىةلااي ل رصلبحلحو للوتل ثللوؤجلىةلجوقلبحاحللحفكربستللبحث  يا. -

ريقددى لخىدعددالا  يددالوملددت  ال تددرالبحوصددوللر ددألبحثددىح  تلب لح دد يتلاب اددو  تلوددتلب بددىعملبحر فيددالاوددتل -

 ح يولبحرةثالاىاحل ىقلان بوللبح دبجىةلبحافيى.

فيمدا يتعلدق بإيفداد طلبدة دراسدات رليدا بالتخصصدات اليدي لهدا انعكاسدات إيجابيدة لحدل مشداكل مؤسسدات سددوق -10

 العمل:

ىجالاجتلبحثىح  تلبحيحبي تلال بحوبلا ىأالول،ل لببلوىلةحرلاولبحثال ل،لجأح لبيخن بللب ملىد وتلجتل حفيالبإليفى لوو فا

ةقدىهلبحثدىح  تلج درب لجالأحى دىة.لل،لوتل ثللبي  ووالاوؤجلىةلجدوقلبحاحدللاجتلابىتل  وًدبل،لحف  فلب ى ملاب ابويل

لا  ح فلاىح ادبةلبحل د بيالاة  اى.

وتلل،ل   لووت حىةل يحىليلافملاإيفى لعفثالبح دبجىةلبحافيىل،لحذبلاد لبيخن بللب ملىد وتلوتلخالللب وىافالبحشخ يا

لاىل  ألبحب ولباايالخالللبحل ىحفلباجت بةييملا تل  بللبحل ىحفلةوأيل

لرشربتلدأىللبأل حىلللملوقفجلاربوللبح دبجىةلبحافيىلحوللريفى لبح فثالب ح  يت. -

ح ددرلجاحو ددىةلدأددىللبأل حددىللوددتلبألا ددىثلبحتددللالدد فللددملد دد لولددلو لوؤجلددىتهفلاةودد يح ىلر ددألبي فيددفل -

لابح احيا.لوتلبي ىواالحفاحلل  ألرةلىأ ىلا ملب وبصفىةلاب اىي  لب  فيالابإل فيحيا

لادأىللبا حىل.لاد لجيىجالوىحيالةكفيلإلةلىللبألا ىثلب ملت  الةلكفللبهىلوؤجلىةلجوقلبحاحل -

لةيا لبي ىواىةلوؤجلىةلجوقلبحاحللاىج ملىد  تلا وب دلاعبيالوؤافالذبةلو ىدبةل ىحيالاج لل ففا. -

 ثالبح دبجىةلبحافيى.ر ىوال ادبةلاأربوللة د بيالحوللبحل   ىةلب  فوأالوتل حفيالبإليفى لح ف -
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 فيما يتعلق بالتواصل م  رجال األرمال لتمويل ودرم الباحثي  املتميزين:-11

لاةىحًثدىلودىليودوملادولبحثدىح وتلاىحث ددحل،لج د لبيخند بللب ملدىد وتلجتل حفيدالبحلوبصدللود لدأدىللبأل حدىللاالندد لأ دوً بل ر يدا

مل2021ل-1-12 لبحو بد لود لبحتدرالبحلقىد دالب و اداللدمل اتلةاليملوتلبي ىواالاحألجفلحت لوثى دلل،ل تلدأىللح  ح ف

اهددىلاحادللوددىلجشدىدلرحيدولبيخند بللب ملددىد وتلياد لب ثدى د لبألا ددأ.لاحادللةحدال اد لب ملددكالةلبحتدللاادىنيلول،لالةديبللوقدر لد  

لبي ىواىةللملاربوللبح دبجىةلبحافيىلوتلجار اىال

ودددتل ثدددللبي  وودددالدددسيللأددد ب ل ددد لالي ددح ل  دددىتلبحلافددديفلبحادددى مللجتل  ددىتلبحلافددديفل  دددىتل ث دد لاابجددد لاباةفدددىقل فيددو

   ددد بلخ وصدددىلا ددد لاادددرالي وبةدددبلبح دددربتلابأل ودددىةل ددد ليلدددوةللدددملجيلي ظدددا لاحانددد لجتلبي ىوادددىةلااحدددللاحنددد ل دددتل

 دداللددملابحتددللةليددحتلباجددت بةيقيىةلب لبولل،لملأدديًلبلواهددى2030ل-2020بحر  ددالبحوعبيددالبحملددىوفالبحتددللاادد لبحر  ددالبحوعبيددال

دىتلابدددىتلرصددالحىةلةدددذابلي وبةدددبلب رةثددىةل لدددثال ابحظددراالابي دددر لابألاأسددال وددد لجصدددى لل،ل%95بحلافدديفلبحادددى ملاإتل د

لبحاحفيالاحولللاالناففلر ألوت لح ذبلبحو ىتلجتلي ح .

 ىواىةلوتلخالللبحل ىحفلباجت بةييملا تلبيل،ل   لووت حىةلحلخراللوتلةف لب احاالوقد وس   برا  البحث الحالي

لاوؤجلىةلجوقللملاربوللبح دبجىةلبحافيى لواهىلباايا

للبحلاليملو لدأىللبأل حىللالو   ل  فلحفثىح  تلب لح  يت. -

ةفايددلل ادل فيددىةلبحيدب ددالا  ح ددىلاددىألأ ي لبحال وددالوددتل ثددللدأددىللبأل حددىل ل ونهددىلاوباددالو حددالحدد  لجددوقل -

حتللحملر الاىئللجاي لادأىللبأل حىلل ال البة ىللو للجو ىح ىلوتلبح فيىةلبحل ثيويالبألخر لبل،لبحاحل

لاةوبصللا  ح ىل مل للوللحر.

 ح رلدأىللبأل حىللبحذيتلح فل ال الاح رأىةلاربوللبح دبجىةلبحافيى. -

ةدددو   ل دددرصل حدددللحددد  لدأدددىللبأل حدددىللحفثددددىح  تلب لح ددد يتلب  فيددد تلاحدددىلييدددحتلبي فدددى ل فدددههفل اوددددوللل -

لوفكر .

ل.ربدبةلبحتللةل ذاىلةيىاالبح دبجىةلبحافيىلاحىلةفبللبحليىأىةلجوقلبحاحلرشربتلدأىللبأل حىلللملبحو -

 فيما يتعلق بالثقة بجدوى التحالف م  مؤسسات سوق العمل في البحث العلمي:-12

 حدددىلجأحادددوبل  دددألجاحيدددالوددد  لل،لجأحددد لبيخنددد بللب ملدددىد وتلجتلادددذهلب ثدددى د لاالنددد لبألا دددألودددتلةو  دددىلاحدددفليدددلفلبحل دددرقلرحههدددى

 حدددىلل،لحل دددىحفلاددد تلوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددللابي ىوادددالبحتدددللاالنددد لادددتوجلبي ىأدددالرحيدددوللدددملظدددللبأل ودددىةلابألاأسددداأددد ا لب

لجأحاوبل  ألجتلبحل ىحفلو حىل ىتل إةولوفي لحكاللعرلملبحل ىحف.ل

ا ددد لادددد لخنددد بللبحث دددحلبيخدددى مل ددد  لووت حدددىةلي ددد ا لبحل دددىحفلاددد تلبي ىوادددىةلاوؤجلدددىةلجدددوقللدددملادددربوللبح دبجدددىةل

لىلواهىلباايابحافي

 يىملبي  ىةلبإل الويالاخ ثىللب لىأ لجالبحثىح  تلجالب لؤاح تلوتلبحو ىتلبي  وويلجالوتلبحو ىتلبيخىصل -

 ا ادافلةقىهلبحافحيالبحلافيحيالابحث حلبحافوللبحذيلاىةىللملخ ر.

هددىل  ددألجدالبحلت يدد ل  ددألدددراد لاشدد ي لبحل ددىحفلباجددت بةييملادد تلبي ىواددالاوؤجلددىةلجددوقلبحاحددللاةرأح ل -

لبحوب  لوتلخالللبحث وثلبحتللاا يلصود لاب ايالاة  ولر ألااي يلبحل ىحفلب   ملابإل فيوللابحاى ي.
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ةفايدلل ادلبح دب اقلب لدو لا ددب اقلبحث دحلبحافودللبحددذيلي ثد لدئىجدالبي ح ود دالوثىشددر لاحدولأ دىةلة  حددول -

لوتل ثللبح احالاب بظحىةلبحاى يالجالبحو ىتلبيخىص.

 ح  لخىصالحف رالاب لى االحفح  بةيالبحتللة  فلبحث حلبحافوللاأويالاربوللبح دبجىةلبحافيى.رنملىللال -

لةظى رلبي  و لب ملت  الا تل  بللبحل ىحفلا الوتلبحلفرللحت لاترقلجفيبالبحلبحيا. -

 Conclusionsاالستنتاجات: -ثانًيا

لىةلوتلجاح ىلباايالوتلخالللودبللخن بللبحث حلبي ى ملةوصللبحثىححلر أل   لبجلالىأ

ةتجد جلوقفدجلييدفل يددى  لبحل دىحفلودتلبي ىواددالاوؤجلدىةلجدوقلبحاحدللح دبجددالبحويدىيىلب  حدالبحتددلل (1

لير يل فههىلبحل ىحفلباجت بةييملا ملب ملىدي لبحث  يالب ملت  ا.

هدملةوأيولبحث وثلبحافحيالا ملجاحو ىةلجوقلبحاحللإلح بثلبحل ىولللدملبحود دبةلااملدبي لبحاال دالبحتدلل (2

لوتلخ وصيالبحل ىحفلباجت بةييم.

بحلاليملبي ويويلا تلبي ىواىةلاوؤجلدىةلجدوقلبحاحدلللدملادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلودتلخدالللبحل دىحفل (3

لباجت بةييم.

اأددو لخىدعددالا  يددالحدد  لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلا ددمل ى دد  لوافووددىةلوي بةيددالاحددىل ههددىلب بددىعملبحبىئيددال (4

لىوفالاب لل بوا.ابحر فيالإلح بثلبحلبحيالبحمل

باالحدددىملا لدددو ملبألا دددىثلبحافحيدددالحددد  لوؤجلدددىةلجدددوقلبحاحدددللادأدددىللبأل حدددىل ل دددونهفلو ددد ًدبلدئ ًلدددىل (5

لحلحو للاربوللبح دبجىةلبحافيى.

ا
ً
 Recommendationsالتوصيات: -ثالث

بحافودللحلد لدراد لبحت    ل  ألبحل ىحفدىةلباجدت بةيقيالودتل ثدللبي ىواداللدملادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلابحث دحل -1

اإيقى ل رصل حللحفثىح  تلب لح  يتلاةرأحدالجا دىثهفلر دألوملدرا ىةلاأدربولل حفيدالل،لبحليىأىةلجوقلبحاحل

 يلفلباجلفى  لواهى.

دراد لوبالبحثىح  تلبح ل يالةلبحال ودالودتل ثدلل  بدللبحل دىحفلادىحن اللب يد بنيلااشدخي لباحليىأدىةلودتل -2

 وؤجلىةلجوقلبحاحل.اب  لواىةى لبحاىوف تلح  لبي ىواىةلال

بحت    لبي ى ل  ألاأو لوح ف تلدجحي تلوتلوؤجلىةلجوقلبحاحدللحد  لبي ىوادىةل بى ملدالبحويدىيىلبحتدللتهدفل -3

 بحث حلبحافوللا  فلبحثىح  تلاةوأيولجا ىثهفلة ولبحلبحيالبحملىوفالاب لل بوا.

اإ د ب لل،لبحث  يدالحيدحىتلأو تهدىبحت    لبي ى لوتل ثللبي  ووال  ألاربوللبح دبجىةلبحافيدىلا  دفلو رأىتهدىل -4

 بحثىح  تلب ؤاف تلاى  ىدبةلبحتلليل فمهىلجوقلبحاحللب   ملابإل فيوللابحاى ي.

بحت   دد ل  ددألبجددت بةيقيىةلبح لددو ملابحتدد ا للب بىجددبلبحتددللاشدد  لوؤجلددىةلجددوقلبحاحددلل  ددألباجددلفى  لوددتل -5

 بألا ىثلبحتللةووملاربوللبح دبجىةلبحافيىلاإةلىأ ى.
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 ة املراج قائم

 
ً

 املراج  العربية: -أوال

 بحبىشددرلوؤجلدالحددود ل،ل(.لبةقىاددىةلالدو ويالواىصددر لبح لدو ملبحدد ا م2003  دىملبحدد يتل)ل،لجادول ففددا -

لو ر. ،لبحرب   بي يل ،لبألا أ بح ثاا ،لابحلو ي  حفاملر بح يثا وؤجلا ،لبح احيا

وقفددالل،لا ددحلواملددودلل،لىأددىةلجددوقلبحاحددل(.لبحندد بوللبي ىوايددالاودد  لبجددلقىا هىلاحلي2017  ددىا ل)ل،لجححدد  -

ل.189ل-159صلصل،لوىد ل،ل(007بحا  لل،لبحلبحيالبحبملر ا

 ،لبي ىوايدا ب ار دا  بد ،ل1  ،لبحفكدريل بحل درا ووبأ دا لدم بي ىوادا (.ل ادل2002) و حد  ا دىلل،لبحن ب ادم -

لو ر.ل،لبإلجكب د ا

ل،لحؤجلدددىةلبا ل دددى ياللدددملظدددللبحاو دددا(.لبحل دددىحفلباجدددت بةييمل يدددراد لحف2005و حددد لبألوددد تل)ل،لادددتل دددي  -

جداي  لل،لوا د لبحافدوملبا ل دى يالابحلقىد دالب ر ديلبي دىويمل،ل دبجالوي بةيالاىحل ثيمل  ألأىواالحثبىت

 (.2   ل)ل،لوقفالب ل ى يىةلشحىللب ر ويىل،لبي يبئر

(.لبحل ىحفددددددددىةلباجددددددددت بةيقيالادددددددد تلب ؤجلددددددددىةلبا ل ددددددددى يال آحيددددددددالحل ويددددددددملب  دددددددد  ل2011ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -

 Iraqi(.لبحدددرباةالل26بحاددد  ل)ل،لمجلدددة كليدددة االدارة واالقتصددداد جامعدددة بغددددادل،لبحلبى لدددياللدددملظدددللبحاو دددا

Academic Scientific Journals.ل

(.لد  ددالجدأددى لبحاحددلل  رأددىةلبحلافدديفلبحاددى ملاجددوقلبحاحددلل"ل دبجددالة فيفيددال2018حي ددأل ىوددلل)ل،لحمهالددىايلب -

(ل3بحاددددد  ل)ل،ل(87ب  فدددد ل)ل،لأىواددددالبحوددددىار ل،لمجلددددة كليددددة اآلداب  ددددأل يبددددالوددددتلجدأددددى لبأل حددددىللاىي يددددر"ل

ل.72ل-14صلصلل،لجار ل

 ،لبحاو دا ظدل لدم اب لوجد ا بح دت    حفحؤجلدىة د  يدرال باجت بةييم بحل ىحف (.2008جوىلل)ل،لاوجحیبا -

 الصددغيرة املؤسسددات أدا  تحسددي  ، نددوفمبر 12 االسددتراتيجية التحالفددات حددول  الدددولي امللتقددن

 بي يبئر.ل،لاىيم أىواا ،لواملتوسطة

بتكدار محدور اإلبدداع واال (.ل2020ة فيللبحود لبحرباتلحفلافيفلبحاى ملابحث حلبحافولللدملبي ح ود دالبحيحبيدال) -

لةو حن .ل-صباىللخالللبحفت  لج لوأرلل،لفي البحث العلمي

ل،ل(.لخيىدلب بىاحالابحملرب ال ح بخللحلبحيالبحو ى ىةلبح دبى يا2008اىدتل)ل،لبي ىللو بحل ربيبللانايحا -

ل3ل-2ل،ل لددكر ل،لأىوادالو حدد لخييددرل،لامللتقدن الدددولي حددول االقتصدداد الصددناعي والسياسددات الصددنارية

ل يلحن .

ال دبجدددددالحىحددددددالدور حاسدددددنات األرمدددددال فددددددي دردددددم البحددددددث العلمدددددي(.ل2018 تدددددد ب ل)ل،لحي دددددملاشدددددايبل،لمخدددددوب  -

لأىواالةفحلىت.ل،ل فيالبحافوملبا ل ى يالابحلقىد الا فوملبح لي  ل،لبي يبئر

وقفدال دبجدىةلل،ل(.ل دأالووبلودالو رأدىةلبحلافديفلبحادى ملبألد نديلي ىأدالجدوقلبحاحدل2016 بةرلاوخراتل) -

ل(.ل2020بيبى لو ح ل)ل،لةوالل تلبحملينللل،ل(5)ل43ل،لت او ابحافوملبح

ل،ل(.لوملددددراتلبح يحوربعيدددداللددددملبحملددددرقلبألاجددددة2017 حيددددللابددددىللبحل ىحفددددىةلباجددددت بةيقياللددددملبحددددوعتلبحارودددديل) -

 ةو حن .
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وقفالبحلحو للابحلبحيالصى د ل تلصب اقلبحبو لل،ل(.لب ملرا ىةلب ملت  ا2007أىتلأىح تل)ل،لداأرةلويل -

لوىد .ل،ل34ب  فالل،لمبح ا 

 وبظحىة لم د ى ي  لفوت باجت بةيقيا بحل ىحفىةل (2010).جاي ل ث هللال،لجىحفلاو ح   صتلل،لبحلىحف -

 أىوادا ،لب ار دا" وقلحد  لدم "بحر دى   ة لدىتل ابدوبت29 بحاىشدر بحلدبويل بحافودل ب ؤةحر ،لبحارب يا بأل حىل

ل26.تلل،لبألد ت ،لبألد ةيا بحي لوةا

(.لاب ددددد لبحاال دددددالاددددد تلبحلافددددديفلبحادددددى ملابحاددددددىمل2005 لبحدددددرححتلجححددددد لاو ددددد ف لو حددددد لولددددددو مل) ثدددددل،لصدددددىي  -

 ه.ل1425ل،ل دبجالةفلر  ب اىلال فيفلوتلوكلبلبحت ايالبحارويلح اللبيخفيلل،لابحو ىتلبيخىص

ا ددددحلل،ل(.ل ادلبي ىواددددىةلبحيحبيدددداللددددملنملددددرلبحث ددددحلبحافوددددل2021ةبيفددددال)ل،ل ثدددد هلعددددىارلابي دددد ب ل،لبح ددددثىحم -

ب ددددؤةحرلبحدددد ا ملبا ت بضددددتللحددددولالنملددددرلبحث ددددحلبحافوددددلللددددملب  ددددالةلابحدددد اد ىةلب  كحددددال"بحاوبئددددملل،لاملددددودلو

 .196ل-179صلصللل،2021ل/2ل/16-15ب باو لالىد  لل،لابي فول"لبي يللبح ىني

(.ل يددى لأدو  لو رأددىةلبحلافديفلبحاددى ملودتلاأ ددالةظدرلبي ىواددىةلاوادد ل2012و لددتلاوخدراتل)ل،لبحظدى ي -

ل،لبحادددددربقل،لبحلدددددبال34بحادددد  لل،ل90،لجدددددوقلبحاحددددلال دبجدددددالة فيفيدددداللدددددملوب ودددددالبحفددددربةلبحوجدددددة"للوؤجلددددىة

ل،لوقفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال فيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالبإل بد لابا ل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى ل،لأىواددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالبح و ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64923ل.للل

 حل ل ت  ح خل حف ابل ب  باا بحملر ىة ا ت باجت بةيقيا (.لبحل ىحفىة2004ريحىتلا ي ل) ،ل ث لبي فيف -

لشحج.  نت أىواا ،ل  لودبه دجىحال،لبحلبى ليا بحو د 

رينددد ةل ،ل ر ددد دي  وؤجلدددال،ل(.ل حيدددللودددىذبلاادددرال دددتلبحل ىحفدددىةلباجدددت بةيقيا2016  دددىلل)ل،ل ثددد بحاىل -

لو ر. ،لبحوىار  ،لو رلبحيوىح  وكلب

رينددد ةل ،ل ر ددد دي  وؤجلدددال،لا(.ل حيدددللودددىذبلاادددرال دددتلبحل ىحفدددىةلباجدددت بةيقي2016  دددىلل)ل،ل ثددد بحاىل -

لو ر. ،لبحوىار  ،لو رلبحيوىح  وكلب

(.لبجدددددت بةيقيالووت حدددددالحل دددددو رلبحملدددددرب الاددددد تلبي ىوادددددىةلاوؤجلدددددىةلجدددددوقل2010ةبيدددددللجححددددد ل)ل،لبحاف ددددد يل -

لبي ح ود البحيحبيا.ل،لأىواالاايل،ل فيالبحت ايال،لبحاحللجعراحال  لودبهلة  لواملود 

افوددلللددملبي ىواددىةلبحيحبيددالاىحلبحيددالبا ل ددى يال(.لجةحددوذللووتدد حلحددرأةلبحث ددحلبح2017ددددددددددددددددددددل)ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -

صلل،ل(33بحادد  ل)لل،أىواددالةددبل،لوقفددالبحثىحددحلبي ددىويملاددىحافوملبإلنلددىةيال،لاقددحلواملددودلل،لاباألحى يددا

ل.240ل-213صل

(.لرعدددىدلووتدددد حلحثبدددىللاب بد لبحل ىحفددددىةلباجدددت بةيقيالحدددد  فلبحوددد دبةلبحلبى لددددياللددددمل2011جححدددد ل)ل،لبحكدددر ي -

 أىواالااهى.ل،لدجىحالوىألل  ل،لبي ىواىةلب  ر ا

بحيددددال(.لاب دددد لاجددددثللة2000ر بد لبحث ددددوثلابح دبجددددىةلبا ل ددددى يال)ل،لوقفددددجلبحتددددرالبحلقىد ددددالابح ددددبى يا -

اد ال حللوو والر ألبحفوىللل،لاة و رلبحلاىاتلا تل  ىاملبحلافيفلابأل حىلللمل اللوقفجلبحلاىاتلبيخفييم

،لبحرب دد ل ح  ددملبي ىواددىةلا  ددىتلبحلافدديفلبحاددىملاد جددىللبحتددرالبحلقىد ددالابح ددبى ياللددمل اللبيخفدديللبحارأيددا
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ل،لمل2000رار دددللل26ل-24 لخددالللبحفتددد  لوددتلب باودد ل تر دددالةقددىد لاصدددبى البح و ددل-ل،لهل1421و ددرملل21ل-19

لاد.1421ل،لح اللبيخفيلل24ب وب ملل-وكلبلبحت ايالبحارويلل،لبحر ىال،لبحا  لبألالل

 بي حايدىة لدم بي وار دا بحكفدىلبة   دأ اجةرادى باجدت بةيقيا بحل ىحفدىة (.لاب د 2016جححد لوفيد ل)ل،لبح نتل -

لبي ىواالباجالويال تي .ل،لحلقىد  فيالبل،لدجىحالوىألل  ل،لةي    ىت بألافياللم

ت بةيقيالبحوعبيددددددالحل دددددددو رلبحلافدددددديفلبحادددددددى مللدددددددمل(.لباجددددددد2010ل-2006ا بد لبحلافدددددديفلبحادددددددى ملابحث ددددددحلبحافودددددددلل) -

 بي ح ود البحيحبيالاخ لولب للوثفيا.
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ل

ل:امللخص

 داويلا البحث حلب ألوار ال"لباش ىحيىةلبحتللةوبأولعفثولاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر لاةو يفلبي فوللا ملواىي  لجةحوذللبحلح ن لبألال

EFQMاةدفلة ثيدملل،لاةرةيمهدىلودتلحيدحل دأدالباشد ىحيالل،ل لبحوصفيلب لحملحل  يد لجادفلباشد ىحيىةلبحتدللةوبأدولبح فثدول"لاةفلبجل  بملب ب ل

(ل43ابشدلحف لباجد ثىةال  دأ)لل،ل(لعىحبلاعىحثدال94اف ل   افل)ل2019/2020بج ثىةال  أل يبال ملوبئيالوتلعفثولأىواالر لحفاىملبي ىويمل

ا ىةددد لجادددر لةلىئقدددولح دددوللب  دددىللل،لب ىحيدددال(لل-4با بد دددال.لل-3بحث  يدددال.لل-2بأل ى يحيدددال.ل-1ملالباشددد ىحيىةل) ودددر لوو  دددال  دددألبدوادددالوقدددىاةلاهددد

(لاح ددددددللب  ددددددىللبح ددددددىنيل3.88(لا فيددددددولب  ددددددىللبح ىحددددددحلباشدددددد ىحيىةلبا بد ددددددالاحلوجددددددةل)4.49بحرب دددددد لباشدددددد ىحيىةلب ىحيددددددال  ددددددألب  ددددددألولوجددددددةل)

اةوصدددللل،ل(ل4.67ل-4.24(ل حدددىلح ددف لبحفوددربةلبحلىحيدددال  ددألب  دددألولوجددةل)3.58ح ددللب  دددىللباالل  ددأل)(لال3.87باشدد ىحيىةلبحث  يددال  دددأل)

لبحث حلر ألةوصيىةلالووت حىةل   لواهىلا

لة  ي لو  بةيالخىصالحف دبجىةلبحافيىلةفيلاحل فثىةلبح دبجىةلبحافيىلاأربوق ىلب خلففا. -

لوددتلأددو  لب دد خالةلوددتلعددال لاج يددىللة  يد لجةحددى ل ىحيددالحفلح دد للددملأحيدد لودد خالةلوبظوودد - البح دبجددىةلبحافيدىلحل ويددملولددلو ل ددىلك

 ايسالة ديجلاب وبد لب ى يالاةظفلب افووىةل.

 .للEFQM ةحوذللبحلح  ل–ب ىحيا(للل–با بد الل-حث  يالبل-اش ىحيىة)لبا ى يحيالبل–بح دبجىةلبحافيىللالكلمات املفتاحية : 

Abstract 

The research aims at identifying the problems that students of higher studies face in Ibb university and tries to offer a set of 

solutions according to the European Distinction Criteria Model EFM. The study followed the descriptive and survey 

methods to achieve its objectives. The questionnaire was used as the tool of the study to determine the most important 

problems facing higher studies students at Ibb university. It was distributed to a random sample of (94) higher studies 

students of Ibb university for the academic year 2019/2020. The tool consisted of (43) items divided into four dimensions, 

which are, academic, researching, administrative and financial, respectively. The results revealed that the financial problem 

scored the first rank with average of (4.49), administrative came the second with average of (3.88), researching took the 

third position with average of (3.78), and academic problems was the last with an average of (3.58). The study concluded 

with a set of recommendations as solutions to overcome the challenges faced by the higher studies students at Ibb 

university.  

Keywords: higher studies-challenges-academic –research- administrative – financial -EFQM. 
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 :مقدمة

لللللل
ً
ليب فدددملودددتياددد لبحلافددديفلبي دددىويملب لح ددد لبح  ىودددالبألجىجدددياللدددملوبظوودددالبحلوددد ملابحرةدددملبحفكدددريلالدددو   هلاافيحدددى

ً
لةو يدددى

لل،لبحددرأةلادد تلبحبظر ددالابحل ثيددملابجددد ياى لبحلوبيددىةلبي  يدد  
ً
لاة ثيوددى

ً
الاأبددىللةوى دددل،لابإلجدد ىمللددملب ار دددالبحاى يددالرةلىأددى

قلبحودددى دل  دددألبحلكيدددفلاباةددد وىلللدددمل  دددرل
ن
بحلح ددد لبحتدددللةوليدددههىلبحل دددواةلبحاى يدددالب  لدددىد الحل دددو تلبحفدددر لب ثددد تلبيخدددال

ليدددلفلوددددتلخالحددددولر دددد ب لبحوددددو لبحاىوفددددالاةتايف ددددىلابحتددددلللابحلتي دددد لب لددددلحرل،ي لدددفلاىحلق يدددد ل
ً
لبجددددت بةيقيى

ً
لبجدددد  حىدب

 حددددىليادددد ن

ااذبلوىليفلرلباالحىملبحمل ي لاب لوبصللبحذيلةثذحولوؤجلىةلل،لةل فمهىلججوبقلبحاحللاباحليىأىةلبحلبحو البحوعبيا

اأدددىللرنملددددىللل،لاحددددىليفبدددللول فثددددىةلبحلبحيدددالب لقدددد   للدددملوقلحاىتهددددىبحلافددديفلبحادددى مللددددملبحددد اللب لو ودددداللدددملة دددد يحلاربوق دددىل

ل،لوؤجلدددىةلبحلافدددديفلبحادددى مللددددملبألجدددى ليخ وددددالب  لحددد لاب لددددىاحاللدددملبحلبحيددددالباألحى يدددالبحملددددىوفالحدددذح ل ددددىتلبحلدددد ديج

ل(189ص.ل،ل2020اخ والب  لح للملشت لب  ىاةل.ل)بي حللال،لابحث حلبحافول

وددتلجاددفلب ؤجلددىةلبحت او ددالبحتددللييدد لب  لحدد لةولددول ههددىلاذحدد لوددتلجأددللنملددرلةوى لددولاة ويددملووىحددولاالندد لبي ىواددىةلالللللل

رنهددىلب ؤجلددالبأل دد دل  ددألابددىللبحشخ دديا،لاةددر لبحودديفلابحفيددىئل،لابحملدداىدبةلابحبظر ددىة،ل حددىلل،لاة فاىةددولب لددلوثفيا

 ونهدددىلحل،ة دددىللادددى  لح لبيخدددىديملا دددللوؤجلدددىةواة و دددللادددذهلبحملددداىدبةلابحبظر دددىةلر دددألاب ددد ل ح دددم،لاهدددملبأل ددد دل  دددألبا

ةوددوملاوظيفددالبحلددد ديج،لابحث ددحلبحافودددل،لاخ وددالب  لحددد .لا حددىلادددولواددراال دددإتلبحث ددحلبحافودددللب ددبظفلادددولبحددذيليدددو رل

حأل رب لاب ؤجلدىةلب اىصدر لبحوى د  لبح دفثالاة دىذلبحودربدبةلب بىجدثالبحتدللالدى  اىللدملبةقدى لجاد ب  ىلب رأدو لا لدبل

ا  ددألصدداي لاظيفددالبحث ددحلبحافوددلل ددإتلبي ىوادىةلالدديألر ددألةوظيددفلبحث ددحلبحافوددلليخ وددالب  لحدد لل،لألاحو دىةلب وددرد ل.ب

اإةلددىللب ار ددالاحددىلي وددملبحلدد ديجلبحفاددىللاأددذح لة ددثالبي ىواددىةل ددى د ل  ددألة حددللب لددؤاحيالباألحى يددالبحتددلل وددد ىل

اددولودد  لولددىاح هىلبحفى فدداللددملة ددو رلبحث ددحلبحافوددل،لحددذح ل ددإتلة ددو رللب  لحدد لريىاددى.ل حددىلجتلجحدد لواددىي  لةح دد لبي ىواددا

لوتلوملراتلولدلوث ملحل دو رلبي ىوادىةلبحارأيدالادأ  دىلادى  لح .ل
ً
ااد لادربوللالل،لبحوظيفالبحث  يالحل ىواىةلجدحألأيلب

لحددد ليالحددد ل  دددأل دددوب دهلبح دبجدددىةلبحافيدددىلوؤشدددربلو حدددىلاابضددد ىل  دددألبحلوددد ملب ارلدددملابح ودددىلملابحافودددللابي يدددىديلأليلوق

ابتلبح اللب لو والااحلل  ألال يللو حالبحثىح  تلاةو   لجثللبحل و رلل،لبحافحياللملبحل   ىةلبحافحيالابإلنلىةيال

احدفلياد لخى يدىل  دألبحثدىح  تلابحويدى بةلبحلافيحيدالل،لل(186ص.ل،ل2013.)ححيد لاوتلبأللخفدملبح ى دىةلبيخال دالاب ث  ا

دددد  ا اداددددىللددددملد دددد لجددددو البحاحفيددددالبحلافيحيددددالابادةوددددىللاددددت بللب بظحددددىةلبحت او ددددالاة ويددددملجادددد ب  ىل اوبئدددد للجاحيددددالر بد لبحلح ن

ددد لةدددد بلودددتلدددددرادبةلبحثودددىللحلفثيدددالول فثددددىةلبحا دددرلب لقدددد   لل،لج يدددللاة دددىحيفلج ددددل ادددللرتلباحتدددد بملال ثيدددملر بد لبحلح ن

ل  ألوىلجثمل،لاحل ل تلب    لبحلبى ليالحفحبظحال
ً
 إتلبي ىوادىةلبحيحبيدالل ىوداللاأىوادالر لخىصدالالاد لح دىللل،اةتج لى

وددتلة ددرتلحويودديلة ددولة ثيددملر بد لبحلح دد للبحتددللالددى  اىللددملبحوصددوللب ددألوادد اةل ىحيددالوددتلبإلادد بتلباال ددىدللددملووبأ ددال

 هدددللااددد لل،للدددلوثلة ددد يىةل ادادددىللدددملبحوب ددد لبحدددرباتلابة دددىذلباأدددربلبةلب بىجدددثال وبأ دددالبحل ددد يىةلبحتدددللجدددلوبأ  ىللدددملب 

جح  لبحلوأ ىةلبي  ي داللدملبحلافديفلبحادى ملحل ويدملب  د  لبحلبى لديالابجدل بو هىل ند لةد  ملو رأدىةلةا د فلووبصدفىتهىل

احذح لةو ألبأل لىملبأل ى يحيالاىي ىواىةلجاحيال ن  للملةوأ ىتهدىلب لدلوثفيالحل دو رلاربوق دىلا دفالل،لو لواىي  لبحلح  

اذح ل   و لدئ لاللملة و رلوبظووالبحلافيفلبي ىويملاإح بثلةوفالةو يال يولل،لىلا فالخىصا ىوالابح دبجىةلبحافي

لألح ثلبحلوأ دىةلبحاى يدالب اىصدر  لاذحد لبهد الة ويدملبحلح د للدملوقحدلل حفيىتهدىلبحث  يدالابحل ديلديالابإل بد دا..
ً
ل،لا وى

لالددددل ي لب ؤجلدددىةلبحلافيحيددددالودددتلخالحددددول
ً
 ددددتلعر دددملبجدددد  حىدل دددد دبتهىلل،لجتلة وددددملبأل بللب لح ددد  حدددىلُيادددد لبحلح ددد لودددد خال

اة لدددياهىل ملددد للولدددلحرللدددملظدددللاددددوحلد   هدددىلل،لابحلكبوحوأيدددال،لاب ى يدددال،لبحتدددللةلح دددلللدددمالبحابىصدددرلبحبملدددر ال،لبح بخفيدددا
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ىلبحاددىوف تلوددتلخددالللحفدد لبحلددوب تلادد تلددددل،لادجددىح هىلاجادد ب  ىلباجددت بةيقيال لاذحدد لجدداًيىلة ددولة ويددملبحبلددىئللب رةوأددا

الددملاددد ليحكاهددىلوددتلل،لاأحددىلي ددللبهددىلر ددألج  ددأل دأددىةلبحلفددوقل  ددألب لددلو لب   ددملابحاددى يل،لاب لددلفي يتلاب  لحدد ل  ددل

ايالندددد لبألةحددددوذللباادودددديلحفلح دددد لج ب ليحكددددتلحل ىواددددىةلبجددددل  بو ىل إعددددىدلل،ل(ل40صل.ل،ل2019)ةثددددودلالب بى لددددالبحاى يددددا.ل

 ىواالوتلة  ي لةوى لبحوو لاوقىاةلبحل ل تلاو  لةحىشتلل حفيىتهىلاةلىئق ىلو لخ دىئ لا حكتلبيل،لحفلوييفلبحذباي

(لا فيولا ىل48صل.ل،ل2016احل  ي لب  ىاةلبحفر يالحفل ل تل)بحملوبلالل،لا إعىدلحبظىملر بد لبي ىواال،لبي ىواالب لح   

 حدىلجد لفلب تد حلبي فدولللل،لىةلبحافيىلاقىواالر لجثملجيووملاذبلبحث حلا بىاللبإلش ىحيىةلوتلاأ الةظرلعفثولبح دبج

ل.EFQM ا ملواىي  لجةحوذللبحلح ن لبألاداويلح ذلباش ىحيىةل

:مشكلة البحث 

 أىوادا ر دأ  بألا دأ اىح دأدا حفحار دا ةى فدا وؤجلدا وقدر  ودت بي ىوادا حل و دل بحرئ لديا بأل ب  بحافيدى بح دبجدىة ااد للل

 لدم بحلبحيدا ةوبأدو بحتدل ب لبو دا ابحويدىيى ب ملدكالة حدل لدم اجدل  بو ىلاة ويا دى اجدى ي بحافحيدا حفحار ا وبلقا ا  يا

 بي ىوادىة لدم بحر يادال،لبالجتلبح دبجدىةلبحافيدى بحل ديلديا بح يسدا ةدو    ود  ح دى بي يد  ابحلبفيدذ بحل  دية ودتةف رذب بحدثال 

 حفلافديف ب لىحدا ب دوبد   دذح لو  ا يداالل ةضد  ى  وبودل  اد  ةكلحدل حدف خ وصدى بحبىشدسا ابي ىوادىة  حوودى بحيحبيدا

  ب ج اب خلن بة ،ل اب اىول ،ل ابحلق   بة بحل ليا بحثايا أوبةب وت بحا ي  ا لحىل بحافيى بح دبجىة ةر    اللفيم بحاى م

 لكحىلابجد اة د يمهى ،لة و رادى  اد  بحافيدى بح دبجدىة ادربول لدم نلدبيى بحل ديلديا بح يسدا ةدو ر بح دبجدالا ادربول حل دو ر

)و  رل.بألخر ل اب وبد  ،ل ب ل   ا اب كلثىة،ل بحا   ب   ا   بحل ديليا بح يسا وت اكفىل  ات ثىاهى ةقىح ى وللفيوىة

اااددددىنيلبي ىواددددىةلبحيحبيددددالبحك  دددد لوددددتلأوبةددددبلبحيددددافلابحو ددددودلبإل بديلبحتددددللةددددؤ يلر ددددأل دددد مل دددد د ل (4ص.ل،لمل2005ل،ل

ح،ل حىلجتلةظىملبحلافيفلبحاى ملبي ى مللملجوجلبي ىأالر ألبحل  ي،ل بللابإلةلىأيا.لأ ى اىلر ألة ويملوا اةل ىحيالوتلبألل

)ا بد لبحلافدددددديفلبحادددددددى ملابحث ددددددحلبحافودددددددللاللابحل ددددددو ر،لابحل لدددددد تلب لدددددددلحرلاجدددددديحىلجةدددددددولياددددددىنيلودددددددتلةوددددددى لدددددددافل  يددددددد  .

اة ددرللب سددىةلل،لألددل  لابحدد  لودبه(ل حددىلةيددفلبي ىواددىةلبحيحبيددالبحك  دد لوددتلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىل)لب ىل،ل(ل5،ص2007

بالجتلواظدفلادذهلبحند بوللحدفلة يد لحاحفيدالبحلودو فلبحدذبايلاحدفلااحدلل  دألة ثيدملوادىي  لبا لحدى لل،لوتلبحثدىح  تلجدبو ىل

دى يولل،لبأل ددى يوللبح احيددال  يددالل ددتل دد ملل،لاحددفلي  ددللجيلارةددىوللواهددىل  ددألشدد ى  ل احيددالحيددحىتلبي ددو  لابا لحددى لبأل د

اابدددىتلوؤشدددربةل   ددد  لةوضدددحلذحددد لل،لللل حفيدددالبحلودددو فلحفح رأدددىةلبحلافيحيدددالاوار دددالوددد  لووبلو هددىلحلدددوقلبحاحدددل.بأددرب

جةبل هىلبح دبجىةلابحث وثلبحتللجأر  لحوللبي ىواىةلواهىلوىلي ملال  ملاأو لبجدت بةيقيالحفث دحلبحافودل،لا د ملةبىجدبل

لاحليىأددددىةلبحلبحيدددالاة ويددددملبيخ دددةلابحندددد بوللبحث  يدددال  ددددألولدددلو لبأل لددددىملبحافحيدددالال
ً
بح فيددددىةلاب رب ددديلبحث  يددددالا ودددى

ةيدددى لبحلبظددديفلل،لجاددد ب  ى،لا ددد ملتهيسدددالب بدددى لبحافودددللب الئدددفلحلبحيدددالبحاملدددى لبحث ثدددللح فثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلبي ىوادددا.ل

بحد ا م،لا د ملباالحدىملبحث ثللابنا بملبحلاليملابحلادىاتلاد تلب رب ديلاب ؤجلدىةلبحث  يدال  دألب لدلو لب   دملابحاروديلال

 حدددىلبتلبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبحددديحتلةوبأدددولل،ل(ل69،لصل.2005-2004ب  فدددجلبأل  دددألحل  ددديةلبحلافددديفلالاىحث دددحلبحافودددل.ل)

اجددلووملل،لبحا يدد لوددتلب ملددكالةلابحتددللةددؤةرل  ددألولددلو لبح فثددالبح دبسددتللاةددتخرافللددملبةقددى لب ملددىدي لابألعددىد البحث  يددال

خي لاب دد لبح دبجددىةلبحافيددىللددمل ادد لبي ىواددىةلبحيحبيددالبي  وويددالوددتلخددالللباعددالتل  ددألبحث ددوثلبحثىح ددالاحلى اددالااشدد

 حدددددىلبنهدددددىلجدددددلووملا شدددددخي لبادددددفلب ملدددددكالةلبحتدددددللةوبأدددددولعفثددددداللابح دبجدددددىةلب بقدددددي لودددددتل ثدددددللبي ىوادددددىةللدددددملادددددذبلب  دددددىل

لبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر ل.ل
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للدددملادددربوللبح دبجدددى
ً
ةلبحافيدددىلةوبأدددولعفثدددولبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبي ىوادددىةلبحيحبيدددال ىودددول،لوحدددىلجدددثمليلضدددحلجتلابدددىتلخفدددال

 -اأقىواالر لخىصالاوتلابىليحكتلافود لومل فالبحث حللملبحلؤبللبحرئ جلبحلى ما

ددد ل وددىلباشددد ىحيىةلبحتدددللةوبأددولعفثدددولادددربوللبح دبجددىةلبحافيدددىلاقىوادددالر لاوددىهملبي فدددوللب وت حدددالا ددملوادددىي  لجةحدددوذللبحلح ن

لبحلىحيااا لفرتلوتلبحلؤبللبحرئ جلبح لى اةلل؟EFQMبألاداويل

لوىهملباش ىحيىةلبا ى يحيالبحتللةوبأولعفثالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر ؟ -1

 وىهملباش ىحيىةلبحث  يالبحتللةوبأولعفثالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر ؟ -2

لافيىلاقىواالر ؟بحتللةوبأولعفثالاربوللبح دبجىةلبحلباش ىحيىةلبا بد اوىهملل -3

لوىهملباش ىحيىةلب ىحيالبحتللةوبأولعفثالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر ؟ -4

ب رحفدددالل،لااددي لب دددألولت دد ل)بحل  ددد لل( α≤0.05 بددد لولددلو لبح احدددال)اددللةوأددد ل ددراقلذبةل احدددالرح ددىئيال -5

 بحبوتل(ل،لبح دبجيالل

بح دبجدددىةلبحافيدددىلاقىوادددالر لا دددملوادددىي  لجةحدددوذلللودددىهملبي فدددوللب وت حدددالحإلشددد ىحيىةلبحتدددللةوبأدددولعفثدددالادددربول -6

 ؟EFQMبألاداويلبحلح ن ل

 

  البحث:اهداف  

ليه البحث حلبي ى ملب ألوار الباش ىحيىةلبحتللةوبأولعفثولاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر لاودىهملبي فدوللب وت حدالللل

لبحلىحياابحفر يالوتلخالللباا باللEFQMبألاداويلح ىلا ملواىي  لجةحوذللبحلح ن ل

لباش ىحيىةلبا ى يحيالبحتللةوبأولعفثالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر . -1

لباش ىحيىةلبحث  يالبحتللةوبأولعفثالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر . -2

لبحتللةوبأولعفثالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر .لباش ىحيىةلبا بد ال -3

لعفثالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواالر .باش ىحيىةلب ىحيالبحتللةوبأول -4

بح دبجددديا،لاادددي لب دددألولت ددد ل)ب رحفدددالل(α≤0.05 بددد لولدددلو لبح احدددال)لوار دددالاأدددو ل دددراقلذبةل احدددالبح دددىئيا -5

 بحبوتل(للبح فيا،

بحلوصددددللب ددددألبي فددددوللب وت حددددالحإلشدددد ىحيىةلبحتددددللةوبأددددولعفثددددالاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلاقىواددددالر لا ددددملواددددىي  ل -6

 .EFQMبألاداويللح ن لجةحوذللبح

 

 ل:البحث أهمية

 اب لثىدبة،لجاح ىةبب ملجاحيالاذبلبحث حلوتل   لل

بي دددىويم،لب  ىةدددالب روو دددالبحتدددللة ظددد لبهدددىلبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملو لفدددفل اللبحادددىحفلحيدددحلرنهدددىلااددد ل حدددالبحلافددديفل -1

لوىلةبىللوتلة  يةلاد ىيالاو دلوىلة وتل و لبي ىواالبحتللةالوللرحههى.لاأو د
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رتلة  يد لب ملدكالةلبحتدللةدؤ يلر دألر ى دالرةقدى لبحرجدىئللبحافحيددالااد لخ دو لو حدال بد لبحث دحل دتلحفدوللح ددذهل -2

حلدو   لبحظدراالباألحى يددالابحلافيحيدالب بىجدثالح فثدولبح دبجددىةلبحافيدىلر دألأىةدبلبإلو ىةيددىةللب ملدكالة،لاذحد 

حدددددىلل بىصددددددرهلبا ل ددددددى يالاباألحى يددددددالب ى يدددددالابا ل ددددددى يالوددددددتلجأدددددللة ددددددو رلبحث ددددددحلبحافودددددللوددددددتلخددددددالللب ل

.
ً
لاوي ارب

ً
 ابح وى يالحت لي وتل اىا

 دددد ليلدددد فلاددددذبلبحث ددددحللددددملةودددد يفل ادددد لبحلوصدددديىةلبحلددددى يالة ددددولة لدددد تلر بد لاددددربوللبح بدجددددىةلبحافيددددىل  ددددأل -3

 وللو لبي ىواىةلبحيحبيا.

ل دىلةودومليهلفلبحث حلا دبجالبي ىواالاى لثىداىلوؤجلالاافيحيالودتلجادفلب ؤجلدىةلبحلافي -4
ً
حيداللدملبحديحتلاةظدرب

 اخ والب  لح .لبحافول،ابحث حللبحل ديج،اولوتلج ابدلاظيفيالةلح لللمل

لودد لبي  ددو لب ثذاحددالابح ب يددالر ددألبحل ددو رلب لددلحرلحفلافدديفلبحاددى مل  ددألب لددلو لب   ددم -5
ً
ليددتايلاددذبلبحث ددحلوت بوبددى

 ابحاى ي.

 

 :حدود البحث 

)باش ىحيىةللاEFQMبألاداويلةلبحافيىلاقىواالر لا ملواىي  لجةحوذللبحلح ن لاربوللبح دبجىلب ودو ياابي  ا ل -

لابي فول(ل

 مل2021ل/2020لبحيوىةياابي  ا ل -

 عفثالبح دبجىةلبحافيىللبحبملر اابي  ا ل -

 أىواالر .لب  ىةياابي  ا ل -

 

  املصطلحات:تحديد 

 Post-graduationمفهوم الدارسات العليا  -1

 دبجيالة ملب رحفالبي ىوايالبألا دألا ودوملبح ىحدبل ههدىللبحافيىلاربول(لبح دبجىةل16ل.،لص1999ل)بحاليبلااار فل -

بح دبجددىةللابحدد  لودبه،لااادد اددإأربللا ددحلاإةقددى لول فثىةددولحل  ددولل  ددأل دأددال فحيددال فيددىل دد دأتللب ىألددل  ل

لحف دبجالبي ىوايالبألا أللملولدلو لج  دألاة  د ل  يدمليلدحال
ً
لعثيايى

ً
 احدملج ثد لاوار دالج قلبحافيىلبول ب ب

لا ففلجةيد.

عثيادددددددالخىصدددددددالاملددددددد لل حدددددددالبح دددددددرمللأىوايدددددددا،لذبة"لورحفدددددددالل(الاهدددددددم183ل،لص2003الابحبقدددددددىداار دددددددفل)جددددددد ىةول -

 بدجدىةل رحفدداللبهدى،لااانددلشددراعىلخىصدالحف دال لب فل ودد تللبحث ددىحود و ،لاةل فدب ادد لورحفداللبحلافيودل،لاةدتاي

هحدددددددىلب ل رأدددددددوتللدددددددمل فيدددددددالأىوايدددددددال اددددددد لح دددددددوح فل  دددددددأل دأدددددددالب ىألدددددددل  لاورحفدددددددالبحددددددد  لودبه لحيدددددددحليفل دددددددملب

ل".بحث ىحود و 

ل لدودبه( ل–وىألل  ل)بحافيىلافلبح فثالبحذيتليووووتلا دبجالرح  لب ربحلللملبح دبجىةللاالجرائي:التعريف  -

 اةقريل فههفل وبة تلبي ىواالابح فيالبحلى ا تلح ى.



  ادلاربوللبح بدجىةلبحافيىللملة ويملبحر  البإلنلىةيالابحل ثيويالحفلافيفلابحلبحيا  

 

 

 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 430 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 معايير األنموذج األورو ي للتميز: -2

 Theةحددىذللبحلح دد لبحاى يددالبح ددى د ل ددتلب ؤجلددالبألاداأيددالإل بد لبي ددو  للجحدد ل(اEFQM: 2015, p.2)اار دفل -

Européen Fondation For Qualité management (EFQM)بحتدللتهد الر دألولدى   لب ؤجلدىةل  دألااي ديل،ل

 بألاداأيالحل و  لابحلح  .للبألعرلحفلوييفلحل ىئي لجح   دبتهىلبحلبى ليالاة ويملبحلح   لحيحليا لاذبلبألةحوذلل

 تجددى لح ددب للبحشددتلل،لاالددل  مج حددالجالووددىي جليوددى لبهددىللهددما(ل757ل،لص.2010لابحتىودد يا)ب ددي تللاواملعددايير -

 بهى.ايىةىةلصى د ل تلأ الوات اللبحوربد،لاب لثىداى

 (اExcellence Management)لادارة التميز -3

حفدددولولو وددددالوددددتلبإلأددددى  للدددملبحاحددددللابأل بللبحفاددددىللب ثنددددلل  ددددألبحلح دددد لاتةددددوالورلل(2ص.لل،ل2008)ل دايدددد لاللليادددرا -

ووىةلابإل بد لاى افل،لوفىايفلر بد الدبئ  لةليحتلبحت    ل  ألبأل بللابحبلىئللاخ والب لاىوف تلابحويى  لبحفى فا

ااددولل،لى  دداابي وددىئملاة ددو رلبحاحفيددىةلاإشددربتلب ددوبد لبحبملددر الابحل لدد تلب لددلحرلاباال ددىدلاأبددىللشددرب ىةلة

ا ل ىشدددددت ل ددددد دلبإلو دددددىتلبحلادددددرالحلخ دددددتلجالل،لبحوددددد د ل  دددددألبةقدددددى لةلدددددىئللة ددددد لولدددددثو اليلفدددددوقلبهدددددىل  دددددألباخدددددر ت

ل،لابحلبفيدددذلبحلدددفيفل،لابحل  ددديةلبحلدددفيفل،لاة  يددد لبألاددد بال،لباة دددربالودددتلخدددالللبا لحدددى ل  دددألاددددوحلبحر  دددا

 ابحلوو فلب للحر.ل

(الاتةددول"بأل بللد يدد لب لددلو لبحددذيلةلددو رل يددولواددىي  لبي ددو  لاددت  أل48م،لص2009لاوخددراتا  ددىد  )جاددواار ددفلل -

لجالب  بيدددالجاللبحاحدددل،لبإلةلىأيدددا دددتلعر ودددولجاددد بالوؤجلددداللولددلو ىتهى،لاةل ودددم
ً
ظدددلللاةوً دددى،للدددملبيخ ويدددا،ل حدددى

بحلددددفيفلل ههددددى،لابحلدددد  موبظووددددال حددددلليلددددو رل ههددددىلبي دددد لبألو ددددللوددددتلبحلبددددىةفلابحلوبصددددللادددد تلو لفددددفلبحابىصددددرل

للل.فحافووىةلا تل  ى ىتهىح

خدداللللبإل بدي،لوددتج لددىملبإل بد لبي  ي ددالبحتددللتهدد الحل ويدملبحلفددوقللددملبحاحددلللرحدد  هدمللاالجرائددي:التعريددف  -

لبحاحفيدددددىةلبا بد دددددا لددددلو ىةل ىحيدددددالودددددتلبأل بللابحلبفيددددذللدددددمللبحلبظيودددددل،لحفوصدددددوللبحت   دددد ل  دددددألبإلاددددد بتلابحلفددددوقل

ملبحافيدىلات ادى لب بد لبحلح د للدلادربوللبح دبجدىة و  لبهدىللدملادذبلبحث دحلادولدأدةلاللاب ىحيا.ابحلبظيحيالابإلةلىأيال

ددددد باةلاددددد تل
ن
ددددد باةلي ودددددملح دددددىلبحت

ن
ةوددددد يفلبي فدددددوللب وتددددد حلحإلشددددد ىحيىةلبحتدددددللةوبأدددددولعفثدددددولبح دبجدددددىةلبحافيدددددىلاادددددذبلبحت

لى.اربوق  بىصراىلاباجلفى  لوتل  دبةلبي ىواالاووبد اىلب ى يالابحبملر الحل ل تلاة و رل

 

 :اإلطار النظري للبحث: سيتم تناول  من  الل املحاور االتية 

  :للدراسات العليا املفاهيم اإلطار املحور األول 

 مفهوم الدراسات العليا: -

اادددددد لبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلارةددددددىولل دبسددددددتلليودددددد مل ادددددد لب رحفددددددالبي ىوايددددددالبألا ددددددأل)بحث ددددددىحود و (لاوددددددتلب فددددددىايفلبحملددددددىياالللللللل

اتنهددددىلاددددربولل دبجدددديالة ددددملب رحفددددالبي ىوايددددالبألا ددددألا وددددوملبح ىحددددبل ههددددىلاددددإأربللا ددددحلاإةقددددى لول فثىةددددولحف دبجددددىةلبحافيددددىلال

لحف دبجالبي ىوايالل،لحل  ولل  أل دأال فحيال فيىل  دأتللب ىألل  لابح  لودبه
ً
لعثيايى

ً
ااا لبح دبجىةلبحافيىلبول ب ب

(لا در لادىح وتل16ص.لل،ل1999الج قلا ففلجةيد)بحاليبللالبألا أللملوللو لج  ألاة   ل  يمليلحال احملج ث لاوار 
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ادلليقدبلجتلي لد لادذبلب ف دوملل،لوللوثفيوتلاتةولالدراد لحلويي لوف وملبح دبجىةلبحافيىلاىي  دولل  دأل دأدالأىوايدا

ادذهلل حدىليقدبلجتلة دوتلل،لح ملحلل دبجىةلحر لاجنمل الة د بيالا   ىلبحلق  لاباةلاىملابح وللجالبح وبيدالبحشخ ديا

بح دبجىةلو لر لاولا   لبحوجىئل...لرتلبح دبجىةلبحافيىلهملاجيفالبإلنلىتل وب ثدالباةفقدىدلب ارلدملابحلكيدفلود ل دىحفل

لل،لبحيددوملب لح ددد لادددىحلت  لبحلدددري لابحلوددد ملبحلكبوحدددويملبح ىئدددل
ً
لشدددىوال

ً
لابجددداى

ً
ا  دددوتلل،لاح دددذبليقدددبلجتلي دددوتلوف وو دددىلوف وودددى

ليلحال
ً
لورةى

ً
ل(.238ل،لص.1988اىج ياى لشربئال ر يالوتلب  لح .ل)صي بايالةبظيح ىلةبظيحى

 :لنظام الدراسات العليا في الجامعات األجنبية والعربية

بألور  ددديلأادددللور ددديلبح ودددلل  دددألب ودددردبةلةدددفللابحارأيدددا،ل ىحبظدددىمة ثدددىيتلجةظحدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملبي ىوادددىةلبألأببيدددالل 

أافد لبي د لبأل ند ل ب  دىلجدال تل دبجد ل تللب وردبة،لا   لح ل  ألبحرجىحال اتلبحبظىملبحن ي ىنيلبلارجىحا،لجوىيملفا ىل

 وملددم،لب لحدد ل  ددألبحبظددىملبحلددبويل قىوادداللب لثدد ،ل ثايدد ى  ددألبأل ددل.لابخلففدد لبي ىواددىةلبحارأيددال ددذح للددملبحبظددىمل

الب الحدد  .ل)بحتىودد يى ىةلأىوادالبألد تل  ددألةظددىملبحلدلبح و دد ،لاب لحدد ةب لحدد ل  دألبحبظددىملبحف دد مل قىواداللاوايد ى

 (26.ل،لص2004

  اليمنية:نظام الدراسات العليا في الجامعات 

ادددذبلبحبظدددىملر دددألةوحيددد لبألجدددجلابحووب ددد لابإلأدددربلبةلب بظحدددالحملدددسوتلبح دبجدددىةلبحافيدددىلابحث دددحللالنظدددام: فهددددفاهدددداف 

 باايابحافولللملبي ىواىةلبحيحبيالاحىليو يلر ألة ويمل

حلبحافودددددللاإةدددددربللب ار دددددالبإلنلدددددىةيالاباالحدددددىملاىإلددددددى ىةلبحافحيدددددالابحل ثيويدددددالابإلاددددد بتلبإلجددددد ىمللدددددملحر دددددالبحث ددددد -1

 اب  ملىالبي  ي لاد  لوللو لبحل ديجلاىي ىواا.

 ر  ب لبحكفىلبةلبحافحيالب ل   اللملوقىاةلب ار البحبظر الابحل ثيويا. -2

 يالابح وى يا.ب ت بحلب اىي ىةلبحافحيالحويىيىلبحلبحيالباألحى يالابا ل ى  -3

ة و رلبحن بوللبح دبجيالحفحرحفالبي ىوايالبألا ألابحاحلل  ألةتج جلاربولل دبجىةل فيىلول ود لاووب ثالبحتد ب فل -4

 ب ارلملابحلو ملبحلونللب  لىد  ت.

ااي ددديلو ىةدددالبي ىوادددالاى لثىدادددىلور ددديلرشددداىتل فودددللاحيدددىديليلددد فللدددملابدددىللاة دددو رلب  لحددد لبحيحندددللاإحيدددىللةربةدددول -5

 حلىد خملابح وىلملابي يىديلحل وتلا  لخن  ل ؤجلىةلبح احالابحو ىتلبيخىص.ب

 .رةىحالبإلةلىللبحافوللب   ملحف دبجىةلبحافيىلاة ل  اىلحل وتللملولبىاللبحثىح  تلاباةفلىحل  ألبإلةلىللبحاى ي -6

.لللللللللللل -7
ً
لاخىدأيى

ً
 لللةو   ل رصلب ملىد الحفثىح  تللملبألنمل البحافحيال بخفيى

 ة   لبحفت  لبحيوبيالإلةحىملبح دبجىةلبحافيىل  ألبحب ولبحلى ما الدراسة:مدة 

:
ً
 املاجستير: أوال

لبي  لبأل  أل   لب ىألل  لجلال  ولل دبجيا. -

لجى الوالح  (.ل30)بي  لبأل ن ل   لب ىألل  لجدواال  ولل دبجيا.ل -

 .جى ىةلوالح  ل6دجىحالوىألل  ليا اىلبح ىحبلا  لبلح ىلل -
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 ي لبلةو يرلبح ىحبلبحاىمل  ألججى لةرب ولللمل للوتلب وردبةلابحرجىحالوقلحاا.ل -

: الدكتوراه:
ً
 ثانيا

ل(ل  ولل دبجيا.8بي  لبأل  أل   لبح  لودبهل ا لب ىألل  ل) -

لجى الوالح  (.ل30(ل  ولل دبجيال)6)ب ىألل  لبي  لبأل ن ل   لبح  لودبهل ا ل -

(ل17جدى الوالحد  .ل)بحودىةوتلد دفل)ل12 ا لبأليى هلباول ىتلبحملىوللاة لبلح ىللدجىحال  لودبهليا اىلبح ىحب -

 مل ملتتلبي ىواىةلبحيحبيالااا يالةو(.1995حلبال

 

 التميز:املحور الثاني: ادرة 

بحتددللالددى  لب ؤجلددىةلبحلافيحيددال  ددألة ددو رلج باهددىل ملدد للولددلحرلل،لادد لودد خللبحلح دد لوددتلب دد بخللبإل بد ددالبي  ي ددايللللل

ودتلخدالللبجدل  بملباجدت بةيقيىةلابحبحددىذللل،لاة ويدملةلدىئللة دد لولدثو الةلفدوقلبهدىل  دألوبى لددههىل،ل  دألب د  لبح و دل

لحل ويملبي و  لابحلح  للمل،لاجيىجىتهىل،لاججىحيبلاعرقل حف ىل،لاإ ى  لةظفلر بدتهىل،لب  ثواللملة ل تلبحود لبحلافيول

حففددددددر لاب  لحدددددد  لاحددددددىليحكددددددتلاددددددذهلب ؤجلددددددىةلبحلافيحيددددددالوددددددتلووبأ دددددداللوو وددددددابيخدددددد وىةلابحندددددد بوللبحلافيحيددددددالابحث  يددددددال

 (.ل48صل،ل2009اوخراتال  ىد  جاو)لللادحىتلاوىاهىلابجلحربداىلاة ويملو  تهىلبحلبى ليال،لابحلاىوللوا ىل،لبحل  يىة

   روامل تحقيق التميز في املؤسسات التعليمية:

ي  لبحتدددللةحكدددتلب ؤجلدددىةلبحلافيحيدددالودددتلبحلوصدددللر دددألةلدددىئللةبى لددديالة ددد لياددد لبحلح ددد لو  دددفالحل ثيدددملوقحو دددالودددتلب ادددى

 ددإتلبحلدديملحل ثيددملواددىي  لبحلح دد ل  ددولو فددبلججىسددتلللددملظددللبحلت دد بةللجادد ب  ى،لحددذبلددملدددحىتلة ويددمللولددثو ا،لاالدد ف

د ل  ددددألبحثوددددىللبحثيسيددددالابحلبى لدددديال  ددددألبحاهددددوالاة  دددديلبح دددداوأىةلاإحدددد بثلةفددددوقلاة ددددو رللددددملبأل بللحفوصددددوللر ددددألبحودددد 

اب بى لدددداللددددملا سددددالةل ددددولل ههددددىلبألجددددىحيبلاباجددددت بةيقيىةلاةل ددددودلبحلكبوحوأيددددىلاةلوددددى ملب بلقددددىةلاةلت دددد ل ههددددىلبحاحفيددددىةل

للل وبوللوتلخالح ىليحكتلة ويوولاواهىال لر ا،لاحفلح  

لبحل   لة ولبحاحللوتلخالللبيخرالل تلجةحى لبإل بد لبحث  ا ربعيا. -

 لاىوف تلاباجلقىاال وت حىتهف.بح فالبحوةيوالاى  -

 بحلحىحلاىاجلوالحيالبحلبظيحياللملبحاحل. -

 بإلةلىأيالوتلخالللبحاىوف تلالو   لبح والاب ملىد ا. -

 باالحىملاويفلب ؤجلا. -

 بادةثى لاىأل حىللبحتللةقي اىلب ؤجلا. -

 (61لصل،2010)صى قاللبحبلىعاللملح فلب ؤجلالبحلافيحيالاوللو ىةلاي ف ىلبحلبظيول. -

لل:EFQMاألنموذج األورو ي للتميز 

ملةدددددفلابدددددىللرعدددددىدلاوفدددددىايفلةحدددددوذللبحلح ددددد لل1991 دددددىمللم،لالدددددم1988 دددددىمللبي دددددو  للدددددمجنملدددددس لب ؤجلدددددالبألاداأيدددددالإل بد للللل

ةودوملادو؟لا يدفللادو،لا دىذب حبى لالجبو الأل يللب ؤجلىةللملجادأىلا يحلةو ملب ؤجلىةلاةيوالة دفل ههدىلودىلةودومل
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ملل2000 ددىمللبألاداأيددا،لالدممل ىةدد لجالل اد لي دىئي لبي دو  لل1992ره؟لاوددىلهدملبحبلدىئللبحتددللاصدف لرحيددو؟لالدمل دىملةدفلة دو 

دىتلجاللاادد يلل  ددألةحددوذللبحلح دد لبحددذيليادد ل لوددتلالددااللرعددىدبلجا د
ً
لو وةددى

ً
وددىليظ ددرل  ددألشدد للخر  دداللواددىي  ،لا ددى  ادديكال

ل،لص.2016لبحملددوبابحلكيددفلابحلتي دد لابحل ددو رلب ؤجنددتلل)لبحددذيلدباددأل2013ةبظيحيددالجالدجددفلايددىنيلابخددرلاادد يلللددملبحاددىمل

ل(10،لص.2010لااىشفا(لا)ةىصفل51

 (ل  ألةالةالو وةىةا2016ي لويلبألةحوذللبألادويلحفلح  ل) :EFQM,2013مكونات األنموذج األور ي للتميز 

البيخيددو لبي حددربللبحتددللةقددر لبألةحددوذل،لاهددم(لوفددىايفلبجىجدديالحفلح دد لةدد  فل8ا وأدد ل)لاوال: املفدداهيم االساسددية للتميددز:

لاذهلب فىايفلحلو يفلةظر لشحوحيا.لبح لاا،لاالل  ما تلبح بى يمل

هىل(الا وأ ل هوهو ما يسمى بأنموذج الصناديق التسعة سمعايير التميز Ensablerثانيا: مجمورة األساليب أو املسببات 

ادددذهلب ادددىي  لحف دددفللبح لددداا،لاالدددل  م دددللوايدددىدلجحددد لبح ددبى يمللح دددلدئ لددا،لا (لوادددىي  ل9لدددمل)ل رادددم،لةبددد دل(لوايددىدل32)

 بحلفىصيلل بخللب ؤجلا.

  دددأل اد لبحل لددد تلابحدددلاففللبحلودددو ف،لاالددد ب اادددولج ب لالدددل  ملحفلويددديفلاا ددد يللبحبودددى لبةبدددىلل حفيددداللثالثدددا: الدددرادار:

ل(EFQM,2016,pp.3-4)ب للحر تل

 معايير األنموذج االور ي للتميز:

لة ثا ددىلبي ىواددالحفوصددوللر ددأ اةبولددفلاددذهلب اددىي  لر ددألوقحددو ل تالب  حو ددالبألالل لةح ددللب حكبددىةلبالبألجددىحيبلبحتددلللللل

ةح دددللةلدددىئللودددىلحوولدددولبي ىوادددالودددتلخددداللللاليددديبحبلدددىئل،لبح ىةيدددالهدددمللدئ لدددا،لاب  حو دددابي دددو  لا ددد  اىلخحلدددالوادددىي  ل

 بحب ولبحلى مالبحلىاوا،لا  أة ثيملبألجىحيبل

فلباشدددىد لر دددألجادددر ل دددتلباجدددىحيبلبحتدددللةودددوملبهدددىلبي ىوادددالحفوصدددوللر دددألبحلح ددد .لاجددد لل،لااانددد Ensablerمعدددايير املمكندددات -أ

،ل(EFQM.org,2017 , www.efqm.orgوالو  ددىلوددتلخدداللل ادد لبحا ددتلحألةحددوذللاوادد لب ربأدد لو ددلالب و دد لبحرجددولل

EFQM: 2016, 2-3لابحا خال)The British Qualité Fondation :2016,1-6)))لEFQM: 2013, 10ص.لل،2016لبحملوبا(ا)ل

لب اىي  .حلوصيفلل(61ل-ل55ل،لص.2016لباحفيا(لا)56ل–ل54

  ددألعددرقلة لدد تلججددفو للب لح دد  ،لا ر دديايملدد  لر ددألجاحيددالبحويددى  لحل ىواددىةللاLeadershipب ايددىدلبألالالوايددىدلبحويددى  ل

لحل ىواددددددا،لب ملددددددىد افر يددددددالبحلىحيدددددداالة ددددددو رلبحوددددددى  لحفر  ددددددالابحرجددددددىحالابحودددددديفلاددددددذبلب ايددددددىدلب اددددددىي  لبحلبحويددددددى  ،لا ليددددددحت

ا سدداللب ددوظف ت،لةددو   ةوى ددالبحلح دد لحدد  للب ابيددا،لابددىلودد ل ددللبألعددرباللبحاحددل،لبحلاىوددلبحشخ ددياللددملاددد لاةل ددو رلةظددفل

لجيىجالبحلتي  .لباا بت،لةثنلوش اال  أل

بي ىواالب لح   لا بفيذلو ىو ىلاد   هىللتقوم Stratégies & Policiersياسات: املعيار الثاني: معيار االستراتيجيات والس

ابحاحفيددىة،لاباحليىأددىة،لة ددودلبيخ ددةلابألادد باللبحال وددا،ل حددىوددتلخددالللبجددت بةيقيىةلابضدد الاو  ووددالاىحليىجددىةل

لإلعددىدل ونددلللااووةوددا،لاووىجددبي ىحيددالاب لددلوثفيا.لاابددىليقدبلجتلةلددو رلخ ددةلاجعددرل حدللابضدد اللابحلو ادىة
ً
لا وددى

ً
 حيدى

ا  بددىالل يفيددالة ويددملد  ددالادجددىحالبي ىواددالوددتلخددالللب دد ب لاة ثيددملاة ددو رلجيىجددىةلابجددت بةيقيىةلةليددحتللابضددح.

ادذبلب ايدىدلب ادىي  لبحفر يدالبحلىحيداالصديىةالبحليىجدىةلاباجدت بةيقيىةلل حدل،لا ليدحتخ  ىلاأربوللابحيىةلاإأدربلبةل
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جيىجدددىةلبي ىوادددالابجدددت بةيقيىتهىلاوربأا هدددىلاة لدددياهىللابيخىدأيدددا،لة دددو ريدددللبحث سدددالبح بخفيدددال  دددألة فلاب لحى اددى،لابدددىل

لب باهى.لبي ىواا،لاولى ااجيىجىةلابجت بةيقيىةللب لىحا،لنملرا لبلحىأىةلبألعربالب ابيالاب وبد ل

لةوى دددالالدددحالاىحفىئددد  لفههدددى،لاة ثنددد  وظاادددذبلب ايدددىدليظ دددرلةوددد يرلبي ىوادددال Peopleاملعيدددار الثالدددث: األفرادساملوظفدددو ( 

 اددى وظف تلاب لددىاب ،لاتهدلفبحاد لللووظفههدى،لاااددي لبي ىوادالر ددألة دو رل دد دبةللبي ىوادا،لاالدديألددمل ب ملدت  الح ددللووظدف

ي حيددد لبانملددد ال اة و رادددى،لابحل  ددديةةودددوملبي ىوادددالادددإ بد لب ار ددداللوا دددف،لاة فدددياف،لاة دددى لهف،ل حدددىل ههدددى،لاةلوبصدددل

يددلاللملوددد للبحبملددر ا،لاحدددىحفحدددوبد ل ىةلاباجددت بةيقيىة.لا ليدددحتلب ايددىدلب ادددىي  لبحفر يددالبحلىحيددداالبحل  دديةحدد  فلبحليىجددد

حل ويددددملبان دددد ىملادددد تلبادددد باللواسددددتخدامهااو ددددىدبتهف،لواددددىدالب ددددوظف تلا دددد لدبتهددددفللب ودددددو ا،لة ددددو رباجددددت بةيقيال

ب ددددوظف ت،للأددددىوا هف،لة ف دددد اأدددد تللب ددددوظف ت،لاأيدددداهفأحيدددد ل بحلوبصددددللبحفاددددىللادددد تلبي ىواددددا،لة ويددددمب ددددوظف تلابادددد بال

 أ و افلابحابىيالبهف.لاو ى سا

 بللجا  بدىاللادذبلب ايدىدلبحيدىةلة لد تللPartner hip & Ressourcesاملعيدار الرابد : معيدار الشدراكات واملدوارد املاديدة: 

  ددةلاةدد يرلبحملددرب ىةلبح بخفيددالابيخىدأيددالوددتلب لح دد  لةلب ى يددا،ل ىي ىواددىةبي ىوادداللددملوقددىللر بد لبحاال ددىةلاب ددوبد ل

جأددلل  ددفلجيىجددىتهىلابجددت بةيقيىتهىلاأىحلددى ملدددحىتلبح ملددتيللبحفاددىللحاحفيىتهددىلجةبددىللة  دديةلاإ بد لب ددوبد  لا يددحلةددوب تل

لابحفر يالبحلىحيالب ايىد،لب اىي  ا تلباحليىأىةلبي ىحيالاب للوثفيالحل ىواالاب  لح لابحث سا.لا ليحتلاذبل

لبي ىوادا،ل  دفوتلخالللة  يد لبألعدربالب لاىوفدالود للابيخىدأي ت،لاةكريل ىر بد لبحاال ىةلو لبحملر ىللبح بخفي تل -1

لب ملت تلو ل للبألعربالحل و رلرأربلبةلبحاحل.لحفاال ىة،لبحاحلرعىدلاح ا للب ؤجنتل،لدجفأ و لبحل و رل

لب ىحيدددا،لاة فيدددلاة ثيدددملةظدددىملبحلودددىد رللب ىحيدددا،لاب ددد ب ىةلر بد لب دددوبد لب ىحيدددالودددتلخدددالللة  يددد لوب  يدددالباحليىأدددل -2

لبحبلىئللابإلةقى بةلووىدةالاى وبد لب ىحيالب الح  .

لبألو للح ىلاب  ى ظال  ألب وبد لة  لب لق   .لاباوت،لابحل ي تلب حلف ىة،ل ىح يىةار بد ل -3

لوب  يالب وبد لبحلوبيالبحث يفا.لة  ي ح ى،لالر بد لب وبد لبحلوبيالاباال ىدلاباجلتالللبألو للل -4

باعالتل  دألب افوودىةلابحث بدىةلودتلذايللب ار ا،لاال يلر بد لب ار الوتلخالللة و رلاااحيملبجت بةيقيىةلر بد ل -5

لاة ايفلبحثيىةىةلاب اىدالح  فلجيىجىةلابجت بةيقيىةلبي ىواا.لب  ل ا،لاةقحي 

ا ر يل  أل يفيالة ل تلج بللبي ىواال تلعر ملة و رلبحاحفيىةل Procèsليات: املعيار الخامس: معيار اإلجرا ات العم

 ياثنملبتلة   ل حفيىتهىلاودوحلا ذح لبأل ابدلاب لسوحيىةللملة و رلاصيىةالةو و ى،ل ىي ىواا بإل بد الابيخ وىةلبحتل

ةلة دحيفلاإ بد لبحاحفيدى البحلىحيداالوب  يدااة ل تلرعىدلبحاحفيىةلبإل بد الب خلففا.لا ليحتلاذبلب ايىدلب اىي  لبحفر ي

ا دددرقلرا ب يدددالحلدددو   ل يحدددالج يدددلل بيخددد وىةلاة لددد تلبحاحفيدددىةلب ابيددد ت،لة دددو راحدددىليدددؤ يلر دددألة ويدددملبحفىئددد  لي حيددد ل

حفحلاددىوف ت،لةودد يفلبيخدد وىةلحلددو   ل يحددالج يددلل اة ددو رلاب بلقددىة،لة ددحيفبحفاددىللحلخدد وىةللحفحلددلفي يت،لبح لددو م

 البحاال ىةلو لب للفي يت.اةوو لر بد 

ذحد لا دلللةلدىئل،لا ال دااةر يلوقحو دالوادىي  لبحبلدىئلل  دألب بللبي ىوادالاودىلحوولدولودتل Résultaمجمورة النتائج  -ب

خداللل اد لبحا دتل باشدىد لر دألجادر لوالو  دىلودتلبحرئ لديا،لاجد لفب دوظف تلابحفسدالب لد ه  الاب  لحد لاةلدىئللبأل بلل وت

لابحا دخالEFQM :2016, p. 3-7،لEFQM.org: 2017 , www.efqm.orgب ربأد لو دلالب و د لبحرجدولللحألةحدوذللاواد 
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The British Qualité Fondation: 2016, p.1-6)ل(اEFQM :2013,p.1060ل-ل56صل،ل2016ل(،ل)بحملوبا) (ل2016لباحفياا،

 حلوصيفلب اىي  لبادواالبحلىحياال(65ل-ل61لص.

لب ددوظف ت،ل هدددلةودد جلبي ىواددالةلىئق ددىلودددتلخددالللPeople Résulta (:ج األفدددراد سرسددا املددوظفي املعيددار السددادس: نتددائ

بجدددددددت بةيقي هى،لاب خرأدددددددىةلب لو ادددددددا لحل  يددددددد لولدددددددلو لبحبقدددددددىحللدددددددملة ثيدددددددمل ة دددددددودلاةودددددددرلوقحو دددددددالودددددددتلوؤشدددددددربةلبأل بل

ضد الحإلةقدى بةلب  حدالوالحد  ل  دألة د  لجاد ب ىلابلاةو ادىتهف،ل حدىبحليىأىةلب وظف تل   ألب رةث ا،لابىللابحليىجىة

 ابحفر يا،لبحلى ميلفملو لباجت بةيقيا.لاةليحتلب اىي  للابحليىأىتهف،لاحىب وظف تل ةو اىة

ل يحىلةو وولرحههف.لا  وتلذح لوتلخاللل بدجىةلبجلو ىئيا.لا ب اي هف،لادجيهفةلىئلل يى لددىلب وظف تل -

لظف تلوتلخاللل يى لو  لر دبتلب وظف تلح  ب ؤشربةلب الح  لحويى لبحبلىئللح  لب ول -

لبي ىواالاةفى ف ىلوا فلوتلخالللبإلأربلبةلابألنمل البحتللةووملبهىلبي ىواالوتلجأللة ويم -

لة وتلاح ىاالوؤشربةلحأل بل.لب وظف تلابحتلبحردىلح  ل -

ب لح د  لةلىئق دىلودتلخداللللبي ىوادا ةود جCustomer Résulta (:املعيدار السداب : نتدائج املسدتفيدين سرسدا املسدتفيدين

لبحلافيحيددا،لاحددىة ددودلوقحو ددالوددتلوؤشددربةلبأل بللابحبلددىئللحل  يدد ل دأددالةقددىحلبحاحفيددالل،لاهددم) ب لددلفي يت (بحاحددالل

باددد ب ىلابضددد الحإلةقدددى بةلبحرئ لدددالبحتدددللاالحددد ل  دددألبي ىأدددىةللبا ى يحيدددا،لاة ددد  ي بىجدددبلوددد لحىأدددالبح فثدددالاةو ادددىتهفل

لب لدلفي يت،بحفر يالبحلىحياالةلدىئلل يدى لدددىللب ايىد،لب اىي  يا  فلو لباجت بةيقيا.لا ليحتللبا ى يحيالحف ال لاحى

لب للاحفالحويى لبحبلىئللح  لب للفي يت.لب ؤشربة

وىةلب  لح لاولبي كفلبحاهدىييل  دألبيخد ليالن لSociety Résulta دمة املجتم (: ساملجتم  املعيار الثامن: معيار نتائج 

 ىوددللججىسددتلللددمللبي ىواددا،لاددددىاف ددىليليددحبولوددتلج ددرب لاوؤجلددىةلالددلفي لوددتلخدد وىةللبي ىواددا،لةظددربللةودد و ىلبحتدد

يحكتلحل ىواالبتلةلح  لا اتلبي رصل  ألبحل و رلابحل ل تلب للحرلأل باهىلوتلخالللبحت    للبيخ وىة،ل الأو  لاذهل

ر دددددألة دددددو رلبحملدددددرب ىةلوددددد للبحاحدددددل،لاىإلددددددى ابةيقي هىللدددددملبجدددددت للب دددددوظف ت،لانملدددددر  دددددألدددددددىللب لدددددلفي يت،لابي  دددددولل  دددددأل

لوؤجلىةلب  لح .لااذبلب ايىدليليحتلب اىي  لبحفر يالبحلىحياا

ب ثذاحدالحلوفيدلللب  لحايدا،لبي  دو الب ملدىد اللدملبحاملدىعىةلبألنملد ا،لجار ادى د  بلودتللب  لحد ،لا ليدحتوويدى لدبيلل.1

بحتددللةلافددمل لدد وحالبحوصددوللر ددأللابح ددوبدث،لبحملددفى يا ددىويمال ىحلددالوالابأل وددىةلبا  ددىللابادددربدلبحبىأحددال ددتلبحاحددللبي

لب افووىة.

الباحتد بملاىحاحدلل حؤجلدالولدسوحاللدملب  لحد لبألنملد ا،لجار ادى د  بلودتللادى  لح ،لاةليدحتوؤشربةلبأل بللب لافوالل.2

ب ثذاحددددالحلوفيددددللبا  ددددىلللب  لحايددددا،لبي  ددددو  اللددددملبألنملددددلاددددى  لح ،لب ملددددىد ا ددددتلةددددو   لانملددددرلب افووددددىةلذبةلبحاال ددددال

لدددددملاار دددددفلبي ىوادددددالاإةقى بتهدددددىللابحلفدددددوث،لبحملددددفى يابحبددددىأفل دددددتلبحاحدددددللبي دددددىويمل ىألخ ددددىدلبحصددددد يالابخ دددددىدلبي دددددوب ثل

لب  لحايددا،لاح دددفجخددر ال ادد  لب ثدددى دبةللب لددلفي ات،لجنملددد ااجدد وحالبي  ددولل  دددألب افووددىةلابحثيىةددىةلبحتدددللي فمهددىل

لد لب خ  اليخ والب  لح .ب وب
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لىئللةبي ىواىةلب لح   لتهلفلال ويمللKey Performance (:املعيار التاس : نتائج مؤ رات األدا  سنتائج األدا  الرئيسة

لب ودددو ا،لحيددحولح دد  ل يحددىليلافددملاىحابىصددرلبحرئ لددالحليىجددىتهىلابجددت بةيقيىتهىلاوددىلحوولددولوددتلجادد بالا ًوددىلحلخ ددةل

  رل  ألوار البحلى مايب بلاذبلبحاب

 بإلأربلبةلابحل با  لبحتللااكجلة ويملبي ىواالحفبقىحلابحلح  لاهملو رأىةلبأل بللبحرئ ليا. -

 بإلأربلبةلابحل با  لبح ملتيفيالب لل  والحرص لا  فلاوتلةفلة ل تلةلىئللبأل بللبحرئ ليالحل ىواا. -

 السابقة:الدراسات 

ر دددألب ملدددكالةلبإل بد دددالابأل ى يحيدددالبحتدددللةوبأدددولعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددمللاددد   لر دددألبحلادددرا (:2014العندددزي سدراسدددة  -

 دددددللودددددتلبحل  ددددد لابي ددددداجلابي ىحدددددالبحوظيفيدددددالاب لدددددلو لبح دبسدددددتلللدددددملادددددذهللةظدددددراف،لاجةدددددرأىوادددددالةثدددددوتلودددددتلاأ دددددال

ىحدددحلبخليدددىدافلا ر ودددال ملدددوبئيا.لابجدددل  ملبحثلاعىحثدددا،لةدددف(لعىحدددبل100ب ملدددكالة.لا ددد لة وةددد ل يبدددالبح دبجدددالودددتل)

الب ملدكالةلبإل بد دالاىح لدىاي،لااحدى(ل ور لوو  ال  ألب  ىح تل46بج ثىةالةل وتلوتل)لب لحم،لاة ثيمب ب  لبحوصفيل

ددى يحي ت،لال ددد ملاأدددو لب رشددد يتلبإل بد دددا،ل ىةددد اب ملدددكالةلبأل ى يحيدددا.لابظ دددرةلةلدددىئللبح دبجدددالجتلجادددر لب ملدددكالةل بأل د

بحد ادلبإل بديلحفولدفللدملولى ادالادربوللبح دبجدىةللابحل دو ر،لاةيدى بحكلدبلل  دأل ىحيدا،لحل  دوللبح فثالةفوىةللاةكث 

بحلوبصددللادد تل حدددى  لبح دبجددىةلبحافيددىلابح فثددا.للددملحددد تللبح فثددا،لادددافبألوددى تلب خ  ددالاجدددت بحاللبحافيددى،لاةودد 

دل ى يحيالحف فثاللملبخليىاأو لحر الجلبي ىواا،لا  م ىة لجار لب ملكالةلبأل ى يحياال) فالب ربأ لاب  ى دللملوكلثال

ب  ىددربةلابحبد ابةلبأل ى يحيداللودوب ،لاةد د اأدو لحر دالج ى يحيدالحف فثداللدملبخليدىدلودىلي دجدوتلودتللججىةذتهف،لا  م

 بح فثاللملرأى  لبحفتىةلبألأببيا(.للبحالوب  يا،لاداف

لبحافيىللمل فيالبحت ايالاقىواالب فد ا   لر ألة  ي لب ملكالةلبحتللةوبأولعىحثىةلبح دبجىةل (:2016دراسة الزوما  س -

ر ددألبحلاددرال  ددألبي فددوللب وت حددالابحتددلل دد لالدد فللددملبي دد لوددتلب ملددكالةلبأل ى يحيددالبحتددللةوبأددولعىحثددىةللجدداو ،لردددى ا

جا بالبح دبجالةفلبجل  بملب دب  لبحوصدفيلبحل في دم.للجاو ،لاحل ويمبح دبجىةلبحافيىللمل فيالبحت ايالاقىواالب ف ل

ل  و لباج ثىةال ت ب لي ح لايىةىةلبح دبجالابحتللةفلةو يا ىل  أل يبال ملوبئيالوتلعىحثىةلبح دبجىةلبحافيىل حىلبج

الووب ودددالبحبلدددىئل،لجار ادددى(لعىحثدددا.لا ددد لججدددفرةلبح دبجدددال دددتلوقحو دددالودددتل148) ددد  اتلب ىألدددل  لابحددد  لودبهلابحثدددىح ل

الةوأدددد ل ددددراقلذبةل احددددالة ددددولب ملددددكالةلبأل ى يحيددددالبحتددددللج ددددرب لبحايبددددالا دأددددالولوجدددد ال  ددددألب ملددددكالةلبأل ى يحيددددالال

جتلجافلبي فوللبحتللال فللملبي  لوتلب ملكالةلبأل ى يحيالبحتللةوبأوللبح دبستل،ل حىةوبأ  تلاىخلالالولت  لبحن ةىولل

  .وللحر للوربأ لح ي اللملب كلثال مللبحلكربد،لاةو   بح ىحثىةلةلح لللمالاد لووردبةل دبجيالح ي الاخىحيالوتل

ادد   لر ددألبحو ددوال  ددألب ملددكالةلبحتددللةوبأددولعفثددال فيددالبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالبح و دد ل (:2017دراسددة العجمددي، س -

اوار الجةرل للوتلب لت  بةل)بحل   /لب ا للبح دبستلل/بي اجل/لبح فيال/بحلفر (لل وبأ  هى،ااد لبي فوللب بىجثال

(لابجل  و لبحثىح دالب دب  لبحوصدفيلبحل في دملودتلخدالللة ثيدملبجد ثىةال186)اةفلجخذل يبال ملوبئيالعثويالح ح ىل

لوو  ددال  ددألجدواددالو ددىادلهددمالب ملددكالةل40ابحدد  لةل ددوتلوددتل)
ً
ابا ل ددى ياللاباألحى يددا،لابإل بد ددا،لبأل ى يحيددا،(لابدد ب

اقىوادددالبح و ددد لأدددىلةل  دددألابحبفلددديا.لاةوصدددف لبح دبجدددالر دددألجتلةرة دددبلب ملدددكالةلبحتدددللةوبأدددولعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىل
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(لةدددددفلب ملدددددكالةل3.46يفههدددددىلب ملدددددكالةلبا ل دددددى يالاباألحى يدددددال)لبأل ثددددد ،(لهدددددمل3.61بحب دددددولبحلدددددى مالب ملدددددكالةلبحبفلددددديال)

(.لا  لخف د ل3.40(لا ىة لبح دأالبح فيالحفحملكالةل ث   لحيحلافت ل)3.11(لةفلب ملكالةلبأل ى يحيال)3.41بإل بد ال)

 تلبحلوصيىة.بحثىح الر ألوقحو الو

ا   لر دألبحكملدفل دتلب ملدكالةلبإل بد دالابأل ى يحيدالبحتدللةوبأدولعفثدالبح دبجدىةلبحافيدىلل(:م2018العبيدا ، دراسة س -

دت ب لي حدد لايىةددىةلبح دبجددا.لا يبدداللب لددحم،لاباجدد ثىةابجددل  بملب ددب  لبحوصددفيلاح خفددوللةثددوت،لةددفاقىواددال بح فثددال د

ل332بحثددىح ل دد  افل)لب دد بح ددىني،لابحرل تله(لحفحلددلو ل1437-1436بي ددىويمل)لحفاددىم
ً
ةوصددف لبح دبجدداللاعىحثددا،لا دد (لعىحثددى

ب ل يبددالبح دبجددالووب وددوتل  ددألب ملددكالةلبإل بد ددالبحتددللةوبأددولعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىلةثدد تلجتلج ددرلل-ر ددألبحبلددىئللبحلىحيدداال

يدالبحتدللةوبأدولعفثدالبح دبجدىةلبحافيدىلةث تلجتلج درب ل يبدالبح دبجدالووب ودوتل  دألب ملدكالةلبأل ى يحلةثوت،ل حىاقىواال

.دل-بح دبجالوقحو الوتلبحلوصيىةلجاح ىاللةثوت،لا  و اقىواال
ً
لراد لة ف  لعفثالبح دبجىةلبحافيىلب لح  يتل فحيى

لا   لر ألوار البحاوبوللب ؤةر للملبأل بللبأل ى يوللحف فثاللملبي ىوادىةلبألدأبل بيدال(:(Porto&Ripani,2002دراسة  -

يدددا.لاعثوددد لبح دبجدددال  دددأل يبدددالودددتلعفثدددالبي ىوادددىة.لا ددد لةوصدددف لبح دبجدددالر دددألةلدددىئللودددتلجاح دددىالاأدددو ل اددد لبي  وو

لباخلثددىدبة،لاججددىحيبلبحلافيحيددا،لاةظددفاى بددىب للبألدأبلدد ت،لاةلاددلب ملددكالةلبأل ى يحيددالبحتددللةوأددولعفثددالبي ىواددىةللددمل

اأددددو لوملددددكالةلةلاددددللاحدددد  لبالحددددىملج يددددىللايسددددالليددددؤةرللددددملولددددلو ىتهف.لا ددددذح لةوصددددف لبح دبجددددالر ددددألبحلدددد ديج،لوحددددى

لجةرللملوللو لبأل بللبأل ى يوللحف فثا.لبحلافيحيا،لوحىبحل ديجلابح فثالاىحاحفيال

 اعثود بحبيق  يدا،ل لملبي ىواىة بح دبجىةلبحافيى عفثا ةوبأو بحتل ب ملكالة ة فيل ر أ ا    (:Duez 2010دراسة س -

  ملدف  .ةيق  يدا أىوادا (25) لدم ابحد  لودبه عفثدالب ىألدل   ودت اعىحثدا عىحدبل438)افتد ل)  يبدا   دأ باجد ثىةا ج ب 

 ادبو  ولافودا وملدكالة :بحت ة دب   دأ اهدمب ملدكالة،ل ودت بحا يد  يادىةوتلودت بحافيدى بح دبجدىة عفثدا جت  دت بحبلدىئل

لةفههددى ددى يول،لبأل ب ملددرا وملددكالة ةددفبحثيىةددىة،ل أحدد  اوملددكالةوىحيددا،ل اوملددكالةج ى يحيددا،للاوملددكالةب ادد بة،ل

 ب حدل ت وملدكالةلةف هدىبحاىئفيدا،ل بيخففيدا لدم اوملدكالةبإل ىودا،ل وملدكالة ةدفبي ىوادا،ل ادإ بد  ب لافودا ب ملدكالة

 .بحشخ يا ب ملكالة بيخىديم،لاجخ  ب

 حى  ،لبحلو  يا لملبي ىواا بحافيى بح دبجىة ةوبأو بحتل بحل  يىة   أ بحلارا ر أ الا    ( Zedillo  2012 ) دراسة -

 ب ودىاالة خدالل ودت بحثيىةدىة ةدفلأحد  حيدح بحافيدى  بح دبجدىة اعىحدب ب ملدرا اد ت بحاال دا ة لد ت  يفيدا ةى ملد 

 ودت  دىةوب وداهف ا ملدر  ،ل)بحلدو  ي ت( بألصدفي ت ودتلبحلد ىت وداهف جدلا ،ل   لدودبه اعىحثدا عىحدبل (16) ود  بحشخ ديا

 ورةث دا وملدكالة  ىةد   دىم  ملد ل بحد  لودبه عفثدا وبأدوة بحتدل جتلبحل د يىة ر دأ بحبلدىئل اجشدىدة بحد احي ت بح فثدا

لدمل وملدكالة ابأ دوب ا دذح  ،لحفاملدر  ىافدا ا  يدا جادبق ا لىادا ،لاة فيف دى بحثيىةدىة اأحد  ،لبحافودل بحث دح اتجدىحيب

   دأ بحود د   د م لدم  لح فد  خدىص  ملد ل بحد احي ت بح فثدا ابأ د  بحتدل بحل د يىة اجودى ،لبحملدفويل بحادرا و دىدبة

 ادو بأل ند  بحل د ي بألصدفي ت ودتلبحلد ىت بح فثدا ب لند  ا بحدى ،لبح وى يدا ابح د وىة ،لب افوودىة و دى د ر دأ بحد خولل

ل.بح ى ي ت ة   ابإلدشى  بحلوأيو

 التعليق رل  الدراسات السابقة: -
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ب لل  م،للحيحلباا بالاب ب  لبي ى ملوتةث تل ا لبجلاربالبح دبجىةلبحلىاوالبنهىلو ملىاولب ألح ل ث  لو لبحث حللل

بحبلددىئلللباح ددىئيا،لا ددذح (لاباجددىحيبلاهم)باجدد ثىةاوقلحدد لبحث ددحلابحايبددالابجددل  بملبا ب لحل ثيددملبحث ددحللا ددذح 

لبحلىاوا.بحتللةوصف لرحههىلبح دبجىةل

 وتختلف الدراسة الحالية رن الدراسات السابقة في بع  الجوانب اليي منها:

ملددددكالةلبأل ى يحيددددالابحث  يددددالابا بد ددددالاب ىحيددددالحندددد بوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلأددددىلةلبح دبجددددالبي ىحيددددال ار ددددالاب دددد لب  -

 اقىواالر للملرعىدلول فثىةلة و راى.

الددديألبح دبجددددالبي ىحيددددالر دددألةودددد يفلةوصدددديىةلاووت حدددىةلحفددددولل وبأ ددددالب ملدددكالةلبأل ى يحيددددالابحث  يددددالابا بد ددددال -

 اب ىحيالبحتللةوبأولبح فثالاقىواالر .ل

 بحتللاليألرحههىلبح دبجالبي ىحيا.بخلالالبألا بال -

 بحلىاوا.وىليح  هل تلبح دبجىةلل،لااذبEFQMبألاداويلبنهىل  و لحفوللاووت حىةلا ملواىي  لجةحوذللبحلح ن ل -

 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بع  الجوانب اليي منها:

لحوصفيلبحل في م.ب ب  لبلوب   ى،لااولبح دبجا،لابخليىدافود لومل فال -

لابىللج ب لبح دبجالاو ىاداىلابألجىحيبلبإلح ىئيالب لل  وال ههىلاإأربلبتهى.ل -

لوتلحيحلبة ه لةف لبح دبجىة.لبحلىاوا،لابحث لدأةلةلىئللبح دبجالبي ىحيالاالىئللبح دبجىةلل -

لابىللبإلعىدلبحبظريلحف دبجالبي ىحيا. -

 

  واجرا ات :من جية البحث 

   دبجدددالوملددد فالبحث دددحللبحبدددوتللدددمبحثىح دددالب دددب  لبحوصدددفيلبحل في دددملبحدددذيليبىجدددبلادددذبللو بجدددل   البحدددث:مدددن ج 

اة  يددد لودددد  لةتة  اددددىل  دددألج ددددرب لبحايبددددالاة  يددد لاوار ددددالبأل ددددرب لابي حى دددىةلب  لحددددالا ددددللادددذهلب ملددددكالةلاةودددد يرل

 حفوللح ى.لةفلب ت بحلب ملكالةلاوتب وبد لابإلو ىةيىةلب وأو  لابحتلليحكتلبجل  بو ىل اىي ال

  :دددددت ب لي حدددددد لبحثيىةددددددىةلابشددددددلحف لاددددددذهلباجدددددد ثىةال  ددددددأل أدوات جمدددددد  البيانددددددات بجددددددل  و لبحثىح ددددددالباجدددددد ثىةال د

 وقحو الوتلبألجسفالب وببالاب لت  بةلبألجىجيالحفث ح.

 :لفيددددالبحلقدددددىدل ل-فيددددالبا ب ل ل- فيددددىةل) فيددددالبحت ايدددداللجدودددد عفثددددالبح دبجددددىةلبحافيددددىلاقىواددددالر للدددددمل مجتمدددد  البحددددث 

  ألعفثدالبح دبجدىةلبحافيدىللدملبحث دحل  دأللابح  لودبه،لاب ل ربحافوم(للملورحفتللب ىألل  لل فيال-ابحافوملبا بد ال

لجاحس لبحذيتلاصفوبلر ألورحفال لىاالبحرجىحالبحافحيا.

 ( يبب  مجتم  البحث1جدول س

لبحن ةىوللبحولفلبح فيا
لبح ال للب وي يت

لب  حوتلبةىثلذ ودل

ل75ل22ل53لوىألل  لبا بد لابصوللبحت ايال
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ل

ل

ل ايابحت

ل36ل14ل22ل  لودبه

ل41ل10ل31لوىألل  لوبىب لاعرقلة ديج

ل68ل38ل30لوىألل  لبحافوملبحبفليالابحت او ا

ل177ل67ل110لب  حوت

ل

ل

ل

لبا ب 

ل36ل14ل22لوىألل  ل فومل ربتلا دبجىةلبجالويا

ل35ل7ل28ل  لودبه

ل49ل20ل29لوىألل  لبح دبجىةلبحارأيا

ل27ل10ل17لوىألل  لبحلىد  

ل37ل20ل17لوىألل  لبح دبجىةلباةقف  يا

ل12ل2ل10لوىألل  لبي ترب يى

ل196ل73ل123لب  حوت

ل20ل6ل14لوىألل  لبحكيحيىللبحافوم

ل

لبحت ايالبحبى د 

ل7ل0ل7لوىألل  لوبىب لاعرقلة ديج

ل45ل17ل28لوىألل  ل فومل ربتلا دبجىةلبجالويا

ل52ل17ل35للب  حوت

ل56ل6ل50لوىألل  لو ىجثالبحافوملبا بد ا

ل501ل169ل332لب  حوتلبحاىم

 م2020/ 2019جامعة اب للعام الجامعي  ، العليا  ادارة الدراسات املصدر:

  ىةلبح فيددددلبحافحيددددا،للدددمورحفددددال لىادددالبألعراحددداللاصدددفوبلر دددأبح دبجدددىةلبحافيددددىللدددملبحث دددحلبحددددذيتللعفثددددالالبحدددث:ريندددة

 ونهددىل ايدد  لب لددى اللرحددههفبجدد ثاى ل فيددالبحبددى د لح دداوأالبحوصددولللاعىحثددا،لاةددف(لعىحددبل501 دد  افل)لب ابيددا،لاأفدد 

لحلاددددذدلباة ددددىللل(لاةددددف449)بحادددد  لباأحددددى ملحفحقلحدددد للاأددددذح لجصددددثااخدددىدللب  ى ظددددال
ً
سدددد بل يبددددالوو ددددو  لةظددددرب

أىةددبل دد ملااددىاتل ادد لوددتلوفددر بةلب  لحدد لافدد لل دأ دداهف،لرادثا لوفددر بةلبحايبددالحادد ملح بةددالبحثيىةددىةلب  دد فال

ل(لوفر  لوحتلح يهفلبحرةثاللملبحلاىوللو لبحثىح الاااثسالبج ثىةالبحث حلبحربابا.ل94) وبو ىل

 ( يوضح رينة البحث2الجدول س

 الكلية م
 العدد

 النسبة املجموع
 اناث ذكور 

ل%39ل37ل15ل22لبحت ايالر ل1

ل%27ل25ل12ل13ل فيالبا ب ل2

ل%16ل15ل5ل10لبحافوملبا بد ال3

ل%18ل17ل7ل10لبحافومل4

ل%100ل94ل39ل55لبإلأحى م

 

   بحثىح الاحاىي الايىةىةلبحث حلابحتللةوصف لح ىل تلعر ملباجدلبيىتلاىجدل  بملل ىو اإلحصائية: األساليب

(SPSS)حيحلحلب لب وىي جلبإلح ىئيالبحلىحياال 
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بدةفددددددىتلجالبة فددددددىالبجددددددلقىاىةلج ددددددرب لبحث ددددددحل ددددددتلب  ددددددىادلبحرئ لدددددديالودددددد  للاذحدددددد ل ار دددددداب لوجددددددةلبي لددددددىويل -1

لج  ألولوجةلحلىوي.لب  ىاد(لحلبلبحاثىدبة،لاةرة ب)ولوجةلولوج ىةل

بجدددددل  بملباة دددددربالب ايدددددىديلحفلادددددرال  دددددألوددددد  لبة دددددربالبجدددددلقىاىةلب دددددرب لبح دبجدددددالح دددددلل ثدددددىد لودددددتل ثدددددىدبةل -2

بجدددلقىاىة،لبح ملددد  للدددمللبي لدددىوي،لحلودددديالةوجددد  ى دددتللو دددودلودددتلب  دددىادلبحرئ لددديالبحث دددح،لاح دددلولت ددد بةل

أىةددبلب  ددىادلبحرئ لددال كحددىلب ت ادد ل يحددالوددتلبح ددفرللر ددأبحث ددحلح ددلل ثددىد لوددتل ثددىدبةلولت دد بةلبحث ددحللج ددرب 

 املل هىلا تلب ويى .لباجلقىاىة،لابة ف ةر يةل

رال  ددألودد  لاأددو ل ددراقلذبةلحفلاددل(Independent Sampler T-test)بجدل  ملبخلثددىد)ة(لحفايبددىةلب لددلوفال -3

بنلدىةيا،ل فحيال/للبح فيااب لت  بةلبحتللةبولفلر أل سل تل)لبحث حلاىخلالا احالرح ىئيالا تلبجلقىاىةلج رب ل

 لللللبةث (ذ ر/لل  لودبه،لبحبوتاوىألل  ل/للبح دبجياالب رحفا

 املعتمد في البحث ( املحس3جدول س

افقة( ل  الوز  النسبي املقابل سمعيار الدرجة( افرساملو  الوز  درجة التو

ل %ل36ل-%ل20وتل 1.80ل-1.00وتل
ً
 1  فيفالأ ب

 2  فيفا %ل52ل-%ل36ج ن لوتل 2.60ل-1.81وتل

 3 ولوج ا %ل68ل-%ل52ج ن لوتل 3.40 – 2.61وتل

 4  ث    %84 – 68ج ن لوتل% 4.20 – 3.41وتل

ل %100 – 84ج ن لوتل% 5 – 4.21وتل
ً
 5  ث   لأ ب

 

نتائج ومناقشتهدا:رر  ال 

: النتائج املتعلقة باإلجابة رن التساؤل 
ً
ات العليدا اإل كاليات االكاديميدة اليدي تواجد  طلبدة بدرامج الدراسد : مااألول أوال

احإلأىادال دتلادذبلبحلدؤبلل ىود لبحثىح دالاىجدل  بملب لوجدةلبي لدىويلاباة دربالب ايدىديلابحدو تلبحالدبلل إب؟بجامعة 

لللل(4)ج رب لبحايبال  ألوقىاةلباج ثىةال حىليلضحلوتلأ اللد فلابحت ة بلاجلقىاىةل

 (4سجدول رقم 

 جامعة إبباملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري إلجابات أفراد رينة البحث لس كاليات االكاديمية اليي تواج  طلبة برامج الدراسات العليا 

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 املعياري 
 لترتيبا

 7 1.12ل3.82لدافلججل  ملج يىللايسالبحل ديجلبحوجىئللبحلافيحياللملبحل ديج.  .1

ل تلبحبحةلبي  يح.  .2
ً
لةوفي ياللملة ديل فلحفحوردبةل اي ب

ً
ل4 0.98ل3.89لي ث لج يىللايسالبحل ديجلجةحىعى

ةقىاددددللج يددددىللايسددددالبحلدددد ديجلالددددفيفلبيخ ددددةلبحلبفيذيددددالحفحوددددردبةلبح دبجدددديالحف ددددال للددددمل  .3

لا بيالبحف ل

 16 1.23ل3.04

ل14 1.17ل3.29لةتخرلج يىللايسالبحل ديجلالفيفلجادبقلباول ىةىةلحف ال   .4

 13 1.13ل2.36لةقىاللج يىللايسالبحل ديجلألجسفالبح فثالاوالحظىتهفلجةبىللب  ىدر .  .5

ل10 1.15ل3.51ل فالبحت بملج يىللايسالبحل ديجلاىحلى ىةلب كلبيا.  .6

البحل ديجلجوى تلب  ىدربةلاووب يد اىلجةبدىللبحف دللبح دبسدتلل اتلجدببلاتي  لج يىللايس  .7

لابضح.

 17 1.29ل2.93

ل9 1.21ل3.73ل فالااىوللج يىللايسالبحل ديجلو لبح فثال ا بحالاوودو يا  .8
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ل12 1.3ل3.38لةكربدل ا لب وردبةلبح دبجياللملورحفتللب ىألل  لابح  لودبه.  .9

ل15 1.23ل3.07لبح دبجيالب خلففالةلكردلب ودو ىةلا تلب وردبة  .10

ل11 1.02ل3.51ليتفبل  ألبيخ البح دبجيال  ى  لب وردبةلبحاىوالابحتللااوقلبحلاحمللملووردبةلبحل   .  .11

ل6 0.98ل3.84لاالح لب وردبةلبح دبجيال  ألبي ف لاباجلظ ىد.  .12

ل5 0.89ل3.85ل فالب ربأ لب رةث الاى وردبةلبح دبجيا  .13

 د لب ورل  .14
ُ
ل3 0.87ل4.02لو لعثياالبح دبجىةلبحافيىلليلاللمدبةلبحاحفيالاتجفو لةظريلالة

ل2 0.89ل4.4لبا لوىدل كلثال فحيالة لويل  أل لبلاوربأ للملوقىللبحل   ل.  .15

ل1 0.99ل4.35ل فالةو رلب اىوللاب خلن بةلب   ي لح فثالبح دبجىةلبحافيى  .16

ل8 1.29ل3.78لاب اىوللاب خلن بةلو ل   لبح فثا.ل فالةبىجبلب وى  للملبحوى ىةلبح دبجيا  .17

 3.57 متوسط املجال 

باشددد ىحيىةل(لابحدددذيليوضددحلب لوجددد ىةلبي لددىايالإلأىادددىةلج ددرب ل يبدددالبحث ددحلحدددوللل4وددتلخدددالللبي دد اللبحلدددىاملد ددفل)ل

(ل دد لأددىلةلاحلوجدد ىةلل16،لل15،ل14ي ثدد تلجتل وددربةل)با ى يحيددالبحتددللةوبأددولعفثددالاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالر ل.

ل،لحلىايالةو للمل دأال ث  هلا ىتلب  ألولوجةللملب ملكالةل فالةو رلب اىوللاب خلن بةلب   ي لح فثالبح دبجىةلبحافيىل

دد د لب وددردبةلبحاحفيددالاتجددفو لةظددريلال
ُ
با لوددىدل كلثددال فحيددالة لددويل  ددأل لددبلل،لودد لعثياددالبح دبجددىةلبحافيددىللليددلاللمة

(لل10،ل7ل،ل3لددملحدد تلأددىلةل)ل،لااددذبليدد لل  ددألب وب وددالبحكث دد  لوددتل ثددللب ددرب لبحايبددال فههددىل.ل،لوقددىللبحل  دد لاوربأدد للددمل

احلوجددد ىةلحلدددىايالةوددد للدددمل دأدددالووب ودددال) فيفدددالأددد ب(ل.لا دددىتلةرة دددبلبحاثدددىدبةلحلدددبلب لوجددد ىةلبي لدددىايالودددتلبألادددفل

للج يىللايسالبحل ديجلالفيفلبيخ ةلبحلبفيذيالحفحوردبةلةقىال ىحلى ما ىأل للجاحيالوتلاأ الةظرلج رب ل يبالبحث حل

ج يىللايسالبحل ديجلجوى تلب  ىدربةلاووب ي اىلجةبىللبحف للبح دبستلل اتللبحف ل،لاتي  بح دبجيالحف ال للملا بيال

 ةقىا اى.وتلب ملكالةلبحتللالةؤةرل مل لل ث  لا حكتللبح فثاجببلابضح.لااذبلوتلاأ الةظرل

: النتددا
 
اسددات مددا اإل ددكاليات البحثيددة اليددي تواجدد  طلبددة بددرامج الدر  الثدداني:ئج املتعلقددة باإلجابددة رددن التسدداؤل ثانيددا

احإلأىاددددال ددددتلاددددذبلبحلددددؤبلل ىودددد لبحثىح ددددالاىجددددل  بملب لوجددددةلبي لددددىويلاباة ددددربالب ايددددىديل إب؟العليددددا بجامعددددة 

 لللل(5)ال حىليلضحلوتلأ اللد فلاجلقىاىةلج رب لبحايبال  ألوقىاةلباج ثىةلبحالبللابحت ة بابحو تل

 (5سجدول رقم 

رامج املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري إلجابات أفراد رينة البحث لس كاليات البحثية اليي تواج  طلبة ب

 إب.الدراسات العليا بجامعة 

 الفقرة م
املتوسدددددددددددددددددددط 

 الحسا ي

االنحددددددددددددددددددراف 

 املعياري 
 الترتيب

 5ل1ل3.65 أل يىللايسالبحل ديجلوحىليباكجلجفثىل  ألبحثىححةثىيتلججىحيبلبألشربالبحافولل  .1

ل3ل0.9ل3.71 يفلورلباشربالبحافولل  ألخ ةل ونللوق احال لى االج بللبحثىح  ت.  .2

ل2ل1.15ل4.02لب ربالل ا لب يىلللايسالبحل ديجلل تلة كيفلب ابةلبح دبجال.  .3

ل4ل0.92ل3.89لدافلااىاتلج رب ل يبالبحث حلو لبحثىح  تل.  .4

ل1ل0.8ل4.35لدافلو ىدبةلبحفتالبإلةقف  يالح  لعفثالبح دبجىةلبحافيى.  .5

ل6ل1.18ل3.6لدافللبحلاىاتلا تلب ملر  تللملحىحالةوبأ لب ث لوتلوملرال  ألبحرجىحالباللبألعراحا.  .6

 3.87لولوجةلب  ىل 
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باشددد ىحيىةلب ل يبدددالبحث ددحلحدددولل(لابحدددذيليوضددحلب لوجددد ىةلبي لددىايالإلأىادددىةلج ددرلل5وددتلخدددالللبي دد اللبحلدددىاملد ددفل)ل

(ل دددد لأددددىلةلاحلوجددددد ىةل5ل،ل4،لل3،ل2ي ثدددد تلجتل وددددربةل)بحث  يددددالبحتددددللةوبأددددولعفثددددالاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيدددددىلاقىواددددالر ل.

ددىتلب  دددألولوجدددة )لددددافلو دددىدبةلبحفتدددالبإلةقف  يدددالحددد  ل (لاىحت ة دددبلبااللاهدددم5حففودددر ل)ل  حلدددىايالةوددد للدددمل دأدددال ث ددد هلا د

حيدحلبتلبحفتددالل،ليفلودرلب دألاددذهلب  دىدبةلاالدببلحدولوملدد فالا  يدال ث د هللبح فثداحيدحلبتلب ثدد لل،لافيدى.(لعفثدالبح دبجدىةلبح

(لبحت ة دددبلبح دددىنيلاهدددمل3باةقف  يدددالودددتلبادددفلبألاحو دددىةلبحدددذيليقدددبلةوب رادددىلحددد  لعىحدددبلبح دبجدددىةلبحافيدددىل،لاو فددد لبحفودددر ل)

حدددفليلاددىاتلوا دددفلب يدددىللايسددداللرذب.(لااددذبلا ددد لذبةدددولل)ب ددربال اددد لب يدددىلللايسدددالبحلدد ديجل دددتلة كددديفلب ابةلبح دبجدددا

بحلدد ديجللددملبخليددىدلب ابةلبحل كدديفل ددىتلبح ىحددبلجددي وتللددملوملدد فولاجددي وتلا  ددولدددايفلأدد بل وةددولب لحدد ل  ددألخندد  ل

ادددد تللدددددافلبحلاددددىاتلاهددددمل)ل(.حلددددىويلةودددد للددددمل دأددددالووب وددددال) ث دددد  ل(،لاحلوجددددة6)لأددددىلةلبحفوددددر حدددد تلللددددمل، وددددةبح ىحددددبل

لفلوتلوملرال  ألبحرجىحالبالبألعراحا.(لاىحت ة بلباخ  لاحكاهىلبييىلامل للبش ىحيال ث  هلح لج ث حىحالةوبأ للب ملر  تللم

: النتددائج املتعلقددة باإلجابددة رددن التسدداؤل الثالددث: 
 
راسددات مددا اإل ددكاليات االداريددة اليددي تواجدد  طلبددة بددرامج الدثالثددا

بحثىح ددددالاىجددددل  بملب لوجددددةلبي لددددىويلاباة ددددربالب ايددددىديلاحإلأىاددددال ددددتلاددددذبلبحلددددؤبلل ىودددد ل إب؟العليددددا بجامعددددة 

 لللل(6)ابحو تلبحالبللابحت ة بلاجلقىاىةلج رب لبحايبال  ألوقىاةلباج ثىةال حىليلضحلوتلأ اللد فل

 (6سجدول رقم 

 إب.امعة لبة برامج الدراسات العليا بجاالدارية اليي تواج  ط لس كالياتاملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري إلجابات أفراد رينة البحث 

 الفقرة م
املتوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددط 

 الحسا ي

االنحددددددددددددددددددددددددددراف 

 املعياري 
 الترتيب

ل5 1.05ل4لدافلباالحىمل مل ىايلبح فثالوتلب لؤاح تللملبي ىواا.ل .1

 فالبصد بدلو و دىةلاواملدودبةلودتلبحولدفلبحافودللةدرةثةلاىحل  د لاأى ملدكالةلبحتدلليحكدتل  .2

ل.جتلةوبأولبح فثاللملبي ىواا

ل1 0.86ل4.24

 فددالباجددلحىتلودددتلدئدد جلبحولدددفلحفحملددكالةلجدددوبلل ىةدد لوددد لج يددىللايسدددالبحلدد ديجلجالبحبظدددىمل  .3

لبأل ى يول

ل11 1.09ل3.6

 4ل1.08ل4.05ل فالبحفوىلبةلبح اد الحفاحي لاد جىللبأل لىملو لبح فثالحت ليلار وتلواهىل  ألوملكالتهف.  .4

ل6 0.88ل3.87لباعراحاللح فثالبح  لودبه.لصاوأاللنملرلبألا ىثل حل فبلبأثىديل بى ملا  .5

 اد لابددو لبحوددوبة تلابألةظحددالابحلافيحددىةللبيخىصدالاىح دبجددىةللبحافيددىلالة بىجددبلودد لحىأددىةل  .6

لاول فثىةللعفثالبح دبجىةلبحافيى.

 7 1.1ل3.84

ل8 1.02ل3.76ل فالةوب رلوحيالابض الاخليىدل بوبتلبحث ح.  .7

ل3 1.07ل4.07لالبحارأيالاباأببيالاب وب  لبحافحيا.بحبو لبحكث  للملب ربأ لبحافحي  .8

 2 0.96ل4.18للاوكلثىةدافلبحثايالبحل ليالحألا ىثلبحبظر الابحل ثيويالوتلجأ ي لحىجو لاو لن بةل  .9

ةدددتة  لبحاال دددىةلبحشخ ددديال  دددألبحلوأيدددولابح  ددد يللاب بى ملدددالاحدددىليدددؤةرللدددملووددددو يالولدددىدل  .10

لاذهلبحاحفيىة

 9 1.11ل3.75

ل10 1.04ل3.65لبي  ولل  ألووب والبي  ىةلبحرجحيالحتىيالأح لبحثيىةىة.لصاوأا  .11

ل4 1.03ل4.05لو  ا يالب  ىلللعفثالبح دبجىةلبحافيىلبي ر اللملبخليىدلب ملر  ت.  .12

ل12 1.03ل3.42لبة ربالولىدلب بى ملىةلبحافحيال تلة   لب بى  لبيخىديملابح بخ ملل.  .13

ل13 1.24ل3.35ل ثللأل يىللايسالبحل ديجل.دافلةظىملبأل بللبحل دينتللابحث  .14

ل3.84لولوجةلب  ىل 
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باشددد ىحيىةلابحدددذيليوضدددحلب لوجددد ىةلبي لدددىايالإلأىادددىةلج دددرب ل يبدددالبحث دددحلحدددوللل(6)ودددتلخدددالللبي ددد اللبحلدددىاملد دددفل

جدد ىةلحلددىايال(ل دد لأددىلةلاحلول9،ل8ل،2) وددربةلجتللر .لي ثدد تبا بد ددالبحتددللةوبأددولعفثددالاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددال

ةو للمل دأدال ث د هلأد بل فدالبصد بدلو و دىةلاواملدودبةلودتلبحولدفلبحافودللةدرةثةلاىحل  د لاأى ملدكالةلبحتدلليحكدتلجتل

اوكلثدىة،لبحثايالبحل ليالحألا دىثلبحبظر دالابحل ثيويدالودتلجأ دي لحىجدو لاو لند بةلل.،لدافةوبأولبح فثاللملبي ىواا

يدددالاباأببيددالاب وب ددد لبحافحيددا.لااددذهلول فثدددىةلبجىجدديالادددراد اللدددملةقددىحلا دددو لبحكث دد للدددملب ربأدد لبحافحيددالبحارألبحددبو 

لبحفودىلبةلبح اد دالحفاحيد لاد جدىللبأل لدىمل) فدالاهدما(للدملبحت ة دبلبحرب د ل12،ل4حد تلأدىلةلبحفودربةل)لبح دبجيا،للدمبحن بولل

بحافيدددىلبي ر ددداللدددملبخليدددىدلب ملدددر  ت.(للوددد لبح فثدددالحتددد ليلار دددوتلواهدددىل  دددألوملدددكالتهف.(لا)و  ا يدددالب  دددىللعفثدددالبح دبجدددىة

 دىتلجدي وتلحدول ادللدملبتليملدىدتلبح فثداللاد جدىللبا لدىما الاحىلورةثةلاىألخرلحيدحلبتلاأدو لحودىلبةلود ل حيد لبح فيدال

(لاىحت ة بلباخ  لحيدحلبنهدىلودتلددحتل14،ل13لملح تلأىلةلبحفوربةل)لبحافحيا.بخليىدلب ملر  تل فههفلاأحىلي  ملبا ىثهفل

لب  ىل.لملاذبللبح فثاكالةلاحكاهىلب للب ملكالةللملبي ىةبلبا بديلبحتللةوبأولب مل

:
 
اسددات مددا اإل ددكاليات املاليددة اليددي تواجدد  طلبددة بددرامج الدر  الرابدد :النتددائج املتعلقددة باإلجابددة رددن التسدداؤل  رابعددا

لددددىويلاباة ددددربالب ايددددىديلاحإلأىاددددال ددددتلاددددذبلبحلددددؤبلل ىودددد لبحثىح ددددالاىجددددل  بملب لوجددددةلبي  إب؟العليددددا بجامعددددة 

 لللل(7)ابحو تلبحالبللابحت ة بلاجلقىاىةلج رب لبحايبال  ألوقىاةلباج ثىةال حىليلضحلوتلأ اللد فل

 (7سجدول رقم 

 إب.معة املالية اليي تواج  طلبة برامج الدراسات العليا بجا لس كالياتاملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري إلجابات أفراد رينة البحث 

 الفقرة م
املتوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط 

 الحسا ي

االنحددددددددددددددددددددددددددراف 

 املعياري 
 الترتيب

 ثدد  لبحل ددىحيفلب ى يددالبحتددلليلوأددبل  ددألبحثىحددحل  ا ددىلووىاددللبحلدديملإلةحددىمل دأددالوددتل دأددىةلل .1

لبح دبجىةلبحافيى.

 2 0.76ل4.58

ل1 0.61ل4.67لةيى لبح ادلب  لحيمللملةحو للبألا ىثلوتلوبالااثىةلاةن  ىةلاة  اى.  .2

ل1 0.64ل4.67لافلبإلةفىقلبحرجولل  ألبحث حلبحافولل.د  .3

ل3 0.79ل4.45ل فالبإلو ىةيىةللب ى يالحف فثاللحلت يالةفوىةلبحرجىئللاباعراحىةللبي ىوايا.  .4

ل5 0.9ل4.24لبدةفىتللة ىحيفللبحل فيللبإلح ىييللحفرجىئللاباعىد اللبي ىوايال.  .5

 4 0.86ل4.31لا.بدةفىتلةفوىةلبحث وثلب ي بةيالابحل ثيوي  .6

ل4.48لولوجةلب  ىل 

 

باشددد ىحيىةلابحدددذيليوضدددحلب لوجددد ىةلبي لدددىايالإلأىادددىةلج دددرب ل يبدددالبحث دددحلحدددوللل(7)ودددتلخدددالللبي ددد اللبحلدددىاملد دددفل

أحي لبحفوربةلأىلةلاالثولووب وول ث  هلأ بل وتللجتلر .لي ث تب ىحيالبحتللةوبأولعفثالاربوللبح دبجىةلبحافيىلاقىواال

ىللبا ثددد لةدددتة  لاذحددد لادةفدددىتلدجدددوملبح دبجدددالا دددذح لبادةفدددىتلبحكث ددد للدددملأحددد لبيخددد وىةلا دددذح ل لدددببلبدةفدددىتلادددذبلب  ددد

)ةيدددى لبحددد ادلب  لحيدددمللدددمللاهدددما(لاىحت ة دددبلباالل3،ل2ا ددد لأدددىلةلبحفودددرة تل)لبحرابةدددب.لاب دددال ملابناددد بمباجددداىدللدددملبحكلدددبل

(لا در لبح فثدالبةدولحدولةدفلحدللبحافودل.بإلةفىقلبحرجولل  ألبحث دحلل.،لدافةحو للبألا ىثلوتلوبالااثىةلاةن  ىةلاة  اى

بحاددبللب ددى ملبحددذيللة فيددفاددذهلباشدد ىحيىةلاوأددو لبحدد  فلااأددو لباةفددىقلبحرجددوللاحددولاالددثالوايبددول تنهددىلجددلاحلل  ددأل

لبح دبجا.لمللبح فثايوبأول

: النتائج املتعلقة باإلجابدة ردن التسداؤل الخدامس:
ُ
رندد مسدتوى الداللدة ات داللدة إحصدائية هدل توجدد فدروق ذ  امسا

احإلأىاددال ددتلاددذبلبحلددؤبلل ىودد لبحثىح ددالاىخلثددىدل الدراسددية، النددوع(؟املرحلددة  التخصددص.تعددزى الدد  متغيددر س ( α≤0.05س
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صددد البحفدددرالبألاللبحدددذيليدددب ل  دددألالةوأددد ل دددراقلذبةل احدددالرح دددىئياللدددملةوددد يربةل يبدددالبحث دددحللدددملبإلشددد ىحيىةلبحتدددلل

لبح دبجدددىةلبحافيدددىلاقىواددداللةوبأدددولعفثدددالادددربول
ً
وىألدددل  ل/للبح دبجدددياالبنلدددىني،لب رحفدددا فودددلل/للبحل  ددد ا)ل لت ددد لر لةثادددى

صددد البحفدددرالةدددفلبجدددل  بملبخلثدددىدل)ة(لحففدددراقلاددد تلولوجددد ىةل دأدددىةل يالددد تللوال تبدددار ،بةثددد (ذ دددر/لل  لدددودبه،لبحبدددوتا

 (10)ابي  اللل(9)ابي  اللل(8)وللوفل تل حىللملأ الل

 (8سجدول رقم 

وع تتغير نتائج ا تبار "ت" لداللة الفروق في اال كاليات اليي تواج  طلب  برامج الدراسات العليا بجامعة إب تبعا مل

 التخصص.

املتوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  العدد التخصص

 الحسا ي

االنحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددراف 

 املعياري 

 الداللة اإلحصائية قيمة ت درجات الحرية

 27 0.433 3.43 28  فول
-2.318 0.023 

.4860 3.18 66 بنلىني  65 

 .(α≤ 0.05س*دالة رند مستوى الداللة 

لملل(α≤0.05 ب لوللو لبح احال)(ليلضحلجتلةلىئللبحث حلجظ رةلاأو ل راقلذبةل احالرح ىئيال8اىحبظرلر ألأ الل)لل

 ىةدددددد لبح احددددددالل.،لحيددددددحباشددددد ىحيىةلبحتددددددللةوبأددددددولعفثدددددولاددددددربوللبح دبجددددددىةلبحافيددددددىلاقىوادددددالر لةثاددددددىل لت دددددد لةددددددوتلبحل  ددددد 

،لا ىةدددد  بحدددداللاهدددددمل،(α≤0.05) ددددىئيالبإلح
ً
(لووىادددددلل3.43بحفدددددراقلح دددددىيحلبحل  دددد لبحافودددددللاحلوجددددةلحلدددددىويل)لرح دددددىئيى

اياددي لبحلددببللددملذحدد لر ددألجتلاأدددو لب اىوددللبح دبجدديالابحلى اددالبصدداللحف فيددىةلبحافحيددالو دددلللبانلددىني.(لحفل  دد ل3.18)

ياددييلذحد لحوأددو لب ىألدل  لحل  دد لبحكيحيدىللابحلددى  للبحافددوم،ل حدى فيدالبح ددبلبحبملدريلا ددذح لبا لدىملبحافحيددالا فيدال

 بحث ىحود و .ح فيالبحافوملح يولو لن بةلاواىوللح فثال

 (9سجدول رقم 

تغير نتائج ا تبار "ت" لداللة الفروق في اال كاليات اليي تواج  طلب  برامج الدراسات العليا بجامعة إب تبعا مل

 املرحلة الدراسية.

عددال املرحلة الدراسية  الداللة اإلحصائية قيمة ت درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسا ي 

 0.166 1.399 62 0.535 3.19 63 وىألل  

   30 0.389 3.34 31   لودبه

 .(α≤ 0.05س*دالة رند مستوى الداللة 

 بدددد لولدددددلو لبح احدددددالال(ليلضددددحلجتلةلدددددىئللبحث دددددحلجظ ددددرةل ددددد ملاأدددددو ل ددددراقلذبةل احدددددالرح دددددىئي9اددددىحبظرلر دددددألأددددد الل)لل

(0.05≥α ل)ل لت د لملباش ىحيىةلبحتدللةوبأدولعفثدولادربوللبح دبجدىةلبحافيدىلاقىوادالر ل
ً
 ىةد للبح دبجديا،لحيدحب رحفداللا ودى

.لايادي لبحلدببللدملذحد لر دأل د ملبحلحي د للدملادذهلباشد ىحيىةلحلدبلل( α≤0.05)بح احدالبإلح دىئيال
ً
اهدملة د ل بحدالرح دىئيى

ياي لذح لر ألبتل اللب رحفل تلةوبأولاذهلباش ىحيىةلاومل لل ث  لاوت لبحبظرل  دألةدوتلب رحفدالل،ل حىبح دبجياب رحفال

 بح دبجيا.

 (10سجدول رقم 

 نتائج ا تبار "ت" لداللة الفروق في اال كاليات اليي تواج  طلب  برامج الدراسات العليا بجامعة إب تبعا ملتغير الجنس.

املتوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  العدد الجنس

  يالحسا

درجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات  االنحراف املعياري 

 الحرية

 الداللة اإلحصائية قيمة ت

 0.273 -1.104 54 0.457 3.22 55 ذ ر
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 38 0.548 3.35 39 جةث 

 .(α≤ 0.05س*دالة رند مستوى الداللة 

 بدددد لولددددلو لبح احددددال(ليلضددددحلجتلةلددددىئللبحث ددددحلجظ ددددرةل دددد ملاأددددو ل ددددراقلذبةل احددددالرح ددددىئيال10اددددىحبظرلر ددددألأدددد الل)لل

(0.05≥αل)ل لت دد لددملباشدد ىحيىةلبحتددللةوبأددولعفثددولاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددالر ل
ً
حيددحل ىةدد لبح احددالل،لبي دداجلا وددى

.لاياددي لبحلدببللدملذحد لر ددألبتلباشد ىحيىةلودؤةرهل  ددألبحدذ ودلل( α≤0.05)بإلح دىئيال
ً
لابإلةدىث،ل حددىاهدملة دد ل بحدالرح دىئيى

ل رلجالجةث (ليوبأولاذهلب ملكالةلاومل لل ث  .ياي لذح لر ألبتلعفثولبح دبجىةلبحافيىل)ذ

ل

  النتائج:اهم 

الباشدد ىحيىةلبا بد دد(لا فيددولب  ددىللبح ىحددحل4.49 ىةدد لجاددر لبحبلددىئللح ددوللب  ددىللبحرب دد لباشدد ىحيىةلب ىحيددال  ددألب  ددألولوجددةل)لللل

(ل حدددىلح دددف لبحفودددربةل3.58الل  دددأل)(لاح دددللب  دددىللبال3.87  دددأل)ل(لاح دددللب  دددىللبح دددىنيلباشددد ىحيىةلبحث  يدددا3.88احلوجدددةل)

لاواهىابحفوربةلح ف ل  ألولوج ىةل ىحيالاهملوؤةرهلأ بلل ث ج(لا ىة ل4.67ل-4.24بحلىحيال  ألب  ألولوجةل)

 بحافيى. فالةو رلب اىوللاب خلن بةلب   ي لح فثالبح دبجىةل -

 يى.بحافو لعثياالبح دبجىةلليلاللمة د لب وردبةلبحاحفيالاتجفو لةظريلال -

 بحل   .با لوىدل كلثال فحيالة لويل  أل لبلاوربأ للملوقىلل -

ل تلبحبحةلبي  يح. -
ً
لةوفي ياللملة ديل فلحفحوردبةل اي ب

ً
 ي ث لج يىللايسالبحل ديجلجةحىعى

 دافلو ىدبةلبحفتالبإلةقف  يالح  لعفثالبح دبجىةلبحافيى. -

 حثىح  ت.يفلورلباشربالبحافولل  ألخ ةل ونللوق احال لى االج بللب -

 بح دبجا.ة كيفلب ابةللبحل ديجل تلب يىللايسالب ربال ا  -

 بحبو لبحكث  للملب ربأ لبحافحيالبحارأيالاباأببيالاب وب  لبحافحيا. -

 .اوكلثىةدافلبحثايالبحل ليالحألا ىثلبحبظر الابحل ثيويالوتلجأ ي لحىجو لاو لن بةل -

  ىلإلةحىمل دأالوتل دأىةلبح دبجىةلبحافيى. ث  لبحل ىحيفلب ى يالبحتلليلوأبل  ألبحثىححل  ا -

 ةيى لبح ادلب  لحيمللملةحو للبألا ىثلوتلوبالااثىةلاةن  ىةلاة  اى. -

 بحافول.دافلبإلةفىقلبحرجولل  ألبحث حل -

 .اباعراحىةلبي ىواياةفوىةلبحرجىئلللحف فثالحلت يالبإلو ىةيىةلب ى يا فال -

 باعىد البي ىوايا.اللبإلح ىييلحفرجىئللبدةفىتلة ىحيفلبحل فيل -

 بدةفىتلةفوىةلبحث وثلب ي بةيالابحل ثيويا. -

 

  س االور ي:الحلول املقترحة لحل اال كاليات اليي تواج  طلب  الدراسة العليا وفق معايير النموذجEFQM)ل
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ىملبح دبجددىةلةظددل،لا ددذح (EFQM)لباادوددياواددىي  لبحبحددوذلللددملدددوللوددىلةددفل ردددوللددملبإلعددىدلبحبظددريلوددتلج ايددىةل ددتلللللللللل

 ادد لبي فددولللبحلوصددللر ددأيحكببددىللبحافيددى،ا دبجددالباشدد ىحيىةلبحتددللةوبأددولعفثددولبح دبجددىةللبحيحبيددا،بحافيددىلحل ىواددىةل

ل(EFQM)لباادودياوادىي  لبحبحدوذللا دمللحفلتفبل  ألبحل  يىةلابح اوأىةلبحتللةوبأولعفثالبح دبجدىةلبحافيدىب وت حال

ل ىحلى مااهمل

 رحةالحلول املقت املعيار

 

 

 

 

 

 

 يادة الق-1

حفلافدديفللباجددت بةيقيالبحوعبيددابحافيددىللددملدددولللا  يددالحندد بوللبح دبجددىةاددد لبجددت بةيقيىةلاخ ددةل -

لبحافول.بحاى ملابحث حل

اددد لوحيددالحل ددو رلبح ملددرياىةلاباجددت بةيقيىةلابيخ ددةلبحث  يددالا وددىل ل فثددىةلبحا ددرلاة  يىةددول -

ل اد ا.ا فال

لا ملددكيللي ددىت دبجددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحافوددللاىي ىواددىةلاذحدد لة دد يحلبأل حددالبيخىصددالا بظدديفلبح -

 و ل الحل  يحلج حالبح دبجىةلبحافيىلابحث حلبحافولللملدوللبح ملرياىةلابحووب  لب بظحالح ىل

 اودددد لادمل حددددلللبي ىواددددالاذحدددد بحافيددددىلابحث ددددحلبحافوددددلللددددمللبحلبظيحيددددالحف دبجددددىةلبح يى ددددلة ددددو رل -

 لبح ددالحيىةلادد تلبإل بدبةلب ابيددالاىح دبجددىةلبحافيددىلابحث ددحلبحلبظيحيددالة دد لاىح يى ددلحفح ل دد تل

 بي ىواا.بحافولللمل

 اخ ةلإلنملىللور يلحفلح  لبحث ثلللملبي ىواا.لأ ا لر  ب ل دبجىةل -

 ة حيفلاربوللة د بيالحفويى بةلبإل بد الحف دبجىةلبحافيىللملدوللول فثىةلر بد لبحلح  . -

بإل بد ددالبحال وددالبيخىصددالاىحث ددحلبحافوددللوددتلخددالللاملددكيللة ددو رلوحيددىةلبخليددىدلبح ددوب دلبحث  يددالال -

 ابإل بد ا.ي ىتلوتلب خل  تلحود لواىي  ل فحيالاخليىدلبح وب دلبحث  يال

 ةو   لا سالوش اال  ألة ويملبحلح  للملاربوللبح دبجىةلبحافيى. -

 بنمل  هى.للاة و ر،لب   مبحملرب الو لوؤجلىةلب  لح ل -

 ب  لح (.،لب وظف ت،لبحل ديجايساللج يىل،لبح ال ةفثيالبحليىأىةال) -

 بحل ل تلب للحرللملرأربلبةلبحاحللا ملول فثىةلب بد لبحلح  . -

ل

ل

ل

ل

ل

 السياسات  -2

 و        

 االستراتيجيات

ل.لة و رلوحيىةلة  يللدجوملبحث حلبحافولللملبي ىواىة -

لى ملحفث حلبحافول. و لوؤةحرلاة ابةليملىدتل ههىلبحو ىتلبيخىصلحل  ي لوحيىةلبح  فلب  -

 اد لاار فالا  يالاالبلدوي الحفث حلبحافوللوتلدجوملبحلافيفلب وب يلاإيرب بةلب  فيىة. -

لاد لبجت بةيقيالح لو ملبحث حلبحافوللاةوظيفوللملةبحيالب  لح . -

لاالو و ى.اد لوحيىةلحاملرلبحث وثلبحافحيال -

 ا لو ملبحث وثلبحافحياللملبي ىواا.لر بد لخىصاةتج جل- -

 بحافول.املكيللي ىتلةرا قيالحفث حلل -

لول فثىةلرنملىاهى.لابحلكبوحوأيالاة  ي املكيللي ىتلو ل الاجل  بثلبي ىدبىةلبحث  يال -

لبي ىحيددددددا،لاةو اددددددىتهفبتلالدددددد ب لبجددددددت بةيقيىةلبي ىواددددددالر ددددددأل  ددددددفل  يددددددملاحليىأددددددىةلب لددددددلفي يتل -

لاب للوثفيا.

ل.او ىدبتهى بحبملر ا بةلب وبد دل حو  شىول   ف ر أ بي ىواا بجت بةيقيىة ال ب  بت -
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 ورب ى لأو  لب افووىةلب و ر لابحال والاة ىذلبحوربدبةلبحلفيحا. -

ي ددددىتلحلويدددديفلاب دددد للااملددددكيلةلب بى ملددددالحفرجددددىئللبحافحيددددالة ددددو رلوحيددددالبإلشددددربالبحافوددددللاإأددددربلب- -

لبحرجىئللبحافحيالابحث حلبحافول.ل  أبإلشربال

 لبحث حللملب وبدي لبحربئ  لاب  حدال بد لادد لو  بةيدالبحث دحلة  ي لبألاحو ىةلحثبىللاإ بوالوملىدي -

 بحافول.

 

 

 

 

 

 

ادارة -3

املدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوارد 

 البشرية

اد لخ الحل  يد لجاحو دىةلبحاملدى لبأل دى يوللأل يدىللايسدالبحلد ديجلةدوب تلاد تلبحادبللبحل ديندتلل -

لابحاملى لبحث ثل.

 .لاد لوحيالاجلو ى لبحكفىلبةلبحافحيا -

 الوتلبحل   ىةلب خلففالحن بوللبح دبجىةلبحافيى.ة  ي لبحليىأىةلبي ىوا -

 بحلحو للبي  ووي.ل  أةبوي لو ى دلةحو للبحث حلبحافولللملبي ىواىةلا  ملبا لحى ل -

 املكيللي ىتلو ل الالحو للبحث حلبحافوللاة و رلو ى دلةحو فو. -

 اخ ويالا ى يا(ل)صبى ياريقى لو ى دلجخريلحلحو للبحث حلبحافولل -

 حفث حلبحافوللال فل ههىلب ؤجلىةلابحملر ىةلبيخىصالبحاىوفا.لاملكيللصبى يم -

 بحافول. و لوؤةحرلاة ابةلاىحلاىاتلو لبحو ىتلبيخىصلحلو   لبح  فلب ى ملحفث حل -

 اد لخ ةلحل و رلواىدالب وبد لبحبملر الاو ىلدبتهىلا ملبجت بةيقيالبي ىواا.ل -

  لبحبملر اللملب للوثل.لةيح تلبجت بةيقيالبي ىواالخ الحالحليىأىةلوتلب وبدل -

 اراحلبحفر م.للابحاحل،لبحل و رةحك تلب وظف تلوتلب ملىد اللملخ ةل -

  ىحيا.للاكفىل ،لباةقىاىةةو   لباة ىاةلبح بخفياللملأحي ل -

 اد لةظىملحفح ى ى لاةو يرلحفاىوف تللملارةىوللبح دبجىةلبحافيىلاة ف  لب وبابلاب ث   ت.ل -

 بح دبجىةلبحافيىللاولى  تهفل  ألة و رلج باهف.ةوييفلب وظف تلان بولل -

 

 

 

 

 

 كةالشرا-4

 واملوارد 

لب  لحاياللمل  فلبحث حلبحافوللاةحو فو.لا بحملربةفايلل ادل -

جددتلبألةظحددالحل  دد لأدديللوددتلصددىلملبألدأددىحلبحلددبو الحفحؤجلددىةلبح ددبى يالابحملددر ىةلحلحو ددلل -

 بإلةلىأيا.بحث حلبحافوللووىاللخن بةلبي ىوااللملة ودلاربوق ىل

ةودد يفلبح لددد يالةلابإل فدددىلبةلبحيدددر بيال ؤجلدددىةلبحث ددحلبحافودددللابحملدددر ىةلبيخىصدددالبحتدددللااحدددلل -

 بألا ىث.  فلل  أ

 ة و رلبحملربالالا تلبي ىواىةللملوقىللبحث حلبحافول. -

 ةو   ل بوبةلاوحيىةلبحلوبصللا تلبحثىح  تلابي  ىةلب للفي  لوتلو رأىةلبحث وثلبحافحيا. -

 ا وثهف. ل الالفايللبحاال الا تلبحثىح  تلابي  ىةلذبةلبحاال الال ثيملاملكيللي ىتلو -

ةفايللبحملربالالا تلب ؤجلىةلبحث  يالابحملدر ىةلب  فيدالحدرأةلبحث دحلبحافودللاويدىيىلاول فثدىةل -

لب  لح .

لةو   لب وبد لب ىحيالبح ى يالحل ىواالوتلو ى دلولبو ا.ل -

 ىواال  ألبتلةووملبحاال الو لبحملر ىلل  دألبح ودالب لثى حدالبخليىدلبحملر ىللابىلل  ألبجت بةيقيالبي -

لاباحت بم.ل

اواهددددددددىلاددددددددربولللبجددددددددت بةيقيالبي ىواددددددددابجددددددددل  بملبحوجددددددددىئللبحلكبوحوأيددددددددالاب بدتهددددددددىلافى فيددددددددالحلاي دددددددديل -
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لبح دبجىةلبحافيى.

لبيقى لةظىملإل بد لب افووىةلاأيىةىتهىلابي فى ل فههىلح  فل حفيالصب لبحوربدلابة ىذه.ل -

 

 

 

 

 

 

 ادارة -5

 العمليات 

ي ددددىتلحلويدددديفلاة ددددو رللااملددددكيلة ددددو رلب كلثددددىةلبي ىوايددددالاة دددد يحلو ددددى دلب افووددددىةلاةوبيىتهددددىل -

لبي ىوايا.ب كلثىةل

اى ل فثددددددىةللاةيا دددددد لب كلثددددددىةاملددددددكيللي ددددددىتلو ل ددددددالاىجددددددل  بثلب كلثددددددىةلب ر ي ددددددالبإلحكت اةيددددددال -

 بحلكبوحوأيا.

أيدددالابحاى يدددالاد يدددىلاإحكت اةيدددىلا وددد لبةفى يدددىةلابشدددت ب ىةلوددد لةدددو   لب  دددالةلبح اد دددالبحيحبيدددالابحارل -

لبح اد ىةلبحافحيالو فيىلا رأيىلا احيى.

و ل ددددددداللااملدددددددكيللي دددددددىترنملدددددددىلل ى ددددددد  لحفثيىةدددددددىةلاملدددددددحللب رب ددددددديلابح يسدددددددىةلبحث  يدددددددالابإلةلىأيدددددددال -

لاىجل  بثل وب  لبحثيىةىةلبحث  يالاکللأىواا.

البحلدددبو الب  فيدددالابح احيدددالاة  دددي لو  بةيدددىةلإل ىودددالةدددو   لول فثدددىةلر ىودددالب دددؤةحربةلبحافحيدددل -

لب ؤةحربةلابحفاىحيىةلبحث  يالبحلبو ا.

 ر ىوالب اىدالبحافحيالبحتللوتلخالح ىليلل ي لبحثىح وتلالو ملبةلىأ فلبحافول. -

ي دىتلو ل دالالق  د للااملدكيلةق   لب اىوللبحث  يدالادىألأ ي لاب اد بةلابحفبيد تلإلأدربللبحث دوثل -

لوللبحث  يا.ب اى

 ب احفيا.ةو   لبح يسالبحفبيال لى   لبحثىح  تللملرأربللبحث وثلل -

لة و رلبحاحفيىةلاىي ىوااللملدوللبحليىأىةلب  لح لب   م.لل -

لباجلفى  لوتلوؤشربةل يى لبأل بلللملةرة بلجاحو ىةلبي ىواا.لل -

تلبحلقددددددىد لبحبى  ددددددالاىاجددددددلفى  لوددددددلوو وددددددااشدددددد ي لبإلادددددد بتلبيخددددددالقللددددددملأددددددو  لاةبددددددوتلبيخدددددد وىةلل -

لحألخر ت.ل

للبأل بل.بجل  بملبحلتذيالبحربأاالابح دبجىةلباجلو ىئيالحاحللبحل ل بىةلبحال واللمل -

لااي يلبحاال ىةلو لب للفي يتلوتلخالللةو  لو لففلبحليىأىتهف. -

 

 

 نتائج -6

 املوارد 

لالبشرية

لبي ىواالاخىدأ ى.لل بخل،لب للفي يتاد لجا بالحل ويملددىل -

لبي ىواالاخىدأ ى.لل بخل،لب للفي يت حلبحملىوللابح اديلاحليىأىةلب  -

لوتلب للفي يت.للوو وابيقى لوحيالحرص لبحمل ىا لابا ت بحىةل -

لةو يفلخ وىةلةفوقلخ وىةلةو اىةلب للفي يتلواهى.ل -

ل.لةحك تلب للفي يتلوتلب ملىد اللملصبى البحوربدبة لاحىليكفللة ويملبا ب  فلابا بالبي ىواال -

 بيقى لبحيالحرص لبأل بللابحلاثؤلاولاووىدةلولو لب اىي  . -

ل

ل

تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددائج ن -7

 املتعاملي 

لةو   لوؤشربةل  ألوللو لرةلىأيالعفثالبح دبجىةلبحافيى. -

لة و رلبيخ وىةلبحتللةو و ىلحف فثا. -

لةو يفلحوب يلاش يايالحف فثالب لح  يت.ل -

لاش ي لبحلوبصللا تلب للو ىةلبإل بد الب خلففا. -

لبحل ديج. يى لوللو لددىلبح فثالاب يىللايسالل -

لةفايللبحاال ىةلبإلنلىةيالو للب وظف تلابح فثالاب يىللايسالبحل ديج -
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ل

ل

ل

 ج نتائ -8

لاملجتم 

ااي دديلةوى ددالبحث ددحلبحافوددلللددملب  لحدد لاإ ىوددالبحبدد ابةلبحافحيددالابحفوددىلبةلحلوددديالجاحيددالبحث ددحل -

لبحافوللحف ال لاب  لح ل ملکلل ىم.

للي ددددىتلو ل ددددالالفايددددللبحاال ددددالاددددد تلب ؤجلددددىةلبحث  يددددالابي  ددددىةلب لددددلفي  لوددددتلةلدددددىئللاملددددكي -

لبحافول.بحث حل

ب  لحدددددد لا يددددددى لب خدددددىعرلبحتددددددلليحكددددددتلبتليلاددددددرالح ددددددىللب  لحدددددد . بدجدددددال ادلبي ىواددددددالاجةراددددددىل  ددددددأل -

 بحص يالاباألحى يالابا ل ى يا...اة  اى(.)

 .لاة  اى(.ابحل و يا،لبح وى يالابانمل ا،لرا ىةب ملب ملىد اللملأحي لبانمل الب  لحايال) -

 باجلفى  لوتلب ثى دبةلب  لحاياللملة و رلخ وىتهىلاة لياهى. -

 بحراباةلو لوؤجلىةو.لاةوو ا،لاىي ىوااااي يلةوالب  لح ل -

 ة ويملبحلبحيالب لل بوالحفحقلح لاوؤجلىةو. -

ل

ل

ل

 نتائج -9

لاالدا  

لة ل بو.حل ىواالادحىتلةو   لوؤشربةلحويى لبحود لب ى مل -

لةو   لوؤشربةلحويى لبأل بللباا باملاباال ىدي. -

لةو   لوؤشربةلحويى لبحو  لبحال ملحلو يفلبيخ والحفحللفي يت. -

لصيىة هى.للاة ىحيف،لابحلق   بةةو   لوؤشربةلاكفىل لبجل  بملب ثىنيل -

ل ىةةبفيذلب ملرالللم،لابحليىجىةةو   لوؤشربةلاالبلةقىحلباجت بةيقيىةل -

لةو   لوؤشربةلحويى لةلىئللر بد لبحل ثيوىةلباحكت اةيا.ل -

لا   لب ملىدي لب  لحايال،لةو   لوؤشربةل ا  لبحملرب ىةل -

ل

  التوصيات:اهم 

 ةوصتللبحثىح الاحىلي مالبحث ح،لاةلىئق ى يبالل ههى،لاخ ىئ ب لل  واللبحث ح،لابأل ب لملدوللجا بال

لابح فثا،لاةليحتالةلبأل ى يحيالابحث  يالابا بد الاب ىحيالبحتللةوبأولاد لبحلثللب بىجثاالحل  لوتلب ملك -

لتهيسالأحي لبحظراالب بىجثالحلو يفلبحن بول. -

لال يللبحلوبصللا تلر بد لبحن بوللابح فثا. -

لبحلبوتللملبجل  بملججىحيبلااجىئللبحل ديجلب الح  . -

لابألأببيددددا،ب  فيدددالابحارأيددددالابحاى يدددالحلدددو   لب ربأدددد لبحافحيدددالبحارأيددداللددددراد لةفايدددللبحلاددددىاتلبإلحكت انددديلاددد تلب كلثددددىةلبي ىوايدددا -

ادددذهلبيخددد وىةلولىحدددالاو لدددر للرحكت اةيدددا،لاأادددلوافوودددىةل دددتلجادددفلبي ىوادددىةلب وأدددو  لابحتدددللةدددو رلخددد وىةللبح فثدددالاإ  دددىل

 اأ اتلااوي بة.ل

ي.لدراد لة و رلوحيالابض الةيحتلااىاتلج يىللايسالبحل ديجلو لبح ال للم -  ة ميفلج ابتهفلبحث  يال ملکلل ى للاأ ن

 ة  ي لو  بةيالخىصالحف دبجىةلبحافيىلةفيلاحل فثىةلبح دبجىةلبحافيىلاأربوق ىلب خلففا. -

لوددددتلأددددو  لب دددد خالةلوددددتلعددددال ل - ة  يدددد لجةحددددى ل ىحيددددالحفلح دددد للددددملأحيدددد لودددد خالةلوبظووددددالبح دبجددددىةلبحافيددددىلحل ويددددملولددددلو ل ددددىلك

 ب افووىة.ب ى يالاةظفلاج يىللايسالة ديجلاب وبد ل

 بج  حىدلورب يلبحث وثلبي ىواياللملولى   لعال لبح دبجىةلبحافيىللملبجل ربللةلىئللجا ىثهف. -
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 دراد لةبفيذلاربوللة د بيالوللحر لاوبلظحالح ال لبح دبجىةلبحافيىللملة حيفلبأل ابةلبحث  يا. -

 بحافيىللملاربوللبحل فيللبإلح ىيي.دراد لةبفيذلاربوللة د بيالوللحر لاوبلظحالح ال لبح دبجىةل -

  قائمة املراج 

 

 .48ابحلو ي ،ل حىت،لص حفاملر بحاروي ب  لح  ،لوكلثااألرمال منظمات في والتميز (،لبي و  2009)ل ىد ،ليوجف جاو (1

ائدل. ( للتميز ومتطلبدات اسدتيفا  معداييره بجامعدة حEFQMاألورو ي س (،لبألةحوذل2016،ل)  ث لبي وبد قللبألحفي،لاىني (2

 .128ل–ل11،لص104،لبحا  لل23لو ر،لب  ف -لمستقبل التربية العربية

سياسدات اال تيدار والتعيدي  فدي الجامعدات الفلسدطينية ودورهدا فدي تحقيدق التميدز  (،لاب د 2020جدفيحىت،ل)لبي حل،لجح   (3

 .187-161ل،لص9أىواالبإلجربللحفافوملبإلنلىةيا.لبحا  لل،لوقفااملؤس  ي

ىد،ل)بلج ىةا،لا  ابحلتل (4 ل.بحفثبىةيا،لبحوىار ب  ر الل،لبح بدوالنفسيةاملصطلحات التربوية  (،لوع ف2003حبقن

بحبىصددر،لأىواددالل،لوقفددااليمنيددةمقتددرح لتطددوير األدا  البحثددي للجامعددات  (،لة ددودل2013حلددت،ل) ثدد لهللاللححيدد ،لو حدد  (5

 يوةيو.لل–يبىيرلل1لبحا  

ا  يدالحفحدؤةحرلبحلدبويلل،لاد دااملواجهةاملؤس  ي: "املعوقات و ليات في العمل  (،لبإلاد بت2008)لبحاىا يت،ل داي ،ل  ت (6

ل.2لحإل بد ،لبحوىار ،لصبحارأياللبحاروي،لبي حاياة ولوبظووالبحلح  لبإل بديللبحلىج ،ل ابوبت

لأىوادالبحودىار لحفث دوثلابح دبجدىةل،لودؤةحراملسدتقبلالعالي العر ي: املشدكالت و فداق  (،لبحلافيف2000بحيةبل،لخىح ،ل) (7

ل.بح وى يا،لبألد تبحافيىلابحاال ىةل

األكاديميددددة اليددددي تواجدددد  طالبددددات الدراسددددات العليددددا فددددي كليددددة التربيددددة  (،لب ملددددكالة2016جددددفيحىت،ل)اادددد للبحياوددددىت،لجدا  (8

املجلة التربوية الدولية املتخصصة،لب  لل 5،ل  بدلجحىةلحف دبجىةلابألا ىث،لبحاد  ل1،لصل بجامعة امللس سعود

ل.225ل-ل208

ممارسددة مددديري املدددارس الثانويددة الحكوميددة بمحافظددات  ددزة إلدارة  (،ل دأددا2006بي حيدد ،ل)يىجددرل ثدد للحملددوب،ل فدد ب (9

بألصدوللابإل بد للواملدود ،ل لدف.لدجدىحالوىألدل  لة د لوسدبل تطويرهدا EFQMالتميز في سو  األنموذج األورو ي للتميز 

لت.ال فل  بإلجالويا،لةي لبحت ايا،لبي ىواالبحت او ا،ل فيا

إدارة مؤسسدات التربيدة الخاصدة فدي جمهوريدة مصدر العربيدة فدي سدو   بدرات بعد   (،لة دو ر2010 ؤب ،ل)لصى ق،لاثو (10

ل.61لعب ى،لصلبحت ايا،لأىواالواملود ،ل فياوىألل  لة  لل،لدجىحااملتقدمةالدول 

اقد  إلد   العربيددة، مدنالعليددا فدي الجامعدات  (،لبح دبجدىة1988صدي باي،لجححد ،ل) (11 بة دى لبي ىواددىةللوقفدال،الحاجدداتالو

ل.90-56ل،لص2لبحارأيا،لبحا  

اإلداريدددة واألكاديميدددة اليدددي تواجددد  طلبدددة الدراسدددات العليدددا  (،لب ملدددكالة2018)لو حددد ،ادددتلصدددىيحلادددتللبحاثيددد بت،لو حددد  (12

ل.122ل–ل109ل،لص202ل،لبحا  واملعرفةالقرا ة  تبوك، مجلةبجامعة 

ب فدد ل  دد لل،لبحر ددىا،لوكلثدداالسددعوديةدراسددات العليددا فددي الجامعددات بددرامج ال (،لةوددو ف1999هللا،ل) ثدد للبحاليبددل،لخىحدد  (13

لبحوعبيا.
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اليدددددي تواجددددد  طلبدددددة كليدددددة الدراسدددددات العليدددددا بجامعدددددة الكويدددددت وسدددددبل  (،لب ملدددددكالة2017)ل  ددددد ،شدددددىدتللبحع ودددددل،ل ال (14

ل،لبحاددد  2021بح دبجدددىةلابحث دددوثلبحت او دددالجدددبلحن للواملدددود،لوقفدددالبح و ددد ،لا دددحلوىألدددل  ،لأىوادددادجدددىحاللمواجهتهدددا

ل.23ل،لص23

،لنظددرهماإلداريددة واألكاديميددة اليددي تواجدد  طلبددة العليددا فددي جامعددة تبددوك مددن وجهددة  (،لب ملددكالة2014بحاندد ي،لجدداو ،ل) (15

ل.43ل،لص134،لبحا  ل35لبحاروي،لب  ف دجىحالبيخفيلللوقفا

جسدتير باسدتخدام أسدلوب وتقويم الفتدرة الزمنيدة إلنجداز رسدائل املا (،لوربأاا2004ولفرلأحاىتل)لبحتىو ي،لأحاىت (16

لجملبحور .لب كروا،لأىواال،لوكاميدانيةدراسة  -بيرت

اسددتراتيجية مقترحدددة لتطددوير البحدددث العلمددي فدددي الجامعددات املصدددرية لتعزيددز قددددرتها  (،لد  ددا2019بحلدددي ،ل)لةندد ،لجوددىني (17

ل.109-63ل،لص54ل،لبحا  20لبحبو يا،لب  ف ا وثلبحت ايالل،لوقفاالتنافسية

تلفددة للعددام أنواردد  املخ -التعلدديم فددي الجمهوريددة اليمنيددة: مراحلدد  (،لوؤشددربة2005بحلافدديف،ل)حل  دديةللب  فددجلبأل  ددأ (18

ل.69،بحيحبيا،لصلبحو دبل،لبي ح ود ادئىجالل،2004-2005

 بحلدبويل بحفودىلومعدايير،  فوائددللتميدز،  األورو دي بحبحدوذل(،ل2010جداي ،ل) ادت   م،لبحتىود ي،لدب د  ات رحلىتلب ي ت، (19

ل764 – 754 .ص بحلاو يا،لص.) اول فثىة اةحىذل د  بحلافيف،ل ة و ر ( ملر بيخىوج

اقدد  اليمنيدة الجمهوريددة العدالي فددي التعلدديم تواجد  اليددي (،لبحل دد يىة2005و حد ،ل) اددت و  در،لو حد  (20 والرؤيددة  الو

 بحوعنللحفحافووىةلبحيحتلصباىل.ل،لب ر ياملستقبلية

لقترحة لتحقيق التميز باملدارس املصرية في سو  جوائز التميز الدولية.م (،لد  ا2010ةىصف،لو    ،لااىشف،لنهفا،ل) (21

 .132ل–ل11ل،لص3ل،لبحا  6لابألحى يا،لب  ف وقفال دبجىةلةرأو ال

الوطنيددددة للتعلدددديم العددددالي فددددي الجمهوريددددة اليمنيددددة و طددددط  (،لباجددددت بةيقيا2007ا بد لبحلافدددديفلبحاددددى ملابحث ددددحلبحافوددددلل) (22

د لبحلافددددديفلبحاددددددى ملبحيحبيددددددالا بلبي دددددىويم،لبي ح ود ددددداوملدددددراتلة دددددو رلبحددددددلاففللةور ددددددر، 2006-20210العمدددددل املسدددددتقبلية 

ل.ل5لبحافول،لصابحث حل
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 في املجتم  ستدامةاملية تنماللتحقيق كمد ل االقتصاد اال ضر 

 سدراسة تحليلية(

The Green Economy as an Entry Point for Sustainable Development in Society 

(analytical study) 

لجحىحل  ملو ح لبحكحيف ل.ل

لأىواالاايل/لبحيحت

 :لخصامل

لبحيدددالب لدددل بوالللدددملب  لحددد للودددتلخدددالللةوددددياللب ب فودددىةلاددد البحث دددحلب دددألبحلادددرال  دددأل ادلاباحيدددالبا ل دددى لباخيدددرللدددملة ويدددملبحلللللللل

باجددلوربييلاجددلوربللاة فيددللبا ايددىةلالبحلوددىد رلب ددب  لبحبظر ددال ف ددوويلبا ل ددى لباخيددرلابحلبحيددالب لددل بوالل،لابجددل  ملبحث ددحلبي ددى مل

باجددفو لباحدد ثلحل ويددملةبحيدداليملدد لللل ددى لباخيددرلبا لبتل،لاةوصددللبحث ددحلب ددألةلددىئللوددتلباح ددىالاباا ددىثلذبةلبح ددفالاحودددوتلبحث ددح

،لابتل   دد لوددتلبحدد اللبجددلفى ةلوددتلبحيددىةلبا ل ددى لباخيددرلواوددوللحفبحددولبا ل ددى يلولددلو لل  ددأ حفيددالحل فددى للب ولددل بوالاوصددفولب 

لحل ويملبا بالبحلبحيالب لل بوالللملبي  لوتلبحفورلابحث ىحال.

   .التنمية املستدامة ، راإلقتصاد األ ض : املفتاحية الكلمات

Abstract : 

The goal of research to identify the roleand importance of green economy in achieving Sustainable Development in society 

by clarifying the theoretical outcomes of the Green Economy and  Sustainable Development. 

The current research system was used to resolve the analysis , analysis transport and research the research. 

The research finds out of the most important that the green economy constitute the most important way to achieve 

sustainable development as a process to maintain a reasonable level of grow the economy and that many countries have 

benefited from the green economy to achieve sustainable development goals in poverty reduction and unemployment.  

Key  words : The green Economy,  Sustainable  development. 
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 وال: االطار املنهجي العام ا

 مقدمة

وىد رلةيبي لبالحىملللللللللل
دبجىةلابحث وثلابحلن

ل،لى لب ودىللبحلبحيدالب لدل بوالللدملووددو ىةلبا ل دلددراد للر أبح احيالبح ن

تو لبحل ىةيال لبب  يدىةلبحرأةلاد تلب ا،لاد يةلةف لبح دبجىةل  ألدراد لابأل وىةلب ىحيالابا ل ى يالل،لب  يى لبحين

ل اللبحادىحفلادد لحفدوللوحىل رال  ألة  يىةلأ ي  لحال ل ى لبحاى ي،لابحتللةح لل.لبا ل ى يالاباألحى يا(لابحثيسيال

لبحل دوللودتلبا ل دى لبحلوفيد يلب دألب ل دى لولدل بملييدحتلحودوقلباأيدىلللدملبحاد  لاأحىليلى  للدمل حفيدال،لل وبأ  هىل

لابحر ىايا..

ااذبلبح خللباوفلب ل   للللملاربولللبحذيلظ رلال بخللأ ي  لاواهىلو خللبا ل ى لباخيرلاة يقالحذح لظ رةلوللللل

لدىاب لباألحى يدالودتلأ دال،لبحذيلياللل بولة ل تلبحرن ىايالبحبملدر الير يل  ألبا ل ى ل
ُ
اودتلأ دالجخدر لبإل دالللل،لاب 

ددددد د لب دددددوبد لبإلي وحوأيدددددال
ُ
بحيدددددالبا ل دددددى يالا دددددود لول وظدددددالودددددتلبألخ دددددىدلبحثيسيدددددالاة ا رةكددددديل  دددددألر  دددددىللا تلُو لدددددىالحفلن

ل.(16،لصل2011ابحا بحالباألحى يالاباجل بوالبحثيسيال)لةور رلباوفلب ل   ل،ل

 وقدددد لبحليىجددددىةلبحاىوددددالب ابيددددالاىا ل ددددى لبألخيددددرلاب   دددد  للددددملااي دددديلباةلوددددىللر ددددألبا ل ددددى للاةيبيدددد لبالحددددىملافدددد بتلللل

لبحثف بتاليليحىللمل لوبوللملُصفبلباجت بةيقيىةلبحوعبياللمل    لوتلبحثف بتلب لو والبحبحولالبألخيرلابألا بالب املو 

بح دد اللةدد لبحتددلل،ل2025-2005بحبىويددا.لاوددتلبألو فددال  ددألذحدد لخ ددالرة اة لدديىلبإلةحىئيددالبحوعبيددالبح و فددالبألأددللحففتدد  ل

دددددذلبحاددددىملح دددددىل لودددددتلخ دددددةلبا ل دددددى لبألخيدددددر"رة اة لددددديىلبيخيدددددربللبح بئحدددددا".لالدددددملبحن ب  دددددللةفن
ً
ل،لةلاايددددالجدددددىتلادددددىاحول ددددد  ب

مللددددددمل لددددددل  ملحويددددددى لولددددددىدلبحلودددددد ن
ُ
ولبون ددددددالوددددددتلوقحو ددددددالاحدددددد ن ةلوقحو ددددددالوددددددتلوؤشددددددربةلبا ل ددددددى لبألخيددددددرلبحتددددددللا

لوددتلل،لبحو ى ددىة
ً
الندد ل كددر لابددىللب ل ددى لجخيددرلالاي دديلبحثايددالبحل ليددالب ى يددالابي فددى ل  ددألبحث سددالأدديلب

ُ
الددملارأددى ا لا

ل(.57،صل2007،)لوقحو ال حللباةلوجى للل ههىالباجت بةيقيالبحوعبيالبيخ 

 الدراسات السابقة :

 ث لل)جا دبالملدوللبحبلىئللحلف لبيخ ةلةيبي لبالحىملبحثىح  تلبهذبلب  خللا ادهللملبحلبحيالب لل بوالاواهىلاللللللللللللللل

ودددتلصدددب لبحبظدددىملبحرججدددحى ملابتلأددديللودددتلبحلددد اودلبحثيئدددلللحددد ل دددىتللدددملب  بتلودددت قلبحلبحيددداللبحتددللةوصدددف لب دددأل(ل1998،هللال

،ل حدددىلبتلبحلبحيدددالو حددداللدددملجددديىقلبادةودددىللادددىحواملبحثيئدددلللاب ددد ل  دددأيدددرةثةلانددد ا لبي يدددىد لبح دددبى يالابحلوبيدددىةلبي  ي دددالل

ثيئلللملجيىج هىلحل ويدملا اداىللملب بدللبحثا لبحلب ؤجلىةلبا ل ى يابحلارال  أللمل(ل2011 دبجال)ون لاوب   للد يةل

 درصل حددللاولدى   لبحدد اللبحبىويدال  ددألة ويدملباوددتللبيقدى ل  دأل ادلبا ل ددى لباخيدرللددمللاج دد ةلبحلبحيدالب لدل بوال

وو ددفلبحوايددىةلب ل دد  لوددتلبحلبحيددالب لددل بوالاوار ددالبحاوبوددللبحتددلللة فيددل(لب ددأل2012)احيدد ،اادد   ل دبجددالبحتددذبييل،ل

ب حىدجدىةلبا ل دى يالاةوصدف لبح دبجدالبتلابدىتلد د لإلأدربللاتي د بةلةدرةثةللألددراد لاتي د لابحلادرال  دةل كفل ههدىل

احيددددحوتلبحبحددددولبا ل ددددى يلل لددددببلبح ثياددددالب ح دددد  لحال ل ددددى لباور  دددديلابحتددددلل ىةدددد ل ىوددددللووأددددوللددددملافددددودهلوو ف ددددىلوددددتل

ل.لوليحبىةلبحلبحيالب لل بوا
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 ادلبا ل ى لباخيرللملة ويملوي  لوتلبحبحولبا ل دى يلاةدو   ل درصلارب لب ألبل(Eل (rica,2015ا   ل دبجا حىلللللللل

لدددملب لدددلوثللحل ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوال.للباخيدددرلباحيدددال  دددفلبا ل دددى لاب ددد ل  دددألبحاحدددللابي ددد لودددتلبحث ىحدددالابحفودددرل

يىةلاةتة  ادىل  دأل حفيدىةل(لب ألبارب لولىاحالشث ىةلبحث حلابحل و رللملةبحيالبا ل دى 2015،اا   ل دبجال)باصىيحل

بةددوليلادد تل  ددألبحدد اللبتلااددي لب ل ددى يىتهىلاىحلكبوحوأيددىلبيخيددربل.لاادد   للاب دد ل  ددأللبحل ددوللة ددولبا ل ددى لباخيددرل

(ب ألبحلارال  ألو  ل  د لبا ل ى لباخيرل  ألة و رلبي يى لبا ل ى ياللمل)Negin,chamhun,sarah,2015 دبجال)ل

بتلبا ل ددى لباخيددرلجددىافللددملة لددد تللاجشددىدةلب ددأل ددرصل حددللابي دد لوددتلبحفودددرلبيقددى لل الللبحدد اللباجددالوياللوددتلخدد

لول ىوفدالحال ل دى لبجدت بةيقيىةةثندللل،لاب د ل  دألددراد لبىويداللبحلو ودالبالب بي ىحالبا ل ى يالحف اللبحتدللةثالدولجدوبلل

لللملبح اللباجالويال وبأ الب ملكالة.

حفبحدولبا ل دى يلاووحد بلتلح درل با ل دى لباخيدرللحفلادرال  دألود  لرو ىةيدال(لل2017لم،حلدىا   ل دبجدال) حىللللللل

حفددرصلبحاحددللاواىي ددىل ملدد فالبحفوددرلاجشددىدةلبح دبجددالب ددألباةددىدلبحلددفثيالحفححىدجددىةلبا ل ددى يالبحلوفي يددال  ددألبحبظددىمل

(لب ددددألة فيددددللل2017)د يددددالالدويددددىنيلاادددد   ل دبجدددالللبحثيئدددللا ددددرالةقددددىد ل ادددد لبحدددد اللبحتدددللةثادددد لبا ل ددددى لباخيددددر.ل

بحاال دالادد تلبحث سددالابحلبحيددالبانلدىةياللاةلددىللاددذهلبحاال ددال  دألوبظووددالحوددوقلبانلددىتلاةثد تلوددتلبحل فيددللاأددو ل ال ددال

ةفى دددللادددد تلبحث سددددالابحلبحيددددالابتلةحددددوذللبحلبحيددددالبي ددددى ملحددددفليادددد لولددددل بملة يقددددالبحلبددددىويلب فددددر لحفاملددددىعىةلابحليىجددددىةل

اجدددلتالللودددوبد لبح ثياددداللدددملووىادددللبحوددد د لب  ددد ا  لحالنلدددىقلبي يو دددالحإليفدددىللاحل فثدددىةلبحلبحيدددالباودددرلبحدددذيلبانلدددىةيال

باأ لا سالخ    لابحد   لحبحدوذللةبحدويل بئدفلياحدلل  دألة ويدملبحلدوب تلاد تلباد بالبحلبحيدالاحىأدىةلبحث سدا،لاباضد  ل

بيخددىملة دد لب لقدد   ل  ددألب دد  لبحثايدد لا ددؤ يلب ددألة لدد تلل(لبتلبا ل ددى لباخيددرليلددل  ملب ددوب 2017 دبجددال)لجددحيال،

د ىايدددالبانلدددىتلابحا بحدددالباألحى يدددالاحدددذبليددد دللبا ل دددى لباخيدددرلبحثاددد لبحثيئدددلللدددملب ابةدددولابجدددىحيثولودددتلخدددالللة ويدددمل

لبحلوب تلا تلبحلوب ةىةلبح الثلحفث سا.ل

وددددىللوددددتلبا ل ددددى بةلوددددتلب ل ددددى ليالحدددد ل  ددددألبح ى ددددىةل(لب ددددألباددددرب ل حفيدددداللباةل2018 حددددىلادددد   ل دبجددددال)ي لدددد ت،لللللللل

ب فوةددالحفث سددالب ددألب ل ددى لبخيددرليوددومل  ددألبح ى ددىةلب لقدد   لوددتلخددالللجيىجددىةلتهدد الب ددألة ويددملو ىجددبلب ل ددى يال

ابألحى يالاأيسيالاخف لبحث حلبتلومل فالبا ل ى لباخيرللح ل لب وبد لاللومل فالجيىجدىةلاةكبوحوأيدىلاب د ل  دأل

(لر ددددألةوصدددديفل"بحوظددددىئفل2018اادددد   ل دبجددددال)صددددفي الاحدددد  لحددددىملالقددددىد لبحدددد الللددددملبجددددلتالللاة ددددو رلبح ى ددددا.لباال

انملدرلل،لبإليقدىوي بألةدرلبحثيئدل  ملدتت ا يدى ج ثد  بيخيدربل"للدملرعدىدلخ دال حدلل احيدالأ يد  لتهد الحفل دوللر دألوقلحادىة

 لدملة دىق بحثيسيدا ودتلبي دو  لابي حىيدا اى ي د  لوثلب لد ة دى ي ،لودتلاظدىئفلأ يد   ةدو   ه يدلف  يحدى بألخيدر با ل دى 

 وقلحد ليودوم ةرأيدا ود  ،لبح وبئيدا ابح ى دال،لبحملحليا بح ى ا و ل ،لا فىل  ةلو رلا بوت بحتلل،لبحبظيفا بيخيربل بح ى ا

 ثييدم،لا د لةدفلبح بحتدذبل و دى د ا  دى   ،لبيخ  د  لابحلفدوثلبحكرأدوني ب خففدىة اإ بحا ،لب  تلبيخيربل   ى  لة  ية   أ

بحلوصللوتلخالللاذهلبح دبجالر ألجتل"بحوظىئفلبيخيربل"لجصث  لب  رتلبحرئ نتللحفبحولابحلبحيالب لدل بوال  ى  دال

ل.بحث ىحاللمل ا لبح الل

  دددددألوف دددددوملبحلبحيدددددالب لدددددل بوالابي  دددددو لب ثذاحددددداللب دددددألبحلادددددرال(لل2018،  ندددددت لاوبدددددىللاأ يددددد ل) دبجدددددالل دددددذح لاددددد   لل

بي  دددددو لب خلففدددددالبحاىودددددالابيخىصددددداللدددددملادددددذبلب  دددددىللاةوصدددددف لبح دبجدددددالبتلباجدددددت بةيقيىةلة ددددد ل ى يددددداللحل ويو دددددىلا دددددرا
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للب لددل بوا(لا ددحللددملبحاال ددالادد تلبا ل ددى لباخيددرلابحلبحيددال2018حل ويددملبحلبحيددالب لددل بوال،لابأددر ل  نددت لاأ ددى ل)

بحثيسيددددالا دددد ملورب دددددى لبانلددددىتلبي ىةدددددبلد دددديلبحث ددددحلبتلبا ل دددددى لباخيددددرلحددددد يحلوددددتلحيددددحلبحاملدددددىل لة يقددددالبحظدددددراال

اب لند لبحثىح ددىتلبا ل ددى لود خاللحفلبحيددالاةوصدف لبح دبجددالبتلبا ل دى لباخيددرلاددولللبا ل ددى باخالةدمل بدد لوحىدجدال

(لب دألبحلادرال  دألولدىاملبحد اللب تىدأيداللدمل2018اا   ل دبجدال)صدي لاوو دملاةودربدةلبحثا لبحثيئللحفلبحيالب لل بوا.ل

ا ل ددددددى لباخيددددددرلجددددددايىلحل ويددددددملبحلبحيددددددالاباصددددددت لبحث ددددددحلايددددددراد ل دتلبحددددددواملبحثيئددددددللة ددددددولبا ل ددددددى لباخيددددددرل كددددددر لب

لاباجلفى  لوتلبحلقىد لبحربئ  للملبا ل ى لباخيرلاة ثيو ى.ل

 مشكلة البحث

  (الة فيدفلحد 2001ل،ل جادفلبحل دد يىةلبحتدلليوبأ  ددىلبحادىحفلبحيددومل)بألودفلب ل دد لدملودؤةحرلبحوحددالبحادى يلة دد  ةللللللللللللل

ة لددد تل ددد د لأحيددد لبحثفددد بتلا  دددألبألخددد ل،لبحفودددرلاخىصددداللدددملب  لحادددىةلبحر فيدددالبحتدددللياددد  ل ههدددىلواظدددفل ودددربللبحادددىحف

،لىايسيد بحاو الاحىللملذح ل  ى  لابىللبحو دبةلاةوللبألووبللابحلكبوحوأيىةلب الئحدا   ألبحل  يلحل  يىةلبحثف بتلبحبىويا

با لحددى ل  ددألب ددوبد ل تلجةحددى لبجدد هالتلاإةلددىللولددسوحالحفلوفيددللوددتل حيددالبحبفىيددىةلاوددتلبإل ددرب للددمبح شدد ي ل  ددألرةثددىال

بي د لودتلب ملدى للبحصد يال،ل فىحالرو ىةيدالاصدوللأحيد لبحبدى لر دألو دى دلبح ى دالبحال ودالحل لد تلحيدىتهف،لالبح ثيايا

ة لد تلرو ىةيدالبي  دولل  دألب دىللبحبوديلا يدحليدلفل،لالىبحادىحفلحىحيد ب ل فالاىحث سدالبحتدللة لدببللدمل   د لودتلبألودرباللدم

 با لحى للملةرأيالجابىاهفلا لبلجد ب  فل  ألو ى دلة  لوتووةالاة  لص يا. ةو   هلحفذيتليي راتلحىحيىلر أ

التلةبو لا  ألبحرةفلوحىلةل وملوتلبا بالبحلبحيالبالبنهىل ىة ل  ألحلى لبحبظىملبحثيئلل بحىذللباةلىللاباج هللللللل

بيخيىدبةلابحفرصلبوىملباأيىللبي ىدر لاب للوثفيالا ىة لةفثيالبي ىأىةلباألحى يال اتلورب ى لبحثا لبحثيئللجبثىللدمل

(للللجتل2006 دوبدثلايسيددالابة ملددىدلحففودرللددملبحثفدد بتلبحبىويددالوحدىلبجدد فللددملةدد و  لبي يدى ل  ددألبادال)ولددلوثللباجددل بوال،

بح ثيايددالجددواليدد   لر ددملبنهيددىدلوفددىيئللددمل دد د لبحث سددال  ددملبحو ددىللاىحليىأددىةلبحلودد ملابحل ددودلبجددلحربدلبجدد بفى لب ددوبد ل

ل(.2،صل2011حفحقلحاىة) ث لبحرححت،

ايالند لبحلوأددولة ددولبا ل ددى لباخيدرلوددتلب ثدد لب لددىاملبحتدللتهدد الب ددألة ويددملبحلبحيدالب لددل بوالحيددحلبتلب لددىامل      

ة ددىاللحر ددالباجددل بوالبحيددوملة ددو رلاجددىئللالل(.ل2،صل2018حدد لابحث سددال)  نددت لاأ ددى ،بح احيددالي حىيددالبانلددىتلاب  ل

خىصدالل،لب ل ى يالا دب يالأ ي  لة دوتل دى د ل  دألةفثيدالبحليىأدىةلبي ىددرلاةلحلد لاىجدل بوالذبةيدال  دألبألود لبح و دل

  حىدل  دل ث  لوتلب ىللابي   لحفلاا ل ا وىلجةضحلجتلبحوجىئللب لل  والحىحيىللملاربوللححىيالبحث سالبحوىئحال  ألبج

وق يالةظربلألتلب  لح لبإلنلىنيلذبةوليبفملوثىحتىلاأ و بلج ن للملشر ىةلاوملىدي لة لببللملرح بثلو للةفد لبألددربد.ل

الحفث سااذبلبحلبى  لبحوىئفللملب  لح لبي  يحلا تلبحرةثاللملححىيالبحث سالابجل بو هىلاةحو للبحملر ىةلابحن بوللب  ور ل

لملبحو  لةفلولاولبحذيليفلرلجببلبي ىأالب ىجالحل و رلنلملأ ي لولل بمليل فبلرح بثلاتي  بةلةوى يالابجاال

ل(2،لص2011 يالل تلرصالحىةل دب يالاب ل ى يا) ث بحرححتل،ل

 حالال لد تلبحظدراالالامل  لاف بتلب ب والبحارأيالورحفالة ولللملولىداىلباةحىييلرذلة ىحبلشاوبهىلبألةظحالبي ىلللللل

بتلباجددددلتالللة دددد لبحاوالنددديلحفحددددوبد لبح ثيايددددالل،لب ا ملددديالابي  ددددولل  دددألوددددوبد لا ددددرصلبحاحدددللاب يددددىهلابحث سددددالبحبظيفدددا
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بح ثلوملى للباح ىلبحلفوثلبحثيئللابجلن بالب وبد لباورلبحذيل  ىلب ألدراد لبحلفك  لاىاأيىللبحوى والاحو ىللملب وبد ل

لادراد لة وملباد بالبحلبحيداللدملب  لحد لللللىعرلبحثيسيا،لاو لةيبي لب خ ب ل دى يالودتلجأدللةصد ياللب لحدى لود بخلللةدفن

لل ىتلوتلباح ىلبا ل ى لباخيرل.لباخلالاةلبحثيسيا

ل

 في سو  ما سبق تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس االتي  :  

لل بواللملب  لح ؟لوىلباحيالا ادلبا ل ى لباخيرللملة ويملبحلبحيالب ل -

 تساؤالت البحث:

 و يسع  البحث ال  االجابة رن التساؤالت االتية:

لوىلب ب فوىةلبحبظر الحال ل ى لباخيرلا لبلوىلباض لولب  ى دلبحافحيالابح دبجىةلبحافحيالب ل   ا؟ -

لبحافحيالب ل   ا؟وىلب ب فوىةلبحبظر الحفلبحيالب لل بوالا لبلوىلباض لولب  ى دلبحافحيالابح دبجىةل -

 اهداف البحث: 

لبحلارال  ألباحيالا ادلبا ل ى لباخيرللملة ويملبحلبحيالب لل بواللملب  لح .ل -

ة  يدددددد لب ب فوددددددىةلبحبظر ددددددالحال ل ددددددى لباخيددددددرلا لددددددبلوددددددىلباضدددددد لولب  ددددددى دلبحافحيددددددالابح دبجددددددىةلبحافحيددددددالل -

لب ل   ا.

وددددددددىلباضدددددددد لولب  ددددددددى دلبحافحيددددددددالابح دبجددددددددىةلبحافحيددددددددالايددددددددىتلب ب فوددددددددىةلبحبظر ددددددددالحفلبحيددددددددالب لددددددددل بوالا لددددددددبل -

لب ل   ا.

 اهمي  البحث

لبالحىمل اللبحاىحفلاىحويىيىلبحثيسيالابحلبحيالب لل بوالوؤ   لوتلخاللل و لب ؤةحربةلابحب ابة. -

باحيددالوف ددوويلبا ل ددى لباخيددرلابحلبحيددالب لددل بوال ونهحددىلوددتلب فددىايفلبي  ي ددالبحتددللة ظدد لاىالحددىمل فوددلل -

 ا ا ملابج ل.

 ح بةالب ودوتلو لبجلحربدلاأو لب وىةلب ل ى يالاأيسياللملب  لحاىةلا ى ال اللبحاىحفلل. -

بتلبحبلدددددىئللبحتدددددللةوصدددددللبحههدددددىلبحث دددددحل ددددد لةفيددددد لصدددددىنيملبحودددددربدلابحثدددددىح  تلاب بلحددددد تللدددددملوقدددددىللبحلبحيدددددالبحملدددددىوفال -

 اب لل بوالا ى الب ؤجلىةلبي  وويالاباافيا.ل

 اللوار يدالللدملوقدىلل ادلاباحيداللبا ل دى لباخيدرلابحلبحيدالب لدل بواللابددى الب دألب كلثداليح للبحث حلبددى -

 بحيحبياليحكتلباجلفى  لوبوللملبااجى لبحافحيا.

 حدود البحث :

يل   لبحث حلبي ى ملا دبجالاة فيللباحيالا ادلبا ل دى لباخيدرللدملبحلبحيدالب لدل بواللدملب  لحد لودتلخدالللبجدلوربلل

   ى دلابح دبجىةلبحافحيالابحلوىد رلبح احيالبح ى د ل تلبي  ىةلذبةلبحاال ال.ب
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 من ج البحث 

باجددلوربييلاجددلوربللاة فيددللبا ايددىةلاباا ددىثلذبةلبح ددفالاحودددوتلبحث ددحلانهددىلاملدد لللب ددب  لب لحد لبحث ددحلللل

ظر ال ف وملبا ل ى لبألخيرلالبحلبحيالب لل بوا لل.بألعرلبحبن

 

 جم  البيانات البيانات واملعلومات  ادوات

ب لحددد لبحث دددحل  دددألبحا يددد لودددتلبا ابةلبحبظر دددالي حددد لبحثيىةدددىةلاب افوودددىةلب لافودددالاىاددد بالبحث دددحلاهدددملبحلودددىد رلذبةل

لبح فاللابح دبجىةللابحرجىئللبحافحيالابحكلىاىةلب لافوالاحودو بللبا ل ى لباخيرلابحلبحيا.ل

 :مصطلحات البحث

 :ال ضراالقتصاد ا

ادولبا ل دى لبحدذيليدؤ يلب دألة لد تلد ىايدالبانلددىتلاة ويدملب لدىاب لباألحى يدالود لخفد لب خدىعرلابحبدد د ل -

ل.(6،صل2014بحثيسيال)او  ب،

بح ثياالا يحلي د لودتلبحلفدوثلحف دوبللاباةدىدلبحثيسيدال حدىليربادمللووبد اولب ل ى لي لفلاىحفاىحياللملبجل  بمل -

ب ى يددالااادد لبتلي ددوتلبحبحددولبا ل ددى يللبح ددوبدثباوددوبلللددملوبدد لللاد ا د لبحثيسيددالو ددىعرلبح ثياددالا ادلبا ب

ل.(19،لصللل2006،لاإاربايفشىوالل)لاىشفللاححي ل

ليو  لاىا ل ى لباخيرلبأربئيىللملبحث حلاىةولال -

لللملب  لح ل.ل سااةوفيللو ىعرلبحثلوللحرلتلد ىايالباأيىللاة ويملةحولب ل ى ينبا ل ى لبحذيلياللل بولة ل

 التنمية املستدامة 

اارالبحلبحيالب لدل بوالاىنهدىلباجدل  بملب ب دفلحفحدوبد لبح ثيايدالا يدحلااد  لباأيدىللبي ىحيدال اتلبي دىقل -

ل.(128،لصل2007)و ح ،لب للوثفيادردلاىاأيىلل

لابحتدلل،لاب لوب ةدالاب ل ىوفدال،لابحاى حدال،ل(لاتنهدى"لبحلبحيدالب لدلحر 82صلل،ل2017ل،لا حىل ر  ىل)و ح لا ىجدح ت -

ةربادددملبحثاددد لبحثيئدددلللددددملأحيددد لوملدددرا ىتهىلابحتدددللالةقنددددللبح حدددىدلحألأيدددىللبي ىحيدددال  ددددألحلدددى لبألأيدددىللبحوى وددددا".ل

لايالح لبحث حلبي ى ملاذلبحلار فلاار فىلبأربئيى.

 ثانيا: الخلفية النظرية للبحث 

 املنطلقات النظرية لالقتصاد اال ضر 

 اد األ ضر قتصمفهوم اال -أ

يحكدتلر دبتلوف ددوملبا ل دى لبألخيددرل  دألة ددولج يدللاددىحرأوتلر دألجدديى ولبحلدىد خم.لاودد لجتلادذبلب ف ددومل د لب  لددبللللللل

ل
ً
لوبذل ت  لح ي البحا  لنلبيى

ً
لاىد ب

ً
ل احيى

ً
ل إةدوليلد ب لر دأل ودو ل وبيدالودتلبحل فيدللابحبودىملا  دوصلبحلفى دللاد تل،لص لى

 .بحبملرلابا ل ى لابحث سا
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(ب دألبحلديىقلبحلدىد خمل 3صلللل 2011شدثى / ن بيرلل24ل-ل21ل،لبشدىدة)لبادبقلللب بلد  لبحثيئدللبحدو بديلبحادى يل/لة  اوديالللللللل

لحظ ودلبا ل ى لباخيرلالبحلبحيالب لل بوال(للل

لبحاىوالبحل بالبحاى يالب ابيدالاىحث سدالابحلبحيدال)ب ملدىدلرحههدىل1982لمل ىملل
ُ
ي بدال)اىاجدفلبحملدىي للبنملتةلبي حايا

دفلبحل،لاراةالة (لح يلةلو أل دبجالبحاال الا تلبحث سالابحلبحيا.لةفل اد لخحلدالج دوبم
َ
ثدىد لنملدرةلي بدالاراةالةد لةور رادىلب اف

البحلبحيددالب لددل بوالاتنهددىلب ودد د ل  ددألأاددللبحلبحيددالولددل بوالل(ولددلوثفبىلب ملددت ت)ب ابددوتل حيددالاوصددف ىلبحلبل-بحددذيل ددرن

اىحليىأىةلبي ىدرلوتل اتلاار  ل  د لبألأيىللب وثفال  ألبحو ىللاىحليىأىتهىلهملبألخدر لا د لجاضدحلبحلور درللبحتللةفي

لر ألة ل تلو   ل
ً
لبحث سالهملحيحلة يى لاجتلبحلبحيالهمل للوىلةفافولجايى ل.ةىلبحت باةلا تلبحث سالابحلبحيالاحىلذ رهالوتلجتن

ل

الو يفلةور رلي  ووالب حفكالب ل   ل ابوبتللMarkandya and Barbierبحن ي ىةيىتل ىملبحثىح ىتللمل1989الملل ىملللللللل

حأل وددىةلب لادد   لوددتلخددالللبحلدديملر ددأللبجددلقىاا(لاذحدد لBlueprint for green economy و  ددةلحإل ل ددى لبألخيددر)

ل،لالبحاىودالابيخىصدالباجد  حىدبةىلابحد  و لر دألةودللب  دىاةلبحتدللةر ديل فههدل،لبا ل دى ية و للب  ر ىةلبح ب االحفبحدول

لددددملرعدددىدلبحث ددددحل دددتلو ددددى دلل1994ل-1991 حدددىلشدددد  ةلبحفتددد  لل،لب  فيدددالابح احيدددداالصدددو لبحو ى ددددىةلبيخيدددربللبحبىشددددسا

بح ى ددددالبحبظيفددددالابإلةلددددىللبألةظددددفلاجددددثللر بوددددالبأل بللبحثيئددددللةددددفلةودددد يفلبحلور ددددرلبيخددددىصلاىحث سددددالوددددتل ثددددللوقحو ددددالوددددتل

 Greening the global economyتلخدالللا  د تالبألالل ابدوبتلو  دةلة يد  لبا ل دى لبحادى ي"ب دؤحف تلابحثدىح  تلود

scheme لابح دىنيل ابددوبتلبإل ل دى لبألخيددرلوويدى لحفلبحيدالب لددل بوال"ل"Green economy scale for sustainable 

development"لل،ل

(لللبةددددولجصدددد دةل1992ةيددددول)حي ربت/يولل14-3ل،لد ددددول يلأددددىة  ال،لحيددددااأددددىلللددددملةور ددددرلباوددددفلب ل دددد  لب انددددللاىحث سددددالابحلبللللللل

لإلأدددربلبةلبحاحدددلل،ل21أددد اللج حدددىللبحودددرتللابحلبحيدددالاب لحددد ةبي  وودددىةلر دددالتلد دددول ملدددتتلبحث سدددال
ً
تلارةىوقدددى بحدددذيلةيدددحن

دد ةلجةددول
ن
ل  ددألبحتدد ا لل’’ب رةددو للددملبة ىذاددى.لاهددملاويىو ددىلاددذح لرةحددىلج 

ً
لإل ىوددالةظددىملب ل ددى يياثنددملحفدد اللجتلةلاددىاتلواددى

يلر دألةحدولب ل دى يلاةبحيدالولدل بواللدمل دللبحثفد بت يل  دألل،ل ا ملولىة لاوبفلالوتلشتةولجتليؤ ن ل
اذحد لودتلجأدللبحل د ن

 ‘‘.ة ولج يلل ملى للبحل اودلبحثيئل

دىتلبحت   دد ل  ددألبحل فلللللل دىتلبحلوأددولة ددولوف ددوملبحبحددولبألخيددرلحيددحل د يددفلوددتلوةددىدلالددملا بيددالبجددل  بملاددذبلب  دد لحل د

 ىة ل اللوجيىلاب  ديةلبح دى نلجاللودتلبجدل  ووللدمل،لالةفلة ودلح ملحللوقحو الجاج لوتلب وبد لبحثيسيالل،لات  لب بى 

جدديىقلب بى ملددىةلبي  وويددالبح احيدداللددملبإلألحددىتلبحددو بديلبيخددىوجلب انددللاىحث سددالابحلبحيدداللددملوجدديىلاب  دديةلبح ددى نلبحددذيل

حيظ ددددرلو دددد لحلبحبحددددولبألخيددددرلودددد لبإل ل ددددى لباخيددددرلحفلاث دددد ل ددددتلبح ى ددددالل،لود ددددال ود ددددىلددددملجدددديوللاقح ل2005 ودددد للددددمل

ابيقدددى ل دددرصلبحاحدددللبيخيدددربللابإلةلدددىللبألخيدددرلبحدددذيليملدددحللبحيدب دددالل،لبيخيدددربللب لوحددد  لودددتلو دددى دلبح ى دددالب لقددد   

ل،لربديلابي د لودتلرجدلن بالب دوبد اوب لبحلفوثلبحثيئللابحلوفيللوتلولبثىةلبإلحلثدى لبي دل،لبحايو الاب بلقىةلبحايو ا

لبأل ودال،لجوىلا بيىةلبجلاحىللب   لحل ىتل حلىدلووت حلحفلتفبل  ألبأل وىةلبحتللش  تهىلبحلىحالبح احيا)لبأل ودالب ىحيدا

لل.(5،لص2018)شرةم.،لاحثى د لوتلبألوفللب ل   لل2008بحتذبئيالاب بىخيا(ل ىمل
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ةلر ددددألرددددداىالاته يدددد لبي  ددددو لبحربويددددالر ددددألافددددو لبألادددد بالشدددد  لبحاددددىحفلج وددددمل2008لددددمل ددددىمللللللللل الوىحيددددالالجددددىاوالح ددددىلج ن

ادد جةلح ووددىةل   دد  لاإ ددى  لبحبظددرللددملبحبحددىذللاب فددىايفللبإلةحىئيددالاة ويددملبحلبحيددالب لددل بوا.لةددفللددملج وددى لاددذهلبأل وددا

يل  ألب ضتل للملبحبودىملبحد بئرلب  يدى لبأل حدالبإللبا ل ى يالبحلوفي يالبيخىصالاىحث ا لابا  اىد.لا ىتلوحىلحفن
ً
 وى

ُ
ةثىةيدال 

د لب بدى لاةد اودلبحبظدىملبإلي وحدويملة د لب لدل بم.لالدملادذبلبحلد يىقلاوتلةدفلب  يدى لبا تد بال ملدتتلب خدىعرلبحتدللي   ادىلات ُّ

لوف وملبا ل ى لبألخير)
ً
ل.(4.لصل2016ذبةولجخذليظ رلوق  ب

دةلبي حايددالبحاىوددالاحولضددت ل ربداددىلا دد لب  لددبلوف ددوملبا ل ددى لبألخللللللل ل64/236يددرلشدد ر ل احيددالردددى يال بدد وىل ددرن

فللددمل ددىملل،ل2009 ددىةوتلبألال/ يلددحن لل24ب ددؤدن ل
ن
بحددذيلوددتلشددتةولل،لوددؤةحرلبألوددفلب ل دد  لحفلبحيددالب لددل بوال2012جتلةددبظ

يل  ألب ودوتلب  وديلبيخىصلاىا ل ى لبألخيرللملجيىقلبحلبحيالب لل بو
ن
ل.الابحويىلل  ألبحفورجتلير 

لحفح  لحل"با ل ى لبألخير"للللللللل
ً
فمل فيول احيى لاار فلولن

ً
ث سدالبجل  ثلارةدىوللبألودفلب ل د  لحفل،لاألةولاليوأ لحىحيى

يلر دألة لد تلحىحدالبحر دىهلبحبملدريلابإلة دىالباألحدى ل
لُيف فلابدىًلل فيدولبا ل دى لبألخيدرلاتةدولب ل دى ليدؤ ن

ً
ل حفيى

ً
املاار فى

لبإلي وحوأيددا.لاجودددىل  ددألولدددلو لودد ل ل  ددألة دددولول ددو لوددتلب خدددىعرلبحثيسيددالاحدددىاةلبحشددحن بحابىيدداللدددملبحو دد لةفلددولاىي ددد ن

ددول يددولبحبحددوللددملبحدد خللابحاحىحددالاوبجدد البجدد  حىدبةللددملل حفيددىايلج ثدد   دديحكتلر دبتلبا ل ددى لبألخيددرلاتةددولب ل ددى لُيوأ 

اة فدي لبةثاىةدىةلبحكرأدوتلابحبفىيدىةلل،لاي ديل فدىل لبجدل  بملب دوبد بحو ى  تلبحاىملابيخىصلودتلشدتنهىلجتلةفضدتللر دألا

تلبألحيددىييلاةدد اودلبحبظددىملبإلي وحددويم)للب بلدد  لبحثيئددللبحددو بديلبحاددى ي،ل ثلاوبدد لخلددىد لبحلبددون ل ر لددوالل(4،لص2011ابحلفددون

 وددددددالاجددددددلحربدلةددددددىو تلب ددددددوبد لبحبحددددددولبحددددددذيلي فدددددد لبحثدددددد ابةلبح ثيايددددددالبحالللالوبظحددددددالبحلاددددددىاتلابحلبحيددددددالبا ل ددددددى ياللاىةددددددو

لل.(141.صل2015ابيخ وىةلبحثيسيالبحيراد الحفر ىهلبانلىني)ححو ل.

لل.با ل ى لباخيرلير يل  ألبح بثلةوب تلا تلبي ىةبلباألحىاملابا ل ى يلابحثيئلوف وملبتللنللالللوحىلجثمللللللللل

 مبادع االقتصاد اال ضر  -ب

ل،صلل(2012)بحيونل ول، ى لباخيرلاهملال لحلالح  ةلبحيونل وللوثى نل ىو

لباجل بواالل ى للاشىوللأل اى لبحث سالباألحى يالابا ل ى يا.ل -

لبحا لالي  فلب لىاب لا تلبحثف بتلاباأيىللا  ت ملحووقلبانلىتلابحلبوتلبح وىلملاياي لب  ىدبةلابحو دبة. -

لل. للو ل ىللوتلبحلبحيالبحبملر ابحكربوااللي فملب  اىدلاد ىايالاةوليوفللوتلبحفورلا وصلل -

لل.ص الباداالبج  حىدللةظفلبح ثياالابي  لوتلبحلفوثلايللاي لبحلوب تلا تلبانلىتلابحث سا -

لل.ي  فلبي كفلبحرشي لاب ملىد البحل و يالابحفاىحال  أل ى الب للو ىةللابح ولل -

لل.ب لىحالابي كفلبحرشي  -

لل.اب راةالبا ل ى يالاباألحى يالابحثيسي -

لل.بحكفىل لابحكفىياللملبج  حىدلب وبد لاإ  ىللباحو الحف ى الب لق   لابح ش ي ل  ألباال ىد -

ححىيددالحوددوقلباأيددىللبحوى وددالايددحىتلد ىايلددول  ى ظلددول  ددألب ددوبد لاة لدد تلةو يددالبي يددى لااشدد ي لبحلافدديفل -

 .بحاى لل  ألأحي لب للو ىة

 اهداف االقتصاد اال ضر  -ت
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بألخيددرل يحددىلي ددمالااي ددديلبحبحددولبألخيددرلاةوحيدد ل ددرصلبحاحددللابحويددىلل  ددألبحفودددر.للبا ل ددى حددىللجادد بالاليحكددتلرألللللل

ةو   لبألوتلبحتذبيي.لححىيالبحص الوتلبحلفوثلاااي يلجوتلبح ى ا.لااي يلجوتلب يىه.لة ف د لبح دبى الب لدل بوا.لة لد تل

ل.(7،صل2018حبظفلبحثيسيا.ل)لةوو ،لابإلةلىل.لبحل  يلحلت  لب بى لاححىيالبلباج هالتجةحى ل

 متطلبات االنتقال  لالقتصاد اال ضر  -ث

احالةلوىللب ألبا ل ى لباخيرليل فدبلباودرلظرا دىلةحكيايدالودتلخدالللة دو رلبحفدوبئالبحووويدالابحليىجدىةلابحد  فلللللللللل

  لحودد دبةلاب  دىدبةل)ارةددىوللباودفلب ل ددب دى يلابي دوب يلابح يى ددللبحوىةوةيدالاأرةو ددواةلب لدى  بةلابحلقددىد لا  دفلابدىللب

وربأاالبحليىجىةلبي  وويالحل ويملبحل ولللملةحةلباج هاللتلاباج  حىدل،لباالحىملاىحلبحيال(لال9،صل2011حفث سال،

لل(لةثندددللبةظحدددالاجددد  حىدلبادبضدددتللاب لحدددى لب ادددىي  لبحثيسيددداللدددملبحثبدددى54.لصل2019بحر فيدددالا  دددىتلب يدددىهلابح ى ا)وملدددريل،ل

(لابحدد بثلاتي دد بةللددملوحىدجددىةلبا حددىللاحملددىد ال56،صل2014ابحل دد يل ملدد فالبحبفىيددىةلبح ددفثالابجدد  حىداىل) ىيدد ،ل

ابحملدددد ى بةلبي ىوايددددالوددددتلبحر  ددددالبي  يدددد  ل ددددتلعر ددددملبدجددددىلل وب دددد لللبحافحيددددالبحندددد بوللالددددلفي بحو ددددىتلبيخددددىصل  ددددألبتل

اي دديلبحملددرب ىةلباال ىد ددالابنملددىللورب دديلحفث ددحلابحل ددو رللددملبحلكبوحوأيددىلبيخيددربللاالاة ددو رأ يدد  ل ىي دد لوددتلبحلفددوثل

ل.(443،لصل2014وقىاةلبا ل ى لباخيرل)ةقو لابحح لاحلتلل،ل

 وسائل وادوات االقتصاد اال ضر  -ج

ا حكدتلةح يف دىلاحقحو دولودتلبحوجدىئللحفح ى ظدال  دألبحث سدالودتلأ دالاة ويدملبحلبحيدالودتلأ دالبخدر لو دلالااي ديلبحبودلل

ابحيدب ددالبحايددو الاة لدد تلباوددتلبحتددذبييلابيوددىالبحلدد اودلبحثيئددلللاة فيددفلةدد اودلبادبضددتللابحلصدد رلابةلددىللب لددل بمل

(لبددى الب دألب بد لبحبفىيدىةل57،صل2014اةو ي لبح ى الب لق   لاباالحىملاىحلافيفلابحل د بلابي فدى ل  دألب يدىهل) ىيد .

ل(.ل46،صلل2019’ابحليىحالب لل بوا)وملريل

 صاد اال ضر في املجتم  دور االقت -ح

لبحفسددددىةلبحفو ددددد  لل،لا دددد  فلبا ل ددددى لبألخيددددرلبحملددددىوللب لددددىاب للددددملبي ودددددوقلاىحالددددثالحفرأددددىللابحالددددىلللللللللللللل
ً
اخ وصددددى

ل،لاب فكيددالابحر ىاددال  ددألبألدالاة  اددىلوددتلجشدد ىللب فكيددال،لابيخدد وىةلبألجىجدديال،لبحيددايفالاووأ  ددالحفحددوبد لبا ل ددى يا

احددددددددىللددددددددملذحدددددددد لبحلحو ددددددددللب لبددددددددىهملل،لابحلكبوحوأيددددددددىةلبي  يدددددددد  لب بىجددددددددثالابيخدددددددد وىةلب ىحيددددددددال،لوبد لبح ثيايددددددددااب ددددددددل،لابإلدث

تر.) ل.ل(9،لصل2016بح ل

لددملدددوللوددىلجددثمليلضددحلبتلبا ل ددى لباخيددرليددو رلبا ابةلابحوجددىئلل وبأ ددالب خددىعرلبحثيسيددالب  لحفددال  ددألب دد  للللللل

اىي ددددالبا وددددىةلبحثيسيددددالولال وددددىلودددد لبحلبحيددددالاحدددد جلادددد يالل اهددددىل،لاةح ددددللةبحيددددال ددددرصلبحثايدددد لالظ ددددرلبا ل ددددى لباخيددددرل 

باجد  حىدللدملبانملد الباألحى يددالابا ل دى يالاة لد تل  ى دىةلباةلددىللحل دثالولوب ودالود لبحث سددال وبودلل د لالددى  ل

لاىحل ولللة ولبا ل ى لباخير.
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 التنمية املستدامة 

 ية املستدامة لتنماملنطلقات النظرية ل

 مفهوم التنمية املستدامة  -أ

للللللل

اذحددد ل اددد لجتل دددىتلل،ل ا دددملوت بيددد لة دددولبي ىأدددالر دددألبحلبحيدددالب لدددل بوالحفوصدددوللر دددألولدددلوثللولدددل بملبالحدددىميلق دددألللللللللل

ةيبيد لبحبحدولالل،لابحلد اودلبحثيئدلل،لبحاىحفليلقولة دولوقحو دالودتلبح دوبدثلبحبملدر الابحثيسيدالب  لحفدا.ل ىاحلثدى لبي دربديل

رل،لا و بتلبحلبوتلبحثيوحويمل،لبحل ىنيلابحفور الةبف لل دتلل،لاوىلر ألذح لوتلب ملكالةلبحثيسيالل،لابالىتلة ىقلبحلص ن

رذلرتلبحك  دددد لوددددتلبألشدددد ىللبي ىحيددددالحفلبحيددددالل،لوملددددكالةلبحر ددددىهلبحبملددددريلاال ددددتل حفيددددالبحلبحيددددالبا ل ددددى يالا ددددود ل ىوددددا

الحتدددلليالحددد ل فههدددىلبحادددىحف.ل ىادةثدددى لبحوةيدددملاددد تلبحث سدددالابحلبحيدددالج  لر دددألظ دددودلوف دددوملبحلبحيددديب  دددرللدددملب دددوبد لبحثيسيدددالب

باة ى لبح ا ملح وتلبح ثياالاشر ىلهل)ارةدىوللبألودفلمللل1980لمللبحاىمل،لابص دللل(17،لصل2000ب لل بوا)ل اأال ل،ل

ا د لةيدحب لاد بيىةللح دوتلبح ثيادالبحاى يدالاجدت بةيقيابب ل   لحفث سالابح ب اقلبحاى يلحل يى لبحن يا(لاةيودالجدحي ل

ي لةجيلبحتللل،لاحان لبحلبحيالبحتللة ى  ل  ألبحاحفيىةلبحثيسيالبحاىوفاللملةظفلبإلةلىللب لق  ل،لحفكر لبحلبحيالب لل بوا

ةددربللالللة دى  ل  ددألةدربللبألةدوبتلابحتدل،لابحود د لب ل دفال  دألبحا ددىلل،لحفدبظفلبحثيسيداللدملبحيدب ددالاب ربادملاب  دىي لابحتىاددىة

لل(.20دل14،صل1980ةور رلبحلبوتلبحودب يللمل للةوت)

اخددالللباأيددىللبي ىحيددال اتلبلبحليىأددىة ر  ددىلب فكددربتلجددىةولاا  يىوددىلاللةفدد لبا بد لبحتددللةددو رلبحلبحيددالب لددل بواللللللللللل

لددراد لرةقدى لبي دمللدمل.للا ر د لبييدىلاىنهدىلا(56.لصل2013،ل)ل دى ديلادى وبد لابحلحل ا ووقلباأيىللب للوثفياللملبحر ىهل

مل  ألة ولو لىالبي ىأىةلبحلبحو الألأيىللبي ىدرلاب للوثل")باربايفل،لل،لبحلبحيا ل.(22،صل2000ا يحلةل ون

لوددتلخددالللوددىلةوصدددللحددوللةور ددرلاراةالةدد لبحملدد بلو دد لحلبحلبحيددالب لددل بوالللللللل
ً
ل ث دد ب

ً
ل ى يدددى

ً
  ل"ولدددلوثفبىل  لددبلبالحىوددى

ابحدددذيلج ددد ل  دددألجتلابدددىتلحىأدددالر دددألعر دددملأ يددد لل1987ب ملدددت ت"للبح دددى دل دددتلبحل بدددالبحاى يدددالحفلبحيدددالابحث سددداللدددمل دددىمل

اللحفاىحفلاتجرهلاصوالر ألل،لعر مليلل يفلبحلو ملبحبملريل يولح جل وةلحثي لجبوبةلجالدحتلح ا لوايبال،لحفلبحيا

للاار دددددفلحفلبحيدددددالب لدددددل بواللدددددملادددددذبلبحلور دددددرل حدددددىلي دددددمل"بحلبحيدددددالبحتدددددللةفددددديلاةفبدددددللب لدددددلوثللبحثايددددد .للا ددددد لةدددددفلصددددديىةالجال

البحليىأدىةلبي ىددرل اتلب  ى  ددالاب لدى لاود د لبألأيددىللب وثفدال  دألبحو ددىللاةفثيدالبحليىأىتهدى"ل)بحل بددالبحاى يدالحفلبحيدد

)اراةالةد (لحفلبحيدالب لدل بوالشد ر ل احيدال(لا  لب  لدبلاار دفلايسدال2007حو  .لب-ابحث سا(.لل)وا  لبألا ىثلبحل ثيويا

ل"اتنهددىل حفيددالبحلفى ددللادد تلةالةددالجةظحددداالل للددملبحوجددةلبا ل ددى يلوبددذلا بيددالبي دددوبدلحددوللذحدد لب ف ددوم،لا دد ل ر دد
ً
جييدددى

ةظىملحيوي،لةظىملب ل ى ي،لةظىملبألحدىام"ل.ل حدىلةر ديلباجدت بةيقيىةلبي  ي دالب رةث دالاويدى لباجدل بوال  دأل يدى ل

 باةلاددددد تلوقحو دددددالبحاال دددددىةلابحتدددددللاملدددددحللبا ل ددددددى لابجدددددل  بملبح ى دددددالابحاوبودددددللبحثيسيدددددالاباألحى يددددداللدددددملاي ددددددللبحتددددد

لل.رجل بويلعو للب   ل) حربنيل،ل .ةل(

ىي ل حدىلااد،لاأبىلل  ألوىلجثملير يلوف وملبحلبحيالب لل بوال  ألب وبلوالاد تلبحلوب ةدىةلبحثيسيدالابحلد ىةيالابح ثيايداللللل

ألتلبحاددد  للدددملا سدددالودددتلبحفودددرلابحادددو لابي رودددىتليدددؤ يلب دددألبجدددلن بالل،لحيدددالب لدددل بوالوملددد فالبحفودددرلب لافدددملاىحلددد ىتبحلب

لب وبد لاةفوثلبحث سا.ل
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 ل

 اهداف التنمية املستدامة  -ب

لدد ىتلة ويددملةو يدالحيددى لب يدللحفبملددرلابحتد بملبحث سددالبح ثيايدالاااي دديلاادملبحللب دألالللبحلبحيدالب لددل بوااتهد اللللل

ب  لحددد ل،لابحددد بثلاتي ددد لولدددلحرلاوبىجدددبللدددمللاتاددد بااويدددىيىلبحث سدددالاباجدددلتالللبحاوالنددديلحفحدددوبد لادأدددةلبحلوبيدددال

لل.(29،صل2010اد لحفولل ملكالةلبحث سالاةفايللبحلبحيالبا ل ى يال)  حىتلاوىأ  ل،للبحليىأىةلب  لح ل،لا

 احددالر دددألةوب ددمللدددملبادبلل ملددتتلاةيودددالخلىويدددالل193ثدددىح ل ددد  اىلحودد لةوصدددف لبحدد اللبأل يدددىلللددملبألودددفلب ل دد  لبحللللللل

اةليددددحتلاددددذهللم،ل2030ة و ددددلل ى بددددىالخ ددددالبحلبحيددددالب لددددل بوالحاددددىملاليخ ددددالأ يدددد  لحفلبحيددددالب لددددل بوال ابددددوبتل

لل17بيخ ددددددددددددددال
ً
–http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable  ددددددددددددددألب و دددددددددددددد لللاباادددددددددددددد باادددددددددددددد  ى

development–goals/ب و دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لولىحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددألليخلىويددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابابحوةيوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال.ل

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 

لاددددددذهلبيخ ددددددالبحاى يددددددالب ل ىوفددددددالبحل و فيدددددداللددددددملجيفول/جددددددبلحن لحل ف دددددد لبة ددددددىذل -
ً
جددددديالح ل ددددددى  لبحاددددددىحفلدجددددددحيى

لج ث لبجل بوالخالللبحلبوبةلبيخحجل ملر لبحوى وا.ل
ً
 رأربلبةلةي لنهىيالحففورلاةثنلل ى ى

ااأ ددد لبحاحدددللل2000بحتدددللب ُلحددد ةللدددمل دددىملل،لحفيددداالددد ب لادددذهلبيخ دددالر دددألرةقدددى ببةلبألاددد بالبإلةحىئيدددالحأل -

بإلةحدىييلعيفددالبحلددبوبةلبيخحددجل ملددر لب ىددديا.لا د لجةث دد لبألادد بالبإلةحىئيددالحألحفيددالجتلبألادد بالبحاى يددال

 يحكتلجتلةب ملللوالي تلوتلبحبملرلوتلاربةتلبحفور.ل

ت  يل  دألبحاال دالاح ىحث هدىلامل للبألا بالبي  ي  لأيًلبلوتلخ العحوحالاألدود لحفلبحيدالب لدل بوالجد -

ل،لبح الةدددالبحتدددللةل دددوتلواهدددىلبحلبحيدددالب لدددل بوالجدددت  يل  دددألبحابىصدددرلب ت با دددالبح الةدددالاهدددمالبحبحدددولبا ل دددى ي

 اححىيالبحث سا.ل،لابحملحوللباألحىام

اةتخدددددذللدددددملبا لثدددددىدلو لفدددددفلل،لجاددددد بالاةىيدددددىةلبحلبحيدددددالب لدددددل بوالذبةلعدددددى  ل دددددى يلاةب ثدددددمل  دددددألبي حيددددد  -

اة تدددددد ملبحليىجددددددىةلابألاحو ددددددىةلل،لوددددددىئملابحودددددد دبةلاولددددددلو ىةلبحلبحيددددددالب وأددددددو  ل  ددددددألبح دددددداي لبحددددددوعنلبي 

 الليفيملةبفيذاىل  ألة ولول ىول.ل،لبحوعبيا.لاهملح ل لوبف فال تل اي ىلبحثا 

جا بالبحلبحيالب لل بوالهملةلدىلل حفيدالاملدىد يالشدفى البجدلتر  لةدالثلجدبوبةلاشدحف لأحيد لجصد ى ل -

لة ددد لولدددثوقل  دددألجاحو دددىةلبحلبحيدددالب لدددل بوالاددد تلل،لب  دددل ا
ً
ل دددتلجصدددوبةلبحبدددى .لاهدددملةح دددللرأحى دددى

ً
 يدددال

ا  دىتلل،ل احا.لا د لحظيد لاىحلتييد ل  دألة دىقلبحادىحفلودتلب  لحد لب د نيل193بح اللبأل يىللبحثىح ل   افل

لدددملبألوددددفلب ل ددد  ل ددددربدللاأ ددددىةلا بىصدددرل ى فدددالجخددددر .لا ددد لبة دددذةلبحدددد اللبأل يدددىلل،لابحن  دددىةي تل،لبأل حدددىل

رعالقل حفيالحود لوقحو الوتلجا بالبحلبحيالب لل بواللملوؤةحرلبألوفلب ل   لحفلبحيدالب لدل بوال)د دول

 .ل2012بحذيل و للملد ول يلأىة  اللملحي ربت/يوةيولل،ل(20+

 املبادع األساسية لالستدامة: -ت

ول ى ثى نلبحللالبحلىحيالهملةحر لبحث حلبحدذيل دىملادل،للل بوااليحكتلة  ي ل   لوا تلوتلب ثى  للحفلبحيالب لللللل

 (لCotter and Hannan., 1999   لوتلبحثىح  تلبحذيتلج  ابل ل ثىل ابوبتل"وقلحابىلوللوثفبى"ل)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable–development–goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable–development–goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable–development–goals/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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 بح وللال وللبا لثىدبةلبحثيسيالاباألحى يالابا ل ى ياللمل حفيالصب لبحوربدل مل لل اىل. -

ة ويددملباجددل بوالجالرةقددى لجيلةودد ملة واددىلوددتل اتلوملددىد الا  ددفلب  لحدد لوملددىد الب  لحدد الاليحكددتل -

 ا ى الشربئ و.

الل،لجددفوتلا ددىييالحي حددىلة ددوتلابددىتلته يدد بةلاو ددوتلجدددربدلايسيددالألدديحالجالجدددربدلاليحكددتلودد بابتهى -

ال بدد ليلددل  ملبا لوددىدلر ددألبحلدديوتلبحافوددللبح ىوددلل لددببلحلتأيددللبة ددىذلةدد با  ل اىحددالوددتلحيددحلبحل ففدد

لبحل اودلبحثيئل.لل

 بحا بحالدحتلبألأيىللاأ بواللبإلة ىالاب لىاب للملبحفرصلحل يللبي ى ملاحألأيىللب وثفالجييى.ل -

ة لددددددتلولوبصددددددلالرتلبحوددددددد لبحثيئددددددللب لدددددد اودليفدددددديملاىة ددددددىذلرأددددددربلبةل ود ددددددالحل ددددددثالب  لحاددددددىةلج ثدددددد ل -

 بجل بوالااليألحفل لتلب للحرلاب لوبصل.ل

بحاحددددددللوددددددتلجأددددددللححىيددددددالبحلبددددددوتلبحثيوحددددددويملابي فددددددى ل  ددددددألبحاحفيددددددىةلبحثيسيددددددالبألجىجدددددديالجددددددالوالايسيدددددداال -

 ابألةظحالبحتللة  فلبي يى .

اادد لجتليملددلحللوف ددوملبحاىئدد لوددتلبحلبحيددالح ملددحلل ددللوددىلياددو ل  ددملب  لحدد لابفدد لا يددحلاليول ددرلذحدد ل -

الحت دد لوثىشددر لاوددىليت ةددبل فههددىلوددتل ففددبجدد بى بلر ددملوددر ا لباةددىدلبحثيسيددالبل،لب ف ددومل  ددملبحاىئدد لابحل ففددال

 (ل.لل2004ل،لةقل لجاأولبحو ودللملب وبد لبح ثيايال)و ح لل،لبألحى يال

وثددددد بلب فدددددوثلبحددددد ب  للالاادددددولوثددددد بل دددددىةونيليهددددد الحل ويدددددملبحلبحيدددددال ملددددد لل ادددددىلل وةدددددولودددددرةثةلاىي ىةدددددبل -

حثيدالبحد اللبتلةكدتل ف دىل)  دملبا ل ى يلحفاملدىعىةلب فوةدالحيدحليالند لبحبحدوذللبحوحيد لب وثدوللودتلةى

ل(.ل2016ا ث بحر بقل،

 متطلبات تحقيق التنمية املستدامة    -ث

جيىجدددديالحفدددد اللا ددددذح لبجددددلا ب لحدددد  لب  لحاددددىةللردب  حل ويددددملبحلبحيددددالب لددددل بوالاحف وو ددددىلاادددد لوددددتلاأددددو لللللل

بحفسدىةلابحو ى دىةلابي حى دىةللىحلبحيدالب لدل بوال حفيدالوقلحايداليقدبلجتلالدىافل ههدىل دل ل،للابأل رب لحل ويو ى

بحل فيددفللل ويددملبحلبحيدالب لددل بواحيل فدبلالللاودود لابحدد .ل،لااليقدو لب لحى اددىل  دأل سددال فيفددال،ل ملد للولبىجددم

ادذبلرددى الر دألل،لبحتدللياد  ل ههدىلواظدفلبحفودربلل،لاأدىألخ للدملب  لحادىةلبحر فيدال،لوتلح  لبحفورللدملافد بتلبحادىحف

اأىحددددذبةلبحثفدددد بتلبحبىويددددالاىحل دددد يلحل دددد يىةلبحاو ددددالابا لحددددى ل  ددددألابددددىللل،ل لبحثفدددد بتدددددراد لة لدددد تل دددد د لأحيدددد

احدىللدملذحد لبح شد ي ل  دألجةحدى لبجد هالتلاإةلدىللولدؤاحالحل د لودتلبإل درب للدملبجدل  بملب ددوبد لل،لبحود دبةلبحذبةيدا

) ثدددد لابألاأسددددالب للا ددددياللاأىحددددذبةلبألوددددربال،لا ددددذح لبحويددددىلل  ددددألب ملددددكالةلبحصددد يال،لبح ثيايدددالابا ل ددددى يا

بإل بد لبحوب يالحفح ى دلب لىحالابحو دبةلبحثيسيالاةوب رلل،لحفلبحيالبحثايالبألجىجيالب رةولاللل(.9،صل2011بحرححت،

بحلو اددىةلابحو ىيددالبحتددللة ددوتلج ثدد للابألخددذل ليىجددالل،لاإ ددى  لةتايددللبحث سددالبحتددللاارددد لحفلدد اودلاجددوللباجددل  بم

مللدا  د لبحث سدالابا ل دى لل،لر دى  لةوأيدولبحلكبوحوأيدىلاإ بد لب خدىعرل،لة ويملبحلبحيالب الئحا ى فيالاب ل ىً بللمل

ل(.114دلل113،صل2011ل،لو  يل)لصب لبحوربد

ل
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 وسائل وادوات التنمية املستدامة  -ج

يسيدددا.لاالحددد لبحكفدددىل لباألحى يددالابحكفدددىل لبحثل،لةوددوملبحلبحيدددالب لدددل بوال  ددألد دددىئيلةدددالثالبحكفددىل لبا ل دددى يالل

بأل ابةلل،لبأل ابةلبا ل ددددددددى يال،لبألا ددددددددأل  ددددددددألباجددددددددل  بملبحرشددددددددي لحدددددددد الثلحدددددددديملوددددددددتلبأل ابةالبأل ابةلبحلوبيددددددددا

ا لو فلبحبقىحل  ألبي ح لب لدوب تلاد تلبي ديملأحيًادى.ل دىأل ابةلبحلوبيدالهدملاجدىئللة ويدملاد الل،لباألحى يا

ددداللدددملل،لحا دددىلل)بإلةلدددىل(للدددملوددد  لبحيودددىتلب حلددد جيل ددد دتهىل  دددألبل،لصدددوتلب دددوبد لبح ثيايدددالب لقددد   
َ
وددد ل  دددى  لبحتف

اةرشي لبجلتالللب وبد لبح ثيايالة  لب لق   ل تيالةح ي لب   لبحيونللحا ىاهى.لي درحلل،لح ا لاذهلبحيوباة

لادددددذبلبألودددددرلر دددددى  لبحبظدددددرللدددددملبأل ابةلابااةلبحتدددددللالدددددل  مل  دددددألولدددددلو لبحفدددددر .لجودددددىلبأل ابةلبا ل دددددى يال هدددددل

ددددوباةلبأل بل.لا ددد لاددددر ةل كدددر ل"ب  ىجددددثالبحثيسيدددالحفحددددوبد لبح ثيايدددا"لرذلأدددر لبألوددددرل  دددأل دددد ملر دبلل يحدددالوددددىل

يؤخددددذلوددددتلبحابىصددددرلب خت ةددددالاىحث سددددال)حوددددوللبحثتدددد اللابحف ددددفلابحتددددى لبح ثييددددملادابجددددبلبيخىوددددىة(للددددملحلددددى ل

وملددىد ال ى فدداللددملوربحددللدجددفلجيىجددىةلبحل ددىحيف..لاوددتلأىةمهددىلةوددوملبحكفددىل لباألحى يددال  ددألوملددىد البحبددى ل

ل.(15-14،صل2007ااد لبيخ ةلاةبفيذلب ملىدي ل)و ح ل،ل،لبحلبحيا

 دور التنمية املستدامة في املجتم   -ح

اجيفالحلوفي لبحفقو لا تلهملالل،لابحلو ي لبحاى للحفحوبد ل،لحلبحيالب لل بوالةيحتلبجلحربد البي يى لبإلنلىةياب

لبحلثايددددالبا ل ددددى يالحلخددددىدللاةو يدددد لبإلةلددددىللاححىيددددالةوفيددددلل اًدبل ث ددددً بللددددملؤ ياةددددل،لىويدددداب لو وددددالابحبل  لحاددددىةلب

ةدددو   لل،لةوفددي لنلدددثالبألويددال،لاد ددد لولددلو لبحلافددديفل،لاة لدد تلولدددلو لب ا ملددال،لابحا بحددالباألحى يدددال،لبحث سددا

لل(.91،صل2017ل،ا ىجح تللد  لوللو لبح خللبحووويلل)و ح ل،لد ا لبألووبل

فددا.لالددملدددوللوددىلةودد مليحكددتلبحوددوللبتلبحلبحيددالهددملبألجددفو لبحافوددللحل ويددملبحلودد مللددملب  ددىاةلب خلفلللللللللللللللللل

اهمل حفيالرنلىةيالاب يالاوو و  لاان ل تلدةملبحاوللبحبملدريلاالدلاحللججدىحيبلو لففدالبهد الة ويدملةدوب تل

الىل  دألةد د لب دوبد لبح ثيايدالابتلاأد ةلبألخ د  ل ىحلبحيدولتفثدالجحيىةدل،لبإلنلىتلاإشدثىتلحىأىةدولب ى يدالاب ابو دا

 ددتلب ملددىد البي حىا  يدداللددملصددب لبحوددربدبةلابيخ ددةللبجددلتالح ىل يددالتهدد الب ددألااظدديفلاةبظدديفل ىئدد تهىلاو ىحيددال

بحلبحو ددداللدددملوبدددى لالدددو هلبي ر دددالابح يحوربعيدددا.لاودددتلبيخ دددتلح دددرلبحلبحيدددالاةيددد يملوف وو دددىلح ملدددحللبي وبةدددبل

ل.ليابا ل ى 

حيددحلةل فددبلجتلياحددلل ددلللحفلاددىي لادد تلبألأيددىللبي ىحيددالاب لددلوثفياىلوب ويددلالب لددل بوالحددلااادد لبحلبحيدداللللللللللل

لدملةدوب يللاذحد ل،لبي يدى أيللاىحلبىجبلو لبحي ى  لبحل ىةيالابتليلد ب لر دألوب دملبحلو يد لبحادى للاة لد تلةو يدال

بإلدددربدلاددى وبد لبح ثيايددالابحثيسيددا.لابهددذهلبح دديتالة ددوتلبحلبحيددالةددىملودد ل حفيددالبحل ددو رلابحبحددولبا ل ددى يل اتل

ل.لووأ الحفىئ  لب  لح لو لباخذل ا تلبا لثىدلحىأىةلاحووقلبألأيىللبحوى والااذبلوىليا ههىلعى  لباجل بوا

 ثالثا : نتائج البحث 

يملبحلبحيالب لل بواللملب  لح لةح ل دبجالحل ويملا البحث حلب لح للاإارب لباحيالا ادلبا ل ى لباخيرلحل ولللللل

لابجلوربللاة فيللب ربأ لابح دبجىةلبحافحيالابحلوىد رلبح ى د ل تلبي  ىةلذبةلبحاال الاةفلبحلوصللب ألبحبلىئللبحلىحيا
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بألجىجديالحفد الل بحيدردلادىحث ابة ةل دم بحتدل ب لدل بوا ة د  بألجدىحيب اىحتدىللة دوتلولدل بوال حفلبحيدالجت يحكدت -

دَيم ددحت بيخيدربل باجد  حىدبة ر دبل ود  ،لجتلااحدلل  دألححىي هدىال ريقدى ل ر دأ بحربويدا با ل دى ي بحل ف د  حل

 لدم ةند ل بدو جودرلا حف ى دا و دى دلأ يد   ر دأ بحل دولل حيدح ،لب ل دى يل دى ي ةربأد  لدملووبأ دا بحاحدل  درص

يدفللدملبحو د لذبةدولودتلواد اةلود لبحل فل،لبي يدريلر دألب ل دى لج ثد لخيدرةا حفل دولل بحليىأدىةلبحد الل ددول

وتلخالللبجل  بثلاظىئفلخيربللة وللبحث سالوتلل،لبحث ىحالجيحىللملجاجى لبحملثى لجالبحوى د تل  ألبحاحل

)صددفي الاالدد فللدملة ويدملج ادى لب ل ددى يالابألحى يدالاوملد للولل بمل،ل دللجشد ىللبحلفدوثلاوددتلاد دلووبد ادى

ل(.11،صل2018اح  ل،

  ددألب ددى  لة ددو بلبانملدد البا ل ددى يالحل ددوتلب ثدد لولددىة  لحفث سددالابحلبحيددالا يددحلبا ل ددى لباخيددرللياحددلل -

ادددد اللبحلبحيدددداوددددتلبح ددددلللبي دددديليملدددد للبا ل ددددى لعر وددددىلة ددددولة ويددددملةبحيددددالولددددل بوالاةظ ددددرلبحاال ددددال ملدددد لل

الب ابيدددلبحرئ لددداو ى دددىةلحاودددتلللبل(ل54،صللل2018وملدددريل،حل ويدددملبح ددد ال)للل حفيددداابا ل دددى لباخيدددرلب ب ل

أ دالاة ويددمللتاىا ل دى لباخيدرللةوأدد لوقدىاةلولاد   ليلددل  و ىلبا ل دى لباخيدرلحفىظددىل  دألبحث سدالودد

لابحلديىحالابح ى داللابحبودللاب يدىهلاب بد لبحبفىيدىةلابحيدب دللب  دىاةبحلبحيالب لل بوالوتلأ دالبخدر لودتلادذهل

ل.(44،صل2017ابحلكبوحوأيىلبيخيربلل)بحلاي لالور فل.للبيخيربل

يلددديأللبا ل دددى لباخيدددرلب دددألبحدددرأةلاددد تلول فثدددىةلة ويدددملبحلبحيدددال ملدددت لبةوب  دددىلاحدددىللدددملذحددد لبحلبحيدددالبحبملدددر ال -

اححىيددالبحث سددالابحودد د ل  ددألب بد لب ددوبد ل  ددألة ددولولددل بملاالةل وددملبحلبحيددالب لددل بوالبالوددتلخددالللبحلتايددلل

ياندددد لبة ملددددىدل(لال2010بلوددددتل حفيددددالبحلبحيددددال)وددددرب ل،بحثيئددددللابي حىيددددالبحثيسيددددالحيددددحلاالندددد لباخ دددد  لأدددديللاليلقدددديل

با ل دددى لبألخيدددرل دددتلوبظدددودلأ يددد لحاال دددالبحتددد باةلاددد تلبحثاددد لبا ل دددى يلابحثاددد لبحثيئدددللحفلبحيدددالب لدددل بوال

 حدددىليف ددددحلب  ددددىللي ملدددد لبحددد  فلحل ويددددملبحلبحيددددالب لدددل بوالاى لحددددى لبعددددىدلوف ددددوويلل،لا دددذبلبحثادددد لباألحددددىام

للل.(8،لصل2018)لةوو ،ل.لبحيالب لل بوالالليكر لبحل ىوللا تلج اى اىأ ي لالي للو للبح

لل.و لبحث سالح ادهلبحثىد للملوب لبحل اودلبحثيئلليلوب ميح للبا ل ى لباخيرلبحاملى لبحذيل -

ب خلللبحث سالحذح   ألوا اةلةحول ىحيال ت لبحبظرل تلوملكالةللاىي  وللبا ل ى لبحو يفل ىتلوابيىلبلتل -

لبي  ي  .حثيئللدحتلبحبحىذللبا ل ى يالبحلبحو البحثا لب

 حفيددالحلاي دديلبحاال ددالادد تلبا ل ددى لوددتلأ ددالابحث سددالابحلبحيددالب لددل بوالوددتلأ ددال لبا ل ددى لباخيددرلب ببتل -

لل.بخر ل

يا لبا ل ى لباخيرلب  رتلبحرئ جلحفلبحيالوتلخالللة ويملبحل ىوللا تلب اى اىلاخفملبحلوب تلا تلحىأىةل -

لل.يىللبحلىاوالابحلىحياباأ

ل  دددددأ حفيدددددالحل فدددددى للب باجدددددفو لباحددددد ثلحل ويدددددملةبحيدددددالولدددددل بوالاوصدددددفولب لباخيدددددرليملددددد للبتلبا ل دددددى  -

لواووللحفبحولبا ل ى يلللوللو ل
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اود دبةل  اتلبإلخدالل بي ىحيدا بألأيدىل بحليىأدىة ر دأ باجدلقىاا ر دأ ةرودي  ى يدا ةىيدا ب لدل بوا بحلبحيدا رت -

 بحرئ لديا بحو ى دىة لدم بحثيسيدا بح حدوم ر ودىلبااحيدالولودتل إةد بحليىأىتهدى.لاح دذب ةفثيدا   دأ ب وثفدا بألأيدىل

لل.بحالئم بحب و   أ باألحى يالابح وى يالأل رب لب  لحاىة بأل اى  و لورب ى  ،لبا ل ى يا حفلبحيا

ددددىتلبي ددددد لودددددتلبحفودددددرلابحث ىحدددددالاة ويدددددملبحا بحدددددالبي يفيدددددالابي فدددددى ل  دددددألبحث سدددددال - باددددد بالوملدددددت  الحفلبحيدددددالل دددددىل د

ب لدددددددددل بوالابا ل دددددددددى لباخيدددددددددرل ىةدددددددددوليفددددددددديملحل ويو ددددددددددىلاتي ددددددددد بللدددددددددملبحليىجدددددددددىةلبا ل دددددددددى يالاب ددددددددد ب لبيخددددددددددةل

لاباجت بةيقيىةلب بىجثا.ل

صددداوأالبحف دددللاددد تلب وددددو ىةلب لافودددالاىحث سدددالاب وددددو ىةلب لافوددداللبحث سددداليح دددلبإلنلدددىتلوددد لللدددملةفى دددلبتل -

لاىحلبحيالب لل بوا.ل ى
ً
لحلبحيالب لل بوالا  ىئح ىلولح فاللملبحث سالابا ل ى لابان  ىملباألحىامليا د لود ال

 بحث سا.حفحار الب ل ىوفال تل

 توصيات 

نملرلةوى البا ل ى لباخيرل ن لو لففلب ؤجلىةلاخىصالبي ىواىةلحت جي لوثدى نلب لدسوحيالبحثيسيدالحد  ل -

 ب  لح ل.

 ى يىللملوقى ملبا ل ى لباخيرلابحلبحيالب لل بوا.باجلفى  لوتلبحلقىد لبحبى  ال  -

ابحلوجدددد للددددملرشددددربتلبألاجددددى لبحافحيددددالا  ددددى  لبحلاددددىاتلبحافوددددلللددددملواىي ددددالبحويددددىيىلبحثيسيددددالل،لةك يددددفلبحث ددددوثل -

لل.ا يىيىلبحلبحيالب لل بواللر ألأىةبلة و رلجثللبحلوبصللا تلبألاجى لبحافحيالاصبىتلبحوربدبةل،لبحبىشسال
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 املراج  العربية 

ة التحضددر وهيمنددة املددد  الرئيسددية فددي الدددول العربيددة : أبعدداد واثددار فددي التنميددلال)2000ىل)و بددللباددربايفلجددفيحىتل -

 .،ور يلباوىدبةلحف دبجىةلابحث وةلباجت بةيقيا44،لوقفال دبجىةلب ل ى يا،لبحا  لاملستدامة 

ةيددول)واملددودبةلبألوددفلحي ربت/يولل14-3ل،لد ددول يلأددىة  ال،ليددةوالتنم البيئددة تقريددر مددؤتمر  :(1992ساألمددم املتحدددة  -

 .ب  ف لبألاللل،لب ل   

ب بلدد  ل ،"الفوائددد والتحددّديات واملخدداطر املرتبطددة باالنتقددال إلدد  االقتصدداد األ ضددر"لا(2011باوددفلب ل دد  ل) -

ل حىللب ؤ  .) (للوتلأ اللبأللل4شثى / ن بيرل،لبحثب لل24ل-ل21ل،لبحثيئللبحو بديلبحاى يلة  اوي

 التنميدة املسدتدامة والقضدا  رلد ب لىئللب لافودالاىحليىجدىةلابإل بد لبحثيسيدالبح احيدااللا(2016باوفلب ل   ل) -

ل)ح(لوتلأ اللبأل حىللب ؤ  ..ل 4،لبحثب ل2016جيىد/وىيولل27-23ل،ل،لبح اد لبح ىةيا،لة  اويالفقر

ل،لجيفدوللل4ل–و لل26ودؤةحرلبحوحدالبحادى يلحفلبحيدالب لدل بواللنشرة رن قمة جوهانسبرغ:لال(2001بألوفلب ل   .ل) -

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/index.html  

لنحدو االقتصداد اال ضدر دور  بكات البحث والتطوير واالبتكدار فدي دردم التحدول لال(2015باصىيحل ث لبي فديفلل) -

 دبجددالحىحددالبحددد اللبحارأيددالبحلى ادددال بظحددالباجددد وبل،لوقفددالوددديالالحفث ددوثلابح دبجدددىةل،لبحادد  لبااللأىوادددالا

لل.ويفا

نحددددو اقتصددداد ا ضددددر، مسددددارات الدددد  التنميدددة املسددددتدامة والقضددددا  رلدددد  لا(2011ارةدددىوللباوددددفلب ل ددد  لحفث سددددال) -

لللللل.www.unep org\green economyالسياساتلمرج  لواسعيلالفقر

د ددالالل-األ ضددر االقتصددادؤيددة مسددتقبلية حددول ر  –التنميددة املسددتدامة فددي الددوطن العر ددي لال(2018ةودو لشددرةمل) -

ا  يدددددالوو وددددددالحفاىحيددددددىةلب فلودددددد لبحدددددد ا ملحددددددولالصددددددبى الب لدددددلوثلللددددددملبحليىجددددددىةلبحارأيدددددداالة ددددددولةفايددددددللحدددددد ادل

 .2018 يلحن لل09ل-08ح ىنيال يىيىلابىللب للوثللبحارويليوويلبح دبجىةلب للوثفيال،لو ودلب ملىد االب  ودلب

الخضدرا  واملسداهمة فدي الحدد  الوظدائفدور االقتصداد اال ضدر فدي  لدق لا(2014ار بولة    )لةىاتللبي ث بلالل -

ن ل يلحل9-8،لب فلو لبح ا ملحوللةوييفلبحليىجىةلبا الللوتلحفورللملبح اللبحارأياللملظللبحاو اللمن الفقر

ل.2014

لاالقتصاد اال ضر والتنمية املسدتدامة فدي فلسدطي  اسدتراتيجيات مقترحدة ،لا(2017حلىملو ح لباول فيىتل) -

ل.أىواالبا ارلةي للرسالة ماجستير االقتصاد ،

رسدددالة ماجسدددتير فدددي القدددانو  ،لدور السياسدددة البيةيدددة فدددي توجيددد  االسدددتثمار فدددي الجزائدددرلال(2015)صدددن ةيوححدددو ل -

 .ل2015ي ووقلابحافوملبحليىجيال،لأىواالو ح ل  تل اىة تل،ج يفل،، فيالبالعام 

ا كالية العالقة بي  البيئة والتنميدة االنسدانية مدن منظدور حقدوق لال(2017د يال وبشر ولاللدويىنيلوليكال) -

ل.2017،ليبىيرل15وقفالأيللحووقلبانلىتل،بحلبالبحرب اال،لبحا  للاالنسا  ،

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/index.html
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،لوقفدددالاالقتصددداد اال ضدددر لتحقيدددق التنميدددة املسدددتدامة فدددي الجزائدددر  ال(2017) دددابحلددداي لار كدددالالودددر فلادددولةل -

ل.2017بح دبجىةلبا ل ى يالب اىصرهل،لبحا  لبح ىححل،لأىواالبحارويلاتلو ي يل،بملبحثوبةمل،

،لوقفدددالأيدددللحودددوقلبانلدددىتل االقتصددداد اال ضدددر كأليدددة لتحقيدددق التنميدددة املسدددتدامة لال(2017)لجدددحيالشدددى ريل -

ل.2017،ليبىيرل15بحرب اال،لبحا  ل،بحلبال

وتحقيدددددق التنميدددددة  الشدددددبابارتمددددداد الوظدددددائف الخضدددددرا  فدددددي توظيدددددف :  (2018)حددددد  لولفدددددفلالصدددددفي ال شدددددتلل -

 اىةبا.لل،لأىواالبي ىلليخيرل،ل فيالبحافوملبا ل ى يالا فوملبح لي  للاملستدامة

فدي توجيدة االقتصداد اال ضدر لخدمدة  مسداعي الددول املغاربيدةلال(2018ربدةليي د )وصي لةونجل،لوو ملج ىمل،ة -

ل،121-111،لوقفالبح دبجىةلبا ل ى يالب اىصر ل،لبحا  لبيخىوجلصلالتنمية املستدامة

لل39ل)وقفالبجيو لحف دبجىةلبحثيسيالبحا  لل ضر ،القتصاد البيئي ، االقتصاد اال اال(ل2014خبفر)لل ىي لدبضتل -

لومتطلبدات تحقيقهدا بحدث مقددم مللتقدن اسدتراتيجية ةالتنميدة املسدتدام:(2011 ثد لبحدرححتلوقحد لبي لدتل) -

لبي  وواللملبحويىلل  ألبحث ىحالاة ويملبحلبحيالب لل بوالأىواالب ليفال،لبحلو بتل.

ل) بحا ل،،لوقفالب للوثللبحارويلالبيئة والتنمية  التنمية املستدامة العالقة بي:(ل1998 ث لهللال ث لبيخىحمل) -

لل(.13

ل،للالتنميدة املسدتدامة: فلسدفتها وأسداليب تخطيطهدا وأدوات قياسدها:م(لل2010بادول ةدةل)ل  حىتلةبيفلالوىأ   -

ل حىتل.ل،ل بدلبح فىللحفاملرلابحلو ي ل1 ل

االقتصاد اال ضر كخيار اسدتراتيجي للجزائدر فدي ظدل انخفدا  سدعر  ا(2016)  ملخبى رلال ث بحر بقلاتل بايل -

ل،لأىواالبحوب ي.(ل9ل)بحا  لل(،3لب  ف )ل،،لوقفالبح دبجىةلبا ل ى يالاب ىحياالبترول 

ل،لأىوادددالو حددد لخييدددرل، فدددي الجزائدددر  الحكدددم الرا دددد ومسدددتقبل التنميدددة املسدددتدامةلا) .ة( حربنددديل رأوجدددا -

لwww.univ-chlf.dz/topic/doc/mdmشثكالب افووىةلبح احيال)باةت ة (ل

 دمددددددددددة التنميددددددددددة املسددددددددددتدامة فددددددددددي الجزائددددددددددر الجهددددددددددود :(ل2018أ يدددددددددد لاوعىحددددددددددب)ال يوددددددددددللاوبددددددددددىللب دل  نددددددددددت لة -

ل   لخىصل،أىواالأيقلل،بي يبئرل.ل(ل،للل1ل)ب  ف ،ل،لوقفالةحىللحال ل ى لابحلقىد لواالستراتيجيات 

وقفددال،للوالتنميددة املسددتدامة تعددار  ام تكامدد األ ضددر االقتصدداد لا(2018  لددت لوادديا يللاأ ددى لاددتل  حددىتل) -

ل.127 يلحن لصلل(،1)بي  ثلحف دبجىةلب ىحيالابا ل ى يالبحا  

بحد بدلبح احيدالحإلجد  حىدبةلل،لةرأحدالبهدىللشدىا تل،لملسدتدامةا التنميدة مبدادعلا(2000)ل،لا. اأال لووجمل   -

ل.17ص.لل،ل2000،لبحوىار ل،لبح وى يا

،لأ،لبح ثادالباا ددلبيدة بددي  النظريدة والتطبيددقالتنميدة املسددتدامة فدي البلدددا  العر لا(2013 دى ديلو حد لبح ددىار) -

 .ابحلو ي لا  اةلحثبىتللابحاملروكلثالحلتلبحا ر الحف ثى ال

سياسدددددة القتصددددداد اال ضدددددر مدددددد ل لتحقيدددددق التنميدددددة االقتصدددددادية املسدددددتدامة ال(2018ي لددددد تل ثددددد لبحودددددى د) -

وو ودالحفحدؤةحرلبحافودللبحد ا مل،لاد دال،تجربيي الواليدات املتحددة واملغدرب نموذجدا مد  اال دارة لتجربدة الجزائدر

http://www.univ-chlf.dz/topic/doc/mdm
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ل24ا23"بجدددت بةيقيىةلبح ى دددىةلب لقددد   لا ادادددىللدددملة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بوال،ل دبجدددالةقدددىد ل اددد لبحددد ال،

ل.2018بار لل

 ل..للاد البدشى يا..ل ربأاالبحث سالتطور واتجاهات املراجعة البيةية: (2007سوقحو ال حللباةلوجى لل -

دراسدددة فدددي سدددمانات اإلدارة ل:مفددداهيم التنميدددة املسدددتدامة مدددن منظدددور إسدددالميالم(ل2004و حددد لرادددربايفلأنددد ل)ل -

بحبدد ا لبحافحيددالبح ىوبددال بظحددالبحاوبصددفلبإلجددالويال)لبجددت بةيقيىةلل،لالحضددرية املتواصددلة للمدينددة اإلسددالمية 

 بار لل،لبإل بد لبي ير الب لوبصفالاى  يبالبإلجالويال(ل

بحاددد  لل،لوقفدددالاددد بئل ، االجتماريدددةي  تنفصدددل التنميدددة ردددن العدالدددة حددد ا(2007)و حددد ل ثددد لبحفلدددىحلبحو دددىص -

لل.15دل14ص.لل،ل2007صيفلل،ل(8)

ب  حو دالل،لمؤ دراتها ، أبعادهدا ، التنمية املسدتدامة: مفهومهداال(2017)ل،لو ح لجاولبحب رلاليىجح تلو ح ل -

لبحارأيالحفل د بلابحاملر.

 بدلابئللل،لحىت ل،ل1 للية سنظريات وسياسات موسورية(التنمية االقتصادلال(2007و ح ل ىظفلبحوريشتل)لل -

لحفاملرلابحلو ي .ل

،لأىوادال بىاددال،ل(26)،لوقفددالبحلوبصدلل،لبحادد  لالتنميددة املسددتدامة وتحددياتها فددي الجزائدر  : (2010ودرب لةىصدرل) -

لبي يبئر.

،ةور دددرلبألحدددىتللناردددادة التفكيدددر بالبيئدددة والتنميدددة فدددي القدددر  الواحدددد والعشدددريال(ل2006)مسدددتقبل االسدددتدامة -

لب فكر ت،لةرأحالب كلبلبا فيولل ب وال ر لااجةلاشحىللب ر ويىل،باة ى لبح ا ملحف ثياال.

