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وصعحت ؤلاكاُت في  ،هضًذ الضعاؾت بلى الخلغي كلى اإلالىُاث التي جدى٘ صون جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجاملت صلضة: اإلالخص

كلى وحهت هـغ ، واإلااهل، وُُاؽ ؤزغ مخوحري الجيـ، الخضَعـ اإلاجاالث اإلااصًت واإلاالُت وؤلاصاٍعت واإلالىُاث طاث الصلت بإكظاء هُئت

ًمؿخسضم، اللُىت ؤًغاص
 
54ً) مم جىؿٍُ "الاؾدباهت" ٓإصاة جم جىػَلها كلى كُىت مً اإلاؿحي؛ في طلٗ اإلاىهج الىصٌي ا

 
هم حمُم  ؛( كظىا

ؤن اإلاخىؾؽ  (؛ وبُيذ الىخائجSPSS) وجم جدلُل البُاهاث باؾخسضام البرهامج ؤلاخصائي، ؤكظاء هُئت الخضَعـ بٖلُاث حاملت صلضة

5ًَمً 4.11) االث الضعاؾت بلىالحؿابي اللام لجمُم مج خصلذ اإلالىُاث اإلااصًت كلى  ؛وكلى مؿخىي اإلاجاالث، ٓبحرة() ( بضعحت ملى

الهما بضعحت4.50) ( جلتها اإلالىُاث اإلاالُت بمخىؾؽ4.53) ؤكلى مخىؾؽ خؿابي () ( ٓو
 
؛زالشوخل ، ٓبحرة حضا

 
اإلالىُاث ؤلاصاٍعت  ا

3.82ً) والخىـُمُت بمخىؾؽ
 
الهما3.62) إكظاء هُئت الخضَعـ بمخىؾؽب اإلاخللِت لىُاثاإلا ؛( وؤزحرا ٓما بُيذ ٓبحرة(. ) بضعحت جِضًغ ( ٓو

 إلاخوحًرًو، لصالح الظٔىع، ( حلؼي إلاخوحر الجيـ في مجا٘ اإلالىُاث ؤلاصاٍعت والخىـُمُتα=0.05) الىخائج وحىص ًغوَ كىض
 
في  ؛اإلااهل جبلا

ًُما لم ، لصالح خملت الضٓخىعاه وخملت اإلااحؿخحر، وؤكظاء هُئت الخضَعـ، ُمُتمجالي اإلالىُاث ؤلاصاٍعت والخىـفي و، ٖٓل اإلاجاالث

وفي طىء الىخائج جم جِضًم مجمىكت مً الخىصُاث واإلاِترخاث التي ًمًٕ مً زاللها الخولب كلى حسجل ؤي ًغوَ في بُِت اإلاجاالث. 

لُاهها.ماص ألاكخوبما ًيهئ لخؼبُّ ملاًحر الجىصة والًا، اإلالىُاث ؤو الحض منها ًٔاصًيي بجاملت صلضة ٔو

ًحاملت صلضة. ، الجىصة الكاملت، ملاًحر الجىصة، جؼبُّ، اإلالىُاث: الٖلماث اإلاٌخاخُت
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Abstract: The study aims at identifying the constraints facing t he application of the Comprehensive Quality Criteria at 

Sa„adah University. It identifies the levels of constraints in the physical, financial and administrative fields, in addition  to 

constraints relating to the members of staff. It also measures the impact of the two variables of sex and qualifications as 

viewed by the specimen„s targets. The study uses the descriptive approach, while applying the “Questionnaire” as an 

instrument that was distributed on a selected specimen comprising 54 members representi ng the complete teaching staff of 

the colleges at Sa„adah University. Data have been analyzed using the SPSS statistical program. Results showed that the 

general aggregate average for the total study„s fields reached 4.11, representing a high constraint. O n the Fields level, the 
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (1)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

Physical Constraints got an aggregate average of 4.53 followed by the Financial Constraints with an average of 4.50. In the 

third rank came the Administrative and Regulations Constraints with an average of 3.82. Finally came the Tea ching Staff 

Constraint with an average of 3.62, both with a grade of “Large.” Results also reflected the presence of differences at 

α=0.05. It is attributed to the Sex Variable in the Administrative and Regulations Field in favor of the males. While in 

Qualifications Field as a whole, and the Administrative and Regulations and Teaching Staff Fields, the result came in favor of 

those with Ph.D and M.A. No other differences were recorded in the remaining Fields. The study has come up with a 

number of recommendations and suggestions to overcome the constraints, or mitigate them, as a way to pave the way for 

the application of the Comprehensive Quality Criteria at Sa„adah University and its colleges.  

Terms: constraints – application – comprehensive Quality criteria – Sa„adah University.  

 : اإلالسمت

حؿعى خٖىماث اللالم بلى الاهخمام بخدؿحن وجؼىٍغ الخللُم وججىٍضه؛ مخسظة مً الجىصة ٓىـام لخدؿحن 

ً بيُت الىـام الخللُيي
 
 إلاا لها مً  مٖىهاجه اإلاخلضة والاعجِاء بمؿخىي ؤصائه؛ ٔىن الجىصة الكاملت باجذ زُاعا

 
اؾتراجُجُا

ألامغ الظي قٖل صاًلا ُىٍا لٕشحر مً الجاملاث في ، عة اإلااؾؿاث التربىٍت وجدؿحن زضماهها ومسغحاههاحضوي في بصا

ِها ًمًٕ  مسخلٍ بلضان اللالم لخبجي ًٕغة الجىصة وجؼبُّ ملاًحرها ؛ ٔىن هظه اإلالاًحر جمشل اإلاغامي التي كً ػٍغ

ملت حؿاكض اإلااؾؿاث الخللُمُت كلى جدُِّ وؤؾالُب مخٖا مً زال٘ جىًغ ؤصواث، ُُاؽ جؼبُّ الجىصة وطبؼها

ً. .(79: 2014، وآزغون الغبُعي) .هخائج مغطُت ومغهىبت

ً ًؼلِىن كلى  ٓما جؼاًض الاهخمام بِظُت الجىصة الكاملت في الخللُم بلى الحض الظي حلل الٕشحر مً اإلإٌٍغ

باعهما وحهحن اكخىصة وؤلاصالح التربىي بوؤصبذ اإلاجخمم اللاليي ًىـغ بلى الج، هظا اللصغ "كصغ الجىصة الكاملت "

ٔاًت مغاخله ومؿخىٍاجه بما  للملت واخضة؛ لظلٗ ؾلذ ٓشحر مً بلضان اللالم بلى زلّ صىعة حضًضة للخللُم في 

وهظه الصىعة الجضًضة للخللُم ال ًمًٕ لها ؤن جٖىن بال بخللُم ، ًجلله ُاصعا كلى مىآبت مخوحراث ومخؼلباث اللصغ

ًىطلتها في ، ولهظا جىبهذ ملـم ص٘و اللالم بلى ؤهمُت ُظُت الجىصة في الخللُم، وغ الجىصة الكاملتجخىاًغ ًُه قًغ

 بجىصة 
 
ً؛ ٔىن الخِضم في ألاصاء الاُخصاصي والاحخماعي للضولت مغهىها صضع ؤولىٍاهها مىظ حؿلُيُاث الِغن اللكٍغ

ً(.141: 2003، ؤخمض) الخضمت الخللُمُت

ت الجىصة الكامل ت إلصالح ماؾؿاث الخللُم الجامعي في الُمً خضًشت اليكإة؛ خُث بضؤث ؤولى وحلض خٓغ

ً بةوكاء مجلـ الًا ٔاصًيي وطمان الجىصة بمىحب كخزؼىاهها في نهاًت اللِض ألا٘و مً الِغن الىاخض واللكٍغ ماص ألا

م ، ؤكظاء اإلاجلـوالظي جم بمىحبه حؿمُت 2010وُغاع عئِـ مجلـ الىػعاء لؿىت ، 2009( لؿىت 210) الِغاع ُع

م  ببضء ؤوكؼخه الغؾمُت، بدؿمُت عئِـ اإلاجلـ الِاض ي 2012( لؿىت 66) والِغاع الجمهىعي ُع
 
 والظي قٖل بًظاها

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللاليكخمجلـ الًا) ً(.2: 2013، ماص ألا

جدُِّ الجىصة لِـ  ألازظ بىـام الجىصة وجؼبُّ ملاًحرها في ماؾؿاث الخللُم اللالي الُمىُت بهضيبال ؤن 

ومكٕالث ُض جدى٘ صون جؼبُّ ملاًحر الجىصة؛ ًمنها ما ًخللّ بإكظاء هُئت  بل جىاحهه ملىُاث، باألمغ الؿهل

ومنها ما ًخللّ باإلاىاعص اإلااصًت واإلاالُت وهي في اإلاجمل اولٖاؾا ، ومنها ما ًخللّ باإلاجا٘ ؤلاصاعي والخىـُيي، الخضَعـ

زغ في الحض ، صولُت خالذ صون الاؾخِغاع الؿُاس ي والاُخصاصي للبلضإلاخوحراث مدلُت وبُلُمُت ًو
َ
وؾاهمذ بكٖل ؤو با

ت وبمٖاهاهها اإلااصًت.، مً مِىماث ماؾؿاث الخللُم اللالي ًوفي مِضعاهها البكٍغ
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ٔاهذ وعاء كضم خصى٘ ؤي مً الجاملاث ، وهظه اإلالىُاث وهحرها  عبما جٖىن مً بحن ؤهم ألاؾباب التي 

 .2020 الخصيٌُاث اللاإلاُت للام روًِا ألخض، مً جصيٌُاث الجىصة اللاإلاُت مىظ وكإههاطؤي جصيٍُ  الُمىُت كلى

(www.TOPUNIVERSITIES.COM/IN2019) ،حاملت صلضة الُمىُت  مخسظة مً، وهظا ما جدا٘و الضعاؾت ببغاػه

 ومشاال لضعاؾت بلع اإلالىُاث التي جدى٘ صون جؼبُّ ملاًحر الجىصة الك
 
املت ًيها اؾدىاصا بلى بخضي اإلالاًحر ؤهمىطحا

 بلع ملاًحر اإلاؿخىي ألا٘و "بضاًت".، الىػىُت
 
ً وجدضًضا

 : مشكلت السضاػت

ٌكحر واُم الخللُم الحالي للجاملاث الُمىُت بال ؤن الٌجىة الجؼا٘ ٓبحرة بحن مسغحاث الخللُم الجامعي  

ً حاهب َ اللمل م ّ اومخؼلباث جدِ، واخخُاحاث اإلاجخمم وؾى زغُ
َ
، (46: 2012، خمؼة) لجىصة الكاملت مً حاهب ا

ً كاما  ض كً زماهُت وككٍغ ش ًٍؼ ؛ عهم ؤن هىاهها ألاولى ممشلت في ٔلُت التربُت لها جاٍع  ٘ وحاملت صلضة لم جًٕ ؤٓثر خا

ٔاهذ جابلت خُنها لجاملت صىلاء بال ؤن خالت كضم الاؾخِغاع ألامجي والحغوب اإلاؿ1993وجدضًضا مىظ كام  خمغة ؛ خُث 

ؼ الِغاع في اللاصمت الُمىُت هظه ألاوطاق وهحرها؛ ؤزغث كلى  -التي قهضهها اإلاداًـت بما في طلٗ بلضها اليؿبي كً مٓغ

جلٗ اإلاكٕالث اإلاغجبؼت بمِغ بوكائها  ؛ومنها كلى ؾبُل اإلاشا٘ ال الحصغ، ؤصائها وحللها كغطت لٕشحر مً اإلاكٕالث

وبالغهم ، مما حلل مٖان بُامتها هحر مالئم لؼبُلتها، لُت التربُت الؿابّخُث بضؤث ٔلُاث الجاملت كملها في مِغ ٔ

٘ مدضوصة في مِابل كضص الٖلُاث وؤكضاص الؼلبت ً اهخِا٘ بلع ٔلُاهها إلابان ؤزغي ماُخت بال ؤنها ال جؼا ما ٌلجي ؤن ، م

ؤكظاء هُئت الخضَعـ في بلع هظا باإلطاًت بلى ُلت ، ملـم ُاكاهها ال جخالءم وػبُلت الضعاؾت في مسخلٍ الٖلُاث

ت والخىـُمُت، وُلت بمٖاهُاهها اإلاالُت واإلااصًت، وجضهىع مباهيها، الخسصصاث مكغوق ) بما في طلٗ طلٍ بيُتها ؤلاصاٍع

وهظه اإلاكٕالث وهحرها ُض ؤزغث كلى ؤصاء ، (16 -14: 2016، اؾتراجُجُت ٔلُت التربُت وآلاصاب والللىم صلضة

الباخث مً زال٘ مالخـاجه وكمله في  هكاٌكوهظا ما ، و بإزغي كلى جؼبُّ ملاًحر الجىصةوجازغ بصىعة ؤ، الجاملت

وهي في اإلاجمل بمشابت ماقغاث حؿخضعي صعاؾت ؿاهغة اإلالىُاث التي جدى٘ صون جؼبُّ ملاًحر الجىصة ، الجاملت

ًالكاملت بجاملت صلضة وهى ما ًدا٘و الباخث الىُىي كليها وصعاؾتها. 

 : أػئلت السضاػت

ً: ًةن مكٖلت الضعاؾت جدبلىع في الدؿا٘ئ الغئِـ الخالي، وبىاء كلى ما ؾبّ 

ما اإلاػىكاث التي جحىل زون جطبيم مػاًير الجىزة الشاملت بجامػت صػسة مً وحهت هظط أغظاء هيئت 

ً؟الخسضيؽ

خٌغق كً هظا الدؿا٘ئ الغئِـ الدؿائالث الٌغكُت آلاجُت ً: ٍو

وحهىص الخللُم اللالي الُمجي كامت وحاملت صلضة زاصت في ، وملىُاهها، اههامخؼلبما ًو، ما الجىصة الكاملت -1

 بصزا٘ هـام الجىصة الكاملت؟

ت ، الهُئت الخضَعؿُت) ما ملىُاث جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجاملت صلضة واإلاخللِت بٖل مً -2 ؤلاصاٍع

 اإلاالُت( مً وحهت هـغ ؤكظاء هُئت الخضَعـ؟، اإلااصًت، والخىـُمُت

( في اؾخجاباث ؤكظاء هُئت الخضَعـ α=0.05) جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي الضاللت هل -3

ًاإلااهل اللليي(؟–الجيـ) ًيخى٘ ملىُاث جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجاملت صلضة حلؼي إلاخوحًر
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 : أهساف السضاػت

 : ههضي الضعاؾت بلى

وحهىص الخللُم اللالي الُمجي كامت وحاملت ، لىُاههاوم، ومخؼلباهها، الجىصة الكاملتمٌهىم الخلغي كلى  .1

ًصلضة زاصت في بصزا٘ هـام الجىصة الكاملت

ت واإلالىُاث طاث الصلت بإكظاء هُئت   .2 جدلُل صعحت ؤلاكاُت التي حكٖلها اإلالىُاث اإلااصًت واإلاالُت وؤلاصاٍع

 بجاملت صلضة.الخضَعـ 

ت مضي وحىص .3 ( في اؾخجاباث ؤكظاء هُئت الخضَعـ α=0.05) ًغوَ طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىًي ملًغ

ً.اإلااهل اللليي(–الجيـ) ًيخى٘ ملىُاث جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجاملت صلضة حلؼي إلاخوحًر

 : أهميت السضاػت

ً ؤهمُت مىطىكها طاجه؛ ُظُت "الجىصة الكاملت" في ماؾؿاث الخللُم اللالي كامت،  جبرػ ؤهمُت الضعاؾت  م

 -كلى خض كلم الباخث -صلضة جاملتكً الجىصة بخُث حلض الضعاؾت ألاولى  ؛وحه الخصىصوحاملت صلضة كلى 

 كلى الىدى آلاحي  -الخؼبُِي الىـغًي -هايفي قِ -ؤن جٌُض هخائج الضعاؾت -ًامل الباخثوبظلٗ 

، خؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملتًامل الباخث ؤن حلؼػ الضعاؾت الىعي لضي ُُاصة الجاملت ومىدؿبيها؛ ب .1

اؾـ ل، جؼىٍغ ؤؾلىب اللمل الجماعيًو ُاثبصاعي هُٖل ًوهـام  بىاءٍو ت؛ وكملُاث وؾلٓى ُاصعة  كصٍغ

.ً  .جِضًم زضماث ؤًظل للؼلبتًو كلى مىاحهت جدضًاث الِغن الحاصي واللكٍغ

ٌهم كً : ًمًٕ ؤن جٌُض الِائمحن ومخسظي الِغاع في حاملت صلضة كلى اإلاؿخىٍحن .2 ؼي؛ لخلٍغ اإلادلي واإلآغ

 اإلالىُاث التي جدى٘ صون جؼبُّ ملاًحر الجىصة. ُغب بإهم

ومً ، ُض جٌُض هخائج الضعاؾت عئاؾت حاملت صلضة والجهاث طاث اللالُت في جدضًض هِاغ الِىة والظلٍ .3

 والحض مً آزاعها كلى اللملُت الخللُمُت.، زم وطم زؼت اؾتراجُجُت لخسٌٍُ خضة اإلالىُاث

جؼبُّ ؛ إلػالت ملُِاث لجاملتكض الجهىص مً حمُم مىدؿبي اًامل الباخث ؤن جٌُض هخائج الضعاؾت في خ .4

، وجسٌُع الِلّ واإلاىاػكت بحن اللاملحن، جِلُل الٌاُض والظُاق، هِص الخٖالٍُ: ملاًحر الجىصة الكاملت

ت  للمجخمم. والحٌاؾ كلى الُِم ألازالُُت، وحلـُم صوع الجاملت في الخىمُت، وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ٍ الٌئاثُض جٌُض هخائج  .5 بُت إلاسخل ُُاصاث( إلالالجت  -مىؿٌحن -هُئت الخضَعـ) الضعاؾت في وطم بغامج جضٍع

 الؿلبُاث التي جٕكٍ كنها هخائج الضعاؾت.