اليدات تمويددل االقتصداد اال ضدر للتوجد  نحددو التنميدة املسدتدامة ردر  تجددارب لال(2019  ال)رلوملدريل ثد لبحد -

رودديلاددتل  يدد يل،بملبحثددوبةمل فيددالبحافددولمل،لأىواددالبحالبعدد  الدددول ساالرد  املغددرب الجزائددر ( رسددالة ماجسددتير

لبا ل ى يالابحافوملبحلقىد الا فوملبح لي  ل.ل

اق  البيئي في األراض ي الفلسطينية املحتلة ل(ال2007ل)وا  لبألا ىثلبحل ثيويا -    فل  ت.، الو

ة نحو تحقيدق البيئي في املؤسسات الصغيرة واملتوسط التأهيلا كالية ال(ل2011ون لولتونيل،لوب   لجدالويلل) -

،لب فلوددد لبحددد ا ملبح دددىنيلحدددوللبا بللب لح ددد لحفحبظحدددىةلاباحليىأدددىةل،أىوادددالاد فدددالةدددو حن لاالقتصددداد اال ضدددر 

ل.2011

ب  فدالل،لالتنمية البشرية املستدامة مفاهيم التكوين وأبعداد التمكدي  العدراق أنموذًجداال(2011و  يلصدىيحل) -

ل117-95،ل(31)بحا  لل،لبحارب يالحفافوملبا ل ى يا

،للاالقتصددداد اال ضدددر املفهدددوم واملتطلبدددات فدددي التعلددديمللال(2014ةقدددو ليوجدددفل،لبححددد لجدددح  ل،لحلدددتلو حددد ل،) -

 .443صل،ل.لأىواالبحوىار لل(3)وقفالبحافوملبحت او ال،لبحا  ل

لفدي التنميدة املسدتدامة مسار جديدداالقتصاد اال ضر لال(2006اباربايفلبي فوبنيل)للاححي ل ثي اىشفلور اقلل -

 .ل بدلبايلىملحفاملرلاحلو ي ل.ل حىتل.لباد تل.1،ل 
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،لواملدددددودبةلب بظحدددددالبحارأيدددددالحفلبحيددددداللاالقتصددددداد اال ضدددددر والنمدددددو االقتصددددداديال(ل2014او ددددد بل ثددددد لبحاظددددديفل) -

 .،لبحوىار ل،لو رللبإل بد ا

نميددة املسددتدامة التميددز االقتصددادي للدولددة رلدد  قبولهددا لعامليددة متضددمنات الت تددأثير ال(2012احيدد ل ددرللبح هددىويل) -

 ، فيالبا ل ى ل.أىواالانللةى ي.لرسالة ماجستير،للدراسة حالة الواليات املتحدة االمريكية
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 اامللخص
للدددملذحددد لل،لادلدج لب دددىللبحفكدددريللدددملة دددو رلاة ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بواة بدددىاللادددذهلبح دبجدددالبحبظر دددال 

ً
ب دددب  لبحوصدددفيللولدددل  وى

اادولودىليل فدبلل،لابحد اللبحبىويدالصاوأىةلبوىملة وييملبحلبحيالب لل بواللدملبحديحتلاةكحتلب مل فاللملاأو لللبىاللاذهلبحظىار .حبحل في مل

ج د ةلل،لر دأل د  لودتلبحبلدىئلبح دبجاللةوصف احو لب لل بوا.ل و رلاة ويملبحلبحيالحح اوأىةلةقىا لةف لبلملدج لب ىللبحفكريللوار ال ادل

اة ويددددملبحلبحيددددالل ددددو رلوحددددىليملدددد  لر ددددأل دددد د لدج لب ددددىللبحفكددددريل ف ل،ل  ددددألاأددددو ل ال ددددالووأثددددالادددد تلدج لب ددددىللبحفكددددريلابحلبحيددددالب لددددل بوا

ايالنددد لب لحدددى لادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلابحلوجددد ل ههدددىلودددتلبحاوبودددللب  حددداللدددملل،لاال دددىةابحل،لب لدددل بوالودددتلخدددالللدج لب دددىللبحبملدددريلابح يك دددم

 .بج  حىدلدج لب ىللبحفكريلبه الة ويملبحلبحيالب لل بوا

 بحلبحيالب لل بوا.ل،لبح فحىةلب فلىحياالدج لب ىللبحفكريل

Abstract : 
The focus of this theoretical Study is on the Role of intellectual capital in developing and achieving sustainable 

development where it depends on the descriptive analytical method to reach this issue. 

The issue is that there are obstacles front of achieving sustainable developmentin Yemenand developing 

countries. In which requires to know the role of intellectual capital to overcome those obstacles to develop and achieve 

sustainabledevelopment. 

The findings have confirmeda positive relationship between intellectual capital and sustainable development. In 

which indicates an ability of intellectual capital inactivating and developing sustainable development through human, 

structural, and relations capital. In addition, the accreditation and expansion inpostgraduate programs are important factors 

to invest the intellectual capital intended to develop and achieve sustainable developmentin Yemen and developing 

countries. 

Key words :   Intellectual Capital, Sustainable Development. 

 

ل

ل

mailto:Mkalawdi76@yahoo.com


  ادلاربوللبح بدجىةلبحافيىللملة ويملبحر  البإلنلىةيالابحل ثيويالحفلافيفلابحلبحيا  

 

 

 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 473 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 : مقدمة

 لحى ل  ألباصوللب فحوجدالر دألحو ل ىتلحفلو ملبحافوللابحلكبوحويملجةرهلبإليقىويل  ألبحل وللوتلباالحىملابالل

ا د لب لن ادىلبحدثا لج ثد لجاحيدالودتلباصدوللب فحوجدال دىلح دىلودتل ادلابضدحلا ث د للدملل،لبحت    ل  ألبألصدوللة د لب فحوجدا

ااددولوددىل  دد لل،لا ددذح للددملبجددلوربدلاة ددودلاةفددوقلب بظحددىةلب ار يددالاة دد لب ار يددال،لبحي ددى  لوددتلو ددياتلدج لب ددىللب ددى ي

بظحدددددىةل  دددددألب لدددددلو لباةلدددددىيملابيخددددد ويلر دددددألباالحدددددىملادددددرج لب دددددىللبحفكدددددريلابحاحدددددلل  دددددألباجددددد  حىدلاباجدددددت ب  لوبدددددولاى 

لاااظحيولابي فى ل فيولبه البحو د ل  ألب بى لالاة ويملبحلفوقل  ألب بظحىةلب حىةفا.

لاىحلبحيددالب لددل بوالو ى
ً
ل ث دد ب

ً
ل وبأ ددالبحل دد يىًةلبحتددللةوبأددول حددىليملدد  لبحاددىحفلحفتدد بةلة دد ل  دد   لجالحىوددى

ً
احددا

اواهددىلواىةددى ل ادد لبحملدداو لوددتلبحفوددرلل،لواهددىلوددىليلافددملاآةددىدلبحلودد ملبح ددبىامل  ددألجوددتلبح ددو لبألدضددتلل،لبإلنلددىتلابحث سددا

اةقدىهلل،لا دللادذبلةدىأفل دتل لدو لبإلنلدىتلاجدوللة در ولةقدىهلبحث سدال،لابي  للاب رالابي رودىتلودتلبي ودوقلبإلنلدىةيا

لر ألااولوىللأاللبإلوفلب ل  ل لل،لباخربانلىتل
ً
لبحلوصللر أل يفيدالة ويدملبحلبحيدالب لدل بواللدملبحا يد لودتلاليألأى  

لحلفثيالبحليىأىةلبانلىتلابحث ساللملبي ىدرل اتلب لى لا ىأىةلبألأيىللبحوى وا.ل،لأوبةبلبي يى 

ل،لادددددولةبحيدددددالبحاب دددددرلبحبملدددددريلل،لحبىويدددددااحادددددللودددددتلجادددددفلأوبةدددددبلة دددددو رلاة ويدددددملبحلبحيدددددالب لدددددل بواللدددددملبحددددد اللب

لاذح ل لببلبي  للابحفلى لبحذبتلياويىتلوتلةو ملاذهلبح ال.ل،لابي ىةبلب ؤجنتل

 حددىليح ددللبحل دددو رللددملادددربوللبح دبجددىةلبحافيددىللدددملبي ىواددىةلجادددفلوؤشددربةلبجدد  حىدلدج لب دددىللبحفكددريلاة ويدددمل

لبحل ودلابحلو مللمل ى الب  ىاة.ل ىلح ىلوتلجاحيالاىحتاللملة ويمل،لبحلبحيالب لل بوا

ل،لب اهىأيال،لبحفرديىةل،لبألاحيال،لبألا بال،لبح لى اةل،لومل فالبح دبجاةفلةوليفلبح دبجالر ألوو وال)احو لل

اب  فدددددبلبح دددددىنيالبحلبحيدددددالل،لي بدددددىاللب  فدددددبلبألالالدج لب دددددىللبحفكدددددريلاو وةىةدددددول،لججدددددفو لأحددددد لبحثيىةدددددىة(لاةالةدددددالو ىحدددددب

لل،لاوددتلةددفلبحبلددىئللابحلوصدديىةل،لاب  فددبلبح ىحددحالبحاال ددالادد تلدج لب ددىللبحفكددريلابحلبحيددالب لددل بوال،لاج اى اددىلب لددل بوا

لب ربأ .
ً
لاجخ  ب

 :مشكلة الدراسة

ل  ألب للو لبا ى يوللابإل بديل
ً
ل ث  ب

ً
لاذح ل ىلبحر ةول ا لبح اللل،لحو لحى لوف وملدج لب ىللبحفكريلبالحىوى

ابحتدددللاملددد  لل،لبح دددبى يالابا ل دددى يالابحلوبيدددالابإل بد دددا..لبيدددتبحافحيدددالالةوددد ملا فدددي لةو يددداللدددملب  دددىاةللاب بظحدددىةلودددت

ل  ددددألولددددلو لبحلبحيددددالب لددددل بواللددددملل،لأحيا ددددىلر ددددأل ادلدج لب ددددىللبحفكددددريللددددملة ددددو رلاة ويددددملبحلبحيددددالب لددددل بوا
ً
اةر  دددد ج

للل،لبي ح ود ددددالبحيحبيددددا أددددو لصدددداوأىةلبودددددىملة وييددددملبحلبحيددددالب لددددل بوال  ددددألب لدددددلو لبح دبجدددددالةلح ددددلللددددملاللوملدددد فا ددددإتن

اادددولودددىليل فدددبل دبجدددالبحددد ادلبحدددذيليح فدددولدج لب دددىللبحفكدددريلحلقدددىا لةفددد لبح ددداوأىةلا  دةدددولل  دددألل،لبحلافيودددللاب ؤجندددتل

لجوبًلل ىة لةف لبحلبحياللملبي ىةبلبحبملريلجالبي ىةبلب ؤجنتل.لل،لة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوا
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لومل فالبح دبجالةكحتللملبإلأىاال  ألبحلؤبللبحلى مالل،لل  ألةلىئللبح دبجىةلبحلىاوااأبىلًل
ل إتن

ل؟ل(ما طبيعة العالقة بي  رأس املال الفكري وتطوير وتحقيق التنمية املستدامة)ل

لبألجسفالبحلىحيااللل،ليلفرتللوتلبح لت للبحرئ نتل

لبحلبحيالبإل بيا(.ل،لالب لل بوال)لبحلبحيالبحبملر ا الوىلعثياالبحاال الا تلدج لب ىللبحبملريلابحلبحي

ل الوىلعثياالبحاال الا تلدج لب ىللبح يك ملابحلبحيالب لل بوال)لبحلبحيالبحبملر الابحلبحيالب لل بوا(.

ل الوىلعثياالبحاال الا تلدج لوىللبحاال ىةلابحلبحيالب لل بوال)بحلبحيالبحبملر الابحلبحيالبإل بيا(.

  اسة اهداف الدرStudy Objectives : 

 .اثا يهىلبحبملريلاب ؤجنتللةوديالوف وملدج لب ىللبحفكريلاو وةىةولابحلحبيالب لل بوا -

 ردى الج ايالأ ي  للملبي ىةبلبحبظريلحولل ادللدج لب ىللبحفكريللملة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوا. -

  بوال.ةبي تلعثياالبحاال الا تلدج لب ىللبحفكريلابحلبحيالب لل -

  أهمية الدراسة Study Significance :ل

 جاحيالدج لب ىللبحفكريل حف وملح يحللابحلبحيالب لل بواللملب  ىللب ارلمللاب ؤجنتل. -

 حىأالب كلثىةلر ألب ي  لوتلبأل ايىةلبحتللةوضحلجاحيال ادلدج لب ىللبحفكريللملة ل تلاة و رلبحلبحيالب لل بوا. -

ابحلوددد ملاووب ثدددالل ر  دددألبحل دددوللبةلب بظحدددىة ددد دلللدددملةبحيدددال،لب دددىللبحفكدددريللاقحيددد لو وةىةدددولدج لبحددد ادلبحدددذيليفاثدددو -

 بحلت  بةلة ولة ويملباا بالب لو اا.ل

تلب ؤجلدددددددىةلبحلافيحيدددددددالابيخ ويددددددداللل،لجاحيدددددددالة دددددددو رلاة ويدددددددملبحلبحيدددددددالب لدددددددل بوا -
ن
ودددددددتلة ويدددددددملدددددددددىلا يدددددددحلةدددددددلحك

 .ب للفي يت

  فرسيات الدراسة Study Hypotheses:ل

لادددددذهلبح دبجدددددالةودددددومل  دددددألبحفردددددديالل،للدددددملددددددوللبح دبجدددددىةلبحلدددددىاوالاووددددددوتلبح دبجدددددالاجا ب دددددولاجاحيلدددددو
 دددددإتن

لبحرئ ليالبحلىحياال

لالتنمية املستدامة(تطوير وتحقيق توجد رالفة ذات طبيعة موجبة بي  رأس املال الفكري و )

لهمل ىحلى مال،لا لفرتل تلاذهلبحفرديالةالةال رديىة

لالررية األول الفرسية الف

لبحثادددد ل،لبحبملددددريللبحثاددد بحلبحيدددالب لددددل بوال"ة دددو رلاة ويددددمل)ةوأددد ل ال دددداللذبةلعثيادددالووأثددددالاددد تلدج لب ددددىللبحبملددددريلال

ل(.لؤجنتل"ب 
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 الفرسية الفررية الثانية: 

ل،لبحبملددددددددريللبحثادددددددد بحلبحيددددددددالب لددددددددل بوال"ة ددددددددو رلاة ويددددددددمل)ةوأدددددددد ل ال ددددددددالذبةلعثياددددددددالووأثددددددددالادددددددد تلدج لب ددددددددىللبح يك ددددددددملال

ل"(ثا ب ؤجنتلبح

 الفرسية الفررية الثالثة: 

ل،لبحبملدددددددريللبحثاددددددد بحلبحيدددددددالب لدددددددل بوال"ة دددددددو رلاة ويدددددددمل)ةوأددددددد ل ال دددددددالذبةلعثيادددددددالووأثدددددددالاددددددد تلدج لودددددددىللبحاال دددددددىةللال

ل"(.بحثا ب ؤجنتل

 منهاجية الدارسة :Study Methodology 

دب لل،لالاد تلدج لب دىللبحفكدريلاح وةىةدوحو لب لح ةلبح دبجال  ألب ب  لبحوصفيلبحل في مللملةفل  لاة فيدللبحاال د

ب ؤجنتلل(لل،لاة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوالاثا يهىل)لبحبملريللل،لبحاال ىة(ل حلت  لوللولل،لبح يك مل،لب ىلل)بحبملريل

  حلت  لةى  .

 :أسلوب جم  البيانات Information Collection 

ح اد ىةلب املود لابحث وثلبح ى د لاىحفتدالبحارأيدالاباأببيدالحو لب لح ةلبح دبجالل  ألبحكلبلابحرجىئللبحافحيالاب

ل.اب لو ر ل  ألووب  لبحملثكالبحابكثوةيال،لجالوىلةفلب لبىاهىلكلثىةلب ب وأو  للملل،لاب ت أحا

  االدراسةحدودStudy Limitation 

ل  دددددألدج لب دددددىللبحفكدددددريلل
ً
ل  دددددألو وةىةدددددول)دجل،لحوددددد لب ل دددددرةلبح دبجدددددالة  يددددد ب

ً
دج لب دددددىللل،ل لب دددددىللبحبملدددددريلب لحدددددى ب

للملذح ل  ألبحثا لبحبملريلابحثا لب ؤجنتل.لللل،لدج لوىللبحاال ىة(لابحلبحيالب لل بوال،لبح يك م
ً
لور يب

  :الدراسات السابقةStudy Literaturesل

 دد لةدددفلالل،لةح ددللبح دبجدددىةلبحلددىاوالب ددد خللبحرئ نددتللحث دددحلبحاال ددالاددد تلدج لب ددىللبحفكدددريلابحلبحيددالب لدددل بوا 

دىتلح ددلل دبجددالل،ل دد  لوددتلبح دبجددىةلبحتددللةبىاحدد لدج لب ددىللبحفكددريلابحلبحيددالب لددل بوالرأددوتلر ددأبح لوب  ي هددىلاججددفوبهىا د

هدىلةبىاحد ل ادلدج لل،لاحو لبخلفف لاذبلبح دبجال تلبح دبجىةلبحلىاوال،لبيخىصللملةبىاللبحاال الا تلاذيتلب لت  يت اتنن

لحثادد يل،لبح يك ددمل،لب ددىلل)لبحبملددريلدج لل،لب ددىللبحفكددريلاح وةىةددو
ً
ل،لهىبحاال ددىة(لللددملة ددو رلاة ويددملبحلبحيددالب لددل بوالا وددى

لا يحىلي مل رال ا لبح دبجىةلبحتللب لح ل فههىللملاذهلبح دبجا.ل،لب ؤجنتل(ل،لبحثا )لبحبملريل

 Intellectual Capital as an Indicator of a Sustainableابحتددلل ىةدد لحددولل)ل،ل(Makarov, P دبجددالوددى راا) -

Development)ج دد ةللددملوقحف ددىل  دددألرو ىةيددالة ددو تلةحدددوذللل،لحيددحلةوصددف لاددذهلبح دبجدددالر ددأل دد  لوددتلبحبلدددىئلل،لل

ابحدذيلياحدلل  دألةود يرلةقدىحلبحلبحيدالب لدل بوالابفلد ىلاة دثالل،لحرج لب ىللبحفكريلولافملاإش ىحيىةلبإلجل بوا

 (.1هملججى لبحث حللملاذبلباةقىه)

                                                           
1- Makarov, P. (2010). Intellectual Capital as an Indicator of a Sustainable Development, 

Journal of Sustainable Development, Vol. 3, No. 3, P.85. 
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يددددملبحلبحيددددالو ادلبي ىوادددداللددددملةبحيددددالدج لب ددددىللبحبملددددريللددددملة ابحتددددلل ىةدددد لحددددولل)لل،ل(2013ةى يددددا)ل،لراربايوددددلال دبجدددد -

حيدددحلةوصدددف لر دددأل ددد  لودددتلبحبلدددىئللج ددد ةللدددملوقحف دددىل ددد د لبي ىواددداللل،ل(" دبجدددالحىحددداالأىوادددالب لددديفال"ب لدددل ب  ل

 اتلج باهددىلبحدد ادللولل يددللبحتددللة ددرب لب او ددىةلابحاابددى ثالاا بللل،لبي يبئر ددال  ددألة ويددمل ادد لبإلةقددى بةلب  حددا

 .(2)ب بو لبهىللملة ويملبحلبحيالب لل بوا

لایدولدىاحلوللدملبحلبحابحتلل ىة لحولل)رجلتالللدج لب ىللبحفكدريلحي دى  لنلدثالل،ل(2014 ث بحوى د)ل،ل دبجالحل ت -

ج  ةللملوقحف ىل  ألل،لر أل   لوتلبحبلىئللحيحلةوصف ل،ل(لملأىواالباجلوالللتی حیأل ى بةظرلب لل بوالوتلاأ ا

ول،للملبي ىواال  یأ لایلیة دللبیتجىحا اىلللملخفول   مل لل ثللىافیب ىللبحفكريل ج لنیجتلة دل
ن
لمل ىوللو فللاجة

احكدددتلل،لب لدددل بوالایدددبحلبحلایدددلدددمل حفللدددىافیىي ىواا يلایدددحیوللبحلاف بةلاب ار دددالاةثى ح دددى.لاجتلةبدددوتلبحنددد بةودددللبيخنددد

اة  يد لل،لا د ملبجدلو ى لدج لب دىللبحفكدريلل،لىواالح جلح يهىلبجت بةيقيالابض اللملوقىللبحلبحيدالب لدل بوابي 

 (.3ووىي لو)

ابحتدددلل ىةددد لحدددولل)لبجدددت بةيقيالبحلحكددد تلا ادادددىللدددملةبحيدددالدج لب دددىللبحفكدددريلحلاي ددديلل،ل(2018  يدددال)ل،ل دبجدددالاوجدددا  -

ج دد ةللددملوقحف ددىلل،لحيددحل دد لةوصددف لر ددأل دد  لوددتلبحبلددىئلل،ل يبئر ددا"(بحلبحيددالب لددل بوال" دبجددالحىحددالبي ىواددىةلبي

ل،لاةفددددجلبحاال ددددالودددد لبحلبحيددددالب لدددددل بوال،ل  ددددألاأددددو ل ال ددددالوابو ددددالادددد تلبجددددت بةيقيالبحلحكددددد تلادج لب ددددىللبحفكددددريل

كب تللملةبحيدالوحىليؤ  ل  ألجاحيالبجت بةيقالبحلحل،لااأو ل ال الوابو الا تلدج لب ىللبحفكريلابحلبحيالب لل بوا

 (.4دج لب ىللبحفكريلحلاي يلبحلبحيالب لل بوا)

ل

 CaplitalIntellectual:مفهوم رأس املال االفكري 

 :مفهوم رٍأس املال الفكريIntellectual Capital Concept  

لواظدددفلاار فددىةلدج لب دددىللبحفكددريلةددد ادلحدددوللةالةددال بىصدددرCabrita and Vasةددر ل ن يلدددىلا ددى ل)
اهدددملل،ل(لجتن

لوددىدلاولددلتفريددر لا بحددىلل،ل(5اصددوللة دد لب فحوجددالاب ار ددالبحتددلليحكددتلة و ف ددىلر ددأل يحددالاةددتة  لب حىدجددالب لقحاددا)ب

                                                           
دجىحالل، دور الجامعة في تنمية رأس املال البشري في تحيق التنمية املستدادة سدراسة حالة: جامعة املسيلة(ل،ل(2013ةى يا)ل،لراربايولل-2

 .140صل،لبي يبئرلل،ج يفل-أىواال رحىةل ثى ل،ل فيالبحافوملبا ل ى يالا فوملبح لي  ل،لاملود ة  لول،ل  لودبه
استغالل أ رس املال الفكري لزیادة نسبة مساهمت  في التنمیة املستدامة من وجهة نظر األكادیمیي  في ل،ل(2014حل تل)ل،ل ث بحوى دل-3

 بحا  لبيخىصلب ؤةحرلبحافوللب ملت ت.ل،لل ى يالبي ىوااوقفال فيال ت ب لحفافوملبا ل،لجامعة االستقالل
استراتيجية التمكي  ودورها في تنمية رأس املال الفكري لتعزيز التنمية املستدامة "دراسة حالة الجامعات  ،ل(2018  يا)ل،لاوجا ل-4

 .209-207صل،لبي يبئرل،لواالاىةباأىل،لبح لي   فومل فيالبحافوملبا ل ى يالالل،لدجىحال  لودبهلة  لواملود  ، الجزائرية"
5- Cabrita, M. and Vaz, J. (2006). Intellectual Capital and Value Creation: Evidence from the Portuguese Banking 

Industry. The Electronic Journal of Knowledge Management, Volume 4 Issue 1, p12 
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(Marr and Moustaghir لأحي لبحلار فىةلحرج لب ىللبحفكريلة ادلحوللةالةالج اى اذهلبأل اى لهمالب  وةىةلل،ل(للجتن

ل(.ل6ابأل ابدلابحل   )

لبحوددددد دبةلادددددل،ل تلبحثدددددىح  تلبحدددددذيتل رن دددددوبلدج لب دددددىللبحفكدددددريلودددددتل با دددددالب دددددوبد لبحبملدددددر ااابدددددىتلشدددددثولبةفدددددىقلادددددلل
تتن

جدددوبًللل،لجدددببلدئ ندددتلللدددملة لددد تلبأل بللا  دددى  لباةلىأيدددااةح دددللل،لاب  دددىدبةلابيخنددد بةلاب ادددىدالبحتدددلليلحفك دددىل اددد لبأل دددرب 

ل(.ل7 ىة لجفايالجالخ ويالجالوار يا)

 ار ددددددولبحدددددثا ل  ددددددألجةددددددولدج لب ددددددىللبحبملددددددريلل،ل لب دددددىللبحفكددددددريلحلددددددبلب  وةددددددىةاجخلفدددددفلبحثددددددىح وتللددددددملاار ددددددفلدج

ل(.8ا ب لجخراتلدج لوىللبحلق ي لبي حىام)ل،لاذابلبحك   لوتلبحثىح  تلر ألبدى الدج لوىللبحاال ىةل،لابح يك م

وليح للجصوللة  لوفحوجالجالة  لورئل
ن
يداللبالباصدوللب خفيدالاةظرلبحا ي لوتلبحثىح  تلر ألدج لب ىللبحفكريل  ألجة

ددتلب بظحدالوددتلبحود د ل  ددألب بى لدا
ن
للدمل وددوللبأل درب لب لح دد يتلاوايدد ىلل،لبحتدللةحك

 
ااددذهلبألصددوللةح دللةددرا لوار يدال ىوبددا

ل(.9ةحلفكولب بظحالا ى د ل  ألةوفولاباجلفى  لواهى)

                                                           
6- Marr B. and Moustaghfir K. (2005). Defining intellectual capital: a three-dimensional approach. Management 

Decision, Vol. 43 Iss 9 p1119 
7-Youndt, M. A., Snell, S. A. and Dean, Jr. J. W., and Lepak, D. P. (1996). Human Resource Management, Manufacturing 

Strategy, and Firm Performance. The Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 4, p839, also;  Guthrie, J. (2001). 

Measurement and Reporting of Intellectual Capital, Journal of Intellectual Capital, 1 (2), p6,  

ل ذح لبةظرال

رية كري في إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة دراسة سإستطال مساهمة رأس املال الف(.ل2010صالحلبح يتلاىاكرلو ح ل)لل،لبحبمل ديل1

 يا.أىواالجىة ل فيحب جلبحاى ل،ل.لدجىحال  لودبهلة  لواملود آلرا  رينة من املدرا  في الخاص في مجمورة مختارة من  ركات القطاع(
8- Al-Ali, N. (2003). Comprehensive Intellectual Capital Management: Step by Step. John Wiley and Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, pp 32-33. 

ل ذح لبةظرال

لجج يوبدة- ل2004ةووى ل)ل، لةرأحا/ل اللجحح لصالحلثروة املعرفة "رأس املال الفكري".(. لوى يابح بدلبح احيالحالج  حىدبةلبح ل، و ر.لل،

ل.31صل،لبحوىار .

لبحك   يل- ل2013)،ل ث هللالاتلدب حل، ل دبجالحىاسة تقويمية لرأس املال الفكري بالجامعات السعودية ونماذج تعظيم در (. حالي ىواالا

 .7أىواالبحوىار .صل،ل فيالبحت ايال،لب ف لجاو .لدجىحال  لودبهلة  لواملود 

لوب ودل- ل)ل، لراربايف لو ح  ل2015ورا  كومية جامعات الحدور التعلم التنظيمي في تنمية رأس املال الفكري: دراسة تطبيقية رل  ال(.

 .56صل،لو رل،لأىواالججيو ل،ل فيالبحلقىد ل،ل.لدجىحال  لودبهلة  لواملود املصرية
9- Edvinsson , L. Hofman, P. and Jacobsen,, K. (2005). Intellectual Capital in Waiting: Astrategic IC Challenge. Handbook 

of Business Strategy, Vol. 6 Iss 1. P147. 

Also look:  

-Roos, G. and Roos, J. (1997). Measuring your Company’s Intellectual Performance. Long Range Planning, Vol. 30 3, , 

p420. 

-Moore, L. and Esq, L. C. (2008). Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited. John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, pp. 7 : 21. 
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لدج لب دددىللبحفكدددريلودددتلاأ دددالةظدددرلبح دبل،لاأبدددىًلل  دددألبحلار فدددىةلبحلدددىاوا
مجموردددة  ثدددىد ل دددتلل))لل،لجدددالبي ىحيدددا دددإتن

اليدددي تعمدددل جميعهدددا رلددد  تعزيدددز قددددرات  ، األصدددول  يدددر امللموسدددة املتمثلدددة فدددي رأس املدددال البشدددري والهيكلدددي والعالقدددات

 في األدا  وقادرة رل  املنافسة املنظمة
ً
ل((.لتحقيق أهدافها مما يجعلها متميزة

لدج لب ىللبحبملريلل،لحرج لب ىللبحفكريلالملدوللوىلةوصف لرحيولاذهلبح دبجالوتلاار فىةل
 و لبجل ف  لواهىلجتن

اادولودىلب لح ةدولادذهلبح دبجدالحويدى لبحاال دالاد تلدج لل،لابح يك ملابحاال ىةلهملجافلب  وةدىةلحويدى لدج لب دىللبحفكدريل

لب ىللبحفكريلاة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوا.

  العالقات(.   ، الهيكلي ، مكونات رٍأس املال الفكري س البشريComponents of Intellectual Capital ل

 Human Capital:رأس املال البشري   -

ول ,Petty and Guthrie يار وللايتللاأوةريل)لل،لح جلابىتلبةفىقلا تلبحثىح  تلحوللاار فلدج لب ىللبحبملريللل
ن
(للاتة

ابي ر يدددالالل،لابااددد ب ىة،لابيخفددداللدددملبحاحدددللل،لحدددلاب ار دددالب ل دددفالاىحال،لاب ؤادددللبحدددوظيفيل،لابحلافددديفل،لوار دددالبحكيدددف

حيددحلشددحللب ار ددالاب وباددبلل،لايادد لاددذبلبحلار ددفلجاجدد لوددتلجددىاويول،ل(10ابحودد دبة)ل،لابحودد د ل  ددألبحلت دد لل،لباحلددى 

لبحظىار لابيخفيالح  لبأل رب .ل

ددولبحودد دبةلاب  ددىدبةلاخفددالبي ر ددالبح(Roos et at ر لددولدا لاجخددراتلا بحددىل
ن
فكر ددال)جددر البحفكددر(ل حؤشددربةل(لاتة

ل(.ل11حرج لب ىللبحبملري)

ددول"ب ار ددال،لجوددىل يى بظحددىةلب ار يددا
ن
رشددربتلب ددوظف تللددملل،لب ددؤاالةل،لبحلافدديفل،ل ودد ل ر لددولاايثددالا ث بي حيدد لاتة

بإلة دىاللددملل،ل يدداادربوللة د ل،لداحلب ثدى د لاباال ددىدلابحود د ل  دألووبأ ددالبحلت د بةل،لبحل ددو رلبحدوظيفيل،لي دىتلبألحى يدا

ل،لشددددكرلبحاددددىوف تل،ل دددد  لبحاددددىوف تل،لنملددددى لبحوحدددد  ل،لبحاملددددى لبح وددددىلمل،ل يددددىيىلب فكيددددالابإل ىةددددال،لبحاددددرالابيخندددد  لابحدددد يت

ح دددددالل،لح دددددالبحادددددىوف تل،لوبفادددددالبحادددددىوف تل،لخ دددددالبجدددددل وى ىةلبحادددددىوف تل،لخ دددددالةودددددو لبحادددددىوف تل،ل دددددراالحفحدددددوظف ت

بحويحددالل،لبحويحددالب يددى الوددتل ددلل ب ددرل،لب لددلو لبحلافيوددلل،لجددةلخندد  لبحاددىوف تولولل،لب ددوظف تللددملبيخيددىدبةلابيخ ددة

ل(.12ب يى الح لل ىول")

للملةبدىاللدج لب دىللبحبملدريللدملبي ىوادىةلل(Alzameli and Abbas)ايالن لاار فلبحيبو ملا ثى ل
ً
حيدحلل،لج ث لشحوا

يسددددالبحلددد ديجلاب ددددوظف تلو دددلل)بحودددد د ل  دددألبال ددددىدلاخفددددمليملدددحللدج لب ددددىللبحبملدددريلب واثددددالب لقحادددالب لح فددددالات يدددىللا

بح دأىةللل،لبحمل ىئ ل،لب ار ال  ألبجى لو ىتلبحاحلل،ل   لبحلب تل،لووىي جلبيخن  ل،لب ار الاخ وىةلبحلافيفلابحلافف

                                                                                                                                                                                     

 
10- Petty, R. and Guthrie, J. (2000). Intellectual Capital Literature Review. Journal of Intellectual Capital,Vol. 1 Iss 2 

p166. 
11- Roos, G. Bainbridge, A. and  Jacobsen, K. (2001). Intellectual Capital Analysis as a Strategic Tool. Strategy & 

Leadership, Vol. 29 Iss 4. P23. 
لاايثال-12 لجربلل، لا ث بي حي ل، ل)ل، ل2011جتل لبح ا ملأساليب وسياسات االستثمار في رأس املال الفكري (. لب فلو  للم لوو وا لو بخفا .

 .6صلل،لبيخىوجلحولالدج لب ىللبحفكريللملوبظحىةلبأل حىللبحارأياللملظللبا ل ى يىةلبي  ي ا
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ب ار دددددالةرأحدددددالل،ل(لابحوددددد دبةلحددددد  لب يدددددىللايسدددددالبحلددددد ديجلاب دددددوظف تلو دددددلل)لبحوددددد د ل  دددددألبحلوبصدددددللابحلاث ددددد ،لب   دددددفا

ااادملا  دفلل،لح خر ت(لاب اىي  لابحويفلبحشخ يالبحتللةحكتلوتلة  يللبحو د ل  ألبيخ د  لبي  يد  لابحاحدللود لباخدر ت

 ددددد ا لبإل بد لبحافيدددددىللدددددملالل،لج يدددددىللايسدددددالبحلددددد ديجل ل فثدددددىةلب بى لددددداللدددددملجدددددوقلبحاحدددددللاخنددددد بةلبح دددددى دلبا بديلابحويدددددى  

ل(.ل13ىألا بالابجت بةيقيالبحاحللاقىةبلبيخن بةلبإل بد ا)ا يحىليلافملبحل ف  لابحودوحلو لأحى ىةلبحاحلل

لحالخدددلالالاددد تلبحثدددىح  تلحدددوللاار دددفلدب لب دددىللبحبملدددريل
ً
دددولودددتلخدددالللب وىدةدددالاددد تلةفددد لبحلار فدددىةل ددد لةدددفلل،لاا ودددى

ن
 إة

ىحو دبةلاب ار الابيخن بةلاب  ىدبةلهملب ؤشربةلبحرئ ليالحرج لب ىللبحب
ن
ملريلجوبًلل ىتلذح للملب بظحىةلبحلوصللر ألجة

ل(.14بيخ ويالجالب ار يا)

لدجك لب دىللبحبملدريلودتلاأ دالةظدرلبح دبجدالبي ىحيدال،لالملدوللبح دبجىةلبحلدىاوال
سس مجمدوع مدا   ثدىد  ت،ل دإتن

يمتلك  بع  األشخاص من األكاديمي  واإلداريي  من معرفة وقدرات و بدرات ومهدارات تبقدن معهدم بعدد  دروجهم مدن 

لدج لب ىللبحبملريلجادفلو وةدىةلدج لب دىللوتحقق املنظمة تميزها ببقائهم فيها((.  ، نظمةامل
 يلضحلوتلاذبلبحلار فلجتن

ول ىئفللمل ا لبأل رب لوتلبا ى يحي تلابإل بد  تل،لبحفكريل
ن
لاالالي رل فيولب بظحا.ل،لاجة

 :  Structural Capitalرأس املال الهيكلي -

دولبحليىجدىةلابحووب د لاباأدربلبةلWexler ار دولا لدفرل)ل،لار دفلدج لب دىللبح يك دمحو لبخلففلبحثىح وتللملا
ن
(لاتة

لااذهلاا للو حال ار الدج لب ىللبح يك مللملب بظحالاو  ل يىو ىلاى  ىم.ل،ل(15اووبصفىةلاظيفالب بظحا)

ددولب فكيدداFincham and Roslender ر ددول ب ددىملادا اةدد دل)ل،لالددملةفددجلبحلدديىق
ن
بحفكر ددالابح وى ددالبحلبظيحيددالل(لاتة

ل(.16ابحاحفيىةلبا بد الابحففلفىةلبحلبظيحيا)

                                                           
13- Alzameli, A. and Abbas, S. (2015). The Indicators of Measuring Intellectual Capital in Higher Education 

Institutions. 2nd  International Conference on  "New Directions In Multidisciplinary Research & Practice", Full Paper 

Proceeding Vol. p86. 
14- Bontis, N. (1998). Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measure and Models. Management 

Decision, value 36, p5. 

Also look:  

- Knight, D. J. (1999). Performance Measures for Increasing Intellectual Capital. Strategy & Leadership, Vol. 27 Iss 2, 

p24. 

- Swart, J. (2005). Identifying the Sub-components of Intellectual Capital, a Literature Review and Development of 

Measures. Working paper, University of Bath School of Management, p11. 
15- Wexler, M. N. (2002. Organizational Memory and Intellectual Capital. Journal of Intellectual Capital., Vol. 3 Iss 4 

p396. 
16- Fincham, R. and Roslender, R. (2003). The Management of Intellectual Capital and its Implications for Business 

Reporting. 1st  ed, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, University of Stirling, p51. 
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دددولبحثايدددالبحل ليدددالبحفبيدددالل (Jakubowska and Rosa وددد ل ر دددولأى وولددد ىلاد بلل،لاجودددىللدددملب بظحدددىةلب ار يدددا
ن
(للاتة

بحاال ىةلب ىحيالاةظىملب افووىةلابحلوبيىةلاأربلبةلباخت بتلاحووقلب فكيالابصوللبحثايالبحل ليالابح رقلبحث  يالو لل

ل(.17ابح وى البحلبظيحيالابحاحفيىةلبحتللالى  ل  ألج بللبحاحل)

دددددوللب ار دددددالبحوبضددددد ال ملددددد لل دددددىملو دددددلل)بحث دددددحلIndiyatiا دددددذح ل ر دددددولرةددددد يىايل)ل
ن
ل،لبحكلىادددددال،لادددددربلبةلباختددددد بتل،ل(لاتة

بةظحددالب افووددىةلل،لبةظحددالبحاحددللب رةددول،لحل ليددالحفلوبيددىةب بى لددىة(لاوايددىدلبحاحفيددىةل)بحثايددالبل،لباصدد بدبةل،لبإلادد بتل

ل(.18بي وجثا()لل،لبإل بد ا

لل،لةبددىاللبح دبجددىةلبحلددىاوالحددرج لب ددىللبح يك ددماوددتلخدداللل ةوى ددالل،لةظددفلب افووددىةل،لبحاحفيددىةلبإل بد ددا ودد لةثدد تلجتن

ملب ؤشددددددربةلبحرئ لدددددديالحلار ددددددفلدج لب ددددددىللهددددددل،لبح ي ددددددللبحلبظيوددددددلل،لبحليىجددددددىةلابإلأددددددربلبة،لب ار ددددددالب ويدددددد  ل،لب بظحددددددا

ل(.19بح يك م)

لبح دبجالبي ىحياللاادرالدج لب دىللبح يك دمل،لالمللدوللبأل ايىةلبحتللةفلبحو وال فههىللملاذبلب  ىل
دول ثدىد لل،ل إتن

ن
اتة

لتنظيميدددة والكامندددة فدددي املعرفدددة الصدددريحة والثقافدددة ا ، سسمجموردددة األصدددول  يدددر امللموسدددة اليدددي تمتلكهدددا الجامعدددة  دددت

اليي تعزز جميعها من دور املنظمة في  ، والعمليات اإلدارية ونظم املعلومات والسياسات واإلجرا ات والهيكل التنظيمي

يلضحلاوىللاذبلب ود للملبحلار فل حتلاذبلوتحقيق أهداف رأس مال العالقات((.  ، توفير متطلبات رأس املال البشري 

لااوليح للوي بتلة رتلدج لب ىللبحبملريلاة ويملدب لوىللبحاال ىة.ل،لي ر ل فيواال ي لبحلل،لب بظحالا ود ل بئحا

 Relations Capital:رأس مال العالقات -

للودىدل ود ل ر دول،لدج لوىللبحاال ىةل ح للاويدالو وةدىةلدج لب دىللبحفكدريلودتلحيدحلباخدلالاللدملاار فدوليالن ل 

(Marr, 2008: 6دولبحاال دىةلبحرجدحيالاة د لب
ن
حرجدحيالابحاال دىةلباألحى يدالابحملدرب ىةلاب لدىاحىةلاصدود لبحملد ر ل(للاتة

ابح ودددددالاجدددددحاالب ؤجلدددددالادددددددىلاااللبحيأدددددوتلادخددددد لباةفى يدددددىةلاباةفى يدددددىةلب لدددددىاحالاب ملدددددراتلب ملدددددت تلابةفى يدددددىةل

                                                           
17-Jakubowska, A. and Rosa,A. (2014). Significance of Higher Education in Creating of Intellectual Capital. Human 

Resources Management & Ergonomics, Volume VIII.p51. 
18- Indiyati, D. (2015). Intellectual Capital Development in Higher Education in Indonesia. Faculty of Economics, 

JenderalAchmadYani University, Vol. 13, No. 7, p6037. 
19- Flöstrand, P. (2006). The Sell Side: Observations on Intellectual Capital Indicators. Journal of Intellectual Capital, Vol. 

7 Iss 4 p464. 

Also look: 

-Ramirez, Y. and Vanderdonckt, J. (2013). Empirical Evidence for the Increasing Importance of Intellectual Capital 

Reporting in Higher Education Institutions. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 8, p43. 

Golshahi, A. Estahbanati, F. K. Haghparast, A. A. GhalehNou, Z. R. and Firoziani, E. (2015). Identifying and Ranking 

Indicators of Intellectual Capital in Higher Educational institutions from Perspective of Faculty Members: A Case 

Study University of S and B. Journal of Scientific Research and Development, 2: 3, P170. 
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رةث ددالاىحيأددىئتلحيددحلأاددللبحاال ددىةلبيخىدأيددالب ل،لبحلار ددفاددذبل(للودد لPearse, 2009: 374)لاددريجلابةفددمل،ل(20بحلو يدد )

ل(.21اب ود يتلاب ملىد  تلاب  لح للبافلوؤشربةلدج لوىللبحاال ىة)

(لللددملب بظحددىةلب ار يددالاددى وبد لابحودد دبةلبحتددللة فددملSecundo andMartinaitis)لجددي ىة الاوىدة بددىاجلا ر ددو

ملبحو ددى  تلبحاددىملابيخددىصلاوو دد لو ددللبحاال ددىةلودد لبحملددر ىلللددل،لبحويحددالب رةث ددال اال ددىةلبي ىواددالبح بخفيددالابيخىدأيددا

اصددددددود لج ى يحيددددددالبي ىواددددددالب روو دددددداللددددددملشددددددثكالبحاال ددددددىةلبح بخفيددددددالا الو هددددددىلبحلقىد ددددددالابحملددددددرب ىةلودددددد ل  ددددددىتلبأل حددددددىلل

ابي  وودددىةلبإل فيحيدددالا ال ىتهدددىلوددد لب بظحدددىةلة ددد لبح ى  دددالحفدددرأالا ال ىتهدددىلوددد لب  لحددد لب ددد نيل ملددد لل دددىملابحلادددىاتلوددد ل

ل.)22(الابح احيالاورب يلبحث وثلابحملث ىةلابحل ىحفىةلا  دتهىل  ألبي ىذايال ح ىتلحف دبجالابحاحلب بظحىةلبحوعبي

لحف دبجىةلبحتللا فل فههىلبحثىححل
ً
لب ؤشربةلبحتدللةح دللدج لودىللبحاال دىةلهدمل ال دالب بظحدالاى لدلفي يتل،لاا وى

ل،ل إتن

ل(.23اة ل تلصود لاجحاالب بظحا)ل،لىلاىحث سالاب  لح ا ال ىتهىلاى ؤجلىةلب ار يالاة  لب ار يال لا ال  ه

ول،لالملدوللوىلجثم 
ن
سسمحصلة التفاردل بدي  رأس املدال البشدري  اارالبح دبجالبي ىحيالدج لوىللبحاال ىةلاتة

  ،ةوالذي يدرم بدوره املنظمة في تحقيق رالقات متميزة م  املستفيدين واملؤسسدات املعرفيدة و يدر املعرفيد ، والهيكلي

 واليي تعزز جميعها تحسي  صورة املنظمة وسمعتها((.  ، واملجتم  والبيئة

ل دددددىلجدددددثم
ً
للدددددملة دددددو رللب ؤجلدددددىةلب ار يدددددالابيخ ويدددددال،لاا ودددددى

ً
لو حدددددى

ً
رذبلودددددىلةدددددفلل،ليح دددددللدج لب دددددىللبحفكدددددريل دددددىوال

للملبي ىواىةلبحتللاالن لبحث سالبيخ دثالاجد  حىدلدج ل،لبج  حىدهلابحاحلل  ألااظيحو
ً
ل،لب دىللبحفكدريلاةاملدي ولخ وصى

ابحدددذيليحكدددتلودددتلخالحدددولةبحيدددال ددد دبةلبح فثددداللدددملب رحفدددالبي ىوايدددالبألا دددألاورحفدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىل  دددألةبدددىاللبحظدددوبارل

وحددددىليقاف دددددفلوددددؤاف تلألتلي وةددددوبلدج لودددددىللولددددلوث مليحكددددتلبجدددد  حىدهليخ ودددددالب  لحدددد لابحر دددد لودددددتلل،لاة فيف ددددىلاةفلدددد  اى

اأذح ل إتلب لحى لاربوللب ىألل  لابح  لودبهلللدملبي ىوادىةليح دللجحد لوؤشدربةلةفى دللدج للل،وللو لبإلةلىللب ؤجنتل

ابحددلحكتلوددتلةبحيددالبحثادد لبحبملددريلل،لااددولوددىليلفددملودد لول فثددىةلبحلح دد لل،لب ددىللبحفكددريللددملة ددو رللاة لدد تلبأل بللبي ددىويم

لبح اللبحبىويالالملوو و هىلبحيحت. لبيللر ألة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بواللملل،لابحثا لب ؤجنتل

                                                           
20- Marr, B. (2008). Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capital. The Society of Management 

Accountants of Canada, the American Institute of Certified Public Accountants and The Chartered Institute of Management 

Accountants, p6. 
21- Pearse, N. J. (2009). The Role of Experiences in Creating and Developing Intellectual Capital. Management 

Research News, Vol. 32 Iss 4 p373. 
22- Secundo  G. Elena-Perez S.  Martinaitis  Z.  and Leitner K. H.  (2015). An Intellectual Capital Maturity Model (ICMM) 

to Improve Strategic Management in European Universities, A Dynamic Approach. Journal of Intellectual Capital, Vol. 

16 Iss: 2, pp.423. 
23- Delgado, M. (2010). The Role of Intellectual Capital Assets on the Radicalness of Innovation: Direct and 

Moderating Effects. Work Paper, Madrid, p41. 

ل ذح لبةظرال

لبحاو ي- ل ىي )ل، ل2019و ح  ل  جامعة ررالقة رأس املال الفكري بإدارة الجودة الشاملة وأثر ذلس رل  األدا  الجامعي بالتطبيق (.

ل.33صلل،لو رل،لأىواالججيو ل،ل فيالبحلقىد ل،لدجىحال  لودبهلة  لواملود ل،لصنعا  في الجمهورية اليمنية

Also look:  

- Ramirez, Y. and Vanderdonckt, J, O. P. Cit, p43 , 40. , Roos, G. Bainbridge, A. and  Jacobsen, K.O.P. Cit, p23. 
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   Sustainable Development and its dimensions التنمية املستدامة وأبعادها: 

  :مفهوم التنمية املستدامةSustainable Development Concept 

ل
ً
ل   دد ب

ً
ل دد لي حددللج اددى ب

ً
لشددىياى

ً
 ل اددلل  ددألحيددحلظ ددرلاددذبلب ف ددومل ددرلل،ليالندد لوف ددوملبحلبحيددالب لددل بوالوف ووددى

اودتلخددالللبجددلاربالل،لابجدلتالللبحثدد ابةل  ددألحلدى لبألأيددىللبحوى وددالاجدالوالبحبظددىملبحثيئددلل،ل لدو لبحلودد ملبح ددبىام

لأحيا دددددىلةر دددديل  دددددألبألنلددددىتلاحىأىةدددددولابألدالل،ل ادددد لبح دبجدددددىةلبحتددددللةبىاحددددد لوف ددددوملبحلبحيدددددالب لددددل بوا
 وددددد لةثدددد تلجتن

للل،لاخ  بتهىلابحث سالاجالو هى

لحف
ً
هددددىل1987 ودددد ل ر دددد لبحل بددددالبحاى يدددالحفلبحيددددالابحث سددددال ددددىملل،ل دبجددددىةلبحلددددىاوااا ودددى ملبحلبحيددددالب لددددل بوالاتنن

اادددذبلل،ل(24"بحلبحيدددالبحتدددللةفبدددللبحليىأدددىةلبي ىددددرل اتلجتليادددرالحلخ دددرل ددد د لبألأيدددىللبحلىحيدددال  دددملرشدددثىتلبحليىأىتهدددى")

لح للأوبةبلبي يى لبإلنلىةياللملبي ى
ً
لشىوال

ً
لدرلاب للوثل.بحلار فليالن ب

هدددىل"ر دددى  لةوأيدددولبحاملدددى لبا ل دددى يللابألحى يدددالا دددرال ثدددالبحلبحيدددالب لدددل بوالودددتلاأ دددالةظدددرلب ل دددى يا اتنن

 تيددددالةفثيددددالحىأددددىةلبحلبحيددددالب آجددددالحأل ددددرب لاةفثيددددالبحليىأددددىةلبي ىدددددرل اتلب لددددى لاودددد د لبألأيددددىللبحوى وددددال  ددددألةفثيددددال

اوبدددد لحدددد اثلل،لألحى يددددالبحلبحو ددددالبحتددددللة بىجددددبلودددد لباالحددددىملبحثيئددددللب الئددددفابخليددددىدلبألةحددددى لبا ل ددددى يالابالل،لحىأىتهددددى

ل(.25ا ذح لب لىاب لابحا بحالباألحى يا")ل،لجدربدلجفثيال  ألبحث سالبحاى يا

لودددد لاار ددددفلبحل بددددالبحاى يددددالحفلبحيددددالابحث سددددا
ً
(للبحلبحيددددالLansu, et al ودددد ل ددددراللألنلددددولاجخددددراتل)ل،لابةفى ددددى

هىلبحلبحيالبحتللةفبللبحليىأىةلبي يللبي ىددرل اتلبحلضد يالجالبألددربدلاود د لبألأيدىللبحوى ودال  دألةفثيدالاتننلل،لب لل بوا

ل(.26بأليىأىتهى)

هدددىل"باجدددل  بملبألو دددللي حيددد لب دددوبد لب لىحدددالجدددوبًللبحبملدددر الجالب ىحياب ى يدددالاب ابو دددالل،لا ر  دددىلبح و دددللاجةدددى اتنن

ل،ل(27  ددددألحيددددى لج يددددللذبةل يحددددال ىحيددددالحألأيددددىللبحوى ودددداللددددملبي ىدددددرلاب لددددلوثل")لاة  اددددىلحفحلددددلوثللبحثايدددد لودددد لبحت   دددد 

ل لبيللحل ويملبحلبحيالب لل بوا.
ً
لايمل  لاذبلبحلار فلر ألبحلبحيالبا ل ى يالابحبملر الواى

هددددىل ثددددىد ل ددددتل،لابخل ددددرلبي دددد ب لاار ددددفلبحلبحيددددالب لددددل بوالالار ددددفلوقحددددل "بحلبحيددددالبحوىافدددداللحيددددحل ر  ددددىلاتنن

ل(.28جلحربد")حألل

                                                           
24-United Nation, Report of the World Commission on Environment and Development, (1987). P26. 

Also look: 

 .14صل،ل13بحا  ال،لوقفالا سالب  تلباحكت اةيال،لالتنمية املستدامة أصلها ونشأتهال،ل(2016 ىعحال)ل،لون ات
ةفلل،ل2047بحا  الل،لل،لبإل بد لابإل ل ى ل،لبي وبدلب لح تل،لالتنمية املستدامة في العراق الحديثل،ل(2007جالملراربايفل  وال)ل،ل ثال-25

لوتالل،ل2021ل،ل9ل/7ثى للملبا ل

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109953 
26- Lansu, J. B.  et al, (2010). Learning in Networks for Sustainable Development, roceedings of the 7th International 

Conference on Networked Learning, Centre for Learning Sciences and Technologies, Open Universities, the Netherlands, 

p250. 
لاجةىل،لبح و لل-27 لجحح لج رملددى متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وأثرها في تحقيق التنمية ل،ل(2010جحح ل ونيل)ل،

تلذيل ابوب حلوو ملر ألب ؤةحرلبحافوللبحرب  لي ىواال  تلابحال،لاملستدامة: دارسة تحليلية ألراا  القيادات اإلدارية في جامعة املوصل

 .86صل،لب لوأر13-11"أو  لبحلافيفلبحاى ملة ولة ويملبحلبحيالب لل بوااللوتل
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هددىل"أ دد لو  ددةل  ددألولددلو لبح احددالاوؤجلددىتهىل،لاوددتلاأ ددالةظددرلر بد ددا  ددرالبح ددوىللبحلبحيددالب لددل بوالاتنن

)  دىتل دىمل(للدملةفثیدالحىأدىةلبا درب لحلدبلبااحیدالابألاحویدىةلایدلفلذحد لاىحملدرب الود لبحو دىتلبيخدىصلودتلخدالللاددد ل

اللحرلبا بدهلبحافیىل)لدج لبح رملبحلبظیولللملبي  ووا(للمل  فلباةظحدال  ألبتلل،لواىی  لبحاحللابإلةلىللحفو ىتلبيخىصل

 (.29بحلبفیذیالحلف لبيخ ةلحيیى هل اىحیالب ؤجلىةلوتلخالللة خالةلو   وللملبحاحفیىةلبحتللةقريل ههى")

هددىل" حفیددالبإلادد بتلابحلل،لاجوددىلوددتلبحيبا ددالبحلافيحيددا  ددویرلابحلق یدد ل ودد ل ددرال ثدد بحوى دلبحلبحيددالب لددل بوالاتنن

ابحلبددددى جل  ددددألبي  ددددولل  ددددألل،لا  ددددفلبحث ددددحلبحافوددددللا یددددى  لبحددددواملبحاددددىملاىحويددددىیىلبإلنلددددىةیالب خلففددددالابي فددددى ل فههددددى

ل(.30ب افووىةلابألجىحیبلبحلافیحیالاوىلاولأ ی ل ن لبحلكبوحوأیىلبي  ی الاة ل تلب بىب لبحلافیحیا")

هدددىل حفيدددالل،لبحلبحيدددالب لدددل بوا) (Ukwandu وبةددد اوددد ل دددرال ل،لاودددتل ابيدددالب ل دددى يالاةكبوحوأيدددالاإ بد دددا اتنن

اةكييددفلبحلبحيددالبحلكبوحوأيددالابحل ددو رلب ؤجنددتللل،لاتي دد لي بددىةفل ههددىلبجددلتالللب ددوبد لبح ثيايددالاةوأ ددىةلباجدد  حىدبة

ل(.31اااي يلبإلو ىةىةللبي ىحيالاب للوثفيالحلفثيالبحليىأىةلبحبملرلاة فاىتهف)

لبحلحبيددددددالب لددددددل بوالوددددددتلب بظددددددودلبحلافيوددددددللابإل بديلل،لىحيددددددااةددددددر لبح دبجددددددالبي ل أّنهددددددا قدددددددرة املؤسسددددددات )ل،لاددددددتتن

رجدات وتحويلهدا إلد  مخ ، التعليمية رل  استثمار الكادر املؤهل لنقل املعرفة النظرية والتطبيقية إل  مد الت التعلديم

 التنمية املستدامة في القطداع امل ، فيتحقق بذلس التميز والقدرة رل  املنافسة ، تخدم املجتم  والبيئة
ّ
ؤس د ي كما أ 

 دددي التمكدددي  مدددن ممارسدددة الصدددالحيات فدددي نطددداق الهيكدددل التنظيمدددي املدددر  رلددد  سدددو  األنظمدددة والقدددواني  دو  الرجدددوع 

اقصدر وقدت ، حيدى تدتمكن املؤسسدات مددن تقدديم  ددمات متميدزة ، لجهدات نافدذة فدي تسديير األرمددال ممددا ، بأقددل تكلفدة و

ل(.  يشعرو  رنها بالرسايجعل املستفيدو 

  :أبعاد التنمية املستدامةSustainable Development Dimensions 

لبحثادددد لل،ل(لبأل ادددى لبحرئ لدددديالحفلبحيددددالب لدددل بوا32ابحثادددد لبحثيئددددل)ل،لبحثادددد لبأل ل ددددى يلابحثاددد لباألحددددىاميح دددلل احكددددتلل ددددإتن

ىوالتلو حدىتللدمللة دو رلاة ويدملبحلبحيدالب لدل بوالبحبملريلابحثا لب ؤجندتللذبةلصدفالاةيودالاىأل ادى لبحرئ لديال ونهحدىل د

ااددولودىلةددفلب لحى احددىللددمل دبجدالولت دد لبحلبحيددالب لددل بوالل،ل حددىلةدربهلاددذهلبح دبجددال،للدملبحدد اللبحبىويددالالدملوودد و هىلبحدديحت

لا يحىلي مللةوديالحفثا لبحبملريلابحثا لب ؤجنتلال،لا ال لولارب لب ىللبحفكريل

  Human Dimensionالبعد البشري:   -

                                                                                                                                                                                     
ب لوقفال فيال ت ل،لأثر إدارة الجودة الشاملة  رل  التنمية املستدامة في التعليم العالي في العراقل،ل(2014حلوتلو ح ل  م)ل،لبي  ب ل-28

 296صل،لبحا  لبيخىصلاى ؤةحرلبحافوللب ملت تل،لحفافوملبا ل ى يالبي ىواا
وقفال فيال ت ب لل،لمتطلبات التنمية املستدامة في العراق ودور املوارد في تحقيق التنمية املستدامةلل،لم(2014جحح لاىشف)ل،لبح وىلل-29

 .321صل،لبحاربقل،ل   لخىصلاى ؤةحرلب ملت تل،لحفافوملبا ل ى يا
 .143صل،لورأ لجىامل،لحل تل،ل ث بحوى دل-30

ل31 -Ukwandu, D. C(2016). An Exploration of the Different Dimensions  of Sustainable Development, Administrative 

Sciences, Volume 43,Supplement 1. P648. 
32- United Nations, Economic and Social commission for Asia and Pacific,  Greening of Economic Growth 

Series:Integrating the three dimensions of sustainable development(2015). A framework and tools, p7. 
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هدددىلل ثددىد ل ددتل"ل حفيددالةوجددي لبيخيدددىدبةل1990حودد ل ددرالارةددىوللبألوددفلب ل ددد  لبإلةحددىييللددمل ملبحلبحيددالبحبملددر الاتنن

األحكيداهفلودتلجتلياملدوبلحيددى لل،لالحكيداهفلودتلبي  دولل  دألب دوبد لبحال وددالحل ويدملولدلو لحيدى ل ر حدال،لب لىحدالحفبدى 

وبلب ادددىدالبحتدددللة ددودل ددد دبتهفلاالدددى  افل  دددألة ويدددملرو ىةدددىتهفلبح ىوبدددالاأبدددىللاودددتلجتليك لدددثل،لعو فددالخىحيدددالودددتلبحافدددل

ل(33ةو هفلاتةفل فلاةحكاهفلوتلبحا  للاكربوالابحملاودلاىإلةقى لابحت بملبحذبة")

لبإلنلدددىتلادددولبحدددذيلاابيدددولل،لحددوللبحلبحيدددالب لدددل بوالوو ودددا يح ددللبإلنلدددىتلب رةكددديلبحرئ ندددتلللدددملبحلار فدددىةل ألتن

لل،لاحاندددد ل،لاحددددذح لد دددديةلبحلار فددددىةل  ددددألجنلددددىتلبي ىدددددرلاإنلددددىتلب لددددلوثللل،لبحددددالابإلة ددددىالاب لددددىاب و ىحددددبلبحا  جتن

 حددىلل،ل(34يرب   دىلددراد لبألخددذل اد تلبا لثددىدلحىأدىةلرنلددىتلب لدلوثل)ل،لبحاحدلل  دألبشددثىتلحىأدىةلبانلددىتللدملبي ىدددر

لبحلبحيدددالب لدددل بوالااندددللةفثيددددالباحليىأدددىةلحإلنلدددىت لالياددد  لرنلدددىتل  ددددألحلدددى لرنلدددىتلوخددددر يل،لجتن االل،لفدددديملذحددد لجتن

اإتل ىةدددد لةبدددددى يلاىحلبحيدددددالل،لشددددابل  دددددألحلددددى لشدددددابلوخدددددرل حددددىلادددددولجدددددفوتلبحدددد اللباجدددددلاحىد الللددددملوىددددددههىلاحىددددددراى

 ىجدددددلتالللةدددددرابةلاخ ددددد بةلبحملددددداو لة ددددد لجيلولدددددو لادددددول ددددد تلبحظفدددددفلاباجددددد ث ب لابحددددد هكفلب بدددددىلملحفلبحيدددددالل،لب لدددددل بوا

لاة ويملباجلوربدلابحلالمل  أل و بلبألدا.ل،لاب لل بو

" ىحلبحيددددالبحبملددددر الابحلبحيددددالب لددددل بوالاحددددىل يدددد لىتلولال ولددددىت.ل ىحلبحيددددالبحبملددددر الاانددددللر لددددىحلب  ددددىللجوددددىمل

جوددددىلبحلبحيددددالب لددددل بوال لانددددللل،لبإلنلددددىتلحيادددد  لحيددددى لو يدددد  ليلحلدددد ل ههددددىلاىحصدددد الا   ددددلل  ددددألبحلافدددديفلا  وددددملذبةددددو

ل(.35ر لىحلب  ىللذبةولجوىملجأيىللبحت .ل ىحلبحيالبحبملر الالة وتلةبحيال ملر الحوىلوىلحفلةكتلولل بوا")بي رصل  أل

يح ددللبحثادد لبحبملددريلجحدد لجاددفلب اددى لبحلبحيددالب لددل بوالاىحالددثالحفدد اللبحبىويددالل،لاوددتلاأ ددالةظددرلاددذهلبح دبجددا

لبحيحت
ً
ا ح للبحلافيفل حىلاولجحد لجاد بالل،لاللملاذهلبي يى حيحليل لفلجتلي وتلح للرنلىتلبي مللملب ملىد ل،لخ وصى

جدوبًلل دىتلذحد لبحلافديفللدملل،لبحاب درلبحرئ ندتللحل ويدملبحلبحيدالبحبملدر ال،ل(36بحلبحيالب لل بوالبحتللح  تهىلبألوفلب ل د )

بحلوج للملاربوللجالة و رلواىدالاو ىدبةلا  دبةلعال لبح دبجىةلبحافيىلوتلخالللل،لةاملسالبألأيىللجالو ولجويالبحكثىد

اولبحل ولللوتلةدرب فلبحملد ى بةلل،لابحو  لوتلو ولبألويالبأل ى يحيال،لجالو ولبألويالبأل ى يحيال،لب ىألل  لابح  لودبه

ددى يح تلر دددألةدددرب فل فودددلل ا يدددحلةل دددوللبحاودددوللودددتل ودددوللةوفي يدددالر دددأل ودددوللوث  دددالاوثلكدددر لا ى فدددالل،لوارلدددمال بددد لبأل د

لاودددؤةر لا دددى د ل  دددألب ملدددىدل
ً
لاة ثيويدددى

ً
ل،ل اللدددملبحثبدددىللب ارلدددملاب ؤجندددتللا دددى د ل  دددألةودددللب ار دددالر دددألبألأيدددىللبحوى ودددالةظر دددى

ا يددحلة ددثالب حىدجددىةلابحلددفو يىةلةىةقددال ددتلب الحظددالابحلقرأدداللبحوىئحددال  ددألب ار ددالبحتددللةفلددراىلب وباددبلاب  ددىدبةل

 دلبأل دى يوللاب ار دالابألةظحدالابح يى دللبحتدللةحلفك دىلب ؤجلددال ل دثالب ار دالحد  لبح دىل،لبحتدلليلح د لبهدىلبحاودللبأل دى يول

                                                           
لدور الجامعة في تفعيل التعليم املستمر في سو   صائص اقتصاد املعرفةل،ل(2013ج   ل ث بحف يف)ل،لجاولبحااللل-33 ل،لت حاد  الوول،

 .582صل،ل2بحا  الل،ل6ب  ف لل،لبواالبحو يفل،لوقفالبحافوملبحت او الابحبفليا
ا حلوو ملر ألوفلو ل"رجت بةيقيالبي  وواللملبحويىللل،لالتنمية املستدامة ومتطلبات تحقيقهال،ل(2011 ث بحرححتلو ح )ل،لبي لتل-34

لوتالل،ل2021جبلحن لل10با لثى للمللفا"لةفأىواالب ليل-  ألبحث ىحالاة ويملبحلبحيالب لل بوا

https://www.researchgate.net/publication/326408723 
ل.29صل،لورأ لجىامل،لةى يالل،لراربايولل-35
لوتلالل،ل2021جبلحن لل9ةفلبا لثى للملل،لأهداف التنمية املستدامةل،لأبالبألوفلب ل   لحفوىةوتلبحلقىديلبح ا مل،لبألوفلب ل   ل-36

https://uncitral.un.org/ar/about/sdg 
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ح ددد  للدددملب خرأدددىةلبحبملدددر اللاادددولودددىلياكدددجل ددد دبةلب ؤجلدددالبحلافحيدددالب ل،لبحلافيحيددالأددديللاليلقددديجلودددتلو يانهدددىلبحفكدددريل

ل لل بوا.حيلت  لاذح لبحل  للملة و رلاة ويملبحلبحيالب،لبحافحيالبحتللة  ملبحث سالاب  لح ب خرأىةلال

 Institutional Dimensionالبعد املؤس  ي:  -

ا يدددددحلة لدددددفلل،لب و دددددو لاىحثاددددد لب ؤجندددددتللادددددولة دددددو رلاة يويدددددملةبحيدددددالوؤجلددددديالولدددددل بواللدددددملبحو دددددىتلبحادددددىم

ابحتللوتلخالح ىليحكدتلبحودوللال دو رلل،لب ؤجلىةلبحاىوالاىح يى للبحلبظيحيالبحوى د ل  ألج بلل اداىللملخ والوقلحاىتهى

اةثى للب ؤجلىةلبحاىوالبحردىل تلبح ادلبحذيلل،للملظللوقلحاىةلاملارلاىألوتلاباجلوربدل،لبحلبحيالب لل بوالاة ويم

للل،لاةفثيالدةثىةلب  لح ل،لةووملاوللملةو يفلبيخ وىة

 ىحثاددد لب ؤجندددتللادددول"ب لدددسولل دددتلة ودددملبحل ىودددللأل ادددى لاجاددد بالبحلبحيدددالب لدددل بوا.لح دددذبلير ددديل  دددألبحر  دددال

ابحملرب الل،لجلىةلبحلبحو الب لل بوالا ادلبح احاللملبحلبحيالب لل بوالابإل بد لبإلجت بةيقيالابحويى  لب لل بول تحفحؤل

ل(.37اب  ىجثالبحثيسيالاب لؤاحيالباألحى يالحفحبظحىةلب لل بوا")

رلاة ويددملبحلبحيدداليانددلل دد د لب ؤجلددىةلبحلافيحيددالابيخ ويددال  ددألة ددو ل،ل ىحثادد لب ؤجنددتللحفلبحيددالب لددل بوا

اب لدددددؤاحال دددددتلة و دددددللل،لاى لثىدادددددىلب كبدددددالبح يبىويكيدددددال بخدددددللبح احدددددال،لب لدددددل بواللودددددتلخدددددالللادددددد لبيخ دددددةلاةبفيدددددذاى

لب  خالةلر ألو رأىةلةلفملاجا بالبحلبحيالب لل بوالاة فاىةلب للفي يت.

لحفحددب  لب ؤجنددتللبحلبحددويلب لدل بمل
ً
بحلافيحيدالابيخ ويدداللددملشدد للابددىللليقددبلجتلااحددللأحيدد لب ؤجلددىةل،لاا ودى

لة ا  لاالي  لبأل حىللي وتلا ملخ ةلوملت  ال،ل يويلوت باة ةلفى للوا ىلأحي لو وةىةلاذهلب ؤجلىةلل،لا يحلجتن

لبحلبحيدددالب لدددل بوالاالحددد ل  دددألل،ل  اليدددىلة فيدددال ىئحدددالات ابدادددىل اةحدددىلبح لدددفةلابا  ابللابحلددد بخلللدددملةبفيدددذلبيخ دددة ألتن

ل،لةفملدللبيخ دةل،لاوت د لادذبلبحتد باةلابحلفى دلل،لي  لاب ملىد البحفى فالابحاحللب ملت تللابحملدفى يالاب لدىلحابإل بد لبي 

 (.38اأ تلب ؤجلىةلاب للفي يتل)ل،لاالوللبحاال ىةلا تلب ؤجلىةلو ل اي ىلبحثا ل،لاةيي لبي  و 

ددىتلحافحدددىللبإل بد ل ادادددفللدددملل،لخلففددداالدددملظدددللبي  دددو لب ثذاحدددالحل ويدددملبحلبحيدددالب لدددل بواللدددملب  دددىاةلب ل  وددد ل د

و ددددللبإل بد لباجددددت بةيقيالب لددددل يحالابحويددددى  لل،لرعددددالقل ادددد لب فددددىايفلبإل بد ددددالبهدددد الة ويددددملةبحيددددالر بد ددددالولددددل يحا

حي  لددددى  لب ؤجلددددىةل  ددددأل  ددددفلبحث سددددالل،لاى لثددددىدلبإل بد لبألجددددت بةقيالب رةكدددديلبحرئ نددددتلللددددملبحاحددددللب ؤجنددددتلل،لب لددددل يحا

لحلدلحكتلودتلبحلفى دللوا دىلا دملبألاد بالب  د   )ب
ً
لاجيىجديى

ً
لبحلبحيدالل،ل(39ح بخفيدالابيخىدأيدالبألحى يدىلاجخال يدى  حدىلجتن

اذحددددددد ل دددددددىلحفويدددددددى  لودددددددتلخ دددددددىئ لةحكاهدددددددىلودددددددتلة دددددددو رلاة ويدددددددملبحلبحيدددددددالل،لب لدددددددل بوالالةبف دددددددلل دددددددتلبحويدددددددى  لبحرشدددددددي  

لبحويددددى  لاحددددىلةحلفدددد لوددددتلخ ددددىئ ل ددددىل،ل(40ب لددددل بوا) ااددددولوددددىليقاددددللل،ل د ل  ددددألة ويددددملةبحيددددال ملددددر الاةبحيددددالر بد دددداألتن

                                                           
ل ث بحتنلل-37 ل لحم)ل، ل2020و ح  لتطور مفهوم التنمية املستدامة وأ بعاده ونتائج  في مصر(، لابحلقىد ل، لحال ل ى  لبحافحيا ل،لب  فا

 .427ص
 .427صل،لورأ لجىامل،لو ح ل لحمل،ل ث لبحتنل38

39-Stead, J. G. AND Stead, W. E. (2008), Sustainable strategic management: An evolutionary perspective,Int. J. 

Sustainable Strategic Management, Vol. 1, No. 1, P 68. 
ل40 -Visser, W., & Courtice, P. (2011). Sustainability Leadership: Linking Theory and Practice.SSRN Electronic Journal, 

retrieved in September 9, 2021, from:  

https://www.researchgate.net/publication/228320235_Sustainability_Leadership_Linking_Theory_and_Practice 
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ايملدارلب لدلفي يتلاىحرددىلل دتلج بللادذهلل،لب ؤجلىةلة وللب  خالةلر ألو رأىةلةحكاهىلوتلب بى لالاة ف ىلادىحلح  

لب ؤجلىة.

ب لددل بواللددمل ىحثادد لبحبملددريلاب ؤجنددتللب لددل يح تلورةكدديبتلدئي لدديىتللددملة ويددملبحلبحيددالل،لالددملدددوللوددىلجددثم

يدالاذبتلبحثا بتلبألالحىملبح ىلمل اةحىلةويي لحلخ ةلبإلةحىئيالبحربويالر ألة ويدملبحلبحلىبحيحتللمل ى الب  ىاةلرتلج  ي

لبحبملر الاب ؤجليا.ل

لر ألجاحيدالبي ىوادىةلاى لثىدادىلب ب فدملر دألة ويدملةبحيدالب  لحادىةللدمل ى دالب  دىاة
ً
ل،لا حىلةح لبإلشىد لجىاوى

لاددددربوللبح دبجدددىةلبحافيددددىلهدددملجحدددد لجاددددفلوؤشدددربةلبحلدددد  لة دددولة ويددددملبحلبحيددددالب لدددل بوا دددإ
اذحدددد ل دددىليالقددددولدج لب ددددىلل،لتن

لبحفكريلوتلخالللةف لبحن بوللوتلل ووللوث  الاوثلكر لا دبجىةل فحيالاىحتالبألاحياللملخ والبإلنلىتلابحث سا.

 ية املستدامةاملطلب الثالث: العالقة بي  رأس املال الفكري والتنم

ل،لااددولوددىليؤ دد لجاحيلددوللددملة ويددملبحلبحيددالب لددل بوال،ل(41يح ددللدج لب ددىللبحفكددريلبحثدد ا لبي ويويددالحدد  لب بظحددىة)للللللللللل

لنددد لرإلجددد  حىدللدددملدج لاايل،ل حددىلةلت ددد لجاحيدددالبحلبحيدددالب لدددل بواللددملشدددحوحي هىلاةفثيدددالحىأدددىةلبنلدددىتلبي ىدددرلاب لدددلوثل

 حىلادولل،ل ىليحلف لوتلو وةىةل فيفالال ويملذح لاير ألة ويملجا بالب بظحىةلب ار يالابيخ وب ىللبحفكريلبحلبيلل

اادولودىليملد  لر دألاأدو ل ال دالووأثدالاد تلدج لل  ألة و للب  خالةلر دألو رأدىةلةلفدملاجاد بالبحلبحيدالب لدل بوال ى د

بح اللبحبىويالالدملوود و هىلبحديحتلة ويدمل فدي لةو يداللدملاإذبلوىلجد بةلل،لب ىللبحفكريلاة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوا

 افههددددىلاىاجدددد  حىدلاباجددددلفى  لوددددتلدج لب ددددىللبحفكددددريلل،ل آ ددددالب  ددددىاةلاةددددلحكتلوددددتلة ددددو رلاة ويددددملبحلبحيددددالب لددددل بوا

للددملبي ىواددىةلوددتلخددالللب لحددى لاددربوللبح دبجددىةلل،لاةفايفددولاةاملدديةل ادهللددملبحو ددىتلبحلافيوددللابيخدد وي
ً
بحافيددىلخ وصددى

لوث  ددالابح دبجددىةلرجدد ىوىةلةى اددا
ً
 ودد جةث  ل ادد لبح دبجددىةلبح ثيويددالبحتددلل،لا  ددألبحاكددجل،لحل ددثالب خرأددىةل وددوا

ةبىاحدد لدج لب ددىللبحفكددريللددملبحدديحتللدددافلدج لب ددىللبحفكددريللددملب ؤجلددىةلبيخ ويددالاب ار يددال  ددألولددلو لبي ح ود ددال

ل(.42و)ا  ملباج  حىدل يولاباجلفى  لوبل،لبحيحبيا

ل  وةدددىةلدج لب دددىللبحفكدددريللللللل
ً
 دددىليحلفكدددولودددتلوار دددالل،ليالنددد لدج لب ددىللبحبملدددريلجادددفلو دددوتللدددملدج لب ددىللبحفكدددريلل،لاا وددى

ل(.43ا  دبةلاخن بةلاو ىدبةلهملجببلةح  لب بظحىةلا  دتهىل  ألب بى لا)

لحفاال دددالاددد تلدج لب دددىللبحبملدددريلابحلبحيدددالب لدددل بواللللللللللل
ً
لل،لا يىجدددى ةر ددديل  دددألبحل دددو رللدددمل ى دددالبحلبحيدددالب لدددل بوالل دددإتن

اةف ددددحلب  ددددىلل ملددددىد الأحيددد ل سددددىةلب  لحدددد للددددملبشددددثىتلحىأددددىتهفلاة ويددددملل،لب  دددىاةلبا ل ددددى يالاب  لحايددددالابحثيسيددددا

لبحثا لبحبملريلابحثا لب ؤجندتللاحدل،ل اةحىلبإلدربدلا ىأىةلجأيىللب للوثلل،لدةثىتهفلا ود لوللحر  ىلو دودلابهذبل إتن

                                                           
ب بظحالبحارأيالل،لرأس املال الفكري : طرق قياسية وأساليب املحافظة رلي (.لل2003اصىيحلجحح ل  م.ل)ل،ل ى للحرحومل،لب فريملل-41

 .14ل،لبحوىار لل،حفلبحيالبإل بد ا
. رسالة التخطيط االستراتيجي مدخل لتنمية الموارد البشرية في الجامعات اليمنية )دراسة تطبيقية((. 2012نعمان احمد علي. ) ، عبدهللا-42

 . 198-197أسيوط،  مصر،  ص ص جامعة  ، كلية التربية ، دكتوراه غير منشورة

 كذلك انظر: 

قياس أثر رأس المال الفكري واإلفصاح عنه على أداء منشآت االعمال: دراسة تطبيقية على منشآت االعمال . (2014سالم محمد سعيد ) ، بافقير-

 .169،  ص1العدد: ، اليمن ، جامعة االندلس ، . مجلة االندلس للعوم االنسانية واالجتماعيةفي الجمهورية اليمنية

،  لمال الفكري بإألداء الجامعي بالتطبيق على جامعة صنعاء في الجمهورية اليمنيةدراسة تحليلية لعالقة رأس ا(،  2020العودي،  محمد قايد)-

 .217-210،  ص ص 70مجلة كلية التجارة،  جامعة أسيوط،  العدد: 
 .30صل،لورأ لجىامل،لو ح ل ىي ل،لبحاو يل-43
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لح ددذهلبح دبجددداةر  دد لبحلبحيددالب لدددل بوال
ً
للددملبحددديحتلبحتددللياددىنيلبانلدددىتل ههددىلوددتلبحثدددؤ لابي روددىتلا وددى

ً
ااادددىنيلل،لخ وصددى

وحدىلأادللدج لب دىللبحبملدريليهدىأرلل،لاةوييد لبحاودوللب ث  دال،لا ى فيالبحاودوللبحبى دذ لل،لب ؤجلىةلوتلبحفلى لبإل بديل

بحودددى دل  دددألةقدددىا لوملدددكالةلبحلبحيدددالب لدددل بوالاى لثدددىدهلرج لب دددىللبحبملدددريليملباالحدددىملاددداادددولودددىليفدددل،ل(44ر دددأل اللبحادددىحف)

 ىليحلفكولوتلخ ىئ ليحكتلبجد  حىداىللدمللة ويدملبحلبحيدالبحبملدر ال  دألب لدلو لبحلافيودللل،لاثا يهىلبحبملريلاب ؤجنتل

الةلبحو ددىتلبحلافيوددللاب ؤجنددتللجددوبًللوددتلا يددحليددلفلةوددللب ار ددالاوددىليصدد مهىلوددتلو ددىدبةلا دد دبةلر ددألودد خل،لاب ؤجنددتل

خدددالللةددد د بلبحادددىوف تللدددملبحو دددىتلبحادددىمللجالودددتلخدددالللبحلافددديفلاب لحدددى لادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلبحتدددلللاوبجددد الدج لب دددىلل

ل
ً
لاة ثيويدى

ً
ل  دألخ ودل،لبحبملريلةؤاللبح فثالاةحكاهفلودتل دبجدالبحظدوبارلاةفلد  اىلاة فيف دىلةظر دى

ً
الابحتدللةدباكجلريقىايدى

ل(.ل45بحث سالاب  لح )

اأدو ل ال دالذبةلعثيادالووأثدالاد تلدج للةث د  ود لل،لالملددولل ادل دللودتلدج لب دىللبحبملدريلابحلبحيدالب لدل بوالللللللللل

ل.اثا يهىلبحبملريلاب ؤجنتلل،لب ىللبحبملريلاة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوا

ل ادلبحلبحيددالب لددل بواللددمللبحاحددلل  ددألل،لحيددالب لددل بوااجوددىل يددى ل ال ددالدج لب ددىللبح يك ددملاىحلبلللللللللللل
ً
 ودد لةت دد لجددىاوى

بددددىهلالل،لة ويددددملة فاددددىةلبألأيددددىل
ن
ى ار ددددالبح ددددر  الابح وى ددددالبحلبظيحيددددالابحاحفيددددىةلبإل بد ددددالادج لب ددددىللبح يك ددددمل حددددىل ر 

ل  دددوليح دددللودددل،ل بخدددللب بظحدددالاةظدددفلب افوودددىةلابحليىجدددىةلابإلأدددربلبةلابح ي دددللبحلبظيودددل
ً
لو حدددى

ً
تلبي ىةدددبلبألخدددرلو ياةدددى

ل،ل حددىلاددولبحوب دد للددملبحدديحتل ددإذبلوددىلةددفلبجدد  حىدلاددذهلب خددياتل اةحددىلالددفةلجالةدد خللوددتلبحاوددوللبحبى ددذ ل،ل بخددلللب بظحددا

لب بظحدددالب ار يدددالجالبيخ ويدددالجدددل وتلا سددددالخ دددثالحدددرج لب دددىللبحبملدددريل ا يددددحليلدددل ي للبحويدددىملاددد ادهلبحفى دددلللددددملل،ل دددإتن

لدج لب ىللبح يك ملل،لاواهىلبحاحلل  ألة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوال،لىةلب ار يالابيخ ويا بظحة ويملجا بالب
ألتن

ابحلبحيدددددالل،ل)46(االددددد ي لبحل دددددرالادددددولايلدددددلحرلوا دددددىلا قاف دددددىل دددددى د ل  دددددألبحلح ددددد لاب بى لددددداالو دددددياتلادددددىقل بخدددددللب بظحددددد

حيلت د لادذح لاأدو ل،لىة لىحالابإلو ىةىةلبحتدللةحلفك دىلب بظحدا ىافالحفلق  للملظللب وبد لبل وللحرللياب لل بوالهمل حف

ل ال الووأثالا تلدج لب ىللبح يك ملاة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوا.

ل بخدددللب بظللللللللل
ً
لابجدددت بةيقيى

ً
لو حدددى

ً
اذحددد ل دددىلل،لجدددوبًلل ىةددد لوار يدددالجالخ ويدددالل،لحدددا حدددىليالنددد لدج لودددىللبحاال دددىةلو وةدددى

للا دددرج لودددىللبحاال دددىةلادددولو رأدددىةلب بظحدددل،ل(47ة دددولبحث سدددالبح بخفيدددالابحث سدددالبيخىدأيدددا)لا ددد لب بظحددديح فدددولودددتلةحدددر لأ

دى دلوؤاددللاخندد بللا فحددىللاأ ددوثلا دبجددىةلاوددؤةحربةلة دد ملبحث سددالاب  لحدد  لل  ددألل،لب ار يددالوددتل د
ً
ا ددباكجلذحدد لريقىاددى

اب دددر ا لب دددى يلبحاىئددد لودددتلل،ل ددد  لوددد خالةلبحلافددديفلوحدددىليي ددد للدددملبدةفدددىتل،لجودددىملأحيددد لب لدددلفي يتلاشددد ر لاجدددحاالب بظحددد

بحاال ىةلبحوبجاالا تلبي ىواالاوؤجلىةلبحو ىتلبحاىملابيخدىصلة يقدالبح دبجدىةلبح شخي ديالابحاالأيدالبحتدللةود و ىل

بلاادددولودددىليل فدددبلبحلوجددد للدددملب لحدددى لادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىلاب رب ددديلبحث  يدددالحتددد ليفادددبلادددذل،لبي ىوادددالحلفددد لب ؤجلدددىة

ددىل لدج لوددىللبحاال ددىةللددملبحو ددىاملب ؤجنددتللياكددجلولددلو لةضدد لب بظحددالب ؤجنددتللل،لب  ددوتل ادهلبإليقددىويلبحفان
 حددىلجتن

                                                           
 .42 -4لدراسات االستراتيجية،  صنعاء،  ص ص ،  مركز امكافحة الفساد في اليمن(،  2018فريق مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية) -44
 .13-12صلصلل،لورأ لجىامل،لةى يال،لراربايول45

46- Secundo  G. Elena-Perez S.  MartinaitisZ.  and Leitner K. H. O. P. Cit, p422. 
47- Golshahi, A. Estahbanati, F. K. Haghparast, A. A. GhalehNou, Z. R. and Firoziani, E, O. P. Cit, p171. 
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ل،لا  ألججى لذح ل،ل(48)ب بظحااوو بدلددىلب للفي يتلةقىهلل،لا  دتهىل  ألالي  لب  ىملاةو يفلبيخ وىةلحفحللفي يت

ابهدددذبلل،ل لدددلف يتلابشدددثىتلحدددىأ هفلوددد لبي فدددى ل  دددألأىأدددىةلبي يدددللبحودددى م ىحلبحيدددالب لدددل بوالهدددملااندددللة ويدددملدددددىللب

ل ددددددللواهحددددددىلا  ددددددولبحلبحيددددددالل،لةلت دددددد لبحاال دددددداللب وأثددددددالادددددد تلدج لوددددددىللبحاال ددددددىةلاة ددددددو رلاة ويددددددملبحلبحيددددددالب لددددددل بوا ألتن

لحر  ددالاددذهلبلاأددىألخ لواهددىلبحثادد لبحبملددريلابحثادد لب ؤجنددتلل،لب لددل بواللددمل ى ددالب  ددىاة
ً
احكددتل ملددر لجتلل،لح دبجدداا وددى

لودددد لبأل وددددىةلل،لة لددددتلب ؤجلددددىةلب ار يددددالابيخ ويددددالللددددملبحدددديحتلصددددودتهىلاجددددحا هىلب فوددددو ة تلجوددددىملب لددددلفي ت
ً
خ وصددددى

(لبحتددددللدددددى ف لوددددتلةدددد اودل ادلبي ىواددددىةلاب ؤجلددددىةلبيخ ويددددالوددددتلبحويددددىمل49)م2011وبددددذابح ددددرب ىةلبحتددددللااددددىنيلواهددددىل

ل.ل ويملةوفالةو ياللمللة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بوالرذبلوىلجد بةلةلل،لا اداىلب لح  

ل

 النتائج والتوصيات 

 النتائج 

يودددددومللدج لب دددددىللبحفكدددددريلاددددد ادللو دددددفللدددددملة دددددو رلاة ويدددددملبحلبحيدددددالب لدددددل بوالاى لثدددددىدهلبحثددددد ا لبي ويودددددالبحتدددددللةحكدددددتل -

وددتللوددىلةددفلبجدد  حىدهلاباجددلفى  لوبددورذبلل،لب بظحددىةلب ار يددالابيخ ويددالوددتلبحويددىملاح ىو ددىلاابأثىتهددىل  ددألج حددللاأددو

ابحلوجدد للددملب لحددى لاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاب رب دديلبحث  يددالل،لخددالللةحكيبددول بخددللبي ىواددىةلاب ؤجلددىةلبيخ ويددا

حلالودددللخ دددىئ لدج لب دددىللبحفكدددريلر دددألو رأدددىةلبي ىوادددالاددد الودددتلبي حدددو لابا ل دددىدل  دددألبإلو ىةدددىةلبحلوفي يدددال

للددملبحدديحتلبحتددللااددىنيلوددتلدددافلاددذبلب خددياتلل،ل ددألباالاددىثلر ددألبي ىواددىةلبألأببيدداابا لحددى ل ل،لابحو يحددا
ً
خ وصددى

 بح ح ت.

 ى دددددالب  دددددىاةللبحاهيددددداللدددددما فيدددددولب الحددددد لللدددددملرحددددد بثلل،لدج لب دددددىللبحفكدددددريللىةيالنددددد لدج لب دددددىللبحبملدددددريلجادددددفلو وةددددد -

للملة ويملبحلبحيالبحبملر الب لل بوالابحثبىللب ؤجنتللب لل ب
ً
لاأإ لحى لاربوللبح دبجىةلبحافيىلاب رب يل،لمخ وصى

لبإلج  حىدللملو ياتلدج لب ىللبحبملريلجي وتلج ظفل،لبحث  يا
ل،لاجدواليلوحد لوبدولدج لودىلل كدريلولدلوث مل،ل إتن

لاب  لدج لبحبملريللملبحيحتليؤ  ل  ألتهح ملول،ليلظى رلو لب خياتلبي ى ملحل ويملبحلبحياب لل بوا
ااولوىلل،لرالجتن

   لاىحك   لوتلبحاووللب ث  الر ألوتى د لبحيحتلر أل اللب   ر. 

يح دددللدب لب دددىللبح يك دددملبحث سدددالبيخ دددثالبحتدددللةحكدددتلدج لب دددىللبحبملدددريلودددتلبحويدددىملاددد ادهللدددملة دددو رلاة ويدددملبحلبحيدددال -

لاة دد لوادد  لاحكددتلاددذهلبحث سدداللددملبحدديحتلدددايفالل،لب لددل بوالجددوبًلل ددىتلذحدد للددملب حبظحددىةلب ار يددالجالبيخ ويددا
ً
أدد ب

حيددددحلا بحددد لبحثايدددالبحل ليدددالة دددد لو سيدددالا لحدددى لادددربوللبح دبجددددىةلبحافيدددىللدددمل   ددد لوددددتلل،لاجددد  حىدلدج لب دددىللحبملدددريل

 جال  مل فىيالبألاايالاب ا بةلبحال والا لحى اى.ل،لبح فيىةلحفو ودللملبح ى دلبأل ى يوللحلت يالأحي لبحن بول

لحيدحلياكدجل ادلب بظحدىةل،ل ملت تلحلفى للدب لب دىللبحبملدريلادج لب دىللبح يك دميالن لدج لوىللبحاال ىةلبحبىةللب -

ال ددددد دبتهىل  ددددددألبجدددددلوثىللب ددددد خالةلاة و ف ددددددىلر دددددألو رأدددددىةلذبةل يحدددددال ث دددددد  للدددددملخ ودددددالبحث سدددددداللب ار يدددددالابيخ ويدددددا

                                                           
48- Bezhani, I. (2010) Intellectual Capital Reporting at UK Universities. Journal of Intellectual Capital, Vol. 11 Iss: 2, p186. 

 .42-4فريق مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية،  مرجع سابق،  ص ص  -49
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ددىتلذحددد للدددملب بظحدددىةلب ار يدددالودددتلخدددالللة دددر للبحافحدددىللاب فكدددر تلاب ثدددل،لاب  لحددد     تلاةوددد يفلبح دبجدددىةلجدددوبًلل د

اد دد لولددلو ل  دةددوللدددملل،لجاللددملة دددو رلاة ويددملبحبحددولب ؤجنددتلللددملبحو دددىتلبحاددىمل،لبحاالأيددال ملددى للبحث سددالاب  لحدد 

ااولودىلتهد الرحيدولبي  دو لبحربويدالل،لالي  لبأل حىللاة ا  لبحملسوتلبحاىوالاشثىتلدةثىةلب للف يتلاةفثيالحىأىتهف

احكددددتلبحوب دددد للدددملبحدددديحتليؤ دددد لددددافلدب لوددددىللبحاال ددددىةل لدددببلدددددافلدج لب ددددىللل،ل بوار دددألة ويددددملبحلبحيددددالب لدددل

اشددداودلل،لوحدددىليؤ ددد لددددافلبحاال دددالاددد تلب ؤجلدددىةلب ار يدددالابيخ ويدددالاب لدددلفي يتل،لبحبملدددريلادج لب دددىللبح يك دددم

 ب للفي تل ا ملبحردىل تلاذهلب ؤجلىةلاج بلاى.

لباجدددد  حىدللددددملدج لب ددددىللل،لالة ددددو رلاة ويددددملبحلبحيددددالب لددددل بوااأددددو لةفى ددددللعددددر يلادددد تلدج لب ددددىللبحفكددددريل -
جيلجتن

.ل،لبحفكريل
ً
لوحكبى

ً
 يقاللوتلة و رلاة ويملبحلبحيالب لل بواللمل ى الب  ىاةلجورب

 التوصيات 

دددددددراد لباالحددددددىملاددددددرج لب ددددددىللبحفكددددددريلاباجدددددد  حىدل يددددددولاى لثددددددىدهلبحثدددددد ا لبي ويويددددددالبحوددددددى د ل  ددددددأللة ويددددددملبحلبحيددددددال -

للملبح اللبحبىويالالملوو و هىلبحيحتل،لاثا يهىلبحبملريلاب ؤجنتلل،للل بواب 
ً
 .خ وصى

ودددتلخدددالللب لحدددى لادددربوللبح دبجدددىةلل،لةحكددد تلدج لب دددىللبحفكدددريل بخدددللبي ىوادددىةلاب ؤجلدددىةلبألخدددر لحفويدددىملاددد اده -

ىللبحفكدددددريلر دددددألبي ىوادددددىةلبحافيدددددىلاب رب ددددديلبحث  يدددددالاإيقدددددى لب بدددددى لبحلبظيودددددللب الئدددددفلاب دددددرتلحبودددددللخ دددددىئ لدج لب ددددد

 اةتايللب خرأىةلبحبملر الابح دبجىةلبحث  يالحل وتلأيًللوتلدج لب ىللبحفكريلب للوث م.ل،لاب ؤجلىةلبيخ ويا

لجوبًلل ىتلذح للدملب بظحدىةلب ار يدالجالبيخ ويدا -
ً
لاة د ثى

ً
لاةتايال

ً
ىدهلاى لثدل،لبحاحلل  ألةبحيالبحاب رلبحبملريلاافيحى

 ااولب و  لوتل للبي  و لبحربويالر ألة ويملبحلبحيالب لل بوا.لل،لبحيالب لل بواجافلُ ا للملبحل

ددددراد لبحاحددددلل  دددألة ددددو رلبأل بللب ؤجندددتللا ددددفال بئحدددالاولددددلحر للدددملدددددوللبحودددوبة تلابحفددددوبئالابح يى دددللبحلبظيحيددددال -

حت لةلحكتلبحو ى ىةلل،ل لب  ىماوب لة خللبحاووللبحبى ذ للبيخىدأال تلرعىدلبحوىةوتللملالي لل،لاول فثىةلبحلبحيا

 وتلة ويملبإل بللب ؤجنتللب لح  لاب لل بم.
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لالاملراج 

 املراج  العربية:

 الكتب: 

رأس املددددال الفكددددري : طددددرق قياسددددية وأسدددداليب املحافظددددة (.لل2003اصددددىيحلجححدددد ل  ددددم.ل)ل،ل ددددى للحرحددددومل،لب فريددددم .1

لار .بحوىل،لب بظحالبحارأيالحفلبحيالبإل بد ال،لرلي 

 الكتب املترجمة: 

بحددددددد بدلبح احيدددددددالل،لةرأحدددددددا/ل ددددددداللجححددددددد لصدددددددالحثدددددددروة املعرفدددددددة "رأس املدددددددال الفكدددددددري".  (.2004ةوودددددددى ل)ل،لججددددددد يوبدة .1

 و ر.لبحوىار .ل،لحالج  حىدبةلبح وى يا

.لو بخفدالوو وددالأسدداليب وسياسدات االسددتثمار فددي رأس املدال الفكددري (.ل2011جدتلل)ل،لا ث بي حيدد ل،لجدربلل،لاايثدا .2

صلل،لب فلودد لبحدد ا ملبيخددىوجلحددولالدج لب ددىللبحفكددريللددملوبظحددىةلبأل حددىللبحارأيدداللددملظددللبا ل ددى يىةلبي  ي ددالددمل

 .19-1ص

 الدوريات واملقاالت: 

دور الجامعددددة فددددي تفعيددددل التعلدددديم املسددددتمر فددددي سددددو   صددددائص اقتصدددداد ل،ل(2013جدددد   ل ثدددد بحف يف)ل،لجاددددولبحاددددالل .1

 .635-519صلصل،ل2بحا  الل،لل،لبواالبحو يفل،لبحت او الابحبفليالوقفالبحافومل،لد  الووت حال،لاملعرفة

أثددددر إدارة الجددددودة الشدددداملة  رلدددد  التنميدددة املسددددتدامة فددددي التعلدددديم العددددالي فددددي ل،ل(2014حلددددوتلو حدددد ل  دددم)ل،لبي ددد ب  .2

 .313-283بحا  لبيخىصلاى ؤةحرلبحافوللب ملت ت.لصلصل،لوقفال فيال ت ب لحفافوملبا ل ى يالبي ىواال،لالعراق

متطلبددددددات التنميددددددة املسددددددتدامة فددددددي العددددددراق ودور املددددددوارد فددددددي تحقيددددددق التنميددددددة لل،لم(2014جححدددددد لاىشددددددف)ل،لبح ددددددوىل .3

 .338-313صلصلل،لبحاربقل،ل   لخىصلاى ؤةحرلب ملت تل،لوقفال فيال ت ب لحفافوملبا ل ى يال،لاملستدامة

الفكددري بددإألدا  الجددامعي بددالتطبيق رلدد  جامعددة  دراسددة تحليليددة لعالقددة رأس املددال ،ل(2020و حدد ل ىيدد )ل،لبحاددو ي .4

 .234-195صلصل،لل70بحا  الل،لأىواالججيو ل،لوقفال فيالبحلقىد  ، صنعا  في الجمهورية اليمنية

قيدددداس أثددددر رأس املددددال الفكددددري واإلفصدددداح رندددد  رلدددد  أدا  منشددددآت االرمددددال:  (.2014جددددىحفلو حدددد لجدددداي ل)ل،لاددددى و   .5

أىواالل،لوقفالباة حجلحفاوملبانلىةيالاباألحى يا، ل في الجمهورية اليمنيةدراسة تطبيقية رل  منشآت االرما

 .177-117صلصل،ل1بحا  ال،لبحيحتل،لباة حج

استغالل أ رس املال الفكري لزیادة نسبة مساهمت  في التنمیة املستدامة من وجهة ل،ل(2014حل تل)ل،ل ث بحوى د .6

ددادیمیي  فدددي جامعدددة االسدددتقالل بحاددد  لبيخدددىصلب دددؤةحرلل،ل فيدددال تددد ب لحفافدددوملبا ل دددى يالبي ىواددداوقفدددالل،لنظدددر األكد

 .163ل-133صلصل،لبحافوللب ملت ت

 ، مركددز الدراسددات االسددتراتيجية ، مكافحددة الفسدداد فددي الدديمن  ،(2018 ر ددملور دديلصددباىللحف دبجددىةلباجددت بةيقيا) .7

 .49 -1ص ص  ، صنعا 

ص ص  ، 13العدددد: ، وقفددالا سددالب دد تلباحكت اةيددال،لنشددأتهاالتنميددة املسددتدامة أصددلها و   ،(2016 ىعحددال)ل،لوندد ات .8

13-16. 
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 في املؤتمرات: مقدمةالبحوث 

 متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وأثرهدا فديل،ل(2010جحح ل ونيل)ل،لجحح لج رملددىلاجةىل،لبح و ل .1

لا ددحلوودد ملر ددألب ددؤةحرل،لة فددي جامعددة املوصددلتحقيددق التنميددة املسددتدامة: دارسددة تحليليددة ألراا  القيددادات اإلداريدد

 ب لوأر.13-11بحافوللبحرب  لي ىواال  تلابحذيل ابوبتل"أو  لبحلافيفلبحاى ملة ولة ويملبحلبحيالب لل بوااللوتل

 الرسائل العلمية: 

راسدددة حالدددة: دور الجامعدددة فدددي تنميدددة رأس املدددال البشدددري فدددي تحيدددق التنميدددة املسدددتدادة س دل،ل(2013ةى يدددا)ل،لراربايوددل .1

ل،لأىواددال رحددىةل ثددى ل،ل فيددالبحافددوملبا ل ددى يالا فددوملبح لددي  ل،لدجددىحال  لددودبهلة دد لواملددود ل،لجامعددة املسدديلة(

 بي يبئر.ل،لج يف

مسددددداهمة رأس املدددددال الفكدددددري فدددددي إمكانيدددددة تطبيدددددق إدارة الجدددددودة (.ل2010صدددددالحلبحددددد يتلادددددىاكرلو حددددد ل)لل،لبحبملددددد ديل .2

دجددىحالرينددة مددن املدددرا  فددي الخدداص فددي مجمورددة مختددارة مددن  ددركات القطدداع.( الشدداملة  سدراسددة إسددتطالرية آلرا  

 أىواالجىة ل فيحب جلبحاى يا.لل،ل  لودبهلة  لواملود 

رالقددددة رأس املددددال الفكددددري بددددإدارة الجددددودة الشدددداملة وأثددددر ذلددددس رلدددد  األدا  ل،ل(2019و حدددد ل ىيدددد لجححدددد ل)ل،لبحاددددو ي .3

أىوادالل،ل فيدالبحلقدىد ل،لدجىحال  لدودبهلة د لواملدود ل،لورية اليمنيةالجامعي بالتطبيق رل  جامعة صنعا  في الجمه

 و ر.ل،لججيو 

دراسة تقويمية لدرأس املدال الفكدري بالجامعدات السدعودية ونمداذج تعظيمد :  (.2013)،ل ث هللالاتلدب حل،لبحك   يل .4

 و ر.ل،لحوىار أىواالب ،  فيالبحت ايال،لدجىحال  لودبهلة  لواملود دراسة حالة لجامعة امللس سعود. 

التخطيط االسدتراتيجي مدد ل لتنميدة املدوارد البشدرية فدي الجامعدات اليمنيدة  (.2012ناحىتلبحح ل  م.ل)ل،ل ث هللا .5

 .و رل،لأىواالججيو ل،ل فيالبحت ايال،لدجىحال  لودبهلة  لواملود سدراسة تطبيقية(. 

ال الفكددددري لتعزيددددز التنميددددة املسددددتدامة اسددددتراتيجية التمكددددي  ودورهددددا فددددي تنميددددة رأس املددددل،ل(2018  يددددا)ل،لاوجددددا  .6

ل،لبح لددددي   فددددومل فيددددالبحافددددوملبا ل ددددى يالالل،لدجددددىحال  لددددودبهلة دددد لواملددددود ل،ل"دراسددددة حالددددة الجامعددددات الجزائريددددة"

 .بي يبئرل،لأىواالاىةبا

  . دور الدددتعلم التنظيمدددي فدددي تنميدددة رأس املدددال الفكدددري: دراسدددة تطبيقيدددة رلددد(2015ودددرا لو حددد لرادددربايفل)ل،لوب دددودل .7

 و ر.ل،لأىواالججيو ل،ل فيالبحلقىد ،لدجىحال  لودبهلة  لواملود الجامعات الحكومية املصرية. 

 مصادر الكترونية: 

بحددددددددث مقدددددددددم إلدددددددد  ملتقددددددددن  ، التنميددددددددة املسددددددددتدامة ومتطلبددددددددات تحقيقهددددددددال،ل(2011 ثدددددددد بحرححتلو حدددددددد )ل،لبي لددددددددت .1

ل10ىوادالب لديفا"لةدفلبا لثدى للدملأل-دامة"إستراتيجية الحكومة فدي القضدا  رلد  البطالدة وتحقيدق التنميدة املسدت

 https://www.researchgate.net/publication/326408723وتالل،ل2021جبلحن ل

حن لجبلل9ةفلبا لثى للملل،لأهداف التنمية املستدامةل،لي بالبألوفلب ل   لحفوىةوتلبحلقىديلبح ا مل،لب ل   األمم  .2

 https://uncitral.un.org/ar/about/sdgوتلال،ل2021
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ل،لبإل بد لابإل ل دى ل،لبي وبدلب لحد تل،لالتنمية املستدامة في العراق الحديثل،ل(2007جالملراربايفل  وال)ل،ل ثا .3

ل،ل2021ل،ل9ل/7ةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفلبا لثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى للدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددملل،ل2047بحاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الل،ل

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10995وتا
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Faez Nasser Ali 

 التعليم املساردأستاذ اقتصاديات 

Assistant Professor of Economics of Education 

 ، رمرا / اليمنامعة رمرا ج –كلية التربية والعلوم التطبيقية واآلداب 

Amran University/ Amran City - Yemen 

 امللخص:

لبجددل  و ل،لةظددرافلاأ ددالوددتلب ارلددملا ل ددى بل  ددىدبةل حددربتلاقىواددالبحافيددىلبح دبجددىةلعفثددالبوددلالتل دأددال ملددفلر ددألبح دبجددالادد   لللللل

ل(ل51)لافت ل يبال  ألة ثيو ىلةف،لو ىادللةحىتل  ألوو  ال ور (ل63)لوتلة وة لابج ثىةال،لبحوصفيلب ب  لبح دبجا
ً
لودت%(ل40)لاالثالوملىد ى

لب  بيددددالب  ددددىدبةلأددددىلة،لب  ددددىادللحيدددد ي ل ث دددد  لا دأددددالب ارلددددملبا ل ددددى ل  ددددىدبةلبح فثددددالبوددددلالتلبح دبجددددالةلددددىئللاجظ ددددرة،لبح دبجددددالوقلحدددد 

ل لت ددد بةلةثادددىلرح دددىئيال دددراقلاأدددو ل ددد ملجظ دددرةل حدددى،لبألخ ددد  لب رةثددداللدددملاب ار يدددالبألجىجددديالب  دددىدبةلاأدددىلةل،لبألا دددألب رةثددداللدددملابي يىةيدددا

 .بح دبجا

لأىواال حربت.ل،لعفثالبح دبجىةلبحافيىل،لو ىدبةلبا ل ى لب ارلملالكلمات املفتاحية:

Abstract: 

     The study aimed to reveal the degree to which postgraduate students at Amran University possess knowledge economy 

skills from their point of view. The study used the descriptive approach. a questionnaire , which consisted of (62) items 

distributed over eight. The questionnaire was applied to a sample of graduate students consisting of (51) participants. 

representing (40%) of the study population . The results of the study showed that the degree of students’ possession of 

knowledge economy skills was big in all axes of the questionnaire. The professional and life skills ranked first  , while the 

basic and cognitive skills came in the last. Also revealed that there were no statistically significant differences according to 

the study variables.  

Key Words: knowledge economy skills, postgraduate students, Amran University. 
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 مقدمة

للدملب ار ددالابي  ددولل فههدىلااجددىئللبةلىأ ددىلاةو يا دى،لا يددحلجصددث  لب ار ددلبحيددومليملد  لبحاددىحفللللل
ً
لاجددرياى

ً
ل ث دد ب

ً
الةوجداى

ب  ددددددرتلبحددددددرئ جلحفحبى لددددددالالل، ىةدددددد لعثيا هددددددىلاوقىاتهدددددىلبحوى ددددد  لبألجىجدددددديالحإلةلددددددىللابحثددددد ابةللددددددملأحيدددددد لبألنملدددددد الو حدددددى

  ددى  لبإلةلىأيددالابح فددبل  ددألبحلوبيددىةلالبا ل ددى يا،لوددتلخددالللبحويحددالب يددى البحاىحيددالحفحبلقددىةلبحتددللةودد و ىلب ار ددا،ل

لابأل  ىدلبي  ي  .

ل  دددألدج ل  لوالودددالبا ل دددى لبحادددى يلحي دددثالج ثددد ددداتيج  لادددذبلبحلوجددد لر دددأللللل
ً
ابحلوبيدددىةللب دددىللبحفكدددريلاب  دددىدبةلب لحدددى ب

ل،اىاكر)ب ار دددا،لب ل ددى لرعددىدللددمل يحددالبإلةلىأيدددالجصددولللج ثدد لب ارلددملابحتدد ب فلب ؤافدددالبحبملددر الب ددوبد لداب لثددى،لبي  ي ددا

ج دددى لب ل ددى لب ار دددالاملددكيللعثيادددالبحاحدددللاعر وددالحدددللب ملددكالة،لابحويحدددالب يددى الحال ل دددى ،لا يدددحل(ل حددىل6،ل2021

،)أادللبي
ً
جادفل(لاجصدثالباجد  حىدللدملب ار دالجحد لBejinaru & Prelipcean, 2017, 351 ىأدالر دألباال دىدبةلج ثد لة د يى

،لاأىحلدددى مل ىحددد اللبحتدددللحووددد لج  ددألواددد اةلبحبحدددولبا ل دددى يلهدددملبحتددللبولفكددد لرو ىةيدددىةلوار يدددالج ثددد ل،ل وبوددللبإلةلدددىل

لحوو لباةلوىللر ألبا ل ى لب ارلم.

لا دىتلحدولةدتة  ل،لاةلوىللر ألب ل ى لب ار الات  بةلةكبوحوأيالاوؤجلديالابجداالبحب دىقللدملأحيد لجة دىللبحادىحفاش  لبللللل

(للدددملأحيددد لوقدددىاةلبي يدددى لICTةح ددد لادددىحلثنللحلكبوحوأيدددىلب افوودددىةلاباة دددىاةل)ل، لوحدددىلادددولوادددراا دددك جددد لاوقلحيدددملجال

ااي دديلو ددىقلةوظيددفلالو ددىدبةلةكبوحوأيددىلب افووددىةلاباة ددىاة،لبة يددى للددملبحلوظيددفلح ددىيحلالل،با ل ددى يالاباألحى يددا

حيحلةفلةكييفلبحا ي لوتلب ؤجلىةلبحتللةد  فلبا ل دى بةلب لو ودالل،لب للو لل ىحياجاحس لبحذيتليلحلاوتلاح ىدبةل

ل(Diessner, et al,  , 2021, 4بي  ي  لا ل ى لب ار ا.)لباحليىأىةحلحك تلبحملر ىةلوتلةفثيال

 ودد لحددوح لبخلال ددىةلل،لباةلوددىللر ددأل  ددى  لبحيددتةل  ددأل دد ملب لددىاب للددملأحيدد لبحدد يحوربعيىةلب لو وددااددذبلج  ل دد لالللللل

لل(Hope, Angelo, 2019, 266) وذافاللملولىدبةل د ملب لدىاب للدملبا ل دى بةلب خلففدا،
ً
ل،لحوأدو لةفدىاةللدملبحثد ا لاةظدرب

 ددلل ودد لحددىللل،لاولددلو لبحلافدديفلادد تلبحثفدد بتل،لاباال ددىدل،لوب رلبحلكبوحوأيددىاةددل،لاب لددىاب لباألحى يددال،لاو ددىقلبحلوظيددف

 اتلاصددوللجةفددبلبحدد اللر ددألب ل ددى لب ار ددا،ل ا ددألبحددرةفلوددتلبدةفددىتلة دد بلبحفددر لوددتلبحبددىةللب   ددملبإلأحددى ملادد اللذحدد ل

يدافلابحول فثىةلبا ل ى لب ارلدم،لبحا ي لوتللاةفثيب ار ا،لحع ياىل تللب ل ى لر أ حفلة لرالجنهىلل،لبيخفيللبحاروي

حددد يهىل خدددللورةفددد لو دددللجدددبتى ود لبحددد اللاأيىةدددىةلب فكيدددالبحفكر دددا،ل حدددىلجتل اددد لل،لدددملبحلوددد ملباألحدددىاملاباال دددىدحددد يهىل

لل دولودتلبحد الللالجنهىلةفلورلر ألب ار الاباال ىدلحلوحي لوبلقىةلب ار البيخىصالبهى،لابحثا لباخررل،لاإيرحب بلاجيلفب ب

لا اللحكاهدىلالدلود لواظدفلوبلقىتهدىلب ار يدا،لل،لُ حىتلاإجثىةيىلاةيو  فب بلاأوحب بلاب  رلالدل  ملةوبيدال ىحيدالر دألحد لودى

ار ا،لداجيىلابحوايىةلب ل   لاج ىةيىلا ب بلاإجربئيللا رنلىلاب حفكالب ل   لابحيىاىتلةحلف ل و للملرةلىللب لجخر لو ل

ةلبي ىئ ال اللبحتللاا بحب ل ى بةلوار ا،لاةثو للة وتللجتل ىج ى لCovid-19 ر ل  ألأىئ البحليلملحكتل  مل  دتهىل

اةددددىيوبتللابح دددد تلهددددملبحوحيدددد بةلبحتددددللةفدددديلاحاددددىي  لب ل ددددى لب ار ددددالو ددددللحو لددددحثود لاججددددت بحيىلا بفبدددد بلا ود ددددىلبي بوأيددددا

ل(Choong, Leung,2021, 32احيلوبةيى.)
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حددد اللبحلدددىاوال ى ل دددى ل دددىئفل  دددألب ار دددا،لا  دددى  ل رصددد ىلحفبحدددو،لا رأددد لذحددد لر دددألدج لجتلةبدددى جلبلابجدددل ى  لبح بددد للللل

لبا ل دى للدملل دإتلةحدولل،لة  ادىلودتل حىحودالبا ل دى لباجديو  تالوىح ىلبحبملري،ل  أل كجلبح د تل
ً
بح بد لحدفليكدتلود  و ى

للدملبحويحدالبا ل دى يا،للدملبحا يد لودتلحكتليرأ لر ألوقحو دالبحاحىحدالب  در لبحتدللجدح  لح دىلادىحل رتلجدريالاىحل اي ،ل
ً
اى

ل(Sinha, 2021, 86بح بى ىةلبحوىئحال  ألب ار الو للةكبوحوأيىلب افووىةلاباج ملىدبة.)

 بحد للدملال بحارأيدالا  ألبحرةفلوتلبحلبى جلا تلو لففل اللبحاىحفللدملبحلديملحل ويدملبا ل دى لب ارلدم،لرالجتلبحد اللللللل

ل
ً
جشدددىدلةور دددرلب بظحدددالبحاى يدددالحيدددحل(لChoong, Leung,2021, 32)،ل يالتهدددىلودددتلبحددد اللبحبىويدددااحولدددلو لولددد نيل يىجدددى

لودتلولدلو لبحلبى لدياللددملوقدىاةلباال دىدلابحث دحلبحافودللابحلدد د بلر دألخدراللبحدد اللبحارأيدال،(WIPOحفحفكيدالبحفكر دال)

بحدددددرةفلودددددتلادددددذبلب لدددددلو لب لددددد نيلابيخدددددراللودددددتللا  دددددأل(2021)ب بظحدددددالبحاى يدددددالحفحفكيدددددالبحفكر دددددا،ل  دددددألب لدددددلو لبحاى ي،

ل ؤشرل13.56وللو لبحلبى ليالحف اللبحارأيا،لةثو لبحيحتللملجخرلبحوىئحالبحارأيال )
ً
(لةو ال  ألب للو لبحاروي،لعثوى

لأر ددددددلبحلوددددددىد رل(ل حددددددىلاملدددددد  2021(،)رةفوأرب يدددددد ،لGIIرةفوأرب يدددددد لبحاى يددددددا) (لبح ددددددى دل ددددددتلا ىحددددددا2020باال ددددددىدلبحاددددددى يل)

لدج لوؤشددرل يحددالاأفتدد ،لم2018لحفاددىملبحاىوفددالبحوددو للرأحددىللوددتل(%21.1)لر ددألب ددىار لاددىحيحتلبحاىوفددالبحوددو للبة فددىا

لب ددددىللدج للددددملبح ىوددددللباجدددد  حىدل دددد مل لددددببلرةلىأ ددددىلوددددتل(%63)لخلددددرةلبحدددديحتلجتلاحاندددد ،ل(0.37)لحفدددديحتلبحبملددددريللب ددددىل

ل(7،ل2020،لبح ا ملابحلاىاتللبحل  يةلا بد .)بحبملريل

لبحلافيفلبي ىويملاىح دأالبألا ألر ألدافلبحلافيفللملوللو لبحلبى لياا رأ لبحل نيللللل
ً
بحود لل،لحيحليل فباخ وصى

لبح فثالةيا  ال،لاجوقلبحاحلليوومل  ألة  ي لب  ىدبةلابحو دبةلبحال والا ل ى لب ار ال،ةحةلأ ي لوتلبحلافيفلبي ى م

 Zelinska, et)،ىدبةلحللب ملكالة،لابحلفك  لبحبو يلابإلا بام،لابحاحللبي حىامبحويى  لابحلوبصل،لاو لاو ىدبةلاو دبة

al, 2020,106)اااددد لبح دبجدددىةلبحافيدددىلودددتلجادددفلبحنددد بوللبحتدددللةوددد و ىلبي ىوادددىةللدددملادددذبلبي ىةدددب،لحدددذبل حددد ةلبحك  ددد لودددتلل

للىةلب بىجدددثا،لاجةفوددد ل فههدددىلجودددوببي ىوادددىةلحدددوللبحادددىحفلر دددأل دددلالادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددى،لاا دددرةلح دددىلبحث سدددىةلابإلو ىةددد

لر ألوقلحاىةلب ار ا.
ً
ل ث   ،ل بوتلوتلباج  حىدللابحلبحيالاصوا

لواهىلاى ملىد اللملبحلو  لالللللل
ً
 ملجا لبي ىواىةلاىحيحتلر أل لالاربوللبح دبجىةلبحافيىللملبحك   لوتلبحل   ىة،لريحىةى

لرالجتلو رأدىة(ل272،ل2021،لب خاللم)ح ى دلبأل ى يوللبحذيلياحللبهى،بحافوللبحذيليمل  هلبحاىحف،لاب لىاحاللملةتايللب

ليبحذلبألورل،لبحرباتلبحلبى نتللبحاى يلبحبظىمليفرد ىلبحتللبحفافيالب  لح لبحليىأىةلةفثيال تل ىصر لا بح لبحن بوللاذه

لل لحدددددد ب لحل فاددددددىةلبجددددددلقىاالبي ددددددو  ل ىحيددددددالو رأددددددىةلةددددددو   لالددددددل ي ل فىلتهددددددىلحتدددددد لة لدددددد تليل فددددددب
ً
لحرةثددددددالاة ويوددددددى

ل(89،ل2019،لابحفويولأثىد )ب للفي يت.

لظدلللدمل ى في هدىلابجدلحربدلاوىاهدىلةيدحت،لحلحيالبحيحبيالافلالاربوللبح دبجىةلبحافيىل يراد لبي ىواىةلاأىللبالحىملللللل

لةب فملد ل  ألرةلىأ ى،لاأذح حيحلاالن لول هفكالحفحار الة  ل ى لرالجنهىلحفلةكتلاى للو لب  فو ،،لبحاى يالبحلت  بة

  ددأللاددىحبف لياددو للددملجددبيللجةلددىللب ار ددالاةو يا ددى،لاحددىلادد اداىدددراد لبحدد   لاندد بوللبح دبجددىةلبحافيددى،لحفويددىمللر ددألبحدد  و 

لب ددألوقلحدد ل
ً
بح فثددالاةبحيددال دد دبتهفلاو ددىدبتهفلحيلحكبددوبلوددتلب لددىاحالبحفافيدداللددملبحلبحيددالباألحى يددالابا ل ددى يالاصددوا

ا د  لاةدتا لادذهلبح دبجدالل،لاو ىدبةدولظ رةلبي ىأالر ألاأو ل دبجىةلاأ وثلة بىاللبا ل ى لب ارلدماوتلابىللار ا،ب 
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وتلجأللبحو وال  ألوللو ل ىدبةلبا ل ى لب ارلم،ل اقىواال حربتلعفثالبح دبجىةلبحافيىلبحكملفل تل دأالبولالتل

اشىوفا،لاحىليقاف دفلولدىاح تل افيد تللدملادربوللبحلبحيدالبحملدىوفالل ىوفالياةبح بولال  فلح ذهلب  ىدبةلابحاحلل  ألةبحي هى

 اب لل بوا.

 مشكلة الدراسة

لاىا ل دددى لب ارلدددم،لاذحددد لودددتلخددداللل ال  هدددىلا بحيدددالدج لب دددىللللللل
ً
ااددد لبح دبجدددىةلبحافيدددىلودددتلجادددفلوربحدددللبحلافددديفلبدةثىعدددى

ب ار الابةلىأ ىلاوملىد  هىلاة ثيو ى،لبحتللاالن لح رلبألجى للبحبملري،لحيحليلاففلبح فثال ههىل  أل يفيالبي  ولل  أ

لحفاثودلر ألبا ل ى لب ارلم.

ا  لةبىاح لبحا ي لوتلبحلوىد رلابح دبجىةلاب  لو ىدبةلبا ل دى لب ارلدملحد  لخر يدملبي ىوادىةلبحيحبيدا،لحيدحلجشدىدللللل

لدملبحديحتلةوأد لاد تلخر يدملبي ىوادىةلجصد ى لب لدلو ىةللملر دألجتلج  دألواد اةلبحث ىحدا2010ةور رلبحثبد لبحد ا ملحفادىمل

%(،لا ياالجص ى لبحاحلل تلةوظيف فلابحلببليرأد لر دألبة فدىالأدو تهفلا د مل فىيدال54بحافيىلوتلبحلافيفلاالثال)

جىةلابحفويولر ألب لوىدلاربوللبح دبل(لاجاض  لةلىئلل دبجالأثىد 85،ل2014و ىدبتهف،)ب  فجلبأل  ألحل  يةلبحلافيف،ل

بحافيدددىلحفث سدددالبحلافيحيدددالب بىجدددثالودددتلحيدددحلو دددى دلب ار دددالبي  ي دددالاولدددل  ةىةلبحلكبوحوأيدددى،لاةددد نيل ددد دبةلاو دددىدبةل

(لبحذيل89،ل2019ةوظيف ىللملبحل ديجلابحث ح،لاب لوىدافلحراحلبحاحللبي حىام،)أثىد لابحفويو،لالايسالبحل ديجللج يىل

الاادددددولودددددىلج  ةدددددولةلددددددىئلل دبجدددددالب خاللدددددملر ددددددألددددددافلب  دددددىدبةلبحث  يددددددالبناكدددددجلاددددد ادهل  دددددألةدددددد نيل ددددد دبةلاو دددددىدبةلبح فثدددددد

(لا ملدف لةلددىئلل دبجدالشددث بلاأددو ل قدو لادد تلو رأددىةل273،ل2021ابإلح دىئيالحدد  لعفثدالبح دبجددىةلبحافيددى،)ب خاللم،ل

دبجددىةلبحافيددىلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلابحليىأددىةلجددوقلبحاحددللاول فثددىةلبحلبحيددالب لددل بوا،لةح فدد للددملةيددى لاددربوللبح 

 ددددددتلووب ثددددددالبحل ددددددودبةلب ار يددددددالابحلكبوحوأيددددددا،لادددددددافلب  ددددددىدبةلب فتدددددد الجتليك لددددددمهىلبيخددددددر ق ت،ل ح ددددددىدبةلبحث ددددددحل

ل(314،ل2021ابجل  بملاجىئللبحلكبوحوأيىلبي  ي ا.)شث ب،ل

حلد ديجلدددحتل حدىلةظ درلوملد فالبح دبجدال  دألولددلو لأىوادال حدربتلودتلخدالللوالحظدىةلبحثىحددحلجةبدىللوملدىد لوللدملبللللل

اربوللبح دبجىةلبحافيىلاىي ىواا،ل و لاح ل  ودلاةثىيتللملوللو لوحىدجدالبح فثدال  دىدبةلبا ل دى لب ارلدم،لودتلابدىل

لبحلددؤبح تا فيدوليحكدتلصدديىةالوملد فالبح دبجدداللدملةوحد لحد  لبحثىحددحلبحملداودلبهددذهلب ملد فالا  ادولحفويددىملبهدذهلبح دبجددا،ل

لا تبحلىحي

 بح دبجىةلبحافيىلاقىواال حربتل  ىدبةلبا ل ى لب ارلملوتلاأ الةظراف؟وىل دأالبولالتلعفثال -1

(لاددد تلولوجدددةلةوددد يربةلج ددر لبحايبدددالة دددول دأدددالα≤0.05اددللةوأددد ل دددراقلذبةل احددالرح دددىئيال بددد لولدددلو ل احددال) -2

 ؟(،لبح فيا  بحل بولالتلعفثالبح دبجىةلبحافيىلاقىواال حربتل  ىدبةلبا ل ى لب ارلملااي ل لت  بةل)بحبوت،ل

 أهداف الدراسة

لوىلي مالا   لبح دبجالر أللللل

 .بحلارال  أل دأالبولالتلعفثالبح دبجىةلبحافيىلاقىواال حربتل  ىدبةلبا ل ى لب ارلملوتلاأ الةظرافل -
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 ملدفلبحفددراقلبإلح ددىئياللدملولوجددةلةودد يربةلج در لبحايبددالة ددول دأدالبوددلالتلعفثددالبح دبجدىةل  ددىدبةلبا ل ددى ل -

 رلملااي ل لت  بةل)بحبوت،لبحل   ،لبح فيا(.ب ا

 أهمية الدراسة

لاي مل يحىلر أ ةكحتلجاحيالبح دبجاللللل

  الجانب النظري:

 .بحيولل  ألوودوتلبا ل ى لب ارلمللابح ادلبحذيليفاثوللملبحل وللر ألوقلحاىةلب ار البحوىل -

لددددددملدجدددددفلبحليىجددددددىةلااددددددد لىجددددددىةلبحلافيحيدددددا،لصدددددىنيملبحلياللحودددددى  لبي ىواددددددىةلباجدددددلفى  لبحتددددددللةوددددد و ىلبح دبجددددددا -

 بألا بالاباجت بةيقيىةلب لافوالاىا ل ى لب ارلم.

لحفث وث -
ً
اللبحتدللة بدىلابح دبجدىةلب لىاحاللملرةربللب كلثالبحت او الاىحبلىئللابحلوصيىةلاب وت حىةلبحتللاا لوب فوى

 وقىللبا ل ى لب ارلم.

 الجانب التطبيقي:

لوتلأول -
ً
بةبلبحل و رلاىي ىواالوح فاللمل حفيالبحلوييفلحن بوللبح دبجىةلبحافيىلودتلخدالللةيا د اىلا دأدالةفبللأىةثى

 بولالتلعفثالبح دبجىةلبحافيىل  ىدبةلبا ل ى لب ارلملوتلاأ الةظراف.

لمصطلحات الدراسة

لباةياالب   ل ىةبح دبجال  ألل شلحفبللللل

يدددولبحبحدددول ملددد للوثىشدددرلوددد لةدددوب رلب افوودددىةلاأو تهدددىلابحوصدددوللرحههدددى،لال"با ل دددى لبحدددذيلي بىجدددبل االقتصددداد املعرفدددي -

ااي ددددددديلباال دددددددىدلابحبحددددددددولااالحددددددد لو دددددددللادددددددذهلبا ل ددددددددى بةل  دددددددألرنملدددددددىللابجدددددددد ياى لانملدددددددرلب افوودددددددىةليخفدددددددمل يحددددددددالال

ل((Sinha, 2021, 121.ب لل بم"

افوودددىةلاأو تهدددىلابحوصدددوللرحههدددى،لبا ل دددى لبحدددذيلي بىجدددبل يدددولبحبحدددول ملددد للوثىشدددرلوددد لةدددوب رلب لالتعريدددف االجرائدددي: -

لبح دبجدددىةلبحافيدددىلاقىوادددال حدددربتلااالحددد لو دددللادددذهلبا ل دددى بةل  دددألرنملدددىللابجددد ياى لانملدددرلب افوودددىةلاددد تلعفثدددا

 يخفمل يحالاااي يلباال ىدلابحبحولب لل بم.

لاىوللا  الاو ىد لود ل"وقحو الوتلبحلفو يىةلابأل حىللابألنمل البحتللةحكتلبحفر لوتلبحلمهارات االقتصاد املعرفي: -

 (223،ل2015ب ار الوتلجأللةوظيف ىلافى فياللمل ى الب  ىاةلبي يىةيا".)دويىت،ل

وددتللاقىواددال حددربت،لوقحو ددالبحلددفو يىةلابأل حددىللابألنملدد البحتددللةحكددتلعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىلالتعريددف االجرائددي: -

 . ى الب  ىاةلبي يىةياى فياللملبحلاىوللا  الاو ىد لو لب ار الوتلجأللةوظيف ىلاف

 (275،ل2021"ليو  لبهىلاربوللب ىألل  لابح  لودبهلب احوللبهىللمل فيىةلبي ىواىة".)ب خاللم،لالدراسات العليا: -

للملبهىلب احولللب ىألل  لاربوللبهىليو  لالتعريف االجرائي: -
ً
 أىواال حربتلاىحيحت.ل فيىةلحىحيى
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 حدود الدراسة

لبجالوحىلي ماةل وتلح ا لبح دلللللل

وددتلاأ دددالل  ددىدبةلبا ل دددى لب ارلددملب ل دددرةل  ددألة  يدد ل دأدددالبوددلالتلعفثددالبح دبجدددىةلبحافيددىلالحدددود املوسددورية: -

 .ةظراف

 .،لبحيحتأىواال حربتلالحدود املكانية:ل -

،لابحلقدددىد ب ىألدددل  لا فيتدددللبحت ايددداللوح فددداللدددملعفثدددالادددىحيحت،لالعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىلاقىوادددال حدددربتالحددددود البشدددرية -

لاىي ىواا.
ً
 ب لىحالحىحيى

 م.2020/2021عثو لخالللبحف للبح ىنيلوتلبحاىملبح دبستلللالحدود الزمنية: -

 الدراسات السابقة

لر ددأ لبح دبجددىةلب  فيددالابحارأيددا،لابح دبجددىةلبألأببيددا،ليحكددتلة ددايفلبح دبجددىةلبحلددىاوالب رةث ددالاحودددوتلبح دبجددا     

ل
ً
لة ىاةرةيمهىل وبيى

ً
لةرة ثى

ً
لوتلبأل  ملر ألبألح ثلاذح ل  ألبحب ولبحلى مال  يى

: الدراسات املحلية والعربية
ً
 أوال

ادددد   لر ددددألبحلاددددرال  ددددأل دأددددالةددددوب رلو ددددىدبةلبا ل ددددى لب ارلددددملحدددد  لوافوددددللبح دبجددددىةلل(2018ل،ل دبجددددال)بحملددددر ف -1

(ل96ةد ل يبددالبح دبجددالوددتل)اة ولل،لبجدل  و لب ددب  لبحوصددفيل،لباألحى يدالوددتلاأ ددالةظدرل ددى  لب دد بد لاىحلدداو يا

ل
ً
جدوادددالو ددددىادل)ر بد لبحلافدددديف،لاو ددددىدبةلبحلفك دددد ،للشددددحف (ل وددددر ل30ج ب ل)بجدددد ثىةا(لو وةدددالوددددتل)لعثودددد ل فددددههفل،ل ىئددد ب

ا  لةوصف لةلىئللبح دبجالر ألجتل دأالةوب رلو دىدبةلبا ل دى لل،لاججفو لحللب ملكالة،لاو ىدبةلبحاحللبي حىام(

ا د ملاأدو ل دراقلرح دىئيالاادي لر دأللبحبلدىئللجشىدةل حىةلباألحى يال ىة لولوج ا،لب ارلملح  لوافوللبح دبجى

  لت  يلبح دبجال)بيخن  ،لاب ؤال(.ل

(لاددد   لر دددألبحلادددرال  دددأل دأدددالوحىدجدددالوافودددللاوافحدددىةلو ير دددالبحت ايدددالابحلافددديفلافدددوبلل2019ل،ل دبجدددال)جادددولبي دددىل -2

ل،ودتلاأ دالةظدرافلةراىللمل ب ايالبإلةقدى لابحل  ديللبأل دى يوللحف فثدااوار الجل،لبي ىواال  ىدبةلبا ل ى لب ارلم

ج ب ل)بجد ثىةا(لو وةدالودتلل فدههفلعثو  ،(لواففلاوافحو307بجل  و لب ب  لبحوصفي،لاة وة ل يبالبح دبجالوتل)

بةلابحددددددواملإ بد لبحددددددذالبإلادددددد بتلاباال ددددددىدلابحل ددددددو ر،لالجددددددثاالو ىاد)بة ددددددىذلبحوددددددربدبةلابحلفك دددددد لبحبى دددددد ،للشددددددحف (ل80)

بحدددددذباي،لاةوبيدددددىةلبحدددددلاففلابحوجدددددىئللبحلافيحيدددددا،لابحلادددددىاتلابحاحدددددللبي حدددددىام،لاحدددددللب ملدددددكالة(،لا ددددد لةوصدددددف لةلدددددىئلل

بح دبجالر ألجتل دأالوحىدجالب افح تلاب افحىةل  ىدبةلبا ل ى لب ارلدمل ىةد لولوجد ا،لاجشدىدةلر دألاأدو ل ال دال

ل  ىدبةلبا ل ى لب ارلملا ب ايالباةقى لابحل  يللبأل ى يوللحف فثا،عر يالا تل دأالوحىدجالب افح تلاب افحىةل

،لح ددىيحلبحددذ ودللت دد بةل)بي دداج،لاب ؤاددللبحافوددل( حددىلجشددىدةلبحبلددىئللر ددألاأددو ل ددراقلذبةل احددالرح ددىئيالااددييل 

 اب ؤاللبحافوللبا  أ.
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 ارلدملحد  لعدال لأىوادالبحفيدوملودتلاأ دالولدلو لو دىدبةلبا ل دى لبل  دأ(لاد   لر دألبحلادرال2020ل،ل دبجال)ونهل -3

ل(ل يددول376اة وةدد ل يبددالبح دبجددالوددتل)ل،لبجددل  و لب ددب  لبحوصددفيل،لايسددالبحلدد ديجلج يددىلةظددرل
ً
ل فددههفلعثودد ل،لب

و ددددددىاد)بحلفك  ،لابحلكبوحوأيددددددى،لابحاحددددددللبي حددددددىام،لاباة ددددددىلللاجددددددللشددددددحف (ل وددددددر ل58ج ب ل)بجدددددد ثىةا(لو وةددددددالوددددددتل)

ا دد لةوصددف لةلدددىئللبح دبجددالر ددألجتلولدددلو لو ددىدبةلبا ل دددى لل،ليددى ،لابحودديفلابألخدددالق(ابحلوبصددل،لابحددلاففلوددد  لبي 

و دددوديلة ثيدددملبحلكبوحوأيدددى،لابحاحدددللبي حدددىامل  دددأللح دددل،لاورةفادددا دأدددالب ارلدددملحددد  لعدددال لأىوادددالبحفيدددومل دددىتل

بح دأددالبحافحيددا(لح ددىيحلرح ددىئيالاادي ل لت دد يل)ةددوتلبح فيددا،لاللبحت ة دبلبألاللابح ددىني،لاجظ ددرةلبح دبجددالاأددو ل ددراق

لبح فيىةلبحافحيا،لابح دأالبحافحيالبأل  أ.ل

للددددمل2020ل،لب احدددريلال دبجدددال)بحثفوشدددتلل -4
ً
(لاددد   لر دددألابدددىلل ىئحددددالاح دددىدبةلبا ل دددى لب ارلدددملب لو ددد لةيدددحياهىلولدددلوثال

ددددى يحي  ل،لتلب  فيددددد ت(بحلافددددديفلب  دسدددددتلل لدددددف بال حدددددىتلودددددتلاأ دددددالةظدددددرلبيخنددددد بللودددددتل)صدددددبىتلبحودددددربد،لاب لدددددؤاح تلابأل د

ل85 يبددالودتل)لعثود ل  دأل،لةالةدالأددواةللدميلىبجدل  و لججدفو ل حفدد
ً
ا دد لةوصدف لةلدىئللبح دبجددالر دألاددد لل،ل(لخث د ب

للددملبحلافدديفلب  دسددتل،لةو  دد
ً
  ددألخحددجلو ددىدبةل)و ددىدبةلل  ىئحددالاح ددىدبةلبا ل ددى لب ارلددملب لو دد لةيددحياهىلولددلوثال

ل ددددىدبةلبإلةلددددىللب ارلددددم،لاب  ددددىدبةلبحر حيددددا،لاب  ددددىدبةلبي يىةيددددالاب  بيددددا(،ب ار ددددالبألجىجدددديا،لاو ددددىدبةلباة ددددىل،لاو

 اأىلةلو ىدبةلب ار البألجىجيالاب  ىدبةلبي يىةيالاب  بياللملبحت ة بلبألاللابح ىني.ل

(لاددددد   لر دددددألبحلادددددرال  دددددأل دأدددددالةدددددوب رلول فثدددددىةلبا ل دددددى لب ارلدددددملحددددد  لعىحثدددددىةلب رحفدددددال2021ل،ل دبجدددددال)بحادددددى وي -5

اة وةدد ل يبددالبح دبجددالوددتلل،لبحل في ددملبجددل  و لب ددب  لبحوصددفيل،لح ىةو ددالا احددالبح و دد لوددتلاأ ددالةظددرلب افحددىةب

)تهيسدددالب لافحدددىةلحل  دددولللجدوادددالو دددىادللشدددحف (ل ودددر ل42ج ب ل)بجددد ثىةا(لو وةدددالودددتل)ل فدددههتلعثوددد ل،ل(لوافحدددا300)

ا ددد لةوصدددف لةلددددىئللل،لاباة دددىاة،لابحاحدددللبحلادددىاني(ل  دددألب ار دددا،لاةبحيدددالو دددىدبةلبحلفك ددد ،لاةكبوحوأيدددىلب افووددددىة

اأددو ل ددتلبح دبجددالر ددألجتل دأددالةددوب رلول فثددىةلبا ل ددى لب ارلددملحدد  لبح ىحثددىةلأددىلةلورةفاددا،لا ملددف لبح دبجددال

 دددراقلرح دددىئيالاادددي ل لت ددد يل)جدددبوبةلبيخنددد  (لح دددىيحلجدددبوبةلبيخنددد  لبأل ثددد ،لا ددد ملاأدددو ل دددراقلرح دددىئيالاادددي ل

 البحلافيحيا.ل لت  لب ب و

لبحيحبيدالاىي ىوادىةلبحافيدىلبح دبجدىةلعفثدالحد  لبإلح دىئيالب  دىدبةل  دألبحلارالر ألا   (ل2021ل،لب خاللم)ل دبجا -6

(ل142)ودتللبح دبجدال يبدالاة وةد ل،لبحوصفيلبحل في ملبجل  و لب ب  لب لت  بةلوتلاأ الةظراف،لاثا لا ال  هى

ل
ً
ولدددددلو للر دددددألجتلبح دبجدددددالةلدددددىئللةوصدددددف لا ددددد ل،ل ودددددر (ل30)لودددددتلو وةدددددا(ل ثىةابجددددد)لج ب لعثوددددد ل فدددددههفل،لاعىحثدددددالعىحثدددددى

لب  دىدبةللدملرح دىئيىل بحدال دراقلا ملدف لبح دبجدال دتلاأدو ،لبح فثالأدىللا دأدالوب فيدالح  لبإلح ىئيالب  ىدبة

للبحافيدددىلبح دبجدددىةلعفثدددالحددد  لبإلح دددىئيا
ً
لارةدددىوللح دددىيح(لهبحددد  لودبل-ب ىألدددل  )لبحافيدددىلبح دبجدددىةلارةدددىولل لت ددد لةثادددى

لل بحال راقلاأو لا  م،لبح  لودبه
ً
ل وداللبحت ايدال فيدىةللدملبحافيدىلبح دبجدىةلعفثالح  لبإلح ىئيالب  ىدبةللملرح ىئيى

ً
لى

 بحل   .ل لت  

: الدراسات األجنبية
ً
 ثانيا

ح دبجدددىةلعفثدددالبحث دددىحود و لابل(لاددد   لر دددألةويددديفلولدددلو لو دددىدبةلب ل دددى لب ار دددالحددد  Bejinaru, 2018 دبجدددال) -7

لبجدددددل  و لب دددددب  لبحوصدددددفيل،لداوىةيدددددىل-بحافيدددددىلا فيدددددالبا ل دددددى لابأل حدددددىللأىوادددددالبجددددد يفتلجدددددللودددددىديللدددددملجوجددددديفىل
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ل516اة وةدددد ل يبددددالبح دبجددددالوددددتل)ل،لبحل في ددددم
ً
لشددددحف (ل30ج ب ل)بجدددد ثىةا(لو وةددددالوددددتل)لعثودددد ل فددددههفل،لاعىحثددددال(لعىحثددددى

ا دد لةوصددف لل،لابحددلاففلبحاملددة،لابي كددفلابة ددىذلبحوددربد(و ىاد)حددللب ملددكالة،لابحلفك دد لبحبودد ي،لابألصددىحا،للاخحلدد

ددىتلورةفددد ،للبح فثددداةلدددىئللبح دبجدددالر دددألجتلولدددلو لو دددىدبةلبا ل دددى لب ارلدددملحددد  ل و دددىدبةلبي كدددفلابة دددىذللاح دددف  د

ل  ددددأو ددددىدبةلبحددددلاففلبحاملددددةللح ددددف حددددللب ملددددكالةل  ددددألبحت ة ددددبلبح ددددىني،ل يحددددىلل ددددىدبةوالل،بحوددددربدل  ددددألبحت ة ددددبلبألالل

ل  ملاأو ل راقلرح ىئيالااي ل لت  بةلبح دبجا.لر ألاةوصف بألخ  ،لبحت ة بل

ب ل ى لب ار الح  لعفثالبحث ىحود و لل ادلبي ىوااللملةبحيالو ىدبةل  أ(لا   لر ألبحلارالThalgi, 2020 دبجال) -8

ل344)اة وةدد ل يبددالبح دبجددالوددتلل،لبجددل  و لب ددب  لبحوصددفيلبحل في ددمل،لاقىواددالبح  وددوتلوددتلاأ ددالةظددراف
ً
(لعىحثددى

  ألو ود تل)وفىايفلب ل ى لب ار دا،لاج ابدلوافودلللبشلحف (ل32ج ب ل)بج ثىةا(لو وةالوتل)لعثو ل فههفل،لاعىحثا

ل دىتلا دأدالبي ىواىة(،لا  لةوصف لةلىئللبح دبجدالر دألجتل ادلبي ىواداللدملر لدى لبح فثدالو دىدبةلبا ل دى لب ارلدم

ىئياللددملة ددودبةلبح فثددالحددولل ادلبي ىوادداللددملةبحيددالو ددىدبةلب ل ددى ل دد ملاأددو ل ددراقلرح ددر ددأللاةوصددف ،لادددايف

دى يوللااددولوددىلياددي ل رددديالجتل ادلبي ىوادداللددملةبحيددالو ددىدبةلبا ل ددى لب ارلددمل ب ار ددالااددي ل لت دد بةلب لددلو لبأل د

ل. لىا لو ىدبةلب للو لبألاللو لو ىدبةلب للو لبحرب  ةدايف،لحيحل

(لاد   لر دألبحلادرال  دألبحاال دالاد تلوفدىايفلب ل دى لب ار دالا ادلوافودللبي ىوادىةلAhmad, et al, 2021 دبجدال) -9

اة وةد ل يبدالل،لبجل  و لب ب  لبحوصفيلبحل في دمل،لوتلاأ الةظرلججىةذ لبي ىواىةللملبح اللباجيو الابألاداأيا

ل180بح دبجدددالودددتل)
ً
و دددود تل)وفدددىايفلب ل دددى لل  دددأبشدددلحف ل(ل32ج ب ل)بجددد ثىةا(لو وةدددالودددتل)لعثوددد ل فدددههفل،ل(لوافحدددى

لب ار ا،لاج ابدلوافودللبي ىوادىة(لا د لةوصدف لةلدىئللبح دبجدالر دألاأدو ل ال دالبيقىايدالاد تلوفدىايفلب ل دى لب ار دا

لب ل دى لوفدىايف ،لا ملف لبح دبجالاأو ل دراقلرح دىئياللدملة دودبةلب افحد تلحدوللوتل افحبلابح ادلبحذيليووملاو

مللد،لح دىيحلب افحد تلى للىتلاب حفكدالب ل د  وافوللا لت  بةلبحثف لا تلااي لل افحوتلبلاوليووملبحذيلابح ادللب ار ا

لب حفكالب ل   .

(لادددد   لر دددألبحلاددددرال  دددألاب دددد لبجدددلا ب لعفثددددالر بد لبأل حدددىللاقىواددددىةل وجدددو ىلا ل ددددى لAbazi, 2021 دبجدددال) -10

لاعىحثددددا60 يبددددالبح دبجددددالودددتل)لاة وةددد ل،لب ار دددالوددددتلاأ دددالةظددددراف،لبجددددل  و لب دددب  لبحوصددددفيلبحل في ددددم
ً
ل،ل(لعىحثددددى

لبحكلددددىويلاباة دددىل،لبي يددددى لوددد  لجدوادددالو دددىادل)بحددددلافف(لجدددؤبللشددددحف ل12ج ب ل)بجدددد ثىةا(لو وةدددالوددددتل)لعثوددد ل فدددههف

ل،لأدىللورةفد بح فثدالحد  لب  دىدبةلولدلو ل،لا  لةوصف لةلدىئللبح دبجدالر دألجتلابإلا بت(،لبي حىاملابحاحل،لابحملفويل

 . لت  بةلبح دبجالااييللرح ىئيال احالذبةل راقل  ملاأو لر ألىئلبحبللةوصف ل حى

 رلد  الدراسدات السدابقة وموقد  الدراسدة الحاليدة منهدا:      
ً
اد تللاالند لو دىدبةلبا ل دى لب ارلدملبحوىجدفلب ملدت توتعقيبا

ل،(2019ل،لبي ددىللجاددو)و ،(2018،لبحملددر ف)ودد ل دبجالبألادد باةفلودديللددمل حيددح واظددفلاددذهلبح دبجددىةلابح دبجددالبي ىحيددا،

،لاةفلويللملب ب  لابأل ب لو لأحي لبح دبجدىةلبحلدىاوال(Bejinaru, 2018)،لا(2020،لاب احريللبحثفوشتل)ا ،(2020،لونهل)ا

 دبجدداللودد لددملوقلحدد لبح دبجددالا يب هددىل  حددىلةفلودديل،بحتددللبجددل  و لججددفو ل حفدديل(2020،لاب احددريللبحثفوشددتل)  دد ل دبجددا

لملرةدربللبإلعدىدلبحادىمللبح دبجىةلبحلىاوالةفلباجلفى  لوتلا  ،لAbazi, 2021)،لا)(Bejinaru, 2018)ال(،2021)ب خاللم،ل

لتهى.ة و رلج بحف دبجا،لاوب   ى،لاوقلح لبح دبجالا يب هى،ل حىلبجلفى  لواهىللمل
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حددربتلاددىحيحتل  ددىدبةل دأددالبوددلالتلعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىلاقىواددال ل ملددفر ددأللجنهددىلادد   لمددا تتميددز بدد  هددذه الدراسددة:للللل

جةفددبلبح دبجددىةلبحلددىاوالةحدد لخددىدللبحدديحتلاةبىاحدد لب ودددوتلوددتلاأ ددال،للددملحدد تلجتلبا ل ددى لب ارلددملوددتلاأ ددالةظددراف

لةظرلو لففا.

 النظري إلطار ا

 :
ً
 املعرفي االقتصادأوال

لو ددددددىدبةلةبحيدددددداللددددددملىواددددددىةبي لي بددددددىاللاددددددذبلب  ددددددودلوف ددددددوملبا ل ددددددى لب ارلددددددملاخ ىئ ددددددولاورةكيبةددددددولاو ىدبةددددددو،لا ادللللللل

لب ارلم،لاذح ل  ألبحب ولبحلى مالبا ل ى 

 االقتصاد املعرفي مفهوم

لوبددذلظ دددودلو ددد لحلب ل دددى لب ار دددالألاللودددر 58  ددألبحدددرةفلودددتلودددرادلودددىليودددر لودددتل)لللل
ً
ادددذبلبحبدددوتلرالجتلوف دددوملل،ل(ل ىودددى

،لحيددددحلاليوأدددد ل ثددددوللحددددوللبحا يدددد لبي  يدددد لوددددتلبا ل ددددى لال
ً
وددددتلب  دددد ل ىةلب رةث ددددالاددددولو ددددل لةوددددو  ليدددديبللةىويددددى

شدددد وتل ث دددد  لاو ددددىاال ملددددتتلوددددىلرذبل ىةدددد ل"با ل ددددى بةللااددددولوددددىلجةددددىدب ار ددددا،لاخفددددملب ار ددددا،لابحلاملددددسالباألحى يددددا،ل

بحلوأ ىةلة ولب ار ال حدود لب ل دى ي،للرالجت(لChoong, Leung,2021, 31بي  ي ا"لهملاىحفالل"ب ل ى بةلب ار ا"،)

ل،للدددملة دددوللب  لحادددىةلاة وداددددىلبا تددد بالادددد ادلب ار دددال حدددود لب ل دددى يليدددؤةر،لال دددألةوددد ملاةدددتخرلبحددد اللاحكدددفلججدددى ل 

لدلوف وملبا ل ى لب ارلم.ولظ جج فللمل

اتةددو"لبا ل ددى لبحددذيليوددومل  ددألب ار ددا،لاإةلىأ ددىلاة ثيو ددىلاةوظيف ددى،لبهدد البا ل ددى لب ارلددملبحملددر فللياددراحيددحللللل

اتةدول"لبا ل دى لبحودىئفل  دألرةلدىللبحادى ويللاراا(ل حىل110،ل2018ملو لففلوقىاتهى"،)بحملر ف،لة ل تلةو يالبي يى لل

ايالحدددد ل  ددددألةددددوب رلةكبوحوأيددددىلب افووددددىةلاباة ددددىاةلااجددددىئللبحددددلاففلل،لب ار ددددالاب ملددددىد ال ههددددىلابجددددل  بو ىلاةوظيف ددددى

جةدول"بةقددىهلووأددو للددملبا ل ددى بةلب لو وددالة ددول  ددأللTatiana, Libbiيار ددوللا(ل247،ل2021ب بىجدثالحف فثددا"،)بحاى وي،ل

ل(لللللTatiana, Libbi, 2021, 4ب لحى لج ن ل  ألب ار الاب افووىةلاب  ىدبةل ىحيالب للو ".)

ا ر لدولونهددللاتةددو"لبجدد  حىدلبحاوددللبحبملددريل ددرج لوددىللوارلدملحلبحيددال  دبةددولوددتلخدداللل حفيددالبحلافدديفلابحددلاففلإل دد ب للللللل

ةلىأ ى،لابال ىداىلاىاجلفى  لودتلةوظيدفلبحلكبوحوأيدىلإ ى د تل  ألبي  ولل  ألب ار الاب ملىد اللملبجل  بو ىلالج رب ل

انملراىللملأحي لب  ىاة،لاإ لىبهفلوقحو الوتلب اىدالاب  ىدبةلاباةقىادىةلبحال ودالحلحكيداهفلودتلة ثيو دىلاةوظيف دىل

ل(لللل2137،ل2020و  لبي يى لاة ويملبحلبحيالب لل بوا.)ونهل،للمل ى الوقىاةلبي يى لبه الة ل تلةو يالاأ

ا لت ددد ،لودددتلخدددالللبحددد ادلبحوبضدددحلبحدددذ لةؤ يدددولب ار دددا،للدددملة  يددد لعثيادددالبا ل دددى ،للم ل دددى لب ارلدددباي ثددد تلوف دددوملللللل

حدذبليحكدتلاار فدولل،لةانملدىعىةو،لااجدىئفولاججدىحيثولاةوبيىةدو،لاودىليفبدللودتلبحليىأدىةلاخد وىةلاوبدى  لحأل درب لاب  لحادى

للددددملواهددددىلبي  ي ددددالاباجددددلفى  لبحلكبوحوأيددددىلبحلافدددديفلابحلدددد د ب،لابجددددل  بملخدددداللمنننن   بحبملددددريلللددددملبحاوددددللاتةددددو"لباجدددد  حىد

لاأددددو  لةو يددددالة لددد تلبهدددد البي يددددى ،لوقدددىاةل ى دددداللددددملاةوظيف دددىلاوملددددىد  هى،لاة ثيو ددددىلاإةلىأ دددىلحل  دددولل  ددددألب ار ددددا

لوفالاب لل بوا".لبحملىلبحلبحيالاة ويملبي يى ،
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  صائص االقتصاد املعرفي

للاوح ددد بةلا  دددىئ لم ل دددى لب ارلدددبايلح ددد للللللل
ً
لأ يددد ب

ً
لب ل دددى يى

ً
،لودددتلجادددفلادددذهلبيخ دددىئ لاب ح ددد بةلودددىلةقافدددولةح دددى

ل(ل15-12،ل2019 ث لب باف،لا افول،لا)ل،(73ل،ل2020ل،ل)  مي ما

ل.ابحلف البحث ا ل دو ىلجافلامل للبحتللب ار ال يوللبألجىستلب ود ليالن  -1

ل.ب ارلملب ىللدج لاولبا ل ى للملحفلبى ليالب    لبألجىستللبحاب رليالن  -2

ل.لبح ىئللبحلونللبحل ودللافيللوفلوحل ى يلب ل ى لخالللوتلاىحاى ياليلح   -3

ل.ابأل رب لبحملربئالو لففلادةثىةلحىأىةلةفبللبحتللبحلوبيالجالب ار الوتلب لبو الب بلقىةليو ر -4

ل.ب ار الإلةلىللابأل رب لبحملر ىةلا تلبحلاىاتللر أل وبي  -5

ل.حفحار الول ىوللوبظودللوتلحإل بد لأ ي لةحوذللر أليل ب  -6

ل.با ل ى للملابحلبى ليالبإلةلىأيال  ى  لججى لب للحرلبحلافيفليالن  -7

لبأل حدددددددددددىللااجنملددددددددددد لاب اددددددددددد بةلبااةلاةدددددددددددتأ  ،لب ىحيدددددددددددالابحوجدددددددددددىعا،لاباة دددددددددددىاةلب افوودددددددددددىةل  دددددددددددىتلاددددددددددد تليقحددددددددددد  -8

ل(Hope, Angelo, 2019, 266).بألخر ل

 االقتصاد املعرفي مرتكزات

،لاذحد ل  دألبحب دولبحلدى ماليرةكديلبا ل دى لب ارلدمل  دألجدود لد دىئيللللل
ً
ل و دى

ً
ل،(Phale , et el, 2021, 4-6)ةقادللوبدولب ل دى ب

ل(12،ل2021،لاىاكر)،لا(Choong, Leung,2021, 28)ا

،لاإو ىةددولرةلددىللب ار ددا،لابجددل  بو ىلحيددحليللالتعلدديم والتدددريب: -1
ً
لاوددىارب

ً
لولافحددى

ً
 فددبلب ل ددى لب ار ددالوقلحاددى

 افى فيا.

 ىحملددددددثكالبحاى يددددددالحفحافووىة)بإلةت ةدددددد (،لااجددددددىئللباة ددددددىللبي  ي ددددددالابي وبجدددددد ب،للبنيددددددة تحتيددددددة معلوماتيددددددة: -2

 ح ل يللبحلوبصللبحفاىل،لانملرلاواىي الب افووىة.

 وثلابي  دىةلباج ملدىد الابي ىوادىةلابحملدر ىةلبحلقىد دالاوؤجلدىةلب  لحد لةرأةلورب يلبحثل بكة تفارلية: -3

ل
ً
لوددددددتلبول ددددددىصلب خددددددياتلب ارلددددددملبحاددددددى يلب تدددددد ب ف،لاة ددددددو رهلاةكييفددددددولا وددددددى

ً
ب دددددد ني،لا يددددددحليددددددلحكتلاددددددؤاللواددددددى

 حالحليىأىةلب  فيا.

ار دالاجدر البحوصدوللرحههدىلبحتلليلل  و ىلبحوىدن،لا يحلةحكبولوتلبي  ولل  دألب لانتشار الهواتف الذكية: -4

لاوملىد  هىلو لباخر ت.

 مهارات االقتصاد املعرفي

وقحو دددددالودددددتلب ادددددىدا،لابحاحفيدددددىةلبحاوفيدددددالبحتدددددللالددددد فللدددددملابدددددىللب ار دددددالحددددد  ل"اانددددد لو دددددىدبةلبا ل دددددى لب ارلدددددمل دددددتللللللل

ى  ،لابحلفك دددددد لبحبى دددددد ،لب لافحدددددد ت،لاةحكدددددداهفلوددددددتلرةلىأ ددددددىلابجددددددل  بو ىللددددددملحيددددددىتهفلو ددددددل لججددددددفو لحددددددللب ملددددددكالة،لابحويدددددد

(لاحددددد  لونهدددددللو دددددىدبةلبا ل دددددى لب ارلدددددمللدددددملو دددددىدبة لبحلفك ددددد ،ل110،لل2018،)بحملدددددر فل،"ابحل فيدددددل،لابحت  يدددددب،لابحلوو ف
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بحوددديفلالبحلافدديفلودد  لبي يددى لابحلوأيددولبحددذباي،لالاباة ددىللابحلوبصددل،لاة ثيددملبحلكبوحوأيددى،لابحاحددللبي حددىاملابحويددى  ،ل

ل(2138-2137ل،2020اباخالق.)ونهل،ل

ا دددر لجادددولبي دددىللجتلب  دددىدبةلبحال ودددالحفلكيدددفل بخدددللوقلحددد لبا ل دددى لب ارلدددملةلح دددلللدددم لب  دددىدبةلبألجىجددديا،لاو دددىدبةللللل

او ددددىدبةلبحاحدددددللبي حددددىام،لاو دددددىدبةلأحدددد لب افوودددددىةلاة فيف ددددى،لاب  دددددىدبةلل،لباة ددددىل،لاو ددددىدبةلبحلفك ددددد لاحددددللب ملدددددكالة

(لجتلب  ددىدبةلبحال ودددالحفبقددىحللددملبا ل دددى لب ارلددملةلح ددلللدددم لTatiana, Libbi(لا ؤ دد ل)44،ل2019بحلددفو يا،)جاولبي ددىل،ل

ابحددددددددواملل،لابحفتددددددددالبألأببيددددددددال،لاة فيددددددددللب افووددددددددىةل،لابحافددددددددوملابحلكبوحوأيددددددددى،لابح ب جددددددددالابحر ىددددددددديىةل،لبحلفك دددددددد لبحبودددددددد ي

ل(Tatiana, Libbi, 2021, 5بح وىلم.)

ل فبلوللو ىةلأ ي  لوتلبحو دبةلبحفبيالاب  بيا،لاالح ل  ألأوبةبلبحلوبصلليلمرل ل ى لب ا حىلير ل يل لجتلباللللل

اىإلددددى الر دددألبودددلالتلبح لددد يالةلاجدددل  بملبحلوبيدددىةلبحر حيددداللدددملبجلكملدددىالابجدددلتالللابجدددل  بملل،لابحلفى دددللبحبملدددريل

 ددإتلبح ر ددملر ددألب  لددى لب  ددىدبةللا  ددألذحدد ل(Khilji, Roberts, 2021, 2)ةددىةلاب افووددىةلابحددذ ىللاب ار دداو ددى دلبحثيى

ل
ً
لوتلبحلتي  لبح وىلم.لبحفبيالاب  بيالا ل ى لب ار اليل فبلوللو لوحىةال

،لبألجىجدديالاب ار يدداب  ددىدبةلةحددىتلو ددىدبةلدئ لددال حددىلي ددم لبح دبجددالبي ىحيدداللددملل دد  لو ددىدبةلبا ل ددى لب ارلددمللددملاةللللل

و ددددىدبةلبإلا ب يددددالاباال ىد ددددا،لالب  ددددىدبةلبحر حيددددالابحلكبوحوأيددددا،لالب  ددددىدبةل،لالبحلفك دددد لبحبى دددد لابة ددددىذلبحوددددربدبةو ددددىدبةلال

للىدبةلب  بيالابي يىةيا.حللب ملكالة،لاب  و ىدبةلباة ىللابحلوبصل،لالو ىدبةلبحلاىاتلابحاحللبي حىام،لال

 دور الجامعات في تنمية مهارات االقتصاد املعرفي 

فلبحوى د تل  ألبحلاىوللو لول فثىتهف،لاحىأىتهلبيخر ق ت،لاتهيسالبةلبا ل ى لب ارلمةبحيالو ىدلر أللبي ىواىةاليألللللل

ل.ةلىأ ىلاوملىد  هىلو لباخر تإةحكياهفلوتلبحوصوللر ألب ار الالالبي ىدر لاب للوثفيالاواملاإ دبت،ل

 ادل ددتلب  ددىيحلبيخددىدأي تلةث ددحلودد لجصدد ى لالبي ىواددىةلوددتلجأددللريقددى لو ددىتلح ددىللددملب  لحاددىةلب اىصددر ،للاة ددى الللل

جدوبلل يحدىليلافدملالود يفلب ملدود لح دىنيملبحودربدلجال يحدىليلافدملاى افوودىةلبألاجد لل،لو فلةفاثوللدملبا ل دى بةلبي  يد  

لحددددوللبي و حددددالبأل ى يحيددددا،لاااحددددلل  ددددألةرة ددددبلبي ددددوب يلابح يى ددددللبحتددددللتهدددد الر ددددألةحكدددد تلبحلاددددىاتل
ً
ادددد تلبي ىواددددىةللة ى ددددى

لل(Broström, et al, 2021, 155)حملر ىة.اجص ى لبحاحللاب

ل  لالللللل
ُ
 و لبحا ي لوتلبأل  ىدلحولل يفيالبجلحربدلبي ىواىةللملة و رلةفل ىلاااي يلج ابداىل حرب يلحلخن  لبحاحيوال 

حددددولل يفيددددالووأ ددددالل،لاب ار ددددالبحل ىوفيددددا،ل تددددرالةددددو   لوي دددد لوددددتلبحلوأيددددولحل  ددددو لب لددددلوثفيالوددددتل ثددددللصددددىنيملبحوددددربد

لبحتد باةلالدملذبةلبحلديىقلاأ دالبحد  و لر دألددراد ل(Broström, et al, 2021, 157)، يىةلبحتدلليفردد ىلجدوقلبحاحدلبحل د

بأل حدددىللودددتللوؤجلدددىةلاوقلحدد لابحل دددو رلودددتلأ دددالبحافوددللبحث دددحلاورب ددديلبأل ى يحيدددالوح فددالاىي ىوادددىةلب ؤجلدددىةلادد ت

لبا ل ددددددددى يالحفو ى دددددددىةلب يدددددددى البحويحدددددددالجدددددددففل  دددددددألب لدددددددلحرلابادةودددددددىللباال دددددددىدلجنملددددددد البهددددددد الةحو دددددددللأ دددددددالجخدددددددر ،

لبا ل ددى ل  ى ددىةلأحيدد للددملبي  يدد  لبحلوبيددىةلايشد  لا  لددتلبحتدد باةلاددذبليوددويللا يددح (19،ل2021،لاىاكر)ب خلففدا،

ل(Zelinska, et al, 2020,106.)حفحافووىةلبحل ليالبحثايالة و رللملايلىافل،لب خلففالابحملر ىة

 مل لل ث  ،لاصىدلُيبظرلرحههىل  ألجنهىلابجت بةيقيىتهىلبي ىواىةلاجا ب  ىل ادلبحبظرلحولللاأ ىةلات  ةة يقالحذح لالللللل

 & Bejinaruاصدىناالحفودى  لبا ل دى ي تلاب د ةي ت،)ل،لاوراأال وبابلد ى  لبأل حدىلل،لاو لر لحالال ىدل،لويا  لحفحار ا
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Prelipcean, 2017, 351لا ل دددى خدددر ق تلأدددىاي تللر ددد ب ادددوللبي دددىويملافددديفصدددثالبح ددد البحرئ ندددتللودددتلبحلج(لا يدددحل

ل(لMcGunagle & Zizka, 2020, 592ب ار الاجوقلبحاحل.)

اايالوار يالةليحتلبحابىصرلبحبملر الوتلبي ىواىةللملوو والب ؤجلىةلب ؤافالحال ل ى لب ارلم،ل ىلةحلف للااالن للللل

اصددىدةلةودد ملل(2127،لل2020)ونهل،، ددىللبحبملددريلوددتلجأددللبحلبحيدداوددتل ادلدئ نددتلللددملة ددو تلدج لبل،لاوددىلةوددوملاددوابحلوبيددا

اولددى  تهفل  ددألبحثوددىللابحلودد مللددملجددوقلل،لخلففدداب  ل ددى يالبافو ى ددىةلحلبيخددر ق تلاددربوللولبو ددا،لتهدد الر ددألر دد ب 

لجالحددد لادددالل،لبحاحدددللحفتددد  لعو فدددا
ً
،لب ارلدددمل دددى للدددملةلدددىئللجدددوقلبحاحدددللاةوب دددبلبحلت ددد بةللدددملبا لىحن بوللبحتدددللة ددد ثل ر دددى

للGlobal Education, 2018)).اب لت  بةللمل حفيالباال ىد،لاااي لبحلاففلو  لبي يى 

ل با ل دىلإلةدربللو لففدالولدؤاحيىةلةل حدللاىحلدى م،لدج لب دىللب ارلدملة دو تللدملدئ ندتللودتل ادللبي ىوادىةلا ىلةووملاولللللل

للي ددددوتللجتليقددددبلاوددددىليخددددر ق تبليار ددددولجتليقددددبل يحددددىلبحلفك دددد للددددملابحثدددد بل،لب ارلددددم
ً
،ل هفةبحيددددةددددتايف فلالبهدددد اللح ددددف،لوحكبددددى

 لملبحلبحيالبحملىوفالاب لل بوا.بحفافيالوتلب لىاحاللحيلحكبوب

: الدراسات العليا بالجامعات 
ً
 ثانيا

لاب دددد ال،لبهددددىلباحل ددددىقل ثددددولللاشددددرا ،لاوربحف ددددى،لاخ ىئ دددد ى،لاجاحي هددددى،لبحافيددددىلبح دبجددددىةلي بددددىاللاددددذبلب  ددددودلوف ددددومللللل

لابحلى ملبحب ول  ألاذح ،لبحيحبيالاىي ىواىةلبحافيىلبح دبجىة

 مفهوم الدراسات العليا

لبحلبحيدا،لاول فثدىةلب  لحد لبحليىأدىةلر دألحالجدلقىاالبي ىوادىةلاالحد اىلبحتدللبحند بوللجادر للجحد لبحافيدىلبح دبجدىةلاا للللل

لل جض لبحتللب ار ا،لرةلىلل  ألابحو د لابحلبوتلب للو للحيحلوت
ً
لل ىوال

ً
لاباألحدىاملبا ل دى يلبحبحدول وبودللودتلدئ لدى

ل
ً
ل.ا تلبي ىواىةلب وىدةالبحلبى ليالحفح   لاججىجى

ل دأدددددالاىحفادددددللحددددد يهفلبحدددددذيتلجاحسددددد لبهدددددىليودددددوملبحتدددددللبح دبجدددددىةلودددددتلب ي ددددد لبحافيدددددىلحوصدددددفلوف دددددوملبح دبجدددددىةلايلدددددل  مللللل

للحكبددددوالل،لبحدددد  لودبهلجالب ىألددددل  ل دبجددددىةلر ددددألحإلشددددىد ،لأىوايددددا
ً
ليددددلفلبي ىوايددددالبحتددددللابحدددد افووىةلبحملدددد ى بةليملددددحللجييددددى

للة ديل ى
ً
ل(House,2020, 13.)ج ى يحيال اىي  لا وى

 حدىلاادرالل(Academic Degree, 2020,2)ل،"بي دىويملب لدلو للودتلج  ألج ى يوللوللو ل"اتنهىللبحافيىلبح دبجىةلااارالللل

لل،لبحث دىحود و ل دأدالودتلباة هدىلل ا لرأرب اىليلفلبحتللبح دبجىة"لاتنهى
ً
)ل."بحد  لودبهل دأدالاحتد لب ىألدل  ل دأدالودتلاد لب

Maples, 2020, 2)ل

ابحفويددددولاتنهددددى"لورحفددددال دبجدددديالة ددددملب رحفددددالبي ىوايددددالبألا ددددأ،ليلددددى  ل ههددددىلبح فثددددال دبجدددد هفلحل  ددددولل  ددددأللااار  ددددىلأثددددىد لللل

ورحفدال فحيداليودوملبهدىلبح ىحدبلبي دىويمل"لاتنهدىل ىلناومار (لاي82،ل2019ش ى  لب ىألل  لجالبح  لودبه"،)أثىد لابحفويو،ل

لل،لجال دأدالبحد  لودبهل،لي  لل ههدىل  دأل دأدالب ىألدل  ل،لبحث ىحود و  ا لح وحول  ألش ى  ل
ً
يهد الل،لجالبحد دألىتلوادى

،لناوم)".ايدددااخن ةدددولاحقددىلل دبجدددلولبي ىول،لاةوى لددول،لوددتلادددذهلبح دبجددالب لاحوددداللدددملوقددىللة   دددولر ددألةوجدددي لو ىدبةدددو

ل(3،ل2020

لبحل   دددىةللددملجدددوبللبح دبجددالودددتلولو وددالوددتلخددالللبحادددرالبحلددىامليحكدددتلاار ددفلبح دبجدددىةلبحافيددىلاتنهددىل"ورحفددداللللللل

لاةوجددي لبحل  دد ،لوقددىلللددملب لاحوددالر ددألبح دبجددالاتهدد ال،لابحدد  لودبهل دأددالب ىألددل  لااملددحلل،لبإلنلددىةيالجالبحافحيددا
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أيدد ل  ددألبأل ددلللددمللةودد يرل  ددألبح ىحددبلح ددولللبي ىوايددا،لااملددت  ل دبجدد هفلوقددىل لددملبح فثدداا دد دبةلل،لاةوى ددال،لو ددىدبة

ل.ورحفالبحث ىحود و "

 العليا الدراسات أهمية

ل(4،ل2020،لناوما)لملوحىلي ملبحافيىلبح دبجىةلجاحيالةلح للللل

لوافووىةدددولودددتليي ددد لبحدددذيلربألودددل،لبي ىوايدددال دبجدددلولوقدددىلل دددتل  دددى  لوار لدددول  دددألبح ىحدددبلبحافيدددىلبح دبجدددىةلالدددى   -1

ل.ة   ولوقىللحولللاواىد و

ل.    لا  للملاىوالورب يلر ألا  لل،ل حفولوقىلللمليث تليقافولبحذيلبألورل،لبإلنلىتلةوى الوتلةي   -2

ل.بحاحللةو رةلحولبحك   لوتل رصل فحىل،ل فحيالش ى بةلبإلنلىتلححلل  فحىل،لبحاحلل رصلوتلةي   -3

لبحاحل.لجوقللول فثىةلو لواولوب لبح ىحبلجو ىةيىةلةقال -4

ل.حإلنلىتلب ى يلبح خللوتلبحافيىلبح دبجىةلش ى بةلةر   -5

لاةوى لو.ل فحولوتلةي  ل دبجيالوب ال  ألابي  ولللحفلفر،لأي  ل رصالبإلنلىتلاا ي -6

للبإلنلىتلةقال -7
ً
ل.ابحاففلبح وى الججىجولب  لحاىةلبدةوىللجتلحيحل،لاأف هلوقلحاوللملوؤةرب

ل.ابحلق ي لابألا بتلباال ىدل  أل ى دلرنلىتليقافولة ول  ألتبإلنلىلو ىدبةلةبول -8

  صائص الدراسات العليا

-Nurzia, 2020, 63 بحافيدى،لودتلجادفلادذهلبيخ دىئ لاب يبيدىلودىلي دما)لحف دبجدىةلبيخ دىئ لاب يبيدىلبحا يد لودتلابدىتللللل

ل(65

لابح دبجدالبحث دحلر دألاىإلددى ال،لل  د بحلوقدىلللدملحفلاحدملبي ويويدالبحفرصدالحف ىحدبلة ديال:املعرفة التخصصية -1

لب دوب ل اد لةود ملحكيفيدالبحف دفلودتلب ي د لواب  لدىالو دىقلبح ىحدبلحلوجدي لدبيادالعر ودالحفحقدىل،لحيدحلااد لبحذبةيا

لليي دد لوددىلااددول،ل يدوليدد د ل ددىتلبحددذيلب لدلو لل ادد لوددىلر دأ
ً
،ل2012)ولو م،ل. ادد ل يحددىلبحاحددللا فىلةددوللدملخن ةددولوددتلحلحدى

ل(290

لذحدد الل،لابإلادد بتلباال دىدل  ددألبألالللب ودىمللددملابحد  لودبهلب ىألددل  لدجدىئللاالحدد ل:واالبتكدار لسبددداع الفرصددة تاحدةإ  -2

لب دددى  لاجددد ياى لأ يددد  لججدددىحيبلاال دددىدل بئحدددالحىأددداللدددملبح ىحدددبليقادددللودددىلاادددول،لبحدددلاففلذبةيدددالجةفمهدددىلبح دبجدددالألت

ل(8،ل2013،لجاولشحىحا.)ابحلفوقللبحاحللر بد ل  ألحاوفيابل  دةولااي يلر ألباحيالةف لة  اول حىل،لبحافحيا

حكتلبيخر للاأ بد لالفوقللابح  لودبهلب ىألل  ل دأتلل  ألبي  ولللجتل:أكاديمية وظيفة رل  الحصول  إمكانيةل -3
ُ
لة

للبحافيدددددددىلبح دبجدددددددىةلودددددددؤاالةلااددددددد لحيدددددددحل،لج ى يحيدددددددالاظيفدددددددالشدددددددتللودددددددت
ً
لل ب دددددددرب

ً
لوبدددددددذلبي دددددددىويملبحلافددددددديفللدددددددملججىجددددددديى

ل Maples, 2020, 2))نملتةو.

لابي  دولللبحلافيودللب لدىدلاجدلكحىللبي دىواي تلبح فثدالةقدذ لبحتدللب ح د بةلج ثد لوتلاالن ل:الكسب إمكانية زيادة  -4

لاملددتلليقافد لجدري لاظيفديلةد دللبحافحيدالابح دأدالب  ىةدالةفدد لحد لةيدحتلحيدحل،لابحد  لودبهلب ىألدل  ل دأتدلل  دأ

ل(Maples, 2020,2)ل .اوح  لل ىحيالدابةبلذبةلوروو الوبىصب
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ل،لابحدوظيفيلبحافودللبح حوحلحل ويمل  ي  لو ىقلجوىو لبحافيىلبح دبجىةلةفلالحيحل:الدراسية املنح الحصول رل   -5

لبحافددددفلحاملددددرلبح احددددالةو راددددىلبحتددددللبح دبجدددديالب ددددبالجحدددد لوددددتلجدددد لحكتل،لبح دبجدددداللددددملاةح دددد تلأدددد بدة لجةبدددد لحددددىللالددددم

للبحافحيالحفرصبلة ى ؤلاة ويم
ً
 (4،ل2020،لناوم.)بحلافيفلويبيىلا ى الةلحل ليقاف لوحىل،لبح دبستللبحلفوقلل   لةثاى

افيدددة  ددبكة -6 لججدددخىصلوددد لحفلوبصددللبحفدددرصلودددتل فيددللة ددد لةددو رلبح دبجدددىةلبحافيدددىلحف فثددال ددد  لحيدددحلمحسدددنة: احتر

لشدحلج ثد لوؤادلل  دألبي  دوللل  دألبحود د لجتلوا ف،ل حىلب ار الاوملىد ا،لبحو دبةلابيخن بةللملو لفف ت
ً
لوتر دالوا

لبح دبجددددددددددددالودددددددددددتلج ثدددددددددددد لبحافيدددددددددددىلبح دبجددددددددددددىةل  دددددددددددألج ندددددددددددد ل ملددددددددددد للةر دددددددددددديلبي ىوادددددددددددىةلوددددددددددددتلبحك  ددددددددددد لجتلح دأددددددددددددال،لحف فثدددددددددددا

 (Maples, 2020, 2.)بي ىوايا

لب ي دد لةكلددبلبح ىحددبلدئ لدديالة ددولللاةو ددالأ يدد  لبة ال ددالجنهددىلبحافيددى،لةقدد لبح دبجددىةلويبيددىلألاددفلبحاددرالاددذبلاوادد لللللل

ل.بحفملللجالبإلخفىقلوتلبيخوال اتللب للوثللحفويىملات ابدهللملي لىأ ىلبحتللابحكفىل لاباحت ب يالبيخن  لوت

  العليا الدراسات مراحل

للدملبحلاحدملاولدلو لل،لبح دبجدالجدبوبةل د  لحيحلوتلورحفال للة لففل،لورحفل تلر ألبحافيىلبح دبجىةلوربحللةبولفلللل

ل(House,2020, 16-17)لبحل   ،لاذح ل  ألبحب ولبحلى مالوقىل

للب ىألددددل  ل دأددددالاةل فددددبلاملاجسددددتير: مرحلددددة -1
ً
ل،ل ىوددددللادددد ابملب  ى سددددالبح دبجددددالوددددتلابحدددد  لجددددبال ددددتليوددددللالوددددىل ددددى  

ل،لبحث دحلعر دمل دتلاب ىألدل  (لوودردبة)ل دتلعر دملبحلد ديجلب ىألدل  ل دأىةلر ألب ىألل  ل دأىةلةوليفلا حكت

ل.ابحث حلبحل ديجل  ألبحوىئحالبح دبجالوتلوي لل ولل أرل الاحىليحيللبي ىاةلواظفللملجةولوتلبحرةفل  أ

لجددبوبةلةددالثل دد  ل ىوددللادد ابمل دبجددالياددى للوددىلبحدد  لودبهل دأددال  ددألحل  ددولللبح دبجددالاةل فددبلالدددكتوراه: مرحلددة -2

ل ى يلاولوات الوؤاللااو،لبأل لل  أ
ً
حبالواظفللملبأل ى يحيالب ؤاالةلوتلوللو للج  ألا ح لل،لى

ُ
لأا دللبحثف بت،لاة

لب ار الح ا لةوج لبحتللبألخر للب لو والبح دبجيالب بالجالبألص ملبحث حلخالللوتلأ ي  لوار الإلنملىللبح  لودبه

لبحاملر.لاالل ملوا تلة   ل بخللب حىدجالجا

لللاملدحلاحكاهدىل،لابح  لودبه(ل دبجىةلبحافيىلاالح لورحفل تل دبج ل تلدئ ل ل تل)ب ىألل  ،بحوحىلجثمليلضحلجتلللللل
ً
لجييدى

ل ا لب رحفالبي ىوايا،للمل    لوتلبي ىواىةلب  فيالابحاى يا.لش ى بةلبح افووىة

 العليا الدراسات في القبول   روط 

للبي ىواىةلةي لللللل
ً
لبحملرا لاذهلاوتل،لبحافيىلان بوللبح دبجىةلباحل ىقليلحكتلبح ىحبلوتلحت لةوب راىلوتلاا لشراعى

ل(7-6،ل2020،لناوم) اي ملوى

لأي ل  ألبأل ل.لالو يرلبحث ىحود و ل دأال  ألبي  ولللملت  ي -1

ل.بحافيىلبح دبجىةلا دبجالبيخىصالبحلى ىةل ا  لباحت بملبح ىحبل  ألياثنم -2

ل  ددألح ددللبحددذيلبح ىحددبل ثددولللةددر  لبي ىواددىةل ادد لجتلحيددحل،لبحث ددىحود و لورحفدداللددملبح ىحددبلبةلظددىمليملددت   -3

ل.باة لى لابظىملبحث ىحود و 

ل يو.لابحبقىحلبإلةقف  يالبحفتالبول ىتل خولللبح ىحبل  أليملت   -4
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لشد ي لوقدىللجال،لبحث دىحود و لورحفدال دبجدالوقدىللةفدجلادولبحافيدىلبح دبجدىةللدملبحل  د لوقدىللي وتللجتليملت   -5

ل.اولبادةثى 

 بحافيى.لاىح دبجىةلبيخىصلبإلحكت انيلب و  للملبح ىحبلا  يل -6

ل.بحث ىحود و لاش ى  ل،لب يال لمل ى   ل،لحف ىحبلبألصفيالبحرجحيالبألادبقلةو يف -7

اق  الدراسات  بالجامعات اليمنية العليا و

لددددمللبحافيددددىلبح دبجددددىةلارةددددىوللا دددد ت،لحيددددحلادددد جةلصددددباىللأددددىواتلللددددم(لوىألددددل  )لبحافيددددىلبح دبجددددىةلاددددربوللا بيددددال ىةدددد للللل

ل،لبحت ايددال فيدداللددملبحندد بولل ل دد لا دد ل،لرنملددىلاىل  ددألجددبال(14)لوددرادل ادد لم1984ل ددىملصددباىللبي ىواددىةلبحيحبيددالاقىواددا

ل حدى  لرنملدىللةدفل اد لذحد ل،لم1985/ل84ل دىملابحوىةوتللبحملرياال فياللملبحافيىلبح دبجىةل لالةوردللةفل،لابحافومل،لابا ب 

لبحت ايدددددددا،لاةوبحددددددد لا فيدددددددال،لابا ل دددددددى لابحلقدددددددىد ل،لابحودددددددىةوتللبحملدددددددرياالح فيدددددددىةلبحددددددد افوملارةدددددددىوللبحافيدددددددى،لا دددددددلالحف بدجدددددددىة

ل(ل215،ل)م2019/2020لبي ددددددىويملحفاددددددىمل دددددد  اىلاصددددددللحتدددددد لحددددددىةبا للى
ً
ل(ل400،ل)حفدددددد افوملارةىوقددددددى

ً
،لحفحىألددددددل  لارةىوقددددددى

ل(ل253)ا
ً
لان ةددىوق تلم1988ل ددىمل دد تلقىوادداالبحافيددىلبح دبجددىةلارةددىوللاأدد جة(ل2021،صددباىللأىواددا،)حف  لودبهلارةىوقددى

لل(64)لر ددددألم2008/2009لىويمبي ددددلبحاددددىمللددددمل دددد  اىلاصددددللحتدددد لاةيبيدددد ةلبا للىحددددىةلبحت ايددددا،للددددم
ً
،ل دددد تلأىواددددا،)ارةىوقى

لابجددلحرةلم،2005/2006لبي دىويملبحاددىملخدالللبحت ايدال فيدداللدملبحدد  لودبهلادربولل دلاللددملجدثى الاادديلأىوادالا ىةد (ل2021

لو لفدددددددددفللددددددددملبي  وويددددددددالابألافيدددددددددالبحيحبيدددددددددالبي ىواددددددددىةلواظددددددددفلشدددددددددحف لحتدددددددد لبحلوجددددددددد للددددددددملابحددددددددد  لودبهلب ىألددددددددل  لاددددددددربول

لل (273،ل2021،لب خاللم)بحل   ددىة،
ً
ل(124)لةوددد ملجافيدددالأىوادددال(23 دددإت)ل،لم2014لحلددبالرجدددحيابحلإلح دددىئيىةحلاا ودددى

ل(2018  لودبه.)ب و  لاوج ،للارةىولل(14)ا(لوىألل  )للمل فيىل دبجىةلارةىول

ل دددربدلاحوأدددبلم2013ل دددىمللدددملنملدددىع ىلوحىدجدددالاأدد جةل،لم2012ل دددىمللدددملبحافيدددىلحف دبجدددىةلبحيحبيدددالاجنملددس لبأل ى يحيدددالللللل

لاةودد ملبحافيددى،لبح دبجددىةلوقددىلللددملول   ددالج ى يحيددال ددتالللم2013لحلددبا(ل61)لد ددفلبحافوددللابحث ددحلبحاددى ملبحلافدديفلا  در

لبحفتدددددددىةلا دددددددذح لابحودددددددىةوتللابحملدددددددرياال،لب افوودددددددىةلاةكبوحوأيدددددددىلابي ىجددددددو ل،لاب ىحيدددددددالبإل بد دددددددالبحافدددددددومللدددددددملةو يدددددددالاددددددربول

ل(2021بحافيى،للحف دبجىةلبحيحبيالأل ى يحياا).ابحت أحا

لبحلافدديفلأددو  لادددحىتلبأل ددى يوللبا لحددى لوقفددج الددملبحلدديملحل لدد تلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاىي ىواددىةلبحيحبيددال ددىملللل

للييفلواهىل لل،لواىي  لخحلالشحف لبحافيىلبح دبجىةلحن بوللبألالللب للو للواىي  لةليحتل،بحاى ملاإ  ب لاةيوا
ً
لوتل   ب

لوقفدجلدئ جلاوربدلبح ى دلبحافيىلبح دبجىةلةظىملةليحتلول ىوفالوبظووالوتلأيللوةيوابحلاذهلااا ،ل يابحفرللب اىي  

لبح دبجدددددديالب وددددددردبةلووبصددددددفىةلاةحددددددوذلل،لبأل ى يحيددددددالبحندددددد بوللووبصددددددفىةلاةحددددددوذلل،لم2008لحلددددددبال(248)لاددددددر فلبحددددددو دبل

ل(2،ل2013،لبحاى ملفبحلافيلأو  لادحىتلبأل ى يوللبا لحى لوقفج.)ب  فجلوتلبح ى د ت

ا فيتددللبحت ايدداللبحافيددىل)لب ىألددل  (لبح دبجددىةلاى للددىحلاددربوللم2020/2021لبحاددىملبي ددىويملأىواددال حددربتلخددالللا ىودد لللل

ابحافدددوملبحل ثيويدددالابحلقدددىد لابا ل دددى ل حرحفدددالجا دددأل اددد لبجدددلكحىللول فثدددىةلادددربوللبح دبجدددىةلبحافيدددىللدددملحددد اىلبأل نددد ،ل

ىةلةالةدددالةرأو دددال)بحودددروتلا فوودددو،لابحفتدددالبحارأيدددا،لابإل بد لابحل  ددديةلبحت ادددوي(لاةبدددىتللدددمل  دددألخحدددجلة   دددلابشدددلحف 

ل(ل124)لاإأحى مل   ل بد ل ىوا،لاب  ىجثا(،بإللبحلقىد ل)
ً
ل(2021،ل حربت)أىواال.اعىحثالعىحثى

ل
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 من ج الدراسة وإجرا اتها

لابإلأربلبةلباةياالب ب  يالبح دبجاجةثا للللل

 من ج الدراسة -1

ر دددألابحدددذيليودددوملاوصددفلبحظدددىار لاة فيف دددىلاةفلدد  اىلاو ددد لبحوصدددوللل،لبحل في دددملب دددب  لبحوصددفيلبح دبجدددابجددل  و لللللل

(لح دبجددالاة فيددللوحىدجدالعفثددالبح دبجددىةلبحافيددىل8ل،ل2010ل،لضدد ىايل)ةوييحدىةلذبةلواندد لاو دد لبحلث ددرلبهدذهلبحظىار ،

  ثىةالصحح لح ذبلبحترا.وتلخالللبجل،لب ارلماقىواال حربتل  ىدبةلبا ل ى ل

 مجتم  الدراسة ورينتها -2

لاعىحثددددا124ة دددوتلوقلحدددد لبح دبجدددالوددددتلأحيدددد لعفثدددالبح دبجددددىةلبحافيدددىلاقىواددددال حددددربتلبحثدددىح ل دددد  افل)للللل
ً
ا فيتددددللل(لعىحثدددى

لاالدثال)51(لةفلبخليىدل يبالا ر وال ملوبئيالافت ل)2021ل،ل حربت)أىواال،لحلقىد بحت ايالاب
ً
 ل%(لودتلوقلحدل40(ل يدوب

حيدددحلجنهدددىلةقدددىا ةلبي ددد لبأل نددد لل،ليلجنهدددىلةح دددلل دأدددالووثوحدددالحف دبجددداجل،لم2021-2020بح دبجدددالخدددالللبحف دددللبح دبسدددتلل

ل(Sekaran, 1992,421) %(لوتلب  لح لبألص ملحف دبجالبحتللةوصتللبهىلب بىب لبحافحيا.20ل-10)

 النوع والتخصصو (: يبي  حجم رينة الدراسة حسب الكلية 1جدول س

 التجارة التربية الكلية
 املجموع

 محاسبة إدارة رامة إدارة وتخطيط العر ي القرا  التخصص

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد النوع

ل72.5ل37 23.5ل12 23.5ل12 9.8 5 9.8 5 5.0 3 ذكر

ل27.5ل14ل0ل0ل4.0ل2ل13.7ل7 5.9ل3ل4.0ل2 انثى

 املجموع
ل100ل51ل23.5ل12ل27.5ل14 23.5 12 15.7 8 9.8 5

ل%100ل51ل%ل51االثال26ل%49االثال25

لاعىحثدا51)لحي لافتد لبحايبدالولت  بةلبح دبجا،بحلىاملةو ي لبحايبالحلبللبي  اللي ث تلوتلللللل
ً
(ل25)واهدىل د  ل،(عىحثدى

%(،ل72.5االددثال)ودل(لذ دد37واهدىل)ل،بحلقددىد  فيددالعفثدالوددتل%(ل51(لاالددثال)26 د  ل)الل،بحت ايددا فيددالعفثدال%(وددتل49االدثال)

ل.%(27.5االثال)لرةىثل(14ا)

 أداة الدراسة -3

لحإلعدىدلبحبظدريلل بح دبجدالصدححلادد اودتلجأدللة ويدمللللللل
ً
عدالتلبحثىحدحل  دألبأل ايددىةلبل ادد اذحد لل،لج ب ل)بجد ثىةا(لا وددى

ل،لةحدددددىتلو دددددىادل(ل ودددددر لوو  دددددال  دددددأل63ا ددددد لة وةددددد لبأل ب لا دددددودتهىلبحاهىئيدددددالودددددتل)ل،لابح دبجددددىةلبحلدددددىاوالووددددددوتلبح دبجدددددا

ل
ً
 فيفدالل،ل فيفدال،لولوجد ال،ل ث د  ل،لابجل ف  لبحاثىدبةلا يحلي   ل فههدىلج درب لبحايبدال دأدالبودلالتلب  دىد ل) ث د  لأد ب

)
ً
ل ويى لحيكرةل)ل،لأ ب

ً
ل(لبيخحىستل.Likertا وى

 ل:صدق األداة -أ

(ل7 كحدددددد تلب ل   دددددد تلا دددددد  افل)(ل وددددددر ل  ددددددألب 65حفلت دددددد لوددددددتلصدددددد قلج ب لبح دبجددددددالةددددددفل رددددددد ىلا ددددددودتهىلبألاحيددددددال)للللل

  دددأل،ل فههدددىلاجأر دد لبحلاددد يالةلبحال وددال،للدددملبإل بد لبحت او ددالا فدددفلبحددبفجلا فيدددالبحت ايددالأىوادددال حددربتلاصدددباىللو كحدد ت،

  حىليث تلبي  اللبحلى مال،ل(ل ور لاةحىتلو ىادل63دوللذح لة وة لبأل ب لا ودتهىلبحاهىئيالوتل)
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 اور االستبانة في صيا تها األولية والنهائية(: يبي  ردد ربارات مح2جدول س

 م
 املحور 

 

صيا تها 

 األولية

 صيا تها التعديل في الفقرات

 إسافة حذف تقسيم صيا ة النهائية

 8  1 1  7 املهارات األساسية واملعرفية 1

 8   1 1 7 مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرارات 2

 8 1   1 7 املهارات الرقمية والتكنولوجية 3

 8 1   2 7 املهارات اإلبدارية واالبتكارية 4

 8 1  1  7 مهارات التعاو  والعمل الجماعي 5

 7     7 مهارات االتصال والتواصل 6

 7  1  2 7 مهارات حل املشكالت 7

 8   1 1 7 املهارات املهنية والحياتية 8

 62 3 2 4 7 56 املجموع الكلي للفقرات

(ل ودربة،لاةولدفل7حيحلةفلر دى  لصديىةال)ل،ل(ل ور 56خالللبي  اللبحلىامل   لبحفوربةل ثللبحل كيفل)ليلضحلوتلللللل

ل (ل ور .62(ل وربة،لحيحلجصث  لبأل ب للملصودتهىلبحاهىئيال )3(ل وربةلاإدى ال)2،لاحذال) وربة(ل4)

 ثبات األداة -ب

  دددألةفدددجلبحبلدددىئلللدددملحدددىلللاإو ىةيدددالبي  دددوللل،ل لةفلددد ىر دددأل   هدددىللدددملبحويدددى لا ددد ملةبى يددد ىلودددلباجددد ثىةايملددد  لةثدددىةلللللل

(لا دددد لأددددر لبحلت ددد لوددددتلةثددددىةلبأل ب ل ددددتلعر ددددملبح لدددىاولاوبجدددد الواىوددددللجحفددددىل راةثددددى ل429ل،ل1995ل،ل)بحالددددىا،لةكدددربده

(AlphaلCronbach)وتلخالللبجل  بملارةىوللل،لspssحىليث بولبي  اللبحلى مال،ل  ألوللو لبأل ب لاب  ىاةل،ل  

 ( يبي  قيم معامل ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة3ول رقم سجد

 معامل ألفا كرونباخ ردد الفقرات املحور  م

 %76 8 املحور االول: املهارات األساسية واملعرفية 1

 %81 8 املحور الثاني: مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرارات 2

 %82 8 املحور الثالث: املهارات الرقمية والتكنولوجية 3

 %69 8 املحور الراب : املهارات اإلبدارية واالبتكارية 4

 %82 8 املحور الخامس: مهارات التعاو  والعمل الجماعي 5

 %69 7 املحور السادس: مهارات االتصال والتواصل 6

 %79 7 املحور الساب : مهارات حل املشكالت 7

 %69 8 املحور الثامن: املهارات املهنية والحياتية 8

 %81 63 املعامل الكلي لألداة

-69  ددىادلباجدد ثىةالةرباحدد لادد ت)ل،ل(Alpha Cronbachيلضددحلوددتلبي دد اللبحلددىاملجتل يحددالواددىوالةلجحفددىل راةثددى ل)للللل

 وحىلي لل  ألجتلبأل ب ل  أل دأالووثوحالوتلبح ثىة.ل،ل%(81 يحالجحفىلحفحويى لاىجل  بملاذهلبح ر وال)لاأفت ل،ل(84
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 اإلحصائية املعالجات  -4

ل دددددتلعر دددددملارةدددددىولل)للللل
ً
ب لوجددددد ىةلبي لدددددىايالاباة رب دددددىةلةدددددفلبجدددددل ربلللحيدددددحل،ل(Spssةدددددفلواىي دددددالبحثيىةدددددىةلرح دددددىئيى

اة فيدددللبحلثدددىيتلبألحدددى يلل،ل(Independent Samples Test)لابخلثدددىدل،ل  دددىادلابحفودددربة  دددألولدددلو لبب ايىد دددالابحرةدددبل

(Won Way-ANOVAل)لالل،ل دبجاحلبلولت  بةلبحلقلا تلولوج ىةلبجلقىاىةلج رب لبحايباحفكملفل تلةثىيتلبحفرال  

   ألبحب ولبحلى مال،لبجل  و لعر والبحو تلبحالبللحفحويى لذالبيخحجل دأىة

 ( يبي  الداللة اللفظية واالوزا  الترجيحية والنسبية4جدول رقم س

  الداللة اللفظية
ً
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا

 5 4 3 2 1 ا  الترجيحيةاالوز 

 4.20 - 5 3.40 -4.19 2.60- 3.39 1.80-2.59 1-1.79 الوز  النسبي

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

: النتائج املتعلق باإلجابة رل  السؤال األول 
ً
 أوال

لإلأىادال  دأاحلما درجة امدتالك طلبدة الدراسدات العليدا بجامعدة رمدرا  ملهدارات االقتصداد املعرفدي مدن وجهدة نظدرهم؟للللل

لاذبلبحلؤبلل و لةفلحلى لب لوج ىةلبي لىايالاباة رب ىةلب ايىد الابحرةبل حىلاولوث تللملبي  باللبحلىحياا

افات املعيارية والرتب رل  مستوى جمي  املحاور 5جدول رقم س  (: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الرقم
بة

رت
ال

 
 املتوسط البعد

االنحراف 

 املعياري 

 الداللة

 اللفظية

 كبيرة 51400. 3.8971 املحور االول: املهارات األساسية واملعرفية 8 1

 كبيرة 45933. 4.1856 املحور الثاني: مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرارات 4 2

 كبيرة 67187. 3.9289 املحور الثالث: املهارات الرقمية والتكنولوجية 7 3

 كبيرة 50342. 4.1225 بدارية واالبتكاريةاملحور الراب : املهارات اإل  5 4

 كبيرة جدا 36927. 4.4485 املحور الخامس: مهارات التعاو  والعمل الجماعي 2 5

 كبيرة جدا 36176. 4.2549 املحور السادس: مهارات االتصال والتواصل 3 6

 كبيرة 51564. 3.9748 املحور الساب : مهارات حل املشكالت 6 7

 كبيرة جدا 35868. 4.4681 من: املهارات املهنية والحياتيةاملحور الثا 1 8

 كبيرة 33644. 4.1807 املجموع الكلي رل  مستوى االداة

يلضدددحلودددتلبي ددد اللبحلدددىاملجتل دأدددالبودددلالتلعفثدددالبح دبجدددىةلبحافيدددىل  دددىدبةلبا ل دددى لب ارلدددملودددتلاأ دددالةظدددرل يبدددالللللل

ا ددد لأدددىللو دددوديلل،ل(0.336(لابة دددربالوايدددىديل)4.18احلوجدددةلحلدددىويل)لأل ب بحك دددملحدددلدددلو لب بح دبجدددال ىةددد ل ث ددد  ل  دددأل

،لالب  دددىدبةلب  بيددددالابي يىةيددددالاو دددىدبةلبحلاددددىاتلابحاحددددللبي حدددىامللددددملب رةثددددالبألا دددألابح ىةيددددال  ددددألبحلدددوب مل
ً
أ دأددددال ث دددد  لأدددد ب
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جىجدديالاب ار يدداللددملب رةثددال(،لاأددىللو ددودلب  ددىدبةلبألل0.369ل-ل0.336(لابة ددربالوايددىديل)4.44ل-ل4.46احلوجددةلحلددىويل)

ب  بيدالل(،لا رأد لح دوللب  دىدبة0.514(لابة دربالوايدىديل)3.89 دأال ث   لاحلوجةلحلىويل)حكاهىلح ف ل  ألبألخ   ل

عفثدددالبح دبجدددىةللةحدددولبحدددواملاب لدددؤاحيالحددد  لر دددأابي يىةيدددالاو دددىدبةلبحلادددىاتلابحاحدددللبي حدددىامل  دددألب رةثدددالبألا دددألابح ىةيدددال

ةدتخرلو دودلب  دىدبةلبألجىجدياللايادي لفرصلةحولبحاال ىةلباألحى يالابحلاىاتلا تلبح فثدا،لبحن ةىوللحلرةىحالقاة يبحافيىل

ل.ة يقالدافلبحل و تللملب ربحللبحلىاوابح فثالل ر ألدافلو ىد لبجل  بملبحفتالبإلةقف  يالح 

افات املعيارية والرتب6جدول رقم س  ول: املهارات األساسيةلمحور األ ل (: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط الفقرات ت م
االنحراف 

 املعياري 

 الداللة

 اللفظية

اقف التعليمية والبحثية 6 1  كبيرة 1.0362 3.9216 استخدم اللغة العربية بطالقة في جمي  املو

اقف التعليمية والبحثية 8 2  قليلة 94433. 2.2941 استخدم اللغة اإلنجليزية بطالقة في جمي  املو

 كبيرة 1.1519 3.5882 لدي القدرة في استخدام األرقام واملعادالت والجداول الرياسية 7 3

 كبيرة 83455. 3.9412 لدي القدرة في استنتاج العالقات بي  املتغيرات املختلفة 4 4

 كبيرة 63121. 3.9608 لدي القدرة في تنفيذ  طوات وأدوات البحوث اإلجرائية 3 5

 كبيرة 78115. 4.0980 القدرة في تنوي  مصادر الحصول رل  املعرفة لدى 2 6

  كبيرة 59409. 4.3529 لدى القدرة في تمييز بي  الخطا  والصواب 1 7
ً
 جدا

 كبيرة 75926. 3.9412 أتأكد من االدلة العلمية بدقة 5 8

 كبيرة 51400. 3.8971 املجموع الكلي رل  مستوى املحور 

ل،(3.89حلوجدددددةل)اللبحلدددددىاملجتل دأدددددالبودددددلالتلبح فثدددددالحفح دددددىدبةلبألجىجددددديالاب ار يدددددال ىةددددد ل ث ددددد  ليلضدددددحلودددددتلبي ددددد الللللل

،للأدا ودر لابحد  لا دلأىلةل،(0.514)لوايىديللابة ربا
ً
 فيفدا،لحيدحلةرباحد لب لوجد ىةللا دأداابحد  لل ودر ال ث د  لأد ب

ف ددددومل بح فثدددداللبجدددد ياى ر ددددأللحدددد ليرأدددد اةفلدددد  لذل(0.59ل-1.15)لادددد تلوايددددىديللابة ددددربا (،4.35 - 2.29بي لددددىايالادددد تل)

وتل ثللبح فثالبإلةقف  يالل حىليرأ لدافلبجل  بملبحفتابا ل ى لب ارلملاعرقلاججىحيبلبحل وللر ألوقلح لب ار ا،ل

ر ددألدددافلباالحددىملبهددىللددملبحلافدديفلبألجىسددتللابح ددىةويلاب ل ددىدلبحلافدديفلبي ددىويمللددملورحفددالبحث ددىحود و ل  ددألول فثدد تللددمل

ل.(102(،لا)101بإلةقف  يالاحىلووردلرةقف  يل)لبحفتا
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افات املعيارية والرتب 7جدول رقم س ناقد لمحور الثاني: مهارات التفكير الل(: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 واتخاذ القرارات

 املتوسط الفقرات ت م
االنحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراف 

 املعياري 
 الداللة اللفظية

  55377. 4.3333 تقلةلدي القدرة رل  التفكير بطريقة مس 1 1
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 73458. 4.0196 لدي القدرة رل  تقديم أفكار ناقدة ومفيدة لأل رين 5 2

 كبيرة 81216. 4.0196 أقدم نقدا بنا  إزا  املوسورات اليي تعر  رلي 6 3

اقف اليي تحتاج إل  اتخاذ قرار 3 4  كبيرة 55519. 4.1765 أستطي  تحديد املو

 كبيرة 60065. 3.8627 درة رل  حصر البدائل املتاحةلدي الق 8 5

 كبيرة 50020. 3.9020 لدي القدرة رل  مقارنة وتقييم الحلول البديلة 7 6

 كبيرةل70461. 4.0588 أستطي  وس  كل بديل في االرتبار وا تار البديل األفضل 4 7

اقبة ومتابعة القرار الذي تم اتخاذه وتنفيذه 2 8  كبيرة 66392. 4.1961 أستطي  مر

 كبيرة 45933. 4.1856 املجموع الكلي رل  مستوى املحور 

 ث ددد  لاحلوجدددةلأدددىلةليلضدددحلودددتلبي ددد اللبحلدددىاملجتل دأدددالبودددلالتلبح فثدددال  دددىدبةلبحلفك ددد لبحبى ددد لابة دددىذلبحودددربدبةلللللل

  ل وددر لابحدد  للددملبح دأددالأددىلةلأحيدد ل وددربةلب  ددودللددملبح دأددالبحكث دد  ل يحددىل ددلا دد ،ل(0.46)لوايددىديللابة ددربال،(4.18)

،لحيددحلةرباحدد لب لوجدد ىةلبي لددىايالادد تل)
ً
ةفلدد  لذحدد لالل(0.05ل-0.81)لادد تلوايددىديللابة ددربا(،ل3.86ل-4.33بحكث دد  لأدد ب

ايادددي لذحددد لر دددألةظدددىملر دددألجتلبح فثدددالحددد يهفلبحوىافيددداللدددملااددد يللاأبدددىللج  دددىدلوار يدددالأ يددد لابة دددىذلبحودددربدبةل ملدددتنهىليرأددد ل

بى  للملبة ىذلبحوربد،لاةثى للبأل ابدلابحلفك  لبحلبح فثال  فلوملىد ا  ألبحتللاالح لالل،اىي ىوااىألل  لب لبحلافيفلان بول

ل.اةوثللبحلتذيالبحربأاا

افات املعيارية والرتب 8جدول رقم س  لمحور الثالث: املهارات الرقميةل(: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط الفقرات ت م
االنحددددددددددراف 

 ري املعيا

الداللدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 اللفظية

 متوسطة 82510. 3.1373 أتقن املهارات األساسية للحاسب اآللي 8 1

 متوسطة 95301. 3.1765 استخدم الحاسب اآللي في أدا  املهام املكلف بها 7 2

 متوسطة 87358. 3.2745 أتعلم من  الل العرو  والبرامج اإللكترونية واألقراص املدمجة 5 3

 متوسطة 66214. 3.3725 رل  األدوات التكنولوجية إلدارة املعرفة وتوليدها واستثمارهاارتماد كثيرا  3 4

 متوسطة 72922. 3.2941 أحسن ا تيار األدوات ومحركات البحث رند استعمال االنترنت 4 5

 كبيرة 75771. 3.5294 استخدم االنترنت في جم  املعلومات وتخزينها ومشاركتها م  اآل رين 1 6

اق  اإللكترونية لالستزادة من املعلوماتاق 2 7  كبيرة 75822. 3.4902 وم بالرجوع إل  املو

اق  التواصل االجتماعي 6 8  متوسطة 79607. 3.2549 أقوم بمشاركة األرمال واألفكار باستخدام برامج ومو

 كبيرة 67187. 3.9289 املجموع الكلي رل  مستوى املحور 



  ادلاربوللبح بدجىةلبحافيىللملة ويملبحر  البإلنلىةيالابحل ثيويالحفلافيفلابحلبحيا  

 

 

 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 515 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ل(،3.93 دأدددالبودددلالتلبح فثدددالحفح دددىدبةلبحر حيدددالابحلكبوحوأيدددال ىةددد ل ث ددد  لاحلوجدددةل)ليلضدددحلودددتلبي ددد اللبحلدددىاملجتللللل

حيدحللاب لوجد ا،ىلةلأحيد ل ودربةلب  دودللدملبح دأدالبحكث د  لأدلا  ل،(0.67)لوايىديللابة ربا (0.67ابة ربالوايىديل)

اةفلددددددد  لذحددددددد لجتلبجدددددددل  بملل،(0.95ل-0.66)لاددددددد تلوايدددددددىديللابة دددددددربا (،3.52-3.13ةرباحددددددد لب لوجددددددد ىةلبي لدددددددىايالاددددددد تل)

لحالة ىللابحلوبصل.ااجيفالدئ ليالبحلكبوحوأيىلابحلوبيىةلبحر حيالصىدةلجحالبحا رل

افات املعيارية والرتب 9جدول رقم س  ةلمحور الراب : املهارات اإلبداريل(: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط الفقرات ت م
االنحددددددددددراف 

 املعياري 

الداللدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 اللفظية

 كبيرة 66332. 4.0000 أقوم بتركيب األفكار الرئيسة لبنا  معرفة جديدة 4 1

 كبيرة 68428. 3.8235 لدي القدرة رل  تحليل ايجابيات وسلبيات أثر تطبيق املعرفة الجديدة 7 2

 كبيرة 91566. 4.0392 لدي قابلية اإليجاز لألفكار الرئيسة املستخلصة من املعلومات املجمعة 3 3

  86228. 4.2353 دي الشغف وحب االستطالع واالكتشاف وتوليد أفكار أصيلة  ير مألوفةل 2 4
ً
 كبيرة جدا

 إبدارية للقضايا واملشكالت الصعبة واملعقدة 6 5
ً
 كبيرة 73244. 3.9412 أقدم حلوال

  57667. 4.5490 أبدي درجة رالية من الحماس رند أدائي ملهارات تعلمتها حديثا 1 6
ً
 كبيرة جدا

أقدم رل  أدا  مهارة ال أررفها مسبقا 5 7  كبيرة 69282. 4.0000 أجدني مبادر و

 كبيرة 80196. 3.6078 لدي قدرة في بنا  استراتيجيات بحثية وتطبيقها بفارلية 8 8

 كبيرة 50342. 4.1225 املجموع الكلي رل  مستوى املحور 

ل(،4.12ىدبةلبإلا ب يددددالاباال ىد ددددال ىةدددد ل ث دددد  لاحلوجددددةل)يلضددددحلوددددتلبي دددد اللبحلددددىاملجتل دأددددالبوددددلالتلبح فثددددالحفح ددددللللل

، يحددىل دد  ل ورةددىتللددملبح دأددالبحكث دد  لل(0.50ابة ددربالوايددىديل)
ً
 -3.61حيددحلةرباحدد لب لوجدد ىةلبي لددىايالادد تل)لأدد ب

ت تلحف فثاليبحذيللملارةىوللب ىألل  لةحةلبحلافيفلجتلر ألليرأ اةفل  لذح لل،(0.91-0.57)لا تلوايىديللابة ربال(،4.54

لا.حر البإلا بتلاباال ىدلابة هىللباجت بةيقيىةلبيخىصاللملبإلأىاالاأبىللابجل الصلب ار 

افات املعيارية والرتب 10جدول رقم س  لمحور الخامس: العمل الجماعيل(: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط الفقرات ت م
االنحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراف 

 املعياري 

 الداللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 اللفظية

  46862. 4.6863 ترم أفكار اآل رين وأتقبلهاأح 1 1
ً
 كبيرة جدا

  57463. 4.5686 أتحل  بروح االنتما  للفريق 4 2
ً
 كبيرة جدا

  53578. 4.5882 أقوم باملبادرة في تقديم العو  لر رين 3 3
ً
 كبيرة جدا

  55377. 4.6667 أحرص رل  بنا  أواصر الثقة م  أفراد فريق العمل 2 4
ً
 كبيرة جدا

اقف املختلفة 5 5   57599. 4.2941 أتفاو  م  الزمال  واآل رين حول املو
ً
 كبيرة جدا

  65858. 4.2549 أقدم مصلحة الجمارة رل  مصلحيي الفردية 6 6
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 64777. 3.9804 أرمل في فريق إلنجاز األنشطة واألبحاث الجمارية 8 7

  54088. 4.2157 يأحدد نقاط الضعف والقوة بشخصييي وأرمال 7 8
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة جدا 36927. 4.4485 املجموع الكلي رل  مستوى املحور 



  ادلاربوللبح بدجىةلبحافيىللملة ويملبحر  البإلنلىةيالابحل ثيويالحفلافيفلابحلبحيا  

 

 

 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 516 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

لاحلوجةلحلىويلللللل
ً
يلضحلوتلبي  اللبحلىاملجتل دأالبولالتلبح فثال  ىدبةلبحلاىاتلابحاحللبي حىامل ىة ل ث   لأ ب

ل يحددددىل ددد  ل وددددر لابحددد  للددددملأددددىلةلأحيددد ل وددددربةلب  دددودللددددملبح لا ددد ل(0.36)لوايددددىديللابة دددربا (،4.44)
ً
دأدددالبحكث دددد  لأددد ب

اةفلددد  لذحدددد لل(0.65ل-0.46)لوايدددىديللابة دددربا (،4.68-3.98حيدددحلةرباحددد لب لوجددد ىةلبي لدددىايالاددد تل)لبحكث ددد  ،بح دأدددال

ملاحقحو دددالودددتلبأل ابدلباألحى يدددالجاحدددىلبحاحدددللىودددتلخدددالللبحويدددل،بحويودددل ادلةظدددفلبحلافددديفلبحتدددللاادددي لب خدددياتلر دددأليرأددد ل

ل.يرأ لر ألعثياالب  لح لبحر فيلب لحىج لاب  ى  لاب لاىاتلل حىلابحلاىات،لبي حىام

افات املعيارية والرتب 11جدول رقم س  لمحور السادس: مهارات االتصال والتواصلل(: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط الفقرات ت م
االنحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراف 

 املعياري 

الداللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 اللفظية

  65079. 4.2353 للفظي و ير اللفظي إليصال املعلوماتأستخدم التواصل ا 3 1
ً
 كبيرة جدا

  50254. 4.2157 أظهر اهتماما وإصغا   ير متقط  رند االستماع لألطراف األ رى  4 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 71125. 4.1176 لدي القدرة رل  االنتقال السري  من فكرة إل  فكرة أ رى  5 3

  62748. 4.2549 ل  اآل رين بأسلوب ميسر وسلسأرر  املعارف واملعلومات ر 2 4
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 67097. 4.0980 أستطي  التقيد بتنفيذ التعليميات حسب األولوية 6 5

  60844. 4.5686 أتواصل م  اآل رين بشكل الئق ومناسب دو  تجريح أو احراج 1 6
ً
 كبيرة جدا

7 7 
دا دددل و دددارج اسدددتخدم التقنيدددات الرقميدددة فدددي االتصدددال والتواصدددل 

 الجامعة
 كبيرة 78516. 3.9412

 كبيرة جدا 36176. 4.2549 املجموع الكلي رل  مستوى املحور 

ليلضحلوتلبي  اللبحلىاملجتل دأالبولالتلبح فثال  ىدبةلباة ىللابحلوبصلل  أل ىةد ل ث د  لللللل
ً
احلوجدةلحلدىويلأد ب

ل يحددىل دد  ل ورةددىتللددملبح دأددالأددىلةلأحيدد ل وددربةلب ا دد لل(0.36)لوايددىديللابة ددربا ،(4.25)
ً
 ددودللددملبح دأددالبحكث دد  لأدد ب

ليرأدد اةفلدد  لذحدد لل(0.78ل-0.50)لادد تلوايددىديللابة ددربا(،ل3.94-4.56بحكث دد  ،لحيددحلةرباحدد لب لوجدد ىةلبي لددىايالادد تل)

لودددددتلبي يدددددلبحتدددددللشدددددث ىةلبحلوبصدددددللباألحدددددىامالر دددددألبة ملدددددىدلةكبوحوأيدددددىلب افوودددددىةلاباة دددددىاةل
ً
لججىجددددديى

ً
ى لجصدددددث  لأددددديلب

لباألحىام.لبحلوبصللبإلةت ة لاشث ىةألنمل الابحل ىحيفل  أللملةبفيذلببح فثاللاب لحى بحيوويا،ل

افات املعيارية والرتب 12جدول رقم س  لمحور الساب : مهارات حل املشكالتل(: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط الفقرات ت م
االنحددددددددددراف 

 املعياري 

الداللددددددددددددددددددددددددة 

 اللفظية

 كبيرة 90532. 4.0196 عايش م  الفكرة أو املشكلة لدرجة أنني أحس أنها جز  منيأت 2 1

 في األدا  ال يستطي  زمالئي اكتشافها 3 2
ً
 كبيرة 86364. 3.8824 أكتشف ريوبا

 كبيرة 70683. 3.6863 لدي القدرة رل  حصر البدائل املتاحة 7 3

 كبيرة 66392. 3.8039 لدي القدرة رل  مقارنة وتقييم الحلول البديلة 4 4

 كبيرة 77510. 3.8039 استخدام معايير أولية لتقييم املعلومات ومصادرها 5 5

 كبيرة 66569. 3.7255 لدي القدرة في الوصول إل  حلول رلمية للمشكالت والقضايا 6 6

 كبيرة 52767. 4.0392 اتخاذ القرارات السليمة لحل املشكالت 1 7

 كبيرة 51564. 3.9748 ى املحور املجموع الكلي رل  مستو 



  ادلاربوللبح بدجىةلبحافيىللملة ويملبحر  البإلنلىةيالابحل ثيويالحفلافيفلابحلبحيا  

 

 

 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 517 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 (،3.97يلضددددحلوددددتلبي دددد اللبحلددددىاملجتل دأددددالبوددددلالتلبح فثددددال  ددددىدبةلحددددللب ملددددكالةل ىةدددد ل ث دددد  لاحلوجددددةلحلددددىويل)للللل

ل يحددددىل دددد  ل وددددر لابحدددد  للددددملبح دأددددالا دددد لل(0.51)لوايددددىديللابة ددددربا
ً
أددددىلةلأحيدددد ل وددددربةلب  ددددودللددددملبح دأددددالبحكث دددد  لأدددد ب

يرأدد لر ددأل ةفلدد  لذحد الل(0.90ل-0.52)لوايدىديللابة ددربا (،3.68 -4.04لوجدد ىةلبي لدىايالادد تل)حيددحلةرباحد لب لبحكث د  ،

ل.ةىح ل رصلةحولب ب  لبحافوللي للب ملكالةلح  لبح فثاجللملاربوللبح دبجىةلبحافيىجتلبحاحفيالبحلافيحيال

افات املعيارية والرتب 13جدول رقم س  الثامن: املهارات املهنية لمحور ل(: يبي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط الفقرات ت م
االنحددددددددددراف 

 املعياري 

الداللددددددددددددددددددددددددة 

 اللفظية

  54305. 4.5098 أدرك أهمية الوفا  بااللتزامات املطلوبة مني 3 1
ً
 كبيرة جدا

  64413. 4.4902 ألتزم بالقواني  والتعليمات الرسمية ذات الصلة باستخدام مصادر املعلومات 4 2
ً
 كبيرة جدا

  61165. 4.4706 أسبط سلوكياتي وفق القوارد واللوائح املتبعة في العمل 6 3
ً
 كبيرة جدا

  50176. 4.7059 أركس صورة ايجابية لزمالئي واآل رين رند التعامل معهم 1 4
ً
 كبيرة جدا

  61165. 4.5294 أتصرف بشكل واثق أثنا  القيام بواجباتي 2 5
ً
 كبيرة جدا

  71181. 4.3333 اآل رين أتحدث بوسوح وانفتاح م  8 6
ً
 كبيرة جدا

  66569. 4.3922 أقبل النقد االيجا ي وأنتقد اآل رين بشكل بنا  7 7
ً
 كبيرة جدا

  61229. 4.4902 أقوم بتنوي  مصادر مستمرة للتعلم الذاتي 5 8
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة جدا 35868. 4.4681 املجموع الكلي رل  مستوى املحور 

لاحلوجدددةل)لحلدددىاملجتل دأدددالبودددلالتلبح فثدددالحفح دددىدبةلب  بيدددالابي يىةيدددال ىةددد يلضدددحلودددتلبي ددد اللبللللل
ً
ل(،4.46 ث ددد  لأددد ب

،أدىلةلأحيدد ل ودربةلب  ددودللدملبح دأددالبحكث د  لا دد لل،(0.36)لوايدىديللابة دربا
ً
حيدحلةرباحدد لب لوجد ىةلبي لددىاياللأدد ب

دبجددىةلبحافيدىلبحتدللاالحدد لادربوللبح ر ددألعثيادالاةفلدد  لذحد ليرأد لل(0.71ل-0.50)اد تللوايدىديللابة ددربا (،4.70 -4.33اد تل)

ل.  ألبحل ثيوىةلبحاحفيالاةر يل فههىللمل حفيالبحلوييف

 :
ً
 النتائج املتعلقة باإلجابة رل  السؤال الثانيثانيا

( بي  متوسط درجات تقديرات أفرد العينة حول α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية رند مستوى داللة سلللل

 التخصددص، النددوع،ك طلبددة الدراسددات العليددا بجامعددة رمددرا  ملهددارات االقتصدداد املعرفددي تعددزى ملتغيددرات سدرجددة امددتال

للالكلية(؟

احإلأىادددال فيدددولابحلت ددد لودددتلصددد ال احدددالبحفدددراقلاددد تلب لوجددد ىةلبي لدددىايالحلوددد يربةلج دددرب لبحايبدددالحلدددبلب لت ددد بةلةدددفل

(لحلدددددبلولت ددددد لWon Way-ANOVAى يل)ة فيدددددللبحلثدددددىيتلبألحددددداللابح فيدددددا(،ل-(لحلدددددبلولت ددددد بةل)بحبدددددوتtبجدددددل  بملبخلثدددددىدل)

لبحبلىئلل  ألبحب ولبحلى مالا ىة ،ل()بحل   

ل

ل

ل
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 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 518 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 النتائج املتعلق بمتغير النوع -1

افات املعيارية لتقديرات أت(: يبي  ا تبارس14جدول رقم س فراد ( لداللة الفروق بي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 أنثى( -حسب متغير النوع سذكر الدراسات العليا طلبةالعينة من 

 املحور 

ير
تغ

امل
 

 املتوسط العدد
االنحدددددددددددددددددددددراف 

 املعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

"F" 

مسدددددددددددددددددددددتوى 

 الداللة
 الداللة

االول: املهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات 

 األساسية واملعرفية

 1.097 1.586 45419. 3.9662 39 ذكر

 

.300 

 
  ير دالة

 1.370 62870. 3.7143 14 أنثى

ر الثددداني: مهدددارات التفكيددد

الناقدددددددددددددددددددددددددددددد واتخددددددددددددددددددددددددددددداذ 

 القرارات

 103.- 48124. 4.1815 39 ذكر
.333 

 

.566 

 
  ير دالة

 110.- 41229. 4.1964 14 أنثى

الثالددددددددددددددددددددددددث: املهددددددددددددددددددددددددارات 

 الرقمية والتكنولوجية

 795. 060. 69259. 3.9324 39 ذكر

 

.377 

 
  ير دالة

 062. 63852. 3.9196 14 أنثى

الرابددددددددددددددددددددددددد : املهدددددددددددددددددددددددددارات 

 بتكاريةاإلبدارية واال 

 1.604 754. 45396. 4.1554 39 ذكر

 

.211 

 
  ير دالة

 653. 62678. 4.0357 14 أنثى

الخددددددددددددددددددددامس: مهددددددددددددددددددددارات 

التعدددددددددددددددددددددددداو  والعمددددددددددددددددددددددددل 

 الجماعي

 080.- 37447. 4.4459 39 ذكر
.211 

 

.648 

 
  ير دالة

 081.- 36888. 4.4554 14 أنثى

السددددددددددددددددددددادس: مهددددددددددددددددددددارات 

 االتصال والتواصل

 753. 494.- 34512. 4.2394 39 ذكر

 

.390 

 
  ير دالة

 455.- 41352. 4.2959 14 أنثى

السدددددددداب : مهددددددددارات حددددددددل 

 املشكالت

 036. 646.- 51326. 3.9459 39 ذكر

 

.850 

 
  ير دالة

 634.- 53337. 4.0510 14 أنثى

الثامن: املهدارات املهنيدة 

 والحياتية

 008. 1.257 34854. 4.5068 39 ذكر

 

.928 

 
 لة ير دا

 1.211 37808. 4.3661 14 أنثى

 جمي  املحاور 
 667. 33692. 4.2001 39 ذكر

  ير دالة 907. 014.
 662. 34217. 4.1293 14 أنثى

 (α =0.05رند مستوى داللة س*

ب ل(للدملةودد يربةلبأل ددرلα= 0.05يلضدحلوددتلبي دد اللبحلدىامل دد ملاأددو ل دراقلذبةل احددالرح ددىئيال بد لولددلو ل احددال)للللل

اهدددددملة ددددد ل بحددددداللب  دددددىاد،(لي حيددددد ل0.907(لاولدددددلو لبح احدددددال)0.014حيدددددحلافتددددد ل يحدددددال"ا"ل)لبحبدددددوت،بحايبدددددالاادددددي ل لت ددددد ل

لجيلالةوأددد لجيل دددراقلظىار دددال لت ددد لبحبدددوتل)ذ دددر
ً
جةثددد (لل-اةفلددد  لذحددد لجتلج دددرب لبحايبدددالودددتلبح فثدددال)ذ دددرلةثددد (،جل-رح دددىئيى

حيددددحلالةوأدددد لاددددربوللولددددلوفاللحفحىألددددل  ،حلددددىاوالاأرةددددىوللبحلح يدددد يلااردددددوبلحندددد بوللووحدددد  لخددددالللوربحددددللبح دبجددددالب

لحلبلبحبوت.

ل

ل
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 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 519 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 النتائج املتعلق بمتغير الكلية -2

افات املعيارية لتقديرات أت(: يبي  ا تبارس15جدول رقم س فراد ( لداللة الفروق بي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 التجارة( -التربيةالدراسات العليا حسب متغير الكلية س طلبةالعينة من 

 املتوسط العدد املتغير املحور 
االنحدددددددددددددددددددددراف 

 املعياري 

 قيمة

"T" 

 قيمة

"F" 

مسدددددددددددددددددددددتوى 

 الداللة
 الداللة

االول: املهدددددددددددددددددددددددارات 

األساسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية 

 واملعرفية

 267. 54042. 3.9185 23 التربية

  ير دالة 968. 002.
 265. 50056. 3.8795 28 التجارة

الثدددددددددددداني: مهددددددددددددارات 

التفكيدددددددددددددر الناقدددددددددددددد 

 واتخاذ القرارات

 441. 42973. 4.2172 23 التربية

  ير دالة 213. 1.591
 447. 48857. 4.1596 28 التجارة

الثالدددددددث: املهدددددددارات 

الرقميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 والتكنولوجية

 1.479- 69286. 3.7772 23 التربية

  ير دالة 783. 077.
 1.467- 63958. 4.0536 28 التجارة

الرابدددددددد : املهددددددددارات 

اإلبداريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 واالبتكارية

 1.371 43734. 4.2283 23 التربية

  ير دالة 898. 017.
 1.401 54418. 4.0357 28 التجارة

الخدددامس: مهددددارات 

التعددددددداو  والعمدددددددل 

 الجماعي

 1.095 35136. 4.5109 23 التربية

  ير دالة 903. 015.
 1.104 38196. 4.3973 28 التجارة

السدددادس: مهدددارات 

االتصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 

 والتواصل

 2.442 34843. 4.3851 23 التربية

  ير دالة 740. 112.
 2.438 34224. 4.1480 28 التجارة

السددددددددداب : مهدددددددددارات 

 حل املشكالت

 1.341 49828. 4.0807 23 التربية
  ير دالة 669. 184.

 1.347 52216. 3.8878 28 التجارة

الثدددددددامن: املهدددددددارات 

 املهنية والحياتية

 1.269 34836. 4.5380 23 التربية
  ير دالة 470. 531.

 1.274 36301. 4.4107 28 التجارة

 جمي  املحاور 
 923. 31866. 4.2287 23 التربية

  ير دالة 602. 275.
 932. 35112. 4.1412 28 التجارة

 (α =0.05رند مستوى داللة س*

(للدملةودد يربةلبأل ددرب لα= 0.05لددلو ل احددال)يلضدحلوددتلبي دد اللبحلدىامل دد ملاأددو ل دراقلذبةل احددالرح ددىئيال بد لوللللل

لب  دددىاد،(لي حيددد ل0.602(لاولدددلو لبح احدددال)0.275حلقدددىد (لحيدددحلافتددد ل يحدددال"ا"ل)بل-بحايبدددالاادددي ل لت ددد لبح فيدددال)بحت ايدددا

لجيلالةوأ لجيل راقلظىار ال لت  لبح فيال)بحت ايا
ً
بحا يد لاةفلد  لذحد ليرأد لر دألاأدو للحلقدىد (،بل-اهملة  ل بحالرح ىئيى

ل.وتلب وردبةلب ملت  الا تلبح فيل تلة  لولو لول فثىةلأىواياللملبحفتالابي ىجو لابح وى ا

ل



  ادلاربوللبح بدجىةلبحافيىللملة ويملبحر  البإلنلىةيالابحل ثيويالحفلافيفلابحلبحيا  

 

 

 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 520 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 النتائج املتعلقة بمتغير التخصص -3

ق بي  املتوسطات الحسابية ( لداللة الفرو Won Way -ANOVA(: يبي  تحليل التباين األحادي س16جدول رقم س

 متغير التخصص حسب، العينةألفراد 

 مصدر التباين حور امل
مجمدددددددددددددددددددددددددددددددددوع 

 املر عات

درجدددددددددددددددددددة 

 الحرية

متوسددددددددددددط 

 املر عات

قيمددددددددددددددددددددددددددة 

 "ف"

مسدددددددددتوى 

 الداللة
 الداللة

املحددددددددددددددددددددددددددددددور االول: املهددددددددددددددددددددددددددددددارات 

 األساسية واملعرفية

 376. 4 1.505 بي  املجمورات

 254. 46 11.705 دا ل املجمورات  ير دال  224. 1.479

  50 13.210 الكلي

رات التفكيدددر املحدددور الثددداني: مهدددا

 الناقد واتخاذ القرارات

 378. 4 1.511 بي  املجمورات

 196. 46 9.038 دا ل املجمورات  ير دال  123. 1.923

  50 10.549 الكلي

املحدددددددددددددددددور الثالدددددددددددددددددث: املهدددددددددددددددددارات 

 الرقمية والتكنولوجية

 352. 4 1.407 بي  املجمورات

 460. 46 21.163 دا ل املجمورات  ير دال  554. 765.

  50 22.570 الكلي

املحددددددددددددددددددور الرابدددددددددددددددددد : املهددددددددددددددددددارات 

 اإلبدارية واالبتكارية

 273. 4 1.090 بي  املجمورات

 252. 46 11.581 دا ل املجمورات  ير دال  376. 1.083

  50 12.672 الكلي

املحدددددددددددددددور الخدددددددددددددددامس: مهدددددددددددددددارات 

 التعاو  والعمل الجماعي

 088. 4 353. بي  املجمورات

 141. 46 6.465 دا ل املجمورات  ير دال  645. 628.

  50 6.818 الكلي

املحددددددددددددددور السددددددددددددددادس: مهددددددددددددددارات 

 االتصال والتواصل

 153. 4 613. بي  املجمورات

 129. 46 5.930 دا ل املجمورات  ير دال  328. 1.189

  50 6.543 الكلي

املحدددددددور السددددددداب : مهدددددددارات حدددددددل 

 املشكالت

 270. 4 1.080 موراتبي  املج

 266. 46 12.215 دا ل املجمورات  ير دال  409. 1.016

  50 13.294 الكلي

املحددور الثددامن: املهددارات املهنيددة 

 والحياتية

 045. 4 182. بي  املجمورات

 136. 46 6.251 دا ل املجمورات  ير دال  854. 334.

  50 6.433 الكلي

 جمي  املحاور 

 045. 4 179. املجمورات بي 

 119. 46 5.480 دا ل املجمورات  ير دال  824. 376.

  50 5.660 الكلي

 (α ≤ 0.05*رند مستوى داللة س

(لاددد تلولوجددد ىةلα ≤ 0.05يلضددحلودددتلبي دد اللبحلدددىامل دد ملاأدددو ل ددراقلذبةل احدددالرح دددىئيال بدد لولدددلو ل احددال)للللل

(ل0.824(لاولدلو لبح احدال)0.376حيدحلافتد ل يحدال"ا"ل)ل لبحل  د لي حيد لب  دىادلبجلقىاىةلج رب لبحايبالااي ل لت د

اةفلدددد  لذحدددد لجتلل  ددددىاد،ب(لادددد تل0.854-0.123(لاولددددلو ل احددددال)1.92-0.334)ادددد تلاةرباحدددد ل يحددددال"ا"للب  ددددىاد،ي حيدددد ل

ربحدللبح دبجدالبحلدىاوالب الللج رب لبحايبالوتلعفثالب ىألل  للمل دللبأل لدىملاارددوبلحند بوللااجدىئللاافيحيدالووحد  لخد

ل.بي ىحيال ىألل  باأرةىولل

 االستنتاجات:
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 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

لاهددددملةلفددددملودددد ل دبجدددداللجظ ددددرةلةلددددىئللبح دبجددددالبوددددلالتلبح فثددددال  ددددىدبةلبا ل ددددى لب ارلددددملا دأددددال ث دددد  لي حيدددد لب  ددددىادلللللل

(Bejinaru, 2018)لا(2020،لونهدل)،لا،(Abazi, 2021)ا دأدالورةفادا،لاة لفدفللىئق دىةللأدىلةلبحتدل( 2021ل،لبحادى وي)،لا

،ل(Thalgi, 2020)لبحتددددللأددددىلةلةلىئق ددددىلا دأددددالولوجدددد ا،لا دبجددددال(2019ل،لبي ددددىللجاددددو)،لا(2018،لبحملددددر ف)ودددد ل دبجددددال

ل  دألاو دىدبةلبحاحدللبي حدىامل،ب  دىدبةلب  بيدالابي يىةيدالا دأالددايفا،لاح دف لةلىئق ىلأىلةل(لبحتل2021ا)ب خاللم،ل

ل.ب رةثالبألخ   ل  أب  ىدبةلبألجىجيالاب ار ياللح ف  يحىلل،لةياابح ىلب رةثالبألا أ

ل ب لوللو ل احال)لجظ رة حىللللل
ً
ل لت  بةلبح دبجا0.05بح دبجال  ملاأو ل راقل بحالرح ىئيى

ً
لابح فيدا،لبحبدوت،)ل(لةثاى

لل بحدال دراقلاأدو ل د ململ(ل2021ا)ب خاللم،لل(Bejinaru, 2018اهملةلفملو ل دبجال)لبحل   (،
ً
حلدبلولت د للرح دىئيى

(ل2020،لا دبجددال)ونهددللبحبددوت،اأددو ل ددراقلحلددبلولت دد لبحتددلل ملددف ل(ل2019،لبي ددىل)جاددوللاة لفددفلودد لةلددىئلل،بحل  دد 

لاأو ل راقلحلبلولت  لبح فيا.للل ملف لبحتل

 التوصيات واملقترحات:

 :باآلتي توص ي الدراسةفي سو  نتائج الدراسة ومناقشتها     

 .لدبةلبا ل ى لب ارلملدحتلاربوللبح دبجىةلبحافيىلابحن بوللبألخر لاىي ىواادراد لةيح تلو ى -

دراد لةر   لاربوللحف دبجىةلبحافيدىل  دألبي وبةدبلبحاحفيدالحلبحيدالو دىدبةلبا ل دى لب ارلدملحد  لبح فثدالاةحكيداهفلودتل -

 .اخىصالوىليلافملاى  ىدبةلبألجىجيالبحاح م،بجل  بو ىللملبحوب  ل

لاب لددل بوا،احددىلي وددملول فثددىةلجددوقلبحاحددللاخ ددةلبحلبحيددالبحملددىوفاللب ارلددم،دبةللددملدددوللبا ل ددى لةوصدديفلب وددرل -

 و لبحلت ي ل  ألدراد لةبوتلو ى لبي  ولل  ألب ار ا.

لاالددى  لافى فيددا،ةثنددللاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلجنملدد الاافيحيددالالددى  لبح فثدداللددملابددىللبجددت بةيقيىةلا  يددالاة ثيويددال -

لاب  ىاهفلبي ر اللملرةلىللابجل الصلب ار ا.لاباال ىد،بإلا بتلبح فثال  أل

 

 ما يلي: الدراسة كما تقترح

 ايسالبحل ديج(.لج يىل)لو لففالوتلاأ الةظرلاىي ىواابح فثالرأربلل دبجىةلوحىةفال  ألل -

 و لففا.لةظرلاأ الوتلاىي ىواالايسالبحل ديجل  ألوحىةفال دبجىةلرأربل -

  ار الاىي ىواالحيلو ألولى االاة ل  ل للوىليلافملاإ بد لب ار الابحث حلبحافول.رنملىللور يلإل بد لب -
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 املراج 

: املراج  العربية
ً
 أوال

ل  ددددىدبةلبي ىواددددالافددددوبللابحلافدددديفلبحت ايددددالو ير ددددالاوافحددددىةلوافوددددللوحىدجددددال دأددددالا(2019)ل لحددددم،لوقدددد يلبي ددددىل،لجاددددو -4

دى يوللابحل  دديللقددى باةل ب ايددال  ددألاجةراددىلب ارلددملبا ل ددى  ،ل46ب  فدد للةرأو ددا،لبحافددومللددمل دبجددىةلحف فثددا،لبأل د

ل.61ل-30صللصل،1بحا  ل

(الةودو فلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلح فيددىةلبحت ايداللددملبي ىواددىةلبحففلدد يايالاح ى ظددال2013)لراددربايف، ددرلللشددحىحا،جادول -5

 ابددددوبتاللم،2013جار ددددللل30الباجددددالويالةددددي لحف دبجددددىةلبحافيددددىلاىي ىواددددلب ددددؤةحرلبح ددددىنيلبح فثددددا،ةددددي لوددددتلاأ ددددالةظددددرل

 ةي .لابحل و ر،بح دبجىةلبحافيىلا تلبحوب  لاو ىقلبإلصالحل

ل،لولددىحل  ددألب و دد 6ل-5ل–ل2021،لالددىد  ل2020لبحاددى يلباال ددىدلوؤشددرللددملبحارأيددالبحدد اللل(الةرة ددب2021)،لرةفوأرب يدد  -6

 بحلى ما

https://bawabaa.org/news/infograph/862697/. 

لابحلى ملب و  ل  ألولىح،لا اتلةىد  ل-لبحافيىل،لالىد  لبح دبجىةلا(2021)،لبحافيىلحف دبجىةلبحيحبيالأل ى يحياب -7

  ./ https://yemenacademy.edu.ye/about-academyل

للةيدددحياهىلب لو ددد لب ارلدددملبا ل دددى لو دددىدبةلا(2020،ل)جددديف،لأفيفدددالب احدددريل،لبحثفوشدددتل -8
ً
لب  دسدددتللبحلافددديفللدددملولدددلوثال

ل.249ل–ل229لصلص،ل2لبحا  ،ل14لب  ف ،ل ىاو لبحلف ىتلأىواا،لبحت او اللبح دبجىةلوقفا،ل حىتل لف با

لودددتلباألحى يدددالبح دبجدددىةلوافودددللحددد  لب ارلدددملبا ل دددى لو دددىدبةلرةدددوب ل دأدددالا(2018،ل)حدددىد لادددتلو حددد ،لبحملدددر ف -9

لص،ل12لبحاد  ،ل7ب  فد ل،لب ل   دالبحت او دالبح احيدالب  فدا،لبحلداو يالبحارأيدالاى حفكدالب د بد ل دى  لةظرلاأ ا

ل.121ل–ل107لص

لبا ل ددددى لوافحددددىةلةظددددرلاأ ددددولوددددتلب ارلددددملبا ل ددددى لوحىدجددددىةلة ثيددددملول فثددددىةلا(2021،ل)صدددد تلةى يددددا،لبحاددددى وي -10

صلل،ل2لبحادد  ل،ل37لب  فدد ،للبجدديو لأىواددال–لبحت ايددال فيددالبحافحيددالب  فددا،لبح و دد ل احدداللددملبح ىةو ددالاى رحفددالب ن  ددم

لل.283-239لص

ل.بحاثي ىتلوكلثاالبحر ىا،لبحلفو يالبحافومللملر ألبحث حلب  خللا(م1995،ل)حح لصىيحل،لبحالىا -11

جةوب دولب خلففدالحفادىملل–(الوؤشربةلبحلافيفللملبي ح ود البحيحبيدا لوربحفدال2014)ل،بحلافيفلحل  يةلبأل  ألب  فج -12

 بحلافيف.لحل  يةلبأل  ألم،لصباىلالبألوىةالبحاىوالب  فج2012/2013

(الب  ىدبةلبإلح ىئيالح  لعفثالبح دبجىةلبحافيىللملبي ىواىةلبحيحبيدالا ال  هدىلادثا ل2021ب خاللم،ل ث بحلالم،ل) -13

 .294ل-269،لصلصل9ة،لوقفالبا ب لحف دبجىةلبحبفليالابحت او ا،لبحا  لب لت  ب

للدددىحل  دددألب و ددد ،لو20ل-09ل-2021لالدددىد  ل،2021لبحادددى يلباال دددىدل(الوؤشدددر2021بحفكر دددا،)لحفحفكيدددالبحاى يدددالب بظحدددا -14

 بحلى ما

https://www,wipo,int/pressroom/ar/articles/2021/article_0008,html#findings.  

https://bawabaa.org/news/infograph/862697/
https://yemenacademy.edu.ye/about-academy%20/
https://yemenacademy.edu.ye/about-academy%20/
https://www,wipo,int/pressroom/ar/articles/2021/article_0008,html#findings
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ل  ددددأل،لولددددىح7ل-10ل-2018،لالددددىد  ل(ةور ددددر)لبألافيددددالبي ىواددددىةللددددم"لبحافيددددىلبح دبجددددىة"ل(الاددددربول2018ب و دددد لاوجدددد ،ل) -15

لابحلى ملب و  

https://almawqeapost.net/reports/34602.  

،لصدددددب اقلبحبوددددد ل13(الب ل دددددى لب ار دددددا،لاد دددددالرعىد دددددا،لجفلدددددفال دبجدددددىةلب ل دددددى يا،لبحاددددد  ل2021ادددددىاكر،لجدددددىور،ل) -16

 بحاروي،لجاولظبل.

 ابحلى ملب و  ل  ألولىحل2ل-5ل–ل2021بحافيى،لالىد  ل(البح دبجىة2021أىواالصباىل،ل) -17

http://prositetesting2.com/graduate-studies/.  

 ابحلى ملب و  ل  أل،لولىح16ل-01ل-2021م،لالىد  ل2020حفاىملبحافيىلبح دبجىةل(الاربول2021أىواالصباىل،ل) -18

https://www.su.edu.ye/Home/Article/26553.  

 ابحلى ملب و  ل  ألولىحل،بحافيى،لا اتلةىد  لابح دبجىةلبحث ىحود و ل(الاربول2021أىواال  ت،ل) -19

http://uniaden-adc.com/uniprograms.htm.  

حددربتال ،لم2021-2020لبح دبسددتللحفاددىمل حددربتلاقىواددالب ىألددل  لعفثددالا دد يللة ملددو ىلا(2021 حددربت،ل)لأىواددا -20

ل حربت.لبحافيىلأىواالحف دبجىةلبحاىوالبإل بد 

(الةودددددو فلأدددددو  لادددددربوللبح دبجدددددىةلبحافيدددددىللدددددمل فيدددددالبحت ايدددددال2019أثدددددىد ،لجدددددح   ل  دددددملابحفويدددددو،ل ث بحثىجدددددةلجددددداي ،ل) -21

 .92ل-80،لصلصل7،لبحا  ل8،لب  ف لاقىواالااي،لب  فالبحت او البح احيالب ل   ا

لاقىواددالباألحى يددالبحافددومل فيددالعىحددبلحدد  لب ارلددملبا ل ددى لو ددىدبةلةددوب رل دأددالا(2015،ل)أددىارل  ددىمل،لدويددىت -22

،لبحت او دالبحافدومللدملبألد ةيدالب  فدا،لابح دال لبحل ديجلايسالج يىللةظرلاأ الوتلباجالويالجاو لاتلو ح لبإلوىم

ل.237-219ل،لصلص2لبحا  ،ل11لب  ف 

(الب او ددددىةلبحتددددللةوبأددددولاددددربوللبح دبجددددىةلبحافيددددىلا فيددددالبحت ايددددالأىواددددالر للددددملة ويددددمل02021شددددث ب،لبا هددددىللو حدددد ،ل -23

 .320ل-293،لصلصل2،لبحا  ل2بحلبحيالب لل بوا،لوقفالأىواالبحثييىل،لب  ف ل

ل.بحارويلفكربحل بدالبحوىار ،لبحث حلوبىب للملوو والا(م2010،ل)و ح لايوويل،لض ىايل -24

،ل51(الب ل ددى لب ار ددا،لاد ددالرعىد ددا،لجفلددفال دبجددىةلب ل ددى يا،لبحادد  ل2019 ثدد لب ددباف،لاثددال افددول،لجددفيىت،ل) -25

 جاولظبلالصب اقلبحبو لبحاروي.

ل ددى  ليرباددىل حددىلب ار ددالب ل ددى ل  درللددملأل ابدهلبح ىةو ددالب رحفددالوافددفلوحىدجدال دأددالا(2020،ل)  ددمل ددوالاددتل  دم، -26

ل،ل16ابا ب ،لبحاد  للابحافدوملحفت ايدالبحارأيدالب ؤجلدالابحبفلديا،لبحت او دالحفافوملبحارأيالب  فا،ل وويابي لب  بد 

ل.96ل-67للصلص

(الاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلبحت او دداللددملدددوللواددىي  لبي ددو  ،لوقفددالبحافددوملبحت او ددا،ل2012ولددو م،لشددى يال ثدد بي فيف،ل) -27

 .32ل-277،لصلصل2،لبحا  ل29ب  ف ل فيالبح دبجىةلبحافيىلأىواالبحوىار ،ل

ددى يوللبا لحدددى لوقفدددج -28 بحافيدددى،للبح دبجدددىةلحنددد بوللبألالللب لدددلو لل(الوادددىي  2013بحادددى م،ل)لبحلافددديفلأدددو  لاددددحىتلبأل د

 صباىلالبألوىةالبحاىوا.

https://almawqeapost.net/reports/34602
http://prositetesting2.com/graduate-studies/
https://www.su.edu.ye/Home/Article/26553
http://uniaden-adc.com/uniprograms.htm
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لايسدددددالج يدددددىللةظدددددرلاأ دددددالودددددتلبحفيدددددوملأىوادددددالعدددددال لحددددد  لب ارلدددددملبا ل دددددى لو دددددىدبةلا(2020،ل)وكدددددرملو حددددد ،لونهدددددل -29

 .2160ل–ل2124لصلص،ل77لبحا  ،لبحت او الب  فا،لل ديجبح

 ابحلى ملب و  ل  ألولىح،لل11،ل9،ل2020لالىد  ل،بحافيىلبح دبجىةلالوربحل(2020،ل)جففىةى،للناوم -30

  .https://www.almrsal.com/post/941062ل

ل(الادددددددددد لبحددددددددديحتللدددددددددملبحلودددددددددىد رلاب ؤشدددددددددربةلبح احيدددددددددا،لةور دددددددددرلب لدددددددددلق بة2020بحددددددددد ا م،ل)ا بد لبحل  ددددددددديةلابحلادددددددددىاتل -31

 .،لصباىلال  ىتلبح دبجىةلابحلو اىة52بحيحت،لبحا  لللملاباألحى يالبا ل ى يا
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 -ترة جائحة كورونا أنموذجاف- أجل تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية

The role of legal science theories in creating civil behavior in order to achieve the 

humanitarian and applied vision of education and development - Corona pandemic 
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 امللخص:

 بحتللاالن لججى ل للب اىوالةلب  ةيالا تلبأل رب .،لا  بىلي بىاللولتحالجخفوالبحاوو لب  ةيا

 اد ت بحاال دىة  وبحدب ودت  ىحدب بحاود  حيدحليالند ،لاأد تلة دودلةظر دالبحاود ل،لودىلنا ملدولودتلةفشدتللأىئ دال وداةدىلةووملاحوىدأال ىةوةيالاد تلال

للدملةظدىمل وب د لبحودىةوتللةىالدا ج ب  ر دأ بحاود  حدولل ودى اادذب ،لابحملد ل ب يدحوتل لدملبح بخفيدا اشد ي  ا كر دى ،لوقدر ب ابدىل  ر د  بحتدل ،لبأل درب 

  ىةوةيدا  وجديفا ،لبأل وبدال دل لدم اب دؤةر بحلدىديل بحودىةوني حفبظدىم و د دب اوصدفو ،لبحراودىني بحودىةوتل   د  وبدذ -عو دل احديوتدجد ل ،لخدىصلبي

 .اة وداى ،لب ملرا ىة إل ىوا

لادذهلبحوى د   أال وحى ،لر ىةابحل  ب ثى اة حلبظيف ب  ى م بإلةقىه بإلدب ي بحل ودل لم ةر ل بحتل،لحفاو   ىوا ابظر ا ةأىلاذهلب ملرا ىةل 

لر ى  لةرةيمهى.ل رجل اأ وى او ،ل وب  اى ةفل   رجلوربد ذح ل  ملال ةلىئق ى اإج ث ب  رعال  ى جت حوا،لب  يحبا بألدديا

لةظر الو ىعرلبحل ودل- وداةىلىئ اأ-حلتلبحبيا-ة وي لبحاو -جخفوالبحوىةوتلالكلمات دالة

Abstract: 

Our research deals with the issue of the morality of civil contracts, which is the basis of all civil transactions between 

individuals. 