ؾخمشل الضعاؾت بطاًت هىكُت للمٕخبت الللمُت في الُمً؛ ٌؿخٌُض منها الباخشىن في اإلاىطىق، وكمىم  .6

ًللُم بكٖل كام.اإلاهخمحن بالجىصة في مجا٘ الخللُم اللالي والخ

 : حسوز السضاػت

ً: جِخصغ الضعاؾت كلى الحضوص آلاجُت 

، اإلالىُاث التي حلُّ مً جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت زاصت جلٗ اإلاخللِت بالهُئت الخضَعؿُت: الحض اإلاىطىعي -

ت ًواإلالىُاث اإلااصًت واإلاالُت.، والهُئت ؤلاصاٍع

ًبما في طلٗ اللمضاء وهىابهم.، ي حمُم ٔلُاث الجاملتؤكظاء هُئت الخضَعـ ومؿاكضيهم ف: الحض البكغًي -

ًوالللىم.، وآلاصاب، التربُت: حاملت صلضة ممشلت في ٔلُاهها الشالر: الحض اإلاٖاوي -

 .2016/2017 الٌصل الضعاس ي الشاوي مً اللام الجامعي: الحض الؼماوي -
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (4)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 : مصطلحاث السضاػت

ه وخبؿه ومىه : كاُه كً الش يء ٌلىُه كىُا؛ ؤي": ُىله -ٓما في لؿان اللغب -حلغي لوىٍا -اإلاػىكاث - صًغ

ه كىه صاعي"، الخلىٍّ  (.3173: 1405، ابً مىـىًع) وطلٗ بطا ؤعاص ؤمغا ًصًغ

o الىاخُت الاصؼالخُت حلغي ً مجمىكت مً اللىائّ واإلاكٕالث التي حلىَ اإلاؿئى٘ كً جدُِّ  بإنها: وم

ت التي حؿاكض في جدؿحن كملُت الخ "وهي كىامل بُئُت ، للُم والخللم وجؼىٍغهاؤهضاي بغامجه ؤلاصاٍع

ً(. 16: 2012، الكمغًي) جازغ في كملُت الخللم"

o  ٌها بحغائُا مًٕ حلٍغ ت، مجمىكت مً اإلاكٕالث اإلاخللِت بالهُئت الخضَعؿُت: بإنهاٍو وجلٗ ، والهُئت ؤلاصاٍع

في حاملت صلضة املت والتي جدى٘ صون جؼبُّ ملاًحر الجىصة الك، اإلاغجبؼت بالجىاهب اإلااصًت واإلاالُت

ًوًّ ؤصاة الضعاؾت.

ً الخىٌُظ اللليي لإلحغاءاث": حلغي كلمُا "بإنها -الخطبيلاث - : 2012، الؿيُضي) ؤخض ؤؾالُب الخضٍعب التي جخظم

ٌها بحغائُا بإنها10 ً حلٍغ مٕ ّ ملاًحر الجىصة اإلاؿخىي ألا٘و "بضاًت" : (. ٍو ٍ وجؼبُ اجساط الخؼىاث الالػمت لخىؿُ

 اث حاملت صلضة.في حمُم ٔلُ

مجمىكت مِاًِـ مدضصة للمِاعهت والحٕم حؿخلمل لىطم ؤهضاي وجُُِم  وحلغي بإنها" -مػاًير الجىزة -

وجظم هظه اإلالاًحر بخضي الجهاث ، ؤلاهجاػاث وُض جٖىن ملبرة كً اإلاؿخىٍاث الحالُت لإلهجاػاث في اإلااؾؿت

زغون لغبُعي) ."اإلاؿئىلت
َ
ً(. 65: 2014، وا

o  والتي حؿعي الجاملت مدل ، اإلاؿخىي ألا٘و "بضاًت"() ملاًحر إلاؿخىي ؤصاء ملحن": بإنهاوحلغي بحغائُا

خم كلى طىئها جِىٍمها والحٕم كليها، الضعاؾت للىصى٘ بليها ً."ٍو

"مجمىق اإلالاًحر وؤلاحغاءاث التي يهضي جبىيها وجىٌُظها بلى جدُِّ ؤُص ى صعحت : وحلغي بإنها -الجىزة الشاملت -

واإلاىاصٌاث ، وًِا لألهغاض اإلاؼلىبت، والخدؿحن اإلاخىاصل في ألاصاء واإلاىخج، خىزاة للماؾؿتمً ألاهضاي اإلا

ً(. 12: 2005، وآزغون الببالوًي) اإلايكىصة بإًظل ػَغ واُل حهض ممٕىحن"

o ها الباخث بحغائُا بإنها لًغ همؽ بصاعي خضًث حلجي بمجمىكت مً اإلالاًحر حؿعى بلى الخدؿحن ": َو

ه كالُت بالحُاة الجاملُت وًِا إلمٖاهاث مخىًغة ومخاخت وصىال بلى ملضالث حىصة اإلاؿخمغ لٖل مً ل

 ."مِبىلت مدلُا وبُلُمُا

مالًِغحاملت صلضة التي جم بوكائها بمىحب : هي -صلضة حامػت -  ؛ والظي2010( لؿىت 141) اع الجمهىعي ُع

بلى كضص ٔلُاهها زالر ٔلُاث هي؛ ُط ى بةوكاء حاملت صلضة لُت آلاصاب، بُتٔلُت التًر: ٍو لُت الللىم. وجِضم ، ٔو ٔو

 :http: 2010اإلااجمغ هذ، ) الجاملت بٖلُاهها الشالر بغامج حللُمُت جيخهي بالضعحت الجاملُت ألاولى

//www.almotamar.net/82789.htm.)  

 ؤلاطاض الىظطي والسضاػاث الؼابلت . 2

 
ا
 : ؤلاطاض الىظطي  -أول

خظمً هظا اإلادىع ؤلاحابت كلى الؿاا٘ الٌغعي ألا٘و اإلاخللّ بماهُت الجىصة الكاملت  ، ومخؼلباهها، ٍو

ًوحهىص الخللُم اللالي الُمجي وحاملت صلضة في بصزا٘ هـام الجىصة.، وملىُاهها

حهىص الخللُم اللالي الُمجي ًو، وملىُاهها، مخؼلباهها ماًو، ما الجىصة الكاملت: هص الؼؤال الفطعي ألاول 

 كامت وحاملت صلضة زاصت في بصزا٘ هـام الجىصة الكاملت؟

http://www.almotamar.net/82789.htm
http://www.almotamar.net/82789.htm
http://www.almotamar.net/82789.htm
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (5)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 : هبهيت الجىدة الشبهلت وهبراث اسخخذاههب في الجبهعبث

ٌاث الجىصة بحن الباخشحن واإلاهخمحن واإلاكخولحن بللم الجىصة ٓال خؿب اإلاىـىع الظي ًغاه  ، جباًيذ حلٍغ

ٌاث ًمًٕ الِى٘ ؤن مٌهىم الجىصة الكاملت بكٖل كام ٌكحر بلى "مجمىق اإلالاًحر  وصون ؤلاؾهاب في جلٗ الخلٍغ

والخدؿحن اإلاخىاصل ، وؤلاحغاءاث التي يهضي جبىيها وجىٌُظها بلى جدُِّ ؤُص ى صعحت مً ألاهضاي اإلاخىزاة للماؾؿت

الببالوي؛ ) مٕىحن"واإلاىاصٌاث اإلايكىصة بإًظل ػَغ وؤُل حهض م، وًِا لألهغاض اإلاؼلىبت، في ألاصاء واإلاىخج

(. والجىصة الكاملت في الخللُم 16: 2012، عطىان) وهي حلجي كىض ملـم الىاؽ صعحت جٌظُل.، (12: 2005، وآزغون

ِت لخؼىٍغ حىصة الؼالب، كامت حكحر بلى ؤنها "هـام بصاعي مخٖامل ومدخىي اإلاىاهج ، وجؼىٍغ حىصة ألاهضاي، وػٍغ

ً، ث الخللُمُتوحىصة اللاملحن في اإلااؾؿا، وكملُاجه ً مضًٍغ ومضعؾحن وطمان كملُت جدؿحن مؿخمغة ُائمت كلى ، م

حن ومضعؾحن في جدمل اإلاؿاولُاث لخدُِّ الجىصة ا ت مً حمُم اللاملحن ػالبا وبصاٍع لكاملت في الخسؼُؽ واإلاكآع

زغون الغبُعي) الخللُم."
َ
 .(60 -61: 2014، وا

موحلغي مً مىـىع الخللُم اللالي وًِا للِاهىن   ( باإلكالن الضولي للخللُم اللالي الصاصع كً ألامم 11) ُع

ٔاصًمُت، الخضَعـ: مٌهىم مخلضص ألابلاص ٌكمل حمُم وؿائٍ وؤوكؼت الخللُم اللالي: اإلاخدضة ؤنها البدث ، البرامج ألا

لُمُت والخضماث الخضماث اإلاصاخبت لللملُت الخل، الخجهحزاث اإلااصًت، اإلاباوي، الؼالب، اللاملحن باإلااؾؿت، اللليي

(. وهي 36: 2005، وآزغون البُالوًي) احي والخُُِم الخاعجي"الاحخماكُت. وجخم كملُت الخُُِم مً زال٘ الخُُِم الظ

همىطج بصاعي قامل ًِىم كلى الجىصة ًٕغا وجىـُما مً اؾتراجُجُت حلاوهُت ومؿخمغة للخدؿحن؛ لظمان جدُِّ 

زغون) الضازلحن كلى اإلاضي الِصحر والبلُض." وبعطاء اللمالء، واإلاجخمم، ؤهضاي الجاملت
َ
 (.128، 2014، الغبُعي وا

هُاب الخىاًؿُت في ، ومً اإلابرعاث والضواًم التي صكذ بلى طغوعة جؼبُّ الجىصة الكاملت في الجاملاث 

جي الجاملاث الىػىُت جي الجاملاث ، ألاؾىاَ اللاإلاُت لخٍغ بما ، الىػىُتوجضهىع ؤلاهخاحُت في اإلاجاالث اللضًضة لخٍغ

ٔاث الىػىُت مً الؿىَ اللاليي جحن مً الجاملاث الىػىُت، في طلٗ هِص هصِب الكغ ، وجؼاًض البؼالت بحن الخٍغ

جحن الجاملُحن وُلت الؼلب كليهم (. وؤًظا مً ؤحل 110: 2012، الترجىعي وحىٍدان) وػٍاصة اإلالغوض مً الخٍغ

كضص مً الؼلبت وهظا مغهىن بخلبُت الجاملت الخخُاحاث ػلبتها واإلاىاًؿت في اؾخِؼاب ؤٓبر ، الؿُؼغة كلى الٖلٌت

ت الجمهىع ولحصىلها كلى ملُاع الجىصة الضولي."، ومجخملها زغون) وجىحُه الخضمت بما ًظمً مكآع
َ
، الغبُعي وا

2014 :134- 133.)  

 : هخطلببث حطبيق الجىدة الشبهلت في الخعلين العبلي

ض اللضًض مً اإلاهخمحن بالجىص  ة في ٓخاباههم ؤن جؼبُّ هـام الجىصة الكاملت في الخللُم اللالي ًخؼلب ًٓا

ت الللُا للجىصة الكاملت حز كلى ألاصاء بصىعة صحُت مىظ اللحـت ألاولى، بالظغوعة جىاًغ الُِاصة ؤلاصاٍع وًهم ، والتٓر

وحللُم ، جاث والخضماثوجصمُم ؤهـمت وؤؾالُب لخىًحر الجىصة في اإلاىخ، مخؼلباث اإلاؿتهلٗ وجدُِِها وججاوػها

زغون كلى طغوعة بًمان الُِاصة الللُا ، (Heizer, 1996: 728- 729) وجضٍعب اإلاىؿٌحن كلى ؤصواث الجىصة
َ
ض ا ٓما ًٓا

مم مغاكاهها الخخُاحاث اإلاؿتهلٗ ، وجدضًض ألاهضاي التي حؿعى اإلااؾؿت بلى جدُِِها، بإهمُت جؼبُّ الجىصة الكاملت

ؼ ، وجضٍعب اللاملحن، غ حلاون ؤُؿام اإلااؾؿتٓما ًخؼلب ألام، وعهباجه ظت جٓغ وؤن جٖىن هىاْ ُاكضة مللىماث كٍغ

ص مً الخسىي مً مم مىذ اإلاىؿٍ الشِت والدصجُم والابخلا، كلى ًلؿٌت الجىصة وجغقض كملُت اجساط الِغاعاث

 (.101: 2008، وؾغخان اؾخِخُت) الجىصة.

إلاهخمحن والباخشحن كً كضص مً البىىص ٓملاًحر للجىصة ٓما ؤؿهغث الجهىص البدشُت كً اجٌاَ هالبُت ا 

ت الٖاًُت لضكم الخللُم والخللم، الكاملت في ماؾؿاث الخللُم اللالي؛ ًيبغي جىًغها ، مشل اإلاصاصع اإلااصًت والبكٍغ
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (6)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

بما في طلٗ طغوعة اعجباغ مدخىي اإلاىطىكاث ، وؤهضاي وهاًاث واضحت ًٌهمها ٔل مً هُئت الخضَعـ والؼلبت

ت الٌاكلت، اؾُت بإهضاي البرهامج وهاًاجهالضًع مم ، وبكؼائهم اإلاؿاولُت الٖاملت بخللمهم، وحصجُم الؼلبت كلى اإلاكآع

 للمٖاًإة
 
والخُُِم الظي ٌوؼي ، واللاص٘، واإلاىطىعي، وجىًغ الخُُِم الصاصَ، مغاكاة ؤن ًٖىن ملُاع البرهامج مىاؾبا

ً ؤهضاي اإلاؿاُاث وهاًاجه  م
 
بما ، لِي الؼلبت الخوظًت الغاحلت اإلاٌُضة مً الخُُِم بصىعة مؿخمغةمم ج، مضي واؾلا

ت ومهاعاث ُابلت  ٘ الؼلبت اإلاخسغححن كلى ملًغ ً خصى  -81: 2012، حىٍدانًو الترجىعي) لالهخِا٘ زاعج الجاملتًظم

82.) 

 : د(الجهى -الخطىر -النشأة) الخجربت اليونيت في الخذىل نذى اسخخذام الجىدة في الخعلين العبلي

ً خُث جم اًخخاح   ًخصٍ الخللُم اللالي الُمجي بدضازت بوكائه مم مؼلم اللِض الؿابم مً الِغن اللكٍغ

لُت التربُت الللُا ٓىىاة لجاملت كضن وجدضًضا كام  لت والِاهىن ٓىىاة لجاملت صىلاء ٔو ، 1970ٔلُتي التربُت والكَغ

كلى مسخلٍ اإلاؿخىٍاث؛ الؾُما كلى اإلاؿخىي الٕيي خُث  وزال٘ هظه الٌترة ؤخغػ الخللُم الجامعي جؼىعا ملحىؿا

اصة حاءث كلى خؿاب الجىصة والىىكُت، ػاص كضص الجاملاث وكضص الؼلبت وهظا الازخال٘ في الخىاػن ، بال ؤن جلٗ الٍؼ

 بحن الٕم والٍُٕ ػاص مً الٌجىة بحن هىكُت اإلاسغحاث واخخُاحاث اإلاجخمم وؾىَ اللمل ومخؼلباث الخىمُت ألامًغ

ٔاصًييكخالظي ؤصي بلى حلاؿم ؤهمُت الجىصة والًا وهى ما صًم الجهاث اإلالىُت بالخللُم اللالي في الُمً بلى ، ماص ألا

: 2012، خمؼة) ألازظ بالجىصة الكاملت وبظلذ في ؾبُل طلٗ حهىص وبن اعجٕؼث في بضاًتها كلى ألاػغ اللامت والخىـُمُت

50.) 

ٔان ألوكؼت وػاعة الخللُم اللا  لي الُمىُت بالخلاون مم بلع الصىاصًّ واإلاىـماث الضولُت صوع في بىاء وُض 

ٔاصًيي جمشل في ػىعها ألا٘و في كِض اللضًض مً كخُضعاث ماؾؿاث الخللُم اللالي في طمان الجىصة والًا ماص ألا

اإلالىُت بظمان  اإلااجمغاث وخلِاث الىِاف واحخماكاث الخبراء كلى الصلُض اإلادلي وؤلاُلُيي والضولي بكإن الِظاًا

التي ؤٓضث  2006حىصة الخللُم اللالي وبوكاء هُئت طمان الجىصة بما في طلٗ بصضاع اؾتراجُجُت الخللُم اللالي كام 

ٔاصًيي في مسخلٍ ماؾؿاث الخللُم اللاليكخكلى طغوعة جبجي هـام الجىصة والًا ولخىٌُظ طلٗ ؾلذ الىػاعة ، ماص ألا

ّ اإلااجمغاث والضوعاث ووعف اللملبلى جضٍعب الجاملاث الحٖىمُت والخ ، خمؼة) اصت كلى بغامج الجىصة كً ػٍغ

2012 :50- 52.)ً

مًو  ٔاصًيي وطمان الجىصة في الخللُم اللالي في كخؤوش ئ مجلـ الًا 2009( لؿىت210) بمىحب الِغاع ُع ماص ألا

، ماؾؿاث الخللُم اللالي ماص فيكخخُث خضصث مهامه في وطم آلالُت اإلاخٖاملت للملُاث طمان الجىصة والًا، الُمً

ووكغ زِاًت الجىصة وؤهـمتها وملاًحرها بحن مؿئىلي ، ومىذ الترازُص إلااؾؿاث الخللُم اللالي الحٖىمُت وألاهلُت

حن صضع ُغاع عئِـ مجلـ الىػعاء  2010وفي اللام، (29: 2009، اللبُضي) الجاملاث وؤكظاء هُئت الخضَعـ وؤلاصاٍع

م 2012ماًى  30جىج طلٗ في ُط ى بدؿمُت ؤكظاء اإلاجلـ. ًو ( بدؿمُت عئِـ 66) بةصضاع الِغاع الجمهىعي ُع

 ببضء ؤوكؼت اإلاجلـ الغؾمُت، اإلاجلـ
 
ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللاليكخمجلـ الًا) والظي قٖل بًظاها ، ماص ألا

2013 :2.)ً

ولخدُِّ طلٗ ، للمؿاءلت وجىًحر آلُت، وجخمشل ؤهضاي اإلاجلـ في اإلاؿاكضة في جدؿحن حىصة الخللُم اللالي 

 لظمان الجىصة والًا
 
م كخوطم اإلاجلـ مضزال مىاؾبا ٔاصًيي في الخللُم اللالي ٌلخمض كلى مبضؤ الخضعج في ًع ماص ألا

ماص كخومغخلت الًا، مغخلت طمان الجىصة: خؼبُّ كلى مغخلخحن هماجم جِؿُم بحغاءاث الخُث ، مؿخىٍاث الجىصة

ٔاصًيي ومؿخىي ، مؿخىي بضاًت: جظم مؿخىٍحنًمغخلت طمان الجىصة هما مؿخىٍحن. بدُث جظم ٔل مغخلت من، ألا

مشل مؿخىي بضاًت جدُِّ اإلااؾؿت الخللُمُت مخؼلباث ، ؤؾاؽ ُاهىن بوكاء الجاملاث واإلالاهض الللُا والٖلُاث ٍو
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (7)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

مألاهلُت  خؼلب هظا اإلاؿخىي ؤن جىًغ اإلااؾؿ، 2007والئدخه الخىٌُظًت لؿىت  2005( لؿىت 13) ُع ت الخللُمُت ٍو

اإلااؾؿت الخللُمُت مخؼلباث بىاء هـام مشل جدُِّ البيُت الخدخُت ألاؾاؾُت للُِام بإوكؼتها. ؤما مؿخىي ؤؾاؽ ًُ

ٔاصًيي كخحىصة صازلي ًلا٘ ًىًغ لها مللىماث الجساط ُغاع هدى جدؿحن ؤصائها بصىعة مؿخمغة. ؤما مغخلت الًا ماص ألا

 مؿخىٍحن هما
 
مشل اإلاؿخىٍاث ؤلاُلُمُت، مؿخىي بهجاػ: ًخظم ؤًظا ومؿخىي  ماص اإلااؾس ي(.كخالًا) ماص اللامكخلاًل ٍو

ٔاصًيي اإلالاًحر الخاصت بها كلى خضة مشل بُِت كخلاًل ٍمشل اإلاؿخىٍاث اللاإلاُتًوجمحز  ماص الخاص بدُث ًؼبّ البرهامج ألا

ٔاصًيي وطمان حىصة الخكخمجلـ الًا) البرامج اإلامازلت اإلالخمضة في اللالم ً(.4 -2: 2013، للُم اللاليماص ألا

 : هعبيير الجىدة للخعلين العبلي اليوني

ٔاصًييكخملاًحر طمان الجىصة والًا جخٖىًن  ً: مً ؤعبلت مؿخىٍاث -في الُمً -ماص ألا

وهي جظم زمؿت ملاًحر عئِؿُت ًخٌغق منها كضص مً اإلالاًحر وجخمشل اإلالاًحر : مػاًير اإلاؼخىي ألاول "بساًت"

وؤعض ، ومصاصع الخمىٍل، "الكٖل الِاهىوي: الُٕان الِاهىوي للماؾؿت الخللُمُت وجخظمًفي الخمؿت والٌغكُت 

ٔاصًمُت، اإلااؾؿت" س ي وهـام الِبى٘ والدسجُل : وحكمل والبيُت ألا ٔاصعها الخضَع "عؾالت اإلااؾؿت وؤهضاًها وبغامجها و

ت وجظمًو، " ٔاصًمُتوا، "بصاعة اإلااؾؿت الخللُمُت: البيُت الخىـُمُت وؤلاصاٍع وهـامي ؤكظاء ، إلاجالـ والُِاصاث ألا

والِاكاث الضعاؾُت واإلاسخبراث ، "ؤعض اإلااؾؿت: البيُت اإلااصًت للماؾؿت الخللُمُت وجظمًو، هُئت الخضَعـ واللاملحن"

والىخضة ، ووخضة الِبى٘ والدسجُل والسجالث واإلالٌاث، وألاحهؼة والىؾائل الخللُمُت، واإلإخبت اللامت، واإلاٖاجب

، "اإلاىاعص اإلاالُت: البيُت اإلاالُت للماؾؿت الخللُمُت وجظموؤزحرا ، واإلاغاًّ ألازغي"، لصحُت واإلاالكب وصوعاث اإلاُاها

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم كخمجلـ الًا) واإلاصغوًاث"، وهـام ؤلاًغاصاث، والىـام اإلاداؾبي، واإلاحزاهُت ماص ألا

ً(. 28 -5: 2013، اللالي

خٌغق منها كضص مً اإلالاًحر الٌغكُت : اوي "أػاغ"مػاًير اإلاؼخىي الث وهي جخٖىن مً ؾبلت ملاًحر عئِؿُت ٍو

اإلاللىماث اإلاؼلىبت لخىطُذ مضي جدُِّ اإلااؾؿت للملُاع ًو، حكخمل كلى ألاصلت والىزائّ اإلاؼلىبت لخدُِّ اإلالُاع

خظمًفي : وهظه اإلالاًحر الؿبلت جخمشل ٔاصًمُت، ةزؼت جدؿحن الجىص: ُُاصة طمان الجىصة ٍو ، حىصة البرامج ألا

وحىصة ، حىصة مصاصع الخللم وصكم حللم الؼلبتًو، حىصة ؤكظاء هُئت الخضَعـ، هـام جُُِم مسغحاث الخللموحىصة 

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللاليكخمجلـ الًا) هـام اإلاللىماث  (.2 -1: ب، ماص ألا

وجخٖىن مً زالزت مداوع ، 2017جم صمجهما كام : ؼمػاًير اإلاؼخىي الثالث "إهجاظ "ومػاًير اإلاؼخىي الطاب

ل مدىع ًظم مجمىكت مً اإلالاًحر الغئِؿُت ، وؤلاؾهام اإلاجخمعي، والٌلالُت الخللُمُت، جخمشل في الِضعة اإلااؾؿُت ٔو

خٌغق منها كضص مً اإلالاًحر الٌغكُت واإلااقغاث ٔاصً: وجخمشل اإلالاًحر الدؿلت الغئِؿُت في، ٍو مُت عؾالت البرامج ألا

، ؤكظاء هُئت الخضَعـ، الخللُم والخللم، الؼلبت، اإلاغاًّ والبجى الخدخُت، اإلاىاعص اإلاالُت، الُِاصة وؤلاصاعة، وؤهضاًه

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللاليكخمجلـ الًا) جىمُت اإلاجخمم، مصاصع الخللم  (.2 -1: 2017، ماص ألا

 : بذايت ،في سبيل حذقيق الوسخىي األول، جهىد جبهعت صعذة 

محلض حاملت صلضة مً الجاملاث الُمىُت خضًشت اليكإة    بمىحب ُغاع عئِـ اإلاجلـ الؿُاس ي ألاكلى ُع

م) بكإن حؿمُت عئِـ الجاملت وهىابه 2016( لؿىت 27) بلى 2016، (27) ُغاع عئِـ اإلاجلـ الؿُاس ي ألاكلى ُع (. ٍو

لُت آلاصاب، ٔلُت التربُت: كضص ٔلُاهها زالر ٔلُاث هي لُت الللىم. وُض قٖلذ ٔلُت التربُت هىاهها ألاولى التي  ،ٔو ٔو

ٔان كضص الؼلبت اإلالخدِحن بالٖلُت في 1994/ 1993جإؾؿذ في اللام  ٓةخضي الٖلُاث الخابلت خُنها لجاملت صىلاء. و

ُؿم ، مُؿم الِغآن الٍٕغ: ًخىػكىن كلى ؤُؿام الٖلُت الؿخت واإلاخمشلت في، ( ػالباث3) ( ػالب و200) هٌـ اللام
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (8)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

ت، اللوت اللغبُت جغبُت اطُاث، ُؿم اللوت ؤلاهجلحًز اء، ُؿم الٍغ وبلى حاهب ٔلُت التربُت ، ُؿم الُٕمُاء، ُؿم الٌحًز

وبلض ُغاع بوكاء ، م1999/2000واللوت اللغبُت ٓىىاة لٖلُت آلاصاب في اللام ، جم اًخخاح ُؿيي الضعاؾاث ؤلاؾالمُت

صلضة بخضي الٖلُاث الخابلت لها. وفي اللام  –ُت التربُت وآلاصاب والللىم ؤصبدذ ٔل 2008حاملت كمغان في اللام 

ًَ، م جم اًخخاح ُؿم الحاؾىب ٓىىاة لٖلُت الللىم2010 خسصص هىعي حضًض ًىآب مخؼلباث ؾى اللمل. ، ٓو

 .(5: 2016، مكغوق اؾتراجُجُت ٔلُت التربُت وآلاصاب والللىم صلضة) .ظاههاحاملت مؿخِلت ب 2016في اللام لخصبذ 

 ً٘ بن حهىص الجاملت في ؾبُل الخدى٘ هدى  :ومً واُم مالخـاث الباخث وكمله في الجاملت ًمًٕ الِى

وبىاء وبوكاء ، اؾخسضام الجىصة ومداولت جؼبُّ ملاًحر اإلاؿخىي ألا٘و "بضاًت" ُض اُخصغث كلى بلع الترمُماث

بال ؤن ما جم بهجاػه ال ًلبي الحضوص الضهُا مً ، وًخذ ؤُؿام حضًضة، ُاكاث بضًلت كً ما جم جضمحره بٌلل الحغب

وعبما ، وال جدىاؾب الٓما وال ٌُٓا مم مخؼلباث الجىصة، ولم جًٕ كلى مؿخىي الؼمىح، ملاًحر اإلاؿخىي ألا٘و بضاًت

ً خغب وخصاع وكضم وحىص مىاػهت  ٗ بلى ؤن الجاملت حاءث في ؿل ؿغوي مجخملُت بالوت الخلُِض بما ًيها م ٌلىص طل

وهظا الىطم اللام وما عاًِه مً شحت اإلاىاعص اإلااصًت ، وجىٍُ للىٌِاث الدكوُلُت، حاملت في ػىع ؤلاوكاء جىاؾب

ت حلل الجاملت هحر ُاصعة كلى جىًحر الحض ألاصوى مً مخؼلباث حؿُحر اللملُت الخللُمُت بالٖلُاث ُبل  واإلاالُت والبكٍغ

ًالحضًث كً الجىصة وملاًحرها.

 : الشبهلت في هؤسسبث الخعلين العبلي اليونيتهعىقبث حطبيق الجىدة 

وُض واحهذ اللضًض مً اإلااؾؿاث ، جمشل كملُت الجىصة الكاملت بقٖالُت لبلع ماؾؿاث الخللُم اللالي 

ٍ بغامجها مم مخؼلباث الجىصة الكاملت والًا ٔاصًييكخاإلالىُت مكٕالث وصلىباث في جُُٕ ومً جلٗ اإلالىُاث ، ماص ألا

ت وزِاًت جىـُمُت ًصلب الاهٌٖاْ منها: تفي البلضان اللغبُ ت والدكبث بُِم بصاٍع حولُب الىـام ، جِاصم الهُأل ؤلاصاٍع

تكخجغؾُش الًا، كلى بكما٘ الٌٕغ. ٍؼ ماص كلى الٌغص وبطلاي صوع مجمىكت كخوالًا، وصىعٍت الخٌىٍع، ماص كلى اإلآغ

ٔاصًيي، اللمل واإلاجالـ ٔاصًمُتطل، هُمىت الِؼاق ؤلاصاعي كلى الِؼاق ألا حن وبلع الُِاصاث ألا ، ٍ ٌٓاءة ؤلاصاٍع

الخللُم اإلالخمض كلى الخلِحن والاؾخـهاع بضال مً الخدلُل ، والبؽء في اجساط الِغاعاث، كضم الغهبت في الخوُحر

ُت، والاؾخيخاج والابخٖاع زضمت اإلاجخمم لبىاء ، والخإلٍُ لوغض الٕؿب اإلااصي، بحغاء البدث اللليي بوغض التُر

الترجىعي ) هِص اإلاىاعص.، ال لؿض ًغان ًللي الخخُاحاث اإلاجخمم، كامت وجدؿحن الصىعة ؤلاكالمُت للماؾؿت كالُاث

ً(.145: 2012، وحىٍدان

وجباًً آلاعاء ، بما في طلٗ مً ملىُاث ؤزغي جخللّ باالزخالي بحن ؾُاؾت الجىصة وهـام جؼبُّ الجىصة

ٔاصًمُحن خى٘ الجىصة وكضم وحىص خض ؤكلى لخؼبُّ الجىصة بل ، الجىصة بمبضؤ اإلاداؾبُت وجإزًغ، والاججاهاث بحن ألا

، البُالوي؛ وآزغون) وكضم جىًغ اإلاىار اإلاىاؾب لشِاًت الجىصة، باع جؼبُّ هخائجها ٓىِؼت اهؼالَ إلاغخلت حضًضةاكخ

بُت اإلااهلت في مجا٘ جؼبُّ الجىصة، (45: 2005 ظا طلٍ بيُت هـم اإلاللىماث وهِص الٖىاصع الخضٍع الكاملت في  ٓو

ت في عؾم الؿُاؾاث التربىٍت وصىم الِغاع التربىي.، الِؼاق التربىًي ٍؼ ً(.68 -67: 2012، الترجىعي؛ وحىٍدان) واإلآغ

ٔان الىطم ؤٓثر ؾىء في خا٘ ماؾؿاث الخللُم في الجمهىعٍت الُمىُت؛ عهم الخىؾم في ماؾؿاث   وعبما 

ٔاصًمُت ، به واػصًاص ؤكضاص الؼلبت اإلالخدِحن، الخللُم اللالي بال ؤن الخىؾم الٕيي حاء كلى خؿاب جىىق البرامج ألا

 
 
خُث جم جٕغاع الجاملاث ألام مشل حاملت صىلاء وحاملت كضن كىض جإؾِـ الجاملاث الىاقئت. ٓما ؤن هىاْ هُابا

ي واإلايكأث وهِص اإلاباو، لٕشحر مً اإلاِىماث ألاؾاؾُت للخللُم اللالي مشل اللضص الٖافي مً ؤكظاء هُئت الخضَعـ

ضم اإلاىاهج الضعاؾُت وػَغ الخضَعـ وؤؾالُب الخُُِم اإلاخبلت، الجاملُت ُِ ؾماث الظلٍ ألازغي في الخللُم  ومً، و

والظي عاًِه ، اللالي ؾىاء الحٖىمي ؤم ألاهلي الخىؾم الٕبحر في كضص ماؾؿاث الخللُم الجامعي الحٖىمي وألاهلي
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (9)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

ًُت لها مما ؤصي بلى التزاخم الكضًض كلى اإلاىاعص اإلاىحهت  بهٌا٘ للخؼؽ وألاولىٍاث وبغامج الجاملاث وجضبحر اإلاىاعص الٖا

ٔاصًمُت وجٕغاع ألاُؿام الللمُت ، للخللُم اللالي اإلادضوصة بؼبُلتها صون صعاؾت الخخُاحاث ؾىَ اللمل والبرامج ألا

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللاليكخمجلـ الًا) وزؼؽ الخىمُت  (.2 -1: 2013، ماص ألا

لُاهها بما ، وبكٖل كام  هىاْ قٖىي مً حىصة ؤصاء ماؾؿاث الخللُم اللالي في حمُم الجاملاث الُمىُت ٔو

وجٍِ كائِا في ؾبُل ، والتي عبما جدخل الصضاعة في اإلاكٕالث والخدضًاث التي جىاحهها، ًيها ٔلُاث حاملت صلضة

ماص كخوُاب هـم الظبؽ والجىصة والًاباإلاخللِت  إلاكٕالثماص بها؛ الؾُما ًُما ًخللّ باكخجؼبُّ ملاًحر الجىصة والًا

ٔاصًيي بالجاملت ظا اإلالىُاث اإلاخللِت ب، ألا وهُاب صلُل الخىصٍُ ، ِٓضم اإلاِغعاثبيُت البرامج الخللُمُت ٓو

ٔاصًيي ٔاصًمُت، ألا حزها، وكضم مىاؾبت بلع البرامج مم اخخُاحاث اإلاجخمم وؾىَ اللمل، ومدضوصًت البرامج ألا  وجٓغ

ت وكضم جىًغ بغامج ، بما في طلٗ الازخال٘ في ملض٘ الهُئت الخضَعؿُت باليؿبت بلى كضص الؼالب، كلى الجىاهب الىـٍغ

م ٌٓاءة ؤكظاء هُئت الخضَعـ ت ٓومً اإلالىُاث اإلاخللِت ، لًغ ت بالؿلؼت الخىـُمُت وؤلاصاٍع لضم ٌٓاًت الٖىاصع ؤلاصاٍع

وهُاب الخضٍعب وطلٍ مؿخىي ألاصاء ، ء بصاعة وُُاصاث الجاملتوكضم وحىص آلُت لخُُِم ٌٓاءة ؤصا، اإلااهلت

حن حن وصلىبت الىصى٘ بليها ألكظاء هُئت الخضَعـوهُاب ُاكضة البُاهاث ، لإلصاٍع والخىؾم في الٕم كلى ، وؤلاصاٍع

 (.14: 2016، مكغوق اؾتراجُجُت ٔلُت التربُت وآلاصاب والللىم صلضة) خؿاب الىىق في ُبى٘ الؼلبت.