We are taking a legal approach between what we are experiencing from the outbreak of the Corona pandemic, and the 

development of contract theory 

We also show the role of legal sciences ethics in ensuring the quality of human life and achieving sustainable development 

Key words: : The morality of the law -Adaptation of contract theory- good well- Corona Virus- Development risk theory 
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 مقدمة:

ىلنملددىا هلانلددحاولوددتلرأددربلبةلجددوبللر بد ددالجالحتدد ل يددىئيالي ددتةلرحههددىلبحا يدد لوددتل اللبحاددىحفلوددتلجأددللو ىاحددالواهددىلودد

اجوددددىملدددددافلحيف هددددىلجوددددىملاددددذهلأىئ ددددال وداةددددىلحفلوفيددددللابحل فيددددفلوددددتلشدددد  لحدددد تهىلاوةىداددددىلبحلددددفثيالبحكث دددد  ل  ددددألجدددد  ل

لب اىوالةلب ىحيالابحلبظيحيالأل رب اى.

حفكر دالب ود لب فكيدال- ود لبحلديىحا-د و لبإلج  حى-ىحاوو لبح احيا لةلب ل ذ لوًل لأحي لبحاوو لب  ةيالاذهلبإلأربلب

حوىةوةيددددالبحتددددللةوددددومل فههددددىل ى دددد  لبحلددددببلبب ي ىةيوددددىةل-حلاى  يدددداباشددددت بعىةلب-ةلبحثبكيددددا ودددد لبحلحددددو الل-اأددددربل لباختدددد بت

ل.بألأببللابحظراالبح ىدئالاحت لولتحاللبحوو لبحوىار ل

اذبلاالةانت لجتلأىئ ال   ا ل وداةىل د لولد لحتد لجةظحدالبحلادو  لبي  ي دالاوقدىاةلب لدؤاحيالب  ةيدالاواهدىلةظر دال

 ودىدل"اي دا ندتلل   ىاول  ل ث لبي  يحللمل ا لبح الل تلبة هىلل اللل   ا ل وداةىل تلعر مل ابل،لو ىعرلبحل ودل

 اددد لادا لةودددىد رل دددتلالدددبثولاآةدددىدلأىةبيدددالخ  ددد  لودددتلاياهدددىلل،لي  يددد ُي ثدددمل  دددألورضدددت ل  ددد ا ل وداةدددىلبلبحدددذيل" فدددودا  ت

 .ابح  بتلبحب فيللملةيوتلجيىملوتلةبىاللبحاوىدل،لا و بتلبحر  ال،لاملبقىة

وحدىل د ليدؤ يلر دألل،ل حىلالببلبحاوىدلألح لب رضت لا  اثلةثيىةلة  لوبلظحالحايفالبحوفبلروىل لدر ال ث د  لجالا يسدا

ل.فاح اثلةوأال فثيال ىة

،لةق لبحلوأولبح ملرييملبي ى ملافاللأىئ ال   ا ل وداةىليلقولة ولجخفوالبحاوو لب  ةيال،لرة ال ىلوتلحوصفالوىل ىة

بحلوأدولة دولجخفودالاة ويد ل كدر لبحلادو  للدملب لدؤاحيالب  ةيدال دتلعر دملب لثدىدل كدر لل،ل حىلةدر لودتلأ دالجخدر ل دذح 

خىصددالودد لبحلوددىد رلبح ثيددالابحددوبد  ل ددتلوبظحددالبحصدد البحاى يددالابحتددللل،ليدداو ددىعرلبحل ددودل لددببلحويددىملب لددؤاحيالب  ة

فلولومل فال   ا لبحكث لبحوأىييل"ل" وىدل"اي دا نتلل فودا  تة ذدلوتلب خىعرلبي ىةبيالح ابلل
َ
،ل"Cااذبليذ رةىلاحىلخف

،لل ودللملوبالاادو  لحفحيدراد تلوتلوةىدلرألحى يالا ىةوةيال  ألب  لح لبحفرننتل.ابح ادلبحذيلحاثلولةظر الو ىعرلبح

اجتل ادلبحودىةوتلادولةدو   لباحيدىةلب بىجدثال وبأ دال،ل إةولي حلللملعيىةولخ ربلودى،لحيحلجتلجيلنملى لرنلىنيلاف لوىلاف 

اللياثنملبحذاى لر ألج ا ل،لاح جلاال ملة وي لب ثى نلبحوىةوةيالب للور لحل ويملاذبلبحترا،لاذبلبيخ رل ب لب  ملى و

اأىحلدددى ملة ويدددملبحر  دددالحددد لابحث دددحل دددتلبي ىةدددبلبألخالةدددمللدددملادددذهلب ثدددى نلبحوىةوةيدددالُ تيدددالةدددو   لححىيدددالحفحيدددراد تل.ودددتلذ

لبإلنلىةيالحفافوم

 ااذبلوىل لبىهلوتلباةىدلبحوىةوةيالحف  ا ل وداةىل  ألبألةظحالبحوىةوةيا.

 أهمية البحث:

 لبي ىةددددبلبألخالةددددملحفاوددددو للددددملراددددرب لبحودددديفلبحوىةوةيددددالألخال يددددىةلةلق ددددألبألاحيددددالبحثىحتددددال ودددددوتل  دددد ا ل وداةددددىلابجددددلاى 

لبحووب  لاب ثى نلابحبظر ىةلبحوىةوةيالب لل  ةا.

 بح دى    ههدى  ملد لي حفودىةوتللأوار دا صدفا ذبة ةىيدىة ا ف دى ،لابألودت بحا بحدا ،لبحاىم بيخ   ر أ يب را بحوىةوتل  إذبل ىت

 وحى بحويف ح ذه بحبظريللبح لىايل ذح  ا ت ةفىاةى لملبحووب  لبحوىةوةيا خفم بحذي وربألل ،لى يب  ا ذح  ابويلب  جا بألخالةم

 ،لادىألخر ل بحوبحد   ةضد يا افردديالبحودولل حد  ر دأ ،لب حىدجدا جةلقلدو بحدذي بحلادىدا ذحد  اأد ت ،لوح د ب ةربا دى وادو خفدم
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 جنلدىق لدم الد دل يفلدر وحدىل،لظر دالبحاود بحا بحدالبحلوبيدالحب ود  ألودتلبحلاى د يلووىدةداب اىحالدثالحفكدر  بحملدتت ادو  حدى

ل.ابإلألحى يا بحفر يا بحاال ىة   أ يباكج ابحذي بحويف

 إ كالية البحث:

يب ا يفلجخال يالل وثى ن اإحيىل ر وىل  رد لر ى  ل،لرتلأىئ ال   ا ل وداةىل
ُ
 بحوىةوني بحبظىم لم ُاحمل  جا ح ى ىلة

فد  بجدلاحف لاإت احتد  ،لحفاودو   يد بحوح ب  د بت جا ب ويدى جال ب ايدىد هدم بحتدل ،لبحفر يدا بإلدب   يخ ودا  ىةد  حكاهدى ،لَاُاظل

لحفا بحالبحاو يا.

 جصدثا بحدذي بإل ل دى ي ابحوب د  بأل  دىد  يبىويكيدا رة ملدىدل  د ا ل وداةدىلبحدذيلخفدم ادو ،لب ثدى ن ادذه  ُ دف ودى رت ةدف

ل ود لولدوب تليقلد  إلنملدىل جادال ااى  يدا حر دا ةكدريج ددول   دأ را ةلدو ر بحلاى  يدالبحتدللا حل يدى  جفيحىلوبىخى يفرا

 ا  دأ ،لبحاود لعرلدم   دأ بحفىئد   ااحديفلر دألددراد  يدؤ ي وحدى ،لةفلدو بات لدم بحاو يدا ابحا بحدا حفح دىيح ب لدوب تل بحثاد 

لةيابحافوملبحوىةوللاافيفبألورلبحذيلي  ابىلحلبىاللرش ىحيل تلاىول تابألا ألةلح لللملا حلبحاال الا تل،ل،لب لاى  يت أحي 

ل،لاجخفوددالب ثدددى نلبحوىةوةيدددالحبظر ددالبحاوددد )وتلخدددالللراددرب ل يدددفلحف ددد ا ل وداةددىلجتليوضدددتلل  دددألوف ددوملبحدددوافلبحلاى ددد ي

ةظر دالو دىعرلبحل دودلهملبألخر لةتتلةلتةرلاقىئ ال وداةى(لبإلش ىحيالبح ىةيالةلح لللملو  لةتةرل،لا يفلحفاوو لبيخىصال

يفليحكاهىل ال،لب لؤاحيالةوديالاللو ىعرلبحل ودلح ىلوف وملبحوو لبحوىار لبحتللةؤ يلر ألةفياف  ا ل وداةى)وتلخاللل

للملبحوىةوتلبيخىصجتلةكر ل كر لجخفوالبحلاو  لب  نيل

 أهداف البحث:

تلو دىيحللدملبحلو يدملاد ،لو  لبحويحالبحوىةوةيالبحتلليحكتلجتلامل ف ىلجخال يىةلب ثدى نلبحوىةوةيدا،ليه البحث حلر ألرارب ل

 رعال يدا ة دودل يحكدت ابحتدلل  د ا ل وداةدىلالدببللدملرادرب لُ ودفلةظر دالبحاود لشدرياالب لاى د يتلا يدحلال،لب لاى د يت

 بحل  ي  وب   ابىت ألت ،لب  ني بحوىةوتل ة ىق لم بحفر يا بي ر ا

  د م   دألججخىصد ى ذح ا د اةىيىتهدى بحاودو  احوددوت صدفا ذبة  ىةوةيدا وؤجلدىة خدالل ودت را ُيادرا ا ،لابحليد يم

لاة  اى....،لابإلة ىا بحا ل ا وب   ،لبي حي   ابألخالق ،لب لىاب 

 من جية البحث:

لاشو ت و ىواهىلبحاو ل ويحا  ت بح  ىت ر أ يل ب  وودوتلا  بى رتلُ حم

ل.ب بفاا اهم اوودو يا  يحا 

 ،لاملدريايا ج ب   ونهدى خدالل ودت بحاو يدا بحدابحا  ا ديتالجدب لل ،لوادى اوا حدى ،لبحاد ل اهدم ااوابو دا جخال يدا ا يحدا

 ووبأ دا لدم بحوىةوةيدا بحبظدر  أحدو   لدبب ،ليخدىصب حفودىةوتل بحلوفي يدالبألح دىم رعدىد لدم  اهدى بحكملدف لدم صداوأا جظ درة
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 بألخال يدالابحوديف ب ثدى  ل ةق يد  جا اذح لوتلخاللل دبجالة فيفيالةو يدالةثد تلحلحيدالرحيدىل ،لبحاو يا بألخالق جف ىت

ل.بحاوو   بخل بحا بحا حل  يف ب لى    جا ب كحفا باألحى ياال

  طة البحث:

للدملرعدىدل وب د لبحودىةوتلبيخدىصللجخفوالب ثدى نلبحوىةوةيدالحبظر دالبحاود بألالليلافمل ل،لرخت ةىلةوليفلبحث حلر أل لح تل

هدمل،لةدفل يدفلجتلبحاودو لبيخىصدال،لحاود وتلخالللبحل رقلر أل   ا ل وداةىلابإلحت بملبحودىةونيلادىإل المللدملورحفدالنملدوللب

لملظللبحوىةوتلبيخىصلا اداىللملردجىلل،لةظر الو ىعرلبحل ودلجوىلبحولفلبح ىنيل يلافمل ل،لبألخر لةتةرةلاقىئ ال وداةى

وددتلخددالللبحث ددحللددملاددللو ددىعرلبحل ددودلح ددىلوف ددوملبحوددو لبحوددىار لبحتددللةددؤ يلر ددألةفدديل،لل كددر لجخال يددىةلبحافددوملبحوىةوةيددا

كرجىلألخال يالبحلاو  لب  ني،لأىئ ال وداةىخىصاللملظللا يفليحكتلحبظر الو ىعرلبحل ودلالل،للؤاحياب 
ُ
لجتلة

ل

 في إطار قوارد القانو  الخاص املبحث األول: أ لقة املبادع القانونية لنظرية العقد

 ب يدحوتل لدمل،لبح بخفيدا اشد ي  ر دىا ك ،لوقدر ب ابدىل  ر د  بحتدل ،لبأل درب  اد ت بحاال دىة  وبحدب ودت  ىحدب بحاود  رذبل دىت

 حفبظىم و  دب اوصفو ،لبحراوىني بحوىةوتل     وبذ -عو ل احيوتدج ل ةىالا ج ب  ر أ بحاو  جي ،لحوحو وى ااذب ،لابحمل ل

 لدم ةدر ل "حفاود   ىودا ابظر دا" أدىل اة ودادى ،لب ملدرا ىة إل ىودا  ىةوةيدا  وجديفا ،لبأل وبدال دل لدم اب دؤةر بحلىديل بحوىةوني

 بألددديا "ب لاى د يت شدرياا بحاود "  ى د   أادل وحدى ،لابحل در ىة ب ثدى اة حلبظديف ب  دى م باةقدىه بإلدب ي حل دودلب

لا " ى د  "ت ةرةيمهدى ر دى   بجدل اأ ودى ادو ،ل وب د اى ةفلد    د ملبجدلوربدال ةلىئق دى ابج ث ب  رعال  ى جت حوا،لب  يحبا

 بحلدتةر اعىئفدلة د  بحوىةوةيدا بي يدى  لدم اوالند  ججىسدتل  ادل ذب وف وودى ادىة -  بحاود جي - ألةدو را حلدبب ا اذحد ،ل حثد ج

 ةبظدر بألحى يدا بةقىادىةلظ دودل بجدل ثاو وحدى ،لب  لحد  لدم بحلىئ   با ل ى يا ا ابألخال يا بحففلفيا اىأل  ىد بحمل ي 

 وثى ن اإحيىل ر وىل ر ى   اىألحر ل جالر خىل ا بام خىصا ،لبحفر يا بحن  ا جى ة بحتل ةف   ت و لفف  مل ل بحاو  ر أ

دحمل  جا ةيب  ح ى ى
ُ
 ،لبحفر يدا بإلدب   يخ ودا  ىةد  حكاهدى ،لااظفد  بجدلاحف لللاإت احتد  ،لحفاودو  بحودىةوني بحبظىم لم ادد

لحفا بحا. بحوحي  ب   بت جا ب ويى  ،لب ايىد هم بحتل

أىئ دال وداةدىلبحتدلل ردد لرحيدىللهدىلودىلنا ملدولودتلةد ب يىةل فهلجةدرل،لبحاو يدا بحث سدا لدم ظ درة بحتدل بحل دولل ةي دا جت ايد 

لبح ادلبألخالةمللملبحاوو لابيخرالل تلبحن  البحفر يالاب ودو يال.

 مفهوم جديد يق  ي رل  فكرة الوهم التعاقدي:، فيروس كورونا املطلب األول :

ب اددىوالةلب  ةيددالوددتلبحوددىةوتلل66ب ددى  لللددملةدد لبحاحددىنيا دد ل ر ددولب ملددرتل،ليالندد لبحاودد لجاددفلو دد دلوددتلو ددى دلبإلحتدد بمل

لاتةو"رةفىقليفت ملاحوأثولجخ لجال   لججخىصلوخر تلاحبالجال اللجال  مل اللشتلللوى".50لبحاحىني
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اتةدددو"رةفىقليفتددد ملاحوأثدددولجدددخ لجال ددد  ل51ودددتلبحودددىةوتلب ددد نيلبي يبئدددريلل54ا ددد ل ر دددولب ملدددرتلبي يبئدددريللدددملةددد لب دددى  ل

لجال  مل اللشتلللوى".ججخىصلوخر تلاحبالجال الل

حفوىضدتللةوييد لوثد جلجدف ىتللبحاحدىنيلا دذح لبحُاحدىنيلجأدى لب ملدرتلل،لاحل ويملبحلوب تلبحاود يلاد تلرحت بودىةلعرلدملبحاود 

لجالحت للملورحفالةبفيذه.،لبإلدب  لجوبللجةبىللورحفالرنملىللبحاو 

 و  العقد:الفرع األول: فيروس كورونا واإللتزام القانوني باإلرالم في مرحلة نش

تلاوملدد للأ ددملاابضددحلبحلفددىاةلادد تلرحت بوددىةلب لاى دد يتل وةددولجوددرلعثييددملادد تلججددخىصلةثىيادد ل  ادد لجتلجصددثالبحوب دد لُيثدد ن

ل وبئ افلالفىاةلةو يحىتهفلاوؤاالتهفلاخىصاللملبحاوو لب  بيال.

اودددىللوتلب ادددىوالةلب  ةيدددالبحُاحدددىني دددىةاحلدددتحالحلدددتلبحبيددداللدددمللبحُاحدددىنيلاأقىةثدددولب ملدددرتلبي يبئدددريلا فيدددولةثددد تلةدددتةرلب ملدددرتل

ليلفرتل بولاى لثىدهلبحملرياالبحاىوال

ابة ال دىلودتلةد لب دى  ل،ل52 إة ال ىلوتلابأبلبحلاىاتلا تلب لاى  يتل حىلُيان ل بدولُأدللودتل لدبللدملولدتحالحلدتلبحبيدا

ل"ل..ىلبشلحلل فيولبحتللةب ل  أل"دراد لةبفيذلبحاو لعثوىل ل53 ىةوتلب اىوالةلب  ةيالبحُاحىنيوتلل156

بحتللةدب ل  دأل"ددراد لةبفيدذلبحاود لعثودىل دىلبشدلحلل فيدولاأ لدتلل54وتلبحلوب تلب  نيلبي يبئريلل107ة لب ى  لا ذح ل

لةيا

 فدديل،لابددىليالندد لحلددتلبحبيددالبإلعددىدلابحددراحلبحتددلليقددبلجتلالددو لةفلدد  لبحاوددو لاةبفيددذاىللبي يبئددريلابحُاحددىنيرذتلب ملددرتل

لابحا بحالابحن باال.،لابحملرال،ل ياثنملجتلُي لىدلوتلبح رقلوىلةولييولبألوىةال،لبحاو لاواىةيوللحىللاا  لعرقلةبفيذ

 دددإذبلاا ددد لوودددىاللالوصددديللججدددالتل،لا  دددألذحددد ليقدددبلجتليلدددو لحلدددتلبحبيددداللدددملرنملدددىللبحاوددد لاةفلددد  هلالدددملةبفيدددذهلجييدددىل

يودوملجود تلبحبودللابودللبحثيدى الودتلبح ر دملل حدىليقدبلجت،لاأبل فيولجتليووملاذح لوتلج  رلعر دملوحكدتل،ل  رأىئيال

لبألصلحلاىحالثالح ىحمهى.ل
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لىة دل،لاتتلابأبلبإلخثىدلجالبإل الملي ومل للوىليابيولوث جلحلدتلبحبيداللدملر ىودالبحاد للبحاود ي  تلاةظربلحوبى الب ملرل

للاأددد تلولددد هف لةر دددبل دددتلايدددراد لر دددالملب لاى ددد لاخىصددداللدددملودددىليلدددو ل اودددو لبإلجددد هالتلبحتدددللة دددوتلاددد تلو تددد الجالونهددد

ل.55رخل ىصلب  ت البحذيليلاى  لواولا للاذبلأربللر ت بالب ملرتل  ملبحل ى ؤللملبحاال البحلاى  يال

ابحدذيل،لاوتلأ الجخر ليق لبإلحتد بملاىإلجدلاالملجييدىلججىجدىلحدولددحتلب ثدى نلبألخال يدالاأىيخ دوصلوثد جلحلدتلبحبيدال

إلجد بى لر دأل ددللو دى دلب افوودالب حكبدالابحتددللي دوتلاإو دىتلب لاى د لجتليل ددر لادولبإلحىعدالاحدىلي د لوودددوتلبحلاى د لاى

 ا فيوليو لل  أل اللوتلب لاى  يتلبحل  ملاىحن باالابح  قل.ل،لل56 ههى

احدوللب  دللاحدىل،ل إذبل ىة لب افووالب للافحالة ادلخىصالحوللب لاى  لواولوتلحيحلور يهلبحوىةونيلاح ا لجدف ىةو

 ددداللياندددللذحددد لجةدددول فيدددولجتلي  دددللابفلدددول  دددأل دددللادددذهلب افوودددىةلرذليدددلوف لبإلحتددد بمل،ل بىصدددرهلبألجىجددديالليملدددحفولودددت

ل.ل57اىإلجلاالملل ب ل  ملخن  لبح بئتلاو

وددتلجشدد لل19احكددتلوددىلاددولةددتة  ل  دد ا ل وداةددىل  ددألبإلحتدد بملاددىإل الم؟لرذبل ددىتل  دد ا ل وداةددىلبحددذيليددؤ يلر ددألوددرال و يدد 

 الليحكدتلجتلةل دودلاأدو ل ود لجخدللجحد لجعرب دولاوبأثدولبحودىةونيلايدراد لر دالمل،ل لبحبملر الأحاىللبألخ ىدلبحتللابأ 

لاىألدربدلابألخ ىدلبحتللةوبأولبح رالبح ىنيلأربلل   ا ل وداةى.،لبح رالبح ىنيل

بأ  دددىلوددتلأدددربللياثندددملر ددالملبحبى ددلل دددتلبألخ ددىدلبحتددلليول،ل حدد اللاأ  ددوصل وددد لبحبوددللبحندد يلجالحتددد لبي ددويلجالبحث ددريل

جال ددذح لر الوددولاح ددىعرلاأددو لاأددىلل  دد ا ل وداةددىللددملةفدد لبح احددالل،ل دد لة ددوتلخ ددربل  ددألحيىةددو،لجددوبللةوددللايددى الوددىل

لب لوأولرحههىل.

ا فيدولاود اللا  دوصلولدؤاحيالبحبى دللبحند يلجالحتد لبحث دريلجالبي دويلحفثيدىي لاليحكدتلولدىلحلولاة دتللدمل ودتلأىئ دال

ا كدفلجتلبحا يد لودتلبحد الل د ل ىود لاودد لرأدربللبيح درلبح دحملبحدذيليحبد ل دلل،للملبحو دىللادىإلحت بمل وداةىل تلبحلتخ  ل

 ،لج ىنهىلوتلبحلقولللملجا ىةلو    لجالحت لب ب لوتلخراللبألأببللوتلجدبدههىلجالبح خوللرحههىل

،لثيددى الاحولضددت لاددذبلبيح ددر فدديلاددذهلبحظددراالاليحكددتلو ىحثددالةى ددللبحثيددى الاددىحلاو  ل ددتلبحلددتخرلجالحتدد لحلددفلبح

جيلرذبل ىتلاذبلبحبى لل  لةفلر الوولاىة ملىدل   ا ل وداةىلا احالوىل،لحكتلاةاثولجتلاذبلبي كفل  ليت  هلبإلحت بملاىإل المل

ل.58ا ىملبألخ  لاىحلوأولرحههىلدةفلة ذيرهلوتلعرالب لاى  لواو،ل
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ُ لددتللةيددالب لددؤالللدملةور ددرلبحلاددو  ل ددتل خدلليل  إةدولرذبلةددوب رةلجد ددىتلب لددؤاحيالودتلخ ددتلادددردلا ال ددالل،حيدحلحدد جلول

ل156 فدديلبحب ددىقلبحاودد يلةوأددبلب ددى  ل،ل ددإتلوددتلصدد دل بددولبحفاددللبحيددىدلا  سددولُيفدديملالاددو  لبحيددردل،لجددثبيالاياهحددىل

ل264احكددددتلةقدددد ل ددددذح لةدددد لب ددددى  لب ددددى  لل،لجتلةبفددددذلبحاوددددو لا ر وددددالةلفددددملودددد لوددددىليوأثددددولحلددددتلبحبيددددا،للواددددىوالةلو ةيددددا

لحكدفل فيدولادىحلاو  لحاد ملبحو دىللاإحت بودولودىلحدف،ل"لرذبلرجل ىلل  دألب د يتلجتليبفدذلبإلحتد بمل يبدىلواىوالةلو ةيالُ حىني

و نيلأيبئريلبحتدللةدب لاتةدو"لل176بحتللةوىاف ىلب ى  لل،لي ب لجتلرجل ىحالبحلبفيذل  لنملتةل تلجببلجأببللالي لحول يو"

حكددددفل فيددددولاددددىحلاو  لحادددد ملبحو ددددىللاإحت بوددددولوددددىلحددددفلي بدددد لجتلرجددددل ىحال،لإلحتدددد بمل يبددددىلرذبلرجددددل ىلل  ددددألب دددد يتلجتليبفددددذلب

لل،لبحلبفيذل  لنملتةل تلجببلجأببللالي لحول يو"

اادددذبلبيخ دددتل دد لي دددوتللددملأىةدددبلجحددد ل،لا فيددول ى لدددؤاحيالةلددوب رلاحدددولحلدددا لةيددالب لدددؤاللوددىل بملةحدددالخ دددتل دد لا ددد لوبددو

لحوىةونيللملدراد لر الملبح رالبح ىنيلاحىليحكتلجتليال يولوتلجخ ىدل   ا ل وداةى.جعربالبحاو لبحذيلجخللاإحت بوولب

ا فيولةق لجتل االل  د ا ل وداةدىليحكدتلجتليملد لل دىواللوقد  بللدملوف دوملبإلحتد بملادىإل المل يحدىلي د لبحاودو لبح دى د ل

ل.لملاذهلبحفت  لوتلأىئ ال وداةى

 لعقد:الفرع الثاني:فيروس كورونا ومرحلة تنفيذ ا

ددىتلبحاوددد ليالنددد لبحوىحدددبلبألاللابحرئ ندددتللحلثدددى للبحثددد ا لاددد تلبأل دددرب  ولاادددذبلودددىليقافددد،لاأىحلدددى ملخىدددداىلحفث سدددالبإلدب يدددا،لرذبل د

 بألجددخىص،لبألد ددىت،لوددتلحيددحلبحابىصددر و كحددا  ىوددا ةظر ددا لددم صددىةو وحددى،لاجدديفالإل ىوددالب ملددىدي لبحكندد  لبحكندد  ل

لبحت  . وت جا اى  يتول جعرب ى اأ ف هف بحاو  لم ب ملىد وتل

حكددتلوى بودد لبحا بحددالبحلاى  يددال،ل59حكددتلاعثوددىلحفوددو لب فيوددالحفاودد لاليقددو لحفوىضددتللبحلدد خلللددملبحاودد لاإنهىئددولجالاا يفددو

اا لوتلبإل ت بالاحلدلفيوىةلجخال يدالالدىافللدملة ويدمل،لهملبأل ب لب الئحالحإلدةوىللاىحاو لر ألب للو لبحوىةونيلبأل يل

لنيلحفاوو .بألوتلبحوىةول

يددؤ يلر ددألةكددريجلبي ىةددبل،لياتدد الاف دد ا ل وداةددىل لددبثىعثوددىلحووب دد لبحوددىةوتلبيخددىصلاابددىلة لددىلللاددلل ددىةوتلبحاوددو ل

راددرب ل ادلة  دد لويددى يتلبحوددىةوتلبيخددىصللددملرعددىدلبح دبجددىةلبحافيددىللددملدددحىتلبألخالةددملحفاودد للددملورحفددالةبفيددذه؟اأىحلى مل

لملبحتىيىةلب   ألابحلىويالحفلافيفأو  لب اىوالةلبإلنلىةيالاوبولة وي

تاللوىليوبأولجعربالبحاال البحلاى  يدالهدملحد اثلظدراالةدؤةرللدملةبفيدذلبحاود لواهدىلودىلادولخىدد لإلدب  لبألعدربال فيول ال

)اابىلجو فلةل ففل تلةظر لب  لرللملبحاو لااللةلتةرلاف  ا ل وداةدى(لاواهدىلودىلي يد لألجدثى لخىدأدال دتلردب  لعرلدمل

لابىلجوالةل ففل  ألةظر البحظراالبح ىدئاللملبحاوو ل  للةلتةرلاف  ا ل وداةى(بحاو ل)
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ةقددد لجتلبحملدددرياالبإلجدددالويالةظحددد لجح ىو دددىل ثدددللبحلبظيحدددىةلابح ملدددرياىةل،لودددتلبحوافدددالبألا دددألاأ  دددوصلةظدددر لب  لدددر ل

ددلل280 بقدد لبايددال،لبحودددايال
َ
تل  ددوددتلجددود لبحثوددر لةددب ل ادد ل لددفلهللالبحددرححتلبحددرحيف"لَاإل

َ
لرل 
 
ددَر  َبظل

َ
ل  الُ ْلددَر ك

ُ
ل ىَتلذ لٰألَوْ َلددَر ك

ُحوَت"لص قلهللالبحاظيف
َ
ْاف
َ
بُلْفلا

ُ
تل  ْفلۖلرل

ُ
ك
 
لح    ْ

َ
وبلخ

ُ
    َ

َ
تلة

َ
لَاج

دددَرل
َ
الددملبي دد يحلوددىلاد للددملصدد يالباددتلحثدددىتل ددتل اددبلاددتل حددرالجةددولجددح لدجدددوللهللالصدد ألهللال فيددولاجددففليوددول"لَوددتلبةظ

وُل،لُوالرب
َ
ف،لجالَاَدَ لح

َ
"جظ ول فل ملظل لُولهللاللل

لا فيول تح ىملةظر لب  لر لة ثمل ت لبحبظرلل تلو للبح يتلجالو  ده

رذبلحددفليددوالجحدد ل،لةب "لددملبحاوددو لب فيوددالحل ددىةث تلواددىوالةلو ةيددال171ةقدد لةدد لب ددى  للبحاحددىنياأددىحرأوتلر ددألبح ملددري ل

ود لبحلادو  للدملبي دىحل تل،لبلا بفيدذلبحاود لجال  دخولب لاى  يتلاإحت بوولأى لحفحلاى  لباخرل ا لر ذبدهلب د يتلجتلي ىحد

لرذبلب لضت لبي ىللذح .

اح ددددىلجتلة كددددفلاىحف ددددتلوددددىلاودددديلبإلولبددددىتل ددددتل،لجالةبظددددرهلر ددددألجأددددللولددددو ،لاحفح كحددددالجتلةفدددديملب دددد يتلاحلبفيددددذللددددملبي ددددىلل

ل"بحلبفيذل ىئحىلالملأحي لبألحوبللُي كفلاىحلاو  لرتل ىتلحولوول 

لرذبلحدف،لوتلبحوىةوتلب  نيلبي يبئريلةب "لملبحاودو لب فيودالحل دىةث تل119 لبي يبئريلةق لة لب ى  لاأىحرأوتلر ألبح ملري

و لبحلاو  للدمل،ليوالجح لب لاى  يتلاإحت بوولأى لحفحلاى  لباخرل ا لر ذبدهلب  يتلجتلي ىحبلا بفيذلبحاو لجال  خول

لبي ىحل تلرذبلب لضت لبي ىللذح .

 حدىليقددو لحددولجتليدر  لبحف ددتلرذبل دىتلوددىحفليددوالادولب دد يتل فيددلل،لب دد يتلجأدداللحلدبلبحظددرااللا قدو لحفوىضددتللجتليحدبا

لبألاحيالاىحالثالر أل ىوللبإلحت بوىة"

رذلبحوىضدتلل،لا فيول حتلجار لةتة  بةل   ا ل وداةىل  ألبحاال ىةلبحلاى  يالهملرجلاحىللبي ىةبلبألخالةملحبظر البحاود ل

 ود ليلاددذدل،ل ليدردلوددتلةد ب يىةل  دد ا ل وداةدىلبحتددللجةدرةل  ددأل دللأوبةددبلبي يدى لبإل ل ددى يالاإو ىةدولةحكد تلب لاى دد لب

ادللدبأادىل،لا د لي دوتلبحظدرالحد جلدبأادىلر دألةو د  هلجالراحىحدول،ل  ألب  يتلبي  ولل  ألجووبللح يليبفذلرحت بودولب د نيل

بإل ل ى ل و لاليلل ي لة  يللجووبحدولحد  لبحت د لر ألبحل ب يىةلبحلفثيالحف  ا ل وداةىلبحتللالثب للملاا يلل  فال

  بددىلايدد لبحوىضددتللججددى ل،لجالحتدد لرجددت أى  ىلوددتلبحثبددوتلب ىحيددالبحتددلليو   ددىلحدد يهىلافاددللرأددربللبيح ددرلبح ددحملب فددراا

ظدددر لبحتددللالددحالحفوىضددتللاحددبالةل،لبحلدددىاوالوددتلبح ملددري لبي يبئددريلل119بحلددىاوالاب ددى  لل171 ددىةونيليلح ددلللددملةدد لب ددى  ل

 و فدا يحدبا يحكبدولجت ا بحوىضدتل جت ادذح  ا و د  ،ل60ودىلاذولدو ج بل ودت يدلحكت ب  لدر لجالةح يد لو فدالجأدللبحو دىللحتد 

ل  د ا  بة ملدىد  لدبب بحاحدل ج بل  دت يلو دف  دتت ذحد  يلدل ام بحودىةوني ور ديه جا ظرا دول ىةد  رذب را حفحد يت ب  لدر 

ل. وداةى
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لملرعىدل وب د لل  ا ل وداةىل  لجىافلاو دل ث  للملةكريجلجخال يالبحاوو لب  ةيااج ا لوتلاذبلاوتلجأللجتلةث تلجتل 

اةظددربلحفظدددراالل،لبحلددىاوالودددبالبحلددف البحلو ير دددالب  فوددالحفوىضدددتلل171ةقددد لجتلب ملددرتلالدددملةدد لب دددى  لبحوددىةوتلبيخددىص

 ددتلبحاودد لاأىحلددى ملححىيددالادددحىتلبي ىحيددالافاددللأىئ ددال وداةددىليحكددتلحفوىضددتللجتليلدد خلللددملردب  لبحدد بئتلاجتليحبدد لوددتل 

ل.اذح لرذبل ىتلوىحفليوالاولب  يتل فيللبألاحيالاىحالثالر أل ىوللبإلحت بوىة،لرجلوربدلب اىوالةلب ىحيالا تلبأل رب ل

ا فيولةق لجتل   ا ل وداةىلجحيدىلبي ىةدبلبألخالةدملحفاودو لا در ل كدر لرجدلوربدلب ادىوالةلاددحىتلبي ودوقلب ك لدثاللدمل

لئ ال   ا ل وداةى.ظللأى

رذليودددوللجتلب لاى ددد ليفتددد ملحددد جلألةدددولجدب لذحددد لرةحدددىلألتلرحت بودددوليرةكددديل  دددأل،لROOCHETTEاادددذهلبحفكدددر ليؤ ددد اىلبحاحيددد ل

 دددىإلدب  لارجيدددولالالدددل ي لجتلة دددوتلولدددلوفالألنهدددىلةدددرةثةلاىحادددىحفل،لججدددى لي دددرللايافدددول  دددألبإلدب  لاادددولبألجدددى لبألخالةدددم

جددلوالحيالبإلدب  لحددفلاادد لبحيددوملةوثددلل ا ددرليددتايل يددولخفددلللددملبحلددوب تلبحاودد يلوددتلعثياددالبحاال ددالوددىليانددللجتلر،لبيخددىديم

ل.61بحلاى  يا

 اوبو بحاو يا ابحظراا بي يى  وراةا ح ىيح ب ملرا  باجل بىل يثو  بح ىدئا بحظراا ةكريجلةظر ا احال

ل  ألحىح ى". بألشيىل اوىل  ى   " اقحو  بحلحل  ا ل ولل يف  و ي جوت ا فىحا بحاو  اوىل   أ بي فى 

 يو  اجت رحههى ُيبظر جت يحكت ،لبحاو  لم بحلثى حيا بحا بحا شرا  وت اا  بحتل بأل بلبة ا ت ب لىاب  رت

لةوأ  جت ب حكت  حت ،لةبفيذه  ب  جا ة و بو  ب  روى ،لاذح  بحاو  حيى  وت و لففل ت  ت ة ت لم ةوييح ى

 ةوبأ دو جتليحكدت ودى اادذب ،لر ل دى يا ات د بة ة د ث  بد وى ،لةبفيدذه ورحفدا لدم ة لفدي احكاهى ،لبحاو  راربم  ب  ب لىاب 

ل. رحيبويلو يفو ه بإل ل ى يا اأ ابه ،ل حا بحلو بحاو   و بت  إت ،لبح ىدئا بحظراا ةظر ا

 بحوىضدتل وحىدجدا  اتل ،لب ادىوالةلب  ةيداودتلبحودىةوتل 167 ب دى   جح دىم ةحبد  اا ،لاا يفدو ذحد   بد  حفوىضدتللا قدو ل 

 ةظر دا  دإت اأىحلدى م .بحاو يدا بحا بحدالابألخدالق وولييىة و  ول ىاوا ة وتل حت  اوربأا هى،لبحاو  لم بحلا يفيا حلف لو

 بحووب د  ات د  جت يقدب رجدل بىئيا ظدراا ا يدودل "اتةدو ةوضدتل ا يهيدا رة دىا  ى د   بي ويوداللدم هدم بح ىدئدا بحظدراا

ل."62ب  ثوا

 اوبجد ا ب لدلق  لبحوددايا رةودىذ جدي ىالل ألةدو ،لبح ىدئدا بحظدراا ودت ب ليدرد  بألعدربا و دل حدل  د  بحوىضدتل ايالند 

 ب دى   لدم جة د ة بحتدل بحكيفيدىةلاهدم ،لوب دف حدل اوبجد ا  اده ة بيد  ر دأ بحبيدا ا لدت بحاود  ةبفيذ  ر فا  اتل بي يفوحا

                                                           
61 -  Voir « le futur contractuel » , in « le droit et le futur », Travaux et recherches de l’université 
de 
droit ; d’économie et de sciences sociales de Paris. Centre de philosophie du droit PUF.1985. 
PP.77 et ss. 
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 ددو ل دددىار لةقاددللةبفيددذلبإلحتددد بملولددل ياللبةوضدددت لللددملبحاودددو لب فيوددالي ددىةث تلرذبلعدددرجةبحتدددللةب "لواددىوالةلو ةيددال159

ا وددد ل،لأدددى لحفوىضددتللةثاددىلحفيدددراالاوادد لورب ددى ل  دددل البح ددر  تلجتليددر لبإلحتددد بملب راددملر ددألبي ددد لب اوددولللواددولبإلحتدد بمل

لاىعالل للبةفىقل  ألذح "

ولرذبلعددرجةلحددوب ثلبجددل بىئيال ىوددالحددفلبحتددللةب "ة دد لجةددل وددتلبحوددىةوتلب دد نيلبي يبئددريلل107/3 ب ددى  ابحتددللةوىاف ددىلب ددى  ل

صدددىدلُوراودددىلحفحددد يتل،لاإتلحدددفلي دددثالولدددل يالل،ليكدددتللدددملبحوجددد لةو ا دددىلاةرةدددبل  دددألحددد اثهىلجتلةبفيدددذلبإلحتددد بملبحلاى ددد يل

أدى لحفوىضدتللةثادىلحفيدراالاواد لورب دى ل  دل البح در  تلجتليدر لبإلحتد بملب رادملر دألبي د ل،لا يحليهد  هلا لدىد ل ى حدال

لا و لاىعالل للبةفىقل  ألذح "،لب اوولل

 ةل  ثلحوأ ةىاى،ل107/3اب ى  لل ورتهىلبح ىح ال159حب لب ى  ل،لune lecture exégétique حر يال  ربل  ر أ دأابى اإذب

  ىودا رجدل بىئيا حوب ث ا وتلر أ ُياي ل بألخ   ااذب با ل ى ي بحلوب تل لم رخلالل ر أ ب ؤ يا بح ىدئا بحظراا ةظر ا  ت

 . ى حا ا لىد  يه  ه ا يح ،لحفح يت وراوى بإلحت بم ةبفيذ ةقال ولو اا   ة

لبحلىحيالبحتللجدببياهىلاةدر للبحملرا  ةو ر وت ا  ا بحبظر ا ة ثيم عر م  ت بحلوب تل اذب ر ى   لم  اده بحوىضتل يلو أ اح ي

 البحوىةوةيالبيخىصاللادىحظراالاللاللقيبلاذهلبحملرا ليخ ىئ ل   ا ل وداةىلاأىحلى مليحكتلحفوىضتللر حىللبحبظرل

لبح ىدئال وبأ الة ب يىةلأىئ ال وداةى؟

 :توقعها الوس  في يكن لم رامة استثنائية حوادث وقوع-أ

 ةر يب يحكت ألةو ذح لjuridique ىةوني ة ى ى" وب و بح اب وت  إةو ،ل حل وب ث باجل بىيي اىح ى   بألور يلافم  ب وى

 لدم يب  در بحوىضدتل  ادل  دإت حفحلدتحا اةبلدي ىل،لوةىدادى احلدب ،لعى ا دى حلدب ،ل ىجصدف حلدب :جشد ىل  اد   بألحد بث

 ةل فدب بح ىدئدا بحظدراا ةظر دا  ىةد  ا دى .ح اةدو لدم بحلدبب جا جصدفو  ىت و حى بإلحت بم ةبفيذ   أ،لبي ى ث جةر لم بحث ح

 بي ى ثلرجل بىئيا   أ ب ملرت ةت ي  ر أ ياو  بحلبب  ألت ،ل بحاو يا بحا بحا ة ويم  تيا ب خلل بحاو ي ر ى  لبحلوب تل

 بحاد ل حد ا  لدملح دى بحدال م بحاود ي باجدلوربد ودت بأل ند  بي د  يدؤوت حتد  اذحد  ،لبحاود  حلاد يل وقدىا بحوىضدتل احدبا

 تلخ درلاأدىللل63ة  ة لوبظحالبحص البحاى يال،ل ربيرل25لمل،لا االل ثىحرأوتلر أل راةوحوأيىل   ا ل وداةىلابإلة ىا

 لملبحيوملبحلى ملة   ل   لبإلصىاىةلبي  ي  للملبحاىحفلبحا  للملبح  ت.،ل ى ي

ادددد لوبظحددددالبحلاددددىاتللبحتدددد ا لاددددتأ ي ل  دددد لوبظحددددالبحصدددد البحاى يددددالر ددددأل،لالددددملو فدددد لوددددىد 
ن
ب لددددى   ل  ددددألبحلددددبفجلاةو 

للملبا ل ى .
ً
لحى ب

ً
لابحلبحياللملب ي بتلبا ل ى يلةثىعؤب

لجحفلرصىااللملبحاىحف.ل100ُس ف لل،للملبحلى  لوتلوىد 

للملرأربللةوجن لة ى ول لر الح ملحلل للجدأىللبحثال .ل،لُ يح لوب والبحملحىلللملري ىحيىل،للملبح ىوتلوتلبحمل رلةفلو

لج  لبنهيىدلججاىدلبحبفةلر ألةربأ ل ث  للملبحثودصىةلبحاى يا.ل،للملبحلىج لوبو
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".أددد"الل19-ج فبددد لوبظحدددالبحصددد البحاى يدددال و يددد ل،لودددىد ل11لدددمل
ً
لجودددىمللبحوايدددىةلب ل ددد  لجةفوددد لىلل ى يدددى

ً
حددد ا اىلةددد د قيى

لحوب ألةالة تل احالاج فب لح ووىةلاو ىدالور ي ال   لبأربلبةلاىئفالح  فلبا ل ى .

ل14ا درالبحاديللبإلحيبوديللدملرجدثىةيىللدمللج فب لوبظحالبحص البحاى يالجتلجاداأىلاىة ل"اؤد "لبحوأىللبحادى ي.ل،لوىد ل13لمل

لادددددد"بحثوىلللدددددملب بدددددى ل"لاأل فيدددددفلباحل دددددىتلل17الدددددمل رنلدددددىللدددددمللودددددىد 
ً
ودددددتلبحملددددد رلةفلدددددولاجاصددددد ل اللجاداأيدددددالجخدددددر لجاا

  لشر ىةلبح   بتل مل لل ث  لدحالتهىلاجةفو ل الل     لح ا اى.لاىاخر ت.
ن
ل ف

ف لل،لوتلبحمل رلةفلول18لمل لجحفلرصىااللملبحاىحف.ل200ُس ن

فلبإل التل تلة با  ل يللاعبيالاو فيا.اىة لري ىحيىلبح الل،لوىد ل19لمل
ن
للج ن ل   لا يىةللملبحاىحفلاةك  لحالبحتللا  ن

دلصب اقلبحبو لبح ا ملوتلد و لججوجلوتلذبتلبحذيلح لل ا ل،لوتلبحمل رلةفلول23لمل
ن
ل.2008ىمل لأل والب ىحيابلحذ

ا كددفل دد ملاأددو ل  دد ا لوحددىةاللحددول،للاة  دياللوحددىلجددثمليحكددتلبحوددوللجتل  دد ا ل وداةدىلحددفليكددتلُولو دد للددملأحيدد لبحد الل

ا فيددولاددذبلبحملدددر لب لافددملاددىي وب ثلبإلجددل بىئيالبحاىودددالبحتددللوددتلة دد لوحكدددتلةو ا ددىلولددو ر للددملأىئ دددال،لجددثملاجتلظ ددر

ل.ل وداةىل

 الطارع  الحادث رمومية -ب

 اى د يت خىصدى ي دوتل ا جي ،ل ىودى بي دى ث ي دوتل ادتت،لود نيلأيبئدريلل107/3وادىوالةلو ةيدالاب دى  لل159الدلوأبلب دى  ل

لواهف.  سا بأل ل جا  أ بحبى   ى ا يحج شىوال ي وتل جت يقب ال ،ل  وة

اددللاهددمللددملةقدد  لبة ملددىدلدايددبلنلددتللهللالحبددىلاحكددفلل،لةقدد اىل دد لولدد لأحيدد لجدد ىتلبحاددىحفلل،لاأددىحرأوتلر ددألأىئ ددال وداةددى

اإأدددربلبةلبيح دددرلولوبصدددفال ندددد ل،لجحدددف100مل وددد لافتددد لا يدددىةل وداةدددىلاة ددددتلة دددةلادددذهلبألجددد رلةور ثدددىلحددددوب ،لبحاى يدددا

بحددددذيليحكددددتلجتلل،لو وددددمل159 ملددددر ل حوويددددالبي ددددى ثلولددددو رللددددملأىئ ددددال وداةددددىلاأىحلددددى ملبحملددددر لبح ددددىنيلحفحددددى  ل،لبحاددددىحف

 اب  ي دا بح ىدئدا ةظدربلحفظدراا  اد لبحفسدىة ححىيدا جأدل ودت،ليلد ب ل فيدولبحوىضدتللحل ثيدملةظر دالبحظدراالبح ىدئدا

لولو رل.،لاىحاىحف  وداةى    ا  بة ملىد  لبب

 الطارع  الحادث توقعية ردم -ج

 لدم بحلدوب تل ةو د   د ملر دأ جم وثد ئيى بألعدربا ودت ب درب  بحاود ي بحالةدوب تل ددحت يبد دل حدى ث ةو د   اد م بألودر يلافدم ال

ل؟ ذبةو ح 

 اتا بح ىدئا بحظراا حكف ةكريج يلف حت  اتةوو نيلأيبئريلل107/3اب ى  لللواىوالةلو ةيالُ حىنيل159اللوأبلب ى  ل

ل،لذبةو ح  لم بحاملى    ألة ىق  ىئحى ي وتل جت بحاو ي حإلحت بم يحكت جةو ب افوم وتلا  لراربملبحاو   ى   ولو اا ة وتل

لبحظدراا ا بإل ل دى يا بحويحدا اد ت جي بإلحت بودىة لدم بحلدوب تل ولدلو ل   دأ جا ،لب لدلوثل ة دو  يدو ب وأ دالبي دذد ا دأدا

لبألا أ. ر أ بألخ   اذب يل ب  يحح ،لبح ىدئا
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 اد ت اىحاال دا اةلافدمرحد باىلle monde exterieur بيخدىديم بحادىحف ودت  ال لد ت ظ دودل بإلحتد بم ة ودم ودت  ادال ا ظ در

 بحويحدا اد ت ابحاال دا ،لاجحد بثلبحادىحفل،لبألالل  اد ه لدم بإلحتد بم أدوار حدو املد ل بحتدل ابي ي دا بي دذد اوبجد ا بحاملدى 

 Les prix sur le marchéلبحلوقل اةحت بح ىني  ا ه لم بإلحت بم ذح  ي وار مل فاب  بإل ل ى يا

 بحاود ي بحلدوب تلللدم رخدلالا ابىت اتت حل كف  فههى بإل لحى  يقب بحتل بحملرا  جاف وت حفح يت ب رام بإلحت بم اذبلاُيددا 

 حدف اإت ،لبحلاى د ي بإلحتد بم ةبفيذرتللووح ىا بحملر  اذب   أو نيل حىنيلل159ب ى   ة   ا   .حفبظر ا ة ثيوى ةحا اوت

 ."... ى حا ا لىد  يه  ه ا يح حفح يت وراوى صىد ،لولل يال ي ثا

 ة دوتلل إنهدى حد اثهىلةو د  ا د م بيخ دود  ودت بإلجدل بىئيا بي دوب ث  دأدا ةكدت و حدى جةدو لدم بإلدادىق شدر  جاحيدا اةند  

ود اللرذبلةدفلر دالمل،ل64بحاود   دتلبحبىشدسا بإلحت بودىة جحد  ةبفيدذ لدم ردادىق حد اثهى  دت يادلل حدف ودى بحاود    دأ بألةدر   يحدا

جالجتلبح احدالبحتدلليوديفلبهدىلااتد مل،لاحكبدول دىملاىحلدفرلرحههدىل،لبح رالبحذيلي املبإلداىقلاإة ملدىدلأىئ دال وداةدىللدمل احدالودىل

ا فيدول،لرحت بوىةدولجودىمل بئايدول  ليلادذدلوادولود اللة  ديللجووبحدولودتلو يايدولادولباخدرلح ديليلد  لبهدىل،لر ىوالح رلصحمل

ل ىإلحت بملاىإل المل  لي  بلصفالبإلداىقل تلب  يتلاأىحلى ملاليحكتلة ثيملةظر البحظراالبح ىدئا.

 اإو ىةدو  دىت  ى حدا ا لدىد  ب د يت يهد   ُوددراوى بحاود  ةبفيدذ يقادل بح دىدنل بي دى ث جت حفوىضدتل احكدتلرذبلةكملدف

 بحلدوب تل لدم رخدلالل ر دأ بإلدادىق يدؤ ي جت  ملدر  ،للوادىوالةلو ةيدال159 ب دى   لضدت احو ب كرجدا بي حىيدا ودت بإلجدلفى  

للبا ل ى ي.

 ورتهددىلبح ىح ددالي حددللبحك  دد لوددتلبأل اددى لبإلنلددىةيالابحويددىئيالبحتددلليقددبلل159 ب ددى   لددم  فيددو ب ب ددوص بإلداددىق احاددل

 ودت ب ليدردل   دألبح داب ودت ا  دوتل ،ل دىلحفحد يترداى الدبببحتدللل ودتلبألددربد بحل فيدف يلديألر دأ ابحوىضدتل ،لورب ىتهدى

ل،لبألود ت جدي وتل ابحوىضدتلل،لاادىاتل ابدىت ي دوتل جت  اتل ،لاحفدر ه بحظدرا ادذب ةثادا يل حدل جت ولو د  ة د  ظدرا ةلدىئل

 بحاود    دت جدف ا حفوىضدتل  فد جلبح احيدا. بحاودو  لدم بي دىل ادو و فحدى بألود  عو فدا اخىصدال بد وىلة دوتلجودىملبحاودو 

 بحظدراا ةظر دا اظيفدا ألت ب اودولل بي د  ر دأ اا يفدو بحاود جا وربأادا لدم ةلح دل جدف لو ألت،ل بح دىدنل بحظدرا  لدبب

 Réajuster l'économie du contratلبحاو  ب ل ى يا اا يل لم ةلح ل بح ىدئا

ل.65 يبحاو بحليىوت حوبأب جييى اةبفيذبل،لبحبيا حلت  ث ج عثوى بحاو  اةبفيذ باحت بوىة ةوب تل اذح لاإ ى  

ةددر لاإو ىةيددالة ثيددملةظر ددالبحظددراالبح ىدئددالجةبددىللةبفيددذلبحاوددو لب  ةيددالا كددفلجتل،لاةتج لددىل فيددولل،لابة ال ددىلوحددىلجددثمل

اادذبل فدولرأىادال  ددألل19ولدوب ر للدملأىئ ددال وداةدىلبحتدللالدببلودرال و يد ،لبحملدرا لبحوىةوةيدالب ل فثداللدملادذهلبحبظر دال

اأياد لبي وبةدبلبألخال يداللدملل،ل ال وداةىل  ألصربوالةظر البحاو لشدرياالب لاى د يتجؤبحبىلبحرئ نتلللملجةول  لجةرةلأىئ

 ةدتة    دتي ،لبحلاى  يدالبحاال دىة لدم حفل دودل رة دىدب يملد ل بحلاى  يدا بحدراباة أحدو   دت بي د يح جت يفلدر وحدىل،لبحاودو 

لبحويىئيا. بحلف ا وت ورب ىةو يولضتل
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  ي األ رى تأثرت بجائحة كورونا:، القانو  الخاصفي إطار العقود الخاصة  املطلب الثاني:

  دددذبلاليحبدددد لبحاودددو لبيخىصددددال،لرذبل بدددىل ددد لة فحبددددىللدددملب  فددددبلبألالل دددتلةددددتة  لأىئ دددال وداةددددىل  دددألبحبظر ددددالبحاىودددالحفاودددد 

جحيدد للهددملبألخددر لل،لا ودد لاددربلبةلبإلخت بت) وددو لبي وددوقلب ابو ددا(،ل اوددو لبإلجدد هالتلابحاوددو لبحثبكيددالا وددو لبحلدديىحا

لاجخفو لااىوالتهىلب ىحيا،ل ههىلأىئ ال وداةىلبي ىةبلبألخالةمل

 :العقود اإلستهالكية وتكريس أ لقة قوارد القانو  الخاص الفرع األول:

لةلح دد لبحاال ددىةلبحلاى  يددالبحتددللةندد ملادد تلب لدد هف لاب نهددللجالب لدد خلل ادد ملبحلددوب تلبحلاى دد يلة يقددالحفحر دديلبحوددويلبحددذي

وحدىليقافدولييد لشدراعىلااى  يدالال،للملووبأ الب ل هف لة يقدالاددايلولبإل ل دى يالاخن ةدولبح احيدال،لبألخ  يحفكولاذبل

ليق لب ل هف لرال ثوح ىلإلاربملبحاو لبإلج هال ي.

اححىيلددددددولوددددددتلبحملددددددرا لبحلالددددددفياللددددددملبحاوددددددو ل،لحددددددذح لةدددددد خللب ملددددددرتلحل ويددددددملبحلددددددوب تلبحلاى دددددد يلادددددد تلب لدددددد هف لاب نهددددددل

ل66 يالابحتللُيفت الخيو  ىل ث جلجف ىتلبإلدب  بإلج هال

لاحكتلوىاولوف وملبحاو لبإلج هال ي؟

رةدددددولاليول دددددرل  دددددأل ودددددو لبإلذ دددددىتل اودددددو لبإلجدددددفى  لودددددتلخددددد وىةلبألةت ة ددددد لجالبحك رأدددددىللاإةحدددددىلةحلددددد لح ملدددددحلل دددددلل ودددددو ل

ادد  لولددثوىلابحاوددو لبحبحوذأيددا
ُ
،لبإليقددىدبة،لةدد لعثيا هددىل اودد لبحثيدد لا ددللبحاوددو لبألخددر لو حددىل ى،لبإلجدد هالتلالجدديحىلب 

جال،لبحلتو ت...ا وو لبيخ وىةل او لبح  ىتلبحرباةلا تلب  ىويل)بحو يللاىيخ ووا(لابحيأوتلجالب و ل،لبحورا،لبحو ياال

لبحاو لبح بللبحذيليرأةلا تلبح ث بلاور يو

بحُاحددددىنيل بقدددد ل ددددىةوتلححىيددددالب لدددد هف لل، دددد لخدددد لاددددذهلبحاوددددو لا حىيددددال ىةوةيدددداللبحُاحددددىنيا بيددددالبألوددددرلةوددددوللب ملددددرتللددددمل

"يقبل  أل للول خللجتلياففلب ل هف لا للب افووىةلب لافوالاى بلوللبحذيلياردولل91يب للملوى ةولل66/201467د ف

لحإلج هالتلاوبج البحوجفلجالاد لبحاالوالجالجيالعر والجخر "

"يقددددبل  ددددأل ددددللولدددد خللجتليافددددفلب لدددد هف لا ددددللل71يددددب للددددملوى ةددددولل09/0368بي يبئددددريل ددددىةوتلححىيددددالب لدددد هف لا ددددذح ل

لب افووىةلب لافوالاى بلوللبحذيلياردولحإلج هالتلاوبج البحوجفلجالاد لبحاالوالجالجيالعر والجخر "

ةيددى لاددذبل،ل ددالليحكددتلجتلةل ددودلاة ددتلنادد  لظددرالأىئ ددال وداةددىل،لا فيددول  ددذبلُيادد لأىةددبلجخالةددمللددمل وددو لبإلجدد هالت

ااددولةبددى للجحدد ل،لللددمل وددو لبإلجد هالت. إذبلةثدد تلحفوىضددتللاحددول ددىتلجودىمل ودد لرجدد هال يل اودد لبحودرالودد اللب ف دوملبألخالةددم

بح ددر  تلوؤ لدددىلاخدددرل دددتلوددىلل  دددألجودددللبجدددلاى ةولوبدددول يحددىل اددد ،جيل دددتتليحدددبالبحثبدد لبحودددراال تدددرالةيا ددد لب ؤجلدددىةل
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ا دذبلبحاحدواةلاب  دىد فل،لادذبلبحد يتلجالادذهلبألودوبللابأل رب للملب  لح لاىألووبللاادذبل ملدر لجتليلا د لب د يتل لد ب ل

 و ليل تلجح لجعرب دولر دألةيدحيبول ملدرا لاالدفيالووىدةداللااذبللملةوبد  لو  ا  ،لب لافوالبهىلابح  لجال مل للج لى 

ورالر أل رال  دألب د يتلبحددددُحوت الالدفيفلج بلهللدم،لاظرالأىئ ال وداةىل
ُ
بحو د لبحدرباتلل تتلياح لبح بئتلجيلبحثب لب 

 ددد ادلبحوىضدددتللجودددىملادددذبلبحاوددد لبإلجددد ال يلاجودددىملظدددرالأىئ دددال وداةدددىلادددولرجدددلاحىلل،لجال دددرال فيدددولةربودددىةلته ي يدددا،ل

 االفيا شراعى ةيحت    ا ىت،ل بإلذ ىت ا ر وا بحاو  ةف بحتللةب ل"رذب،لواىوالةلو ةيالل158ب ف وملبألخالةملحفحى  ل

  دل ادىعال ا ود  بحا بحدا ادو ةوضدتل  دى ا ودى اذحد  ،ل ب ذ تلواهى بح را يافي جت جا  بحملرال اذه يا ل جت حفوىضتل أى  ،ل

ل. ذح " خالا   أ بةفىق

 شدراعى ةيدحت  د  ا دىتل،ل بإلذ دىت ا ر ودا بحاود  ةدف بحتدللةدب ل"رذبل،لودتلبحودىةوتلب د نيلبي يبئدريلل111ى  لا دذح لب د

 ا ود  بحا بحدا ادو ةوضدتل  دى ا ودى اذحد  ،ل ب دذ تلواهدى بح درا يافدي جت جا بحملدرا  ادذه ياد ل جت حفوىضتل أى  ،ل االفيا

 ودت ب دذ ت بح درا اإ فدىل ادل ،ل بحاود  ااد يل جدف ا حفوىضدتل ج  د لب ملدرت  ود ل. ذحد " خدالا   دأ بةفدىق  دل ادىعال

 و ةيالُ حىنيواىوالةلل166 ب ى   ةب   حى ،ل بحا بحا  وب   او ةوضتل وى را ذح  لم ي  ه اا ،ل بحلالفيال فيا بحملرا 

 ددىدب بإلذ دىت  ودو للدم بحتىويدا بحاثدىدبة ةتا دل ي دوتل جت يقدو ل ا بةدو ة د  ب د يت و دل ا لدم بحملد  يدؤال " جت   دأ

لل" ب ذ ت بح را اح ل ا

 بحاثدىدبة ةتا دل ي دوتل جت يقدو ل ا بةدو ة د  ب د يت و دل ا لدم بحملد  يدؤال " جت أيبئدريل  دأ ود ني 112 ب دى   ةدب   حدى

اةالح لجةولاحت للملحىحدالةتا دللبحاثدىدبةلبحتىويداللدملبحاودو لل" ب ذ ت بح را اح ل ا دىدب بإلذ ىت وو  للم بحتىويا

ليقبلجخذل ا تلبإل لثىدلظرالأىئ ال وداةىلاجتلالة وتلدىد لاىح رالبحددُحذ تلاب يرادلوتلأربللأىئ ال وداةى.

ل74رذلةدب لب دى  لل.اودو لبإلجد هال يالةقد لولدتحالبحيدحىتاوتلبحملرا لبحلالفيالبحتللياثنمل  ألبحوىضدتللووبأ  هدىللدملبح

حفحلد هف للدمل دللبحدذيليدب ل  دألرحيبويدالبحيدحىتلابيخ ودالودىل اد لبحثيد لرذلة درحل"ل66/2014ب رجوملبحلف ىنيلد دفوتل

لوىللوفكيالا ثو لاذبلبحيحىتل ىئحىل  ل الب ل هف لبألخ  ل ب لبة،للبألحوبللبي مللملبحيحىتلوتل ثللب يا لح للجفاا

لل".بحلفاالبحيولا و لاىعالل للبةفىقليب ل  ألخالالذح 

بحددذيليدب ل  ددألرحيبويددالبحيددحىتلابيخ ودالوددىل ادد لبحثيد لرذلة ددرحل"يلددلفي ل ددللل09/03ودتل ددىةوتلل19ةددب لب ددى  لا دذح ل

لتلاوو لبحوىةوت.ووتتلأليلوبلوللجوبلل ىتلأ ى بلجالج ب لجالوحالجال لى بلجالور ثالجالجيلوى  لةق   يالوتلبحيحى

ا فيول بق لوتلبحاوو لبإلج هال يالةق ل وو لةو يفلبيخ وىةل ىحاوو لبح ثياللا حل لاذبلبحيحىتلجييىلر ألبيخ وىة".

ىحابىيددددالةقدددد لجة،لاإذبلجد ةددددىلبحكددددالمل ددددتل ودددد لبحدددد  ىتلبحددددذيليددددرأةلب  ددددىويلجالبحو يددددللاىيخ ددددووالاددددىحيأوتلل،لا ودددد لبحدددد  ىت

ا ذح لل،لااولابأبلُوقل للمل   لووب لجوبلللملبحوىةوتلب بظفلحفح بال،ل  أل ىةملب  ىويلابي رصلهملجافلرحت بملُوفو 

ل.69بحبظىملبح بخ م
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 ا دألبحددرةفلودتلجتلبألخ د ليقددبلبحويدىملادوللددملووبأ دالب و دللا ددللل،لا لح د لبإلحتد بملاىحابىيددالابي درصل دتلبإلحتدد بملاى ملدود 

ا ددددد لار ول
ُ
ةدددددالجالاددددد اتل دبجدددددالة يقدددددالةيدددددى لبحابىيدددددالب  فوأدددددالجالةو ددددد ىلةدددددؤ يلر دددددأل بىيدددددالاحدددددرصلاجتلبإلج ملدددددىد لبحتدددددللا

لددملحدد تلجتلبإلحتدد بملاىحابىيددالابي ددرصليظ ددرل إولدد ب لحفو دد لبحددذيليفتدد مل يددولب  ددىويلاددت بللبإلج ملددىد لل،لولددؤاحيالب  ددىوي

بىيددالابي ددرصلجاجدد لوددتلة ددىقلرذليحكددتلبحوددوللاددتتلبإلحتدد بملاىحال،ل  ددولُيكحددللاددذبلبحاددبللوددتلجأددللجتلُي ددثال اددىالاوددؤةرب

ل.70بإلحت بملاى ملود لرذلهملة ثيوىلوتلة ثيوىةو

جددوبللل،لاة ددىقلاددذبلبإلحتدد بمليحلدد لح ملددحلل ددللجنملدد الب  ددىويلحيددحلوددتلب افددوملجةددوليوددوملاح ددىمل  يدد  للددملووبأ ددالب و ددل

ل.لح اتلبحويىيي إحت بملو  لبل،لاافملبألورلالح يللب و للجوىملب  كحالاوىليل فثولذح لوتلرأربلبة

 حددد اللرذبلجاحدددللب  دددىويلرأدددربللب اىدددددال وددد لل،ل دددإذبلجاحدددللب  دددىويلادددذهلبإلأدددربلبةلبح ىودددال دددرنالو دددىيحلوو فدددولحلخ دددر

 دددد د لحدددو
ُ
 حدددىلجتل دددوبةلويادددى لبإلجدددلسبىاليدددؤ يلادددىي كفلر ددددألل،ل71ةيدددي ل فيدددول رصدددالوربأادددالبي كدددفلجودددىملذبةلبي  دددالب 

لر  لىاولح يالبحشتلللب وضتلل يو.

ا يدددحلل،لىليلق دددألادددذبلباحتددد بمللدددملبحابىيدددالابي دددرصللدددملددددحىتلب  دددىويل اىحيدددىةلبإلأدددربلبةلبحتدددلليل دددذاىلح دددىيحلبحيأدددوتل حدد

احولحفليفلحلوتلبحبىحيدالبحاحفيدا.لذحد لجتلب  دىويلالييدحتلحيأوةدولبحوصدوللر دألل،لييحتلحولةقىح ىلاحوللملبحململبإلأربيي

ييحتلحفيأوتلجتلي  للحول  ألحكفلي دوتللدملصدىي و.ل دإذبلد د ل  دو ل ملدتتلة يقالوايبالجالبي  ولل فههى.ل  ولو اللال

ددفاالبحتددلليرةددبلبحيأددوتلاحوليددىاىلجتليملددف للددملبحاوددىدلبحددذيليبياددولحت دد هل  ددألبحددرةفلوددتلجحويلددولاجاحو لددوللددملشددربئو
ُ
ل،لبحمل

دفاا.لة د لجةدولييدحتلحدولل إتلب  ىويلالييحتلحولبحب يقالاهملجتلي لل أوةولو للب ملدت يلبي  يد للدملبحاودىدلووددوت
ُ
بحمل

دددفاالحتددد لةوثدددللودددتلحيدددحل
ُ
دددفااللدددملب وب يددد لب  ددد   لح دددىلاا دددملبألشددد ىللب رجدددووالحددد  و لبحمل

ُ
جتلةددلفلرأدددربلبةل  دددو لبحمل

ل72بحمل لل  ألبأل للاأىحلى ملرحت بملب  ىويلاىحلحل لاى   لبحوىةوةيالاولرحت بملال ويملة يقالاح جلاذلل بىيا

ق ل   ا ل وداةىليكر لبي ىةبلبألخالةمللمل و لبح  ىتلبحرباةلا تلبحو يللاىيخ ووالجالب  ىويل بل،لاأبىلبل  ألبحلىام

رذلرأدددربلبةل،ل دددالليحكدددتلحيأدددوتلب  دددىويلو ىحثلدددولاىحلحلددد لاى ددد  لبحوىةوةيدددالب  ددد   ل ىةوةدددىللدددملبي دددىاةلبحاى يدددالل،لا أوةدددو

فلاأىحلددى ملاليحكددتلولددىلحالب  ددىويلودد ةيىلافاددللأىئ ددالبحو ىيددالابيح ددرلبح ددحملجا فدد لبحلدد  لبحاددى يلحل فلددىةلاى  ددى 

ل وداةىل  ألجةولجخللاإحت بملال ويملة يقال حىللملولتحالب   لبحوىةوةيا.
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 فيروس كورونا ورقد برا ة اإل تراعسالحقوق املعنوية (: الفرع الثاني :

دأددىحلوالنددد  لاااددو لافىئددد  ل ث دد  ل  دددألبا ل دددى لةحكددتلحيى تهدددىلوددتلة ويدددملجل،لرتلاددربل لباختددد بتلو ددلل ى دددالبألوددوبللبألخدددر ل

حددددذح ل ليدددى رلبي  ددددو لبحتدددلليثددددذح ىلج ثدددد لودددتل ددددر لاجددددلتاللل،لاددددللاُد دددتلولدددد تللددددمل  ددد ل  فددددالبحلبحيدددالب لددددل بوا،لبحدددوعنل

فدد لاوددتلةددفلأاددللاددربل لباختدد بتلو،لباختدد بتلو ددللبحندد بل لةددؤ يلر ددألةلددىئللج يددللاك  دد لوددتلةفدد لبحتددلليثددذح ىلبحفددر لاحفددر ه

لوملت تلة  لش للشر الااولو للووىحبىلبحافول.

اليحبالحولبي مللملبحل ىدلبجلتالحولاإةحىلي ب لحولاذبلبي ملاحقر لح وحولل،لحيحلرتلوقر لب  ملىالب خت تلاال ىدلوى

ا لاح ىاالب وىاللبحذيليو ملحفح ت تلة يقالأ و ه،لبألورلبحذيلي ب لجاحيالاذهلبألخ   ل،ل  ألبحن بل 
ُ
 إذبلوىلح دلل،لرذلا

،لجودىلرذبلذبتلبال دىدهلجوكدتلحفت د لبجدلتالحول اتلبحرأدوتلرحيددو،لب ختد تل  دألادربل لرخت ب دولةحلد لاىي حىيداللدملاددذبلبيخ دوص

حددذبل ىاةدددىدلبحوىةوةيددالبحتدددللةت ةددبلح دددىحبلبحنددد بل لوددتلححىيدددال ىةوةيددالاحدددملبحل دددىدلباجددلتالللالةثددد جلرالوددتلةدددىد  لوب دددول

اودددىلوددد  ل،ليليؤ ددد لددددراد لبحبظدددرللدددملبحبظدددىملبحودددىةونيلحلوددد يفل وددد لادددربل لبإلختددد بتل   ددداللدددملبحملدددر ابألودددرلبحدددذل،لبحنددد بل 

ل.73ةقى الاذبلبحبوتلوتلبحاوو للملة و رلبإل ل ى لبحوعنل

ود لورب دى ل  د لحودوقلل،لجدبالودتلةدىد  لريد بتلبح فدبل20اادذهلب د  لهدمللاو  لبي حىيالبحوىةوةيالب كرجالح ىحبلبحن بل ا

والسدددؤال الدددذي يطدددرح هدددل يمكدددن لفيدددروس كوروندددا أ  يل دددي حرفيدددة الدددنص لللاحودددوقلباحلفدددى لا دددالحيالب فكيدددالبح ىالدددا.بح  ددد ي

 القانوني ويرتكز رل  الجانب األ ال ي في رقود برا ات اإل تراع؟

حيحل،لل19و ي وتلجأللبحويىلل  ألاذهلبي ىئ الا  ألورال ل،ل ىي ىأالر أل  فلبحو دبةلبإلنلىةيالابي  و لب ثذاحال

ةقدددد لبحملدددددر البألور كيدددددالبحاى يددددالب ل   ددددداللدددددملوقدددددىللبحلكبوحوأيددددىلبح ثيدددددالج ددددد ةلوملددددىد  هىلووبصدددددفىةلة دددددحيفلأ دددددى ل

ل
ً
 لدددددى   لبألعثدددددىللاب رضدددددت للدددددملظدددددللباة ملدددددىدلبحكث ددددد لل،لحيدددددلحكتلبي حيددددد لودددددتلصدددددبى  هىل لدددددر ال،لبحلدددددبفجلبح دددددبىامل الةيدددددا

ل38االددببللددملا ددى لج ثدد لوددتلل،لجحددفلجددخ لحددوللبحاددىحفل800جصددى لة ددولبحددذيلل،ل(19-حف دد ا ل وداةددىلب لددلق ل) و يدد 

 رلبح الةىللل،لجحفلجخ 
ُ
ل.2020وىد /وذبدلل31حت لظ

لاىحالدثالحفح دبا تلاب ختد   تل
ً
لجد ال

ً
اأىحلى ملةق لرجوى لحووقلب فكياليقاللة اي ل ملربةلاوسىةلبحا تلحل  ى لجورب

 ددىلة ددوتلبحدد اللابي  ووددىةلةحددرلاوددو ل ددىار لةىأحددال ددتلظددراالل.ال ث دد  ابحملددر ىةلبحبىشددسالاب ؤجلددىةلبأل ى يحيددال لددر 

لالل املبإلجلفى  لوتلبإلخت بتلو للبحن بل لااذبلوىل ىتلا يحلجتلب  ل البحافيىلب رأو لوتلبإلجلفى  لوتلاربل لرخت بت

لمللمل وو لبي ووقلب ابو ا.ااذبلاولبي ىةبلبألخالةلأ ى لبحلبفجلج ن لوتلب  ل البحشخ يالح ىحبلاربل لبإلخت بت.

"ليحكتلصدىحبلادربل لباختد بتلجتليل  دأللدملجيلا د ل74ب رجوملب لافملاى فكيالبح بى ياوتلل12ااذبلوىلةب ل فيولب ى  ل

ل دددددتلو فدددددبلجال دددددتل ددددد  لو ىحدددددبلةلافدددددملان بلةدددددولالوددددد يفلة دددددر الوكلدددددو لحددددد  لب  دددددل الب  ففدددددالاى فكيدددددال
ً
لجالأيئيدددددى

ً
 فيدددددى
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ابحتدددلليوىاف دددىللدددملبح ملدددري للا لبحتدددللةوردادددىلبحب دددوصلبحتدددللةل دددذلحل ثيدددملادددذبلب رجدددوملبح ملدددرييم".بح دددبى يالحلدددبلبحملدددرل

"ليحكددتلصدىحبلادربل لباختدد بتلجتليل  دأللدملجيلا دد ل75ب دى  لبحلدى االابحاملددر تلودتلبألودرلبحلافددملاند بل لبإلختد بتبي يبئدريل

ل دددددتلو فدددددبلجال دددددتل ددددد  لو ىحدددددبلةلافدددددملان بلةدددددولالوددددد 
ً
لجالأيئيدددددى

ً
يفلة دددددر الوكلدددددو لحددددد  لب  دددددل الب  ففدددددالاى فكيدددددال فيدددددى

لبح بى يالحلبلبحملرا لبحتللةورداىلبحب وصلبحتللةل ذلحل ثيملاذبلب رجوملبح ملرييم".

فددي ظددل القددانو  الخدداص ودورهددا فددي إرسددا  فكددرة أ القيددات العلددوم  املبحددث الثدداني: نظريددة مخدداطر التطددور 

 القانونية

ل بحافول بحلو م بجل ث  حو  ل بإلةلىل ةوبيىة لم ث    ة ود   إذبال ،لابحلاوي  اىيخ ود لة لف بحتل ب بلقىة وت حفا ي  ابال ىد 

 ا  إةدو ،لاب خدىعر بحايدو  ودت خىحيدى جدفيحى وبلوأدىليادلل ح دي أ دو  ودت ح يدو ودى  دل يثدذل جت ب بدلل   دأ بحوبأدب ودت  دىت

 ادىة ،لبحلدوقل لدم عرحدو ا وبلوأدو ة داي  ا د  ب بدلل حد   بحافحيدالب ار دا ولدلو ل   دودل ظدل الدم بحافودل بحلود م افادل

 رذب  حى بإلش ىل ي رح وى ااذب ،لب للوثل لم او ىعر  يو  وت وبلوأو جيفر ه احىلبحلاثؤ جا بإلحىعا  فيو ب لاذد وت

 ل ى لواإجدليكت حف ابحتل بحافول بحل ودل  اهى ُيلفر بحتل  بلوأو ب للوثفيا بحايو   ت ب بلل ُيلىلل جتلب حكت وت  ىت

ا د لأدىلةنللادذهلبحفكدر لاة دتلناد  لالدى اةل د  لحدوللود  ل ى فيدال ودىدللحفلد بال. عرحدو ا د  ةال ههدى جا ب  ملدى  ى

خىصدددالجتلوبظحدددالبحصددد البحاى يدددالةؤ ددد للدددملج ثددد لودددتلوودددىلل  دددأل،للدددملبحويدددىلل  دددأل  ددد ا ل وداةدددى""اي دا ندددتلل فدددودا  ت

ل.لب يى فىةلبحلفثيالحف  ا ل وداةىلخىصال  ألبحوفب

لتللبح احال  ألر ربداىلحاوىدلاي دا نتلل فودا  ت
ُ
ل  ألججى لةظر الو ىعرلبحل ود؟،لا فيولالليحكتلجتلا

 هل مخاطر التطور لها مفهوم القوة القاهرة اليي تؤدي إل  نفي املسؤولية املطلب األول:

 ودت حإل فدىل  لدبب بألأببدللبحلدبب ةقد لجتلب ملدرتلبحودىةونيل لدف بالُ حدىتلر لند ل،لوادىوالةلو ةيدالُ حدىنيلل177  حدال

 عىدنل ظرا  لبب جا بحت   افال ا      بحيردللجت ججى    أ ولؤاحيلو رةلفىل ي ب  جت احوأمهى ب بلل اوكت ب لؤاحيا

 ودت 1386/11 اى دى   ا حدال ،ل بحيدردل رحد بث ر دأ ج ة  دىار ل دو   لدبب جا ،لة بد دو ودت يدلحكت احدف ب بدلل يلو دو حدف

 ودت  دىت رذب وبلقىةدو  يدو   دت ب لدؤاحيا بةلفدىل ي بد  جت ب بدلل بحفرنندتل ب ملدرت وكدتج ،لبحفرنندتل ب د ني بحودىةوتل

لالحيلو   أ جص لح وى ااو ،لبي  ي ا بحلوبيا ج ر ةو اوى بحافحيا بحوجىئل اىجل  بم بحايو  اذل ملف  فيو ب لل يل

 بحوو  وظىار وت وظ ربلجا أىةثى بحافول بحل ودل و ىعر ب لثىد و   حولل ابى بح لى لل ي رح  فيو اأبىلًل ،ل  بحبحو اح ىعر

لخىصا؟  ىةوةيا عثياا ذبة جنهى جم بحوىار 
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 بحودىار  بحودو  الدوب رلحفودولل بألجىجديا بحر  د   يحد الت بحد    ابجدل ىحا بحلو د  رو ىةيدا  د م شدرعي جت ،ل يدو شد  ا وحدى

 اوصدف ى بحبحدو و دىعر  كدر    دألبحودىار  بحودو  خ دىئ  اأإجدوى  ،لب لدؤاحيا ودت ب بدلل إل فدىل جبثى ب لثىداى ةف اوت

 بحلو د  رو ىةيدا  اد م هدملبألخدر ل ة لدف جنهدى ةالحد  ،لبحدذ ر جدىحفا ودتلبحودىةوتلب د نيلبحفرنندتللل1386ب دى   لدم ب ليدحت

 ب بلقىة  يو  ا  ملىا بحافحيا بحوجىئللةوب ر   م وت ةىشسا  هل بحلو   رو ىةيا حا م  ثىحالثا ،لبح    ابجل ىحا

اد  بحد    رجدل ىحالجودى ،لبحافحيدا ب ادىدا لدم   دودل ابدىت جت جي ،ل
ُ
 ودىا جت عى دى بحلو د  رو ىةيدا  د م   دأ وت ةثدا ة يقدا ا

 حلحى.ل  او يلل يل ةو او يحكت

  بللب ر فىل وقىل لملبحوىار  حفوو  وحىةفا  ىةوةيا عثياا ذبة بحافول بحل ودل و ىعر جت جثم وى خالل وت حبى يلواف   

 ر لثدىد يحكببدى ا رذ ،لرعال دى  دذح لحد ج بألودر جت ة د  ،لاب ثند  ب يدحوتل لدم يلفودىت جنهحدى ر لثدىد   دأ 76ب لدؤاحيا ودت

 الدلوأب،ل بحودىار  بحودو  جت عى دى ب لدؤاحيا حد    بهدىلبحلحلد  يحكدت بحتدل بحوىار  بحوو  جش ىل وت شكال بحبحو و ىعر

 ولو اا ة   جنهى وت اىحرةف ب بلل  ت خىدأيى جورب ح ل  بحتل بحل ودل  خىعرلخال ى ل، ب لؤال  ت خىدأيى جورب ة وتل جت

اال،ل ح دىعرلبحل دودلااندللجةدولا د لبحويدىملاىحاملدى لبإلنلدىنيلحدفلةكدتلابدىتلخ دود لظدىار ل  دألبحت د لل  ا دى. ايلدل يل

للبهددذهلب خددىعرلاليرأدد لر ددألراحددىللجال ىي  دد،ليافددفلبحوددىئفلاىحاملددى لاالوددتليلاىوددللواددولاوأددو لخ ددرلوددىلول ددللاىحاملددى 

ثددللبحوددىئفلاىحاملددى  حيددحلاليحكددتلبي دديملاددتتلوددىلةوصددللرحيددول،لاإةحددىليرأدد لر ددألو  ا يددالب ار ددالبإلنلددىةيال،لةو دد  لوددتل ل

لاأحىلجتلبحل ودلجحالبي يى لا ىةونهىل إتلبحلو ملبحافولليكملف،ل و لُيت  هلبحلو ملبحافولل يحىل ا ل،لبإلنلىتلاولبحيو ت

ل  للُيلتللبحشخ ل تلاذبلبيخ ر؟.،ل ا ل ت  لبتلاذبلبحاملى لجةبىللبحويىملاول ىتلوليحبىلخ ربلوى

ا دللوددىل فيدولاددولجتلل،لحيدحلجتلبحشدخ لاى لثددىدهل يدوبللدملبي حى دداليحدىد لنملددىعولة د لولدلولل ددتلادىةملج ددرب لبي حى دا

ادددذهل،لالودددتلبحويدددو للدددملوحىدجدددلولحاملدددىعواادددذبلبحوأدددو ليفدددرال فيدددولوقحو ددد،ليلويددد لاوأدددو هلددددحتلج دددرب لادددذهلبي حى دددا

 ى  ل  ألو ىيحلبحثى  تل
ُ
 إذبلوىلوىد لبحشخ لنملىعولولوي بلبهذهلبحويو ل إةدولعثادىلاليحكدتل،لبحويو لوتلشىنهىلجتلة

لاوبولالةوىمللملحوولجيالولؤاحيا.،لجتلُيالبلرحيولةو   

دىتلوايثددىلاُوليدددحبىلخ احددفليكددتللدددمل،ل ددربلوددىلجددوبللاىألجددخىصلجالبألوددوبلحكددتلة يقددالحفلودد ملبحافوددلليك ملددفلجتلنملددىعول د

  دددولخ دددرلحلودددللألةدددولودددال ملحفاملدددى لبإلنلدددىنيل ح دددىعرل،لاجددد لادددذبلبحشدددخ لب حدددىد لحفاملدددى لاودددتلحوحدددولجتليك ملدددفو

اودددددتلادددددذهلبحوأ ددددالُي دددددثالخ ددددرلبحل دددددودلُواشدددددت ل،لبحل ددددودلهدددددملظددددىار لول دددددفالاىحشدددددتلللجالبحشددددخ لجالبحاملدددددى لبإلنلددددىنيل

 77االُيبظرل خىعرلبحل ودل  ألجنهىلجببلُوافيلوتلب لؤاحيالب  ةيال ىحلببلبألأببلل،حفحلؤاحيالب  ةيال

 تكريس أل القية التعوي  املدني، مخاطر التطور وجائحة كورونا نظرية املطلب الثاني :

  ددألبةددو"لحدد جللواددىوالةلو ةيددا ددىةوتلل45رذبلدأابددىلر ددألةدد لب ددى  للبحاحددىنياددذهلبحب يقدداليحكددتلبحوصددوللرحههددىللددملبح ملددري ل

"ح دللودتلا د ل فيدول دىةوتلب ادىوالةلب  ةيدالبحُاحىنيودتلل46ا دذح لةد لب دى  للألح لبحلبى لل تلجافيلولاالاتي  لجح ىو دى"
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جتلي فبلا دفلادذبلبإل لد بللابحلادو  ل حدىلي دوتل د لي ودولل،لر ل بللة  لوملراتللملحملوتلبي ووقلب ال والحشخ  لو

 دىةوتلود نيلأيبئدريل  دألبةدو"لحد جلألحد لبحلبدى لل دتلجافيلدولاالاتي د لل45ةد لب دى  للهللدمااولبي كفلبحذيلةقد لوتلدرد"

لجح ىو ى"

ودددتلبحودددىةوتلب ددد نيلبي يبئري"ح دددللودددتلا ددد ل فيدددولر لددد بللة ددد لوملدددراتللدددملحدددملودددتلبي ودددوقلب ال ودددالل47ا دددذح لةددد لب دددى  ل

وددددتلل03ا02اأددددىحرأوتلحفحددددى ة تللوددددتلدددددرد"لجتلي فددددبلا ددددفلاددددذبلبإل لدددد بللابحلاددددو  ل حددددىلي ددددوتل دددد لي وددددول،لحشخ دددد لول

لةق ل ههحىلر  ىلبةل  ألوبالبي حىيالبحوىةوةيالحن بل لبإلخت بتلاةقحف حىللملوىلي مال،لورجوملب فكيالبح بى يا

ل،لاب ثددددددى نلجالبحبظر ددددددىةلا ددددددذح لب بددددددىب لبحر ىددددددديال،ل  ددددددىلبةلب ؤجلددددددال  ددددددألةيددددددى لباختدددددد بتلابحل ثيددددددملبح ددددددبىامبال-1

حكدتلوك ملدف ىلل،لالوايبالحفح ىجثالجالباخت بلب  ملىالعر و
ُ
  ذهلبا  ملى ىةلالاا الجتلة وتلوقر لج  ىدلةظر دالالة

 ى  ملدددىالودددى  لبحلددديفيفو لوددد اللالةحكدددتلوك ملدددف ىلودددتلبي  دددولل  دددألبحنددد بل ل دددذح لالل،لودددتلبي  دددولل  دددألادددربل لبختددد بت

ليقدددى لاجددديفالة ثيويدددالإلجدددل  بملادددذهلب دددى  للدددملبح دددبى ااُيالنددد لب  ملدددىالبحثتددد اللرال دددىدبلاإةحدددىلبحدددذيليالنددد ل دددذح لادددولر

ل ىجل  بملبحثت الللملالي  لبااة.

ل،لاهملروىلعدرقل دالللبإلنلدىتلابي يدوبتلاىي ربحدالا دذح لوبدىب لبح شدخي ل،لبإل  ىلبةلب ؤجلال  ألو للبإلال ىدل-2

ر ددألرجددلتالللب رضددت لادأحددىليملدد للخ ددرل  ددألحيددىتهفلألتلرحل ددىدلرجددلتالح ىلابحددذيلُيادد لاح ىاددالبألةددرلب ثىشددرلحفندد بل ليددؤ يل

ل،لا ددذح لبألةددوبتلبحبثىةيددالابألأبددى لبي يوبةيددالاحكددتليلدد  ن لوددتلذحدد لبأل ابةلبي ربحيددالبحتددلليحكددتلجتلة ددوتلو ددللاددربل .

ايهدد الاددذبلبإل  ددىللر دددألة ويددملو ددل الب  لحدد لادددتتلالة ددوتلو دداللحالحل دددىدلوددتلعددرالجددخ لابحددد لاددولب ختدد تلةظدددربل

لل.78احي هىلبيخىصالحفحقلح ألل

 ملاأىحلددىل،لحر  ددىل  ددألجتلبي لدد لبإلنلددىنيلا بىصددرهلالة ددوتلو دداللحل وددوقلب ىحيددالبحُاحددىنيلابي يبئددريلاوبددولةقدد لب ملددرتل

 ودىدلاي دا ندتلل فدودا  تلجتليد   لا يىجىل فيولاليحكتلجا بلحف احدالجالب بدلللحد ابللل،لة رلل تلة ىقلبحلاىوللبحلقىديل

اب لافوددددالاىاةددددىدلب لددددلوثفياللرتلظ ددددرةل يحددددىل ادددد لب خددددىعرلبحتددددللةل دددد ثل اهددددىلوبظحددددالبحصدددد البحاى يددددال،لبددددوب لددددؤاحيال 

 بظر دالو دىعرلبحل دودلةقادللبح احداللاجودربالبحكثد ....ل،لابحوخيحالح ذبلبحاوىدلخىصالةف لب لافوالاى يى فىةلبحوفثيا

حتد لاحددول ىةد لب اددىدالبحافحيدالبي ىحيددالالةؤ د لاددذهل،لتلولددلوثاللجالب بدلللولدؤاالودد ةيىل دتلبألدددربدلبحتدللةل ددملاىإلنلدى

بحدذيللااذبلوىلةربهلبي ىةبلبألخالةمللملةظر الو ىعرلبحل ودل  ألخالالب ثى نلبحلوفي يالحفحلؤاحيالب  ةيداللب يى فىة.

لأىلل   ا ل وداةىلحيث بولا قافولح  لبحلبفيذ.

 الخاتمة:

 لبألخالقل  دألبحودىةوتلجالودىليلدو لاتخفودالبحودىةوتلحيدحلجصدث  لب ثدى نلبألخال يدالد  د  لةالح للملاذبلووىللبحافوللةتة 

ج ا ل،لاللاةق لابديملبحوىةوتللمل للبح اللولتةر تل ب لصيىةالاملرياىتهفل    بلاى ثى نلبألخال يال،لحفحقلح لبإلنلىنيل
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ابي يبئدريللبحُاحدىنيل تكالملةق هل ب لوو فلبح ملدرياوتلاذبليقافوتلاذهلب ثى نلبألخال يالذبةلصثتال ىةوةياللااذبلبح

ددؤةرلل حدددىلددملةبظيح
ُ
ادددللاةلدددتةرلاقىئ ددال وداةدددىلبحتدددللجخرأددد ل،لحفودددوبة تلبح بخفيددالالدددملرعدددىدل دبجدد بىلةقددد لب ثدددى نلبألخال يدددالة

ىةلبحلاددو  لب بظحددال خلفددفلبحاوددو لا ددذح لجخال يددللددملة ويددملةبحيددالرنلددىةيالبحوىةوةيددالحفافددوماأيادد لبي ىةددبلبألخالةددمل

 .ب  ني

اوتلخاللل رالاذبلبحث حلاوبى ملدالج  دىدهلةوصدفبىلر دألأحفدالودتلبحبلدىئللابحلوصديىةلبحتدللةربادىلو حدالاأد ير لادىإلعالتل

ل فههىلاوبى مل هىلا  ح ىا

 أوال النتائج:

لاحاللوتلجار لةلىئللبحث حلوىلي ما

 ىةوةيددالاجنهددىلوقددر  لاذحدد لةل ددودلحلددبلة ددودلجخال يددىةلبحوددىةوتلهددملبحتددللاالندد ل حددى لوثدد جل حوويددالبحوى دد  لبحو

لبألح بث.

 لا يحلابىتلةتة  لابضحلحألح بثلبح ثيال  ألبحوىةوت.،لاليوأ ل  للا تلبحافوملبحوىةوةيالابحافوملبح ثيال

 ا ادادددىللدددمل بئدددر لبحاودددو لب  ةيددددال،لرتل  ددد ا ل وداةدددىلاددد تلوددد  لبحويحدددالبحوىةوةيدددالألخال يدددىةلبحووب ددد لبحوىةوةيدددال

لابي ووقلب ابو ال.ل،لجالبحاوو لبيخىصال اوو لبإلج هالتل،بحاىوا

 درحلادتتل  د ا ل وداةدىلجظ درلبي ىةدبل،لعثودىلحووب د لبحودىةوتلبيخدىصلا بىل يفلحفلاو  لب د نيل
ُ
يلحىشدت لود لبح 

لبألخالةملا يحلولبحوىةوةياللملولىئللب لؤاحيالب  ةيالاججى لبحلاو  لب  ني.

 ثانيا التوصيات:

ل إةبىلةوت حل ا لبحلوصيىةلاذح ل  ألبحمل للبحلى ما،لذهلبحبلىئللاأبىلبل  ألا

 ليا.بحت    ل  أل ادلبي ىةبلبألخالةملحفووب  لبحوىةوةياللملة ودلبألةظحالبحوىةوةلبحوىةوةيالوتالا ل  ألبح ملرياىةل

 البحتللةند  لبحويحدلفيىلابحتللةبقيللملرعىدلبح دبجىةلبحااىةلوتلبحال مل  ألب ملر  تلبإلجلفى  لوتلبألا ىثلبحافحيا

ابيخدددددددراللودددددددتلبإلعدددددددىدلبحلوندددددددللبحدددددددذيليبدددددددى  ل ودددددددةل بيدددددددىةلبحووب ددددددد ل،لبحوىةوةيدددددددالألخال يدددددددىةلبحووب ددددددد لبحوىةوةيدددددددال

اتتلل2016بحوىةوةيا.ااذبلوىلةق ل  لةف تلحولب ملرتلبألاداويلبحفرننتلل ب لاا يفولحفوىةوتلب  نيلبحفرننتللحلبال

 ادد لةور ددرلخفددولبحاودد لوددتلوثدد جلحلددتلبحبيددالُيادد لخ ددتلووأددبلحفحلددؤاحيالل ددُر لبي ىةددبلبألخالةددمللددملبحاودد لخىصددا

لب  ةيا

 جصددددثالوددددتلبح ددددابلحف ددددىلرالاددددىحل ولل،لبإلجددددلفى  لوددددتلةددددتة  ل  دددد ا ل وداةددددىل  ددددألب اددددىوالةلب ىحيددددالحأل ددددرب لابحتددددلل

لالاةىداددىل حلدتحاللة ددودلابإل لحدى ل  دألبي ىةددبلبألخالةدمللددملبألةظحدالبحوىةوةيددالجدوبللةفدد لب بظحدالحفاوددو لجالب بظحد

ل ا لوىلةث تل  ودلجةظحالبحلاو  لبحكالجيكياللملووبأ الة  يىةل   ا ل وداةى.،لجةظحالبحلاو  لبي  ي ال
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 قائمة املراج :

 حوددددىار ب–بدلبحاهيددددالبحارأيددددال –جححدددد لو حدددد لبحر ددددىاملالبي حىيددددالب  ةيددددالحفحلدددد هف ل)ر بللب يددددحوتلبحاودددد يل(ل-

 .ل1994

 ؤجلدددددىةلبي ىوايدددددالحف دبجدددددىةلابحاملدددددرلب-حوىضدددددتلبةرأحدددددالوب دددددودل-لللدددددملبحودددددىةوتلب ددددد نيأدددددىتلة لدددددلىتالب  دددددول 

ل2000عثاالجبال-ابحلو ي 

 ل2008-و ر-حوىار ب-بدلبحاهيالبحارأيا -حلتلحل تلبحن باياو ىعرلبحل ودلا تل يىملب لؤاحيالابإل فىللواهى

 جددددبال- حدددىتل-ح ثادددالباا دددأب-فاملدددرلابحلو يددد كلثدددال بدلبح وى ددددالحو-صدددالحل  دددتلبح يتاب فكيدددالبح دددبى يالابحلقىد دددا

ل.ل2000

 ىواددددالةفحلددددىتلأ-فيددددالبي وددددوقل -وددددذ ر لوىألددددل  – ددددالقل ثدددد لبحوى داججددددى لبحوددددو لب فيوددددالحفاودددد لاحدددد ا اىل–

 .2008-2007بحلبالبي ىوايال

 ثو دددىةليدددوبتلب  ل– دددى دلبإلحتددد بمللدددملبحودددىةوتلب ددد نيلبي يبئدددريلول–  دددمل  دددملجدددفيحىتلابحبظر دددالبحاىودددالحإلحتددد بمل 

ل.1993جبال-بح ثاالبح ىح ال–بي ىوايال

 ب ادىدال واملدت  -بحودىةوتل ا بحملدرياا اد ت ووىدةدا  دبجدا -حفحلد هف  بحاو يدا بي حىيدا ،لبحثدىةم  ثد  و حد   حدر

ل. 2004 جبا- ،لبإلجكب د ا

  ل.2004بالج-و ر-إلجكب د اب- ثاال بدلبي ىواالبي  ي  و- ؤب لو حو ل واا ادلبحوىضتلللملاا يللبحاو

 ىوادالادتليوجدفلادتلأ-تل كبدوتلاد- فيدالبي ودوقل–ودذ ر لوىألدل  ل–حثىتل ر   لالوثد جلحلدتلبحبيداللدملبإلناودى ل

ل.2009-2008-يالبحلبالبي ىوا-بي يبئر-خ  

 ل.1971-بحوىار -بدلبحاهيالبحارأيا -و ح لحلنلل ثى اب فكيالبح بى يالاب  للبحلقىديل

  ل.-ا اتلجبالنملر-و ر–دلبحاهيالبحارأيالب—وتلبحراوىنيملبحوىةاج والبحا بحالبحاو يالللو ح لو لو

 ثاددالححددى  لبي  ي دداو-و حدد لوحددملبحدد يتلراددربايفلجددفيفاو ىعرلبحل ددودل لددببلإل فددىللب بددلللوددتلب لددؤاحيا -

 2008-و ر

 1998-ي يبئرب-بدلب  ح يالبحاىوا -و حو لةو يملبجكب دالب  ىوى للملبي يبئرلو بالاولؤاحيا. 

 حودددىار ب–بدلبحاهيدددالبحارأيدددال -ووسدددت ا ادلبحافدددفلاىحثيىةدددىةل بددد لة دددو تلبحاال دددالبحاو يددداو ددد ف لجادددولوبظدددودل-

2000. 

 املراج  األجنبية:

 Philipe Le tourneau :Responsabilité des vendeurs et fabricants-édition Dalloz-pris -2001ل. 

 « le futur contractuel » , in « le droit et le futur », Travaux et recherches de l’université de droit ; 

d’économie et de sciences sociales de Paris. Centre de philosophie du droit PUF.1985. 
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لاالقواني 

 ل06بح ى دللملل863-حيالبحا  بي ر   لبحرج-ب لافملاوىةوتلب فكيالبح بى يالل67/2008ب رجوملبحلف ىنيلد ف

ل2008وتلوىيولجبالل12ب وب مللل1429بالوتلأحى  لبألا ألج

 ل1996 يلحن ل29لىد  ا-590بي ر   لبحرجحيال   –ب لافملاوىةوتلب  ىوى لل108/96ب رجوملبحلف ىنيلد فل

 ل1012ي ر   لبحرجحيالبحا  ب- لافملاوىةوتلب اىوالةلب  ةيالبحاحىنيب-29/2013ب رجوملبحلف ىنيلد فل

 ب لافددملاندد بل لبإلختدد بتل2003يوحيددولجددبالل19 وب ددملللبل1424أحددى  لبألا ددأل ددىملل19ب ددؤد للددملل07-03بألوددرلد ددفل-

ل44بي ر   لبحرجحيالحل ح ود البي يبئر البحا  ل

 يحتل دىةوتلب لل2013جبا-55   -2013ج لوأرل29ب وب ملللل1434ذيلبيح الل24وؤد للملل13/07 ىةوتلد فل

لب  ىوى لبي يبئريل

 ي ر دد  لبحرجددحيالب-بحتدد  ا حدد  ف ب لدد ه ا حىيددا ب لافددم 2009  ن بيددر 25 ملدد بح ددى د 03 - 09 -  ددىةوتل

ل2009جبال-15بي يبئر اد ف

 املجالت العلمية القانونية والقضائية:

 لبح و  .-2015جبلحن ل-39جبال-03حا  لب-قفالبي ووقلو-دبيجلو ح لالب لؤاحيالب  ةيالحفح ىوي

اق  األنترنيت:  مو

 ل19 يحىلي  لورال و ي لاوو  لوبظحالبحص البحاى يا 
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 امللخص:

خدددر لاودددتلأ دددالجل،لالي دددى لجتلي لفدددفلرةبدددىتلحدددوللجتلبحاال دددالبحتدددللةقحددد لاددد تلبحت ايدددالابحلافددديفلاح لفدددفلجشددد ىحولاولدددلو ىةولودددتلأ دددايادددىنيلللل

بحلبحيددالب لددل بوالاةيوددالبح ددفالاى لثددىدلجتل ى دددالب  لحاددىةلالدديألر ددألة ددو رلجددثللرةلىأ دددىلاة لدد تلولددلو لوا ملددالج رب اددىلاىإلدددى الر دددأل

لااولبألورلبحذيلاليل ومللملةظرادىلرالودتلخدالللة دو رلوقدىللبحث دحلبحافودلل،لبحظفرلاى ربةبلبألا أللملو لففلب  ىاةلبح بى يالابحلقىد ا

اددىل،لبحددذيلةوددوملبي يددىدبةلافيددفولر ددى  لدجددفلحدد ا لبحافددفلاب ار ددا اددلل ددلالوقددىاةل ىةدد لل،لاأىحلددى ملريقددى لحفددوللحفحملددى للبحتددللااتدد الةحون

لاالن للملبحلىاملول ا  للملةظراى.

اددللاج ثدد لوددتلذحدد لل،لةلوددتل  وددوتهدد الاددذهلبح دبجددالر ددألةوددديالبحدد ادلبحددذيلةؤ يددولبي ددو  للددملرعددىدلبحلافدديفلبحاددى مللددملة ويددملدةددملب  لحاددىللل

لبحلتة  لبحذيلح ذبلب لت  للملة ويملبحلبحيالب لل بوا.

لب ار ا.لل-5ل،لبح ىحب-4ل،لحلبحيالب لل بواب-3ل،لبحلافيفلبحاى م-2ل،لبي و  -1لالكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 There are hardly two people to disagree about that the relationship between education in its various forms and levels onللل

the one hand, and on the other hand, sustainable development is closely related, given that all societies seek to develop 

their means of production and improve the standard of living of their members, in addition to winning the first ranks in 

various industrial and commercial fields. Which, in her view, can only be achieved through the development of the field of 

scientific research, thanks to which civilizations redraw the boundaries of science and knowledge, and thus find solutions to 

the problems that hinder their growth, but rather open areas that were previously considered blocked in their eyes.  

   This study aims to clarify the role that quality plays within the framework of higher education in achieving the 

advancement of societies or not, and even more than that, the impact of this variable in achieving sustainable development.  

Key words: 1- Quality, 2- Higher education, 3- Sustainable development, 4- The student, 5- Knowledge.ل 
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 مقدمة:

مللدديح دللبحلافدديفلاجدديفال اىحدداللدملةوددللبيخندد  لابح وى ددالاب ار ددالاود دلوددىليالندد لجحدد لبحابىصدرلبألجىجدديالب احددولل فههددىللاللل

اذحدد لوددتلخددالللة ددو تلبأل ددرب للددملبحو ى ددىةلبحتددللة ددوتلبح احددالاددتوجلبي ىأددالرحههددى لل،لة ويددملبحلبحيدداللددملرعددىدلجيلوقلحدد 

وددللاااحددلل  ددألة ددو رهلوددتلجأددللةبحيددال  ى ىتهددىلب خلففددالاى لثددىدهل ب ددربلاأىحفاددللالدد  حرل ادد لبحدد الللددملبحث ددحلبحاف

للااولوىلرةل  لولاىحفاللبي يبئدرلخدالل،لاىوىلوتلبحابىصرلبحتلليالح ل فههىللملة ويملبإلا بتلب ارلملابحلو ملبحلكبوحويم

ل،لب ؤجلدىةلاب خدىارلا درقلبحث دحاذح لوتلخاللل  فل  ىتلبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافودللاح لفدفلل،لبحلبوبةلبألخ   

اةتدد باحلاد تل  دد   لاعو فددالل،لاىإلددى الر ددألرةقىا دىلوددؤخربلة ددولة دو تلبحثددىح  تللددملبيخدىدللات ا دد افلاحددبالة لفدفلصدديت ى

لبألو .

نهددىلرالجل،لا  دألبحددرةفلوددتلب   دو بةلبحتددللةثددذح ىلادذهلبح احددالجالةفدد للدملة ددو رلوقددىللبحث دحلبحافوددلللددملبحلديىقلبي ددىويمللل

جديحىلودىليلافدملادىحل  يةلبحدذيلاليدلالئفلود لبحل فادىةلبحتدللة دثولل،لةوبأول رب يللحويوياللملةبفيذاىل  ألجدالبحوب  

اجخ دددد بلوملدددد للبحفلددددى لبحددددذيلي ددددىللل،لر ددددألأىةددددبلةودددد لبحكفددددىلبةلبحتددددللةلددددو ألة ددددو تلبح ددددال ل،لرحههددددىل ددددللوؤجلددددالأىوايددددا

ادللاحلد اودلةظدىملبحلافديفلبحادى ملل،لرصلاإاحىالحفكفىلبةلب وأو  لاىحفادلبي ىواالهملبألخر لاحىلي فمل  ملة ى تللملبحف

لا  لذبةولةظربلحفلقىا بةلبحتلليو مل فههىلوقحو الوتلبأل رب .

لاإل كالية:

لوتلخالللوىلجثمليث الوب ويىلعرحلبإلش ىحيالبحلىحياالللل

 لتعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة؟ما هو الدور الذي تؤدي  معايير الجودة املعتمد رليها في إطار ا   

لأهمية البحث:

لحاللجاح ىال،ليب ويلب ودوتلو للبح دبجال  ألجاحياليحكتلجتلنلل ف  ىلوتلوقحو الوتلبحبوى للل

ل،لاةظدددربلر دددألةحدددوالادددذبلب ف دددومل،لادددى ماب لح دددلللدددملبي دددو  للدددملرعدددىدلبحلافددديفلبحل،لي بدددىاللب وددددوتلجحددد لب وبددددي لبحملدددىئكا-

ىلاأىحلثايدالة  يد لب ادىي  لب الحد ل فههدل،ل دإتلة  يد لواى دوليب دويل  دألجاحيدالاىحتدال،لخىصاللملرعىدلب بظووالبي يبئر دا

للملةو يرلأو  لبحلافيفلبحاى ملوتل  وو 

 اىلبحوصددوللرحههددىلاةقلدديل،لجيددىل ىةدد ل دأددالة وداددىل،لولبحدد اللةح ددللبحلبحيددالب لددل بوالجحدد لبألادد بالبحرئ لدديالبحتددللة ددث-

خىصدالرذبلجخدذةىل اد تلبا لثدىدلجتلريقدى لبحوجدىئللل،ل  ألجدالبحوب  لاىحبظرلر ألجتلوبى  لاذبلب ف دوملة ندأل  دألولدىائو

لبألا ألال ويوول  ألجدالبحوب  لوتلجافلبحل  يىةلبحتلليو ل  ألبح اللريقى اىلابال ىداى.

لأهداف الدراسة:

لحاللجاح ىال،لا باة ثولبح دبجالبحربابالحل ويملأحفالوتلبأللللل
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ح ددداي لبحفوهدددللجالاذحددد لودددتلخدددالللجدددر لو لفدددفلبحلادددىد فلب الدددوأالح دددذبلب ف دددومل  دددألبل،لة  يددد لوادددىحفلوايدددىدلبي دددو  -

لبحاح م 

لااجىئف ى ل،لاجد ىنهىل،لا رالشراع ىل،لة  ي لوان لبحلبحيالب لل بوا-

ل،لاةثد تللدملادذبلبح د  لود  لة دىاملب ف دوو تلودتل  ودول،للدل بوادأدةلبحاال دالاد تلبي دو  للدملبحلافديفلبحادى ملابحلبحيدالب -

او  لرو ىةيالةقلي لب ليألبحذيلة ثولادبئول لل احاللملة ويملبحلبحيالب لل بوالوتلخالللب اىي  لبحتللةفردد ىل  دأل

لةفل ىللملوقىللبأل حىللب بب وال اهى.

لاملن ج املتب :

لبحذيليلالئفلو لبحمل رلاملن ج الوصفيحو الوتلب بىب لبحافحيالحاللجاح ىالةفلبا لحى للملر  ب لاذهلبح دبجال  ألوقللل

ل،لابحذيليلفلبإل لحى ل فيولجيحىللملاار فلبي و  للملبحلافيفلبحاى ملب ليحباللملو لفدفلبادبللبحفو يدال،لبحبظريلحف دبجا

جالبحلقدىد لبحفىشدفاللدملوقدىللة ثيدملل،لااحارالبحل درقلر دأل اد لبحلقدىد لبحبى  دلاملن ج التاريخي حىلةفلبا لحى ل  أل

 يحدددىلي ددد ل دبجدددالوددد  لةقى دددالوثدددى نلبي دددو  للاملدددن ج التحليلددديبي دددو  للدددملرعدددىدلبحلافددديفلبحادددى م.لةدددفلبا لحدددى لجخ ددد بل  دددأل

لب الح ل فههىللملب ؤجلىةلبي ىواياللملة ويملبحلبحيالب لل بوا.

لتقسيم الدراسة:

ل،للدددملة  يددد لوف دددوملأدددو  لبحلافددديفلبحادددى ملاملحدددور األول يلح دددللل،لو دددىادلول ىوفدددالةبولدددفلبح دبجدددالبحربابدددالر دددألةالةددداللل

لل بلادددراللدددملرعدددىدهلر دددألب ادددىي  لابحوجدددىئلاملحدددور الثدددانيجودددىلل،لاياددراللدددملرعدددىدهلو لفدددفلب ادددىنيلبحتدددللةدددفلنلدددمهىلح دددذبلبألخ ددد 

ي ددد لوددد  ل فىيددداللاملحدددور الثالدددثجودددىلل،لحددد ب الحددد ل فههدددىللدددملةكدددريجلبي دددو  للدددملبحلافددديفلبحادددى ملاب او دددىةلبحتدددللااتددد الذ

لواىي  لأو  لبحلافيفلبحاى مللملة ويملبحلبحيالب لل بواللملب  لح .

 املحور األول: مفهوم جودة التعليم العالي 

اولادد   ليولضددتللبألوددرلدجددفلل،لةقدد دلبإلشددىد للددملبحث بيددالر ددألجتلوف ددوملأددو  لبحلافدديفلبحاددى مليل ددوتلوددتل بىصددرلو لففدداللل

 دددىل ثدددللة  يددد لوابىادددىلبإلأحدددى م.لاأىحفادددلليلح دددللبحاب دددرلبألالللدددمل"بي دددو  "لبحدددذيلبخلففددد لبحلادددىد فلب الدددوأالرحيدددولواى 

اللدددددمل دددددىوو لجا لدددددفود لاتنهدددددىال" دأدددددالبحلحي ددددد لجالبأل يدددددفيا"ل،لادددددىخلالالبحيبا دددددالب بظدددددودلواهدددددىلح دددددذبلب ف دددددوم جودددددىلل،ل لادددددرن

)بح دب  ددددالالل"لبحتددددللاانددددللعثياددددالبحشدددخ لجالبحشددددتلللا دأددددالصددددالالوQualitasبصددد الًحىل هددددللوملددددلوالوددددتل فحدددالاةيايددددال"

 حددىلاالند لولادد   لل،ل.لاب لفددمل فيدوللدملاددذبلب  دىللادتتلبي ددو  لةب دويل  دأل دأددالودتلبحالدبيا(15صدف الل،ل2002ل،لعدىحم

ال"ودددىليرضدددتللحىأدددىةل  بدددىتلودددتل رن  دددىللدددملددددوللوقدددىللبإلةلدددىللالباجددد هالتل ملددد للججدددلىذل يحدددبللبحدددذيليدددر لاتنهدددىل،لبأل ادددى 

جالبألجددلىذلأددودبتلبحددذيليددر لاتنهددىال"ودد  لوالئحددالل،ل(20صددف الل،ل2008ل،ل)بح ددىييلال  نددت لب لدد هف لبي ىحيددالاب لددلوثفيا"

 يادددرالبي دددو  لاتنهدددىالل،لجودددىلب ا ددد لبألور  ددديلحفحوبصدددفىةل،لب بدددلللحإلجدددل  بملا  دددالباجدددل  بملحلدددبلودددىليدددربهلب لدددلفي "

ل،ل2006ل،ل)وخدددراتلىئ لحفحبدددلللجالبيخ ودددالبحتدددللةقافدددول دددى ًدبل  دددألبحو دددىللاىحليىأدددىةلوايبدددا""أحفدددالودددتلبحلدددحىةلابيخ ددد
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 حدددىليادددرال و ًيدددىلودددتلبحبىحيدددالبحاحفيدددال  دددألجةدددوال"وقحو دددالودددتلبيخ دددىئ لبحتدددللاانددد لا  دددالاشدددحوحيال دددتلل،ل(21صدددف ال

لبأل اددددى لب خلففدددالحاحفيدددالبي ددددو  لودددتلوددد خالةلا حفيددددىةلاو رأدددىة
ً
ابحتدددللةددددؤ يلر دددألة ويدددملبألادددد باللل،بحت ايدددالوليدددحبا

ل.ل(13صف الل،ل2012ل،ل)بحملارلب املو  لحفحقلح "

 ياددرالاتةددولورحفددالجخددر لوددتلوربحددللبحلافدديفلبحبظددىويلبحددذيليحددرلاددولبحفددر للددملوملددوبدهلل،لجوددىل يحددىلي دد لبحلافدديفلبحاددى مللل

ل،لىمةىحددبلبألحيددىتلب رحفدددالبأل  ددأللدددملاددذبلبحبظدددلابحدددذيليالندد للدددمل،لجًيددىل ىةددد لبح احددالبحتدددلليدديبالل ههددىلبحفدددر ل دبجددلول،لبح دبسددتل

ددىلاو ددىدبةلا دد دبةلة وةددولحفوظيفددالب لددلوثفيالبحتددللجدد لوف اى
ً
الددملاددذبلبح دد  لةددر لةددوبللل،لابحتددلليك لددبللددملرعىداددىلواىد 

 ؤجلددددالةحددددودلجتلبحلافدددديفلبحاددددى ما"ل ددددللجةددددوبتلبح دبجددددىةلجالبحل ددددو تلب وأددددولبحتددددللةددددلفل ادددد لب رحفددددالبح ىةو ددددال  ددددألولددددلو لب

ل،ل)ةحددودللبي ىوايدالجالوؤجلددىةلأىوايددالوخددر لواتدد البهدىل حؤجلددىةلحفلافدديفلبحاددى ملوددتل ثدللبحلددف ىةلبحرجددحيالحف احددا"

ل.(14صف الل،ل2012

لجاح ددىلبحلار ددفلبحددذيل  وددول ثدد لبححددملل،لجوددىل يحددىلي دد لبحلبحيددالب لددل بوال هددللبألخددر لوودددوتلاار فددىةلو لففدداللل حاددلن

حيدددالب ل دددى يالاولدددلو لوا شدددتللالييدددافل ددد د لبحث سددداللدددملب لدددلوثلل  دددألةدددو   لبحتدددذبللا حدددى لدودددييلجححددد ل  دددألجنهدددىا"لةب

ل،ل2006ل،ل)جححدد لبي يددى لبحددال ملحفلدد ىتلاالدديألر ددألةفثيددالبحليىأددىةلبي يددللبي ددى مل اتلبجددلن بالحىأددىةلبألأيددىللبحوىوددا"

لدددل بوالةل دددوتلودددتلأحفدددالودددتلبحابىصدددرلاودددتلخدددالللبحلار دددفلب وددد مللدددملادددذبلبح ددد  ليظ دددرلادددتتلبحلبحيدددالب ل،ل(80صدددف ال

لةلح لل يحىا

ل،ل لفددددفلب  ددددىاةيثودددد لبح ددد البألجىسددددتللوددددتلبحلبحيدددالب لددددل بوالاددددولة ويدددملبحلبحيددددالابحرةددددمللدددملولالتنميدددة االقتصددددادية:-

لا ب ويلذح لاىحيراد ل  ألبةلوىللأواريللملاجىئللبإلةلىللجالججفو لبإلةلىللاي ى ةولجالد  لةو يلو 

يددالبإلةلددىلللددملجيلجتلةددلفل حفل،ليقددبلجتلة ددوتلاجددىئللبإلةلددىللابحلددثللب الحدد  للددملرعىداددىلصدد يوالحفث سددالبيئددة:العنايددة بال-

افودللالملادذبلبح د  ليادولل  دألبحث دحلبحل،لجالحت لبحت اال،لجالب ىلل،لج ىتلذح لبح وبلل،لبحت بملةىملحابىصرلبحث سالب خلففا

ل.(Mensah, 2019, pp. 9-11) اللملبخت بتلابال ىدلاذهلبألجىحيبلااذهلبحوجىئلوتلخالللب خىارلبحتللةب ويل فههىلبي ىوا

 يحكتلبحووللاتتلأو  لبحلافيفلبحاى ملهدمال"رجدت بةيقيالر بد دالولدلحر لبحل دودلل،لاإذبلجد ةىلأح لو لففلاذهلب لت  بةللل

ر للود خف ىلبحرئ ندتللاادولبح ىحدبل  دألاذحد لودتلجأدللة دل،لةال   ىلب ؤجلالبحلافيحيالوالح  ل  ألوقحو الوتلب ثدى ن

اذح ل تيالرددىللبح ىحبلاجتلل،لج  ألوللو لوتلبي و  لوتل ى الأوبةبلبحبحولبحاوفيالابحبفليالاباألحى يالابيخفويا

ل،ل2003ل،ل)جححددد لج.لي دددثالو فدددو ل اددد لة رأدددوللدددملجدددوقلبحاحدددللاإدددددىلل ى دددالجأ دددي لب  لحددد لب لدددلفي  لودددتلادددذبلب خدددرل"

 حىليبظرلر ألبي و  للملبحلافيفلبحاى ملاتةوال"وقحو الوتلبيخ ىئ لجالبحلحىةلبحتللاان لا  الاشحوحيالل،ل(166صف ال

ل،لااتذيدددددالدبأادددددال،ل حىحيدددددىةلاو رأدددددىةل ر ثددددالاوايددددد  ل،ل ددددتلأدددددوارلبحت ايدددددالاحىاتهددددىلاحدددددىللدددددملذحدددد ل دددددللج اى ادددددىالودددد خالة

 حددىلُيملددىدلل،ل(12صددف الل،ل2000ل،ل) دايدد لال  لحدد لوادد ت"ابحلفددى الةلب لوبصددفالبحتددللةددؤ يلر ددألة ويددملبألادد بالب بىجددث

جخ ددد بلر ددددألاار ددددفلبألجدددلىذلجاددددول ددددىد لبحدددذيلياددددرالوددددتلأ لدددولأددددو  لخ وددددالبحلافددديفلبحاددددى ملاتنهددددىا"لوقحو دددالوددددتلبيخ ددددىئ ل

ىدالابح دددفىةلبي حىحيدددالبحتدددللياثندددملجتلةلدددو رللدددملبيخ ودددالبحلافيحيدددالا يدددحلة دددوتل دددى د ل  دددألةتايدددللبح ىحدددبلاةي ددد هلاى اددد

اإ دددد ب هللددددملصددددود لخددددر للأددددىويملولح دددد ل ددددى دل  ددددألة ويددددملجا ب ددددولل،لاب  ددددىدبةلابيخندددد بةلجةبددددىللجددددبوبةلبح دبجددددىةلبحافيددددى
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دددىلودددتلو لفدددفلبحلادددىد فلب الدددوأال(251صدددف الل،ل2006ل،ل) دددىد لاجاددد بالب ملدددلتف تلاجاددد بالب  لحددد لبحلبحو دددا"
ً
.لابة ال 

لةلح للججىًجىللمال،ل ويل  ألأحفالوتلبحابىصرحل و  للملبحلافيفلبحاى مل إتلاذبلب ف ومليب

 اإةحدددىلاملدددحللل،لا يدددحلالةول دددرلوةىدادددىل  دددأل سدددالوايبدددالودددتلبأل دددرب ل،لبحلدددتة  لبحملدددحو ملحل دددو  للدددملبحلافددديفلبحادددى م

بح ىحبلوتلخالللة و بولاةتايفولحفوظيفالب للوثفيالبحتللجديؤ يهىللدملب  لحد لودتلخدالللري ى دولاويحدالويدى ال

اوؤجلددىةلل،لل ددرللوددتلبي ىواددالبحددذيلجدديح للا كددفلة و بددولب نهددللابألخالةددمل ب ددًربلابددىلللددملب  لحدد ةلح ددلللددملب 

لبإلةلىللوتلخالللةيا  اىلاي ل ىوفالاوؤافالاو وةالوللا  ليخ و هى 

 ة ويددملباحليىأددىةلب  لحدد للددملوقددىللبحرةددملابا  اددىدلوددتلخددالللبال ددىدلججددىحيبلااجددىئللالددى  هل  ددألويددىاى ل

لبألخر للملبحلو ملابحل ود لبحملاو 

 بال ددىدلججددىحيبلالددى  لب  لحاددىةل  ددألة ويددملبحلبحيددالب لددل بوالا كددفلبةفى  ددىلاة فاددىةلب  لحدد لذبةلبح ددفال

ل.(Jonathan, 2020, p. 35) ا حىيالبحث سالاب  يةلبحفذيتليا ملوتللملرعىده

يب دويل  دألجاحيداليحكدتلةلخي د ىللدملبحابىصدرلاوتلخدالللودىلجدثملذ درهل دإتلددحىتلبي دو  للدملوؤجلدىةلبحلافديفلبحادى مل

لبحلىحياا

 لاة و رل  د لب  دجي تللملةوللب اراللر ألبألأيىللب للوثفيا ل،لبادةوىلللاىحاحفيالبحلافيحا

 لااولوىلييفلبحفاىحيال  ألنملى لب ؤجلالبي ىوايا لل،لبال ىدلججىحيبلأ ي  للملبح لي  لبإل بديل

 الاة ل تلصودتهىل  ألبح اي لبيخىديملاحىليقاف ىلج ث لةبى لديالود لب ؤجلدىةل  ى  ل  دبةلب ؤجلالبي ىواي

ل،ل2000ل،ل)او ملدددددالاحتددددد لودددددتلخىدأدددددول،لاج ثددددد لبجدددددلو ىًاىلحف دددددال لودددددتلو لفدددددفلجة دددددىللبحدددددوعتل،لب حىةفدددددالبألخدددددر ل

ل.لللللللللل(33صف ال
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ةلح للججىًجىلل،لوؤجلىةلبحلافيفلبحاى مل  ألو  لةوي لبي  ىةلب لؤاحالاحقحو الوتلب اىي  ليراتلة ويملبي و  للمللل

 لما

 انتقا  الطلبة: -أوال

ةح دددللادددذهلب رحفدددالبيخ دددو لبألا دددألبحتدددلليقدددبل  دددألجيلوؤجلدددالأىوايدددالبإل ددد بمل فههدددىل ثدددللجتلةوثدددللر ودددىللجيلعىحدددبللدددملللل

ووىافددددالةقريهددددىلي بددددالة ددددوللبهددددذهلب  حددددالُيوددددى للددددملرعىداددددىلولددددلو لبح ىحددددبلا  ددددوتلذحدددد ل ددددى  لوددددتلخددددالللل،لرحدددد  ل فيىتهددددى

جالحتدد لل،لجالبألجدىةذ ل،لاجخال دولحتد لالي دوتلابدىتلوفىأدآةلجةبدىللولدىدهلبح دبسدتللولافودالالقدىا بةلبةقدىهل والئدولبح فثدا

 ددإذبل ددىتل دد  لل،لالأىوايددابح ددى فلبإل بدي.ل حددىلاملددحلل حفيددالبإلةلوددىللح ددربلحادد  لبح فثددالبحددذيلة لددويل فيددول ددللوؤجلدد

 بح فثالورةفًاىل ف ل اىحيالبحاحفيالبحلافيحيالوتلخالللرةىحالبحفرصالحل حي لاى ملىد الاةثى للبأل  ىد.
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 إرتفاع مستوى هيئة التدريس: -ثانيا

صدوللر دألوحدىليلدحالحف فثدالاىحولل،لاذح لوتلخالللةو   لججىةذ لولحلا تلاد دأىةلورةفادالودتلبحل دو تلابحلتايدللبحافودلللل

جأو لجةوبتلبحل و تلبحافول.لالملاذبلبح   ليملت  للملايسدالبحلد ديجلأحفدالودتلبحملدرا لبحبفلديالابألخال يدالبحتدللةقادلل

للدددملرعدددىدلب ؤجلدددالبي ىوايدددا
ً
اىإلددددى الر دددألل،لاودددتلجادددفلادددذهلب وبصدددفىةلبحلفدددر لحلت يدددالو ىودددول،لودددتلبألجدددلىذل ب دددًربل ادددىا

جدديحىلوددىلل،ل حددىليقددبلبحلقددىا لودد لو لفددفلرحليىأىةددولب ى يددالابحافحيددال،لحتددالبي ددوبدبحاال ددالبي يدد  لودد لبح فثددالالف دديلل

 .(216-215بح ف ىةلل،ل2009ل،ل)بح فيفليلافملاىحلكتلابحل و تللملبيخىدل

 : جودة املناهجاثالث

احللحذح لال،لبولولح ً با فحىل ىتلة و ل،ل فحىل ىة لب بىب لبح دبجيالبحتلليللفي لواهىلبح ىحبلبي ىويملول ىوفالاولبو اللل

اومل للخىصلل،لبحل ىتلبحافحياللملرعىدلب ؤجلىةلبي ىوايال  ألاروقالوبىب لال لبحفربةىةلبحتلل  لياىنيلواهىلبح ىحب

اإذبلجخددددذةىل ادددد تلبإل لثدددىدلب بددددىب لب  ثودددداللددددملوقددددىللبحافدددوملبحوىةوةيددددالةقدددد لاددددتتلوويددددى لب ب  يددددالل،للدددملب  ددددىاةلبي يو ددددا

ب د نيليدر بتل ملد للولدلحرللدملب ملدوبدلبح دبسدتللحف ىحدبلاى لثدىدلجتلبألاللددراديلحف ىحدبلبي دىويملوددتللاوويدى لبحودىةوتل

لجوىلبح ىنيل يالن لبحملرياالبحاىوالحف ىحبلب ل وتللملوقىللبحوىةوتلاب لوىدهلحفحثى نلبحتلليب ويلل،لجأللبجلكحىلل دبجلو

ى.لا ولضتللر  ب لوب  لي لفل
ً
لاىي و  لرةثىتلبيخ وبةلبحلىحياا فههىلةقافولخر ًقىلولوج 

 تحديد استراتيجية التعليم: -1

اودددتلأ دددالجخدددر لة ددد يحلل،لا  دددوتلذحددد لودددتلخدددالللر ددد ب لارةدددىولليليدددحتلوودددىي جليكحدددلل دددللابحددد لواهدددىلباخدددرلودددتلأ ددداللل

ىةوتليولضددتللاوقددىللبحوددل،لب افوودىةلبحتددللةفوددتلحف ىحدبلخددالللوملددوبدهلبح دبسدتللحتدد ليلددىيرلبحل ددودبةلبحتدللةددر للددملب  لحد 

لذح ل مل للخىصلةظًربلحفل ودلب للحرلحفب وصلبحوىةوةيالبحتللالىيرلوىليمل  هلب  لح لوتلة واة.