وكضم مالءمت ، اإلالىُاث اإلاخصلت بالبيُت اإلااصًت للٖلُت جضمحر ملـم مباوي وُاكاث الٖلُت ؤزىاء الحغب ومً 

اإلاسخبراث واإلالامل ومً خُث الخجهحزاث واإلاؿخلؼماث والحاؾىب مؿاخت ما جبِى منها الخخُاحاث ٔلُاث الجاملت 

الىِص الحاص في مٖاجب ؤكظاء هُئت ًو، الخللُمُت واولضام الٌىُحن الالػمحن لضكم اللملُت، واولضام قبٕت ألامان

حن واولضام مؿخلؼماهها ٍ في بمٖاهاث اإلإخبت ومدخىٍاهها وزضماهها ومؿاختها، الخضَعـ واإلاىؿٌحن ؤلاصاٍع وكضم ، الظل

ؤو ؤمآً إلاماعؾت ألاوكؼت ومغاًّ مسصصت للؼالب بالٖلُاث  ؤو هغي بؾلاي ػبُت بالجاملت، وحىص وخضة صحُت

وجخمشل اإلالىُاث ، طلٍ قبٖاث الٕهغباء والاجصاالثُت. بما في طلٗ ؾىء خالت البىًُاث وصوعاث اإلاُاه ًوالؼالب

ٍ ٌٓاًت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت  في اإلاخللِت باإلاىاعص اإلاالُت  لوُاب الخمىٍل الحٖىمي ، الكليات اخخُاحاثلتلبية طل
َ
هـغا

ت ألًاو، ماصها كلى اإلاىاعص الظاجُتاكخًو مكغوق اؾتراجُجُت ٔلُت ) .ػغاي اإلاجخملُت في صكم ٔلُاث الجاملتكضم مكآع

 .(15: 2016، التربُت وآلاصاب والللىم صلضة

 
ا
 : السضاػاث الؼابلت -زاهيا

وًُما ًلي كغض للضص مً جلٗ الضعاؾاث التي ؤحٍغذ وبِضع حللِها باإلاىطىق وبدؿب حؿلؿلها الؼمجي مً  

  لُت ؤو اللغبُت ؤو ألاحىبُت.ألاخضر بلى ألاُضم في مجمىكتها اإلاد

 : وذليتاللذراسبث ا - أ

هضًذ الضعاؾت بلى الخلغي كلى مضي جؼبُّ ملاًحر طمان الجىصة : (2017) الؿلضي والضخُاوي صعاؾت -

ت مً وحهت هـغ ؤكظاء هُئت الخضَعـكخوالًا ػا٘ للخىمُت البكٍغ
َ
ٔاصًيي في حاملت ا مؿخسضمت في طلٗ ، ماص ألا

( 94) "الاؾدباهت" ٓإصاة لُِاؽ ملاًحر الجىصة جم جىػَلها كلى كُىت ككىائُت بلوذ اإلاىهج الىصٌي مم جىؿٍُ

ً ؤكظاء هُئت الخضَعـ الضعاؾت  (؛ خُث بُيذ هخائجSPSS) وجم جدلُل البُاهاث باؾخسضام البرهامج ؤلاخصائي، م

صالت بخصائُا  وكضم وحىص ًغوَ، كالُت() ( بضعحت جؼب3.44ُّ) ؤن اإلالاًحر ٖٓل خصلذ كلى مخىؾؽ خؿابي

  وؾىىاث الخبرة.، وهىق الٖلُت، واإلااهل اللليي، بحن اؾخجاباث ؤًغاص اللُىت حلؼي إلاخوحر الجيـ
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (10)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

ٔاصًيي لٖلُت التربُت وألالؿً بجاملت كمغان وًِا : (2017) ًُما هضًذ صعاؾت اإلالمغًي - بلى جُُِم ألاصاء ألا

، والخبرة كلى جُُِم ألاصاء، واإلااهل، والخسصص، وؤزغ مخوحر ٔل مً الجيـ، لبلع مخؼلباث الجىصة الكاملت

ٗ اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصٌي والاؾدباهت ٓإصاة مِؿمت بلى ؾبلت مجاالث وجٖىن مجخمم وكُىت  ّ طل ولخدُِ

ِت كمضًت، 78) الضعاؾت مً (كُىت هم حمُم ؤكظاء هُئت الضَعـ والهُئت اإلاؿاكضة بالٖلُت جم جدضًضها بؼٍغ

ًُما ، (5مً 2,18) خصى٘ كمىم ألاصاء كلى مخىؾؽ خؿاي: ُه الضعاؾت مً هخائجومً ؤهم ما جىصلذ بل

 (. ٓما وحضث ًغوَ طاث صاللت كىض مؿخىًي2.30 -1.85) خصلذ بُِت اإلاجاالث كل مخىؾؼاث خؿابُت ما بحن

حلؼي إلاخوحر ( 7) وفي اإلاجا٘، ( حلؼي إلاخوحر الخبرة3,5.7) وفي اإلاجا٘، ( حلؼي إلاخوحر الجيـ6) ( في اإلاجا0.05٘)

اإلااهل وكضم وحىص ًغوَ في بُِت اإلاجاالث. وفي طىء جلٗ الىخائج وطلذ الضعاؾت حملت مً الخىصُاث 

ٔاصًيي بٖلُت التربُت كمغان.كخواإلاِترخاث لخدُِّ الجىصة وطمان الًا ًماص ألا

ٓما جغاها ، ةبب( وجُُِمه وًّ ملاًحر الجىص) بلى الخلغي كلى ؤصاء حاملت: (2016) صعاؾت الحمحرًي وهضًذ -

ٔاصًمُت بالجاملت ٗ اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي والاؾدباهت ٓإصاة مىػكت ، الُِاصاث ألا ّ طل ولخدُِ

ٔاصًمُت وؤكظاء هُئت 100) خُث جم جىػَلها كلى كُىت ككىائُت بلوذ، كلى زمؿت مجاالث ( مً الُِاصاث ألا

ً ال، الخضَعـ بالجاملت ً ؤهمهاوجىصلذ الضعاؾت بلى كضص م و ، كضم جىاًغ مخؼلباث الجىصة في الجاملت: ىخائج م

ٔاصًمُت هدى مؿخىي  (0.05) وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي الضاللت في جصىعاث الُِاصاث ألا

ؼ الىؿٌُي ، حىصة الخللُم بالجاملت كلى مؿخىي مجا٘ مخؼلباث مضي جىًغ مخؼلباث الجىصة حلؼي إلاخوحر اإلآغ

ٓما ال جىحض ًغوَ طاث صاللت ، واإلاِغعاث الضعاؾُت حلؼي إلاخوحر ؾىىاث الخبرة، هُئت الخضَعـومجالي كظى 

ٔاصًمُت كلى مؿخىي حمُم اإلاجاالث ومجمل ألاصاة حلؼي إلاخوحر الضعحت الللمُت  بخصائُت في جصىعاث الُِاصة ألا

ض في اإلاجمل كلى، والخسصص ً الخىصُاث جٓا طغوعة جىاًغ مخؼلباث الجىصة  واهتهذ الضعاؾت وًِا لظلٗ بلضص م

ًماص بالجاملت،كخوالًا

صعاؾت هضًذ بلى الخلغي كلى ملىُاث جؼبُّ ملاًحر الجىصة الخللُمُت الكاملت : (2015) وؤحغي الىجاع وآزغون -

مؿخسضمت في طلٗ اإلاىهج الىصٌي والاؾدباهت ٓإصاة لخدُِّ هضًها. ، في حاملت الللىم والخٕىىلىحُا الُمىُت

( كُىت هم حمُم اكظاء هُئت الخضَعـ في زمـ ٔلُاث وُض جىصلذ 79) وكُىت الضعاؾت مً وجٖىن مجخمم

جليها اإلالىُاث ، الضعاؾت بلى ؤن اإلالىُاث اإلاخللِت بالبدث اللليي حاءث كلى عؤؽ ُائمت اهخماماث ؤًغاص اللُىت

في جدضًض اإلالىُاث مً  طاث الصلت بسضمت اإلاجخمم. ٓما ؤؿهغث الىخائج كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصائُت

 ُبل ؤكظاء هُئت الخضَعـ في الجاملت مً خُث الضعحت الللمُت.

ت مضي جؼبُّ بلع مداوع الجىصة الكاملت في الجاملاث الخاصت ً: (1010) ما صعاؾت ؤمحنؤ - هضًذ بلى ملًغ

حن في زالر حاملاث هي ، لخٕىىلىحُاحاملت الللىم وا: الُمىُت مً وحهت هـغ ؤكظاء هُئت الخضَعـ وؤلاصاٍع

حاملت ألاهضلـ. واؾخسضمذ اإلاىهج الىصٌي وجمشلذ ألاصاة في الاؾدباهت جم جؼبُِها كلى ، حاملت اإلالٕت ؤعوي

وُض جىصلذ الضعاؾت بلى ؤن صعحت جؼبُّ بلع مداوع بصاعة الجىصة في ، كُىت مً ؤكظاء هُئت الخضَعـ

ٔاهذ مخىؾؼت َ طاث، الجاملاث مدل الضعاؾت  صاللت حىصة ؤكظاء هُئت الخضَعـ لصالح ًئت  وؤهه ال جىحض ًغو

ٔاصًمُحن باليؿبت إلاخوحر الىؿٌُت ـ ولصالح ًئت ألا ظلٗ ًغوَ جبلا إلاخوحر الجاملت ، الظٔىع باليؿبت إلاخوحر الجي ٓو

 في مدىع حىصة الؼالب وحىصة اإلايكأث لصالح حاملت الللىم والخٕىىلىحُا.
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (11)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 : دراسبث عربيت - ة

التي هضًذ بلى الخلغي كلى مضي جىاًغ ملاًحر الجىصة في اإلاباوي الجاملُت مً : (2017) صعاؾت ؾلُماوي وبللؿله -

مؿخسضمت في طلٗ اإلاىهج الىصٌي مم جىؿٍُ "الاؾدباهت" ٓإصاة لُِاؽ ملاًحر الجىصة في ، وحهت هـغ الؼالب

في زمـ ( ػالب حامعي مً مسخلٍ الخسصصاث 400) اإلاباوي الجاملُت جم جىػَلها كلى كُىت ككىائُت بلوذ

ت الضعاؾت ؤن  (؛ خُث بُيذ هخائجSPSS) وجم جدلُل البُاهاث باؾخسضام البرهامج ؤلاخصائي، حاملاث حؼائٍغ

ٔان طلٌُا بكٖل كام.  مؿخىي الغطاء كً ملاًحر الجىصة في اإلاباوي الجاملُت لضي ؤًغاص اللُىت مً الؼالب 

التي جىاحه حاملت الؿلُماهُت الخِىُت وملاهضها بلى جدضًض اإلالىُاث واإلاكأل : (2015) ٓما هضًذ صعاؾت كاعي -

واؾخسضمذ اإلاىهج الىصٌي وجمشلذ ، في جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت مً وحهت هـغ ؤكظاء هُئت الخضَعـ ًيها

 ( كُىت مً مجمىق80) ألاصاة في الاؾدباهت جم جؼبُِها كلى كُىت ككىائُت مً ؤكظاء هُئت الخضَعـ بلوذ

ؤن ؤهم اإلالىُاث التي جدى٘ صون جؼبُّ ملاًحر الجىصة : ئج التي جىصلذ بليها الضعاؾتومً ؤهم الىخا، (314)

 وطلٍ اللالُاث بحن ألاُؿام الللمُت.، الكاملت جمشلذ في طلٍ الضكم اإلاالي

هضًذ بلى حؿلُؽ الظىء كلى ؤهم اللِباث التي جدى٘ صون جؼبُّ بصاعة  صعاؾت: (2014) الىجاح وحىاص وؤحغًي -

وُض اؾخسضم ، ملت في الٖلُاث ألاهلُت مً زال٘ اؾخؼالق اللُىت في زالر ٔلُاث ؤهلُت في بوضاصالجىصة الكا

وجمشلذ ألاصاة في الاؾدباهت جم جؼبُِها كلى كُىت ككىائُت مً ؤكظاء هُئت ، الباخشان اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي

للُىت كلى الؿبم اللِباث التي جم ومً ؤهم ما جىصلذ بلُه الضعاؾت اجٌاَ ؤًغاص ا، ( كظىا45) الخضَعـ بلوذ

، والخمىٍل، وزضمت اإلاجخمم، والبدث اللليي، واإلاىاهج، وهُئت الخضَعـ، واإلاخمشلت في ؤلاصاعة الللُا، حصخُصها

ا للخىمُت وؾىَ اللمل.  والؼلبت وؤهمُت ؤػالتها ٔىن طمان حىصة اإلاسغحاث مؼلبا طغوٍع

ت التي جدى٘ صون بلى الخلغي : (2012) في خحن هضًذ صعاؾت خٕيي - كلى اإلالىُاث الخىـُمُت والخللُمُت والبكٍغ

ٔاصًيي في ٔلُت التربُت بجاملت اإلالٗ زالضكخجدُِّ الًا وؾبل الخولب كليها مً وحهت هـغ ؤكظاء هُئت ، ماص ألا

ّ هضًها. جم جؼبُِها كلى كُىت ، الخضَعـ ٗ اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي والاؾدباهت ٓإصاة لخدُِ مً مؿخسضمت في طل

وُض ؤؿهغث الىخائج ؤن اإلالىُاث الخللُمُت خلذ في اإلاغجبت ألاولى جلتها اإلالىُاث الخىـُمُت ، ؤكظاء هُئت الخضَعـ

ت ٓما جىصلذ بلى ؤهه ال جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصائُت بحن مخىؾؼاث اؾخجاباث اللُىت ، زم اإلالىُاث البكٍغ

 .حلؼي إلاخوحر الضعحت الللمُت ؤو مخوحر ؾىىاث الخبرة

كلى ألاهضاي اإلالىُت بخدضًض ملاًحر الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخللُم : (2012) ما ؤٓضث صعاؾت الكمغًيٓ -

ّ ملاًحر اجداص الجاملاث اللغبُت. واؾخسضمذ ، اللالي ٘ صون جؼبُِها في حاملت صًالى وً وبُان اإلالىُاث التي جدى

ٔاصًمُت بلوذاإلاىهج الىصٌي وجمشلذ ألاصاة في الاؾدباهت جم جؼبُِها ك ( كُىت هم 132) لى كُىت مً الُِاصاث ألا

وُض جىصلذ الضعاؾت بلى بن الجاملت جٌخِغ للخؼؽ الٖاًُت لخؼبُّ ملاًحر ، حمُم الُِاصاث بجاملت صًالى

تهم في جؼىٍغ وجِىٍم اللملُت الخللُمُت، الجىصة ، وؤن مً ؤبغػ اإلالىُاث طلٍ ألازظ بغؤي الؼلبت ومكآع

 وطلٍ اؾخسضام قبٕت اإلاللىماث. ، ؿئىلحنوطلٍ اهخمام اإلا

اعي وُام - جدضًض اإلالىُاث واإلاكأل التي جىاحه ؤكظاء هُئت الخضَعـ في  بلىضعاؾت هضًذ ب: (2012) وآزغون الًغ

مؿخسضمت في طلٗ ، وجدى٘ صون جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت في الجاملاث الحٖىمُت ألاعصهُت، ُؿم اإلاداؾبت

( كُىت هم حمُم اكظاء 72) ذ ألاصاة في الاؾدباهت جم جؼبُِها كلى كُىت مِصىصة بلوذاإلاىهج الىصٌي. وجمشل

وُض جىصلذ بلى ؤن حمُم مداوع الاؾدباهت الخىـُمُت ، هُئت الخضَعـ وعئؾاء اُؿام اإلاداؾبت في حاملت البلِان
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (12)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

ّ بصاعة الجىصة الكاملت وزضمت اإلاجخمم مشلذ ملىُاث جىاحه جؼبُ، والُِاصًت والخللُمُت وزضمت البدث اللليي

 في ؤُؿام اإلاداؾبت في الجاملاث الحٖىمُت ألاعصهُت.

(؛ بلى جدضًض اإلالىُاث التي جدى٘ صون جؼبُّ بصاعة الجىصة 2012) هضًذ صعاؾت اللظاض ي، وكلى الؿُاَ طاجه -

ت الىصٌي مؿخسضمت في طلٗ اإلاىهج ، الكاملت في ماؾؿاث الخللُم بجاملت اإلالٗ زالض في ؤعبم ٔلُاث هـٍغ

ا هم 343) ػبِذ كلى كُىت ُصضًت مً ؤكظاء هُئت الخضَعـ بلوذ، والاؾدباهت ٓإصاة لخدُِّ ؤهضاًها ( كظى 

وحىص جِاعب بحن صعحت : وُض زغحذ الضعاؾت بلضص مً الىخائج مً ؤهمها، حمُم ؤًغاص اإلاجخمم ألاصلي

جىاحه جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت وان ؤهم اإلالىُاث التي ، و ازخالي مً خُث صعحت اإلاىاًِت، اإلاخىؾؼاث

وطلٍ بمٖاهُت ، وطلٍ الضكم اإلاالي لألبدار الللمُت، جمشلذ في طلٍ بصعاْ مٌهىم الخللُم مضي الحُاة

س ي، اإلإخباث ا للخسصص، وػٍاصة اللبء الخضَع  ِ ، ٓما ؤٓضث كلى وحىص الازخالي بحن اإلاجمىكاث الغئِؿت وً

ظلٗ بِىما ال جىحض ًغوَ في بُِت ، ُمُت حلؼي لخبرة كظى هُئت الخضَعـوحىص ًغوَ في اإلالىُاث الخىـ، ٓو

ًالجىاهب.

 :تدراسبث ببإلنجليزيج. 

بلى جدضًض ؤزغ ملىُاث جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت كلى هضًذ ًو صعاؾت  (Bassam Aldaibat, 2016) ؤحغًي -

ػىع ، ولخدُِّ ؤهضاي الضعاؾت، مؿخىي جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت في الجاملاث ألاعصهُت الخاصت

ا للٕكٍ كً ملىُاث جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت الؾُما ، ملىُاث ؤلاصاعة الللُا) :الباخث اؾخبُاه 

ت اللالُت مم ملىُاث ، ملىُاث الخٕىىلىحُا الخللُمُت، ملىُاث اإلاىاعص اإلاالُت، ملىُاث اإلاىاعص البكٍغ

 وجٖىهذ كُىت ككىائُت مٖىهت مً، ي بصاعة الجىصة الكاملتومؿخًى، وكِباث الشِاًت الخىـُمُت(، اإلاجخمم

حن وعئؾاء ؤُؿام في الجاملاث ألاعصهُت الخاصت (234)  ُ ٔاصًم جم حمم البُاهاث ، وفي طىء طلٗ، كمضاء ؤ

إلاخىؾؽ وؤوضحذ هخائج الضعاؾت ؤن ا( SPSS) وجدلُلها باؾخسضام الحؼمت ؤلاخصائُت للللىم الاحخماكُت

ٔاصًمُحن اللمضاء لخِضًغاث الحؿابي  ملىُاث ججاه الخاصت ألاعصهُت الجاملاث في ألاُؿام وعئؾاء ألا

ا الكاملت الجىصة بصاعة جؼبُّ ٔاصًمُحن اللمضاء لخِضًغاث الحؿابي اإلاخىؾؽ وؤن، مغجٌل   وعئؾاء ألا

ًُت الخاصت هدى جؼبُّ بصاعة الجىصة الألاعصه الجاملاث في ألاُؿام
 
ملىُاث  وُض حاءث، كاملت ملخضال

ًالشِاًت الخىـُمُت في اإلاغجبت ألاولى مً خُث الخإزحر كلى مؿخىي جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت .

في ماؾؿاث  (TQM) بلى ُُاؽ مضي جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت، (Syed& Zubair, 2013) صعاؾت ذوهضً -

، ن ولخدُِّ طلٗ اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصٌيالخللُم اللالي الخابلت للِؼاق اللام في بآؿخا

ٔاصاه لجمم البُاهاث ، وجىخُض الخُُِم، الغئٍت، الُِاصة) :وجمشلذ مجاالث الضعاؾت في مجاالث، والاؾدباهت 

ومً ؤهم الىخائج التي جىصلذ بليها الضعاؾت ؤن جؼبُّ ، (والؼالب، وجضٍعب اإلاىؿٌحن، والخدؿحن اإلاؿخمغ

ًملت في ماؾؿاث الخللُم اللالي حؿحر ببؽء . بصاعة الجىصة الكا

( صعاؾت هضًذ بلى الخلغي كلى الخدضًاث واللِباث التي جىاحه (Ahmed and Hamdoon, 2007: وؤحغًي -

ماؾؿاث الخللُم اللالي في صولت ؤلاماعاث في جىٌُظ بصاعة الجىصة الكاملت؛ خُث ػبِذ الضعاؾت كلى 

ت ى ؤن حمُم اإلالىُاث الىاعصة في الاؾدباهت مشلذ كِباث خُُِِت وُض جىصلذ الضعاؾت بل، حاملت الكاُع

ت. ٓما جبحن ؤن هىاْ قبه جىاًّ في آلاعاء بحن  جدى٘ صون جؼبُّ هـام الجىصة الكاملت في حاملت الكاُع

 ؤًغاص اللُىت مً مىدؿبي الجاملت كلى ؤهمُت الخٍُٕ مم هـام الجىصة.

tel:234
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (13)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 : الخػليم غلى السضاػاث الؼابلت

ًدبحن اللضًض مً ؤوحه الدكابه والازخالي مم الضعاؾت ، كغض الضعاؾاث الؿابِت والاػالق كليهامً زال٘  

ومضي الاؾخٌاصة منها؛ خُث لىخف حكابه الضعاؾت الحالُت مم ملـم الضعاؾاث الؿابِت في اإلاىهج ، الحالُت

في خحن جسخلٍ الضعاؾت الحالُت ، لاليوألاصاة واللُىت. وفي جىاولها إلاىطىق الجىصة في ماؾؿاث الخللُم ال، اإلاؿخسضم

حزها كلى ملىُاث جؼبُّ ملاًحر الجىصة في حاملت صلضة وهى ما لم ، مم الضعاؾاث الؿابِت في مٖان الضعاؾت وفي جٓغ

ٓما جخمحز كً الضعاؾاث الؿابِت في اؾدىاصها بلى بلع ملاًحر اإلاؿخىي "بضاًت"؛ ، جدىاوله ؤي مً الضعاؾاث الؿابِت

ؤًاصث الضعاؾاث الؿابِت الضعاؾت الحالُت مً ػواًا مخلضصة وزاصت ما ًخللّ منها بصُاهت اإلاكٖلت  ومم طلٗ ًِض

وجٖىًٍ جصىع كام كً ، بما في طلٗ جدضًض مجخمم الضعاؾت وكُىتها وبىاء ألاصاة وجدضًضها، ومنهاحها، وحؿائالهها

ًملىُاث جؼبُّ الجىصة في ماؾؿاث الخللُم اللالي في مسخلٍ البلضان.

 : مىهجيت السضاػت وإحطاءاتها -3

 : مىهج السضاػت

وجدلُل البُاهاث واإلاللىماث ، ووصٍ، الظي ًِىم كلى ؤؾاؽ مسح، اؾخسضم الباخث "اإلاىهج الىصٌي"

واؾخسضمذ ، اإلاخللِت بالـاهغة مىطىق الضعاؾت واإلاخمشلت في الجىصة الكاملت في الخللُم اللالي وملىُاث جؼبُِها

ّ ملاًغ الجىصة الكاملت بجاملت صلضةاؾدباهت للخلغي كلى م قملذ اكظاء هُئت ، مم كُىت مِصىصة، لىُاث جؼبُ

ا.   الخضَعـ بالجاملت حمُل 

 : مجخمؼ السضاػت وغيىتها

ا اإلاخىاحضًً خحن بحغاء الضعاؾت ، ًخٖىن مجخمم الضعاؾت مً ؤكظاء هُئت الخضَعـ  ومؿاكضيهم حمُل 

( كظى هُئت جضَعـ ٌلملىن في 60) والبالى كضصهم، ٓكىًاث الجاملت وبدؿب ما جظمىخه، بٖلُاث الجاملت حمُلها

ولم ًخم ، حمُم الٖلُاث صون جىػَم ٌلؼي إلاؿيى الٖلُت؛ ٔىن ؤكظاء هُئت الخضَعـ ٌلملىن في حمُم الٖلُاث

حمُم هم ، مِصىصة() ( اؾدباهت كلى كُىت كمضًت60) جىػَلهم كلى الٖلُاث؛ هـغا لِلت كضصهم. وُام الباخث بخىػَم

واؾدبلاص التي لم ، والخإٓض مً اؾدٌُاء البُاهاث اإلاؼلىبت، وبلض مغاحلت الاؾدباهاث، ؤكظاء هُئت الخضَعـ بالجاملت

وطلٗ بيؿبت ، ( اؾدباهت54) وبهظا؛ ًةن مجمىق الاؾدباهاث الصالحت للخدلُل، ( اؾدباهاث6) حؿخىِي؛ بط جم اؾدبلاص

ً٘، ( وهي وؿبت كالُت9555) ججاوب وصلذ بلى ىضح الجضو ا ل1) ٍو  ٌ ًواإلااهل اللليي.، لُىت بدؿب الجيـل( وص

 ( جىظيؼ أفطاز غيىت السضاػت حؼب الجيؽ واإلاؤهل1) حسول 

 اليؼبت% الػسز فئاث اإلاخغير اإلاخغيرًم

1ً
ًاإلااهل

ًاللليي

 44.2 23ًبٖالىعٍىؽ

5ً9.6ًًماحؿخحر

 46.2 24ًصٓخىعاه

ًالجيـ2ً
 82.7 43ًطٓغ

17.3ً 9ًؤهثى
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (14)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 : زاة السضاػتأ

ً ؤحل الىصى٘ بلى ؤهضاي الضعاؾت؛ ًِض اؾخسضمذ الاؾدباهت ٓإصاة؛ خُث جم بىائها مً زال٘ الغحىق   م

ماص في الُمً باإلطاًت كخاإلالخمضِة مً ُبل مجلـ طمان الجىصة والًا، بلى ملاًحر الجىصة للمؿخىي ألا٘و "بضاًت"

( ًِغة مىػكت 53) ُث جإلٌذ الاؾدباهت في صىعهها ألاولُت مًخ، لالؾخٌاصة مً ألاصب التربىي والضعاؾاث الؿابِت

ت والخىـُمُت -هُئت الخضَعـ) :كلى ؤعبلت مجاالث ا مضعحا  لوؤكؼي لٖ، اإلاالُت( -اإلااصًت -ؤلاصاٍع كباعة مً كباعاهها وػه 

ا لؿلم لُٕغث الخماس ي  ِ ً٘ٓما ًىضح الجض، وصعحت ؤلاكاُت التي جمشلها، لخِضًغ ؤهمُت الٌِغة، وً واقخملذ ، (4) و

 واإلااهل اللليي.، الاؾدباهت كلى بلع اإلاخوحراث اإلاؿخِلت ممشلت في الجيـ

 : صسق ألازاة

( مً 10) لغض الاؾدباهت كلى كضص؛ بؤؾلىب الصضَ الـاهغًي الباخث لخدِّ مً صضَ ألاصاة اؾخسضمل 

ُم الاؾدباهت مً خُث وطىح خدٕلمً ؤكظاء هُئت الخضَعـ واإلاسخصحن في مجا٘ الجىصة الكاملت؛ ، اإلادٕمحن

ٌاًت اإلاٌغصاث لٖ، والصُاهت اللوىٍت، واهخمائها، اللباعاث اإلاالخـاث ب الباخث؛ ًِض ؤزظ ئهمل مدىع. وبىاء  كلى آعآو

ً٘، ( ًِغة بلض الخدُٕم49) ختى اؾخِغث بصىعهها النهائُت في  : (2) مىػكت كلى ؤعبلت مجاالث ٓما ًبُنها الجضو

 سز الفلطاث ووؼبتها( اإلاجالث وغ2) حسول 

 : زباث ألازاة

اؾُخسضاُم ازخباع ؤلٌا ٓغوهبار لُِاؽ ملامل ، زخباع صضُه الضازليلخإٓض مً زباث ؤصاة الضعاؾت وال 

ً٘، الاحؿاَ الضازلي للمُِاؽ ٖٓل كلى اؾخجابت كُىت الضعاؾت الٖلُت كىض جدلُل الىخائج ما ًىضح الجضو  (.3) ٓو

 هخائج ادخباض مػامل ألفا كطوهباخ إلاػطفت زباث أزاة السضاغ (3) حسول 
 ألفا كطهباخ مػامل غسز الفلطاث اإلاجالث م

 611. 13 اإلاػىكاث اإلاخػللت بأغظاء هيئت الخسضيؽ 1

 792. 12 اإلاػىكاث ؤلازاضيت والخىظيميت 2

 753. 15 اإلاػىكاث اإلاازًت 3

 714. 9 اإلاػىكاث اإلااليت 4

 816. 49 ألازاة ككل 5

ً٘ ًُما بلوذ الُِمت  ،%(79 -%61) ؤن صعحت زباث اؾخجابت ؤًغاص اللُىت جغاوخذ ما بحن، (3) ًىضح الجضو

وهي وؿبت حُضة ومِبىلت في الللىم التربىٍت؛ ٔىنها جٌىَ كً الحض اإلاِبى٘ ، %(81) الٖلُت إلاُِاؽ ؤلٌا ٓغوهبار

ًماص كلى الاؾخجاباث في كملُت الخدلُل.كخ%( وهى ألامغ الظي ًمًٕ مً الًا60) واإلاِضع بدىالي

 اليؼبت % الفلطة اإلاجال م

 26.5 13 اإلالىُاث اإلاخللِت بإكظاء هُئت الخضَعـ 1

تؤلًاخىـُمُت واللىُاث اإلا 2  24.4 12 صاٍع

 30.6 15 اصًتاإلالىُاث اإلا 3

9ً18.3ً الُتاإلالىُاث اإلا 4

 49ً100ًاإلاجمىق الٕلي
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (15)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 : الوعبلجت اإلدصبئيت

 : وطلٗ باألؾالُب ؤلاخصائُت الخالُت، (spss) ائُت في بغهامجاؾخسضمذ الضعاؾت الحؼم ؤلاخص 

ا إلاُِاؽ لُٕغث الخماس ي .1  ِ ُام الباخث بخدىٍل اؾخجاباث ؤكظاء هُئت الخضَعـ ، الىػن اليؿبي وً

ولخدضًض الىػن ، (1.2.3.4.5) وُض ُمىدذ ؤلاحاباث الضعحاث، كلى ًِغاث الاؾدباهت بلى جِضًغاث، ومؿاكضيهم

ً٘، وجِؿُمت كلى مؿخىٍاث اإلاُِاؽ، (4=1 -5) اباث اإلاضيجم خؿ، اليؿبي  : حي( آلا4) ٓما ًىضحها الجضاو

 ( مخىػطاث الىظن اليؼبي إلحاباث الػيىت غلى وفم ملياغ ليكطث4) حسول 

 زضحت جحلم اإلاػياض  اإلاسي للمخىػط غىس ؤلازدال الليمت الطكم

ًٓبحرة حضا05ً -5ً4.21 1

ًٓبحره4.20ً -2ً4ً3.41

ًمخىؾؼت  3ً3ً2.61-3.40

ًطلٌُتً 2.60 -4ً2ً1.81

ًطلٌُت حضاً 1.80  -01  5ً1ً

 ( لُِاؽ زباث ؤصاة الضعاؾت.Cronbach's Alpha) ملامل ؤلٌا ٓغوهبار .1

ت، (Means) اإلاخىؾؼاث الحؿابُت  .2  ؤًغاص اللُىت. اثلُِاؽ اؾخجاب (Std. Deviation) والاهدغاًاث اإلالُاٍع

 الجيـ(. ) إلاخوحر، حن مؿخِلخحنللُيخ( T- Test) ث() ازخباع  .3

 اإلااهل اللليي(.) ( إلاخوحرOne Way Anova) (اًؤهًى) جدلُل الخباًً ألاخاصي .4

ت اججاه الٌغوَ بحن الٌئاث.، للمِاعهت البلضًت (Scheffe /ٌُهُق) ازخباع  .5  وملًغ

 : ومىاكشتها هخائج السضاػتغطض  -4

 ما ملىُاث جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت هصه" ًو: الىخائج اإلاخػللت بالؼؤال الفطعي الثاوي ومىاكشتها

ت والخىـُمُت، الهُئت الخضَعؿُت) بجاملت صلضة واإلاخللِت بٖل مً اإلااصًت. اإلاالُت( مً وحهت هـغ ، ؤلاصاٍع

ًؤكظاء هُئت الخضَعـ؟ 

ل ًِغة، ولإلحابت كلى هظا الؿاا٘. جم خؿاب اإلاخىؾؼاث الحؿابُت ت لٖل مجا٘ ٔو  والاهدغاًاث اإلالُاٍع

ا بدؿب اإلاخىؾؼاث  ُ حي فيوًُما ًلي كغض هخائج ٔل مجا٘ ، اثوالاهدغاً، وجغجُبها جىاػل
ّ
ً: الاؾدباهت كلى الىدى الا

 .الوعىقبث الوخعلقت بأعضبء هيئت الخذريس. هجبل 1

فلطاث مجال الػيىت غلى  سضحت اػخجاباثل تاإلاػياضي اثوالاهحطاف تالحؼابي اثاإلاخىػط( 5) حسول 