اق  الحالي في سو  االستراتيجية املرسومة:درا-2 للسة الو

ىلبحتدللجاح هدل إ دبللوويدى لو ى  دالبحفلدى للدملادربوللبح دبجدياللدملرعدىدلبح دبجدىةلبحوىةوةيدالحدفليكدتلرالبنا ىًجدىلحألاحيداللل

لب لافملاىحو ىيالوتلبحفلى لاو ى  لو.ل01-06بحلف ىةلب  فيال  ى  البحفلى ل ا لص ادلبحوىةوتل

 التخطيط: -3

ابحل  دديةليددر لل،لاهددملوقحو ددالوددتلبحلو اددىةلبحتددلليرجددح ىلول ددذلبحوددربدللددملجيلوؤجلددالأىوايددالابجدد ثى  ىل ثددللجتلةودد للل

جالادىحاكجلة و دلل د  لودتلبحاحدىللر دألل،لحيحليل دذل دربدلةوظيدفليد ل ىوفدالرددى يال،ل مل للججىستللجةبىللر  ب لب   بةيا

 حدددىليل دددذل دددربدلر لبدددىلل لدددى لأ يددد ل  ددد لةبفيدددذلبألجدددلىذلو ىودددول  دددألجحلدددتلل،ل  دددىتلواددد تل  ددد لةفثيدددالرحليىأدددىةلوايبدددا

ل.(9-8بح ف ىةلل،ل2016ل،ل)جخفيفلاة و تلبح ىحبللملو يةلوالئفل،لاأو
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 ة اإلدارية : جودة القيادارابع

اهددمل ثددىد ل ددتلرجددلو ى ل دد دبةلباخددر تلوددتلجأددللو بللبأل حددىللب بددو لبهددفل ملدد لل اددىل.لايملددت  للددملب لددؤاللبإل بديلللل

جتليل  دألل،لاحتد لاليلالدفللدملبجدلاحىللبحلدف البحتدلليلحلد لبهدىل،لأليلوؤجلالأىوايال حدىلادولبي دىللاىحالدثالأليلر بد 

اهملووبصفىةلججىجياليقبلجتلةلدو رللدملب لدؤاللل،لابحكربوال،لبحملرال،لبألوىةال،لاااحقحو الوتلب وبصفىةلو للبحن ب

ايتفبللملل،لحيحليو ل فيولجتليل ذلبحوربدلب بىجبللملبحو  لب بىجبل اتلةحىعلل،لاىإلدى الر ألداحلب لؤاحيال،لبإل بديل

ل.(155صف الل،ل2009ل،ل)صن يللحالاولبحوىةوتلذح لب  ل البحاىوال  ألجيلر لثىدلوخرل ملر لجتلير لذح للملرعىدلوىليل

 : جودة اإلنفاق والتموينا امس

ايلددددلقيبللددددملرعددددىدلاددددذهلل،ليقددددبل  ددددألب لددددؤاللبإل بديلجةبددددىللر دددد ب هلحفح  بةيددددالاةبفيددددذاىلجتليوددددوملاددددذح ل ملدددد للدشددددي للل

ل،لاإ لبدىللبحالدى لبحددال مل،ل ابألجددىةذل،لبيخ دو للدملبإلحليىأددىةلبألجىجدياللدملب ؤجلددالبي ىوايدالودتلخددالللةوظيدفلب دوظف ت

اىإلددددى الر ددددألر ددددى  لتهيسدددالبح يى ددددللا ًوددددىلاحليىأدددىةلب ؤجلددددالبي ىوايددددا.لا ودددوملب لددددؤاللبإل بديللددددملادددذبلبح دددد  ل ىئحددددال

بحتدددللل19- حدددىلينددد وللوثدددىح لوىحيدددالحل ددد يلحل دددىاةلبإلجدددل بىئيال حدددىلادددولبي دددىللاىحالدددثالحلفشدددتللأىئ دددالبح و يددد ل،لجاحو ددىة

اإ دى  لةر  د لةحو ف دىل  دألبحوجدىئةلبإلحكت اةيدالل،لبي ىوايال  ألر ى  لبحبظدرللدملووىدأ هدىلح درقلبحلافديفلححف لب ؤجلىة

 ألر حىلج ى  لبحبظرللملعرقلرةفىذلةظىاربتهىلبحثي بةوأيالو للب فلويىةلاب ؤةحربةلل،لبحتلل ي ةلخالللاذهلبحفت  لبحيوبيا

جىةذ لاب وظف تلوتلبحوأىلل تلعر ملر لبىللاجدىئللبحو ىيدالب لح فداللدمالأىةبلة  ي لو  بةيالخىصالحو ىيالبح فثالابألل

ل.لللل(90صف الل،ل2015ل،ل)ش ر لاىإلدى الر ألبحال لىةل،لابحملربئةلبحالصوال،لاب اوحىةل،لبحكحىوا

وى دالبي دو  للددملحادللجاح ددىالةيدى لةل،لرتلة ثيدملادذهلب ادىي  ليالند لجوددرلصدابلادىحبظرلر دألبحارب يددللبحتدللة دولل اتلذحد للل

اب لح دلللدملل،لابحذيلي وتلور هلاىحالثالحفلقرأالبي يبئر الة و للبح  البحدذيلاأد ةلودتلجأفدولبي ىوادال،لبحلافيفلبحاى م

نملددرلبحافددفلاة ددو تل فددىلبةلب لددلوثللر ددألخ وددالرألحى يددالةرودديلر ددألبحلددوبللةيددبلبحملددثى لاإشددثى  فلاآوددىلل ىذاددا ل حددىل

اىإلددى الل،لبللوتل ثللبألجىةذ لحاملى لبح فثال لببلدافلبحو دبةلبحتللة و اىلبي ىواداجولل،لُيملىدلر ألدافلبحلتع  

ةظًربلر ألجتل حفيالبحلوأيولةب ويل  أل  دل دىاللل،لر ألبحلوأيولبحل  لحف فثالة ولة   ىةلاليلل ياوتلبحل كفل ههى

ل تلبحفلى لبحلىئ للمل ا لبإل بدبةل،لوتلبحذبةيا
ً
لل.(230-229بح ف ىةللل،2017ل،ل)بحياربلل يال

 املحور الثالث: دور جودة التعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة

ا ظ درلذحدد ل ملد للأ ددملودتلخدالللوددىلةيدفل فيددولل،لةدؤ يلأدو  لاافدديفلبحادى مل اًدبلججىجدًيىللددملة ويدملبحلبحيددالب لدل بواللل

لوتلةلىئلل  أل   لوتلوللو ىةليحكتلح رلجاح ىل يحىلي ما

 ار الجامعة: في إط -1

  فحىل ىة لاربوللول ىوفالا فحىلل،ليظ رلذتللملبحث بيالوتلخالللبحن بوللبحل د بيالبحتللاالح ل فههىلب ؤجلىةلبي ىواياللل

يلرةل ثوللخريملبي ىواالوتل ثللب ؤجلىةلبا ل ى ياللملرعىدل حفيالبحلوظيف.لا قدبلجتلةتجدجلادذهلبحند بولل  دأل

اجتلي دوتلادىذيتلبألخدر  تلولفودد ت لجتلل،لمالجتليملدحللارةدىوللبحلد د بلشدو تلةظدريلاة ثيوديوقحو دالودتلب ثدى نلةلح دلللد
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  لدددحالح دددفلادددىحل كفللدددملوقدددىللة   ددد ف لاجتلةتخدددذل اددد تلل،لة دددوتلادددذهلبحنددد بولل ى يدددالحلفثيدددالرحليىأدددىةلبح فثدددالب  بيدددا

ل و اياللملبحو ى دىةلبحلبحو دالبحتدللالدلو بلاجتلةر لاذهلبحن بوللبحل،لبا لثىدلوخرلب للق بةلب  ر  للملوقىللبحل و ت

لبحي لبحاىوفا.

ابحتدددللل،لالودددتلوظدددىارلةدددتة  لأدددو  لبحلافددديفلبحادددى مل  دددألبحلبحيدددالب لدددل يحالب خرأدددىةلبحثي بةوأيدددالحفحؤجلدددالبي ىوايددداللل

ل،لهد اليخ ودالب  لحد ابحتدللتل،لةلقل للملةىحبلبألحيىتللملبحكلبلاب ؤحفىةلبحتللي  داىلبألجىةذ لابحثىح  تلبأل دى يحي ت

اإذبلةويدددد ةىلاى  ددددىللبحوددددىةونيل ددددإتلاددددذهلب ربأدددد لةب ددددويل  ددددألةوصدددديىةللددددملب  ددددىاةلبحوىةوةيددددالب خلففددددالاالددددحال خلفدددددفل

 حىلةليحتلوملدىدي ل دوبة تلل،لب ؤجلىةلبي يو اللملب  لح لالت يالاظيف هىل  ألجحلتلاأول اتلب لى لا ووقلبأل رب 

ل إددى الر ددأل،لي يبئددريل اد ل حدىلادولبي ددىللاىحالدثالحل دربئفلبإلحكت اةيدالبحتدللاملدد  لة دوًدبلولدلحًربحدفليل درقلرحههدىلب ملدرتلب

 حددددىلاددددولبي ددددىللاىحالددددثالحف  ددددر لبحثيسيددددا.لاح دددديلة وددددملو ددددللاددددذهلل،لجالحتدددد لبألشدددد ىللبي  يدددد  لحف  ددددر ل،لبحل دددد يىةلبحثيسيددددا

حاللجاح ىلبإلا بتلاباال دىدلودتلخدالللر  ملدىالل،لصفىةب ربأ لبحلبحيالب لل يحالاا لجتلةب ويل  ألوقحو الوتلب وب

ل،لوقددىاةلحددفليددلفلبحلاددرالح ددىل ادد  لاجتلة لددفلبح دبجددالاىحبلددىعاللددملبحل فيددللحتدد لالددلو بلج ندد ل دد  لوحكددتلوددتلبحوددربل

لااجيحىلوتلخالللرجلاحىللججفو ل لىاال لية.

جًيىلةن وق ىلب ؤجلالبي ىواياللملو لففلب  ىاةل اًدبلججىةؤ يلب ؤةحربةلاب فلويىةلابحب ابةلابأليىملبح دبجيالبحتللللل

الدل وذل  ددألرالحددىملج درب لب  لحدد ل حدىلاددولبي ددىللل،للدملة ويددملبحلبحيدالب لددل بوالودتلخددالللاارددد ىل وبددي لولددل  ةا

 لبح دددالقللدددملجالحتددد لظدددىارلل،لجالبحل ددد يلحظدددىارةلبح لدددر لب  دسدددتلل،لاىحالدددثالحلفددد لبيخىصدددالاىحر ىادددال  دددألج حدددىللبإل بد 

لاة  ادىلودتل،لابح  ر لبحت د لبحملدر يال،لجالبحث ىحال،لب  لح لابي ووقلبحتللي و اىل للوتلبحياأ تللملبحربا البحتللةقحا ى

ب وبدي لبإلألحى يالبحتلل ر  لةفى فل ث  للملظللبحاو ا.لةح للاذهلبحلظىاربةلبحافحيالجح لبألش ىللبحرئ ليالحل ويمل

لبحلبحيدددالب لدددل بوالة
ً
ل،لظدددًربلح ةدددىدلب ثىشدددر لبحتدددلل  دددللادددذهلب بىجدددثىةللدددملةو يدددالبحدددرجيلبحادددىملحدددوللو دددىعرلو دددالوايبدددالوددد ال

اد تلوؤ د لل،لاودىلجةدىدهلووددوتلبحلفوديالودتلأد لل،ل ىتلووددوتلحودىلبةلولاد   للدملادذبلب  دىلل19-اإة ملىدلأىئ البح و ي 

لإلحيبويلولاجخرلي وب ه.

  ارج إطار الجامعة:  -2

حيدحلل،لبلب للو ل دإتلبإلشدىد لة دوتلججىًجدىليخريدملبي ىوادالبحدذيتليارددوتلو دىدبتهفلاخند بتهفللدملجدوقلبحملدتل  ألاذللل

ا  دوتلذحد لابدىًلل  دألبيخند  لبحتدللي و ادىلب رجدحلاب  دىدبةلل،ليلفلرةلوىاهفلاد تل د  ل ث د لودتلورجد  تلحلوفد لاظيفدالوايبدا

لالبحتللة رللواهى.اىإلدى الر ألةوتلب ؤجلل،لاب اىدالبحتللي و اى

ل،لةدددؤةرلب ؤجلدددالبي ىوايدددال دددذح ل  دددألدةدددملب  لحددد لاإ  ادددىدهلودددتلخدددالللودددىلة دددرللادددولو ىارادددىلودددتلرخت ب دددىةلاإال دددىدبةللل

ابإلشدددددىد للدددددملادددددذبلبح ددددد  لة دددددوتل ك فدددددىةلبأل  ددددد  تلبحتدددددللادددددى دةل اددددد لبي ىوادددددىةلاإ ددددد ب اىلاةو يا دددددىل  دددددألب ؤجلدددددىةل

.ليدذابل ادلب ؤجلدال19-ةل ا لب خىارلاإ  ب لب اوحىةل ا لةفشتللأىئ البح و ي اىإلدى الر ألوثى دبل،لبإلج ملفىئيا

بي ىوايدددالر دددألج اددد لودددتلذحددد لاىحلدددتة  ل  دددألبي يدددى لبحيوويدددالحفحدددوبعب تلودددتلخدددالللب ل ملدددفيىةلبي ىوايدددالب املدددت ل نددد لدأدددوتل
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 يدوتلادولودتل ثدللجعثدىللج فدىلللدملرعدىدلابحتلليو مل ههىلبح فثالخ وىةلعثيالحفحوبعب تللملرعىدلبحل و تلبحذيليل،لبحوعت

 .(168-163بح ف ىةلل،ل2018ل،ل)ووةيالاذهلب ؤجلىةلبي ىوايا

  اتمة:

يظ دددرلودددتلخدددالللودددىلجدددثملذ دددرهلادددتتلبحلافددديفلبحادددى مليدددؤ يل ادبلججىجددديىللدددملة ويدددملبحلبحيددداللدددملب  لحادددىةلا دددود ل ىوددداللللللل

ددىلاذحددد لاإ لثدددىدلجتلبأل حدددىللبحتدددللة دددرللبهدددىلب ؤجلدددالبي ى وايددداللدددملو لفدددفلبحافدددوملاب  دددىاةلاملددد لللدددملحدددىللأددد ي هىلو ر د

لاب  ىللب ود مللدملادذبلبح د  لي دوتلي ىوادالجملبيلاديلبألور كيدالبحتدلل ىةد لاح ىادال يبدال،لحل ودلب  لح للملوقىاةلحيو ا

ةدد لاح ىاددالحىدددبال خلفددفلاددذهلبألخ دد  ل ىل،ل بحددال ددتلبألةددرلبإليقددىويلبحددذيلي ددوتللددملأددو  لبحلافدديفلبحاددى مل  ددألة ددودلبحدد الل

لبإلال ىدبةلبحتللج ى ةلبحبظرللملحيى لبأل رب ل ن لبحاىحفلوتلخالللبحل ثيوىةلبحتللةرب ملبح لل ن لبحاىحف.

ابحتددلليلوجدد  ىلل،ل حددىلا بددىلاددتتلة ويددملبي ددو  للددملبحوجددةلبي ددىويملجوددربلصددابلب بددىللرذبلحددفلةليددى رلو لفددفلب لت دد بةللل

لدددملنملدددىعولبي دددىويملاحقحو دددالودددتلب ثدددى نلابألخدددالقلبحتدددللة ددد  لاةدددراتلوددد  لةقدددىحلب ؤجلدددالبحفدددر لبحدددذيليقدددبلجتليلويددد ل

بي ىوايالبحتللياملةللملرعىداىلوتل  ودو.ل حدىلجتلة ويدملبحلبحيدالب لدل بوالورادوتلاىإلددى الر دألذحد ل  دألود  لرالحدىمل

لحفثىححلاة و بوللملح لذبةو.بحلف ىةلبحاىوالا  فلبحث حلبحافوللجيحىلوتلخالللةو   لبإلو ىةيىةلبحال وال

 ومن  الل الدراسة السابقة تم التوصل إل  جملة من النتائج لعّل أهمها:   

 ادىحبظرلر دألب لت د بةلبحك  د  لبحتدلليقدبلجتليتخدذاىل،لصاوأالةقلي ل كر لبي و  ل  ألولدلو لب ؤجلدىةلبي ىوايدا

اد لجتليدوبئفلاد تلة فادىةلبح فثدالابحليىأدىةلجدوقل ا تلبا لثىدلب لؤاللبإل بديللدملرعدىدلجيلوؤجلدالأىوايدا ل الل

لا ف ىلالةلقولة ولا الابح  ،لبحاحللاة و تلبألجىةذ لابحود لباألحىاملبحربات

 رتلول فثددىةلبحلبحيدددالب لدددل بوالذبةلبح دددفالا حىيدددالبحث سدددالبح ثيايدددالالةلفدددملاول فثدددىةلبحلبحيدددالبا ل دددى يالبحتدددلل

جحيدددددىتليدددددلفلراحىح دددددىلاةضددددد يالبهدددددىلل  دددددألحلدددددى لب لثدددددىدبةلب ل دددددى يالجاللالدددددملةىحدددددب،لالددددديأل ى دددددالبحددددد اللحل ويو دددددى

لبألحى يالو يا.

تدم  وبناً ا رل  ما تم الخروج ب  من نتائج إثر الدراسة املنجزة يمكن تقدديم جملدة مدن التوصديات لسدد الفرا دات اليديللل

 الكشف رنها لعل" أهمهما:

 فدرال  دألادذهلبألخ د  لددراد لبحلو يدملاربوق دىلبحل و ايدالدراد لرصد بدل دوبة تلةدؤعرل حدللب ؤجلدىةلبي ىوايدالة

لابحليىأىةلب  لح  

 رصدددد بدل ددددوبة تلةفددددرال  ددددألوؤجلددددىةلبا ل ددددى يالالوظيددددفلخر يددددملبي ىواددددىةل ادددد لبجددددلكحىللة ددددو اهفل ملددددر لجتل

لي ظ لبح ىحبلب انللال و تل ىلمللملوقىللبحاحللب  فو  

 ؤجلددىةلبي ىوايدداليددلفل  ددألججىجدد ىلبخليددىدلبح فثددالاةددوأهه فلر ددألدددراد لر دبللجةظحددالبةلوددىللصددىدواللددملو لفددفلب 

و لففلبحل   ىةلابىلل  ألبحو دبةلاب  ىدبةلبحتللي و ل فههىلاؤاللةفى ًيىلإلا بدل  دبتهفلاةوظيف ىل  ألجحلتل

لاأو.
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 روملة تكنولوجيا االتصاالت في مجال التحكيم الرقمي

The globalization of communications technology in the field of digital arbitration 

 البقالي ر يد: إرداد

للملبحوىةوتلبحاىمدل  لول

،لابجددل  ملبحث ددحلب ددب  لبحوصددفيلبحل في ددملباحكت اندديودد  لجددالوالبحث سددالبحر حيددالحفل كدديفلر ددألبحلاددرال  ددألبحث ددحلاددذبليهدد الب لخدد ال

ودددد  لةقى ددددالحفل كدددديفلبحر وددددلللددددملالددددو الكبوحوأيددددىلب افووددددىة،لاة  يدددد لبحوةددددىئويلاجددددلوربللوو دددد لبحل كدددديفلبحر وددددلل بخددددللوبظووددددال و ددددالة

اجةراددىل  ددألحددلللب لدد ر الحفل كدديفلبحر وددللبإلشدد ىحيىةلبحوىةوةيددالب رةث ددالاددىإلأربلبة،لااشددخي لب بى  ددىةلبحلقىد ددالاوددىلهددملصددودهلاشددراعو

لل.ىذبليلح  ل تلبحل كيفلبحلوفي ياأحلمل وتلبحاو الو ىقلةظىملبحل كيفلبحر وللل،لاإارب ب بى  ىةلبحلقىد ا

لو حدالددحتلجةظحدا ىةدالولي لدلل و الةكبوحوأيىلباة ىاةللدملوقدىللبحل كديفلبحر ودللوودوتةوصللبحث حلر أل   لوتلبحبلىئللواهىالجتل  لال

بلبحلوندللج ثدد لوحدىليددرةثةلاددذبلبحو دودلاىي ىةددليدرةثةوللياتد يلوقددىللبحل كديفلبحر وددل،لليوفددىا  دودلل،لاأددو بحوجدىئللبحث يفدالي ددللب بى  دىة

دىتلجمل اىي ىةددبلبحوددىةونيلحيددحليلافددملبألوددرل لددوللبجدد ياى لبحاحفيددالبإلحكت اةيددالابحالددملب افووددىايلوددتل ثددللب  ددلفلاحقددىللبحل كدديفلو كحددىل د

لو لكحىلجملة  احى.

 بحل كيفلبحر ول،لةكبوحوأيىلباة ىاة،لب بى  ىةلبحلقىد ا.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: This research aims to identify the extent of the safety of the digital environment for electronic arbitration, and 

the research used the descriptive, analytical, and documentary method to extrapolate the location of digital arbitration 

within the system of globalization of information technology, and to determine the efficacy of digital arbitration in settling 

commercial disputes, and what are its forms and conditions, and to diagnose legal problems associated with the procedures 

of arbitration. Digital and its impact on resolving commercial disputes, highlighting the prospects of the digital arbitration 

system in the time of globalization and what is distinguished from traditional arbitration. 

The research reached a number of results, including: 

- The issue of the globalization of communications technology in the field of digital arbitration occupies an important place 

within the systems of alternative means of dispute resolution. 

- There is a conceptual shortcoming in the field of digital arbitration. This shortcoming is related to the technical side more 

than it is to the legal side, as it relates to the misunderstanding of the electronic process and the information format by those 

interested in the field of arbitration, whether arbitrator, arbitrator or others. 

Keywords: digital arbitration, communication technology, commercial disputes. 
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 مقدمة:

لو لبحاو ا.لاة  بحل ى ىلوتلا تل للجةوبتلبحلكبوحوأيىلةق لجتلةكبوحوأيىلب افووىةلهملبأل ث ل احالابأل ر ل
ً
لاة ىوال

ً
ي ب

بألةت ةددد لهدددملبحتدددللج  ددد لحفاو دددالبألاحيدددالبحتدددللةلحلددد لبهدددىلبحيدددوم.لوددد لودددتلاددد تل دددللةحدددىذللةكبوحوأيدددىلب افوودددىةل دددىتلشدددثكال

بحكحثيوةرلب للولل ىةد لب افوودىةلو د ا  لاى  دىتلابحيودىتلحيدحليوأد لادذبلبحكحثيدوةر.لود لبحثدحلبحلففي دونيلأدر لرحتدىلل

اددحل(.للددملحدد تلجةددولودد لشددثكالابحدد ،ل دداللةثددى للوافووددىةلاالةفى ددلل)للاىةقددىهحفح ددىتلاحفيوددىت،لاحكددتلب افووددىةل ىةدد لالدد  ل

ل.اأفحالبحث رلباةقىاىةبألةت ة لة للب افووىةلر أل لل

ةحددوذللليحكددتلبي دد يحل ددتةكبوحوأيددىلب افووددىةلدددحتلرعددىدلبحاو ددا،للبجددلاحىاةوددتلادد تلةحددىذلل  يدد  لةقلدد ل

ل للوف ل.اةحوذللبحل كيفلبحر وللبحذيلجال  ثل بول مللبإلحكت اةيابحملر ىةلولا   لبي اليىةلابحلقىد ل

لبح ددرقلاباحيدىةلبحتدلليل دتلرحههدىلبألعددربالبحتدللااد لاح ىادابحوجدىئللبحث يفدالح لددو الب بى  دىةلابحل كديفليالند لودتل

لي للةيب ىتهفلخىدللة ىقلب  ى فلابح يسىةلبحويىئيالبحرجحيا.

بالي ددللةيب دددىتهفلخدددىدللاالندد لبحوجدددىئللبحث يفددالح لدددو الب بى  دددىةلاح ىاددالبح دددرقلاباحيددىةلبحتدددلليل دددتلرحههددىلبألعدددرلال

 ة ىقلب  ى فلابح يسىةلبحويىئيالبحرجحيا.

بحلفدددىاال ر ددد لبة ملدددىدبلابجددداىللدددمل ودددتلبحاو دددالافادددلل،لبح دددلح،لبحوجدددىعا،لادددذهلبحوجدددىئللبحتدددللاملدددحللبحل كددديف

،لةودددىليحكدددتلجتلةو ودددولودددتلب ل دددى للدددملبحو ددد لابحبفودددىةلي دددللبحن ب دددىاللراالبحلقدددىد لاباجددد  حىدلبحدددوعنللابحددد ا مظدددلة دددودل

ىايد ل ددتلوي ددالةرجددي لةوى ددالبي دوبدلابح لددىوالاةبحيددالبحاال ددىةلباألحى يددالردددى الر دألوراة هددىلوددتلحيددحلرأددربلبةلحددللةل

لبحن بتلابحووب  لب  ثوال فههى.

ل،لحودد لجصددث  لاددذهلبحوجددىئللبحث يفددالدددراد لو   دداليخ وددالبا ل ددى لبحددوعنللاةبحيددالباجدد  حىدبةلبألأببيددا

ألأببلللمل يىللبح احالاوىليحكتلجتليو وولوتلدحىةىةل فيفالا يىةالحوو ولاحف لد ا لخىصال ب لش لب ل  حرلب

لابحييىت.لجووبحولوتلبحاثح

بإلحكت اةيددداللدددمللبحوجدددىئلاباة دددى بةلب  بيددداللبإل فيحيدددابح احيدددالالا ددد لةثاددد لبحا يددد لودددتلبحلبظيحدددىةلبا ل دددى يال

ألودددر كي تلعدددودةل"ةظدددىملبحوىضدددتللبا ت بضدددتل"لبحدددذيلي ددديالأر دددىتلبح احيدددا.ل قحايدددالب  كحددد تلبل دددابى  دددىةلبحلقىدلب الدددو ال

لةالوللرحيولب  ى فلبإلحكت اةيالبيخىصدالاى بظحدالبح احيدالل،لبحل كيفلجال ا لجأيبئول  ألشث ىةلبي وبجبلباحيا
ً
اجييى

لح لددو الاىحلادىاتلود لوبظحدالباي دىتل،ل "WIPO" ي حىيدالب فكيدالبحفكر دا
ً
ب لافودالاتجددحىلل" ICANN"  ود لاددا لةظىودى

لح لدددو الوبى  دددىةلججدددحىللبي وول)بحددد او ت(ل نددد لشدددث ىةلبي وبجدددبلباحيدددا
ً
 حدددىلجنهدددىلل،لحودددوللبإلةت ةددد ل وددد لاددددا لةظىودددى

لحفل كددددديفلبحلدددددري .لنلدددددل ف لجتلادددددذبلبحبدددددوتلودددددتلبحل كددددديفلبإلحكت انددددديل)با ت بضدددددتل(لادددددولصدددددود لودددددتلصدددددودل
ً
اددددددا لةظىودددددى

 . فكيالبحفكر الب لافوالاىإلةت ة ابلفللملوقىاةلبحلقىد لبإلحكت اةيابحل كي

حدديالئفلبحن ب ددىةلبحبىشددسالا دد  ل يددىملجالةبفيددذللأددىلحفا بحددالبحر حيددالبلول ددودللىةحوذأددلبحر وددللجصددثابحل كدديفللرت

ل.ةظربلحفحيبيىلبحكث   لبحتللةح  هل تلبحويىللابحل كيفلبحلقىديلبحلوفي يل،لواىوالةلرحكت اةيا
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 ودددد لةبىاح هددددىلل،لبحوجددددىئللبحث يفددددالي دددللب بى  ددددىةلاإ ددددألعى ا دددىلبحافوددددلبحبددددوتلودددتلبلاأدددىحبظرلر ددددألبحدددد ادلب لبدددىويلح ددددذ

بيخ بلب فكيالحيحلج  لوف لب تر للمل   لوبىجثىةل  ألدراد لة و رلبح رقلبحويىئيالبحث يفال ىحوجىعالابحل كيفل

اشد ي لبحل دولللحدالا  دوصبحلوصيىةلبحتللخف لبحههدىلوي دىقلبصدالحلوبظوودالبحا بل،لابح لحلابحلفىاالجدفلب ألذح 

وملراتل ى دل  ألة ويملعحوحىةلب ل  حرلبألأببدلللب ألبحوجىعالابحل كيفلابح لحلي للبحن ب ىةلوتلجأللباةفلىحل  أ

لا ذبلاش ي لباج  حىدلبألأببل.

ودددتل ثيدددللل،لاةدددوللبالحدددىملب تدددر لاحقدددىللبحل كددديفلودددتلخدددالللاملدددرياىةلةدددبظفلبحوجدددىئللبحث يفدددالي دددللب بى  دددىة

بحدددذيلحدددىاللودددتلخالحدددولب ملدددرتلبجدددل دبتلل17.95ا دددىةوتلل،لب لافدددملادددىحل كيفلابحوجدددىعالباةفى يدددال7905.08ةوتلد دددفلبحودددى

لوقحللبح تربةلابحبوب  ل يالل تلوقحو الوتلبحووبة تلب خلففا.

ىصدددددالوددددد لخلايالندددد لبحل كددددديفلبحر ودددددللجالباحكت اندددديلجحددددد لجادددددفلاجادددددر لوحيددددىةلبحوجدددددىئللبحث يفدددددالح لددددو الب بى  دددددىة

بح دبى يا،لبحلقىد دا،للجدوبللواهدىلبحاو الو ل ى البحو ى ىةلاب يدى يتالبحلكبوحوأيىلبحتللجصثاليفرد ىللةفى للبحيرادبةل

ا ذح لبحوىةوةيدالابحويىئيا...جددفلر دألذحد لاادىظفل ادل،لبإل بد ا،لبح ثيا،لبحالكر الابحليىجيالبا ل ى يابحيدب يا،ل

ل.19 لبحوب  لبحذيل ردلولأىئ ال و ي لةوبيىةلباة ىاةلابألةت ة لولاجاحيال

ةددول ندد لبحل كدديفلبحدذيلةددلفلرأربلبل:لا و دد لاددول،لدبئدد بلحفا بحددالبحر حيدابحل كديفلبحر وددللأىةددبلوددتلبحفوددوللايالند ل

حيددحليددلفلا ر وددالجددحايالا ددر ال ندد لشددثكالل،لااددوليك لددبلصددفالباحكت اةيددالوددتلبحكيفيددالبحتددلليودد لبهددىل،لشددثكالباةت ةدد 

ل اتلبي ىأالر ألبحلوىللجعربالبحن بتلاب  كح تللملو ىتلوا ت.ل،لالة ىلل تل ا  احيالوفلوحالح

 ددىحل كيفلبحر وددلل يددىللبةفددىةملخددىصل ددىئفل  ددألردب  لبألعددربالح لددو الب بى  ددىةلبحتددللنملددتةلجالةاملددتلولددلوثالل

ل.ةقىد ال ىة لجمل ى يالحفف لل ههىلاوجىئللرحكت اةيال،ل تل ال ىةل و يا

جخدذةل اللو لففدالحدولل،للوىضدتلل دتلُ ْاد لاوراةلدولا اىحيلدوللدملةوفيدللةفودىةلالدو الب بى  دىةاةظربلألاحيالبح

ل ددتلبألوددفلب ل دد  لحيددحلج رةددوللددملأفلدد هىلبحرب اددالابح لددا تلوددتل،لبحاددىحفلاددول دددىح  تلابح بدد لا اللباة ددى لبألاداوددي
ً
 يددال

ل.2006جبال

 : أهمية املوسوع وأسباب دراست 

بحر ودددللجاحيدددالةظر دددالةلح دددلللدددملةدددو   لرعدددىدلةظدددريللدددملظدددللاب ددد لة ثادددولةددد د للدددمل ددد  لا ك ندددتللووددددوتلبحل كددديفل

 بح دبجىةلبحفو يالبحتللاإتلاأ ةل هللال بح لو ثو ال ا ملبحبض لبح ىلملح مل للجدديالاورأاىل و ىلحف بدج ت.

ةلبحوىةوةيالابحلوبيال حىليك نتللاذبلب ودوتلجاحيال حفيالةلح لللملحىأالجعربالبحل كيفلبحر وللر ألبح دبجىل

  دألب لدلو لبحدوعنللابحد ا ملألةدولبألجدفو للبيخىصالاى وىدأىةلابحلوأ ىةلبحوب ايالبحتللاملد للجدددياليحكدتلبحرأدوتلرحههدى

                                                           
ب لحفلابحبىستلحفحولييىةلبحتلل ىتليب ل فههىلل05.08تلة وصل ىةوتلب ل ر لب  ةيالاىحوىةوتلد فلةظفلبح ملري لب ترويلبحل كيفلدحل-79

ةوةن لل30الىد  لل196.07.01وتل ىةوتلب ل ر لب  ةيالاب لافملاىحل كيفلابح ى دلا بفيذهلبحظ   لبحملر فلد فلل1974ش بن لل28ظ   ل

ل.2007 أبن لل6لىد  لال5584واملودللملبي ر   لبحرجحيال   لل،ل2007
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اب اددددددىوالةلل،لابي وجددددددثالبحل ثيويددددددال،لابحدددددبظفلابحلوبيددددددالب افووىةيددددددال،لبأل ثددددد لةقى ددددددالاخ وصددددددىللددددددملبحلقددددددىد لبإلحكت اةيددددددا

ا دوبة تلب فكيدالبحفكر دالل،لابحلاىوالةلبحثبكيالااجدىئللبأل بللبإلحكت انديل،لل و الةلبحلقىد ال  ألبإلةت ة ابحل،لبإلحكت اةيا

ل.ب لافوالاىإلةت ة 

رددى الر ددألذحدد لةاثدد لبألاحيددالبحاحفيددال ودددوتلةظددىملبحل كدديفلبحر وددللوددتلو ىةلددولبحكندد  لدددحتلبحوجددىئللبحث يفددال

 يدددالل دددتلوقحو دددالودددتلبي ددد ا لل،لجىجددد ىللدددملر حدددىللردب  لبألعدددربالب  لكحدددالرحيدددوي دددللب بى  دددىةلابوليى بةدددولبحتدددللةقددد لج

جال  دددألولدددلو لبي ىةدددبلبحلوندددللابحودددىةونيلل،لبحدددذيلياتددد يلوقدددىللبحل كددديفلبحر ودددلللويابحو دددودلجدددوبلل  دددألب لدددلو لب فدددىا

احقدىللبحل كديفلو كحدىل دىتلجملحيحليلافملبألورل لوللبجد ياى لبحاحفيدالبإلحكت اةيدالابحالدملب افوودىايلودتل ثدللب  دلفل

لو لكحىلجملة  احى.

 حىليحكتلدصد لجاحيدالادذبلب وددوتللودتلخدالللبدةثىعدولاحقدىح تلولال ود تالوقدىللبحل كديفلب  ثدوتلا  بةلدوللدملل

تلب افوويىةلبحذيلب   حللملبحو  لبحدرباتلأحيد لب يدى ي و الاوقىللل،لالو الب بى  ىةلب رةث الاى اىوالةلبإلحكت اةيا

ل.وحىليللوأبلبحث حللملو  لجالوالبحث سالبحر حيالحفل كيف

جوىل تل اب  لبخليىدلب ودوتل يحكتلردأى  ىلر ألشتفلبحث دحلبحافودللابالحدىويل رأدلل دىةوتلا ح دىويلاح دلل

لوددل.اددذهلب وبدددي لاوددىليحكددتلجتلةح فددولوددتل يحددالويددى الجددوبلل  ددألب لددلو لب نهددللجالب لددلو لب ددرةثةلاقىةددبلبحث ددحلبحاف

وددتلخدالللاددربولللبي ىواددىةلاب اىاد لبحوعبيدال بخدللبح دبجديالب بددىب لرددى الر دألبحويحددالب يدى الح دذبلب ودددوتللدملة دو ر

باحكت اةيددددالبهدددد الة ويددددملد  دددداللبحوجددددىئللاىجددددلاحىللحف ددددىلاعددددرقللبحلقددددىد لباحكت اةيددددالبح دبجددددىةلبحافيددددىلب لافوددددال اوددددو 

لدىاحالأ يدداللدملولفلددللبحلبحيدالاىةفلددىحلبي ىوادالاب ؤجلددىةلبحلافيحيدال  ددألاودىليلددل ث لذحد لوددتلول،لة ثيويدالحفلافدديف

ل او الةكبوحوأيىلباة ىاةلاب افوويىة.لب  ثوتو ي  ىلبا ل ى يل

 : اإل كاليات املرتبطة بموسوع املدا لة -

خدددالللادددذهل لل يدددولودددىلادددول دددىةونيلاحدددىلادددولةوندددللي دددرحلرشددد ىحيىةلججىجددديالةلدددو ألودددتلتدددرتلادددذبلب وددددوتلبحدددذيليح

لباحكت انيكيفلو  لجالوالبحث سالبحر حيالحفل لل:لبح دبجالدص ل اي ىلاةلح للجاح ىل يحىلي م

لوىلوو  لبحل كيفلبحر ولل بخللوبظووال و الةكبوحوأيىلب افووىةل؟ -

ل؟وىلو  لةقى الحفل كيفلبحر ولللملالو الب بى  ىةلبحلقىد الاوىلهملصودهلاشراعو -

 ؟لاجةراىل  ألحللب بى  ىةلبحلقىد الب ل ر الحفل كيفلبحر وللوةيالب رةث الاىإلأربلبةوىهملبإلش ىحيىةلبحوىة -

 اأحىذبليلح  ل تلبحل كيفلبحلوفي ي؟لمل وتلبحاو الوىلهملو ىقلةظىملبحل كيفلبحر ولل -

ل:اةوت حلبإلأىاال  ألاذهلبح لى اةلوتلخالللب ث   تلبحلىحي ت

 وملة تكنولوجيا االتصاالتور التحكيم الرقمي : املبحث األول 

 مدى نجارة اجرا ات ومسطرة التحكيم الرقمي : املبحث الثاني
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  التجارية التحكيم الرقمي إطار قانوني للمنازرات : املبحث األول 

اةلقد ل ددتلبي حد لاد تلب افوويدىةلااجدىئللباة دىلل دتل ادد لل،لةتجلد لبح دود لب افووىةيدال  دألاجدىئللباة دىل

بحتدددلليلاددد تلباجدددلفى  لودددتلبيقىايىتهدددىل دددىلةو ودددولودددتلة دددودلحل يدددى لبحيوويددداللدددملو لفدددفلب يدددى يتل حدددىللدددملب ادددىوالةلبحلقىد دددال

ابولدد لاددذبلبحل ددودلح ملددحللحددللبحن ب ددىةلبحتددللل،لحالةفى يددىةلابحاوددو لباحكت اةيددالاباجدد  حىدبةلاوددىليلددل ث لذحدد لوددتلباددربم

(لحيلقلدد لشددر لاملطلددب األول ةاددللل ددتلاددذهلب اددىوالةلاةقلدد للددملبحل كدديفلباحكت اندديلبحددذيلياملددتل ددتلبةفددىقلبحل كدديفل)

ل(.لاملطلب الثانيبحل كيفللملصودلولا   ل)

  كراهاتإو  اتفاق التحكيم االلكتروني :املطلب األول 

ل ثللبحل رقلحثا لبإل رباىةلبحتللةوأولبحل كيفلةل  ثل تلوىايالبحل كيفلباحكت انيل

 ماهية اتفاق التحكيم االلكتروني : أوال

اادددددوليك ندددددتللصدددددفالل،لبحل كددددديفلبحدددددذيلةحدددددىد لبأربلبةدددددول نددددد لشدددددثكالباةت ةددددد ل:ليادددددرالبحل كددددديفلباحكت انددددديلاتةدددددو

حيددحلةددلفلا ر وددالجددحايالا ددر ال ندد لشددثكال احيددالوفلوحددالحالة ددىلل ددتل ادد ل اتلل،لبحكت اةيددالوددتلبح ر وددالبحتددلليددلفلبهددى

ل.80حىأالاحلوىللجعربالبحن بتلاب  كح تللملوقفجلابح 

  ددول وددد ليلفدددمل يدددولبألعدددربال  دددألبحل كددديفلا ر ودددالبحكت اةيدددالحيدددحليلالةدددأل يدددولبإليقدددى لادددىحوثولل ملدددتتل دددرال

حيددحليلفددملبألعددربال  ددألرحىحددالأحيدد لجال اددد لل،لباحكت اندديلحفثيىةددىةلاددىحل كيفل ندد لشددثكالباةت ةدد لاىجددل  بملبحلثددى ل

 دددددأل ل-الوحكدددددتلجتلةاملدددددتلاياهحدددددىل ملدددددتتل ال دددددال ىةوةيدددددالو ددددد   لااى  يدددددال ىةددددد لجالة ددددد لااى  يدددددالبحتدددددللنملدددددتةلجل-ب بى  دددددىةل

لبحل كيف.

لىتلح لددددو الادةددددفلاملددددىبهولودددد لبحل كدددديفلبحلوفيدددد يلوددددتلحيددددحل ونهحددددىلاجدددديفل–اأددددذح ل ددددإتلبحل كدددديفلباحكت اندددديل

 إةددوليلح دد ل بددولا  ددىئ لةكحددتللددملبجددل  بوولحوجددىئللل–ب بى  ددىةلبحبىشددسالجالبحتددللجددوالةاملددتلادد تلبألعددربالولددلوثالل

 ىحلاى د لي دوتل دتلل،لبحكت اةيالاأ اتلحىأالحفلوبأ لب ى يلحألعربالحيحلالاأو ل  لل و لحويويلاللو للب ت بضدتل

ل.ل81 ا 

                                                           
ندوة قضايا االستثمار والتحكيم من خالل اجتهادات المجلس  ، دور التحكيم االلكتروني في االستثمار"" ، 2007السنة  ، بشرى النبيه العلوي-80

 .95ص  ، 2007أبريل  19-18الدار البيضاء  ، المقامة في محكمة االستئناف التجارية ، األعلى 
" للاجيفالاللاحللإلاربملبحاو لا تلب ود لاب ل هف لل:لتل ىةوتلححىيالب ل هف لب ترويلةوبيىةلباة ىلل تل ا لاتنهىول25 ر  لب ى  لل-81

لا اتلحيوداحىلجخ يىلالملوتلابح ".

ملودلاىي ر   لوال،لبحوىضتللال  ي لة با  لي حىيالب ل هف ل31.08ا بفيذلبحوىةوتلد فلل2011 ن بيرلل18صى دللملل11.03ظ   لشر فلد فلل-

ل.1072صلل،ل2011جار للل17الىد  لل5932بحرجحيال   ل
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ل،ل دإذبل دىتلبحل كديفلبحلوفيد يلي بد ل لىادالود لةو يد لبحوةيودالبحكلىايدالاىحيد ل،ل حىلي لفدفل بدولودتلحيدحلبإلةثدىة

ل إتلبحل كيفلباحكت انيليلفلرةثىةول ن لب ل ب لباحكت انيلا يفيلبيح يال فيولبحلو ي لباحكت اني.

لاةت ة .ةظربلحف ثتالبحاى يالحملثكالبل،لابحوب  لجتلبحل كيفلباحكت انيلةىحثىلوىلي لفلاىح ى  لبح ا م

 االكراهات اليي تواج  اتفاق التحكيم في منازرات االستثمار وطرق حلها : ثانيا

اوددتلبا رباددىةلبحتددلل دد لةوبأددولبةفددىقلبحل كدديفللددملب بى  ددىةلبحلقىد ددالةحلدد لبح احدداللددمل ودد لباجدد  حىدلاوتددرال

اددتتلبحوددىةوتلبحددوعنللبحددذيلةددفلراددربملل،لبحددل ف لوددتلبحت بو ددىلبحددذيلبةفودد ل فيددولودد لب لدد  حرلبألأببددللاددىحل وللر ددألبحل كدديف

لوحىليقاللاذبلباةفىقلاىعال.ل،لبحل كيفلجةبىللجر ىةولي ظرل فههىلجال  ألايسىتهىلبحاىوالبحل وللر ألبحل كيف

حيددحلةليددحتلبحا يدد لوددتلبألةظحددالبحوىةوةيددالوددوب بلةويدد لجالالدد ثا لبح احددالجالجحدد لايسىتهددىلبحاىوددالوددتلبحل كدديفل

اادولودىليالند لرة دىدبلودتلل،ل82حفويىللبحوعنللاللاة  رلادذبلبألودرللدملبخل ىصدىةلبحويدىللبإل بديللاةحبالاذبلباخل ىص

بحشدتلللبحدذيليحكدتلجتليح دلل ىئودىلحويويدىلل،ل ثلل ا لبح اللاةفىقلبحل كيفلاح البي ظرلبحدوبد للدملبحودوبة تلبح بخفيدا

لبا ل ى لبحوعنلل  ألب  يةلبحلقىديلبح ا م.جوىملة ف  لبجلو ى لباج  حىدبةلبألأببيالاأىحلى مل ر فالبةفلىحل

حيددحلةل ددتلر ددأل ر فددالاددذهلل،لاابددىتل ادد لبحدد اللبحتددللة ددلللددد لبحل كدديفلاوى دد  لبي  ددىةالاةلحلدد لاىحلدديى  

ابحوب د لجةدولرذبل دىتلودتلب وثدوللرةدىد لبح احدالحلديى تهىللدملووبأ دالل،لبحاحفيال ب وىلة جلجتلبحل كيفلحتلي دوتلو دىي  ى

 إةددوليثودد لبح لددى للوملددرا ىلحددوللبحفىئدد  لوددتلةحلدد لبح احددال لدديى تهىللددملووبأ ددالايسددىةلل،لعنللح احددالجخددر لبحويددىللبحددول

بحل كدديفلدةددفلبدةيددىاهىلوددتلخددالللبحاودد لبحلقددىديلجالباجدد  حىديلبحددذيليرأ  ددىلاددىح رالباخددرل  ددألرحىحددالبحندد بتل  ددألايسددال

لة كيحيا.

 ىألح دىملبح دى د ل دتللل،لخىصدىلاليالودللر دألجديى  لجيدال احدااذابل ا لبحفوولر ألب لثدىدلةظدىملبحل كديفلةظىودىل

 حىلجتلب  كفلالي حدللبجدفل احدالوايبدالحتد ليحكدتلبحودوللجةدوليملد للل،لبح يسالبحل كيحيالالة  دلاىجفلجيى  لجيل احا

 يدالل  دألجتلل،لوداةىايد ل دتلجتلبح احدالةد خلللدمل ال دالبحل كديفلاإدب تهدىلب  فل،لولىجىل ليى  لبح احالبح دراللدملبحند بت

 فدولل،لةحل لبح احدالا  دىة هىلجودىملايسدالبحل كديفليلادىدالود لوثد جلحلدتلبحبيدالب فتد اللدملةبفيدذلباحت بودىةلبحلاى  يدا

ألتلبحل كدددديفلحلددددبلبحا يدددد لوددددتلل،ل رأحددددىلد دددد لب لدددد  حرلبحلاى دددد لوا ددددىل،لحددددفلةوثددددللبح احددددالشددددر لبحل كدددديفلوبددددذلبحث بيددددا

ل.83حويويالح ش ي لباج  حىدلب ل  حر تليالن لدحىةالرأربئيا

                                                           
ل،لبح ثاالبألا أل،لا  اةل،لواملودبةلبي فبللبي وو يال،ل"ب وأيللملبحبظر البحاىواللملبحل كيفلبحلقىديلبح ا م،لل"حفيظالجي لبي  ب ل-82

ل.363صلل،ل2004بحلبال
ل،ل يىيىلباج  حىدلابحل كيفللوتلخالللبأ هى بةلب  فجلبأل  ألة ا ل،لقلباج  حىداب  لبحل كيفلبحلقىديلبح ا ملاو ىل،لو ح لةحكب ل-83

ل.142.141صلل،ل2007جار للل19-18ل،لبح بدلبحثييىلل،لب وىواللملو كحالباجلسبىالبحلقىد ا
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الدددملادددذبلبإلعدددىدلج دددرةلبحا يددد لودددتلبح ملدددرياىةلبحوعبيدددالابح احيدددالاحثددد جلبجدددلس ىدلايسدددالبحل كددديفلا لدددو البحنددد بتل

 ملجالوثددد جلبحاوددد لشدددرياالب لاى ددد يتلاى لثدددىدهلودددتلب ثدددى نلب لدددلور للدددملبحودددىةوتلبحددد الل،لة ثيودددىل ثددد جلبحودددو لب فيودددالحالةفدددىق

لحفاوو .

بحت بودددىل  دددألب  دددى فلبحوعبيدددالحفددد اللب و ادددال  دددألل2/3احولضدددت لب دددى  لل1958بةفى يدددالةيو دددودتلحلدددبالرذل ردددد ل

 .84باةفى يالاىاولبىتل تلجحىتلبح  و لبحتللةوىملجوىملو ى ح ىللملو ىحفالاةفىقلبحل كيفلب ن م

  ددددألب لثددددىدلجتلووب وددددالل،ل26اأدددد اداىلة دددد لبةفى يددددالابشددددب تلا ر وددددالة دددد لوثىشددددر ل  ددددألةفددددجلب ثدددد جللددددملب ددددى  ل

 .85بألعربالي للةيب  فل تلعر ملبحل كيفللملب ر يليانللبج ثاى لجيالعر والجخر لح لو البحن بت

حيحليحكتلبحل وللح فبلة خللبحويىللل،لاب الح لابىلجتلاذبلب ث جلةىحثىلوىليول رل  ألب بى  ىةلب ودو يا

اادولودىلل،ل86بحل فظيدالوحدىليحكدتلجتليلدى  ل  دألة ويدمل ى فيدالبحل كديفبحوعنللاىجل  بدلجابورلاىإلأربلبةلبحو ليالجال

ج رةدولبح ملددرياىةلبحوعبيددالابح احيددالوالندد  لجتلاددذبلبإلأددربللالي بددى  لود لبةفددىقلبحل كدديفلجالةبددى ال ددتلبي ددمللددملبحلحلدد ل

"بح فدددبلبحدددذيلل:ل  دددألجتل87لدددمل ورتهدددىلبح ىةيدددالودددتل وب ددد لبحل كددديفلبح دددى د ل دددتلبألودددفلب ل ددد  لل26حيدددحلة ددد لب دددى  لل،لادددو

يو ودددولجحددد لبح دددر  تلر دددألجدددف ال يدددىئيالاىة دددىذلةددد با  لوؤ لدددالاليالنددد لوبى يدددىلاةفدددىقلبحل كددديفلجالةبدددى ال دددتلبي دددمللدددمل

لبحلحل لاو".

ادةفلجتلبةفى يالةيو ودتل  لجدكل ل دتلادذبلب ولضدت ل دإتلبحويدىللبألور  ديل د لب تد اللدملاىخل دىصلب  دى فل

اجييدددىلادددىحرةفلودددتلجتلباحتددد بملبحدددوبد للدددملل،لدلبحلددد با  لجالبألابودددرلبحو ليدددالدةدددفلاأدددو لة كدديفل دددىئفبحوعبيددالاىحلددد خللاإصددد ب

حيدحلجشدىدلبحويدىللبألور  ديلر دألجةدولالل،لوتلبةفى يالةيو ودتلبحتللةقن لبح احال  دألرحىحدالبألعدربالر دألبحل كديفل2/3ب ى  ل

 .88لقىديلبح ا ميوأ للملرص بدلجابورلا ليالوىلي ىحفلوثى نلبحل كيفلبح

 صور اتفاق التحكيم االلكتروني: املطلب الثاني

اةلح ددلللددملشددر لبحل كدديفلاوملددىدعالبحل كدديفلل،لةل ددىاملصددودلبحل كدديفلباحكت اندديلودد لصددودلبحل كدديفلبحلوفيدد ي

لاأب لبحل كيفلاىإلحىحا.لااذهلبح ودلالة   لبش ىحياللملوقىللبحل كيفلباحكت اني.

                                                           
84trales étrangères, La convention de New York de 1958, Pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbi -

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. 
85La convention de Washington de 18 mars 1965  pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats  -

et ressortissants d’autres Etats, CIRDI. 
 إتلباةقىهليوضتللةحىشههىلو ل ى   لجتلبحلو ملا فثىةلا ليالاحىللملذح لل،لفلبحت بملبةفى يالةيو ودتلبح ح لا  وصلاذهلب لتحادةل-86

لبيح يلبحل فظيلاليلاىدالو لابو اى.
ةفلب لحى اىلوتل ثللل،لل1420جار للل1ةىد  لبحبفىذلل،ل وب  لباانليت بلل ملتتلبحملفى ياللملبحل كيفلبحلاىا يلا تلب ل  حر تلابح اللل-87

ل.1976جبالل(UNCITRAL)ي بالباوفلب ل   لحفوىةوتلبحلقىديلبح ا م
ل.167صلل،ل2004يوحيو لل،ل   لبحلى  ل،لوقفالبحل كيفلبحارويل،ل اد ىةلول   ال،لو ح ل ث لبحر اال  مل-88
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 روني رط التحكيم االلكت : أوال

ايالن اددددذبلبحملددددر لبةفددددىقليفتدددد ملاحوليددددىهلبألعددددرباللددددمل ودددد لوددددتل وددددو لبحلقددددىد لباحكت اةيددددالا يددددوتلوبى  ددددىتهفل

 .ااولبح ود لبحتىحثاللملبي يى لبحاحفيالووىدةالو لاىةملبح ودلل،لب للوثفيالر ألبحل كيفلباحكت اني

بحملددددددرا لبحاىودددددداللددددددمل وددددددو لبحلقدددددددىد لاحإلشددددددىد ل إةددددددولةىحثددددددىلوددددددىليددددددلفلباةفددددددىقل  ددددددألر دبللشدددددددر لبحل كدددددديفلدددددددحتل

االل .89ااالندد لب وب وددال  ددألاددذبلبحاودد لبألجددى ل ثددوللدددحنللحملددر لبحل كدديفلاى لثددىدهلابدد بلوددتلابددو لبحاودد ل،لباحكت اةيددا

ا حكتلجتلةلوج لشراعولح ملحلل ا لبألح ىملل،ليحب لوتلادا لاذبلبحملر للملبةفىقللملوللوللو لجال ا لبحاو لبألص م

ل.90فلاحتلولابحوىةوتلبحوبأبلبحل ثيوا ألبحن بتلاصفىةلب  كح تلاوؤاالتهف ح ىتلبحل كي

 مشارطة التحكيم االلكتروني: ثانيا

اهدملبةفدىقلبحل دوللر دألبحل كديفل ند لشدثكالباةت ةد لل،لحيحلةح للب ملىدعالبح ود لبح ىةيدالحفل كديفلباحكت انديلل

ل ألالو الةيبتلنملتلاياهفلاىحفال.ين وولبألعرباللملبحاو لباحكت انيليلفوىتلوتلخالحول 

اةكحدتلوظددىارلباخددلالالادد تلشدر لبحل كدديفلاوملددىدعالبحل كدديفللدمل ددوتلشددر لبحل كدديفليدلفلباةفددىقل فيددول ثددلل

لح اثلبحن بتلا بحىلوملىدعالبحل كيفل يلفمل فههىل ا لنملوللبحن بتللملبةفىقلاحملاوللولل تلبحاو لبألص م.ل

  اإلحالة رط التحكيم االلكتروني ب: ثالثا

ا و دد لبهددىلرشددىد لل،لاةثودد لبح ددود لبح ىح ددالب لح فدداللددملشددر لبحل كدديفلباحكت اندديلاىإلحىحددالهددملبأل ثدد لرةددىد لحل دد ل

اب لثىدادددىلأددديلبلاليلقددديجلودددتلبحاوددد .ل ىحاوددد لل،لب لاى ددد يتللدددمل وددد لبحلقدددىد لباحكت اةيدددالر دددألاةيودددالةيدددحتلشدددر لبحل كددديف

اب فتدد اللددملو ددللاددذهلبي ددىاةلجتلل،لفتدد ال يددولجةددوللأددىللخىحيددىلوددتلشددر لبحل كدديفبألجىسددتللبحددذيلاد لادد تلب لاى دد يتلب 

 .91ردب  لجعرالبحاو ل  لبةق  لر ألبألخذلاىحملرا لبحاىوالجالبحاوو لبحبحوذأيالحلكحفالوىلاد للملبحاو لوتلبح ىم

 

لمدى نجارة اجرا ات ومسطرة التحكيم الرقمي في املنازرات التجارية : املبحث الثاني

ة د لل،لةحرل حفيالبحل كيفلباحكت انيلاحقحو الوتلباأربلبةلالة لففل    بل دتلبأدربلبةلبحل كديفلبحلوفي يدا

ابحددذيلير  ددولاملددكيللايسددالل،لبالدد بللوددتلة ر دد لخ ددووالبحل كدديفلالودد يفلعفددبلبحل كدديفل،لبنهددىلةقددر للددمل يددىللبحكت انددي

ل(.املطلب الثانيملجوبلل  ألبأربلبةلجالوودوتلبحل كيفل)(لابخليىدلبحوىةوتلبحوبأبلبحل ثياملطلب األول بحل كيفل)

                                                           
وىةوت،للأىواال  تلجعراحال  لودبهلللملبحل،ل"حكت اةيابحل كيفللملوبى  ىةلبحلقىد لبال،لل"2009بحلبالل،لو ح لوتووتلجحح لجفيحىتل-89

ل.99ص.للبحملحجلبحوىار ،ل
ل.275صلل،لل بدلبحفكرلبي ىويملباجكب د ا،ل"بحل كيفلباحكت انيللمل وو لبحلقىد لبح احيا،لل"2009بحلبال،لخىح لوح احلراربايفل-90
ال فيالبحافوملبحوىةوةيل،لبعراحال  لودبهللملبحوىةوتلبحاىمل،ل"اج  حىدبحل كيفللملوبى  ىةل وو لب،لل"2014/2015بحلبالل،لو ح لش ثوتلل-91

ل.207صللابا ل ى يالاباألحى يالافى ،ل
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 تحريس اجرا ات التحكيم االلكتروني وتشكيل هيئة التحكيم الكترونيا : املطلب االول 

اللرةوليا لجييدىلل،لأربللوتلرأربلبةلبحاحفيالبحل كيحيارتلاملكيللايسالبحل كيفلباحكت انيلاليا ل وةلجاللر

اذحدددد لألتلايسددددالبحل كدددديفللهددددملبحتددددللجددددوالةوددددوملاحثىشددددر لبحاحفيددددالل،لحفيددددالبحل كيحيددددالات حف ددددىوددددتلجاددددفلبإلأددددربلبةلللددددملبحا

رددى الر دألجتلبح يسدالهدملبحتدللةودوملاحوبأ دالل،لبحل كيحيالوب لا بي هىلاحت لنهىي هدىلا د ادلحكح دىللدملب بى  دالب  دىد لجوىو دى

يقدددبلجتلةلدددو رلحددد  لج يدددىاهىلخنددد  ل ث ددد  للدددملوقدددىللبحلقدددىد لاأىحلدددى مل إةدددولل،لودددىلي دددىدلودددتلصددداوأىةلجةبدددىللةظدددرلبحنددد بتلجوىو دددى

ااد بليوضدحلود  لل،لباحكت اةيالبحتللةلو ألحلدفلوبى  ىتهدىلحتد لة دوتلحد يهىلبحود د ل  دألووبأ دالادذهلبح داوأىةلاحلدح ى

ل.ل92جاحيالةف لبح يسا

بجد البألعدربالوثىشددر لرودىلبتلي دوتلحدربلجالوؤجلديىلاولل،لابخليدىدلايسدالة كديفل حدىللدملةظدىملبحل كديفلبحلوفيد ي

اإوددىلوددتلخددالللبحل ددوللر ددألرحدد  لايسددىةلبحل كدديفلباحكت اندديلبح بئحددالحفف ددلللددملبحندد بتلبحوددىئفلل،ل ندد لبحملددثكالبحابكثوةيددال

اواهدددىلايسدددالبحل كددديفلباحكت انددديلبحتدددللةل دددوتلودددتلل،لاأىحلدددى مل يىو دددىلا ملدددكيللايسدددالبحل كددديفلا ودددىلحبظىو دددىلبحددد بخ مل،لايددداهف

ل.93ث لحلبلبحوييالجالحلبلوىلةب ل فيولبحفوبئالبيخىصالاىح يسىةلبحل كيحيالبح بئحاو كفلابح لجالج 

اةفيددددددللةىحثيددددددالل،لايلددددددل ي لبألعددددددربالباةفددددددىقل  ددددددألبح ددددددود لبحتددددددللة بىجددددددبلوا ددددددفللددددددملاملددددددكيللايسددددددالبحل كدددددديف

لحا  لب لثىدبةلجاح ىلبحلحاالبي ي  لحفحرب يلبحل كيحيالب ل   ا.لب لوىد تلبحل كيفلب ؤجلىاي

االثالو كفلل،ل ح الل إتلاملكيللايسالبحل كيفلباحكت انيليلفلا وىلحووب  لائ الة كيفلب  كحالباحكت اةيا

الدملحدىللااد  لب  كحد تليلدو ألادؤاللل،لجوىلبخليىدلب  كح تلاة  ي ل   افل للواهلبحلكرةىد ال،لابح لجالةالثلو كح ت

ا د ل دردةلبحفودر لبح ىح دالل،ل  دألادذبلبحل  يد لةلدو ألبحلدكرةىد الادذبلبألودرل دإذبل دىةوبلة د ل دى د تل،لجورلااي تلدئ جلبح يسدا

االيحفد لل،لحفد خولل و د لبحويدياورادلوتلةظىملب  كحالجتلبحلكرةىد الةحبال للو كفل حيللبح خوللا فحالل8وتلب ى  ل

ل.94باعربالبيخىداوتلحبظىملةف لب  كحالجو ل ثوللجح ىو ى

ل،لربلبةلد لةقدددددر الب  كحددددد تليحكدددددتلبتليدددددلفلاإخ دددددىدليرجدددددللبحكت اةيدددددىل نددددد لباةت ة ددددد  حدددددىلأدددددىلللدددددملبحالئ دددددالجتلرأددددد

جيدىملل10ا قدبلجتليدلفلعفدبلبحدر لخدالللل،لاب لن ةلجتلبحر لي وتلوؤجلىلروىل  أل د ملحيدى لب  كدفلاإودىل د ملبجدلوالحيلو

االيفلفد لب دألعفدبلبحدر لبحدذيلل،لعفدبلبحدر وتلةىد  لااي تلب  كفلجالةىد  ل ففلبح رالعىحبلبحر لاىألجثى لبحتدللاندلل فههدىل

ل.95اةف للجكرةىد الب  كحاللملعفبلبحر لب و ملاوربدلنهىييلة  ل ىاللحف اتل،ليو مل ا ل وبةلاذبلبألأل

                                                           

ل266.92صلل،لورأ لجىامل،لو ح لوىووتلجحح لجفيحىتل
ل.316.315ل صل،لورأ لجىامل،لو ح لش ثوتلل-93

ل94وتلائ الة كيفلب  كحالباحكت اةيال.ل8ب ى  لل-

ل95ائ الة كيفلب  كحالباحكت اةيا.وتلل10ب ى  لل-
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 حىلح فلحملباخليىدلا تلبحل كيفلبي رلابحل كيفلل،لا حووىل إتلحألعربال ىوللبي ر اللملبخليىدلايسالبحل كيف

ابحتدددللواهدددىلودددىلادددولووددددواملاب لح فددداللدددملل،لخيدددوتلبةفى دددىتهفلحفملدددرا لبحتدددللة كدددفلصددد الباةفى دددىةشدددر  الل،لب ؤجلدددىاي

لاواهىلوىلاولشك ملحيحلةلفملواظفلبح ملرياىةل  أل لىاالشر لبحل كيف.ل،لبحردىلابألافيالاب  للابحلبب

ةليدحبولبحرجدىئللابحن  يدىةللح ملدحللودىل،لاب الح لاولةوجد لب ملدرتلب تروديللدملوف دوملبحكلىاداللدملبةفدىقلبحل كديف

اادددولل،لاة  ادددىلودددتلاجدددىئللباة دددىللبي  ي دددالذبةلبح دددثتالبحلوةيويدددالاحدددىللدددملذحددد لب  دددردبةلبحتدددللةحددد لا ر ودددالبحكت اةيدددا

ل.لل96ب لافملاىحلثى للباحكت انيلحفحا يىةلبحوىةوةيال53.05بحشتلللبحذيل ردهلبحوىةوتلد فل

 املطلب الثاني : القانو  الواجب التطبيق

جتليددلفلة دد لة ددىلل ددىةونيليلفددملل حددتلبحيددراديلل،ل ددتلبحل كدديفلبحلوفيدد يلظددربل ددىليلح دد لاددولبحل كدديفلبإلحكت انددية

يلو رل  ألةبظيفللاأىحلى مل  ول،لو لعثيالولبيخىصال اي بل تلبحبظىملبحوىةونيلبحذيلي كفلبحاحفيالبحل كيحيالبحلوفي يا

لذبايلاليرةثةلاوىةوتل احالوايبا.

لحوددىةونيلب لافددملا بظدديفلبحاحفيددالبحل كيحيددالباحكت اةيددداليددؤ يل ادبل ث دد بللددملةددو   لبح وددالابألودددىتابهددذب ىحبظىملب

ابحبظدددىملل،لايملدددحللةظدددىو تلججىجددد تللاحدددىالبحبظدددىملبحودددىةونيلبيخدددىصلادددإأربلبةل حفيدددالبحل كددديفلبإلحكت انددديل،لادد تلبألعدددربا

لبحوىةونيلبيخىصلاحودوتلبحن بت.

 ق رل  اجرا ات التحكيم القانو  الواجب التطبي:  أوال

ودتلل،لةث الجاحيالة  يد لبحودىةوتلبحوبأدبلبحل ثيدمل  دألبأدربلبةلبحل كديفلودتلباةدىدلب ت ةثدال  دألبحاحفيدالارو هدى

بحتددللةثدد تل يفيددالادد للرأددربلبةللاأىحلددى مل ددإتلووليدديىةلاددذبلبحوددىةوتلهددمل،لادد بي هىلاحتدد لةلو ق ددىلا دد ادلبي كددفلبحل كيوددل

أفلدىةولةىايد ل دتلشدرا لةود يفلب لد ب بةلاب  دردبةلباحكت اةيدالاةثى ح دىلود لبألعدربالاايسدالبحل كيفلا يفيالبناودى ل

ودد  لر حددىللةفلدد  لبحووب دد لبحتددللة ثددمل  ددألبحل كدديفلبحلوفيدد يللددملل ددتلبحل كدديفللاودد  لح ي هددى.لوددتلابددىليحكددتلبح لددى لل

لبحتللة ث لبحاحفيالةوح لبخلال ىللملذح ل؟لبخليىدلبحوىةوتلبحوبأبلبحل ثيمل  ألباأربلبةلجملجتلبح ثتالباحكت اةيا

جدددوبللبإلأربيددديلجالب وددددوامليرأددد لاىألجدددى لر دددألردب  لل،لاابدددىليحكدددتلبحودددوللجتلبخليدددىدلبحودددىةوتلبحوبأدددبلبحل ثيدددم

جالل،لاحألعدددربالبي ر ددداللدددملادددد ل وب ددد لخىصدددالبهدددفلحلبظددديفلرأدددربلبةلبحل كددديفل،لبألعدددربالرودددىلا دددود لصدددر  الجالددددحبيا

احادددللادددذهلهدددملبأل ثددد لل،لاة دددوتللدددملرحددد  لايسدددىةلبحل كددديفلب ؤجلدددىايلبإلحكت انددديل،ل ددد   لا ىئحدددالاىحفادددلبخليدددىدل وب ددد لو

يلىيرلبحل ودبةلبي ىصفاللااذبلبحوىةوتلال،لاحكتلبإلش ىللي ىدلرذبلوىلبخلىدلبألعربال ىةوةىلاعبيىلإلح  لبح اللل،لبة ملىدب

 لوددددددتلبحدددددد اللحددددددفلةيدددددد لحتدددددد لباتلةبظيحددددددىلإلأددددددربلبةلبحل كدددددديفلةىايدددددد ل  ددددددألجتلبحك  ددددددل،للددددددملوقددددددىللبحلكبوحوأيددددددىلب افوويددددددا

                                                           
واملودلاىي ر   لل،لب لافملاىحلثى للباحكت انيلحفحا يىةلبحوىةوةيال53.05يوضتللا بفيذلبحوىةوتلد فلل1.07.129ظ   لشر فلد فلل-96

ل.3888.3879صلصلل،ل2007 أبن لل6الىد  لل5584بحرجحيال   ل
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 ددإتلاددذبلل،لجوددىلرذبلبةق دد لردب  لبألعددربالر ددألبخليددىدلائ ددالوددتلحددوبئالورب دديلبحل كدديفلبإلحكت اندديلب ؤجلددىايل،لباحكت انددي

ل.97بحاحفيالباخليىدلاولبأل يللابأل ث لبة ملىدبلوتلبحبىحيا

 وب دد لشددىوفاللي حيدد لباأددربلبةللواهددىلجتلاددذهلب رب دديلةوددوملاوددد لاةرأدد لج يددفيالورب دديلبحل كدديفلحادد  لججددثى 

ابحتددلل دد ليتفددللبألعددربال ددتل ايدد ىلةظددربلحوفددالخندد بتهفللددملاددذبلل،لبحتددللةلفددملودد لبح ثياددالباحكت اةيددالحفاحفيددالبحل كيحيددا

ىلواهددل14رذلةودردلب ددى  لل،لااوددتلبحفدوبئالبحتددللةدبظفلرأددربلبةلبحل كديفلباحكت اندديلائ دالة كدديفلب  كحدالبا ت بددديل،لب  دىل

لجتلة ي لرأربلبةلبحل كيفلحفووب  لبإلأربئيالبحتللةب ل فههىلائ الب  كحالو لورب ى لبحووب  لب لافوالاىحبظىملبحاىم.

ابددىتلوددتلبألعددربالوددتلل ددإتل،لادةددفل ددوتلرحىحددالبحندد بتلباحكت اندديلر ددألرحدد  لب  ددى فلباحكت اةيددالالة  دد لرشدد ىا

لل،ل1985جالبخليدىدل وب د لبحودىةوتلبحبحدوذيملحلدبالل،لئالبحل كديفلبحلوفي يدال الئ دالةر دالبحلقدىد لبح احيداي دبلبخليدىدلحدوب

لا الاحىلحفليليحتلبجل  بملب ولييىةلباحكت اةياللملة  ي لو ىتلبحل كيفللملبحاحفيالبحل كيحيا.

ذابلبحثا لر ألة ثيمل دىةوتل يل،لااا  ةلبي فوللحوللو ىتلبحل كيفل،لا  لبخلففلبحفوولحوللا بلبحود ل

 ر دملوخدرلر دأللا بحىليدذابل،لير لجتلب لتحاليلح للحف ىللملبحرأوتلب ألب  ىتلبحذيليوأ ل يولب  كفلايسالبحل كيفلا يح

بحلدددوعينللبحتدددللةوأدددبلبا تددد بالحفل كددديفللبةقدددىهلةىحدددحلةظر دددالبحل كددديفلة ددد ليفيدددلل،لة ثيدددمل دددىةوتلو دددىتلةوددد يفلبيخ ودددا

ل  لبحوعنل.باحكت انيلاىح ى

ا بحىليورلبةقىهلدب  لجتلةرتلبي ر البح ىوفالحألعرباللملة  ي لو دىتلب ت بضدتللحفل كديفليالند لبي دللبألو دلل  دللل

ل.98ااذبلبي لليلفملو ل  ملاأو لوورلوى يلحفح ى فلحإلحكت اةيال،لاذهلباش ىحيا

 نيثانيا: القانو  الواجب التطبيق رل  موسوع النزاع في التحكيم االلكترو 

جيلردب  لجعددربالبحندد بتللددملل،ليادد لوثدد جلجددف ىتلبإلدب  لب ثدد جلبألجددى لبحددذيليوددومل فيددولةظددىملبحل كدديفلبإلحكت انددي

ااددولوددىلل،لاواهددىلوثدد جلحر ددالبألعددرباللددملبخليددىدلبحوددىةوتلبحوبأددبلبحل ثيددمل  ددألبحاودد لوودددوتلبحندد بتل،ل حفيددالبحل كدديفل فددو

 لذبتهددىلبحتددللة ثددمل  ددألبحل كدديفلبحلوفيد يللددملحددىلل دد ملاأددو لردب  لحددر ليحكدتلبح لددى للواددولحددوللرو ىةيددالر حددىللبحووب د

اخليددددىدلبحوددددىةوتلبحوبأددددبلبحل ثيددددمل  ددددألوودددددوتلبحندددد بتلباحكت اندددديل؟لاوددددىلهددددملصددددالحيالايسددددالبحل كدددديفلاىخليددددىدلو ددددللاددددذهل

لبحووب  ؟لجملجتلبحث سالبإلحكت اةيالة لففل تلذح لاة لىللر أل وب  لخىصالبهى؟

 ى بى  ددىةلبحتددللةاملددتلل،ل ددوصلر ددألبخددلالالا سددالبحل كدديفلباحكت اندديل ددتلا سددالبحل كدديفلبحلوفيدد ينملدد  لبهددذبلبيخ

 ىحاال دىةلبحتدللل،ل تلبحلقدىد لباحكت اةيدالح دىلعثيادالخىصداليللاصدتللوا دىل  دأل وب د لبحودىةوتلبحد ا ملبيخدىصلولدىيرتهى

لةاملتللملبحث سالباحكت اةيالةبا مل ههىلبحراباةلب  ىةيا.
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ل،لبلبإلعىدلةق لجتلحوبئالبحل كديفلباحكت انديل ىود لال  يد لبحودىةوتلبحوبأدبلبحل ثيدمل  دألووددوتلبحند بتالملاذ

ورب يىلبي دللبحتدللي دوتلجحد لجعرب  دىلل،ل بظىملب  كحالباحكت اةيالة لاىخليىدلبحوىةوتلبحذيليرةثةلاولبحن بتلاتاةملصفا

لول هف ى.

جتلةيدد للددملل12  ددألجةددوليقددبل  ددألب  كحددالا وددىلحددب لب ددى  لل،لنليقددر لة ثيددمل ىةوةددولبحددوعل،ل فدديلاددذهلبي ىحددال

اةقد دلبإلشدىد لر دألجةدولجدوبللبخلدىدلجعدربالبحند بتلل،لب لثىداىلشرا لبحاو لابأل ربالبحلىئ  للملوقىللبحويىللباحكت انيل

حبظدددىملبحادددىمللدددمل احددداليقدددبلجالي دددىحفلادددذبلباخليدددىدلبل،لجملايسدددالبحل كددديفلبحودددىةوتلبحوبأدددبلبحل ثيدددمل  دددألووددددوتلبحنددد بت

لوتلبةفى يالةيو ودت.ل25بحلبفيذلا وىلحفحى  ل

اوددددتلبحبىحيددددالبحفو يددددال ودددد لبخلففدددد لبادبلللددددملاددددذبلبح دددد  لااادددد  ةل ملددددتتلصددددالحيالايسددددالبحل كدددديفللددددملبخليددددىدل

ىلحفووب د لبحوىةوتلبحوبأبلبحل ثيمل  ألوودوتلبحن بتللملبحل كيفلباحكت انيلوتلخالللر حىلل وب د لةبدى تلبحودوبة تلا ود

ل.99جيلجتلبخل ىصلاذبلبحوىةوتلرةحىليلفللملدوللدوباةلباجبى ل،لبحلوفي يا

لاذح ل  ألجبيللب  ىللال100اة  ملاثا لبادبللبحفو يالبحتللة ىاللحللاذهلباش ىحيا

ر ىوددالليددذابلر ددألجتل  ددألب  كددفلجتليل ددتلر ددألة  يدد ل وب دد لةبددى تلبحوددوبة تللددملبح احددالبحتددلليودديفل ههددىلبحددرجيلبألالا

ااادددرالادددذبلبحدددرجيلحالةلودددى لةظدددربلح ددداوأالبألخدددذلادددوللدددملوقدددىللبحل كددديفلباحكت انددديلألتلب  كدددفلاليو دددتللدددمل احدددالل،ل بئحدددا

لاإةحىليثىشرل حفولوتلخالللشثكالبألةت ة  لابحتللي وتل ههىلب وعتلة  لو   لب الوا.ل،ل اياهى

ددىتل دددىةوتلبإلأدددربلبةلو ددد  بلل،لاووددددوتلبحنددد بت دددألبحلوحيددد لاددد تل وب ددد لبإلأدددربلبةلإ بحدددرجيلبح دددىنياليددد  و لدددملحدددىلل د

ا ادهلاارالادذبلباةقدىهلحاد  لبةلودى بةلح دوتلةىحثيدالب رب ديلبحل كيحيدالةول درل ودةل  دألادد لل،ل ي ثمل  ألب ودوت

ل وب  لرأربئيالةىد البي ر الحألعرباللملبخليىدلبحوىةوتلب ودوام.

ل،ل  كحدددال وب ددد لةبدددى تلبحودددوبة تلحف احدددالبحتدددللجادددرمل  دددألر فيح دددىلبحاوددد بحدددرجيلبح ىحدددحالادددذبلباةقدددىهلةدددى  لال ثيدددملب

اأ ادهل إتلادذبلبحدرجيلجخفدمللدملودىلذادبلرحيدولح دوتلب بى  دالباحكت اةيدالةقدر للدمل يدىللبحكت انديلاليادرالبي د ا لبحشدتللل

لبحذيلي ابلواولة  ي لب  ىتلجالبحثف .

 كفلوبى  ىةلبحلقىد لباحكت اةيدالألنهدىلا سدالوفت ددالالةيدث  ىلابحوب  لجتل وب  لبحلقىد لبح احيااليحكتلجتلة

وحىلحذبلاثا لبحفو ىللر ألاد ل وب  لا يفال اهدىل  دألةدربدل وب د لبحلقدىد لبح احيدالجعفدمل فههدىلبحودىةوتلل،لوثى نلو    
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  لجتلاذهلبألح ىملةلح  لةل،لااوليل وتلوتلوقحو الوتلبحاى بةلاب حىدجىةلبحلقىد ال،ل101ب ودواملحفلقىد لباحكت اةيا

لا ثياالخىصالبجلو هىلوتلووعتلنملتتهىلب لح لللملب  لح لبا ت بضتللحالةت ة .ل

ل للح لللمال،لجوىل ملتتلو ى دلاذبلبحوىةوتل

لالبحتللدا لحترالةبظيفلواىوالةلبحلقىد لباحكت اةيال ىاةفى يالبيخىصالاى فكيالبأل ايااالتفاقيات الدولية 

ا وب دددددد لي بددددددالبحيونلددددددت بللابحوددددددىةوتلل،لل(WIPO)ة دددددد لد ىيددددددالب بظحددددددالبحاى يددددددالحفحفكيددددددالبحفكر ددددددالل1996ابحفبيددددددالحلددددددبال

لبحبحوذيملحفلقىد لبح احيا.

ابجددلورةلوددتلخددالللواددىوالةلل،لالا و د لاددولوقحو ددالوددتلبحاددى بةلبحتددللةحددىد لودتلخددالللشددثالبإلةت ة دد العددرف

الب ادىوالةلاوثد جلب لدىاب لاد تلبألعدربالابحتد بملحودوقلب فكيدالبحفكر دلو دللبحتد بملجدر ال،لبألعرباللملب  لحد لباحكت اندي

لاة  اى.

الااادد لوددتلجاددفلب  دى دلاى لثىداددىلبحفيددىللب ل  دد لاىحف دلللددملوبى  ددىةلبحلقددىد لأحكدام التحكدديم اإللكترونددي

ل ىملبحل كيفلبحلوفي ي.احولجنهىلوى بح للملبحث بيالحذبل هلل فيفالووىدةالاتحل،لباحكت اةيالوتلبحبىحيالبحاحفيا

الاهدددملوقحو دددالودددتلبحووب ددد لابألح دددىملبحتدددللييدددا ىلب لادددىوفوتلوددد لبألةت ة ددد لاتةفلددد فلحل ثددددمللقواردددد السدددلوك

لا لفلة ا اهىلوتل ثللبح يسىةلاب ؤجلىةلب  بيالوتلجأللاد ل ا لب ثى نللملبحلاىولل ن لةف لبحملثكا.ل،ل فههف

ةظددربلي  بةددالل،لتلب ودددواملحفلقددىد لباحكت اةيددالاددولا بيددالبي ددلل وددةوددتلخددالللوددىلجددثمليحكددتلبحوددوللجتلبحوددىةول

ا  دددى ليقددديملبحفودددول  دددألجتلادددذبلبحودددىةوتلاليحكدددتلجتلي دددوتلةظىودددىل ىةوةيدددىلل،ل وب ددد هلاألةدددولال بلللدددملعدددودلبحل دددو تلابحاملدددت 

ةوليفلورليخىصيالبإلحيبملة يقدال يالل تل ولل،ل ىواللا ى دةل  ألةو   لبي فوللبحال والي للوبى  ىةلبحلقىد لباحكت اةيا

   ملاأو لجف ال ىوالةو  لبي يبلل  ألب خىحف ت.

 : توصيات اتمة و 

بحوجددددىئلللجةظحددددالو حددددالدددددحت ىةددددالو"ل و ددددالةكبوحوأيددددىلباة ددددىاةللددددملوقددددىللبحل كدددديفلبحر وددددلل“وودددددوتلي لددددل

عدددربالب  لكحدددالرحيدددول يدددالل دددتلبحو دددودل دددىليدددو رهلودددتلبوليدددى بةلةقددد لججىجددد ىللدددملر حدددىللردب  لبألللبحث يفدددالي دددللب بى  دددىة

ابدةثددى لاددذبلبحو ددودلاىي ىةددبلبحلونددللج ثدد لوحددىليددرةثةلاىي ىةددبلبحوددىةونيلل،لوللبحددذيلياتدد يلوقددىللبحل كدديفلبحر وددليب فددىا

حيحليلافملبألورل لوللبجد ياى لبحاحفيدالبإلحكت اةيدالابحالدملب افوودىايلودتل ثدللب  دلفلاحقدىللبحل كديفلو كحدىل دىتلجمل

تالوقىللبحل كيفل حووىلابحذيليا لجحد ل احقىح تلولال ولبحل كيفلبحر وللبدةثى لووبدي لردى الر أىلجملة  احى.لو لكح

بحدددددذيلصدددددىدلاباة دددددىاةللب افوويدددددىة و دددددالاوقدددددىللل،لوظدددددىارلح بةدددددالالدددددو الب بى  دددددىةلب رةث دددددالاى ادددددىوالةلبإلحكت اةيدددددا

لباحكت اني.لملو  لجالوالبحث سالبحر حيالحفل كيفلليللوأبلبحث حبحلاىولل يوليي ب ليووىل ا ليوملوحىل
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لدملالل،لا حرلبحل كيفلبإلحكت انيلاحربحلل د  لوحَ د  لاىةفدىقلة كديفلرحكت انديليل دذلشد للشدر لجال ود لة كديف 

اهددددملبحملددددرا لبحتددددللأددددىللبهددددىلل،لاددددذبلبإلةفددددىقلياثنددددملورب ددددى لبحملددددرا لبحال وددددالحويددددىملبحاوددددو لبإلحكت اةيددددا،ل  ددددألاأددددولصدددد يا

لب لافددملاىحلثددى للبإلحكت اندديلحفحا يددىةلبحوددىةونيلبحددذيلجددديفل وليدديىةل ددىةوتلبإلحت بوددىةلابحاوددو ل05.53وتلد ددفلبحوددىة

اد  لوتلح يالب  ردبةلبإلحكت اةيدالر دألو دىالب  دردبةلبحود يدال يحدىلي د لبإلةثدىةلوتد ل ىةد لادذهلب  دردبةلل،لب تروي

الاآحيددالإلنملددىللبحلو يدد لبإلحكت انددي،لة ددوتلصددالحي هىلو بلددال ملدد ى  ل دد لبحت ودد لشددرا لبحتددللةيددحتلةحىوي هددىلاأددىلةلوو ادد

ل.حفح ىاوا

 : وفي  تام هذه الدراسة نورد بع  التوصيات و ي كاآلتي

لاليددح تلاددربوللبح دبجددىةلبحافيددىلاب وددردبةلبي ىواددىةلاب اىادد لبحوعبيددال بخددللبح دبجدديالب بددىب لدددراد لة ددو ر -

باحكت اةيددددالةقلددددي بلحفر  ددددالبحل ثيويدددداللبحوجددددىئللاىجددددلاحىللحف ددددىلاعددددرقللبحلقددددىد لباحكت اةيددددالبي ىوايددددال وددددو 

لحفلافيفلابحلبحيا.

لبحل كدددديفلحكدددفلةبفيدددذلر دددألباحكت اندددديلاصدددوالبحل كددديفل حفيدددالا بظددديفلةلافدددملووحدددد  ل احيدددال وب ددد ليقدددبلادددد  -

 .باحكت اني

لباحكت اةيدالرادربملبحاودو لااتد البحتدللبحوىةوةيدالابحل د يىةلبحاوثدىةلحلقدىا للبحوعبيالبح ملرياىةلاا يللدراد  -

ل.باحكت انيلبحل كيفلابةفى ىة

ل دتلوبى  ىتهدىل د ل بد لجالباحكت اةيدالبحلقدىد لراربمل وو ل ب لجوبللحفحل هف لححىيال  ألبحوىةونيلبحلب ي  -

ل.باحكت انيلبحل كيفلعر م

دلا وددددددو لبحلقددددددىد لباجدددددد  حىلوبى  ددددددىةللددددددملول   دددددداللددددددملبحف ددددددللب تددددددر للددددددملرحكت اندددددديلة كدددددديفلايسددددددىةلرحدددددد بث -

لباحكت اةيا.
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 : قائمة املراج 

ةدددد ا ل يددددىيىلباجدددد  حىدلابحل كدددديفلوددددتلخددددالللل،ل ادلبحل كدددديفلباحكت اندددديللددددملباجددد  حىد""ل،ل ملدددر لبحببيددددولبحافددددويل -

ل.95صلل،ل2007جار للل19-18بح بدلبحثييىللل،لب وىواللملو كحالباجلسبىالبحلقىد ال،لبأ هى بةلب  فجلبأل  أل

بحوىضددتللال  يدد لةدد با  لي حىيددالل31.08ا بفيددذلبحوددىةوتلد ددفلل2011 ن بيددرلل18صددى دللددملل11.03 دد لشددر فلد ددفلظ  -

ل.1072صلل،ل2011جار للل17الىد  لل5932واملودلاىي ر   لبحرجحيال   لل،لب ل هف 

ل،لح ثاددالبألا ددأبل،ل"ب ددوأيللددملبحبظر ددالبحاىودداللددملبحل كدديفلبحلقددىديلبحدد ا م"ل،ل2004بحلددبالل،لحفيظددالجددي لبي دد ب  -

ل.363صلل،لا  اةل،لواملودبةلبي فبللبي وو يا

ةدد ا ل يددىيىلباجدد  حىدلابحل كدديفللوددتلخددالللل،ل"اب دد لبحل كدديفلبحلقددىديلبحدد ا ملاو ددىقلباجدد  حىدل،لو حدد لةحكبدد  -

صلل،ل2007جار دددللل19-18ل،لبحددد بدلبحثييدددىلل،لب وىوددداللدددملو كحدددالباجدددلسبىالبحلقىد دددال،لبأ هدددى بةلب  فدددجلبأل  دددأ

ل.142.141

ل،لل2014جار للل1ةىد  لبحبفىذلل،ل وب  لباانليت بلل ملتتلبحملفى ياللملبحل كيفلبحلاىا يلا تلب ل  حر تلابح الل -

ل.1976جبالل(UNCITRAL)ةفلب لحى اىلوتل ثللي بالباوفلب ل   لحفوىةوتلبحلقىديلبح ا م

ل.167صلل،ل2004يوحيو لل،ل   لبحلى  ل،لوقفالبحل كيفلبحارويل،ل" اد ىةلول   ا"ل،لو ح ل ث لبحر اال  م -

جعراحدال  لدودبهلللدملل،ل"بحل كديفللدملوبى  دىةلبحلقدىد لباحكت اةيدا"ل،ل2009بحلدبالل،لو ح لوتووتلجحح لجدفيحىت -

ل.99ص.لل،لأىواال  تلبحملحجلبحوىار ل،لبحوىةوتل

 بدلبحفكددددرلبي ددددىويملل،ل"بحل كدددديفلباحكت اندددديللددددمل وددددو لبحلقددددىد لبح احيددددا"،ل2009بحلددددبالل،لخىحدددد لوحدددد احلراددددربايف -

ل.275صلل،لباجكب د ا

بعراحدددال  لدددودبهللدددملبحودددىةوتلل،ل"بحل كددديفللدددملوبى  دددىةل ودددو لباجددد  حىد"،ل2014/2015بحلدددبالل،لو حددد لشددد ثوتل -

ل.207صلل،ل فيالبحافوملبحوىةوةيالابا ل ى يالاباألحى يالافى ل،لبحاىم

لافددددددددملاىحلثددددددددى للباحكت اندددددددديلحفحا يددددددددىةلب ل53.05يوضددددددددتللا بفيددددددددذلبحوددددددددىةوتلد ددددددددفلل1.07.129ظ  دددددددد لشددددددددر فلد ددددددددفل -

ل.3888.3879صلصلل،ل2007 أبن لل6الىد  لل5584واملودلاىي ر   لبحرجحيال   لل،لبحوىةوةيا

- La convention de New York de 1958, Pour la reconnaissance et l’exécution des sentences 

arbitrales étrangères, Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. 

- La convention de Washington de 18 mars 1965  pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, CIRDI. 
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من  الل السياسات رابية في تحقيق التنمية التباملغىرب التعليم العالي مؤسسات دور 

 الوطنية والبرامج اإلصالحية

The role of higher education in Morocco in achieving territorial development through 

national policies and reform programmes 

 فيالبحافوملبإلنلىةيالاباألحى يالأىواالل،لبحث سالابحلبحيال،لو لن لبحت ب ل،لاىح الحىصفال  ألبح  لودبهل،لالبورناني ربيعة-1

 doctoranterabiaa@gmail.comباتلعفيللبحوبي ر لب تر .

ىواالباتلججلىذلبحلافيفلبحاى ملو لن لبحت ب ،لبحث سالابحلبحيال فيالبحافوملبانلىةيالاباألحى يالأالبوزيدي ري  ى:  – 2

 elbouzidiaissa@yahoo.frعفيللبحوبي ر للب تر .

ودددتلحيدددحلوؤجلدددىةولاودددتلحيدددحلةوجدددي لبحادددراللل،لبحلافددديفلبحادددى ملادددى تر لة دددودبلةىد  يدددىلوبدددذلةيدددللباجدددلواللللر دددأليووبدددىلادددذبلشددد  خدددص :لامل

شددد  لبحلبى لددديالافادددللبحاو دددالاب ل دددى لللدددملظدددلبجدددلقىاالاة دددرب لب تدددر للدددملولفلدددللبحلبحيدددالبا ل دددى يالاباألحى يدددالخىصدددالل،لبي دددىويم

ودددتلخدددالللةثندددللجفلدددفالودددتلل،ليددد لودددتل اللبحادددىحفلاى لحدددى لبحا يددد لودددتلباخليدددىدبةلابحلوأ دددىةلحفليىجدددالبحلافيحيدددابحلدددوقل.ل  دددذبلحدددذالبحا 

الوددتلابددىل حفبددىل  ددألةوصددتللجدد  اد لبحل ددودبةلابإلصددالحىةلب للىحيدد  لددودبهل(لبألادودديل.لل،لوىجددت لل،لبإلصددالحىةلذبةلواددىي  ل احيددال بظددىمل)رأددى  ل

خفدمل يبىويدالحيدر الا يدفلجدىاح للدملل،لاى تر لوحىليلىافللدملة ويدملبحلبحيدالبح وى يدالابا ل دى يالبحاى موؤجلىةلبحلافيفلبحتللش  تهىل

بحث دحلبحثثفيدوةربلملابحوةدىئويلحرصد لبحل دودلبحدذيلشد  هلبحلافديفلبحادى ملادى تر لوبدذلةيدلل وتلجأدللذحد لب لحد ةىل؟  ألب لثىدلةوبأ اىلاى  ت

ل،لل ادلبحفاددىللبحدذيلةودوملادولوؤجلدىةلبحلافديفلبحادى مللدملبحلبحيدالبح وى يدالالبا ل ددى ياجةدولرددى الر دألبحدل،لى لوصدفبلباجدلوالللر دأليووبدىلادذب.

الدددىافلاث وثهدددىلالال فيدددفلبحلثىيبدددىةلبي  و دددالالر ددد ب لجعدددرلال فدددىلبةل ملدددر الةوب دددبلجدددوقلبحملدددتلللل،ل هدددللجييدددىل ى دددلللدددملبحلبحيددداللبي  و دددا

ل.بحت بايالب لل بوالبحلبحياة ويملبحافحيالالواىد  ىللمل

لب بى لال.ل-بحاو الل-حلبحيالبحت بايالب لل بوالبل-حلبحيالبي  و البل-وؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملالكلمات املفاتيح : 

Abstract: From independence, the higher education sector has evolved in terms of institutions and expansion of university 

offerings. In addition, the response to Morocco's involvement in economic and social development, especially with strong 

competitiveness of globalization and the market economy. Several countries have held a multitude of choices and 

orientations of educational policy by adopting a series of reforms with international standards such as Europe (License, 

Master, Doctorate). that's why, we will know to what extent have higher education institutions in Morocco been able 

through successive developments and reforms, to contribute to achieving cultural and economic development? And how 

can it create an urban dynamism given its presence in cities?  

for this reason, we have adopted bibliographic and documentary research to monitor the development of higher education 

in Morocco since independence to the present day. So, it was concluded that in addition to the effective role played by 

higher education institutions in cultural and economic development, they are also actor in regional development while 

reducing regional disparities, preparing frameworks and human skills, integration into the labor market while contributing 

to scientific research and sustainable territorial development. Higher education institutions also contribute to the creation of 

an urban dynamism based on their presence in cities.  

key words: regional development - sustainable territorial development - globalization - competition. 
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 مقدمة 

دةثدددددداللددددددملولددددددىير لة دددددد يىةلبحاو ددددددالاحدددددد  لل،ل ر دددددد لوؤجلددددددىةلبحلافدددددديفلبحاددددددى ملاددددددى تر لة ددددددودبلوفحوجددددددىلوبددددددذلباجددددددلواللل

ثىدلبي ىواالو د بلحفافدفلاب ار دالادب ادالحفلبحيدالبا ل دى يالاباألحى يدالاب  ىحيدالافيدللبألا دىثل  ألب لل،لبحلبى ليا

لبحتللاالن ل ب ربلججىجيىللملبحر  لوتالل،لبحافحيالب لثىدبل ذح لح اداىللملر  ب لبحكفىلبةلبحبملر البحال والحلوقلبحملتلل

ذللال،لبهذبلبح ادلبح ىملابجلقىاالحف فبلب ت بي ل  ألبحلافيفلبحاى ملاا يىل.بحو د لبحلبى ليالحفحوىااةلابا ل ى لبحوعنل

ب تدر لوق دو بةل   دد  لحلبويد لبحاددرالبي دىويملابحر دد لودتلبح ى ددالباجد ياىايالحل ىواددىةلاةور دبلب رب ددملبي ىوايدالوددتل

 دددألب بى لدددال نددد لولدددىدل دددى د ل ل،لاةقحيددد ل اددد لبي ىوادددىةلح ملدددكيللج  دددى لأىوايدددالل،لبح فثدددالاو ببدددالبحلافددديفلبي دددىويم

بة فدملودتلةبظديفلبحلافديفلبحادى ملل.ب لح ل يدولبحا يد لودتلباخليدىدبةلابحلوأ دىةلحفليىجدالبحلافيحيدال،لةىد خملوتلبحووبة ت

ملحددددددوللو ددددددىملاةبظدددددديفل1975ملاإصدددددد بدلظ  دددددد ل1959بي دددددد يحلوددددددتلخددددددالللرنملددددددىللأىواددددددالو حدددددد لبيخددددددىوجلاىحرأددددددى لجددددددبال

ملةدددددفلادددددد لرصدددددالحل ملدددددتتلادددددد لبحبظدددددىملبألجىسدددددتلل1997الدددددملجدددددبالل،لسدددددالبحلددددد ديجبي ىواىةوبحبظدددددىملبألجىسدددددتللأل يدددددىللاي

لاةظىملبح دبجىةلبحافيىلالبح  لودبهل.ل،لحفح دج تلابحثىح  تل

احىلل00-ل01 و لةفلة ثيملةوأ ىةلب ي ىقلبحوعنللحفت ايالابحل و تلاإص بدلوولييىةلبحوىةوتلل2010ل–ل2000جوىللملجبال

إ  ددىللةفددجلأ يدد لحإلصددالحلال ثيددملبحن ةددىوللا  لددودبهل(لل،لوىجددت ل،ل)رأددى  للLMD بةوأيدداللددملذحدد لب لحددى لبح ب جددالبحثي

يحب لججلىلاخيىدبةل ن  لةىظحدالحإلصدالحلابحتللةل2030-ل2015اجخ  بلبحر  الباجت بةيقيالل،لل2012-ل2009باجلع ى مل

لةق ي لب بظووالبحت او ال.لةوب بللة  يىةلاداىةىةل،لاأرب اىةلحفلتي   ةو ملخىدعالعر ملاح بخللنلويا

وددتلخددالللجدد  اد لبحليىجددىةلبحوعبيددالابإلصددالحىةلب للىحيددالر ددألجيلحدد لبجددل ى  لوؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى مللاإل ددكالية:

خفددمل يبىويددالحيددر ال  دددألا يددفلجددىاح للددمللبحتددللجحدد ثهىلب تددر لجتلالددىافللددملة ويددملبحلبحيددالبح وى يدددالابا ل ددى يا؟

لاوتلةفلة ويملبحلبحيالبحت بايالب لل بوا؟لل،ب لثىدلةوبأ اىلاى  ت

  أسئلة الدراسة

لوىلاولبحليىقلبحلىد خملحل ودلبحلافيفلبحاى ملاى تر ؟ل-

لبجل ى  لوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملاى تر لباة رب للملة ويملبحلبحيالبحت بايا؟لل يف-

 بحبحىذللبحاى يا؟لةربدبحتلليقبلبحاحللبهىلحل ويملةبحيالةربايالولل بوال  أللبحلوصيىةوىل-

I.  السياق التاريخي لتطور التعليم العالي باملغرب 

 حددىلاددولبي ددىللاىحالددثالألةظحددالبحلافدديفلبحاددى مللددملبحاددىحفل لددىير للبحلت دد بةلل،ل ددرالبحلافدديفلبحاددى مللددملب تددر لة ددودبلةىد  يددى

جوددىل،ليددىتلبحلافدديفلبحدد ينللب لو "بألصدديلل"باألحى يددالالبح وى يددالالب ؤجلددىةيال.ل ودد لةح دد ةلورحفددالوددىل ثددللبي حىيددالا ت

لدملحد تلل،لورحفالبي حىيال و لحىاح لاد ل لىةلبحا رةال  ألب ؤجلىةلب ترأيالالبحتلل ىة لدايفالوتلحيحلبحا  ل

ل،لبدةكيةلبحليىجالبحوعبيالب لثااللملوقىللبحلافيفل ا لباجلواللل  ألجدواالوثى نلدئ ليالالنملرلبحلافيفلالوترأالبألعر

حيدحلب  ب لباالحدىملل،لجبوبةلبحلثايبىةل و لو  ةلةىد  لة ودلبحلافيفلبحاى ملادى تر لملاةوحي لبحلافيف.لجوىلل،لبحلار ب

الودددتلأ دددالجخدددر لبي ىأدددالل،لدةفدددىتل ددد  لحدددىو ملبحثى ىحود دددىلودددتلأ دددابة يقدددالبحيدددتةلباألحدددىاملب لح دددلللدددملل،لبهدددذبلبحو دددىت

ىصدلللدملب دوبد لبحبملدر الب ؤافدالابحيدراد الحلد  اد لبحبحدولابحلبحيدالبا ل دى يالبحع ديلبي للولدلع لل دللوملد لالب ل دال
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ابجلقىاالاةلظىدبةلبحلى بالابحت بوىةلبحلبحيالادى تر لب لدلوللابحتدللحدفلالدل  لوؤجلدىةلة دو تلبألعدرلل،لاباألحى يا

لب وأو  للرددىاهىلوةذبتل.ل

أىواددالوحددىلجددىافللددملةددرب فلبيخددر ق تلبي ددىواي تلاأىحلددى ملل14اإحدد بثلةح دد ةلا بيددالبح حىة بددىةلالوجددي لبحالدديللبي ددىويمل

اوددتلةددفلبحلفك دد للددملرشددربتلبيخددوبصلابي حى ددىةلب  فيددالاب ؤجلددىةلل،لر ددى  لبحبظددرللددملوف ددوملبحلافدديفلا ال لددولاىح احددا

أىواددالل،لكبددى أىواددالوددوايلبجددحى يللاحل،لأىواددالبحوىضددتلل يددىالاحددرب  لاأىواددالو حدد لبألاللاوأدد  ل،لب  ةيددالواهددى

أىواددالل،لبادتل اددرلات ددى يرل،لأىوادالباددتلعفيددللبحوبي در للأىواددال ثدد لب ىحد لبحلددا يلال ددوبتل،لبي لدتلبح ددىنيلاى  ح يددا

 ريت…شايبلبح  ى ملاىي  ي  لو لرح بثلب  بد لبحافيىلحفلكبوحوأيى

 بيد ةلةيدىدبةلبح فثدال احفد لت ل،ل ن بيدرلحدولللبحلافديفلبحادى مل25جالل ىةوتلحفلافيفلا ملظ   لل1975جباللص د

لوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملةظربلحفوة   لبحلرياالحفلبحيالبا ل ى يالاباألحى يالحف احالخالللاذهلب رحفال  ألبحلت ففلو 

بحتدددللةل فدددبلةوأههدددىةلأ يددد  للةدددراملبة دددرب لبحلافددديفلبحادددى مللابحث دددحلبحافودددلللدددملبحلبحيدددال،لبحثايدددىةلبحثي بةوأيدددالبي  يددد  

ابحث حل تلجثللبةفلىحلج ث لح ذبلبحبظىمل  دألو ي دولاباجدلقىاالحل ىأيدىةلباألحى يدالل،لل ى يالحفحتر بحلوجيوب 

لابحل ودلب  لىدتلحفلكبوحوأيى.ل،لب ل البحبىةقال تلبحبحوبح يحتربلملب ت بي 

فدديفلاودد بد لأ يدد  لحفح ب جدد تللاودد بد لبحلال،ل ودد لةددفلخفددملوؤجلددىةلأىوايددالأ يدد  ل  ددألولددلو لب تددر ل

لل.بحلكبوحويمللو لبحاحلل  ألبحلبحيالبحلرياال ؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملبيخىص

افادللة ثيدملجيىجدالبحلودو فلابحت شدي لبحتدللبالدح لل،لرالجةوللمللبح حىةيايىةلاد جةلب بظوودالبحت او داللدملبحت بأد 

لث  للملوقىاةلبحل و تلب نهللالة و تلافكر لبحلوفيللوتلبألعرلالب ؤجلىةلبحتللةالق ى.لحكتللملةفجلبحو  لاذللوق و ل 

لبألعرل.

لدملحد تل دىتلل198.054ملبحلافيفلبحاى ملحيحلبدةف ل   لبح فثالر دأللل،ل في ل حيالاىوال1990-ل1989 ر  لجبال

يخفدملاايدىةلججىجديالاجدلوثىللل،ل.ل لثادىلحفل دودبةلبح بخفيدالحفدثال %ل22نلىللجيلاالدثالل1349واهىلل6187   لبألجىةذ ل

جيىجددددددالبحالور ي دددددالبي ترب يدددددداللال ثيدددددمل،للح دددددد ةلجدددددبوبةلبح لدددددايايىةللخىصددددددا ل،ليدددددىدبةلب ت بيددددد  لي ددددددىو ملبحث ىحود دددددىبحل

وددد لل،لحفحؤجلدددىةلابي ىوادددىةلحلفوددديلبحل و بدددىةل دددتل دددر لاجأدددرج لةو يددد لاايدددىةلبحلافددديفلبحادددى مل  دددألولدددلو لبحتددد ب لبحدددوعنل

اخفملة و بدىةلأ يد  للدملرعدىدلةبويد لبحادرالل،لباألحى يالب ت بي  جلقىاالحل ىأيىةلبةبوي لب لىح لبحلوفي يالحفل و تل

وددددد لرنملدددددىلل يبىويدددددالحف ملدددددىادلابحلوبصدددددللاة دددددو تلاةتايدددددللب دددددوبد لبحبملدددددر البحتدددددللل،لبحت ادددددويل وب ثدددددالحىأيدددددىةلجدددددوقلبحملدددددتل

لجصث  لدراد الحالجلقىاالي ىأيىةلبا ل ى لبحوعنللابحو ىتلبإل بديل.ل

  ددددألة و بددددىةلبحلددددف لبح ىحددددحل وددددةلافاددددللبي ىأددددالر ددددألبحل فيددددفلوددددتلل،ل1997جددددبالبإلصددددالحلب الحدددد لوبددددذللد ددددي

ايدددددافلور ا يدددددالادددددذهلبحل و بدددددىةلاصددددداوأىةلاظىئف دددددى.لح دددددذبلةثاددددد لبحلدددددف ىةلبي  وويدددددالرصدددددالحىةلل،لب ملدددددى للب رةث دددددا

 حيحلشحف لبحلا يالةلبألجىجيالبحابىصرلبحلىحيالالل796102–ل93حف دبجىةللا ملورجوملد فل

ح دبجىةلباللDESA (لاااو ي ىلا افووىةلبح دبجىةلبحافيىلب احواللDESىلل يثفووىةلبحلافيفلبحاى مل)اتي  لججحل-

ل(لابج ث بللبح  لودبهللا  لودبهلبح احا.لDESSبحافيىلب ل   ال)ل

                                                           

لذ لبحثىح  تلاىحلافيفلبحاى مل.لملشتتلبحبظىملبألجىستللبيخىصلبهيسالبألجىةل1997 ن بيرل19لمللل967ل–ل93ورجوملد فلل- 102ل
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عرالىادلبحث حلللملبح  لودبهللحلبلبحملابلوتلاب ل   الاو ل،لة ي  لاربوللبحل و تللملبح دبجىةلبحافيىلب احوال-

 حدىلجتلبح  د يللحدفليكدتلوفلوحدىلي حيد لحدىو ملشد ى  لبحلدف لبح دىنيلل،لبألجىةذ لبحثىح  تللملبحل   لوودوتلبحل و ت

للو لبألخذل ا تلبا لثىدلب ك لثىةلبحوثفيال.ل،لألتلوايىدلبحوثوللظللو   بللمل   ل فيل

ايالابحل و تلاإعالقلجادبملأ ي  لللملر ربدلوملراتلةوب ويلردب يلاعحوحلحلق ي لوبظووالبحت لل1999ةفللملجبال

لجالااوالل2000ب  ىاةلبحثي بةوأيالابحالةحر يلاججىحيبلبحل ا  .لحيلفلةثايولبال بللوتلجبال

حيدددحل دددرالبحلافددديفلبحادددى مللدددملب تدددر لة  ي دددىلايددد بةوأيىلأ يددد بليودددومل  دددأل،لب ي دددىقلبحدددوعنللحفت ايدددالالبحل دددو ت

  دألةدربدلبحبحدوذللبألادوديلالجديحىلر دالتلاوحوةيدىلل103.(LMD ب جدالبحثي بةوأيدال)ر خىللةظدىملأ يد للحفوحد بةلاودد لبح

لددملووبأ ددالولددلق بةلبحوددرتلبحوبحدد لابحاملددر تلبحددذيلاي ددولب تددر لا ددللوملددى فولالااوي بةددولبحشددت لبحددذيليقاددللل1041999

 اد تلبا لثدىدل دللولدلو ىةليب بل  ألابىلل ووللالىافللملةبحيالالة و رلاةود ملبحثفد بتلود لبألخد للل،لبحل ديجلبح ى ا

لباةفلىحلبي  و اللابح وةيا.

حثايىةلبي ىوايال تلعر ملخفملوؤجلىةلأىوايالوتلةوتلأ ي ل ن لبةوو اللبحاحلل  أل،لاذهلبحاملر ا ر  ل

لاد لة و بىةلأ ي  للحفافوملالبحلوبيىةلاخفملج  ى لحفحبى لاللخىصالحلبل للأ ال.ل

البهذبلججد فلل،لةخفملبح فيىةلب لا   لبحل   ىل،لور بلبحلافيفلبحاى مةفلوتلأ الجخر لابجلقىاالحليىجالة

ب لثدىدبلحفد ادلب  دفلبحدذيلحاثدوللدملل،لبحلافديفلبحادى ملاودو لا  دألود  لبحاود يتلبألاحد تلودتلباجدلواللللدملابدىللبح احدالبي  ي دا

تلوبظووددالبحلافدديفلبحاددى ملبجددل ى  لجتل حددىلجلل.ذايلجددحاال ىحيددالأددىح  تة ددو تلبألعددرلحفىئدد  لبإل بد لالددملرةلددىللو وفدد تلال

ةددددو رلوقددددىاةلحلخندددد  لابحلفددددوقلوبلقددددالحكفددددىلبةلذبةلولددددلو ل ددددىل.لة دددد لجتلبحل ددددودلبحددددذيل ر ددددولاددددذبللبحو ددددىتللب ددددرةثةل

دديلل،لاىحليىجدددىةلبحلافيحيدددالب للىحيدددالاب يبيددد بة بحتدددلللخيددد لح دددىلخدددالللادددذهلب رحفدددالل ملدددفل دددتلبح ددداوأىةلبحتدددللج ى لدددول د

بي  ي  للبحتللجض  لةفرد ىلة واةلب  لح للاب  يةلبح ا ملح يليفابل ادهل رب االحلبحيالبحرججدحىللليي ف لاىأل ابد

ل(ل.105بحبملريلرةلىللب ار الالبحلكبوحوأيىل)ةور رلبيخحليايا

 كر لر وىللبي ىوااللملو ي  ىلبا ل ى يلاباألحىامللااذبلوىلةببىهللل،ل رد لظراالبحاو الاب ل ى لبحلوقل

بحتددددللةؤ ددددد ل  دددددأال"جتلةددددلفلر دددددى  لاي فددددالبحلافددددديفلبحاددددى ملاوؤجلدددددىةولوددددد لل78لددددملب دددددى  ل«لي ددددىقلبحدددددوعنللحفت ايددددالابحل دددددو تلب »ل

ولشددر ىاهفلللددملوقددىاةلبحافددفلابح وى ددالابي يددى لب  بيدداللددملبةقددىهللةقحيدد لو لفددفلو وةددىةلبحلافدديفل ددىل ادد لبحث ىحود ددىلاجأ يةدد

هددىل  ددألصدداي ل ددللأ ددالاة ويددملجاةددملةالدديملاياهددىل"لحيددحىتلةقى ددالج ثدد للددملرعددىدلادددفلج ثدد لوددىليحكددتلوال،لب لفر ددالحىحيددى

حتلخالللووب لب ي دىقلبحدوعنللحفت ايدالابحل دو تلب خ  دالحفلافديفلبحادى مل ملد لل دىملابي ىوادال  دألاأدول لةبحيالبي  ىة.

يالبحت ايالابحل و تلابحلبحيال  ألو ىاحالرشربتل للبحفى ف تلبا ل ى ي تلاباألحى ي تللمل حفلنجدها تنصبيخ وصل

و للةفثيالبي ىأىةلبح  يوالاذبةلبألاحو اللل،لوبول"لة   ل ا لة   ىةلبي ىواال80ر ألأىةبلبح احا.لا ذح للملب ى  ل

للملوقىللبحلبحيالبا ل ى يالاباألحى يا".

                                                           
103 -LMD لودبهل.ل،لوىجت لل،لالةظىملرأى  لل  ; doctorat ;master licenceل
 .  بحاى ملاتاد ىللملشتتلةبظيفلبحلافيفل،ل تص دابلر الةىلل،ل  ألةتج جلأىواالاوحوةيىلل،لبحلفىالاحرادلالاحىئالجبالل،لاح يبالاوحوةيىلبإلي ىحيالل،لبألحىتلا دبللبحلافيفلبحاى ملل- 104

 

لةور رلبيخحليايالاللملرعىدلباحلفىللاذ ر لورادلخحل تلجبال  ألباجلواللل"و ودلبحت ايال". - 105 



  ادلاربوللبح بدجىةلبحافيىللملة ويملبحر  البإلنلىةيالابحل ثيويالحفلافيفلابحلبحيا  

 

 

 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 578 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

اخفدددملورب ددديللادددىة القلجدددف لبحددد  لودبهلLMDوخدددرلورحفدددالحودددد لةظدددىملل2009-ل2008ججلددد لبحلدددبالبي ىوايدددالل

ل،لبهد الر  دىللةفددجلأ يد لحإلصددالحلل2012-ل2009.لحيدلفلةثندللبحن ةددىوللباجدلع ى ملجددباللCEDOCبح دبجدىةللدملبحدد  لودبهل

ودتلخدالللاروقدالل،لليحتلةق ي لباةفىقلا تلبح احالابي ىواىةلاب ؤجللىةللو لااثسالأحيد لبحوجدىئللبحال ودالحدذح ا 

بحت شددي لبألو ددللحفحددوبد لبحبملددر الاحلددتلر بدتهددىلاجددلكحىللل،لىلبحملددىوفالحفبظددىملواهددىوقحو ددالوددتلب ملددىدي ل وبأ ددالبحويددىي

لاوالئحالبحل و تلو لحىأيىةلبحلبحيالبحو ى يال.ل،لبحالور ي الابحالةحر يلابحت شي لبألو لل وبد لبحو بد ل

ل ف دوملبي ىواددال01-00مدنح قددانو  
ً
لأ يدد ب

ً
اأايىتهدىلاخدد وىتهىللدملجددبيلللب لافدملا بظدديفلبحلافديفلبحادى ملجييددىلج ودى

لة ويملبحلبحيالوتللخاللللجافلووب اىللبحلىحيالا

حلبلل،لحولاةبظيحولاة و رهلادث ولاةوأههولليود لبحلافيفلبحاى ملة  لولؤاحيالبح احالبحتللةلو ألبحل  ية -

 دددىللالادددىاتلوددد لب ل فثدددىةلبا ل دددى يالاباألحى يدددالابح وى يدددالحألودددالبحتدددللة ددد  لبحليىجدددالبحوعبيدددالللدددملادددذبلب 

لا ذح لو لبي حى ىةلب  فيالالبي  ىةلا فالخىصا.لل،لب  حو البحافحيالا ىحفلبحملتللابا ل ى ل

ةلبإلجد ىمللددملبحل ددودبةلبحافحيددالابحلوبيددالاب  بيددالابح وى يددالابا ل دى ياللحألوددالودد لبألخددذللددملبا لثددىدلباحليىأددى -

 لبيخىصاللحفلبحيالبا ل ى يالاباألحى يال.

لب ددى  لل حددى
ً
ر دد ب لبحملددثى لل،لوبددولالبحل ددو تلبألجىسددتللاب لددلحرل3حدد  للاددذبلبحوددىةوتلو ددىملبي ىوادداللددمل دد  لةوددى لخ وصددى

بحث ددحلبحافوددللابحلكبوحددويملاب لددىاحاللددملبحلبحيددالبحملددىوفالل،لحإلةدد وىلللددملبي يددى لبحاحفيددالخىصددالاوبجدد الةبحيددالب  ددىدبة

لحفثال ل.

ت ايالابحل و تلب لحى بل  دألوحيدىةلاملدىاد الةدرامللرشدربتلو لفدفلبحفدى ف تللوتلعرالب  فجلبأل  ألحفل ىةفلادا

ةيبيد لددتةلبح فدبلل،لوقدىللبحلافديفلبحادى ملواهدىلوقحو دالودتلبإل ربادىةلبحتدللاايدمابحتدللدصد ةللل،ل او لحوىلبةلاملىاد ا

للبإلشددددد ىحيالبحفتو ددددداا دددددذبلل،لهةحو دددددللبحلافددددديفلبحادددددى ملاددددددحىتلبجدددددلحربد لولالةبدددددوتلو دددددى دلالباألحدددددىامل  دددددألبحلافددددديفلبحادددددى مل

-2015)بحر  ددددالباجددددت بةيقيالحفت ايددددالابحل دددددو تلح ددددذبلة ددددد لل،لبحلح دددد تلابح ملددددتيلل،لول فثددددىةلبي دددددو  ل،لبحلبددددى جلبحدددد ا مال

  ددأللدأددةلبحث ددحلبحافوددللاىحلبحيدداللاأافددولدب اددالججىجدديالحفلبى لدديالابحل ددودلل،لبحث ددحلبحافوددللاباال ددىد(للددملوقددىلل2030

ااثسددددالالة ف دددد لاة ددددو تلبيخفددددفلوددددتللودددد ل،لبةدددد وىللب بظوودددداللددددملو ي  ددددىلبي  ددددويلابحددددوعنللابحدددد ا مالفلددددىحلبةالبحلكبوحددددويمل

بادةوددىللاددىي و  لحل لدد تلو رأددىةلبحلافدديفلبحاددى ملالللاادد  لب لدد خف تلادددافلبحلالدديماللةتايددللاايددىةلبحث ددحلالبحثددىح  ت

ل،لبإلصالحلبحثي بةويملاة ل تلأو  لبحل و بدىةلاوالئح هىلو لول فثىةلبحلبحيالاجوقلبحملتللوتلخالللووبصفالولفلل

جددد رةلادددذهلبألاددد باللودددتلخددداللللحدددذبل،لاوالئح هدددىلحل ىأيدددىةلبا ل دددى يالاباألحى يدددال  دددألبح ددداي يتلبي  دددويلابحدددوعنل

لوقحو الوتلب ملىدي لجاح ىلا

  ينص رل :  ،( 2030-2015الثاني من الرؤية االستراتيجية س املشروع 

والة يالرشربتلب  بي تلابحو ى ىةلبي  وويالب ابياللمل حفيالة  ي لبي ىأيىةلالب تد بحلردجىللوحيىةلولل ب -

لالر  ب لبحل و بىةلب بىجثال.