 مطجبت جىاظليا. لت بأغظاء هيئت الخسضيؽاإلاػىكاث اإلاخػل

 فلطاث اإلاجال م
اإلاخىػط 

 الحؼابي

الاهحطاف 

 اإلاػياضي 
 زضحت اإلاػىق  الترجيب

 كبيرة حسا 1 58. 4.54 .هسضة البرامج اإلاػىيت بطفؼ كفاءة أغظاء هيئت الخسضيؽ 2

 ة حساكبير  2 54. 4.44 غياب مشاضكت أغظاء هيئت الخسضيؽ لحظىض اإلاؤجمطاث الػلميت 6

 كبيرة حسا 3 77. 4.40 .كلت جىفط الحىافع اإلاازًت الكافيت ألغظاء هيئت الخسضيؽ 8

 كبيرة حسا 4 61. 4.31 .كلت اهخمام إزاضة الكليت بالحىافع اإلاػىىي ألغظاء هيئت الخسضيؽ 9

 كبيرة 5 71. 3.83 افخلاض الهيئت الخسضيؼيت باإلاػطفت الكاملت بمػاًير الجىزة الشاملت 10
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (16)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 كبيرة 6 71. 3.81 .غياب اإلاػاًير الػلميت في جلىيم أغظاء الهيئت الخسضيؼيت 7

 كبيرة 7 74. 3.80 .كلت أغظاء هيئت الخسضيؽ في بػع الخذصصاث 3

 كبيرة 8 78. 3.67 .كلت أغساز أغظاء هيئت الخسضيؽ مؼ أغساز الطلبت 1

 مخىػطت 9 91. 3.27 طػف الخىميت اإلاهىيت لسي بػع أغظاء هيئت الخسضيؽ 5

 مخىػطت 10 88. 2.92 .طػف الكفاءة ألاكازًميت لسي بػع أغظاء هيئت الخسضيؽ 4

 مخىػطت 11 96. 2.77 كلت حػاون أغظاء الهيئت الخسضيؼيت مؼ اللؼم أو الكليت 11

 مخىػطت 12 1.0 2.77 غياب الثلت والخػاون بين أغظاء هيئت الخسضيؽ 12

 مخىػطت 13 1.0 2.63 .أغظاء هيئت الخسضيؽ طػف الػالكاث ؤلاوؼاهيت بين 13

 كبيرة  33. 3.63 السضحت الكليت

 ً٘ اإلالىُاث اإلاخللِت بإكظاء هُئت ؤن الضعحت الٖلُت للمخىؾؽ الحؿابي إلاجا٘ ، (5) ًخطح مً الجضو

ً اإلاخىؾؽ الىـغًي، (3.63) بلوذ الخضَعـ وحىص اجٌاَ (؛ مما ٌكحر بلى 33.) وباهدغاي ملُاعي ُضعه، (3) وهي ؤكلى م

ا في ؾبُل جؼبُّ  ا ٓبحر   ِ لضي كُىت الضعاؾت في ؤن اإلالىُاث التي جىاحه ؤكظاء هُئت الخضَعـ في اإلاجمل حكٖل كائ

م ٌٓاءة ؤكظاء ، ملاًحر الجىصة الكاملت. ٓما ٌكحر الجض٘و بلى ؤن الٌِغة ألاولى اإلاخمشلت في "هضعة البرامج اإلالىُت بًغ

.( بِىما خصلذ الٌِغة 57) وباهدغاي ملُاعًي، (4.54) ت ألاولى بمخىؾؽ خؿابي وُضعههُئت الخضَعـ" وعصث في اإلاغجب

اإلاخمشلت في "طلٍ اللالُاث ؤلاوؿاهُت بحن ؤكظاء هُئت الخضَعـ" كلى اإلاغجبت ألازحرة؛ خُث خصلذ كلى مخىؾؽ 

( 4 :1) ؤن الٌِغاث مً(. ٓما ٌكحر الجض٘و بلى 1.03) وُضعه، واهدغاي ملُاعي حكدذ ٓبحر، (2.63)) خؿابي ُضعه

ا في ، ( كلى الخىالي4.31، 4.40، 4.44، 4.54) خصلذ كلى ؤكلى وؾؽ خؿابي بحن ا حض  ا ٓبحر   ِ وهي بظلٗ جمشل كائ

(كلى صعحت ٓبحرة مً ؤلاكاُت؛ خُث بلى اإلاخىؾؽ 8 :5) ًُما خصلذ الٌِغاث مً، ؾبُل جؼبُّ ملاًحر الجىصة

وبضعحت ، ( في اإلاغجبت ألازحرة13 :9) ًُما حاء جغجِب الٌِغاث مً، كلى الخىالي( 3.67، 3.80، 3.81، 3.83) الحؿابي بحن

ً(كلى الخىالي. 2.63، 2.77، 2.77، 2.92، 3.67) خُث بلى اإلاخىؾؽ بحن، مخىؾؼت

 جخٌّ مم هخائج صعاؾاث ٔل مً موغبت جبحن ؤنها، ولضي مِاعهت هظه الىدُجت مم هخائج الضعاؾاث الؿابِت 

( في 2015) وصعاؾت كاعي، ًُما ًسص جإُٓضهما اهسٌاض حىصة كظى هُئت الخضَعـ، (2016) ًيوالحمحًر، (2017)

( في ُلت 2012) واللظاض ي، وُلت الحىاًؼ اإلااصًت واإلالىىٍت، والىِص في بلع الخسصصاث، بقاعهها لِلت الخضٍعب

ت هُئت الخضَعـ في اإلااجمغاث خضماث الاحخماكُت اإلاِضمت وُلت ال، وطلٍ الشِت في ؤكظاء هُئت الخضَعـ، مكآع

ًومدضوصًت بغامج الخىمُت اإلاهىُت.، للظى هُئت الخضَعـ

 : . هجبل الوعىقبث اإلداريت والخنظيويت2

فلطاث مجال الػيىت غلى  سضحت اػخجاباثل تاإلاػياضي اثوالاهحطاف تالحؼابي اثاإلاخىػط( 6) حسول 

 اإلاػىكاث ؤلازاضيت والخىظيميت مطجبت جىاظليا.

 جالفلطاث اإلا م
اإلاخىػط 

 الحؼابي

الاهحطاف 

 اإلاػياضي 
 الترجيب

زضحت 

 اإلاػىق 

 كبيرة حسا 1 49. 4.27 .غياب كاغسة البياهاث للهيئخين الخسضيؼيت وإلزاضيت 5

 كبيرة حسا 2 80. 4.23 .بيئت الػمل ل حشجؼ غلى جميز الػاملين في ألازاء 7

 كبيرة 3 90. 4.17 عجع إزاضة الكليت غً جطبيم مػاًير الجىزة الشاملت 12

 كبيرة 4 66. 4.15 .غياب الخسضيب وطػف مؼخىي ألازاء لإلزاضيين 3

 كبيرة 5 65. 4.08 .افخلاض الكليت لىظام حفظ وجساول واػخسغاء الىزائم 4

 كبيرة 6 72. 4.06 .طػف جفػيل اللىائح واللىاهين الخاصت باإلاؼاءلت واإلاحاػبت 2
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (17)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 كبيرة 7 80. 3.98 إلاىاصب الليازًت الػليا بالكليتغياب جطبيم طىابط الخػيين في ا 6

 كبيرة 8 57. 3.98 كلت غسز الكىازض ؤلازاضيت اإلاؤهلت 1

 كبيرة 9 1.07 3.46 .غياب النزاهت والشفافيت غىس الخىظيف 8

 مخىػطت 10 97. 3.27 كلت احترام ؤلازاضيين للؼلم ؤلازاضي في الػمل 10

 مخىػطت 11 80. 3.23 غياب الثلت بين ؤلازاضيين 9

 مخىػطت 12 85. 3.02 .طػف الػالكت ؤلاوؼاهيت بين ؤلازاضة والػاملين 11

 كبيرة  43. 3.82 السضحت الكليت

 ً٘ وهي ؤكلى مً اإلاخىؾؽ الىـغي ، (3.82) ؤن الضعحت الٖلُت إلاخىؾؽ اإلاجا٘ بلوذ، (6) ًخطح مً الجضو

ت والخىـُمُت في اإلاجمل  (؛ مما ٌكحر بلى وحىص اجٌاَ لضي43.) وباهدغاي ُضعه كُىت الضعاؾت في ؤن اإلالىُاث ؤلاصاٍع

ا ؤمام جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت. ٓما ٌكحر الجض٘و بلى ؤن الٌِغة ألاولى ا ٓبحر   ِ اإلاخمشلت في "هُاب ، حكٖل كائ

ت ، .(49)اهدغاي وب، (4.27) وُضعه، " خصلذ كلى ؤكلى مخىؾؽ خؿابي.ُاكضة البُاهاث للهُئخحن الخضَعؿُت وإلصاٍع

ا بِىما خصلذ الٌِغة اإلاخمشلت في "طلٍ اللالُت ؤلاوؿاهُت بحن ؤلاصاعة واللاملحن" كلى ؤُل ، وبضعحت ٓبحرة حض 

( خصلذ كلى 1,2) ٓما ٌكحر الجض٘و بلى ؤن الٌِغجحن، وبضعحت مخىؾؼت، (85.)وباهدغاي ، (3.02) وُضعه، مخىؾؽ

ا ؤمام جؼبُّ ملاًحر الجىصة ، خىالي( كلى ال4.23، 4.27) ؤكلى مخىؾؽ خؿابي بحن ا حض  ا ٓبحر   ِ وهي بظلٗ جمشل كائ

، 4.17) خُث اهدصغ اإلاخىؾؽ الحؿابي بحن، (كلى صعحت ٓبحرة مً ؤلاكاُت9 :3) ًُما خصلذ الٌِغاث مً، الكاملت

ث اهدصغ خُ، وبضعحت مخىؾؼت، ( في اإلاغجبت ألازحرة12 :10) ًُما حاء جغجِب الٌِغاث مً، ( كلى الخىالي3.46

جبحن ، (كلى الخىالي. ولضي مِاعهت هظه الىدُجت مم هخائج الضعاؾاث الؿابِت3.02، 3.27) اإلاخىؾؽ الحؿابي بحن الضعحت

اعي زغون، انها جخٌّ مم صعاؾاث ٔل مً الًغ
ّ
ت ، (2012) واللظاض ي، (2012) وا في وحىص ملىُاث جىـُمُت وبصاٍع

وكضم وحىص ملاًحر ، ماص كلى اللمل الجماعيكخواإلالىىٍت وُلت الًا الؾُما ما ًخللّ منها بظلٍ اإلاىاعص اإلااصًت

ت الِغاع. ، مىطىكُت لُِاؽ ألاصاء ٍؼ ًومٓغ

 : . هجبل الوعىقبث الوبديت3

فلطاث مجال الػيىت غلى  سضحت اػخجاباثل تاإلاػياضي اثوالاهحطاف تالحؼابي اث( اإلاخىػط7) حسول 

 طاث الحؼابيت.اإلاػىكاث اإلاازًت مطجبت جىاظليا بحؼب اإلاخىػ

 فلطاث اإلاجال م
اإلاخىػط 

 الحؼابي

الاهحطاف 

 اإلاػياضي 
 زضحت اإلاػىق  الترجيب

 كبيرة حسا 1 26. 4.92 .غياب الخسماث الطبيت وغطف ؤلاػػاف بالكليت 14

 كبيرة حسا 2 38. 4.83 .غياب جفػيل دسمت الاهترهذ بالكليت 8

 كبيرة حسا 3 54. 4.69 جسمير مػظم كاغاث الكليت بفػل الحطب 1

 كبيرة حسا 4 48. 4.65 .طػف كفاًت اإلاذخبراث واإلاػامل وكلت مؼخلعماتهما 4

 كبيرة حسا 5 59. 4.63 .كلت غسز ما جبلى مً كاغاث الخسضيؽ وصغط مؼاحاتها 2

 كبيرة حسا 6 49. 4.62 .هسضة الفىيين ألظمين لسغم الػمليت الخػليميت 5

 كبيرة حسا 7 66. 4.58 .طػف شبكاث الكهطباء والاجصالث 11

 كبيرة حسا 8 67. 4.54 .اظزحام اللاغاث السضاػيت بالطالب 3

 كبيرة حسا 9 67. 4.46 .طػف مؼخىي دسماث البىفياث وػىء حال زوضاث اإلاياه 10

 كبيرة حسا 10 57. 4.44 .كلت مكاجب الهيئخين الخسضيؼيت وؤلازاضيت واوػسام مؼخلعماتهما 6

 كبيرة حسا 11 77. 4.40 لى ػاحاث كافيت للطالب إلاماضػت ألاوشطت. اإلاذخلفتافخلاض الكليت إ 9
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (18)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 كبيرة حسا 12 72. 4.40 .طػف إمكاهاث اإلاكخبت ومحخىياتها ودسماتها ومؼاحتها 7

 كبيرة حسا 13 66. 4.38 .غياب غىامل ألامً والؼالمت في مباوي الكليت 12

 كبيرة حسا 14 57. 4.29 .اوػسام الصياهت السوضيت إلاطافم الكليت 13

 كبيرة 15 68. 4.19 طػف كيام دسماث الكليت بمؼؤولياتها 15

 كبيرة حسا  28. 4.53 السضحت الكليت

 ً٘ وهي ؤكلى مً ، (4.53) ؤن الضعحت الٖلُت للمخىؾؽ الحؿابي للمجا٘ بلوذ، (7) ًخطح مً الجضو

ض وحًى28.) ُضعهوباهدغاي ، اإلاخىؾؽ الىـغًي في ؤن اإلالىُاث اإلااصًت حكٖل في ، ص اجٌاَ لضي كُىت الضعاؾت(؛ مما ًٓا

ا ؤمام جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت. ٓما ٌكحر الجض٘و ؤن الٌِغة ألاولى ا حض  ا ٓبحر   ِ اإلاخمشلت في "هُاب ، اإلاجمل كائ

بضعحت ٓبحرة ( ًو26.)وباهدغاي ، (4.92) "خصلذ كلى ؤكلى مخىؾؽ وُضعه.الخضماث الؼبُت وهغي ؤلاؾلاي بالٖلُت

ا م، حض  ، ( اإلاخمشلت في "طلٍ ُُام زضماث الٖلُت بمؿاولُاهها" كلى اإلاغجبت ألازحرة15) بِىما خصلذ الٌِغة ُع

( وبضعحت ٓبحرة. ٓما حكحر هخائج الخدلُل اإلاخللِت بهظا اإلاجا٘ ؤن الٌِغاث حمُلها 68.)وباهدغاي ، (4.19)بمخىؾؽ 

ًَ(4.19( ٓإكلى صعحت ملىَ و4.92) جمدىعث صعحت اإلاخىؾؽ الحؿابي لها بحن وهظا ٌلجي ؤنها هظا ، ( ٓإُل صعحت ملى

ا ا بضعحت ٓبحرة حض   ِ م، اإلاجا٘ قٖل كائ ًالتي خصلذ كلى صعحت ٓبحرة.، (15) كضا الٌِغة ُع

عبما ٌلىص في اإلاِام ألا٘و بلى الحغب وما زلٌخه مً ازاع ، وهظا التراحم والظلٍ في مجا٘ اإلاىاعص اإلااصًت 

ت وما عاًّ طلٗ الىطم الٖاعسي مً ، وججهحزاث مٕخبُت وحللُمت مخلضصة باِنًممً ، في البجى الخدخُت للجاملت جضمحًر

ٔاًُت في الىُذ الحاطغ لخلىٍع ما زلٌخه الحغب هدُجت لخىٍُ الىٌِاث واإلاىاػهاث ، كضم جىًغ مىاعص مالُت 

ألامغ الظي ًدخم كلى الجهاث اإلالىُت والِائمحن ، الؾُما لجاملاث في ػىع ؤلاوكاء ٓجاملت صلضة، الحٖىمُت اإلالخمضة

كلى بصاعة الجاملت البدث كً مىاعص بضًلت لخلىٍع الٌاُض واإلاضمغ مً مدخىٍاث الجاملت وجدؿحن مىاعصها اإلااصًت 

 ختى جخمًٕ مً مؿاًغة الجاملاث اإلادلُت وجخمًٕ مً جؼبُّ الجىصة الكاملت.