وددددتلل79ةفادددديالل وليددديىةلب ددددى  لل،لرحددد بثلورصدددد لحفلو يدددملادددد تلبح دبجددددىةلبحافيدددىلاب  دددديةلبا ل دددى يلاب نهددددلل-

رحددددد بثلولدددددىح لل،لقيبلحفكفىيدددددىةلب  فوأددددداللدددددملو لفدددددفلب  دددددتاإحددددد بثلولدددددىح لاعبيدددددالةحوذأيدددددالالدددددلل،ل01.00بحودددددىةوتل
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إحددددد بثلالةفايدددددللرعدددددىدلحفحلددددد د لالل،لحفل ددددو تلوثلكدددددر لالدددددىيرلة دددددودلب  دددددتلالحىأيدددددىةلبحلبحيدددددالبا ل دددددى يالالباألحى يدددددا

لاى وىاحال.

 (يشمل: 2030-2015الرؤية االستراتيجيةس  من لاملشروع الثامن

رب الاأفود لوملىدي لو لشدر ىللأىواىةلاوؤجلىةلذبةل ا ل ا مللملرعىدلبحملووب ثالب ملىدي لبي ىحيالإلح بثلل-

لددملوقددىللبحلافدديفلبحاددى ملابحث ددحلبحافوددللااددد لوحيددالحفلار ددفلبهددذهلبي ىواددىةلل،ل احيدد تللددملةقددىنجلودد لبألاحو ددىةلبحوعبيددا

ل.ب ؤجلىةل  ألب للو  تلبي  ويلابإل فيوللالاليملو لبحملر ىللال

 بدددددوبتلال  ددددفلبحث ددددحلبحافوددددللابحر دددد لوددددتلور ا يلددددولادأ دددددوللي حددددل بحر  ددددالباجددددت بةيقيالوددددت جوددددىلب  ددددودلبح ىحددددح

اادد لل،ل و لة للملوملرا ولبح ىوتل  ألااي يلوحيىةلبحملرب الابحلاىاتل  ألب للو لبحدوعنلل،لاتا بالبحلبحيالبحملىوفا

لدل.وحيىةلة ف  يالح ش ي لبحو ىتلبيخىصل  ألةحو للوملىدي لبحث حلبحافوللاباال ى

ة د لجييدىل  دألووبصددفالالة دو رلارةدىولل"لحدد  فلجعراحدىةلبحد  لودبهلب بقددي للدملرعدىدلوملددىدي لبحث دحلبحلبحدويلاباال ددىدل

106INNOVACTددىمللددملوقددىاةلبحث ددحل-خددىصلال ددىملل-ب ملددت  الادد تلبي ىواددىةلاب وددىااةلاإ ىوددالشددرب ىةلأ يدد  ل ددىملل 

 بحلبحويلالباال ىد.

 باهدىلودتلجة و رلح ىوالوبظووالبحلافيفلبحاى ملبه البحر  لودتل اجت بةيقياليب ل  أوتلبحر  الب ب  ودلبحرب  

 وب ثدالبي  و دالب وجداالودتلخدالللادد لاي فدالةبظيحيدالل،لخالللب ملراتلبحرب  لبحذيليوومل  ألة و رلح ىودالبي ىوادىة

اددددد لوحيددددالحلاىددددد لالو لبي  ددددويللااي دددديلحيددددودل ادلبي ىواددددىةل  ددددألب لددددلالل،لخىصددددالاىي ىواددددىةلاب ؤجلددددىةلبحلافيحيددددا

لو لففلوؤجلىةلبحت ايالالبحل و تل  ألبح اي لبحت بويل.البإلو ىةيىةلب لىحالا تلبي ىواىةل

ددددددد لو ددددددفو الةن يددددددللالل،ل(ل2030-2015)لةدددددفلجييددددددىللددددددملرعددددددىدلبحلدددددد با  لذبةلبألاحو ددددددالحلن يددددددللبحر  ددددددالباجددددددت بةيقيا

ةيدحتلصديىةالوقحو دالوددتلبإلأدربلبةلجاح دىللددملل،ل ملابحث دحلبحافوددلحادىحو دىتلبحلافدديفلبل2022-ل2017بحن ةدىوللبي  دوويل

لاذبلبحليىقال

  ألبح اي يتلبي  ويلابحوعنلللبحتللااىنيلل،لبحاحلل  ألوالئحالبحل و بىةلحل ىأيىةلبا ل ى يالاباألحى يال

جددوقلبحملددتلل  دد لوددتلصدداوأالبةدد وىللبيخددر ق تللددملجددوقلبحملددتللا دد ملبحلددو رل  ددألب ا يددىةلبح  يوددالحددوللحىأيددىةل

اوددددتلجادددد بالاددددذبلبإلأددددربللاددددولل،لب الئحددددالب لددددلحر لحاددددرالبحل ددددو تلودددد لحىأيددددىةلبحالدددديللبا ل ددددى يلاباألحددددىاملحثال ةددددى

اةوجدي لل،لووبصفالالةوو الو ببدالولدىح لبحل دو تلب الحد  لاالجديحىلاحؤجلدىةلبحلافديفلبحادى ملذبةلباجدلو ى لب فلدوح

 لب ح ببددالابحملدابلبحافحيددالابحلوبيددالاةوو دالاة لدد تلبحل ددو تللدملوقددىللو ددتلبحت ايددالال ى د  لبح فثددالب  دد ف تللدملب لددىح

لو لب لحى لولىح لأ ي  لحفل و تللملب  ىاةلبحوب   لحل ويملبحلبحيال.لل،لبحل و ت

لحيدددددحليل دددددوتلودددددتلا بد لبحت ايدددددالبحوعبيدددددالابحل دددددو تلب نهدددددلل،ل دددددىحيوملي لفدددددفلب لددددد خفوتللدددددملةظدددددىملبحت ايدددددالادددددى تر 

واهددىلودد بد لل،لابحلافدديفلبحاددى ملاة ددو تلبألعددر.ل بقدد لجتلبحلافدديفلبحاددى ملييددفلبي ىواددىةلاب ؤجلددىةلابح فيددىةلب ل   ددا
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لاى تر ل.
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ب  ب ج تلبحتللالثو ىلبأل لىملبحل ي  يالاب  بد لاب اىا لبحافيىللاواىا لة و تلبألعرلبحثي بةوأيالاة و تلبحلوبي تل

لخىصالاىحل و تللملب  تلوبظحاللملرعىدلأىواىةلالواىا ل فيىل.لجالتخفملجالل،لب ل    تلجالوىلياى حو

II.  دور التعليم العالي في التنمية االقتصادية واالجتمارية 

وبظحالبحلت يالابحيدب اللاب  لح لل،لبحثب لبح ا مل،لبحيوملب بظحىةلبي  وويالاب ؤجلىةلبح احيال)صب اقلبحبو لبح ا م

بحلبحيددالبا ل ددى يالاولددىاح هىللددملةدد اودلبحث سددالاحددىل ههددىلظددىار لباحلثددى لبي ددربديل.للددملح ددفلااددملابقى ددالةحددىذللل،لب دد ني

اددذبلبإلعددىدلةلقلدد لبإلدب  لبح احيدداللددملباةفى يددىةلبح احيددالحل فدددى ل  ددألبحلددوب تلبحثيئددللب لحددى بل  ددألوي ىة  وددىةلااجدددىئلل

ث سدا.ل حدتلب در حلجتلاادي لبحلبحيدالب لدل بوالحفد اللوتل ثيللب ملدىدي لابأل حدىللبحتدللة تد ملبحل،ل اىحاللملاد لبحليىجىة

تصددثالوددتلب اددراالحىحيددىلجتلبحلدد اودلبحثيئدددلل ل.خىصددالاىحدد اللبحبىويددالابحتددللااددىنيلوددتلةددتة  بةلجدددفثيالحالحلثددى لبي ددربديل

لي رحلوملى للحويويالحفلبحيالاليلىافللملةفو  لبح الل.

ل،لحلافدديفلبحاددى ملابحث ددحلبحافوددلللددملبحلبحيددالبا ل ددى يالاباألحى يددايلضددحلبحدد ادلبحفاددىللابح ددىملحبظددىملبل،للددملاددذبلبحلدديىق

لددملريقددى لبي فددوللبح ى  ددالحفل فيددفلوددتلبحلددتة  بةلبحلددفثيالحفلدد اودلبحثيئددللاحلتجدد جلةبحيدداللحددذبلليقددبلجتليفاددبل ادبلج ندد 

لحت بايالب لل بوال.لةربايالولل بوا.لاذبلبح ادليقبلجتليلوىجحول للبحفى فوتلا ر والاملىد ياليخ والبحلبحيالب

لJOAQUIN FARINOS 107ودتلخدالللة دودلب خل د تللدملرشد ىللبحلبحيدالبحت بايدالب لدل بوال ىحثىحدحلجييدىلا لضدحلذحد ل

لحيحليووللا

وحددىليحددبالحفحددوبعب تلرو ىةيددالب ملددىد البحتددللل،ل"ل كددر لبحلبحيددالب لددل بوالهددملبي ىأددالر ددألبجددلتالللب ددوبد لا ر وددالواوفبددا

 ددألب لثددىدلجتلوؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى ملاملدد لل بحلويدديفل"ل.ل-بحل ثيددمل-حليىجددال ندد لةددالثلوربحددلللبحل ددودلالددحالال ددو رلب

ا فدددملخددد وىةلةى ادددالحل ىوادددالودددتل ثيدددللب كلثدددىةلابحث دددحلبحافودددلل  ودددود بلحف يبىويددداللدددملب  دددىاةلبي يدددر الابحورا دددا

بأل حددىللبي حاو ددالب  فيددالالياملدد وتلل،لنملدد البحل و يددا إ بد واددىلاعالبهددىليملددىد وتللددملبألل،لاب  ددىيحلبح وى يددالابحثيسيددا

لوحىليتنللبحرججحىللبحبملريلحل  ىةل.ل،لبي حايىةل حوبعب ت

جنملدد الأ يدد  للااددذهلبألخ دد  ليحكددتلةاملددي  ىل ندد ل،لاددذهلب ؤجلددىةليحكددتلجتلةفاددبل ادبلو حددىللددملةاملدديةلب دد تلابي  ددىةل

ل،لاب ثددى دبةلبا ل ددى يالذبةلبحثادد لباألحددىاملابألنملدد البح وى يددال،ليحفل و بددىةلبألجىجدديالابحل ددو تلب نهددللابحت دد لبحبظددىو

لاةدتو تلبحدلالحفلباألحدىامل،لوحىل  لي فملا سالوالئحالحألنمل البا ل دى يال قفدبلباجد  حىدلاب لدىاب لللدملةو يد لبحثد ابة

لحذالبي وبأيلجوىملبحت ايالالبحر  لوتلبحل فاىة.ل

اىي الوملى للبحد الل ل  ألجةولرش ىحيالبحلبحيالاو ىدأالبحفورلرعىدلب ل    تللمل لفملوقحو الوتلول ذيلبحوربدلالال

لافههىلحيبوىل وبأ  هىلوار الحويول تلا لبحلىئر للملعر ملبحبحول

جتلة ودددملةحدددوبلب ل دددى يىلولدددل بوىل اتلباالحدددىمللالل،لألودددربابجةدددولاليحكدددتلحفددد اللبحتدددللاادددرالةو دددىلةدددذبئيىلاةفى حدددىللدددملل-

لبحلكبوحوأيىل.لاىحافوملا
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ا ل فدبلاد ادهلاأدو لةظدىملاافديفل دى ملل،ل فىلبةلوتلج ىتلاذهلبحد الللجتلة ثيملبحافومل يحىلي  لبحلبحياليالح ل  أل-

وحدددىليلدددحالاىحلق يددد لالباجدددلفى  لودددتلبحيددد لبحاىوفدددالل،ل دددويلاةدددىأ لألةدددولادددولب ي دددىة  ملبحدددذيليحكبدددولرةلدددىللاوددديال ل فدددىلبة

 ب ؤافالاب ث  ال.

بحتددللةالوددللرحههددىلحل ددثالولقدد   لاللددملولددلو لل،لي لوؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى ملولددى   لب دد تلاب  ددىاةلبي  و ددا حددىلالددل 

ل.ل108ب بى لالبحاى يا

جةقيةل دبجىةلحولل ادلبحلافديفللدملةبحيدالل،ل(109OCDE’l)ل ح ذبلبحلببل حبظحالبحلاىاتلالبحلبحيالبا ل ى يا

ل،ليفالبحوحيددد  لحلاثسدددالبحلافددديفلبحادددى مللدددملخ ودددالبحلبحيدددالبا ل دددى يالباألحى يددداألةدددولادددولبحوجدددل،لب ددد تلاب  دددىاةلبي  و دددا

اذهلبح دبجىةلجىاح للملرةقى لة فيلل  يملحإلأىاال  ألججسفالو دللال يدفليحكدتلل،لابح وى يالحفح تلاب  ىاةلبي  و ا

بلالدددحال احدددللاملدددىد يلوك دددفلالةوو دددالحبظدددىملبحلافددديفلبحادددى ملجتليلدددىافللدددملبحلبحيدددالبي  و دددالالب  فيدددال؟لادددللج ثددد لودددتلادددذ

لبحكفىلبةل.

بالحددد لاإشددد ىللبحلافددديفلبحادددى ملل110ILPE دددإذبل ىةددد لبحيونلددد ولودددتلخدددالللوؤجلدددىتهىلبحوعبيدددالحل  ددديةلبحلبحيدددال

ةمهددد لر دددألل،ل.لاةوصدددف لر دددألجتلوقحو دددالودددتلبحفدددى ف تلاب بظحدددىةلبحيدددىة ال ىحثبددد لبحددد ا م1980الل1970بحلبحيدددالودددىلاددد تلال

بةلب وأ الحفلافيفلبحاى مللملبح اللبحلىئر للملعر دملبحبحدولاباالحدىملادىحلافيفلباالد بييلالأو ةدول.لألنهدىلةوفي لباج  حىدل

اجتلباجددد  حىدللدددمل ى ددد  لبحبظدددىملبحلافيودددللباالددد بييلابألجىسدددتللادددولج ثددد لولدددىاب لاذالل،لاالنددد لبحلافددديفلبحادددى ملج ثددد لة ثو دددا

لبحت  لبحاى حال ى ةللملبحا ي لوتلبي ىاةلر ألتهح  لبحلافيفلبحاى مل.حكتلاذهلباجت بةيقيالل،لور ا يالب لل ى يال

III.  مسددددداهمة التعلددددديم العدددددالي فدددددي االسدددددتدامة البيةيدددددة للمجددددداالت الترابيدددددة و الجهدددددات حسدددددب منظمدددددة

 .L’OCDEالتعاو  و التنمية االقتصادية  

جتلوؤجلددىةلبحلافدديفلبحاددى ملةفاددبل ادبللالر ددأيددبحثيسب بظحددىةلرشدد ىللبحلافدديفلبحاددى ملودد لبي  ددىةلاللةددفلبحلببيددوللددملرعددىد

لو حىللملبحلبحيالبحثيسيالب لل بوالحل  ىةلا رقلو لففالوتلخالللا

 و رلبحرججحىللبحبملريلحل  ال تلعر ملاربوللبحلافيفلاب بىب للملبحلف لبح ىنيلابح ىححللملب  ىاةلب رةث دالاىحلبحيدالةل-

لب لل بوال.

لاىدالب ك لثال.عر ملجنمل البحث حلبحافوللاةو يفللبحب ىئالالة ثيملب لاد لخن بتهىللملخ والبي  ال تل-

لحلافيفلبحاى ملا ادلبحوجيةلبحوى دل  ألأح ل للب ل خف تلبي  و  تلاب وبد للملرعىدلبحلبحيالب لل بوال.ب يىملل-

اة دددحيفلوثىةيددددولوددد لةدددد ا  لل،لر  دددىللو دددىللي لددددذ لادددوللددددملةددد ا  لاةبحيددددالبي دددرملبي ددددىويملودددتلحيددددحلة  ي دددولباجددددت بةييمل-

لاب لحى لجيىجالولؤاحالالوثى دبةلاعبيالحفت ا للحل رملبي ىويملبألخيرل.ل،لبحبفىيىةلابا ل ى للملب ىللابح ى ا

ةودد يفلبحملدددكرلاو ى ددت لج يدددىللب ددوبد لبحبملدددر الب ب رعدداللدددملوثددى دبةلبحلاي ددديلابحتدد ا للحفلبحيدددالب لددل بوالب الحددد  لودددتلل-

ل   و ال.عرالبي حى ىةلبي 
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اوبلقدالحتدى لةدىنيلج لدي لبحكرأدوتللادللل،للد هفكالحف ى دالبحت د لب لقد   ورارب لجتلوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملح ل ل ودةلل-

لهملجييىلو  دلحفحاىدالبحلكبوحوأيالابحلبظيحياللملوقىللبحث سال.

بحيدالوأيدىلابحل د يلبحادى يلب لح دلللدملبحلبحتللةلحر يحوللبحلكبوحل،لرارب لاأو لدباةلا تلبإلو ىةيىةلبحتللة ي  ىلبألا ىثل-

لب لل بوال.

ودددديال ادبحفدددى ف تلبي  ددددو  تلاب  فيددد تل حدددىلاددددولبي دددىللاىحالددددثالحفلدددف ىةلب  فيددداللددددملبحلدددتة  لملادددذبلب  ددددىللوددد الل ندددد لةل-

 جيىجالر  ب لبحت ب ل.

 ددددو تلبي  و ددددالابحاى يددددالاى لثددددىدافل دددد د لبح فثددددالبحودددد وىللابي ددددىحيوتل  ددددألبحويددددىملاددددت ابدلاىوددددال  ددددألولددددلو لجةظحددددالبحلل-

  بحفى فوتلب للوثفيوتلاصىنيملبحوربدلب لؤاح تل.

 ودددللبحلبحيدددالب لدددل بواللدددملوبدددىب لبحلددد ديجليحكدددتلودددتلة ويدددملوةدددىدل  دددألبألوددد لبحثايددد للدددمل دددىحفلبحملدددتللودددتلخددداللللةودددلل -

لواىدالبح فثالالحىو ملبحمل ى بةلبحذيتليحكاهفلبحاحلللملوقىللبحث سا.ل

لبحفى ف تلبي  و  تلاوؤجلىةلبحلافيفلبحاى مللملبحلبحيالوتلخالللةظى رلبي  و ل.ل ادلل-

للدملادذبلبإلعدىدلبحد ادلل1972جدبالل111 و لج رةلبحب ا لبألا ألحوللبحث سالبإلنلىةيالابحتدللبناود ةلاىجدلو  وحفلللل

ىلةدى و لبيخ ددرلحفوددايالبحثيسيداللددمل  د لوبظحدالبألودفلب ل دد  ل اد ا حددىللبح دىملحفت ايدالبألجىجدياللددملبحلبحيدالب لدل بوال.

ل(.لل2015-ل2005و فوال ملر البألوفلب ل   لحفت اياللملج ملبحلبحيالب لل بوال)ل،لل2005جبال

جىللوجيىلاإ ر ويىل(لال ب لججىل،لبجت بحيىل،ل ىاجت بةيقيىةلب الح  ل ا لذح للمل للوتل)لجادأىلالجور  ىلبحملحىحيا

 و ل ر  ل ا لبح اللواهدىلاوحبد بلاب حفكدالب ل د  لاواد لبحثفد بتللل،لت اياللملاذبلب  ىلر أل ادلبحليىجىةلبحوعبيالحف

ملدر  للوقحو دالودتلوؤجلدىةلبحلافديفلبحادى مل ل،لباجكب ةى يالولثوىلة ثيملاذهلبحليىجدىةللدملووددوتلححىيدالبحث سدا

ر دددملحل ثيو دددى.لجودددىلبحدددثا لباخدددرلل ودددد لوانددد  ل دددتلجاحي هدددىلاأاف دددىلو دددةلج يددداهفلجاللدددملبح ل،لاىحلدددت ففلوددد لادددذهلب ودددىي ج

اذحدد لاىحلوفيددللوددتلبةثاىةددىةلل،لةرة ثددىةلحلدد ا  لبحلق  دد بةلابألوددالتلاجييددىلة دد لجيىجددالووأ ددالحل دد لوددتلبجدد هالتلبح ى ددا

لةى للةىنيلج لي لاوبج البجلتالللبحث وثلبحافحيالبي ىوايالحألجىةذ لالبح فثال.

الالبيخد وىةلبحتدللالدى  لب  بيد تلب  فيد تللدملة ويدملبحلبحيدالةوت حلوؤجلىةلجخر ل ردىلشىجداىلودتلبألنملد 

و دددىللب كلدددي لبحتدددللةيدددفلأىواىتهدددىلجفلدددفالودددتلبحل و بدددىةللو دددلللةثندددلللادددربوللولوب ودددالوددد لححىيدددالبحث سدددا.ل،ل112ب لدددل بوا

بحث سدال.لجودىللدمل دا لةبحو دالاة و بدىةلود  لبي يدى للدملوقدىللأدو  لل،لبيخد وىةلاباج ملدىد لاب خلند بة ،لجنمل البحث دحلال

ور دديل بفبدد بل ددىيخ و لب الحدد  لوددتلعددرالبحلافدديفلبحاددى مل يحددىلي دد ل يددىيىلبحلبحيددالبحتددللة تدد ملبحث سددالةوددومل  ددألة ىوددلل

لبحاحللا تلوؤجلىةلبحلافيفلبحاى مل ىحثوحلكبي لالبي ىواىةلاحملىد الوثىشر لالة  لوثىشر ل.

تهددلفلال دددو رلبحلافدديفلبحادددى مللL’OCDEحيدددالبا ل ددى يالل حقحو ددالوددتلبحددد اللب لو ودداللددملوبظحدددالبحلاددىاتلابحلب

   لوتلبح فثالوحىلييحتلة خف ىل  ألب للو لبحت بويلالبي  ويللوتلخالللة ويمللأو  ل ب ب ر للملرعىدلة  يلةتع  

لاجييىلحلفثيالحىأيىةلبحلبحيالبحلوجيولب ل ى يال  ألب للو لبحت بويل.ل،لالبوليى لبحل و بىة
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ب الئحاللالب  لوقحو الوتل اللب  حو الةر يلبالحىو ىل  ألبحلافيفلبحاى ملوتلخالللبحبلىئللبي ي  للا جةللملبحول

الودد  لةددتة  لاددذبلبحو ددىتلالولددىاحلوللددملبحلبحيددالبي  و ددال.ل ودد لةحدد لوالحظددالب ثددى دبةلب لادد   لحوددد لبحلافدديفلبحاددى مللددمل

بي  دىةلود لبحاحدلل  دألبحل فيدفلودتلبحفدوبدقلبي  و دالل ألولدلو ل  دل،لخ والبحلبحيالبا ل ى يالباألحى يدالالبح وى يدا

ة و رلبحوحوللحفلافيفلبحاى مللو لب لى   ل  ألخفمل رصلبحاحللا فملووىااةلأ ي  لالب لدىاحاللدملبحرجدوملبي ثىئيدالال

تللددددملوؤجلددددىةلبحيددددر بيالالأفددددبل حددددوملبحلدددد ىتلحفندددد بوللبح وى ياب  فيددددال.لردددددى الر ددددألبحر دددد لوددددتل دددد  لبح فثدددداللب  دددد ف 

لالر ى  لبحبظرلملخ وىةلبحث حلبحافوللالجنمل الب  فجلالبحل و تل.ل،لبحلافيفلبحاى م

ودتلحيدحلبحلحو دلللل،ل ىحاال الا تلوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملابي  الخىداالحفلوأيولب ودردلودتلعدرالبحلدف ىةلبحاحوويدا

ولدلو لوؤجلدىةلبحلافديفلبحادى ملةحدبالرو ىةيدىةلالودوبد لالوي ىة  وىةلباةفلىح.ل  دألب لثدىدلجتلبحثايدىةلب ؤجلدىةيال  دأل

ل فيفال لى االبألنمل الب في  لحل  الوتلحيحلا

لبحافولل.لاد لخن بةلبح فثاللملخ والأ  هفلوتلخالللجنمل البحث حل-

بحل دددددودللل  ددددألب لثددددىدلجتلب ار ددددالهددددملجصددددل،لب لددددىاب للددددملبحوحددددوللحفلافدددديفلبحاددددى ملحل ويددددملبحلودددد ملبا ل دددددى يلالبحلبحيددددال-

املدددد  لر ددددألبادةثددددى لادددد تل دددد ملب لددددىاب للددددملل113  بددددىتل دبجددددىةل،لبا ل ددددى يلا دددد ملب لددددىاب للددددملةو يدددد لبحثدددد ابةلادددد تلبحدددد الل

ب  بخيللادافلنلثالبح  د يللاحؤجلدىةلبحلافديفلبحادى م.ل ىحيونلد ول ىود لبهدذهلب وىدةدالاد تلبحد اللبحلدىئر للدملعر دمل

الثالحفثا لباخرل  ذبلبحت باةلا تلددافلنلدثالبح  د يللاذهلب لفحا.لجوىلاىحل  لح ىلص ابح اللبحبىويالوحىلجالبحبحول

لددملبحلافدديفلبحاددى ملال ددو ل ددد ملب لددىاب للددملب دد بخيللاددولجودددرل ددى يللددملب ربحددللبألا ددألحفلبحيدددالاىحالددثالحفا يدد لوددتلبحددد اللل.ل

لباج هالتلالبحلو   ل.ل  أج ث لل  د لالجأودلجحلتلل،ل بلىئللبحلافيفلبحاى ملاىحالثالحأل رب لهملوارا ال حللجحلتل

ة لددد تلبحلدددوب تلاددد تلبحادددرالابح فدددبللدددملجدددوقلبحملدددتللابي فدددى ل  دددأللىالدددل ي لوؤجلدددىةلبحلافددديفلبحادددى ملجييددد

بي حى دىةلالبحلدف ىةلب  فيدالودتلخدالللوودردبةلبحل دو تلب نهدللبحتدللالدلقيبلي ىأيدىةلب ودىااةلالبحاال دالود لب ودىااةل

لبح تر لالب لوج ال.

ةبحيددالب ؤجلددىةلبح ددبى يالالأددذ لب وباددبلب ث  ددالالالددىافلجييددىلبح وى دداللددملة لدد تلأددو  لبي يددى لبح وى يددالل

ةلبيخال دالالر وىأ دىللدملبحلبحيدالبي  و دال.لح دذبل حدتلب الحدد لجتلبحلافديفلبحادى مليحكبدولجتليفادبل ادبلو حدىللدملةد ا للبي  ددى

ليىلجتليلىافللملبحبحولبحثيئللاوبج الةقحي لبيخن بةلالب لحى لب حىدجىةلملة و رلبحلبوتلابحلا  لبح وىلمل حىليحكبولجيا

لبي ي  ل.

ل

IV.  بنا  القدرات من أجل االنخراط الجهوي في التنمية 

يددددلفلبا لحددددى للددددملأدددديلل ث دددد لوددددتلب ملددددىدي لبحلبحو ددددال  ددددألبي  ىوددددالابحفكددددرلب وددددىااايلحفلافدددديفلل،لحلفايدددللباة ددددرب لبي  ددددويل

رب للدددددملبحنددددد بوللبي  و دددددالابحاحدددددلل  دددددألة دددددو رل ددددد دبةلب ؤجلدددددىةلاىجل يدددددىدلبحبحدددددىذللبحفر يدددددالا شددددد ي لباة دددددل،لبحادددددى م

جييدددىليدددلفلةوظيدددفلةظدددىملبحلددد ا  لل،لاب بلظدددر لودددتلعدددرالبحفدددى ف تلبي  دددو  تل،لحفححىدجدددىةلبي يددد  للدددملةظدددىملبحلافددديفلبحادددى م

البحلددددد ا  لب دددددى ملب   وودددددالاىحلكبوحوأيدددددىلبي ددددد يحللدددددملوؤجلدددددىةلبحلافددددديفلبحادددددى م.لو دددددللةظدددددىملةددددد ا  لب دددددوبد لبحبملدددددر الاجةظحددددد
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بحث دحلابألنملد الوحدىلل،لو لب لحى لوقحو الوتلب ي ىة  وىةلبحاردىةيالبحتللةرأةلبحلافيفلبحا ر الحفحافووالاباة ىل.

لباةفلدددددىحلبحفددددر يل....(لابحاحدددددلل  دددددألةقدددددىا لحددددد ا ل،لبحر ىددددددال،لبح ىح دددددال ؤجلدددددىةلبحلافدددديفلبحادددددى مل)بح وى دددددالياددددي لبحوظيفدددددا

لبحتللاا يل يحالحالة رب لبي  ويلو ىللوكلبلبحلبحيالبي  و ال.ل بحل   ىةلااد لبحثايىةلبحفاىحالالبح بئحا

اجتلبي  اليحكتلجتلل،ل حتلبحيراديلوار الجتلباة رب لبي  ويليا يل يحالحفح ىملبألجىجيالحفلافيفلالبحث ححذبل

بيدددالحف فثدددال.ل هدددللاملددد للودددود بلحفوجدددىئللب ى يدددالإل  دددىلل يحدددالاملددد للو لنددد بل ملدددىدي لبحث دددحلاىاجدددلفى  لودددتلبحلقرأدددالب  

 حدددىلةفادددبلجييدددىلوؤجلدددىةلبحلافددديفلبحادددى مل ادبلو حدددىللدددملبحويدددىمل ملدددرب ىةلوددد لبحفدددى ف تلل،لحفلبى لددديالبح احيدددالحفحؤجلدددىة

  أللةوو البحلاىاتلبي  و  تلاب لىاحاللملةتج جلاايىةلبي  ىوالبي  و ا.ل ح اللب حفكالب ل   لال بفب بلاش  للبح احال

ل .ل114ا تلوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملابي  ىةلا فملةظىملوملت تلحفلاىاتلو لب وىااة

 ادبلدئ ليىللملبحلاليمل  ألب للو لبي  ويل يحىلي  لوقحو الابجاالوتلل،لةفابلوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملجييى

ل،لبحر ىدددددددال،لبح وى ددددددااللبحلافدددددديفلابحصدددددد ال،لبى ابح ددددددل،لبحلكبوحوأيددددددىل،لبحليىجددددددىةلبحوعبيددددددالبحتددددددللةددددددرةثةللخىصددددددالاددددددىحافوم

لباجل بوالبحثيسيالالبحليىوتلباألحىامل...

V. نتائج الدراسة 

ليلدددو رجصددثالب تددر لل،لة يقددالحفل ددودبةلابإلصددالحىةلبحوعبيدددالبحتددلل ر  ددىلب تددر لوبدددذلباجددلوالللر ددأليووبددىلادددذب

 ددددللوددددتلالل تبحدددد احيل تلبي ددددىوال،لاددددإ ربتبألخددددو تللقىوادددداذبةلةدددد ا  لخددددىصل ل3 حوويددددالال13أىواددددالواهددددىلل16حىحيددددىل  ددددأل

وؤجلدددالحل دددو تلل63وؤجلدددالأىوايدددالاقىةدددبلل106لدددملحددد تلجتلبي ىوادددىةلبحاحوويدددالةل دددوتلودددتلل.بحددد بدلبحثييدددىلالبحرأدددى ل

وتلبحلافيفل.لجوىل يحىلي  لةو يالبحوحوللحفلافيفلبحادى مللىةو ل14و يبالاات يلل18و دجالخىصالةب ملرللملل187بألعرلال

لؤجلىةلبي ىوايالةت ةبلحلبلصبف تلا ى 

 فيدددددىةلبحافدددددوملبا ل دددددى يالل،لوتلودددددتل فيدددددىةلبحلافددددديفلبألصددددديلوؤجلدددددىةلذبةلباجدددددلو ى لب فلدددددوحلابحتدددددللةل دددددل-

ل فيىةلبا ب لابحافوملبإلنلىةيالا فيىةلبحافومل.ل،لبحوىةوةيالاباألحى يا

 فيىةلبحافوملل،لي حالا فيىةلعبلبألجبىتح بلالبح بوؤجلىةلذبةلباجلو ى لب   ا لالةلتحفلوتل فيىةلل-

 فيددالل،لاب دد بد لبحافيددىلحفلكبوحوأيددىلو دجددالبحت أحددال،لابحلوبيددىةلاودد بد لبحلقددىد لالبح لددي  لاودد بد لبحافددوملبحل ثيويددا

ل فوملبحت ايالالو بد لب  ب ج تل.

حيدحليادرالرصدالحىلاىودىلل،لقليوأ لةظىملبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافوللحىحيىللملوفتد قلبح درلل،لحكتلدةفل للاذب

يوددوملاوظددىئفلبألحى يددالاب ل ددى يالايلددلقيبل ل فثددىةللح دديليقاددللاددذبلبحبظددىمل،ل(ل2030ل–ل2015جددبال)ل15يحلدد ل  ددأل

وتلبحيراديلااثسدال دللبحفدى ف تلحدوللحذبلل،لايلىافللملوقلح لب ار الابا ل ى ل،لبحلبحيالب لل بوالحفحقىاةلبحت بايا

ااددذبليلددلوأبل دد  لوددتلبي  ىوددالبحلبظيحيددالب ؤجلددىةيالابحوىةوةيددالبحتددللةددؤعرلل،لوتلجالأ و ددوتلاددذبلبح دد الجددوبللو فيدد

لبألشتىللاجيىجىةلب ل خف تلاليملرتلب وبعب تللملبحلبحيال.

ل
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VI.  التوصيات 

لججفرةل دبج بىلاذهل تلوقحو الوتلبحلوصيىةليحكتلح راىل يحىلي ما

 غربوس  إطار قانوني ومؤسساتي للتعليم العالي بامل (1

بةضحلجةولوتلبحيراديلخفملوؤجلىةلاجأرج لل وبة تلللملخ والةظىملبحلافيفلبحاى ملابحث حلبحافوللوحىلييحتلبة رب ل

 ىحلدددف ىةلبحاحوويدددالح دددىلو حدددالادددد لرعدددىدل دددىةونيلأ يددد لاابضدددحلل،لبحلافددديفلبحادددى مللدددملوب دددملبحلبحيدددالبحت بايدددالب لدددل بوا

بحث دددحلو دددللال  دددألولدددلو لبي  دددىةلحلاي ددديلبحثاددد لبحت بوددديلحفلافددديفلبحادددى مللحلوظيدددفل ددد دبةلبحلافددديفلبحادددى ملابحث دددحلبحافودددل

بحلويددددديفلالجأ دددددي لب لى ادددددالالب رب ثدددددالل،لبحل  ددددديةلباجدددددت بةييملبي  دددددويلحفلافددددديفلبحادددددى مل،لوقفدددددجلبحلافددددديفلبحادددددى ملبي  دددددويل)

لحفلافيفلبحاى ملبي  وي(.ل

بحو دىتلبيخدىصلالولدؤا ملبحلافديفلبحادى ملال فيدالبي حى دىةلب اللالملرعىدلةوىجفلب لؤاحيىةليقلح لوح فوبلبح الل

حلقحيدد لبانملددتىاةلابادبللاجييددىلحفلاددرال  ددألبي ىأيدددىةلل،لوح  ددملب ددوبعب تل،لالبي حايددىةلالب بظحددىةلبحت دد لبي  وويددا

د اللدددملوحدددىلي ددد للادددذهلبيخ دددو للدددملرعدددىدلبإلدب  لبحوو دددالح وورعدددالبحلافددديفلبحادددى ملاب ملدددىل،لبةلظدددىدبةلةظدددىملبحلافددديفلبحادددى مال

حي وتلاح ىاالحى يلحفلوفدي لودتل د ملبحلدوب تلل،لو للوىلجاصت لاولب ي ىقلبحوعنللحفت ايالابحل و تل،لوملىدي لحوللب  دجا

اب  ىحيدالابا ل دى يالحفلدحىحلا بحيداللبي  ويلابحت بويلا  وصلبحلافيفلابحث دحلبحافودللاةصد يالبحفدوبدقلباألحى يدا

للوا  حالالولل بوالحإل فيفل.

ل،لجييددىلبحاحددلل  ددألبح ملددىادلاب ملددىد ال ملدد للابجدد ل خلفددفلبحفددى ف تلب لددىاح تللددملاددد لاافدديفلذالأددو  يقددبل

للاةوو ال  دبةلب وبد لبحبملر اللمل  ى ىةلبألنمل البا ل ى يالاباألحى يا.ل،ل حبال رصلبحاحلليخر يملب للوثلال

قددىاةلبحددد  ىتلاححىيددالبحث سددداللددملوؤجلدددىةلوددتلأ دددالجخددر ل دددلالب  ددىللجودددىملبة ددرب لبحفدددى ف تلبي حاددو  تللدددملو

  ددددألب لددددلو لبي  ددددويليقددددبلبحاحددددلل  ددددألاددددد لة ددددحيفلوملددددىدي لةبحيددددالبحلافدددديفلبحاددددى ملابحث ددددحلودددد لورب ددددى لجوددددىللبح ملددددىاد.ل

لباجل بوالبحثيسيالحفحملىدي للملخ والبحلى بالبي ىحيالابألأيىللب للوثفيا.

 رل  املستوى الثقافي واالجتماعي  (2

وقحو الوتلبحملرب ىةلا تلبحلافيفلبحاى مللا حيللةقىحل،لبىللشرب ىةلأ و الحوللوملىدي لبحلافيفلبحاى ماليقبلبحاحلل  أ

بحتددللالالددل ي لجتلةوددوملوددتلعددرال ى ددللابحدد .لل،لابي  ددالذبةلبحكفددىل ل يحددىلي دد لبإل دد ب لابحلبحيددالبحت بايددالب لددل بوا

حفلوأيدولبي  دويلدلب لد  يتلبي  دو  ت.لح دذبلياثندملرنملدىللرعدىل بقىح ىلياو لجييىلر ألبحلف الب  فيالابي  و دالاولدىاحا

 يقدددبلا ددد يللجتلل،ليملددحللوؤجلدددىةلبحلافددديفلبحادددى ملاولدددىاحالشىجددداالألصددد ى لب  ددىيحلبي  و دددالو دددللوقفدددجلبي  دددا

لةفرالولىاحالوتلعر  ىلاةلدىئللخىصدال،لأايىةلووىااةياالول  يلوؤجلىةلبحلافيفلبحاى مليلاىوفوتلو لا ىاةلأ و ال

دىاةلب خلففددال دد لة ددوتل  ددألولددلو ل لددملرعددىدلةثددى للوددى ملو دد ا .ل دد لةقدد لجييددىلبالحىوددىةلادد تلو لفددفلبي  ددىةلادد تلبحو د

ل.115ا تلب خ   تلبي ير  تلبحذيتل فههفلححىيالب آةرلبحلىد  يالالاش ي لباج  حىدبةلبي  ي  ل،لبحلف الب  فيال
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بحثدددىح وت(لالةحدددىذللبحلددد ا  لالوىحيدددالب ؤجلدددىةلودددتلعددددرالل،ليوتددد حلبحلودددر لر دددألاب ددد لحدددىللبي ىوادددىةل)بألجددددىةذ 

  دددألدججددد ىلبي حى دددىةلب  فيدددالاخىصدددالب  دددىحجلبي  و دددالبحتدددلل فههدددىلبحلادددرال  دددألباجدددت بةيقيىةلالل،لبحلدددف ىةلبحوعبيدددا

  الحلبحيالوتلجأللبحلحىحلح ىلاىاة رب للملب فىادىةلب للوثفيالحفوصوللر ألبحملرب ىةلبحبىل،لاربوللبحلافيفلالبحث ح

لوؤجلىةلبحلافيفلبحاى ملالبحث حل بخللةرببهىل.

يقددددبلجتلةفددددلالاددددى لبي ددددوبدلودددد ل  ددددىتلبحلافدددديفلبحاددددى مل يحددددىلي دددد لل،ل ىحلددددف ىةلب  فيددددالالبي  و دددداللاب وددددىااة

اة  يدددد لاة ددددو تل ددددى  لاد جددددىلللددددملبحو ددددىتلبحاددددىملابيخددددىصلل،لولددددىاحالاددددذبلبألخ دددد للددددملبحلبحيددددالبحت بايددددالب لددددل بوالحل  ددددا

لحفح ى ظال  ألاذهلبحملرب ال.

لددملرعدددىدلادددذهلبحملدددرب اليحكدددتلةو يددد لبجددد  حىدبةلوملدددت  الاددد تلبحلدددف ىةلبي  و دددالاوؤجلدددىةلبحلافددديفلبحادددى ملودددتل

و ددددىللةحو ددددللبحلق  دددد بةلبحافحيددددالوددددتلجأددددللةبحيددددالل،لجأددددلل  ددددفلاددددربوللةقفددددبلوبددددى  لخىصددددالحفحوددددىااةلابحلددددى بالبي  و ددددا

ىحجللدددددملب ودددددىااةلبح دددددتر لالب لوجددددد اللاأدددددربوللبحل دددددو تلب نهدددددللالجخدددددر لتهددددد الخددددد وىةلب  دددددل،لبحث ددددحلبحافودددددللب لدددددل بم

باجدددلفى  لودددتلحدددىو ملبحملددد ى بةللاىاحلفدددى لبهدددفل بخدددللبي  دددالوددد لةوددد يفلودددبالحل ف ددد لب لدددل و تلاب لح ددد يتلودددتلبح فثدددال

 ابحثىح  تل.ل

 اللاملستوى السيا  يرل  (3

 ادبلاىوددددىللددددملورب ثددددالاةويدددديفلليحكبددددولجتليفاددددبلبحن  ددددىتلبحددددذيل ددددىملددددملرعددددىدلةفايددددللوليقددددبلةفايددددلل ادلبحلددددف البح ملددددريايا

 يحددىلي دد لبحلافدديفلبحادى مللددملخ وددالبحلبحيددالبحت بايددالب لددل بوالودتلخددالللي ىةددولبحتددلليحكاهددىلعددرحلل،لبحليىجدىةلبي  وويددا

لددددملرعدددددىدلل،للحدددد  اوددددتلخددددالللبجددددلقوب لبي  ووددددال  ددددألبحليىجددددىةلب ال،ل لىاددددالججددددسفالحددددوللبحلبحيددددالبحت بايددددالب لددددل بواال

ولددى   لبي  دددىةل  دددألادددد لبحندد بوللاةحو ف دددىلحل ويدددملةبحيدددالةربايددالولدددل بوالحويويددداللوحدددىليا دديلو ىةدددالولح ددد  لحفلافددديفل

لبحاى م.

 : اتمة 

ىوللبحن ةل،لورادبلاى ي ىقلبحوعنللحفت ايالالبحل و تلل،ل رالبحلافيفلبحاى ملاى تر ل   لو  ىةلةىد  يالوبذلةيللباجلوالل

وددددددتلخددددددالللاددددددد لل،ل(ل.لالحىحيددددددىلةن يددددددللبحلدددددد با  لذبةلبألاحو ددددددالل2030-ل2015ر ددددددألةثنددددددللبحر  ددددددالباجددددددت بةيقيال)ل،لجددددددلع ى ملبال

(ل.لحيدددحلةيددددحب للة دددو رلبحلافددديفلبحاددددى ملالةوجدددي لبحاددددرالبي دددىويملبجددددلقىاالل2030ل–ل2015و دددفو البحلافددديفلبحاددددى مل)ل

ل،ليالل بوالةظربلحف ادبحفاىلل ؤجلىةلبحلافديفلبحادى مللدملبحلبحيدالبا ل دى  ل فثىةلبحلبحيالب  فيالابحلبحيالبحت بايالب ل

 وب ثددالب ل ددى لبحاو ددالاحدد  لبحلبى لدديال.لالحل ويددملذحدد لحددذبليقددبلرشددربتل ددللبحفددى ف تلاأبددىللل،لباألحى يددالالبح وى يددال

اأبددىللشددرب ىةلل،للدد للاددذبلبحاحددللودد لخفددملرعددىدلوؤجلددىايلال ددىةونيليل،لبحودد دبةلوددتلجأددللباة ددرب لبي  ددويللددملبحلبحيددال

لأ و الحوللوملىدي لبحلافيفلبحاى ملب لحى بل  ألبي  ىوالبي ي  ل.

ل

ل
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 املراج قائمة 

 باللغة العربية 
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 امللخص:

اأدو لوددىلل،لبح دبجددالر دألة فيدللب ل فثدىةلبحاىوداللدملبي ىواددىةلبحيحبيدال ار دالرحلوباهدىل  دألوفدر بةلحوددوقلبإلنلدىتل) دأدالةوب رادى اد       

اوددد ل ىئحددالووت حددالحل وددوقلبحوبأددبلل،لمللددملبي ىواددىةلبحيحبيدداا حددللووتدد حلإل وددىللووددردلحوددوقلبإلنلددىتللددملاددربوللبحلافدديفلبحاددى ل،لي ىحف ددى(

اافح دددى.لاب تددد بحلة دددودلحليدددح تلوفدددىايفلحودددوقلبإلنلدددىتلاة ديلددد ىللدددملب رحفدددالبي ىوايدددال)و لدددو لاعدددرقلةددد ديجلاججدددىحيبلاجنملددد الصددددفيال

فيددللب ل فثددىةلبحاىوددالحل ىواددىةلبحيحبيددالااصددفيالحلافدديفلوفددىايفلحوددوقلبإلنلددىتلح فثددالب رحفددالبي ىوايددا(.لاحل ويددملاددذهلبألادد بالةددفلة 

ح دى بحد  م بي ودوقل ة  يد  لدما بألا دأ ا  يدالةح فد  وربحدل ةدالث اى لحدى 
ن
وىئحدالبي ودوقلح بح دبجدالاةوصدف لل،لبي ىوايدا بح دبجدا ورحفدا لدم ااف

ا د مللبي ىوادىةلبحيحبيدا ول فثدىة لدم ئحدابحوى ادذه ةدوب ر ة  يد ل دأدا ةدف بح ىةيداا ب رحفدا الدم ،لب ب دوصل فههدىللدملبةفى يدىةلحودوقلبإلنلدىت

  دأدا جت را ب بدىب   لدملادذه بي ودوقل ادذه يادىدا ودى يوأد  ا جةدو ر دأ بح دبجدا ب  لدو .لاةوصدف  ودب  لة فيدل اىجدل  م اأدو لودىلياىددد ى 

ل ادا ادى ا يفيدا ةوب رادى
ً
 ولدلول وودردل ادإ رب  بح دبجدا اصد ج.لال بإلنلدىت حودوقل حلافديف ة دودل ب تد بح بح ىح داالةدف ب رحفدا الدم ،ل دىتلددايفى

ل.حووقلبإلنلىت اافيف لم بح ىحب و ود ا   أ االح  ة ديليا ججىحيب اةثنل ،ل رحفالبي ىواياب لم بإلنلىت حووقل حلافيف

 تصور مقترح. –ت دمج مقررا –كلمات مفتاحية: حقوق اإلنسا  

Abstract: 

The study aimed to analyze the general requirements courses in Yemeni universities to find out whether they contain 

human rights vocabulary (the degree of availability, the existence of what is contrary to them) and a proposal to integrate 

the human rights course into higher education programs in Yemeni universities by drawing up a proposed list of rights that 

must be learned, propose a conception to include human rights concepts and teach them at the university level (content, 

teaching methods, classroom and extracurricular activities for teaching human rights concepts to undergraduate students). 

To achieve these goals, the courses of Yemeni universities were analyzed by adopting three research stages, the first: 

determining the rights that must be learned at the university study stage, which is suitable for all higher education 

institutions in Yemen. Through the use of specialized references, the study reached the list of rights stipulated in human 

rights conventions. In the second stage, the availability of this list in the curricula of Yemeni universities was determined 

using the content analysis approach. The study found that there is nothing to contradict these rights in these curricula; 

however, the degree of availability and the way they were found was low. In the third stage: a concept that teachs human 

rights. The study recommended devoting a separated course for human rights education at the university level in 

institutions of higher education, , adopting teaching methods based on the student's centrality in human rights education. 

Keywords: Human rights - merging courses - proposed perception. 

ل
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 :Introduction :مقدمة

يظددللبإلنلددىتلاددولجة ددألوددىللددملبحوأددو لااددولبحثدد ا لبي ويويددالأليلوقلحدد لاوددتلجأفددولةثددذلل ددللبي  ددو لبحتددللةيددحتلجتلللللل

لةكفددللحددول ددللبي وددوقلاباوليددى بة
ً
ل ر حددا

ً
 لبحا ددرلبي ددى ملاحل ويددملذحدد لشدد ل(؛81: ص. 2001 ، سجميددليادد  ل  ملددا

لا ودددددوقلبإلنلدددددىت
ً
ل ث ددددد ب

ً
ودددددتل ثدددددللبح يسدددددىةلاب بظحدددددىةلابي حايدددددىةلاب ؤجلدددددىةلل–ا ددددد لجدددددثمللج ثددددد لودددددتلجيلل-بالحىودددددى

بي  وويالاة  لبي  وويالبحتللجخذةل  أل ىةو ىلباالحىملا ووقلبإلنلىت لا  لةح للذح للمل و لب ؤةحربةلبح احيدال

ل ددددتلبحو
ً
ل،ليددددىملالتجدددد جلبي حايددددىةلاب بظحددددىةلبحتددددللتهددددلفلاويددددىيىلحوددددوقلبإلنلددددىتابحبدددد ابةلابحددددودملابألا ددددىثل يددددال

اأ جةلو ىااةل  ي  للمل    لوتلبحثف بتلإل خىلل وربةلوتلحووقلبإلنلىتلر أل جىة  اى لالل و لبجل  ة ل ا ل

 وددد لل،لةاابدددىتل اللاددد جةلة ثنددد لاافددديفلحودددوقلبإلنلدددىتللدددملب ددد بد لابي ىوادددىل،لبحددد اللا بدبةلتهدددلفلا ودددوقلبإلنلدددىت

جصثالبحت بملحووقلبإلنلدىتلابي فدى ل فههدىل يديالاىودالاحلىجدالاوويدى لحويوديلحلوأدولجيل يدتلجال كدرلجالةوى دالل

لحويى لو  لةو ملادةملبح الل
ً
 (.947 ص. :2004، سالعشماوي  حىلجةولوايىدب

لي ددددفل اللبحاددددىحفلاوو ف ددددىلوددددتلحوددددوقلبإلنلددددىت لللللل
ً
ادةبدددد لبحدددد الللددددملةددددالثلا دددد لنملددددرةلايسددددالبألوددددفلب ل دددد  لةور ددددرب

لوددتلبحدد اللبحارأيددالحددفليبدد دللدددحتلبحدد اللب لو وددال،لوقحو ددىةلولو وددالاولوجدد الاولددتخر 
ً
ل،لاوحددىليؤجددفلحددولجتلجيددى

 حددددىلنملدددددرةلل،لابحلفدددد ل احلدددد تلب  حو دددددالب لوجدددد اللدددددملحدددد تلجتلجدددددث ل اللبحلفدددد لب  حو ددددالب لدددددتخر لاأ دأددددالصدددددفر

ر ل احدالهدملبألجدوجلللدملوقدىللحودوقلبإلنلدىتللدملبحادىحف ل دىتلواهدىلةدالثل دبجىةلو حال تلوؤجلدال)لافدوم(ل دتلجةند ل ملد

اأىلللملةور رلدبا البحد  ىتل دتلحودوقلبإلنلدىتللدملبحادىحفلبحاروديلجتلجاددىتلحودوقلبإلنلدىتلبحاروديلج ثد لل،ل الل رأيا

لحالة ل،لوتجددددىا ا
ً
لوؤ ددددى

ً
دددىةلب بظحددددالي وددددوقل حددددىلااكددددجلبحلوددددىد رلبحلددددبو الحفحبظحددددالبحارأيددددالي وددددوقلبإلنلددددىتلاب اددددى هى د

 (.86-60: 2002، سوطفةبإلنلىتللملواظفلبحثف بتلبحارأيال

 اودد  يودوملب  لحد ل  دل ا دي  ر حدا  ا يدى كل  در   دل جتليلحلد  حكفىحدا  اهدى ةند  ا ياد لج ب  بإلنلدىت حووقل ااافيفللللل

 بحا يد  يت دي حودوقلبإلنلدىت يفااافدل،لابحلفحيا ب لبىجوا حفلبحيا جىام بإلنلىت ل هللو فب حووقل ةوى ا ااتذيا

 لدملحيىةبدى بي ودوقل ةفد  بجدلاحىل و دىدبة اإيقدى  ححىي هدى  اوار دالوحيدىة حوو بدى  بي وبةدبلةلح دلللدمالوار دا ودت

ادول رةحدى بإلنلىت حووقل اافيف رت ،لجخر ل اواثىد ل،لبي ووقلااش يا ى ةف  ححىيا ر أ بحربوي بحلفوت اااي ي بحيوويا 

 ىحت ايدال  دألحودوقلبانلدىتل حدلليهد الاىح دأدالبألا دملر دألل،لو د    ج حدىل ة دو اووأ دا بحبدى    دأ ةت  دي  حفيدا

لر دألةبحيدالبحاب درلبإلنلدىنيلاة ويدفل
ً
ةرجي لةوى الةد ب  ل دتلبانلدىتلاالدىافللدملبحو ىيدالودتلباة هى دىةلاتهد الجييدى

الحدىملا ودوقلبإلنلدىتلب بىجدثىةلاودتلبألاحيدالاح دىتلجتليلاد  لبالل،ل يحولاجدفو ول حد خللددراديلحلبحيدالب  لحد 

ل
ً
لواىشددددى

ً
ليوويددددى

ً
ابخليددددىدلبحت ايددددال حدددد خللحاملددددرلبح وى ددددالبي وو يددددالاةرجددددي  ىليالندددد لل،لاباحلفددددىاةلر ددددألجتلي ددددثالاب اددددى

اللاولججى ليقبلل،ل ىاالحىملاىحت ايالبي وو يالح جلوتلاى لبحت البحفكريل. رجت بةيقيالول بالحل ويملاذبلبح  ا

رصدالحلةرأدويليلديألحلتجد جلةظدفلةرأو دالي دوتلور يادىلبح فدللحياملدتل  دأل ديفل وةيداللدملرعدىدلة دى ؤللجتليوومل فيول ل

احدىلييد لبحدا للي يدى لبألحى يدالولحىجدكالاولدى ال وبو دىل ديفلحودوقلبانلدىتلل،لاةثذلأحي لجش ىللبحلحي د ل،لبحفرص
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اااد  لج ادى هلل،لافيحيداليولضدتللورب دى لااوي بةدوابح يحوربعيالاب وبعبا.ل حىلجتلر ودىللحودوقلبانلدىتللدملب بدىب لبحل

ل.(48:ص 2006 ، الرحمن وربد ، سجال  وتلأ الب بىب لبحلافيحيالاب   ىةلبإلنلىةيالابح ثيايا

 of the Study Problem الدراسة: مشكلة

 ةور دره لدم بحد ا م بد ذحد لبحث ر دأ يملد    حدى ،لباألحى يدا ابحلبحيدا بحادى م بحلافديف اد ت  و دا عر يدا  ال دا ابدىتللللل

 ،لباألحى يدا بحلبحيدا لدم بحاوبودل جادر ل جحد  م(.لاودت ١٩٩٤،لبحد ا م بحثبد ) " بحلقدىد   دا  بحادى م بحلافديف" : ب وجوم

ل ُياد  ،لب  لحد  لدم ابجد   ملد ل اة ثيو دى بهدىلاة ديلد ى  ىاالحدىم بإلنلدىت  حودوقل
ً
ل  حديال

ً
ةبحيددال اأدو    دأ ادىد ب

لالل،لبألحى يا
ً
ل حىحيى لحن
ُ
بحلافيفل لملوؤجلىة   ألحووقلبإلنلىت بحت ايا   أ بح الل واظف لم بإلنلىت حووقل وبظحىة ة

)جتل-ةىنندتلل دالاد ل-اةدذ رل،ل لاافيفلحووقلبإلنلىتلوتلب ودو ىةلبحتللبالفلبهىلبحثدددىحدد وتلابحت او وتلدايال،لب خلففا

 ار دالاب  دىدبةلابحوديفلب لافودالا ودوقلبإلنلددىت(.لاافديفلحودوقلبإلنلدىتلياندلل دللجدثللبحدلاففلبحتدللةددؤ يلر دألة دو رلب

ا ؤ د لبإل دالتلبح دى دل دتلايدىتلبحودىار لحلافديفلانملدرلةوى ددالحودوقلبإلنلدىت)جتلاافديفلحودوقلبإلنلدىتلادوللدملأددوارهل

وملددراتل ددىملحلحكدد تلبحبددى لوددتلبإل دددىملاى اددىدالبألجىجدديالبحال وددالحل ددردافلودددتل ى ددالصددودلبحوحدد لاباددد  ى لاةدددر ل

ل،ل ح حدالبحت ايدداليقدبلجتلةر ديل  ددألحودوقلبإلنلدىتلبحاى حددال،لودلاى لدؤاحيالةقددىهلحودوقلبأل درب لاب  ددىيحلبحاىودابحملدا

ااددددذبلحددددمل ففلددددول ددددللبحدددد يىةىةلاب وبةيددددملل،لا قددددبلجتليددددلاففلبحبددددى لحوددددو  فلا يددددفلي  ددددفوتل فههددددىلا دددد ب اوتل اهددددى

 دىيخ و لبألا ددألةكحدتللددملل،لتلبي در لةثد جلوددتل ودوللبحبملددراةؤ د لوبظحددالبألودفلب ل دد  لحفت ايدالابح وى ددالجل،لابح جدىة  

و ى  البة هى ىةلحووقلبإلنلىتلوتلخالللبحت    ل  ألةو يالبحبى لا ودو  فلاإيودى لحدمهفلحفا بحدالاةبحيدال وبعدفل

اة لويلبحا ي لوتلواىاد بةلحودوقلبإلنلدىتل  دألابدو لل(.103ص.  ، 2002 ، سوطفةبح لىوالاب و  لةقىهل للبحبملرل

ودتلبةفى يدالبحويدىلل  دألل-(10)ل–اب دى  لل،لودتلبةفى يدالحودوقلبح فدلل-(29)ل-لافملالافيفلحووقلبإلنلىتلاواهدىلب دى  ة

م(لادول ود لاافديفلحوددوقل2004-1995اب لند ةلبي حايدالبحاىودالحألودفلب ل د  لبحفتد  لاد تل)ل،ل لب درج جشد ىللبحلحي د لدد

 دب تلا ىأدالر دألبحت ايدالل،لاففلبحبى لحوو  فلا تلب  ىحثالا ودو  فابحت ايالاح اىلهملبحتللالل ي لجتلال، إلنلىتب

رالبي ددددددى فلالالل،ل  دددددألحوددددددوقلبإلنلددددددىت
ن
ادددددد لحفحؤجلددددددىةلبحت او ددددددالجتلةودددددددوملاحد دددددددىو ىلحلتصدددددديللحدودددددددوقلبإلنلددددددىتلاجتلااددددددد

ب لبح ددددتىدلاةؤ دددد ل)د ددددر ات(لجتل  ددددألبحت ايددددالجتلةوبأددددولبحل دددد يلاجتلااحددددلل  ددددألر دددد ل،لاب   ددددوملا وددددو  فلاابأثددددىتهف

 ، 2002 ، سوطفددةحل حددللولددؤاحيىتهف لاجتليلوثفددوبلبحاحددلل  ددألخفددملوقلحدد لالددو ل يددول دديفلبح لددىوالاحوددوقلبإلنلددىت

 حللوثللجيلجوالوراوتلاح  لوار الجابىاهىلا وو  فلا  دتهفل  ألةثنللاذهلبي ووقلابح  ىتل اهىلااذبلل(.106ص. 

اادذبلياندللل،لهدىل  دألحودوقلبإلنلدىتلودتلخدالللب ؤجلدىةلبحت او دالب خلففداحتليلتا لوىلحفلةثى دل دلل احدولر دألةرأيدالجابىا

لجةبدددىلا ىأدددالر دددألا سددددالاملدددرأ لحودددوقلبإلنلددددىتلاةبب هدددىلاجصدددث  لأدددديل
ً
ودددتلحيىتهدددى لرذلاليكفدددديلجتلة دددوتلادددذهلبي وددددوقلب

ح يهفل كر لابض اللح جل حمل فال    لوتلبحبى لجنهفل،لو اةاللملبح جىة  لاب وبةيملاح جلح ىلاأو ل  ألبدالبحوب  

اابدددىتل  دددوبةل  يددد  لل،لو حدددالدأدددىللبحت ايددداهل دددتلحودددو  فلبحتدددللحددد  اىلبحددد يتلبإلجدددالويلا دددوبة تلبألودددفلب ل ددد  لاادددذ

ب فكدرلبحاروديلبح دوب بلللدمل لىادول)عثدىي لباجد ث ب لجتللا ؤ د ل،لإل خدىللووددوتللحودوقلبإلنلدىتللدملب ودردبةلبح دبجديا
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ي وددددددددوقلبإلنلددددددددىتلي ددددددددوتل ددددددددتلعر ددددددددملبحت ايددددددددالابحلافدددددددديف ل ىحت ايددددددددالهددددددددملل لبح لددددددددىويووبأ ددددددددالباجدددددددد ث ب لابحظفددددددددفلاةت يدددددددد

ل(.113: ص. 2002 ، سوطفةبح ابل(

الملرعىدلر  ب لوملراتلخ ال رأيالحفت ايال  ألحووقلبإلنلىتلاولدىاحاللدمل ملدر البألودفلب ل د  لحفت ايدال  دألحودوقل

ةظددفلب ا دد ل«لحت ايددال  ددألحوددوقلبإلنلددىتللددملبحددوعتلبحارودديااي دديلب»الددملرعددىدلولى اددالب ملددراتلب ل ىوددللحددوللل،لبإلنلددىت

ةدد ا لل،لبحارودديلي وددوقلبإلنلددىتلاىحلاددىاتلودد لبي حايددالبحفثبىةيددالي وددوقلبإلنلددىتلاأدد  فلوددتلي بددالب  حو ددالبألاداأيددا

ل،ل 1997املدددر تلبح دددىنيل - /لةددو حن ل27ر دددألل25حفت ايددال  دددألحودددوقلبإلنلددىتلاذحددد للدددملا دد اةلخدددالللبحفتددد  لب حلدد  لودددتل

ةى ملدد لبحبدد ا لجتلبحت ايددال  ددألحوددوقلبإلنلددىتلالياثنددملجتلةوددفل بدد ل حوويددىةلجخال يددالجال يايددالاليحكاهددىل  ددألةثف ددىل

يولضددددتللاددددا ىلح دددد لل،لاجدددحولووىصددد اىلجتلااددددوالبحودددوبة تلبحاحفيددددالاحدددىلهددددملو اةدددال  يوددددالودددتلبي وددددوقلابحوبأثدددىة

يلدد ىلب ت حدد لبحبدد ا لةقبددبل ددللوظددىارلبادةقددىل لاب لحددى لاحددوللوحيددالة دلل،لبحلبفيددذلوحيددىةلوالئحددالاوؤجلددىةلوؤافددا

لاىحلاددىاتلب ددبظفلودد ل ددللوؤجلددىةلب  لحدد لب دد نيلذبةل
ً
بجددت بةيقيالو كحدداليلددىافللددملادددا ىلجاددللبحافددفلابيخندد  لواددى

ةلبح دددفالاىحملدددتتلبحت ادددويلاالجددديحىلوبظحدددىةلحودددوقلبإلنلدددىتلاةوىادددىةلب افحددد تلاأحايدددىةلبألاحيدددىللاب دددرأ تلابحلبظيحدددى

لر دددألجتلبحملددتتلبحت ادددويلشدددتتلوملدددىتلادد تلبي حيددد  لاإ دددألجتلبحت ايددال  دددألحودددوقلبإلنلدددىتلاحددىلهدددملةرأيدددال  دددأل
ً
بحالددىئيالةظدددرب

لحف حدفلاااح
ً
ليالحد لبإلج ملدىد لب وجداالبح بئحدالحفديب

ً
ل يحوربعيدى

ً
لبي ر الب لؤاحالرةحىلةحىو ىلاتتليال  لرحههدىلولدف ى

ً
يحدى

لحفر  لاولىاحاللملافود لباخليدىدبةلبحصد ي الحففىئ  لادحىةىلأل صت لوىليحكتلوتل
ً
ججثى لجالوالبإلةقى .لاةودي ى

لر ألبإل ىةال  ألة لجلبحلدثللبحاحفيدالب فيديالر دألةرأيدالجدفيحالاوأدول دىملاةرأيدالةىأادال  دألحودوقلبإلنلدىتل
ً
اجايى

 اوأولخىصلجص دةلبحب ا لبحلوصيىةلبحلىحياال

لد  يالابحوىةوةيالابحففلفياللمل ى الوربحللبحلافيف.ب ربدلة ديجلحووقلبإلنلىتلات اى اىلبحلى .1

ر دبللةوى دددالحودددوقلبإلنلدددىتللدددملب خ  دددىةلبحلبحو دددالاأدددربوللو دددولبألويدددالااافددديفلبحكثدددىدلالدددملجنملددد الاجدددىئلل .2

لبإل الملاأربوللبحلبظيحىةلب  ةيا.ل

حلأددىلللددمل يثىأددالبإل ددالتل"...لا لضددحلبالحددىملبإل ددالتلبحاددى يلي وددوقلبإلنلددىتلاىحت ايددال  ددألاددذهلبي وددوقلانملددراى لحيدد

 دددإتلبي حايدددالبحاىودددالةاملدددرلادددذبلبإل دددالتلبحادددى يلي ودددوقلبإلنلدددىتلاوصدددفولب  دددللبأل  دددألب ملدددت تلبحدددذيلياثندددملجتلةثفتدددول

 حددىليلدديألأحيدد لج ددرب لب  لحدد لاايسىةددولابدددا تلاددذبلبإل ددالتلة ددبلج يدداهفل  ددألبحدد ابملاوددتلل،لبحملدداو لا ى ددالبألوددف

األأدللة ويدملاد البحت ايدال  دألحودوقلبإلنلدىتلل،لالر ألةوعي لبحتد بملادذهلبي ودوقلابي ر دىةل..."خالللبحلافيفلابحت اي

ا ددتلل،لر ددألرنملددىللوؤجلددىةلخىصددالح ددذبلبحتددرال،لا  ددألدججدد ىلبحيونلدد ول،لجددا لبألوددفلب ل دد  لوددتلخددالللوؤجلددىتهى

وددالاىحت ايددال  ددألحوددوقلبإلن ل
ن
لصدد دل ددتلبحيونلدد وللددملا بيددالل،للددىتعر ددمل ودد لب ددؤةحربةلبح احيددالابإل فيحيددالب لاف

ً
 حدد ال

حد تل ل
ن
بيخحل بىةلب يال يالوذ ر ل ابوبتال"ب وت حىةلبحافحيالحل ديجلحووقلبإلنلىتلحفح دج ت"لوتلجأدللر د ب لب اف

ل،للملبحلافيفلبحاىمل  ألةرأيالعفث هفل  ألبي ووقل

يةل  ألبحت ايال  ألح
 
لوتلب ؤةحربةلد 

ً
ملل1976واهىلوؤةحرلع ربتل ىملل،لووقلبإلنلىتا و ةلوبظحالبحيونل ول   ب

بحددددذيل  ددددىلأحيدددد لبحدددد اللر ددددألبجددددل  بملوبىخددددىةلةرأو ددددالالددددى  لبحملددددثى ل  ددددألبحتدددد بملبحكربوددددالبإلنلددددىةيالابح لددددىايللددددمل
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اب دؤةحرلل،لحوللةد ديجلحودوقلبإلنلدىتل،لمل1987بي ووق لاوتلاذهلب ؤةحربةلب ؤةحرلبح ا ملبحذيلُ و للمل ي بىل ىمل

حدد تل  ددألحوددوقلبإلنلددىتبحددذيل ُل ل
ن
دد ل  ددألجاحيددالةدد د بلاإ دد ب لب اف

 
اب ددؤةحرلبحددذيلُ ودد للددمل بدد بلل،لودد للددملوىح ددىلبحددذيلج 

اب ددؤةحرلبحددذيلُ ودد للددمل ي بددىلل،لبحددذيل ددردلجتلاافدديفلحوددوقلبإلنلددىتلاددوللددملحدد لذبةددولوددتلحوددوقلبإلنلددىتل،لمل1993 ددىمل

حن بوللابألجىحيبلبيخىصالاىحلوجُّ للملاافيفلحودوقلبإلنلدىت.لملاص دل يولر التل ي بىلبحذيلجاصت لاإ  ب لب1993 ىمل

احكببدىلةقد لبحلبفيدذلل،لاوتلخالللاذبلبحارالب وأيليلضحلحبدىلباالحدىملبحكث د لالد ديجلحودوقلبإلنلدىتلابحت ايدال فههدى

.لااذبلوىلأاللبحثىح الال ملارلدراد ل دبجالاذبلب 
ً
لجالوبا وى

ً
 ودوتلبح ىم.  ألوللو لبح اللبحارأيالروىلدايفى

 باإلجابة رن األسئلة اآلتية: الدراسة وبناً  رل  ما سبق يمكن تحديد مشكلة 

 اأو لوىلي ىحف ى(للملووردبةلب ل فثىةلبحاىواللملبي ىواىةلبحيحبيال.لل،لوىلوفر بةلحووقلبإلنلىتل) دأالةوب راى .1

بإلنلددىتللدددملادددربوللبحلافدديفلبحادددى مللدددمللاإ وىأ دددىلددددحتلووددردلحودددوقلل،لوددىلبحوىئحدددالب وت حددالحل ودددوقلبحوبأدددبلاافح ددى .2

 بي ىواىةلبحيحبيا.

اججىحيبل ة ديج اعرقل  لو لوبي ىوايا) ب رحفا لم وفىايفلحووقلبإلنلىتلاة ديل ى حليح ت وىلبحل ودلب وت ح .3

لحلافيفلوفىايفلحووقلبإلنلىتلح فثالب رحفالبي ىوايا(؟لابحكت اةيا صفيااجنمل ال

 Importance of the Study أهمية الدراسة:

 :جانبي  في الدراسة إجرا  مبررات تكمن

 بخل ىص ى. وقىاة لم خ والب  لح  جا ب  ى وت بحتل ،ل ادلبي ىواىةلبحيحبيا جاحيا  :األول  

 ةو   ادى   دأ ابي دح بي ودوقل بإلجدالملبهدذه بالحدىم ودت بحدرةف  ا دأ ةفلدو  بإلنلدىت حودوقل ووددوت جاحيدا  :والثداني

ل بي د يح بحا در جت را ل،بحلدىد   ودر   دأ حفبملدر
ً
ل ُيظ درلةود وى

ً
 حودوقل  دت بإل دالت بحترأيداللدم حفحقلحادىة ول وظدى

 .جخر ل أ ا وت اةراألة ثيو ى  اهى ة ب   بحتل اب ؤجلىة ،لأ ا وت  فههى ةروي بحتل ب ؤجلىة بإلنلىتلاإنملىل

ل ،لبح دبجدا وند دبة ودت ابة ال دى هدى افحيداللدمبح بألاحيدا كحدتةل،لا حفيدا  فحيدا جاحيدا ح دى  دإتن  د ن  جنن
ُ
  فحيدا ا دود  ة

م ،لبحادى م بحلافديف وؤجلدىة لدم بي ىوايدا لدملب رحفدا اافيح دى يفديم بحتدل بإلنلدىت( ا ودوقل  ىئحداوب  يدال) ود ن
ُ
 ة فيدل اة

 .بإلنلىت وفىايفلحووقل ااي ي لم  دأالرج ىو ى  ار ا بي ىوايالبحاىوا ب رحفا ل فثىة 

دى فيد  بح دبجدا جت لدم  دلكحت بحل ثيويدا بحاحفيدا بألاحيدا جون
ُ
 اودؤحف ت و   د ت ودت ب بدىب لبي ىوايدا   دأ بحودىئح ت ة

 حودوقل  ىئحدا : جودر ت يملدحل بحد ول ادذب ،لبي دىويم وبدىب لبحلافديف لدم بح دبجدا رحيدو ةوصدف  ودى  ودل ودت اوبفدذيت

فيح ددىل ندد لبألنملدد الحلا بح دبجددا ب ت حلددو بحددذي ابحل ددودل ،لبهددى( ب لافوددا ابي وبةددبلب ار يددا وفىايح ددى) بإلنلددىت

 ابحوجىئللب الئحا.

 Objectives of the Study الدراسة: أهداف

 هدفت الدراسة إل :
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ة فيددددللووددددردبةلب ل فثددددىةلبحاىودددداللددددملبي ىواددددىةلبحيحبيددددال ار ددددالرحلوباهددددىل  ددددألوفددددر بةلحوددددوقلبإلنلددددىتل) دأددددال .1

 اأو لوىلي ىحف ى(.ل،لةوب راى

ددحتلوودردلحودوقلبإلنلدىتللدملادربوللبحلافديفلبحادى مللدملبي ىوادىةللاد ل ىئحدالووت حدالحل ودوقلبحوبأدبلر وىأ دى .2

 بحيحبيا.

 ةد ديج اعدرقل  لدو لوبي ىوايدال) ب رحفدا لدم وفدىايفلحودوقلبإلنلدىتلاة ديلد ى حليدح ت ة دودلووتد ح ادد  .3

لحلافيفلوفىايفلحووقلبإلنلىتلح فثالب رحفالبي ىوايا؟لابحكت اةيا( صفيااججىحيبلاجنمل ال

  Limitation of the Study الدراسة: حدود

ول ر
َ
 :بحلىحيا بي  ا    أ بح دبجا ة

 ،لل ىوادىةلبحيحبيداب ل فثدىةلبحاىودالح لدم ةدوب رلوفىايح دى  دأدا اة  يد  بإلنلدىت حودوقلل: املوسدورية الحددود -

 بح دفيا بألجدىحيب اىجدل  بم) ب رحفالبي ىوايدا وبىب  لم اة ديل ى وفىايح ى حليح ت ووت ح ة ودل اةو يف

 (.كت اةيااباح

ي حيدد لب ل فثدىةلبحاىودال ودردبةلبي ىواددىةل اب  دى د اب ربأد  بحكلددب اة فيدل ح در ةددف الزمانيدة: الحددود -

ل-2020ب الحد  للدملبيخ دةلبحل ديلديالحل ىوادىةلبحيحبيدالحفادىملل بأل ى يحيدا بحند بول  حيدللةوصديف لدم بحدوبد  

 ي ىجو (.بل–البإلةقف  يالبحفتل–حفتالبحارأيالبل–اهمال)لبح وى البإلجالويالل2021

 بي ىواىةلبحيحبيا. بح دبجال  أ بشلحف  : املكانية الحدود -

 Definition of Terms لدراسة:ا مصطلحات

  تعني التالية املصطلحات فإ  ، الدراسة هذه في وردت أينما
ً
 :يلي ما إجرائيا

 بحادى ي لدملبإل دالت بحدوبد   ودوقلابي بإلجدالمل لدم بإلنلدىت حودوقل بهدىللدملادذهلبح دبجدا ُيو د اإلنسدا :  حقدوق  .1

 .بإلجالويا بحملرياا وثى ن و  ةلاىدا ا بحتل بإلنلىت ي ووقل

 عفثا أحي  ي دج ى بحتلبحث ىحر و ل ورحفا لم هملب ل فثىةلبحاىواللملب بىب لبي ىوايا العامة: الجامعية املقررات .2

لبي ىواىةلبحيحبيا.  فيىة  ل لم بأل لىملبأل ى يحيا

  لفية نظريةو إطار نظري 

 تعريف حقوق اإلنسا :

 ر  لحووقلبإلنلىتلاتنهىا"لاأو لو ىحبلابأثالبحو ىللاو دبةلاإو ىةيىةلوايباليفيملةوب راىل  ألجججلجخال يالل ُ

ح دددللبحبملدددرل اةحدددىلةحي ددد ل يحدددىلايددداهفل  دددألججدددى لبحبدددوتلجالبي ددداجلجالبحفدددوتلجالبحاويددد  لجالبح ثودددالاذحددد ل  دددأل ددد مل

لواهفلجتلي بى لل اهىب لىاب ل يحىلاياهفل لا اتلجتلي وتلأليك
ً
ااذهلبحو دبةلابإلو ىةىةليفيملجتلةلوب رلحفبملرلل،لأحياى
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ل ددالليلددلويفلاأددو افلاالةحددىييافل ددتلبح ىئبددىةلبي يددالبألخددر لرالالددوب رلاددذهلبي وددوقل
ً
لا كددفل ددونهفل ملددرب

ً
أحياددى

 (.68: ص. 2007 ، س درويش فلاذهلبي ووق"االيلحل لاىحكربوالبحف يوالاىي اجلبحبملريلرالرذبلةوب رةلحل،لح ف

 اُ ر  لاتنهىا"لاأو لو ىحبلابأثالبحو ىللاو دبةلوايباليفيملةوب راىل  ألجججلجخال يالح للبحبملرلا كفل دونهفل

ل
ً
 حىلجةولح جلابىتلح رلي ووقلوايبالاالن لهمل وةلبي ووقلب حبوحالحإلنلىت لاللرتلابىتلبحك   لودتلل،ل ملرب

 .ل(1: ص.2004 ، سالقررا بإلنلىتلحل  ولل فههى"لبي ووقلبحتلليليأ

 لل،ل حىل ر  لاتنهىال"لبي ووقلبحتلليدلحل لبهىلبإلنلىت
ً
لجيل دملرب

ً
ىلحإلندلىتلاادذهلبي ووقلُيات البهل،ل دقر ل دوةولرندلىةى

اهددملحودددوقلل،ل ي تددد لبحدددبظرل دددتلأالدد لولجال يىةلددولجالجصدددفولبحدددارةملجالبحدودددوويلجالادددداولباألدددحىاملجالبا ل ددى

ل ددديلوقلحددد لواددد ت
ً
 ، هس فددود  ددديلالدثدددملبحد احدددالاالدددحول فيددد ى"ل،لعثدددياياليحدددفك ىلبإلندددلىتلحتدد ل دددثللجتليكدددوتل يدددوب

ل.(3: ص.2004

 حددددددىل ر دددددد لاتنهددددددىا"لبصدددددد الحليملدددددد  لر ددددددألوقحو ددددددالباحليىأددددددىةلجالب  ىحددددددبلبحتددددددلليفدددددديملةوب راددددددىلاىحالددددددثالر ددددددأل حددددددومل 

 اتلجيلةحي  لاياهف لجوبللا لثىدبةلبي اجلجالبحبوتلجالبحفوتلجالبحاوي  لبحليىجيا لل،للح الملجيلوقل،لبألجخىص

لوخرل،لجالبألصللبحوعنل  (. 16: ص.  2006 ، "س الر يديجالأليلب لثىدك

 للحدددددول
ً
لحففدددددر ل اتلةودددددد يفلةددددددبى اةلودددددتلأدىةددددددثولجالرذاا

ً
"س ا ر ددددد لاتنهدددددىا"لوقددددددحو الودددددتلبحددددددووب  لبحتدددددللة ددددددوللحوو ددددددى

 (. 19: ص.  2007 ، البطاينة

 ابة هددىتلل،لا ر  ددىلور دديلحوددوقلبإلنلددىتلاتنهددىا"لةفدد لب اددىي  لبألجىجدديالبحتددللاليلددل ي لبحبددى لادد انهىلبحادد  لاكربوددو

ابحدددد  ىتل اهددددىلاددددولو دددددفبلجاحدددددىأالحفكدددددربوالل،لةفدددد لبي وددددوقل ثددددىد ل ددددتلبحلاىوددددللودددد لبإلنلددددىتل  ددددألجةددددولة دددد لرنلددددىت

 "بإلنلىةيالي حيد لبحبى 

ل(www.aworldconnected.com/subcategory.php/80.html).ل

 لاتنهددىا"ل ثدددىد ل ددتلبي ودددوقلبل
ً
لوددتل دددثللا ر د لجييددى

ً
ح ةددديىلوددتلبي ر دالبحليىجيدددالابحوىةوةددديالاب  ةددديالب حددبوحال ى ددديى

لوتلايدسىةلجاداأديا"ل)
ً
 (ل.لirt/glossary.html-www.fraw.org.uk/library/005/gnبألودفلب ل د  لجالر فيحديى

لألتلابدىتلودتليدر لجنهدىل فدفلاجتلججدى لادذبلبحافدفلاللل-
ً
لو د  ب

ً
وحىلجثمليلضحلصاوأالاار فلحووقلبإلنلىتلاار فى

اواهفلوتلير لجنهىلة لففل تلبي ووقلل،لاواهفلوتلير لاتنهىلحووقلادايال ىوفالبألد ىتل،لاولبحكربوالبإلنلىةيا

اادذبلل،لاواهفلوتلير لجنهىلةبظديفلبألحدىاملاجيىسدتللا دىةونيل،لبحوداياللمل  ملبشت ب لةوب رلبي حىيالبحوىةوةيا

لا تلاأ ىةلبحبظرلحوللاار فلحووقلبإلنلىت.ل
ً
لاةثىيبى

ً
ليانللجتلابىتلبخلال ى

  ر  دددىلاتنهدددىال"ةفددد لب ادددىي  لبألجىجددديالبحتدددللاليلدددل ي لبحبدددى لابحدددذيليالمركدددز حقدددوق اإلنسدددا لوتتبندددى الباحثدددة تعريدددف

ابحدد  ىتل اهددىلاددولل،لابة هددىتلةفدد لبي وددوقل ثددىد ل ددتلبحلاىوددللودد لبإلنلددىتل  ددألجةددولة دد لرنلددىتل،لادد انهىلبحادد  لاكربوددو

 حدىأالحفكدربوالبإلنلىةيالي حيد لبحبى ".لو دفبلجا

ل(www.aworldconnected.com/subcategory.php/80.html)ل

http://www.google.com/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.aworldconnected.com/subcategory.php/80.html&usg=AFQjCNG_DqiHEaMa1_W0lSovGnA3cBbfzw
http://www.google.com/url?sa=X&start=11&oi=define&q=http://www.fraw.org.uk/library/005/gn-irt/glossary.html&usg=AFQjCNGga3LFIGLv2hkNezfoCLGRpNO3Uw
http://www.google.com/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.aworldconnected.com/subcategory.php/80.html&usg=AFQjCNG_DqiHEaMa1_W0lSovGnA3cBbfzw
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 دور الديانات السماوية في التصديق رل  حقوق اإلنسا :

 التعاليم الدينية كمصدر لحقوق اإلنسا :  

الش لجتلب  ى دلبحبى االوتلبأل يىتلبحلحىا اليبظرلرحههىلاوصف ىلهملبحتدللاددا لبألجدى لبحفكدريلابحبظدريلي ودوقللللللل

بإلجددالم(لاأحيا دىلةؤ د ل  دألاأدو لبحتدد بملحودوقلبإلنلدىتل اتلةفر دالاد تلبأل ددرب لل،لب لدي يال،لاهدمل)بحههو يدال،لبإلنلدىت

ل ددىت لددملاددذهلبأل يددىتلبحلددحىا ا لبإل ددالتلبحاددى يلي وددوقلبإلنلددىتلبح ددى دل ددتلبي حايدداللا دد لةدد ل  ددألوددىلأددىلل،لأليلب لثددىدك

 ملددتتل دد ملأددوب لبحلحي دد للددملب اىوفددالادد تلبأل ددرب لألجددثى لولافوددالاددىي اجلجالبألصددللل،لم1948بحاىوددالحألوددفلب ل دد  ل ددىمل

لبحوعنللجالبحارةملجالباةلحىللبحليىستل.ل

 يحددىليلافددملاىحلو يدد ل  ددألاأددو لبحتدد بملل،ل ح ددىلل و ددفلبأل يددىتلبحلددحىا ال،لالوو فددواإذبلجخددذةىلاأ ددالةظددرلبإلجددالملجللللل

لل– إةبىلةالهللر ألبحووللاتتلاذبلب و دفل د لة د  لل،لحووقلبإلنلىتلاإ ربدلبحيحىةىةلبحال والحكفىحالبحلحل لبهى
ً
ل–رأحدىا

لهمال،لوتلخالللبحبظرلر ألاذهلبي ووقلوتلأوبةبلدئ ليالةالةا

لاات الحولبحملرياالبإلجالويالاحقحو البي ووقلابي ر ىةلألول :الجانب ا
ً
ل،لاولوىليلافملاىحبظرلر ألبإلنلىتلا فلول ر ب

لر ألاذهلبح فا.ل،لبحتللالةن لحول اهى
ً
لابحتلليلا تلبإل ربدلحولبهىلبج بى ب

ىتلودددتلحيدددحل ال لدددولاىح احدددالجالا لح دددلللدددملةظدددر لبحملدددرياالبإلجدددالويالر دددألودددىلياثندددملجتليلحلددد لادددولبإلنلدددلوالجاندددب الثددداني :

لاحر ىة. لبي حى البحليىجيالبحتلليا  للمل بف ىلوتلحووقك

لر ددأل اد لبا لثددىدبةللوالجاندب الثالدث:
ً
 يلافددملاىي حىيدالبيخىصددالبحتدلل فف دىلبإلجددالملحدثا لبأل ددرب لابي حى دىةلبجد بى ب

ل(.38 – 37:ص ص  2002 ، س الر يدي وحسي بيخىصال

لوتلبحيوىتا  لار ةلحووقلبإلنللل
ً
لالج فتلدجوللهللالص ألهللال فيول،للىتلر ألبحوأو لاظ ودلبإلجالمل ثللجدواال ملرل رةى

ا بحىلةق لجتلج  ملاةيوال ملر الي ودوقلبإلنلدىتل ىةد للدملل،لجاللاةيوالي ووقلبإلنلىتللملبحلىد  للملح دالبحو بتل،لاجفف

ل  دددأل ى دددالب وبةيدددملابإل الةدددىةلاباةفى يدددىةلبح احيددداللدددملم( ل فوددد ل دددىتلبإلجدددالملجددد1215بحودددرتلبح ىحدددحل ملدددرلب ددديال يل)
ً
ثى ى

لوددتلبحيوددىت
ً
اجتلوددىلأددىللاددولبإل ددالتلبحاددى يلل،لةبىاحددولي وددوقلبإلنلددىتلاةتصدديللةفدد لبي وددوقلوبددذلج ثدد لوددتلجدواددال ملددرل رةددى

 يدد لحددثا لوددىلةيددحبلولي وددوقلبإلنلددىتلاباةفى يددىةلبح احيددالبحالحوددالاوددتل ثف ددىلوي ددىقلايسددالبألوددفلب ل دد  لوددىلاددولرالةرل

ل(. 87: ص. 2000 ، سالحقيلبحملرياالبإلجالويالبحتربلل

لشدىوللاول ىودللللل احودوقلبإلنلدىتللدملبإلجدالملل،ل حىلجتلبحملرياالبإلجالويالهدملجاللودتل دردلوثدى نلحودوقلبإلنلدىتل ملد لك

ل،لىجيالابا ل ى يالاباألحى يداوتلخالللبحوروتلابحلبالةحلى لاحفىايفلابجااللملأحي لوقىاةلبي يى لاحىللملذح لبحلي

ل
ً
ملبإلنلدددىتلودددتلحيدددحل وةدددولرنلدددىةى اأبدددىًلل  دددألذحددد ل وددد لظ دددرةل ددددد  لودددتلب ثدددى دبةلاب وبةيدددملل،لاأدددذح ل دددإتلبإلجدددالمل ددد ل دددرن

لابإل الةىةلبحتلل حف ل  ألبي فى ل  ألحوبئدالحووقلبإلنلىتللملبإلجالملاوداهىا

ل.1979 ى دل تلدبا البحاىحفلبإلجالويل ىملر التلحووقلبإلنلىتلاابأثىةوللملبإلجالملبح .1
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ل.1980بحثيىتلبإلجالويلبحاى يلبح ى دل تلب  فجلبألادويللملحب تل ىمل .2

بحثيدددىتلبحادددى يلي ودددوقلبإلنلدددىتللدددملبإلجدددالملبحدددذيل ددد ملر دددألودددؤةحرلبحوحدددال بظحدددالب دددؤةحرلبإلجدددالويللدددملبح دددىئفل .3

 .1989يبىيرل

جالملبحذيل د ملر دألب دؤةحرلبيخدىوجلي ودوقلبإلنلدىتللدملع دربتللدملوملراتلاةيوالاإ التلحووقلبإلنلىتللملبإلل .4

 .1989 يلحن ل ىمل

 .1990ر التلبحوىار ل تلحووقلبإلنلىتللملبإلجالمل .5

 ن بيدددرلل27ل–ل25ر دددالتلداودددىلحدددوللحودددوقلبإلنلدددىتللدددملبإلجدددالملبح دددى دل دددتلةددد ا لحودددوقلبإلنلدددىتللدددملبإلجددددالمل .6

2000. 

لودددددتلب  دددددد د تلا ددددد لاددددددا لادددددذهلب ثدددددى دبةلاب وبةللل
ً
لي ودددددوقلبإلنلددددددىتللدددددملبإلجدددددالملرة ال دددددى

ً
ددددىوال ل د

ً
يددددددملابإل الةدددددىةلة دددددودب

 بألجىجي تلحف ملري لبإلجالويلاوتلجافلاذهلبي ووقلبحتللةبىاح هىلةف لب ثى دبةلاب وبةيملابإل الةىةلهملا

لجتليالددد يل فههدددىلحدددق الحيددداة: .1 رال لدددف ىتلبحملدددرياالاالالدددفبلادددذهلبحو جددديالل،لحيدددى لبإلنلدددىتلوو جدددالاليقدددو لألحددد ك

لاأىإلأربلبةلبحتللةوراى.ل

لجتلل،لاهملبح فالبح ثيايالبألا ألبحتلليوح لبهىلبإلنلىتل،لحر البإلنلىتلوو جال  يىةولحق الحرية: .2 االيقو لحملدابك

لوخر. ليال يل  ألحر الشابك

لجوبجيالجوىملبحملرياالحق املساواة: .3
ً
 او لىااتللملبحويحالبإلنلىةيا.ل،لبحبى لأحياى

لجتليل ددى فلر ددألبحملددرياالالعدالددة: حددق .4 لااليقدددو لل،لوددتلحددمل ددلل ددر ك اوددتلحوددولجتليدد   ل ددتلةفلددولوددىليل وددولوددتلظفدددفك

 و دى د لحددملبحدفر للملبح  دىتل ددتلةفلدولة  لجيلولو .

بحلافدديفلحددملوددتلحوددوقل ددلل ددر ك لحيددحلرتلوددتلاظىئفددولبألجىجدديالالددفيالب ددوبعب تلاى ار ددالاةيا دد افللحددق التعلدديم: .5

 (.255 – 217: ص ص 1987، سرفيفيى  ىدبةلبحتللي لىأونهىللملصب ل ربدبتهفا

ل،لاحدملبي حىيدالودتلبحلادذيبل،لاحدملبي حىيدالودتلاالدفلبحلدف ال،لاة  اىلوتلبي ووقل  ملبحفر للملو ى حدال ى حدا

احددملل،لبحاىوددااحوددوقلب ملددىد اللددملبي يددى لل،لاحوددوقلبأل فيددىةل،لاحددملبحل ددولل،لاحددملبحفددر للددملححىيددال ردددولاجددحالو

احملل،لاحملبحاىوللاابأثول،لاة  اىلوتلبي ووقلبا ل ى يا ل  ملححىيالب فكيال،لحر البحلفك  لابا لوى لابحلاث  

احددددملبحفددددر للددددملححىيددددالل،لاحددددملبحت ايددددال،لاحوددددوقلبحياأددددال،لاحددددملابددددىللبألجددددر ل،لبحفددددر للددددمل فىيلددددولوددددتلووووددددىةلبي يددددى 

لل،لودددااحدددملحر دددالبادة دددىللابإل ىل،لخ وصددديىةو لا حدددمك اجحىع دددىلل،لاة  ادددىلودددتلبي ودددوقلبحتدددللشدددر  ىلبإلجدددالمللدددملشدددحولك

 .ل(5: ص.2002، سمو  ىاصى لوقلحاول  ألجصوللاوثى نلةحكتلح ذهلبي ووقلاة  ح ىل،لايحىةىةل ى يالي حىي هى

للللل
ً
لاة ثيويدددى

ً
لل،ل حدددىليحلدددى لبإلجدددالملاتةدددولبشدددلحلل  دددألج ددد ملاجشدددحللاج قل كدددر ل دددتلحودددوقلبإلنلدددىتلةظر دددى

ً
لا حدددال

ً
ل،ل كدددرب

احكاهىلشرياالُيلاثد لبهدىلل،لاح ل لاذهلبحفكر ل ملر الخىداالحألاوبللاب  ىيحلجالةى االوتلب اىةى لابألخ ىللبحلىد  يا

ل،لااا يف ىلوا يالة خللبحبدىد لاة  د لةيدبلهللال،لة ثيو ىلي خللبي بالا ور لوتلهللال،لاأىللبهىلدجوللل،لةيللبهىلاحم ل

لل،لملبيخفددددمو دددد داىلهللالبحددددذيلخفدددد
ً
 ، سرددددامر ااددددولج د لبهددددذهلبي وددددوقلاجحددددرصل فههددددىل،لاسددددخرلح ددددفلوددددىللددددملبألدالأحياددددى

ل.(16: ص. 2006
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 لسيا  ي وقيم الثورات الكبرى كمصدر لحقوق اإلنسا :ا –الفكر الفلسفي 

ةلدددددىللبحفكدددددرلب  ددددد دلب لح دددددلللدددددملل،لودددددتلاددددد تلب  دددددى دلذبةلبح دددددفالال دددددودلحوددددددوقلبإلنلددددددىتلابي ر دددددىةلبألجىجدددددديالحأل دددددرب للل

ودددددبذلندددددملت لب  لحددددداىةلبحلدددددديىجيالل،لبإلنلدددددىنيلاإجدددد ىوىةلبحفالجدددددفالاب فددددددكر تلبحليىجددددي تلابح دددددودبةلبإلنلددددىةيالبحكددددددن  ل

 دديحكتلل،لا فددد لودددرلبحا ددود.لجوددىل يحددىليلافددملاالددىللبحفكددرلبإلنلددىنيلاإجدد ىوىةلبحفالجددفالاب فكددر تلبحليىجددي تل،لب بظدددحا

: ص 2002، سالر دديدي وحسددي ا لددبلوددىلاد للددملل،لبح ددفال دد لصددبف لر ددألودد بد لدئ لدديالةددالثبحوددوللرتلبأل ايددىةلذبةل

 اهمال(41 - 38ص

بحتددللبة فودد لوددتل كددر لججىجدديالوؤ باددىلجتلجيلرنلددىتليادد  للددملأحى ددالوبظحددا لرةحددىللمدرسددة القددانو  الطبيعددي: .1

هلبي ودوقلاتنهدىلحودوقلو د داىلاةوصدفلادذل،ليفيوولبحلحل لاحقحو البي ووقلبحتلليلل يلل فيولبي يى لا انهى

ايالنددد ل الجدددفالةظر دددالبحاوددد لل،لبحدددذيلُيبظدددرلرحيدددولاوصدددفولب رأددد لبأل  دددألحل ودددوقلابحوبأثدددىةل،لبحودددىةوتلبح ثييدددم

تلجادر لب فكدر تلبحدذيتلججد حوبللدملرةدربلل كدرلادذهلب  دجدال ح د دلي ودوقلول–وأيلاحوتلاداجولال–باألحىامل

لهمال،لةوومل كر ل)بي ووقلبح ثيايا(ل  ألد ىئيلجدو ل،ل تاأ لبلودبللاؤاللب فكرلل،لبإلنلىت

الجتلبي ودددوقلجدددىاوالوددددتلحيدددحلنملددددتتهىل  دددألبحوأددددو لبحليىسدددتللحل حى ددددال)لبح احدددال(لةوضددددتللاوأدددو لبحت بو ددددىل
ً
جاا

 ا  ملب لى لبهى.

الجتلجيلةبدددى  ليودددوملاددد تلجدددف البي حى دددال)بح احدددا(لاأددد تلحودددوقلبأل دددرب لاحر دددىتهف
ً
لفلحلدددحوليلاددد تلجتليدددل،لةىةيدددى

اى لثىدلجتلبحتىيالوتلاأو لبي حى البحليىجيال)بح احا(لرةحىلهملححىيالاذهلبي ووقلاةف لل،لح ىيحلاذهلبألخ   

لبي ر ىة.

الجتلوثددد جلبي ر ددداليملددد لل ى ددد  لبحوأدددو لبحليىسدددتل
ً
اادددولودددىلياندددللجتلجدددف البح احدددالوويددد  لح دددىيحلحودددوقلل،لاةىح دددى

لبأل رب لاحر ىتهف.

رالجةدددددوليؤخدددددذل فههدددددىلةظرتهدددددىلبي ىوددددد  لي ودددددوقلل،لجددددداللدددددملابدددددىللةظر دددددالحوددددوقلبإلنلدددددىتاأددددرةفلرجددددد ىوىةلادددددذهلب  دل

لاوأو لبإلنلىتلل،لبإلنلىت
ً
ل– كيىتلبألحىاملل– ىح ىا لجةولح جلابىتلحووقلعثيايالج حيالو بلالبح فالةحىوى

لجخر .ل–ىحو  لال–اوىلي يةلبهىلوتلولت  بةلة لففلل،للملرعىدلبي حى البحليىجيالبحتلليالوللرحههى لوتلأحى اك

  دألحلحيدالادد لبي ودوقلبألجىجديالحإلنلدىتللدمل وبحدبل ىةوةيدال شد  لجة دىداى ابحتدلالوسعي: لمدرسة القانو   .2

ظ رةلج  ىدلو حالجةدرةلوفدىايفلحودوقلبإلنلدىتللدملبحفكدرلل،لالملرعىدلاذهلب  دجالبحوىةوةيال،لوبىجثالاووثوحا

ابحتددللل،لةظر دالووة لددكيول دتل"لبحف دللادد تلبحلدف ىة"ل–  ددىلل  دألجدبيللبل-بحليىسدتللبألادودي لاوددتلادذهلبأل  ددىد

لبحبظر ددالبح يحوربعيددال،لبي دد لوددتلةر دديلبحلددف اللددمليدد لبي ددى فل–اىألجددى لل-بجدد ه   
ً
بحتددللأافدد لل،لاواهددىلجييددى

ل ث د  لل،لبحفر لو ودلبالحىو ىلبحرئ نتل اد ديةل  دألححىيدالحوو دولبحشخ ديا.لا د لججد ح لادذهلب  دجدالا دأداك

للبألجدى لبحفكدريلبحدذيلاب د ل فيدول حفيدالةوبد تلحودوقلبإلنلدىتل  دألب لدلو  تلبحادى يلابإل فيودلل  دأللملاملكي
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لجوبل جالوتلحيحلةور رلبحيحىةىةلل،لاأىحذبةل يحىليلافملال  ي لويحوتلاذهلبي ووقلاة ىقلبحلحل لبهىل،لح ك

 بحكفيفالا حىي هى.

وفى اددىلجتلبي حى ددالبحتددلليادد  لبحفددر للددملل،لحددالججىجددياا ب فددملجة ددىدلاددذهلب  دجددالوددتلووولاملدرسددة النفعيددة:  .3

اخفدد لاددذبلبحفر ددملوددتلبحثددىح  تلر ددألبحوددوللاتةددوليلادد تل  ددألاددذهلل،لرةحددىلهددملجصددللبي وددوقلبحتددلليلحلدد لبهددىل،ل بف ددى

ل  دددألة ويدددملج نددد ل ددد دلودددتلب بدددى  لأل نددد ل ددد  لودددتلبأل دددرب ل
ً
ل–حتددد لاحدددولبجدددلفيملذحددد لل،لبي حى دددالجتلة دددرصل اودددى

 بحلض يالا ووقل ر لوا تلجالج رب لوايب ت.لل–بجل بىًلل

 دألحىحدالبح دود لرل– ح دىللل–  لدببىلجتلنملد  لل،لجوىل يحىليلافملاإج ىوىةلبح ودبةلبحكن  للدملوقدىللحودوقلبإلنلدىت 

لجل– ىاالحدددددىملبحتروددددديلا ودددددوقلبإلنلدددددىتلاددددد جلل،لبحفرنلددددديا
ً
ىأل  دددددىدلبحتدددددللأدددددىلةلبهدددددىلبح دددددود لبحفرنلددددديال دددددىملال–جىجدددددى

ج رتهددىلبي حايددالل،لحليالددبلر ددألاددذهلبح ددود لجنهددىلهددملبحتددللادددا لجاللاةيوددالو حددال ددتلحوددوقلبإلنلددىتحيددل،لم1789

ةدفل حد ةلبح دود لر دألل،لم1789جةلد جل26جص دتهىل وةيوالجيىجديالابألحى يداللدملالل–ر ىتلبح ود لال–بحلتج ليال

حلك لدبلبي ودوقلل،ليودالب ملدىدلرحههدىةيح تلبح جلودلبحفرننتللبي  ي لبحذيلجصد دةولوقحدللبأل  دىدلبحدوبد  للدملبحوة

احدىالل،ل  دألو د د تلدئ لدي تل،ل يحدىلةيدحبلولودتلج  دىدل،لابي ر ىةلصفال ىةوةيدال جدلود ا.لا د لب لحد ةلبحوةيودا

اإ دددالتل)حودددوقلل،لتلأ ددداودددل–حددد لجادددر لوفكدددريلةظر دددالبحاوددد لباألحدددىاملجل–ودبللب فكدددرلبحفرنندددتللأدددىتلأدددىتلداجدددول

لجخر .لاودتلب ثدى نلابي ودوقلبحتدللةيدحب هىلاةيودالحودوقلل،لم1776دللمليوحيولبح ى ل،لباجلوالللبألور  ي( وتلأ اك

لاو لدىا تللدملبي ودوقل
ً
اجتلحودوقلل،لبإلنلىتلبحتللج فب هىلبح ود لبحفرنليالوىلي مال"لجتلبحبى ليوح اتلا ظفوتلجحدربدب

ىللاجتلبحودىةوتلالي ظدرلرالبأل حدل،لتيدىتاووىاودالبح ل،لابألودتل،لاب فكيال،لهمالبي ر ال،لبإلنلىتلبح ثيايالبيخىح  

اجتلبحودىةوتلااث دد ل ددتلردب ةدو لاح ددللودوبعتلحددملبإلجد ىمللددملاددداو لاجتلل،لاجتلبحلديى  لحفملددابل،لبحيدىد لاددى  لح 

لحكفىيىتهف
ً
لو لىا اللمل ى الب بىصبلابحوظىئفلبحاىوالا وى

ً
 فلاالةحي  لاياهفلرالافيىئفل،لي حي لب وبعب تلحوو ى

اجتل دددللوددد هفلل،لاجةدددولال ودددى لرال  دددألبأل حدددىللبحتدددلليودددردلبحاودددى ل فههدددىل دددىةوتلجدددىامل  دددألةدددىد  لبدة ىبهدددىل،لمهفاودددوبا

اجتلل،لودىلحدفلة دللوحىدجد هىلاىحبظدىملبحادىمل،لوفراالجةولاريللحت لة ب لر بةلو لاجتلح لل در لحر دالبحدرجيلابحاويد  

جخدددذةلادددذهلبأل  دددىدلبي  يددد  لل،لىحو"ل.لاوبدددذلذحددد لبي ددد ت اتلرجدددرباللدددملبجدددلاحل،لح دددللودددوبعتلحدددملبحكدددالملابحكلىادددا

لل–ةب ملددددرللددددملجادأددددىلا  ددددألولددددلو لبحاددددىحفلحتدددد لصددددىدلُيبظددددرلرحههددددىل
ً
  ددددألجنهددددىلو دددد دلو ددددفلوددددتلو ددددى دلحوددددوقلل– حووددددى

 .(43 - 41: ص ص2002، الر يدي وحسي بإلنلىتللملبحبظفلبحوىةوةيالبحودايال)

 االتفاقات واملواثيق واإلرالنات الدولية:

ل    
ً
لوبددددذلنهىيددددالبي ددددر لبحاى يددددال،لابددددىتلبحا يدددد لوددددتلباةفى ددددىةلاب وبةيددددملابإل الةددددىةلبح احيددددا لبحتددددللجارودددد لجالصدددد دةلةثى ددددى

دىتلح ددىل ادلو ددفللددملو ىاحددالصدديىةالةظر ددالول ىوفددالي وددوقلبإلنلددىتل،لبألا ددأ احاددللوددتلجاددفلاددذهلباةفى يددىةلاب وبةيددملل،لا د

لابإل الةىةلوىلي ما
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لو حددالخىصددالليددق الدوليددة ذات الطدداب  العددام:االتفاقددات واملواث .1
ً
ااملددحللوي ددىقلبألوددفلب ل دد  لبحددذيلةيددحتلجح ىوددى

ابحا دددددددد لبحدددددددد ا ملحل وددددددددوقلل،لم(1948ابإل ددددددددالتلبحاددددددددى يلي وددددددددوقلبإلنلددددددددىت)ل،لا وددددددددوقلبإلنلددددددددىتلابي ر ددددددددىةلبألجىجدددددددديا

لم(.1966جيال)ابحا  لبح ا ملحل ووقلب  ةيالابحليىل،لم(1966با ل ى يالاباألحى يالابح وى يال)

لالو ددددلل"لوددددىليلافددددماالتفاقددددات واملواثيددددق واإلردددددالنات الدوليددددة ذات الطدددداب  الخدددداص أو املنظمددددة ملوسدددددورات  بددددذاتها .2

اأددربئفلبي دددر لابي ددربئفلدددد لل،لاباةفى ددىةلبحتدددللةلافددملاقدددربئفلراددى  لبي دداجلبحبملدددريلل،لاح ى  ددالبحلحي دد لبحاب دددريل

اباةفى دىةلبحتدللةلافدملل،لبألأىةدبلابحالأسد تلابألجدخىصل د يوللبي الديالاباةفى ىةلبحتللةلافدملا حىيدال،لبإلنلىةيا

اباةفى ددددددىةلبحتددددددللةلافددددددملل،لاباةفى ددددددىةلبحتددددددللةلافددددددملا حىيددددددالبحالددددددىللابألعفددددددىللابألجددددددر ل،لا وددددددوقلبحاحددددددىللاحر ددددددىتهف

 اى  ىدأ تلابألجر لاب  ةي ت".لل

وبةيدددددملباةيددددداالباةفى يدددددالبألاداأيدددددالي ودددددوقلبإلنلدددددىتل ىاةفى يدددددىةلابإل الةدددددىةلاب لارلددددد  املسدددددتوى الددددددولي اإلقليمدددددي .3

اب ي ددىقلبأل ر ودديلل،لم1967م لاباةفى يددالبألور كيددالي وددوقلبإلنلددىتلحاددىمل1950ابي ر ددىةلبألجىجدديالابح ددى د ل ددىمل

اإ التلل،لم1986اوملراتلحووقلبإلنلىتلابحملاو للملبحوعتلبحارويلحاىملل،لم1981ي ووقلبإلنلىتلابحملاو ل ىمل

اب ي دددىقلبحاروددديلي ودددوقلبإلنلدددىتلابحدددذيلاب دددمل فيدددولوقفدددجلل،لم1990 ل دددتلحودددوقلبإلنلدددىتللدددملبإلجدددالمل دددىملبحودددىارل

 (.48: ص. 2002 ، سالر يدي وحسي مل1994أىواالبح اللبحارأيال ىمل

 اإلنسا : حقوق  رل  التربية

 ،لبحت او دا ب ؤجلدىة ادذه دج ل  دأ ا دتاي ،لبإلنلدىت حودوقل   دأ بحت ايدا لدم و دف اد ادل بحت او دا ب ؤجلدىة ةيد ف للللل

 بحلبحيدا اد ت عر يدا  ال دا اأدو  "بحلقدىد  دا  لبحادى ما بحلافديف" ةور دره لدم بحثبد لبحد ا م جاد   ود  بي ىوادىة 

ل (Word Bank,1994).بحاى م بحلافيف وؤجلىة اأ ت اباألحى يا با ل ى يا

م اب اىا بة وبةيمب  وت      خ     ،لبإلنلىت حووقل   أ بحت ايا األاحيا     
 
لةلاف

ً
 ،لبإلنلىت حووقل الافيف ابو ب

 بحلبحيدا بحلافديف يلد ه ا جت يقدب" جةدوا   دأ ةدب  بحتدل بإل دالتلبحادى ي ودت (2 بحفودر  26 ) د دف ب دى   بحثبدو  ادذه ودت

ل ل جت يقدب  حدى ،لبألجىجديا ابي ر دىة بإلنلدىت حودوقل بحتد بم اااي ديل،لبإلنلددىت حشخ دديا بح ىوفدا
اددين
ُ
لفددىافلبح ا

ل بحثبدو  ادذه اودت ،ل بحلدالم" ي فد  بألودف أحيد  اد ت ابح د ب ا ابح لدىوا
ً
 حودوقل بةفى يدا ودت (29د دف) ب دى   جييدى

 اوبىاي بةفى يا وت ( 10 ) د ف اب ى   ،لب رج  د ( بحلحي   جش ىل   أ بحويىل بةفى يا وت ( 10 ) د ف اب ى   ،لبح فل

 لبحويى بةفى يا وت (7 ) د ف اب ى   ،لب  يبا جا بحالرنلىةيا جا بحوىجيا اووأاجالبح ب اىوفا درا  وت اة  ه بحلاذيب

 بإلنلدىت بحارأيدالي ودوقل ابي ر دا بحثييدىل بحد بد ر دالت ودت (7 ) د دف اب دى   ،لبحاب دريل بحلحي د  أحيد لجشد ىل   دأ

 بحاملدر خ   د  ب ل د   ودفحألل بحاىودا جتلبي حايدا  حدىل،لم2010 ،لبحارودي بحادىحف لدم بإلنلدىت حودوقل ود دوي ورصد 

ل(لم 2004 ر دأ م1995 بحفتد   ودت) جدبوبة
ً
 ا  ىةدال(. 24:ص.  2003 ، بداكراد)) بإلنلدىت حودوقل   دأ حفلافديف  ود ب

د  ،لبإلنلدىت حودوقل   أ بحت ايا لم ب ؤجلىةلبحلافيحيا  اىحت ايدا بحد اللبحارأيدا ددحاهى اودت بحادىحف  الل ودت    د  جالح 

 .اب ؤجلىةلب  ةيا اب بظحىة بي  ووىة ر مع  ت ،لبإلنلىت حووقل   أ
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 نماذج ومدا ل التربية رل  حقوق اإلنسا :

ل(38:ص. 2009 ، سمو  ى حىلاد ةللملل،لبحلىحيا بحبحىذل وت ج ث  جا ةحوذل ةثنل خالل وت بإلنلىت حووقل اافيف ُيحكت

 اهما

ي بحذي ،لابحوام بحويف ةحوذل .1 ل
ن
 اااي ديل وق دى ادىي ووقل  ار دالبألجىجدياب نملدر   دأ بإلنلدىت حودوقل اافديف لم ير 

دم  دا  ر د ب  ادذبلبحبحدوذل جو فدا اودت ،لحفبدى  بحاىودا بحويف لم
 
 حف فثدا ة ديلد ى يدلف بإلنلدىت ا ودوقل ةلاف

بإل الويدال بحاىودالابحلت يدىة بحلو يدا ححدالة  فيدو  بألو فدا اودت ،لجخدر ل وودردبة ددحت جا  ملد للوبف دل

 .ب ل   ا ة   جا ب ل   ا بهىلبي حايىة ة لفل بحتل تبإلنلى ا ووقل بيخىصا اب بىجثىة

دي بحدذي ،لبأل حدىل   دأ ب  ىجدثا ةحدوذل .2 ل
ن
 حودوقل ا حىيدا وثىشدر  بي حيد لوابيدوتل  ههدى ي دوتل بحتدل بحلدثل   دأ ير 

 ججدىحيب   دأ بإلنلدىت حودوقل لدم حفبىشد  ت بحل د بيدا بحبحدوذللبحند بول ادذب جو فدا اودت ،لاب  حو دىة بأل درب 

 .ة هى ىةلبي ووقلب ورب ثا

دي بحدذي ،لباألحدىام بحل دولل ةحدوذل .3 ل
ن
 اوبد  بإلنلدىت حودوقل وار دالبة هى دىة ودت بأل درب  ةحكد ت   دأ  يدو ُير 

 .ح وح ى

 اهمال،لبإلنلىت حووقل اح بخللاافيف ب  ىل اذب لم ب  لحوتل يلحههى ،لعرقل ةالةا بإلنلىت حووقل احلافيف

اند  ولدلوفا  وبدىب لدم بإلنلدىت حودوقل ةد ديج بألالا ب د خل .1
ُ
دم ودى ا دل ابةقىاىتهدى احفىايح دىلاو ىدبتهدى ا

 
 بهدى يلاف

 (.48:ص. 2009 ، ( و سمو  ى56:ص. 2002 ، سرمضا 

 ي وتل ا يح ،لوللوفا وبىب  لم  اتلر رب اى بح دبجيا ب بىب  لم بإلنلىت حووقل ة ديج ةيح تل:بح ىني ب  خل .2

 ، والحدديني ، سإبدراهيم ودب   ود ل دل ي بىجدب ودى  ههدى  يد ولل،لب بدىب  ادذه عثيادا يربادم اتجدفو  بحليدح ت

 (.33:ص. 2011

اند لاحاىي دا بحتدل بح دبجديا بحوحد بة خدالل ودت بإلنلدىت حودوقل ةد ديج بح ىحدحا ب د خل .3
ُ
ت ووددو ىة ا  ةليدح 

ل
ً
 (.48:ص. 2009 ، ( و سمو  ى56:ص. 2002 ، سرمضا  حوو يالبهى ج اى ب

قو  ياي ل بحذي ب ارلم  بألجفو لأولها: بإلنلىتا حووقل حل ديج ججىحيب ةا ةال  ة  ي ر أل(23: ص.2003 ، سباكراد ا ل 

د  بحلقدىد لابألا دىث ألت و دف اادو ،لبإلنلدىت حودوقل احفدىايف ب ار دا
 
حد ت وادىدا لدم ةود    دأ  ح ل

ن
 ابح فثدا ب اف

ةيدحتل  حفيدا قيىةابجدت بةي ججدىحيب   دأ يملدلحل بحدذي بحل ثيودي  ادو الثداني: واألسدلوبل،لبإلنلدىت حودوقل احفدىايف

 ب دؤةحربة و دل ودتلبحوجدىئل  د   خدالل ودت  اد    دت بحلافديف ادو الثالدث: األسدلوبل،لبإلنلدىت حودوقل وثدى ن ة ثيدم

 بح د ا ة ويدم لدم اباجدت ةيقيىة بألجدىحيب ادذه ةدبعح احتد ل.بإلحكت اندي ابحن يد  باة دىاة اشدثكا اب رئيدا بحلدحايا

حد ة ديا ااد لجت ،لبجدل  بو ى ودت ل
ن
خداللل ودت  حفيدا ابي ىوادالا دود  ب  دجدا  بخدل حودو  ف وحىدجدا ابح فثدا  تحفحاف

ح ت ب  دجا ر بد  و  بحاال ىة ل
ن
 عالايا. أحى ىة رنملىل خالل اوت ،لابح فثا اب اف

  د  ب ل د   حألودف بحاىودا جتلبي حايدا ر دأ م( 2010) بحارودي بحادىحف لدم بإلنلدىت حودوقل  د دوي بحارودي ب رصد  اُيملد   

ف ،لبي يى  اىجلحربد شىوفالاوللحر   حفيا ا"بأن  اإلنسا  حقوق  تعليم فترر  
 
 شدربئا  دل ودت بحفدر  خالح دى ودت يدلاف
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 أ دو  ب  د لحلاتةدوا ادذب اار دف ةدف ،لج ق اوملد لل،ل" باحتد بم ادذب اوبدىب  ااجدىئل باخدر ت بحتد بمل ربودا ب  لحد 

 اب  دىدبة ةوىجدفلب ار دا عر دم  دت بإلنلدىت حودوقل وقدىل لدم ى يدا  ةوى دا ريقى  ر أ بح ى  ا ابحاملرلابإل الم بحل د ب

ل:ي م وى ة ويم جأل وت بحلفوت ااملكيل

 .بألجىجيا بي ر ىة اةبحيا بإلنلىت بحت بم ااي ي .1

 .اىحكربوا اإحلىج ى بإلنلىت حشخ يا بح ىوفا بحلبحيا .2

بحار يدال اب  حو دىة ألصدفيي تابحلد ىتلب بألودف أحيد  اد ت ابح د ب ا اب لدىاب  ابح لدىوا بحلفدىاف ااي دي .3

تو ا ابح يايا ابإلةايا ابحووويا
 
 .ابحف

 .حر وقلح  لم بحفى فا ب ملىد ا وت بأل رب   ل ةحك ت .4

 .بحلالم حف  جأل وت بألوىم ر أ ب ل    بألوف نملىعىة     .5

لا ،ل  دا ج ثد  اوملد ل
   دأ  وديف ي ودوقلةتجد جلب اتةدوا بإلنلدىت حودوقل اافديف ،ل(107:ص. 2008 ، االنتصدار سُيادرن

ل ،لب حىدجددالابحل ثيدم ولدلو ل ا  دأ ،لاب ملدى ر ابحوأد بت بحدوام ولدلو ل
ً
بحث سددال ةدف ،لبحد د  ح در  ودت بة ال دى

ل باةل ىد ".لا وت ح ب  دجا ب  لحيملخىدل بحفيىل ياف جت ر أ ،لب  دجيا
ً
 بهدى ةلح    جت يقب بحتل ب وبصفىة وت    ب

قو رنلىةيا ةي ا ذبة ةرأيا ة وتل جت : بألا أ فابح ل،لبإلنلىت   ألحووقل بحت ايا ل ،لبإلنلىتلا وو و ةو يا ر أ ةل 
ً
 ةىةيى

 ابح لدىوا ابي ر دا ابحاودل  ىحدذبة وفدىايفلةبو ر دا   دأ بإلنلدىني خ ىبهدى ةؤجدج  والةيدا ةبو ر دا ةرأيدا ة دوتل جت:

 اب ثدى ن بحوديف و لفدف لدم بحبظدر ر دى   لو أة ةو يا ةرأيا ة وتل جت بح فالبح ىح اا ،لابح يحوربعيا اب لىاب  ابحكربوا

الجت ،لابحت بو دى وحىدجد هى اادوقل جا بإلنلدىت حودوقل ةبدىلم ابحلدفو يىةلبحتدل
ً
 بحتدل بحت ايدالبي  ي دا ود  ة بىجدب دب ادى

ت ف جخ ديا بةفلدىح وثد ج ةليدح  ل
ن
ل ،ل يدو ياد   بحدذي ب  دية   دأ ب دلاف

ً
 ة ىعدب جدفو يا  يحيدا ةرأيدا ة دوتل جت:خىولدى

 حودوقل اافديف جت ر دأ باةل دىد ا  فد  .  ودة  حفكدر احد ج  حفيدا ا حدىد لجدفو ىة ووب دف يل دذ   دىئت تبإلنلدى

 ة و دل ر دأ ا ب دو ،لر حدىللبحاودل   دأ يودوم ،لأ يد  جدفو ي  َيودل نلدم ةتجد ج ر دأ يهد ا ةرأدويل ججدفو  بإلنلىتل  أ

 (.120:ص. 2008 ، صارساالنتبإلنلىتلاأيسلو و ية لم يار  ى بحتل اب وب ف ابأل حىل بأل  ىد

لللللل
ً
 ابح رقل ابحوجىئل أحي لبألجىحيب دحبو ة خل  ىم رعىد جةو   أ بإلنلىت حووقل اافيف ر أ بحبظر ُيحكت ،لاإأحىا

 بحملداودل اةبحيدا ،لبهدى بيخدىص ابحدوام اب  دىدبة اة دو رلب ادىدا بإلنلدىت ا ودوقل بح وى دا ابدىل ر دأ ةدؤ ي بحتدل بحلافيحيدا

 ةبحيدا ر دأ يهد ا  حدل ح دل ابحوب ايدا ب ب ويدالوو ودا هدم بحت ايدا ة دوتل اأىحلدى م ،لابحد  ىتل اهدى ابحت بو دى اتاحي هدى

 باالحدىم وقدر  ةقدىا ل يلدل ام اادذب ،لب  لحد  حلبحيدا بحيدراديل اب د خلل،لاجدفو و  يحدو اااي دي بإلنلدىني بحاب در

 ولدلحر  ملد لليدووي يدلف بهدى باالحدىم حي دثا ،لو د    اتيدىم ب خ  دا اباحلفدىاة ب بىجدثىة بإلنلدىتللدم ا ودوقل

  اوبظف. ا والني اولؤال اى ا

ههدى ودت ااد  بجدت بةيقيالأوار دا اح ىادا ادو بي ودوقل حلافديف   ىددت بحت او دا ب ؤجلدىة بخليدىد  حدىلجت ل
 جأدل ودت ةببن

ل اةوى دا وار دا بي ودوقل ة دوتلادذه جت جي بإلنلدىت  ي ودوقل بحملدىول بح د ا ة ويدم
ً
ل ،لاجدفو ى

ً
 و هىجدالل ويدحوةا

 . بإلنلىت اي ووقل ذبتهى حفت ايا ،لحل ىةث ت و    او بإلجت بةيقيا اذه ةثنل جت ابي ويوا.  فههى بحلا ي ا  م اة ثيو ى
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 ة ويم ا ت بحاال ا وتلخالل ةظ رلجاحي هى بإلنلىت حووقل   أ بحت ايا  جت ر أ (257:ص. 2004،  الكريم سربد اامل  

 .بإلنلىت حووقل حت بمب اأ ت ابا ل ى يا بحبملر ا بحلبحيا

د  ل
ن
حودوقل  ديف   دألةرجدي  ا د دتهى بحت ايدا وؤجلدىة اد ت بحوو دا بحاال دا   دأ (89: ص.2007 ، سالسدكرا   حدىليؤ 

ل ب لثىداى وت ةاث  بإلنلىت حووقل اافيف اجتلجاحيال،ل بحوب   لم اة ثيو ى بإلنلىت
ً
ل وايدىدب

ً
  يدو  فههدى بحت ايدا اجت ،ل ى يدى

د ل . ول ىوفدا ةبحيدا اب  لحادىة بأل درب  احلبحيدا ابحلدالم  بحدابحا وثدى ن ددحىتلحلتجد ج ل
ن
 ( 63: ص.2009 ، سزارعا ؤ 

 ر دأ يدؤ ي اأىحلدى م ،ل بدو باجدلتبىل ايحكدت شدر  اادو بهدى بح فثدا اادم ر دأ ةدؤ ي بإلنلدىت حودوقل   دأ بحت ايدا جت   دأ

 ،لبحد ا م بحلفدىاف اااي دي ،لبة هى  دى دد  بي حى يدا ابي  دىةال،لبي ودوقل  دت بحدذباي بحد  ىت : واهدى    د   ددحىةىة

 ملد لل جدفو  ف اةوأيدو بح فثدا جخ ديىة اأبدىل ،لبإلنلدىةيا بحكربودا ابحتد بم اااي ديلبالدىت ،لبحابدف  دت اباالادى 

لح خر ت.ل بحت بو ف ييحت

 والنتائج البحثمن جية 

 وأدواتها: الدراسة من ج

م ةلىئل ر أ حفوصولل اذح ل،لبحل في م بحوصفي ب ب    بمبجل  ةف ،لبح دبجالاحل ويملجا ب  ى ججسفا  ت حإلأىاا
 
 ةلاف

دل ر دأ بحوصدولل ةدف ،لل ىوادىةلبحيحبيدال فثدىةلبحاىودالحلدملب  بإلنلدىت حودوقل ةدوب ر  دأدا ال  يد   حليدح ت ووتد ح ة دوُّ

ل بح دبجدا بجدل  و  احل ويدملذحد ل،لب رحفدالبي ىوايدا لدم اة ديلد ى بي ودوقل
ً
 كحيدابح بحث  يدا بأل ابة ودت  د  ب

 ة فيدللب  لدو ل بجدل  بم ةدف لدملب ل فثدىةلبحاىودالحفحبدىب لبي ىوايدا بإلنلدىت حودوقل ةوب ر  دأا حل  ي .لالابحكيفيا

ل  اهى ابحلاث  
ً
ل  يفيى

ً
دلب    أ احل كف ،لبي ىوايا ب رحفا ح فثا اافيح ى ياثنم بحتل بي ووقل اة  ي ل،لا حيى  وت حبحل وُّ

ل  ألوقحو الوتلب  كح تلابجل ربللبح  قلبحظىاريلحفل ودلب وت ح.لةفل رالبحل ودل اة ديل ى حليحياهى

 إجرا ات الدراسة ونتائجها:

لا  لةوصف لبح دبجالحفبلىئللبحلىحياال،لج لفل رالبحبلىئللا لبلبألا با

ىل  دددأل""ة فيدددللوودددردبةلب ل فثدددىةلبحاىوددداللدددملبي ىوادددىةلبحيحبيدددال ار دددالرحلوباهدددلنتيجدددة الهددددف ااألول: والدددذي ندددص رلددد :

لاأو لوىلي ىحف ى(".ل،لوفر بةلحووقلبإلنلىتل) دأالةوب راى

 بحث  يدا ادىإلأربلبة بحويدىم ةدف ،لبي ىوادىةلبحيحبيدا وبدىب  و لو دىة لدم بإلنلدىت حودوقل  ىئحدا ةدوب ر  دأدا احل  يد 

 :بحلىحيا

 هدم ألنهدى يدلاىحل ف ادذهلب ودردبة ة  يد  لدم بحلدبب ا دىتل،لابي ىوايد ب ل فثدىةلبحاىودا وودردبة أحيد  ح در .1

 بأل ى يحيدا ابأل لدىم بح فيىة  ت بحبظر  ت  لملبي ىواىةلبحيحبيا بح فثا أحي  ا دبج هى يووم بحتل ب وردبة

ل يالحوتل بحتل
ً
  اكج ،لحووقلبإلنلىت  ت وودو ىة   أ ة لويل جت ُيحكت بحتل ب وردبة هم األنهى ،لرحههىل دبجيى
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ل،لااملدحلال)لبح وى دالبإلجدالويال،لبي ىوايدا لدملب رحفدا بأل ى يحيدا بحند بول لدم ب ل   دا بح ثيادا ذبة ب ودردبة

 .(بي ىجو ل،لبحفتالبإلةقف  يال،لبحفتالبحارأيا

 لدم ب الحد   ب ودردبة ادذه اى لحدى لةوصديف بحاىودا بح دبجديا ب ودردبة ادذه لدم ب ودرد  ابحكلدب ب ربأد  ة  يد  .2

 .2021-2020 بح دبستل بحاىم

  بح دبجيالبحاىوا. ب ل فثىة   لو ىة ابحكول فيبحكي بحل فيل ةحىذل ر  ب  .3

د  اةقرألدو بحل فيدل ةحدوذل ة كديف .4
ُّ
 وودردبة ودت  لدب ( 10 ) ة فيدل ةقرألدول  دأ ةدف ا د  صد  ولاةثىةدو ودت حفلت 

ثدل ودت ،لب ل فثدىةلبحاىودا وودردبة ددحت  بخفدا ة د  جخدر ل فد ت (3 )  ل ل
ن
 بحب يقدا ةفدج ر دأ ةوصدفوب ابحدذيت ،لو ف

 .بحل فيل ةثىةلةحوذل   أ  ل ل وحى

فد ت 3 عر دم  دت بح دبجديا ب ودردبة و لو دىة ة فيدل .5 ل
ن
 ةدف ا د ل،لبحل فيدل  حفيدىة   دأ ةدفلةد د مهف ولدى  يت و ف

ان  بحذي ب ف وم ب لحى 
ُ
ل بي حفالبح ىوفا  بو ا

ً
 .حفل فيل اح  

د  وايدىد ب لحدى  .6 تل  ايدىدب ادذبل،لحودوقلبإلنلدىت   دأ ب بدىب  ةدوب ر  دأدا   دأ حكدف إل  دىل ووح   جدوادا ودت يل دو 

 :هم وللو ىة

 ا دلف صدربحا(  دتلبي دم بي د يح يدلف جت )جي وثىشدر  ملد ل بي دم  دت بي د يح يدلف  ث د ال بد وى ةدوب ر -ج

 ابأل حدا ،ل فيدو بي  دولل لدم بإلنلدىت اجحويدال،لبي دم وف دوم )و دل بي دم لدم ب  حدا بي وبةدب ر دأ بحل درقل

 . رام  بوبت جا وللول  بوبت ايسا لم ب ب   لم بي م تايي ا ب وىل،لة ثيوىةو(   أ بألو فا اوا   فيو

 بإلشدىد  ةدتاي  دتت ،ل ملد للشدىول حد ج احكدت ،لوثىشدر  ملد ل بي دم  دت بي د يح يدلف  بد وى  فيدلا ةدوب ر - 

 جحويا اذ ر ةكلفي اإةحى ،لاجو فلو اج حلو بي م   ألوف وم ة لويل ا دحبيا أحل جا أحفا ايسا لم رحيو

ل بي دملذ در جا حل دم بإلنلدىت
ً
ل)جتل،لج ثد  جا أحفدا لدم صدربحا

ً
 ابحد يت ب الود  وحىدجدا رت ُيودىل ود ال

 حإلنلىت(. وملرات ابحاثى  لحم

 جي ،لحم اتةو ا اتلبحل ر ا حكت بي م حاثىدبة و ملىبها  ثىدبة  ت بي  يح يلف  ب وى دايفا ةوب ر -ل

ل ،ل بدوبتل رادم جا ولدلول  بدوبت ايسدا الدم وثىشدر ة د   ملد ل
ً
 بحلافديف  دت بي د يح فيدل  بد وى ود ال

 بحل درقل  اتل ،لجال رادم ولدلول  بدوبت ايسدا لدم ذحد  ا  دوتل ،للدملةدو   ه بح احدا ا ادل اججدىحيثو اجاحيلدو

ل
ً
 .حإلنلىت وملرات حم بحلافيف ر ألجت صربحا

ل ةوب ر -  ا بي م بجف   أ ة لويل  ثىدبة ريرب  يلف  ب وىل:أ ب ول تك
ً
 بحل در ا اد اتلل(وحىدجالبحاثدى   و ال

 أحدل جا أحفدا ايسدا لدم ذحد  ا  دوتل (وملدراتلحإلنلدىت حدم بحاثى   وحىدجا جت ذ ر ا اتل جي) مح جةو ر أ

ا ،لددحبيا
ً
 وحىدجدا  دت ج ثد  جا أحفدا لدم ةدتاي بي د يح جةبدىل الدم ،لواد ت  دتلووددوت بي د يح  بد   حد ال

 حدم  دت  ة د لوثىشدرل رشدىد  ُيالند  ادذب  دإت ب لدىأ . جا بحاثدى    ادل ةدو    لدم بح احدا بحاثدى  لاابأدب

 جت اُ حكدت ،لحدملبحاثدى   وحىدجدا   دأ جنهدىلةدب  بحودىدنل واهدى يف دف ا  د  بإلشدىد  ااذه ،لبحاثى   وحىدجا

ل ب للو ل اذب   أ ُي فم
ً
 .اى با ملجييى

 بحاىوالوىلي ما بي ىوايا ب وردبة لم بإلنلىت حووقل ةوب ر ابةضحل ا لبحل فيلل يحىلي  ل دأا
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:
ً
ضدح ي ودوقل لدملبي ىوادىةلبحيحبيدا بحاىودا بي ىوايدا ب ل فثدىة  وبدىب واىدددا جا ةتييد  أوال  وبدىب  جت بإلنلدىتاليل 

  دللبحب دوص  ىةد   ود  ،لبإلنلدىت حودوقل يادىدا ودى  ههدى يوأد  ا بي ىوادىةلبحيحبيدا لدم بحاىودا بي ىوايدا ب ل فثدىة

لل،لدحبيا أحل جا  ر يا أحل ش ل لم  ىة  جوبل ب بىب  اذه لم بحوبد  
ً
ل.ووقلحل  وؤ   

 :
ً
ضدح بحاىودا بي ىوايدا ب ل فثدىة وبدىب  لدم بإلنلدىت حودوقل ةدوب ر  دأداثانيا   دأدا جت بألالل جودربتا حل ىوادىةلبحيحبيداليل 

 .بي ووقل  ت ب ارلم حفثبىل يكفي ا ادا اى ا يفيا بحاىوا ب ل فثىةلبح دبجيا لم بي ووقل ادا 

رلبحتد باة ا يدح بح دبجديا ودردبةب  ولدلو ل   أ ولبىجم  مل ل يكت حف ادا اى جت بح ىنيا ل
ن
 ابحلبىجدم حل ودوقل ب ارلدم يدو 

 وبدىب  لدم بي ودوقل ات يدا  دأدا اأىحلى مل إت ،لب بىب  لم حل ووقل ب ثىشر ة   بحودا  جي ر  يانل ااذب ،ل اهى بي  يح لم

ل.دايف بحاىوا ب ل فثىة ووردبة

:
ً
ل ب وردبة ج ث  نلىتالبةضحلجتبإل حووقل ات يا لم بحاىوا بح دبجيا ب وردبة رج ىملثالثا

ً
 تبإلنلى حووقل ةبىالل لم رج ىوى

 ادذب لدم بي ودوقل ادا  جةفب وثىشر.لا ىت ة   اومل ل وثىشر  مل ل بي ووقل  يو اد ة  و ل،لبإلجالويا بح وى ا ووردل او

لأ  بحيايف ا ت وى يت باح رج ىو ى   ىت ب وردبة اويا جوىل،لدحبيا اأحل  بىا تل ر يا  مل ل ب وردل
ً
لاب با م. ب

 بحودا لب اىداللملبي  اللبحلى مالاةكربدادا لبي ووقلب ؤ  للةكربداجبود ل

 الورود املعار  في املتطلبات  العامة للجامعات اليمنية تكرار ورود الحقوق املؤيد و  تكرار (  1جدولس

 الورود املعار تكرار  الورود املؤيد تكرار  الحق

 العدد العدد

ل0ل50ليتلاوحىدجالبحاثى  .لحملب الو لابح 

ل0ل58ل.حملبي يى لاحف لبحبفجلابحا  للملجوىت

ل0ل42ل.حملب لىاب لابحا بحا

ل0ل76ل.حملبحكربوالبإلنلىةيالابيخ وصيالبحشخ يا

ل0ل18ل.حملبي ر ال)د لبحاثو يا(

ل0ل11 .حملبحاحل

ل0ل2ل.حملبحلحل لاى وبعبالابي اليا

ل0ل55لحملبحل ى للابحيحىتلباألحىام.ل

 ل)ب فكيا(
ُّ
ل0ل35 .حملبحلحف

ل0ل8ل.حملبحيابللاة و تلججر 

ل0ل3ل.حملبحلبوللابحلفر

ل0ل1ل.حملبحر ىيالبحص يا

ل0ل5ل.حملبحا  للملا سالةظيفالوتلبحلفوثلبحثيئل

ل0ل3ل.حملبحا  للملا سالةظيفالوتلب فىج لبألخال يا

ل0ل2ل.حملححىيالبي ووقلبحفكر ا

ل0ل10ل.حملبحت ايالابحلافيف

ل0ل1ل.حملبحلحل لاىألافيالبحشخ يالابحوىةوةيا

ل0ل25ل.حملب وىدى لاب  ى حالبحاى حا
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ل0ل5ل.حملب ملىد البحليىجيالابي ر اللملبحلاث  ل تلبحرجي

ل0ل2ل.حملا ملبألور

ل0ل6ل.حووقلبي ىد

ل0ل18ل.حووقلبألاللابأل ىد 

ل0ل4ل.حووقلب ي 

ل0ل1ل.حووقلججر لبي ر 

ل0ل33ل.حالابألووواحووقلبح فول

ل0ل18ل.حووقلبألابىل

ل0ل20ل.حووقلبحوبح يت

ل0ل40ل.حووقلبحياأيا

ل0ل6ل.حووقل ثىدلبحلت

ل0ل2ل.حووقلب رج 

ل0ل4ل.حووقلة  لب لفح ت

ل0ل8ل.حووقلبحي يف

ل0ل6ل.حووقلبيخ م

ل0ل578 املجموع

ضحلجتلب ل فثىةلبي ىوايالبحاىواللملبي ىواد1وتلبي  اللد فل) ل،لىةلبحيحبيدالاليوأد ل ههدىلودىليادىدالحودوقلبإلنلدىت(ليل 

لحل ودوقلل،ل و ل ىة ل للبحب وصلبحوبد  للملاذهلب وردبةلجوبلل ىة للملش للأحلل ر يالجالأحللدحبيا
ً
 حدىلل،لوؤ د  

لل.بحلكربدبةيلضحللملبي  اللةرة بلاذهلبي ووقلا لبل

لبجياللملات يالحووقلبإلنلىتا(لج لفلة  ي ل دأالرج ىملب وردبةلبح دل2الملبي  اللد فل)

 ( متطلبات الجامعات اليمنية وكيفية ورود الحقوق فيها2جدول س

 

 

 املقرر 

  كيفية ونوع ورود  الحقوق في املتطلبات الجامعية

 املجموع
 تأييد  ير مبا ر تأييد مبا ر

موسوع 

 مستقل

موسوع 

 فرعي

موسوع  جمل سمنية

 مستقل

موسوع 

 فرعي

 جمل سمنية

 %(100س123 %(43س52 %(2س3  %(24س35 %(31س38  فة اإلسالميةالثقا

 %(100س9 %(78س 7 %(11س1 %(11س1    الحاسوب

 %(100س 93 %(100س 93      اللغة العربية

        اللغة االنجليزية

 

ضح من الجدول س
 
 :( ما يلي2يت
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للملةبىاللحووقلبإلنلىتلاولووردلبح وى ا  -
ً
  ل(لور لل123 و لاد ةل يولبي ووقل)لل،لبإلجالويالجتلج ث لب وردبةلرج ىوى

(لوددر  ل ملد للة دد لوثىشددرل.لا ددىتلجةفددبلادا لبي ودوقللددملاددذبلب وددردل ملدد لل بددىا تلل55(لوددر  ل ملدد للوثىشددرلال)ل68واهدىل)ل

 يفيولووردلبحفتالبحارأيالاقحللدحبيا.ل. ر يالاأحللدحبيا

لاب با م.جوىلاويالب وردبةل  ىتلرج ىو ىليت باحلوىلا تل  -
ً
لبحيايفلأ ب

ل

اددد ل ىئحددالووت حددالحل وددوقلبحوبأددبلر وىأ ددىلدددحتلووددردلحوددوقلبإلنلددىتللددملاددربولل "لالهدددف الثدداني: والددذي نددص رلدد :

لبحلافيفلبحاى مللملبي ىواىةلبحيحبيا".