  : .هجبل الوعىقبث الوبليت4

فلطاث مجال الػيىت غلى  سضحت اػخجاباثل تاإلاػياضي اثوالاهحطاف تالحؼابي اثخىػطاإلا (8) حسول 

 مطجبت جىاظليا اإلاػىكاث اإلااليت

 فلطاث اإلاجال م
اإلاخىػط 

 الحؼابي

الاهحطاف 

 اإلاػياضي 
 الترجيب

زضحت 

 اإلاػىق 

 كبيرة حسا 1 43. 4.75 .غياب مؼاهمت اللطاع الخاص في جمىيل الكليت 5

 كبيرة حسا 2 56. 4.60 .الكليت إلاىاضزها اإلاخاحت في جىفيص مشاضيؼ صغيرة غياب اػدثماض  6

 كبيرة حسا 3 57. 4.54 .اإلاصازض الحاليت ل حؼاغس غلى جحليم ألاهساف الاػتراجيجيت 7

 كبيرة حسا 4 60. 4.54 .غياب الخمىيل الحكىمي الكافي للخػليم 4

 كبيرة حسا 5 57. 4.52 .ماز الكليت غلى اإلاىاظهت الصاجيتاغخ 3

 كبيرة حسا 6 57. 4.50 .ل حػخمس الكليت غلى مصازض مخىىغت 2

 كبيرة حسا 7 57. 4.46 .شحت اإلاىاضز اإلااليت اإلاخاحت للكليت 1

 كبيرة حسا 8 66. 4.38 .طػف اػخغالل الكليت إلاىاضزها في جطىيط الخػليم بشكل ػليم 6

 كبيرة حسا 9 77. 4.27 .كلت الخذصيصاث اإلااليت لسغم الػاملين 9

 كبيرة حسا  33. 4.50 السضحت الكليت

 ً٘ وهي ؤكلى مً اإلاخىؾؽ ، (4.50) ؤن الضعحت الٖلُت للمخىؾؽ الحؿابي بلوذ، (8) ًخطح مً الجضو

(؛ مما ٌكحر بلى وحىص اجٌاَ لضي كُىت الضعاؾت في ؤن اإلالىُاث اإلاالُت حكٖل في 33.) الىـغي وباهدغاي ملُاعي ُضعه
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (19)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

ا ؤمام جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت. ٓما ٌكحر الجض٘و بلى ؤن حمُم ًِغاث اإلاجا٘ خصلذ اإلاجمل ك ا حض  ا ٓبحر   ِ ائ

ا؛ خُث جمدىعث صعحت اإلاخىؾؽ الحؿابي بحن وهي في ، ( ٓإُل صعحت4.27) ( ٓإكلى صعحت و4.75) كلى صعحت ٓبحرة حض 

ض جضو ا؛ ألامغ الظي ًٓا ا بضعحت ٓبحرة حض   ِ ّ جؼبُّ ملاًحر اإلاجمل حكٖل كائ  في ػٍغ
 

ي اإلاىاعص اإلاالُت الظي مشلذ خائال

جبحن ؤنها ، الجىصة الكاملت في حمُم ٔلُاث حاملت صلضة. ولضي مِاعهت هظه الىدُجت مم هخائج الضعاؾاث الؿابِت

اعي، (2012) واللظاض ي، (2015) كاعي: جخٌّ مم هخائج صعاؾت ِٔل مً اإلاالُت  ( التي ججمم كلى ؤن اإلاىاعص2012) والًغ

ّ جؼبُّ الجىصة ا في ػٍغ  ِ ًالؾُما ما ًسص البدث اللليي منها.، جمشل كائ

ٓما ، وزالصت ؤلاحابت كلى الدؿا٘ئ الغئِـ للضعاؾت اإلاخللّ بإهم ملىُاث جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت 

ا ب، في حمُم اإلاجاالث الغئِؿُت لالؾدباهت، ًغاها ؤكظاء هُئت الخضَعـ  ُ ، دؿب اإلاخىؾؼاث الحؿابُتجم الترجِب جىاػل

ً٘ ً( 9) ٓما هى مبحن في الجضو

كل مجال مً الػيىت غلى  سضحت اػخجاباثل تاإلاػياضي اثوالاهحطاف تالحؼابي اثاإلاخىػط (9) حسول 

 الاػدباهت مطجبت جىاظليامجالث 

 زضحت اإلاػىق  الترجيب الاهحطاف اإلاػياضي  اإلاخىػط الحؼابي اإلاجال م

ًٓبحرة حضا 1 28. 4.53ًاإلالىُاث اإلااصًت 4

ًٓبحرة حضا4.50ً.33ً2ًًاإلالىُاث اإلاالُت 3

ت والخىـُمُت2ً ًٓبحرة3.82ً.43ً3ًًاإلالىُاث ؤلاصاٍع

ًٓبحرة3.62ً33ً4ًًاإلالىُاث اإلاخللِت بإكظاء هُئت الخضَعـ 1

ًٓبحرة22ًً. 4.11ًالضعحت الٖلُت

 ً٘ ا لضي حمُم ؤًغاص كُىت الض، (9) ًخطح مً الجضو
 
 للكٗ ؤن ، عاؾتؤن هىاْ اجٌاُ

 
ض بما ال ًضق مجاال جٓا

ا ؤمام جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجمُم ٔلُاث الجاملت؛ خُث بلى  ا ٓبحر   ِ حمُم اإلاجاالث طاث الصلت حكٖل كائ

ًَ، (22.)وباهدغاي ، (4.11) اإلاخىؾؽ الحؿابي اللام لجمُم مجاالث الضعاؾت وًِغاهها بط  ؛ٓبحرة() وبضعحت ملى

ا؛ خُث بلى اإلاخىؾؽ خصلذ اإلالىُاث  جلتها في ، (28.) وباهدغاي، (4.53)اإلااصًت كلى ؤكلى ملىَ وبضعحت ٓبحرة حض 

ا اإلالىُاث اإلاالُت؛ خُث بلى اإلاخىؾؽ الحؿاب  وباهدغاي ملُاعًي، (4.50) اإلاغجبت الشاهُت وبضعحت ملىَ ٓبحرة حض 

ت والخىـُمُت خُث بلى اإلاخىؾؽ الحؿابي لهظا لخدل في اإلاغجبت الشالشت وبضعحت ملىَ ٓبحرة اإلالىُاث ؤلاص، (33.) اٍع

في اإلاغجبت ألازحرة  اإلالىُاث اإلاخللِت بإكظاء هُئت الخضَعـزم جإحي ، (43.) وباهدغاي ملُاعي ُضعه، (3.82) اإلاجا٘

ً(.33.)( وباهدغاي 3.62)وبضعحت ملىَ ٓبحرة؛ خُث بلى اإلاخىؾؽ 

 والحمحرًي، (2017) والؿلُماوي وبلبؿه، (2017) لمغًيوهظا ًخٌّ بلى خض ما مم هخائج صعاؾت ٔل مً اإلا 

اعي وآزغون، (2014) والىجاح وحىاص، (2015) وكاعي، (2016) ( ًُما ًسص اهسٌاض وطلٍ مؿخىي 2012) والًغ

ت والخىـُمُت ، وكضم جىًغ مخؼلباث الجىصة الكاملت، ألاصاء والغطاء ٖٓل وؤن طلٍ اإلاىاعص اإلاالُت وؤلاصاٍع

ًملىُاث ٓبحرة في ؾبُل جؼبُّ ملاًحر الجىصة. والخضَعؿُت قٖلذ

ا  : غطض الىخائج اإلاخػللت بالؼؤال الفطعي الثالث ومىاكشتها -زاهيا

( في اؾخجاباث ؤكظاء α=0.05هل جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي الضاللت ) : هص الؿاا٘

ًاإلااهل اللليي(؟–ة حلؼي إلاخوحري )الجيـهُئت الخضَعـ خى٘ ملىُاث جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجاملت صلض
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (20)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 ً٘ ٔان هىاْ ًغوَ طاث ( T- Test) ث() جم خؿاب ازخباع، ولإلحابت كً هظا الدؿائ للخلغي كلى ما بطا 

ً٘، صاللت بخصائُت في اؾخجابت ؤكظاء هُئت الخضَعـ حلؼي إلاخوحر الجيـ ٓما جم خؿاب ، (8) ٓما ًىضح الجضو

ً ألاخاصي ْ ًغوَ طاث صاللت بخصائُت حلؼي إلاخوحر One Way Anova) ي() ازخباع الخباً ٔان هىا ( للخلغي كلى ما بطا 

َ بحن اإلاجمىكاث جم اؾخسضام ازخباع، اإلااهل الضعاس ي ت مصضع الٌغو للمِاعهاث البلضًت ٓما ًىضح  ((Scheffe وإلالًغ

ً٘ حي9) الجضو
ّ
مًٕ كغطها مخخابلت وكلى الىدى الا ً: (. ٍو

حصائيت بين اػخجاباث أغظاء هيئت الخسضيؽ حىل مػىكاث جطبيم ( زللث الفطوق ؤلا 10) حسول 

 (.T- test) الجيؽ( باػخذسام ادخباض) مػاًط الجىزة الشاملت بجامػه صػسة وفلا إلاخغير

 الجيؽ اإلاجال م
اإلاخىػط 

 الحؼابي

الاهحطاف 

 اإلاػياضي 

زضحت 

 الحطيت

 كيمت

t 

مؼخىي 

 السللت
 الاػخيخاج

ًاإلالىُاث اإلااصًت 1
 25. 4.51ًطٓغ

 ال جىحض ًغو28ًَ.ً-50ً1.09
 39. 4.62ًؤهثى

2 

 
ًاإلالىُاث اإلاالُت

 33. 4.49ًطٓغ
 ال جىحض ًغو62ًَ.ً-48. -50ً

 29. 4.55ًؤهثى

ت والخىـُمُت 3 ًاإلالىُاث ؤلاصاٍع
 41. 3.91ًطٓغ

50ً3.47 .00ً
جىحض ًغوَ 

 26. 3.40ًؤهثى لصالح الظٔىًع

4 
ت بإكظاء اإلالىُاث اإلاخللِ

ًهُئت الخضَعـ

 34. 3.66ًطٓغ
 ال جىحض ًغو50ً1.66ً.10ًَ

 28. 3.46ًؤهثى

ًاإلالىُاث ٖٓل.
 23. 4.13ًطٓغ

ًال جىحض ًغو1.61ً.11ًَ 50
 14. 4.00ًؤهثى

 ً٘ ا لُِمت، (10) ًخطح مً الجضو  ِ ؤهه ال جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصائُت بحن اؾخجاباث ؤكظاء ، ث() وً

ا إلاخوحرهُئت الخ الجيـ( كضا ) ضَعـ بجاملت صلضة في حمُم مجاالث ملىُاث ملاًحر جؼبُّ الجىصة الكاملت جبل 

ا طاث صاللت كىض مؿخىًي
 
ت والخىـُمُت التي سجلذ ًغوُ ، ( لصالح الظٔىع. وعبما ٌلؼي طلa=0.05ٗ) اإلالىُاث ؤلاصاٍع

ً٘ ث الٌغوَ ؤلاخصائُت بحن اؾخجاباث ؤكظاء هُئت ( ًىضح صالاًل11) بلى ُلت كضص الاهار مِابل كضص الظٔىع. والجضو

ا إلاخوحر  ِ  اإلااهل اللليي( باؾخسضام ازخباع) الخضَعـ خى٘ ملىُاث جؼبُّ ملاًغ الجىصة الكاملت بجامله صلضة وً

(.Anova)  .ً

ا إلاخغير11) حسول 
ا
اإلاؤهل الػلمي( باػخذسام ) ( زللث الفطوق ؤلاحصائيت بين اػخجاباث الػيىت وفل

 (Anova.) ضادخبا

 اإلاجال م

 ((One Way Anova جحليل الخباًً ألاحازي اإلاخىػطاث والاهحطافاث اإلاػياضيت

 اإلاؤهل
اإلاخىػط 

 الحؼابي

الاهحطاف 

 اإلاػياضي 

 مصسض

 البيان

 مجمىع

 اإلاطبػاث

 زضحت

 الحطيت

 مخىػط

 اإلاطبػاث

 كيمت

F 

مؼخىي 

 السللت

1 
اإلاػىكاث 

 اإلاازًت

 057. 2 113. جمىغاثبين اإلا 0.33 4.57 بكالىضيىغ

0.69 
0.50 

 تغير زال
 081. 49 3.98 زادل اإلاجمىغاث 0.22 4.60 ماحؼخير

  51 4.09 اإلاجمىع 0.24 4.48 زكخىضاه

 0.06 2.88 295. 2 59. بين اإلاجمىغاث 0.33 4.42 بكالىضيىغاإلاػىكاث  2



 م/ 2020/ ماضغ -هـ1144/ شػبان -طابؼــ الػسز ال مجلت مطكع حعيطة الػطب للبحىر التربىيت وؤلاوؼاهيت ــ اإلاجلس ألاول 

 

 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (21)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 ً٘ ا لُِمت، (11) ًخطح مً الجضو  ِ ا طاث صاللت بخصائُت بحن اؾخجاباث ؤكظاء ) وً
 
ي( ؤن هىاْ ًغوُ

ّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجاملت صلضة ٘ ملىُاث جؼبُ ٘ اللام لجمُم مجاالث الاؾد، هُئت الخضَعـ خى باهت في اإلاجا

ا إلاخوحر ت والخىـُمُت، اإلااهل اللليي() ٖٓل جبل  ظلٗ مجا٘ اإلالىُاث ؤلاصاٍع وجلٗ اإلاخللِت بإكظاء هُئت الخضَعـ ، ٓو

ا طاث صاللت 
 
ًًُما ال ًىحض ًغوَ صالت في مجا٘ اإلالىُاث اإلااصًت واإلاالُت.، (α=0.05) كىض مؿخىًيالتي سجلذ ًغوُ

ت إلاِاعهاث البلضًت جِخط ي الظغًو  ا بحن  ((Scheffeعة اؾخسضم ازخباع وإلالًغ  ُ لبُان الٌغوَ الضالت بخصائ

ا للماهل اللليي  ِ في اإلاجاالث طاث الضاللت اإلاكاعة بليها ، صٓخىعاه( -ماحؿخحر -بٖالىعٍىؽ) :اؾخجاباث اًغاص اللُىت وً

ً٘، في الجض٘و الؿابّ ما ًىضح الجضو ً(. 12) ٓو

للت الفطوق جبػا إلاخغير اإلاؤهل الػلمي للمجال الثالث حىل مصسض ز ((Scheffe( هخائج ادخباض12) حسول 

 والطابؼ وغمىم اإلاجالث.

 اإلاجال
 مخىػط الفطوق اإلاخغير الخابؼ

(1- 2) 

مؼخىي 

 السللت
 الاػخيخاج

 (2) اإلاؤهل (1) اإلاؤهل

اإلاػىكاث 

ؤلازاضيت 

 والخىظيميت

 زالت ػلبا لصالح اإلااحؼخير 00. * -56. - ماحؼخير بكالىضيىغ

 زالت ػلبا لصالح السكخىضاه 00. * -62. - زكخىضاه 

 زالت لصالح اإلااحؼخير 00. *56. بكالىضيىغ ماحؼخير

 غير زالت 93.  -05. - زكخىضاه 

 زالت لصالح السكخىضاه 00. *62. بكالىضيىغ زكخىضاه

 غير زالت 93. 05. ماحؼخير 

اإلاػىكاث 

اإلاخػللت 

بأغظاء هيئت 

 الخسضيؽ

 غير زالت 60.  -14. - ماحؼخير ىغبكالىضي

 زالت ػلبا لصالح السكخىضاه 00. * -35. - زكخىضاه 

 غير زالت 60. 14. بكالىضيىغ ماحؼخير

 غير زالت 38.  -20. - زكخىضاه 

 زالت لصالح السكخىضاه 00. *35. بكالىضيىغ زكخىضاه

 غير زالت 38. 20. ماحؼخير 

مػىكاث 

 اإلاجالث ككل

 زالت ػلبا لصالح اإلااحؼخير 03. * -25. - ماحؼخير يىغبكالىض

 زالت ػلبا لصالح السكخىضاه 00. * -23. - زكخىضاه 

 زالت ػلبا لصالح اإلااحؼخير 03. *25. بكالىضيىغ ماحؼخير

 غير زاله 98. 01. زكخىضاه 

 غير زالت  102. 49 5.00 ثزادل اإلاجمىغا 0.14 4.80 ماحؼخير اإلااليت

  51 5.59 اإلاجمىع 0.32 4.52 زكخىضاه إحصائيا

3 
اإلاػىكاث 

 ؤلازاضيت

 2.439 2 4.87 بين اإلاجمىغاث 0.35 3.48 بكالىضيىغ
24.4 

 

0.00 

 زالت 
 100. 49 4.88 زادل اإلاجمىغاث 0.25 4.05 ماحؼخير

  51 9.76 اإلاجمىع 0.28 4.10 زكخىضاه

4 

 مػىكاث

هيئت 

 الخسضيؽ

 734. 2 1.46 بين اإلاجمىغاث 0.27 3.45 بكالىضيىغ

8.26 
.00 0 

 زالت 
 089. 49 4.35 زادل اإلاجمىغاث 0.11 3.60 ماحؼخير

  51 5.81 اإلاجمىع 0.33 3.80 زكخىضاه

اإلاػىكاث 

 ككل

 373. 2 74. بين اإلاجمىغاث 0.19 3.98 بكالىضيىغ

9.87 
0.00 

 زالت 
 038. 49 1.85 جمىغاثزادل اإلا 0.12 4.23 ماحؼخير

 057. 51 2.59 اإلاجمىع 0.20 4.21 زكخىضاه
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (22)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

 زالت لصالح السكخىضاه 00. *23. بكالىضيىغ زكخىضاه

  98.  -01. - ماحؼخير 

 ً٘ ا الزخباع12) ًخطح مً الجضو  ِ ا طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىًي ((Scheffe( وً
 
 ؤن هىاْ ًغوُ

(α=0.05)ا للماهل اللليي  ِ ، في اإلاجا٘ اللام ٖٓل، صٓخىعاه( -ماحؿخحر -بٖالىعٍىؽ) :بحن اؾخجاباث اللُىت وً

ضًو، واإلاجا٘ الشالث والغابم وحمُله صبذ في صالح الضٓخىعاه واإلااحؿخحر ٔان بلظها بالؿالب. وهظا ماقغ ًٓا  -بن 

لُاهها.  -بما ال ًضق مجاال للكٗ ٓبر وقضة اإلالىُاث التي جدى٘ صون جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجاملت صلضة ٔو

واإلااهل اللليي بحن اؾخجاباث اللُىت بىحىص صاللت ، وجخٌّ هدُجت الضعاؾت ًُما ًخللّ منها بخإزحر مخوحراث الجيـ

( 2016) ( والحمحرًي2017) ( في بلع اإلاجاالث مم هخائج صعاؾت ٔل مً اإلالمغًي(α=0.05 كىض مؿخىًيبخصائُت 

والضعحت الللمُت والخبرة في صعاؾتي الحمحري ، وهي حلؼي للجيـ واإلااهل في صعاؾت اإلالمغًي، (2012) اللظاض ي

 الؿلضي والضخُاوي: عاؾت ٓال مًؤما ًُما ًخللّ بلضم و حىص ًغوَ طاث صاللت بخصائُت؛ ًخخٌّ مم ص، واللظاض ي

زغون، (2016) والحمحرًي، (2017) واإلالمغًي، (2017)
ّ
، حلؼي إلاخوحر الجيـ، (2012) وخٕيي، (2015) والىجاع وا

وفي كمىم ، وفي بلع اإلاخوحراث وبلع اإلاجاالث في صعاؾت اإلالمغًي، وهحرها في صعاؾت الحمحرًي، واإلااهل اللليي

ًت الحمحري والىجاع وخٕيي. اإلاجاالث واإلاخوحراث في صعاؾ

ً مالخـت واؾخيخاج الاحي ـ ومخوحر اإلااهل ًمٕ ً: وفي طىء اللغض والخدلُل الؿابّ اإلاخللّ بخإزحر مخوحر الجي

ا الزخباعα=0.05) ال جىحض ًغوَ طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىًي .1  ِ ث( حلؼي إلاخوحر الجيـ في اإلاجا٘ ) ( وً

ت والخىـُمُت؛ خُث وحضث كض، اللام ٖٓل. وفي ٔل مجا٘ كلى خضة ا اإلاجا٘ الشالث اإلاخللّ باإلالىُاث ؤلاصاٍع

ً( لصالح الظٔىع.α=0.05) ًغوَ طاث صاللت كىض مؿخىًي

َ طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىًي .2 ا الزخباع0.05α=) وحىص ًغو  ِ  -بٖالىعٍىؽ) ي( حلؼي إلاخوحر اإلااهل) ( وً

ت والخىـُمُتصٓخىعاه( في اإلاجا٘ اللام ٖٓل وفي مجا٘ ا -ماحؿخحر اإلالىُاث اإلاخللِت بإكظاء ًو، إلالىُاث ؤلاصاٍع

ا الججاه ازخباع هُئت الخضَعـ  ِ ا  ((Scheffe وهي لصالح ًئاث الضٓخىعاه واإلااحؿخحر ػب
 
في خحن لم حسجل ًغوُ

ًطاث صاللت في مجالي اإلالىُاث اإلااصًت واإلاالُت.

 : جفؼير الىخائج ومىاكشتها

 : أ. النخبئج

جُتفي طىء ؤلاػاع  
ّ
ً: الىـغي للجىصة والضعاؾت اإلاُضاهُت وجدلُل هخائجها جم الخىصل بلى ملخص الىخائج الا

جىصلذ الضعاؾت بلى ؤن مخؼلباث جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت بجاملت صلضة جٖاص ، كلى اإلاؿخىي الىـغًي .1

ً ٔىاصع جضَعؿُ، جٖىن مىلضمت ت م ا إلادضوصًت اإلاىاعص اإلااصًت واإلاالُت والبكٍغ تهـغ  باإلطاًت بلى طالت ، ت وبصاٍع

لُاهها.   الجهىص اإلابظولت في ؾبُل جؼبُّ الجىصة الكاملت بالجاملت ٔو

مً  4.11) بُيذ الىخائج ؤن اإلاخىؾؽ الحؿابي اللام لجمُم مجاالث الضعاؾت، كلى مؿخىي الضعاؾت اإلاُضاهُت .2

اإلالىُاث اإلااصًت كلى ؤكلى  خصلذ، وكلى مؿخىي اإلاجاالث، ٓبحرة() ( بخِضًغ لٌـي للملىُاث؛ بضعحت5

الهما بضعحت، (4.50) جلتها اإلالىُاث اإلاالُت بمخىؾؽ، (4.53) مخىؾؽ خؿابي () ٓو
 
وخل في ، ٓبحرة حضا

ت والخىـُمُت بمخىؾؽ ا ، (3.82) اإلاغجبت الشالشت اإلالىُاث ؤلاصاٍع اإلالىُاث اإلاخللِت بإكظاء هُئت وؤزحر 

الهما، (3.62) بمخىؾؽ الخضَعـ ض كلى هكاقت اإلاىاعص اإلااصًت اإلاخاخت) بخِضًغ ٓو ، ٓبحرة(؛ ألامغ الظي ًٓا
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (23)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

وؾىء خا٘ الىاُم ؤلاصاعي والخىـُيي للجاملت كلى مسخلٍ ، وكضم جىىق مصاصعها، وطلٍ اإلاىاعص اإلاالُت

ا.  م  ا ٓو  ٌ ظا ُلت الاهخمام بلظى هُئت الضَعـ ُٓ  اإلاؿخىٍاث. ٓو

ت والخىـُمُت لصالح ، الشالث() اإلاجا٘ ( حلؼي إلاخوحر الجيـ فيα=0.05) وحىص ًغوَ كىض .3 اإلالىُاث ؤلاصاٍع

ت والخىـُمُت ) ( اإلالىُاث4، 3) وفي اإلااهل في اإلاجا٘ ٖٓل واإلاجا٘، الظٔىًع ؤكظاء هُئت الخضَعـ(  –ؤلاصاٍع

 ًُما لم حسجل ؤي ًغوَ في بُِت اإلاجاالث.، لصالح خملت الضٓخىعاه واإلااحؿخحر

 : ة. الخىصيبث والوقخردبث

ِترح آلاحي، ٘ الىخائج التي جىصلذ بليها الضعاؾتمً زال  ً: بكِيها الىـغي واإلاُضاوي ًىص ي الباخث ٍو

وحلمُّ الىعي بشِاًت الجىصة بحن مىدؿبي ، طغوعة بوكاء صائغة للخؼىٍغ وطمان الجىصة بالجاملت والٖلُاث .1

حن كلى مسخلٍ اإلاؿخىٍاث ٔاصًمُحن وبصاٍع  خت للجاملت والٖلُاث.مم وطم اؾتراجُجُت ػمًى، الجاملت مً ؤ

وجؼوٍضها بالخجهحزاث واإلاؿخلؼماث ، مً زال٘ بوكاء مباِن مؿخِلت للٖلُاث، طغوعة جىمُت اإلاىاعص اإلااصًت .2

ت بما ًدىاؾب ومخؼلباث الجىصة الكاملت.   والخضماث الظغوٍع

ت للجاملت .3 ٍؼ الىعُُت منها ، شتوجؼوٍضها بالٕخب الللمُت اإلاخىىكت والحضً، وللٖلُاث، طغوعة بًجاص مٕخبت مٓغ

مُت؛ وبما ًظمً مىاؾبت مدخىٍاهها وزضماهها ومؿاختها لؼلبت الجاملت وهحرهم. ًوالُغ

جىمُت مصاصع الجاملت والٖلُاث مً زال٘ جىىَم مصاصعها مً زال٘ مؿاهمت الِؼاق الخاص وبقغآه في  .4

 ث إلاىاعصها اإلاخاخت. وجىًحر الضكم الحٖىمي الالػم. بما في طلٗ اؾدشماع الجاملت والٖلُا، الخمىٍل

ت .5 وجؼبُّ ، وجىًحر هـام لحٌف وجضا٘و واؾخضكاء الىزائّ، بًجاص ُاكضة بُاهاث للهُئخحن الخضَعؿُت وؤلاصاٍع

ت اإلااهلت ؿهم في جؼبُّ ملاًحر الجىصة الكاملت ، مبضؤ الجزاهت والكٌاًُت بما ًظمً جىًحر الٖىاصع ؤلاصاٍع َو

حن وعًم مؿخىي ؤصائهم. مً زال٘ جىًحر مخؼلباهها وجضٍعب ؤلاصا  ٍع

ٔاصًمُت .6 م ٌٓاءة ؤكظاء هُئت الخضَعـ اإلاهىُت وألا والاهخمام بالحىاًؼ اإلااصًت ، صكم البرامج اإلالىُت بًغ

ٌهم بملاًحر الجىصة الكاملت. وؾض العجؼ في بلع الخسصصاث، واإلالىىٍت بما ًمٕنهم مً جإصًت ، وحلٍغ

 عوح الخلاون واإلاباصعة ًُما بُنهم. وبما ٌؿاكض كلى زلّ، مهامهم اإلاىاػت باُخضاع

ً: آلاحيبحغاء صعاؾاث كلمُت جدىا٘و ًِترح الباخث ٓما  .7

 ٔل مجا٘ مً مجاالث ملىُاث جؼبُّ الجىصة الكاملت بجاملت صلضة كلى خضة. .1

 ملىُاث جؼبُّ الجىصة الكاملت بٖل ٔلُت مً ٔلُاث حاملت صلضة كلى خضة. .2

 .ةٔل ٔلُت كلى خضمخؼلباث الجىصة الكاملت بالجاملت ٖٓل ًو .3

 اإلاطاحؼكائمت 

 
ا
 : اإلاطاحؼ بالػطبيت -أول

 الِاهغة صاع اإلالاعي.، لؿان اللغب: (1405) ،ابً مىـىًع -

ًزاض الىفاء.، ؤلاػكىسضيت، الجىزة الشاملت في ؤلازاضة الخػليميت واإلاسضػيت: (2003) ببغاهُم ؤخمض، ؤخمض -

ًصاع وائل لليكغ.، ألاعصن -غمان، سًساث التربىيتالخج: (2008) كمغ مىس ى، صال٘ ملحـ؛ وؾغخان، اؾخِخُت -

، مضي جؼبُّ بلع مداوع الجىصة الكاملت في الجاملاث الخاصت في الُمً: (2010) ؾلُض كبض الِاصع، ؤمحن -

ُت ًغق الُمً، هحر ميكىعة ضػالت ماحؼخير في إزاضة ألاغمال ٔاصًمُت اللغبُت للللىم اإلاالُت واإلاصًغ ًصىلاء.، الا
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (24)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

؛ مدؿً، ؛ ؾلُضؤخمض، ؛ ؾلُمانمدمض، كبض الغخمً؛ البىضعًي، ؛ الىُِبعقضي، ؛ ػلُمتؿًخ، البُالوًي -

غ، مازغخالجىزة الشاملت في الخػليم بين مؤشطاث الخميز ومػاًير الا : (2006) مصؼٌى، كبض الباقي عقضي ) جدٍغ

ًصاع اإلاؿحرة..، ألاعصن -كمان: ػلُمت(

اث، مدمض كىض؛ وحىٍدان، الترجىعي - إزاضة الجىزة الشاملت في مؤػؼاث الخػليم الػالي : (2012) اهضًغ كًغ

ًصاع اإلاؿحرة. : ألاعصن–كمان ، واإلاكخباث ومطاكع اإلاػلىماث

ً كلى كشمان، خٕيي - ّ الًا: (2012) كبض اإلالٗ ب ٔاصًيي في ٔلُت التربُت بجاملت اإلالٗ زالض كخملىُاث جدُِ ماص ألا

 ؤبها.، حاملت اإلالٗ زالض، ٔلُت التربُت ،ضػالت ماحؼخير غير ميشىضة، يهالوؾبل الخولب ك

ٔاصًييكخججغبت الخللُم اللالي في الجمهىعٍت الُمىُت في طمان الجىصة والًا: (2012) ؤؾىان، خمؼة - اإلاجلت ، ماص ألا

 صىلاء.، (10) اللضص، الػطبيت لظمان حىزة الخػليم الػالي

اإلاجلت الػطبيت لظمان ، اًحر الجىصة الكاملتجُُِم ؤصاء بب الُمىُت وًّ مل: (2016) كبضهللا خمُض، الحمحرًي -

ًصىلاء.، (24) اللضص، (9) اإلاجلض، حىزة الخػليم الػالي

إزاضة الجىزة الشاملت في التربيت : (2014) ماػن هاصي، ماػن كبض الهاصي؛ الؼائي، مدمىص صاوص؛ وؤخمض، الغبُعي -

 صاع الٕخب الللمُت.، بحروث، والخػليم

، الِاهغة، إزاضة الجىزة الشاملت فكط وفلؼفت......كبل ان جكىن جطبيم: (2012) مدمض كبض الٌخاح، عطىان -

 اإلاجمىكت اللغبُت للخضٍعب واليكغ.

اعي - جدضًض ملىُاث جؼبُّ بصاعة الجىصة : (2012) عاهب زالض، ؤٓغم؛ والخؼُب، زلُل؛ والىجضاوًي، الًغ

كت غلميت ملسمت إلى اإلاؤجمط الػطبي الثاوي وض ، الكاملت في ؤُؿام اإلاداؾبت في الجاملاث الحٖىمُت ألاعصهُت

ً.، الجاملت الخلُجُت، 4/2012/ 5 -4لظمان حىزة الخػليم الػالي في الفترة   البدٍغ

بشأن  2016( لؼىت 27) كطاض ضئيؽ اإلاجلؽ الؼياس ي ألاغلى ضكم: (2016) عئِـ اإلاجلـ الؿُاس ي ألاكلى -

 .حؼميت ضئيؽ حامػت صػسة وهىابه

ػا٘ للخىمُت كخمضي جؼبُّ ملاًحر طمان الجىصة والًا: (2017) والضخُاوي، الؿلضي -
ّ
ٔاصًيي في حاملت ا ماص ألا

ت مً وحهت هـغ   .صىػاء ،(31)غسز، (10)مجلس ،اإلاجلت الػطبيت لظمان حىزة الخػليم الػالي، هُئت الخضَعـالبكٍغ

اإلاجلت ، وي الجاملُت مً وحهت هـغ الؼالبمضي جىاًغ ملاًحر طمان الجىصة في اإلابا: (2017) وبللؿه، ؾلُماوي -

 صىلاء.، (28) اللضص، (10) اإلاجلض، الػطبيت لظمان حىزة الخػليم الػالي

ؼ بً كمغ، الؿيُضي - ملىُاث جؼبُّ ملاًحر بصاعة الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت : (2012) كمغ بً كبض اللٍؼ

اضللمغخلت الابخضائُت في مضاعؽ الخللُم اللام الحًٖى ، غير ميشىضة، ضػالت ماحؼخير، مي للبيُحن بمضًىت الٍغ

 حاملت ؤلامام مدمض بً ؾلىص ؤلاؾالمُت.، ٔلُت الللىم الاحخماكُت

ّ الجىصة الكاملت في حاملت صًالى، (2012) :وؾام كماص كبض الوجي، الكمغًي - ضػالت ماحؼخير غير ، ملىُاث جؼبُ

 حاملت صًالى.، ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت، ميشىضة

ٔاؿم، كاعي - جدلُلُت  ملىُاث جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت في حاملت الؿلُماهُت الخِىُت صعاؾت: (2015) ًغح 

ً ؤكظاء هُئت الخضَعـ  صىلاء.، (19)كضص، (8)ضمجل، اإلاجلت الػطبيت لظمان الجىزة، في الجاملت آلعاء كُيُت م

وضكت غمل ، لالي في بػاع خاحاث اإلاجخممطمان حىصة مسغحاث الخللُم ال: (2009) ؾُالن حبران، اللبُضي -

للٌترة  ملسمت للمؤجمط الثاوي غشط للىظضاء اإلاؼؤولين غً الخػليم الػالي ولبحث الػلمي في الىطً الػطبي

 بحروث. ، 2009صٌؿمبر 10 -6مً
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 دسنصبلخ  هذوذ، طريالب (25)  هعىقبث حطبيق هعبيير الجىدة الشبهلت بجبهعت صعذة

 

ملىُاث جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخللُم اللالي صعاؾت : (2012) ؾلُض بً كلي، اللظاض ي -

 صىلاء.، (9) اللضص، (5) اإلاجلض، اإلاجلت الػطبيت لظمان حىزة الخػليم الػالي، مُضاهُت

. وزُِت مشطوع اػتراجيجيت كليت التربيت وآلازاب والػلىم صػسة: (2016) ٔلُت التربُت وآلاصاب والللىم صلضة. -

 هحر ميكىعة.

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللاليكخمجلـ الًا -  ،ماز ألاكازًميغخير طمان الجىزة والا مػاً: (2013) ماص ألا

 ملاًحر اإلاؿخىي الشاوي" ؤؾاؽ "صىلاء.

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللاليكخمجلـ الًا -  ،ماز ألاكازًميغخمػاًير طمان الجىزة والا : (2013) ماص ألا

 صلُل جُُِم اإلاؿخىي الشاوي" ؤؾاؽ" صىلاء.

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللكخمجلـ الًا -  ،ماز ألاكازًميغخمػاًير طمان الجىزة والا : (2013) اليماص ألا

  ملاًحر اإلاؿخىي ألا٘و "بضاًت" صىلاء.

ٔاصًيي وطمان حىصة الخللُم اللاليكخمجلـ الًا -  ،ماز ألاكازًميغخمػاًير طمان الجىزة والا : (2013) ماص ألا

 ماص" صىلاء.اكخصلُل جُُِم اإلاؿخىي الشالث" 

ٔاصًيي وطمكخمجلـ الًا -  .ماز ألاكازًميغخمػاًير طمان الجىزة والا : (2017) ان حىصة الخللُم اللاليماص ألا
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