ل،لبي دىويم لافديفبح لدم بحت ايدال فههدى ياثندم بحتدل بإلنلدىت حفوىئحدالب وت حدالي ودوقل بيخند بل احل ويدملادذبلبح د الةدفلة كديف

 :ي م وى بإلنلىت حووقل حوىئحا ب فلوحا حألجسفا ب خل  ت بجلقىاا ابةضحلوتلخالل

 .ب وت حا بي ووقل أحي  اجاحيا وبىجثا .1

حوتل ب ت ح .2 ل
ن
 :ي م اذح ل حى ،لابح  حم لم اأاف ى ب  ملىبها بي ووقل  ا   ول ب  ك

ل حي دث ىبحاثدى  "ل وحىدجدا "حدم ا اب الود " بحد يت وحىدجدا  ول"حدم -
ً
لابحد ب

ً
 بحد يت وحىدجدا "حدم اىجدف حودى

 ابحاثى  ". اب الو 

ل ،ل" بحدبفج  دت بحد  ىت "حدم ا " بحدبفج حفد  "حدم ا " بي يدى  "حدم  ودل -
ً
ل حل دثالحودى

ً
 بي يدى  "حدم اىجدف ابحد ب

 ألت ،لبحبفج حف  حم دحت بحبفج  ت بح  ىت حم  ت يلفلبي  يح اجتل،لجوىت" لم ابحا   بحبفج احف 

 .بحبفج  ت بح  ىت   أ مللحلي حف لبحبفج

ل حي ث ى " بحا بحا حم" ا " ب لىاب  "حم  ول -
ً
ل حوى

ً
لابحا بحا". "حملب لىاب  اىجف ابح ب

ل حي دث ى بحشخ ديا" بيخ وصديا "حدم ا بإلنلدىةيا" بحكربودا "حدم  ودل -
ً
لابحد ب

ً
 بحكربودا "حدم اىجدف حودى

 بحشخ يا". ابيخ وصيا بإلنلىةيا

ل حي دث ى " باألحدىام بحيدحىت "حدم ا " باألحدىام بحل ى دل "حدم  ودل -
ً
لابحد ب

ً
 ابحيدحىت بحل ى دل "حدم اىجدف حودى

 باألحىام".

ل حي ث ى " اىي اليا بحلحل  "حم ا " ب وبعبا "حم  ول -
ً
ل حوى

ً
 ابي اليا". اى وبعبا بحلحل  اىجفل"حم ابح ب

ل حي ث ى " ججر  ة و ت ا"حم " بحيابل  ول"حم -
ً
ل حوى

ً
 ر ".جج اة و ت "حملبحيابل اىجف ابح ب

ل حي ث ى بحياأا" "حم ا بحيال" "حم  ول -
ً
ل حوى

ً
 بحياأيا". "حووقل اىجف ابح ب

ل بحليىجديا"لحي دث ى ب ملدىد ا "حدم ا " بحدرجي  دت بحلاث د  لدم بي ر دا "حدم  ودل -
ً
ل حودى

ً
 ب ملدىد ا "حدم اىجدف ابحد ب

  تلبحرجي". بحلاث   لم ابي ر ا بحليىجيا

ل حي دث ى بحثفد " شدؤات ر بد  لدم ب ملدىد ا "حدم ا " بحاىودا بحوظدىئف ةوفد  "حدم  ودل -
ً
ل حودى

ً
 "حدم اىجدف ابحد ب

 بحاىوا". بحوظىئف لملةوف  ابحا بحا بحثف  شؤات ر بد  لم ب ملىد ا

 بألوووالابح فوحا". "حووقل اىجف ابح  حم لم بح فوحا" ا"حم بألوووا" "حم  ول -



  ادلاربوللبح بدجىةلبحافيىللملة ويملبحر  البإلنلىةيالابحل ثيويالحفلافيفلابحلبحيا  

 

 

 ينبرل –مانيا صادية / الالمركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتاليمن                  مع  –جامعة إب  إصدار 608 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

حوتل ب ت ح .3 ل
ن
 ردى يا حووقل هم بي ووقل اذه جتلايىت يلف جت ) ملر  بي ووقل  ىئحا لم بحلىحيا بي ووقل ردى ا ب  ك

يدىا وايبد ت ألجدخىص
ُ
 احودوقل ،لبحلدت  ثدىد احودوقل ،لابأل دىد  بألادل ح دفال)حدم بحاىودالب كفوحدا بي ودوقل ر دأ ة

 بألابىل(. احووقل ،لاحووقلب رج  ،لبحي يف احووقل ،لبي ىد احووقل ،لبألور احملا م ،لبيخ م

حوتل ير ل .4 ل
ن
 . فههف ةب ثم بألخر ل بحاىوا جتلبي ووقل رييىح  ملر  ،لبهف خىصا ا ووقل ب لفح ت ة   ر رب  ب  ك

 ةدف ،لبي دىويم بحلافديف لدم  فههدى ياثندملبحت ايدا بحتدل بإلنلدىت حودوقل  ىئحدا ال  يد  بيخىصدا بإلأدربلبة ودت بإلة هدىل اواد 

ل  : لح تلاحى ة   ةب دل بي ووقل وت     ر أ بحلوصُّ

 
ً
هف  دتلأالد ف بحبظدر  تد  بأل درب   دل بهدى يملدت ت بحتدل اهدمل:املشدتركة الحقدوق  :أوال ل

 ،لباألحدىام ااددا ف ا يداهف اجدان

 :إل  تنقسم املشتركة الحقوق  وهذه

 احدم ،لجودىت لدم ابحاد   احفد لبحدبفج بي يدى  احدم ،لبحاثدى   اوحىدجدا ابحد يت ب الود  حدم ججىجدياا حودوقل -ج

  ا.بي رل احم ،لابيخ وصيالبحشخ يا بإلنلىةيا بحكربوا احم ،لابحا بحا ب لىاب 

حلد  احدم ،لبحاحدل حدم او ةيداا ابألحى يدا ةوى يدا حودوقل -   ابحيدحىت بحل ى دل احدم ،لاى وبعبدالابي الديا بحل 

  احم ،لباألحىام
ُّ
بول احم ،لججر  بحيابللاة و ت احم ،ل)ب فكيا( بحلحف  ،لبحص يا بحر ىيا احم ،لابحلفر بحل 

ححىيدال احدم ،لبألخال يدا ب فىجد  ودت ةظيفدا ا سا لم بحا   احم ،لبحثيئل بحلفوث ةظيفالوت ا سا لم بحا   احم

 .بحفكر ا بي ووقل

 .ابحلافيف بحت ايا حم ااافيحياا ةرأو ا حووقل -ل

حل  حم  ىةوةياا حووقل -   .بحاى حا ب وىدى لاب  ى حا احم ،لابحوىةوةيا بحشخ يا اىألافيا بحل 

 بحثفد  شدؤات ر بد  لدم ب ملدىد ا احدمل،لبحدرجي  دت بحلاث د  لدم ابي ر دا بحليىجديا ب ملدىد ا حدم جيىجدياا حودوقل -ه

 .بحاىوا بحوظىئف ةوف  لم ابحا بحا

 
ً
 ،لابحد يت اب لدكت  ىحوربادا ،لب لثدىدلواد ت جا ادد  جا وايبدا خ وصديا بجدلوأث هى حودوقل هدم الخاصدة: الحقدوق  : ثانيدا

يدىا حودوقل اهدم
ُ
 ،لابأل دىد  بألادل احودوقل ،لبي دىد احودوقل ،لبألودر ا دم هدمالحدم اادذهلبي ودوقل ،لب ملدت  ا بي ودوقل ر دأ ة

 ،لبحوبح يت احووقل ،لبألابىل احووقل ،لابألوووا بح فوحا احووقل ،لبي ر  ججر ل احووقلل،لب ي  احووقل

 احووقل ،لبيخ م احووقل ،لاحووقلبحي يف ،لب لفح ت ة   احووقل ،لب رج  احووقل ،لبحلت  ثىد احووقل ،لبحياأيا احووقل

ل.ابألص  ىل ب اىدا

ا"لادددد لة دددودلووتددد حلحليدددح تلوفدددىايفلحودددوقلبإلنلدددىتلاة ديلددد ىللدددملب رحفدددالوالدددذي يدددنص رلددد ل:نتيجدددة الهددددف الثالدددث

بي ىوايدددال)و لدددو لاعدددرقلةددد ديجلاججدددىحيبلاجنملددد الصدددفيالابحكت اةيدددا(لحلافددديفلوفدددىايفلحودددوقلبإلنلدددىتلح فثدددالب رحفدددال

لبي ىوايا؟

  ارتماد اإلجرا ات التالية: تم ولتحقيق هذا الهدف
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دل ح دى ب افوودىة ةوبيدا ا ودل اة ديلد ى بإلنلدىت حودوقل حليدح ت دلة دوُّل ر دأ حفلوصُّ
ُّ
 بي دىويم بحلافديف ورحفدا لدم لدملااف

لحيحل،لبألاحيا صودةو لم بحل ودل ر  ب  جاح حىا دئ لي تا رأربئ ت بح دبجا ب لح ة ،لبحف لىنج(ل– )بحث ىحود و 

ل بي ىحيا بح دبجا ب ت ح 
ً
دب  : هم وقىاة جدو  ةبىالل ،لبإلنلىت حووقل حل ديج ة وُّ

ح ى جت يقب بحتل )ب ار ا
 
،لجخر ل ووردبة و  بح ول جا ووردلخىص لم باجلوالحيا حيح وت ة ديل ى ا يفيا ،لبح فثا يلاف

د د  جت يقدب بحدذي ابحو د  
ُ
ف اججدىحيبل،لب ار دا ادذه  يدو ة

ُّ
ل بألدوادا بي وبةدب اادذهل،لابحلد ديج( بحدلاف ل

ن
ملد 

ُ
 ب رحفدا ا

ل جنهدى رذ ،لا ودوقلبإلنلدىت شدىوفا ةوى دا حل دو ر بحلتج لديا ل
ن
ملد 

ُ
 ابألجدج ب ب فودىة ةدو ر بحتدل بحال ودا ب ار يدا بحثايدا ا

ل يثد ج ة ثيدم  دتي ،لبحلدفيحالحفل ثيدم
ً
ا د  ب ار دا ادذه اةيدى  ،لاشدىوفا جدفيحا حويويدا احار دا جا 

ُّ
 جا بحل ثيدم ياندللااث

ية ا  ل. ملفو
 
دل ةود يف لم بي ىحيا بح دبجا د  ل ة دوُّ

ُّ
 اادذب ،لحل ديلد ى ولدلول ة  دي لودب     دأ بإلنلدىت حودوقل فحدلاف

وت ح
ُ
 لدم وب وقدا ة ديلد ى جا ،لولدلول واهدىل لدم بي ووقل ة ديج روى اهمل،لبحت او وتل  اهى يل  ث و بخل ةالةا جح  او ب 

ان  اح بة خالل وت جالة ديل ى ،لبألخر ل ب بىب 
ُ
لجخر .  دبجيا ووردبة دحت احكت اىي ووقل ا

ل ل ولدلول ودب   لدم بإلنلدىت حودوقل ر درب  ح دالجتاةدر لبحثى
 اد ت ب وددو ىة لدم  د ملبحلد بخل اودت ب ارلدم بحاحدم ودت ُيادين

دبج  ديلل اأىحلدى م ،لبح دبجديا ب ودردبة
 
لمل  دأ  د  بحدذي بحف

ودا ب ار دا ُيملدون ل
ن
 ب ؤجلدا ةع د  اإذبل.اكداللب ودرد ت ب لاف

 حودوقل اافديف وللو ىة وت بألالل ب للو ل بإلنلىت(لااو ةو يالا ووقل وار ا )ةتج ج لم بح فيا( جا بحلافيحيا)بي ىواا

 ر دأ باةلودىل لدم  ملد للأدواريل ججد ح  ( بح دىني ب لدلو ل اادو) بي ىوايدا بحث سدا  بخدل بي ودوقل ادذه الدملة ثيدم (بإلنلدىت

 ُيلد ف بحد الث لدلو ىةب  ادذه لدم ابحبقدىح .ابحدوعت( يملدحلل)بألجدر  بحدذي بح ىحدح ب للو ل ااو) بحملىول بحت اوي) ب للو ل

 .ب  لحيم( بح وىلم ب للو ) بحرب  لااو ب للو ل ةقىح لم

 بي ىوادا لدم وودردل   دل ،لبحاحدملبحل  صدتل ذا بي دىويم بحلافديف لدم ة ويودو ي داب ،لبألخ د  بحثا    ب وى ،لبأل اى  ااذه

 ُي د ث جدوا وودردل جي ود  نلدىتبإل ا ودوقل بيخىصدا  ودللب ار دا  دإت اأىحلدى مل،لي  ودو بحدذي ة   دو احدو جا ب دو حدو

ل
ً
ل حبلى

ً
ل بحو   ي وتل احتل،لأ ا وت ااملويملى

ً
لل.ةىةيا أ ا وت بحال م اىحاحم ب ورد ت وودو ىة حل ديج  ى يى

ح ددى
ُّ
ددف لبح دبجددالر ددألة  يدد ل ادد لبألجددىحيبلحدد وللةوبيددالب افووددىةللددملةدد ديجلحوددوقلبإلنلددىتلاااف  لافدديفلحوددوقلل،لاةوص 

ادذهلبحلوبيدالبحتدللل،ليقبلجتلالي وتلاحاديلل دتلوا يدىةلةوبيدالب افوودىةل،لوتلب وبدي لب  حاو فولو للة  هلل،لبإلنلىت

ح تلوتلبحوصوللحفحافووىةلابي  ولل فههىللملجيلا د لاودتلجيلو دىت ل
ن
تلب لاف ل

ن
حك

ُ
اأىحلدى ملل إنهدىلالدى  ل  دألبجدلحربد الل،لة

فلحووقلبإلنلىتلابإلعالتل  ألبي  ي ل ههدى
ُّ
درلل.ااف

 
بحك  د لودتلل،لةل   د لودتلايسدىةلحودوقلبإلنلدىتلبحاى يدالابحارأيداا د لا 

لودتلبحلودىد رلب  فيدالابح احيدالبحاى يدال،لب  لو ىةلب ار يالباحكت اةيال  ألووب ا دىلاىإلةت ةد 
ً
درةل   د ب

 
اب وبةيدملل،ل حدىلا 

ل
ً
رةل    لوتلب وب  لباحكت اةيال لثى

 
والا ووقلبإلنلىت.لاا  ل

ن
ملا ووقلبإلنلدىتلُيحكدتلابحا و لب لاف

 
لاووب لبحكت اةيالةلاف

ل اىلججدلىذلب ودرد.لا ودللةوبيدالب افوودىةل
فيالاباحكت اةيدالبحتدللي د ن حف ىحبلبحوصوللرحههىلاباجلفى  لواهىللملةوىشىةولبح  

دفيال بخدللب ؤل دفيالابحالص  ادللل،لجلدالبحلافيحيدالملاافيفلحووقلبإلنلىتلاليانللباجلتبىلل تلب  ىددر لابحاملدىعىةلبح  

فلابحلافيفلبحتللة  ثل بخللبحوى دالل،ليانللباجلفى  لوتلوا يىةلةوبيالب افووىة
ُّ
ا وللاذهلب ا يىةللمل حفيىةلبحلاف

اأىحلددددى ملة ددددثالبأل ابةلباحكت اةيددددالب لددددل  والي حدددد لب افووددددىةل ددددتلحوددددوقلبإلنلددددىتلجال بى ملددددالل،لبح دبجدددديالاخىدأ ددددى
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ودددالب ل
ن
فلابحلافددديفلحل ويدددملبألاددد بالبحتدددللُاددددا لحلافددديفلحودددوقلل،لهدددىب وبددددي لب لاف

ُّ
ل لودددتل حفيدددىةلبحدددلاف

و وقدددال ملددد للُيادددين

ل.بإلنلىتلابحت ايال فههىللملبي ىواا

لجنمل الةوومل  ألو ود ا
ً
 فى فيالاافيفلل،لبحلافيف لم بح ىحب ا لفلبجل  بملاجىئللاعرقلة ديجلصفيالااصفيالاجييى

ا دأدددالوحىدجددد هفلح دددىللدددملحيدددىتهفلبحيوويدددالل،للافددديفلبحادددى مليكحدددتللدددمل دأدددالر بدددىتلبح فثدددالبهدددىحودددوقلبإلنلدددىتللدددملوؤجلدددىةلبح

للدملرحد بثلادذهل ،ل بخدللب ؤجلدالاخىدأ دى
ً
احدذبل دإتلبألجدىحيبلبحل ديلديالب الحد  ل  دألبحملدرحلابحلفود تل د لالةفيد ل   د ب

لل.بحفى فيا ل
 حووقل اافيف لم ةوبيالب افووىة ا ول ،لبحلافيف لم بح ىحب و ود ا   أ االح  ة ديليا ججىحيب ااح لوتلةثنن

حد ت الدى   جت يحكدت بحتدل بحل ديلديا بإلجدت بةيقيىة ودت  د   اابدىتل،لبإلنلدىت ل
ن
 واهدىا ،لبإلنلدىت حودوقل   دألاافديف ب اف

ف
ُّ
 ،لابحلو ادىة ل،اب لدرحيا ،لبأل ابد اج بل ابحلح يدل ،لا دبجدالبي ىحدا ،لاب بدىظر  ،لبحدذانل ابحا دف ،لبحلادىاني بحدلاف

ل.ابحو ا  ،لبأل ابد احابل،لابحو   ،لاب  ىدر  ،لاب بى ملا ،لابحب ابة ،لب ي بةيا ابحرحالةل،لابحلور ر ،لابحلح ي 

ددف لبح دبجددالبي ىحيددالر ددألجتلبألجددىحيبلبحل ديلدديالب الحدد  ل  ددألور ي ددال)و ود ددا(لبح ىحددبللددملاافدديفلحودددوقل اوددتلابددىلةوص 

لاقحد لب افوودىةلا ربلتهدىلاةلخي د ىلبإلنلىتلهملبأل يللحلبث 
ً
دفلبي ودوقلاد لب

ُّ
ت لبحلببلبألالالجتلبح ىحبلياملدةللدملااف

  ددددذبلبحاملددددى لوددددتلل،لاوبى ملدددد هىلودددد ل والئددددولاوددددتلخددددالللحفوددددىةلبحبوددددىملباحكت اةيددددا.لابحلددددببلبح ددددىنيالااددددولوددددرةثةلاددددىألالل

لههددددىلا يح هدددىللددددملذابدددول  لدددد للة ثيو دددىل بخددددللبح ىحدددبليلددددى  هل  دددألبا لبددددىتلاحثدددى نلحوددددوقلبإلنلدددىتلاأىحلددددى ملةدددي ب لجاح

ل.بي ىواالاخىدأ ى

 الخاتمة:

ر وددىللحوددوقلبإلنلددىتللددملبحلافدديفلبحاددى مل وةددوليلدد فللددملخفددملةوى ددالحوو يددالةددباكجل  ددألوحىدجددىةلةددر لبحثىح ددالجاحيددالال

وف تللملوؤجلىةلبحلافيفلبح ىحبلبحيوويال فر لوؤةرللملب  لح ل  ألبح اي لبيخىصلجالبحاىم.لاةر لجةوليلوأبل  ألبحاى

ل الاىي لثىتاثا لبألخذلبحاى مل
دفلاةد ديجلحودوقلبإلنلدىت دوتلل،للملاافيفلاذبلب وردللبحاوبوللب وأن

ُّ
 د  لل،لججدىحيبلااف

ُ
ة

 :اىألعرلبحاىوالبحلىحيا

والا ووقلبإلنلىتل)بي ىةبلبحفكدريلجالبحبظدريل .1 ل
ن
ل،لاوفدىايفلحودوقلبإلنلدىت(ل،لةو   ل لى ل تلب ودو ىةلب لاف

 .ا يحلي وتلاذبلبحكلى لاولب رأ لبألجى لبحذيليو رلبحثايالب ار يالبألجىجيالي ووقلبإلنلىت

لدىحلبحفرصدالحف فثدالحفرأدوتلر دألوربأد لاو دى دلجخدر لل،لو لةو   ل لى ل تلوودو ىةلحووقلبإلنلدىت .2
ُ
اواهدىلل،لة

 .و ى دلو ثو الاو ى دلرحكت اةيالُيحكتلبي  ولل فههىلوتلشثكالبإلةت ة 

ح ىلاة ديل ىر .3
ُّ
 .  ب لةوصيفلشىوللحفحوردليمللحلل  ألأ الل ونللاى ودو ىةلبحتللج لفلااف

ابح فبلوتلبح ىحبلبحرأدوتلر دألبحكلدى لب ودردلاب ربأد لل،لة  ي لب ودوتلبحذيلج لفلةبىاحول ثللوو  هلاتجثوت .4

تلبح ىحبلوىلي مل،لا لىاالولخ ل تلب ودوتل،لبإلحكت اةيالاب  ثو ا ل
 :ةفلي ان

والاى ودوتل)وحىدجىةلةوأ للملب  لح (. - ل
ن
 جافلب حىدجىةلباألحى يالبإليقىايالب لاف

وددددالاى ودددددوتل)وحىدجددددىةلةوأدددد للددددملب  لحدددد  - ل
ن
ددددملاددددىي ملجالب ودددددوتلبحددددذيليددددلفللجاددددفلب حىدجددددىةلبحلددددفثيالب لاف

 
ةلاف

  دبجلو(.
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ل.فثياجافلب وت حىةلحلاي يلب حىدجىةلبإليقىايالاواىي الب حىدجىةلبحل -

ا يحليوومل دللعىحدبللدملب  حو دال ادرالودىلةوصدللرحيدوللدملبحفودر لبحلدىاوال)جادفلل،لةو ي لبح فثالر ألوقحو ىة -

ب حىدجدددىةلبإليقىايددددالابحلددددفثيالاب وت حددددىةلحلاي دددديلب حىدجددددىةلبإليقىايددددالاواىي ددددالب الحظددددىةلبحلددددفثيا(.لا لىاددددال

ف لرحيول للوقحو ا  .ولخ لاحىلةوص 

دملاى وددوتلبحدذيلل،لمةوجي ل بئر لبحبودى -
 
ال دو رلحفودالةودىملرحكت اةيداليدلفل ههدىلة  يد لووددوتلحفحبى ملدالةلاف

لل،ليلفلواىي لوللملذح لبألجثوت
ً
 .اُ لىحلحف فثالرا بللوبى ملىتهفلاودباهفلحوللب ودوتللملاذهلبي فوالرحكت اةيى

اإ خدىللأحيد لب افوودىةلاب  دى دللة حيفلوو  لبحكت انيل  ألبإلةت ة لخىصلاى وردلبح دبستلليوومل يدولبح فثدا -

والا ووقلبإلنلىت ل
ن
فيال،لباحكت اةيالبحتللةفلبي  ولل فههىلب لاف اأحي لبحبوىشىةلل،لاولخ ىةلبحبوىشىةلبح  

 .باحكت اةياللملحفوالبحبوىم

 الدراسة: توصيات

وص ي
ُ
 :يلي بما الدراسة ت

  ا  بح دبجالبي ىوايا وت بح ىةيا بحلبا ي د للمل،لوللول احوردل بإلنلىت حووقل   ألبي ىواىةلبحيحبيالر رب  .1

 .بي ىوايا حف دبجا   لتهيت بح ىحب ي وتل جت

 .اب ف ووي بحفكريل بي ىةث ت   أ بإلنلىت ا ووقل شىوفا حثبىللوار ا بحال وا اى  لو ىة ب وردل اذب ااي ي  .2

   دألبألجدىحيب بإلنلدىت قلحودول وودردل الد ديج جديووووتل بحدذيت بحلد ديج ايسدا ج يدىل ةلدو ألبي ىوادىةلةد د ب .3

م بحتل بحفى فا بحل ديليا ل
 .بإلنلىت ابحل ثيويالي ووقل ابإل بد يا ب ار يا بألا با ة ون

فل  ألة دولاو ل  ةووملبي ىواىةل .4
ن
بظ

ُ
ىتهىلة ج تلوتلوار الويىو تلحووقلبإلنلىتلاوحين تلب  دن

ن
الةحك  ادبةلة د بين

ى حوتلول،ليلحالاىحلتة  ل ههفلريقىاين قىهلبحل ىاملو لوثى نلحووقلبإلنلىت.لا يحليا ن
ن
لتلجفو  فللملبة

  ألبي ىواىةلةبظيفلبألنمل البح ى  الر أل  فلبي وبةدبلبح ملدريايالابحوىةوةيدالاباألحى يدالح دىيحلبحت ايدال  دأل  .5

 حووقلبإلنلىت.

الجالةفايدللودىلادول ددىئفلبهد الرشدى الةوى ددالحودوقلبإل .6 نلدىتلوددتل  دألوؤجلدىةلبحلافديفلبحاددى ملادد لجعدرلاملددرياين

الا ذح لبألنمل الب وب  الح ى.ل لخالللبألنمل البح دبجين

ةحكددد تلوؤجلدددىةلب  لحدددد لب ددد نيلوددددتلب ملدددىد اللددددملرشدددربتلب ؤجلدددىةلبحلافيحيدددداللدددملو لفددددفلبحفاىحيدددىةلبح ى  ددددال .7

لججفو لحيى .لةوى الالحفلو يالا ووقلبإلنلىتلاجاحيالأاف ىل

 املقترحات:

م  دبجىة رأربل
 
 و دل حدفليدلفلةبىاح دىللدملبح دبجدالبي ىحيدا  ،لبي دىويم بحلافديف لدم بإلنلدىت ودوقلح   أ اىحت ايا ةلاف

 .بي ىوايا بحث سا أوبةب وت اة  اى بح الايا ابحاملىعىة ،لابألةظحالبي ىوايا ،لبي ىوايا بحثايا
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 املراج :

  الو ر.لبحوىارلل،ل ىحفلبحكلبلحفاملرل،لاافيفلحووقلبإلنلىت(ال2011  أل)ل،لابىل لابي  ينلل،لراربايف (1

صلصلل،ل(8تل)ل،لب  فددالبحارأيددالي وددوقلبإلنلددىتل،ل(البحت ايددال  ددألحوددوقلبإلنلددىت2008 ثدد لب  يدد ل)ل،لباةل ددىد (2

107-124. 

فلبي ىويملح  لةالويذلب رحفالبإل  ب يالللللللل
ُّ
 ب ؤةحرلبحافوللبح ىنيل تل،لبإلنلىتلاوا لو ىدبةلبحلاف

ور دددديلب فدددد ل ي ددددللحفث ددددوثلل،ليبلبي  ي ددددالحلدددد ديجلحوددددوقلبإلنلددددىتب بددددىب لابألجددددىح(ال2003جددددفيىت)ل،لاددددى رب  (3

 بحر ىاالبحلاو يا..لل،لابح دبجىةلبإلجالويا

ودؤةحر"لبحلبحيدالبحبملدر الابألودتلل،ل(البإلداى لاحووقلبإلنلىتلاجةراحىل  دألبحلبحيدا2007دب  لشفيمل)ل،لبحث ىيبا (4

 بألد ت.لل،لمل2007ل/12-10أىواالبح فيفالبحلوبيالوتلل،للمل ىحفلولت  "

 دبجدالووىدةدال ، حووقلبإلنلىتللملبحت بثلبحد ينللبحاروديلابإلجدالوي(ال2006جوىلل)ل،لو ح  لا ث لبحرححتل،لأالل (5

لبحوىار الو ر.لل،ل ىحفلبحكلبلحفاملرل،للملدوللب وبةيملبح احيا

 ب دؤةحرلبحافودل ،لبإلنلدىت حودوقل   دأ حفت ايدا بحارأيدا بيخ دا وملدرات (ا2001 ثد لبيخدىحمل)  ثد لهللا ،لأحيدلل (6

لو ر. بحوىار ال،ل  تلشحج أىواا ،لباألحى يا بح دبجىة اوبىب  بإلنلىت حووقل  ت بح ىني

 بحوىار .ل،لأىواال  تلشحجل،لحووقلبإلنلىتلاوبىب لبح دبجىةلباألحى يا

ل،للدداو يابححوددوقلبإلنلددىتللددملبإلجددالملاة ثيوىتهددىللددملب حفكددالبحارأيددال(ال2000جددفيحىتل ثدد لبحددرححتل)ل،لبي ويددل (7

 بحر ىاالبحلاو يا.لل،لو ى  لبي حيضتل

 بحوىار .لل،لور يلبحاملرلحل ىواال،ل" ففلبحبفجلباألحىامل"لججلولاة ثيوىةو(لال2007  تلبحاىا يتل)ل،ل داي  (8

ب ر دددددديلبحدددددد ا ملل،لجفلددددددفالوفددددددىايفل"لبألجددددددجلبحافحيددددددالحفحار ددددددال"ل،ل(الحوددددددوقلبإلنلددددددىت2006جححدددددد ل)ل،لبحرشددددددي ي (9

 بحلبال)بح ىةيا(ل يلحن .ل،ل(24بحا  ل)ل،ل(ICFSالابإلجت بةيقيال)حف دبجىةلب للوثفي

(ليوحيددول بدلبحفكددرل1 ل)ل،لحوددوقلبإلنلددىتللددملبحددوعتلبحاروددي(ال2002 دد ةىتلبحلددي ل)ل،لجححدد لاحلدد تل،لبحرشددي ي (10

 ا  اةالحثبىت.لل،لب اىصر

 بحدوعت لدم رحفدالبألجىجديااى  بح دبجديا بحكلدب خدالل ودت بإلنلدىت حودوقل   دأ بحت ايدا (ا2002 حدىد ل) ،لدويدىت (11

 ةونج.ل،لبإلنلىت ي ووقل بحاروي ب ا   ،لبحاروي

 ل(الابىللارةىوللوو فيلووت حللملبي ترب يىلحلبحيالبحواملاحفىايفلحووقل2009جحح ل بدتل)ل،ل بدت (12

 و ر.لل،لأىواالعب ىل،لب ؤةحرلبحافوللبي ى يلابحاملر تل،لبحت ايالاحووقلبإلنلىت(ال2007و ح ل)ل،لبحلكربت (13

ودؤةحرلبألودتلابح يحوربعيدالاحودوقلل،ل(البح يحوربعيدالاحودوقلبإلنلدىت2006عىدقل ثد لبحدر االو حد ل)ل،ل ىور (14

 بألد ت.ل،لأىواالوؤةالل،ل12/7/2006-10وتلبإلنلىتل

ل،ل(الاافديفلحودوقلبإلنلدىتلاىي ىوادىةلبحارأيدالا ال لدولاىحلبحيدالبحبملدر الحف دال 2004ةهد لحىود ل)ل،ل ث لبحكر ف (15

ل.304ل-257ل،لوا  لبح دبجىةلبحت او الأىواالبحوىار ل،ل)   لخىص(ل،لبحت او الوقفالبحافوم
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وددددددؤةحرلبح لدددددىواللددددددملبي يددددددىد لل،ل(الحودددددوقلب ددددددرج للددددددملبإلجدددددالملادددددد تلبي ويودددددالابإل تدددددد بل2004 و  ددددددال)ل،لبحاملدددددحىايل (16

لو ر.لل،لا بد لبألا ىالل،لبإلجالويا

ل،لوكددددالب كروددددالدبا ددددالبحاددددىحفلبإلجددددالوي،لبإلنلددددىتب  لحدددد لبإلجددددالويلاحوددددوقل(ال1987و حدددد لبح ددددى قل)ل،ل فيفددددي (17

 بحلاو يا.

 بدلل،لحوددوقلبإلنلدددىتلادد تلبحددبظفلبحوىةوةيدددالبحودددايالابحملددرياالبإلجدددالويا(ال2004بحلددي ل ثددد لبي حيدد ل)ل،ل ددو ه (18

 بإلجكب د ا.لل،لبحفكرلبي ىويم

للللللللللللللل]لباةت ةدددددددددددددددددددددددددد  لولددددددددددددددددددددددددددوب رل  ددددددددددددددددددددددددددأال،لةوى ددددددددددددددددددددددددددالحوددددددددددددددددددددددددددوقلبإلنلددددددددددددددددددددددددددىت(ال2004جددددددددددددددددددددددددددف ىتلةىصددددددددددددددددددددددددددرل)ل،لبحور ددددددددددددددددددددددددددىت  (19

www.aworldconnected.com/subcategory.php/80.html.) 

ل،ل(24 ددد  ل)ل،لجفلددفالبح وى دددالبحووويدددال،ل(2 ل)ل،لىتلودد خللر دددألاادددملحودددوةم(الحودددوقلبإلنلددد2002جو ددد ل)ل،لووسددت  (20

 ا  اة.لل،لور يل دبجىةلبحوح  لبحارأيال،ليبىير

(الة ددددودلووتدددد حلحليددددح تلوفددددىايفلحوددددوقلبإلنلددددىتللددددملبإلجددددالمللددددملوددددب  لبحلددددىد  ل2009حلدددد تلحلددددتل)ل،لووسددددت ل (21

أىوادددال ددد تلل،للدددىتلاوبدددىب لبح دبجدددىةلباألحى يددداب دددؤةحرلبحافودددللبح دددىنيل دددتلحودددوقلبإلنل،لاى رحفدددالبح ىةو دددا

 بحوىار .ل،لشحج

ارةدىوللر ودىللوفدىايفلحودوقلبإلنلدىتللدملل،لب  فدالبحارأيدالي ودوقلبإلنلدىت  ،لةد ا لبحت ايدال  دألحودوقلبإلنلدىت (22

ل.ل27/11/1997-25ا  اةل ،لب بىب لبحلافيحيا

ور دديلبإلوددىدبةلحف دبجددىةلل،لفللددملبحاددىحفلبحارودديبحت ايددالر بللة دد يىةلبحلا ددبلابحابدد(ال2002  ددملججددا ل)ل،لاعفددا (23

 بإلوىدبة.ل،لابحث وثلبإلجت بةيقيا

World Bank. (1994). Higher Education: The lessons of Experience. Development in Practice series. 

World Bank: Washington, D.C. 
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 ط التجاري للتطور التكنولوجيالتجارة اإللكترونية كظاهرة ملواكبة النشا
Electronic commerce as a phenomenon to keep pace with the commercial 

activity of technological development 
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 امللخص

ا ردد لةفلد ىل  دود لأ يد  لحألنملد الل،لو لنهىيالبحورتلبحاملر تلظ رةلشثكالباةت ة ل وجيفالحفلوبصللاوا ىلار ةلبحلقىد لرحكت اةياللللللل

أترب يدددالاالر فيحيدددالاالة يددد لحلدددف البحودددوبة تلبحوعبيدددالاالة لدددىللحوجدددىئةلرالبحوجددديةلباحكت انددديل دددتلعر دددملبحلقىد دددالالة ددد اىلحددد ا ل

اأددذح لجصددثالبحاددىحفل  ددللاح ىاددالجددوقلوفلوحددالحل حيدد لولددد هفك تلل،لجأ ددي لبي وبجددبلابألحددوبحلابح وبةددفلبحذ يددالب رأوعددال ملددثكالباةت ةدد 

لجف لاخ وىةلاحاىوالةلرحكت اةيالج فالاجرياالالةول لبي يودلب ى يلاالب ت بوتلألعرب  ى.اوود يتلحارالاب لبىللوىلي لىأوةولوتل

 ددددألاا ددددرةلبحث سددددالب بىجدددثال حىدجدددد هى.لاالدددديألبحدددد اللبحبىويددددالرل،لا  اددد لبحدددد اللب لو وددددالجشددددوبعىل ث دددد  للدددملبحلاىوددددللاىحلقددددىد لباحكت اةيدددداللللللل

لدد ىلبحل دودلبحلكبوحدويم.لاااد لبحلقدىد لباحكت اةيدالوقدىالخ دثىلحفل دو تللدملبح دبجدىةلبحافيدىلاجديحىبحلاىوللبهىلابحل ىقلاىحر دبل  لحيداليفرل

ةظدربل ددىلة رحدولودتلبح داوأىةلاودىلة  دد هلودتلبإلشد ىحيىةلة لدىللر دأل دبجدىةلاجا ددىثلإليقدى لحفدوللاةفلد  بةلح دىللددملل،للدملوقدىلل دىةوتلبأل حدىل

لا .اذبلبحاىحفلبا ت بضتللبحذيلالة  هلح 

لبح دبجىةلبحافيىل.ل،لبحوجيةلباحكت انيل،لب بلقىةل،لبحاوو لباحكت اةيال،لبحلقىد لباحكت اةيالالكلمات املفتاحية:

Abstract 

 With the end of the twentieth century, the Internet appeared as a means of communication, and with it, electronicللللللل

commerce emerged, and imposed itself as a new revolution for commercial activities that were not bounded by 

geographical or regional borders and not subject to the authority of national laws and did not need media except the 

electronic medium through computers, tablets and smart phones connected to the Internet, and thus became The world as a 

whole is an open market for all consumers and suppliers to offer and purchase the goods and services they need through 

easy and fast electronic transactions that do not require the physical or simultaneous presence of their parties. 

 Developed countries have made great strides in dealing with electronic commerce, and provided the appropriateللللللل

environment for its practice. Developing countries seek to deal with it and catch up as an imperative imposed by 

technological development. E-commerce is a fertile field for training in graduate studies, especially in the field of business 

law, given the difficulties it poses and the problems it raises that require studies and research to find solutions and 

explanations for them in this virtual world that has no boundaries 

Keywords: electronic commerce, electronic contracts, products, electronic mediator, postgraduate studies 
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 :ددددددددددةدمقدم

ىلةثددددى للب بددددى  لوددددتلجأددددللرشددددثىتلبي ىأيددددىةلابي  ددددولل  ددددألدددددراد ىةلظىاراددددل،لاادددد لبحلقددددىد لظددددىار لحيددددىد الاىودددداللللللللل

جةدرةل ملدد للل،لاأىعاهدىلجنهددىلحفودالججىجديالوددتلحفودىةلبحاملدى لبا ل ددى يل،لبي يدى لبحتدلليع دديلبحفدر ل دتلة ويو ددىلابفلدو

لل،ل لبحليىجددددديا ث ددددد ل  دددددألب الودددددالبحاىودددددالحفددددد اللاب  لحادددددىةللدددددملأحيددددد لبحبدددددوبحملبا ل دددددى يالاباألحى يدددددالابح وى يدددددالاحتددددد

ل،لاة دددودةلبحلقدددىد لوددد لة دددودلبحظدددىار لبحوىةوةيدددالاب  لحايدددا.ل ثاددد وىل ىةددد لا بيدددالبحلقدددىد لةدددلفل ددد يحىل دددتلعر دددملب وىييدددا

حكدددتلجدددر ىتلودددىلظ دددرةل يدددو لب وىييدددالااجددديحىلبخدددلالالبحلدددف لودددتلحيدددحلل،لابحتدددللاانددد ل دددتلوثى حدددالجدددفاال لدددفاالجخدددر ل

 دددثا لبحلدددف ليكثددد ل فههدددىلبح فدددبلاجخدددر ل ددد لالةقددد لودددتليرةدددبلبهدددى.لل ل دددودةللل،بحويحدددالابألاحيدددالابح فدددبلحددد  لبي ح دددودل

 تصدث  لب ثدى اةلبحلقىد دالةدلفلل،لججىحيبلوحىدجالبحلقىد لر ألريقى لجف لدراد الي لىأ ىل للجخ لحويدىللحىأيىةدو

احدالةلب ا ةيدال اد لحل دللو ف دىلبحل،ل تلعر ملبحذابلابحفيال ا لب  ملىالاذهلب اى تلبحبف لدال ثد يلل دتلب وىييدا

اأدددد جةلبحوجددددىئللب لددددل  والللددددملبحاحفيددددىةلبحلقىد ددددالاددددىحلبوتلل،لاأددددذح لل ب لح ددددفلب ثددددى اةلبحلقىد ددددال ملدددد للج ندددد ل،لجددددك ى

ل(.ل18ال17صلل،ل2011ل،ل) ث هللا

ىد دالةحىشديىلو لودرادلبحو د لجصدث  لحتد لبحبودو لاايدملبحلادىوالةلبحلقىد دالحيدلفللدملا د لاحدملبحلاىودللادىألادبقلبحلقللللللل

اود لبحل دودلجصدث  لبإل الةدىةلبحلقىد دالةدلفل دتلعر دملبإلذب دالابحلفيفي دوتلاةدلفلل،لا  ىوتللبحلقىد ل)بحلدر الابائلحدىت(

بحلاى  بةل ملتنهىلاوبج البح ىةفلابحفى جلاة  اىلوتلاصىئللباة ىل.لاو لنهىيالبحورتلبحاملر تلاأ بيدالبحودرتلبحوبحد ل

جال،لLa commerce en ligneاوا ددىلجصددث  لبحلقددىد ل ندد لبيخددةلل،ل ل وجدديفالحفلوبصددلابحاملددر تلظ ددرةلشددثكالباةت ةدد

ابحتدددللحددد  ةلوىاي هددددىللدددملجنهدددىال"وقحو ددددالب ثدددى اةلبحر حيدددالبيخىصددددالل،لla commerceلélectroniqueبحلقدددىد لرحكت اةيدددال

صلل،ل2006ابيخدد وىة")لح ددى ياللاتنملدد الةقىد دداللددملرعددىدلجدديللاليبو دد لوددتلب افووددىةلحفلددلفلوثددى اةلةلافددملاى بلقددىة

اجحدد ة ل قدو ل ث د  للدمل دىحفلبحلقدىد  لرتلحدفلةودللجحدد ثلل،ل(.لا ردد لبحلقدىد لباحكت اةيدالةفلد ىلاودو للدملبحو د لبي دى م7

حل ثالاح ىاالةود لأ ي  لحألنمل البحلقىد الالة  اىلح ا للل،ل  ياال ن  ل  ألبحلاىوالةلبحلقىد الاحف وو ىلبحلوفي ي

الر فيحيدددالاالة يددد لحلدددف البحودددوبة تلبحوعبيدددالاالة لدددىللحوجدددىئةلرالبحوجددديةلباحكت انددديل دددتلعر دددملجأ دددي لأترب يدددالال

اأذح لجصثالبحاىحفل  للاح ىاالجدوقلوفلوحدالحل حيد  لل،لبي وبجبلابألحوبحلابح وبةفلبحذ يالب رأوعال ملثكالباةت ة 

احادىوالةلرحكت اةيدالجد فالاجدرياالل أوةدولودتلجدف لاخد وىةحارالاب لبدىللودىلي لىل،لاى الاوملت يت لول هفك تلاوود يت

لاالةل فبلالبي يودلب ى يلاالب ت بوتلألعرب  ى.ل،لةلفللمل  ىئملوا ا  لو حىل ىتلح ح ىلاو حىلافت ل يح هى

 ثددد يلل دددتللةقددد لبحددد اللب لو ودددال ددد ل  اددد لجشدددوبعىل ث ددد  للدددملبحلاىودددللاىحلقدددىد لباحكت اةيدددالل،لا  دددألبح ددداي لبحددد ا مللللللل

اجددا لبحودوبة تلبحتددللةددبظفلجح ىو ددىلابح يسدىةلبحتددللةكفددللورب ث هددىلل،لرذلا ددرةلبحث سدالب بىجددثال حىدجدد هىل،لبحلقدىد لبحلوفي يددا

 إنهددىلالدديألأىادد  لر ددألبحلاىوددللبهددىلابحل ددىقلاىحر ددبل  لحيدداليفرددد ىلبحل ددودلل،لاححىيددالب لاددىوف تلبهددى.لجوددىلبحدد اللبحبىويددا

اةالحد لجتلبحد اللبحارأيدالل،لا يراد لإلناىملب ل ى اىلاة ويدملةبحي هدىلب املدو  لودتلأ دالجخدر للل،بحلكبوحويملوتلأ ا

جددددا لوبددددذلا دددد لحدددد جلاثايدددد لر ددددألاشدددد ي لبحلاىوددددللاىحلقددددىد لباحكت اةيددددالاةبظدددديفلجح ىو ددددىلاجدددديحىلبح احددددالبي يبئر ددددالبحتددددلل

(.ل28بحادد  لل،لىد لباحكت اةيددال)بي ر دد  لبحرجددحيااب ددبظفلحفلقددل2018وددىيلل6ب ددؤد للددملل18/05جصدد دةلوددؤخربلبحوددىةوتلد ددفل
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ا  ددددألوددددىلجددددثملاادددد لبحلقددددىد لباحكت اةيددددالوقددددىالخ ددددثىلوددددتلاددددربوللبحل ددددو تللددددملبح دبجددددىةلبحافيددددىلاجدددديحىللددددملوقددددىلل ددددىةوتل

بةل   هلوتلبإلش ىحيىةلة لىللر أل دبجىةلاجا ىثل تيالريقى لحفدوللاةفلد  لةوىل رحولوتلبح اوأىةلالةةظربل ىل،لبأل حىل

ح ىلاى لثىداىلدراد لوتلدرادبةلاذبلبحا درلبحلكبوحدويملاجدحالودتلجدحىةلادذبلبحادىحفلبا ت بضدتللبحدذيلالة د هلحد ا .ل

التجارة االلكترونية كمظهر من مظاهر التطور التكنولوجي في املجال التجداري مدن ا    لاذبلب ودوتلبإلش ىحيالبحلىحيداال

اليدي تحدوي العديدد العناصدر اليدي تحتداج إلد  املزيدد مدن البحدث والتحليدل وكموسوع مدن بدرامج الدراسدات العليدا ، جهة

لوالدراسة من جهة أ رى.

اوددىلل،لجدفكبىل اىي دالادذبلب وددوتلب دب  لبحوصدفيلودتلخدالللاصددفلبحلقدىد لباحكت اةيدالاودىليدرةثةلبهدىلودتلو د ل ىةللللل

لبىلب ودوتلوتلخالللب  ود تلبحلىحي تا  ملح ىلوتلوفىايفلاخ ىئ لاوىلة   هلوتلرش ىاةلاصاوأىة.لاةبىاح

لب  ودلبألالالوف وملبحلقىد لباحكت اةيا

لب  ودلبح ىنيالجافلب وبدي لبحتللة   اىلبحلقىد الباحكت اةيا

 املحور األول: مفهوم التجارة االلكترونية

لبجددددل  بملباةت ةدددد للددددملب  ددددىللبحلقددددىديللاجحدددد لةلددددىئلل،لةح ددددللبحلقددددىد لباحكت اةيددددالب وحددددو لبي  يدددد لحفل ددددودلبحلكبوحددددويمللللللل

ل،لةقدددىد لبخل دددرةلبحيودددىتلا رأددد لب  دددىتل،لرنهدددىلةقدددىد لبحا دددرلاب لدددلوثلل،لا دددفال ىودددالالدددملوقدددىللبأل حدددىللا دددفالخىصدددا

 يدد ل يددول  ددألجددف ىتلبحوددوبة تلابي دد ا لبي ترب يدداللحفدد اللل،ل تصددثالافيددف ىلبحاددىحفل  ددللاح ىاددالجددوقلابحدد  لوملددت  ا

ل،لاددددللةقر ددددولوا ددددىلا يىداددددىلبي ددددىدال،لةقددددىد لالةالظددددرلوددددتليلددددتخرل اهددددىلجاليل ىجددددلللددددملبحلاىوددددللبهددددىلل،ل(9لصل،ل2005)اددددرافال

(.ل11صلل،ل2011ل،ل اهدىلل) ثدد هللالاالو ددىتل ههدىلحفحل ففدد تل،لجاأ دىلاوجدىئللباة دىاةلبي  ي ددالبحتدللأافدد لب بى لدال  ددأ

لاخ ىئ  ىل)ةىةيى(.ل،لبحل رقلحلار ف ىل)جاا(احإلحىعالاحف وملبحلقىدلباحكت اةيال ذح ليوأبل فيبىل

 أوال: تعريف التجارة االلكترونية

ل،لاار ددفلبحلقددىد لباحكت اةيددالالي لفددفل   دد بل ددتلبحلار ددفلبحلوفيدد يلحفلقددىد لرالا لددبلوددىلةوليدديولاجدديفالوحىدجدد هىل     

(ل  دألةحدوذلل ملدراتللUnicitral)رة لدت بلللاب و لي بدالبألودفلب ل د  للحفودىةوتلبحد ا ملبحبحدوذيمل1996وتل يلحن لل6فيل 

رذلب لفددددد لل،لرالجتلادددددذبلبألخ ددددد لحدددددفليوددددد ملاار فدددددىلحفلقدددددىد لباحكت اةيدددددال،ل دددددىةوتلووحددددد ليلافدددددملا بظددددديفلبحلقدددددىد لباحكت اةيدددددا

لتنهددددىال"بحددددذيلاددددولةددددلفلب اددددىوالةلباحكت اةيدددالاجدددديحىلبحلقددددىد لباحكت اةيددددالال،لالار دددفلدجددددىئللايىةددددىةلب افووددددىةلباحكت اةيدددا

للجالددوئيالجالاوجدىئللوملدىبهالو دللةثدى لرحكت اةيداب افووىةلبحتلليدلفلرنملدى اىلجالردجدىح ىلجالبجدلالو ىلجالة ي اهدىلاوجدىئلل

 وتل ىةوتلباة لت بللبحبحوذيم(.للل2بحثيىةىةلباحكت اةيالجالبحن ي لباحكت انيلجالبحلفكجلجالبحا تلبحن ةم""ل)ب ى  ل

ب لافمللدملححىيدالب لد هف للدملبحاودو لب ن ودال دتل اد  ل ود لب لند لبحلقدىد لباحكت اةيدالل97/27ادويلد فلجوىلبحلوأيولبأللللللللل

حيحل رالاذهلبألخ   لاتنهىال" لل و ليلافملاىحثيدىي لجالبيخد وىةلجادرمللاد تلودود لاولد هف لل وتلبحاوو لب ن وال تل ا 

ب ود لبحذيليلدل  ملح دذبلبحاود ل ودةلةوبيدالجالج ثد لحالة دىلل دتلةظحولل،للملة ىقلةظىملحثي لجاللةو يفلخ وىةل تل ا 
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ةوبيدالباة دىلل درالذبةلبحلوأيدوللدملةفدجلب دى  لل،ل(97/27ودتلبحلوأيدولبألادوديلد دفلل2 اد لإلادربملبحاود لاةبفيدذه"ل)ب دى  ل

 بحاو لا تلعر يو".لليحكتلجتلالل  ملإلاربمل،ل تل ا لاتنهىال"ل للاجيفال اتلاأو لوى يلاي ظيلحفحود لاب ل هف 

لبحلقدددىد لباحكت اةيدددالاتنهدددىال" دددلل حفيدددىةلرةلدددىللاالدددو ملايددد لاةو يددد لب بلوأدددىةلOMCااادددراللوبظحدددالبحلقدددىد لبحاى يدددال       

صلل،ل2018ابيخدد وىةلبحتددللةددلفلاىا لحددى ل  ددألشددث ىةلباة ددىاةلاىجددل  بملججددىحيبلصددحح لخ ي ددىلحددذح "ل)عرشددتلال

بئريلاتنهىال"بحاملى لبحذيليووملاحوأثولوود لبحكت انيلاى ت بحلجالددحىتلةدو   لجدف لاخد وىةل(.ل حىل ر  ىلبحوىةوتلي يل38

ودددىيلل10ب دددؤد للددملل18/05وددتلبحودددىةوتلد ددفلل1بحثبددد لل6 ددتلعر دددملبة ددىاةلبحكت اةيدددا"ل)ب ددى  لل،ل ددتل اددد ل لدد هف لبحكت اندددي

باحكت اةيالالي لففل دتلاار دفلبحلقدىد لبحلوفي يدالل لار فلبحلقىد لا.لا  ألوىلجثوب لافملاىحلقىد لباحكت اةيا(ل2018

لاهملذبةلبحبظر لح  لبحفو ىل.ل،لراللوتلحيحلوتلحيحلب لحى لبألا أل  ألاجىئللباة ىاةلبي  ي اللملبحلثى للبحلقىديل

ل،لوحدذيلةدلفلودتلخالحداللبحا ي لوتلبحفو ىللاار فلبحلقىد لباحكت اةيالاىاج بى لجييدىلر دألبحوجديةلباحكت انديلبىرذلحللللللل

 دالأحي لبحاحفيىةلبحلقىدلاىخل ىدلاتنهىال"لArnaud Defourرذليار  ىلبألجلىذلل،لابحذيلحولبح ادلبأل ن للملنملتتهىلابة ملىداى

(.للجودددىللبألجدددلىذل40صل،ل2011"ل)ةودددالل دددتالجادددولبح يقدددىلالبحتدددللةليدددحتللاجدددي ىلرحكت اةيدددىلودددتلخدددالللشدددثكالباةت ةددد لبح احيدددا

ال" ى دالبألنملدد البحلقىد دالحفثيددىي لابيخد وىةلبحتددللةدلفلاىجددل  بمل يادرالبحلقددىد لباحكت اةيدالاتنهددىربايفلخىحد لوحد احلرادد

ةكبوحوأيدددىلب افوودددىةلا نددد لشدددثكالباة دددىللبح احيدددالاأىجدددل  بملبحلثدددى للباحكت انددديلحفثيىةدددىةلحلبفيدددذلبحاحفيدددىةلبحلقىد دددال

ل(.ل8صلل،ل2008بايفالجوبللةح لا تلبأل رب لجالا تلبأل رب لابح يسىة"ل)رارل

ا  ألوىلجثمن ل ىحلقىد لباحكت اةيالوف وملأ يد لحفلقدىد ليتخدذل اد تلبا لثدىدلاأ دفالوثىشدر لة دودلاجدىئللباة دىللللللللل

ا  دألددوللذحد ل ىحلقدىد لباحكت اةيدالودىلهدملجدو لوحىدجدالبأل حدىللابألنملد الل،لاةو ملةكبوحوأيدىلب افوودىةلاباة دىاة

اجدديحىالبإل ددالتلل،ل فههددىللددملبحوددوبة تلبحلقىد ددا لاحكددتلا ر وددالأ يدد  لاىجددلاحىللبحوجددىئللباحكت اةيددابحلقىد ددالب ب ددوصل

ةثدددددى للل،ل ددددتلبحلددددف لابيخدددد وىةلبحتدددددلليددددلفل رددددد ىل نددددد لبحملددددثكالوددددتلخددددالللولدددددىأرلب ت بدددددياللجالو ددددىللايددددد ل  ددددألباةت ةدددد 

ل،ل وددددد لبح ددددفوىةلاإاددددربملبحاوددددو لباحكت اةيدددددال،لب افووددددىةلابحلفى ددددللابحلفددددىاالادددد تلبحثدددددىي لاب ملددددت يلوددددتلخددددالللبحملددددثكا

 حفيدددىةلةو يددد لاالدددفيفلبحلدددف لاةوددد يفلبيخددد وىةلل،لالددد ي لا  ددد لب لدددل وىةلب ىحيدددالودددتلخدددالللاجدددىئللبحددد   لباحكت اةيدددا

ل(.ل38صلل،ل2018اب افووىةلاولى االبإلأربلبةل ن لباةت ة ل)عرشتلال

 ثانيا:  صائص التجارة االلكترونية

 إدددى الر ددألبحل لدد  ل  ددألأح دددودلل،لبحلقددىد لباحكت اةيددالاقحفددالوددتلبيخ ددىئ لةلحىشددت لاجدددحىةلاددذبلبحا ددرةل ددفلللللللل

ل،ل  حددىلجنهدىلةدو رلبحو دد لاةوفدللبي  ددل،لبأل دد دل  دألةفثيددالبحرةثدىةلابأل دلللددملبإلةفدىقل،ل هدللبألجدد لللدملبحلاىودلل،لب لد هفك ت

 رالجتلجافلوىليح  لبحلقىد لباحكت اةيال تلل،لبأل وىةلابألاأسااحت لجنهىلبأل ث لا ىيالاححىيالحأل رب للملظللاأو ل

لجاح ىللوىلي مال،لأحفالوتلب ح  بةلج   لح ىلخ وصيالةولضتللة ثيملجح ىملخىصالبهىلبحلقىد لبحلوفي يا

ددتأ ي لبإلللددددد وجدددود وسددديط الكتروندددي: 1  دددالملبا دددملا و ددد لادددولبألأ دددي لباحكت اةيدددالب رأوعدددال ملدددثكالباةت ةددد لبحاى يدددالودددتل د

ا يدددددحلالدددددلاحلللادددددذهلبحوجدددددىئةلباحكت اةيدددددالودددددتلجأدددددللبحلبفيدددددذلاباجدددددلقىاالل،لابح وبةدددددفلابألحدددددوبحلابحلدددددى ىةلبحذ يدددددال...
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اددد لبلاىي  دددولل  دددألبإل الةدددىةلا دددللب افوودددىةلب لافودددالل،ل خلفدددفلبحلادددىوالةلباحكت اةيدددالاددد تلب لاى ددد يتللدددملبحو ددد لذبةدددو

للبحلاث  ل تلبإلدب  لاإاربملبحاوو لباحكت اةيدالابة هدىللا بفيدذلباحت بودىةلب فودى ل  دأل دىةمللوأىةلب  فوأالورادبلا ثى باى 

ل،ل2011ل،لاذحد لاددىحرةفلودتلب لددى البحتدللةف ددللاياهحدىل) ثدد هللال،لب لاى د يت لاجديحىلعددرقلا يفيدىةلبح لددفيفلا  د لبحدد حت

ل(.ل18ال17صل

ال ل دددتيلكت اةيدددالالةلويددد لاىي ددد ا لب  ىةيدددالحفحددد تلاالاىي ددد ا لبي ترب يدددالحفددد بحلقدددىد لباحلدددددد الطددداب  العددداملي أو الددددولي: 2

ل،لنملدددى لةقددددىديلبحكت اندددديلي دددوتلوددددتلخددددالللةوددد يفلبحلددددف لبيخدددد وىةل اتلبي ىأدددالر ددددألبحلبوددددلللر دددألوبددددىعملأترب يددددالل اياهددددى

ادددذح لبحوصدددوللر دددأل دددلللوكبددد يحل،ل ثحقدددر لرنملدددىللب و ددد لبحلقدددىديلباحكت انددديل  دددألباةت ةددد لودددتل ثدددللجيلجدددخ لجالشدددر ا

أحيدددد ل اللبحاددددىحفلبهددددىلةور ثددددىل)لخحددددي فاللىصددددالاجتلشددددثكالباةت ةدددد ل دددد لةددددفلدأددددةخل،لولددددل  ويلباةت ةدددد ل ندددد لبحاددددىحفل فددددو

ااددذبلبح دددى  لبيخددىصلحفلقدددىد لباحكت اةيددالي دددرحلبحا يدد لودددتلب لددىئلل ملدددتتلبحاوددو لب لافودددالبهدددىلل،ل(12صلل،ل2016/2017

ل ثيمل فههىلاة  ي لباخل ىصلبحويىييلاحتالة ر راىلاعرقلبجلالملاالففلبحلف لابألووبلل حلتحالبحوىةوتلبحوبأبلبح

ل(.31صل،ل2005ابألةظحالب  ر يالبحوبأبلورب ىتهىل...ل)ارافال

ىةلادىحرةفلودتلبألاحيدالبحكث د  لحفحلد ب بةلبحود يدالب لح فداللدملححف دىلحفحافوودىةلابحلافيحدلدددد  يداب املسدتندات الورقيدة: 3

رالجةدددددولالوقدددددىللح دددددىللدددددملبحلقدددددىد لباحكت اةيدددددالحيدددددحلبجلاىدددددد ل اهدددددىلادددددذهلبألخ ددددد  لل،لل  بو ىللدددددملبحلوةيدددددملابحل ددددد يمابجددددد

ااددولودددىلل،لرذل ى دددالبإلأددربلبةلاب ربجددالةلاددد تللبألعددربالةددلفللرحكت اةيدددالاىجددلتبىللةددىمل دددتلبحددودقل،لاى لدد ب بةلباحكت اةيددا

اأىحلدددى ملي دددللب لددد ب لباحكت انددديلو دددللب لددد ب لبحدددودةمللدددملل،ل)صدددفرلادق(ليلفدددملبحتدددرالودددتلبحلقدددىد لباحكت اةيدددالاواى حدددا

حوو  فلابحت بودىتهفلا حيدللبإلةثدىةل يحدىل د لياملدتلودتلةيب دىةللثيىتا  ثالاولبحوجيفالب لىحالا تلبح ر  تلحل،لبحلاىوالة

ل(.43ال42ل،ل2006اياهفل)راربايفلخىح ال

ل،ل هدللةقدىد لةدلفل دتل اد لجالاد تلجخ د تلةدىئث تلجالحىددر تلحكحدىلالل اداللل:ددد التجارة االلكترونية من رقدود املسدافة 4

حيددحلي ددوتللددملل،لاذحدد لوددىلياددللل بددولخىصددالجخددر لحفلقددىد لباحكت اةيددالاهددملةيددى لبحاال ددالب ثىشددر لادد تلبألعددربالب لاى دد  

 ليف دللاياهحدىلجييدىلبخدلالالا دل،لبحتىحبل دللعدراللدملو دىتلو لفدفل دتلو دىتلبح درالبح دىنيلا ف دللاياهحدىل اد لأتربلدم

(.ل فدددددديلبحلقدددددددىد لباحكت اةيددددددالالي ددددددوتلابددددددىتلوقفددددددجلحفلاى دددددد لادددددددى ان ل129صلل،ل2018حتددددددويلاوخددددددرلاملددددددرييمل)اوشددددددبى اال

أددد دبتل وددد لي دددوتلبحثاددد لاددد تلب لاى ددد يتلواالبألويدددىللا ددد للادددالب ت بضدددتلللااى ددد لاإةحدددىلي دددوتلوقفدددجلل،لبحلوفيددد يلب ادددراا

ل(.ل43ال42ل،ل2006خرلوتل احالجخر لا  لي وتلاياهحىل ىدقل وىنيلجييىل)راربايفلخىح الي وتلجح احىلوتل احالابال

الياددرال ايدد فل ايددىلجيلجتلبحلاىوددلليددلفل اتلبحكملددفل ددتلبح و ددالبي ويويددالل ثدد لوددتلذحدد لجتلبألعددربالب لاى دد  ابألللللل

احتدددد لل،لاووددددىدلر ددددىو هفلاجوددددى تلبة ددددىاتهفلفاحددددىللددددملذحدددد ل بددددىا اهل،لحفحلاى دددد يتلا اتلوار ددددالب افووددددىةلبحيددددراد ال دددداهف

ودد لبحلحددىللااددرالوافووددىةلب لاددىوف تلحإل ملددىللل،لحددىح هفلرتل ددىةوبلووجددر تلجالوففلدد تلجال ددىةوبل ددىو ملبألافيددالجالةى  ددههى

اادددولودددىلي  ددد ل ددد  لرشددد ىحيىةلاجددديحىلبحو دددوتللدددملشدددثىتلب  لدددىح تلابحوربصدددبالابحلاىودددللاى بلقدددىةلل،لجالرجدددىل لباجدددل  بم

 ددددللذحددددد ل لددددببلبنادددد بملبألودددددتل  ددددألشدددددثكالل،لا ددددذبلبة هدددددىتلبيخ وصددددياللاجددددر الب افوودددددىةل،لاب حبو ددددال ىةوةدددددىلب  ظددددود 

ل(.لل66صلل،ل2011باةت ة ل)راربايفال
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 لالمل ا لبحاودو لباحكت اةيدال دل،ل حىلجتلب لاىوف تلاليلفىادوتلاأ ىلحوأول حىلاولبي ىلل فيوللملبح رقلبحلوفي ياللللل

 حددددىلاددددولبي ددددىلللددددمل ادددد لبحندددد بوللبحتددددللةيددددا ىل ادددد لل،لبحاب ددددرلبحبملددددريل فيددددالااددددولوددددىلياددددرالاىحو يددددللباحكت انددددييتيددددبل

ابحد   ل بد لبة فدىالب خدياتل بد للاةوأيدولبألابودرلةفوىئيدىلاىحملدربللاودتلخالح دىليدلفلأدر لب خدياتل بحملر ىةل  ألجأ يتهى

ااولوىل   ل ا لبحفو ىللر دألبحودوللجتلحفلقدىد لل،ل(65ال64صلل،ل2011ح لوا تلل اتلة خللأليل ب رل ملريل) ث لهللاال

حيددددحلل،لباحكت اةيددددالةددددتة  لجددددفبلل  ددددألبحاال ددددىةلباألحى يددددالادددد تلبأل ددددرب لة يقددددالةيددددى لبحلفددددىاالب ثىشددددرلادددد تلب لاى دددد يت

ليلدددل ي ل دددللجدددخ لبي  دددولل  دددألبحليىأىةدددولبحيدددراد الودددتلوت دددللاحدددبجلاة  ادددىلاوبجددد الباةت ةددد ل دددتل اددد لا اتلحتددد 

ل(.44ل،ل2006بيخراللوتلون حول)راربايفلخىح ال

ب لددىأرللاةظ ددرلوددتل دد  لةددوبحمالرذلجتلة ففددالرنملددىللب لددىأرلباحكت اةيددالالة ددى لةددذ رلووىدةددالاإنملددىلللددددد قلددة التكدداليف: 5للللل

 حد الليكفديلر دالتلل،لوب فيالاالثال ث   لبحتللة وتللاجيحىلة ىحيفلب ربجالةلابح  ىيالابإل التلابحل حيفل،لبحلوفي يا

ل،لابح ل  ألب و  لباحكت انيلبحلقىديلحي للر أل   لالنهىيالحولوتلب للوثف تللملبحو  لذبةولالمل اللو لففالوتلبحاىحف

بحدد  لااددذبلوددىليلددو لبحلفى ددللبي حددىاملادد تل دد  لالودد لرو ىةيددالردجددىللب اىوفددالر ددأل دد  لة دد لو دد ا لوددتلب لاددىوف تللددملا دد ل

(.لييىالر دألذحد ل فدالبحيد لبحاىوفدالاباجلاىددال اهدىلاند بوللاة ثيودىةلباةت ةد ل ملد لل45ل،ل2006خىح ال)راربايفللجعربا

 فدفلااد لةحددالحىأدالر ددألةقدىدلبي حفددالل،ل(.لاذحد لوددىليدؤ يلجييدىلر ددألة دفيالبحوجدد ىل63ال62صل،ل2011 ث د ل)جادولبح يقددىلال

ااولوىلوتلل،للللاب ل هف لباة ىللوثىشر لاثاي فلبحثا  حتلخالللبحلفى للباحكت انيليحكتلح للوتلب بل،لابحلقيئا

ل(.38ل،ل2005شتةولجتليؤ يلوثىشر لر ألبة فىالججاىدلب بلوأىةلوتلجف لاخ وىةلة يقالاة فىالة ىحيف ىل)ا دال

ىد ددددالادددد تلالددددىافلبحلقددددىد لباحكت اةيددددال ملدددد لل اددددىلللاجددددري لاجدددد لللددددملرةحددددىملب ثددددى اةللبحلقلددددددد  سددددررة انجدددداز املعددددامالت: 6

رذلةدلفلب ادىوالةلبحلقىد دالل،لاادذبلودىليلحىشدت لود لجحد ل  ىودىةلبحلقدىد ل)بحلدر ا(ل،لب لاى  يتل  دألاأدولبحلدر الابإلةودىت

ودددددرادبلاحرحفدددددالبحددددد   لابة هدددددىللاحرحفدددددالالدددددففلب لوأدددددىةلجالةوددددد يفلل،لباحكت اةيدددددالاددددد لبلودددددتلورحفدددددالبحلفدددددىاالاإادددددربملبحاوددددد 

الددملذحدد لةددو   لحفو دد لابي  دد لاب ددىلل)راددربايفلخىحدد الل،لألعددربالابحلوددىاهفلاح ددىتلوادد ت اتلبي ىأددالاةلوددىللبل،لبيخدد وىة

 هددللةيدددحتلباجددلحربد الابح يحووددالعيفدددالل،ل(.لدددفلر ددألذحددد لةددوب رلبحلاىوددللاىحلقدددىد لباحكت اةيدداللددمل دددللا دد 45ل،ل2006

ل(.62صل،ل2011جيىم(ل)جاولبح يقىلالل7/7جى ال(لاعيفالجيىملبألجثوتل)ل24/24جى ىةلبحيومل)

الددد ه البحلقدددىد لباحكت اةيدددال لددددبلبحاحدددالللباحكتددد اةي تلودددتلخددددالللريقدددى لوبظوودددالةكفددددللللدددددد االسدددتهداف الشخصدددد ي: 7

 حدىلجتلل،لبحلاىوللبحذ يلوا فلحلفثيالول فثىتهفلب ت بي  لاإشثىتلدةثىتهفللب لبو الوتلجأللب  ى ظال فدههفلا لدبلةود هف

 ه  وتل سددددالوايبددددالوددددتلبي ح ددددودلودددتلخددددالللة  يدددد لبأل ددددرب لب لددددحوحلح ددددفللاددددىاعالتل  ددددأل اددد لب ددددود يتلباحكتدددد اةي تليلدددد

صللل،ل2017 ل  ي لبحاحدرلجالبي داجلجالعثيادالبحاحدللجالجودودلجخدر لددراد الحف لدو ملحفسدالوايبدال)لخحدي فالل،لب بلول

وصوللر ألأحي لشربئالب  لح للدمل دللته اللملبألجى لر ألبحلبحلقىد لباحكت اةيااوتلأ الجخر ل إتلل،ل(لاذبلوتلأ ا12

اأىحلددددى مل ددددلالوقددددىاةلبخليددددىدلجاجدددد لجوددددىملب لدددد هفك تل)جاددددولل،ل اللبحاددددىحفلاد دددد لبي ددددوبأيللجوددددىمل ى ددددالب بلقددددىةلحفحبى لددددا

ودد لرو ىةيددالل،لاإنملدىلل ددرصلةقىد ددالولدل  ةال،ل حددىلةحكدتلوددتلبحويددىلل  دألب يددىدأالاباحل ددىدل،ل(63صل،ل2011بح يقدىلال

 (.38صلل،ل2005لقىةلاخ وىةلأ ي  ل تلعر ملةفى للب ل هف لباحكت انيلب ثىشرل)ا دالظ ودللوب
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 املحور الثاني: أهم املواسي  اليي تثيرها التجارية االلكترونية

اوقدددددىالل،لةح ددددللبحلقدددددىد لباحكت اةيدددددال فددددي لةو يدددددال وب ثدددددالبحلثدددددى اةلبحلقىد ددددالحفل دددددودلبحلكبوحدددددويملب لالحددددملودددددتلأ ددددداللللل

حدددذبلة  ددد لل،لو لدددىدتلبحلقددد  ل،لولاددد  لبي يئيدددىةل،لو لددد لبحب دددىق ل   ددد لب وبددددي ل،لحدددىلحفث دددحلابح دبجدددالابحلح دددي وفلول

يحكددتلجتلل،لبحا يدد لودتلبإلشدد ىحيىةلبحتدللالةدديبللة لدىللر دألحفددوللاإأىادىةلوددتل ثدللبحثددىح  تلابحفو دىلبحلقدىد لباحكت اةيدال

لا(لاححىيالب ل هف لباحكت انيل)ةىةيى(.ةل رقلألاح ىلوتلخاللالبحاوو لباحكت اةيال)جال

 أوال: العقود االلكترونية

 ثا لودىل ىةد لبحاودو لة يد لحألح دىملبحاىودالبحدوبد  للدملبحودىةوتلل،لةح للبحاوو لباحكت اةيال  بلبحلقىد لباحكت اةياللللل

اأد تلبحلوأيدوللل،ل اةيدالةدلفل دتل اد جصدث  لبحاودو لبحكتل،لاةولضتلللملبحتىحبلبي يودلبي ويويلاب دى يلألعرب  دىل،لب  ني

بحلاى دد ل ددتل ادد لاتةددوال"جيل ودد للولافددملل،ل2وى ةددولل ب لافددملا حىيددالب لدد هف للددملبحاوددو لب ن وددال ددتل ادد ل97/7بألادوديلد ددفل

ح دىلظاىحلف لابيخ وىةلا تلوود لاول هف لوتلخالللبإلعىدلبحلبظيوللبيخدىصلادىحثي ل دتل اد للجالةود يفلبيخد وىةلبحتدلليب

of the  EC97/7/ irectiveDود لاىجدددل  بملابحددد  لجالج ثددد لودددتلاجدددىئللباة ددددىللباحكت اةيدددالحتددد لرةحدددىملبحاوددد "ل)ب ددد

European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of 

distance contracts.)ل

دىتللبحاودد لباحكت اندديليددلفللللللل  ل ودد ل ددرالبحلوأيددولبألادودديللددملةفددجلب ددى ل،لاوبجدد الباة ددىاةلباحكت اةيددال ددتل ادد لا ددىل د

ت لحاذهلباة ىاةلاتنهىال"جيلاجيفالالل  مللملبحلاى  لا تلب ود لاب ل هف لا اتلبحلوبأ لب ى يلاب ت بوتلاياهحىلاذح ل

مل لباحكت اةيدالبحاود لباحكت انديلاتةدوال"بحاود لاحف دولب لافملاىحلقدىدلل18/05رةحىملبحاو .لاأبفجلب ان ل رالبحوىةوتلد فل

حفا دددملاب تددد بوتلألعرب ددددولادددىحل وللح ددددر ىلحلوبيدددالباة ددددىللب اتلبي يددددودللل،....ليددددلفلراربودددول ددددتل اددد ل02-04بحودددىةوتلد دددفل

جاللىليلافملاإاربووا    لبحاو لباحكت انيلا ادهلبحا ي لوتلبإلش ىحيىةلا  رحلبحا ي لوتلب وبدي لاجيحىلول،لباحكت اني(

لرةثىةولجالةبفيذهل.

لحيحل،لشتةولشتتلبحاوو لبحلوفي يال،ليل وملد تلبحردىلوتلخالللة ىاملبإليقى لالبحوثوللللددد إبرام العقد االلكتروني: 1

لدمللرالجتلباخدلالاليكحدتل ودةل،ليباو لبحاو لباحكت انيلات بضتللعر يولحوللأحي لب لىئللبي وار الب ل فثالاناوى ه

  اتلبي يودلب ى يلحإلعرباللمليالح ل  ألبحوجىئللباحكت اةيالالاى لثىدلجتلبحاو لباحكت انيلل،لبحوجيفا

لوقفجلبحاو .ل

ةددددددلفلبحددددد  و لر دددددألبحلاى ددددد لاوبجددددد البإليقددددددى لبحدددددذيليالنددددد لاأ دددددىلوددددددتلجاأدددددولبحت بضدددددتلللدددددملبحاودددددد للأ دددددددد اإليجددددداب االلكتروندددددي:

اد للدددددمل ددددددىةوتلبحيونلددددددت بللل،ليقددددددى ل دددددتل ادددددد لاحددددددىل ههدددددىلبإليقددددددى لباحكت انددددددياأ  ددددددوصلبإللل،ل(ل222صلل،ل2020) ر دددددوديا

بحبحدددوذيملحفلقددددىد لباحكت اةيددداال"لددددملجدددديىقلة دددو تلبحاوددددو للاوددددىلحدددفليلفددددملبح ر ددددىتل  دددألة دددد لذحدددد ليقدددو لبجددددل  بملدجددددىئلل

يفود لذحد لبحاود لصد لولا ب لبجل  بملدجىحالبحثيىةىةللملة دو تلبحاود لالل،لبحثيىةىةلحفلاث  ل تلبحارالا ثوللبحارا

ا ددرالبحلوأيددولبألاداودديلل،لوددتل ددىةوتلبحيونلددت بل(لل11/1جال ىافيلددول  ددر لبجددل  بملدجددىحالايىةددىةلحددذح لبحتددرا"ل)لب ددى  ل
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ا يدحليلددل ي لل،لبإليقدى للدملبحاودو لب ن ودال دتل اد لاتةدوال" ددللبة دىلل دتل اد ليليدحتل دللبحابىصدرلبحال ودالل97/07د دفل

لوتلبحلوأيو(.لل2بحلاى  لوثىشر لايل ثا لوتلاذبلبحب ىقلوقر لبإل الت"ل)ب ى  لب رجللرحيولجتليوثلل

 ب لافملاىحلقىد لباحكت اةيالبحتللةب لل18/05وتلبحوىةوتلد فلل10ب ى  لااذبلوىل رجولجييىلب ملرتلبي يبئريللملللللل

كت اندديلاجتلةوةددملاحوأددبل ودد لرحكت اندديل  ددألجةددوال"يقددبلجتلة ددوتل ددللواىوفددالةقىد ددالرحكت اةيددالولددثو ال اددرالةقددىديلرح

اصدفلبإليقدى لادىإلحكت انيلاليت د لودتلذبةيدال"ا ر لبألجلىذلخىح لوح احلرادربايفلجتالي ى قل فيولب ل هف لباحكت اني".ل

ند ل ا لاث  لباحكت انيلرذبلجديفلر ألبإليقى ل الليبىللوتلجصفولب لح دلللدملبل،لبإليقى ل  ر لجةوليلفل ن لشثكالباةت ة 

لةحىشدديى ل ى لددتحالالاادد ال ونهددىلوقددر لاصددفلالج ثدد لل،لب ددرب لوبددولا وددىلحفبظر ددىةلبحلوفي يدداللددملباحت بوددىةلا ددىةوتلبحاوددو 

ل(.52صلل،ل2006ااجيفالبحلاث  ل تلبإلدب  للملبحلاى  لبحتللةلفلرحكت اةيىل ن لباةت ة ل)راربايفال

 حدىليل دوتلاأل ىاول،ل د لبح دىنيل دتلبإلدب  لحد  لب ت بةدولادىإلدب  لبألا دأل)بإليقدى (يح للبحوثوللبحلاثللب ددد القبول االلكتروني:

ددتتليثادددحلبحوىادددللارجدددىحالةليدددحتلبحوثدددولل نددد لل،ل(175صلل،ل20بحاوددد ل) ثددد لهللاالل ا  لدددىا للدددملبحوثدددوللجتلي دددوتلصدددر  ىل د

ل،ل2020اددددرالباحكت اندددديل) ر ددددوديلبحن يدددد لباحكت اندددديلجالدددددحبيىللددددملحددددىللبة ددددىذلبحوىاددددللجيلة ددددراليفيدددد لووب ولددددول  ددددألبح

اةيددحتل ددىةوتلبحيوة لددت بللبحبحددوذيملب لافددملاىحلقددىد لباحكت اةيددال  ددألبحوثددوللباحكت اندديل  ددألجةددوال"ةالددبلردب  لل،ل(227

دىتلادددولبحددذيلجدجددف ىل ندد لةوبيدددىةلباة ددىللبي  ي ددالجددوبللابفلدددولجالاوبجدد الةىئددبل بددو.لايالنددد ل بحوثددوللر ددألب لاى دد لرذبل د

 (.ل13/1باحكت انيل  لةفلرذبلبجلففلورجللبإليقى ل ثوالة  لوملرا لحإليقى لخالللبحلو ي لب    "ل)ب ى  للبحوثولل

ابهدددذبلب انددد لالي لفدددفلل،لاأحدددىلجتلبحوثدددوللياددد لووب ودددال  دددألبإليقدددى لبحدددذيلعرحدددولبح دددرالباخدددرلاأدددذح ليباوددد لبحاوددد للللل

ل،ل لجددو لجةددوليددلفلاوجدديفالرحكت اةيددال ندد لباةت ةدد ل  ددول ثددولل بدد ل ادد بحوثددوللباحكت اندديل ددتلبحوثددولللددملبحاوددو لبحلوفي يددا

 يلحل لاثا لبيخ وصيالةظربلح ثياالبحوجىئللب للاحفاللملبحلاث  ل بو.

يادد لبجددل  بملبحوجددىئللباحكت اةيدددالوددتلجاددفلوظددىارلبيخ وصددديالبحتددلليلح دد لبهددىلبحاوددد للدددددد وسددائل التعاقددد االلكتروندددي: 2

ججدددى لرادددربملادددذبلبحاوددد  لبحدددذيلالي لفدددفللدددملشدددتلللودددتلحيدددحلب يدددحوتلابألعدددربال دددتلبحاوددد لبحادددى يلادددللهدددملل،لباحكت اندددي

ااملحللبحوجىئةلباحكت اةيالجيلاجيفالبة ىللالل  ملحفلاث د ل دتلبإلدب  لجدوبللاىح دوةلجالل،ل(ل50صلل،ل2014)ا ىح ال

ا  ل رالل،ل(ل53صلل،ل2006الراربايف و و لبهىل)اىح ود لجالاىحكلىاالجالبإلشىد لجالجيلاجيفالجخر لالحالاىح احال  ألب

لدددملوى ةدددولبح ىةيدددالبحوجدددىئللباحكت اةيدددالاتنهدددىال" دددللاجددديفالالدددلاحلللدددملرادددربملبحاوددد لاددد تلب دددود لل97/07بحلوأيدددولبألادوددديلد دددفل

للباة ددددىللا حووددددىلةلح ددددللجاددددفلاجددددىئل،لوددددتلبحلوأيددددولبألدادوددددي(ل2اب لدددد هف ل اتلبي يددددودلب ددددى يلاب تدددد بوتلح حددددى"ل)ب ددددى  ل

 Internet دتلعر دملب  ى ةدالاب ملدىا  ل) (لجاWeb sitesجالووب د لباةت ةد ل)ل،ل(E-mailباحكت اةيداللدمالبحن يد لباحكت انديل)

Chat).ل

لةلبح حيللبألجو للملبإلةثىل،لايالن لبح حيللبحكلىويل،لي ظ لوودوتلبإلةثىةلاتاحيال ن  للددد إثبات العقد اإللكتروني: 3

 حددددىلجتلل،لاولددددببلبحل ددددودلجالدددد لوودددددوتلبحكلىاددددالح ملددددحللبحكلىاددددالباحكت اةيددددال،ل(151ل،ل2005ح ثددددىةل)اددددرافالاة ددددى  ىلاى

لملحللبحلو ي لباحكت اني. وف وملبحلو ي لبال لح
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الجدىح ىلجردجدىللبحثيىةدىةلاتنهدىال"ب افوودىةلبحتدلليدلفلرنملدىلاىلجالردللدت بللبحبحدوذيمل درال دىةوتلجة لأ ددد الكتابدة االلكترونيدة:

 ثدددددى للاةدددددفللفيدددددول إةدددددوللدددددملبحلقدددددىد لباحكت اةيددددداا ل،لبجدددددلالو ىلجالة ي اهدددددىلاوجدددددىئللرحكت اةيدددددالجالددددددوئيالجالاوجدددددىئللوملدددددىبهى"

اورب دى ل وليديىةلادذبلبحا درلااتد البحودوبة تلاح يدالبحوةدىئملباحكت اةيداللدملبإلةثدىةلل،لب افووىةلاب ل ب بةلرحكت اةيى

وكدددردلودددتلبحودددىةوتلب ددد نيلبي يبئدددريال"يالنددد لبإلةثدددىةلاىحكلىاددداللدددملبحملددد للل323ب لب دددى  لرذلةدددل،لو ف دددىلو دددللبحوةدددىئملبحود يدددا

  ملر لرو ىةيالبحلت  لوتلاو البحشخ لبحذيلجص داىلاجتلة وتلل،لباحكت انيل ىإلةثىةلاىحكلىاال  ألبحودق

لاادوحلبحب لا  لولالة لىللر ألجيلشرح.ل،لوا  لاو فوظاللملظراالةيحتلجالو هىل"

بحلو يد لا دفال ىودالياند ل دتلبحاالودالبيخ يدالبحتدللييدا ىلجدخ ل  دألاةيودالوكلوأدالياند للبهدىلللدد التوقيد  االلكتروندي:ب د

اوددددد لبحل دددددودلبحلكبوحدددددويملظ دددددرلبحلو يددددد لل،ل دددددتلاأدددددو هلب دددددى يللدددددملبحل دددددرالجالةتييددددد هل يدددددحوتلبحوةيودددددالبحتدددددللصددددد دةل بدددددو

اب خلففددالبخلال ددىلل،لو لابحملددفربةلبحتددللاليف ددفلوابىاددىلرالصددىحمهىباحكت اندديلبحددذيليوددومل  ددألوقحو ددالوددتلبألد ددىملابحرودد

(.لايالندد لبحلو يدد لبحاب ددرل125صلل،ل2011)جاددولبح يقددىلاللظددىاربل ددتلبحلو يدد لبحلوفيدد يلبحوددىئفل  ددألبجددل  بملحر ددالبحيدد 

اياددددى للبحلو يدددد لل،لإلةثددددىة ثدددد اتلبحلو يدددد ليفوددد لبحدددد حيللبحكلددددىويلح يلددددوللددددملبلل،لبح دددىنيللوددددتلبحدددد حيللبحكلددددىويلب ادددد لحإلةثددددىة

ددىالودددتلب وةو يدددال)ادددرافال ددىتل  دددأل ددد دل د فلظددد(.لا ددد لة167صلل،ل2005باحكت انددديللدددملبيح يدددالبحلو يددد لبحيددد ايلخىصدددالرذبل د

ا دددددرالبحلو يددددد لباحكت انددددديللاتةدددددوال"ايىةدددددىةللدددددملشددددد للل15/04ب ملدددددرتلبي يبئدددددريلبحلو يددددد لباحكت انددددديلاحوأدددددبلبحودددددىةوتلد دددددفل

لل،لالوب ويىلابيىةدىةلرحكت اةيدالجخدر لالدلاحلل وجديفالةوةيدم"رحكت انيلور والجالورةث 
ُ
دا درالجييدىلب  ل

ن
 لاتةدوال"جدخ لو 

عثييدملي دو لايىةدىةلرنملددىللبحلو يد لباحكت انديلا ل ددرالي لدىاولبيخدىصلجالي لدى لبحشددخ لبح ثييدملجالب ابدويلبحددذيل

لل  يملباحكت اةي ت(.ب لافملاىحلو ي لابحل15/04وتلبحوىةوتلد فلل2الل1اب لل2يح فو"ل)ب ى  ل

 ثانيا: حماية املستهلس االلكتروني

ا دددددملباةقدددددىهلبحيددددديملاتةددددوال" دددددللجدددددخ ليلاى ددددد لبهددددد الةفثيددددالاإشدددددثىتلحىأىةدددددولادةثىةدددددولبحشخ ددددديالياددددرالب لددددد هف للللللل

ب  ثوددالل  دد  لحفووب دد ل04/02وددتلبحوددىةوتلد ددفلل2ا ر ددولب ملددرتلبي يبئددريللددملب ددى  لل،ل(29صلل،ل2012ابحاىئفيدالب")لذيددبال

  ددددألب حىدجددددىةلبحلقىد دددداال"ب لدددد هف ال ددددللجددددخ لعثييددددملجالوابددددويليولنددددللجددددفاىل دددد و لحفثيدددد لجاليلددددلفي لوددددتلخدددد وىةل

ل رد لاوقر  لوتل للعى  لونهل".ل

ودددتلبحودددىةوتلححىيدددالب لددد هف لا حددد لبحتددد ال"ب لددد هف ل دددللجدددخ لعثييدددملجالوابدددويليولندددللاحوىادددللجالل3ا ر لدددولب دددى  لللللل

الخ والووأ الحالجلاحىللبحاهىييلوتلجأدللةفثيدالحىألدولبحشخ ديالجالةفثيدالحىأدالجدخ لوخدرلجالحيدوبتلوقىةىلجفاالج

اوال" للجخ لعثييملجالوابويللى ل هف لباحكت اني ل3اب للل6ولكفللاو".لجوىللمل ىةوتلبحلقىد لباحكت اةيال و ملب ى  

ةلباحكت اةيدالودتلب دود لباحكت انديل تدرالباجدل  بمللل اوالجالا فالوقىةيالجفاالجالخ وال تلعر ملباة ىالنيول

لبحاهىيي".

 هددللةددلفلادد تلل،لايادد لب لدد هف لبح ددرالبحيددايفللددمل وددو لباجدد هالتل ددتل ادد لبحتددللةلح دد ل ادد ملبحلددوب تلادد تلب لاى دد يتللللل

أىاددللاتصددوللبحلددف لابيخدد وىةللاباخددرلددددلب لدد هف لددددل،لعددر  تلجحدد احىلددددلب ددود لددددلخث دد ل ددىحفلاتصددوللنملددىعول بيددىلاب ل ددى يى

ل،لبحتدددلليوثدددلل  دددألبحلاى ددد ل ملدددتنهىلراللدددملحددد ا لودددىل  ودددولحدددولبألالل اهدددىلودددتلوافوودددىةل دددتلعر دددملووب ددد لباةت ةددد لابحلوبصدددل

اادددولودددىليدددؤ يلاددد ادهلرحددددد لبخلدددددالللبحلدددوب تللدددملبحاال دددالل،لا دددفالجخدددر ل إنهدددىلةدددلفلاددد تلعدددر  تلجحددد احىل دددويلاباخدددرلددددايف
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ة يقدددددالالددر وللددملبحل ددوللر ددألل،لرأ  حددى.لحددذبلب لدد هف للددملبحاوددو لبإلحكت اةيددالي لددىللر ددألححىيددال ىةوةيددالج ثدد بحاو يددالبحتددللة

ل.اذبلبحبوتلوتلبحاوو ل

ي ددتةلبةفددبلبح ملددرياىةلل،لالددملجددبيللةددو   لححىيدددال ى يددالحفحلدد هف لاى لثددىدهلبي فوددالبألدددافللددملبحاوددو لباجدد هال ياللللللل

لدملأدللوربحدللبحلاى د لةدذ رلوبدوالحدملب لد هف للدملل،لججدىحيبلاوحيدىةلج ثد ل اىحيدالحلدو   لبي حىيدالحدوب لل  ةالر ألريقدى ل

لا ذبلحووللملردأىتلب بلوللجالوىليلو لاىي مل ديلبحا اللل،لبإل الم

 دددد  للاىإلدددددى الر ددددألحفدددد لبإل ددددالملو دددد ل ىةل،ليلددددل  ملحف احددددال  ددددألبي ددددمللددددملبإل ددددالمللدددددددد حددددق املسددددتهلس فددددي اإلرددددالم: 1

تلاأىحرةفلوتلباخلالالا تلاذهلبح فحىةلاش تهىللملبحلاث  ل ل،لةو يفلب افووىةل،لبحبصحل،لبحلث   ل،لبإلخثىدل،ل ىإل يىل

لاى د لياادولجتلل،لرالجتلاذبلباخلالالاياهىليثو لةظر ىلاحتو ى لألتلةىي هىللملنهىيالب  ىالةلقولر ألبحت بملابحد ل،لاذبلبي م

اودتلل،لالاأ    لةقاللوتلددىهلحربلول ب  بل  ألة ولج يللاأ والج ن لو لوتليلاى  لوادول)ب لد خل(ب ل هف ل  أل دبي

ل(.92ل،ل2014ةفلي وتلب  ىللبح ثييملحل مللملبإل المللملب رحفالبحلىاوالحفلاى  ل)خ ييمال

لدىملىةلبحلقىد اال"يفديملبحثدىي ل ثدللبخلب    لحفووب  لب  ثوال  ألب حىدجل04/02وتلبحوىةوتلد فلل8ا  ألدوللب ى  للللللل

 حفيالبحثي لاإخثىدلب ل هف لاتيالعر وال ىة لاحلبلعثياالب بلوللاى افوودىةلبحن يهدالابح دى  الب لافودالاحح د بةلادذبل

لب بلوللجالبيخ والاشرا لبحثي لب حىد لا ذبلبي  ا لب لو االحفحلؤاحيالبحلاى  يالحاحفيالبحثي لجالبيخ وا".ل

بمليادد لبي ددمللددملبحادد اللوددتلباحيددىةلب كرجددالي حىيددالب لدد هف للددملب رحفددالبحالحوددال  ددألراددرللدددددد حددق املسددتهلس فددي العدددول: 2

ا ددد ل ر دددولبألجدددلىذل ثددد لبحرححدددىتلبحا شدددتللاتةدددوال"وحيدددال ىةوةيدددالوب  دددىلب ملدددرتلحفحلددد هف لبحدددذيلااى ددد ل نددد لاجدددىئللل،لبحاوددد 

ادددتتلياددد لل ددتل وددد لباروددولخدددالللوددد  ل وبيددالوايبدددالي دد  اىلبحودددىةوتل اتلراددد بلللاذحدد ل،لباة دددىللبي  ي دددالواهددىلباةت ة ددد 

(.لاة ددددرقلب ملددددرتلبي يبئددددريلحل ددددمللددددملبحادددد الل57صلل،ل2014ججددددثى لبحادددد اللا اتلة حفددددولو ددددىد فلبحرأددددوت"ل)بحا شددددتلال

حلقدددىد لباحكت اةيددداالودددتل دددىةوتلبل11احبىجدددثالااددد ب هلحفحافوودددىةلبحتدددلليلوأدددبلجتليملدددحف ىلبي دددمللدددملبإل دددالملاحوأدددبلب دددى  ل

ا قددبلجتليليددحتل  ددألل،ل"يقددبلجتليودد ملب ددود لباحكت اندديلبحاددرالبحلقددىديلباحكت اندديلا ر وددالورئيددالاووددرال لاوف ووددا

لاحكتلح جل  ألجبيللبي  رلب افووىةلباةياال................لددلشرا لاوأىللبحا الل ب لبا ليىل".ل،لبأل ل

حكددتلاحوأددبلل،لالةقدد هلة ددرقلحل ددمللددملبحادد اللل،ل(09/03ىيددالب لدد هف لا حدد لبحتدد ل)بحوددىةوتلاأددىحرأوتلر ددألبحوددىةوتلححللللل

ب اددد للاب دددلحفلحفودددىةوتلد دددفلل2018أدددوبتلل10ب دددؤد للدددملل18/09 دددىةوتلد دددفل)ل18/09اا يفدددولاةلحيحدددولبألخ ددد لاىحودددىةوتلد دددفل

اةدد لل،لةدد بدتلب ملددرتلبي يبئددريلبحددبو ل،ل.(35بحادد  لل،لبي ر دد  لبحرجددحيال،لب لافددملا حىيددالب لدد هف لا حدد لبحتدد ل09/03

ملحدب لافودالا حىيدالب  دىيحلب ى يدالاب ابو دالحفحلد هفك تلرذلاد ل ههدىال"بحاد اللل19صربحال  ألبي مللملبحا الللدملب دى  ل

تدد بملب لدد هف للددملبحت بأدد ل ددتلب لبددىللوبلددوللوددىل اتلاأددولجددبب.لحفحلدد هف لبي ددمللددملبحادد الل ددتلب لبددىللوبلددوللوددىلدددحتلبح

ا اتل  اددددولو دددىد فلردددددى يا".لاإددددى الر دددألوددددىلذ رةدددىهلجددددىاوىليلحلددد لب لددد هف لاآحيددددىةلجخدددر لي حىيلددددولل،لشدددرا لبحلاى ددد 

ل الةىةلب يففالاححىيلولوتلبحملرا لبحلالفيال......اححىيلولوتلبإللل،لبلوللجفيفلاو ىام  ووللملبي  ولل  ألو
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 :داتمة د

حىدجددددالبأل حددددىللابألنملدددد البحلقىد ددددالب ب ددددوصل فههددددىللددددملبحوددددوبة تلبحلقىد ددددا لاحكددددتلبحلقددددىد لباحكت اةيددددالوددددىلهددددملجددددو لوللللل

جادفلر درب بةلةكبوحوأيدىلباة دىاةلبي  ي دالرذلااد لبحلقدىد لباحكت اةيدالل،لا ر والأ ي  لاىجلاحىللبحوجىئللباحكت اةيا

احكاهددىلجصدددث  لبحيددوملجوددربلو لوودددىلالل،لاوظ ددربلوددتلوظدددىارلولددىير لبحلقددىد لحفل دددودبةلبي ىصددفال،للددملب  ددىللبا ل دددى ي

لبحلىحياالجدددددددددددددددددددددددددددددلنتائ ألبراوتلخالللاذهلبح دبجالةوصفبىللل،لوفرلوبو

 ادذهلبألخ د  لل،لبدةثةلظ دودلبحاملدى لبحلقدىديل  دألشدثكالباةت ةد لاحديال ل  درلأ يد ل وبودولبحلقدىد لباحكت اةيدا

 حلر البحتللةلحل لبهىلبألنمل البحتللاا لجةربلوثىشربلح  فلخىصيالب

 بحلقىد ا.

 رذلل،لةثىيا لووب فلبح اللوتلبحلقىد لباحكت اةيالاث تلبح اللب لو والبحتللخ  لخ دوبةل ث د  للدملادذبلبحملدتت

ادددددحب هىلباحيددددىةلبحوىةوةيددددالي حىيددددالل،لاجددددا لبحوددددوبة تلحلبظدددديفلجح ىو ددددىل،لا ددددرةلح ددددىلبحث سددددالب بىجددددثال حىدجدددد هى

 اجيحىلب ل هفك تل.لب لاىوف تلبهى

 ح دددددديلاليلقىا اددددددىلبحلودددددد ملل،لالدددددديألبحدددددد اللبحبىويددددددالا  دددددد لح   ددددددالحل ددددددىقلاىحر ددددددبلاةبظدددددديفلبحلقددددددىد لباحكت اةيددددددا

 بحلكبوحويملب  لىدتلوتلأ الاة ويوىلحلبحي هىلب املو  لوتلأ الجخر .

 وددتلرشدد ىحيىةلاوددىلةو وددولوددتللاالندد لبحلقددىد لباحكت اةيددالوقددىالخ ددثىلحفل ددو تلدددحتلبح دبجددىةلبحافيددىلاحددىلة  دد ه

اجيحىل يحىليلافملاىحاوو لباحكت اةيالاححىيالب ل هف لباحكت انيلل،لووبدي لالةيبللة لىللر ألحفوللاإأىاىة

 اى لثىدهلبي فوالبحيافللملب اىوالةلباحكت اةيا.

لبحلىحياالاتدددددراحددباالقتا  ألوىلجثملةلو مل

  اللبحبىويددددالاةثددددى للبيخندددد بةل يحددددىليلافددددملاىحلقددددىد لباحكت اةيددددالبحتددددللة لددددفلبحلالدددديملادددد تلبحدددد اللب لو وددددالابحدددد

 .اذبةلةتة  لاةتةرلولثى ل.ل،لا فالبحاى يا

 ةو   لبحث سالب بىجثاليخ والبحلقىد لباحكت اةيالاجيحىلخ وىةلباةت ة لابحن وقيىةلبيخىصال 

 .بحاى يالاىيخ وىةلب لا   لاةو   لبألوىتل  ألوللو لبحملثكا

 ىحددد اللابحفاىحيدددالبحال وددداللدددملةدددو   لبي حىيدددالاادددد لةظدددفل ىةوةيدددالة لدددفلاىحاى يدددالاب راةدددالوددد لبألاددددىتلبيخىصدددال

  خلففلب لاىوف تلاىحلقىد لباحكت اةيا.

 ادددىوالةلادددد لوحيدددىةل ىةوةيدددالابضددد الي حىيدددالب لددد هفك تلاددددحىتلحودددو  فلاى لثدددىدافلبح دددرالبحيدددايفللدددملب 

 هىلباحليىللابحب بلابيخ بت.تلليكث ل هحىح فللملب اىوالةلباحكت اةيالبحلجي وتلل كيفل،لبحلقىد البحاى يا

 اإ لددددىحلل،لةودددد يفلبيخ ددددو لبحار يددددال ددددتلب وبدددددي لبحتددددللة   اددددىلبحلقددددىد لباحكت اةيددددالدددددحتلبح دبجددددىةلبحافيددددى

ل،لىحيىةلب لددلق  ب  دىللحلخندد بللابحثدىح  تلحفويددىملاىحد ادلب بددو لبهدفللددملبحث دحل ددتلبحلفىصديللابي فددوللحإلشد 

لحلو يفلةلىئق فلاب ت بحىتهفللملاذبلبحاىحفلبا ت بضتللبحذيلالة  هلح ا .ل،لاواىي الباخلالاةلبي ىصفا
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 قائمة املراج :

ل،ل بدلبحفكددرلبي ددىويمل،لبح ثاددالبألا ددأل،لددددل دبجددالووىدةددالددددلبحاودد لباحكت اندديلراددربمل،ل2006ل،لخىحدد لوحدد احراددربايفل -

 .بإلجكب د الو ر

ل،ل بدلبحفكددددرلبي ددددىويمل،لبح ثاددددالبألا ددددأل،لححىيددددالب لدددد هف للددددملبحاودددد لباحكت اندددديل،ل2008ل،لخىحدددد لوحدددد احاددددربايفلر -

 و ر.بإلجكب د ال

ل،ل بدلبح وى ددالحفاملددرلابحلو يددد ل،لبح ثادددالبألا ددأل،ل وددو لبحلقددىد لباحكت اةيددال،ل2011ل،لجاددولبح يقددىللو حدد لرادددربايف -

  حىتلبألد ت.

"بي دددددمللدددددملبحرأدددددوتل دددددتلبحوثدددددولللدددددملبحاوددددد لباحكت اةددددددديل آحيدددددال ىةوةيدددددالي حىيددددددددالل،ل2014ل،لبحا شدددددتلل ثددددد لبحرححدددددىتل -

 .بي يبئرل،لور يلبحث    لحفث وثلاباج ملىدبةلابيخ وىةلبحلافيحيال،ل20بحا  لل،ل دبجىةل ىةوةيال،لب ل هف "

ىواال بدلبي ل،لبح ثاالبألا أل،لةالدددححىيالب ل هف للملبحلاى  لباحكت انيلددل دبجالووىدلل،ل2005ل،لا دلججىوالجحح  -

 بإلجكب د الو ر.ل،لبي  ي  لحفاملرلابحلو ي 

 بدلبح وى دددالل،لبح ثادددالبألا دددأل،لجح دددىملبحلقدددىد لبإلحكت اةيدددال،ل2005ل،لادددرافلةيدددىللرجدددحى يللال دددى يلجادددولبحاربودددي -

 بألد ت.ل،ل حىتل،لحفاملرلابحلو ي 

ل،ل بدلبحفكدرلبي دىويمل،لبح ثادالبألا دأل،لف ل ند لشدثكالباةت ةد ححىيدالب لد هل،ل2006ل،لح ى يل ث لبحفلىحلايدووي -

 بإلجكب د الو ر.

 بدلل،لبح ثادددددالبألا دددددأل،لححىيدددددالب لددددد هف للدددددملبحلاى ددددد لباحكت انددددديل،ل2012ل،ل ثددددد لهللالذيدددددبلو حدددددو ل ثددددد لهللالذيدددددب -

 .بألد ت،ل حىتلل،لبح وى الحفاملرلابحلو ي 

 وكلثال  تلل،لبح ثاالبألا أل،لقىد لباحكت اةيال) دبجالووىدةا( وو لبحلل،ل2011ل،لاثالةىورلو حو ل ث لهللا -

o ا  اةلحثبىت.ل،لبي وو يالابأل ايا 

بحبظىملبحوىةونيلحفاو لباحكت انيللملبح ملري لبي يبئريل)دجىحالحبيللش ى  ل  لودبهل فوملل،ل2014ل،ل  ى ملا ىح  -

 بي يبئر.ل،لأىواالووحو لواحريلة  يلا ال،للملبحوىةوتلبيخىص(

العزدد  ، ننودفزاتر السياسزة والقزا ، العقزدي""حماية المستهلك من خالل االلتززام بزاالعالم  ، 2014 ، أحمد خديجي -

 .11جامعة ورقلة 

ش ى  لبي حىيالبي بىئيالحفحل هف للمل وو لبحلقىد لباحكت اةيال)جعراحالوو والحبيللل،ل2017ل،لخحي فلو ح  -

 ر.ئكرلافوىي لةفحلىت.لبي يبأىواالجاولال،ل  لودبهل فومللملبي ووق(

وقفدددددالبألجدددددلىذلبحثىحدددددحلحف دبجدددددىةلل،ل"خ وصددددديالبحت بضدددددتلللدددددملبحاودددددو لباحكت اةيدددددا"لل،ل2018ل،لاوشدددددبى الأحدددددىل -

 أىواالو ح لاوديىالب ليفا.ل،ل2بحا  لل،ل3ب  ف لل،لبحوىةوةيالابحليىجيا

وقفدددددددالل،ليدددددددالادددددد تلبحوب دددددد لاب ددددددتووللبحلقدددددددىد لباحكت اةيدددددداللددددددملبحدددددد اللبحارأل،ل2018ل،لعرشددددددتللو حدددددد لاأددددددو فيالةبيددددددل -

 .19بحا  لل،ل14ب  ف لل،لب ل ى يىةلشحىللب ر ويى
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وقفددددالب فكددددرلحف دبجددددىةلل،ل"خ وصدددديالد ددددتلبحت بضددددتلللددددملبحاوددددو لبإلحكت اةيددددا"ل،ل2020،ل ر ددددوديلوثىد ددددالحبددددىت -

 ر.بي يبئل،لأىواالبي يال ملاوناىوالخح جلوفيىةال،ل2بحا  لل،ل3ب  ف لل،لبحوىةوةيالابحليىجيا

 ب ليحتلبحوىةوتلب  نيلب ا للاب لحف.ل1975جبلحن لل2ب ر للملل75/58بألورلد فل -

بي ر د  لل،لب  د  لحفووب د لب  ثودال  دألب حىدجدىةلبحلقىد دال2004أدوبتلجدبالل23ب دؤد للدملل04/02بحوىةوتلد فل -

 .52بحرجحيالد فل

بي ر ددد  لبحرجدددحيالل،لىيدددالب لدد هف لا حددد لبحتددد ب لافدددملا حل2009 ن بيددرلجدددبالل25ب دددؤد للدددملل09/03بحوددىةوتلد دددفل -

 .ل15د فل

ب  دددددددد  لاىحووب دددددددد لبحاىوددددددددالب لافوددددددددالاددددددددىحلو ي لابحل دددددددد يملل،ل2015ب ددددددددؤد للددددددددملجالل ن بيددددددددرلل15/04بحوددددددددىةوتلد ددددددددفل -

 .2015 ن بيرلل10بح ى دلالىد  لل،ل6بحا  لد فللل،لبي ر   لبحرجحيال،لباحكت اةي ت

ل،ل28بحادددد  لل،لبي ر دددد  لبحرجددددحيال،لب لافددددملاىحلقددددىد لباحكت اةيددددال،ل2018ىيلوددددل10ب ددددؤد للددددملل18/05بحوددددىةوتلد ددددفل -

 .2018وىيلل16بح ى دلالىد  ل

حل حايدالبحاىودالحألودفلب ل د  لالددىد  للل85بح دى دل ددتلبي فلدالل،ل دىةوتلرة لدت بللبحبحدوذيمللحفلقدىد لباحكت اةيدا -

 .ل1996وتل يلحن لل6

 ب لافمللملححىيالب ل هف للملبحاوو لب ن وال تل ا .ل،ل1997وىيلل20د  لب ن ملالىل97/27بحلوأيولبألادويلد فل -

- Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the 

protection of consumers in respect of distance contracts 
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 شروط النشر

 تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية.

 االلتزام بقالب البحث املرفق في اإلعالن، مع االلتزام بالقواعد التالية:

§ ،
ً
 أو جزئيا

ً
، كليا

ً
أو  أن يتسم البحث باألصالة والتجديد واملوضوعية، وأال يكون البحث نشر سابقا

 سائل نشر أخرى في الوقت نفسه.يكون مرشح للنشر في و 

 من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها أو بحث. §
ً
 أال يكون البحث مستال

يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها في  §

 كتابة البحوث والدراسات األكاديمية.

فيها من الهوامش واملصادر واملراجع، وأن تكون مطبوعة  مااللغوية، بالتزام الدقة والسالمة  §

 بخط 
ً
 Times New Romanبالنسبة للغة العربية، وخط  14حجم  SimplifiedArabicالكترونيا

 End of Documentبالنسبة للغات األجنبية، وتكتب الهوامش بطريقة الكترونية آلية  12حجم 

 .10في نهاية البحث بحجم خط 

أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة  10أو الدراسة بملخصين ال يزيد كل منهما عن يرفق البحث  §

أخرى غير لغة تحرير البحث، باإلضافة إلى املصطلحات األساسية للدراسة، وُيرفقه ببيان سيرته 

 الذاتية وتعهد االمانة العلمية يحمل مع اإلعالن الخاص باملؤتمر.

 

 املركز الديمقراطي العربي

 للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية أملانيا/برلين

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 

 البريداإللكتروني

book@democraticac.de 

mailto:book@democraticac.de
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